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أ .د .ماجد الدرويش

د .ثابت �أحمد �أبو الحاج
�أ�ستاذ م�ساعد بق�سم القر�آن والحديث
�أكاديمية الدرا�سات الإ�سالمية ،جامعة مااليا ،ماليزيا

العي�ش ال�سلمي بين الم�سلمين والم�سيحيين:
مدينة القد�س نموذجاً
الملخّ �ص
تتن ��اول ه ��ذه الدرا�سة مفه ��وم التعاي�ش ال�سلم ��ي والت�سامح الديني عند �أ�صح ��اب الر�ساالت
ال�سماوي ��ة ،وال ��ذي ينبث ��ق من خالل الفه ��م ال�سليم لأح ��كام رب العالمين ،رب الر�س ��االت جميع ًا،
ويب ّي ��ن البحث �أن التعاي�ش الديني هو الو�سيلة للتوا�صل الح�ضاري ،والتبادل الثقافي ،والتقاء الأمم
لتحقيق ما فيه خير الب�شرية و�صالحها العام ،كما ويهدف البحث �إلى بيان �أهمية القد�س التاريخية
والمكاني ��ة عند �أ�صحاب الديانات ،ويقدمها نموذج ًا تطبيقي ًا حي ًا لالقتداء به ،الأمر الذي ا�ستطاع
�أهله ��ا على اخت�ل�اف دياناتهم-وبالرغم من الظ ��روف كا ّفة :ال�سيا�سي ��ة واالقت�صادية التي يمرون
نى هذه
به ��ا -تقديم �أروع ال�صور الم�شرقة للتعاي�ش ال�سلمي ،وا�ستحق ��وا بذلك �أن يكونوا �أه ًال ُ
ل�س ْك َ
المدين ��ة المباركة ،واقت�ضت طبيعة هذا البحث �أن ي�أتي ف ��ي مقدم ٍة؛ و�أربع ِة مباحث ،وخاتمة؛ فقد
ت�ض ّمن ��ت المقدمة �أهمية البحث وم�شكلته و�أ�سئلته و�أهدافه والدرا�سات ال�سابقة وخطته ،والمبحث
الأول :تناول مفهوم التعاي�ش ال�سلمي و�أ�س�سه ومبادئه العا ّمة ،والمبحث الثاني� :أبرز الأ�صول الدينية
للتعاي� ��ش ال�سلمي بين الم�سلمي ��ن والم�سيحيين ،والمبحث الثالث :جاء لبي ��ان تاريخ مدينة القد�س
و�أهم َّيته ��ا الديني ��ة ،و�أ ّما المبحث الرابع :فق ��د ت�ض ّمنَ نماذج تطبيقية للتعاي� ��ش ال�سلمي والت�سامح
الديني بين الم�سلمين والم�سيحيين في مدينة القد�س ،وحتى يحقق البحث نتائجه المرجوة اعتمد
الباحث المنهج الو�صفي التطبيقي ،الذي يحدد م�سار البحث ويو�صله �إلى الهدف المن�شود.
الكلمات المفتاحية :التعاي�ش ال�سلمي ،الت�سامح الديني ،القد�س ،الم�سلمين ،الم�سيحيين.
الجنان

31

Al JINAN

 إسالميات:المحور األول

Peaceful coexistence between Muslims and Christians:
the case of Jerusalem
Abstract
Peaceful coexistence between religions in this contemporary age is
both an individual and social necessity. It is particularly important given
the interconnectedness of today’s world in various areas such as politics,
economics, society and culture, in this context, Demonstrate the importance
of research in the field of peaceful coexistence between Muslims and
Christians. In this article, the city of Jerusalem is selected as a case study of
coexistence between Muslims and Christians due to it constituting a living
city that exemplifies such coexistence. In addition, its inhabitants have
managed, despite all kinds of division and discrimination, and in spite of
the difficult political, economic, cultural and social conditions, to provide
the finest images of peaceful coexistence, and by virtue of this deserve to
live in this blessed city, The article demonstrates that religious coexistence
is the means of communication between civilizations, cultural exchange, and
the confluence of nations for the good of humanity. Furthermore, the article
explores the historical and geographical importance of Jerusalem among the
followers of the Abrahamic religions as a living model worthy of emulation.
Keywords: Peaceful coexistence: religious tolerance: Jerusalem:
Muslims: Christians.

المقدمة
ّ
ُيع ��د التعاي�ش ال�سلمي بي ��ن �أهل الر�ساالت ال�سماوية المختلفة ف ��ي حياتنا المعا�صرة �ضرورة
كامل على كا ّف ��ة نواحي الحياة
ٍ انفتاح
ٍ  خا�ص ًة مع ما ي�شه ��ده العالم اليوم م ��ن،فردي ��ة واجتماعي ��ة
، والتخ ّلي عن الفردية، م ّما دفعه �إلى نبذ االنعزالية،ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية
ُ ولأنَّ العال ��م الي ��وم ي�سير
 فقد، والتناف�س المادي ب�شتى �أنواعه،بخطى ُمتنامية نحو التطور العلم ��ي
 وتقدي ��م نماذج حية،ب ��رزت الحاج ��ة �إلى كتاب ��ات موجهة ومن�ضبط ��ة في مجال التعاي� ��ش ال�سلمي
.معا�صرة في هذا المجال
ويق ��دم هذا البحث نموذج ًا تطبيقي ًا حي ًا ومتجدد ًا لأطهر و�أهم بقعة عند �أ�صحاب الر�ساالت
 والتي بات �أهلها عر�ضة لكل �أن ��واع التفرقة والتمييز في،ال�سماوي ��ة جميع� � ًا �أال وهي مدينة القد� ��س
 ومع ذلك كله فقد ا�ستطاعوا ب�سبب،كا ّفة المجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية واالجتماعية
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وعيهم وت�آخيهم وانتمائهم �أن يقدموا �صورة م�شرقة للتعاي�ش ال�سلمي فيما بينهم ،ف�أ�ضحت نموذج ًا
ح ّي ًا يقتدى به في مجتمعاتنا المعا�صرة.
ومن هنا تبرز �أهم ّية هذا البحث في �أنّه:
يقدم مفهوم ًا علمي ًا للتعاي�ش ال�سلمي والت�سامح الديني بين �أ�صحاب الر�ساالت.
يبين الأ�صول الدينية للتعاي�ش ال�سلمي عند �أ�صحاب الديانتين الإ�سالمية والم�سيحية.
يبرز مكانة القد�س التاريخية والدينية عند �أ�صحاب الر�ساالت ال�سماوية.
يق ��دم نموذج ًا تطبيقي ًا معا�ص ��ر ًا لمفهوم التعاي� ��ش ال�سلمي والت�سامح الدين ��ي بين �أ�صحاب
الر�ساالت ،من خالل مدينة القد�س المباركة.
ُم�شكلة البحث:
قد يظن البع�ض �أن التعاي�ش ال�سلمي بين �أهل الر�ساالت ال�سماوية �إنما هو عمل فل�سفي نظري
ال يرتب ��ط بالواق ��ع ،و�أن كثير ًا من الباحثين ق ��د عر�ضوا في كتبهم ومقاالته ��م ِو ْج َه َة نظرهم حول
ه ��ذا الأمر ،ولكنها ال تعدو كونه ��ا �أمر ًا نظري ًا ال يرقى �إلى الم�ست ��وى التطبيقي المطلوب ،كما وقد
يظ ��ن ُ
بع�ضهم �أن التعاي�ش ال�سلمي مرهو ٌن بحالة الأمن وال�سلم والرخاء المجتمعي في نف�س البقعة
الت ��ي يقي ��م فيها �أبناء الديان ��ات ال�سماوية المختلف ��ة ،ويظن بع�ضهم �أن اخت�ل�اف الأ�صول الدينية
ف ��ي الديان ��ات ال�سماوي ��ة قد تح ��ول دون التعاي�ش ال�سلمي ،وتمن ��ع كل �أ�شكال الح ��وار والتوافق بين
المجتمعات المعا�صرة.
وو ْفق ًا لم�شكلة البحث تظهر الأ�سئلة الآتية:
ما المفهوم العلمي للتعاي�ش ال�سلمي والت�سامح الديني بين �أ�صحاب الر�ساالت ال�سماوية؟
ما الأ�صول الدينية للتعاي�ش ال�سلمي والت�سامح الديني عند الم�سلمين والم�سيحيين؟
ه ��ل التعاي�ش ال�سلمي مرهون بحالة ال�سلم والأمن والرخاء االقت�صادي� ،أم �أنَّ النموذج الذي
قدً َمت ُه مدين ُة القد�س ير ّد هذا االدعاء من �أ�صله؟
مامتطلبات التعاي� ��ش ال�سلمي المعا�صر وفق ًا للمتغيرات ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية
والثقافية؟
�أهداف البحث:
 بيان مفهوم التعاي�ش ال�سلمي والت�سامح الديني بين �أ�صحاب الر�ساالت ال�سماوية.بي ��ان �أنّ الفه ��م ال�سليم لأحكام رب العالمين ه ��و ركيزة �أ�سا�سية لتطبي ��ق مفهوم التعاي�شالديني ،و�أن الفهم الخاطئ هو مدعاة لهدم هذا البناء الإن�ساني العظيم.
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بيان �أن التعاي�ش الديني هو الو�سيلة للتوا�صل الح�ضاري والتبادل الثقافي والتقاء الأمم لمافيه منفعتها و�صالحها العام.
 بيان �أهمية القد�س ومكانتها عند �أ�صحاب الر�ساالت ال�سماوية.أنموذج
تقدي ��م نماذج تطبيقية للتعاي�ش ال�سلمي بي ��ن الم�سلمين والم�سيحيين في القد�س ك� ٍفا�ضل ُيقتدى به.
إن�ساني ٍ
� ٍ
الدرا�سات ال�سابقة
وحت ��ى كتابة هذا البحث ل ��م يجد الباحث �أية درا�س ��ة متخ�ص�صة في التعاي� ��ش ال�سلمي بين
الم�سلمي ��ن والم�سيحيين في مدينة القد�س((( ،ولكن هناك كتابات تعر�ضت لمفهوم حرية االعتقاد
والتعاي�ش ال�سلمي بين �أ�صحاب الديانات ب�شكل عام ،منها:
الحري ��ة الدينية بين الم�سلمين و�أهل الكتاب ت�أ�صيل المفهوم ورد ال�شبهات ،الم�ؤلف :خالدب ��ن عب ��د اهلل القا�سم 1430هـ� ،إ�ص ��دار :كر�سي الأمير �سلطان بن عب ��د العزيز للدرا�سات
اال�سالمية المعا�صرة بجامعة الملك �سعود.
التعاي� ��ش ال�سلم ��ي بي ��ن الم�سلمين وغيرهم داخ ��ل دولة واحدة� ،سور رحم ��ن هدايات ،دارال�سالم للطباعة والن�شر ،تحقيق محمد عبد الرحمن مندور ،الطبعة الأولى2001 ،م.
 حرية االعتقاد في ظل الإ�سالم ،ت�أليف :تي�سير العمر ،النا�شر دار الفكر المعا�صر1998 ،م.مبادىء التعاي�ش ال�سلمي في الإ�سالم :منهج ًا و�سير ًة ،عبد العظيم �إبراهيم المطعني،كتابن�شرته دار الفتح للإعالم العربي1996 ،م.
وهذه الدرا�سات عر�ضت لما يلي:
 الأ�صول ال�شرعية للتعاي�ش ال�سلمي بين الم�سلمين وغيرهم من وجهة نظر الإ�سالم. بيان َ�ضوابط و�أُ�س�س التعاي�ش ال�سلمي والحريات الدينية في الإ�سالم.ول ��م تتع َّر� ��ض للأ�ص ��ول الدينية للحري ��ات واالعتقاد عند غي ��ر الم�سلمي ��ن� ،أو تقدم نماذج
تطبيقي ��ة معا�ص ��رة عند الم�سلمين وغيرهم ،وه ��ذا ما يميز هذه الدرا�سة� ،إذ �أ ّنه ��ا َت ْع ِر ُ�ض لمعتقد
وبكل مو�ضوعي ٍة ،وتق َّدم ُه من خالل درا�سة تطبيقية على مدينة القد�س.
الآخرين و�أفكارهم ِ
منهج البحث:
اعتم ��د الباحث في هذه الدرا�سة على المنهجين :الو�صفي ال ��ذي يعر�ض المو�ضوع وجوانبه،
-1لأنه ال فرق بني التعاي�ش بني املتخالفني يف القد�س وغريها  -فكل كتابة عن التعاي�ش بني امل�سلمني وغريهم نفذت على �أي مكان
يف العامل.
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والتطبيقي الذي يجعل المو�ضوع �ضمن الدرا�سات المعا�صرة ،وذلك لتقديم ر�ؤية ح ّية متجددة ،من
خالل �إلقاء ال�ضوء على التعاي�ش ال�سلمي في مدينة القد�س.
خطة البحث:
اقت�ضت طبيعة هذا البحث �أن ي�أتي في مقدمة ،و�أربعة مباحث ،وخاتمة على النحو الآتي:
 مقدمة البحث ،وفيها� :أهمية البحث وم�شكلته و�أ�سئلته و�أهدافه وخطته. المبحث الأول :مفهوم التعاي�ش ال�سلمي و�أُ ُ�س ُ�س ُه ومبادئه العا ّمة. المبحث الثاني :الأ�صول الدينية للتعاي�ش ال�سلمي بين الم�سلمين والم�سيحيين المبحث الثالث :تاريخ مدينة القد�س و�أهميتها الدينية عند �أ�صحاب الر�ساالت ال�سماوية.المبح ��ث الراب ��ع :نم ��اذج تطبيقي ��ة للتعاي� ��ش ال�سلم ��ي والت�سام ��ح الديني بي ��ن الم�سلمينوالم�سيحيين في مدينة القد�س.
 الخاتمة ،وفيها ملخ�ص البحث ونتائجه وتو�صيات الباحثين.المبحث الأول :مفهوم التعاي�ش ال�سلمي ،و�أ�س�سه ،ومبادئه العا ّمة
المطلب الأول :مفهوم التعاي�ش في اللغة واال�صطالح:
مفهوم التعاي�ش في اللغة:
عن ��د الرجوع �إلى الداللة اللغوي ��ة للتعاي�ش ،التي هي الأ�صل في ا�شتق ��اق اال�صطالح نجد في
المعجم الو�سيط «تعاي�شوا :عا�شوا على الألفة والمودة ،ومنه التعاي�ش ال�سلمي ،وعاي�شه :عا�ش معه،
والعي�ش معناه الحياة ،وما تكون به الحياة من المطعم والم�شرب والدخل»(((.
�أ ّما التعاي�ش ال�سلمي في اال�صطالح:
«التعاي� ��ش ف ��ي اال�صط�ل�اح ُيق�صد به :العي� ��ش المتبادل م ��ع الآخرين القائم عل ��ى الم�سالمة
والمهادنة»(((.
والتعاي� ��ش ال�سلمي من الم�صطلحات الحديثة التي ظه ��رت بعد الحرب العالمية الثانية ،وهو
م�صطل ��ح يراد به :حالة ال�سلم التي تعي�ش بها دول ذات �أنظمة اجتماعية ،وعقائد �سيا�سية متباينة
و�سيما كتلة الدول الر�أ�سمالية الغربية ،وكتلة الدول اال�شتراكية دون ن�شوب الحرب بينهما.
و�إذا دققن ��ا في مدلوالت م�صطل ��ح التعاي�ش ( )coexistenceالذي �ش ��اع في هذا الع�صر-،
 -1املعجم الو�سيط ،جممع اللغة العربية بالقاهرة ،ج� ،2ص.640-639
-2عبا�س اجلراري ،مقال بعنوان :مفهوم التعاي�ش يف الإ�سالم ،جملة الإ�سالم اليوم �ص ،27العدد  ،14عام 1417هـ ،وهي جملة
ت�صدرها املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم الثقافية -اي�سي�سكو.-
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وال ��ذي ابتد�أ رواجه مع ظهور ال�صراع بين الكتلتين ال�شرقية والغربية ،اللتين كانتا تق�سمان العالم
�إلى مع�سكرين متناحرين قبل �سقوط برلين وانهيار االتحاد ال�سوفيتي ،-نجد �أن البحث في مدلول
ه ��ذا الم�صطل ��ح يقودنا �إلى جمل ��ة من المعاني محمل ��ة بمفاهيم تت�ضارب فيم ��ا بينها ولكن يمكن
ت�صنفيها �إلى م�ستويات ثالث:
الم�ست��وى الأول� :سيا�س ��ي� ،أيدلوجي ،يحمل معنى الحد من ال�صراع� ،أو تروي�ض الخالف
العقائ ��دي بين المع�سكرين اال�شتراكي والر�أ�سمالي في المرحلة ال�سابقة� ،أو العمل على احتوائه� ،أو
التحكم في �إدارة هذا ال�صراع بما يفتح قنوات لالت�صال ،وللتعامل الذي تقت�ضيه �ضرورات الحياة
المدنية والع�سكرية ،وقد عرف التعاي�ش �أول ما عرف على هذا الم�ستوى الأول.
الم�ستوى الثاني :اقت�صادي ،وهو يرمز �إلى عالقات التعاون بين الحكومات وال�شعوب فيما
له �صلة بالم�سائل القانونية واالقت�صادية والتجارية من قريب �أو بعيد.
الم�ستوى الثالث :ديني وثقافي وح�ضاري ،وهو الأحدث ،وي�شمل -تحديد ًا -معنى التعاي�ش
الدين ��ي� ،أو التعاي�ش الح�ضاري ،والمراد به �أن تلتقي �إرادة �أهل الأديان في العمل من �أجل �أن ي�سود
الأم ��ن وال�س�ل�ام العالم ،وحتى تعي� ��ش الإن�سانية في جو من الإخاء والتع ��اون على ما فيه من الخير
الذي يعم بني الب�شر جميع ًا دون ا�ستثناء.
وعل ��ى ه ��ذا الم�ستوى الثالث ،وعلى �ض ��وء المفهوم المحدد الذي ن�ستخل�ص ��ه منه نتعامل مع
م�صطلح التعاي�ش ،وننظر في �أبعاده ومراميه.
ومن الم�صطلحات المرادفة �شائعة اال�ستعمال :مفهوم الت�سامح.
جاء ف ��ي ل�سان العرب�« :سمح-ال�سماح -ال�سماحة-الم�سامحة ،وال َتّ�سميح ،وتعني لغة الجود،
وت�سام � َ�ح :وافقني على المطلوب ،والم�سامحة هي
و� ْأ�س َم � َ�ح� :إذا ج ��اد و�أعطى بكرم و�سخاء ،و� ْأ�س َم َح
َ
الم�ساهلة»(((.
مطلب مهم و�ضروري للتعاي� ��ش :فهو م�صطلح ي�ستخدم للإ�شارة �إلى
�أم ��ا التَّ�سا ُم ُح والذي هو ٌ
الممار�س ��ات الجماعي ��ة كانت �أم الفردية الت ��ي تقت�ضي نبذ التطرف� ،أو مالحق ��ة كل من يعتقد �أو
يت�صرف بطريقة مخالفة ،قد ال يوافق المرء عليها ،فمفهوم الت�سامح يكافئ المفهوم الديمقراطي
ب�أبع ��اده االجتماعي ��ة؛ لأن كالهم ��ا الديمقراطية االجتماعي ��ة ،والت�سامح مفهوم ��ان يت�ضمنان قيم
الإن�سان ،وحقوقه التي ت�سعى �إلى تحرير الإن�سان من كافة �أ�شكال العبودية والقهر والت�سلط(((.
 -1جمال الدين �أبو الف�ضل حممد بن مكرم بن منظور« :ل�سان العرب» ،دار �صادر ،بريوت1956-1955 ،م.490/2،
-2ينظر بت�صرف :مراد وهبة« :الت�سامح والدوجماطيقية» �ضمن �أبحاث امل�ؤمتر الإقليمي الأول للمجموعة الأوروبية العربية
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�إذن ف�إن الت�سامح بالمعنى الحديث يدل على قبول اختالف الآخرين �سواء في الدين �أو العرق
�أو ال�سيا�سة.
الت�سامح والتعددية:
ج ��اء في المادة رق ��م ( )1من القانون الع ��ام لليون�سكو الفق ��رة (�« :)3إن الت�سامح م�س�ؤولية
ت�ش ��كل عماد حق ��وق الإن�سان والتعددية (بم ��ا في ذلك التعددي ��ة الثقافي ��ة) والديمقراطية وحكم
القانون ،وهو ينطوي على نبذ الدوغماتية واال�ستبدادية ،ويثبت المعايير التي تن�ص عليها ال�صكوك
الدولية الخا�صة بحقوق الإن�سان»(((.
ل ��ذا يكت�س ��ب الت�سامح �أهمي ��ة خا�صة �إذا كان النا� ��س ذوي القناعات الديني ��ة والأيدولوجية،
وال�سيا�سية المختلفة ،الذين يرغبون في �أن يعي�شوا مع ًا في مجتمع ديمقراطي تعددي.
أ�س�س
وم ��ن خالل ما �سب ��ق يت�ضح �أنّ التعاي�ش ال�سلمي والت�سامح الدين ��ي ال ب ّد لهما من عدِّ ٍة � ٍ
يقومان عليها:
الأ�سا�س الأول :الإرادة الحرة الم�شتركة.
الأ�سا�س الثاني :التفاهم حول الأهداف والغايات.
الأ�سا� ��س الثالث :التعاون على العمل الم�شترك من �أجل تحقيق الأهداف المتفق عليها و ِو ْفق ًا
ُ
لخ َطط التنفيذ التي ي�ضعها الطرفان الراغبان في التعاي�ش الم�ص ِّممان عليه.
ب�سياج م ��ن االحترام المتبادل ،وم ��ن الثقة المتبادلة
الأ�سا� ��س الرابع� :صيان ��ة هذا التعاي�ش ٍ
�أي�ض ًا.
المطلب الثاني:
(((
المبادئ العامة للتعاي�ش ال�سلمي والت�سامح الديني في الإ�سالم .
بتر�سيخ مجموع ٍة م ��ن المبادئ والأ�س� ��س والقواعد العامة في
�ام عناي ًة ق�ص ��وى
�أً ْول � َ�ى الإ�س�ل ُ
ِ
نفو� ��س الم�سلمي ��ن من خ�ل�ال مجموع ٍة كبيرة م ��ن الآيات والأحادي ��ث ال�شريفة ،لتحقي ��ق التعاي�ش
ال�سلمي ،والقبول بالآخر ،بل لتحقيق التعاون الب ّناء ومن �أهمها:
للبحوث االجتماعية املنعقد يف  24-21نوفمرب عام 1981م ،مكتبة الأجنلو امل�صرية ،القاهرة1987 ،م� ،ص� ،59-43ص،155
وقا�سم ال�صراف« ،غياب املفاهيم الرتبوية يف البيئة املدر�سية� ،ضمن الكتاب ال�سنوي العا�شر ،اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة
العربية ،الكويت ،م1995-1994م�،ص� ،151-113ص.116
 -1ينظر :قانون الت�سامح لليون�سكو ،من�شور على هذا املوقعwww.umn.edu/humanrts/arab/tolerance.html :
�-2أهم �آية تتعلق بهذا املو�ضوع هي قوله تعاىل( :يا �أيها النا�س �إنا خلقناكم من ذكر و�أُنثى وجعلناكم �شعوب ًا وقبائل لتعارفوا)؛ /
احلجرات /فالتعارف يحتاج �إىل ت�آلف وتفهم كل طرف للآخرواحلوار باحل�سنى مع تبادل خربات الآخر
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�أو ًال :مبد�أ الإقرار باالختالفات القومية ،واللونية والفكرية والدينية وال َع َقدية:
�إن م ��ن �سن ��ن اهلل تعال ��ى �أنَّ النا� � َ�س (م�سلمي ��ن �أو غيرهم) مختلف ��ون في الأدي ��ان والأفكار
والت�صورات
والت�صورات ،فهناك الع�شرات بل المئات بل الآالف من الأفكار والأديان ٌّ
والأيدلوجيات ٌّ
والمذاه ��ب الفكرية والتوجهات المختلفة في مختلف جوانب الحياة ،وهذا االختالف هو من �إرادة
اهلل تعالى ومن ُ�س َن ِنه الما�ضية ،يقول اهلل تعالى} :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ {(((.
وفي نطاق االختالف ف ��ي الأديان والمذاهب والآراء يقول اهلل تعالى} :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮃﮄﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏ
ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ{((( ،ب ّي ��ن اهلل تعال ��ى
�أن �سنن ��ه تقت�ض ��ي وجود ه ��ذا االختالف حيث يق ��ول اهلل تعال ��ى } :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ {(((.

