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اإلسقاطات السياسية في كتاب

 »بين القدس ومكة؛ قداستها وخالصها الديني في القرآن والتراث 
اإلسالمي«

قراءة تحليلية لنماذج مختارة 

أحمد البهن�شي)1(

اهتم	 التي	 املختلفة	 واملوضوعات	 االهتمامات	 بين	 وبارزة	من	 مهمة	 منزلة	 الكريم«	 »القرآن	 احتل	

والتعرض	 بدراستها،	 اإلسرائيلي(	 الصهيوني،	 )اليهودي،	 بمراحله	جميعها	 عامة	 اليهودي	 االستشراق	

لها	بالترجمة	والبحث	والتحليل	والدراسة	والنقد،	وهو	ما	ظهر	جلًيا	في	إعداد	ترجمات	عبرية	مطبوعة	

الكريم	 القرآن	 حول	 مقاالت	 إعداد	 إلى	 إضافة	 إسرائيل،	 في	 صدرت	 الكريم	 القرآن	 ملعاني	 وكاملة	

واملقررات	 والدراسات	 والكتب	 األبحاث	 من	 كثير	 على	 عالوة	 اإلسرائيلية،	 اليهودية/	 باملوسوعات	

الدراسية	اإلسرائيلية	حول	القرآن	الكريم.

ويرى	بعضهم	أن	أهم	السمات	املميزة	لالستشراق	اليهودي	عامة،	ولالستشراق	اإلسرائيلي	خاصة،	

تناولها	 التي	 وموضوعاته	 اهتماماته	 إن	 إذ	 واهتماماته؛	 موضوعاته	 على	 السيا�سي)2(”	 الطابع	 »غلبة	

استخدم	وطوع	 التاريخي	 أو	 األدبي	 أو	 اللغوي	 أو	 منها	 الديني	 كان	سياسًيا،	وحتى	 بالدراسة	معظمها	

لخدمة	أغراض	سياسية،	ويرجع	سبب	بروز	تلك	السمة	في	مرحلة	االستشراق	اإلسرائيلي	خاصة	إلى	

إرتباط	املجهود	االستشراقي	اإلسرائيلي	بكيان	سيا�سي	زرع	بالقوة	في	املنطقة،	وهو	“إسرائيل”،	لذلك	

لم	يكن	غريًبا	أن	ُيجّيش	وُيحشد	املجهود	الفكري	كله،	ومن	ضمنه	االستشراقي،	من	أجل	خدمة	هذا	

)1(	أحمد	البهن�سي:	باحث	ومترجم	مصري.

	،37 العدد	 الشرقية،	 الدراسات  مجلة  األهداف«،	 السمات،	 اإلشكالية،	 اإلسرائيلي:	 »االستشراق	 البهن�سي،	 صالح	 أحمد	 	 	)2(
)2007(،	ص	470.
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الكيان	السيا�سي.	

تميز	 التي	 السمات	 أبرز	 من	 السيا�سي”	 “الطابع	 هذا	 يكون	 أن	 غريًبا	 يكن	 لم	 سبق،	 ما	 في	ضوء	

االستشراق	اإلسرائيلي	عن	املراحل	األخرى	لـ”املدرسة	اليهودية	في	االستشراق)3(”،	والتي	تبدأ	بمرحلة	

اإلسالم	 دراسة	 نحو	 التوجه	 حول	 واهتماماته	 موضوعاته	 تمحورت	 الذي	 اليهودي”	 “االستشراق	

مع	 ظهر	 وقد	 عامة،	 الغرب	 في	 االستشراقية	 الحركة	 من	 جزًءا	 بوصفهما	 اإلسالمية	 واملجتمعات	

بدايات	القرن	الـ18م؛	فقد	احتل	املستشرقون	اليهود	منزلة	مرموقة	داخل	حركة	االستشراق	الغربي	

الحال-	 بطبيعة	 ارتبط-	 الذي	 الصهيوني”	 “االستشراق	 مرحلة	 فهي	 الثانية	 املرحلة	 أما	 األوروبي.	 	–

زه	من	االستشراق	 بالحركة	الصهيونية	التي	ظهرت	باألساس	في	شرق	أوروبا	عام	1881م؛	األمر	الذي	ميَّ

الغربي،	من	حيث	أْن	أصبحت	له	أهدافه	وموضوعاته	الخاصة	التي	تهدف	لخدمة	الحركة	الصهيونية،	

ثالثة	 اليهودي	في	فلسطين	بصورة	علمية.	ويأتي	“االستشراق	اإلسرائيلي”	في	مرحلة	 وتأصيل	الوجود	

االستشراق	 مرحلتي	 من	 لكل	 امتداد	 وهو	 1948م،	 عام	 إسرائيل	 دولة	 قيام	 مع	 يبدأ	 إذ	 وأخيرة؛	

“اليهودي”	و”الصهيوني”،	ومن	ثم	فقد	حمل	سمات	املرحلتين	السابقتين	وأهدافهما	نفسها،	منفرًدا	

واملآرب	 السياسية،	 املصالح	 في	خدمة	 به،	صبت	جميعها	 نفسه	بسمات	وأهداف	خاصة	 الوقت	 في	

الفكرية	والثقافية	إلسرائيل)4(.			

تتمحور	أهم	أسباب	غلبة	“الطابع	السيا�سي”	على	اهتمامات	االستشراق	اإلسرائيلي	وموضوعاته	

خاصة،	في	أن االستشراق	يمثل	بالنسبة	لـ«إسرائيل«	صمام	أمان	إستراتيجي	وسيا�سي	ال	غنى	لها	عنه؛	

نظًرا	لقيامه-	أي	االستشراق-	بتقديم	املجهودات	العلمية	واألكاديمية	لصناع	القرار	اإلسرائيليين	حول	

	من	املعلومات	
ً
القضايا	املختلفة	املرتبطة	بالصراع	العربي-اإلسرائيلي)5(،	عالوة	على	تقديمه	كًما	هائال

حول	الشؤون	العربية	واإلسالمية	جميعها؛	األمر	الذي	يمثل	إفادة	كبيرة	بالنسبة	إلى	إسرائيل	للتعرف	

أنه	 على	 إسرائيل	 داخل	 االستشراقي	 للمجهود	 ُينظر	 إذ	 واإلسالمية؛	 العربية	 البلدان	 على	 قرب	 عن	

)3(		محمد	خليفة	حسن،	»املدرسة	اليهودية	في	االستشراق«،	مجلة رسالة املشرق،	املجلد	12،	األعداد	1-4،	)2003(،	ص	45.		

)4(	أحمد	صالح	البهن�سي،	االستشراق	اإلسرائيلي،	ص	458-457.

ص	 	،)1992 والتوزيع،	 للنشر	 الجليل	 دار	 )عمان:	 ط1،	 إسرائيل،	 لدى	 الصراع	 وأبحاث	 االستشراق	 الكريم،	 عبد	 إبراهيم	 	)5(
.186،187
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مجهود	ذا	ُبعد	قومي	أمني	واستراتيجي)6(،	فعلى	سبيل	املثال	نجد	أن	كثيًرا	من	املؤلفات	لواحدة	من	

أبرز	املستشرقين	اإلسرائيليين	وهي	»حافا	الزروس-	يافيه)7(”	ترجمت	وزارة	الدفاع	اإلسرائيلية	عدًدا	

العبرية،	وأعادت	إصدارها،	ومنها	كتاب	“اإلسالم:	خطوط	عريضة”	عام	 إلى	 اإلنكليزية	 من	كتبها	من	

1980،	وكتاب	“أحاديث	أخرى	عن	اإلسالم”	عام	)8(1985.											     

