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مواقف ال�ست�سراق 

  ُتجاَه اإ�سالمّية 
ّ
الإ�سرائيلي

بيت المقد�س

*
نا�سر الدين اأبوخ�سير

تقديم
جاءِت العديد من الّدرا�سات الغربيّة للح�سارة العربية 

الإ�سالمية، في اإطار فر�س الهيمنة ال�سيا�سّية والع�سكرّية 

والقت�سادّية، وال�سيطرة على الّثَروات، واإمالء اآجندات وبرامَج 

يطرة بالكامل على �سنع القرار، المتعّلق ب�سوؤون 
ّ
توؤّدي اإلى ال�س

الحياة المختلفة، اإْن ثقافّيا، واإْن ع�سكرّيا، واإْن اقت�سادّيا.

ف الكاتب الفل�سطيني اإدوارد �سعيد ال�ست�سراق 
ّ
وقد عر

 على ال�سرق، ومحاولة لل�سيطرة 
ّ
باأّنه نمط من الإ�سقاط الغربي

عليه. اأي اأّن الّدرا�سات الغربّية لل�ّسرق ت�سع ال�سرقي في قاعة 

الّتدري�س، وتحكم عليه بما لديها ِمن ِقَيٍم ومعايير غربية؛ 

بهدف ُحْكم هذا ال�سرقي، اأو تاأديبه، اأو درا�سته. وعندئٍذ نرى 

 والم�سلم، ت�سطبغ بال�ستعالء 
ّ
النظرة ُتجاَه ال�ّسرقي، العربي

1
والزدراء.

ويعود �سبب اختيار م�سطلح »ال�ست�سراق الإ�سرائيلي« 

اإلى حقيقة اأّن العديد من الدرا�سات ال�ست�سراقية حول »القد�س 

العربية«، والتي تغّطي الفترة الممتدة منذ الفتح العربي 

الإ�سالمي وحّتى الآن، هدفها تبرير �سيا�سات الحتالل 

الإ�سرائيلي، وتمكينه من ال�سيطرة على الأر�س والإن�سان، 

بالإ�سافة اإلى ت�سويه تاريخ المكان، وتزييفه، ومن ثّم اإ�سفاء 

�سبغة يهودية عليه.

 ،
ّ
لي�س من التع�سف القول اأّن ال�ست�سراق الإ�سرائيلي

 وُموؤَدلج، فهو جزء ل يتجّزاأُ ِمن 
ٌّ
با�ستثناء حالٍت قليلة، نمطي

هيونّية، اإِْن في مناهِج الّتعليم، واإْن في  �سات الدولة ال�سّ
ّ
موؤ�س

ياحة، واإْن في الأجهزِة 
ّ
و�سائِل الإعالِم، واإْن في الآثاِر وال�س

ِة وال�سيا�سّية.  فهو ينطلُق ِمن ثوابَت ُمّتفٍق عليها،  الأمنيَّ

 
ّ
غيِر مكتوبٍة، ولكّنها را�سخة في وعي الم�ست�سرق الإ�سرائيلي

وتفكيره، ل يبغي عنها ِحَول؛ لذلك تاأتي معظم كتابات 

س��عيد، إدوارد. االستش��راق. ترجم��ة: كم��ال أب��و دي��ب.   1
مؤسسة األبحاث العربية.  بيروت. 1995. ص 43-38.

 حول القد�س دعًما ِلتلُكم الّثوابِت 
ّ
ال�ست�سراق الإ�سرائيلي

رِة في نفو�س الم�ست�سرقين: ومنها اأّن الآثاَر الإ�سالمّية 
ّ
الُمقر

في مدينة القد�ِس و�سائر فل�سطيَن ما هي اإل محاولٌت لطم�س 

الما�سي، ومحِو بقايا بني اإ�سرائيَل واآثاِر الأر�ِس التي وهبها 

 لبني اإ�سرائيَل وحَدهم دوَن غيِرهم ِمن الأمم حتى اأَبِد 
ّ

الرب

خرِة تجاهال  الآبدين. وِمن ُهنا ُيْعتَبُر وجوُد الأق�سى وقّبُة ال�سّ

للّتاريخ اليهودّي على جبل الموِريا، فنالحُظ اإْجماًعا َلدى 

الم�ست�سرقين الإ�سرائيلَييَن وعلماِء الآثاِر والتاريخ، وعلى 

يادُة على 
ّ
راأ�سهم كوهن )Cohen( وريتر )Reiter( باأْن تظلَّ ال�س

2
.
ّ
 بيِد �سلطات الحتالل الإ�سرائيلي

ِّ
ُمحيط الحرم القد�سي

وِمن الأ�ساطيِر الُموؤدلجِة التي يبني عليها ال�ست�سراق 

 اأّن القرى والّتجّمعاِت العربّيَة في فل�سطيَن لي�سْت 
ّ
الإ�سرائيلي

�سوى قًرى يهودّيٍة قديمٍة ا�ستوطنها العرُب لحًقا؛ والّدليل 

لدْيِهم اأّن اأ�سماء القرى والمدن العربيِة هي تحريٌف لالأ�سماِء 

ملِة التي 
ّ
غرافّيِة الّتوراتّية الأ�سيلة، با�ستثناء مدينِة الر الجَّ

حون بنّيتهم تغييَر ا�سِمها. كما اأّن ال�ست�سراق 
ّ
ما زالوا ي�سر

 ينطلق ِمن دعوى اأّن اليهود عا�سوا على اأر�س 
َّ
الإ�سرائيلي

الُم 
ّ
فل�سطيَن دوَن انقطاٍع منُذ عهد اإبراهيَم الخليِل عليه ال�س

وحتى يوِم الّنا�ِس هذا.

والُمالَحظ اأّن ُجلَّ اآراِء ال�ست�سراق الإ�سرائيلي متعالقٌة 

؛ اإْذ اإنَّ رواَد ال�ست�سراِق الإ�سرائيلي 
ّ
جذوُرها بال�ست�سراق الغربي

ت��م التصريح بهذا الرأي في محاض��رة ألقيت أثناء مؤتمر   2
»أي��ام القدس« في معهد بن تس��في لألبحاث، 2012/7/4. 