لت ه ��ذه الآيات بو�ضوح على �أنَّ االخت�ل�اف �ش�أنُ النا�س جميع ًا ،كم ��ا يفهم منه قبول
حي ��ث ّد ْ
ت�ص ُغر
ه ��ذا االخت�ل�اف مع ال�سع ��ي لت ْق ِلي ِله ،ولكن هذه االختالف ��ات َت ِق ُل �أو تكثر ،ت�ضع ��ف �أو ت�شتدْ ،
ح�سب ِن َ�س ٍب مختلفة وفئ ��ات متنوعة من الم�سلمين وغيرهم ،ولك ��ن الم�شتركات الإن�سانية
�أو ت ْك ُب ��ر َ
بي ��ن جميع بن ��ي الب�شر ،ثم الم�شتركات ف ��ي �أ�صول الأدي ��ان ،والقيم العليا �أكث ��ر و�أكبر و�أعظم من
الم َف ّرق ��ات وال ًم َمزِّ ق ��ات وبخا�ص ٍة في مجال قبول الآخر ،والعي� ��ش الم�شترك قال تعالى } :ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ {(((.
ثاني ًا :مبد�أُ وحد ِة الأديان ال�سماوية في �أ�صولها ،و�أنّ ُمنزّلها واحد:
�أرجع الإ�سالم الأديان ال�سماوية كلها �إلى �أ�صل واحد وهو الوحي الإلهي ،و�أنَّ �شرائع اهلل تعالى
قد انبثقت من م�شكا ِة نو ٍر واحد ٍة ،ولذلك يدعو الإ�سالم �أَتباعه �إلى الإيمان بجميع الأنبياء والر�سل
ال�سابقي ��ن والكتب ال�سماوية ،والكتب المنزلة ال�سابقة ،ق ��ال تعالى } :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ

� -1سورة الروم� :آية .22
� -2سورة البقرة� :آية .213
� -3سورة هود �آية.119-118 :
� -4سورة الرحمن� :آية .10
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ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ {((( ،وق ��ال تعال ��ى }:ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ {(((.
ويبي ��ن اهلل تعال ��ى ب�أ َّنه �ش� � َر َع لهذ ِه الأم ِة ك َّل ال�شرائ ��ع الأ�سا�سية التي �شرعه ��ا لبقية الأنبياء،

} ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮣ {((( ،وقد َذ َّم اهلل تعالى الذين َف َّر ُقوا دينهم فقال تعالى } :ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮍ {(((.

