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مقاالت

مراد*

مدينة القد�س ومبد�أ الو�صاية يف التاريخ الإ�سالمي
يندرج الجهد الذي بذلته وتبذله حكومات �إ�سرائيل وبع�ض الحركات ال�صهيونية
لال�ستحواذ على مدينة القد�س في منطق اال�ستمالك ( ،)ownershipوهو منطق يتناق�ض
مع مبد�أ الو�صاية الذي ا ّتبعه العلماء وال�سالطين الم�سلمون في تعاملهم مع المدينة
خالل �أكثر من  1200عام.

�أوجب

منطق الو�صاية على الحكام
والعلماء الم�سلمين لي�س فقط
حق الم�سحيين واليهود في الحج �إلى
ت�أكيد ّ
القد�س وزيارة �أماكنهم المقد�سة ،بل �أي�ض ًا
حماية ما يملكونه منها .ف�سلطان الم�سلمين
على المدينة لم يعطهم رخ�صة ال�ستباحة
�أمالك الم�سيحيين واليهود فيها واال�ستيالء
عليها ،ولذلك نرى �أنه عند احتالل الإنجليز
لفل�سطين في �سنة  ،1917كان �أكثر �أمالك
ومباني القد�س بيد الم�سيحيين.
مع ت�أ�سي�س دولة �إ�سرائيل في �سنة ،1948
ُو�ضعت خطة منهجية وا�ضحة ل�سلب �أمالك
الم�سلمين (عبر ِح َيل قانونية وغير قانونية)،
وهذه الخطة تلقى دعم ًا وتغطية �سيا�سية
* أستاذ األديان في جامعة سميث كولدج ،وعضو
مشارك في معهد نانت للدراسات المتقدمة.

وقانونية هائلتين من الواليات المتحدة
الأميركية وكثير من الدول الأوروبية وبع�ض
الدول العربية �أي�ض ًا� ،أكان ذلك �سراً �أم جهاراً.
وال يعني مبد�أ الو�صاية عدم االكتراث
بالقد�س �أو �أنها لي�ست مهمة للم�سلمين ،فعالقة
الإ�سالم بالمدينة عميقة ومت�شعبة .لن�أخذ مث ًال
لذلك جواب �صالح الدين الأيوبي لريت�شارد
قلب الأ�سد عندما طلب الأخير من ال�سلطان
ت�سليم القد�س ك�شرط لل�صلح بينهما .يقول
كتاب ريت�شارد:

�إن الم�سلمين والإفرنج قد هلكوا،
وخربت البالد ،وخرجت من يد الفريقين
بالكلية ،وقد تلفت الأموال والأرواح
من الطائفتين ،وقد �أخذ هذا الأمر
ح ّقه ،ولي�س هناك حديث �سوى القد�س
متعبدنا ما
وال�صليب والبالد ،والقد�س
ّ
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يبق منا �إلاّ واحد .و� ّأما
ننزل عنه ،ولو لم َ
البالد فيعاد �إلينا منها ما هو قاطع
الأردن .و� ّأما ال�صليب فهو خ�شبة ال مقدار
فيمن به
له عندكم ،وهو عندنا عظيم،
ّ
ال�سلطان علينا ون�صطلح ون�ستريح من
هذا العناء الدائم.
فا�ست�شار �صالح الدين كبار رجال دولته
ن�صه:
وكتب جواب ًا لريت�شارد هذا ّ

القد�س لنا كما هو لكم ،وهو عندنا
نبينا
مما هو عندكم ،ف�إنه م�سرى ّ
�أعظم ّ
ومجتمع المالئكة ،فال ُيت�صور �أن ننزل
عنه وال نقدر على التلفظ بذلك بين
الم�سلمين ،و� ّأما البالد فهي �أي�ض ًا لنا في
الأ�صل ،وا�ستيال�ؤكم كان طارئ ًا عليها،
ل�ضعف َمن كان بها من الم�سلمين في ذلك
الوقت ،وما �أقدركم اللـه على عمارة حجر
منها ما دام الحرب قائماً ،وما في �أيدينا
نحن منها ن�أكل بحمد اللـه مغ َّله وننتفع به،
و� ّأما ال�صليب فهالكه عندنا قربة عظيمة ،ال
نفرط فيها �إلاّ لم�صلحة راجعة
يجوز لنا �أن ّ
�إلى الإ�سالم هي �أوفى منها1.
جواب �صالح الدين يبرز عام َلين �أ�سا�سيين
لأهمية القد�س عند الم�سلمين :العامل الديني
والعامل ال�سيا�سي ،ولكليهما �أ�س�س تاريخية
وركائز دينية.
�إن الجواب عن �س�ؤال ركائز الأهمية
الدينية للقد�س عند الم�سلمين ،يتطلب فهم ًا
وا�ضح ًا للإ�سالم والتاريخ الإ�سالمي .فبح�سب
المعتقد ال�شائع �إ�سالمي ًا ،يبد�أ التاريخ
الإ�سالمي مع خلق �آدم ويت�ضمن الأحداث التي
جرت منذ ذلك الوقت ،وخ�صو�ص ًا تلك التي في