)بالعبرية( محاضر في جامعة بيرزيت - دائرة اللغة العربية.  *
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5
)Kister( وك�ستر 

4
)Goitein( وجويتين 

3
)Mayer( كماير

هم تالمذة المدر�سة ال�ست�سراقّية الأوروبَية. وما يميز 

، وُتعِوُزه الِم�سداقّية 
ّ
ا اأّنه انتقائي ال�ست�سراق الإ�سرائيلي اأي�سً

والمو�سوعيّة في اختيار الم�سادِر الّتاريخّية والدينّية التي 

تخدم اأغرا�سه، متجاِهال في الوقت نف�ِسه، وفي الم�سدر نف�ِسه 

اأحياًنا، رواياٍت تاريخّيًة تناق�س ما و�سل اإليه ِمن نتائَج.  

ويكاد ُيجِمع الم�ست�سرقون الإ�سرائيلّيون على الّت�سكيك في 

م�سداقّية الم�سادِر الّتاريخّيِة الإ�سالمّية، ما لم ُتوَجْد رواياٌت 

ت�ساندها ِمن خارج الح�سارة العربّية الإ�سالمّية، كالم�سادِر 

اليونانّية اأِو اليهودّية اأو غيرها من الم�سادر.

مكانة القدس الدينية لدى العرب
يزعم جيل )Gil( اأّن القد�س لم تكن مقّد�سة مَع بدايِة الفتح 

، ولْم ُت�سّكل مركًزا ِللعبادة الّدينّية لدى الفاتحين، 
ّ
الإ�سالمي

كها دوافُع ع�سكرّية 
ّ
اأي اأّن نظرة العرب لأهمّية القد�س يحر

واإ�ستراتيجّية ولي�ست دينّية؛ بهدف تقوية �سيطرتهم على 

المدينة؛ لذلك، وح�سب جيل، فقد �سمح الخليفة عمُر بُن 

الخّطاِب لليهوِد بالعودة اإلى القد�ِس، بهدفِ ك�ْسر �سوكة 

ال�سكاِن الأ�سلّييَن ِمن الّن�سارى. ثم قام العرب الفاتحوَن بعد 

ذلك، وتحَت الحكِم الأموّي، باإ�سفاء القدا�سة على المكان. 

الة،  ا تغييُر ِقْبَلِة ال�سّ د بها ادعاَءه اأي�سً ومن الأدلة التي يع�سُ

6
وتحويُلها ِمن القد�ِس باتجاِه الكعبِة.

اأما الم�ست�سرق جويتين فهو اأي�سا يقّلل ِمن �ساأن مكانة 

راِث  القد�س الدينّية لدى العرِب، ِمن طريِق الُموازنِة مَع التُّ

اليهودّي، الذي يذكر �سبعين ا�سًما للقد�ِس، ِدللًة على اأهمّيتها 

 الذي يذكر �سبعَة 
ّ
الفائقة لدى اليهوِد، بعك�س الّتراث الإ�سالمي

ع�سَر ا�سًما للقد�ِس ل غيُر. بالإ�سافة اإلى ذلك، يرى جويتين 

و �سيفان )Sivan( اأّن ال�سم العربي الجديد بعَد اإيلياَء هو: 

ماي��ر )1895-1959( م��ن موالي��د بولن��دا، مستش��رق في   3
مجال الفنون اإلس��المية، كان مفتشا لآلثار أثناء االنتداب 
البريطاني، وأس��تاذا في الجامعة العبرية، وأطلق اس��مه 

على متحف اآلثار اإلسالمية في القدس.

ول��د جويتي��ن )1900-1985( ف��ي ألماني��ا، وهو م��ن كبار   4
المستش��رقين اإلس��رائيليين في تاريخ اإلسالم، واليهود 
ف��ي الدول اإلس��المية، وهو مؤس��س قس��م الدراس��ات 

اإلسالمية في الجامعة العبرية.

كس��تر 1914-2010 م��ن موالي��د بولن��دا، وه��و من أهم   5
المستشرقين اإلسرائيليين الذين تركوا بصماتهم جلية 
ف��ي مجال البح��ث والتدري��س، ومعظم المستش��رقين 
اإلسرائيليين في اإلسالم المبكر وتاريخ اللغة من طلبته. 
كان من مؤسس��ي قس��م اللغ��ة العربية واإلس��الم في 

الجامعة العبرية.

جيل، موش��ه. فلس��طين في الفترة اإلس��المية المبكرة   6
)634-1099(. جامع��ة تل أبيب. تل أبيب. 1983. ص42- 61؛ 

75-85. )بالعبرية(.

)بيت المقد�س( الذي هو ترجمة حرفّية لال�سم اليهودي )بيت 

 
7
همكدا�س בית המקדש(.

وي�ستند �سيفان كذلك اإلى قول الم�ست�سرق اليهودي 

 باأّن الأحاديث الّنبوّية 
8
)Goldziher( الهنغاري جولد�سهر

التي توؤّكد اأهّمّيَة القد�ِس الدينّيَة ُمزّيفٌة؛ وقد زّيفها الأموّيون 

لخدمة اأهدافهم ال�سيا�سية، فحاولوا توجيَه الحجِّ اإلى القد�ِس، 

َبيِر في الِحجاِز. ولكّن جويتين  بدَل مّكَة، اأثناَء ثورِة ابِن الزُّ

 ُمعاٍد 
ّ
يعتر�س على الأخير بُحّجة اأّنه يعتمد على م�سدر �سيعي

9
ٍح الّيعقوبي. لبني اأُمّيَة وهو ابُن وا�سِ

حاُل إال إلى ثالثِة مساجَد« »ال ُتشدُّ الرِّ
هذا الحديث الّنبوي ِمن اأهمِّ الأحاديِث التي تعّزز مكانة القد�ِس 