و�أكثر من ذلك ف�إن القر�آن الكريم جعل لفظ الإ�سالم ا�سم ًا م�شترك ًا لجميع الأديان ال�سماوية
ال�سابقة وعلى �أل�سنة �أكثر الأنبياء ،فيقول في �ش�أن �إبراهيم } :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ {((( ،وق ��ال في �ش�أن يعقوب }:ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ {((( ،ويق ��ول تعالى:
} ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﮔ {((( ،وقد نتج عن ذلك :االعتراف بالأديان ال�سماوية الحقة،
وبجمي ��ع الر�س ��ل والأنبياء الذي ��ن ذكرهم الق ��ر�آن �أو الذين لم يذكرهم ،وف�س ��ح المجال لأ�صحاب
الأديان �أن يعي�شوا في ظل الإ�سالم.
ثالث ًا :مبد�أ التعامل مع غير الم�سلمين بالت�سامح دون الإكراه واالعتداء:
الر�سول �صلى
فق ��د ق ��ال تعال ��ى } :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰚ{((( ،وقال تعال ��ى محدِّ د ًا وظيف� � َة
ِ
اهلل علي ��ه و�سل ��م} :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮜ {((( ،وق ��ال تعال ��ى } :ﯦ ﯧﯨ ﯩ
ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ

ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ
� -1سورة البقرة� :آية .285
� -2سورة البقرة� :آية .136
� -3سورة ال�شورى� :آية 13
� -4سورة الأنعام� :آية .159
� -5سورة البقرة� :آية .131
� -6سورة البقرة� :آية .133
� -7سورة �آل عمران� :آية .19
� -8سورة البقرة� :آية .256
� -9سورة املائدة� :آية .99
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ﰐﰑ{((( وق ��ال تعال ��ى } :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ {((( ،وقد �أ َّك � َ�د اهلل تعالى هذه المعاني
ف ��ي الآيات التي نزلت بالمدينة مثل قول ��ه تعالى } :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ {(((.
ومن الناحية العملية كانت وثيقة المدينة التي تعتبر ِب َم َثا َب ِة د ُْ�ستُور يح ُك ُم � َ
أهل المدينة الذين
كان ��وا مختلفين من حيث الدين (الإ�سالم وال�شرك واليهودي ��ة) ،ومن حيث الجن�س (القحطانيون
�اوت الوثيقة بين الجميع في الحق ��وق العامة والواجبات من ح�سن
والعدناني ��ون واليهود) ،حيث �س � ْ
الج ��وار والتنا�ص ��ر ،وه ��ذا م ��ا ي�سمى ف ��ي ع�صرنا الحا�ض ��ر بحقوق المواطن ��ة ،وقد ظ َّل � ْ�ت الدولة
الإ�سالمي ��ة تحاف ��ظ على حق ��وق ِّ
الذم ِّيي ��نَ والمعاهدين بالكام ��ل؛ فحفظت له ��م مكانتهم ،وبع�ض
المنا�ص ��ب العليا حتى من الوزارات وغيرها كانت لهم((( ،يقول لول ديورانت« :لقد كان �أهل الذمة
بدرج ��ة م ��ن الت�سامح ال نجد لها نظي ��ر ًا في البالد الم�سيحية ه ��ذه الأيام ،فلقد كان ��وا �أحرار ًا في
ممار�سة �شعائرهم الدينية ،واحتفلوا بكنائ�سهم ومعابدهم» (((.
المبحث الثاني:
الأ�صول الدينية للتعاي�ش ال�سلمي بين الإ�سالم والم�سيحية
�إنَّ الأدي ��ان بحك ��م انتمائها �إلى ال�سم ��اء ف�إ َّنها ال ت�أمر �إال بالخير والح ��ق وال�صالح ،وال تدعو
وال�س�ل�ام ،وما كانت يوم ًا
وال�سلم ّ
�إال �إل ��ى ال ِب� � ِّر والحب والرحم ��ة والإح�سان ،وال ُتو�ص ��ي �إال بالأمن ّ
ف ��ي ح ��دِّ ذاتها عائق ًا �أم ��ام التبادل والتالقح والتث ُّق ��ف ،وال �أمام التعاي�ش والتع ��ارف والحوار� ،إنما
يتوهمون �أ َّنه ��م يمتلكون الحقيق ��ة المطلقة ،وي�ستغلون الأدي ��ان في �أقدار
العائ ��ق يكمن ف ��ي الذين َّ
النا� ��س وم�صائره ��م ،تلك المهمة التي �أبى اهلل تعالى �أن يمنحها �إال لأنبيائه الأخيار ،والمه ُّم �أي�ض ًا
�أنَّ الإ�ش ��كال لي�س ف ��ي الأديان ذاتها و�إنما هو كامن في عقم �أفهام بع� ��ض القائمين عليها وال زالت
المفارقات بين المبادئ والممار�سات الواقعة هنا وهناك التع ُّد والتح�صى.
المطلب الأول :الأ�صول الدينية للتعاي�ش ال�سلمي عند الم�سلمين
�إن التعاي� ��ش بين الم�سلمين وغي ��ر الم�سلمين الم�سالمين م�ش ��روع ،والن�صو�ص التي تدل على
م�شروعيته كثيرة ،ومن �أبرز ن�صو�ص القر�آن الكريم الدالة على التعاي�ش ما ي�أتي:
� -1سورة ال�شورى� :آية .15
� -2سورة الكافرون� :آية .6
� -3سورة �آل عمران� :آية 20
� -4أبو هاللة ،يو�سف :تعامل امل�سلمني مع غريهم ،ط 1دار ال�ضياء � ،2002ص.55
 -5ديورانت ،لول :ق�صة احل�ضارة.)131/13( ،
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ولى القر�آن عناية
� -1أثنى الإ�سالم على الأديان ال�سماوية و ُك ُت ِبها و�أنبيائها َثنا ًء عاطر ًا  ،وقد �أَ َ
ق�صوى بالثناء على �سيدنا �إبراهيم الذي هو َج ُّد الأنبياء جميع ًا ،وعلى �أوالده وذر َّيات ِه ،وعلى �سيدنا
مو�س ��ى حي ��ث ذكره القر�آن الكريم في َق َ�ص ِ�صه في عدة �سور ،بل ��غ تكرارها موجز ًا ومخت�صر ًا �أربع
ع�شرة مرة ،كما �أثنى القر�آن على �آل عمران و�س َّمى �سور ًة با�سمهم ،وعلى مريم التي �س َّمى با�سمها
�سور ًة ،وعلى ال�سيد الم�سيح  -عليه ال�سالم  -في عدة �آيات و�سور ف�سماه القر�آن :كلم ُة اهلل ،وو�صفه
ب�أو�صاف عظيمة ،بل �إن اهلل تعالى �أثنى ثناء عاطر ًا على بني �إ�سرائيل عندما كانوا يحملون الدعوة
�إل ��ى اهلل تعال ��ى حتى َّ
ف�ض َله ��م على عالمي زمانه ��م ،فقال تعال ��ى } :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ {(((،كم ��ا �أثنى على الن�صارى ب�صورة عامة فقال تعالى:
}ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ{(((.
 -2كذل ��ك ذك ��ر القر�آن الكري ��م التوراة والإنجي ��ل ب�أو�صاف جميلة وعظيم ��ة فقال تعالى في
و�ص ��ف الت ��وراة} :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ{((( ،وق ��ال في حق الإنجيل } :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ{

(((

ل�صح ِة العقيدة واكتمال �أركان الإيم ��ان �أنّ ي�ؤمن الم�سلم بجميع
 -3ب ��ل �إن الإ�س�ل�ام َي ْ�شتَرط ّ
الر�س ��ل ،ق ��ال تعال ��ى } :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ {((( ،كل ذل ��ك حتى ُي�ؤَدِّي �إلى َك ْ�س ِب اليهود والن�ص ��ارى ،و�إبعادهم عن �شبه ال�صراع ،ولك َّنهم
ل ��م ُي ْو ُلوا العناية المطلوبة لكل ما جاء في القر�آن العظيم حول ما جاء عن الأديان ال�سابقة ،وكتبها
ور�سلها وحول بني �إ�سرائيل والن�صارى.
� -1سورة البقرة� :آية .47
� -2سورة املائدة� :آية .82
� -3سورة املائدة� :آية .44
� -4سورة املائدة� :آية .46
� -5سورة البقرة� :آية .285
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 -4عدم تعميم الحكم في الإ�سالم على الآخرين:
وم ��ن �أعظم الو�سائل المق ِّر َب ِة لما بين النا�س ،هو �أن القر�آن الكريم لم يعمم الحكم على �أهل
الأديان جميع ًا ،بل ترك مجا ًال كثير ًا للحوار والتعاي�ش مع الآخرين ،حيث لم يحكم عليهم حكم ًا عام ًا
ف ��ي �سوء التعامل �أو عدم ال�صالح �أو عدم الأمانة ،فمث ً
ال قال تعالى} :ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥ ﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫﯬ
{((( ،وقال} :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
تهي ُء الأجواء المنا�سبة للتعاي�ش والتحاور والتعاون.
ﯠ ﯡ ﯢ {((( ،فهذه الآيات ِّ

وقال تعالى} :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ {((( ،والآي ��ة فيه ��ا الح ��ث عل ��ى الإح�س ��ان

والب ��ر((( بغي ��ر الم�سلمين الذين لم يقاتل ��وا الم�سلمين� ،أو يت�آمروا على قتله ��م ،والإح�سان المذكور
فقيرهم ،و�إطعام جائعهم ،وك�ساء عاريهم ،ولين
ف ��ي هذه الآية يكون بالرفق ب�ضعيفهم ،و�سد َخ َّل� � ِة ِ
القول لهم ،واحتمال �أَ ِذ َّي ِتهم في الجوار لطف ًا م ّنا بهم ،ال خوف ًا وتعظيم ًا ،والدعاء لهم بالهداية و�أن
يجعل ��وا من �أه ��ل ال�سعادة ،ون�صيحتهم في جميع �أمور دينهم ودنياه ��م ،وحفظ غيبتهم �إذا تعر�ض
و�ص ْو ِن �أموالهم وعيالهم و�أَ ّعرا�ضهم وجمي ��ع حقوقهم وم�صالحهم ،و�أن ُي َعانوا على
�أح ��د لأَ ِذ َّيتهِ مَ ،
دفع الظلم عنهم.
هي� ��أ الإ�سالم �أتباع ��ه من خالل الن�صو� ��ص الوا�ضحة �إل ��ى تق ّبل الآخرين ،والقب ��ول بالعي�ش
الم�شترك معهم:
قال تعالى} :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ{((( ،فالآية فيها الدعوة للتعارف -وهو ي�ستلزم التعاي�ش -بين جميع
أحد �إال بالتقوى ،وقال
أحد على � ٍ
النا� ��س بعيد ًا عن الع�صبية للجن�س �أو اللون� ،أو الع ��رق ،و�أنه ال َف ْ�ض َل ل ٍ
� -1سورة �آل عمران� :آية .114-133
� -2سورة �آل عمران� :آية .75
� -3سورة املمتحنة� :آية .9-8
-4الفروق ,لأبي العبا�س �أحمد بن �إدري�س القرايف ،املتوفى 684ه ،حتقيق عمر ح�سن القيام ،ن�شر م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت ،الطبعة
الأوىل1424 ( ،ه 2003م)434/2،
� -5سورة احلجرات� :آية .13
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تعالى } :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ
ﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ ﯶﯷﯸ
ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ{((( ،وق ��د

�أحلت الآية طعام �أهل الكتاب ون�ساءهم ،وهما �أمران ي�ستلزمان التعاي�ش والت�ساكن.
وق ��ال تعالى ف ��ي التعامل مع الوالدين �إذا كان ��ا كافرين ،وكان الول ��د م�سلم ًا} :ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ

إح�سان �إليهما بالمعروف(((،
�صاح ْب ُهما ُ�ص ْحب َة � ٍ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ {(((� ،أي ِ
والبع ��د عن الإ�ساءة �إليهما بالقول �أو الفعل ،والحر� ��ص على طاعتهما ،وتقديمهما على كل �شيء �إال
على طاعة اهلل ور�سوله ،ف�إنهما ُم َق َّدمتان على كل �شيء.
ثاني ًا :التعاي�ش في �ضوء ال�سنة النبوية:
و�أم ��ا الن�صو�ص التي تدل على م�شروعية التعاي�ش مع غير الم�سلمين الم�سالمين والتي جاءت
م�ضامينها في ال�سنة النبوية فمن �أبرزها ما ي�أتي:
-1م ��ا جاء في ال َّن ْه ِي عن ظل ��م ال ُم َعاهَ دين ِّ
والذ ِم ِّيين ،حيث ثب ��ت �أنَّ -النبي �صلى اهلل عليه
و�سل ��م -ق ��ال« :م ��ن �آذى ذمي ًا فقد �آذاني وم ��ن �آذاني فقد �آذى اهلل» ،وف ��ي رواية� :أال من
َظ َلم معاهد ًا� ،أو ك َّل َفه فوق طاقته� ،أو �أخذ منه �شيئ ًا بغير طيب نف�س منه ف�أنا حجيجه يوم
القيامة» (((.
-2التعامل مع غير الم�سلمين باال�ستدانة منهم ،لحديث عائ�شة ر�ضي اهلل عنها� ،أنها قالت:
توف ��ي ر�سول اهلل � -صل ��ى اهلل عليه و�سلم -ودرعه مرهونة عند يهودي بثالثين �صاع ًا من
�شعير(((.
-3الحث على �إكرام الموتى �سواء كانوا م�سلمين �أو غير م�سلمين ،لحديث جابر بن عبد اهلل
� -1سورة املائدة� :آية .5
� -2سورة لقمان� :آية .15
-3ال�سعدي ،عبد الرحمن بن نا�صر ،تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم املنان ،ن�شر جمعية �إحياء الرتاث الإ�سالمي ،الكويت،
1422ه املوافق2001 ،م� ،ص.908
-4رواه �أبو داود ،ال�سنن ،مراجعة حمي الدين عبد احلميد ،مطبعة م�صطفى حممد ،القاهرة ،170/3 .حديث رقم  ،3052عن عدد
من �أبناء ال�صحابة عن �آبائهم ،واحلديث �سكت عنه �أبو داود ،وقواه ال�سخاوي يف املقا�صد احل�سنة يف بيان كثري من الأحاديث
امل�شتهرة على الأل�سنة� ،ص ،392حيث قال :و�سنده ال ب�أ�س به ،وال ي�ضره جهالة من مل ي�سم من �أبناء ال�صحابة ف�إنهم عدد ينجز
بهم جهالتهم.
 -5البخاري� ،صحيح البخاري ب�شرح الفتح ،دار الفكر ،بريوت1996 ،م 99/6 .حديث رقم .2916
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ر�ض ��ي اهلل عنهم ��ا ،قال :مر بنا جن ��از ٌة فقام النبي �-صلى اهلل علي ��ه و�سلم -فقمنا معه،
فقلن ��ا يا ر�سول اهلل� :إنها جن ��ازة يهودي ،قال�« :إذا ر�أيتم الجن ��ازة فقوموا» ((( ،ولحديث
عبد اهلل بن �أبي ليلى قال :كان �سهل بن حنيف وقي�س بن �سعد قاعدين بالقاد�سية ،فمروا
عليهم ��ا بجنازة فقاما ،فقي ��ل لهما� :إنها من �أهل الأر�ض� -أي م ��ن �أهل الذمة -فقاال� :إن
النب ��ي �-صلى اهلل عليه و�سلم -م ��رت به جنازة فقام ،فقيل له� :إنها جنازة يهودي .فقال:
ألي�س ْت َنفْ�س ًا»(((.
«� َ
المطلب الثاني :الأ�صول الدينية للتعاي�ش ال�سلمي عند الم�سيحيين
�إن الإ�س�ل�ام ل ��م يكن وحده في ا�شتماله على مبادئ الت�سام ��ح ،فالم�سيحية قد حوت �أناجيلها
العدي ��د م ��ن هذه المبادئ  ،والتي جاء فيها« :لقد قيل لكم من قبل �أن ال�سن بال�سن والأنف بالأنف،
و�أنا �أقول لكم ال تقاوموا ال�شر بال�شر بل من �ضرب خدك الأيمن فحول �إليه الخد الأي�سر ،ومن �أخذ
رداءك ف�أعط ��ه �إزارك ،و�إن �سخ ��رك لت�سير معه مي ًال ف�سر معه ميلين ،ومن ا�ستغفر لمن ظلمه فقد
هزم ال�شيطان»(((.
 «عا�شروا النا�س معا�شرة �إنْ ِع ْ�شتُم ح ُّنوا �إليكم و�إن ُمتُّم َب َك ْوا عليكم»(((.«ف� ��إن كنت ��م تغفرون للنا�س ز ّالتهم يغفر لك ��م �أبوكم ال�سماوي زال ِتك ��م و�إن كنتم ال تغفرونللنا�س زال ِتهم ال يغفر لكم �أبوكم ال�سماوي زالتكم»(((.
«احتملوا بع�ضكم بع�ض ًا �إذا كانت لأحد �شكوى من الآخر فكما �سامحكم الرب �سامحوا �أنتم�أي�ض ًا(((.
 و ْلي ُكنْ ُبع�ضكم لبع�ض مالطف ًا رحيم ًا ،غافر ًا كما غفر اهلل لكم في الم�سيح»(((.
«و�إذا قمت ��م لل�ص�ل�اة وكان لكم �شيء على �أحد فاغفروا له حت ��ى يغفر لكم �أبوكم الذي فيال�سماوات ز ّال ِتكم»(((.
«فد َنا بطر�س وقال :ي�سو ُع يا َّ�سيدُ ،كم مر ًة يخط�أ � ّإلي �أخي و�أغفر له؟ �أ�سبع مرات؟ ف�أجابه
 َ -1البخاري� ،صحيح البخاري ب�شرح الفتح ،180/3 ،حديث رقم .1331
 -2البخاري� ،صحيح البخاري ب�شرح الفتح ،180/3 ،حديث رقم .1312
 -3مقالة للأ�ستاذ عقيل يو�سف عيدان ،باحث يف الفل�سفة الإ�سالمية والفكر العربي ،من الكويتayemn@yahoo.com :
 -4الكتاب املقد�س للمدر�سة والعائلة يف العهدين القدمي واجلديد ( العهد القدمي) بعناية الأب �سيليو�س كناكري� ،ص.135
� -5إجنيل متى .6 :14-15
� -6إجنيل كولو�سي .3 :13
� -7إجنيل ف�س�س .4 :32
� -8إجنيل مرق�س .11 :25
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ي�س ��وع( :ال �سبع م ��رات ،بل �سبعين مرة) ،فقال ي�سوع :اغفر له ��م يا �أبي (لأنهم ال يعرفون
ما يعملون)»(((.
فهذه ن�صو�ص م�أخوذة من الإنجيل (الكتاب المقد�س) وهي بدورها تت�ضمن مبادئ الت�سامح،
ثان على ت�شارك الأديان ال�سماوية ،في هذا الجانب الف�ضيل من جوانب الحياة ،وال غرابة
وهذا دليل ٍ
الرب واحد وم�ش ِّرع ال ِق َيم ال�س ْمحة واحد ،على الرغم من اختالف الأنبياء والأديان.
في ذلك لأن ْ
المبحث الثالث:
تاريخ مدينة القد�س و�أهم ِّي ُتها الدينية عند �أ�صحاب الديانات ال�سماوية
حظي ��ت مدين ��ة القد�س  -وما تزال  -بمكان ��ة عظيمة في التاري ��خ الإن�ساني،لم ت�ضاهيها في
ذل ��ك �أ ّي ُة مدين ٍة عبر التاريخ وعلى َم ِّر الع�صور ،وقد تميزت هذه المدينة بخ�صو�صية اكت�سبتها من
انفراده ��ا بالبع ��د الروحي المرتبط بالزمان والمكان ،فهي في الزم ��ان �ضاربة جذورها منذ الأزل
بوجهه ��ا الكنعاني الح�ضاري ،وفي المكان تمتعت ب ّك ًل من الموقع والمو�ضع ،فكانت ملتقى االت�صال
والتوا�صل بين قارات العالم القديم والحديث ،حيث تعاقبت عليها الح�ضارات و �أَ َّمتْها المجموعات
الب�شري ��ة المختلفةُ ،م َخ ِّلف ًة وراءها �آثارها ومخطوطاته ��ا الأثرية التي ج�سدت المالحم والح�ضارة
والتاريخ ،فكانت داللة على عظم المكان وقد�سيتة.
موقع مديتة القد�س:
تق ��ع مدين ��ة القد�س في َو ْ�سط فل�سطي ��ن تقريب ًا �إلى ال�شرق من البح ��ر المتو�سط على �سل�سلة
جب ��ال ذات �سف ��وح تميل �إلى الغرب و�إلى ال�شرق .وترتفع عن �سطح البحر المتو�سط نحو (750م)،
وع ��ن �سطح البح ��ر الميت نحو (1150م) ،وتقع على خط ط ��ول ( )35درجة و( )13دقيقة �شرق ًا،
وخط عر�ض( )31درجة و( )52دقيقة �شماال ،تبعد المدينة م�سافة ( 52كم) عن البحر المتو�سط
ف ��ي خ ��ط م�ستقيم ،و( 22كم) عن البحر الميت ،و(250كم) ع ��ن البحر الأحمر ،وتبعد عن عمان
(88كم) ،وعن بيروت (388كم) ،وعن دم�شق (290كم).
• المطلب الأول :تاريخ القد�س عبر الع�صور
• الت�أ�سيـ�س :
�دم َج� � ّذ ٍر تاريخي في بن ��اء القد�س يعود �إلى ا�سم بانيها وهو �إيلي ��اء بن �إرم بن �سام بن
�إنَّ �أق � َ
ن ��وح -عليه ال�س�ل�ام -و�إيلياء �أحد �أ�سماء القد� ��س -وقيل �أن «مليك �صادق» �أح ��د ملوك اليبو�سيين
وهم �أ�شهر قبائل الكنعانيين� -أول من اختط وبنى مدينة القد�س وذلك �سنة ( 3000ق.م) ،والتي� -1إجنيل لوقا � ،24 :34إجنيل متى .118 :31
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�سمي ��ت بـ «يبو�س» وقد عرف «مليك �ص ��ادق» بالتقوى وحب ال�سالم حتى �أُطلق عليه «ملك ال�سالم»،
وم ��ن هن ��ا جاء ا�سم مدينة �سال ��م �أو �شالم �أو «�أور �شالم» بمعنى دع �شال ��م ي�ؤ�س�س� ،أو مدينة �سالم،
وبالتال ��ي ف�إن �أور�شليم كان ا�سم ًا معروف ًا وموجود ًا قب ��ل �أن يغت�صب الإ�سرائيليون هذه المدينة من
�أي ��دي �أ�صحابها اليبو�سيي ��ن ،و�سماها الإ�سرائيليون �أي�ضا «�صهي ��ون» ن�سبة لجبل في فل�سطين ،وقد
غل ��ب على المدينة ا�سم «القد�س» بمعنى الطهر والبركة ،و�سميت كذلك بـ «بيت المقد�س» الذي هو
بيت العبادة الم ّقد�س.
ُت َع� � ُّد القد� ��س «مدينة ال�سالم» من �أقدم مدن الأر�ض في الع�صر التاريخي فهي �أقدم من بابل
ونين ��وى ،والي�سبقها في القدم على ما يب ��دو �إال «�أون» �أو «هليوبولي�س» �شمال القاهرة والتي �أ�سماها
العرب «عين �شم�س» ،وترجع ن�ش�أة المدينة �إلى ( 3000ق.م) ،وقد �سكنها اليبو�سيون �إحدى القبائل
الكنعاني ��ة م ��ن العرب الأوائل الذين نزحوا من الجزيرة العربية مع م ��ن نزح من القبائل الكنعانية
(((
حوالي �سنة ( 2500ق.م) واحتلوا التالل الم�شرفة على المدينة القديمة.
الحك ُْم الفار�سي:
• ُ
رت �سيطرة اليهود على �أور�شليم من عهد داود حوالي �سنة ( 1000ق .م) �إلى �أن فتحها
ا�ست َّم ْ
نبوخ ��ذ ن�ص ��ر (بختن�صر) في �سن ��ة ( 586ق.م) ودمرها ونق ��ل ال�سكان اليهود �إل ��ى بابل (ال�سبي
البابلي) ،وبعد �أن ا�ستولى الفر�س على �سورية وفل�سطين �سمح الملك كور�ش �سنة ( 538ق.م) لمن
�أراد من الأ�سرى اليهود بالرجوع �إلى �أور�شليم.
• الإ�سكندر المقدوني:
ظل ��ت الب�ل�اد تحت الحك ��م الفار�سي �إلى �أن فتحه ��ا الإ�سكندر المقدوني �سن ��ة ( 332ق.م)،
وت�أرجحت ال�سيطرة على �أور�شليم في عهد خلفائه البطالمة وال�سلوقيين ،وقد ت�أثر ال�سكان في هذا
العهد الهلين�ستي بالح�ضارة الإغريقية.
• الرومان:
بع ��د فت ��رة م ��ن الفو�ض ��ى ا�ستول ��ى الروم ��ان عل ��ى �سوري ��ة وفل�سطي ��ن ،ودخ ��ل القائ ��د
الرومان ��ي بومب ��ي �أور�شلي ��م ف ��ي �سن ��ة (63ق.م) ،وق ��د �سم ��ح الروم ��ان لليه ��ود ب�ش ��يء م ��ن
الحك ��م الذات ��ي ،و َن َّ�صب ��وا ف ��ي �سن ��ة ( 37ق.م) هيرود� ��س الأدوم ��ي الذي اعتن ��ق اليهودي ��ة ملك ًا
عل ��ى الجلي ��ل وب�ل�اد يه ��ودا ،فظ ��ل يحكمه ��ا با�س ��م الروم ��ان حت ��ى ال�سن ��ة الرابع ��ة الميالدي ��ة.
وف ��ي عهد االمبراط ��ور نيرون بد�أت ثورة اليهود على الرومان فق ��ام القائد تيتو�س في �سنة (70م)
باحت�ل�ال �أور�شليم وفتك باليهود .ولما قامت ثورة اليهود من جديد بقيادة باركوخيا �سنة (132م)
 -1ينظر :باقر ،طه ،مقدمة يف تاريخ احل�ضارات القدمية ،ج� :1ص� ،137:ص ،209ط� ،2سنة  1955بغداد.
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�أ�سرع الإمبراطور هادريانو�س �إلى �إخمادها �سنة (135م) ،وخرب �أور�شليم و� ّأ�س َّ�س مكانها م�ستعمرة
روماني ��ة يحرم على اليه ��ود دخولها� ،أطلق عليها ا�س ��م «ايليا كابيتولوينا» ولم ��ا اعتنق الإمبراطور
ق�سطنطين الم�سيحية �أعاد �إلى المدينة ا�سم �أور�شليم وقامت والدته هيالنة ببناء الكنائ�س فيها(((.
• الفتح الإ�سالمي:
احتل ��ت مدينة بيت المقد�س منذ بداية الإ�سالم مكان ًا هام� � ًا؛ فقد �أ�شير �إليها عدة مرات في
الق ��ر�آن الكريم وفي الحديث النبوي ،وكانت ِق ْب َلة الإ�سالم الأولى ،و�إليها كان �إ�سراء النبي محمد-
�صلى اهلل عليه و�سلم -ومنها كان عروجه �إلى ال�سماء.
وبع ��د هزيمة الروم في معركة اليرم ��وك �أ�صبح الطريق مفتوح ًا �إلى بيت المقد�س؛ فقد طلب
�أبو عبيدة بن الجراح من الخليفة عمر �أن ي�أتي �إلى المدينة لأنَّ �سكانها ي�أْ ُبونَ الت�سليم �إ ّال �إذا ح�ضر
�شخ�صي� � ًا لت�سلم المدينة ،وقد ذهب عمر �إل ��ى بيت المقد�س �سنة (15هـ 636 /م) ،و�أعطى الأمان
أرواحه ��م و�أموا ُلهم وكنا ِئ�س ُهم ،وب�أال ي�سم � َ�ح لليهود بالعي�ش بينهم،
لأهله ��ا ،وتعه ��د لهم ب�أنْ ُت َ�صان � ُ
ومن � َ�ح ع َم ُر �سكان المدينة الحرية الدينية مقابل د ْف ِع الجزية ،و َر َف َ�ض �أن ي�ص ِّل َي في كني�سة القيامة
لئال ُتت ََّخ ُذ �صال ُته �سابق ًة لمن ي�أتي بعده ،وذهب �إلى موقع الم�سجد الأق�صى ف�أزال بيده ما كان على
ال�صخ ��رة من �أقذار ،وبنى م�سجد ًا ف ��ي الزاوية الجنوبية من �ساحة الح ��رم ،وتميز الحكم العربي
الإ�سالمي بالت�سامح الديني ،واحتفظ الم�سيحيون بكنائ�سهم وبحرية �أداء �شعائرهم الدينية(((.
• الأمويون والعبا�سيون:
بنى عبد الملك بن مروان قبة ال�صخرة الم�شرفة �سنة ( 72هـ  691/م) ،و�أقام الوليد بن عبد
الملك الم�سجد الأق�صى بعد ذلك ب�سنوات قالئل (حوالي �سنة  90هـ) .ووا�صل الخلفاء العبا�سيون
االهتم ��ام بالقد�س فزارها منهم المن�صور ( 158-136هـ 775– 574/م) والمهدي (169– 158
ه� �ـ  785– 775/م) والم�أم ��ون (218 – 198ه� �ـ  833– 813 /م ) عن ��د عودته م ��ن زيارة م�صر،
وق ��د جرت ف ��ي عهد الخلفاء الثالثة تغييرات وتجديدات في الم�سج ��د الأق�صى و ُق َّب ِة ال�صخرة بعد
اب الذي نتج عن الزالزل المتكررة(((.
الخ َر ِ
• الطولونيون والإخ�شيديون:
ال�ض ُ
عندم ��ا بد�أ ّ
يدب ف ��ي ال�سلطة المركزية ببغداد ،دخلت القد� ��س وفل�سطين في حوزة
عف ُّ
الطولونيي ��ن �سن ��ة (292– 265هـ  905– 878 /م) ،وتالهم ف ��ي حكمهـا الإخ�شيديون �سنـة (327
 -1املصدرالسابق :ص.032
 -2ينظر�:شراب ،حممد ح�سن ،بيت املقد�س وامل�سجد الأق�صى درا�سة تاريخية موثقة ،ط� ،1سنة  1994م بريوت� ،ص.77
 -3ينظر:جمري الدين احلنبلي ،الأن�س اجلليل يف تاريخ القد�س واخلليل،ج�،1ص.،256-211