التوراة وتاريخ بني �إ�سرائيل ،والتي ُتعتبر
جزءاً من الما�ضي الإ�سالمي الذي ال يمكن
عما حدث خالل ع�صر النبي محمد وما
ف�صله ّ
بعده ،وينتهي التاريخ الإ�سالمي عند يوم
القيامة .وهناك فرق كبير ،من جهة ،بين هذا
المفهوم العقائدي للتاريخ الإ�سالمي كتاريخ
�أ�شبه بخط م�ستقيم ي�شمل التجربة الب�شرية
كلها من الما�ضي �إلى الم�ستقبل ،والمفهوم
التاريخي الأكاديمي للإ�سالم ،من جهة
�أُخرى ،الذي يبد�أ مع محمد ،وينح�صر بتجارب
الم�سلمين �إلى وقتنا الحا�ضر.
�إذاًُ ،بنيت �أهمية القد�س الدينية في الإ�سالم
على الأحداث والأ�شخا�ص من التاريخ
أ�سميه البعد التوراتي)،
التوراتي والم�سيحي (� ّ
والأحداث والأ�شخا�ص من التاريخ الإ�سالمي
أ�سميه البعد الإ�سالمي).
(� ّ
في البعد التوراتي نجد مث ًال المعتقدات عن
ال�صخرة ك�أ�صل العالم وعر�ش اللـه ومنبع
الأنهار ،وعالقتها بق�صة ذبح �إ�سحاق� ،إلخ ،ثم
ق�صة النبي �سليمان وت�شييده للـهيكل ،وق�صة
نبوءة عي�سى بتخريب الهيكل ،وغيرها.
� ّأما البعد الإ�سالمي فارتكز على ما ن�سجه
الم�سلمون �أنف�سهم عن عالقتهم بالمدينة مثل
ق�صة �إ�سراء النبي محمد ومعراجه ،وزيارة
الخليفة عمر بن الخطاب وبنائه الم�سجد
الأق�صى ،وما يعتقده الم�سلمون من �أن القيامة
ح�شد �إليها العالم
�ستحدث في القد�س حيث ُي َ
كله ليوم الح�ساب� ،إلخ 2.ويعطينا ما يقوله
الرحالة الفار�سي نا�صر خ�سرو (ت)1088 .
ّ
مث ًال لعالقة الم�سلمين بالقد�س ،وخ�صو�ص ًا
�أهل فل�سطين وبالد ال�شام عامة:

و�أهل ال�شام و�أطرافها ُي ّ�سمون بيت
المقد�س ''القد�س'' .ويذهب �إلى القد�س
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في مو�سم الحج َمن ال ي�ستطيع الذهاب
�إلى مكة من �أهل هذه الواليات ،فيتوجه
�ضحية العيد كما
�ضحي
�إلى الموقف ُ
ّ
وي ّ
هي العادة .ويح�ضر هناك لت�أدية ال�س ّنة،
في بع�ض ال�سنين� ،أكثر من ع�شرين �ألف
�شخ�ص ،في �أوائل ذي الحجة ،ومعهم
�أبنا�ؤهم3.
وفق ًا لما يقوله نا�صر خ�سرو ،كانت عادات
كثيرين من الم�سلمين الحج �إلى القد�س �إذا لم
يكن لديهم ا�ستطاعة �إلى الحج �إلى مكة
واالحتفال بعيد الأ�ضحى فيها .وكثيرون من
الم�سلمين زاروا القد�س في �أثناء رحلتهم �إلى
لحجهم.
مكة� ،أو ا�ستخدموها كمنطلق ّ
و�س�أناق�ش هذا المو�ضوع الحق ًا.
نجد لمبد�أ الو�صاية �أمثلة كثيرة في
التاريخ الإ�سالمي .فزيارة عمر ومن بعده
و�صالتهما في كنائ�س
معاوية بن �أبي �سفيان َ
في القد�س لم تخلق واقع ًا ا�ستخدمه الم�سلمون
ركيزة ال�ستمالك �أي منها ،و�إنما �أ�س�ست لعرف
قانوني �أكد ملكية الم�سيحيين لكنائ�سهم
وحق الم�سلمين في زيارة هذه
و�أماكن �أُخرىّ ،
الأماكن وال�صالة فيها .وفيما يتعلق بمعاوية،
ف�إن ق�صة زيارته للقد�س ُتبرز �أهمية العام َلين
الديني وال�سيا�سي للمدينة عند الم�سلمين .ففي
�سنة  661جاء معاوية �إلى القد�س كي يتر�أ�س
اجتماع ًا لأهل الحل والعقد من الم�سلمين
هدفه مبايعته بالخالفة .وفي �أثناء طريقه
�إلى الحرم ال�شريف ،تو ّقف لي�صلي عند قبر
الم�سيح في كني�سة القيامة ،ثم ذهب لي�صلي
في كني�سة مريم في وادي الج�سمانية حيث
التقليد المحلي يقول �إنها مدفونة هناك ،وبعد
ذلك ،توجه �إلى الحرم حيث �أُعلن خليفة4.
ي�شير هذا الت�صرف من دون �شك �إلى

