مـجـلـة دراسـات بيت الـمـقـدس ( صيف 17– 1 .1:16 ،)2016

حممد علي بيود
اجلزائر
مستخلص
حتاول الدراسة التعريف بفن الكتابة يف فضائل بيت املقدس وبداايت ظهوره وحركة تطوره،
مع استقراء ألهم ما كتب فيه ومضامينها ،مع الرد على شبهات املستشرقني اليت يدخلون
من هذا الباب للتشكيك يف مكانة بيت املقدس ،مع دراسة دور هذه الكتابة املواكبة
للحروب الصليبية يف صناعة وعي مجاهريي يؤسس خللفية فكرية تساند معارك الصراع
اإلسالمي والصلييب.
الكلمات األساسية :بيت املقدس ،كتب الفضائل ،الصليبيني ،الصحابة ،الفتح املعريف،
العلماء ،اجلهاد ،االستشراق الصهيوين.

متهيد
يوجد يف الرتاث العريب مؤلفات كثرية اختصت ابلفضائل ،وتناولت فضائل األشخاص
وفضائل البلدان ،وكان التأليف يف فضائل األشخاص قد سبق التأليف يف فضائل البلدان،
وكال األمرين من ابداعات الفكر اإلسالمي ،وكان يقابلها يف اجلاهلية التحدث أبجماد
القبائل وأايمها ومفاخرها 1.تعد الكتابة يف فضائل املدن نوعا من الكتابة التارخيية ،إذ
يذكر املؤلف أحوال املدينة جغرافيا وسياسيا واملراحل التارخيية اليت مرت هبا مع ذكر
حماسنها .وكان للكتابة يف فضائل البلدان وافع دينية أو سياسية أو عصبية ،وبدأت
املنافسة يف التأليف يف فضائل املدن كالبصرة والكوفة ،ومكة واملدينة ،ودمشق وبغداد ،أو
دمشق والقاهرة ،وبني األندلس واملغرب .تعد الكتاابت األوىل استندت لدوافع دينية
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ترجع ألحاديث الرسول الكرمي يف فضل الشام مثال أو مدينته على صاحبها أزكى صالة
وسالم ،مث كتب عن مصر على اساس ذكرها ابلقران بضعا وعشرين مرة ،حىت أن ابن
حزم عندما ألف رسالته يف فضل األندلس حاول أن جيد هلا فضيلة دينية يفتتح هبا
كتابه.

2

مث تطورت الدوافع وحتولت من الدينيةة للحضةارية فن ةد اخلطيةب البغةدادي كتةب يف اترية
بغةةداد منوهةةا بةةدورها ومنازهلةةا وحماهلةةا ومسةةاجدها ،وقبلةةه ابةةن حةةزم ت456ه ةةيف يف التفةةاخر
بكثرة علماء األندلس وال شك أن لكتابةة عمومةا هلةا صةلة ابلفتوحةات يف صةدر اإلسةالم،
إذ أصةبح هلةذه املةدن مكانةة يف نفةوس فاحتيهةا وارتبطةت مبةن استشةهد أو دفةن فيهةا مةن
الصحابة ،كما أن معرفة طبيعة املدينةة و هويتهةا ضةرورة لتةوطني السةكان فيهةا وسياسةتها،
فيذكر ايقوت احلموي أن اخلليفة الراشدي عمر بن اخلطاب -رضي هللا عنه-كان يطلب
من قواده أن يكتبوا له عن أحوال املدن أو األقاليم املفتوحة كي تكون لديه صورة واضحة
3
عن تلك املدينة أو ذلك اإلقليم.
بداية الكتابة يف فضائل بيت املقدس
ومن أوائل الكتب اليت تناولت فضائل املدن "كتاب يف فضائل مكة" الذي ينسب إىل
احلسن البصري ت 110هة 728 /ميف ،و"أخبار أهل البصرة أو اتري البصرة" لعمر بن
شبه ت 162هة778 /ميف ومل يصلنا الكتاب ،وأورد حاجي خليفة اسم كتاب خاص بفتح
بيت املقدس وهو "فتوح بيت املقدس" أليب حذيفة إسحاق بن بشر القرشي ت

206

هة 821/ميف .جاء احلديث عن بيت املقدس بني ثنااي كتب التاري األخرى من مثل:
فتوح البلدان للبالذري يف القرن الثالث اهل ري/التاسع امليالدي ،وفتوح الشام للواقدي يف
القرن الثالث اهل ري/التاسع امليالدي ،واتري اليعقويب يف القرن الثالث اهل ري/التاسع
امليالدي وغريها 4.مث جاءت بعدها الكتابة املستقلة يف فضائل بيت املقدس وفلسطني.
ويدعى مستشرقون على عاداهتم يف حبث الرتاث اإلسالمي يف إشارة إىل أن املسلمون مل
يكتبوا يف فضائل بيت املقدس بشكل مبكر ،فذكر إسحق حسون يف حتقيقه لكتاب
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"فضائل بيت املقدس" أليب بكر حممد بن أمحد الواسطي ت ق5هة/ق 11ميف أنه اول
كتاب أول كتاب مستقل وصلنا عن فضائل بيت املقدس.
وقد ذكر الباحث شهاب هللا هبادر يف كتابه" :مع م ما أولف يف فضائل املس د
األقصى من القرن الثالث ه ري إىل نكبة فلسطني"،

12

مصنف كتب يف فضائل بيت

املقدس قبل كتاب الواسطي الذي حققه اسحق حسون منها  9مستقلة وليست أجزاء
أو فصول تتكلم عن فضائل بيت املقدس وفلسطني ،أمهها :كتاب فتوح بيت املقدس ألبو
حذيفة إسحاق بن بشري البخاري 206/..هةيف ومن أمهها أيضا :كتاب من نزل فلسطني
من الصحابة ملوسى بن سهل الرملي 261/..هةيف وكتاب فضائل بيت املقدس أبوعبد هللا
5

الفضل بن عبيد هللا اهلامشي املقدسي املتويف منتصف القرن الرابع اهل ري.
وحسب ما ذكران جند أن الكتابة املستقلة لفضائل بيت املقدس بدأت من القرن
الثالث اهل ري أي قبل حوايل ثالث قرون تقريبا من التاري الذي ذكره املستشرق
اسحاق حسون ،ومنه فال معىن لدعواه ومن معه حني قال :إن علماء املسلمني كانوا على
خالف فيما بينهم بشأن مكانة بيت امل قدس ،وهذا وحده كاف لعدم التش يع يف الكتابة
املستقلة يف هذا املوضوع.

