
 

 1 

 

REFUGEEACADEMY.COM 

 "أكادميية دراسات الالجئني"

 ثعنوان البح

 "األقصى عقيدة وتاريخ"

 صاحلمسيح مجيل إعداد: 

 األستاذ رائد صايفإشراف: 

 2015/2016دبلوم الدراسات الفلسطينية  الربنامج:

 32 عدد الصفحات:

REFUGEEACADEMY.COM 



 

 REFUGEEACADEMY.ORGق
 

 أكادميية دراسات الالجئني

2 

 م هللا الرحمن الرحيمــــــــبس

 عقيدة وتاريخ األقصى
 أواًل: المقدمة 

من  فعمالنا،وننوذ باهلل من شــرور فنهســنا وســه ا   ونســيرهره،وســينهن   نحمده،إن الحمد هلل 
بند فهذه لمحة وقطرة من بحر لجي  ال ، فمههده هللا فال مضـــه ل ، ومن يضـــهه فال  اد  

مية الماء إلى الزر  وعندما رفه  فن الجهه يحيط بالناس وخاصــــة  ام كأ  كبهر وموضــــو 
 .من غهر سكان األرض المباركة في فهسطهن وبه  المقدس بموضو  القدس وفهسطهن

 المقدس،لذا رفه  فن يكون بحثي في  ذا الجانب ليبصـــــــهر القارة بأ مية األقصـــــــى وبه  
ويبذل ما اســــيطا  من ، والهامةمن فجه فن ينرف كه مســــهم دوره في  ذه القضــــية ال بر  

 جهد لنصرة األقصى وفهسطهن فرض الرساال  وموطن األنبياء.

وصحابة ويابنهن و ي األرض  البشر فنبياءيحيضن فطهر  األنبياء فأرضهافهسطهن فرض 
فههها مسر  خهر البشرية صهى هللا عهي  وسهم ، اليي عاش فهها فجدادنا قرونا طويهة جدا

 النهى.  واسمالو ي منراج  إلى 

فحب  مزرو   عهههم،فهد  ههود غضب هللا  فسره منهللا  )األقصى( فكفهها فولى القبهيهن 
في قهب كه مسهم والدفا  عن  ويحريره فريضة عهى كه مسهم وذلك لما يحيه  من مكانة 
دهنية وياريخية وحضارية يوجب عههنا نحن المسهمهن يخهيص  من دنس الههود الذهن اسيولوا 

 ويآمر اآلخرين ودعم مهه ال هر قاطبة لبني صههون. وغههة المسهمهن  في لحظة سبا  عهي

حهث صهى ، فهو فولى القبهيهن وثالث الحرمهن الشريههن عقهدينا،فحب األقصى جزء من 
 .نبي الهد  وفصحاب  حوالي سبنة عشر شهرا نحوه

المسجد األقصى الذ   قال ينالى }سبحان الذ  فسر  بنبده ليال من المسجد الحرام إلى
 (1) سورة اإلسراء /1باركنا حول {
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قال  إلهها،و و ثالث الحرمهن الشريههن اليي يشد الرحال  نبهنا ومنراج وبه  المقدس مسر  
ال يشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد المسجد الحرام ومسجد   ذا } وسهمصهى هللا عهي  
 والمسجد األقصى{

 .الذ  باركنا حول  .....كةواألقصى وما حول  فرض مبار 

وبه  المقدس فرض  مقدس  حهث قال ينالى عهى لسان نبي هللا موسى عهي  السالم } يا 
 (21) الما دةسورة  /2قوم ادخهوا األرض المقدسة اليي كيب هللا ل م {

والدفا  عن  ومواجهة فعداء الدهن من ههود  والمرابطة حول  عبادة ودهن وزيارة األقصى
 .اجب حيمي عهى كه موحدوغهر م و 

 بدفواقيهما بنقهدينا حيى والمسجد األقصى وعال المقدسبه  وما فن فدرك المسهمون ف مية 
 باال يمام بهما.

م عندما دخهها الهاروق عمر بن 636 ـ  15فقد كان الهيح النمر  لبه  المقدس في النام 
الوثيقة   كان   ذهمرية (  فقد وفعطى أل هها األمان) الوثيقة الن –رضي هللا عن   -الخطاب 

ثم جاء األمويون فكان لهم الدور  ،يمثه الحق الشرعي لهمسهمهن عهى القدس وبه  المقدس
ال بهر في يشكهه الوج  الحضار  اإلسالمي في ظه االندحار وانكسار القويهن النظمههن ) 

ر  لبه  المقدس الذ  الهرس والروم (فمام الدولة اإلسالمية، فقد رسخ األمويون الوج  الحضا
فقد ، نيج عن  ينمهر فهسطهن في عهد الخهيهة األمو  عبد المهك بن مروان وابن  الولهد

 .راشيمه عهى بناء قبة الصخرة المشرفة وقبة السهسهة ودار األمارة  واألبواب والقباب واآلبا

قدس واألقصى كما كان لهنباسههن دورًا بارزًا في المحافظة عهى الوج  الحضار  لبه  الم
 األهوبهون. اخيط دون يرههر لهطابع المنمار  الذ  

ثم ، وكذلك الهاطمهون الذهن رمموا قبة الصخرة في عهد الخهيهة الهاطمي الحا م بأمر هللا
المنمار  ل  وذلك بند يحريره ويطههره  إعادة الطابعكان لألهوبههن مرة فخر  الدور المهم في 

وكان ذلك بند يحريره ، فهدموا وغهروا وبدلوا ا بنض مالمح من هد الصههبههن الذهن غهرو 
 88احيالل دام قرابة  األهوبي بندم عهى هد القا د المههم صالح الدهن 1187 ـ 83عام 
 عاما.
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وفق المشرو   عهى الحياةولقد كان الدافع وراء كيابيي لهذا البحث  و يسهيط الضوء 
كما فرد  من  فيضا  ،به  المقدس   فيالرساالاإلسالمي الياريخي المضيء عهى فرض 

عهى فهسطهن  الينرفويود هبحث عنها كه مسهم  اليساؤال  الييفن يسيجهب ويجهب عن كه 
 .وقدسهيها وياريخها واريباطها بنقهدة المسهم

وال ننسى فن به  المقدس خاصة وفهسطهن عامة  ي ساحة لهصرا  والمواجهة بهن الحق 
عهى ضنف المسهمهن وقويهم في المواجهة والصرا  مع غهر  و ي مهزان ومؤشر والباطه،

المسهمهن فنندما يكون به  المقدس بهد الموحدهن المخهصهن المؤمنهن يكون المسهمون في 
 !عزة وقوة والنكس صحيح

فســــأل هللا ينالى فن نر  به  المقدس به فهســــطهن كه فهســــطهن من البحر إلى النهر يح  
 الموحدهن الصادقهن. حكم صالح الدهن وفيباع  من

 

 مشكلة البحث: ثانيا 

عهى ف م قضايا األمة اليي ينيشها فال  مركزية بهو ا  و الباحث يسهط الضوء عهى قضية 
عهى اســـــيرجاعها من  نحن قادرون  عامة فههو ي قضـــــية القدس وبه  المقدس وفهســـــطهن 

 . وحصارويضههق  من يشريد ويقيهه ويدمهر وطرد فسادا، فههافبناء القردة الذهن عاثوا 

 .بإذن هللا ينالى زنكيالطريق الذ  نهج  البطه نور الدهن بن عماد الدهن  إذا نهجنا ننم
 

 البحث ثالثًا: أهمية 

ونظرا لأل مية ال بر  به الضرورة القصو  اليي هيوجب عهى كه مسهم وفخص كه مسهم 
ا بالمحافظة عهي  والدفا  عن  حهث ُفمرن وينرفها ألبنا  فهسطهني فن ينهمها وينرفها وينه ِّمها 

 والرباط عهى فرض  المباركة.
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  ًأهداف البحثرابعا : 
 يبصهر الجهه الجدهد بأ مية به  المقدس من الناحية الدهنية والياريخية. -
 يبصهر وينوير المسهمهن بأ مية وضرورة نصرة به  المقدس بكه الوسا ه. -
 .يوضيح رف  الشر  في الدفا  عن األقصى ويحريره -
في حقهم المزعوم في به  المقدس واألقصى الههود وف اذهبهم  ادعاءا بطالن بيان  -

 وفرض فهسطهن.
 

 

  ًمسلمات البحث :خامسا  

هنطهق الباحث في كيابة بحث  الهام عهى مرجنهن ر يسهن  ما كياب هللا النظيم الذ  ال 
صحيحة وكيب وسنة المصطهى واألحادهث ال ،يأيي  الباطه من بهن هدي  وال من خهه 
 ميخصصة ومنروفة في  ذا المجال.

 }يافههســطهن  ي األرض المباركة اليي ذكر ا هللا جه وعال عهى لســان نبي هللا موســى 
 (21) الما دة /3قوم ادخهوا األرض المقدسة اليي كيب هللا ل م {

 المباركة،و ي فرض المحشـــر والمنشـــر واليي رغبنا رســـولنا ال ريم بالرباط عهى فرضـــها 
رســــــــول هللا ففينا في به   يا}قال  ن ميمونة موالة النبي صــــــــهى هللا عهي  وســــــــهم فنها ع

 قال صهى هللا عهي  وسهم فرض المحشر والمنشر{ المقدس،
 

 البحث سادسًا: منهج 
 اإلسالم.فهسطهن قبه  -
 فهسطهن واألنبياء. -
 ن .عبند الهاروق عمر بن الخطاب رضي هللا  المقدس ابيداءالهيح اإلسالمي لبه   -
 لألقصى.الدولة األموية وا يمامها وعمرانها  -
 .احياللها من قبه الصههبههن -
 اسيرداد ا من الصههبههن ومنركة حطهن. -
 الخ ...و.الههود وما فدراك ما الههود واحياللهم ومجازر م وحصار م  -
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دور المسهمهن وواجبهم يجاه مسر  النبي صهى هللا عهي  وسهم خاصة وفرض  -
 فهسطهن عامة.

