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مقاالت

منطق �لو�صاية على �لحكام �أوجب 

و�لعلماء �لم�صلمين لي�س فقط 

تاأكيد حّق �لم�صحيين و�ليهود في �لحج �إلى 

�لقد�س وزيارة �أماكنهم �لمقد�صة، بل �أي�صًا

حماية ما يملكونه منها. ف�صلطان �لم�صلمين 

على �لمدينة لم يعطهم رخ�صة ال�صتباحة 

�أمالك �لم�صيحيين و�ليهود فيها و�ال�صتيالء 

عليها، ولذلك نرى �أنه عند �حتالل �الإنجليز 

لفل�صطين في �صنة 1917، كان �أكثر �أمالك 

ومباني �لقد�س بيد �لم�صيحيين.

مع تاأ�صي�س دولة �إ�صر�ئيل في �صنة 1948، 

�صعت خطة منهجية و��صحة ل�صلب �أمالك 
ُ
و

ل قانونية وغير قانونية(، 
َ
�لم�صلمين )عبر ِحي

وهذه �لخطة تلقى دعمًا وتغطية �صيا�صية 

وقانونية هائلتين من �لواليات �لمتحدة 

�الأميركية وكثير من �لدول �الأوروبية وبع�س 

�لدول �لعربية �أي�صًا، �أكان ذلك �صر�ً �أم جهار�ً.

وال يعني مبد�أ �لو�صاية عدم �الكتر�ث 

بالقد�س �أو �أنها لي�صت مهمة للم�صلمين، فعالقة 

�الإ�صالم بالمدينة عميقة ومت�صعبة. لناأخذ مثاًل 

لذلك جو�ب �صالح �لدين �الأيوبي لريت�صارد 

قلب �الأ�صد عندما طلب �الأخير من �ل�صلطان 

ت�صليم �لقد�س ك�صرط لل�صلح بينهما. يقول 

كتاب ريت�صارد:

هلكو�،  قد  و�الإفرنج  �لم�صلمين  �إن 

وخربت �لبالد، وخرجت من يد �لفريقين 

و�الأرو�ح  �الأمو�ل  تلفت  وقد  بالكلية، 

�الأمر  هذ�  �أخذ  وقد  �لطائفتين،  من 

�لقد�س  �صوى  حديث  هناك  ولي�س  حّقه، 

ما  دنا 
ّ
متعب و�لقد�س  و�لبالد،  و�ل�صليب 
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�لتور�ة وتاريخ بني �إ�صر�ئيل، و�لتي ُتعتبر 

جزء�ً من �لما�صي �الإ�صالمي �لذي ال يمكن 

ا حدث خالل ع�صر �لنبي محمد وما 
ّ
ف�صله عم

بعده، وينتهي �لتاريخ �الإ�صالمي عند يوم 

�لقيامة. وهناك فرق كبير، من جهة، بين هذ� 

�لمفهوم �لعقائدي للتاريخ �الإ�صالمي كتاريخ 

�أ�صبه بخط م�صتقيم ي�صمل �لتجربة �لب�صرية 

كلها من �لما�صي �إلى �لم�صتقبل، و�لمفهوم 

 �لتاريخي �الأكاديمي لالإ�صالم، من جهة

�أُخرى، �لذي يبد�أ مع محمد، وينح�صر بتجارب 

�لم�صلمين �إلى وقتنا �لحا�صر.

نيت �أهمية �لقد�س �لدينية في �الإ�صالم 
ُ
�إذ�ً، ب

على �الأحد�ث و�الأ�صخا�س من �لتاريخ 

يه �لبعد �لتور�تي(، 
ّ
�لتور�تي و�لم�صيحي )�أ�صم

و�الأحد�ث و�الأ�صخا�س من �لتاريخ �الإ�صالمي 

يه �لبعد �الإ�صالمي(.
ّ
)�أ�صم

في �لبعد �لتور�تي نجد مثاًل �لمعتقد�ت عن 

�ل�صخرة كاأ�صل �لعالم وعر�س �للـه ومنبع 

�الأنهار، وعالقتها بق�صة ذبح �إ�صحاق، �إلخ، ثم 

ق�صة �لنبي �صليمان وت�صييده للـهيكل، وق�صة 

نبوءة عي�صى بتخريب �لهيكل، وغيرها.

ا �لبعد �الإ�صالمي فارتكز على ما ن�صجه 
ّ
�أم

�لم�صلمون �أنف�صهم عن عالقتهم بالمدينة مثل 

ق�صة �إ�صر�ء �لنبي محمد ومعر�جه، وزيارة 

�لخليفة عمر بن �لخطاب وبنائه �لم�صجد 

�الأق�صى، وما يعتقده �لم�صلمون من �أن �لقيامة 

ح�َصد �إليها �لعالم 
ُ
�صتحدث في �لقد�س حيث ي

كله ليوم �لح�صاب، �إلخ.2 ويعطينا ما يقوله 

الة �لفار�صي نا�صر خ�صرو )ت. 1088( 
ّ

�لرح

مثاًل لعالقة �لم�صلمين بالقد�س، وخ�صو�صًا 

�أهل فل�صطين وبالد �ل�صام عامة:

بيت  مون 
ّ
�ص

ُ
ي و�أطر�فها  �ل�صام  و�أهل 

�لقد�س  �إلى  ويذهب  ''�لقد�س''.  �لمقد�س 

ا 
ّ
ننزل عنه، ولو لم يبَق منا �إاّل و�حد. و�أم

قاطع  هو  ما  منها  �إلينا  فيعاد  �لبالد 

ا �ل�صليب فهو خ�صبة ال مقد�ر 
ّ
�الأردن. و�أم

به  فيمّن  عظيم،  عندنا  وهو  عندكم،  له 

من  ون�صتريح  ون�صطلح  علينا  �ل�صلطان 

هذ� �لعناء �لد�ئم.

