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عــاَد صــاُح إلــى البيــت؛ فوجــَد ُأّمــه جالســًة أمــاَم شاشــِة التَّلفــاز ودموعهــا علــى 
ــُع مــا يجــري  ــَس جانِبهــا وأخــَذ يتاب ــاِر؛ فجل ــَغٍف نشــرَة األخب ــُع َبَش َوْجِههــا، وتتاب
جنــوُد االحتــال الصهيونــي َيقتحمــوَن ســاحاِت المســجد األقصــى، وجمــوٌع كبيــرٌة 
مــن الفلســطينين رجــاٌل ونســاٌء وشــباٌب وأطفــاٌل يقاومــوَن للدخــوِل للصــاِة فيــه. 
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فبادرها بالسؤال:
- أمي لماذا احتلَّ الصهاينُة ِفَلسطيَن؟ وماذا يريدون ِمَن المسجِد األقصى؟

األم: ألّنها األرُض الُمَقدَّسة؟
- األرُض الُمَقدسة.

- َتريَّْث؛ سأجيبك على ُكلَّ ما يجوُل بخاِطِرك من تساؤالٍت يا ُبني.
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قامْت األُم وأحضرت من المكتبِة دفتَر رسٍم وعلبَة ألوان، وقدَّمتهما ِلصاح:
ل يا ُبني هِذِه الَهديةَّ لَك. - تفضَّ

ــه، وأخــذ يقلِّــُب صفحــات  ــِه أمِّ ــى وْج ــًة عل ــع ُقبل ــا أمــي وَطَب ــًرا ي - جــزاِك اهلُل خي
ــوان. ــا؛ َفصــاُح ُيحــّب الرســَم واألل ــِر ُمْبَتهًج الدَّفت

- ولكْن َلم تجيبي على سؤالي يا أمي!
- ما معنى األرض المقدسة؟ وِلماذا ُيريُد اليهوَد هدَم األقصى؟

ــز نفَســَك ِلَتنــاوِل وجَبــَة الغــداء، وفــي وقــُت اإلســتراحِة َنجِلــُس  - حســًنا يــا ُبنــي، جهِّ
ــكلِّ  ــًة ِل ــى ُكلِّ رســمة.. ســتِجُد إجاَب ــَب عل ــا ُكِت ــَك م ــرُأ ل ــا أق ُن وأن ــوِّ ــَت ُتَل ــا، أن مًع

ســؤاٍل بيــَن َصَفحــاِت هــذا الدفتــِر -إْن شــاَء اهلل-.
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يقــُع ) المســجِد األقصــى( فــي مديَنــِة الُقــدِس عاصمــة  ِفَلســطين، وعرفــت قديًمــا 
باســم بيــُت المقــدِس. ُســمَّي المســجد األقصــى بهــذا االســم  ِلُبعــِدِه عــن البيــِت الحرام 
وُيقــال أّنــه ُســمِّي بهــذا ألّنــه مقــدٌَّس وبعيــٌد عــِن الخبائــِث وُمطهــٌر منهــا وهــو ثانــي 

بيــٍت ُبنــَي ِلعبــادِة اهلل بعــَد البيــِت الحــراِم الموجــوِد فــي مكــَة المكرمــة.
، َوُوِلــَد   فــي األرِض الُمقدَّســِة مــن ِفَلســطين ســَكَن أبــو األنبيــاء ســيّدنا إبراهيــُم 
.. بــارك اهلل المســجد األقصــى ومــا حولــه؛ فهــو  فيهــا الســّيد المســيح عيســى 
ــة المحاطــة بالســور المســتطيل  ــع المنطق ــى مســاحة شاســعة تشــمل جمي ــد عل يمت

وتقــدر بمائــة وأربعــة وأربعيــن  دونًمــا. 
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اإلسراء )1(

ُأســِرَي بســيِِّدنا محمــٌد عليــه الصــاُة والســام مــَن المســِجِد الحــراِم إلــى المســِجِد 