الأهمية ال�سيا�سية والدينية لمدينة القد�س،
فجزء منها كان بمثابة �إيماءة �سيا�سية لطيفة
منه نحو قاعدته� ،إذ كان جي�ش الم�سلمين ي�ضم
كثيراً من القبائل العربية الم�سيحية ،كما �أن
زيارة القد�س وال�صالة في كنائ�سها هي �أي�ض ًا
ت�أكيد لتقدي�س الم�سلمين لمريم وعي�سى ،قبل �أن
ي�صبح لهكذا زيارات دالالت �سلبية في الإ�سالم.
هناك �أمثلة �أو�ضح من زمن �صالح الدين
ودولة الأيوبيين ( ،)1250 - 1174وكذلك
من زمن دولة المماليك (،)1517 - 1250
تعطي فكرة وافية عن كيفية تعامل العلماء
الم�سلمين وال�سالطين مع القد�س – وهذا
ينطبق �أي�ض ًا على كل ما هو وقف� ،أي الأر�ض
�أو البناء اللذين لي�س في �إمكان الفرد �أو
الجماعة تم ّلكهما ،وتكون م�س�ؤولية الحاكم
والعلماء حماية هذا الوقف ك�أماكن ي�ستفيد
منها الجميع وفق ًا ال�ستخداماتها (مث ًال الجامع
لل�صالة؛ الأماكن المقد�سة للحج؛ �إلخ) .فعلى
�سبيل المثال ،عندما حرر �صالح الدين مدينة
القد�س ،وقع خالف بين الم�سلمين ب�ش�أن م�صير
الأماكن الم�سيحية في المدينة .فاقترح عليه
البع�ض �أن يهدم كني�سة القيامة �أو ي�صادرها
وينب�ش المقابر ويمنع الم�سيحيين من الحج
�إليها ،لكن معظم الفقهاء ورجال دولته ح ّذروه
من هذا ال�شيء ،مثلما يروي لنا وزير �صالح
الدين وكاتبه عماد الدين المعروف بالكاتب
الإ�صفهاني (ت:)1201 .

وقال �أكثر النا�س :ال فائدة في هدمها
ب�صد �أبواب الزيارة
هدها ،وال ي�ؤذن ّ
وال ّ
متعبدهم مو�ضع
عن الكفرة ّ
و�سدها ،ف�إن ّ
ي�شاهد من البناء،
ال�صليب والقبر ال ما
َ
وال ينقطع عنها ق�صد �أجنا�س الن�صرانية
ولو ن�سفت �أر�ضها في ال�سماء.

مدينة القدس ومبدأ الوصاية يف التاريخ اإلسالمي

ولما فتح �أمير الم�ؤمنين عمر -
ّ
ر�ضي اللـه عنه  -القد�س في �صدر
أقرهم على هذا المكان ،ولم
الإ�سالم � ّ
ي�أمرهم بهدم البنيان5.
هذا الر�أي القائل �إن الم�سلمين م�س�ؤولون عن
حماية الأماكن الم�سيحية المقد�سة و�صون
حقوق الم�سيحيين لي�س بال�ضرورة نابع ًا من
خوف �أو حب لهم �أو طمع في مودتهم ،بل هو
بب�ساطة اعتراف بما يمكن �أو ال يمكن فعله
وفق ًا لمفهوم الحكم والأعراف القانونية
وال�سيا�سية ،ال مفهوم القوة والبط�ش مثلما
تفعل �إ�سرائيل بتغطية من الواليات المتحدة
و�أوروبا وبع�ض الحكام العرب.
مفهوم الحكم هذا والأعراف القانونية
وال�سيا�سية كان حا�ضراً في �أكثر من منا�سبة
خالل حكم �صالح الدين .ففي فترة - 1191
الملك ريت�شارد قلب
 1192حين كان ي�صارع
َ
الأ�سد على فل�سطين ،جرى لقاء بين ريت�شارد
والعادل (�أخو �صالح الدين) اقترح خالله
الملك �أن يتم ال�صلح بين الفريقين على �شرط
�أن يتزوج العادل من �شقيقته جوان وتكون
القد�س لهما عا�صمة ،فيتقا�سمها الم�سيحيون
والم�سلمون .وهنا �أي�ض ًا يروي الكاتب
الإ�صفهاني �أن العادل �س�أله وبع�ض قادة دولة
�صالح الدين �أن ينقلوا �إلى ال�سلطان هذا
االقتراح ،فوافق �صالح الدين عليه فوراً .يقول
الكاتب الإ�صفهاني:

وا�ستدعاني العادل والقا�ضي بهاء
الدين بن �شداد ،وجماعة من الأمراء
من �أهل الر�أي وال�سداد ،وهم علم الدين
�سليمان بن جندر و�سابق الدين عثمان
المقدم وح�سام الدين
وعز الدين بن
ّ
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ب�شارة ،وقال لنا :تم�ضون �إلى ال�سلطان،
وتخبرونه عن هذا ال�ش�أن ،وت�س�ألونه
�أن يح ّكمني في هذه البالد ،و�أنا �أبذل
فيها ما في و�سع االجتهاد .فلما جئنا
�إلى ال�سلطان عرف ال�صواب ،وما
� ّأخر الجواب ،و�شهدنا عليه بالر�ضى،
وح�سبنا �أنه كمل الغر�ض وانق�ضى6.
لم ُيكتب لهذا االقتراح النجاح وبقيت القد�س
كاملة في يد الم�سلمين� ،إذ لم يكن لريت�شارد
والفرنج القدرة على فتحها ع�سكري ًا .وعندما
وقع ال�صلح بين �صالح الدين وريت�شارد في
�سنة � ،1192سمح ال�سلطان للفرنج بمعاودة
الحج �إلى القد�س و�أقام لهم وليمة 7.فرا�سل
ريت�شارد �صالح الدين وطلب منه منع الفرنج
لمن معه كتاب منه ،فاعتذر
من الزيارة �إلاّ َ
�صالح الدين ب�أن واجبه يجبره على �إكرام
وفادتهم و�إبالغهم مق�صدهم8.
فر�صة تقا�سم القد�س بين الم�سلمين
والفرنج و�إن لم تنجح في زمن �صالح الدين
وريت�شارد ،فقد نجحت في مراحل �أُخرى.
ويمكن القول �إنها كانت �أر�ضية التفاقية
ال�سالم التي عقدها ال�سلطان الملك الكامل
الأيوبي في �سنة  1229مع الإمبراطور
ن�صت على تقا�سم
فريدريك الثاني ،والتي ّ
مدينة القد�س وق�ضائها بين الم�سلمين
والفرنج .والطريف هنا �أن الملك الكامل
حق الم�سلمين في ال�صالة
ا�شترط �أن ي�صان ّ
في كنائ�س الم�سيحيين ،مثل كني�سة المهد في
بيت لحم وغيرها9.
ويروي لنا الم�ؤرخ والعالم الدم�شقي �سبط
ابن الجوزي (ت )1256 .تف�صيالت زيارة
الإمبراطور فريدريك الثاني للحرم القد�سي في
�آذار/مار�س :1229
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وفيها دخل الإنبرور �إلى القد�س ،والح�صار
على دم�شق ،وجرى له عجائب منها �أنه
لما دخل ال�صخرة ر�أى ق�سي�س ًا قاعداً عند
ّ
القدم ي�أخذ من الفرنج القراطي�س ،فجاء
�إليه ك�أنه يطلب منه الدعاء ولكمه ،فرماه
�إلى الأر�ض ،وقال :يا خنزير ،ال�سلطان قد
ت�ص َّدق علينا بزيارة هذا المكان تفعلوا
فيه هذه الأفاعيل ،لئن عاد واحد منكم
ولما
دخل على هذا الوجه لأقتل ّنه [ّ ]....
دخل وقت الظهر و�أ ّذن الم�ؤذن ،قام جميع
الفرا�شين والغلمان ومعلمه –
َمن معه من ّ
وكان من �صق ّلية يقر�أ عليه المنطق
ال – ف�ص ّلوا وكانوا م�سلمين10.
ف�صو ً
وتدل هذه الحالة على �أمرين مهمين� )1 :سماح
الملك الكامل للفرنج الم�سيحيين بزيارة الحرم
قبة
وال�صالة في الأماكن المقد�سة هناك ،مثل ّ
ال�صخرة؛  )2مبادرة الإمبراطور فريدريك
الثاني الالفتة� ،إذ ا�صطحب معه في زيارته
بمن فيهم
للحرم حا�شية كلها من الم�سلمينَ ،
حرا�سه ال�شخ�صيون.
ّ
الحالة الوحيدة ال�شاذة عن هذه القاعدة
ب�ش�أن مبد�أ الو�صاية الذي ا ّتبعه ال�سالطين
الم�سلمون هي حالة الخليفة الفاطمي الحاكم
ب�أمر اللـه الذي �أمر بهدم كني�سة القيامة في
�سنة  ،1009وهو عمل يجب تف�سيره داخل
�إطار قناعته ب�أنه اللـه ،ولذلك غ�ضب على
�أتباع الم�سيح .ويجب التذكير ب�أن الحاكم
ب�أمر اللـه �س ّلط جنونه على كثير من الم�سلمين
�أي�ض ًا ،ولي�س فقط على الم�سيحيين11.
كما �أن مفهوم الو�صاية حدد و�ش ّكل موقف
الم�سلمين تجاه حقوق اليهود في ممار�سة
�شعائرهم في القد�س .ولعل حفظ حق
الجماعات اليهودية تاريخي ًا بال�صالة عند