فا�صت�صار �صالح �لدين كبار رجال دولته 

ه:
ّ

وكتب جو�بًا لريت�صارد هذ� ن�ص

عندنا  وهو  لكم،  هو  كما  لنا  �لقد�س 

نا 
ّ
نبي م�صرى  فاإنه  عندكم،  هو  ا 

ّ
مم �أعظم 

ننزل  �أن  ُيت�صور  فال  �لمالئكة،  ومجتمع 

بين  بذلك  �لتلفظ  على  نقدر  وال  عنه 

لنا في  �أي�صًا  �لبالد فهي  ا 
ّ
و�أم �لم�صلمين، 

عليها،  طارئًا  كان  و��صتيالوؤكم  �الأ�صل، 

ن كان بها من �لم�صلمين في ذلك 
َ
ل�صعف م

�لوقت، وما �أقدركم �للـه على عمارة حجر 

 منها ما د�م �لحرب قائمًا، وما في �أيدينا

نحن منها ناأكل بحمد �للـه مغلَّه وننتفع به، 

ا �ل�صليب فهالكه عندنا قربة عظيمة، ال 
ّ
و�أم

ط فيها �إاّل لم�صلحة ر�جعة 
ّ
يجوز لنا �أن نفر

�إلى �الإ�صالم هي �أوفى منها.1

جو�ب �صالح �لدين يبرز عامَلين �أ�صا�صيين 

الأهمية �لقد�س عند �لم�صلمين: �لعامل �لديني 

و�لعامل �ل�صيا�صي، ولكليهما �أ�ص�س تاريخية 

وركائز دينية.

�إن �لجو�ب عن �صوؤ�ل ركائز �الأهمية 

�لدينية للقد�س عند �لم�صلمين، يتطلب فهمًا 

و��صحًا لالإ�صالم و�لتاريخ �الإ�صالمي. فبح�صب 

�لمعتقد �ل�صائع �إ�صالميًا، يبد�أ �لتاريخ 

�الإ�صالمي مع خلق �آدم ويت�صمن �الأحد�ث �لتي 

جرت منذ ذلك �لوقت، وخ�صو�صًا تلك �لتي في 
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�الأهمية �ل�صيا�صية و�لدينية لمدينة �لقد�س، 

فجزء منها كان بمثابة �إيماءة �صيا�صية لطيفة 

منه نحو قاعدته، �إذ كان جي�س �لم�صلمين ي�صم 

كثير�ً من �لقبائل �لعربية �لم�صيحية، كما �أن 

زيارة �لقد�س و�ل�صالة في كنائ�صها هي �أي�صًا 

تاأكيد لتقدي�س �لم�صلمين لمريم وعي�صى، قبل �أن 

ي�صبح لهكذ� زيار�ت دالالت �صلبية في �الإ�صالم.

هناك �أمثلة �أو�صح من زمن �صالح �لدين 

ودولة �الأيوبيين )1174 - 1250(، وكذلك 

من زمن دولة �لمماليك )1250 - 1517(، 

تعطي فكرة و�فية عن كيفية تعامل �لعلماء 

�لم�صلمين و�ل�صالطين مع �لقد�س – وهذ� 

ينطبق �أي�صًا على كل ما هو وقف، �أي �الأر�س 

�أو �لبناء �للذين لي�س في �إمكان �لفرد �أو 

�لجماعة تمّلكهما، وتكون م�صوؤولية �لحاكم 

و�لعلماء حماية هذ� �لوقف كاأماكن ي�صتفيد 

منها �لجميع وفقًا ال�صتخد�ماتها )مثاًل �لجامع 

لل�صالة؛ �الأماكن �لمقد�صة للحج؛ �إلخ(. فعلى 

�صبيل �لمثال، عندما حرر �صالح �لدين مدينة 

�لقد�س، وقع خالف بين �لم�صلمين ب�صاأن م�صير 

�الأماكن �لم�صيحية في �لمدينة. فاقترح عليه 

�لبع�س �أن يهدم كني�صة �لقيامة �أو ي�صادرها 

وينب�س �لمقابر ويمنع �لم�صيحيين من �لحج 

�إليها، لكن معظم �لفقهاء ورجال دولته حّذروه 

من هذ� �ل�صيء، مثلما يروي لنا وزير �صالح 

�لدين وكاتبه عماد �لدين �لمعروف بالكاتب 

�الإ�صفهاني )ت. 1201(:

هدمها  في  فائدة  ال  �لنا�س:  �أكثر  وقال 

وال هّدها، وال يوؤذن ب�صّد �أبو�ب �لزيارة 

دهم مو�صع 
ّ
عن �لكفرة و�صّدها، فاإن متعب

�لبناء،  �ل�صليب و�لقبر ال ما ي�صاَهد من 

وال ينقطع عنها ق�صد �أجنا�س �لن�صر�نية 

ولو ن�صفت �أر�صها في �ل�صماء.

