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 التعايش السلمي بني املسلمني واملسيحيني يف ضوء القرآن والسنة..
 1967-1917بيت املقدس منوذجا 

 الزعيمالباحث: إبراهيم صقر 
 د. حممد رسالن حممد نور

 قسم التاريخ واحلضارة اإلسالمية
 ماليزاي -كواالملبور،  جامعة ماالاي، أكادميية الدراسات اإلسالمية

 ملخص الدراسة:
قدم اإلسالم منطا تربواي اجتماعيا فريدا، من خالل حتديد مبادئ الشريعة اإلسالمية، اليت تصوغ العالقات 

إن العالقات   جمتمع، فأرسى بذلك أصوال اثبتة يف رؤية الكون واحلياة والعالقات بني األحياء.اإلنسانية يف أي 
اإلنسانية يف اإلسالم، تنطلق من رؤية فلسفية تقوم على أساس احرتام التعددية الدينية والفكرية، واالعرتاف 

وقد امتثل املسلمون يف  البشرية. اإلجيايب ابآلخر، وذلك يف اطار السعي لبناء حضارة اجتماعية، تعمل خلري
بيت املقدس هلذه املبادئ، ولذلك جند أن النصوص الشرعية واملبادئ الرتبوية، حتولت إىل واقع معيشي، تتجلى 

على مفهوم التعايش السلمي وهدف هذه الدراسة هو: الوقوف  صوره يف احلياة الدينية واالجتماعية يف املدينة.  
ئ والتحقق من مدى التزام املسلمني واملسيحيني يف بيت املقدس أبسس ومبادبني املسلمني واملسيحيني، 

ملسلمني اوقد خلصت الدراسة إىل أن ، املنهج التارخيي والوصفياعتمد الباحث يف دراسته  التعايش السلمي.
ان لذلك اراي واقعيا للتعايش السلمي، والتآخي اإلنساين، فكواملسيحيني يف بيت املقدس، قدموا منوذجا حض

 يف احلياة الدينية واالجتماعية. املفاهيم اإلسالميةيف تعزيز واضح أثر 
  



 بحوث  | م٢٠١٦يوليو تموز  ٢٠ – ١٩ـه / ١٤٣٧شوال  ١٥ – 1٤(  مركز بحوث القرآن جامعة ماليا  ٦السنوي )مقدس الدولي القرآني المؤتمر 

The 6th Annual International Qur’anic Conference 2016 – E-ISBN: 978-999-12345-9-9 | Cntre of Quranic Research 23 
 

 املطلب األول: مقدمة حول التعايش السلمي
 أوال: مفهوم التعايش السلمي:

 أ_ مفهوم التعايش:
... وعايشه أي عاش معه، والعيشة ضرب من العيش، جاء يف لسان العرب البن منظور: "العيش احلياة، 

. ويف املعجم الوسيط "تعايشوا: عاشوا على األلفة واملودة. ومنه: التعايش 1يقال: عاش عيشة صدق وعيشة سوء
 .2السلمي. والعيش: معناه احلياة. وما تكون به احلياة من املطعم واملشرب والدخل

ن قائدية، وهو ذو جذور إميانية. وليس مثة أبلغ وأوىف ابلقصد موالتعايش يف اإلسالم ينطلق من قاعدة ع
ناُكْم أاالَّ ن اْعُبدا ِإالَّ اَّللَّا واال نُْشرِكا بِ قوله تعاىل: ﴿ نانا واب اي ْ ذا ب اْعُضنا قُلْ ايا أاْهلا اْلِكتاِب تاعالاْوا إىل كالِماةٍ ساواٍء ب اي ْ ِِ هِ شاْياا  واال ي اتَّ

ِ فاِإْن ت اوالَّْوا ف اُقولُوا اْشهاُدوا أبِاَّنَّ ُمْسلُِمونا ب اْعضا  أاْراباب  ِمْن  الداللة على عمق مبدأ التعايش  ، يف] 64عمران:  آل]﴾ ُدوِن اَّللَّ
يف مفهوم اإلسالم. ذلك أن املساحة املشرتكة بني املسلمني وأهل الكتاب مساحة واسعة، وإذا كان اإلسالم قد جعل 

 .3يف قلوب املسلمني متسعا للتعايش بني الناس كافة، ففيه من ابب أوىل، متسع للتعايش بني املؤمنني ابهلل"
 ب_ التعايش السلمي:

ُسااِلُ. ت اُقوُل: أاَّن ِسْلمٌ لِماْن سالاماين. واق اْومٌ ِسْلٌم وساْلٌم: ُمسالِ  ورد
، يف لسان العرب البن منظور: "والسِ ْلُم: امل مونا

صاحلةواكاذاِلكا امرأاة ِسْلٌم وساْلٌم". 
ُ
ُسالاماُة: امل

 .4والسَّلاُم: االْسِتْسالُم. والتَّساُِلُ: التَّصاُُلُ. وامل
السلمي فهو اتفاق طرفني على تنظيم وسائل احلياة فيما بينهما وفق قاعدة حيدداهنا، ومتهيد أما التعايش 

 .5السبل املؤدية إليها

 اثنيا: مقاصد الشريعة والتعايش السلمي:
معلوم عند علماء فقه املقاصد أن مقصود الشرع من اخللق مخسة: أن حيفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقوهلم 
وأعراضهم وأمواهلم، وزاد على هذه اخلمسة الطاهر بن عاشور: حفظ احلرية. كما أن املقاصد تعين املثل العليا وحتقيقها، 

                                                             
فصل العني املهملة،  ،6، ج(ه 1414، 3ط ،بريوت، دار صادر)، لسان العرب، ه (711ت) حممد بن مكرمابن منظور،  1