 

 الدراسة عًا: حدودساب 
 سوف نسهط الضوء عهى ف مية به  المقدس ياريخيا ودهنيا. -
 .مقدس منذ الهيح النمر  إلى هومنادراسة فحوال به  ال -

 البحث ثامنًا: عينة 

األمة اإلسالمية في  المقدس ودورسيسهط الباحث الضوء عهى دراسة ياريخ األقصى وبه  
 دي  من خالل المراجع والمصادر المياحة.من عقه ً الحهاظ عهى  ويي  اليي يمثه جزء

  ًهيكل البحث :تاسعا 

من ياريخ فهسطهن قبه الهيح اإلسالمي إلى يحرير به  المقدس  ف: هبداألولقسم ال
وقد قسمي  إلى جزفهن وكه  ويطههر ا من الصههبههن عهى هد البطه صالح الدهن األهوبي

 باب وكه باب إلى عدة فصول. ىجزء إل

 

 سفهسطهن قبه الهيح اإلسالمي إلى يحرير به  المقد :الجزء األول 
o فهسطهن قبه الهيح اإلسالمي وينقسم إلى فصههنالباب األول :  

 .الياريخ القديم لبه  المقدس/الفصل األول

 الوجود الههود  القديم في فهسطهن./الفصل الثاني

o  يح  الحكم اإلسالمي وفي  فربنة فصول : فهسطهنالثانيالباب 

 به  المقدس في صدر اإلسالم وعهد الخالفة الراشدة/ولالفصل األ 

 عهد الدولة األموية والدولة النباسية/الفصل الثاني

 الحروب الصههبية ويحرير فهسطهن/الفصل الثالث
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 الدهن األهوبي ومنركة حطهن صالح /الفصل الرابع

 عهد ما بند صالح الدهن ويمزق الدولة األهوبية وسقوط القدسالثاني قسمال : 
القسم ليس من ضمن بحثنا  و ذا .الراشملى عصر االحيالل الصههوني ثانية إ

نما  و بحث   مسيقه. ذا وا 
o عهد الدولة النثمانية والحكم البريطاني :الباب األول 

 فهسطهن في النهد النثماني /الفصل األول

 )اإلنجههز(األولى وحكم البريطانههن الحرب النالمية  /الفصل الثاني

 م1948نكبة عام  /لثالفصل الثا

o فهسطهن يح  االحيالل الههود  الراشم.الباب الثاني : 

 

فسأل هللا فن  القسم األولالبحث الذ  آله  عهى ال يابة في  كميطهب لأل اديمية الموقرة  و 
وصالح الدهن  هنالد نورقني وفن هنهع ب  شباب المسهمهن وفن هجنهوا من حياة وجهاد هوف

 .فهسطهن من البحر إلى النهر وفهسطهن كهسينادة به  المقدس ال منهجا ونبراسا لهم

 

  ًمصادر ومراجع البحثعاشرا : 
 القرآن ال ريم ويهسهر ابن كثهر. .1
 .الصحيحةاألحادهث النبوية الشريهة   .2
 (محسن صالح )د. .القدسالطريق إلى  .3
 (طارق سويدان )د. المصور.ن الياريخ كياب فهسطه  .4
 (المارك )فهد النرب.ها مرههو الصهاهنة وصدق  اا افير كياب   .5
 .الموسوعة الههسطهنية  .6
 (األثهر )البن. ال امه في الياريخ .7
 سهيم ذكر ا.مراجع فخر   .8
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 صالح جميل سميح: الباحث

 الصافي رائد الدكتور :البحث مشرف

 جدة – السعودية العربية المملكة

 م 2016/ هـ 1437
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 لبيت المقدس الفصل األول: التاريخ القديم

نشهر قبه البدء في كيابة  ذا البحث الميواضع فننا نحن فيبا   ذا الدهن القويم دهن الحق 
فننا نؤمن بكه األنبياء والمرسههن وننيبر فن يراثهم  و يراث لنا وفن رسالة خايم المرسههن 

غهر هللا  ي اميداد ل ه الرساال  السماوية و ي الدعوة إلى اليوحهد الخالص ويرك عبادة 
ونؤمن بكه األنبياء وال فرق بهنهم إال من فضه هللا بنضهم عهى بنض وفننا ال جه وعال 

نهرق بهن فحد من رسه هللا جه وعال إال ما كان من يهضهه هللا سبحان  لبنض النبههن عهى 
 بنض.

ن إلى سههالجسيم اعيبار إرسال هللا عز وجه منظم األنبياء والمر  أكما ننب  إلى فن  من الخط
فو فنهم خهر الشنوب وما زالوا ألن هللا ينالى إسرا هه  )بنين  يراث خاص بهم فبني إسرا هه 
ن ييولوا يسيبدل قوما غهركم  }عندما بدلوا وقيهوا واسينهوا في األرض  الخهريةفخذ منهم  ذه  وا 

منذ اإلنسان  سكنها السماويةفهسطهن  ي فرض الرساال  وفرض ، {ثم ال يكونوا فمثال م 
ى خط الزمن لريبنا ياريخ فهسطهن بصورة ولو فردنا الرجو  إلى الوراء ونسهر عه، القدم

 :مخيصرة كاليالي

 ق.م114000/ ق.م500000النصر الحجر  القديم  .1
 ق.م 8000/ق.م 114000النصر الحجر  الحدهث .2
 فهسطهن  اسيقرار اإلنسان في ق.م في 5400/ق.م 8000الحجر  الحدهث النصر .3

 (.)فريحال المدن الياريخية فو  وفنش  
 ق.م 3300/ق.م 4500النصر الحجر  النحاسي .4
ق.م وفي  ذا النصر ظهر  المدن 2000/ ق.م3200النصر البرونز  القديم  .5

 نابهس.و رفس الناقورة  ،النهولة بيسان،في وسط وشمال فهسطهن مثه  اليحصهنية
 .فهسطهن لىن إلهبوسهون والههنيقهو  اجر النموريون وال ننانهون واق.م 2500 .6

لفتح اإلسالميفلسطين قبل ا األول:الباب   
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ر الهبوسهون في القدس كما اسيق، ق.م اسيقر ال ننانهون النرب في سهول فهسطهن2500  .7
و م الذهن سموا فورسالم فما الههنيقهون فقد اسيقروا في الساحه الشمالي لههسطهن وما حولها 
 ولبنان.

بم ا   ودالهه النبرانههنوذلك قبه .م ق2000فنشأ ال ننانهون منظم مدن فهسطهن حوالي   .8
 .الخهههو  به  لحم ،السبعب ر  عسقالن، ،حيها ،عكاالسنهن 

مشهد حكم الهكسوس الذهن سيطروا .م ق1550/ ق.م2000النصر البرونز  الوسيط  .9
 عهى فهسطهن.

فهسطهن فرض فخي  لوط عهههما السالم إلى  وابن إبرا يمقدوم نبي هللا م ق.1900  .10
سحق وينقوب ويوسف فنبي  .اء هللا عهههم السالمووالدة إسماعهه وا 

فهسطهن  ق.م زوال حكم الهكسوس ودخول1200/ ق.م1550النصر البرونز  الميأخر  .11
 .يح  الحكم المصر  المطهق

ق.م وفي  اسيقبه  فهسطهن  جرا  شنوب البحر 320/ ق.م1200النصر الحدهد   .12
وفقاموا  واسيقر  جنوب فهسطهن )كري (اليي قدم  من غرب آسيا وجزر بحر إهجة 

واسيولوا عهى جبه ال ر مه ومرج ابن  ،لك في غزة وعسقالن وفسدود والهدمس مماخ
 (1988المرعشهي  الههسطهنية فحمد )الموسوعة /4عامر. 

