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  كتب بالعربية

  
  دليل أوىل القبلتين،

  ثاين املسجدين وثالث احلرمين
  

  أحمد فتحي خليفة
  .2001مؤسسة األقصى ألعمار املقدسات اإلسالمية، : بيت املقدس

  .صفحة 127
  

العبارة املدوية الصادرة عن القلب والعقل، ، بهذه !!واألقصى يف خطر!! يف خطرالقدس 
واملتتبع ). 18ص (حدد الشيخ رائد صالح، مقدم هذا الكتاب، السبب الرئيسي لوضع هذا الدليل 

ألحوال القدس حتت االحتالل اإلسرائيلي، يمكن أن يدرك أن دائرة اخلطر بدأت تشتد وتضيق، 
وبدأ هذا التضييق بشكل سافر . اركوتنطلق من جنبات القدس لتحيط باملسجد األقصى املب

ومكشوف، على النقيض من السياسة السابقة، منذ تعثر احملادثات السياسية بين السلطة 
  .2000الفلسطينية وسلطة االحتالل اإلسرائيلي يف أوائل سنة 

أمّا كاتب الدليل، األستاذ أحمد فتحي خليفة، فبعد أن عرج على مكانة املسجد األقصى يف 
اإلسالمية، ويف قلوب املسلمين، وذلك كما يستشف من عنوان الكتاب، الذي يمثل اختصارًا العقيدة 

ملكانة األقصى، كونه موضع القبلة األوىل، وأنه ثاين مسجد وضع للناس بعد حرم مكة بأربعين 
عاماً، وأنه ثالث احلرمين بعد مكة واملدينة، فإنه توخى من دليله هذا كما عبر عنه ذلك يف 

أن أكتب شيئًا عملياً أقدمه للناس، ليفيد منه الناس على شتى مذاهبهم وتعدد : "... همقدمت
  ).20ص " (أفكارهم

، ورقه أنيق )49بعضها ورد يف صفحة (والكتاب جيد للطباعة، نادر األخطاء املطبعية 
ملون له خلفية مزخرفة، والغالف جذاب ملون ومعبر مركب من صورة اجلامع األقصى وقبة 

قطر،  –والواقع أن املنحة السخية التي قدمتها جمعية قطر اخليرية . رة وسبيل قايتبايالصخ
 ×سم  21,5ويبلغ حجم الكتاب . لطباعة الكتاب، واضحة املعامل يف أسلوب طباعته وإخراجه

صفحة، وضم عالوة على املتن كشافاً باألعالم واألماكن  127سم، وقد احتوى على  28,5
  .واخلرائط والصور وفهرساً ألفبائياً وقائمة باملصادر التي اعتمدت
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ولقد بنى املؤلف دليله بحسب اجلوالت والزيارات امليدانية حيث قسم املنطقة إىل أربع 
ولهذا املنهج . ايرًا ملا سبقه من كتب الدليل للمسجد األقصىجوالت، وهو، يف هذا، يسلك منهجاً مغ

فبعد مقدمة عن بيت املقدس، توقف فيها كثيراً عند املعطيات . حسناته، وله أيضاً بعض السلبيات
الدينية املعتمدة على السنّة النبوية، انتقل إىل احلديث عن املسجد األقصى وحدوده ومكوناته، وعن 

لتي جرت على حدوده، وخصوصاً الغربية منها، والتي تعرف اختصاراً باسم احلفريات ومراحلها ا
وقد خصص الكاتب اجلولة األوىل لزيارة وتتبع العمائر الواقعة على حدود املسجد . حفريات النفق

األقصى، متخذاً من باب األسباط نقطة البداية ونقطة النهاية؛  أي أن هذه اجلولة عبارة عن دورة 
وتكونت هذه اجلولة . وى أرضية وساحة املسجد األقصى ، لكن على أطرافه وحدودهكاملة يف مست