6

أهم ما كتب يف فضائل بيت املقدس
لقد انلت الكتابة يف فضائل البلدان حصة كبرية ال يستطيع حمص أن حيصيها ،وتربع على
علم الكتابة يف فضائل البلدان بالد بيت املقدس اليت فازت ابهتمام الوحي أوال أم
ابهتمام األمة للنواز الشديدة اليت حلت هبا وكان دافعا أساسيا للكتابة يف فضلها أيضا،
ومهما كتب خالل التاري الطويل فلن يستطيع ان يؤدي حقها املعلق يف أعناق األمة
مجعاء .إن حركة الكتابة يف فضائل بيت املقدس كانت مثار شبهات حاول املستشرقون
بثها ،مومهني أن سبب ما ادعوه من قلة الكتابة يف فضلها يرجع إىل أن مقامها ذاته ال
يكفي وال جيذب العلماء للكتابة يف فضلها .وهي شبهة مردودة لنقاط:
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أول مصدر ذكر فضائل بيت املقدس هو كتاب هللا تعاىل الذي شرف املكان يف سورة
اإلسراء برحلة النيب الكرمي ،وشرفها يف مواطن عدة يف سورة التني وغريها اليت أقسم رب العزة
هبا وجالله ال يقسم إال بعظيم.

.2

كتب الكثري عن فضائل بيت املقدس والشام وهي مبثوثة بشكل واضح يف كتب السنة
النبوية ،ويف إجزاء من التاري والتفسري والفقه واألدب والشعر ،ويف كثري من هذه الكتاابت
تكون مقرونة مبكة واملدينة ،ال يشرتط ذكرها استقالال.

.3

احصى الدكتور كامل مجيل العسلي يف كتابه خمطوطات فضائل بيت املقدس  49كتااب،7
كما احصى شهاب هللا هبادر  220كتاب وخمطوط عن فضائل بيت املقدس من القرن
الثاين ه ري حىت القرن الرابع عشر.

.4

8

ينبغي اإلشارة حلمالت النهب اليت انلت الرتاث اإلسالمي يف اتري أزماته ،فاملعروف حاليا
ان ما بني ايدينا من الرتاث هو ما وجد وليس ما كتب ،فثم مكتبات خاصة ال يعرف كنوز
خمطوطاهتا بعد ،كما أن ه مات أعداء األمة أتلفت الكثري مما خطته اانمل علمائنا ،فتذكر
الباحثة عائشة عبد الرمحن" :وعكف اجملاهدون بعد الظفر يف معركة عني جالوت يفتشون

بني اخلرائب عن ذخائر تراثنا يف بيت احلكمة واملدرسة النظامية واملدرسية املستنصرية وغريها
من دور العلم الشاخمة فإذا النار قد اكلت منها حىت سبعت فقذف ابلباقي إىل النهر ،فيقال
ان الكتب سدت جمرى دجلة وجاز الناس عنها كأهنا جسر معقود" ،ويذكر املؤرخون أن ما
أتلفه الصليبيون يف طرابلس وحدها بثالثة ماليني جملد ،ويف غرانطة أحرق مليون كتاب يف
يوم واحد ،وهو تدمري منظم للثقافة والعلوم .ولعل االستعمار احلديث كان أرحم من التتار
والصليب ،فهو مل يتلف يف كثري من األقطار بل هنبها وسرقها ،وهو أخف ضررا فعلى األقل

هي موجودة يف بقاع الدنيا ،ومتاحف أورواب.

وابلتأمل ألهم ما كتب يف فضائل بيت املقدس نسجل املالحظات اهلامة التالية:
.1

كثري من املصنفات اليت كتبت يف فضائل الشام هي يف األصل فضائل مقدسية ،وإن ما ورد
من فضائل بيت املقدس من نصوص الوحي هي ذاهتا اليت اختذت فيما بعد دليال على
فضائل الشام ذاهتا ،حىت ذابت فضائل بيت املقدس يف عناوين شامية غري مقدسية ،ورغم
أن بيت املقدس جزء من الشام ،بل لعل الشام ما انلت الفضل العظيم الذي تتمتع به إال
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لوجود بيت املقدس هبا خاصة ،وابلتتبع جند أن كل ما ذكر يف فضائل الشام ينطبق على
بيت املقدس يف حني أن العكس ليس صحيح وال ينطبق ،وهو ما يسميه ويناقشه الباحث
جواد حبر النتشة بذوابن مكانة بيت املقدس يف مكانة الشام عن كثري من العلماء.
.2

9

التأليف يف فضائل بيت املقدس ليس خاصا أبهل بيت املقدس فقط ،بل إن أول من كتب
يف فضائل بيت املقدس بشكل مستقل ليس مقدسيا بل هو اسحاق بن بشر البخاري ت
206هةيف وجند فضائل القدس البن اجلوزي البغدادي ت 597هةيف "،الفتح القسي يف الفتح
القدسي" للعماد األصفهاين ت 597هة1201 /ميف وغريهم كثري ،وهؤالء الذين زاروها فعال
وهم يف طريقهم إىل احلج عادة للتربك مبقدساهتا أو لإلقامة فيها ،أو لطلب العلم يف جامعتها
ابملس د األقصى اليت كان يؤمها طالب العلم ويعلم فيها أشهر العلماء ،وأصحاب هذه
الطائفة عددهم كبري جدا ،تزخر كتب الرتاجم وكتب الفضائل أبمسائهم ،مبعىن أن مدينة بيت
املقدس كانت ملتقى دوليا تقصد من شرق العامل وغربه على السواء.
ومنهم أيضا ايب اسحاق ابراهيم املكناسي من رجال القرن السابع ه ري الذي كتب
خمطوطة فضائل بيت املقدس من