فواخر النصر البرونز  وبداية النصر الحدهد  ق.م  13في النصف األخهر من ق  .13
 .ني إسرا هه بايجاه األرض المقدسةقاد نبي هللا موسى عهي  السالم ب

 فهسطهن.عهى فرض  ق.م قيام ممه ة داوود وسهيمان عهههما السالم 923/ق.م 1004  .14

 .ممه ة بني إسرا هه وعاصميها نابهس ق.م722 / ق.م923 .15

 .الحكم اآلشور  القادم من النراق ق م دخول فهسطهن يح 645م /ق.م730 .16
 البابهي( )السبيالبابهي  ق.م النهوذ 539 /ق.م 645  .17

 .رزو الهارسي لههسطهنالق.م  332/ق.م  535  .18
 )بطهيموس لههسطهن(كم البطالمة ق.م ح198 /ق.م 332 .19

 لوقس .المقدسق.م حكم السهوقههن لبه   64/ق.م 198 .20

والشام حكم  فهسطهن  الييالرومانية(  )اإلمبراطوريةم الحكم الروماني 636/ق.م 64 .21
 .وكان  عاصميها القسطنطهنيةسنة 700حوالي

 .لمقدسلبه  ا م الهيح اإلسالمي636 .22
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كري  اسم فهسطهن ينود إلى الشنوب اليي  اجر  من البحر الميوسط مثه جزيرة لذا نجد فن
 ول ن ومصرفهاجر  إلى شواطئ الشام  بالمجاعا  والقحطفصهب  يهك الشنوب  حهث

، المهك رمسيس حا م مصر صد م ومننهم من دخول مصر فايجهوا إلى الشام وفهسطهن
لههاسطهن يسمى حهث سكنوا مناطق من جنوب فه ثم يبدل   )بالبهسيهنههن(نسبوا  )بهس ( وا 

 والهبوسههن.خيهط   ذه الشنوب مع ال ننانههن ا م، ثفهسطهنمع األيام ليصبح 

ن لنا الحقب الياريخية اليي مر  عهى فهسطهن منذ فجر ه ذا مهخص ياريخي ميسهسه هب
 636لهذا الهيح منذ سنة  الياريخ إلى بداية الهيح اإلسالمي واليي خضن  فهها فهسطهن

ينني ما  الصههبية بمابون الههود بمساعدة من بريطانيا وفوروبا لهميالد إلى فن احيهها الراص
 .الهمجي الراشم هزيد وجودا إسالميا بحيا في الهيرة األخهرة اليي سبق   ذا االحيالل

 الوجود اليهودي في األرض المقدسةالفصل الثاني: 

سنة فقط حسب فغهب الروايا   81ن  سهيمان عهههما السالم حوالي اسيمر حكم داوود واب
ى ي هللا سهيمان انقسم  ممه ي  إلوبند وفاة نب ،لههسطهنالحقيقي  اإليمان  النصر  و و

 : ما مينادهيهن ممه يهن

 

 وعاصمتها نابلس ق م821ق م ـــــ 923مملكة إسرائيل استمرت من  -1

ثم ، قد بنى السامرة وكان  عاصمة ل ق م و 874-885 )عمر ( منوكان فشهر مهوكها 
بهرض عبادة اآللهة  )إهزابيال(م الذ  سمح لزوجي  .ق 852 -874من ()فخابخهه  المهك 

 ق.م 852 –845(عهى هد ) يا و (  من ) فخابــ فقام  ثورة وفطاح  ب )بنه(

( وقضوا م و من بنده ) سرجون الثاني .ق 727-745ظهر المهك األشور  ) يجال  بهسر(
ق م  ولم  721)  وشع ( كان ذلك في ، عهى ممه ة إسرا هه حهث كان آخر مهوك إسرا هه

 (ص238   1ج2 . الموسوعة الههسطهنية) /5ك لألسباط النشرة من بني إسرا هههبق فثر بند ذل

 

 



 

 REFUGEEACADEMY.ORGق
 

 أكادميية دراسات الالجئني

12 

 وعاصمتها القدس ق م586 - 923مملكة يهودا: -2

من  الم وعاصميها القدس وقد عاش  فيرةعهي  الس سهيمان(بن  عام )رحبكان فول مهوكها 
من الشمال والجنوب وكان الزمن فطول من ممه ة إسرا هه، ينرض  له ثهر من الرزوا  

م  وسبى .ق593ثم ثار  فرزا ا مرة ثانية .م ق606مهك بابه ( نصر نبوخذآخر ا عهى هد )
 586لثالثة فرزا ا ثم ثار  لهمرة ا، وفشرافها من بهنهم فعيانها 10000من شنبها ف ثر من 

ثم  لوجودا  منثم دخهها الحكم اآلشور  ومحا ا م فسوار ا وسبى الههود إلى بابه و د .مق
 .ق م586فسقطها البابههون 

بني إسرا هه مبهرها ويشهر اليهمود إلى فن سقوط دولة ههودا ويدمهر ا حصه عندما بهر  ذنوب 
يظن  ))الل   نصر( قا ال)نبوخذ  إلى اكالم )فرمياه(وبند اليدمهر وج  النبي  ،الحدودوفاق  

 اليي قاديهمإنها ذنوبهم الهاجرة  ،المخيار  فن ييرهب عهى شنب هللا فنك بقويك وحد ا اسيطن
 (النذاب(إلى 

 (39د محسن الصالح ص3الطريقإلىالقدس  3) /6

ى لسان عه ممه يهم فيذكرويشهر اليوراة إلى آثام بني إسرا هه اليي اسيحقوا بسببها سقوط 
نسه فاعهي الشر  ،اآلثمألمة الخاط ة الشنب الثقهه ل ))ويهعهي  السالم فحد فنبيا هم  )فشنيا(

سهر فشنيا اإلصحاح ) /7(الوراء(واسيهانوا بقدوس بني إسرا هه اريدوا إلى  الرب،فوالد المهسدهن يركوا 
 مرجع(4األول 

وغهروا الهريضــــــة ونكثوا  الشــــــرا ع،يدنســــــ  يح  ســــــكانها ألنهم يندوا  اليوراة ))واألرضويقول 
 (24سهر فشنيا اإلصحاح )( األبد (النهد 
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 الفصل األول: بيت المقدس في صدر اإلسالم وحكم الخالفة الراشدة

فبا عبهدة باليوج  إلى هة فبو بكر الصدهق رضي هللا عن  الخهي م فمر634 ـ 13في عام 
جهوش المسهمهن مع جهوش  النراق ويالق من  خالد بن الولهد رضي هللا عن  الشام ويحرك

حهث انيصر ، منركة يحدث بن المسهمهن والروم( وكان  فول د هنفجناالروم  في منركة ) 
 .عهى الروم ويوال  بند ا الهيوحا المسهمون انيصارا عظيما 

عن  يوفي فبو بكر الصدهق في نهس النام ويولى الخالفة بنده عمر بن الخطاب رضي هللا 
م حدث  منركة كبهرة  ي منركة فيح دمشق بند 635 ـ 14الهيوحا  فهي عام  سيمر وا

 ـ 15وفي رجب من عام  النام،حصار دام فربنة فشهر ثم يم فيح بنهبك ثم حمص في نهس 
 انيصر فهها المسهمون عهى الروم انيصارًا كبهرًا. الهرموك والييم حدث  منركة 636الموافق 

)) السالم جيش  قال قولي  الشههرة  مني بهاوم بهذه الهزيمة اليي ولما عهم  رقه زعيم الر 
عهيك يا سوريا سالم ال لقاء بنده (( ثم يحرك المسهمون بقيادة عمرو بن الناص رضي هللا 

وفي يهك األثناء عزل الخهيهة عمر الخ عن  بجهوش  نحو غزة ونابهس والهد ورفح وقيسارية و 
لهد وفًمر فبا عبهدة عهى جهوش المسهمهن .حهث يوج  إلى بن الخطاب  القا د خالد بن الو 

القدس وحاصر ا فربنة فشهر حهث قطع عنها المؤونة وكه سبه النيش ويم ذلك بنقد صهح 
مع بطريرك القدس الذ  خضع لهصهح ول ن  اشيرط فن ال يسهمها إال ألمهر المؤمنهن عمر 

ر المؤمنهن بالحضور السيالم ألمه12بن الخطاب رضي هللا عن  حهث فرسه فبو عبهدة 
م ل  عهى بنهر واحد هيناوبون خرج فمهر المؤمنهن مع غال ،بطريريكها مهاييح القدس من
ولما وصال إلى القدس كان دور الرالم في الركوب عهى البنهر وفراد الرالم الركوب عهي  

ذلك المنظر  المسهمون ، ولما رف  هن في الركوب فرفض فمهر المؤمنهنفن يقدم فمهر المؤمن
فن ينهم األمة كهف ي ون القيادة والر اسة  وكيب  المنا دة بهن  فراد عمرألن الخهيهة ، كبروا

النهدة النمرية ( وما زال  محهوظة في كنيسة القيامة بالقدس )ــ المسهمهن والنصار  وسمه  ب

: فهسطهن يح  الحكم اإلسالميالباب الثاني  
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فمهر   هللاعبد ا نصها ))بسم هللا الرحمن الرحيم،  ذا ما فعطى و ذ الحاليحيى هومنا 
ال  ن، واولصهبانهم سهم المؤمنهن ف ه إههيا من األمان فعطا م فمانا ألنهسهم وفموالهم ول نا

يكر ون  فموالهم، واليسكن كنا سهم وال يهدم وال هنيقص منها وال من حهز ا وال شيء من 
 (( عهى دهنهم وال يسكن منهم فحد من الههود بإههيا

فمن خرج منهم فإن   ،الهصوصا الجزية وفن هخرجوا منها ينطو  ( فن)القدس وعهى ف ه إههيا
وذمة  ذا ال ياب عهد هللا وذمة رسول  آمن عهى نهس  ومال  حيى هبهروا فمانهم وعهى ما في 

 .ا فعطوا الذ  عهههم من الجزيةالخههاء وذمة المؤمنهن إذ

يووا بالههود وفينهم مطهب نصار  القدس الذهن ا  سكن الههود القدس حهث كان  ذا  وولهذا لم ي
ورفض ، عمر رضي هللا عن  وفيح  فبوابها لهخهيهةا ومشا ههم وبند ذلك دخهها واسيهم مهاييحه

الصالة في ال نيسة خوفا من فن هيخذ ا المسهمون مسجدا  كذا ضرب المسهمون فرو  األمثهة في 
صاب وكما كان يهنه اليسامح والمحافظة عهى غهر المسهمهن والبند عن القيه واليدمهر واالغي