األقصــى، ومنــُه ُعــِرَج بــِه إلــى الســماواِت الُعــا، قــال تعالــى:

زبٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ     

ٺ  ٺٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹٹرب
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عندمــا ُفِرَضــت الصــاُة فــي بدايــِة اإلســاِم جعلهــا الرســوُل  ِقْبَلــَة 
ــه المســِلميَن إلــى ُقدســـــيِة أرِض بيــت المقــدس وارتباطهــا  المســلميَن األولــى ِلُيوجِّ
ــي  ــَرفِة ف ــِة المش ــى الكعب ــُة إل ــت الِقْبَل َل ــَد ســبعة عشــر شــهًرا، تحوَّ باإلســام، وبع

ــة. ــة المكرم ــي مك المســجد الحــرام ف
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كانــْت ِفَلســطيُن وبيــُت المقــِدِس الــذي كان ُيســمى “إيليــاء” َمطمًعــا لكثيــٍر مــن 
الشــعوب وتناوبــوا علــى احتالهــا، احتلهــا اليهــود وأفســدوا فيهــا؛ َفُطــِردوا منهــا 
ــى  ــك حت ــا وبقيــت كذل ــدوا أهله ــة، واضطه ــنين طويل ــون لس ــا البيزنيطي واحتله

ــاد الشــام. ــح اإلســامي لب ــي الفت ــا المســلمون ف حرره
ــاِب  ليســتلم مفاتيــح بيــت المقــدس مــن رئيــس األســاقفة  ذهــب عمــُر بــُن الخطَّ
ــارى  ــت للنص ــي أعط ــَة والت ــدَة الُعمري ــه العه ــَد مع ــوس، وعق ــِب صفرياني الراه
حــق البقــاء فــي بيــت المقــدس، ولهــم الحريــة فــي ممارســة عباداتهــم، وعليهــم أن 

يتعاضــدوا مــع المســلمين علــى حمايــة بيــت المقــدس مــن أطمــاع المحتليــن.
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ازدهــرت الحضــارُة اإلســاميُة فــي بيــت المقــدس وُجــدَِّد بنــاُء المســجد؛ ففــي 
العــام الثالــث عشــر مــن الهجــرِة، بنــى المســلمون الجامــع الِقبلــي فــي المــكان الــذي 
، وُســّمي الجامــع الِقبلــي ألنَّــُه ُبنــي جهــة الِقبلــة وفيــه  صلــى فيــه الخليفــة عمــُر 

تقــام الصلــوات الجامعــة، ويتميــُز ِبُقبَِّتــُه الرَّصاصيِّــة.

لى الِقبلي  خرِةالُمصَّ ُقَبُة الصَّ

المسجُد األقصى
الُمبارك



15

لى الِقبلي  الُمصَّ

المسجُد األقصى
الُمبارك

خرِة ُقَبُة الصَّ
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فــي العهــِد األمــوّي، بنــى الخليفــُة عبــُد الملــِك بــُن مــروان ُقبــَة الصخــرة 
وأقيــم المبنــى فــوق الصخــرة التــي يعتَقــُد أنَّ ســيدنا محمــًدا عــرج منهــا إلــى 
الســموات العــا وأبــرُز مــا ُيمّيــز هــذا المبنــى، شــكله المثمــن والقبــة الذهبيــة التــي 

ــواِح الذَّهــب. ــُة ِبأل ــوه والُمزيَّن تعل
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َكُثــَرْت حلقــاُت العلــم فــي باحــات المســجِد األقصــى، وبنيــت حولــه العديــُد مــن 
المــدارس الســتقبال طلبــة الِعلــم مــن جميع األقطــار اإلســامية، وأقيمت لهــم  العديد 
مــن التكايــا لتكــون مــأوى يوفــر الراحــة والطعــام لهــم، وألي عابــر ســبيل يــزور 
ــم ووقــف حضــاري  األقصــى؛ ففــي المســجد األقصــى مــا يزيــد علــى مائتــي َمعَل

