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شهادة الجغرافي المقدسي في 
   القدس

 قبل اكثر الف عام 
 بالبصرة بهرام ابن يحيي ابى المختار القاضي مجلس في يوما وكنت 

  اطيب فايها قيل بلدنا قلت اجل بلد اي سألت ان الى مصر ذكر فجرى
 قيل بلدنا قلت احسن بأيها قيل بلدنا قلت افضل فايها قيل بلدنا قلت
 اهل فتعجب بلدنا قلت اكبر فايها قيل بلدنا قلت خيرات اكثر فايها

 منك يقبل ال ما ادعيت وقد محصل رجل انت وقيل ذلك من المجلس
 الهواء طيب واما واالخرة الدنيا جمعت بلدة فالنها اجل قولى اما قلت
 من احسن ترى فال الحسن واما لحرها اذى وال لبردها سم ال فانه

 فقد الخيرات كثرة واما مسجدها من انزه وال منها انظف وال بنيانها
 واالشياء والجبال والسهل االغوار فواكه فيها تعالى هللا جمع

 الفضل واما والموز، والتين والجوز والرطب واللوز كاالترج المتضادة
 مكة فضلت وانما المنشر، وليها المحشر ومنها القيامة عرصة فالنها

 فتحوى اليها يزفان القيامة ويوم صلعم والنبي بالكعبة والمدينة
 اوسع ارض فاى اليها يحشرون كلهم فالخالئق الكبر واما كله الفضل

 ."به واقروا ذلك فاستحسنوا منها
 



باب العمود، باب دمشق، اجمل ابواب 
 سور القدس العثماني



باب الخليل من الداخل مع فتحة في 
 باب الخليل من الخارج السور ما بين الباب وقلعة القدس 





المسجد االقصى ليس بناء، بل مجمع معمارى يقوم بمكان رحب متسع 
دونم وهو نتيجة تطور معماري استمر عدة قرون بفضل  144تبلغ مساحته 

جهود العرب والمسلمين وهو يضم في جنباته مبنى قبة الصخرة والجامع 
االقصى وعشرات المدارس واالسبلة والزوايا والمساجد والمساطب 
 والمصليات

مسقط جوي للمسجد 
 االقصى يظهر جدرانه االربعة

صورة جوية حديثة 
 للمسجد االقصى 











 قبة الصخرة المشرفة
72/691اقدم مبنى اسالمى قائم   

قطاع في قبة الصخرة 
 مجسم توضيحي المشرفة





الجامع االقصى من الداخل حيث 
الرواق االوسط والواجهة الشمالية 
 والشرقية للجامع



(الجامع القبلي)الجامع االقصى  
حشوات رخامية مع زخارف 

فسيفسائية في الجدار الجنوبي 
 للجامع االقصى 

محراب الجامع االقصى من عمل صالح 
583/1187الدين االيوبي سنة   





 الرعاية الهاشمية الملكية
 وامانة وديعه القدس في االسالمية المقدسات ان االردنية الحكومة واوضحت

 المستقلة الفلسطينية الدولة قيام بعد الفلسطينين االشقاء الى تسلمها يدها في
 المؤلفة التعاون عوامل من عامل  القدس ولتكون الشريف القدس وعاصمتها

 على الحفاظ اجل من صفهم وتوحيد كلمتهم لجمع واساسا   المسلمين بين
 بالتقدم القادمة االجيال لتنعم الحقوق كامل واستعادة االسالمية العربية هويتها

 االوقاف وزارة تقوم النبيلة االهداف هذه ولتحقيق ، والسالم واالزدهار
 المقدسة االماكن على الحفاظ في كبير بدور االسالمية والمقدسات والشؤون

 الدائمين والمعنوي المادي واالعمار المستمرة الرعاية طريق عن القدس في
 . للمقدسات

 االعمار لجنة وكذلك ، الوزارة لهذه التابعة القدس اوقاف مديرية وتقوم
 بأدوار المشرفة الصخرة وقبة االقصى المسجد العمار الهاشمي والصندوق