ירושלים  בין  بعنوان	 التحليلية	 والقراءة	 للعرض	 املاثل	 الكتاب	 هذا	 يأتي	 ما	سبق،	 في	ضوء	

ومكة...  القدس  »بين  האסלאם  ובמסורת  בקוראן  וגאולה  למכה...קדושה 
قداستها وخالصها الديني في القرآن والتراث اإلسالمي«، للمستشرق اإلسرائيلي البروفيسور اوري 

روبين، من إصدار عام 2019.	واحًدا	من	أحدث	اإلصدارات	االستشراقية	العلمية	حول	منزلة	مدينتي	

بـ)التراث	 املعاصر	 اإلسرائيلي	 االستشراقي	 الفكر	 في	 يعرف	 ما	 وفي	 الكريم،	 القرآن	 في	 ومكة	 القدس	

االسالمي	املبكر(،	وقد	صدر	عن	دار	نشر	»ماجنس”	اإلسرائيلية	التابعة	للجامعة	العبرية	في	القدس	

العلمية	 الدوائر	 اهتمام	 مدى	 يعكس	 ما	 وهو	 إسرائيل،	 في	 جامعة	 وأقدم	 أهم	 تعد	 والتي	 املحتلة،	

واألكاديمية	اإلسرائيلية	بالنص	القرآني،	ودراسته	من	جانب،	كما	يعكس	مدى	الحرص	االستشراقي	

اإلسرائيلي	على	محاولة	تطويع	النصوص	الدينية	اإلسالمية	املقدسة	لخدمة	أهداف	وأغراض	فكرية	

خلفية	 على	 خصوًصا	 املحتلة،	 القدس	 بمدينة	 املتعلقة	 تلك	 سيما	 ال	 آخر،	 جانب	 من	 وسياسية	

الخالفات	الفلسطينية	–	اإلسرائيلية	واإلسرائيلية	الداخلية	حول	القدس	عموًما،	واألماكن	املقدسة	

فيها	وحق	العبادة	والصالة	بصورة	خاصة.		

)6(	أحمد	البهن�سي،	اإلسقاطات	السياسية	في	الترجمات	العبرية	الحديثة	ملعاني	القرآن	الكريم:	دراسة	تحليلّية	نقدّية	لنماذج	مختارة،	
من	كتاب:	مؤتمر	الترجمة	واشكاالت	املثاقفة	)3(،	)الدوحة:	منتدى	العالقات	العربية	والدولية،	2017(،	ص	689.

التاريخ	 أعمالها	على	 تركزت	 1930م،	 أملانية،	مواليد	عام	 )1930-1998م(:	مستشرقة	إسرائيلية	من	أصول	 يافيه	 )7(	حافا	الزروس	
أبوعنزه،	 الحاج	 )عطوة	 الغزالي.	 أبي	حامد	 والدكتوراة	حول	 املاجسستير	 في	 رسالتها	 وكان	موضوع	 الوسطى،	 القرون	 اإلسالمي	خالل	

»حافا	الزاروس	يافيه،	مستشرقة	إسرائيلية	حياتها	وأعمالها«،	موقع البرق اإلخباري،	)2015(
 https//:www.barq.co.il%/D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A7%-D9%84%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%

D9%88%D8%B3%-D9%8A%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%87%-D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B
1%D9%82%D8%A9%-D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A.)	/

)8(	أحمد	صالح	البهن�سي،	االستشراق	اإلسرائيلي،	ص	475.		

https://www.barq.co.il/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A/
https://www.barq.co.il/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A/
https://www.barq.co.il/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A/
https://www.barq.co.il/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A/
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ُيبرز	الكتاب	أيًضا	ذلك	»الطابع	السيا�سي«	في	الكتابات	االستشراقية	اإلسرائيلية	املعاصرة، وهو ما 

يظهر في محاولة إثبات الكتاب عدم قدسية مدينة القدس لدى املسلمين وفي مصادرهم الدينية، 

وأن صراعهم السيا�شي عليها ليس له أسس دينية ثابتة ومقدسة.

ويظهر	من	خالل	الكتاب	استخدام	مؤلفه	املنهَج	)اإلسقاطي(	Projection	سواء	على	مستوى	فكري	

أم	سيا�سي؛	إذ	يظهر	من	خالل	الكتاب	محاولة	مؤلفه	إيصال	أفكار	وإثبات	أيديولوجية	استشراقية	

إسرائيلية	ذات	خلفيات	صهيونية	تتعلق	بمدينتي	القدس	ومكة	من	خالل	استخدام	املنهج	اإلسقاطي	

وأدواته	املختلفة.

يعد	»املنهج	االسقاطي«	من	املناهج	االستشراقية	القائمة	على	“تفسير	األوضاع	واملواقف	واألحداث	

النفس	 داخل	 في	 يدور	 ملا	 انعكاس	 إليها	من	خالل	عملية	 والنظر	 عليها،	 واملشاعر	 الخبرات	 بتسليط	

البشرية)9(”. وتنحصر	أدواته	في	أن	ُيستبدل	بالظاهرة	املدروسة	ظواهر	أخرى،	تمثل	أشكال	األبنية	

النظرية	املوجودة	في	ذهن	املستشرق؛	فهذا	املنهج	يتمثل	في	خضوع	الباحث	أو	املستشرق	لهواه،	وعدم	

استطاعته	التخلص	من	االنطباعات	التي	تركتها	لديه	بيئته	الثقافية،	كذلك	عدم	تحرره	من	األحكام	

نها	حول	موضوع	بحثه،	سواء	كانت	هذه	األحكام	عقلية	أو	انفعالية	أي	 سبقة	)األيديولوجيا(	التي	كوَّ
ُ
امل

)غير	موضوعية(،	مع	أن	التحرر	من	ذلك	يعد	هو	الشرط	األول	للبحث	العلمي)10(.

		وقد	يكون	اإلسقاط	)مطلًقا(	عندما	ال	يرى	املستشرق	من	الظاهرة	التي	أمامه	شيًئا،	وال	يرى	فيها	

سبقة	عنها،	وقد	يكون	)نسبًيا(	عندما	يرى	الظاهرة،	ولكن	يضيع	منه	
ُ
إال	صورته	الذهنية	وأفكاره	امل

تفسيرها	الحقيقي،	وكيفية	خروجها	من	النص	الديني)11(.

ونظرا	ألهمية	مؤلف	الكتاب	املستشرق	اإلسرائيلي	البروفيسور	»أوري	روبين«	وتأثير	كتاباته	حول	

بيل	الشروع	في	عرض	أهم	محتويات	الكتاب	وتحليل	
ُ
القرآن	سواء	داخل	إسرائيل	أم	خارجها،	فإننا	ق

)9(	أسعد	رزق،	موسوعة	علم	النفس،	ط3،	)بيروت،	املؤسسة	العربية	للدراسات	والنشر،1987(،	ص40.

)10(	حسن	حنفي،	التراث	والتجديد،	موقفنا	من	التراث	القديم،	)القاهرة،	مكتبة	األنجلو	املصرية،	د.ت(،	ص	77-76.

)11(	حسن	حنفي،	ص	66.
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نماذج	مختارة	منه،	نستعرض	أوال	سيرته	الذاتية	العلمية،	ونبذة	عن	أهم	مؤلفاته	حول	القرآن	لكريم،	

وذلك	على	النحو	اآلتي:	

: مؤلف الكتاب وسيرته العلمية
ً

أول

يعد	املستشرق	اإلسرائيلي	البروفيسور	أوري	روبين	אורי רובין	واحًدا	من	أهم	وأبرز	املستشرقين	
اإلسرائيليين	املعاصرين	املختصين	في	الدراسات	القرآنية؛	فصفته	العلمية	الحالية	هي	أستاذ	)شرفي(	

للدراسات	القرآنية	والتراث	اإلسالمي	املبكر	في	قسم	الدراسات	العربية	واإلسالمية	بكلية	الدراسات	

اإلنسانية	واالجتماعية	–	جامعة	تل	أبيب.	