61

ورقة،

10

وجتدر املالحظة هنا أن بعض هذه

الشخصيات املغربية اليت زارت القدس ،عادت إىل أوطاهنا بعد ذلك لتأدية رسالتها العلمية،
بينما بقي البعض اآلخر يف بيت املقدس مفضال أن ميوت ويدفن فيها من ابب الزهد والتوبة
اعتقادا منهم أبهنا ستكون ساحة القيامة واحلشر كما ورد يف بعض األحاديث النبوية أبن
بيت املقدس أرض احملشر واملنشر وأن الصالة فيه أبلف صالة فيما سواه .منهم على سبيل
املثال ال احلصر نصر الدين حممد العلمي املغريب الذي يذكر ابن خلكان يف اترخيه أنه رحل
إىل بيت املقدس وأدركته املنية هناك يف شوال سنة 656هة1258/م صاحب كتاب املستقصى
11
يف فضائل املس د األقصى.
.3

بعض من كتب يف فضائل هذه البقعة الطاهرة من غري أهل بيت املقدس كتب عنها ومل يرها
أصال ومل يكتب له زايرهتا ،وهذا يدل على عمق التعلق واصالة االنتماء ومكانة املكان يف
نفوس األمة ،ومن هؤالء املغاربة فن د منهم:
أمحد حممد بن عبد ربه األندلسي ،صاحب كتاب العقد الفريد الذي عاش يف قرطبة ومات
هبا عن عمر يناهز الثمانني سنة 328هة940 /م ومل تعرف عنه رحلة على غري بالد األندلس،
ويقع كتاب العقد الفريد يف مثانية أجزاء؛ ويف اجلزأين اخلامس والسابع منه ،جند وصفا
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مفصال عن فضائل بيت املقدس وآاثر األنبياء.

12

وجند منهم أيب إسحاق إبراهيم بن حييي

بن أيب حفاظ املكناسي ،من رجال القرن السابع اهل ري 13ميف .كتب رسالة بعنوان
"كتاب فيه فضائل بيت املقدس" نص فيها على أهنا مجع وليست مشاهدة.

13

وهكذا نرى مما تقدم أن أصحاب هذه الفئة ،كانوا من العلماء الذين مل تساعدهم الظروف
للسفر إىل بيت املقدس فكتبوا عنها وكأهنم أرادوا بذلك نقل بيت املقدس إىل املغرب
واألندلس كي يسعد برؤيتها وتصورها مواطنوهم الذين مل يتمكنوا مثلهم من السفر إليها.
وجيدر اإلشارة ان املغاربة قد كتبوا كثريا يف فضائل بيت املقدس وهم ثالثة أقسام :قسم زارها
ومنهم من مات هبا ،وهؤالء كتبوا مصنفات مستقلة أو أجزاء .قسم كتب عنها ومل يزرها بل
مجع ما مسع ليطفئ لوعة الشوق لزايرة االماكن وليقرب املشهد خليال املغاربة .وقسم من
الفقهاء آثر أن يكون جماهد ابلسيف والسنان ال القلم واللسان ،فانظم جليوش اجملاهدين
ضد احلمالت الصليبية ومنهم اإلمام سيدي أبومدين شعيب بن احلسن التلمساين ،ويذكر
العماد األصفهاين أن من بني الشخصيات املغربية اجلليلة اليت صاحبت صالح الدين األيويب
يف جهاده للص ليبني يف الشام ،األمري عبد العزيز بن شداد ابن متيم بن املعز بن ابديس
الصنهاجي ،وكان جده متيم بن املعز الصنهاجي ملكا على إفريقية والقريوان من سنة
إىل 501هة 1107–1061ميف.
بعض من كتب يف فضائل بيت املقدس كان من الرحالة الذين وصفوها ومنهم ابن بطوطة
453

.4

الذي زارها أكثر من مرة ،ومنهم القاضي عبد هللا بن العريب الذي رحل يف عهد املرابطني
صحبة ولده القاضي أيب بكر سنة 485هة وكذلك الرحالة يف عهد املوحدي وهو الشريف
14

.5

اإلدريسي السبيت 485هة صاحب نزهة املشتاق يف اخرتاق األفاق.
بعض من كتب يف فضائل بيت املقدس قرهنا بفضائل مكة واملدينة ،يف ربط بني املساجد
الثالث ومن هؤالء أبوشامة املقدسي عبد الرمحن بن امساعيل بن ابراهيم 599-665هةيف يف
كتابه جامع أخبار مكة واملدينة وبيت املقدس شرفن هللا تعاىل ،واإلمام حممد بن اسحاق
املكي احلنفي اخلوارزمي 728/..هةيف يف كتابه إاثرة الرتغيب والتشويق إىل املساجد الثالثة وإىل
البيت العتيق .بل جند بعض الكتب اليت وضعت أصال يف فضل مكة وزائرها وضعت اباب
خاصا يذكر فضائل بيت املقدس حتديدا ،فلقد جعل احلافظ أبو العباس أمحد بن عبد هللا
حمب الدين الطربي مث املكي الباب األربعني من كتابه القرى لقاصد أم القرى حتت عنوان:
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يف فضل احلرمني وبيت املقدس ،وهذا يدل على ان فضائل بيت املقدس والكتابة فيها ليس
شرطا أن ترد حتت عنوان حمدد.
.6

