


مركز الزيتونة

للدرا�شات واال�شت�شارات

بريوت - لبنان

ت�أليف

د. حم�صن حممد �ص�لح



The Road to Jerusalem
A Historical Study of the Islamic Experience in the Land of Palestine
Since the Time of the Prophets until Late Twentieth Century

By:
Dr. Mohsen Moh’d Saleh

حقوق الطبع حمفوظة ©

الطبعة اخل�م�صة )اإلكرتونية(

2012م – 1433هـ
بريوت – لبن�ن

 ISBN  978-9953-572-13-0

�إلكتـرونية  �أو  �أي جزء من هذ� �لكتـ�ب ب�أي و�صـيلة ت�صـويرية  �أو ��صتعمـ�ل  نع ن�صـخ  يمُ

�أو ميك�نيكية مب� يف ذلك �لت�صجيل �لفوتوغر�يف، و�لت�صجيل على �أ�رشطة �أو �أقر��ص مدجمة 

�أو �أي و�صيلة ن�رش �أخرى �أو حفظ �ملعلوم�ت و��صرتج�عه� دون �إذن خّطي من �لن��رش.

)�الآر�ء �لو�ردة يف �لكت�ب ال تمُعّب ب�ل�رشورة عن وجهة نظر مركز �لزيتونة للدر��ص�ت و�ال�صت�ص�ر�ت(

مركز الزيتونة للدرا�ص�ت واال�صت�ص�رات

                                                           تلفون:  44 36 80 1 961 + 

                                                       تلف�ك�س:  43 36 80 1 961 +

                                                       �س.ب.:  5034-14، بريوت - لبن�ن

info@alzaytouna.net :بريد اإلكرتوين                                        

www.alzaytouna.net :املوقع                                                      

ت�صميم واإخراج

ربيع مر�د



The Road to Jerusalem
A Historical Study of the Islamic Experience in the Land of Palestine
Since the Time of the Prophets until Late Twentieth Century

By:
Dr. Mohsen Moh’d Saleh

حقوق الطبع حمفوظة ©

الطبعة اخل�م�صة

2012م – 1433هـ
بريوت – لبن�ن

 ISBN  978-9953-572-13-0

�إلكتـرونية  �أو  �أي جزء من هذ� �لكتـ�ب ب�أي و�صـيلة ت�صـويرية  �أو ��صتعمـ�ل  نع ن�صـخ  يمُ

�أو ميك�نيكية مب� يف ذلك �لت�صجيل �لفوتوغر�يف، و�لت�صجيل على �أ�رشطة �أو �أقر��ص مدجمة 

�أو �أي و�صيلة ن�رش �أخرى �أو حفظ �ملعلوم�ت و��صرتج�عه� دون �إذن خّطي من �لن��رش.

)�الآر�ء �لو�ردة يف �لكت�ب ال تمُعّب ب�ل�رشورة عن وجهة نظر مركز �لزيتونة للدر��ص�ت و�ال�صت�ص�ر�ت(

مركز الزيتونة للدرا�ص�ت واال�صت�ص�رات

                                                           تلفون:  44 36 80 1 961 + 

                                                       تلف�ك�س:  43 36 80 1 961 +

                                                       �س.ب.:  5034-14، بريوت - لبن�ن

info@alzaytouna.net :بريد اإلكرتوين                                        

www.alzaytouna.net :املوقع                                                      

ت�صميم واإخراج

ربيع مر�د



مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات 3

فهر�س املحتويات

فهر�س املحتويات

فهر�س املحتوي�ت.........................................................................................3

مقدمة الطبعة االأوىل......................................................................................5

مقدمة الطبعة اخل�م�صة................................................................................7

تقدمي..........................................................................................................9

الف�صل االأول: �رصاع احلق والب�طل على اأر�س فل�صطني قبل الفتح االإ�صالمي

�أوالً: �رشعية مري�ث �الأنبي�ء...........................................................13  

ث�ني�ً: نظرة ت�ريخية...................................................................17  

ث�لث�ً: دعوة �حلق وم�صرية �الأنبي�ء على �الأر�ص �ملقد�صة...........................20  

ر�بع�ً: مملكت� �إ�رش�ئيل ويهود�........................................................30  

خ�م�ص�ً: تد�ول �لهيمنة �لف�ر�صية و�الإغريقية و�لروم�نية على فل�صطني...........33  

�ص�د�ص�ً: نه�ية �لوجود �ل�صي��صي �ليهودي يف فل�صطني.............................39  