ولد	روبين	بفلسطين	في	1944/6/24،	والتحق	في	بداية	عقد	الستينيات	من	القرن	املا�سي	بمركز	

كان	 والذي	 العربية،	 اللغة	 تعليم	 في	 املتخصص	 االستشراقي(	 )التوجه	 המזרחנית	 המגמה 
التعايش	 العربي،	وكيفية	 اللغة	واألدب	 تعلم	 للعربية،	وبه	 جيدون	

ُ
امل الطلبة	اإلسرائيليين	 به	 يلتحق	

مة	مثل	العربية	الكالسيكية	)الُفصحى(،	 درَّس	به	بعض	املواد	القّيِ
ُ
مع	السكان	العرب،	حيث	كانت	ت

ا	
ً
؛	إذ	تعلم	به	تراث والقرآن،	ومن	خاللها	عرف	الكثير	عن	العالم	اإلسالمي	وعن	حياة	النبي	محمد	

دينًيا	خالًصا،	ال	سيما	ما	يتعلق	منه	بالعربية	واإلسالم،	فقد	وجد	نفسه	ُمحًبا	لكل	ما	يتعلق	بالعربية	

رأيه-	لسيطرة	 نظًرا	–	بحسب	 عنهما	 الكثير	 ملعرفة	 البالغة	 باألهمية	 بإحساسه	 وباإلسالم،	مدفوًعا	

رجال	الدين	على	العالم	العربي	املحيط	بإسرائيل)12(.	

1969م	 عام	 أولهما	 أبيب،	 تل	 جامعة	 من	 األول(	 الجامعي	 )اللقب	 ليسانس	 على	شهادتي	 حصل	

اللغة	 في	تخصص	 1972م	 في	عام	 التوراتية	وتاريخ	الشرق	األوسط،	وثانيهما	 الدراسات	 في	تخصص	

تدريس	 في	 أبيب	 تل	 جامعة	 من	 تكميلية”	 دراسية	 “شهادة	 على	 1970م	 عام	 وحصل	 العربية)13(.	

.www.urirubin.com		اإلنترنت	على	روبين«	صفحة«	انظر:	12((
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الكتاب	املقدس،	وفي	عام	1976م	حصل	من	الجامعة	نفسها	على	شهادة	الدكتوراه	من	قسم	اللغة	

العربية،	وكانت	تحت	عنوان	“النبي	محمد	في	التراث	اإلسالمي	املبكر”	تحت	إشراف	البروفيسور	“مائير	

الدراسات	األفرو-	 العربية	بمعهد	 اللغة	 الذي	يعد	من	كبار	أساتذة	 	،M.	 J	 .Kister	 يعقوب	كيستر”	

إذ	 املتوسط؛	 العبري	 التعليم	 في	 االتجاهات	االستشراقية”	 بـ”أبو	 العبرية،	ويسمى	 بالجامعة	 آسيوية	

تمت	االستعانة	به	في	وضع	كثير	من	املناهج	التعليمية	الخاصة	باإلسالم	والعرب	التي	تدرس	في	مراحل	

التعليم	املتوسط	باملدارس	اإلسرائيلية)14(.

واإلسالمية	 العربية	 الدراسات	 ومراكز	 أقسام	 داخل	 كثيرة	 وبحثية	 علمية	 مراكز	 »روبين«	 شغل	

اإلنسانيات	 بكلية	 واإلسالمية	 العربية	 الدراسات	 قسم	 رئاسته	 أبرزها	 كان	 اإلسرائيلية،	 بالجامعات	

)اآلداب(	–	جامعة	تل	أبيب	ملدة	ستة	أعوام	في	بين	1984-1990؛	ثم	ُرقي	منذ	1994/11/1	إلى	درجة	

»أستاذ«	بالقسم)15(.

العبرية	 القرآنية	من	أشهرها	ترجمه	 الدراسات	 في	مجال	 املؤلفات	 للبروفيسور	»روبين«	عدد	من	

2005.	وكذلك	ثالثة	كتب	 ملعاني	القرآن	الكريم	التي	صدرت	طبعتها	األولى	عن	جامعة	تل	أبيب	عام	

باإلنكليزية،	وهي:	

 The	Eye	of	the	Beholder:	the	Life	of	Muhammad	as	Viewed	by	the	Early	Muslims 1-
.)a	Textual	Analysis(,	Princeton,	1995

2-	Between	Bible	and	Qur’an:	 the	Children	of	 Israel	and	 the	 Islamic	Self-Image.	
Princeton,	1999.

3-	 Muhammad	 the	 Prophet	 and	 Arabia,	 Variorum	 Collected	 Studies	 Series,	
Ashgate, 2011)16(.

عالوة	على	الكتاب	املاثل	للعرض	الذي	صدر	بالعبرية،	وكتاب	آخر	بالعبرية	صدر	أواخر	عام	2019 

)14(	أحمد	البهن�سي،	ترجمة	معاني	القرآن	الكريم	إلى	العبرية...،	ص	11.

)15(	املرجع	نفسه،	الصفحة	نفسها.

.www.urirubin.com		اإلنترنت	على	روبين«	صفحة«	انظر:	16((
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الصوت	 השליח	كالم	 מוחמד  אל  האלוהי  הקול  הקוראן...דבר  بالعبرية	وحمل	عنوان	

اإللهي	إلى	محمد	الرسول )17(.	

הארץ  أبرزها:	 من	 واإلنكليزية،	 العبرية	 باللغتين	 الكريم	 القرآن	 حول	 عدة	 علمية	 مقاالت	 وله	

ونهاية	 املوعودة	 األرض	 האסלאם	 ובמסורת  בקוראן  הימים  ואחרית  המובטחת 
2018	ضمن	أعمال	كتاب	تذكاري	حول	املستشرق	اإلسرائيلي	 بالقرآن	والتراث	اإلسالمي	عام	 األيام	

 Moses	and	the	Holy	Valley	Tuwan:	On	the	biblical	and	Midrashic“	ومقال	جيل)18(.	موشيه

	..81)19(-73	,)2014(	1/background	of	a	Qurʾanic	scene“,	Journal	of	Near	Eastern	Studies	73

ثانًيا: أبرز محتويات الكتاب

اشتمل	الكتاب	على	عدد	من	املوضوعات	والقضايا	التي	تتعلق	بمدينتي	مكة	والقدس	ومكانتهما	

ومدى	قدسيتهما	في	القرآن	الكريم	والتراث	اإلسالمي،	وهو	ما	يمكن	عرضه	على	النحو	اآلتي:

1. القدس ومكة في القرآن والتراث السالمي

أشار	مؤلف	الكتاب	في	مقدمته	إلى	أنه	يسلط	الضوء	على	تاريخ	املكانة	املقدسة	للقدس	ومكة	في	

القرآن	وفي	ما	ُيسمى	بـ«التراث	اإلسالمي	املبكر«؛	فمكانتهما	املقدسة	بارزة	في	القرآن	الكريم	الذي	ورد	

فيه	كيف	أسرى	هللا	بالنبي	محمد	خالل	الليل	من	املسجد	الحرام	في	مكة	إلى	املسجد	األق�سى،	ويرى	

الكتاب	أن	هذا	املسجد	-	أي	املسجد	األق�سى-	ليس	هو	املوجود	حالًيا	في	مدينة	القدس)20(.		

)17(	املرجع	نفسه.