15

مما يؤسف له أن الكثري من خمطوطات ما كتب يف فضائل بيت املقدس رأت النور أبيدي
املستشرقني وليس الباحثني املسلمني املنصفني ،وقد ذكر األستاذ حممد ابراهيم أن من بني
ثالثة وعشرين شخصا ممن نشروا بعضا من خمطوطات فضائل بيت املقدس أو أعدوا
دراسات عنها ،تبني ان العرب أقل النسب ،إذ كان عددهم ستة أشخاص ،بينما الباقي
16

ويعلق الباحث مشهور حسن آل سلمان على اهتمام اليهود

أجانب أغلبهم من اليهود.
ابلذات هبذه املخطوطات" :والبد من اإلشارة إىل أن اليهود نشروا كتبا كثرية يف فضائل

األقصى ،ولديهم حب وولع يف اقتناء الكتب من فضائل البلدان ،والسيما مكة واملدينة،
ولديهم دراسات عن مشاعر املسلمني حنو مقدساهتم من خالل كتب الفضائل ،كي يتبني
17
هلم اخلط البياين لنمو املشاعر أو ضمورها استعدادا للمعركة".

.7

وقد نشطت حركة التأليف يف كتب الفضائل بصورة واضحة عندما انتزعت بيت املقدس
من املسلمني مث أعادها صالح الدين األيويب سنة 583هة1187/م وانعكست فيها نشوة
التحرير .وبقيت بيت املقدس مهددة ابالحتالل الفرجني ،واملشاعر حوهلا متأج ة طيلة هذه
الفرتة وبعدها ،ومل ينقطع التأليف يف فضائل بيت املقدس بعد القرن اخلامس اهل ري/
احلادي عشر امليالدي ،وينبغي التنبه هنا إىل ان احلروب الصليبية زادت من نشاط الكتابة
يف فضائل بيت املقدس وليست مرحلة البداية هلذا الفن ،حىت ال نقع يف أتييد لرأي
االستشراق الذي يعترب أن هذا الفن بدأ مع احلروب الصليبية يف تعريض أنه ال قداسة لبيت
املقدس عند امل سلمني قبل ذلك ،وإمنا ما كتب كان ردة فعل فكري دفاعي ،ويسوقون
الرباهني إلثبات عدم قدسية بيت املقدس 18.فبيت املقدس ليست مقدسة عند املسلمني
عبارة أطلقها العديد من املستشرقني أمثال جولد تسيهر ،والباحث اليهودي اسحاق حسون
العضو يف معهد الدراسات األسيوية واإلفريقية يف اجلامعات العربية -يف املقدمة اليت وضعها
يف حتقيقه لكتاب فضائل بيت املقدس أليب بكر الواسطي ،وكذلك الربوفيسور أمنون كوهني
يف كتابه القدس يف دراسات يف اتري املدينة ،وكتاابت اليهودي كيسرت ،وكذلك املوسوعات
19
الغربية اليت تشكك يف مكانة بيت املقدس وتتبىن وجهة نظر اليهود وتدافع عنها.
واحلقيقة أننا األن أمام حرب فكرية شاملة ميدان إحدى معركتها كتب فضائل بيت املقدس.
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مضمون وخصائص الكتابة يف فضائل بيت املقدس
من خالل قراءة بعض مواد كتب الفضائل ،نتبني حمتواها واملواضيع اليت تتكرر فيها دون نسبة
أي موضوع إىل كتابه أو خمطوطه بل نوردها بشكل عام:
 بناء بيت املقدس. فضل بيت املقدس.-

فتح املسلمني لبيت املقدس.
فضل صخرة بيت املقدس.
من دخل بيت املقدس من األنبياء والصحابة والتابعني.
يف زايرة اخلليل عليه السالم.

 تضاعف احلسنات والسيئات يف بيت املقدس.فعموما كتب فضائل بيت املقدس مل تقتصر على العنصر الديين وحده من آايت وأحاديث
فحسب ،بل مشلت املعلومات التارخيية وما ورد فيها عن بناء بيت املقدس والفتح العمري ،كما
تصف املعمار واحملاريب واألبواب وغريها ،وترتجم للصحابة الذين ماتوا أو عاشوا هبا ،وترد هبا
آاثر وأخبار اإلسرائيليات ،وما تناقله الناس عن بعض الع ائب ببيت املقدس .أما املصادر اليت
اعتمد عليها مؤلفو كتب الفضائل يف احلصول على مادة كتبهم ،فهي:
.1

القرآن الكرمي :مل يقتصر مؤلفو كتب الفضائل على آية اإلسراء األوىل املتعلقة مبكانة بيت
املقدس ،بل أضافوا إليها آايت رأى فيها املفسرون يف أقوال هلم أهنا تتعلق مبدينة بيت
املقدس مثل اآلية  14من سورة النازعات ﴿فإذا هم ابلساهرة﴾ ،فقالوا :الساهرة جبل
جبانب بيت املقدس ،20واآلية  36من سورة النور ﴿يف بيوت أَذن هللاه أن ترفع ويذكر فيها
امسه﴾ ،فقالوا :إن املقصود هو مس د بيت املقدس.

.2

21

السنة النبوية :مل تكن األحاديث اليت تداوهلا مؤلفو كتب الفضائل على مستوى واحد من
الصحة ،فشهاب الدين املقدسي يف كتابه "مثري الغرام إىل زايرة القدس والشام" 22صرح أبنه
ّبني حال أحاديثه وآاثره غالبا ،الصحيحة ،والضعيفة ،واملوضوعة ،واحلسان ،بل وغريه أورد
أحاديث كتابه جمملة دون بيان ولكنها وردت لشيوعها وتداوهلا بن الناس ،ابعتبار أهنا
تدخل يف فضائل األعمال وليس يف الواجبات والعقائد واخلالف يف ذلك مشهور يف حكم
األخذ ابلضعيف.
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غري أن ما يستدعي التنبه أن كثري من كتب الفضائل ابلغت يف األخذ ابإلسرائيليات وأخبار
القصاص ،النقل عن كعب األحبار ووهب بن منبه ،فقد وجدوا فيها نقال عنهما رواايت
فيها غرابة ومادة خصبة لتشويق مستمعيهم وهو ما كان مدخل للمستشرقني لطرح فكرة أن
قداسة بيت املقدس مصنعة وأن اهلالة القدسية اليت تعاظمت لبيت املقدس ولفلسطني كانت
بسبب املورواثت اإلسرائيلية واملسيحية حول بيت املقدس .فيذكر سيفان إىل حد االدعاء
أبن قدسية بيت املقدس اعتربت يف أعني املسلمني بدعة استمدت جذورها من اليهود،
واملسيحيني الذين استمروا يف تقديسهم لبيت املقدس ،وحاولوا إدخال ذلك إىل التقاليد

اإلسالمية23 .