موقعاً، وتقع أيضاً يف ساحات املسجد األقصى، وتنتهي  90وشملت اجلولة الثانية . موقعاً  60من 
من بداية اجلولة األوىل نفسها، أي من باب  األسباط، وكأن الزائر يدور ليتعرف على األقصى مثل 

موقعاً خصصت ألطراف سطح قبة الصخرة  30أمّا اجلولة الثالثة، فتضم ! يف املضمارالعداء 
موقعاً تشمل قبة الصحرة وما أقيم على  21املشرفة وحدوده، يف حين احتوت اجلولة األخيرة على 

  .سطحها من أبنية وعمائر
ر باألبيض وزود الباحث دليله جمموعة من الصور الفوتوغرافية امللونة، وقليًال من الصو

واألسود، بحيث أن كل أثر معماري أو بناء له صورة واحدة على األغلب، وبعض العمائر املهمة، 
أمّا اخلرائط واخملططات فهي قليلة نسبيًا . كقبة الصخرة واملسجد األقصى، له جمموعة من الصور

  .وغير فنية كما سنجد الحقاً
ونتفق معه يف ). 20ص " (ناك غيره؟لِمَ جاء هذا الدليل وه: "ونشارك الباحث تساؤله

اإلجابة لنقول إن املسجد بحاجة إىل أكثر من دليل، وأن ما كتب حتى تاريخه ال يتناسب مع 
مكانته؛ ال مع مكانته يف العقيدة اإلسالمية، وال مع القيم املعمارية والزخرفية التي يضمها هذا 

ن حيث املبدأ أرّحب بهذا الدليل وأقدر كل لذا فإنه م. الصرح املعماري الفريد التكوين والتشكيل
لكن، واعتماداً على قول الباحث إن . حلظة جهد بذلت فيه منذ أن كان فكرة إىل أن أصبح واقعاً

، وألن معرفتنا عن مقدساتنا وعقائدنا يجب أن )19ص ..." (األقصى بؤبؤ عين بالد بيت املقدس"
بأن يتسع صدر املؤلف والناشر إىل لفت نظرهما إىل  تتسم بالدقة املتناهية، لذا فإن األمل يحدوين

بعض الهفوات واألخطاء الفنية واملنهجية التي وردت يف الدليل، على أمل أن يتم جتنبها إن شاء 
  .الله إذا ما توفرت طبعة ثانية لهذا الدليل

وقبل أن أبدي بعض هذه املالحظات أود أن أشدد على التزام الباحث العمل اجلدي واملنهج 
السليم يف الزيارة، ويف حماولة الرجوع إىل الكتب اخملتصة وإىل أهل املعرفة واالختصاص؛ فقد 

، حيث أبدوا )13ص (عرض مسودة كتابه على ثالثة مهتمين أفاضل ليستأنس برأيهم وخبرتهم 
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فإن نقص فيه شيء "... ومع شكره لهم فإنه يدرك أن املسؤولية تقع على عاتقه. الحظاتعليها امل
  ).114ص " (فهو مني

. أول مالحظة أبدأ بها تتعلق باملنهج الذي اختاره الباحث، وهو اعتماد املسارات لدليله
موقعًا  90ويف هذا جتديد، لكن املشكلة تكمن يف أن اجلوالت غير متكافئة؛ فإحداها تتألف من 

ولقد جمع الباحث يف هذه املسارات خليطاً من املواقع من الناحية الوظيفية . 21وأُخرى من 
أموي، عباسي، أيوبي، مملوكي، (، ومن الناحية الزمنية )إلخ... سبيل، مئذنة، مدرسة، مصطبة(

تمنى كنت أ. ، ويف هذا إثقال واضح على الزائر، وخصوصًا أنه غير خمتص)عثماين حديث متأخر
لو أن الباحث اختار نهجاً للجوالت يتميز بالسهولة واليسر، كأن يختار جمموعة من املدارس أو 
السبل أو املصاطب ويضعها ضمن مسار واحد، أو حتى فترة معينة، ويظهر فيها مآثر تلك األسرة 