)18(	املرجع	نفسه.
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ورأى	الكتاب	أنه	باملقارنة	بين	قدسية	مكة	وقدسية	القدس	في	اإلسالم،	نجد	أن	األولى	كانت	لها	

املتعلقة	 األساس	 والشعائر	 الطقوس	 واحًدا	من	 يعد	 بها	 األسود	 الحجر	 أن	 كبيرة،	وخاصة	 قدسية	

بشعيرة	الحج	في	اإلسالم،	أما	القدس	فلم	تنل	قداستها	في	اإلسالم	إال	في	عهد	األمويين	)661-750	م(	

الذين	حاولوا	تعضيد	سلطتهم،	وإيجاد	بديل	مقدس	من	مكة)21(.	

القدس	 مكانة	 واملستشرقين	حول	 الباحثين	 مواقف	 الكتاب	 استعرض	 كذلك،	 املضمار	 هذا	 في	

وقدسيتها،	ويرى	أنهم	اتخذوا	)موقًفا	وسطًيا(	من	هذا	األمر،	واعتبروا	أن	القدس	كانت	لها	قداسة	في	

بدايات	ظهور	اإلسالم،	لكن	هذا	املوقف	املحمدي	منها	لم	ينجح	في	استمالة	اليهود	إلى	جانبه	في	بداية	

دعوته،	وهو	ما	أدى	به	إلى	استبعادها،	والتركيز	على	قدسية	ومكانة	مكة	وما	يحيط	بها)22(.	

أما	روبين	فيطرح	رؤية	مغايرة	من	خالل	هذا	الكتاب	املاثل	للعرض؛	إذ	يرى	أن	القدس	كانت	مقدسة	

في	البدايات	األولى	لإلسالم،	لكنه	يلفت	االنتباه	إلى	ضرورة	التمييز	بين	مكانتها	في	السور	املكية	ومكانتها	

في	السور	املدنية؛	فيرى	أن	قداستها	تبلورت	بشكل	قوي	في	السور	املكية،	وهي	الصورة	التي	تغيرت	في	

ختارة«	وردت	في	التراث	اإلسالمي	الديني	الشفوي	بصورة	كبيرة)23(.	
ُ
السور	املدنية،	كما	أن	»مكانتها	امل

ويربط	روبين	بين	ذلك	وحادثة	تغيير	»القبلة«	اإلسالمية	من	القدس	إلى	مكة،	إذ	يرى	أن	ذلك	لم	

يكن	عائًدا	ألسباب	دينية	فقط،	تهدف	إلى	فصل	التبعية	الدينية	اإلسالمية	لليهود،	وإضفاء	نوع	من	

االستقاللية	والخصوصية	عليها،	وانما	تؤشر	كذلك	إلى	موقف	سيا�سي	تغير	تجاه	اليهود	الذين	رفضوا	

اتباع	دعوة	محمد.	مشيًرا	إلى	أن	مكة	والقدس	في	البدايات	األولى	لإلسالم	تنافستا	على	احتالل	مكانة	

مقدسة	اختلطت	فيها	األسباب	السياسية	بالدينية)24(.	

الغلبة	 القرآنية،	يتضح	مدى	 السور	 في	 القدس	ومكة	 بين	مكانة	 بمقارنة	سريعة	 أنه	 ويرى	روبين	

 שם،	עמ׳  4. )21(

 שם،	עמ׳  5-10. )22(

 שם،	עמ׳  10. )23(
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ل	إشكالية	للمثقفين	
َّ
ملكة	في	ذلك	األمر،	فهي	أم	القرى	واملهبط	األول	للوحي	اإللهي،	وهو	األمر	الذي	مث

واملفسرين	املسلمين	الذين	حاولوا	إضفاء	قداسة	أكبر	على	القدس،	ال	سيما	خالل	العصر	الوسيط	

ا	عسكرًيا	للمدينة	من	قبل	الحمالت	الصليبية)25(.		
ً
الذي	شهد	استهداف

اإلسالم،	 من	 األولى	 القرون	 في	 اإلسالمي	 الديني	 بالتراث	 يتعلق	 ما	 في	 أنه	 كذلك،	 روبين	 أضاف	

تكّون	موقفان	مغايران	تجاه	القدس	ومكانتها؛	األول:	يرى	بالقدسية	األبدية	ألرض	فلسطين	بما	فيها	

القد�سي	وقبة	الصخرة	في	وسطه،	والثاني:	ُمخالف،	ويرى	بقدسية	مدينة	مكة	وما	 القدس	والحرم	

عن	 أبًدا	 بعيدين	 يكونا	 لم	 املوقفين	 هذين	 أن	 على	 مشدًدا	 أخرى،	 مدينة	 أية	 عن	 وأفضليتها	 حولها	

املواقف	واألجواء	السياسية	السائدة	في	ذلك	العصر،	ولم	يكونا	بعيدين	أيًضا	عن	املواقف	القبائلية	

واالقتصادية	وحتى	الشخصية)26(.

اه	بـ«التخبط«	الواقع	في	القرآن	حول	قداسة	كل	من	مكة	والقدس،	 رأى	الكتاب	كذلك،	أن	ما	سمَّ

يعود	إلى	التغييرات	التي	حدثت	في	العالقات	بين	محمد	واليهود	العرب،	ومع	مجيء	املسلمين	األوائل	إلى	

ستعيدت	بأذهانهم	مرة	أخرى	القداسة	القرآنية	حول	املسجد	األق�سى،	
ُ
فلسطين	بعد	وفاة	محمد،	ا

إذ	 عامة؛	 بصورة	 املدة	 هذه	 في	 للشام	 أم	 للقدس	 سواء	 القداسة،	 تلك	 تعاظم	 الكتاب	 فيستعرض	

في	اإلسالم،	 مدينة	مقدسة	 بوصفها	 مكانتها	 للمحافظة	على	 وفاة	محمد	صارعت	مكة	 بعد	 أنه	 يرى	

فيستعرض	الرؤى	املركزية	التي	تم	تداولها	خالل	هذ	املدة	حول	قداسة	كل	من	القدس	ومكة	في	الترث	

اإلسالمي	الذي	يعود	لهذه	الحقبة	التاريخية)27(.

يناقش	الكتاب	كذلك	قداسة	مدينة	مكة	والكعبة،	كما	هي	في	القرآن،	ويرى	أن	القرآن	حاول	إضفاء	

قداسة	على	مكة	مستمدة	من	التراث	الديني	قبل	اإلسالم	املتبلور	حول	صورتي	إبراهيم	وإسماعيل،	

كما	وردت	في	القرآن،	معتبًرا	أن	ما	سماها	بـ)الرؤى	اإلبراهيمية(	حول	مكة	وقداستها	كانت	موجودة	

تأثيرها،	وأن	هذا	 بالتأكيد	قد	وقع	تحت	 قبل	محمد	بعشرات	السنوات،	وأنه	ملا	جاء	بدعوته،	فإنه	

 שם،	עמ׳  112-13. )25(

 שם،	עמ׳  10. )26(

 שם،	עמ׳  147. )27(
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التراث	االبراهيمي	سواء	حول	مكة	أم	القدس	كان	صاحب	التأثير	األكبر	في	رؤية	اإلسالم	لقداسة	هاتين	

املدينتين،	ذلك	التأثير	الذي	فاق	التأثير	النصراني	أو	حتى	اليهودي	في	محمد	بهذا	الشأن)28(.	