الجنان

47

Al JINAN

المحور األول :إسالميات

– 359هـ 969 – 939 /م) وكان للقد�س منزلة خا�صة عند الإخ�شيديين بدليل �أنَّ ملو َكهم جميع ًا
ُد ِفنوا فيها بنا ًء على و�صاياهم .
• الفاطميون وال�سالجقة :
في �سنة ( 969 / 359م) ا�ستولى الفاطميون على القد�س ،وقد تم ّيز حكـم الحاكم ب�أمـر اهلل
( 411– 386ه� �ـ 1020 – 996/م) بالتع�صب الديني وا�ضطه ��اد الن�صارى؛ فهدم كني�سة القيامة
وغيره ��ا من الكنائ� ��س و�أوقع بالم�سيحية �شتى �أنواع اال�ضطهاد ،ولكن ذلك لم ي�صبهم وحدهم فلم
يكن الم�سلمون من رعاياه �أف�ضل حا ًال بكثير.
وفي عهد الدولة الفاطمية ا�ستطاع ال�صليبيون اال�ستيالء على بيت المقد�س عام (1099م)،
وبقي ��ت ف ��ي �أيديهم حتى ع ��ام (1187م) �إلى �أن ا�ستط ��اع القائد �صالح الدي ��ن الأيوبي تخلي�صها
منه ��م بع ��د معرك ��ة حطي ��ن ،وق ��د �أزال �ص�ل�اح الدي ��ن ال�صليب ع ��ن قبة ال�صخ ��رة ،ورف ��ع فيها
الم�صاح ��ف ،وع ّي ��ن له ��ا الأئمة وو�ضع ف ��ي الم�سجد الأق�صى المنب ��ر الذي كان قد �أم ��ر نورالدين
محم ��ود بن زنكي ب�صنعه ،ود�شن �إن�شاءات �إ�سالمية كثي ��رة في القد�س �أهمها (المدر�سة ال�شافعية
ال�صالحي ��ة) ،وخانق ��اه لل�صوفي ��ة ،وم�ست�شفى كبي ��ر (البيمار�ست ��ان) ،و�أ�شرف بنف�س ��ه على تلك
الإن�ش ��اءات ،ب ��ل �شارك بيديه في بن ��اء �سور القد� ��س وتح�صينه ،وعقد في المدين ��ة مجال�س العلم
تول ��ى حكم القد�س بعد �صالح الدين اب ُنه المل � ُ�ك الأ ْف�ض ُل الذي و َق َف المنطقة الواقعة �إلى الجنوب
ال�شرق ��ي من الحرم عل ��ى المغاربة ،حماية لمنطق ��ة البراق المقد�سة ،و�أن�ش� ��أ فيها مدر�سة ،وممن
حك ��م القد�س م ��ن الأيوبيين بعد الأف�ضل ،المل ��ك المعظم عي�سى بن �أيوب ،ال ��ذي �أجرى تعميرات
ف ��ي كل من الم�سج ��د الأق�صى وال�صخرة و�أن�ش�أ ثالث مدار�س للحنفي ��ة (وكان الحنفي الوحيد من
َّ
المعظ َم ،عاد ف َّدم ��ر �أ�سوار القد�س خوف ًا من ا�ستي�ل�اء ال�صليبيين عليها
الأ�س ��رة الأيوبي ��ة) ،ولكنَّ
ُ
فا�ضط� � َّر �أه ُلها �إلى الهج ��رة في �أ�سو�أ الظ ��روف وتال َّ
المعظ َم بع ��د فترة وجيزة
و�ض ��رب المدين ��ة،
�أخوه ،الملك الكامل الذي عقد اتفاق ًا مع الإمبراطور فردريك الثاني ملك الفرنجة� ،سلمه بموجبه
وال�سخْ ط واال�ستنكار �سنة
القد� ��س ما عدا الحرم ال�شريفُ ،
و�س َط مظاه ��ر الحزن ُّ
و�س ِّل َم ْت المدينة ْ
(626ه� �ـ 1229/م) وبقيت ف ��ي �أيديهم حتى(637ه� �ـ1239 /م) عندما ا�سترده ��ا الملك النا�صر
داود ب ��ن �أخ ��ي الكامل ،ثم عادت �إلى الم�سلمين نهائي ًا �سن ��ة ( 642هـ  1244 /م) عندما ا�ستردها
الخوارزمية ل�صالح نجم الدين �أيوب ملك م�صر(((.
• المماليك:
دخلت القد�س في حوزة المماليك في �سنة ( 651هـ1253 /م) ،وفي ع�صر المماليك حظيت
 -1ينظر:فاروق عمر وحم�سن حممد ح�سني ،تاريخ فل�سطني يف الع�صور الإ�سالمية الو�سطى� ،سنة  1987م بغداد� .ص .111-45
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المدين ��ة باهتمام ملحوظ وقام �سالطينه ��م :الظاهر بيبر�س (ت  676هـ1277 /م) ،و�سيف الدين
ق�ل�اوون (حكم م ��ن  689/ 679هـ  1290/ 1280 -م) ،والنا�صـر محم ��د بـن قـالوون (ت  741هـ
 1340 /م) ،والأ�ش ��رف قايتباي (حكم م ��ن 903 / 893هـ  1496/ 1486 -م ) وغيرهم بزيارات
عدة للقد�س ،و�أقاموا من�ش�آت دينية ومدنية مختلفة فيها كانت �آي ًة للعمارة ،و�أجروا تعميرات كثيرة
ف ��ي قبة ال�صخرة والم�سجد الأق�صى ،ومن المن�ش�آت الت ��ي �أقامها المماليك ُزها َء خم�سين مدر�س ًة
و�سبعين ربط ًا وع�شرات الزوايا.
وف ��ي �سنة ( 777ه� �ـ) جعلوا القد�س نيابة م�ستقل ��ة تابعة لل�سلطان في القاه ��رة مبا�شرة بعد
�أن كان ��ت تابع ��ة لنيابة دم�شق ،ومن �آثار المماليك في القد� ��س �أنهم �سحبوا المياه من عين العروب
�إلى الحرم ال�شريف ،ومن �أ�شه ��ر المدار�س التي �أن�ش�أوها المدر�سة ال�سلطانية الأ�شرفية والمدر�سة
التنكزي ��ة ،وغدت القد�س زم ��ن المماليك مركز ًا من �أهم المراكز العلمية في العالم الإ�سالمي كله
ف ��كان يفد �إليها الدار�س ��ون والمد ّر�سون من مختلف الأقطار وقد اكت�شف ف ��ي الحرم القد�سي �سنة
( 1974م) وبعده وثائق مملوكية تلقى المزيد من ال�ضوء على تاريخ المدينة(((.
• العثمانيون:
ف ��ي �سنة ( 922هـ1516 /م) و�ض ��ع ال�سلطان �سليم العثماني حد ًا لحك ��م المماليك في بالد
ال�ش ��ام �إثر انت�ص ��اره في معركة مرج دابق ،وف ��ي ال�سنة التالية احتل القد� ��س ،ولما توفي ال�سلطان
�سلي ��م خلفه ابن ��ه �سليمان القانوني ( 927هـ1520 /م) الذي اهتم بالقد� ��س اهتمام ًا خا�ص ًا و�أقام
فيه ��ا من�ش�آت كثيرة منها� :سور القد�س الذي دام ��ت عمارته خم�سة �أعوام ،وتكية خا�صكي �سلطان،
وم�ساجد و�أ�س ِبلة ،وع َّمر كذلك قبة ال�صخرة.
• التاريخ الحديث:
ف ��ي �سنة (1854م) �أقيم �أول ح ��ي يهودي يدعى «حي مونتفيوري» في القد�س ن�سبة �إلى رجل
يه ��ودي ا�ستطاع �شراء �أر�ض فل�سطينية بم�ساعدة ال�سلط ��ان العثماني ،وفي �سنة (1920م) و�ضعت
فل�سطين تحت االنتداب البريطاني من �أجل �إن�شاء دولة اليهود فيها ،وفي �سنة (1948م) اغت�صبت
فل�سطي ��ن من قبل اليه ��ود وطرد العرب الفل�سطيني ��ون منها ،وفي �سن ��ة (1967م) ا�ستكمل اليهود
�سيطرتهم على عموم فل�سطين والقد�س بعد نك�سة حزيران ،وعادوا يطلقون عليها ا�سم «�أور�شليم»،
وف ��ي �سنة 1980م تم �إعالن �ضم القد�س �سيا�سي ًا �إلى دولة االحتالل الإ�سرائيلي تحت �شعار توحيد
القد�س(((.
 -1ينظر:اخلليلي ،جعفر ،مو�سوعة العتبات املقد�سة ،ق�سم القد�س ،ط� ،2سنة  1987م بريوت� ،ص.265-221:
 -2ينظر:حتي ،فيليب ،تاريخ �سورية ولبنان وفل�سطني ،ج� ، 2ص54-35
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المطلب الثاني :الأهمية الدينية للقد�س عند �أ�صحاب الديانات
مكانة القد�س:
لم ت َْح َظ مدين ٌة من المدن وال ِم ْ�ص ٌر من الأم�صار في العالم كله بما حظيت به مدينة القد�س
م ��ن المكانة العالية في نفو�س كل �أجنا� ��س الب�شر ،فهي مدينة جمعت �آثار ًا مقد�سة منذ �أربع ِة �آالف
�سن ��ة ،وق ��د كان لكل جن�س من الأجنا�س حكاي ٌة مع � ٍأثر �أو �أكث ��ر منها ،وتحتل القد�س مكانة مرموقة
محمد
الح َرمين َوم ْ�سرى النبي ٍ
عند كل �أ�صحاب الديانات ،فهي عند الم�سلمين �أُ ْو َلى القبلتين وثالثُ َ
مولده ،و�إليها �سيعود الم�سيح
 علي ��ه ال�صالة وال�سالم  ،-وهي عند الن�صارى َم ْه ُد الم�سيح ومكانُ ِحت ��ى يقو َدهم �إلى �سيادة العالم «على حد زعمهم» ،وهي عند اليهود المكان الذي عا�ش فيه ملكهم
وبنى فيه هيكلهم ،وهي في نف�س الوقت ذات طبيعة تجعل كل من يريد ُم ْلك ًا وما ًال يطمع فيها ،ومن
هنا تبرز �أهميتها الدينية.
• �أو ًال :مكانة القد�س عند الم�سلمين:
لق ��د ارتبط الم�سلمون بالقد�س ارتباطا وثيقا وعقائديا ظاهر ًا ،وذلك لما تتمتع به من مكان ٍة
ديني� � ٍة عنده ��م ،فقد حث النبي�-صلى اهلل علي ��ه و�سلم -على ال ِّرباط فيه ��ا ،وذك َر�-صلى اهلل عليه
و�سلم -ف�ضا ِئ َلها ،وم ّما جعل للقد�س هذه المكانة في نفو�س الم�سلمين ِع َّد ُة �أمور منها:
}�س ْب َحانَ ا َّل ِذي َ�أ ْ�س َرى ِب َع ْب ِد ِه َل ْي ًال ِّمنَ ا ْل َم ْ�س ِج ِد
�.1أ ّنها مدين ��ة الإ�سراء والمعراج ،قال تعالىُ :
ال�سمِ ي ُع ال َب ِ�صي ُر{
ا ْل َح َر ِام ِ�إ َلى ا ْل َم ْ�س ِج ِد الأَ ْق َ�صى ا َّل ِذي َبا َر ْك َنا َح ْو َل ُه ِل ُن ِر َي ُه ِمنْ �آ َيا ِت َنا ِ�إ َّن ُه هُ َو َّ
�س ��ورة الإ�سراء�:آي ��ة ،1وقد َخ ّل َف ْت ه ��ذه الحادثة في قلوب الم�سلمين �أث ��ر ًا عظيم ًا جعلتهم
يرتبط ��ون بها ارتباط ًا عقائدي ّا ،وعاطفي ًا �شديد ًا ،حيث كانت ت َْ�س ِري ًة عن نبيهم محمد في
�أول دعوته ،وفيها ُف ِر َ�ض فيها عليهم ُر ْكنٌ من �أركان دينهم �أال وهو ال�صالة ،ولذا فهي تمثل
جزء َا من عقيدة الم�سلمين وكيانهم.
�.2أنه ��ا �أر� �ُ�ض الأنبياء .والم�سلمون يعتبرون �أنَّ ميراث ِّ
ٌ
ميراث لهم ،لأن نبيهم هو
كل الأنبياء
النب ��ي الخات ��م ،وقدحثَّ الإ�سالم الم�سلمين على �أن ي�ؤمنوا به� ��ؤالء الأنبياء جميع ًا ،وجعله
�شرط ًا وركن ًا �أ�سا�سي ًا من �أركان الإ�سالم.
�.3أ ّنه ��ا كان ��ت قبل ��ة الم�سلمي ��ن الأول ��ى ،الت ��ي يتوجه ��ون �إليه ��ا وه ��م يعب ��دون ر َّبه ��م.
� .4أن بيت المقد�س هو �أر�ض المح�شر والمن�شر ،كما �أخبر النبي محمد – �صلى اهلل عليه
و�سلم� -أ�صحابه ،ولهذه الأمور فقد ارتبط الم�سلمون بالمدينة المقد�سة �أ َّيما ارتباط.
ومن �آثار الم�سلمين في القد�س:
 .1الم�سجد الأق�صى.
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 .2م�سجد قبة ال�صخرة.
 .3حائط ال ُب َراق.
 .4ف�ض ًال عن �أنَّ ك َّل �أر�ض القد�س هي مقد�سة عند الم�سلمين.
.5وبالإ�ضاف ��ة �إلى �أنَّ كل �آثار الأنبي ��اء قبل النبي محمد� -صلى اهلل عليه و�سلم -هي مقد�سة
عند الم�سلمين.
• ثاني ًا :مكانة القد�س عند الم�سيحيين:
يحجون �إليه ،حي ��ث ولد ال�سيد
للقد� ��س مكان� � ٌة مرموق ٌة عن ��د الم�سيحيين فهي الم ��كان الذي ّ
الم�سي ��ح ،ولذا فهم يرتبطون به ��ا ارتباط ًا روحي ًا عالي ًا جد ًا ،فقد عا�ش الم�سيحيون فيها منذ قرون
عدي ��دة تع ��ود �إلى زم ��ن ال�سيد الم�سيح ،وعنده ��م هناك ما ي�س ّمى ب � َ�د ْرب الآالم وه ��و مق َّد ٌ�س عند
كل الطوائ ��ف الم�سيحية ،العتقاده ��م �أن الم�سيح قد �سا َر فيه حام ًال �صليب ��ه عندما اقتاده الجنود
الرومان ل�صلبه تنفيذ ًا لأوامر الوالي الروماني بيالط�س.
يقول د .ميخائيل مك�سي �إ�سكندر في كتابة (القد�س وبيت لحم)  ...درا�سة جغرافية وتاريخية
و�أثرية« :وقد تعر�ضوا � -أي الم�سيحيين  -للمتاعب الكثيرة هناك وال �س ّيما من اليهود ومن غيرهم،
وق ��د اغت�صب ال�صليبون في الغزو الأوروبي لبي ��ت المقد�س �أمالك الم�سيحيين العرب وكنا ِئ َ�سهم،
�إل ��ى �أن �أ ْر َج ْعه ��ا لهم القائد العربي �ص�ل�اح الدين الأيوبي ،ال ��ذي َو ِثقَ في �أمان ِته ��م و�أعطاهم دير
ال�سلط ��ان ،وكان ��ت �ش�ؤونه ��م الروحية تدار بمعرف ��ة المطرانية ال�سرياني ��ة� ،إلى �أنْ َت � َّ�م ر�سامة �أول
مطران قبطي للقد�س وتخومها �سنة (1236م)»((( .
ومن ممتلكات الم�سيحيين بالقد�س :
 -1كني�سة القيامة ،وهي من �أ�شهر الآثار التاريخية والمقد�سة للم�سيحين في القد�س.
كائنات الروحية غير المتج�سدة.
 -2دير ال�سلطان وبه كني�ستا ال َمالك ،والأربع ِة
ٍ
-3دي ��ر �أتي ��ا �أنطونيو� ��س� ،شم ��ال �شرق ��ي كني�سة القيام ��ة ،وبه كني�ست ��ان با�س ��م القدي�سين
�أنطونيو�س وهيالنة.
 -4دير مارجرج�س ،بحارة الموارنة قرب باب الخليل.
 -5خان الأقباط للحج منذ عام  1829في حارة الن�صارى.
 -6كني�سة العذراء بالجثمانية (بجبل الزيتون).
 -7هيكل على جبل الزيتون.
 -1ينظر� :إ�سكندر ،ميخائيل مك�سي ،القد�س وبيت حلم ،درا�سة جغرافية وتاريخية و�أثرية� ،ص.67-55
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 -8كني�سة با�سم ماريوحنا ،خارج كني�سة القيامة.
 -9هيكل با�سم المالك ميخائيل مال�صق للقبر المق َّد ِ�س من الغرب.
وج ُد هذه الأمالك في مدينة القد�س فقط ،وتوجد لهم � ْأم َ
الك �أخرى خارج المدينة.
و ُت َ
• ثالث ًا :مكانتها عند اليهود:
ينق�سم اليهود في م�شاعرهم تجاه القد�س �إلى ق�سمين :
الأول :منه ��م من ي ��رى �أنها مدينة عادية ،ب ��ل ويمكن اال�ستغناء عنها ب�أخ ��رى ،ومن ه�ؤالء
زعيم ال�صهيونية نف�سه تيودر هرتزل ،حيث من الثابت �أنه َق ِبل اقتراح ال�سيا�سي البريطاني الكبير
(ت�شمبولي ��ن) �إعطاء اليهود وطن� � ًا قومي ًا في �أوغندة بو�سط �أفريقيا ،لوال �أن غالة ال�صهيونية ثاروا
علي ��ه ،بل واعت ��دوا على م�ساعده (ماك�س ن ��وارداو) بالر�صا�ص ،واتهموه بالخيان ��ة فكان �أن تراجع
تمام ًا عن موافقته .
بن�ص من
الفري��ق الثان��ي :ه ��م الغالة منه ��م ،وهم يرفع ��ون دائم ��ا �أ�صواتهم ويترنم ��ون ٍّ
ن�س ُيتك ي ��ا �أور�شليم َف ْلت َُ�ش َّل يمين ��ي ،و ْل َي ْلت�صقْ ل�سان ��ي بح َن ِكي �إنْ لم
المزامي ��ر ،وال ��ذي يق ��ول�( :إن ِ
�أذ ُك ْر ِك� ،إنْ لم �أرفع �أور�شليم على قمة ابتهاجي)(((.
وم ��ع ذلك ف�إنه ال مانع لدى الجانبين من االعت ��داء على المدينة المقد�سة ،بل �إّنهما يعتبران
القتل والذبح والتدمير فيها ُق ْرب ًة �إلى اهلل.
• �أهم مقد�سات اليهود في القد�س:
م ��ن الثاب ��ت �أنه لي�س لليه ��ود بالقد�س �سوى بع� ِ��ض ال ُك ُن�س وهي حديثة البن ��اء ن�سبي ًا ،وكذلك
بع� �ُ�ض القبور ،ويرج ��ع تاريخ بناء �أول كني�س �إل ��ى القرن الثامن ع�شر المي�ل�ادي ،وجمي ُعها يقع في
الحي اليهودي بالقد�س القديمة ،وهو الحي المعروف بحارة اليهود ،ومنها ،قد�س الأقدا�س ،طبرت
�إ�سرائيل ،توماتوراة ،بيت �إيل ،مدرا�ش ،طابية ،مزغاب الوخ ،ولليهود مقبرة خا�صة بهم فيها �أربعة
قبور مميزة :قبر النبي زكريا ،وقبر يعقوب ،وقبر �أب�شالوم ،وقبر يهو�شافاط.
�أم ��ا بالن�سبة لحائط المبكى الذي يقد�سه اليهود ،ف�إنَّ االعتقاد ال�سائد الخارجي عندهم �أنه
البقي ��ة الباقية من �س ��ور �أور�شاليم القديم ،و�أن ��ه الحائط الخارجي للمعبد ال ��ذي رجمه هيردو�س
(18ق.م) ودم ��ر جانب ��ا من ��ه تيط�س (70م) و�أتى على م ��ا تبقى منه هدرياتو� ��س (135م) ،ويقوم
اليهود بزيارته وتقبيله ،وقراءة بع�ض الن�صو�ص التوراتية والتلمودية �إلى جواره ،وكذلك البكاء على
 -1التوراة :املزمور (.)605/137
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مجدهم ال�ضائع.
• المبحث الرابع:
التعاي�ش ال�سلمي بين الم�سلمين والم�سيحيين في مدينة القد�س
المطلب الأول:
مراحل العالقة التاريخية بين الم�سلمين والن�صارى في القد�س:
يمك ��ن �إجمال مراح ��ل العالقة بي ��ن الم�سلمين والن�صارى ف ��ي القد�س ال�شري ��ف خ�صو�ص ًا،
وفل�سطين عموم ًا ،في خم�س نقاط رئي�سية:
-1التعاي� ��ش ب�س�ل�ام :منذ عهد الخليفة الفاروق عمر بن الخط ��اب ر�ضي اهلل تعالى عنه �إلى
العهد الفاطمي.
-2الم�ضايقات التي ح�صلت في العهد الفاطمي للن�صارى وخا�صة على يد الخليفة الفاطمي
الحاكم ب�أمر اهلل الذي لقب بالمجنون ،وكان هذا الخليفة قد ا�ضطهد الن�صارى واليهود
ف ��ي القد� ��س وم�صر عموم ًا ،ثم عاد وق َّربه ��م ثم ا�ضطهدهم وهك ��ذا ،والعجيب �أن والدة
ه ��ذا الخليفة كانت ن�صرانية ،وم ��ن �أ�شد ما قام به هذا الخليفة كان هدم كني�سة القيامة
مما �أثار حفيظة الن�صارى حول العالم ،ولكن ت ََّم ال�سماح للن�صارى بعد ذلك ب�إعادة بناء
الكني�سة ،وبع ��د ثمانين عام ًا ا�ستخدم الباباوات والكهنة تل ��ك الحوادث ذريع ًة للحمالت
ال�صليبية.
-3عه ��د االحتالل ال�صليبي لبيت المقد� ��س والحرب بين الن�ص ��ارى والم�سلمين ،وا�سترداد
القد� ��س من ال�صليبيي ��ن بعد معركة حطين (1187م) ،ومن الجدي ��ر بالذكر �أنَّ ن�صارى
الع ��رب ال�شرقيي ��ن (الأرثوذوك�س) في ه ��ذا الع�صر قد َت � َّ�م ا�ضطهاده ��م �أي�ض ًا من قبل
(((
ال�صليبيين ،با�ستثناء الموارنة الذين �ساعدوا ال�صليبيين لدخول الأرا�ضي الإ�سالمية،
ومن �أ�شهر حاالت اال�ضطهاد التي ح�صلت للن�صارى ال�شرقيين كان نهب كنوز بطريركية
�أنطاكي ��ا وتعذي ��ب البطريرك على يد رينول ��د دو �شاتيون (�أرناط) مم ��ا �أثار الإمبراطور
عمانوئي ��ل �إمبراط ��ور الق�سطنطينية ،و�سبب مزي ��د ًا من التقارب بين المل ��ك العادل نور
الدين زنكي ون�صارى الم�شرق �ضد ال�صليبيين.
-4التعاي� ��ش في المدينة المقد�سة خ�ل�ال العهد المملوكي ،كان نموذج� � ًا طيب ًا ،مع الت�شديد
(((