الدينية باعتبارها المرتبَة الثالثَة بعَد مّكَة والمدينِة المنّورة؛ 

 باْهتماٍم بالغ ِمن ِقَبِل الم�ست�سرقين، وعلى راأ�سهم 
َ
لذلك حِظي

ك�ستر الذي اأفرَد لهذا الحديث درا�سة كاملة، ي�سُل فيها اإلى 

 الذي 
ّ
ر الّتاريخي نتيجٍة ُموؤّداها اأّن الحديث الّنبوي مراآٌة للتطوُّ

، فهو يمثُل تغيًرا 
ّ
طراأ على اأهّمّية القد�ِس بعَد الفتِح الإ�سالمي

كبيًرا في مواقِف الفقهاِء الم�سلميَن ُتجاَه تقدي�سها، اأي اأّنه 

اعتراٌف كامل باأهّمّية القد�ِس في العالم الإ�سالمي بموازاة 

َع مَع نهايِة  مكَة والمدينِة الُمنّورِة، اإذن فهو، في راأيه، ُو�سِ

�س للتغيير 
ّ
القرن الهجرّي الأول وبداية الّثاني، ويرى اأنّه تعر

والتعديل في فترة لحقة؛ بهدف اإ�سفاء القدا�سة على المدينة، 

وجعِلها ُم�ساويًة لمكَة والمدينِة المنّورِة، فالحديث يعك�س اآراء 

َمن ين�سُره، وذلك اأثناء حكِم عبِد الملك وابنه الوليد؛ وجاء 

ذلك في َمعر�س مناق�سته لمعار�سة الفقهاِء تقدي�َس بيت 

المقد�ِس؛ حتى ل ُت�سبَح مكاًنا للحج فتناِف�َس مّكَة، واأورد 

 عبِد اهلل بِن َم�سعوٍد 
ّ
حابي بع�س الرواياِت المنقولِة عِن ال�سّ

ها« )نقال 
ْ
الذي قال: »لو اأنَّ بيني وبيَن القد�ِس ميَلْيِن لم اأُزر

ْنعاني(، اإ�سافًة لْمتناِع مالِك بِن  نَّف عبد الرّزاق ال�سَّ عن ُم�سَ

غويتين، ش��لومو. اليهود في فلس��طين في صدر اإلسالم   7
والعصر الصليبي. مؤسس��ة بن تس��في. القدس. 1980. 
ص6-39.)بالعبرية(؛ وقد أعيدت طباعة قس��م من الكتاب 
بعن��وان: »الق��دس في الفت��رة العربي��ة 638-1099 ضمن 
مجموعة مقاالت حررها: أمن��ون كوهين بعنوان: القدس، 

دراسات في تاريخ المدينة«، 1990. 
وردت آراء عمانوي��ل س��يفان في مقالة ل��ه بعنوان: منزلة   
الق��دس الدينية في اإلس��الم، ضمن كتاب حرره موش��ه 
ش��ارون بعنوان: قضايا في تاريخ فلس��طين تحت الحكم 
اإلسالمي. مؤسسة بن تسفي. القدس. 1976.ص 42-35.

)بالعبرية(.

جولدصه��ر )1850-1921( مستش��رق يه��ودي هنغ��اري،   8
من أهم المستش��رقين األوروبيين، كتب حول الش��ريعة 
والعقيدة اإلس��المية، ونس��ب أصول اإلس��الم لليهودية 
والمس��يحية.  كان أحد مؤسسي الموسوعة اإلسالمية، 

وظل أستاذا في جامعة بودابست حتى تقاعده.

غويتين. ص 25؛ شارون. ص 36.  9
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ًة، كما اأّنه  اأَن�ٍس عن زيارة بيت المقد�ِس؛ خوًفا ِمن اأْن َت�سيَر �ُسنَّ

َنقل رواية عن )ابِن ع�ساكَر( جاء فيها اأنَّ �سْعَد بَن اأبي وّقا�ٍس 

10
الَة في م�سجد ُقباٍء على المجيء اإلى القد�ِس. ل ال�سّ ُيف�سّ

وِلتدعيِم راأِيه باأّن القد�س اكت�سبت هذه المكانَة المقّد�سة 

في مرحلة متاأّخرة ا�ست�سهد باأقواِل ابِن تيِمّيَة الذي يحظُر 

، وِمْن 
ّ
خرِة، وِمن زيارِة الحرم الإبراهيمي الِة باّتجاه ال�سّ ال�سّ

اإْطالق العاّمِة لفظَة )الحَرِم( على م�سِجَدْي القد�ِس والخليِل. 

 بالْعتراف الوا�سع 
َ
ويلّخ�س ك�ستر مقاله باأّن هذا الحديَث حِظي

بعَد مّدة طويلة من الجدل بيَن الُفقهاِء، وذلك بعد مطلع القرن 

 
11

الّثاني الهجرّي.

وفي حديثه عْن اأ�ْسَلمِة القد�ِس اأو�سح الم�ست�سرق �سيفان 

ر 
ّ
، وقر

ّ
اأّن اأهميَّتها الّدينّية جاءت ُمتاأّخرة بعد الفتح الإ�سالمي

واياِت والأحاديِث التي تقّد�س المكان وما حوَلُه 
ّ
اأّن ُجّل الر

ّكان الأ�سِلّييَن ِمَن اليهوِد والّن�سارى. كما 
ّ
ُم�ستقاٌة ِمَن ال�س

اأّنه ُي�سّدد على اأّن مكانَة القد�ِس َمنوطٌة باأهداِف الأموَييَن 

 Sharon;( يا�سّية. وهو ما يوؤّكده الم�ست�سِرقاِن �سارون ويفه
ّ
ال�س

(، فقد ذكرت َيِفه اأّن القد�س لم تكن مهمًة لدى العرِب 
12Yafeh

الفاتحيَن، واأّن فكرَة تقدي�ِسها تلّقاها الّنبي ِمْن اإحدى الفرق 

الدينّية الم�سيحّية اأِو اليهودّية. ولتدعيِم راأِيها باأّن ِللقد�ِس 

رة ذكرْت اأّن ا�سَم  مكانًة هاِم�سّيًة في الفترة الإ�سالمّية الُمبكِّ

القد�ِس لم يِرْد �سراحًة في القراآِن، بالمقابل، هنالك عدُة 

 لبني اإ�سرائيَل باأّن اهلل 
َّ
ن�سو�س قراآنية ت�سّمنِت الوْعَد الإلِهي

اأورثهم الّديار المقّد�سة، وكتبها لهم. بالإ�سافة اإلى ذلك، تّدعي 

 بعد قطِع العالقات مَع اليهوِد 
ّ
اأّن تحويَل الِقْبلة اأَمر به النبي

في المدينِة المنّورِة. واأّكدْت اأّن القد�س كانت ُمهملًة وبائ�سة 

حتى القرِن التا�سَع ع�سَر، وظّلْت هكذا اإلى اأْن جاء الحاْج اأميْن 

خرة، وبداأت مكانة القد�س  َوٍر لُقّبة ال�سّ  فبداأ بن�سر �سُ
ّ
الُح�سيني

13
تزداد لأ�سباٍب �سيا�سّية وا�سحة.