2.  الرؤية الخالصية

بالقرآن،	وأن	هذه	الجذور	ال	 في	اإلسالم	موجودة	 الكتاب	أن	جذور	قداسة	مكة	والقدس	 اعتبر	

ومفادها	 املدينتين،	 القرآن	حول	 في	 تأسست	 التي	 الخالصية”	 بـ«الرؤية	 ما	سماها	 يمكن	فصلها	عن	

أن	اإلله	يضع	خطة	خالصية	للمؤمنين	به	على	مر	األجيال،	وهذا	الخالص	مرتبط	بهاتين	املدينتين	أو	

بإحداهما.

وأضاف	الكتاب	أن	مدينة	املدينة	أو	يثرب	توجد	في	هذا	املجال	نفسه	املتعلق	بالرؤية	الخالصية	في	

ْم	
ُ
ك
َ
اَم	ل

َ
	ُمق

َ
ِرَب	ال

ْ
ْهَل	َيث

َ
	ِمْنُهْم	َيا	أ

ٌ
اِئَفة

َ
ْت	ط

َ
ال
َ
	ق
ْ
كرت	في	اآلية	13	من	سورة	األحزاب	﴿َوِإذ

ُ
القرآن،	وقد	ذ

	ِفَراًرا﴾،	غير	أن	
َّ
	َوَما	ِهَي	ِبَعْوَرٍةۖ		ِإْن	ُيِريُدوَن	ِإال

ٌ
َنا	َعْوَرة

َ
	ُبُيوت وَن	ِإنَّ

ُ
	َيُقول ِبيَّ ِريٌق	ِمْنُهُم	النَّ

َ
ِذُن	ف

ْ
اْرِجُعواۚ		َوَيْسَتأ

َ
ف

منزلة	مكة	املقدسة	في	اإلسالم	ُبصمت	بطابع	قدا�سي	له	جذور	تسبق	اإلسالم،	ومن	ثم،	فإن	قداسة	

مدينة	املدينة	تعد	حديثة	إلى	حد	كبير	على	مكة	وحتى	على	القدس،	ونشأت	بسبب	قدوم	النبي	محمد	

إليها	الذي	مات	وُدفن	بها)29(.

ا	على	مر	األجيال	اإلسالمية،	
ً
ورأى	الكتاب	أن	قداسة	مدينتي	مكة	واملدينة	ظلت	أمًرا	فكرًيا	متوارث

وغير	منفصل	بعضها	عن	بعض؛	إذ	تنتميان	لألصل	املقدس	نفسه،	وهو	القرآن	الذي	ال	يمكن	فهم	

في	 والديني	 الفكري	 التراث	 إلى	 العودة	 أو	حتى	 إليه،	 العودة	 املدينتين	من	دون	 هاتين	 طبيعة	قداسة	

منطقة	الشرق	األدنى	القديم	قبل	ظهور	القرآن)30(.

مكة	 قداسة	 أسس	 بين	 التمييز	 خاللها	 من	 يمكن	 التي	 القرآنية	 اآليات	 إلى	 كذلك	 الكتاب	 أشار	

القدس	 على	 حولها	 وما	 ومكة	 للكعبة	 القرآن	 في	 عطيت	
ُ
أ التي	 األفضلية	 تلك	 ظهر	

ُ
ت والتي	 والقدس،	
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وأرض	فلسطين	وما	حولها،	وهو	ما	يساعد	على	فهم	قداسة	القدس	تحديًدا،	ليس	في	القرآن	وحسب،	

بل	في	التراث	اإلسالمي	املبكر،	ففي	القرون	األولى	من	اإلسالم،	وخاصة	في	عهد	الخلفاء	الراشدين،	لم	

تكن	القدس	مطروحة	بشكل	قوي	في	مجال	مفهومات	القداسة	اإلسالمية	للمدن	واملناطق،	أما	في	عهد	

األمويين	فقد	اختلف	األمر	ألسباب	بدت	أنها	سياسية)31(.					

استخدم	مؤلف	الكتاب	كذلك	في	أحد	فصوله	)املنهج	املقارن(	الستبيان	مدى	القداسة	بين	مدينة	

ببعض،	 بعضها	 القرآنية	 اآليات	 من	 عدد	 مقارنة	 من	خالل	 وذلك	 املبكر،	 وتراثه	 اإلسالم	 في	 وأخرى	

وكذلك	املقارنة	بين	نصوص	التراث	اإلسالمي	وبعضها	بعًضا،	وخلص	إلى	أن	القدس	في	اإلسالم	تعد	

ضاهي	قداسة	مكة،	لكن	ال	يمكن	مساواتها	بها	تماًما	على	اإلطالق،	ولم	
ُ
مكاًنا	لصالة	املؤمنين،	وأنها	ت

تحظ	القدس	باملكانة	املقدسة	ملكة	ال	في	القرآن	أو	في	التراث	االسالمي	املبكر.	وذلك	على	الرغم	من	

ِقدم	مفهومات	القداسة	املتعلقة	بهذه	املدينة	في	اإلسالم،	ضارًبا	املثال	بتفسير	»ُمقاتل	سليمان«	)ت	

150	هـ/	767م(	الذي	ورد	به	كثير	من	املديح	والتبجيل	للقدس	بوصفها	مدينة	ال	تضاهيها	مدينة	أخرى	

في	اإلسالم)32(.	

3. إشكالية املصطلحات

في	 أو	 القرآن	 في	 سواء	 ومكة	 القدس	 بمدينتي	 املتعلقة	 املصطلحات	 إشكالية	 الكتاب	 استعرض	

التراث	اإلسالمي	أو	حتى	في	الفكر	االستشراقي	اليهودي	املعاصر،	فبالنسبة	إلى	مصطلح	)الشام(	يرى	

أنه	من	املصطلحات	الشائعة	في	التراث	اإلسالمي	املبكر،	وحتى	خالل	زمن	بعثة	النبي	محمد،	وهو	يشير	

إلى	الجزء	الشمالي	من	شبه	الجزيرة	العربية،	ويتضمن	»أرض	إسرائيل«	)مصطلح	استشراقي	يهودي	

يشير	إلى	فلسطين	املحتلة(،	كما	يتضمن	األردن	وسورية)33(.	

العرب	 احتالل	 تصف	 التي	 اإلسالمية	 النصوص	 في	 توجد	 )سورية(	 املصطلح	 أن	صورة	 وأضاف	

 שם،	עמ׳ 147. )31(
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ملناطق	خارج	شبه	الجزيرة	العربية،	وأنها	ال	تعني	منطقة	الشام	تحديًدا)34(.

أما	مصطلح	)فلسطين(	فيشير	إلى	أنه	يستخدم	في	املصادر	اإلسالمية	جميعها،	واصًفا	إياه	 	

بأنه	الصورة	العربية	ملصطلح	)ארץ ישראל	أرض	إسرائيل(	منذ	عهد	القيصر	الروماني	أدريانوس	

ا	أيًضا	
ً
)توفى	138م(	وكان	مقابله	الالتيني	هو	)Palestina(،	مضيًفا	أن	املصطلح	)فلسطين(	كان	معروف

بين	العرب	في	عهد	محمد،	وشائًعا	في	الكتابات	التراثية	حول	سيرة	حياته،	في	حين	إن	مصطلح	)الشام(	

الذي	يشير	إلى	سورية	وأرا�سي	غرب	األردن	غير	موجود	في	هذه	الكتابات	التراثية	بشكل	كبير)35(.	