الف�صل الث�ين: الفتح االإ�صالمي لفل�صطني

�أوالً: مك�نة فل�صطني �الإ�صالمية.......................................................49  

ث�ني�ً: �أنظ�ر �مل�صلمني تتجه �إىل فل�صطني..............................................51  

ث�لث�ً: وقف�ت مع منهج �لفتح ودو�فعه................................................54  

ر�بع�ً: �خلطو�ت �الأوىل................................................................58  

خ�م�ص�ً: معركة �أجن�دين..............................................................61

�ص�د�ص�ً: عزل خ�لد....................................................................62  

�ص�بع�ً: معركة فحل - بي�ص�ن.........................................................63  



الطريق اإىل القد�س

4 مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات

ث�من�ً: معركة �لريموك.................................................................67  

ت��صع�ً: فتح فل�صطني...................................................................73  

ع��رش�ً: �الإ�صالم يرت�صخ يف فل�صطني .................................................77  

الف�صل الث�لث: امل�صلمون يف مواجهة ال�صليبيني والتت�ر

�أوالً: �صنن �هلل يف �لن�رش و�لهزية.....................................................87  

ث�ني�ً: �خلريطة �ل�صي��صية للمنطقة قبيل �حلروب �ل�صليبية........................89  

ث�لث�ً: �حلملة �ل�صليبية �الأوىل ونت�ئجه�..............................................90  

ر�بع�ً: ��صتمر�ر �ل�رش�ع )نظرة ع�مة(...............................................94  

خ�م�ص�ً: جه�د عم�د �لدين زنكي 521-541هـ.....................................97  

�ص�د�ص�ً: جه�د نور �لدين حممود 541-569 هـ...................................99  

�ص�بع�ً: جه�د �صالح �لدين �الأيوبي 569-589 هـ...............................108  

ث�من�ً: �الأيوبيون و�ل�رش�ع مع �ل�صليبيني.........................................117  

ت��صع�ً: �ملم�ليك ومو�جهة �لتت�ر....................................................122  

ع��رش�ً: �ملم�ليك و�لق�ص�ء على �ل�صليبيني.........................................126  

الف�صل الرابع: التجربة االإ�صالمية احلديثة واملع��رصة يف فل�صطني

يف ظّل �لدولة �لعثم�نية...............................................................137  

�ملوؤ�مرة على فل�صطني...............................................................140  

�أوالً: مرحلة �الحتالل �لبيط�ين 1917-1948م...............................142  

ث�ني�ً: مرحلة �ملد �لقومي �لعربي 1949-1967م...............................157  

ث�لث�ً: مرحلة �لثورة �لفل�صطينية وتن�مي �ملد �الإ�صالمي 1967-1987م......162  

ر�بع�ً: مرحلة �النتف��صة �ملب�ركة و�لت�صوية �ل�صلمية 1987-1996م.........169  



مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات 5

مقدمة الطبعة الأوىل

�إن �حلمد هلل نحمده ون�صتعينه ون�صتغفره، ونعوذ ب�هلل من �رشور �أنف�صن�، ومن �صيئ�ت 

�أعم�لن�، من يهده �هلل فال م�صل له، ومن ي�صلل فال ه�دي له، و�أ�صهد �أن ال �إله �إال �هلل و�أ�صهد 

�أن حممد�ً عبده ور�صوله.

�صتى  يف  و�مل�صنف�ت  و�لكتب  �لدر��ص�ت  من  ه�ئلة  ب�أعد�د  فل�صطني  ق�صية  حظيت 

و�أمريك�ن  و�أوروبيني،  ويهود  عرب  من  �لكت�ب  الهتم�م  حمور�ً  تز�ل  وم�  �ملج�الت، 

وغريهم. غري �أن �إعد�د �الأبح�ث و�لكتب يف ق�صية فل�صطني من وجهة نظر �إ�صالمية هو 

مم� م� تز�ل تفتقر �إليه �ملكتبة �لفل�صطينية، ب�لرغم من �أن عدد�ً من هذه �لدر��ص�ت �أخذت 

يف �ل�صدور خ�صو�ص�ً منذ �لثم�نيني�ت من هذ� �لقرن.