ويوؤّكد الم�ست�سرق �سارون اأّنه بعد خراب الهيكل الّثاني 

على يد الروماِن �سنَة 70م وحّتى ِقياِم دولِة اإ�سرائيَل �سنَة 

1948م، ل يمكُن الحديُث عن الّتاريخ ال�سيا�سي لفل�سطين، 

 عاٍم لم تكِن القد�س كياًنا �سيا�سيًّا 
ْ
فخالَل ما يقارُب الألَفي

م�ستقال، با�ستثناء مملكِة بيِت المقد�س في فترة الحروب 

ليبّية. فلم تكْن للقد�س اأهميٌة ُتذَكُر خالَل َفَتراِت الحكم  ال�سّ

ا في الم�سادِر  ، ول نكاُد نجُد لفل�سطيَن ِذْكًرا ُمِهمًّ
ّ
الإ�سالمي

كس��تر. مئير. أبحاث في نشأة اإلسالم. مطبعة ماجنس،   10
القدس. 2009. ص 120 فما فوق.)بالعبرية(

المصدر نفسه.  11

يف��ه )1930- 1998( مستش��رقة إس��رائيلية م��ن مواليد   12
ألمانيا، عملت أستاذة في الجامعة العبرية، حصلت على 
جائزة إسرائيل في التاريخ لعام 1993، وكانت متخصصة 

في كتابات الغزالي.

يفه، حافه: »قدسية القدس في التراث اإلسالمي«، مجلة   13
مول��د، م��ج: 4، ع��دد )21(، 1971. الق��دس. ص219- 227.
)بالعبرية(، أعيد نش��ر هذا المق��ال باللغة العربية ضمن 
كت��اب حرره أمن��ون كوهن: القدس � دراس��ات ف��ي تاريخ 

المدينة، 1990.

الإ�سالمّية، حتى القرِن الخام�َس ع�سَر، حيَن ظهر ِكتاٌب ُمخَت�ٌس 

. ويلّخ�س نقا�َسه باأنَّ 
ّ
بفل�سطيَن على يد مجير الدين الحنبلي

 ِمن 
ّ
القد�َس وفل�سطيَن عاّمًة ظّلْت ُتعاني تحَت الحكِم الإ�سالمي

وحية. كما 
ّ
الإهمال والالُمبالِة، وفقدِت الكثيَر ِمن مكانتها الر

اأّن اأ�سلمَة فل�سطيَن وبيَت المقد�ِس لم ُتنَجْز تماًما؛ لأّن غالبّية 

 ِمن غيِر الم�سلمين، 
ّ
خ الُمَقدَّ�سي

ّ
ّكان ظّلْت حتى فترِة الُموؤر

ّ
ال�س

وي�ستند اإلى كتابه »اأح�سُن الّتقا�سيم في معرفة الأقاليم«، ففيه 

يندُب حظَّ القد�س في القرِن العا�سر، اإذ اإنَّ معظم �سَكانها ِمن 

14
اليهود والّن�سارى.

ويرى �سارون اأّن اأهمّية القد�س الّدينّيَة مرهونٌة بخدمة 

ُك ُحّكام الم�سلمين، 
ِّ
يا�سّية، وهو ما يحر

ّ
الأهداف والم�سالِح ال�س

ولي�س لها اأهّمّيٌة دينّية في حّد ذاتها، والّدليل اأّن �ُسلطان ِم�سَر 

ليبّية، بت�سليم القد�س للِفَرنجِة   قام، خالَل الحروب ال�سّ
ّ
الأّيوبي

�سنَة 1228م؛ ِخدمًة لأهدافه ال�سيا�سّيِة والع�سكرّيِة، وقبَل 

ذلك بع�سِر �سنوات اأجلى الملُك الُمعظم الأّيوبي �سّكان القد�س، 

15
وهدمها؛ لعدم ا�ستطاعته الدفاَع عنها.

فضائل بيت المقدس
يعتقد ك�ستر اأّن اأحاديث الف�سائل ن�ساأْت وتطّورْت في الّن�سف 

ن الهجرّي الأّول، اأي بعَد تَوّلي معاويَة بِن اأبي 
ْ
الّثاني ِمن القر

�سفياَن الُحكَم، الأمُر الذي يوؤّكد ارتباط ف�سائِل القد�ِس بالحكم 

الأموّي. ويذكر �سيفان معار�سة الكثير ِمن الفقهاِء لأحاديِث 

الف�سائِل، والبدِع المتعّلقة بزيارة القد�س، ويرى نقطة الّتحّول 

بعد احتالل الفرنجِة للقد�ِس �سنَة 1099م، حيث اأ�سفى نور 

بغة الّدينّية على الجهاد؛ من  الدين زنكي و�سالح الدين ال�سّ

16
اأجل تحرير الأق�سى.

ون )Hasson( اأّن اأّول كتاب 
ّ
ومن جهته، اأو�سح ح�س

 
ّ
يتحّدث عن ف�سائل القد�س اأّلفه اإمام الأق�سى الوا�سطي

في مطلع القرن الخام�س الهجرّي، وبعده اأبو المعالى بُن 

الُمَرّجى، الأمُر الذي يدّل على اأّن اأهمّيَة القد�ِس ال�سيا�سيَة 

والْقت�سادّيَة لم تكْن ذاَت �ساأن. والأ�سباب التي اأّدْت اإلى 

اْزدهار ف�سائل القد�س في راأيه تعود اإلى تاأثير بني اأمّيَة، 

ًة معاويَة وعبَد الَمِلِك، وتاأثيِر الروايات اليهودَية  وخا�سّ

ا  والم�سيحّية في الم�سلمين، فنجد في كتب الف�سائل ن�سو�سً

ا�س والّزّهاد،  ا اإلى تاأثيِر الُق�سّ كثيرة ِمن الّتوراة، وتعود اأي�سً

ون يخل�س اإلى نتيجة ُموؤّداها 
ّ
ليبّية. لكّن ح�س والَحَمالِت ال�سّ

عب القوُل باأّن كتب ف�سائِل القد�س وال�سام اأُلِّفْت  اأّنه ِمن ال�سّ

 في تلك الكتِب 
ّ
باإيحاٍء ِمن الحّكام، كما اأّن الُموؤّثر الّن�سراني

17
غيُر موجود.