 .321ص
 .640-639ص ،2، ج(، ال.ت2ط ،القاهرة، دار الفكر)، جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط 2
رات املنظمة اإلسالمية منشو )الرابط، ، اإلسالم والتعايش بني األداين يف أفق القرن احلادي والعشرينالتوجيري، عبد العزيز،  3

 .18، ص(م1998ه /1419سكو(، مطبعة املعارف اجلديدة، للرتبية والعلوم والثقافة )إيسي
 .293، فصل السني املهملة، ص12، جلسان العربمرجع سابق، ابن منظور،  4
 .12ص ،اإلسالم والتعايش بني األداين يف أفق القرن احلادي والعشرينمرجع سابق، التوجيري،  5
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، وأن األصل يف اإلسالم السالم وأتمني الناس على أرواحهم ومن املثل العليا العدل واملساواة. والتعاون والتعارف
 . 1وأمواهلم

والتعايش السلمي ال يتحقق إال يف جو من العدل واحلرية يف املعتقد والعمل واحلركة مع املساواة. واملقصد 
شر كافة، ال ل البتكليف مشكما يقول البهي اخلويل هي خلالفة  وامن ذلك هو التعارف لتحقيق اخلالفة يف األرض. 

ة قبل الدولة، والعبادة فالدعو  ،فرق بني شعب وشعب وال بني جنس وجنس، واملسلم مطالب أن يتعبد هللا هبذه املثل
 .2قبل القيادة

 

 اثلثا: أدلة التعايش السلمي من القرآن والسنة:
 أ_ أدلة التعايش السلمي من القرآن الكرمي:

رِمانَُّكْم شاناآُن : ﴿هلالج لج قال  إِنَّ اَّللَّا خاِبرٌي ِِاا ق اْوٍم عالاى أاالَّ ت اْعِدلُوا اْعِدلُوا ُهوا أاقْ راُب لِلت َّْقواى واات َُّقوا اَّللَّا واالا جيْا
 .]8ت اْعماُلونا﴾ ]املائدة:
ُْمُر اِبلْعاْدِل وااإْلِْحسااِن واإِيتااءِ ِذي الُْقْرَبا واي ان ْهاى عاِن الْفاْحشااءِ ﴿: تعاىلوقال  الُْمْنكاِر وااْلب اْغِي ياِعظُُكْم وا  إِنَّ اَّللَّا َيا

 .]90لاعالَُّكْم تاذاكَُّرونا﴾ ]النحل:
رُِكْم أاْن ت اب ا  الا ي ان ْهااُكُم اَّللَُّ عاِن الَِّذينا ﴿ :سبحانه وتعاىلوقال  يِن واِلْا خُيْرُِجوُكْم ِمْن ِدايا رووُهْم ِلْا ي ُقااتُِلوُكْم يف الدِ 

 .]8املمتحنة:[﴾ اَّللَّا حيُِبو الُْمْقِسِطنيا وات ُْقِسطُوا إِلاْيِهْم إِنَّ 
ووجه داللة اآلايت أن هللا أمر املسلمني ابلعدل مع الناس مجيعا، حىت وإن كانوا خمالفني يف الفكرة واملنهج،  

املسلمني حبسن معاملة أهل الدايَّنت األخرى، سواء كانوا من أهل الكتاب أم من غريهم، وذلك  هلالج لج كما أمر هللا
: أي تعطوهم قسطا من أموالكم على 3أي: اإلحسان إليهم، بل وفوق ذلك درجة، وهي: ﴿وات ُْقِسطُوا إِلاْيِهْم﴾بربهم، 

 .4وجه الصلة

 ب_ أدلة التعايش السلمي من السنة النبوية:

                                                             
 م.2012/ه 1433، موقع منارات، يف ضوء مقاصد الشريعةالتعايش السلمي مع غري املسلمني عبد رب النيب، حممد،  1
 .عبد رب النيباملرجع السابق،  2
 .عبد رب النيباملرجع السابق،  3
حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش،  ،اجلامع ألحكام القرآن، ه (671)ت األنصاريبن أمحد حممد أبو عبدهللا القرطيب،  4

 .58ص ،18، جم(1964/ه 1384، 2ط ،القاهرة، دار الكتب املصرية)
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ِ ْبِن عاْمرٍو  ملسو هيلع هللا ىلصهنى النيب  ِاري عاْن عاْبِد اَّللَّ عن إيذاء أهل الكتاب وظلمهم أبي شكل كان، فقد روى الب
ُ عان ُْهماا، عاِن النَّيبِ   : "ماْن ق اتالا ُمعااهاد ا ِلاْ يارِْح راائِحاةا اجلانَِّة، واإِنَّ رحياهاا تُوجاُد مِ  ملسو هيلع هللا ىلصراِضيا اَّللَّ  .1"ْن ماِسرياةِ أاْرباِعنيا عاام اقاالا

 
 ف اْوقا طااقاِتِه، "أاالا ماْن ظالاما ُمعااِهد ا، أاِو انْ ت اقاصاُه، أاْو كالَّفاهُ  :قال أنه ملسو هيلع هللا ىلصوروى أبو داود بسند صحيح عن النيب 

ا ا بِغارْيِ ِطيِب ن اْفٍس، فاأاَّنا حاِجيُجهُ ي اْوما الِْقيااماِة"  .2أاْو أاخاذا ِمْنُه شاي ْ
 رابعا: فلسفة التعايش يف اإلسالم:

ؤسس القرآن الكرمي والسنة النبوية، لفلسفة إسالمية متميزة يف رؤية الكون واحلياة والعالقات بني األحياء، ي
 وهذه العالقة بني البشر على اختالف أدايهنم تنطلق من رؤية فلسفية، تقوم على جمموعة من األسس، وهي: 