لقد ك�ن �لد�فع �لرئي�ص من �إعد�د هذ� �لكت�ب هو حم�ولة ت�صليط �ل�صوء على �لتجربة 

�الإ�صالمية �لت�ريخية على �أر�ص فل�صطني، وفق روؤية �إ�صالمية علمية مو�صوعية، ووفق 

ت�صور ينبع من فهم �مل�صلمني لهذه �لق�صية �ملقد�صة ومب� يتو�فق مع تر�ثهم وهويتهم 

�حل�ص�رية. وهي روؤية ت�صتفيد من �إ�صالمية �ملعرفة ومن �لنظر يف �صنن �هلل �صبح�نه يف 

�لكون و�حلي�ة و�العتب�ر منه�.

وعلى �لرغم من �أن هذ� �لكت�ب كت�ب �أك�ديي موثق من �لن�حية �لعلمية، �إال �أن موؤلفه 

�أ�صلوبه  يكون  �أن  على  فحر�ص  فقط،  و�الأك�دييني  �ملثقفني  يف  قّر�ءه  يح�رش  �أال  �صعى 

�صهالً، و�بتعد عن �جلف�ف و�جلمود قدر �الإمك�ن، بحيث يطلع عليه، وي�صتفيد منه �أكب 

عدد من �لقر�ء، وهو مع ذلك ح�فل ب�ملعلوم�ت بعيد عن �خلط�بة �لع�طفية و�الإن�ص�ء.

وي�أمل �ملوؤلف �أن ي�صتجيب هذ� �لكت�ب لرغبة �لكثري من �لقر�ء �لذي يودون �لتعرف 

على ت�ريخ فل�صطني وق�صيته� -من وجهة نظر �إ�صالمية- يف كت�ب و�حد مركز يجمع بني 

دفتيه جممل �ل�صورة �ملر�دة. ولعله بذلك يكون مدخالً مهم�ً لكل مبتدئ، و�أ�ص��ص�ً ينطلق 

�أن يقدم هذ�  �ملوؤلف  �لتخ�ص�ص و�لتو�صع. كم� يرجو  منه كل من يرغب -بعد ذلك- يف 

�لكت�ب تعريف�ً �ص�مالً بق�صية فل�صطني وت�ريخه� وجتربته� �الإ�صالمية، دومن� ح�جة �إىل 

�أن يقر�أ كتب�ً كثرية للو�صول �إىل �ل�صورة �ملرجوة. ونح�صبه -بذلك- م�صدر�ً للم�صلمني 

�لذين ال يع�ي�صون ق�صية فل�صطني د�ئم�ً، وال ت�صكل حمور �هتم�مهم �الأ�ص��ص �ليومي.

مقدمة الطبعة االأوىل
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لقد ح�ولن� يف هذ� �لكت�ب �نتق�ء �ملعلوم�ت و�خت�ص�ره� و�لرتكيز على مو�طن �لعبة 

و�لعظة، و�ل�رشح و�لتف�صيل حيثم� �قت�صت �مل�صلحة، و�الخت�ص�ر و�الإجم�ل -يف مو�طن 

�لتجربة  هو  �أ�ص��ص  حمور  حول  �لكت�ب  ود�ر  �لع�مة.  ب�ل�صورة  �إخالل  دون  �أخرى- 

�أن  مبين�ً  و�أ�ص�لته�،  وعر�قته�  عمقه�  �إثب�ت  �إىل  �ص�عي�ً  فل�صطني  �أر�ص  على  �الإ�صالمية 

�مل�صلمون حتت ظلّه� يف �حلف�ظ على مقد�ص�تهم  �لتي جنح  �لر�ية  �الإ�صالمية هي  �لر�ية 

وحتريره� من كل غ��صب.

وبعد، فن�ص�أل �هلل �صبح�نه �أن يكون هذ� �لعمل خ�ل�ص�ً لوجهه �لكرمي، و�ل�صدر مفتوح 

لكل �قرت�ح ونقد بنَّ�ء.