ثم صهى الهاروق في المسجد األقصى و ذه فول  بهد يحيهونها وما زال يهنه  الههود والنصار  بكه
صالة بند صالة النبي صهى هللا عهي  وسهم حهث يال الهاروق في الركنة األولى  بسورة ) ص 

، هد الموحدهن المؤمنهن المقدس عهى(اليي فهها ذكر داوود عهي  السالم مذكرا بالهيح األول لبه  
فمر الخهيهة عمر رضي هللا  م، ثالمكان) اإلسراء ( ينظيما لهذا  ثم قرف في الركنة الثانية بسورة

عن  ببناء المسجد األقصى وينظيه  وبذلك يكون  ذا  و الهيح الثاني لبه  المقدس حهث فن الهيح 
الهيح الثالث فهو ما حدث عهى هد القا د فما ، األول لهمؤمنهن  و فيح داوود نبي هللا عهي  السالم

 . م1187الموافق ـ583صالح الدهن األهوبي في عام 

عهى هد وليس  ،الصادقهنى هد المؤمنهن الموحدهن هللا ينالى عه الرابع بإذنونحن ننيظر الهيح 
 بالمهاوضا  والينسهق األمني ال اذب.المطبنهن المنبطحهن المؤمنهن 

س في ظه الخالفة الراشدة الصادقة نسأل فن يقيض لهذه األمة فمر رشد  ذا  و ياريخ به  المقد
 ينز في  ف ه الطاعة الصادقهن المجا دهن ويذل في  ف ه المنصية والمنافقهن وال اذبهن والميآمرين.

 

 الفصل الثاني: بيت المقدس في ظل حكم الدولة األموية والعباسية
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اء في غاية الروعة والجمال بناء المســــــــجد األقصــــــــى بنبدف الخهيهة األمو  عبد المهك بن مروان ب
ول ن  يوفي قبه إيمام  ســـــنهن،رصـــــد لهذا البناء خراج مصـــــر ســـــبع وبنى قبة الصـــــخرة حهث فن  
ثم يولى الخالفة ســــــــــــــهيمان بن عبد ن  الخهيهة الولهد بن عبد المهك البناء حهث ف مه  من بنده اب
في عهده الصــــــــــــروح   واريهن، وبنا  به  المقدس وا يم بشــــــــــــأن  المهك والذ  بنى مدهنة الرمهة 

 .والمباني

ذا يأمهنا في ياريخ به  المقدس لم نجد لهههود في  حضارة فبدا فالمؤمنون المسهمون  م فصحاب  وا 
 م، فهوالقيهنون إال اليدمهر واليشريد الحضارة والبناء واليشههد فما الههود فياريخهم يشهد بأنهم ال هيق

حق لهههود في بهـ  المقـدس !!! وفرض فهســــــــــــــطهن  واليـآمر فـأ  والخـدا  والمكرنون فن الهين هيق
االســــــــينراض الياريخي الميســــــــهســــــــه زمنيا منذ فجر الياريخ لم نجد لهههود ســــــــو   لعامة فمن خال
والطرد من فهســـطهن ولم هؤســـســـوا لو بنيانا واحدا يشـــهد فن لهم كان  ينيهي بالجالء   جرا  مؤقية

 هن لهراه النالم المنافق الذ  مكن لهم في بالدنا ومقدساينا.ياريخا نظيها في فهسط

فن النهد األمو  عهد  المقدس نر  عاما في خدمة به   80عن وبند فن حكم األمويون ما هزيد 
 .اخر وعصر مشرق ومضيء لبه  المقدسز 

عهى  ول ن الزالزل كان  مسيمرة ،األقصىحكم وبدؤوا بيرميم المسجد ثم سيطر النباسهون عهى ال
ول ن الخهيهة النباســـــي  ،من  ابيهك الزالزل ودمر جزء كبهر  المنطقة حهث يأثر المســـــجد األقصـــــى

 .قام بإعادة البناء واليرميم ور(المنصبن فبي جنهر  )المهد 

م سمح لإلمبراطور الروماني 786 ـ 169وفي عهد الخهيهة )  ارون الرشهد ( رحم  هللا عام 
فوروبا لزيارة مقدسايهم وقام بحماية الزا رين النصار  القادمهن من شارلمان بيرميم كنا س القدس 

والياريخ  ،لشهامة وروعة األخالق  واليسامح،  كذا كان ياريخ المسهمهن هيمثه بالسماحة واوكنا سهم
الماضي والحاضر يشهد عهى ذلك ويشهد عهى عكس ذلك في الماضي حهث قيه النصار  من 

، وفما من المسهمهن في الحروب الصههبية 70000ط ف ثر من المسهمهن في به  المقدس فق
 والررب عامة وفمريكا وجرا مهاا د عهى جرا م الههود في فهسطهن النصر الحاضر فهو ف بر ش
 .في النراق وففرانسيان وسوريا

م بدف األعاجم باليرهره في وسط الدولة النباسية حهث قام  الدولة 868 ـ 254في بداية عام 
ية بقيادة فحمد بن طولون حهث يحرك إلى فنطا يا شماال فهيحها وسيطر عهى حمص الطولون
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الهرق الشينية آنذاك  وحماة وحهب ثم يصالح الطولونهون مع الدولة النباسية فظهر  فرقة من فسوف
اطنية الحاقدة عهى ف ه السنة حهث يوسنوا فرق الشينة الب غالة و يمن(و ي فرقة )القرامطة

 .والشام وفسسوا مركزا لهم في الرمهةمصر وسيطروا عهى 

و م فحد الهرق الشــينية اإلســماعههية عهى المررب م ســيطر الهاطمهون 911 ــــــــــــــــ 298عام  وفي
 النبهدية.و ي الدولة اليي يسمى بالدولة 

وفي  م واليي حكم  في مصـــــــر والشـــــــام935 ـــــــــــــــــــــ 322نامال فيثم ظهر  الدولة اإلخشـــــــهدية 
 .طمهون عهى مصر والشام والحجازلهام سيطر ا969إلى  ـ 359النام

ونالحظ فن فرقة القرامطة كان  فســـوف الهرق المنحرفة عن اإلســـالم حهث شـــنوا عدة  جما  عهى 
الهاطمههن في مكة المكرمة واقيهنوا الحجر األســـــود وفخذوه إلى عاصـــــميهم اإلحســـــاء وبقي  ناك 

ــــــــــــــ 472وفي بداية  باهلل( النزيز)الهاطمي سنة إلى فن اسيناده منهم الخهيهة 22 م بدف  1036 ـ
  ثم ســـــــــــقط  الدولة األموية في األندلس حهث يمزق ،الهاطمية باالندحار شـــــــــــه ا فشـــــــــــه ا الدولة

و ذه كهها مجيمنة كان  من فسباب طمع األعداء من نصار   دويهة ميصارعة 22األندلس إلى 
 لهحروب الصههبية. وكان  مقدمة المقدسويهود في السيطرة عهى بالد المسهمهن وباألخص به  

 الفصل الثالث: الحروب الصليبية وتحرير فلسطين 

فخذ  و و فلمانيم ظهر في فوروبا بابا كاثوليكي ) غر  غور  السابع (1085 ـ 477في النام 
يحرك الر بان ال اثوليك في فرنسا لنشر الديانة ال اثوليكية ولذلك اخيار فرنسا ل ونها من فشد 

السينادة طي اإلمبراطور البهزنمع ايسا  سهطة البابا اسينان ب  و ، سيحيهدهن المالدول حماسا ل
فوجد ا رثوذوكسيا ول ن  اسينان بالبابا بهزنطة من السالجقة األيراك ومع فن اإلمبراطور كان ف

فوروبا كهها مسيحية يح   البابا فرصة إليقاف االميداد اإلسالمي ومن ثم ليوسيع نهوذه ليصبح
المو   ل ن األيراكلدعوة اإلمبراطور البهزنطي وبدف بيجههز الجهوش لهحرب مع فاسيجاب ، سهطي 
، ) فوربان الثاني ( و و الذ  فعهن الحروب الصههبية من فرنسافخهه  يهمهذه البابا الصههبيفدرك  

فول نصر لهمسيحههن عهى  وكان  ذا بأهد  الصههبههن  ي مدهنة طهيطهةوكان  فول مدهنة يسقط 
سيرداد األراضي المقدسة في ب الصههبية الفعهن البابا فوربان الثاني الحر  اوبسقوطه ،المسهمهن

المسيحههن وينيدون  حهث بدف بنشر الشا نا  عن المسهمهن بأنهم هؤذون الحجاج، به  المقدس
وكان  ينمه   ـ ظهر  فرقة ) الحشاشهن ( و ي فرقة إسماعههية483الهيرة  ي، فمقدسايهمعهى 



 

 REFUGEEACADEMY.ORGق
 

 أكادميية دراسات الالجئني

17 

ية اليي عهههم  اسيطا  النورمان في فوروبا فن يحيهوا جزيرة صقه رواليآم سهمهنالمعهى ضرب 
قاموا باليحالف مع الصههبههن ما كان الهاطمهون يحكمون المررب ، ولكان  يح  الحكم النثماني

و ذا  بخطورة الهجما  الصههبية وبخطورة السالجقة األيراك اشنرو ضد السالجقة األيراك عندما 
 .نصور باليآمر ضد المسهمهن السنةعهى مر الههن(الروافض، الشينة، اإلسماعهه)  عنيف  نهم و ده