ن ال ي�صتطيع �لذهاب 
َ
في مو�صم �لحج م

�إلى مكة من �أهل هذه �لواليات، فيتوجه 

ة �لعيد كما 
ّ
ي �صحي

ّ
�صح

ُ
�إلى �لموقف وي

هي �لعادة. ويح�صر هناك لتاأدية �ل�صّنة، 

في بع�س �ل�صنين، �أكثر من ع�صرين �ألف 

ومعهم  �لحجة،  ذي  �أو�ئل  في  �صخ�س، 

�أبناوؤهم.3

وفقًا لما يقوله نا�صر خ�صرو، كانت عاد�ت 

كثيرين من �لم�صلمين �لحج �إلى �لقد�س �إذ� لم 

يكن لديهم ��صتطاعة �إلى �لحج �إلى مكة 

و�الحتفال بعيد �الأ�صحى فيها. وكثيرون من 

�لم�صلمين ز�رو� �لقد�س في �أثناء رحلتهم �إلى 

هم. 
ّ
مكة، �أو ��صتخدموها كمنطلق لحج

و�صاأناق�س هذ� �لمو�صوع الحقًا.

نجد لمبد�أ �لو�صاية �أمثلة كثيرة في 

�لتاريخ �الإ�صالمي. فزيارة عمر ومن بعده 

التهما في كنائ�س 
َ

معاوية بن �أبي �صفيان و�ص

في �لقد�س لم تخلق و�قعًا ��صتخدمه �لم�صلمون 

ركيزة ال�صتمالك �أي منها، و�إنما �أ�ص�صت لعرف 

قانوني �أكد ملكية �لم�صيحيين لكنائ�صهم 

و�أماكن �أُخرى، وحّق �لم�صلمين في زيارة هذه 

�الأماكن و�ل�صالة فيها. وفيما يتعلق بمعاوية، 

فاإن ق�صة زيارته للقد�س ُتبرز �أهمية �لعامَلين 

�لديني و�ل�صيا�صي للمدينة عند �لم�صلمين. ففي 

�صنة 661 جاء معاوية �إلى �لقد�س كي يتر�أ�س 

�جتماعًا الأهل �لحل و�لعقد من �لم�صلمين 

هدفه مبايعته بالخالفة. وفي �أثناء طريقه 

�إلى �لحرم �ل�صريف، توّقف لي�صلي عند قبر 

�لم�صيح في كني�صة �لقيامة، ثم ذهب لي�صلي 

في كني�صة مريم في و�دي �لج�صمانية حيث 

�لتقليد �لمحلي يقول �إنها مدفونة هناك، وبعد 

ذلك، توجه �إلى �لحرم حيث �أُعلن خليفة.4

ي�صير هذ� �لت�صرف من دون �صك �إلى 
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ب�صارة، وقال لنا: تم�صون �إلى �ل�صلطان، 

وت�صاألونه  �ل�صاأن،  هذ�  عن  وتخبرونه 

�أبذل  و�أنا  �لبالد،  هذه  في  يحّكمني  �أن 

فلما جئنا  �الجتهاد.  و�صع  في  ما  فيها 

وما  �ل�صو�ب،  عرف  �ل�صلطان  �إلى 

بالر�صى،  عليه  و�صهدنا  �لجو�ب،  �أّخر 

وح�صبنا �أنه كمل �لغر�س و�نق�صى.6

كتب لهذ� �القتر�ح �لنجاح وبقيت �لقد�س 
ُ
لم ي

كاملة في يد �لم�صلمين، �إذ لم يكن لريت�صارد 

و�لفرنج �لقدرة على فتحها ع�صكريًا. وعندما 

وقع �ل�صلح بين �صالح �لدين وريت�صارد في 

�صنة 1192، �صمح �ل�صلطان للفرنج بمعاودة 

�لحج �إلى �لقد�س و�أقام لهم وليمة.7 فر��صل 

ريت�صارد �صالح �لدين وطلب منه منع �لفرنج 

ن معه كتاب منه، فاعتذر 
َ
من �لزيارة �إاّل لم

�صالح �لدين باأن و�جبه يجبره على �إكر�م 

وفادتهم و�إبالغهم مق�صدهم.8

فر�صة تقا�صم �لقد�س بين �لم�صلمين 

و�لفرنج و�إن لم تنجح في زمن �صالح �لدين 

وريت�صارد، فقد نجحت في مر�حل �أُخرى. 

ويمكن �لقول �إنها كانت �أر�صية التفاقية 

�ل�صالم �لتي عقدها �ل�صلطان �لملك �لكامل 

�الأيوبي في �صنة 1229 مع �الإمبر�طور 

ت على تقا�صم 
ّ

فريدريك �لثاني، و�لتي ن�ص

مدينة �لقد�س وق�صائها بين �لم�صلمين 

و�لفرنج. و�لطريف هنا �أن �لملك �لكامل 

��صترط �أن ي�صان حّق �لم�صلمين في �ل�صالة 

في كنائ�س �لم�صيحيين، مثل كني�صة �لمهد في 

بيت لحم وغيرها.9

ويروي لنا �لموؤرخ و�لعالم �لدم�صقي �صبط 

�بن �لجوزي )ت. 1256( تف�صيالت زيارة 

�الإمبر�طور فريدريك �لثاني للحرم �لقد�صي في 

�آذ�ر/مار�س 1229:

عمر -  �لموؤمنين  �أمير  فتح  ا 
ّ
ولم

�صدر  في  �لقد�س  عنه -  �للـه  ر�صي 

ولم  �لمكان،  هذ�  على  هم 
ّ
�أقر �الإ�صالم 

ياأمرهم بهدم �لبنيان.5

هذ� �لر�أي �لقائل �إن �لم�صلمين م�صوؤولون عن 

حماية �الأماكن �لم�صيحية �لمقد�صة و�صون 

حقوق �لم�صيحيين لي�س بال�صرورة نابعًا من 

خوف �أو حب لهم �أو طمع في مودتهم، بل هو 

بب�صاطة �عتر�ف بما يمكن �أو ال يمكن فعله 

وفقًا لمفهوم �لحكم و�الأعر�ف �لقانونية 

و�ل�صيا�صية، ال مفهوم �لقوة و�لبط�س مثلما 

تفعل �إ�صر�ئيل بتغطية من �لواليات �لمتحدة 

و�أوروبا وبع�س �لحكام �لعرب.

مفهوم �لحكم هذ� و�الأعر�ف �لقانونية 

و�ل�صيا�صية كان حا�صر�ً في �أكثر من منا�صبة 

خالل حكم �صالح �لدين. ففي فترة 1191 - 

1192 حين كان ي�صارع �لملَك ريت�صارد قلب 

�الأ�صد على فل�صطين، جرى لقاء بين ريت�صارد 

و�لعادل )�أخو �صالح �لدين( �قترح خالله 

�لملك �أن يتم �ل�صلح بين �لفريقين على �صرط 

�أن يتزوج �لعادل من �صقيقته جو�ن وتكون 

�لقد�س لهما عا�صمة، فيتقا�صمها �لم�صيحيون 

و�لم�صلمون. وهنا �أي�صًا يروي �لكاتب 

�الإ�صفهاني �أن �لعادل �صاأله وبع�س قادة دولة 

�صالح �لدين �أن ينقلو� �إلى �ل�صلطان هذ� 

�القتر�ح، فو�فق �صالح �لدين عليه فور�ً. يقول 

�لكاتب �الإ�صفهاني:

بهاء  و�لقا�صي  �لعادل  و��صتدعاني 

�الأمر�ء  من  وجماعة  �صد�د،  بن  �لدين 

�لدين  و�ل�صد�د، وهم علم  �لر�أي  �أهل  من 

�لدين عثمان  �صليمان بن جندر و�صابق 

�لدين  وح�صام  �لمقّدم  بن  �لدين  وعز 
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حائط �لمبكى �أو حائط �لبر�ق مثال و��صح 

لذلك. وثمة حادثة وقعت بين ت�صرين �لثاني/

نوفمبر 1473 و�آب/�أغ�صط�س 1475 بين 

�لطائفتين �لم�صلمة و�ليهودية في �لمدينة 

ا كان ي�صعر به �لحكام 
ّ
تعطينا فكرة جيدة عم

�لم�صلمون من و�جب حماية حقوق �ليهود في 

�لقد�س، مع �أنه كان في �إمكانهم �أن يخ�صعو� 

لبع�س �لند�ء�ت �ل�صعبية �لمطاِلبة بم�صادرة 

ن يحميهم، 
َ
ممتلكات �ليهود، فلم يكن لهوؤالء م

وال �أي �صلطة �صيا�صية لهم.

وقعت �لحادثة �لم�صار �إليها بعد �أمطار 

غزيرة في ت�صرين �لثاني/نوفمبر 1473، 

و�أدت �إلى �نهيار مبنى يملكه يهود في 

�لمدينة. وكان بع�س �ل�صكان �لم�صلمين 

يفكرون في م�صادرة قطعة �الأر�س هذه 

ال�صتخد�مها منفذ�ً �إلى م�صجد مجاور، فد�ر 

جد�ل حاد بين �لم�صوؤولين و�لفقهاء �لمحليين، 

تطور �إلى جدل مع �ل�صلطان �لمملوكي 

قايتباي في �لقاهرة و�لفقهاء �لر�صميين لديه. 

وقامت جموع من �لم�صلمين �لغا�صبين ب�صبب 

رف�س �ل�صلطان منحهم �الأر�س، بتدمير 

�لكني�س �ليهودي في �لقد�س. فكتب �أركان 

�لطائفة �إلى �ل�صلطان قايتباي طالبين 

�لم�صاعدة. فدعا �ل�صلطان �إلى عقد �جتماع 

 علماء �ل�صريعة في م�صر باأن 
ّ
للفقهاء، و�أقر

لليهود �لحق في كني�صهم وقطعة �الأر�س، و�أنه 

ال بد من �ل�صماح لهم باإعادة �إعمار �لكني�س. 