 -1ينظر� :إ�سكندر ،ميخائيل مك�سي ،القد�س وبيت حلم ،درا�سة جغرافية وتاريخية و�أثرية ،مرجع �سابق� ،ص 80وما بعدها..
-2لي�س كل املوارنة فموارنة َ
(ب�شري) الذي كانوا وال يزالون ي�سكنون �سل�سلة اجلبال ال�شرقية �أعانوا املن�صور قالوون يف �إر�شاده �إىل
طريق طرابل�س يوم جاء لتحريرها عام (688هـ) وبالتايل مواقفهم كانت بني مد وجزر...
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عل ��ى الن�صارى عموم ًا تجاه الم�سلمي ��ن المقيمين معهم في المدينة المقد�سة خالل فترة
الحروب ال�صليبية ،وخا�صة في م�س�ألة بناء وترميم الكنائ�س.
-5التعاي�ش ال�سلمي التام خالل الع�صر العثماني �إلى الآن ،ويذكر �أن التعاي�ش في القد�س بين
الم�سلمي ��ن والن�صارى حالي ًا يعتبر نموذج ًا مميز ًا ،ولم تذكر �أية حوادث كبرى وقعت بين
الم�سلمين والن�صارى في ظل االحتالل ال�صهيوني الغا�شم ،بالرغم من محاوالت �سلطات
االحت�ل�ال تدمير هذه العالقة من خالل مح ��اوالت �إ�شعال الفتنة دولي ًا فيها ،منها :ق�ضية
م�سجد ريحان في القد�س ،وق�ضية مقام �شهاب الدين في النا�صرة وغيرها.
المطلب الثاني:
نماذج من التعاي�ش ال�سلمي بين الم�سلمين والم�سيحيين
في ظل االحتالل الإ�سرائيلي
من ��ذ النكبة الفل�سطينية الكبرى عام 1948م ،يعي�ش الم�سلمون والم�سيحيون في فل�سطين في
ج� � ٍّو خا�ص من الت�آلف والت�آخي الذي لم يتكرر ف ��ي التاريخ ،حيث �شكل �أبناء الديانتين حالة فريدة
من العمل الن�ضالي الم�شترك بعد احتالل الأرا�ضي الفل�سطينية ،ف�شاركوا في المعاناة الفل�سطينية،
الهم والوجع والألم.
وتقا�سموا َّ
وخ�ل�ال االنتفا�ض ��ة ال�شعبية ع ��ام 1987م ،كان الم�سلم ��ون والم�سيحيون ف ��ي فل�سطين عا ّمة
وف ��ي ال�ضف ��ة الفل�سطينية وقطاع غ ��زة خا�ص ًة نموذج ًا في العطاء والت�ضحي ��ة ،وقد ظهر ذلك جلي ًا
ف ��ي الدعم الم ��ادي والمعنوي للمنا�ضلين والمقاتلين ،والذين كان ��وا يعتبرونه واجب ًا وطني ًا وقومي ًا،
و�سيبقى التعاي�ش والإخوة بين الم�سلمين والم�سحيين في فل�سطين نموذج ًا ح ّي ًا ل ُكل العالم ،و�سيظل
�أبناء الديانتين �شركاء في الدم والم�صير ،ولهم كافة الحقوق وعليهم كا ّفة الواجبات الوطنية تجاه
وحقوق �ش ْع ِبها الم�شروعة في �إقامة الدولة الوطنية الم�ستقلة.
ق�ضية فل�سطين
ِ
وه ��ذه بع� ��ض النماذج ال�شاهدة عل ��ى �أعلى درج ��ات التعاي�ش ال�سلمي والت�سام ��ح الديني بين
الم�سلمين والم�سيحيين في مدينة القد�س.
 النموذج الأول :اتحاد القد�س(((
(فريق �إتحاد القد�س الريا�ضي الثقافي االجتماعي):
فريق ك ��روي من البراعم
ف ��ي ٍ
أ�سي�س ٍ
عمل ه ��و الأول من نوعه في مدين ��ة القد�س َّتم بن ��اء وت� ُ
والأ�شب ��ال ،وهو فريق ريا�ضي الفكر ،ثقافي الم�ضم ��ون ،اجتماعي المغزى والفل�سفة ،وقد اجتمعت
 -1فريق مقد�سي يجمع بني امل�سلمني وامل�سيحيني ،ت�أ�س�س يف الأول من فرباير  ،2012يف مدينة القد�س -فل�سطني
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جديد ُعرف با�سم
ناد
ريا�ضي ٍ
كله ��ا في وجدان ال�سيد نور كرامه الذي كان الم�ؤ�س� ��س لفكرة ميالد ٍ
ٍ
«اتح ��اد القد�س» ،ف ��ي �أقد�س البقاع في العا�صم ��ة (مدينة القد�س) ،وقد ا�ستط ��اع هذا الفريق �أن
يق ��دم �أروع م ��ا يمكن �أن يقدمه للك ��رة الفل�سطينية من خامات كروية ،و�أن ي�ش ��كل نموذج ًا في بناء
العالق ��ات بين كافة �أطياف المجتمع داخل المدينة المقد�سة ،مما يعك�س واقع ًا من المحبة والألفة
بين ال�سكان الفل�سطينيين.
وقد يبدوا الأمر غريب ًا للبع�ض ،لكنها حقيق ٌة واقع ٌة ،فقد �أ�صبح هذا الفريق واقع ًا ملمو�س ًا ،ل ُه
�أهدافه وغاياته الكثي ��رة ،ولعل من �أبرزها تحقيق التعاي�ش ال�سلمي بين م�سلمي وم�سيحيي المدينة
المقد�سة ،وقد �ضربوا بذلك الفريق �أروع الأمثلة في الت�سامح والمحبة بين الديانتين.
كم ��ا �أنَّ اختي ��ار الفريق لهذا اال�س ��م (اتحاد القد�س) له ��و دلي ٌل بار ٌز عل ��ى التعاي�ش ال�سلمي
واحد،
الديني في مدينة القد�س بين الم�سيحيين والم�سلمين ،ومدى اتحاد �أبناء الديانتين في �إطا ٍر ٍ
وق ��د جاءت فكرة �شعار الفريق التي حوت اتحاد ال�صليب والهالل في �أعلى ال�شعار ،والحمامة التي
ترمز �إلى ال�سالم والحب المتبادل بين الديانتين ،والرجل الريا�ضي الذي يرمز�إلى المو�ضوع الذي
يتحدث عنه الفريق ،دلي ًال �آخر على وجود التعاي�ش ال�سلمي بين الديانتين.
�أهداف الفريق:
• تكوين ال�شخ�صية المتكاملة من النواحي الريا�ضية واالجتماعية والثقافية.
• تعميق روح الوالء واالنتماء للوطن بين الأع�ضاء و�إبراز قدراتهم المختلفة.
نواح ثقافية واجتماعية ودينية.
• ن�شر التربية الريا�ضية وما يت�ضمنها من ٍ

•تهيئة الو�سائل وتي�سير ال�سبل ال�ستثمار �أوقات فراغ الأع�ضاء عن طريق ممار�سة الأن�شطة
الريا�ضية والثقافية واالجتماعية والدينية.