 _ سنة االختالف:1
ِلوقات. وأن هذه التعددية هي يف إطار و التنوع والتعدد واالختالف هو سنة كونية يف  حدة سائر عواِل امل

األصل الذي خلقه هللا سبحانه وتعاىل. فاإلنسانية اليت خلقها هللا من نفس واحدة تتنوع إىل شعوب وقبائل وأمم 
وع إىل نوأجناس وألوان. وثقافات وحضارات يف إطار املشرتك اإلنساين الواحد، الذي ال ختتلف فيه الثقافات. كما تت

 .3عادات وتقاليد وأعراف متمايزة حىت داخل احلضارة الواحدة، بل والثقافة الواحدة

الُونا خُمْتالِِفنيا والاْو شااءا رابوكا جلااعالا النَّاسا أُمَّة  وااِحداة  واالا ي ازا ﴿ :هلالج لجهللا وهذا التنوع واالختالف "سنة" من سنن 
انَّ جاهانَّما ِمنا اجْلِنَِّة واالن118َّ) اْمَلا (﴾ 119ِس أامْجاِعنيا )ا( ِإالَّ ماْن راِحما رابوكا والِذاِلكا خالاقاُهْم وامتاَّْت كالِماُة رابِ كا ألا
 .4كما يقول املفسرون: "لالختالف خلقهم". و ]119-118هود:[

 _ اقرار االختالف يف الدين:2
مادام االختالف سنة من سنن هذا الكون، فمن املستحيل أن يتفق البشر مجيعا يف األفكار والتصورات، 

قد تضافرت و  فضال عن الدين، ومعلوم أن  اإلسالم دين يقوم على االعرتاف اإلجيايب ابآلخر، وإقراره على معتقده ودينه،
نصوص كثرية يف الكتاب والسن ة النبوي ة، مقر رة هذا املبدأ احلضاري، فتكرر يف القرآن الكرمي لفظ "الدين" يف أكثر من 

                                                             
  ،4، ج(ه 1422، 1ط ،دار طوق النجاة)ال.م، ، حتقيق: حممد الناصر، صحيح البخاريلبِاري، حممد بن إمساعيل، ا 1

 .99، ص3166تاب اجلزية، ابب من قتل معاهدا بغري جرم، رقم احلديث: ك
كتاب   ،3بريوت، املكتبة العصرية، ال.ت(، ج) ،داودسنن أيب ه (، 275السجستاين )تبن األشعث سليمان أبو داود،  2

 .170، ص3052اخلراج واإلمارة والفيء، ابب: تعشري أهل الذمة إذا اختلفوا ابلتجارات، رقم احلديث: 
ة اسطنبول، شركة "إيشك" للنش)، جملة حراء، يف التعامل مع اآلخر الديين والثقايف فلسفة اإلسالمعمارة، حممد،  3 ر، السن

 .  54، ص(م2007ديسمرب(،  -، )أكتوبر9ثة، عالثال
 .114، ص9ج ،اجلامع ألحكام القرآن القرطيب،مرجع سابق،  4
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بحانه سستني موضعا أتكيد ا على اعرتاف اإلسالم ابآلخر، ولعل أوضح النصوص القرآنية اليت تؤص ل هلذا املبدأ قوله 
 .1]6الكافرون:[يف سورة الكافرون: ﴿لكم دينكم ويل دين﴾  وتعاىل

 _ اهلداية من عند هللا واحلساب هلل:3
لاْيسا عالاْيكا ﴿يعتقد املسلم أنه ال ميلك اهلداية لكائن من كان، فهي بيد هللا وحده، قال تعاىل:  

ر فقط بتبليغ دعوة هللا، قال تعاىل: ﴿فاِإْن أاْعراُضوا فاما ، فهو مأمو ]272البقرة:[ُهدااُهْم والاِكنَّ اَّللَّا ي اْهِدي ماْن ياشااُء﴾ 
، وبناء على ذلك فليس ملسلم أن حياسب أحدا ِل يقبل ]48الشورى:[أاْرساْلناكا عالاْيِهْم حاِفيظا  إِْن عالاْيكا ِإالَّ اْلباالُغ﴾ 

ِِاا ت اْعماُلونا  ﴿واإِْن جاادالُوكا ف اُقِل اَّللَُّ أاْعلامُ  :هلالج لجدعوة اإلسالم، فاحلساب لصاحب املشياة املطلقة يوم القيامة، قال 
تُْم ِفيهِ ختاْتالُِفونا﴾ 68) ناُكْم ي اْوما الِْقيااماةِ ِفيماا ُكن ْ ُكُم ب اي ْ ُ حيْا  .]69-68احلج:[( اَّللَّ

ه برب  وهبذا يسرتيح ضمري املسلم، فال جيد يف نفسه صراعا بني اعتقاده بكفر الكافر، وبني مطالبته 
 .2واإلحسان إليه، وإقراره على ما يراه من دين واعتقاد

 خامسا: مثرات التعايش السلمي:
إذا كانت هذه هي طبيعة العالقة بني املسلمني وأهل الكتاب، فإن التسامح الديين هو أعظم مثرة  

 من مثرات التعايش السلمي والتآخي اإلنساين.
السماحة هي سهولة املعاملة فيما اعتاد الناس فيه الشدة، فهي وسط بني الشدة والتساهل، أي و  

رسول هللا  إىل هذه اخلصلة، فقد جاء يف الصحيح عن جابر بن عبد هللا أن ملسو هيلع هللا ىلصبني اإلفراط والتفريط. وقد أشار النيب 
،"قال:  ملسو هيلع هللا ىلص . فالتسامح ينبثق من التعاليم الواردة يف القرآن والسنة، 3"اْقتضى وإذا اشرتى، وإذا ابعا، إذا مساْح ا رحما هللاُ رجال 