ورف�س بع�س �صكان �لقد�س وعلمائها تطبيق 

�لقر�ر، فا�صت�صاط �ل�صلطان غ�صبًا لهذ� 

�لع�صيان و�أمر باإح�صار بع�س �لفقهاء 

�لمحليين �إلى �لقاهرة حيث �أمر بجلدهم ثم 

�أقيلو� من وظائفهم. و�نتهت هذه �لحادثة في 

مح لليهود باإعادة 
ُ

�آب/�أغ�صط�س 1475، و�ص

بناء كني�صهم.12

وفيها دخل �الإنبرور �إلى �لقد�س، و�لح�صار 

�أنه  منها  عجائب  له  وجرى  دم�صق،  على 

ا دخل �ل�صخرة ر�أى ق�صي�صًا قاعد�ً عند 
ّ
لم

فجاء  �لقر�طي�س،  �لفرنج  من  ياأخذ  �لقدم 

�إليه كاأنه يطلب منه �لدعاء ولكمه، فرماه 

�إلى �الأر�س، وقال: يا خنزير، �ل�صلطان قد 

تفعلو�  �لمكان  هذ�  بزيارة  علينا  ت�صدَّق 

منكم  و�حد  عاد  لئن  �الأفاعيل،  هذه  فيه 

ا 
ّ
ولم  ]....[ الأقتلّنه  �لوجه  هذ�  على  دخل 

دخل وقت �لظهر و�أّذن �لموؤذن، قام جميع 

��صين و�لغلمان ومعلمه – 
ّ
ن معه من �لفر

َ
م

�لمنطق  عليه  يقر�أ  �صقّلية  من  وكان 

ف�صواًل – ف�صّلو� وكانو� م�صلمين.10

وتدل هذه �لحالة على �أمرين مهمين: 1( �صماح 

�لملك �لكامل للفرنج �لم�صيحيين بزيارة �لحرم 

ة 
ّ
و�ل�صالة في �الأماكن �لمقد�صة هناك، مثل قب

�ل�صخرة؛ 2( مبادرة �الإمبر�طور فريدريك 

�لثاني �لالفتة، �إذ ��صطحب معه في زيارته 

ن فيهم 
َ
للحرم حا�صية كلها من �لم�صلمين، بم

��صه �ل�صخ�صيون.
ّ
حر

�لحالة �لوحيدة �ل�صاذة عن هذه �لقاعدة 

ب�صاأن مبد�أ �لو�صاية �لذي �ّتبعه �ل�صالطين 

�لم�صلمون هي حالة �لخليفة �لفاطمي �لحاكم 

باأمر �للـه �لذي �أمر بهدم كني�صة �لقيامة في 

�صنة 1009، وهو عمل يجب تف�صيره د�خل 

�إطار قناعته باأنه �للـه، ولذلك غ�صب على 

�أتباع �لم�صيح. ويجب �لتذكير باأن �لحاكم 

باأمر �للـه �صّلط جنونه على كثير من �لم�صلمين 

�أي�صًا، ولي�س فقط على �لم�صيحيين.11

كما �أن مفهوم �لو�صاية حدد و�صّكل موقف 

�لم�صلمين تجاه حقوق �ليهود في ممار�صة 

�صعائرهم في �لقد�س. ولعل حفظ حق 

�لجماعات �ليهودية تاريخيًا بال�صالة عند 
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ى
ّ

ف بن �لمرج
ّ
 �ل�صام'' الأبي �لمعالي �لم�صر

)ت. بعد �صنة 1047(. بعد ذلك �نت�صرت هذه 

 �الأدبيات في كثير من �لمدن �الإ�صالمية،

كـ ''ف�صائل �لقد�س'' البن �لجوزي )ت. 1201(، 

و''�لجامع �لم�صتق�صى في ف�صائل �لم�صجد 

�الأق�صى'' للقا�صم �بن ع�صاكر )ت. 1203(.14 

ومن دون �صك، فاإن �هتمام هوؤالء �لموؤرخين 

ي 
ّ
ًا على تحر

ّ
بف�صائل �لقد�س لم يكن من�صب

�لحقيقة �لتاريخية �لمح�صة، و�إنما كان 

�هتمامهم �الأ�صا�صي هو تجميع �لق�ص�س 

و�لمعتقد�ت �ل�صعبية �لتي يتد�ولها �لنا�س 

ب�صاأن �لقد�س، وهو ما كان م�صابهًا لجميع 

�لمو�صوعات �الأُخرى من كتب تاأريخ، و�صيرة، 

وحديث، وتف�صير، وف�صائل، �إلخ.