شارون. ص15-9.  14

المصدر السابق. ص29-16.  15

كستر. ص120- فما فوق.  16

حس��ون. إس��حق: »الق��دس من وجه��ة نظر إس��المية«.   17
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 ويطرح جيل 
20

 في الّنقو�س الموجودة في قّبة ال�سخرة.
ْ
َتظهر

ت�سّوًرا اآخَر لتف�سير الم�سطلح )الأق�سى(، وهو اأّن )الم�سجد 

 له عالقة ب�سل�سة الأنبياء، اأي اأّن 
ّ
الأق�سى( م�سطلح ديني

 هو خاتم الأنبياء، والمق�سود به الأخير اأو الأق�سي 
ّ
النبي

 ونختم براأي لإلعاد ُموؤّداه اأّن بْدء تقدي�س 
21

في ال�سل�سلة.

ل بِذكر اأنبياِء بني اإ�سرائيَل،  الم�سلمين لبيت المقد�س مرتبٌط اأوَّ

ولي�س بحادثَة الإ�سراِء )ا�ستناًدا اإلى العماد الأ�سفهاني، الفتح 

22
.)

ّ
القد�سي

قبة الصخرة وأسباب بنائها
ي�ستخل�س مجموعة ِمن الم�ست�سرقين وعلى راأ�سهم جيل ِمن 

 كعب الأحبار مع الخليفِة ُعمَر بِن الخّطاِب، اأّنه 
ّ
ة الّتابعي ق�سّ

لم تكْن للقد�س اأهّمّيٌة دينَية كبيرة لدى العرب، وقد اكت�سبت 

هذه المكانة في وقت لحق، اإذ رف�س الخليفة عمُر بناَء 

خرة، َوفًقا لن�سيحة كْعٍب الذي  الم�سجد الأق�سى �َسماَل قّبة ال�سّ

خرة ليكوَن  كان يهودّيا فاأ�ْسلَم، وبنى الأق�سى جنوَب قّبة ال�سّ

الة. وي�ستند الم�ست�سرقون اإلى موقف ابِن تيميَّة  الِقْبلَة في ال�سّ

خرة،  وتلميذه ابِن القّيم الجوِزّية اّللَذْيِن  منعا تقدي�َس ال�سّ

خرة  والّطواَف حوَلها، وعّدا الرواياِت الّداعيَة اإلى تقدي�س ال�سّ

كاذبًة ُمختلقًة، واأّنها ِبدع ُتنافي �سريعة الإ�سالم. كما اأّن بناء 

الم�سِجَديِن بهذه الفخامة والُكلفة ُمناٍف لروح الإ�سالم المّبكر 

 
23

وتعاليمه، التي تدعو اإلى الّزهد والتق�ّسف.

وفي الّدرا�سة التي كتبها اإلعاد عن القد�س في القرون 

الو�سطى، يوؤّيد جويتين في اإنكاره ادعاَء مجموعٍة ِمن 

الم�ست�سرقين في القرِن التا�سَع ع�سَر والع�سريَن، كجولد�سهر، 

باأّن الأموّيين اأرادوا تحويل الحّج اإلى القد�س، حيُث الأماكُن 

ر اأّن جولت�سهير اعتمد 
ّ
المقّد�سُة لليهودّية والّن�سرانّية، ويقر

د لل�ّسيعِة، اأعداِء بني اأمّيَة. ويرى  خ موؤيِّ
ّ
على رواية وحيدة لموؤر

خرة والأق�سى دوافَع ثقافّيًة  جويتين اأنَّ وراَء بناِء قّبِة ال�سّ

وح�سارّيًة ودينّية اآمن بها الجيل الثاني ِمن الم�سلمين، 

باْعتبارها و�سيلًة ِمن و�سائِل الّتناف�س وال�سراع والجدل 

مَع الّن�سرانية، الُممّثلِة بالدولِة البيزنطّية، وو�سيلًة لإظهار 

عَظمِة الإ�سالِم وُقّوِته، في مواجهِة المباني الفْخمِة للكنائ�ِس 

في القد�س؛ ِمن اأجل الّدعوة اإلى الّدخول في الدين الجديد، 

خرة، اإْذ تدعو  وت�سهد على ذلك الكتاباُت والنقو�ُس في قّبة ال�سّ

 ويعتقد باأّنه لي�س ِمن الم�ستبعد اأْن تكوَن 
24

اإلى َوحداِنّية اهلِل.

حسون. ص 306-283.   20

جيل. ص80.  21

ف��ي محاض��رة ألقاها عن الق��دس في الفترة اإلس��المية   22
المبك��رة، في مؤتمر أيام القدس، في معهد بن تس��في - 

القدس، األربعاء 2012/7/4.

جيل. ص79-75.  23

24 Elad, Amikam. 1995. Medieval Jerusalem And Islamic 
Worship, Holy Places, Ceremonies, Pilgrimage. E.J. 

الم�سجد الأق�سى وحادثة الإ�سراء

تتمحور ُقد�سّية الم�سجد الأق�سى والقد�ِس وفل�سطيَن عاّمة 

على اآيٍة ُمِهّمة »�سبحان الذي اأ�سرى ...الآية«؛ لذلك حِظيْت 

باْهتمام بالغ لدى الم�ست�سرقين الإ�سرائيلّيين، فيرى �سيفان 

بط بين القد�س 
ّ
 اأّن الر

18
)Horovitz( وجيل وهوروفيت�س

والم�سجِد الأق�سى المذكوِر في �سورِة الإ�سراِء جاء لحًقا، بعد 

ون )وهو مهاجر من 
ّ
خرة. وُيجري ح�س بناء الأق�سى وقَبِة ال�سّ

�سوريا( نقا�ًسا حول ربِط حادثِة الإ�سراِء اإلى الم�سجد الأق�سى 

بالقد�س، ويرى اأّن كلمة )الأق�سى( بمعنى البعيِد لي�ست 

وايات 
ّ
فيها دللٌة قاطعة على القد�س، وا�ستند اإلى بع�س الر

الإ�سالمّية التي ت�سير اإلى اأّن الأق�سى م�سجد �سماوّي، ولي�س 

ماوّية في اليهودّية، وهو ما 
ّ
ا، على ِغرار القد�س ال�س اأر�سيًّ

يرّجحه الكثير ِمن الم�ست�سرقين المعا�سرين، وي�سل في نهاية 

 )الم�سجد 
ّ
نقا�سه اإلى نتيجٍة تن�سُّ على اأّن الم�سطلح القراآني

الأق�سى( لم يكْن مرتبًطا بمكان معّين في البداية، ولكْن بعد 

بط بيَن اآية الإ�سراِء والقد�س. 
ّ
خرة تّم الر بناء الأق�سى وقّبة ال�سّ

ويذكر جيل و�سيفان اأّن الم�سجد الأق�سى رّبما كان بالقرب ِمن 

وايات الإ�سالمّية حاولت تحديد مكانه 
ّ
المدينة المنّورة، واأّن الر

لحًقا بالقرب ِمن الكوفة.