 .4اليت حتث املسلمني على اعتماد السماحة يف معاملة بعضهم بعضا، أو معاملة من خيالفوهم يف الدين
وإذا دققت النظر يف اجملتمع اإلسالمي وجدته يتمتع بروح السماحة، وهي "تبدو يف حسن العشرة، ولطف 

ورعاية اجلوار، وسعة املشاعر اإلنسانية من الرب والرمحة واإلحسان. وهي األمور اليت حتتاج إليها احلياة اليومية،  املعاملة،
 .5وال يغين فيها قانون وال قضاء. وهذه الروح ال تكاد توجد يف غري اجملتمع اإلسالمي"

                                                             
، حبث مقدم للمؤمتر السنوي الثاين: حنن واآلخر، )الكويت، فن التواصل مع اآلخر: معامل وضوابط ووسائلسانو، قطب،  1

 م(.2006ه /1427وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 
  .44(، ص2004، 6، )بريوت، مؤسسة الرسالة، طغري املسلمني يف اجملتمع اإلسالميالقرضاوي، يوسف،  2
، كتاب البيوع، ابب السهولة والسماحة يف الشراء والبيع، ومن طلب حقا 3، جصحيح البخاريمرجع سابق، البِاري،  3

 .57، ص2076فليطلبه يف عفاف، رقم احلديث: 
 .101، )ال.م، دار الغرب اإلسالمي، ال.ت(، صمة يف احلضارة اإلسالميةأهل الذاملمي، حسن،  4
 .40، صغري املسلمني يف اجملتمع اإلسالميمرجع سابق، القرضاوي،  5
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فكل ما ورد  خلصلة السامية،ومن خالل دراسيت وجدت أن اجملتمع اإلسالمي يف بيت املقدس يرفل هبذه ا
يف كالم الدكتور يوسف القرضاوي عن روح السماحة، حاصل بني املسلمني واملسيحيني، فالسماحة واألخوة ليست 
 تكلفا ظاهراي عابرا، وليس مردها اخلوف من معاتبة اجملتمع أو مساءلة القانون، بل إهنا سجية عند أهل بيت املقدس. 

ك مثرة للتعايش ونتيجة عنه، فال ميكن أن يكون التسامح إال بعد عيش مشرت  ويعتقد الباحث أن التسامح
 جلماعة من الناس، حتمل أفكارا وتصورات متباينة، ومتارس عادات متنوعة، وتنتمي لدايَّنت خمتلفة.

ِلص من كثري من  وهو قيمة راقية ال تصدر إال عن نفوس كرمية، فكم من اجملتمعات حباجة ماسة هلا؛ للت
 اكل اليت تكاد تعصف هبا، بينما هي يف بيت املقدس حاضرة ومتجذرة. املش

سيكون للتسامح الديين آاثرا على الفرد واجملتمع، أما ما هو أبعد من ذلك، فهو البناء احلضاري، الذي يعين 
وممتدة، لن  ةتدشني منط من أمناط السلوك اإلنساين، يعرتف ابآلخر، فيؤثر فيه، ويتأثر به، وهو ما يعين حضارة قوي

 تعصف هبا التقلبات االقتصادية والسياسية.
 

 املطلب الثاين: التعايش الديين بني املسلمني واملسيحيني يف بيت املقدس
حظيت احلياة الدينية يف القدس يف العهود اإلسالمية املتعاقبة بكامل احلرية، فلكل داينة احلق يف بناء أماكن 

 حبرية اتمة. ةالعبادة، وممارسة الشعائر الديني
 املقدسات اإلسالمية واملسيحية يف القدس:

ما كتضم القدس العديد من اآلاثر اإلسالمية، اليت تتمتع بتعظيم املسلمني، أبرزها املسجد األقصى املبارك،  
 .م335عام  شيدت ، اليتمن اآلاثر املسيحية، أمهها كنيسة القيامةأن فيها جمموعة 

                                                             
  .تقع ابلقرب من ابب اخلليل يف القدس، وهي أعظم الكنائس يف العاِل، من حيث قدسيتها ومكانتها يف قلب مسيحيي العاِل

عينها، فكل الطوائف املسيحية يف القدس تعتربها أقدس مكان ابلنسبة هلا. إضافة إىل أهنا تضم وهي ال ختص طائفة ب
العديد من الكنائس واألديرة اليت ختص خمتلف الطوائف. )عبد الظاهر، إسالم، كنائس القدس، القدس معرفة يف سبيل 

 (.162-161م(، ص1010، 1ط التحرير، حترير: عبد القادر ايسني، )القاهرة، مكتبة الشروق الدولية،
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وإذا أردَّن أن ننزل نصوص الكتاب والسنة، اليت كفلت احلرية الدينية لكل ملة داخل البلد املسلم، وحرية كل 
في ففريق يف ممارسة شعائره الدينية، على الواقع يف بيت املقدس، فإننا جند أن املسلمني حفظوا للمسيحيني هذا احلق، 

 .1كسية ابألذان املنبعث من املساجد اجملاورة، ختتلط أصوات أجراس الكنيسة األرثوذ حي املصرارة
دت احلكومة ساعإذ ، مقدساهتمعرف املسلمون حق إخواهنم املسيحيني يف املدينة، فحافظوا على لقد 

األردنية يف إصالح وترميم التصدعات يف كنيسة القيامة، واكمال بناء كنيسة اجلثمانية، اليت ِل يكتمل بناؤها منذ عام 
 . 2م1924

املساعد األول يف كل ما يتعلق ِصلحة  أسرة اخلالديعلى سبيل املثال، كانت ف، توقف األمر عند ذلكوِل ي
ية صورة البطريركية األرثوذكسية، فالفضل يف شراء األمالك هلذه البطريركية كان يتم بنفوذ العائلة، وهلذا علقت يف البطريرك