في كههر مون  بقيادة فوربان الثاني والذ   اكبهر  ام عقد في فرنسا اجيماع1095 ـ 488في النام
 سويدان ( رق د طاالياريخ المصور  )فهسطهن/8القدس فعهن في  يشكهه جيش مسيحي الحيالل 

 

 ب الصليبية:أسباب الحرو 

والطمع في خهرا  بالد  ،المســــــــــــهمهنالدهني ليحرير القدس من ييهخص في حماس المســــــــــــيحههن 
 الخهرا  إضافة إلى المقدسا .الشام حهث كان  غنية بالزراعة والمياه و 

الجند صكوك جيش شنبي بقيادة را ب اسم  بطرس الناسك حهث كان ينطي  البابا بيجههزفمر 
 ون  حمهة شنبية كبهرة من الرجال والنساء واألطهال بهغ ينداد ا نحوا من ويغهران لدخول الجنة 

وصه  الحمهة إلى بهزنطة واليي كان يحكمها اإلمبراطور البهزنطي حهث فراد  حهث 80000
قام  القوا   حهث السالجقةى يركيا ووجههم لقيال اليخهص منهم فجهز لهم السهن لهنبور إل

 بادة جيشها.اليركية بسحق  ذه الحمهة وا  

م زاد نهوذ البابا في فوروبا وبدف بيشكهه حمهة فخر  كان   ذه المرة حمهة 1096 ـ 490في النام 
هحة والنياد وسمه  بحمهة جند  مجهزون باألس 150000منظمة ومدربة بهغ عدد ا حوالي 

وسهه لهم النبور إلى مضهق البوسهور،  البهزنطي اإلمبراطوروصولهم ساعد م  دوعن ،األمراء
وكان  النيهجة  ي  زيمة السالجقة األيراك شر  زيمة ويمزق  دولة السالجقة إلى خمس دول 

 دويال .

 

  م1097 ـ 491حصار فنطا ية 
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وفي نهس اليوقه  يحرك  ،فحاصرو انحو فنطا ية شمال الشام يابن  الحمال  الصههبية سهر ا 
ا القدس من السالجقة األيراك و فهسطهن باليآمر مع الصههبههن فاحيهو نح )الشينة(الهاطمهون 
 جونية!!ني لهنصار  باحياللهم وفرسهوا اليها

  م1098 ـ 491سقوط الر ا 

وصــــه مزيد من القوا  الصــــههبية بقيادة جود  فر  الذ  وصــــه فنطا ية وانضــــم إلى الجيش 
اك النصـــــار  واألرمن وكانوا قد طهبوا المرابط وايج  إلى الر ا شـــــمال النراق حهث يســـــكنها آنذ

يقدم إلى الشــــام  منها ثمواحيهها وفخرج الحامية اليركية  اإلســــالمي وصــــهيخهيصــــهم من الحكم 
لنصــــــــار  اويقاســــــــم  بمســــــــاعدة الهاطمههنفســــــــيطر عهى حمص وحماة وبنهبك وكان ذلك كه  
هاطمههن ثم اخيهها له المقدس( به )والجنوب والهاطمهون بالد الشــــــام فكان الشــــــمال لهنصــــــار  

 .قدسعهى ال

 الصليبيون يتوجهون إلى القدس:

إلى به  المقدس فمروا  بقواي م يوج  ريم وند د  يولز القا د الصههبي 1099 ـ492في عام 
ثم فرسوف ثم دخهوا القدس  بنكا حهث قام حا مها الهاطمي بيموينهم ثم ايجهوا إلى قيسارية

ن وف مة المساجد ويولى حكم القدس همن المصهه70000األقصى ف ثر من  وقيهوا بالمسجد
الخههه فيضا / اسيسهم  نابهس ويم احيالل ثم وسمى نهس  حامي به  المقدس  جود  فر  

 (ال امه ألبن األثهر مرجع)

إلى المسجد  الذهن لجؤواوالشهوخ لنساء وا وقيه األطهالإن احيالل القدس من قبه النصار  
مجزرة شهد ا الياريخ وما زال الياريخ يشهد كه هوم عهى مجازر إنها ، ورمههم لهجثثاألقصى 

و م الذهن ن دمر ففرانسيان والنراق وسوريا النصار  والههود فالنصار  دعاة الحضارة  م م
والياريخ  ،ب ر ابهون الذهن وصموا المسهمهن  م اإل  ؤالء فهسطهنبدعم فبناء القردة في يقومون 

 .مسهمهن مثه يهك الجرا م إطالقايسجه عهى ال اإلسالمي القديم والحدهث لم
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 :آنذاك وقال فحد الشنراء في وصف مجزرة القدس

 
   نصب الصههبــــوكم من مسجد جنهوه دهرا                       عهى محراب

   طهبيدم الخنزير في  لهم خهوق                      ويحريق المصاحف ف
 لطَهه في عوارضهن المشهب         هن طهه             ور لو يأمهــــــــــــــــــفم

 هبــــــــــان وشـــــــــــــهدافع عن  شب                         حقواإلســــــــالم  فما هلل
 

 :حركات تحرير بيت المقدس

عام  مودود()بدف  فول حركة ليحرير به  المقدس عهى هد المجا د األول حا م الموصه 
وفي عام  ،فيحهاباليوج  نحو الر ا واسيطا  م حهث دعا لهجهاد وقام 1112ـ  505
النصار  ول ن لم هيمكن  شكه  ذا القا د جيشا ايج  نحو به  المقدس واشيبك مع1113 ـ507
رجال د مجددا ول ن  اغيهه من قبه فحد فناد إلى دمشق من فجه ال ر واالسيندا ،النصرمن 
 .فهذا  و ياريخ الباطنية الروافض، شينيةالحشاشهن الباطنية ال فرقة

( المسهم جيشا كبهرا وايج  نحو الر ا واسيطا  م جمع حا م )مندرين1119  ـ513في عام 
عهماء المسهمهن  م يحرك1135 ـ 529وفي عامفيحها واسيناديها وسمه  منركة قسطوان 

عم  بنده ى الخالفة ر يولفسقطوا الخهيهة النباسي الراشد الذ  كان مشهورا بالهجور والخمو و 
 .الذ  بدف باإلصالح

م برز إلى الساحة المجا د المشهور عماد الدهن زنكي وكان قد يربى 1145 ـ 539في النام 
فدرك  ذا النالم المجا د ما يقع  لخهيهة النباسي حا ما لهموصهعهى حب الجهاد حهث عهن  ا

، حهث فعهن الوحدة وفعهن الجهادك ضنف المسهمهن فدر  ول ن  المقدسعهى عايق  نحو به  
 لمواجهي . بيجههز الجهوشجهة الصههبههن وكذلك البابا بدف ابدف بإعداد الندة لمو و 

 القضاء وقاموكان قد بدف بنشر الدعاة ومحاربة الهساد وقام بالندهد من اإلصالحا  فأصهح 
فهوب(( وه بن شاد  بن بإعداد الجهوش ويدريبها وعهن قا دا مروارا لهجيش  و ))فسد الدهن شهرك
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الدهن  صالحالبطه  ( و ذا األخهر  و والدفهوب(الدهن بن شاد  بن  ))نجممن  فخاه  وعهن
 .األهوبي

واسيمر  جهود عماد الدهن في الهيوحا  فمهك حماة وحمص وبنهبك وقال  األ راد وحاول 
حا م دمشق منهن  ن، وكاجدو  مهياح به  المقدس ول ن دون  االسييالء عهى دمشق اليي يند

اس ، وايهق منهم عهى حصار بانيضد عماد الدهن زنكيقد يحالف مع الصههبههن  فنزالدهن 
 (367ص 8ابن األثهر ج)/10 ويسهيمها لهم وقد يم ذلك فنال

وكذلك سروج وجميع المناطق ح الر ا وفسقط الممه ة الصههبية  ـ في539من جماد  اآلخرة 6في 
 .شرق الهرا 

 الدين: جهاد ابنه نور

في سهريهم الخسيسة ونذاليهم وطننايهم الخا بة  إلىم قام الباطنهون 1146 ـ 541لنام في ا
ن  نور الدهن مقالهد الحكم اب (( فيولىباغييال ))عماد الدهن زنكي اإلسالمية فقاموالة ظهر الدو 

كم واسط ح حهثالده وفخذ من  الشجاعة واإلقدام قد يربى عهى و  نوكا ،زنكيبن عماد الدهن 
ال ننسى فن بند وفاة عماد و  ،المناركض المنارك بند هخو  ذوفخ ،حهبوالبصرة وسيطر عهى 

انقسم  دولي  بن ابني  نور الدهن الذ  يولى حهب ويوابنها وسهف الدهن الذ  يولى الدهن 
 (331ص8ابن األثهر ال امه ج)ابن األثهر ال امه )/11الموصه ويوابنها

هبههن ضد من ابنة حا م دمشق منهن الدهن فنز الذ  يحالف مع الصهوكان نور الدهن قد يزوج 
 ـ سطر فهها صهحا  را نة 569- ـ 541عاما من  28الذ  دام   ، وبحكمزنكيعماد الدهن 

من صهحا  الجهاد وكان هدخه المنركة يهو المنركة مؤكدا عهى عقا دية الصرا  بهن اإليمان 
ا  بالجهاد ال بالمهاوضفراضههم ومقدسايهم المسهمون نها يا حيى يسيرجع  مال سال وال هر وفن

 .والذ  ال هخدم إال االحيالل الراصبالنبثية ال اذبة والينسهق األمني 

وفن ال بد من يوحهد الجهود ، ربويا وثقافيا واجيماعيا وعسكرياوي إيماناوفن ال بد من إعداد األمة 
شارة إلى فن  ذا القا د النظيم ينيبر سادس ويجدر اإل، اية اإلسالم في مواجهة الصههبههنيح  ر 