وفي المقابل، اأبدى جويتين راأًيا مغايًرا، حينما اّتفق 

مع الروايات الإ�سالمية باأّن الم�سجد الأق�سى يقع في القد�س؛ 

ة الوحيدة في القراآن التي ُذِكر فيها ا�سم الم�سجد، 
ّ
لأّنها المر

اإ�سافًة اإلى اأّن لل�سورة ا�سًما اإ�سافيًّا هو �سورة بني اإ�سرائيل، 

كما اأّنه تّم ذكُر خراب الهيكل الأول والثاني في القد�س، وجاء 

اأُي باأّن الأر�س 
ّ
مقترًنا ب�سرد حادثة الإ�سراء. واعُتِر�َس هذا الر

وُم في 
ُّ
المقّد�سة �ُسّميْت في القراآن )اأدنى الأر�س( »األم ُغِلَبْت الر

اأْدنى الأر�ِس«، بعك�س م�سطلح )الأق�سى( وهو البعيد، لذلك ِمن 

الم�ستبعد اأْن تكوَن القد�س المكاَن المق�سود، ولم تكْن ثّمَة مباٍن 

ور القراآنّية، 
ّ
في منطقة الأق�سى. بالإ�سافة اإلى اأّن اأ�سماء ال�س

وترتيَب الآيات تّم في عهد عثماَن بِن عَفاَن. وللخروج ِمن هذه 

الإ�سكالّية يقترح جويتين باأنه ربما قام اأحد الأحبار اليهود 

الذين اأ�سلموا بالربط بين خراب الهيكل وحادثة الإ�سراء. 

ويرى �سيفان اأّن القد�س لم تحَظ باأّيِة قدا�سة لدى عرب 

د ذلك ما   ويع�سُ
19

الجاهلّية، ولم يعرفوا )الم�سجد الأق�سى(.

ون باأّن م�سطلح )الم�سجد الأق�سى( لم يكْن مرتبًطا 
ّ
قاله ح�س

بالقد�س في زمن معاويَة وعبِد الَملِك، ولو اأّنهما عرفا ذلك لتم 

يا�سّية. والدليل اأّن اآية الإ�سراء لم 
ّ
ا�ستغالله لم�سالحهما ال�س

مق��ال في كتاب نش��ره يهوش��وع براف��ار بعن��وان: كتاب 
القدس - الفترة اإلسالمية المبكرة 638-1099. )بالعبرية( 

مؤسسة بن تسفي، القدس. 1987. ص 313-283.

هوروفيتس )1874-1931( مستش��رق يه��ودي، من مواليد   18
ألمانيا، كان أس��تاذا للس��اميات في جامع��ة فرانكفورت 
حتى تقاعده، وأحد مؤسسي قس��م الدراسات الشرقية 

في الجامعة العبرية.

سيفان. ص 35.  19
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خرة  الف�سيف�ساُء والحجارُة الكريمة الموجودُة في قّبة ال�سّ

َفِت القد�س،  ُو�سعْت تحَت تاأثيِر ن�سو�س ِمن الّتوراة، التي و�سَ

قام بنقلها الم�سلمون. كما اأّن الروائح العِطرَة التي كان الّزّوار 

خرة رّبما كانْت بقايا  )وما يزالون( يتعّطرون بها في قّبة ال�سّ

لعاداٍت وتقاليَد يهودّية، كانت �سائدة اأثناَء الفترة البيزنطّية، 

25
رب: אבן השתייה(. حيث كان ي�سّميها اليهوُد )�سخرة ال�سُّ

وفي مطلع حديثه عِن الأ�سباب الكامنِة وراَء بناء قّبة 

خرِة يوؤّكد اإلعاد اأّن القد�س كان لها اأهمّيٌة دينّية هائلة،  ال�سّ

ويدّل على ذلك المباني الفخمة في محيط الحرم ال�سريف، 

ل�سلة والحائِط  خرة وقّبة النبي وقّبة ال�سِّ كالأق�سى وقّبة ال�سّ

المحيِط بالحرم والأروقِة، وتعبيِد الّطرق ِمن واإلى القد�س. ثّم 

 
26

)Hamilton(ذكر اإلعاد اأّن بع�س الباحثين ومنهم هاملتون

خرة دللة على رغبة الم�سلمين باإعادة  يَرْوَن اأّن اإْن�ساَء قّبِة ال�سّ

 
27

)Grabar( بناِء هيكل �سليمان، وكذلك يّدعي كٌل ِمن جرابار

28
خرة م�ستمدَّة ِمن اليهود. ه )Busse( اأّن قد�سّية ال�سّ وبو�سِّ

واأورد اإلعاد رواياٍت يهودَيًة، لها عالقة بنهاية العالم، في 

الّن�سف الثاني من القرن ال�سابع، وبداية الثامن الميالدي لها 

تعالٌق ببناء قّبة ال�سخرة والهيكل، واأّن الم�سلمين �سيقومون 

واية ما كان يقوم به الم�سلموَن ِمن 
ّ
ببنائه، ويدعم هذه الر

طقو�س في محيط الأق�سى، فكان الزوار يدخلون ال�سخرة 

 الإثنيِن والخمي�س، وفيهما ُتقَراأُ  الّتوراة، ويعتمد في 
ْ
يوَمي

هذه الرواية على »ف�سائل القد�س« للوا�سطي، وَن�سٍّ نادر 

في«ف�سائل القد�س« لْبِن الُمَرّجى، جاء فيه: »مكتوٌب في 

خرة ُيقال لها  بع�س الكتب: يرو�ساليم، وهي بيت المقد�س، ال�سّ

الهيكل، اأبعُث اإليِك عْبدي عبَد الملِك َيْبنيِك وُيَزْخرُفِك، ولأَُرّدنَّ 

ة  َل، ولأُكلَِّلّنها بالّذهب والف�سّ اإلى بيت المقد�س ُملَكه الأوَّ

خرة  نَعنَّ على ال�سّ جاِن، ولأْبَعَثنَّ اإليِك َخْلقي، ولأ�سْ
ْ
والَمر

29
، وداوُد َملك بني اإ�سرائيل«.