إســامي.
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ــة، اســتطاع   ــرِة الحــروب الّصليبّي ــي فت ــُة اإلســاميَُّة، وف ــِت الدول عندمــا َضعف
الّصليبّيــون احتــال بيــت المقــدس؛ فاضطهــدوا أهلهــا، وبقيــت تســعين عاًمــا تحــت 
االحتــال الّصليبــّي، حتــى جــاء القائــُد “صــاُح الديــن األيوبــي” وحررهــا منهــم 

فــي معركــة ِحّطيــن المشــهورة.
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بقــَي المســجُد األقصــى ِمِحــلَّ أطمــاع اليهــوِد، حتــى جــاَء اليــوم الــذي َضُعــَف 
فيــه المســلمون؛ فتعــاوّن اليهــود الّصهاينــة مــع غيرهــم مــن أعــداء اإلســام 
واحتلــوا أرض فلســطين عــام ألــٍف وتســعمائٍة وثمانيــًة وأربعيــن، وشــردوا أهلنــا 

ــى خــارج بلدهــم.   ــي فلســطين إل ف
وفــي عــام  ألــٍف وتســعمائٍة وســبعَة وســتين احّتلــوا مدينة القــدس والمســجد األقصى 
ــدم المســجد  ــم له ــوا مخططاته ــرة؛ ليحقق ــن م ــر م ــوا المســجد األقصــى أكث وحرق

األقصــى وبنــاء هيكلهــم المزعــوم مكانــه.
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ألّن فلســطين أرض الحشــد والربــاط، وفيهــا المســجد األقصــى ِقبلــة المســلمين 
؛ فإليهــا ُتشــّد الرحــال كمــا ذكــر بالحديث  األولــى، و مســرى الرســول الكريــم 
ــجد  ــرام والمس ــجد الح ــاجد، المس ــة مس ــى ثاث ــال إال إل ــد الرح ــريف: )ال تش الش
األقصــى ومســجدي هــذا( – رواه البخــاري؛ لــذا يقــاوم أهلنــا فــي فلســطين لتحريــر األقصــى 

الســليب مــن أيــدي الصهاينــة المحتليــن.
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ــباُبُهم  ــم، ش ــيوُخُهم وِرجاُلُه ــم، ُش ــى ِبأرواِحه ــن األقص ــطينيون ع ــع الفلس يداف
ــا  ــه، وم ــاع عن ــُر األقصــى المراِبطــات للدف ــم حراِئ ــاؤُهم وفتياُته ــم، نس وصغاُرُه
زال أهلهــا يرتقــون شــهداء للجنــان، ِســاُحهم حجــارُة أرضهــم، يرمــون بهــا عــدوَّ 

ــم تصــدح:  ــم، حناجره ه اهلِل وعدوَّ
اهلُل أكبُر.. اهلُل أكبُر

َخْيبر َخْيبر يا َيهود.. أْقصانا َسْوَف يَعود
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وسيتحقُق وعُد اهلل بالنصرِ ويتحرر األقصى، بإذن اهلّل، فالبشرى في قوله تعالى: 
ىمحرتزتمتنتىتيترثزثمثنثىثيثىفيفىقيق

اكلكمكىكيكملىليلامممرنزنمنننىن

ينٰىريزيمينيىيييجئحئخئمئهئجبحب

خبمبهبجتحتختمتهتمثحجمججحمحجخمخ

جسحسخسمسحصخصمصجضحضخضخلملىليلجمحمخمممىم

يمجنحنخنمنيمح
اإلسراء )8-4(
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سؤال
س

كم تبلغ مساحة المسجد األقصى الكّلية1 :

س
في أي مدينة فلسطينية يقع المسجد األقصى3 :

س
في أي سورة وعدنا اهلل تعالى بتحرير المسجد األقصى2 :

س
              ما هي ِقبلة المسلمين األولى4 :

أْبحُث عن الجواب داخل القصة..
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س
   من الخليفة الذي بنى قبة الصخرة؟ وأين ُبنيت؟9 :

س
  من الخليفة الذي استلم مفاتيح القدس من الراهب “صفر يانيوس”7 :

س
من أين أسري بسيدنا محمد 5 :

س 
من هو القائد الذي حرر بيت المقدس من الصليبيين في معركة حطين10 :

س 
           لماذا سمي الجامع الِقبلي بهذا االسم8 :

س
                  بما ُسميت القدس قديًما6 :
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- تاريخ المياد: 1962/10/15.  
- الجنسية: أردنية.  