ישראל  ארץ  	( 	 ُيذكر	مرات	ومرات	مصطلح	 القرآن	ذاته	 في	 أنه	 إلى	 الكتاب	كذلك	 أشار	 	

أرض	إسرائيل(،	لكن	ليس	بهذه	الصورة	وبهذا	االسم	بالتحديد،	الذي	لم	يستخدمه	املسلمون	أبًدا،	

ْوِم	
َ
لكن	مؤلف	الكتاب	استخدمه	بغرض	التوضيح،	مشيًرا	إلى	أنه	في	اآلية	21	من	سورة	املائدة	﴿َيا	ق

كر	اسم	األرض	
ُ
اِسِريَن﴾	ذ

َ
ِلُبوا	خ

َ
َتْنق

َ
ْم	ف

ُ
ْدَباِرك

َ
ٰى	أ

َ
وا	َعل دُّ

َ
ْرت
َ
	ت
َ
ْم	َوال

ُ
ك
َ
	ل ُ
َّ
َتَب	للا

َ
ِتي	ك

َّ
	ال
َ
َسة دَّ

َ
ق
ُ ْ
ْرَض	امل

َ ْ
وا	األ

ُ
ل
ُ
اْدخ

التي	أمر	مو�سى	بني	إسرائيل	أن	يدخلوها،	وُوصفت	باألرض	املقدسة	وهي	إشارة	إلى	أرض	إسرائيل	التي	

ْوَم	
َ
ق
ْ
َنا	ال

ْ
ْوَرث

َ
ورثها	بنو	إسرائيل،	والتي	ُوصفت	في	آية	قرآنية	أخرى،	وهي	اآلية	137	من	سورة	األعراف	﴿َوأ

ٰى	َبِني	
َ
ُحْسَنٰى	َعل

ْ
َك	ال ِلَمُت	َرّبِ

َ
ْت	ك مَّ

َ
ۖ	َوت َنا	ِفيَها	

ْ
ِتي	َباَرك

َّ
اِرَبَها	ال

َ
ْرِض	َوَمغ

َ ْ
اِرَق	األ

َ
وا	ُيْسَتْضَعُفوَن	َمش

ُ
ان
َ
ِذيَن	ك

َّ
ال

وَن﴾	بـاألرض	التي	باركنا	حولها،	
ُ
وا	َيْعِرش

ُ
ان
َ
ْوُمُه	َوَما	ك

َ
اَن	َيْصَنُع	ِفْرَعْوُن	َوق

َ
ا	َما	ك

َ
ْرن ِإْسَراِئيَل	ِبَما	َصَبُرواۖ		َوَدمَّ

األنبياء	 71	من	سورة	 اآلية	 في	 إبراهيم	منذ	صغره	وذكرت	 إليها	 التي	جاء	 املباركة	 نفسها	األرض	 وهي	

يَن﴾،	كما	أنها	هي	نفسها	األرض	التي	سكن	بها	سليمان،	 ِ
َ
َعامل

ْ
َنا	ِفيَها	ِلل

ْ
ِتي	َباَرك

َّ
ْرِض	ال

َ ْ
ى	األ

َ
ا	ِإل
ً
وط

ُ
ْيَناُه	َول جَّ

َ
﴿َون

َنا	ِفيَها	
ْ
ِتي	َباَرك

َّ
ْرِض	ال

َ ْ
ى	األ

َ
ْمِرِه	ِإل

َ
ْجِري	ِبأ

َ
	ت
ً
يَح	َعاِصَفة ْيَماَن	الّرِ

َ
ووردت	في	اآلية	81	من	سورة	األنبياء	﴿َوِلُسل

يَن﴾،	وهي	األرض	التي	يوجد	بها	املسجد	األق�سى	الذي	بارك	اإلله	حوله	كما	ورد	في	 	�َسْيٍء	َعامِلِ ّلِ
ُ
ا	ِبك نَّ

ُ
ۚ	َوك

�َسى	
ْ
ق
َ ْ
ْسِجِد	األ

َ ْ
ى	امل

َ
َحَراِم	ِإل

ْ
ْسِجِد	ال

َ ْ
	ِمَن	امل

ً
ْيال

َ
ْسَرٰى	ِبَعْبِدِه	ل

َ
ِذي	أ

َّ
اآلية	األولى	من	سورة	اإلسراء	﴿ُسْبَحاَن	ال

َبِصيُر﴾،	غير	ذلك	فإن	القرآن	يصف	هذه	املنطقة	
ْ
ِميُع	ال ُه	ُهَو	السَّ ِرَيُه	ِمْن	آَياِتَناۚ		ِإنَّ

ُ
ُه	ِلن

َ
َنا	َحْول

ْ
ِذي	َباَرك

َّ
ال

ْرِض	
َ ْ
ى	األ

َ
ْدن
َ
بمصطلح	)أدنى	األرض(	أي	األرض	القريبة،	كما	هو	وارد	في	اآلية	3	من	سورة	الروم	﴿ِفي	أ

 שם،	עמ׳ 10. )34(

 שם،	עמ׳ 11. )35(
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ِلُبوَن	﴾)36(	.
ْ
ِبِهْم	َسَيغ

َ
ل
َ
َوُهْم	ِمْن	َبْعِد	غ

أما	مصطلح	)أورشليم(،	فقد	أشار	الكتاب	إلى	أنه	غير	منتشر	في	املصادر	العربية،	لكنه	استخدمه	

سمى	في	زمن	
ُ
في	الكتاب	لغرض	التوضيح	كذلك،	إال	أن	بعض	املصادر	أشارت	إلى	أن	القدس	كانت	ت

على	 الرومان	 أطلقه	 الذي	 	)Aelia Capitolina( ملصطلح	 يعود	 األصل	 في	 وهو	 )ايلياء(	 باسم	 محمد	

القدس	منذ	عهد	القيصر	الروماني	أدريانوس،	لكن	املصادر	العربية	التي	تحدثت	عن	حياة	محمد	ورد	

ستخدم	فقط	بعد	وفاة	محمد	في	إشارة	
ُ
بها	اسم	)بيت	املقدس(.	وقال	بعض	الباحثين	إن	هذا	االسم	ا

إلى	القدس،	لكن	هذا	املصطلح	ال	يشير	في	األحوال	كلها	إلى	مدينة	القدس،	لكن	أحياًنا	ما	يشير	إلى	

منطقة	املسجد	األق�سى	الذي	ُيعد	هو	املصدر	األول	لهذا	املصطلح	أو	االسم)37(.	

أقيم	على	 الذي	 البناء	 إلى	ذلك	 بأنه	يشير	 الكتاب	 إلى	مصطلح	)قبة	الصخرة(،	فوصفه	 بالنسبة	

موي	عبد	
ُ
)جبل	الهيكل(	»مصطلح	يهودي	يشير	إلى	الحرم	القد�سي	الشريف«،	خالل	عهد	الخليفة	األ

امللك	بن	مروان	)ت	86هـ/705م(،	ويوجد	حتى	اآلن	ومشهور	بقبته	الذهبية،	إال	أنه	غير	مذكور	بالقرآن	

الذي	ورد	به	فقط	مصطلح	)املسجد	األق�سى()38(.	