الرابط الوحيد  وعالوة على ما تقدم فإن. أو الفترةـ كأن يختار العمائر األموية أو الفترة األيوبية
بين هذه العمائر هو تسلسل املوقع، ومع هذا فإن ملتزم املسار سيضطر إىل تكرار مسار مماثل 
ليشاهد عمائر قريبة من عمائر سبق أن شاهدها، وأحياناً يضطر الزائر إىل اخلروج من احلرم 

ادر كل املنطقة ويف بعض املواقع يجب أن يغ. ودخوله أكثر من مرة إذا قيض له أن يلتزم املسار
، وكذلك يف املسار نفسه تتابع كل )اجلولة األوىل، املدرسة التنكزية وحائط البراق ثم مسجد البراق(

  .الباب املفرد والباب الثالثي) املصلى املرواين(من التسوية الشرقية 
وفيما يتعلق بالصور الفوتوغرافية فأغلبها جيد ومعبر، وال سيما تلك التي يف الساحات 

أّما الصور الداخلية فحالتها ومستواها الفني أقل، وهذا مفهوم؛ فليس يف قدرة الباحث، . كشوفةامل
أو املصور، التغلب على ذلك إال بنصب السقاالت املكلفة واستخدام الكاميرات املعقدة ليتغلب على 

ة لكن ورد يف الصور بعض الهفوات نذكر منها وضع صورة خلو. مشكالت الضوء واالنعكاسات
مكتب مساعد مدير املسجد األقصى املبارك وأطلق عليها اسم ) 1009/1601(أحمد باشا الغربية 

تقوم إىل الغرب من هذه ) 996/1588(، والواقع أن حجرة حممد آغا )91ص (خلوة حممد آغا 
ص (ثم عاد الكاتب فاستخدم الصورة نفسها . اخللوة حيث مكتب رئيس حراس املسجد األقصى

يضع صورة للمدرسة اجلاولية  43ويف الصفحة . تب رئيس حراس املسجد األقصىلكن ملك) 92
ويطلق عليها اسم الصبيبية، والواقع أن ما بقي من املدرسة الصبيبية يقع إىل الشرق من هذه 

إلعادة بناء متخيلة ملعبد سليمان مكان ) 32ص (ويلفت النظر أن املؤلف وضع صورة . اللقطة
أن املؤلف رغب بذلك يف أن يوصل رسالة بين السطور إىل كل غيور بأن  املسجد األقصى، ويظهر

لكن الالفت للنظر قوله هيكل سليمان . األقصى، ال قدر الله، سيؤول إىل ذلك إن مل يتم تدارك األمر
بحسب املتوقع وحماولة إعادة .) م.ق 4-37(والصورة هي للمعبد الذي كان على زمن هيرودس 

  .البناء
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، وعلى قلتها، واألجدر أن تدعى )62، 31، 28، 30ص (جميع اخلرائط ويالحظ على 
خمططات، أن بعضها غير منسوب إىل أصحابه، وأنه يخلو من مقياس للرسم أو اجتاه الشمال، 
والواقع أنه أقرب إىل االسكتش منه إىل اخلريطة أو اخملطط، ومل ترقم اآلثار عليه، والفائدة املرجوة 

  ).31ص (حياناً ال يفرق الباحث بين املقطع وخريطة التضاريس منه حمدودة جداً، وأ
واتسم متن الدليل بالكثير من األخطاء يف النقل والصوغ واملعلومات، فمن ذلك ما ورد يف 

 نبوخذ أن والصواب ،586، حيث يذكر أن الفرس أـخرجوا اليهود من القدس يف سنة 26صفحة 

 من القدس إىل اليهود أعادوا من هم قورش زمن والفرس ذلك، فعل الذي هو البابلي، القائد نصر،

 بإيلياء القدس دعا هادريان أن )26 ص( نفسها الصفحة يف الباحث وذكر  )1(.البابلي السبي