يف  طالشيخ حممد علي اخلالدي، وهو مفيت الشافعية ابلقدس، ورئيس كتبة احملاكم الشرعية، اليت كان بيدها احلل والرب
 .3بيع وشراء املمتلكات بواسطة احلجج الشرعية

تعد كنيسة القيامة أكرب شاهد على آاثر التعايش الديين بني املسلمني واملسيحيني، فقد ارتضى املسلمون 
جودة، وذلك مؤمتنة منذ أجيال عديدة بيد عائلتني مسلمتني، مها: نسيبة و  ،فاتيح كنيسة القيامةواملسيحيون أن تكون م

 .4على طلب مجيع الطوائف املسيحية بناء

                                                             
  يقع حي املصرارة يف القسم الشمايل من القدس، مشايل حي الشيخ جراح، على الطريق املوصلة إىل رام هللا. ومجيع سكانه من

آذار )مارس(  27العرب، وجياوره حي مياشورم اليهودي. أطلق اليهود على حي املصرارة حوايل عشرين قذيفة هاون يف 
عة من العرب وجرح أربعون، فقصف املناضلون العرب مرابض اهلاوَّنت اليهودية يف حي مياشورم ِائة م، فقتل سب1948

قنبلة أدت إىل مقتل وجرح الكثريين ونزوح أهل احلي، فاندفع املناضلون يبغون اقتحام احلي، لكن القوات اإلجنليزية حالت 
 (.226، ص4م، ج1984، 1املوسوعة الفلسطينية، ط دون ذلك. )املوسوعة الفلسطينية، القسم العام، دمشق، هياة

 .41م، ص2008، ترمجة: حممد برادة، عمان، دار الشروق للنشر والتوزيع، 1شهيد، سريين، ذكرايت من القدس، ط 1
 .106م(، ص2010، 1اهلزامية، حممد، القدس يف الصراع العريب اإلسرائيلي، )عمان، دار ومكتبة احلامد للنشر والتوزيع، ط 2
  ،يعود نسب عائلة اخلالدي إىل الصحايب اجلليل خالد بن الوليد، وقد لعب رجال هذه العائلة دورا مهما زمن احلكم العثماين

وتقلدوا وظائف سامية، منهم: بدر اخلالدي، ويوسف ضياء اخلالدي، وحممد علي اخلالدي، وغريهم. وكان مقر هذه 
قدس ال ،عصام وسليم ،قاعات واحملاكم وحىت السجن. )نصار ومتارياألسرة من أكرب دور القدس، وفيها الغرف وال

 ،م2005، مؤسسة الدراسات املقدسية ،القدس ،، الكتاب الثاينم(1948_ 1914) االنتدابية يف املذكرات اجلوهرية
 (.380ص

 .381ص، نصار ومتارياملرجع السابق،  3
م، 1987، 2ط، بريوت، املؤسسة العربية للدراسات والنشر نظام الدين والدجاين، عرفان وعلي، القدس إميان وجهاد، 4

 .131ص
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فمن ابب حرص املسلمني على األمن واالستقرار يف املدينة، سلم صالح الدين األيويب مفاتيح الكنيسة إىل 
 .1عائلة غضيه "جودة" لالحتفاظ ابملفتاح، وآل نسيبة لفتح الباب وإغالقه، مث إعادة املفتاح آلل غضيه

سالمي يسة القيامة وإغالقها، بل تعداه ويف فرتات طويلة من احلكم اإلوِل يقتصر دور العائلة على فتح كن
 . 2إىل حل اخلالفات املستعصية بني خمتلف الطوائف املسيحية

 
 

 األعياد اإلسالمية واملسيحية:
فاالت حيتفل املسيحيون كل عام بعيد الفصح اجمليد، وهو العيد الكبري ابلنسبة للمسيحيني، وجتري فيه االحت

أسبوع أو أكثر، وما يزيد هذه االحتفاالت هبجة هو اقرتاهنا ِوسم النيب موسى، الذي بدأه صالح الدين األيويب ملدة 
 .3بعد حترير القدس، فكان املسلمون واملسيحيون حيتفلون أبعيادهم بكل وائم

ِتلفة وعرض ملكانت هذه األعياد اليت حيضرها االالف من املسلمني واملسيحيني، مناسبة لتبادل األخبار ا
 .4املنتجات املتنوعة وحل النزاعات وترتيب الزجيات أيضا

وقد جلبت احتفاالت موسم النيب موسى كثريا من املسلمني، من خمتلف أحناء فلسطني، للمشاركة يف 
فقط،  املوكب املتجه إىل قرب النيب موسى يف وادي األردن. وِل تكن هذه االحتفاالت مناسبة للباعة والتجار املومسيني

، 1948بل أيضا فرصة للقادمني من األرايف لزايرة أسواق القدس. وقد استمر كثري من هذه االحتفاالت حىت عام 
 .5عندما أدى تشريد السكان وتقسيم البلد إىل جعل السفر إىل األماكن املقدسة أمرا مستحيال

اهلم ِوسم سبت النور، ه يف احتفوبلغ من حب شباب النصارى للمفيت وتعلقهم به أهنم كانوا يهتفون ابمس
حيث كانوا وهم يف كنيسة القيامة حييون احلاج أمني ويهتفون بقوهلم: "حاج أمني اي مفتينا"، كما كانوا يفعلون ذلك يف 

 . 6مجيع االجتماعات واملظاهرات، اليت كانت تنظم يف امليدان األرثوذكسي العريب

                                                             
م، 2010، بريوت، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1غوشة، صبحي، احلياة االجتماعية يف القدس يف القرن العشرين، ط 1