ا: اإلسقاطات السياسية بالكتاب؛ عرض وتحليل لنماذج مختارة
ً
ثالث

حفل	الكتاب	بعدد	من	االسقاطات	السياسية	على	عدد	من	اآليات	واملصطلحات	القرآنية،	وكذلك	

األق�سى	 واملسجد	 القدس	 بمدينة	 معظمها	 يتعلق	 التي	 اإلسالمية	 والرؤى	 املفهومات	 من	 عدد	 على	

املبارك.	
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فقد	أشار	الكتاب	إلى	أن	مدينة	القدس	غير	مذكورة	في	القرآن	بصورة	عامة،	عدا	آية	واحدة	فقط	

الذي	 للموقع	 الهيكل«	)تسمية	يهودية	 الذي	يوجد	جنوبي	»جبل	 تحدثت	عن	هذه	املدينة	واملسجد	

	
ً

ْيال
َ
ْسَرٰى	ِبَعْبِدِه	ل

َ
ِذي	أ

َّ
يقع	به	الحرم	القد�سي	الشريف(،	وهي	اآلية	األولى	من	سورة	اإلسراء	﴿ُسْبَحاَن	ال

َبِصيُر﴾،	
ْ
ِميُع	ال ُه	ُهَو	السَّ ِرَيُه	ِمْن	آَياِتَنا	ۚ	ِإنَّ

ُ
ُه	ِلن

َ
َنا	َحْول

ْ
ِذي	َباَرك

َّ
�َسى	ال

ْ
ق
َ ْ
ْسِجِد	األ

َ ْ
ى	امل

َ
َحَراِم	ِإل

ْ
ْسِجِد	ال

َ ْ
ِمَن	امل

مضيًفا	أن	املسلمين	معظمهم	يفسرون	مصطلح	)املسجد	األق�سى(	بأنه	املسجد	الذي	بالقدس،	إال	

أن	البحوث	الحديثة	أثبتت	عكس	ذلك،	وأن	محمًدا	حاول	اللعب	بورقة	قدسية	هذه	املدينة	للتقرب	

من	اليهود	والنصارى	في	عصره)39(.

وُيلحظ	أن	»روبين«	ترجم	لفظة	»املسجد	األق�سى«	في	هذه	اآلية	إلى	)המסגד הקיצון)40((	أي	

املسجد	البعيد،	وذلك	بهدف	إسقاط	معنى	سيا�سي	مباشر،	وهو	أن	اآلية	القرآنية	تشير	إلى	“مسجد	

ا	أن	يكون	ذلك	
ً
بعيد	أو	أق�سى”،	وهو	أي	مسجد	يكون	بعيًدا	عن	املسجد	الحرام	“الكعبة”،	وليس	شرط

املسجد	املوجود	في	القدس	الذي	يقدسه	املسلمون.	وتجنب	“روبين”	ترجمة	هذا	اللفظ	إلى	)המסגד 

אל-אקצא(	أي	املسجد	األق�سى،	مع	اإلبقاء	على	لفظة	“	األق�سى”	بلفظها	ومبناها	العربي،	كما	هو	
معتاد	في	ترجمة	أسماء	األعالم،	وال	سيما	أن	لفظة	אל-אקצא	مستخدمة	وبكثرة	في	اللغة	اليومية	
داخل	إسرائيل،	وذلك	في	إشارة	ضمنية	منه	إلثبات	)إسقاط	سيا�سي(	يتمثل	في	أن	القرآن	الكريم	ال	

توجد	به	إشارة	واضحة	ومباشرة	إلى	قدسية	املسجد	األق�سى	بالقدس.	

وعلق	الكتاب	على	هذه	اآلية	باإلشارة	إلى	أن	هناك	بعض	الكتب	التراثية	اإلسالمية	القديمة	التي	

تقلل	من	منزلة	القدس،	وورد	بها	أن	املسجد	األق�سى	موجود	بالسماء،	وليس	بالقدس،	مضيفا	أن	

	قرآنًيا	
ً

ْعَبد”	بالعبرية	إلى	لفظ	)َمْسجد(،	معتبًرا	أن	ذلك	دليال
َ
القرآن	قلب	لفظ	)המקדש(	أي	“	امل

على	األصل	اليهودي	لألق�سى	وللقدس)41(.	

ويقابل	صورة	 األصل،	 في	 عبري	 مصطلح	 هو	 املقدس(	 )بيت	 مصطلح	 أن	 أيًضا	 الكتاب	 وأضاف	
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املصطلح	العربي	)مسجد(	الوارد	في	القرآن	لوصف	بيت	املقدس	كما	هو	في	اآلية	7	من	سورة	االسراء	

وا	
ُ
ل
ُ
ْم	َوِلَيْدخ

ُ
ِخَرِة	ِلَيُسوُءوا	ُوُجوَهك

ْ
ا	َجاَء	َوْعُد	اآل

َ
ِإذ
َ
َها	ۚ	ف

َ
ل
َ
ْم	ف

ُ
ت
ْ
َسأ

َ
ْم	ۖ	َوِإْن	أ

ُ
ُفِسك

ْ
ن
َ
ُتْم	أِل

ْ
ْحَسن

َ
ُتْم	أ

ْ
ْحَسن

َ
﴿ِإْن	أ

زارها	 التي	 املواقع	 أحد	 كذلك	 يصف	 والذي	 ِبيًرا﴾،	
ْ
ت
َ
ت ْوا	

َ
َعل َما	 ُروا	 َوِلُيَتّبِ ٍة	

َمرَّ َل	 وَّ
َ
أ وُه	

ُ
ل
َ
َدخ َما	

َ
ك ْسِجَد	

َ ْ
امل

ِذي	
َّ
ال السورة	نفسها	﴿ُسْبَحاَن	 اآلية	األولى	من	 في	 محمد	خالل	رحلة	اإلسراء	واملعراج.	كما	هو	وارد	

ُه	ُهَو	 ۚ	ِإنَّ ِرَيُه	ِمْن	آَياِتَنا	
ُ
ُه	ِلن

َ
َنا	َحْول

ْ
ِذي	َباَرك

َّ
�َسى	ال

ْ
ق
َ ْ
ْسِجِد	األ

َ ْ
ى	امل

َ
َحَراِم	ِإل

ْ
ْسِجِد	ال

َ ْ
	ِمَن	امل

ً
ْيال

َ
ْسَرٰى	ِبَعْبِدِه	ل

َ
أ

َبِصيُر﴾)42(	.	وذلك	بهدف	عمل	إسقاط	سيا�سي	يتمثل	في	أن	املسجد	االق�سى	هو	باألصل	
ْ
ال ِميُع	 السَّ

املعبد	اليهودي	أو	الهيكل	اليهودي	املزعوم،	وأن	القرآن	قلب	اللفظ	العبري	»معبد«	إلى	»مسجد«.

في	هذا	املضمار،	تجدر	اإلشارة	إلى	أن	الكتاب	لم	يورد	أي	دليل	علمي	أو	لغوي	على	أن	القرآن	الكريم	

ْعَبد”	بالعبرية	إلى	لفظ	)َمْسجد(،	فعلى	الرغم	من	أن	العربية	والعبرية	
َ
قلب	لفظ	)המקדש(	أي	“امل

تشتركان	في	فرع	لغوي	واحد،	وهو	الفرع	السامي	من	بين	أسرة	اللغات	األفرو–	آسيوية،	ويوجد	بين	

الظاهرة	 وهي	 املعنى،	 دون	 من	 املبنى	 أم	 واملعنى	 املبني	 في	 سواء	 املشتركة	 األلفاظ	 من	 كثير	 اللغتين	

بـ”األصل	السامي	املشترك)43(”،	إال	أن	لفظتي	)مسجد(	و)מקדש(	ال	تخضعان	 اللغوية	التي	تسمى	

لهذه	الظاهرة	اللغوية،	إذ	ال	تشتركان	في	جذر	لغوي	سامي	واحد.

فبالنسبة	إلى	لفظة	)مسجد(	فهي	من	الفعل	الثالثي	العربي	)س.	ج.	د(	وأضيف	إليها	حرف	)م(	في	

أما	 العربية)44(.	 في	 الصالة	 ثم	 ومن	 السجود،	 مكان	 إلى	 تشير	 وأصبحت	 املكان،	 على	 للداللة	 العربية	

لفظة	)מקדש(	فهي	من	الفعل	الثالثي	العبري	)ק.ד.ש(	يقابل	)ق.	د.	ش	في	العربية(	بمعنى	قّدس.