 النصف منذ أي ،135 سنة يف كان ذلك ألن سليم غير وهذا امليالدي، الثالث القرن يف كابيتولينا

  .امليالدي الثاين القرن من األول
 األسباط وبين القدس بسور اخلاص األسباط باب بين الباحث يخلط 39 صفحة ويف

 وحررها اليوم حتى وقائمة موجودة عليها يعثر مل التي والكتابة .املبارك األقصى باملسجد اخلاص

 باب ملدخل اجلنوبية الواجهة يف وهي السور، باب تخص لكنها    )2(.الزمان من قرن قبل برشام فان

  .الغزايل بساحة املعروفة الساحة على تطل لتيوا األسباط
 مكان بإنشائها العمل بدىء" :نصه ما )47 ص( األشرفية عن حديثه يف الكاتب وذكر

 املدرسة بأن ذلك للقارىء، إرباكاً هذا يف أن والواقع ...".قيتباي األشرف امللك هدمها التي األشرفية

 يد على خشقدم الظاهر السلطان زمن تأسست رسةمد هي وإنما األشرفية اسمها يكن مل هدمت التي

 .872/1467-869/1464 الفترة يف الشريفين للحرمين ناظراً كان الذي الظاهري حسن األمير
 قايتباي، للسلطان بتقديمها الظاهري حسن األمير فقام بنائها، إكمال قبل خشقدم السلطان وتويف

   )3(.الدين جمير أفاد كما إليه، نسبة باألشرفية الحقاً عرف ما وبنى بهدمها فأمر تعجبه مل الذي

 يفيد كما العلوية الطبقة يف ال األرضية الطبقة يف يوجد املدرسة مسجد فإن تقدم، ما على وعالوة

  .الطلبة لتدريس أواوين أربعة فيها كان العلوية فالطبقة الباحث؛
 وقال ،)9( رقم بئر ذكر الالحقة الصفحة ويف البصيري، لسبيل ذكر 72 صفحة يف وورد

 بئر وأن البصيري، لسبيل آخر اسم هو الرومي إبراهيم بئر أن والصحيح الرومي، إبراهيم بئر إنها
                                                            

، ص )عمان(، حترير كامل العسلي "القدس يف التاريخ: "، يف."م.ق 63-1000القدس من "جورج مندنهول،  ) 1(
79 -80.  

)2( M. Van-Berchem, Materiaux pour un corpus Inscriptionum Arabicarum, Jeusalem, 
3 vols. Jerusalem Ville, vol. 43, 1922-23 [part one 1922, part two 1923], p. 439.          

                              
   .36- 35، ص 2، ج )1973نشر مكتبة احملتسب، ( "األنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل"جمير الدين احلنبلي،  )3(
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 - 839/1435 سنة يف جددت إنها بل 1936-1953 عام إىل إنشاؤها يعود ال الرومي إبراهيم
    )4(.بورغوين دراسات وبحسب عليها املنقوشة الكتابة  بحسب 1436

 سبيل على منها نذكر املتن، يف وردت عبارات عدة يف الدقة عدم من الكثير وهناك هذا

 قمباز، معد أبي الدين حسام األمير يد على أنشئت النحوية القبة أن 97 صفحة يف ورد ما املثال

 سنة يف العثمانية الفترة يف جددت يوسف قبة وأن قيماز، سعد أبي الدين حسام هو السليم واالسم

 يطلق 40 صفحة ويف .السنة هذه يف بنيت أنها التأسيسي النص بحسب والصحيح ،1092/1681

 الكريمية املدرسة وهو األصلي باالسم يسمى أن واألجدى ،"حطة باب مطهرة" اسم املباين أحد على

 لالستخدام اسم وهذا الشريف، احلديث بدار املبنى يسمي 66 صفحة يف وكذلك ،)718/1319(

 ما أيضاً  ذلك ومن  )5(.سليمان كرسي وهو املصادر أغلب يف عرف بما سمىي أن واألحرى احلايل،