وهذه الظاهرة وهي كثرة النقل لإلسرائيليات تثري تساؤالت حول ال ّدقة

وتوثق
العلمية يف كتب الفضائل ،كما يفضي إىل التكرار يف املعلومات املنقولة دون متحيص ّ
من الرواايت ،ودون تفنيد ،مما يوقع الباحث يف اضطراب عند حماكمة مؤلَّف أو مؤلِّّف،

وجيعل بعض الرواايت واحلقائق غائمة وعامة 24.على أن ال نقع بعد الذي ذكرانه من إقحام
األحاديث املوضوعة واخلرافات الوضيعة يف احنراف إمهال هذا الفن ،فاألحاديث الصحيحة

واحملتملة يف أبواب الفضائل ابلغة الكثرة ،فكلما مد الباحث يده اغرتف ،ولن خترج يده
خاوية أبدا25 .

دور الكتابة يف فضائل بيت املقدس يف التعبئة اجلماهريية ونشر الوعي يف مواجهة
احلروب الصليبية.
قبل احلديث عن دور احلركة العلمية يف املواجهة اإلسالمية للحروب الصليبية ،وقبل التعرض
ألثر كتاابت العلماء يف تلك الفرتة من بينها كتاابت فضائل بيت املقدس ،نتكلم عن دور
رجال احلركة املعرفية يومها.
أ -العمل املسلح اجلهادي لرجال احلركة العلمية
مل يقتصر دور العلماء على حث الناس والسالطني على اجلهاد ضد األعداء من خالل اخلطب
وأتليف الكتب واملصنفات؛ بل تعدى هذا إىل املشاركة الفعلية يف ساحات القتال وقيادة املعارك
والوقوف جبانب القادة العسكريني يف وسط املعارك ،وبث احلماس اجلهادي لدى املقاتلني يف
وسط املعارك من خالل بيان عظمة الشهادة يف سبيل هللا والتذكري بعهد الفتوحات اإلسالمية
زمن عهد النيب صلى هللا عليه وسلم ،واخللفاء الراشدين .فمنذ أن وطئت أقدام الصليبيني أرض
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بالد الشام ابدر العلماء والفقهاء والقضاة ابلدفاع عن األرض إىل جانب املقاتلني ،فقد جتند
الفقهاء والشعراء كمتطوعني يف جيش صالح الدين مما يعين مشاركتهم يف املقاومة الشعبية وبرز
دورهم يف فتح مدينة بيت املقدس ،وهذا ما يؤكده ابن كثري 26أبنه عندما عزم صالح الدين على
فتح القدس الشريف "قصده العلماء والصاحلون تطوعا" .وما تؤكده املصادر من أنه وبعد انتهاء
املعركة فإن القاضي ابن أيب عصرون وهو من الفقهاء قاد األسرى الصليبيني من امللوك واألمراء
27
ودخل هبم دمشق وهو حيمل صليب الصلبوت منكسا.
ومن النماذج جند مشاركة الشي أبو عمر بن قدامه املقدسي ت607هة1210/ميف وأخوه
الشي موفق الدين ابن قدامه ت 620هة1223 /ميف ،يف املعارك اليت خاضها صالح الدين ومنها
فتح بيت املقدس ،قال عنهما ابن كثري :وكان هو وأخوه وابن خالتهم احلافظ عبد الغين

ت 600

هة1203 /ميف ،وأخوه الشي العماد ال ينقطعون عن غزاة خيرج فيها امللك صالح الدين إىل بالد
الفرنج وقد حضروا معه فتح القدس والسواحل وغريها ومن انحية أخرى فإن الشي أبو حممد
عبد هللا بن عثمان بن جعفر اليونيين املتوىف سنة 617هة1220/م ،قد قيل عنه أنه مل تفته غزوة من
الغزوات بني املسلمني والصليبيني إال اشرتك فيها ولقد لقب أبسد الشام.
بيربس والسلطان قالوون يف حروهبم ضد الصليبيني.

28

كما شاركوا الظاهر

ب -املشاركة يف أعمال التموين واإلمداد لصناعة عزمية نفسية ودعم معنوي للجنود
بل شارك الفقهاء ورجال احلركة العلمية حىت يف األعمال الشاقة وأعمال التموين واإلمداد دون
وضع فوارق فشاركوا يف حتصني املدن الشامية من خالل بناء األسوار وحفر اخلنادق ،ويدلنا على
ذلك ما ذكرته املصادر الشامية من أنه عندما شرع السلطان صالح الدين يف حتصني بيت
املقدس وعمارة أسواره ،وحفر خنادقه سنة 587هة ،عمل السلطان يف ذلك بنفسه وشاركه يف

نقل احل ارة "مجاعة خواصه واألمراء ،واجتمع لذلك العلماء والقضاة والصوفية واألولياء،
29
وحواشي العساكر واألتباع وعوام الناس ،فبىن يف أقرب مدة ما يتعذر بناؤه يف سنني".
أما الشي عبد القادر اجليالين ت 561هة1165 /ميف فقد كان مدرسة يف اإلصالح
االجتماعي أسوة مبا قام به اإلمام أبو حامد الغزايل ،فقد كانت املدرسة القادرية يف بغداد واليت
كان يرتأسها الشي عبد القادر تستقبل أبناء النازحني الذين فروا من وجه االحتالل الصلييب ،مث
يقوم الشي إبعدادهم مث إعادهتم إىل مناطق املواجهة الدائرة حتت القيادة الزنكية.
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ج -دور العلماء الرمسي والدبلوماسي مع اجلهات احلاكمة والتحريض اإلعالمي للشعوب
لقد أاثر استيالء الصليبيني على بيت املقدس املسلمني ،وخلق ذلك االحتالل توترا يف العامل