 . القدس في كبيرة



 االقصى يقاوم

المنبر الهاشمي الذي امر بعمله 
 المرحوم الملك الحسين بن طالل 

منبر نور الدين زنكي الذي احضره 
 صالح الدين بعد الفتح الصالحي



 علم اآلثار في اسرائيل هاجس وطني وسياسي

 
اسرائيل في االثري والتنقيب اآلثار علم اصبح الماضي القرن خمسينات منذ 

 هذا واصبح بالسياسة، ارتبطا ازداد 1967 عام بعد وفيما وطنيا، هاجسا

 اليوم المراقب يراها سياسة، مواقف وتسويغ وتفسير لتحقيق يستغل العلم
   .للعيان تظهر الخطرة السياسية نتائجها بدأت وقد .بالغ بقلق ويتتبعها

 دول بناء اعادة لمصادر ينضب ال الذي المعين هو اآلثار علم ان والمالحظ

 االساسية االسرائيلية الدولة رموز فاغلب الماضي، من اسس على قومية

 الوزارت بعض وشعار البريد، وطوابع والنقود والميداليات الدولة، كختم

 ،القديم والتاريخ اآلثار من االمر واقع في كلها مشتقة اآلثار سلطة وشعار

 في والحق المادي الحضور تؤكد بل بالهوية، الشعور تقوي ال هنا فاالثار
  .الرموز هذه عن كشفت التي االرض



 تاريخية التوراة؟

 
السياسية بالهوية مرتبط ومكانته به واالحساس الماضي ان شك وال 

 انها التوراتية الدراسات مشكلة لكن الشعوب، اغلب لحاضر واالجتماعية
 التوراة فهل .فقط اسرائيل لمصلحة الماضي بهذا تطالب تزال وال طالبت
 يقبل وال شك اليه يرقي ال المصدر هذا وهل ، التاريخ مصادر من مصدر
 إسرائيل مملكة" اعتبار السياق هذا في االساسية المشاكل ومن الجدل؟
 دليل اي وجود عدم رغم ،التشكيك أو الجدل تقبل ال تاريخية حقيقة "القديمة
 يرونها المؤرخين بعض وان سليمان، أو داود فترة من تاريخه حتى مادي
 مصاف في توضع المملكة هذه ان المفارقة بل   الخيال، من ضربا

 من تطرف اكثر اخرى خطوة االمر وينتقل العظمية، االمبراطوريات
 وبين المملكة هذه بين تاريخية استمرارية وجود على التاكيد وهو االولى

  .الحالية اسرائيل دولة

 











المخطط لساحة 
 ساحة البراق حاليا  البراق الشريف



مصادرة المدرسة في 
باب السلسلة احد ابواب 

المسجد االقصى 
المدرسة التنكزية في 

1969عام   
تنكز الناصر نائب الشام في عصر 

الناصر محمد بن قالوون قدم للقدس 
 اشهر المشاريع المعمارية 





 صور من حريق الجامع االقصى 
21/8/1969 



الحفريات واالنفاق مشاريع متواصلة 
 مستمرة 

 النفق، النفق الغربي
 حفريات ؟ مطلع باب المغاربة التاريخي
الحظ استخدام االدوات الكهربائية في 

 المواقع االثرية التاريخية 



نواة مدينة القدس حيث تصر الرواية االسرائيلية على طالق اسم مدينة داود ( يبوس)سلوان 
عليها، واعتبار بدايتها منذ االلف االول قبل الميالد  متجاهلة الحقائق االثرية والمعطيات التاريخية 
 التي تثبت ان المدينة كانت مزهردة وقائمة قدوم قدوم داود 

نبع سلوان الذي كان له دور 
 كبير في اختيار موقع المدينة

 

موقع بلدة سلوان كما تظهر 
 اليوم جنوب المسجد االقصى 

















متى سوف (: البراق)الحائط الغربي( رابي)سأل صحفي ما يدعى بخاخام
 تبنون الهيكل الثالث؟ 
 .اجاب نريد ان نبنى الهيكل في عقول الناس اوال







البراق الشريف في 
 القلوب والعقول

سبحان الذي اسرى بعبده ليال من المسجد 
الحرام الى المسجد االقصى الذي باركنا 

 حوله

1قران كريم ، سورة االسءا، االية   



شكرا جزيال من القلب ومن العقل الى كل من تفضل بالمبادرة 
والعمل والى من ساهم وجهد النجاح هذا اللقاء وتسليط االضواء 

ايضا الشكر موصول ... على القدس وعلى محاولة المساعدة 
حضر مع حفظ االسماء وااللقاب  استضاف ولمن لمن   

 يوسف نتشه