 .453ص
 .35، ص(م1020، 1ط ،بريوت، رايض الريس للكتب والنشر)نسيبة، حازم، ذكرايت مقدسية "سرية ذاتية"،  2
 .310غوشة، صمرجع سابق،  3
م(، 2003، 1ط ،مركز دراسات الوحدة العربية)بريوت، فرسون، مسيح، فلسطني والفلسطينيون، ترمجة: عطا عبد الوهاب،  4

 .104ص
م، 1948.. األحياء العربية ومصريها يف حرب 1948القدس ، ديفيس، روشيل، القدس العثمانية: منو املدينة خارج األسوار 5

 .24م، ص2003، (بديلالقدس )م، 2002 (مؤسسة الدراسات الفلسطينيةبريوت )، حترير: سليم متاري، 1ط
 .84م، ص1972بريوت، دار النهار،  ،1الغوري، إميل، فلسطني عرب ستني عاما، ج 6
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لمني، حيون، ويشرتي املسيحيون يف أعيادهم من التجار املسويف األسواق يلتقي التجار املسلمون واملسي
من ديسمرب )كانون األول( من كل عام حسب التقومي الغريب، ويف السابع أو الرابع  25ففي أعياد امليالد اليت تبدأ يف 

وعدها، معشر من يناير )كانون الثاين( حسب الطوائف الشرقية، كانت االستعدادات هلا تبدأ قبل عدة أسابيع من 
 . 1فيزين التجار املسلمون واملسيحيون متاجرهم ويعرضون بضائعهم

وكان املسيحيون يشاركون املسلمني يف احتفاالت شهر رمضان املبارك، ومن بينها عائلة جوهرية )مسيحية( 
نشارك يف : "كنت وإخواين اليت كانت تشارك العائالت املسلمة يف سهرات رمضان، ويف ذلك يقول واصف جوهرية

 .2حفلة الذكر يف مقام الشيخ رحيان اجملاور لدار اجلوهرية وننشد معهم األَّنشيد الدينية"
كما حضر املسيحيون احتفاالت املولد النبوي الشريف، بل إن شعراء مسيحيني عاشوا يف فلسطني من 

صل، واسكندر اخلوري اللبناين األ . فقد شارك الشاعر وديع البستاينملسو هيلع هللا ىلص أهلها ومن غريها صاغوا القصائد متجيدا للنيب
 .3البيتجايل، وإبراهيم طوقان، وغريهم بقصائدهم يف االحتفاالت الدينية لدى املسلمني واملسيحيني

كان لذلك أثر ابلغ و  إىل معانيها الدينية،، فضال مناسبات وطنية األعيادكان املسيحيون يعتربون أن تلك 
 .4يها اجلميع، وشجعت على ظهور هوية فلسطينية مشرتكةيف تدعيم القيم والعادات اليت يشرتك ف

 

 دور املسيحيني يف التصدي للمخططات التبشريية:
التآخي اإلسالمي املسيحي مؤسسا على قاعدة إخالص كل فريق لآلخر، ومما يدل على ذلك كان 

 7حىت  1928آذار )مارس(  24اإلخالص، أن املسيحيني العرب قاطعوا املؤمتر التبشريي الثاين، الذي عقد يف 

                                                             
 .317غوشة، صمرجع سابق،  1
 1912) ولد يف القدس لعائلة مسيحية، درس يف مدرسة املطران عامنيم(،ؤ 1897-1973) ةواصف جرجس جوهري-

حيث أغلقت املدرسة بسبب احلرب، وكان قد أهنى الصف الرابع الثانوي، وبه أهنى دراسته الرمسية دون  م(،1914
، بعد وفاة والده  اآلالت املوسيقيةاحلصول على شهادة املدرسة الثانوية. استغل انتهاء دراسته فتعلم الغناء والعزف على 

 كفله حسني احلسيين، وأوجد له وظيفة كاتب يف بلدية القدس، وخالل احلرب العاملية األوىل مت جتنيده يف البحرية العثمانية،
عمل يف قسم املالية يف دائرة األراضي، حيث أسند إليه منصب "مدير مالية"، واستمر فيه أكثر من  1919ويف عام 
العام للكتاب  رام هللا، االحتاد))صاُل، جهاد أمحد، الرواد املقدسيون يف احلياة الفكرية واألدبية يف فلسطني،  عقدين.

 (.85-83، ص2، ج(م2011، 2واألدابء الفلسطينيني ط
 الكتاب األول، القدس، مؤسسةم(، 1904-1917) متاري ونصار، سليم وعصام، القدس العثمانية يف املذكرات اجلوهرية 2

 .77، ص2003الدراسات املقدسية، 
 .30، ص1ج ...،صاُل، الرواد املقدسيونمرجع سابق،  3
 .104فرسون، مسيح، صمرجع سابق،  4
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، وكان دولة يف العاِل( 51)ممثال من ( 240) هبريل( من العام نفسه، على جبل الزيتون يف القدس، وحضر أنيسان )
 .1الربوتستانتيةهدفه غزو اإلسالم يف عقر داره، وغزو املذاهب غري 

أدت  ؤمترخطوات عملية ضد املحسب، بل إهنم اختذوا مع املسلمني فاملوقف ذلك وِل يقف املسيحيون 
وأرسل  ،هت الالزمة لوقفاختاذ اإلجراءاأمني احلسيين من املفيت  ،املسلمون واملسيحيون يف فلسطنيإذ طلب ، إىل افشاله

 . 2دسعقد املؤمتر يف القالشعب الفلسطيين برقيات االحتجاج إىل وزارة املستعمرات الربيطانية على 
 لك السياسة، اليت هتدف إىل سلخ املسيحيني من عروبتهم، إذ كان نتاجاولعل املسيحيني أدركوا خطر ت