• التعاون مع الهيئات الريا�ضية واالجتماعية الأخرى وتبادل الزيارات واللقاءات معها.
•تحقيق الإنجازات الريا�ضية ،ورفع ا�سم مدينة القد�س عالي ًا في كافة المحافل الريا�ضية
والأجتماعيه على كافة الم�ستويات المحلية والعلمية ،والم�ساهمة في بناء المجتمع المحلي
ريا�ضي ًا واجتماعي ًا(((.
 -1ينظر :موقع احتاد القد�س:

Forum.koooro.com
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 النموذج الثاني:الجبهة الإ�سالمية الم�سيحية للدفاع عن القد�س والمقد�سات:
ت�أ�س�س ��ت الجبه ��ة الإ�سالمي ��ة الم�سيحية للدفاع عن القد� ��س والمقد�سات بتاري ��خ ( 3مار�س
2007م) كهيئ ��ة غي ��ر حكومي ��ة وغير ربحية ،ثم ف ��ي (� 26أكتوب ��ر 2008م) �أ�صدر رئي� ��س ال�سلطة
الوطنية محمود عبا�س مر�سوم ًا رئا�سي ًا يق�ضي ب�إن�شاء الهيئة الإ�سالمية الم�سيحية لن�صرة القد�س
والمقد�س ��ات ،لت�صبح ابتدا ًء من هذا التاريخ جزء ًا �أ�سا�سي ًا من منظمة التحرير الفل�سطينية و َت ْت َب ُع
للرئي�س ب�شكل مبا�شر.
وف ��ي (5مار� ��س2009م) �أ�صدر الرئي� ��س مر�سوم ًا �آخ ��ر لت�شكيل مجل�س ر�ؤ�س ��اء للهيئة ي�ضم
(� )36شخ�صي ��ة من ال�شخ�صي ��ات الإ�سالمية والم�سيحي ��ة ،ن�صفهم من الم�سلمي ��ن ون�صفهم من
الم�سيحيين.
وبتاري ��خ ( 23مار�س2009م) تم عقد االجتماع الأول لمجل� ��س الر�ؤ�ساء الت�أ�سي�سي ،الذي تم
خالل ��ه انتخ ��اب الرئي�س الم�سلم ال�شي ��خ الدكتور تي�سي ��ر التميمي ،والرئي� ��س الم�سيحيي المطران
الدكتور عطا اهلل حنا.
وم ��ا ت ��زال الهيئة توا�صل دورها ف ��ي الدفاع عن المدين ��ة المقد�سة ،وفي ف�ض ��ح الممار�سات
الإ�سرائيلي ��ة في حق المقد�س ��ات الإ�سالمية والم�سيحية ،وفي �إ�سماع �ص ��وت القد�س �إلى الم�سلمين
والم�سيحين ،و�إلى كل الأحرار في العالم.
وتقوم الهيئة بممار�سة المهام وال�صالحيات التالية:
 -1الدفاع عن مدينة القد�س ال�شريف والأماكن المقد�سة فيها.
-2تفعي ��ل العالق ��ات الإ�سالمي ��ة الم�سيحية في �إط ��ار عمل م�شترك من �أج ��ل مدينة القد�س
ال�شريف ومقد�ساتها الإ�سالمية والم�سيحية ،والت�صدي الم�شترك لإجراءات المحتل على
القد�س ومقد�ساتها.
-3التن�سيق والتوا�صل مع كافة الم�ؤ�س�سات والمنظمات العربية والدولية ،لتوحيد الجهود من
�أجل ن�صرة القد�س وحماية مقد�ساتها الإ�سالمية والم�سيحية.
-4توثي ��ق �أخبار القد�س وما ت�شهده من �أحداث ،بم ��ا في ذلك مخططات المحتل و�إجراءاته
واعتداءاته الت ��ي ت�ستهدف القد�س ومقد�ساتها ومواطنيها ،وتقديمها للر�أي العام العربي
والدولي.
-5الم�ساهم ��ة في بلورة وتوجي ��ه الأن�شطة والفعالي ��ات العربية والدولي ��ة المتعلقة بالقد�س،
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وتن�سيق الم�شاركات الر�سمية وال�شعبية فيها على م�ستوى الداخل والخارج.
وهي في �سبيل ذلك تقيم الن�شاطات وتنظم الم�ؤتمرات واللقاءات وت�صدر البيانات(((.
 النموذج الثالث:المطران د .عطا اهلل حنا رئي�س �أ�ساقفة �سب�سطية الروم الأرثوذك�س:
خ�ل�ال لقاء في مجل�س العالق ��ات الإ�سالمية الم�سيحية في الكوي ��ت ،نا�شد المطران د .عطا
اهلل حن ��ا  -رئي� ��س �أ�ساقفة �سب�سطية لل ��روم الأرثوذك�س  -خادم القد�س ال�شري ��ف  -الأمة العربية
والإ�سالمية والم�سيحية م�ساعدة وم�ؤازرة ال�شعب الفل�سطيني ومدينة القد�س للوقوف �ضد االحتالل
وانتهاك للحقوق.
ال�صهيوني وما يعانيه هذا ال�شعب من ظلم وا�ضطهاد
ٍ
«...و�أ�ض ��اف� :أن مدينة القد�س هي �أولى القبلتين وثال ��ث الحرمين ال�شريفين ،هذه المدينة
التي تحت�ضن المقد�سات والتراث الإ�سالمي ،م�ؤ ِّكد ًا �أنه ال يوجد في الديانة الم�سيحية ما هو �أقد�س
م ��ن القد� ��س حيث ولد ال�سي ��د الم�سيح وعا�ش فيها بحيات ��ه وم�آثره وبما ق ��دم للإن�سانية من �أ�سمى
و�أف�ض ��ل القي ��م الإن�سانية ،مب ِّين ًا �أنه من قل ��ب فل�سطين انطلقت لكل العالم ،ل ��ذا ف�إن فل�سطين هي
قل ��ب الوجود للم�سيحيين في العالم ،وكذلك الإ�س�ل�ام واليهود ،و�أ�ضاف �إننا كم�سيحيين نحترم كل
الأديان حتى اليهود ،ونختلف مع ال�صهاينة الذين هم �ضد القيم الإن�سانية ،ويقومون بالقتل والنهب
واالنتهاك والظلم وتحقيق البرنامج المبرمج لتحويل القد�س �إلى عا�صمة يهودية للأبد.
 مواجهة الأطماع ال�صهيونية:ِّ
ال�صف و�أن نكون قلب ًا واحد ًا من �أجل القد� ��س والأمة العربية ،و�أن
 ...ودع ��ا حنا �إلى توحي ��د
تكون الأمة العربية قوية في وجه االطماع العن�صرية التي ت�ستهدف الم�ؤ�س�سات والمقد�سات وال�شعب
الفل�سطيني.
و�أك ��د �أنَّ الأمة العربية و�شعوبه ��ا ال�شرفاء ال يتركون ال�شعب الفل�سطيني وحيد ًا �أمام �إ�سرائيل
مع �أن �أهل القد�س يقفون �أمام ال�صهاينة ولكنهم بحاجة �إلى الم�ؤازرة وتكفيف دموعهم والوقوف مع
اليتامى والثكلى ،وقال لي�س الوقوف مع �شعبنا عن طريق الم�ؤتمرات والخطابات فهذه �شبعنا منها،
م�شي ��ر ًا �إلى حاجة القد�س �إلى م�شاريع �إ�سكاني ��ة وم�ست�شفيات �أهم من الأماكن الأخرى التي تر�سل
له ��ا الماليين ،و�أ�ض ��اف �إننا بحاجة لبناء الكنائ�س والم�ساجد ،و�أق ��ول ب�أن القد�س في خطر ،فعلى
(((
الجميع �أن يهبوا للم�ساعدة من �أجل �أن تكون القد�س مدينة محررة رمز ًا للمحبة وال�سالم.»...
 -1ينظر :موقع الهيئة الإ�سالمية امل�سيحية:
 -2ينظر :الن�ص الكامل يف م�ؤمتر الكويت ،على هذا املوقع:

www.elquds.org
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 النموذج الرابع:درا�سة للدكتور �إليا�س �إ�سعيد:
الفل�سطينيون الم�سيحيون �شركاء في الوطن ،ولي�سوا مجرد �أقلية:
« ....الخط ��ر ال ��ذي يته ��دد الم�سيحيين ف ��ي الأرا�ض ��ي الفل�سطينية هو الخط ��ر نف�سه التي
يواجه ��ه كل فل�سطين ��ي وكل �شعوب المنطقة ،وهو غياب ال�س�ل�ام ،واختالل موازين العدل ،وانعدام
اال�ستقرار»(((.
به ��ذه الكلمات المن�سوبة �إلى بطريرك القد�س مي�ش ��ال �صباح المعروف بمناه�ضة االحتالل،
ودعوت ��ه �إلى التعاي�ش ال�سلمي بين الم�سلمين والم�سيحيين في فل�سطين وفي المنطقة ب�صفة عامة،
�ص ّدر الدكتور �إليا�س �إ�سعيد ،رئي�س الجمعية الخيرية الأرثوذك�سية ببيت �ساحور ،و�أمين �سر مجل�س
الم�ؤ�س�سات الأرثوذك�سية في فل�سطين درا�سته المعنونة« :الم�سيحيون الفل�سطينيون ،حقائق و�أرقام
وتوجه ��ات» ،عر� ��ض نتائجها لأول مرة خ�ل�ال �أم�سية ثقافي ��ة نظمتها جمعية الجالي ��ة الفل�سطينية
ب�سوي�سرا يوم ( 6يونيو 2009م) ،بالعا�صمة الفدرالية ال�سوي�سرية( ،برن).
ويكت�س ��ي ه ��ذا البح ��ث �أهمية كبرى في لحظ ��ة يزداد فيه ��ا الحديث ع ��ن «الم�ضايقات التي
يتعر� ��ض لها الم�سيحيون في ال�شرق الأو�سط» ،ويتزامن مع دع ��وة الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما،
خ�ل�ال خطابه بجامعة القاه ��رة بداية هذا ال�شهر� ،إل ��ى �إن�صاف الم�سيحيين ف ��ي البلدان العربية
كالأقباط في م�صر ،والموارنة في لبنان.
�أم ��ا في الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة ،فقد توجهت الأنظار �إلى الم�سيحيين منذ فوز حما�س
باالنتخاب ��ات الت�شريعية يناير (2006م) ،وربطت دوائر كثيرة هجرتهم من الأرا�ضي الفل�سطينية،
ب�شعورهم بالتمييز �ضدهم.
وتمتاز هذه الدرا�سة بطابعها العلمي �إذ ت�ستعي�ض عن الكالم الإن�شائي بالإح�صاءات والأرقام
والحقائ ��ق الت ��ي ال تقبل جد ًال لتك�شف عن عم ��ق ترابط ال�شعب الفل�سطيني ب ��كل دياناته وطوائفه،
ولتثبت االندماج الكامل للم�سيحيين في الن�سيج االجتماعي المحلي ،على الم�ستويات كافة.
 التم�سك باالنتماء الفل�سطيني:عل ��ى خالف ما تر ّوج ل ��ه بع�ض الدوائر مث ًال ،ف� ��إنَّ الوثيقة ت�شدِّ ُد عل ��ى «�أنَّ الم�ضايقات التي
يتعر�ض لها الم�سيحيون الفل�سطينيون م�صدرها االحتالل ،ولي�س الم�ؤ�س�سات الفل�سطينية ،وي�ضيف
alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx/articlecommententry.aspx?id=217607&yq=0