- مكان السكن: الزرقاء – األردن. 
 hanashaban@hotmail.co.uk :اإليميل -

المؤهالت األكاديمية:
- دبلوم عالي صعوبات تعلم – جامعة البلقاء التطبيقية – 2000م       

- بكالوريس معلم مجال علوم – جامعة البلقاء التطبيقية- 1994م

الخبرات العملية:
• معلمة في وزارة التربية والتعليم األردنية من: )1985 - 2003 م(.

• مديرة ومالكة مركز اقرأ لصعوبات التعلم – قطاع خاص )2003 - 2012م(.
• استشــارية تربويــة فــي تقييــم الصعوبــات التعليميــة ووضــع اســتراتيجيات تدريــس وخطــط عاجيــة لطلبــة 

الصعوبــات التعلميــة فــي المــدارس الخاصــة – األردن، ومؤسســات تربويــة خــارج األردن.
ــم  فــي األردن مــن )2008م - ولغايــة اآلن(، واســتلمت  • عملــت مــع جمعيــة المحافظــة علــى القــرآن الكري

المهــام اآلتيــة:
- مديرة نادي الطفل القرآني - الكسائي - فرع الزرقاء.  

- عضو اللجنة التربوية العليا - اإلدارة العامة لجمعية المحافظة على القرآن الكريم.
- عضو لجنة تأليف وتطوير مناهج نادي الطفل القرآني - اإلدارة العامة.

- عضو تأليف منهاج )أحباب القرآن بالقيم أرتقي( صدر عام 2016 ويدّرس في أندية الطفل القرآنية.
- عضو لجنة تأليف مناهج النادي الصيفي لجمعية المحافظة على القرآن الكريم. 

- عضــو لجنــة تأليــف منهــاج )أحبــاب القــرآن: مهارتــي وخبراتــي( صــدر عــام 2017، ويــدّرس فــي أنديــة 
الطفــل القرآنيــة .

• محاضــرة ومدربــة بالمجــاالت التربويــة المتعلقــة بخصائــص الطفولــة وريــاض األطفــال وصعوبــات التعلــم  
وعقــدت العديــد مــن الــورش  التدريبيــة فــي داخــل األردن وخارجــه.

• مدربــة تفعيــل الدرامــا فــي تعليــم األطفــال، وفــي الســرد القصصــي، أقامــت الكثيــر مــن األنشــطة والفعاليــات 
فــي ذلــك المجــال  مــن: 2008 ولغايــة اآلن.

الدورات وورشات العمل:
• شاركت في العديد من المؤتمرات الوطنية والعربية المتعلقة بغرس القيم في داخل األردن وخارجه. 

ــال  ــن خ ــة م ــات التربوي ــي المؤسس ــم ف ــاج القي ــي األول: إدم ــر القيم ــي المؤتم ــة ف ــة بحثي ــاركت بورق • ش
األنشــطة والبرامــج المصاحبــة – اســطنبول 2017.

• مشاركة ببحث محكم في المؤتمرالقيمي الثاني: الهندسة القيمية للمناهج والبرامج – اسطنبول 2018. 

المؤلفات: 
• صدر للمؤلفة قصة بعنوان: شكًرا يا شجر2016.

• سيصدر حديًثا للمؤلفة كتاب: )غرس القيم الجمالية لدى األطفال(.

المؤلفة في سطور..

هنا توفيق محمد شعبان