حائط المبكى �أو حائط البراق مثال وا�ضح
لذلك .وثمة حادثة وقعت بين ت�شرين الثاني/
نوفمبر  1473و�آب�/أغ�سط�س  1475بين
الطائفتين الم�سلمة واليهودية في المدينة
عما كان ي�شعر به الحكام
تعطينا فكرة جيدة ّ
الم�سلمون من واجب حماية حقوق اليهود في
القد�س ،مع �أنه كان في �إمكانهم �أن يخ�ضعوا
لبع�ض النداءات ال�شعبية المطا ِلبة بم�صادرة
ممتلكات اليهود ،فلم يكن له�ؤالء َمن يحميهم،
وال �أي �سلطة �سيا�سية لهم.
وقعت الحادثة الم�شار �إليها بعد �أمطار
غزيرة في ت�شرين الثاني/نوفمبر ،1473
و�أدت �إلى انهيار مبنى يملكه يهود في
المدينة .وكان بع�ض ال�سكان الم�سلمين
يفكرون في م�صادرة قطعة الأر�ض هذه
ال�ستخدامها منفذاً �إلى م�سجد مجاور ،فدار
جدال حاد بين الم�س�ؤولين والفقهاء المحليين،
تطور �إلى جدل مع ال�سلطان المملوكي
قايتباي في القاهرة والفقهاء الر�سميين لديه.
وقامت جموع من الم�سلمين الغا�ضبين ب�سبب
رف�ض ال�سلطان منحهم الأر�ض ،بتدمير
الكني�س اليهودي في القد�س .فكتب �أركان
الطائفة �إلى ال�سلطان قايتباي طالبين
الم�ساعدة .فدعا ال�سلطان �إلى عقد اجتماع
أقر علماء ال�شريعة في م�صر ب�أن
للفقهاء ،و� ّ
لليهود الحق في كني�سهم وقطعة الأر�ض ،و�أنه
ال بد من ال�سماح لهم ب�إعادة �إعمار الكني�س.
ورف�ض بع�ض �سكان القد�س وعلمائها تطبيق
القرار ،فا�ست�شاط ال�سلطان غ�ضب ًا لهذا
الع�صيان و�أمر ب�إح�ضار بع�ض الفقهاء
المحليين �إلى القاهرة حيث �أمر بجلدهم ثم
�أقيلوا من وظائفهم .وانتهت هذه الحادثة في
و�سمح لليهود ب�إعادة
�آب�/أغ�سط�س ُ ،1475
بناء كني�سهم12.
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ت�شير هذه الحادثة �إلى �أهمية �صيانة
الحقوق ال�شرعية للأقليات فيما يتعلق
تلق �شعبية
ب�أمالكهم في القد�س ،حتى �إن لم َ
بين العوام ،و� ّأدت في بع�ض المرات �إلى خالف
بين الم�سلمين .وتعطينا هذه الأمثلة فكرة
وا�ضحة عن �أن �سيطرة الم�سلمين ال�سيا�سية
والع�سكرية على القد�س �أجبرتهم على التقيد
ب�أعراف وقواعد �سيا�سية وقانونية حتى
عندما كان لديهم القوة الع�سكرية وال�سيا�سية
ال�ستمالك ما �شا�ؤوا .وا�ستمر هذا الت�صرف عبر
الع�صور حتى احتالل الإنجليز للمدينة في
�سنة  ،1917ثم قيام دولة �إ�سرائيل في �سنة
 1948وا�ستحواذها على كامل القد�س في
�سنة .1967
وي�شاع �أي�ض ًا �أن ال�سلطان العثماني
�سليمان القانوني (حكم بين �سن َتي 1520
و� )1566أجاز لليهود بالعبادة عند حائط
البراق ،و�أن �إبراهيم با�شا (ابن حاكم م�صر
محمد علي با�شا) منعهم في �سنة  1840من
تبليط الرواق المواجه للحائط ،و�أجاز لهم
بالعبادة هناك كما في ال�سابق 13.هذه
الحاالت ت�ضاف �إلى غيرها لت�أكيد �شيوع مبد�أ
الو�صاية عند الحكام الم�سلمين عبر الع�صور.