و�حلمد هلل رب �لع�ملني

د. حم�صن حممد �ص�لح

1995
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مقدمة الطبعة اخلام�سة

�صدر هذ� �لكت�ب يف طبعته �الأوىل �صنة 1995، حيث لقيت بف�صل �هلل قبوالً و��صع�ً، 

فتبعته� طبعة ث�نية م� لبثت ن�صخهم� �أن نفذت يف ب�صعة �أ�صهر. وبن�ء على رغبة �لعديد 

من �لزمالء و�لقر�ء يف �لتو�صع يف طرح �لتجربة �ملع��رشة وخ�صو�ص�ً فرتة �النتف��صة 

من  ب�صيء  غطت  حيث  ومنقحة  مزيدة  �لث�لثة  �لطبعة  ج�ءت  فقد  بعده�،  وم�  �ملب�ركة 

�لر�بع  �لق�رئ للف�صل  �أغ�صط�ص 1996. ولذلك يجد  �آب/  �لتف�صيل �الأحد�ث حتى �صهر 

و�النتف��صة،  �ل�صيوخ،  مع�صكر�ت  وحول  بفتح،  �الإخو�ن  حركة  عالقة  حول  �إ�ص�ف�ت 

و�لتطور�ت �ل�صي��صية، وموقف �الإ�صالميني من �لت�صوية، ويجد تو�صع�ً يف �حلديث حول 

حركة حم��ص وفكره� وتو�جده� �ل�صعبي وقي�دته� �ل�صي��صية وعملي�ته� �جله�دية، كم� 

يلحظ �إ�ص�ف�ت حول حركة �جله�د �الإ�صالمي وفكره� وجه�ده�. ب�الإ�ص�فة �إىل �أن هن�ك 

مبحث�ً حول عالقة �لتي�ر �الإ�صالمي ب�ل�صلطة �لفل�صطينية يف من�طق �حلكم �لذ�تي.

وقد ق�م مركز �الإعالم �لعربي يف �لق�هرة ب�إع�دة طب�عة هذ� �لكت�ب �صنة 2002. �أم� 

هذه �لطبعة فهي طبعة �إلكرتونية ظلت فيه� معلوم�ت �لكت�ب كم� هي، مكتفية ب�الأحد�ث 

حتى �صيف 1996. غري �أنه مّت مر�جعة �لن�ص نف�صه، ومع�جلة بع�ص �الأخط�ء �ملطبعية 

ب�للغة  يق�بله�  م�  �الأجنبية  �الأ�صم�ء  من  للكثري  �أ�صيفت  كم�  �ملعلوم�ت،  بع�ص  وتدقيق 

�الإجنليزية.

ولعل �ملوؤلف مل يرغب بتعطيل ن�رش �لكت�ب �إلكرتوني�ً، ب�نتظ�ر �أن يجد وقت�ً لتحديثه 

غطت  �لتي  �ملف�صلة  �لدر��ص�ت  من  �لعديد  هن�ك  �إن  ثم  يطول.  قد  وقت  وهو  وحتريره، 

م�دة  هن�ك  �أن  كم�  �الأخرية.  �ل�صنو�ت  يف  �لفل�صطيني  �الإ�صالمي  �الجت�ه  و�أدو�ر  �أن�صطة 

غنية يف �لف�صول �لثالثة �الأوىل تعطي للكت�ب قيمة مميزة.

مفتوح�ً  �ل�صدر  ز�ل  وال  توجيه  �أو  نقد  �أو  ب�قرت�ح  �أ�صهم  من  لكل  �جلزيل  و�ل�صكر 

للمزيد.

و�حلمد هلل رب �لع�ملني

د. حم�صن حممد �ص�لح

مقدمة الطبعة اخلام�شة
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تقدمي*

بقلم: اأ. د. عم�د الدين خليل

عندم� قر�أت كت�ب “�لطريق �إىل �لقد�ص” للدكتور حم�صن حممد �ص�لح يف طبعته �لث�نية 

لفتت �نتب�هي تلك  “فل�صطني �مل�صلمة”  �ل�ص�درة يف لندن �صنة 1995 �صمن من�صور�ت 

وحتى  �الأنبي�ء   ع�صور  منذ  �لفل�صطيني  للت�ريخ  و�ملتو�زنة  �ل�ص�ملة  �لتغطية 

�أو�خر قرنن� �لع�رشين هذ�، و�لقدرة على �الإم�ص�ك �ملنهجي ب�لبعد �الإ�صالمي �الأ�صيل عب 

هذه �مل�صرية �لطويلة، مم� ال يك�د �ملرء يلحظه يف معظم م� كتب يف �ملو�صوع.

�إن �الأخ �ملوؤلف عب كت�به هذ� ي�صع �الأمور يف ن�ص�به�، �صو�ء وهو يتحدث عن مرحلة 

م� قبل �لفتح �الإ�صالمي �أو �ملر�حل �لتي تلته، بعد �أن عبثت بت�ريخ هذه �الأر�ص �ملب�ركة 

ري�ح �لت�رشيق و�لتغريب.