ولمعرفة �أثر هذه �الأدبيات في 

�ل�صيكولوجيا �لدينية عند �لم�صلمين، ناأخذ 

مثاًل �لقر�ءة �لتي نّظمت لكتاب ''ف�صائل �لبيت 

�لمقد�س'' للو��صطي، و�لتي قادها �ثنان من 

علماء دم�صق �لكبار في وقته – �أبو �لح�صين 

لمي )ت. 1189(، و�لقا�صم 
ُّ
�أحمد بن حمزة �ل�ص

 �بن ع�صاكر – في �لجامع �الأموي بين

6 �أيلول/�صبتمبر و5 ت�صرين �الأول/�أكتوبر 

1187 ،15 وهي �لفترة نف�صها �لتي حا�صر 

فيها �صالح �لدين مدينة �لقد�س و��صتردها من 

�ل�صليبيين. وفي منا�صبة �أُخرى، خطب �لعاِلم 

�صبط �بن �لجوزي في �لجامع �الأموي في �صنة 

1229 عن ف�صائل �لقد�س لتجيي�س �أهل �ل�صام 

�صد �ل�صلطان �لملك �لكامل، و�صد �ل�صلح �لذي 

وّقعه مع فريدريك �لثاني، ح�صرها بح�صب 

�لموؤرخ �بن و��صل )�لذي كان حا�صر�ً لها( 

جميع �أهل دم�صق.16

�إذ�ً كان هناك ��صتخد�م �صيا�صي لهذه 

�الأدبيات في �لفترة �ل�صليبية لحّث �لم�صلمين 

على م�صاندة �لحكام �أو لل�صغط عليهم. وهذ� ال 

ت�صير هذه �لحادثة �إلى �أهمية �صيانة 

�لحقوق �ل�صرعية لالأقليات فيما يتعلق 

باأمالكهم في �لقد�س، حتى �إن لم تلَق �صعبية 

بين �لعو�م، و�أّدت في بع�س �لمر�ت �إلى خالف 

بين �لم�صلمين. وتعطينا هذه �الأمثلة فكرة 

و��صحة عن �أن �صيطرة �لم�صلمين �ل�صيا�صية 

و�لع�صكرية على �لقد�س �أجبرتهم على �لتقيد 

باأعر�ف وقو�عد �صيا�صية وقانونية حتى 

عندما كان لديهم �لقوة �لع�صكرية و�ل�صيا�صية 

ال�صتمالك ما �صاوؤو�. و��صتمر هذ� �لت�صرف عبر 

�لع�صور حتى �حتالل �الإنجليز للمدينة في 

�صنة 1917، ثم قيام دولة �إ�صر�ئيل في �صنة 

1948 و��صتحو�ذها على كامل �لقد�س في 

�صنة 1967.

وي�صاع �أي�صًا �أن �ل�صلطان �لعثماني 

�صليمان �لقانوني )حكم بين �صنَتي 1520 

و1566( �أجاز لليهود بالعبادة عند حائط 

�لبر�ق، و�أن �إبر�هيم با�صا )�بن حاكم م�صر 

محمد علي با�صا( منعهم في �صنة 1840 من 

تبليط �لرو�ق �لمو�جه للحائط، و�أجاز لهم 

بالعبادة هناك كما في �ل�صابق.13 هذه 

�لحاالت ت�صاف �إلى غيرها لتاأكيد �صيوع مبد�أ 

�لو�صاية عند �لحكام �لم�صلمين عبر �لع�صور.

اأهمية القد�س يف الإ�سالم

تعطينا �أدبيات ف�صائل �لقد�س دلياًل 

و��صحًا وو�فيًا على �أهمية �لقد�س في �الإ�صالم 

نيت عليها. وقد ظهرت 
ُ
و�الأ�ص�س �لدينية �لتي ب

هذه �الأدبيات في �أو�خر �لقرن �لتا�صع مع 

اد 
ّ
كتاب ''ف�صائل بيت �لمقد�س'' للوليد بن حم

�لرملي )ت. بعد �صنة 912(، و�لذي تاله كتابان 

ما ز�ال موجودين هما ''ف�صائل �لبيت �لمقّد�س'' 

الأبي بكر �لو��صطي )ت. بعد �صنة 1019(، 

و''ف�صائل بيت �لمقد�س و�لخليل وف�صائل 
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ب�صاأن �أهمية �لقد�س �لدينية و�ل�صعائر �لم�صموح 

�لقيام بها في �لمدينة، كتلك �لتي و�صفها لنا 

نا�صر خ�صرو. فقد بد�أت في تلك �لفترة حمالت 

�لتكفير للم�صلمين �لذين يوؤمنون بقد�صية 

وخ�صو�صية �لقد�س �لدينية، مثلما نجد مثاًل 

عند �بن تيمية )ت. 1328(. فهو ينتقد تقريبًا 

جميع �لمعتقد�ت و�لت�صرفات �لتي يقوم بها 

�لم�صلمون في �لقد�س، �الأمر �لذي يتو�فق �إجمااًل 

مع فكره �لمقيت في مو�صوعات �صتى. وهذ� 

�ل�صكل من �لنقد الأهمية �لقد�س في �الإ�صالم يدل 

على تف�صي حالة دينية متع�صبة في �الإ�صالم 

�ء �لجو �لعام في بالد �ل�صام، و�لذي 
ّ
�ل�صّني جر

تاأثر �صلبيًا بالحروب �ل�صليبية و�أنتج حالة 

فكرية تكّفر كل م�صلم ال يوؤمن، بح�صب تف�صير 

هوؤالء �لدعاة �لمتطرفين، باالإ�صالم �ل�صحيح. 

ن يقّد�س 
َ
كان هوؤالء �لدعاة يكّفرون كل م

�لمدينة ويحج �إليها ويعتقد �أن لها �أهمية 

دينية. فعلى �صبيل �لمثال، يقول �بن تيمية:

�للـه  عه 
ّ
ي�صر لم  �لكعبة  بغير  �لطو�ف 

�إليها  ي�صوق  �أن  ن ق�صد 
َ
م بحال، وكذلك 

ليذبحها هناك  �أو بقر�ً  ]�ل�صخرة[ غنمًا 

و�أن  �أف�صل،  فيها  �الأ�صحية  �أن  ويعتقد 

يحلق فيها �صعره في �لعيد �أو �أن ي�صافر 

فهذه  عرفة،  ع�صية  بها  ف 
ّ
ليعر �إليها 

�لمقد�س في  ه بها بيت 
ّ
�لتي ي�صب �الأمور 

من  و�لحلق  و�لذبح  و�لطو�ف  �لوقوف 

من  �صيئًا  فعل  ن 
َ
وم و�ل�صالالت،  �لبدع 

فاإنه  �للـه  �إلى  ُقربة  �أن هذ�  ذلك معتقد�ً 

ي�صتتاب، فاإن تاب و�إاّل ُقتل.21

ويم�صي �بن تيمية في نقده فيقول:

�أن  من  فيها  ال 
ّ
�لجه بع�س  يذكره  وما 

ي�صير �إلى �أهمية �لقد�س �لمطلقة عند �لحكام 

�أنف�صهم، بل �إلى قدرتهم على ��صتخد�مها في 

�لتالعب بم�صاعر �لنا�س، و�لتي �أ�ص�صت للتعامل 

�لر�صمي مع �لمدينة كمدينة مهمة من �لناحية 

�لدينية للم�صلمين ال ت�صمح بالتخلي عنها 

ب�صهولة، مثلما ر�أينا في حالة �صالح �لدين 

وجو�به للملك ريت�صارد قلب �الأ�صد.