�أهمية القد�س يف الإ�سالم
تعطينا �أدبيات ف�ضائل القد�س دلي ًال
وا�ضح ًا ووافي ًا على �أهمية القد�س في الإ�سالم
والأ�س�س الدينية التي ُبنيت عليها .وقد ظهرت
هذه الأدبيات في �أواخر القرن التا�سع مع
حماد
كتاب ''ف�ضائل بيت المقد�س'' للوليد بن ّ
الرملي (ت .بعد �سنة  ،)912والذي تاله كتابان
المقد�س''
ما زاال موجودين هما ''ف�ضائل البيت
ّ
لأبي بكر الوا�سطي (ت .بعد �سنة ،)1019
و''ف�ضائل بيت المقد�س والخليل وف�ضائل

مقاالت

091

المرجى
الم�شرف بن
ال�شام'' لأبي المعالي
ّ
ّ
(ت .بعد �سنة  .)1047بعد ذلك انت�شرت هذه
الأدبيات في كثير من المدن الإ�سالمية،
كـ ''ف�ضائل القد�س'' البن الجوزي (ت،)1201 .
و''الجامع الم�ستق�صى في ف�ضائل الم�سجد
الأق�صى'' للقا�سم ابن ع�ساكر (ت14.)1203 .
ومن دون �شك ،ف�إن اهتمام ه�ؤالء الم�ؤرخين
تحري
بف�ضائل القد�س لم يكن
ّ
من�صب ًا على ّ
الحقيقة التاريخية المح�ضة ،و�إنما كان
اهتمامهم الأ�سا�سي هو تجميع الق�ص�ص
والمعتقدات ال�شعبية التي يتداولها النا�س
ب�ش�أن القد�س ،وهو ما كان م�شابه ًا لجميع
المو�ضوعات الأُخرى من كتب ت�أريخ ،و�سيرة،
وحديث ،وتف�سير ،وف�ضائل� ،إلخ.
ولمعرفة �أثر هذه الأدبيات في
ال�سيكولوجيا الدينية عند الم�سلمين ،ن�أخذ
نظمت لكتاب ''ف�ضائل البيت
مث ًال القراءة التي ّ
المقد�س'' للوا�سطي ،والتي قادها اثنان من
علماء دم�شق الكبار في وقته – �أبو الح�سين
ال�سلمي (ت ،)1189 .والقا�سم
�أحمد بن حمزة ُّ
ابن ع�ساكر – في الجامع الأموي بين
� 6أيلول�/سبتمبر و 5ت�شرين الأول�/أكتوبر
 15، 1187وهي الفترة نف�سها التي حا�صر
فيها �صالح الدين مدينة القد�س وا�ستردها من
ال�صليبيين .وفي منا�سبة �أُخرى ،خطب العا ِلم
�سبط ابن الجوزي في الجامع الأموي في �سنة
 1229عن ف�ضائل القد�س لتجيي�ش �أهل ال�شام
�ضد ال�سلطان الملك الكامل ،و�ضد ال�صلح الذي
و ّقعه مع فريدريك الثاني ،ح�ضرها بح�سب
الم�ؤرخ ابن وا�صل (الذي كان حا�ضراً لها)
جميع �أهل دم�شق16.
�إذاً كان هناك ا�ستخدام �سيا�سي لهذه
لحث الم�سلمين
الأدبيات في الفترة ال�صليبية ّ
على م�ساندة الحكام �أو لل�ضغط عليهم .وهذا ال
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ي�شير �إلى �أهمية القد�س المطلقة عند الحكام
�أنف�سهم ،بل �إلى قدرتهم على ا�ستخدامها في
التالعب بم�شاعر النا�س ،والتي �أ�س�ست للتعامل
الر�سمي مع المدينة كمدينة مهمة من الناحية
الدينية للم�سلمين ال ت�سمح بالتخلي عنها
ب�سهولة ،مثلما ر�أينا في حالة �صالح الدين
وجوابه للملك ريت�شارد قلب الأ�سد.
منذ �أواخر �ستينيات القرن المن�صرم قاد
الم�ؤرخ الإ�سرائيلي �إيمانويل �سيڤان
( )Emmanuel Sivanمع �آخرين حملة للت�شكيك
في �أهمية القد�س في الإ�سالم .وادعى في
مقالة ن�شرها في �سنة  1967بعنوان ''طبيعة
قد�سية القد�س في الإ�سالم في القرنين الثاني
ع�شر والثالث ع�شر'' وفي كتابه ''الإ�سالم
والحملة ال�صليبية''� 17،أنه لم يكن للقد�س
�أهمية في الإ�سالم حتى مجيء ال�صليبيين
واحتاللهم لها ،و�أنه �آنذاك ،ولأ�سباب �سيا�سية،
بد�أ الم�سلمون بترويج �أدبيات ف�ضائل القد�س
للتعبير عن م�شاعرهم الدينية تجاهها .غير �أن
اكت�شاف كتب الف�ضائل التي �أُ ّلفت قبل قدوم
ال�صليبيين ك�شف زيف مزاعم �سيڤان والغاية
ال�سيا�سية وراء �أفكاره.
وكما ر�أينا �آنف ًا ،ف�إن �أهمية القد�س في
يبينها كثير من الدرا�سات
الإ�سالم ،مثلما ّ
الحديثة� 18،أهمها كتاب الم�ؤرخ الإ�سرائيلي
�أميكام �إلعاد ( )Amikam Eladبعنوان ''القد�س
في الع�صور الو�سطى والعبادة الإ�سالمية''19،
قديمة جداً ولي�س لها �أي عالقة بالحملة
ال�صليبية 20.ومع هذا كله ،ال تزال فكرة
�سيڤان متداولة بين بع�ض الم�ؤرخين
لدواع �سيا�سية بالدرجة الأولى،
الغربيين
ٍ
وهدفها الأ�سا�سي دعم �إ�سرائيل وتقوي�ض حق
الفل�سطينيين في �أر�ضهم.
من الطبيعي �ألاّ يكون الم�سلمون متفقين