ّ
�سي، واأنا اهلُل الرب

ْ
َعر

وِمن الأ�سباب التي ذكرها اإلعاد وراء بناء قّبة ال�سخرة 

ما له عالقة باأحداث يوم القيامة، فاأحُد اأبواب م�سجد قّبة 

Brill. Leiden. New York. Koln. pp 158-160.

25 Elad, 160-162.

هاملت��ون )1905-1995( عالم آثار إنجليزي، كان مفتش��ا   26
ثم مديرا عاما لس��لطة اآلثار في فلسطين، أثناء االنتداب 
البريطان��ي، قام بحفر واستكش��اف العدي��د من المواقع 

األثرية في فلسطيين.

جرابار )1929-2011( مستش��رق فرنس��ي، متخصص في   27
التاريخ واآلث��ار، وخاصة العمارة والفنون اإلس��المية، كان 
أس��تاذا في جامعة برنس��تون في الواليات المتحدة حتى 

تقاعده.

28 Elad, ibid.

29 Elad, 162.
انظر:  

ابن المرجى، أبو المعالي المشرف بن المرجى بن إبراهيم.   
فضائ��ل بيت المق��دس والخليل وفضائل الش��ام. حققه 
وق��دم ل��ه: عوف��ر ليف��ه � كف��ري. دارالمش��رق للترجمة 

والطباعة والنشر، شفاعمرو. 1995. ص64-63.

 اإ�سرافيل، وباٌب اآخُر ا�سمه باُب الجّنة، وهو 
ّ

خرة ُي�سّمى باب ال�سّ

�سة في الآثار الإ�سالمية اأيلون )Aylon( في  ما اأثبتْتُه المتخ�سّ

30
خرة. درا�ستها للزخارف الموجودة في قّبة ال�سّ

ويخل�س اإلى نتيجٍة ُمفادها اأّنه ل تناق�َس بين الّدعاء 

خرة، التي اأقيمت على موقع هيكل �سليمان،  باأّن قّبة ال�سّ

بو�سفها رمًزا يدّل على القيامة، وفي الوقت نف�ِسه تّم بناوؤها، 

لإعالء �ساأن المدينة مقابل مّكَة التي كانت في قب�سة ابِن 

31
بير. الزُّ

 قصة الفتح اإلسالمي للقدس 
وزيارة الخليفة عمر بن الخطاب لها

غم ِمن اأّن الم�ست�سرقين الإ�سرائيليين وعلى راأ�سهم جويتين 
ّ
بالر

َة ِتلَو الأخرى باأّن الفتح الإ�سالمي لبيت 
ّ
وجيل ينوِّهوَن المر

المقد�س اأنهى 500 عام ِمن حرمان اليهوِد ُدخوَل منطقة 

الحرم القد�سي، اأي ِمن �سنِة 135م وحتى 638م، اإل اأّنهما، اأي 

جويتين وجيل ي�سّككان في زيارة الخليفة عمَر بِن الخطاِب 

 
ٍّ
لها لحًقا. ويقع جيل في تناق�س جِلي للقد�س؛ لأ�سباٍب نف�سّ

عندما ي�ست�سهد بموقف الخليفة عمَر الراف�ِس لقتراح كعب 

الأحبار ببناء الم�سجد الأق�سى �َسمال قبة ال�سخرة، وذلك 

خرة في بداية  بهدف الإ�سارة اإلى عدم اأهّمّية القد�س وال�سّ

32
.
ّ
الفتح الإ�سالمي

وفي اعتقاد جويتين وجيل وغيِرهما ِمن الم�ست�سرقين 

اأّن الرواياِت الّتاريخّيَة ب�ساأن زيارة ُعمَر للقد�س ل اأ�سا�َس لها 

عْت ِمن اأجل المبالغة في ق�سة الفتح  ّحة، وقد ُو�سِ ِمن ال�سّ

ا اأهداٌف تربوّية تعليمّية  الإ�سالمي وتبجيل الحَدث. ولها اأي�سً

َع الخليفة، وورَعه  )َوْفق ما يدعي جيل(، اإْذ اإّنها ُتبِرُز توا�سُ

واياُت 
ّ
وُزهَده في متاع الدنيا الزائل، عندما �سّورته الر

عة.  ًرا ُجّبًة ُمرقَّ الّتاريخّية وهو َيدخل القد�س راِكًبا َجَمَله ُمتدثِّ

، يوؤّكد زيارَة الخليفِة 
ّ
 يوناني

ّ
 تاريخي

ٌ
ولّما توافر لجيل م�سدر

عمَر للقد�س، وهو تاريُخ ثيوفان�س، �سّكك في م�سداقّيته؛ لأّن 

33
وايات الإ�سالمّية.

ّ
 بالر

ٌ
 في نظره ُمتاأّثر

ّ
خ اليوناني

ّ
الُموؤر

كما اأّن جيل )نقال عن جويتين( �سّكك في نزاهة الُعهدة 

ِة، ونزاهة راوي الّطبري �سيِف بِن عمَر، م�ستنًدا اإلى  الُعَمِريَّ

 مْنع اليهود 
ْ
روايات اأخرى لم َتذكِر العهدَة الُعَمرّيَة، ولم تذكر

ِمن �ُسْكنى القد�س. كما اأّن وجود بع�س ال�سّكان اليهود في 

القد�س بعد الفتح الإ�سالمي، وفق ما يدعي جويتين يوؤّكد 

 ت�سيُر اإلى اأّن 
ّ
خ اليعقوبي

ّ
 و ثّمَة ِروايٌة ذكرها الموؤر

34
ذلك.