منذ �أو�خر �صتينيات �لقرن �لمن�صرم قاد 

�لموؤرخ �الإ�صر�ئيلي �إيمانويل �صيڤان 

)Emmanuel Sivan( مع �آخرين حملة للت�صكيك 

في �أهمية �لقد�س في �الإ�صالم. و�دعى في 

مقالة ن�صرها في �صنة 1967 بعنو�ن ''طبيعة 

قد�صية �لقد�س في �الإ�صالم في �لقرنين �لثاني 

ع�صر و�لثالث ع�صر'' وفي كتابه ''�الإ�صالم 

و�لحملة �ل�صليبية''،17 �أنه لم يكن للقد�س 

�أهمية في �الإ�صالم حتى مجيء �ل�صليبيين 

و�حتاللهم لها، و�أنه �آنذ�ك، والأ�صباب �صيا�صية، 

بد�أ �لم�صلمون بترويج �أدبيات ف�صائل �لقد�س 

للتعبير عن م�صاعرهم �لدينية تجاهها. غير �أن 

�كت�صاف كتب �لف�صائل �لتي �أُّلفت قبل قدوم 

�ل�صليبيين ك�صف زيف مز�عم �صيڤان و�لغاية 

�ل�صيا�صية ور�ء �أفكاره.

وكما ر�أينا �آنفًا، فاإن �أهمية �لقد�س في 

نها كثير من �لدر��صات 
ّ
�الإ�صالم، مثلما يبي

�لحديثة،18 �أهمها كتاب �لموؤرخ �الإ�صر�ئيلي 

�أميكام �إلعاد )Amikam Elad( بعنو�ن ''�لقد�س 

في �لع�صور �لو�صطى و�لعبادة �الإ�صالمية''،19 

قديمة جد�ً ولي�س لها �أي عالقة بالحملة 

�ل�صليبية.20 ومع هذ� كله، ال تز�ل فكرة 

 �صيڤان متد�ولة بين بع�س �لموؤرخين

�لغربيين لدو�ٍع �صيا�صية بالدرجة �الأولى، 

وهدفها �الأ�صا�صي دعم �إ�صر�ئيل وتقوي�س حق 

�لفل�صطينيين في �أر�صهم.

من �لطبيعي �أاّل يكون �لم�صلمون متفقين 
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من  �ل�صخرة  ب�صطة  �أو�خر  في  وكالهما 

حّدها �لقبلي.... وقد بلغني �أن قومًا من 

�لجهالء يجتمعون يوم عرفة بالم�صجد، 

و�أنهم  بال�صخرة،  يطوف  ن 
َ
م منهم  و�أن 

ويرجعون  �ل�صم�س  غروب  عند  ينفرون 

و�أ�صغاث  �صالل  ذلك  وكل  �لقهقرى، 

�أحالم.25

يجب فهم هذه �الآر�ء على �أنها كانت جزء�ً من 

�لنقا�س �لذي حدث )ويحدث د�ئمًا( في 

�الإ�صالم عن كثير من �الأمور، بما فيها 

�لمعتقد�ت و�لعباد�ت و�لعاد�ت. فما يقوله 

�أمثال �بن تيمية و�بن ه�صام �الأن�صاري هو 

ر�أي في �الإ�صالم، ولي�س كل �الإ�صالم، �أو حتى 

ن 
َ
لي�س بال�صرورة �الإ�صالم �ل�صحيح �إاّل عند م

يوؤمن بذلك. فالنويري )ت. 1333( مثاًل 

يدح�س ما قاله �بن تيمية عندما يكتب عن 

�لبيت �لمقّد�س و�لم�صجد �الأق�صى:

�الأق�صى:  و�لم�صجد  �لمقّد�س  �لبيت  ا 
ّ
و�أم

فالبيت �لمقّد�س �أحد �لقبلتين، و�لم�صجد 

ُت�صّد  �إليه  �لحرمين.  ثالث  �الأق�صى 

�لرحال، ويكثر �لنزول و�الرتحال؛ وفي 

ليوم  �لخالئق  ُتح�صر  �لمقد�صة  �الأر�س 

�ل�صخرة  تعالى  �للـه  ويب�صط  �لعر�س، 

�ل�صماء  كعر�س  تكون  حتى  �ل�صريفة 

لف�صل  هناك  �لنا�س  وتجتمع  و�الأر�س؛ 

�لح�صاب، وي�صرب بينهم ب�صور له باب، 

قبله  من  وظاهره  �لرحمة  فيه  باطنه 

�لعذ�ب.26

خامتة

�أَ�ص�صت �أهمية �لقد�س �لدينية عند �لم�صلمين 

و�صيطرتهم عليها فيما يزيد على 1200 

عليه  �للـه  �صلى  �لنبي  قدم  �أثر  هناك 

و�صلم و�أثر عمامته وغير ذلك فكله كذب. 