بهقه  حهث عرف بيقواه وورع  وحرص  عهى قيام الههه وكثرة الصيام ويمهز ، الخههاء الراشدهن
سالم وكذلك حرص  عهى رد وحرص  عهى يطبهق الشر  وفحكام اإلالهقراء ل  ويقريب  وز ده
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المجال  النامههن وففسح، واسيقدم النهماء ء الضرا ب اليي يثقه كا ه الرعية، وقام بإلراالمظالم
م وفيح 1149 - ـ 544ضم حمص عام ، الضالال  والخرافا ، وحارب البد   و لنشر الدعوة
 .م1154 - ـ 549دمشق عام 

وكان هدرك فن القضاء عهى الصههبههن  ،الصههبههنهى المدن والقال  ودحر ويوال  سيطري  ع
 .الهاطمي يحياج إلى مصر اليي كان  يح  الحكم

حهث وج  قا ده فسد الدهن شهركوه نحو مصر واسيطا  شهركوه فن ههزم جيش الهاطمههن 
 ـ ولم ي يمه سيطرة نور الدهن عهى مصر ألن حا مها 559ذلك في عام ضرغام وكانبقيادة 

ثم فعاد نور الدهن إلى مصر حمهة ثانية فيضا بقيادة فسد الدهن  بالصههبههن،شاور اسينان 
وجيش مصر واسيولى عهى  الهرنجة ـ واسيطا   زيمة جيش 562جند  في ربيع  2000مع 

 الصنهد.

 ـ حهث اسينان الخهيهة الهاطمي الناضد 564 الدهن عامثم فرسه حمهة ثالثة فيضا بقيادة فسد 
الذهن اغيصبوا النساء وقيهوا الشهوخ واألطهال وفنهوا من الجرا م  الهرنجةبنور الدهن زنكي ضد 

وغهر ا من بهدان نهس المكان من الشام  األيام وفيا يهنه روسيا وفمريكا بالمسهمهن  ذه مثه م
 ـ 564فاسيره الهرصة وفرسه فسد الدهن الذ  قيه شاور ويولى الوزارة مكان  في  ،المسهمهن
 /12األهوب  الوزارة صالح الدهن هوسف م ول ن  يوفي في نهس النام ويولى بنده 1169

 (مرجع 85و84ال امه في الياريخ ص9ابن االثهر ج)

 الدين األيوبي وتحرير بيت المقدس حالرابع: صالالفصل 

 نكا ،عاليةشجاعا محبا لهجهاد ذو  مة  كان، م بي ري  في النراق1137 ـ 530ولد عام 
ضع عرف باليوا ،فههاإلسالم هيمنى بند فيح به  المقدس فن هيوج  إلى فوروبا كي هنشر ا

 قيام الههه بنهدا عن حب المهك والرياسة و.... بيح ،والهقراءن والنطف عهى المسا ه

الصههبهون في فهسطهن بهن فكي  روصا ،مصرفي مصر فاسيقر  ل  األمور في يولى الوزارة 
كماشة حهث يوحد  مصر والشام وصار الصههبهون في الوسط وشنروا بالخطر مما دعا 

 .رالحمال  الصههبية مجددا إلى مص فوروبا إلى يحريك
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فساطهههم من فهسطهن  م  يحرك  قوا  النصار  من فوروبا ويحرك 1171 ـ 567في عام
وبدف  بالهجوم عهى مصر لهقضاء عهى حكم صالح الدهن ول ن صالح الدهن اسينجد بنم  

الميوج  من نور الدهن بإشرال الجيش الصههبي نور الدهن  الذ  فرسه ل  الندة والنياد ثم قام 
، وفي نهس الوق  ما  إشرالهم وفرسه قوة فخر  إلى مصر اسيطا فهسطهن إلى مصر و 

، وقام بإلراء ا  صالح الدهن من  زيمة النصار  الخهيهة الهاطمي الناضد في مصر واسيط
، د منحرفة عهى مصر والمررب النربيالخالفة الهاطمية بند حكم ظالم ويخهف حضار  وعقا 

 ب الحكم لصالح الدهن عهى المذ ب الشافني.وفلرى المحا م الهاطمية وفصه القضاة واسيي

م فرسه صالح الدهن فخاه إلى الحجاز فدان  ل  ودخه  مكة والمدهنة 1173 ـ569في عام 
 ودخه  يح  سهطان . اليمن فبوابها ل  اليمن فهيح يح  حكم نور الدهن ثم يابع نحو 

قيه المجموعة و يخهص منهم ل ن  بهضه هللا ينالى في  ذه األثناء حاول الهاطمهون اغييال  و 
 .اليي حاول  اغييال 

ق حهم  بطرد الصههبههن من م يوفي نور الدهن زنكي قبه فن يحق1174 ـ 569في عام 
ياريخ ف ثر المهوك الذهن حكموا قبه  ))طالن يقول عن  ابن األثهر في كياب  ال امه  ،فهسطهن

ه من المهك النادل نور بد النزيز ففضاإلسالم وبنده فهم فر بند الخههاء الراشدهن وعمر بن ع
 (الدهن(

بويع البن  الصالح إسماعهه من بنده إال فن األمور لم يسييب حهث دب  الخالفا  والصراعا  
ابن كثهر البداية ) /13 والخمور وحب الرياسةوانيشر الهساد المهك بهن آل زنكي فيمزق  الشام عهى 
 مرجع( #285ص 12والنهاية ج

وبند خالف ، م ضم صالح الدهن حمص ثم بنهبك إلى حكم 1174 ـ570ل في ربيع األو 
وا عزاز وفي  ومبنجومنارك مع جند المهك الصالح اسيطا  صالح الدهن فن يضم قهنة بنرين 

الح الدهن الهرا  ومهك حران والرقة والر ا ــــــ، فنبر صم يوفي المهك الصالح1182 ـ 578م عا
كان النصار  يسيطرون عهى فهسطهن وجميع سواحهها ولهم  م1182 ـ 578 مار، عاــــــوسنج

وكان  حصون وقال  حصهنة ف مها قهنة ال رك وكان  ذا الحصن سدا منينا في وج  المسهمهن 
والي دمشق )) عز الدهن ((  ن، ول والمدهنةرناط برزو ال نبة فكر ف ،مهك  ذا الحصن فرناط

إلى يرك  اضطر فرناط امم ،الخبهثةفكري  كي يمنن  من ينههذ بادر بالهجوم عهى الحصن 
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، ثم عاود فرناط  النمه عهى ينههذ فكري  حهث قام بصناعة فجزاء السهن في الحصن ثم فكري 
إلى جزيرة النرب ووصه إلى رابغ، ول ن األسطول  فككها وفنزلها إلى البحر ويوج  بجيش 

ساحه حوراء بقيادة  يهم فيواسيطا  الجيش المسهم من مطاردة النصار  و زيمالمصر  يبن  
 .المهك النادل

بحصار قهنة ال رك ردا عهى ففاعهه فرناط ول ن  لم هيمكن من فيح  م قام1183 ـ 579عام 
الحصن نظرا لهمدد النصراني الذ  وصه من القدس فرجع إلى حهب وحاصر ا ألن حا مها 

 كان من الهاطمههن النمالء لهنصار .

الزاب ثم وصــــــــــه حكم  إلى نهر  ،حارمياب ويه خالد وقهنة آمد وعن مهك الناموفي نهس 
  (170و 169ص9ابن االثهر ج) /14م 1186 ـ 582دخه  الموصه يح  حكم  عام  ثم

ذاللهمعهى حجاج الم فرناط بالهجومفي نهس النام قام  فأقســــــم  ســــــهمهن وســــــرقة فمينيهم وا 
 لهمصالح الدهن عهى االنيقام 

ول ن  كان ينهم صنوبة المنطقة هن لهمواجهة في صهورية حاول النصار  اسيدراج المسهم
م واســـيند لمالقايهم في المنركة الحاســـمة 1187ول ن   جم عهى طبريا واقيحم قهنة طبريا

 (.حطهن())

مقايه نصراني، 63000مقابه  12000م جهز جيشا بهغ ينداده 1187 ـ 583عام 
يش الصههبي إلى حطهن وقام الج ب، انسححطهنسهه طبريا قرب واليقى الجمنان عهى 

اسيسهم كثهر من الصههبههن و صريهم وقطع الماء والمؤن عنهم جيش صالح الدهن بمحا
م إال القههه فهم هبق منه 30000وفسر منهم  30000وقيه ال ثهر حهث بهغ عدد قيال م 

ونصب  خيمة كبهرة  ،كبهرة من األسهحة والخهول المسهمون غنا م غنممه هم هدافنون عن 
هقا د صالح الدهن ثم جيء بمهوك النصار  فأ رمهم ولم يقيه منهم إال واحدا  و صاحب ل

قهنة ال رك ) فرناط ( الخبهث الذ  كان يشيم النبي صهى هللا عهي  وسهم وحاول غزو مكة 
 !! ي هم بننجهية وكبرياءو والمدهنة حهث عرض عهي  الدخول في اإلسالم ول ن  رفض 

يوج  صالح الدهن إلى دمشق وفمام  فسر  النصار  ويم يوزينهم وبند  ذا النصر النظيم 
 بدر م وفقه األسهر()عهى ف ه الشام حهث قام المسهمون ببينهم حهث وصه سنر النبد 
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شام والنراق فذلهم هللا مثه الذل الذ  يناني من  ف ه السنة في عصرنا في ال م و كذادر من 
 .وبورما وفهسطهن