اإلسالمي "وانزعج املسلمون يف سائر ممالك اإلسالم بسبب أخذ بيت املقدس غاية
االنزعاج" 30قاد زعامته الفكرية الشعراء والكتاب والعلماء والفقهاء ،الذين جردوا محلة إعالمية
إلاثرة الناس ودفعهم لتحرير األرض املقدسة ،وبدأت دعوة اجلهاد تسري بني الناس يف العامل
العريب اإلسالمي بسرعة كبرية ،31ويف رحم احلركة الفكرية اليت قادها املفكرون تبلورت اجتاهات

املقاومة الشعبية ضد احملتلني الصليبيني ،فخرجت من دمشق خاصة وبالد الشام عامة سنة
492هة1099/م مجاهري شعبية حاشدة بزعامة القاضي زين الدين أيب سعد اهلروي 32إىل بغداد

ليشكلوا رأي عام ضاغط على احلكام املتخاذلني "فأوردوا كالما أبكي العيون وأوجع القلوب،
وقاموا يف اجلامع يوم اجلمعة فاستغاثوا وبكوا وأبكوا ،وذكروا ما دهم املسلمني بذلك البلد
الشريف املعظم من قتل الرجال وسيب احلرمي واألوالد" 33،وبناء على ما سبق "ندب اخلليفة
ببغداد الفقهاء إىل اخلروج يف البالد ليحرضوا امللوك على اجلهاد ،فخرج اإلمام أبو الوفاء بن
34
عقيل احلنبلي ،وغري واحد من أعيان الفقهاء وساروا يف الناس" ،ليحرضوهم على املقاومة.
وقد كان حل ة اإلسالم أبو حامد الغزايل ت505هة1111 /ميف ،دور ابرز يف حث احلكام على
ضرورة اجلهاد ،فعندما علم أن السلطان حممد بن ملكشاه بن ألب أرسالن السل وقي الرتكي
توىل احلكم ،أرسل له كتااب ومراسالت حتثه على اجلهاد والتصدي للصليبيني.
د -دور العلماء يف التصدي للحروب الصليبية ابلكتابة والتأليف
اندفع العلماء يف تلك املرحلة إىل تثقيف اجملتمع اإلسالمي آنذاك بثقافة اجلهاد يف سبيل هللا
والقيام بواجب الوقوف إىل جانب قادة اجلهاد ضد اخلطر الصلييب وبسبب قناعتهم أبن األعمال
العسكرية والسياسية ال تكن انجحة مؤثره إال بدعم فكري وعقائدي وعاطفي وديين ،وهلذا
انتشر ونشط يف هذه املرحلة منطني من الكتاابت اليت سامهة يف صناعة وعي مجاهريي عام
يهدف للتصدي للحروب الصليبية ومها:
 الكتابة يف فضائل وفقه اجلهاد -الكتابة يف فضائل بيت املقدس والشام
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فمن الصنف االول جند اخلطيب أبو احلسن على بن مسلم السلمي الدمشقي 533 -452هة/
 1138-1060ميف الذي شهد وهو يف أواخر عمره غزو الصليبيني للشام ،فخصص دروسه يف
جامع بين أميه الكبري للحديث عن فضائل اجلهاد ،حتريضا ألهايل الشام على مقاومة احملتلني،
وألف كتااب يف اثين عشر جزءا أمساه "كتاب اجلهاد" ،35ذكر فيه معارك اإلسالم األوىل ودور
36
اجملاهدين ،مع ذكر اآلايت واألحاديث النبوية اليت حتض على اجلهاد وتبني مكانة اجملاهدين.
ومل يكن السلمي وحده من ركز يف مؤلفاته على اجلهاد وبيان فضائله ،ولكنه يعترب بداية من
افتتح هذا التوجه حنو هذا النوع من املؤلفات ،ألن طبيعة العصر وما حدث فيه من حتوالت
سياسية جذرية بعد احتالل الصليبيني ألجزاء كبرية من بالد الشام أثرت حىت على نتاجات
ومؤلفات الفقهاء الذين ركزوا يف طروحاهتم الفكرية ونتاجاهتم العقلية على اجلهاد وفضائله وذلك
من أجل شحذ مهم السكا ن احملليني يف بالد الشام ملقاومة الصليبيني ،وينطبق ذلك بصورة
واضحة على ابن عساكر الذي ألف كتااب احتوى أربعني حديثا عن فضائل اجلهاد ،وطاهر بن
نصر هللا بن جهبل املتوىف سنة 596هة1199/م الذي ألف لنور الدين حممود زنكي كتااب يف فضل
اجلهاد 37ولشغف نور الدين ابجلهاد وضع فيه كتااب بقلمه 38،وذكر ابن شداد أن حب اجلهاد
قد استوىل على قلب صالح الدين وهلذا مجع له ابن شداد كتااب مجع فيه كل آدابه ،وكل آية
وردت فيه ،وكل حديث روي يف فضله ،فأع ب الناصر صالح الدين بكتاب ابن شداد فقربه
وأحلقه خبدمته و واله قضاء العسكر واحلكم ابلقدس الشريف وهو أول قاضي ويل القدس بعد
فتح صالح الدين هلا.