 باسمه يسمى أن واألفضل ،)104 ص( املبارك األقصى املسجد إعمار للجنة كمكتب اليوم يستخدم

 هو بانيها أن القبة هذه عن احلديث يف ورد وقد  )6(.األمين الهادي قبة أو احملمدية الزاوية األصلي،

 النص يف ذكر وكما ببنائها قام والذي رممها، قد الشيخ ألن صحيح غير وهذا اخلليلي، حممد الشيخ

 الصبيبية أن 43 صفحة يف ويذكر .1701-1112/1700 سنة يف القدس وايل باشا حممد هو

 بهذا تعرف األقصى قرب مدرسة يوجد ال نهفإ علمي حد وعلى الفخرية، املدرسة من جزءاً تشكل

 من بإشراف ..بني" أنه )73 ص( البديري سبيل عن ويرد .العمرية للمدرسة حتريف ولعلها االسم،

 الكتابي الرقم إىل بسيطة ونظرة ...".بيك عثمان الوايل من وبأمر القدس، قائمقمام آغا مصطفى

 يكن مل بيك عثمان وأن ،)البناء أمر( عمّر الذي هو بل البناء على يشرف مل مصطفى أن بجالء تظهر

  :الكتابة من أبيات بعض فنص .الوايل
  يهب فيما فاض وفضله سؤدد كل حاز من عمره
  املطلب نال القدس قامقام مصطفى واألماجد األكارم عين

  ينسب للفقاري بيك عثمان والعلى الفخار حاز من برسم
 على املشرف إىل نسبة االسم بهذا دعي" لالسبي أن )77 ص( باشا قاسم سبيل عن وورد

 السبيل، ببناء أمر الذي هو كوزاجلي باشا قاسم أن والواقع ."املقدس بيت توىل قد كونه أيام ... بنائه،

                                                            

)4( M. Burgoyne, Mamluk Jerusalem (London, 1987), p. 542. 
  :لالستزادة راجع  )5(

Y. Natsheh, “The Architecture of Ottoman Jerusalem,” in S. Auld and R. Hillenbrand, 
eds., Ottoman Jerusalem: The Living City (London, 2000), pp. 953-957. 

)6(  Ibid., p. 958. 
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 مل ذلك فإن املقدس بيت توىل أنه من تردد مما الرغم وعلى .احلج إىل طريقه يف األغلب على وهو
  )7(.السبيل ببناء أمر حينما إستنبول على متولياً كان باشا وقاسم يثبت،

 الباحث كلف ولو التسبيل، غرفة على )74 ص( شعالن بيل مصلى اسم الباحث ويطلق

 ليست قطعاً فهي باملاء؛  السبيل تزود كانت التي البئر فوهة لوجد الغرفة أرضية إىل ونظر خاطره

 يف تم ذلك أن يذكر كما وليس عشر، التاسع القرن يف األغلب على بنيت الغرفة وهذه .مصلى
 حراس مقر )93 ص( ووصف .الغرفة لهذه اجملاور احملراب يخص التاريخ فهذا ؛1062/1651

 وهو واسعاً املبنى هذا يكون كيف أعرف وال ،"واسع" بأنه األحوال، يسمى ما وهو األقصى، املسجد

  .مترين يف مترين من تقرب منها الواحدة مساحة صغيرة، غرف ثالث من مشكل
 تبليط يوم أزيلت املكان، يف أُخرى قبة هناك وكانت" :نصه ما النبي قبة عن املؤلف وذكر

 ."1538 املوافق هـ945 سنة األول احملراب أقيم م،1845 سنة يف ذلك وكان الصخرة، صحن ساحة

 تبليط بأن ذلك يجب؛ كما املبنى يستوعب مل املؤلف أن يظهر مزدوج جلي خطأ هذا أن والواقع