فن  ال بر  فاسيطا الن وايخذ ا قاعدة لجنده وبدف هخطط لهمنركة يوج  البطه إلى عسق
يسقط حيها وعكا وبيسان وصهدا وبهرو  والهد والرمهة وكثهر من مدن الساحه كي يقطع 

 الميوسط.اإلمدادا  اليي يصه النصار  من فوروبا عبر البحر 

 حصار بيت المقدس

ًا وبدف بضرب وضرب حول  حصار  ـ يحرك البطه نحو به  المقدس 583وفي نهس النام 
وقطع الطريق عن المدد الذ  يصه إلههم من طرابهس وفنطا يا حهث فسوار ا بالمنجنهق 

 بهد المسهمهن بند.  ايان األماريانلم يسقط 

واالنهيار فأدرك النصار  فن نهاهيهم اقيرب  فأرسهوا لصالح  القدس بالضنفبدف  فسوار 
ل ن صالح المقدس وفخذ فموالهم ونسا هم و وج من به  الدهن الرسه لهيهاوض عهى الخر 

الدهن رفض في البداية  ذا النرض وفصر عهى قيه قاديهم واألخذ بالثأر لقيهى المسهمهن 
 .عاما91ند احياللهم لهقدس قبه الذهن قيهوا ع

مما وحرق المسجد ثم االنيحار  دد النصار  بذبح فسر  المسهمهن ويدمهر قبة الصخرة 
ويم الصهح عهى مرادرة ، الدهن يشاور قادي  الذهن فشاروا عهي  بالصهح جنه صالح

ذلك  ومعذلك ا ذ بيا عن كه نصراني ويم النصار  مع ف الههم بدون فسهحة ودفع دهنار 
نقضوا النهد ويجمنوا فيما بند في صور لمواجهة ن فعطا م األمان من النصار  هفإن الذ

 .عهى صالح الدهنمآخذ اليي فخذ  المسهمهن و ذه من ال

وه فمام فعهن ثم دخه المسهمون القدس وصندوا عهى قبة الصخرة وفنزلوا الصههب وكسر 
و ذا هذكرنا برفنهم عهم دولة ال هر فمريكا عهى يمثال القا د صدام  الحاقدهن،الصههبههن 

ثم فدخه المسهمهن منبر نور الدهن زنكي الذ  ، م2003حسهن عندما احيهوا برداد عام 
 .عاما 791ف   م1969م إلى عام 1178 ـ 583قد صمم  قبه وفاي  وبقي منذ عام كان 



 

 REFUGEEACADEMY.ORGق
 

 أكادميية دراسات الالجئني

25 

م ولم يقيهوا ويذكر الياريخ فن المسهمهن لم يحرقوا فو هدمروا كنا سهم ولم يسيولوا عهى فمواله
الجيش الصههوني كه هوم فمام مرف  النالم وبالصور  نساء م وفطهالهم بنكس ما يقوم ب 

و ذا ما يهنه  روسيا وفمريكا في الشام والنراق ازل والمساجد والمدارس مرون المنالحية  هد
لذا  اء فمام فعهن آبا هن وفمهايهن فال هر مهة واحدة من يشريد أل ه السنة واغيصاب لهنس

هجب عههنا فن ال نهقد األمه  وعههنا بإعداد الندة من اآلن ببناء جهه رباني هيربى عهى 
واقيداء بسهرة نور الدهن وصالح الدهن وعههنا فن نكهر  كياب هللا وسنة خهر الور  

وبحراسة ووكالء ا إال اليمكهن لهههود في فهسطهن بالمهاوضا  الرخيصة اليي ال هرجى منه
 .لالحيالل من فبناء جهدينا ولألسف

ول ن من األخطاء اليي كان قد وقع فهها صالح الدهن اسيمر البطه بهيح القال  والمدن 
الذ  فقسم فن ال يحارب  جاههوديان()بنض مهوك النصار  مثه المهك  ي عهوه عن 

   ناك وجاء م المدد من المسهمهن ول ن  غدر إذ يوج  إلى صور حهث يجمع النصار 
 .ا في وج  صالح الدهن مرة فخر  ولم هجد  حصار صور نهنا لهمسهمهنووقهو فوروبا 

 

 

 ملوك النصارى وحصار عكا

 عكا بقيادةم زاد  القوا  الصههبية وانطهق  حمهة صههبية نحو 1189 ـ 585النام وفي 
كي ينرف وينهم كه مسهم مد  حقد النصار  وطمنهم في بالد المسهمهن  مهوك فوروبا

مسهمهن واالسييالء عهى وبه  المقدس ودعم الصهاهنة الذهن هنوبون عنهم في إذالل ال
وبا بند غرق و الك مهك فلمانيا ول ن  ذه الحمهة فشه  ويقهقر مهوك فور  ،مقدساينا
 .بارباروسا( )غادريك

 ـالذ  لم يسيطع 585في نهس النام  قلب األسد ريتشاردبريطانيا  حمهة مهكثم يال ا 
حاول مهك فرنسا وفشه فيضا ثم يحرك  واحيهها ثمعكا فقام بمهاجمة صقهية  الوصول إلى

 .مهك فرنسا نحو عكا
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اد عندما عهم بيحركا  الصههبههن الذهن بهغ ينداد  م هبدف صالح الدهن هدعو األمة لهج
جند  منظمهم ممن عها عنهم صالح الدهن عند فيح به  المقدس وفي  250000حوالي 
م دخه النصار  به  المقدس بدون قيال حهث قم حا مها بيسهيمها 1191 ـ 587عام 

سقوط  بند والنساءال يهوا اآلالف من األطهلهنصار  دون قيال ومرة فخر  نقضوا النهد وق
 .عكا

، و حيها وقيسارية في نهس النام ووقن  منركة فرسوف بند دخول حيهايوج  رييشارد نح
وسقط  فرسوف بهد النصار  ثم 7000هن حهث  زم جيش صالح الدهن وقيه من المسهم

، وقبه وصول النصار  القدس سقط  إلى يافا وفيحها ويوج  إلى القدسالنصار  يوج  
ول نهم لم يسيطينوا فيح  القدس بسبب مناعة فسوار ا وصمود صالح الدهن ، رمهةالهد وال

 .ودب الخالف بهن مهوك فوروبا فانسحبوا من حمه القدس

وفي  ذا الوق  خاف حا م صــــــــــــور النصــــــــــــراني من انيقام صــــــــــــالح الدهن من  في حال 
عن صـــهدا يهاوض والينازل انســـحاب الجيش النصـــراني فأرســـه إلى صـــالح الدهن طالبا ال

 .صالح الدهن عهى النرض وبهرو  فوافق

 لك بريطانيا ريتشارد وصالح الدينالمفاوضات على القدس بين م

 بدف  المهاوضا  عهى القدس ورفض صالح الدهن يسهيمها لهم في ظه ظروف ضنف
نصب  بريطانيا يههد بأن فخ المهك رييشارد فخبار منالمسهمهن وخالل المهاوضا  ورد  

جم المسهمون عهى يافا وفي  ذه األثناء   ،بريطانياإلى  فقرر النودةلبريطانيا نهس  مه ا 
 .ر  مع صالح الدهن عهى القدسلهيهاوض مرة فخ رييشاردفاضطر ، واسينادو ا

م وافق رييشارد عهى بقاء المسهمهن في القدس وبقاء المدن الساحهية 1192 ـ 588عام 
 الرمهة( )صهحبـــ لمسهمون ويم  الهدنة وسمه  سط بهد النصار  فوافق اعهى البحر الميو 

 .دة الهدنة ثالث سنهن وثالثة فشهروكان  م

نهاية الحروب   ـ  و588 دف  األمور في فهسطهن بهذه الهدنة وينيبر المؤرخون فن عام
وبكاه المسهمون  الدهن فنناهم يوفي البطه صالح 1193 ـ 589وفي عام الصههبية الثالثة 
 .هنهم وكنا سهم ولنهوه ويسامح وكرم  واحيرام  لد النصار  لندل   كثهرا من حيى حزن عهي
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 كذا كان  فخالق القادة النظام وما زال كثهر من القادة المســـــــهمهن  بهذا اليســـــــامح ول ن 
بالمقابه ما زال  جرا م النصـــــــار  شـــــــا دة عهى وحشـــــــهيهم و مجهيهم  م والههود الذهن ال 

وففرانســــــــــيان  ،ويهدمون البهو  في ســــــــــوريا والنراقة يقيهون هرقبون في مســــــــــهم إال وال ذم
وفهسطهن ف بر مثال عهى  مجية وغطرسة الصهاهنة، فما جرا م فمريكا في النراق فهي ال 

 واغيصابهم شههدوراءه ما هزيد عن مههون  يخهى عهى فحد حهث فن احياللها لهنراق خهف
د عهي  كه محا م جرا م الحرب والنراق يشــــــــــــــه ينذهب في ســــــــــــــجون غوانينامو لهبنا  وال

وياريخ الررب الصــههبي الحاقد مهيء بالشــوا د الدالة عهى حقد م وكر هم لهمســهمهن ،ومن 
يقرف يــاريخ األوربههن ومحــا م اليهييش هــدرك فن المســــــــــــــهمهن  كــانوا ومــا زالوا ف ثر األمم 

وحشية اليي نشا د ا احيراما لبقية الديانا  السماوية وبندا عن الجرا م والقيه الجماعي وال
 كه هوم في مشارق األرض ومراربها.