الخليفة ُعمَر اأر�سل، وهو في الجابية، بالنيابة عنه ثابَت بَن 

30 Elad, 162.

31 Elad, ibid.
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جيل. المصدر نفسه؛ غويتين. المصدر نفسه.  33

غويتين. ص. 39.  34
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 لإبرام اتفاقّية ال�سلح مَع �سّكاِن القد�س، وفي 
َّ
ظاعٍن الَفْهمي

رواية اأخرى )ا�ستناًدا اإلى البالذرّي وابِن ع�ساكر( فاإّن الذي 

35
اأجرى ال�سلح خالُد بُن ثابٍت.

ون، في 
ّ
ِة فاتح القد�س، يّتِكئ ح�س وفي بحثه لم�ساألة ُهِويَّ

خ 
ّ
الت�سكيك بزيارة ُعمَر بِن الخّطاِب، على نقا�س اأثاره الموؤر

وايات الّتاريخّية 
ّ
ر الر

ّ
 عبد العزيز الّدوري، الذي ف�س

ّ
العراقي

راٌع بيَن ُرواِة ال�ّسام ِمن جهة،  الُمتعّلقة بالزيارة على اأّنها �سِ

واية 
ّ
وُرواِة المدينِة المنّورِة والكوفِة ِمن جهٍة اأُخرى. فالر

ر اأّن فاتح القد�س هو عمر؛ لإبراز مكانِة القد�ِس، 
ّ
ال�ّسامية ُتقر

في المقابل، يرى ُرواُة المدينِة والكوفِة اأنَّ ُعمَر اأْوكَل اإلى اأحِد 

36
ا. لح، ولي�س هو �سخ�سيًّ القادِة القياَم باإجراء ال�سُّ

ة الفتح الإ�سالمي للقد�س، فيرى �سيفان وبرافار  اأّما ق�سّ

 للمدينة لم يكْن 
ّ
و�سارون وجيل وغيرهم اأّّن الفتح العربي

؛ لعدِم اأهّمّيتها الّدينّيِة لدى العرب، 
ّ
 اأو اإ�ْستراتيجي

ّ
بدافٍع ديني

وِمن الأدّلة التي ي�سوقوَنها اأّن القد�س ُفِتحْت في وقٍت ُمتاأّخر، 

بعَد الكثير ِمن ُمدن ال�ّسام، فَلْو كانْت ُمِهّمًة لفتحها العرب 

اأّول. ولتاأكيد هذا الفترا�س ي�سير برافار اإلى اأّن ُجيو�س الفتح 

العربي جاءْت ِمن جنوب فل�سطين باتجاه �سوريا؛ ِمّما يوؤّكد 

مكانَتها الهام�سّية ِمن ناحيٍة دينّية وع�سكرّية. وبعد احتالل 

المدينة بداأت ُمحاولت تر�سيِخ مكانتها الّدينّية، فاحتّلت 

ِفها مكاًنا للحّج، وثالَث  مكانًة في خريطة الّدين الجديد، بو�سْ

 و وي�سل �سارون في بحث له عن تاريخ 
37

المدِن المقَد�سِة.

 كان 
ّ
 اإلى اأّن الفتح الإ�سالمي

ّ
القد�س تحت الحكم الإ�سالمي

بمثابة كارثة، فقد جلب الخراب والّدمار، وتدهورْت الحالة 

الْقت�سادّية وال�سّكانّية والْجتماعّية بعد الفتح الإ�سالمي، 

بعك�س الفترة اليهودّية، اأِو البيزنطّية، حين كانِت القد�ُس القْلَب 

الناب�س للّدولة، وهو ما يوؤّكد اأّن القد�َس، عند العرب مدينٌة 

38
هام�سّيٌة جّداً، ولي�س لها اأهّمّيٌة �سيا�سّية.

لماذا لم يتخذ المسلمون القدس 
عاصمة لفلسطين؟

ُع بها ال�ست�سراق الإ�سرائيلي، حتى 
َّ
ِمن اأهمِّ الأدّلة التي يتذر

يوِمنا هذا، على عدم اأهمّية القد�س لدى الم�سلمين اأّنهم لم 

، وعلى راأ�ِسهم 
ّ
يّتخذوها عا�سمًة لفل�سطيَن بعَد الفْتِح الإ�سالمي

 وبعك�س هوؤلء يتبنى اإلعاد 
39

جويتين و�سيفان و�سارون وَيِفه.

موقًفا ُمغايًرا، ُمعتِبًرا اأّن القد�س كانْت، لُمّدة ق�سيرة، المركَز 

غم ِمن عدم 
ّ
 لُجنِد فل�سطيَن. وبالر

ّ
 والمالي

ّ
يا�سي

ّ
الإداريَّ وال�س
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 على اأّن بني اأمّيَة اعتبروا القد�س عا�سمًة 
ّ
وجوٍد دليٍل َقْطعي

لهم، اإل اأّن الإنفاق الهائل في بناء المدينة، ل يدُع مجال 

ا  لل�سّك في اأّنهم اأرادوا اأْن ُيِعّدوا القد�س؛ ِلُت�سِبَح مركًزا دينيَّ

ْت، في راأيه، ِتْلُكُم الجهوُد ِمن ُحكم ُمعاويَة 
ّ
ا. وا�ستمر و�سيا�سيًّ

بِن اأبي �سفياَن وحتى ُحكِم �سليماَن بِن عبِد الملك، الذي �سَرع 

 ولكّنه في محا�سرِة األقاها في مركز اأبحاث 
40

ْملِة.
َّ
في بناء الر

القد�س الّتابع لمعهد بْن ْت�سفي في 2012/7/4 اأّكَد اأنَّ اختياَر 

 وا�سح على 
ٌ
دم�سَق وبغداَد والقاهرِة عوا�سَم دون القد�ِس ُموؤ�ّسر

ا لدى الم�سلمين.  ا واإداريًّ ا وع�سكريًّ اأّنها مدينة هام�سّية، �سيا�سيًّ

ة  ر اإلعاد اأنَّ معظم الباحثيَن الُجدِد يوؤمنوَن بفر�سيَّ
ِّ
ويقر

خرِة ُبِنَيْت بديال  ِلْلكعبِة. جويتين، فهم ل يَرْوَن اأنَّ قّبة ال�سَّ

40 Elad, p 159-161.


