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قبة الصخرة ..آية في الهندسة املعمارية

مصلى قبة الصخرة أح��د أج���زاء املسجد األقصى
«فاملسجد األقصى هو كل ما داخل سور األقصى» ،وهو
جزء من أحد أهم املساجد االسالمية في مدينة القدس
وفلسطني والعالم اإلس�لام��ي ،وم��ن أجمل األبنية في
العالم ،إذ تُعتبر قبّته من أهم وأب��رز املعالم املعمارية
اإلسالمية ،كما ويُعتبر أقدم بناء إسالمي بقي مُحافظا
على شكله وزخرفته ،بنى هذا املسجد والقبّة اخلليفة
عبد امللك بن مروان ،حيث بدأ في بنائها عام  66هـ املوافق

685م ،وانتهى منها عام  72هـ املوافق 691م ،وأشرف
على بنائها املهندسان رجاء بن حيوة الكندي ،وهو من
التابعني املعروفني ،ويزيد بن سالم مولى عبد امللك بن
مروان ،وقبّة الصخرة عبارة عن بناء مثمن األضالع له
أربعة أبواب ،وفي داخله تثمينة أخرى تقوم على دعامات
وأعمدة أسطوانية ،في داخلها دائرة تتوسطها «الصخرة
امل ُشرفة» التي عرج منها النبي محمد ( صلى الله عليه
وسلم ) إلى السماء في رحلة اإلسراء واملعراج،

حم�سنون من الكويت

وترتفع هذه الصخرة نحو  1,5مترا ً عن أرضية البناء،
وهي غير منتظمة الشكل يتراوح قطرها بني  13و 18
مترا ً ،وتعلو الصخرة في الوسط قبّة دائرية بقطر حوالي
 20مترا ً ،مطلية من اخلارج بألواح الذهب ،إرتفاعها 35م،
يعلوها هالل بإرتفاع 5م.
ويذكر بعض العلماء أن الكنائس التي بناها فرسان
الهيكل فيما بعد تأثرت بأسلوب العمارة اإلسالمية
وبنمط قبة الصخرة ,ويظهر ذلك جليًا في قلعة كاستل دل

مونتي اإليطالية.
فيما تعتبر قبة الصخرة املشرفة إح��دى أهم املعالم
اإلس�لام��ي��ة ف��ي ال��ع��ال��م ،ذل��ك أنها إض��اف��ة إل��ى مكانتها
وقدسيتها الدينية ،متثل أق���دم من���وذج ف��ي العمارة
اإلسالمية من جهة ،وملا حتمله من روعة فنية وجمالية
تطوي بني زخارفها بصمات احلضارة اإلسالمية على
مر فتراتها املتتابعة من جهة أخرى ،حيث جلبت انتباه
واهتمام الباحثني والزائرين وجميع الناس من كل بقاع

�شخ�صيات ورموز
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الدنيا ،ملا امتازت به من تناسق وانسجام بني عناصرها
املعمارية والزخرفية ،حتى اعتبرت آي��ة في الهندسة
املعمارية.
وق��د اهتم املسلمون برعاية وعناية قبة الصخرة
املشرفة ،على مر الفترات اإلسالمية املتعاقبة ،وبخاصة
بعد ما كان يحدث بها من خراب جراء التأثيرات الطبيعية،
مثل الهزات األرضية والعواصف واألمطار واحلرائق ،فلم
يتأخر أي خليفة أو سلطان في ترميمها واحلفاظ عليها.

فتوحات �إ�سالمية
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«حطني»  ..معركة حترير القدس
من براثن الصليبيني
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