الزا هة ومحاربة اإلر اب ويقصــــــــــــــدون باإلر اب عي الررب الحضــــــــــــــارة والديمقراطية ثم هد
 )المسهمهن(

 باهلل.والحول وال قوة إال 

وبند وفاة البطه صــــالح الدهن يولى المهك بنده فبناؤه وفقارب  وقســــم  ممه ي  إلى ممالك 
فما المهك  والقدس،يولى المهك األفضـــه عهي بن صـــالح الدهن ســـوريا الرربية صـــرهرة فقد 

فما مصــــر فيولى حكمها  فخي ،عماد الدهن عثمان بن صــــالح الدهن فقد اقيســــم المهك مع 
النادل وبيمزق ممه ة صــالح الدهن كان ذلك بداية انهيار الدولة  الدهن المهكفخو صــالح 

 األهوبية.

دمشق وسوريا فكان سيء السمنة حهث فساء  الدهن واليالح فما المهك األفضه بن ص
لهنهماء وظهم الرعية مما فد  إلى مهاجمة والي مصر المهك النزيز لممه ة فخي  فقام 
األفضه باالسينجاد بنم  النادل ودب  النزاعا  والخالفا  بهنهم وكان مهك مصر النزيز 

 فيضا ظالما. 
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بني صـــالح الدهن وبذلك انضـــم  دمشـــق إلى المهك وحاول المهك النادل فن يصـــهح بهن ا
النزيز عهى فهســـطهن ومصـــر فصـــارحكم مصـــر والشـــام بهد المهك النادل  النادل وســـيطر

 وعزيز مصر وفعطوا حوران لألفضه يرضية ل .

م فثناء الخالفا  بهن ورثة صالح الدهن كان النصار  في ممالك عكا 1197 ـ 594عام 
بدؤوا الينســــــــــهق بهنهم واليواصــــــــــه مع مهوك فوروبا يمههدا وصــــــــــور وفنطا يا وطرابهس قد 

 الشــــام فاحيهواالســــينادة القدس من جدهد فجهز األلمان جيشــــا كبهرا ووصــــهوا إلى ســــواحه 
بهرو  وألن الخالفا  دب  بهنهم وبهن النصــار  فهم هواصــهوا قيالهم فنادوا من حهث فيوا، 

والبطوال  في عهد البطه ال بهر وبهذا هنســدل الســيار عهى فصــه من فصــول اليضــحيا  
 صالح الدهن األهوبي.
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 الخايمة
في  ذه الخايمة نبهن ونوضح لهذا الجهه كذب مزاعم الههود وف اذهبهم في حقهم الياريخي 

ثبا  فن ف  .ول من سكنها  م النرب ال ننانهون والدهني في فرض فهسطهن وا 

مه ان لدوليهما  السالم  ماد وسهيمان عهههما إن الههود ينيبرون فن نبهي هللا داوو   .1
 وليسا فنبياء.

حادثة اإلسراء والمنراج دلهه كاف عهى قدسية األقصى عند المسهمهن حهث فسر    .2
المسجد  بمكة إلىبنبي الرحمة والهد  محمد صهى هللا عهي  وسهم من المسجد الحرام 

المسجد الحرام إلى المسجد  الذ  فسر  بنبده ليال من ))سبحاناألقصى في فهسطهن 
 1سراءاإل( البصهر(األقصى الذ  باركنا حول  لنري  من آهينا إن   و السميع 

ومع ذلك جود م في فهسطهن  و مرجع ياريخي المرجع الذ  ينيمد ههود في و  .3
فالياريخ هبهن فن النرب  م فول من سكن فهسطهن ثم إن النرب المسهمهن  م الياريخ 

 .مسهمهن ينيمد عهى الدهن والياريخسطهن ومرجننا نحن الوالجررافيا في فه
كذبوا وقيهوا فرسه هللا لبني إسرا هه ف ثر من سبنهن فلف رسول ونبي  فكذبوا من   .4

فها  ي فمة  نهم الخهرية وفعطا ا لمن يسيحقها،لهذا نهى هللا ع من قيهوا وحاربوا، 
هوم الدهن مع وجود الخهه في محمد صهى هللا عهي  وسهم لم ي ذب نبهها وايبني  إلى 

اإليبا   و و السبب في يسهطكم فهها الخنازير عههنا وما  ي إال غههة في ياريخ  ذه 
األمة وسوف يصحو وقريبا جدا سيمسح األمة عن جبهنها عار احيالل م وقيه م 

 م في وجرا مكم اليي اري بيمو ا ولن نرهر ا ل م ولدول ال هر اليي ساعدي م وساندي
ويسروا كما لن ننسى دور المطبنهن والميخاذلهن والخا نهن الذهن مكنوا ل م ، ظهمكم
 .البقاء في مقدساينال م 
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د  و واجب مقدس إن يخهيص به  المقدس وفرض فهسطهن من عبث وجرا م ههو  .5
ال يبرف ذمة األمة فبدا إال بند فن ينهج منهج البطههن الذهن سجه عهى كافة األمة، 
البطه  ينا في وجوه الحمال  الصههبيةلدماء والجهاد ووقها سدا منالياريخ اسمههما با

 .ن األهوبي عهههم رحمة هللا ينالىنور الدهن بن عماد الدهن زنكي والبطه صالح الده
إن إعداد الندة واالسينداد لهوم الخالص واليحرير والقيام بهريضة الجهاد السينادة  .6

ام المسهمهن وال عذر لهم في مقدسا  األمة وبه  المقدس  و واجب عهى حك
الوراء بحجة عدم يوازن القو ، فهذه كهها مثبطا  السكو  واليراجع واالنكهاء إلى 

وما يحرير ، فن األمة نهض  من سبايها مرا  عدهدة كما فسهه  ل موالياريخ هثب  
عهى هد الظا ر بهبرس ببنهد وكذلك المهك فهسطهن والمدن الههسطهنية وبه  المقدس 

فسادا ويقييال  قطز الذ   زم المرول و م في فوج قويهم وجبرويهم حهث عاثواهر المظ
 عهن جالو ، ول ن  اسينان باهلل عهههم  وسحق جهوشهم فيفي الشرق والررب 

 .وا د الياريخ قديما وحدهثا يثب  ذلكوش
م  فمام 2014إن صمود ف ه فهسطهن في غزة حدهثا في األعوام األخهرة وخاصة  .7

في المنطقة واليي اسيخدم  كه ما في وسنها لقيه ف هنا في غزة النزة   فعيى قوة
واليي اسيخدم  األسهحة المحرمة دوليا فمام النالم المنافق وبأسهحة فمريكية الصنع 
كالهسهور األبيض والنابالم الحارق وبمساعدة الررب الصههبي المجرم وحصار 

وخاصة منبر نابر من كه الجها  الجهران ويناون السهطة الههسطهنية وا غالق الم
كه  ذا لم يساعد بني صههون عهى احيالل غزة بند كه اليدمهر  رفح ونشر النمالء،

والقيه واليشريد واإلجرام والوحشية والهمجية ولم هنقص من عزيمة رجالها وفطهالها 
ونسا ها به إن ههود  زموا شر  زيمة ويضنضع جيشهم و رب من  رب منهم من 

 حماقيهم واسينال هم وكبريا هم. صابهم الههع وما زالوا ينانون مرارةالخدمة وف
قام  وما زال  بهن  لألمة بأن لدهها قدرا   األقصى( اليي ) بةالسكا هن إن ثورة   .8

فو عهى األقه  ومساعديها،كبهرة جدا كامنة في شبابها وفبنا ها فنهى األمة اسيراللها 
طهه كهئ فمام سكهن بهد دو الحاقد المجرم الذ  هنيركها في الساحة لمواجهة  ذا الن

 .امرفة فو
إن األمة المخهصة بري ة من كه منا دا  الذل والبيع والخيانة والصهح األعوج   .9

ن والينازال  والمهاوضا  النبثية اليي يمكن ألشخاص فقط البقاء في مناصبهم دو 
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بها ألنها ال يصب إال  واألمة غهر مهزمة باليقهدالنظر لمصهحة األمة وعقهديها، 
 65بمصهحة الههود ويضر بياريخ األمة وعقهديها وشنبها المشرد منذ ف ثر من 

 عاما.

وفي الخيام فرجو المنذرة من كه المخهصهن واألسايذة في األ اديمية جمينا عهى كه خطأ 
هم وقن  في  ولألسايذة ال رام يوجههنا ل ه ما يصب في مصهحة دهننا وعقهدينا وشنبنا ول

 .شيء ال هيناسب مع مهردا   ذا البحث الحق في حذف فو إلراء فكرة فو رف  فو يصويب

فقدم شكر  الجزيه لهدكيور را د الصافي المشرف عهى  ذا البحث الميواضع والذ  ف ن ل  
وفسأل هللا فن نهيقي ب  وبكه األسايذة الذهن فرغوا كه االحيرام واليقدهر رغم فنني لم فليق ب  

م ولم يألوا جهدا في يقديم كه نافع ومههد لألخوة الزمالء الدارسهن وال يمامهم بهذه فوقايه
 القضية، قضية األمة المركزية قضية األقصى وفهسطهن.
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 وصهى هللا وسهم وبارك عهى سهدنا محمد وعهى آل  وصحب  فجمنهن

 وهللا ولي اليوفهق،،

 