39

كما جند التأليف يف فضائل بيت املقدس انتشر بشكل واسع ،وكثرت جمالس السماع
واإلسناد هلذه الكتب والتحديث ابلفضائل بغية تنبيه عموم األمة للبقعة الطاهرة وأمهيتها من
أجل خلق وعي مجاهريي عام ميهد ملراحل قادمة من املواجهة ويبني حسون أبن األحاديث ف
فضائل بيت املقدس وفلسطني كانت معروفة ،ورائ ة يف بالد اإلسالم عامة ،وبالد الشام
خاصة .وقد كانت مدينة دمشق ،وغريها من مدن الشام يف القرن الرابع واخلامس لله رة مركزا
املرجى الذي ذكر يف
لرواية هذه الفضائل ،ومن دالئل ذلك رواايت أيب املعايل املشرف بن ّ
40

أسانيده بصورة ال ترتك جماال لشك.
وننقل صورة وصلتنا رواية عن أتثري هذه اجملالس وهذه املصنفات يف متلقيها :وهي ما قام به
الشي الفقيه الواعظ سبط ابن اجلوزي ،41أبمر من الناصر داود أن يعقد جملسا للوعظ يذكر فيه
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فضائل بيت املقدس ،وماحل ابملسلمني من تسليمه إىل الصليبيني وقد وصف سبط ابن اجلوزي
ذلك اجمللس وردة الفعل الشعبية اإلسالمية على تسليم الكامل بيت املقدس للصليبيني بقوله:

أبنه عندما وصلت األخبار بذلك "قامت القيامة يف مجيع بالد اإلسالم ،واشتدت العظائم ،حبيث
أقيمت املآ مت ،وأشار امللك الناصر داود أن أجلس جبامع دمشق ،وأذكر ما جرى على البيت
املقدس ،فما أمكنين خمالفته ،ورأيت من مجلة الداينة احلمية لإلسالم موافقته ،ف لست جبامع
دمشق ،وحضر الناصر داود ،على ابب مشهد علي ،وكان يوما مشهورا ،مل يتخلف من أهل دمشق
أحد" ،42وأورد كالما كثريا عن هذه احلادثة العظيمة واملصاب اجللل الذي أصاب األمة.
وقد وصف ابن واصل 43والذي حضر جملس سبط ابن اجلوزي أبنه "كان جملسا عظيما...
ارتفع ض يج الناس وبكاؤهم ،فلم ير إال ابك أو ابكية" .وقد نشطت حركة التأليف يف كتب
الفضائل بصورة واضحة عندما انتزعت مدينة بيت املقدس من املسلمني مث أعادها صالح الدين
األيويب وانعكست فيها نشوة التحرير .وبقيت بيت املقدس مهددة ابالحتالل الفرجني ،واملشاعر
حوهلا متأج ة طيلة هذه الفرتة وبعدها ،ومل ينقطع التأليف يف فضائل بيت املقدس بعد القرن
اخلامس اهل ري/احلادي عشر امليالدي ويف عصري األيوبيني واملماليك وحىت العصر احلديث.

اخلامتة ومعها النتائج والتوصيات:
وأتيت مثرة البحث يف دراسة الرتاث وحتويله ملنه ية حتريرية ،فإذا كانت الكتابة يف فضائل
بيت املقدس سامهت يف النفرة املعرفية وصناعة وعي خنبوي قادت هذه األخرية اجلماهري
يف التصدي للصليبيني ،في ب على الباحثني اليوم الكتابة يف الصراع وحقيقته وخلفياته،
واملكتبة املعاصرة اليوم مليئة ابلكتب املطبوعة وإن كان كثري منها حمشوا أبخطاء نشرها
أصحاهبا من غري تدقيق لتسارع الصراع الصهيوين اإلسالمي ،فإننا حنتاج لكتابة جتديدية
نصل هبا لنشر معرفة سليمة تصنع حركة تغيريية حتريرية.
وقد خلصت الدراسة إىل ما يلي:
 .1تعترب الكتابة يف فضائل بيت املقدس من أقدم فنون التصنيف اليت بدأت بشكل مستقل من
القرن الثالث ه ري ،خالف ما يدعيه رواد حركة االستشراق اليت يلمون إىل أنه ال قدسية
واضحة لبيت املقدس وإمنا هي نتي ة توجهات سياسية وأحداث صراع حضارية فحسب.
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فضائل بيت املقدس مبثوثة بشكل كبري يف كتب التفسري وكتب احلديث والتاري وغريها قبل
أن تستقل الكتابة بشكل مستقل ،وكثري من الكتب اليت جاء بعنوان فضائل الشام يف
حقيقتها هي فضائل بيت املقدس عاصمة الشام ،وإمنا تعرضت مكانة بيت املقدس لذوابن
يف مكانة الشام عند بعض العلماء.

.3

نشطت الكتابة يف فضائل بيت املقدس بشكل واضح خالل احلروب الصليبية ،كحركة
فكرية هتدف لنشر الوعي وتنبيه الناس بضرورة محاية االماكن املقدسة ،واشرتك يف كتابة هذه
املصنفات أهل بيت املقدس وغريهم من بقاع العامل اإلسالمي ،حىت أن بعضهم مل يرى بيت
املقدس ومل يزرها أصال ،أمنا تناقل له مساعات من غري مشاهدات مع رغبة يف حث االمة
ممن مل يزوروا بيت املقدس للهبة حلمايتها.

.4

عناية املستشرقني خاصة اليهود منهم مبخطوطات فضائل بيت املقدس تفوق عناية الباحثني
املسلمني ألمهيتها يف التعريف ابحلالة النفسية والعلمية للصراع اإلسالمي والصلييب ،استعدادا
منهم واستفادة من اترخينا ملعاركهم القادمة.

.5

مل يقتصر دور العلماء يف فرتة احلروب الصليبية على مهمة الوعظ واإلرشاد وشحذ اهلمم
وتقوية النفوس فحسب وإمنا محلوا السالح ،وقاتلوا حىت انلوا شرف الشهادة يف سبيل
الدفاع عن املس د األقصى املبارك .وهذا راجع إىل استشعارهم وفهمهم لركن اجلهاد الذي
رسخه اإلسالم كما كان هلم الدور الرمسي مع احلكام.