� -1سعيد� ،إليا�س ،امل�سيحيون وامل�سلمون حقائق و�أرقام وتوجهات ،م�ؤ�س�سة �إليا ،الطبعة الأوىل2010 ،م� ،ص.2
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الدكت ��ور �إ�سعيد بفخر واعت ��زاز« :الم�سيحيون الفل�سطينيون جزء م ��ن المجتمع ومن ال�سلطة ،وهم
�أبناء الوطن ،جذورهم �ضاربة في تربته ،وال يعتبرون �أنف�سهم ج�سما غريب ًا ،كما يرف�ضون و�صفهم
بالأقلية ،حتى و�إن م ّثلوا واحد ون�صف بالمائة من ال�شعب الفل�سطيني».
يتوج ��ه ال�سيد �إ�سعيد بخطاب ��ه �إلى المطالبي ��ن بالإن�صاف والعدال ��ة للم�سيحيين في ال�شرق
الأو�سط« :نحن نرف�ض ّ
تدخلكم في �ش�ؤوننا� ،أو توظيف ملفنا لأغرا�ض م�شبوهة .نحن ن�ستم ّد قوتنا
من ال�شارع العربي ،ومن �إخوتنا الم�سلمين ،ومن ثقافتنا العربية ولغ ِتها ُل َغ ِة القر�آن».
 ...وب ��دال من ذل ��ك يدعو المجتمع الدولي �إل ��ى «مطالبة �إ�سرائيل به ��دم الجدار العن�صري،
ورف ��ع الحواجز التي تمن ��ع الم�سلمين والم�سيحيين م ��ن �أداء طقو�سهم الدينية ف ��ي القد�س» .وب ّين
ا�ستط�ل�ا ٌع للر�أي �أجراه �صاحب الدرا�سة �أن ( )%60من الم�سيحيين الفل�سطينيين يع ّرفون �أنف�سهم
ب�أنهم فل�سطينيون عرب ،و�أن ( )%30فقط يقدمون انتمائهم الديني على انتماءهم الوطني.
 الم�شاركة ال�سيا�سية:ه ��ذه الدرا�س ��ة ترف�ض االدع ��اءات الت ��ي تذهب �إلى الق ��ول ب� ��أنَّ الم�سيحيي ��ن الفل�سطينيين
م�ضطهدون ف ��ي الأرا�ضي المحتلة ،ويقول �إليا�س �إ�سعيد« :نحن نتمتع بحرية كاملة ،وننتقد �سيا�سة
ال�سلط ��ة حي ��ن نرى �أنها خاطئة ،ولي�س هناك م ��ن ي�ضايقنا �أو يعتدي علينا ،ب ��ل �أ�ستطيع القول �أنه
توجد لدينا حقوق وامتيازات تتجاوز بكثير ما هو متاح لإخوتنا الم�سلمين على الرغم من قلة عددنا
في ال�شارع الفل�سطيني».....
 ...وال يب ��دو ه ��ذا ال ��كالم بعيد ًا ع ��ن ال�ص ��واب �إذا علمنا الح�ض ��ور الق ��وي للم�سيحيين في
الم�ؤ�س�س ��ات ال�سيا�سية الفل�سطينية ،وف ��ي منظمة التحرير نف�سها� ،إذ يوجد ف ��ي الأرا�ضي المحتلة
( )10ر�ؤ�س ��اء بلدي ��ات ،و(ّ )10
موظفين كبار في مكتب رئي�س ال�سلط ��ة الفل�سطينية ،و(� )7سفراء
لل�سلط ��ة ،ووزيران بحكومة رام اهلل ،وفاز (� )7أع�ضاء م�سيحيون بمقاعد في البرلمان الفل�سطيني
الأخير الذي ّ
عطل عملية ال�صراع بين فتح وحما�س.
 ...ويكف ��ي الإ�ش ��ارة �إل ��ى �أنّ ( ) %20م ��ن مجم ��وع الم�سيحيي ��ن الفل�سطينيين ينتم ��ون �إلى
�أح ��د الأح ��زاب القائمة ،في حين تن�شط ن�سب ��ة كبيرة منهم من داخل م�ؤ�س�س ��ات المجتمع المدني
الفل�سطيني ،حيث نجد في الأرا�ضي المحتلة ( )575منظمة م�سيحية غير حكومية.
 ...وي�ؤك ��د �صاح ��ب الدرا�سة �أنَّ الم�سيحيي ��ن موجودون في جميع الأح ��زاب الوطنية ،ومنهم
عدد من ال�شهداء ،و�أن �أغلب م�ؤ�س�سي الحركات الثورية الفل�سطينية الممثلة داخل منظمة التحرير
ن�صار ،وحنان ع�شراوي،
الفل�سطينية هم من �أ�صل م�سيحي ،كنايف حواتمه ،وجورج حب�ش ،و�سليم ّ
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ه ��ذا بالإ�ضافة �إلى �أن ع�شرات من ال ُكتَّاب وال�شعراء والق�صا�صين قد رووا بكتاباتهم �شجرة الوعي
الفل�سطين ��ي ،و�ساهم ��وا بفعالية في الحفاظ عل ��ى الذاكرة الوطنية ،وفي نق ��د العقلية ال�صهيونية،
كالم�ؤرخ الفقيد �إدوارد �سعيد ،وال�شاعر �سميح القا�سم»(((.
��م ُي ْبنى على �أ�سا�سها،
•ويت�ض��ح م��ن النماذج ال�سابق��ة �أنَّ الت�سامح الديني له ِق َي ٌ
وف��ي ِخ َ�ض ِّمها يحق ُِّق غاي َته المرج َّوة ،و ُت َ�شكِّل بمجموعها دواف َع َ
قيم عليا
ذات ٍ
للتعاي�ش ال�سلمي َ -تم َّثلها �أهل مدينة القد�س -وهي:
 -1الت�سامح الديني �ضرورة وجودية:
�إن م ��ا يج ��ب ت�سليط ال�ضوء عليه �أن الت�سامح الديني ذو ب ْع ٍد وجودي� ،أي �أ َّنه �ضروري �ضرورة
الوجود نف�سه ،ف�س ّنة الوجود قد اقت�ضت �أن يكون وجود النا�س على الأر�ض في �شكل تجمعات ب�شرية،
وه ��ي و�إن اتفق ��ت فيما يجم ��ع بينها من وحدة الأ�ص ��ل والحاجة �إلى التجم ��ع والحر�ص على البقاء
والرغب ��ة في الت َم ًُكن من مقومات الحي ��اة وال�سعي في �إقامة التمدن والعم ��ران والت ْو ِق �إلى االرتقاء
والتقدم ،ف�إنها قد تباينت في ما تنفرد به كل مجموعة من خ�صو�صية عرقية ودينية وبيئية وثقافية.
فهذا االختالف النمطي �ضروري ،ووجوده حتمي ،حتى يتمكن كل فرد وكل مجتمع من العي�ش
ح�سبم ��ا لديه من �إرادة وحرية واختيار وبالطريقة التي يهواها ويرت�ضيها ،وهكذا نالحظ �أنَّ الغاية
من اختالف النا�س �إلى �شعوب وقبائل ،وتنوعهم �إلى ثقافات ومدنيات� ،إنما هو :التعارف ال التناكر،
والتعاي�ش ال االقتتال ،والتعاون ال التطاحن ،والتكامل ال التعار�ض ،وبات وا�ضح ًا �أنَّ �أهمية الت�سامح
الديني تتمثل في كونه �ضروري ًا �ضرورة الوجود نف�سه.
 -2الت�سامح الديني يقت�ضي االحترام المتبادل:
�إن قيم ��ة الت�سام ��ح الديني تتمثل ف ��ي كونه ُي ِق ُّر االخت�ل َ
�اف ،ويقبل التنوع ،ويعت ��رف بالتغاير
ويحت ��رم ما يم ِّي ُز الأفراد من معطيات نف�سية ووجداني ��ة وعقلية ،ويقدِّ ُر ما يخت�ص به كل �شعب من
مكون ��ات ثقافية امتزج فيها قديم ما�ضيه بجدي ��د حا�ضره ،ور�ؤية م�ستقبلة ،وهي �سبب وجوده و�سر
بقائه وعنوان هويته ومبعث اعتزازه.
�-3إنَّ الت�سام ��ح الديني يقت�ضي الت�سليم المطلق – اعتقاد ًا و�سلوك ًا وممار�سة -ب�أنه �إذا كان
له� ��ؤالء وج ��ود فلأولئك وجود ،و�إذا كان له� ��ؤالء دين له حرمته فلأولئ ��ك دين له الحرمة
نف�سها ،و�إذا كان له�ؤالء خ�صو�صية ثقافية ال تر�ضى االنتهاك فلأولئك خ�صو�صية ثقافية
الم�س �أبد ًا.
ال تقبل َّ
 -1ينظر� :سعيد� ،إليا�س ،امل�سيحيون وامل�سلمون حقائق و�أرقام وتوجهات.املرجع ال�سابق� ،ص.30-2
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 -4الت�سامح الديني داع ٌم لإقامة مجتمع مدني:
فمن الوا�ضح �أن الت�سامح الديني ُي َع ُّد �أر�ضي ًة �أ�سا�سي ًة لبناء المجتمع المدني و�إر�ساء قواعده،
فالتعددية والديمقراطية وحرية المعتقد وقبول االختالف في الر�أي والفكر وثقافة الإن�سان وتقدير
المواثي ��ق الوطني ��ة ،واحترام �سيادة القان ��ون خي ��ارات ا�ستراتيجية ،وقيم �إن�ساني ��ة ناجزة ال تقبل
التراج ��ع وال التفري ��ط وال الم�ساومة ،فالت�سامح عامل فاعل في بناء المجتمع المدني ،وم�شجع على
تفعيل قواعده.
�سبب لتحقيق الم�صال ��ح الم�شتركة لجميع �أفراد المجتمع على اختالف
-5الت�سام ��ح الديني ٌ
�أديان ��ه و�أعراقهم ،و�أنه �سبب لتحقيق الأمن واال�ستقرار في المجتمع ،وتنمية المجتمعات
وتطويرها �سيا�سي ًا واجتماعي ًا واقت�صادي ًا وثقافي ًا.
الخاتمة
الحمد هلل الذي ِب ِن َعمِ ه َت ِت ُّم ال�صالحات ،وبعد..
مفهوم التعاي�ش ال�سلمي ،والت�سامح الديني عند �أ�صحاب الديانات
تناولت هذه الدرا�سة
فقد
ْ
َ
ال�سماوي ��ة من خالل الفهم ال�سليم لأحكام رب العالمي ��ن ،رب الديانات جميع ًا ،وب ّينت �أن التعاي�ش
الدين ��ي هو الو�سيل ��ة للتوا�ص ��ل الح�ضاري والتب ��ادل الثقافي والتق ��اء الأمم لما فيه خي ��ر الب�شرية
و�صالحه ��ا الع ��ام ،كما وهدفت الدرا�سة �إلى بيان �أهمية القد� ��س التاريخية والمكانية عند �أ�صحاب
الديان ��ات ال�سماوية ،وق ّدمها نموذج ًا تطبيقي ًا حي ًا يمكن االقتداء ب ��ه في مجالي التعاي�ش ال�سلمي،
والت�سامح الديني.
وخل�ص الباحث �إلى جملة من النتائج ،كما يلي:
�-1إنَّ معن ��ى التعاي�ش هو قبول الت�صالح الدنيوي والوج ��ود والجوار ،واالتفاق على جملة من
الأخ�ل�اق الإن�سانية التي تتيح فر�صة لتبادل الح ��وار والإقناع ،ورف�ض الطغيان والجبروت
والكبرياء وفر�ض الهيمنة ،ب�أن يتخذ النا�س ُ
بع�ضهم بع�ض ًا �أرباب ًا من دون اهلل ،ي�ستوحون
منه ��م التعالي ��م والمبادئ� ،أو يخ�شونه ��م� ،أو يخ�ضعون لما يملكونه من ق ��وة باط�شة ،مما
ي�ؤَدِّي �إلى خلل في الكيان الإن�سانى ،و�إلى الفو�ضى فى العالم.
�-2إنَّ من ال�صعوبة �أنْ يعي�ش الإن�سان مع نف�سه دون �أن يختلط مع بقية المجتمعات الأخرى،
ثان� ،أو مع �أطراف �أخرى،
التي ت�ؤمن بغير دينه ،ودون �أن يدخل في عملية تَباد ِلية مع طرف ٍ
تق ��وم على التوافق حول �أهداف� ،أو �ضرورات م�شتركة ،لذل ��ك ف�إنه ينبغي �أنْ ينطلق هذا
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التعاي�ش ابتدا ًء من الثقة واالحترام المتبادلين ،ومن الرغبة في التعاون لخير الإن�سانية،
ومن �أجل الحياة الإن�سانية الحرة الكريمة ،وفي المجاالت ذات االهتمام الم�شترك.
�-3إنَّ الإ�س�ل�ام بمنهج ��ه وتعاليمه وا�ض� � ٌح ال غمو�ض فيه ،وم ��ن �أراد �أن يتعرف عليه فليت�أمل
م�ص ��ادره المعتبرة الأ�صلية ،ولينظر حقيقة ما جاء به كدين �سماوي خاتم� ،أما �أن نحكم
قيا�س باطل وظلم
على الإ�سالم من خالل ت�صرفات بع�ض المخالفين والمق�صرين فذلك ٌ
كبي ��ر للإ�س�ل�ام ،فالإ�سالم قد قاوم كل اتج ��اه َي ْنزع �إلى الت�ش ��دد والتع�صب والغلو ،وعلى
العق�ل�اء والمن�صفي ��ن التعرف على الإ�سالم م ��ن خالل قواعده و�أحكام ��ه ومنهجه ،فقد
ج ��اء الإ�سالم بجميع الأحكام الت ��ي تنظم كافة العالقات ،وترقق �أخ�ل�اق النا�س وتهذب
�سلوكه ��م ،وتح ّرم االعت ��داء على الآخري ��ن الم�سالمين ،ومن يخالف ذل ��ك فهو بعيد عن
منهج الإ�سالم ،والإ�سالم من تفريطه وغل ّوه براء.
�-4أنَّ التعاليم الم�سيحية متمثل ًة بالإنجيل ،مملوء ٌة بالتعاليم التي ُت ْل ِزم الم�سيحيين بالتعامل
مع بقية �أبناء الأديان الأخرى بالمحبة والت�سامح ،وعدم َن ْب ِذ الآخر المختلف عقيدة ولون ًا
و�ش ��ك ًال ،والأ�ص ��ل في جميع المعتق ��دات �أنَّ الإن�سان عند اهلل مف�ضل عل ��ى �أي �شيء �آخر،
و�أ َّن ��ه من الظ ْل ِم الكبير �أن تتناحر ال�شعوب وت�سفك الدماء البريئة على معتقدات ،لو �شاء
لها اهلل �أن تكون واحدة موحدة لجميع بني الب�شر ،لفعل ذلك ،ولكن الأ�صل في الحياة هو
االختالف وتبادل الآراء والتفاهم والعي�ش الم�شترك.
ت�ضاهيها
يت  -وما تزال  -بمكانة عظيمة في التاريخ الإن�ساني ،لم ِ
حظ ْ
�-5إنَّ مدينة القد�س ِ
في ذلك �أ َّي ُة مدين ٍة عبر التاريخ وعلى مر الع�صور ،فلقد ت َّميزَ ْت هذه المدينة بخ�صو�صية
اكت�سبتها من انفرادها بالبعد الروحي المرتبط بالزمان والمكان ،فكانت ملتقى االت�صال
والتوا�ص ��ل بي ��ن ق ��ارات العالم القدي ��م ،تعاقبت عليها الح�ض ��ارات و�أَ َّم ْت َه ��ا المجموعات
الب�شرية المختلف ��ة ،مخ ِّلف ًة وراءها �آثارها ومخطوطاته ��ا الأثرية ،التي ج�سدت المالحم
والح�ضارة والتاريخ ،و ِلهذا داللة على ِع َظ ُم المكان وقد�سيته.
حي ل ُك ِّل العالم،
�-6إنَّ التعاي�ش والأخ ّوة بين الم�سلمين والم�سحيين في مدينة القد�س نموذ ٌج ٌ
وبالرغ ��م م ��ن كل العوام ��ل ال�سيا�سية واالقت�صادي ��ة واالجتماعية ال�صعب ��ة� ،سيظل �أبناء
الديانتي ��ن مع ًا �شركاء ف ��ي الدم والم�صير ،وله ��م كافة الحقوق وعليه ��م كافة الواجبات
الوطنية تجاه ق�ضية فل�سطين عامة والقد�س خا�صة.
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