قدم  مو�صع  �أنه  يظن  ن 
َ
م منه  و�أكذب 

ذكر �أنه مهد 
ُ
�لرب. وكذلك �لمكان �لذي ي

كان  و�إنما  كذب،  �ل�صالم  عليه  عي�صى 

ن 
َ
م وكذ�  �لن�صارى،  معمودية  مو�صع 

�أن  �أو  و�لميز�ن  �ل�صر�ط  هناك  �أن  زعم 

�صرب به بين �لجنة و�لنار 
ُ
�ل�صور �لذي ي

�لم�صجد،  �لمبني �صرقي  هو ذلك �لحائط 

وكذلك تعظيم �ل�صل�صلة �أو مو�صعها لي�س 

م�صروعًا.22

ويختم بالقول: ''لي�س ببيت �لمقد�س مكان 

ى حرمًا وال بتربة �لخليل وال بغير ذلك 
ّ
�صم

ُ
ي

من �لبقاع �إاّل ثالثة �أماكن''، وهو يعني بذلك 

حرم مكة، وحرم م�صجد �لنبي في �لمدينة، 

نهى �بن تيمية 
َ
 قرب �لطائف. وي

ّ
وو�دي وج

�أي�صًا عن زيارة �لقد�س في مو�صم �لحج.23

هناك �آر�ء م�صابهة لما نقر�أه عند �بن 

طو�صي 
ْ
ر تيمية، لكن �أقل تكفير�ً. فاأبو بكر �لطُّ

)ت. 1126(، �لذي ز�ر �لقد�س خالل مو�صم 

�لحج، يقول �أنه ر�أى عدد�ً كبير�ً من �لم�صلمين 

من �لقد�س وما حولها ياأتون �لحرم �لقد�صي 

يوم عرفة ويو�جهون مكة ويقومون بالدعاء 

كاأنهم و�قفون على جبل عرفات، وهو �صيء 

�نتقده ب�صدة.24 كذلك �الأمر مع �بن ه�صام 

�الأن�صاري )ت. 1360(:

�أمور�ً  �الأق�صى  بالم�صجد  ر�أينا  �أّنا  ِ�علم 

�لعو�م  بها  غرون 
ُ
ي �لبلد  �أهل  يذكرها 

فمنها  لها،  حقيقة  وال  �لنا�س  ورعاع 

�لذي  �لميز�ن  مكان  �أنه  يزعمون  مكان 

يوزن فيه �الأعمال، ومكان �آخر بالقرب 

]هكذ�[،  �ل�صر�ط  �أنه  يزعمون  منه 
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عندما كان هناك خالف بين �لم�صيحيين 

�أنف�صهم، كان تدّخل �لحكام �لم�صلمين هو 

للحفاظ على �أحقية �لم�صيحيين جميعًا بهذه 

�الأماكن، ومن �أجل �أاّل تكون حكر�ً للبع�س 

فقط؛ مثال لذلك قيام �صالح �لدين با�صتئمان 

مفاتيح كني�صة �لقيامة �إلى عائلة م�صلمة كي 

ال يحتكرها فريق م�صيحي و�حد.27

ا ما نر�ه في �لعقود �لفائتة من حملة 
ّ
�أم

�إ�صر�ئيلية �صر�صة لي�س فقط لتهويد �لقد�س، بل 

�أي�صًا لو�صع �ليد على �أمالك �لفل�صطينيين – 

�لم�صلمون منهم و�لم�صيحيون – فيتناق�س مع 

مبد�أ �لو�صاية، وهو �أمر موؤ�صف وماأ�صوي. 

و�الأكثر ماأ�صوية �أن �الأمثلة �لتي ناق�صناها في 

هذه �لمقالة هي من ما�ٍس يعطينا درو�صًا 

 �لحاجة �إليها في يومنا �لر�هن 
ّ

نحن في �أم�س

�لذي ت�صيطر عليه �لح�صارة �لغربية �لتي 

تت�صدق بحقوق �الإن�صان و�حتر�م �الآخر ودولة 

�لقانون و�ل�صر�ئع، بينما هي تمار�س �لعك�س 

في �لو�قع.  

عام – منذ فتحها في زمن عمر بن �لخطاب 

في �صنة 638 حتى �صقوطها بيد �الإنجليز في 

�صنة 1917، ثم �حتالل �إ�صر�ئيل لها كاملة في 

�صنة 1967 –كما �أَ�ص�س وعيهم باأن �لمدينة 

مقد�صة �أي�صًا عند �لم�صيحيين و�ليهود، لمبد�أ 

�لو�صاية �لذي حفظ من جهة حقوق �لم�صلمين 

�لدينية فيها، ومن جهة �أُخرى حمى �أمالك 

�لم�صيحيين و�ليهود وحّقهم في زيارتها.

�إن �الأمثلة �لتي نوق�صت في هذه �لمقالة 

تدل على رو�ج مبد�أ �لو�صاية بين �لحكام 

و�لعلماء �لم�صلمين فيما يتعلق بالقد�س 

وحقوق غير �لم�صلمين فيها. وقد حدد منطق 

�لو�صاية ما يمكن لهم �أن يفعلوه، ولو كان 

لديهم �لقدرة �لع�صكرية و�ل�صيا�صية على فعل 

ما �صاوؤو�. وحتى في �لحاالت عندما كان 

هناك مطالبة من بع�س �لم�صلمين باال�صتيالء 

على ما يملكه �لم�صيحيون و�ليهود في 

�لمدينة، فاإن مو�قف �ل�صالطين وكثير من 

�لعلماء كانت حمايتها و�لحفاظ عليها. و�أي�صًا 
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