 احملراب إنشاء تم وكذلك ،726/1326 وسنة 693/1294 2سنة بين ما تم األرجح على ةالساح

 وإنما األول، احملراب يخص ال الباحث يذكره الذي التاريخ إن  )8(.األرض يف اخملطوط األحمر األول

 حممد ترميم يخص 1845 سنة وتاريخ والقدس، غزة لواء صاحب بيك، حممد أقامه الذي الثاين

  .بةللق شاكر
 الصخرة فناء ساحة تبليط عهد إىل )99 ص( الكرك مصطبة بناء تاريخ الكاتب ويرجع

 اجتهاد إنه أم مصدر على املؤلف اعتمد إنْ أعلم وال صحيح، غير وهذا !1845 سنة إىل أي املشرفة،

 التاسع القرن يف ذكرت وقد التاريخ، هذا قبل مؤكدة بصورة قائمة كانت املصطبة هذه لكن .منه

 املوسوم كتابه يف الظاهري شاهين بن خليل الدين غرس قبل من امليالدي عشر اخلامس /هجريال

  )9(".واملسالك الطرق وبيان املمالك كشف زبدة"
تقع صخرتنا هذه يف : "... عند احلديث عن الصخرة 110ومن عدم الثقة ما ذكر يف صفحة   

، فكيف يكون للطول علو؟ ويف ."..وسط مسجد الصخرة، الذي حمل اسمها، يصل أعلى طول لها
ورد زاوية آل السعود والصواب آل أبو السعود، علماً بأن االسم األصلي لهذا املوقع هو  50صفحة 

  .الزاوية الفخرية

                                                            

)7(   Ibid., pp. 665-670. 
  : ولتفصيالت أكثر راجع. 70، 20، ص 2جمير الدين، مصدر سبق ذكره، ج  ) 8(

Natsheh, op.cit., pp. 701-703.   
  .283، ص )1948بيروت، " (بلدانية فلسطين العربية"مرمرجي،  )9(
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ويلفت النظر ورود بعض العبارات الغامضة يف الدليل، على الرغم مما بذل فيه من جهد 
) احلرم الشريف(قة للتمييز بين املسجد األقصى لغوي، ومرد ذلك إىل حماولة الباحث غير  املوف

. واملسجد املغطى املسقوف جنوبي املسجد األقصى، والذي يخلط بينهما عند العامة واخملتصين
". مبنى املسجد األقصى"فمن أجل التمييز اصطلح على أن يسمى املسجد األقصى املغطى باسم 

سؤولة عن عدة عبارات غير واضحة، وقبل والواقع، وكما سنرى، سنجد أن هذه التسمية هي امل
اإلشارة إىل بعضها، نود القول إنه كان حريًا بالباحث أن يعتمد اسم اجلامع األقصى ليفرق بين 
املسجد األقصى، الذي باركه الله، وكما حدده الباحث يف دليله، وبين املبنى الذي يقوم يف 

ناس للصالة، وحيث يكون اإلمام يف اجلنوب حيث تكون اخلطبة يوم اجلمعة، وحيث يجتمع ال
وملّا كان هذا هو املسجد األقصى، فإن املبنى الذي : ما نصه 31فذكر الكاتب يف صفحة . اجلمعة

مبنى "باسم املسجد األقصى املبارك سنعرفه باسم ) هكذا وجدت(تعارف عليه الناس يف اجلنوبية 
  .وذلك للتمييز" املسجد األقصى املبارك
تقع : "عن الزاوية الفخرية 50لغامضة املضطربة نذكر ما كتب يف صفحة ومن العبارات ا

غربي جامع املغاربة، من املسجد األقصى سوى مسجد النساء، يدخل إليها عن طريق املتحف 
يقع هذا املسجد يف القسم اجلنوبي من املسجد : "عن مسجد النساء 51ويف صفحة ." اإلسالمي

به من املسجد األقصى املبارك، وهو غربي مبنى املسجد األقصى املبارك، وال شيء يف جنو
: عن موقع الزاوية اخلنثنية 56وما ورد يف صفحة ." األقصى املبارك وحتى السور الغربي منه