يف  �الإ�صالمي  ب�ملنهج  ت�صميته  يكن  م�  قب�لة  نف�صه  �ملرء  يجد  �الأول  �لف�صل  ومنذ 

مبروي�ته�  �لت�ريخية  �ملعطي�ت  يحيل  فهو  وت�أليف�ً،  ودر��صة  بحث�ً  �لت�ريخ  مع  �لتع�مل 

�أن�ص�ف  يفعل  كم�  �لعك�ص،  ولي�ص  عليه،  ح�كم�ً  ويجعله  �لقر�آين،  �ل�ص�هد  على  و�آث�ره� 

�ملوؤرخني و�الآث�ريني ممن ال يلكون من �حلقيقة �لت�ريخية ع�رش مع�ص�ره�، بينم� تغيب 

�الأع�ص�ر �الأخرى عن �الأنظ�ر فال يعلم به� �إال �هلل �صبح�نه.

�أجل  �لقدمي، من  �لت�ريخ  �لتع�مل مع  �إىل هذ� �الأ�صلوب يف  ه� هن� نحن ب�أم�ّص �حل�جة 

�أال جنعل �لظن و�لهوى و�لعلم �لن�صبي، �حلكم �لف�صل يف �لو�قعة �لت�ريخية، ويكفي �أن 

نتذكر، قب�لة كل �دع�ء�ت �ملوؤرخني و�الآث�ريني �لتقليديني تلك �ملح�ولة �لقيمة �لتي نفذه� 

�لع�مل �لفرن�صي موري�ص بوك�ي Maurice Bucaille يف كت�به “�لتور�ة و�الإجنيل و�لقر�آن 

 La Bible, le Coran et la science: Les Écritures ”يف �صوء �ملع�رف �حلديثة

saintes examinées à la lumière des connaissances modernes و�لتي ق�رن 

يف  �حلديثة  �ملعرفية  �لك�صوف  وبني  �لثالثة،  �ملقد�صة  �لكتب  هذه  معطي�ت  بني  فيه� 

�خللق. وبد�ي�ت  و�الآث�ر  �لت�ريخ  بينه�  من  �صتى  �صي�ق�ت 

كتب �أ.د. عم�د �لدين خليل م�صكور�ً هذ� �لتقدمي للطبعة �لث�لثة �ملزيدة و�ملنقحة �لتي �صدرت يف �صنة 1998.  *
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مده�ص  وتو�فق  �لك�صوف،  بهذه  و�جلديد  �لقدمي  �لعهدين  �رتط�م  �لنتيجة  وك�نت 

بينهم� وبني �آي�ت �هلل �لبيّن�ت.

ي�صي �ملوؤلف يف �لف�صول �لت�لية لكي يت�بع: �لفتح �الإ�صالمي لفل�صطني، و�مل�صلمني 

يف  و�ملع��رشة  �حلديثة  �الإ�صالمية  �لتجربة  �إىل  و�صوالً  و�لتت�ر  �ل�صليبيني  مو�جهة  يف 

�إليه  وي�صيف  �الأخري،  �لف�صل  �صي�غة  يعيد  للكت�ب  �جلديدة  طبعته  يف  وهو  فل�صطني، 

�صفح�ت قيمة، تبلغ �ل�صتني، عن دور حركة �ملق�ومة �الإ�صالمية )حم��ص( يف �النتف��صة 

و�جله�د، وهو بهذ� يظّل �ص�دق�ً مع نف�صه، ومع �ملنهج �لذي �عتمده يف مت�بعة �ملعطي�ت 

�لت�ريخية ذ�ت �لثقل �حلقيقي يف ت�ريخ فل�صطني...

هذ�،  كت�به  على  �الأوىل  �جل�ئزة  �لعلمية  �ملوؤ�ص�ص�ت  �إحدى  من  �ملوؤلف  �الأخ  تلقى  لقد 

ولكن م� هو �أهم و�أعمق داللة يف ظنّي هو �أن ي�صدر �لكت�ب يف طبعة ث�لثة، ومل ي�ص ِعلى 

�لطبعة �الأوىل �صوى �أقل من �صنتني... ومعنى ذلك �أنه قمُبل لدى جم�هري �لقر�ء و�ملهتمني 

ب�لق�صية...

وتلك هي �جل�ئزة �حلقيقية �لتي يتلق�ه�، ويطمح �إليه� �أي موؤلف يف كل مك�ن.