ب�ش�أن �أهمية القد�س الدينية وال�شعائر الم�سموح
القيام بها في المدينة ،كتلك التي و�صفها لنا
نا�صر خ�سرو .فقد بد�أت في تلك الفترة حمالت
التكفير للم�سلمين الذين ي�ؤمنون بقد�سية
وخ�صو�صية القد�س الدينية ،مثلما نجد مث ًال
عند ابن تيمية (ت .)1328 .فهو ينتقد تقريب ًا
جميع المعتقدات والت�صرفات التي يقوم بها
الم�سلمون في القد�س ،الأمر الذي يتوافق �إجما ًال
مع فكره المقيت في مو�ضوعات �شتى .وهذا
ال�شكل من النقد لأهمية القد�س في الإ�سالم يدل
على تف�شي حالة دينية متع�صبة في الإ�سالم
جراء الجو العام في بالد ال�شام ،والذي
ال�س ّني ّ
ت�أثر �سلبي ًا بالحروب ال�صليبية و�أنتج حالة
فكرية تك ّفر كل م�سلم ال ي�ؤمن ،بح�سب تف�سير
ه�ؤالء الدعاة المتطرفين ،بالإ�سالم ال�صحيح.
يقد�س
كان ه�ؤالء الدعاة يك ّفرون كل َمن ّ
المدينة ويحج �إليها ويعتقد �أن لها �أهمية
دينية .فعلى �سبيل المثال ،يقول ابن تيمية:

ي�شرعه اللـه
الطواف بغير الكعبة لم ّ
بحال ،وكذلك َمن ق�صد �أن ي�سوق �إليها
[ال�صخرة] غنم ًا �أو بقراً ليذبحها هناك
ويعتقد �أن الأ�ضحية فيها �أف�ضل ،و�أن
يحلق فيها �شعره في العيد �أو �أن ي�سافر
ليعرف بها ع�شية عرفة ،فهذه
�إليها
ّ
ي�شبه بها بيت المقد�س في
الأمور التي ّ
الوقوف والطواف والذبح والحلق من
ومن فعل �شيئ ًا من
البدع وال�ضالالتَ ،
ذلك معتقداً �أن هذا ُقربة �إلى اللـه ف�إنه
ي�ستتاب ،ف�إن تاب و�إلاّ ُقتل21.
ويم�ضي ابن تيمية في نقده فيقول:

الجهال فيها من �أن
وما يذكره بع�ض ّ
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هناك �أثر قدم النبي �صلى اللـه عليه
و�سلم و�أثر عمامته وغير ذلك فكله كذب.
و�أكذب منه َمن يظن �أنه مو�ضع قدم
الرب .وكذلك المكان الذي ُيذكر �أنه مهد
عي�سى عليه ال�سالم كذب ،و�إنما كان
مو�ضع معمودية الن�صارى ،وكذا َمن
زعم �أن هناك ال�صراط والميزان �أو �أن
ال�سور الذي ُي�ضرب به بين الجنة والنار
هو ذلك الحائط المبني �شرقي الم�سجد،
وكذلك تعظيم ال�سل�سلة �أو مو�ضعها لي�س
م�شروع ًا22.
ويختم بالقول'' :لي�س ببيت المقد�س مكان
�سمى حرم ًا وال بتربة الخليل وال بغير ذلك
ُي ّ
من البقاع �إلاّ ثالثة �أماكن'' ،وهو يعني بذلك
حرم مكة ،وحرم م�سجد النبي في المدينة،
وينهى ابن تيمية
وج قرب الطائفَ .
ووادي ّ
�أي�ض ًا عن زيارة القد�س في مو�سم الحج23.
هناك �آراء م�شابهة لما نقر�أه عند ابن
الط ْرطو�شي
تيمية ،لكن �أقل تكفيراً .ف�أبو بكر ُّ
(ت ،)1126 .الذي زار القد�س خالل مو�سم
الحج ،يقول �أنه ر�أى عدداً كبيراً من الم�سلمين
من القد�س وما حولها ي�أتون الحرم القد�سي
يوم عرفة ويواجهون مكة ويقومون بالدعاء
ك�أنهم واقفون على جبل عرفات ،وهو �شيء
انتقده ب�شدة 24.كذلك الأمر مع ابن ه�شام
الأن�صاري (ت:)1360 .