.6

ومن جهة أخرى شهدت املقاومات اإلسالمية للحروب الصلبية فصال اثنيا من الدور
اجلهادي للفقهاء ،عندما سامهوا يف نشر املعرفية والوعي اجلماهريي وكانوا ميثلون دور وسائل
اإلعالم يف يومنا هذا ،ومنه نشطت الكتابة يف نوعني :الكتابة يف فضائل اجلهاد وهذا
الصنف موجه لعساكر املسلمني وقادهتم من السالطني ،والكتابة يف فضائل بيت املقدس
وهو موجه لعموم األمة لصناعة معركة فكرية تساند املعركة احلربية.

يوصي البحث مبا يلي:
.1

يوصى البحث أن يقوم أهل البحث والعلم يف عاملنا اإلسالمي خاصة رواد حبوث الرتاث
ابملزيد من البحث يف فضائل وخصائص بيت املقدس وفلسطني خاصة والشام عامة ،وأن
حياولوا دائما استخراج املعاين اجلديدة ،واليت البد أن عقول الباحثني عامرة هبا ،ذلك أن مثل
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هذه املواضيع من اهم ما يسهم يف املعركة املعرفية الفكرية ومن اهم ما يدعوا املسلمني إىل
التشبث أبرضهم وبيت املقدس.
.2

زايدة العمل على حتقيق املخطوطات اليت جاءت يف فضائل بيت املقدس ،إذ ان الكثري منها
مل يرى النور بعد ،وبقي دفني املكتبات ،كما يوصي البحث إبعادة حتقيق خمطوطات امهات
ما كتب يف فضائل بيت املقدس واليت حققها املستشرقون ،من أجل إظهار احلقيقة وضمان
وصوهلا سليمة لطلب العلم والقراء.

.3

الدعوة حلماية ما بقي من كنوز املخطوطات خاصة يف داخل فلسطني املعرضة خلطر النهب
والسرقة املمنه ة ،عرب تصويره وحفظها إلكرتونيا وتيسري وصوهلا لطالب العلم وابحثي
الرتاث يف مشارق األرض ومغارهبا ،خصوصا وقد علمنا أن من كتب سابقا يف فضائل بيت

.4

املقدس كان منهم املغاربة واملصريون والبغداديون.
الدعوة إلحياء الكتابة يف فضائل بيت املقدس بنفس جديد يواكب حتدايت القضية ،ويؤدي
نفس الدور املعريف التوعي الذي أداه يف السابق.

.5

إحياء فكرة جمالس السماع ابإلسناد لكتب احلديث ومصنفات العلوم وختصيص دورات

.6

منها يف كتب فضائل بيت املقدس.
دعوة مراكز األحباث لوضع ببليوغرافيا حمدثة جديدة ألهم ما كتب يف قضية بيت املقدس،
وهذا استكماال جلهد الباحثني كامل العسيلي وشهاب هللا هبادر ،حىت يتيسر لطالب العلم
واملعرفة عملية البحث األكادميي املنظم.
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17
23

مـجـلـة دراسـات بيت الـمـقـدس

انظر :حبث سيفان "قدسية القدس يف اإلسالم" من خالل حبث زايد أبو زايد "املس د األقصى يف اإلعالم
اإلسرائيلي" حبث مقدم إىل مركز األحباث اإلسالمية ص 3 - 2يف.

24

أمنة سليمان البدوي ،مرجع سابق ،ص.309

26

ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،12ص.322
احلنبلي ،شفاء القلوب ،ص.138
ابن العماد ،شذرات الذهب ،ج ،5ص.73
العليمي ،األنس اجلليل ،ج ،1ص .384ابن واصل ،مفرج الكروب ،ج ،2ص.375
العليمي ،األنس اجلليل ،ج ،1ص.308
ابن واصل ،مفرج الكروب ،ج ،2ص.375
ابن األثري ،الكامل ،ج ،9ص.234

25

27
28
29
30
31
32
33
34

35

36

37
38
39
40
41
42
43

جواد

النتشة ،مرجع سابق ،ص .197

مرجع سابق.
للمزيد أنظر :دور العلماء املسلمني يف املقاومة ضد الصليبيني يف بالد الشام للباحثني :رايض مصطفى أمحد شاهني،
وعبد احلميد مجال الفراين ،ورقة علميةيف اجلامعة اإلسالمية غزة ،قسم األاثر ،أغسطس  ،2005ورسالة :جهود علماء
مصر والشام يف إصالح اجملتمع زمن احلروب الصليبية 491-692هة1292- 1097/ميف ،الباحث عبد الفتاح عبد هللا
عاشور أبوجهل ،اجلامعة اإلسالمية غزة ،كلية اآلداب ،قسم التاري .2010 ،
ال يزال هذا الكتاب خمطوطا ،موجود منه يف املكتبة الظاهرية بدمشق برقم 3796عاميف أربعة أجزاء فقط ،كما أن يف
كتاب الشرق والغرب زمن احلروب الصليبية مقتطفات صغرية جدا مما اعتربه رسالة يف اجلهاد السلمي ،ص- 281
. 282
للمزيد أنظر :كتاب اجلهاد للسلمي – دراسة يف مصادره ومنه ه ورؤيته للصراع ،عصام مصطفى عقلة ،يوسف
أمحد بين ايسني ،جملة دراسات ،اجمللد  ،41العدد 2014 ،03م ،ص. 929
ابن الصالح ،طبقات الشافعية ،ج ،2ص .762الذهيب ،العرب ،ج ،3ص.115
ابن قاضي شهبة ،الكواكب الدرية ،ص.57
رايض مصطفى أمحد شاهني ،مرجع سابق.
اسحق حسون ،مرجع سابق ،ص.30
الذهيب ،تذكرة احلفاظ ،ج ،4ص.109
ابن شداد ،النوادر ،ص.70 ،17
املقريزي ،السلوك ،ج ،1ص .356العليمي ،األنس اجلليل ،ج ،1ص.407
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