لسياسة قدمية التقت فيها أطماع اليهود يف فلسطني مع األهداف الدينية واالقتصادية لربيطانيا )املسيحية(، فقد أطلق 
 فلسطني، عرب أتسيس كنيسة حية يفاللورد "اشيلي" فكرة أن حتتل الربوتستانية اإلجنليزية مركزا حموراي بني الكنائس املسي

 .3يهودية _مسيحية يف القدس، تنشر تعاليم اإلجنيل ابللغة العربية، وتساعد على هنضة اليهود اجتماعيا ودينيا
 

 دور القضاء يف تعزيز حالة التعايش:
لسائح اكان املسلمون حريصني على ممتلكات املسلمني واملسيحيني واليهود، فلما عني الشيخ عبد احلميد 

م، الحظ أن سجالت احملكمة كانت مرتاكمة ودون ترتيب، فبذل جهدا 1939قاضيا حملكمة القدس الشرعية عام 
لصنع خزائن حديدية حتتوي على مجيع سجالت حمكمة القدس، حبسب أنواعها وأرقامها، لصون تلك السجالت، 

 .4هودأن آخر من شؤون املسلمني واملسيحيني واليوخاصة أهنا املرجع الوحيد إلثبات حق امللكية، أو الوقف، أو أي ش
أما الشيخ حممود سعود السعودي، فكان يشغل منصب قاضي القدس الشرعي، زمن اإلدارة العسكرية 

م، وكان ينظر يف قضااي الزواج، والطالق، واإلرث، والنفقة، والوصااي، 1920وحىت  1917الربيطانية، املمتدة من عام 
لمسلمني، ويف قضااي اإلرث، والوصااي، والتوكيالت العامة لدى كافة أبناء الطائفة املسيحية من والتوكيالت العامة ل

 .5الالتني، والروم األرثوذكس، والروم الكاثوليك، وكذلك بني أتباع الطائفة اليهودية

                                                             
 .117، ص1م، ج1937، 1ط، السفري، عيسى، فلسطني العربية بني االنتداب والصهيونية، ايفا، مكتبة فلسطني اجلديدة 1
)ال.م، دار الفرقان، م(، 1921-1937) دراسة يف نشاطه الديين جبارة، تيسري، احلاج حممد أمني احلسيين 2

 .118، ص(م1995ه /1415
-Edito Creps, INT ،1998عيد، عاطف، قصة واتريخ احلضارات العربية بني األمس واليوم.. فلسطني، بريوت،  3

 .105، ص1999
 .21مرجع سابق، السائح، ص 4
، 1)بريوت، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، طم(، 1917-1920) املهتدي، عبلة، القدس واحلكم العسكري الربيطاين 5

 .44-43م( ص2003
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فع أمام اومن دالئل متيز تلك العالقة يف هذا امليدان، أن املسيحي جريس جوهرية )والد واصف جوهرية( تر 
القضاء مدافعا عن مسلم شتم دين رجل مسيحي، فلما رأى جريس جوهرية أنه على وشك اإلفالس يف القضية، قال 
للقاضي: "ألفت نظركم لآلية الكرمية )إن الدين عند هللا اإلسالم( ولذلك فإن موكلي ليس مذنبا وأطلب رمحته"، فسر 

 .1وخرج مجيع احلضور يثنون على دهاء اجلوهريةالقاضي لسرعة بديهته وصدر حكم برباءة املسلم، 
 املطلب الثالث: التعايش االجتماعي بني املسلمني واملسيحيني يف بيت املقدس

جتاور بيوت املسلمني واملسيحيني بعضها البعض يف القدس، ففي األحياء اإلسالمية تعيش  
. لذلك فليس غريبا أن حيظى املسيحيون حبب املسلمني 2تعيش عائالت مسلمة عائالت مسيحية، ويف حارة النصارى

كانون   12ره بتاريخ وليام أورمسيب يف تقريواحرتامهم، ولكنهم شديدو العداء للصهاينة، وهذه شهادة الكابنت الربيطاين 
 .3م1917اثين )يناير( 

كانوا    واملسلمنيومنها أن املسيحينيوهذا االختالط يف أماكن السكن جعل العادات االجتماعية واحدة، 
يرتدون الطربوش، وممن كانوا حيافظون على هذه العادة من أبناء طائفة الروم األرثوذكس: جورج أبو زخراي، وإلياس 
املشبك، وخليل السكاكيين، ومن طائفة الالتني والروم الكاثوليك: متيا سروفيم، وأنطون سروفيم، وحنا بطاطو، ومن 

 .4حلسيين، وعارف الدجاين، وموسى كاظم احلسيين، وراغب النشاشييباملسلمني: عبد السالم طوقان ا
 العالقات االجتماعية: 

من ذلك أهنم  و  ،العالقات الوطيدة بني العائالت املقدسية العريقة، دائمة ومتتد جذورها إىل أجيالكانت 
كا، أن موسى العلمي رس يف أمريكانوا يتزاورون فيما بينهم، ففي رسالة من خليل السكاكيين البنه سري عندما كان يد

. وأن عادل جرب وموسى العلمي زاروه، مث انطلقوا إىل بيت كمال إمساعيل عضو 5وزوجته ورجائي احلسيين زاروا بيته
 .6اجمللس اإلسالمي األعلى

                                                             
 .175متاري ونصار، صمرجع سابق،  1
  حلارة يقع سوق دومنا، ويف الناحية اجلنوبية من ا 192تقع حارة النصارى يف الناحية الغربية من مدينة القدس، تبلغ مساحتها