أشار	الكتاب	كذلك	إلى	إمكان	الوقوف	على	شكل	ومدى	قداسة	مدينة	القدس	في	القرآن	والتراث	

 שם،	עמ׳ 17. )42(

)43(	حول	هذه	الظاهرة	اللغوية	بين	اللغات	السامية	املشتركة،	انظر:	حسن	ظاظا،	الساميون	ولغاتهم،	)القاهرة:	دار	املعارف،	1971(،	
ص	9-14.	سباتينو	موسكاتي	وآخرون،	مدخل	إلى	نحو	اللغات	السامية	املقارن،	مهدي	املخزومي،	عبد	الجبار	املطلبي	)مترجمان(،	ط1،	
)بيروت:	مكتبة	عالم	الكتب،	1993(.	كارل	بروكلمان،	فقه	اللغات	السامية،	رمضان	عبد	التواب	)مترجًما(،	)الرياض:	جامعة	الرياض،	

1997(.		تيودور	نولدكه،	اللغات	السامية،	رمضان	عبد	التواب	)مترجًما(،	)القاهرة:	دار	النهضة	العربية،	1993(،	ص	25-21.

)44(	مجموعة	من	املؤلفين،	قاموس	ومعجم	املعاني	متعدد	اللغات	واملجاالت،	قاموس	عربي	–	عربي،	)القاهرة:	مجمع	اللغة	العربية،	
2005(،	مادة	»سجد«.



مراجعات الكتبالعدد الثاني عشر - حزيران/ يونيو 2020

524

اإلسالمي	من	خالل	خمسة	عوامل	أو	محددات،	وهي:	1-	ُسرة	األرض	)مصطلح	توراتي	يشير	إلى	بعض	

أرض	 	-4 البعث،	 أرض	 	-3 الخالص،	 أرض	 	-2 اليهودية	مثل	جبل	طور	سيناء(،	 في	 املقدسة	 األماكن	

األنبياء،	5-	أرض	القداسة)45(.		

املفهومات	 القرآن	والتراث	اإلسالمي	يتضح	أن	هذه	 أنه	من	خالل	 بالتأكيد	على	 ويعلق	على	ذلك	

خاصة	)ُسرة	األرض(	تنطبق	على	مكة	أكثر	من	القدس،	وأن	القدسية	الكاملة	ألي	مدينة	في	اإلسالم	

كانت	ملكة،	وأن	القدس	اكتسبت	منزلتها	فقط	لـ)أسباب	سياسية	متأخرة(،	وليست	وألسباب	دينية،	

تلك	األسباب	التي	تتعلق	بمحاولة	األمويين	إيجاد	مدينة	تنافس	مكة	في	القداسة،	ألن	مكة	ظلت	ملدة	

طويلة	تمثل	مركًزا	دينًيا	وسياسًيا	ينافس	األمويين	في	سلطتهم)46(.		

أضاف	الكتاب	أن	القداسة	الدينية	للقدس	تزايدت	فقط	بعد	االستهداف	األجنبي	املسيحي	لها،	وال	

سيما	في	أعقاب	الحمالت	الصليبية	عليها،	فنشأت	ألسباب	)سياسية(	فقط	كثير	من	الروايات	الدينية	

سبت	إلى	النبي	محمد	نفسه	وإلى	
ُ
سبت	إلى	عصور	سابقة	حول	املدينة	وأهميتها،	والتي	ن

ُ
اإلسالمية	التي	ن

تبت	كثير	من	الكتب	اإلسالمية	حول	فضائلها	وقداستها	في	اإلسالم،	
ُ
أبناء	جيله	واألجيال	الالحقة،	وك

وحملت	في	كثير	منها	عنوان	)فضائل	القدس()47(.	

في	 األق�سى	 واملسجد	 القدس	 بالكتاب	حول	 روبين	 ما	يطرحه	 في	 أكثر	 السيا�سي	 يتضح	اإلسقاط	

إشارته	إلى	أن	املفاوض	الفلسطيني	ليس	له	حق	الزعم	بوجود	أحقية	دينية	للمسلمين	والفلسطينيين	

في	القدس	واملسجد	األق�سى؛	فالقرآن	به	اعتراف	بكل	القصص	اليهودية	املتعلقة	بخراب	الهيكل	األول	

والثاني	)أي	املعبد	اليهودي	املزعوم(،	عالوة	على	أن	القرآن	ال	توجد	به	إشارة	واضحة	إلى	أن	املسجد	

األق�سى	موجود	بالقدس)48(.			

 אורי רובין:	בין ירושלים למכה...קדושה וגאולה בקוראן ובמסורת האסלאם،	שם،	עמ׳16. )45(

 שם،	עמ׳ 17-18. )46(

 שם،	עמ׳ 18. )47(

 אורי רובין:	בין ירושלים למכה...קדושה וגאולה בקוראן ובמסורת האסלאם،	שם،	עמ׳ 18. )48(
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ربط	الكتاب	بين	مدينة	القدس	واملسجد	األق�سى	ومفهوم	أرض	البعث	في	التراث	االسالمي،	مشيًرا	

إلى	أن	أرض	البعث	لم	ترد	في	القرآن	واالسالم	على	أنها	القدس	تحديًدا	بل	وردت	أنها	الشام	والجزيرة	

العربية،	وهو	ما	ُيفرغ	الحق	الديني	ومن	ثم	السيا�سي	من	مضمونه	للمسلمين	في	أرض	فلسطين،	في	

حين	إنها	أرض	األنبياء	لدى	اليهود،	ووردت	لديهم	في	)قوائم	األنساب(	التوراتية	على	أنها	مهد	إبراهيم	

)أبو	اليهود(	وأبنائه	وأحفاده	من	األنبياء	ونسلهم	من	اليهود)49(.		

املنهج	 استخدام	 وراء	 الكامنة	 واأليديولوجية	 والعلمية	 الدينية	 األهداف	 تلك	 سبق	 مما	 يتضح	

اإلسقاطي	في	كتاب	روبين	حول	املسجد	األق�سى	ومدينة	القدس،	ذلك	أن	املستشرق	اإلسرائيلي	روبين	

تحديًدا،	يعرف	جيًدا	أن	مهمته	األساسية	هي	االنتصار	في	حال	الجدل	الديني	مع	املسلمين،	ومن	ثم	

املنهج	 مقدمتها	 وفي	 علمية،	 ومناهج	 بأساليب	 مغلفة	 ذلك	 تحقيق	 أجل	 من	 التفافية	 إلى	طرق	 يلجأ	

اإلسقاطي	للتشكيك	في	الثوابت	الدينية	اإلسالمية	من	جانب،	ولتفريغ	الحقوق	الدينية	والسياسية	

والتاريخية	اإلسالمية	والعربية	من	مضمونها	من	جانب	آخر.		

ارتبط	بهذا	الهدف	الديني	كذلك	هدف	أيديولوجي	وسيا�سي	آخر،	تمثل	في	محاولة	تحقيق	األطماع	

اليهودية	والصهيونية	في	أرض	فلسطين،	وفي	مدينة	القدس	تحديًدا،	من	خالل	إثبات	حق	تاريخي	وديني	

في	فلسطين	والقدس؛	وهو	ما	ارتبط	بصورة	مباشرة	بمحاولة	إثبات	االدعاءات	الصهيونية	املؤسسة	

على	ديباجات	دينية	يهودية	في	أن	لليهود	حًقا	في	أرض	فلسطين،	وأن	هذا	الحق	تثبته	املصادر	األساسية	

لإلسالم،	وفي	مقدمتها	القرآن	الكريم،	أو	على	األقل	أن	تلك	املصادر	اإلسالمية	ليس	بها	دليل	على	حق	

املسلمين	في	هذه	األماكن	املقدسة.

 

 שם،	עמ׳ 47. )49(
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