ِاعلم �أ ّنا ر�أينا بالم�سجد الأق�صى �أموراً
يذكرها �أهل البلد ُيغرون بها العوام
ورعاع النا�س وال حقيقة لها ،فمنها
مكان يزعمون �أنه مكان الميزان الذي
يوزن فيه الأعمال ،ومكان �آخر بالقرب
منه يزعمون �أنه ال�سراط [هكذا]،
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وكالهما في �أواخر ب�سطة ال�صخرة من
حدها القبلي ....وقد بلغني �أن قوم ًا من
ّ
الجهالء يجتمعون يوم عرفة بالم�سجد،
و�أن منهم َمن يطوف بال�صخرة ،و�أنهم
ينفرون عند غروب ال�شم�س ويرجعون
القهقرى ،وكل ذلك �ضالل و�أ�ضغاث
�أحالم25.
يجب فهم هذه الآراء على �أنها كانت جزءاً من
النقا�ش الذي حدث (ويحدث دائم ًا) في
الإ�سالم عن كثير من الأمور ،بما فيها
المعتقدات والعبادات والعادات .فما يقوله
�أمثال ابن تيمية وابن ه�شام الأن�صاري هو
ر�أي في الإ�سالم ،ولي�س كل الإ�سالم� ،أو حتى
لي�س بال�ضرورة الإ�سالم ال�صحيح �إلاّ عند َمن
ي�ؤمن بذلك .فالنويري (ت )1333 .مث ًال
يدح�ض ما قاله ابن تيمية عندما يكتب عن
المقد�س والم�سجد الأق�صى:
البيت
ّ

المقد�س والم�سجد الأق�صى:
و� ّأما البيت
ّ
المقد�س �أحد القبلتين ،والم�سجد
فالبيت ّ
�شد
الأق�صى ثالث الحرمين� .إليه ُت ّ
الرحال ،ويكثر النزول واالرتحال؛ وفي
الأر�ض المقد�سة ُتح�شر الخالئق ليوم
العر�ض ،ويب�سط اللـه تعالى ال�صخرة
ال�شريفة حتى تكون كعر�ض ال�سماء
والأر�ض؛ وتجتمع النا�س هناك لف�صل
الح�ساب ،وي�ضرب بينهم ب�سور له باب،
باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله
العذاب26.

خامتة

�أَ�س�ست �أهمية القد�س الدينية عند الم�سلمين
و�سيطرتهم عليها فيما يزيد على 1200
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عام – منذ فتحها في زمن عمر بن الخطاب
في �سنة  638حتى �سقوطها بيد الإنجليز في
�سنة  ،1917ثم احتالل �إ�سرائيل لها كاملة في
�سنة – 1967كما �أَ�س�س وعيهم ب�أن المدينة
مقد�سة �أي�ض ًا عند الم�سيحيين واليهود ،لمبد�أ
الو�صاية الذي حفظ من جهة حقوق الم�سلمين
الدينية فيها ،ومن جهة �أُخرى حمى �أمالك
الم�سيحيين واليهود وح ّقهم في زيارتها.
�إن الأمثلة التي نوق�شت في هذه المقالة
تدل على رواج مبد�أ الو�صاية بين الحكام
والعلماء الم�سلمين فيما يتعلق بالقد�س
وحقوق غير الم�سلمين فيها .وقد حدد منطق
الو�صاية ما يمكن لهم �أن يفعلوه ،ولو كان
لديهم القدرة الع�سكرية وال�سيا�سية على فعل
ما �شا�ؤوا .وحتى في الحاالت عندما كان
هناك مطالبة من بع�ض الم�سلمين باال�ستيالء
على ما يملكه الم�سيحيون واليهود في
المدينة ،ف�إن مواقف ال�سالطين وكثير من
العلماء كانت حمايتها والحفاظ عليها .و�أي�ض ًا

عندما كان هناك خالف بين الم�سيحيين
تدخل الحكام الم�سلمين هو
�أنف�سهم ،كان ّ
للحفاظ على �أحقية الم�سيحيين جميع ًا بهذه
الأماكن ،ومن �أجل �ألاّ تكون حكراً للبع�ض
فقط؛ مثال لذلك قيام �صالح الدين با�ستئمان
مفاتيح كني�سة القيامة �إلى عائلة م�سلمة كي
ال يحتكرها فريق م�سيحي واحد27.
� ّأما ما نراه في العقود الفائتة من حملة
�إ�سرائيلية �شر�سة لي�س فقط لتهويد القد�س ،بل
�أي�ض ًا لو�ضع اليد على �أمالك الفل�سطينيين –
الم�سلمون منهم والم�سيحيون – فيتناق�ض مع
مبد�أ الو�صاية ،وهو �أمر م�ؤ�سف وم�أ�سوي.
والأكثر م�أ�سوية �أن الأمثلة التي ناق�شناها في
ما�ض يعطينا درو�س ًا
هذه المقالة هي من ٍ
أم�س الحاجة �إليها في يومنا الراهن
نحن في � ّ
الذي ت�سيطر عليه الح�ضارة الغربية التي
تت�شدق بحقوق الإن�سان واحترام الآخر ودولة
القانون وال�شرائع ،بينما هي تمار�س العك�س
في الواقع.
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