تقع جنوبي املسجد األقصى املبارك وجنوبي مبنى املسجد األقصى املبارك، ومدخلها من داخل "
راب الواسع فيه، غربي املنبر وهي خارج مبنى مبنى املسجد األقصى املبارك، عن يمين احمل

تقع شمايل مسجد "، عن موقع قبة حمراب النبي، أنها 105وذكر يف صفحة ." األقصى املبارك
  ."الصخرة يف غربها، يف غربه قبة املعراج وتدعى كذلك بقبة النبي

عن  49من ذلك ما سطر يف صفحة . وقد وردت ألفاظ يمكن أن تستوقف القارىء كثيراً
." 1969قامت قوات اجليش اإلسرائيلي بمصادرتها واملرابطة فيها منذ : "املدرسة التنكزية

فاملرابطة مصطلح إسالمي واضح يعني العبادة واجملاهدة، وال أعتقد أن الكاتب قد وفق يف هذا 
  .بداعياً ، فكيف يكون التدمير إ"وأحلق احلريق باملنبر تدميراً إبداعياً : "57وذكر يف صفحة . اللفظ

ومع أن الدليل حديث ويفترض فيه أن يقدم معلومات تتفق مع الواقع، فقد ورد فيه بعض 
املعلومات التي أصبحت من املاضي حيث أنها تغيرت وتبدلت؛ فمن ذلك ما ورد عن الزاوية 

أن  ، واحلقيقة..."ومل يبق منها سوى القليل ومسجد الزاوية، الذي فيه قسم اآلثار): "50ص (الفخرية 
ومن . ، وهو اآلن يف املدرسة اجلوهرية بباب احلديد1982قسم اآلثار انتقل من الزاوية منذ سنة 

أنها تستعمل اليوم مقرًا للمدرسة البكرية، واملدرسة ) 41ص (ذلك ما ورد عن املدرسة الباسطية 
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درسة االبتدائية منذ البكرية أوالً كانت قائمة يف الدوادارية ال يف الباسطية، وثانياً توقفت هذه امل
عشرات السنين وأصبح موقعها، وال يزال، قسماً للتعليم اخلاص التابع لبلدية القدس ومؤسسة 

  .إلوين
ويمكن القول إن ما ورد أعاله من مالحظات هي على سبيل املثال، ويمكن االستفاضة 

. احث واخملتصأكثر بتناول الكثير من املعلومات التي وردت يف هذا الدليل مما يستوقف الب
ونأمل بأن يتدارك الباحث هذه الهفوات ويراجعها ويعمل على تصويبها ألنه ال يتحدث عن موقع 
عادي، وإنما يتناول يف بحثه األقصى املبارك، األقصى الذي حتدق به األخطار، فال أقل من أن 

من جهد  نحرص على تقديم املعلومة الرصينة السليمة، ذلك بأن جتنب األخطاء أسهل كثيراً
  .تصحيحها بعد نشرها وتداولها

وال يسعني أن أختم من دون أن أشير إىل ما اتصف به الباحث من نية صادقة وعاطفة 
فياضة، وحرص شديد على أمن األقصى، ورغبة يف تقديم املعلومات التاريخية عن هذا املوقع 

عمار املقدسات وهذا يتفق مع أهداف وجهود مؤسسة األقصى إل. املهم للعرب واملسلمين
اإلسالمية، اجلهة التي قامت بنشر هذا الدليل والتي ترعى الكثير من املشاريع العمرانية للمساجد 
واملقابر واملقدسات اإلسالمية داخل اخلط األخضر، وتساهم يف شد الرحال وإعمار األقصى 

  .بالتنسيق مع دائرة األوقاف اإلسالمية
  

  يوسف سعيد النتشه
  اآلثار اإلسالميةرئيس قسم 

  يف احلرم الشريف
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