الدابغة. مسيت احلارة هبذا االسم لكوهنا تشكل مركزا سكانيا ألبناء القدس من املسيحيني العرب. )َّنصر الدين، هبة 
 (.8-7م، ص2006وآخرون، حاريت النصارى واليهود )الشرف(، القدس، مؤسسة الرؤاي، 

 .132ص...، املهتدي، القدس واحلكممرجع سابق،  2
 .87، )ال.ت(، ص10ط ،لوهاب، اتريخ فلسطني احلديث، بريوت، املؤسسة العربية للدراسات والنشرالكيايل، عبد ا 3
 .570-568نصار ومتاري، الكتاب الثاين، صمرجع سابق،  4
يين الثقايف رام هللا، مركز خليل السكاك)السكاكيين، خليل، يوميات السكاكيين، يوميات، رسائل وأتمالت، حترير أكرم مسلم،  5

 .81، ص2ج(، م2004 ،سسة الدراسات املقدسية، الكتاب اخلامسومؤ 
 .412، ص2009السكاكيين، الكتاب السابع، املرجع السابق،  6
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دث مع ويف املناسبات يقفون مع بعضهم، وهذا ما ح وكانوا يتقامسون الطعام والشراب يف األوقات الصعبة،
عائلة جوهرية )املسيحية(، حيث كان الرجال والنساء من العائالت املسلمة اليت كانت جتاورهم يزوروهنم يف األفراح 
واألتراح، وهذه العائالت هي: عبد القواس الداودي، ومصطفى الصاحلاين، والسمان، ومصطفى اجلبشة، واألنصاري، 

 .1د صاُل، وعاطف درويش، وغريهموأبعد منها قليال: عبد ربه، وعمر درويش، والشيخ حمم
وكان اهلدف من هذه الزايرات إما التعليم أو التباحث يف الشؤون العامة، من ذلك ما كتبه  
: "زارين قبل الظهر عارف الداوودي وعبد القادر طهبوب ويعقوب ابن 1919مايو )أاير(  4السكاكيين يوم األحد 

 . 2خاليت، فجعلنا نتكلم يف األحوال احلاضرة"
م، قال 1945بيت خليل السكاكيين عام  وكذلك مناقشة القضااي السياسية، فلما زار حسني اخلالدي

 .3حسني اخلالدي إن اخلطر على فلسطني يشتد يوميا، وجهود العرب لدفع ذلك اخلطر غري جمدية
بة يف احلركة الوطنية، ففي عام و  احلسيين  م زار احلاج أمني1919كانت تلك الزايرات على مستوى الِن

 .4بيت خليل السكاكيين، ومت خالل الزايرة تباحث أحوال فلسطني السياسية
لقد ارتبطت العديد من العائالت املسلمة واملسيحية بعالقات محيمية، وهذا بدا واضحا من خالل عالقة 

 . 5يينسعائلة جوهرية بعائلة احلسيين )املسلمة(، فكانت عائلة جوهرية تتمتع خبريات بيارات عائلة احل
ويف مناسبات الزواج ظهر حب املسلمني واملسيحيني للقدس، من خالل األهازيج الشعبية، ورغم أهنا كانت 

 ذات صبغة اجتماعية يف مناسبات الزواج، لكنها كانت حتمل معاين دينية، ودالالت سياسية، ومنها:
 قلي وين أزفك                                     اي حلو اي مزيون
 عالصِرة الشريفة                                  يف فاي الزيتون

 قلي وين أزفك                                     اي ملدلل وين
 عالصِرة الشريفة                                 وبني احلرمني

                                                             
 .20-19متاري ونصار، صمرجع سابق،  1
 .143، ص2004السكاكيين، الكتاب الثالث، مرجع سابق،  2
 ( ولد يف القدس، التحق حبكومة امللك فيصل األول بدمشق، وعاد إىل القدس 1962_ 1894حسني فِري اخلالدي :)

م رئيسا لبلدية القدس إثر فوز قائمته يف االنتِاابت 1934م، عني عام 1920بعد أن أطاح الفرنسيون حبكمه عام 
م حزب اإلصالح، واختري عضوا يف اللجنة العربية 1935البلدية حىت عزله االنتداب ونفاه إىل جزيرة سيشل، أسس سنة 

 (.175م، ص2010السكاكيين، الكتاب الثامن، مرجع سابق، م. )1936أبريل )نيسان(  25العليا اليت أتلفت يف 
 .175م، ص2010السكاكيين، الكتاب الثامن، املرجع السابق،  3
 .170، ص2004السكاكيين، الكتاب الثالث، املرجع السابق،  4
 .27متاري ونصار، صمرجع سابق،  5



م٢٠١٦يوليو تموز  ٢٠ – ١٩ـه / ١٤٣٧شوال  ١٥ – ٤1ماليا  (  مركز بحوث القرآن جامعة ٦السنوي )مقدس الدولي القرآني المؤتمر  بحوث  |   

The 6th Annual International Qur’anic Conference 2016 – ISBN: 978-967-0882-07-9 | Cntre of Quranic Research  34 
 

 قلي وين أزفك                                   اي بو العيون السود
 صِرة الشريفة                                والنيب داودعال
 

 ويغين املسيحيون األغنية نفسها، ولكن بذكر األماكن املسيحية املقدسة.
 قلي وين أزفك                                    اي حلو اي زين
 يف الصِرة الشريفة                               وبني اهليكلني

 اكليلك                               اي حلو اي منيحقلي وين 
 1يف الصالة الشريفة                             قدام املسيح

 تبادل التهاين والتعازي:
ين عندما توىل احلاج أمني منصب مفيت القدس، جاء كثري من املسلمني واملسيحيني لتهناته وهتناة عائلة احلسي

 .2هبذا املنصب
واصف جوهرية أنه حصل على جمموعة من اهلدااي بعد زواجه من فكتوراي صليبا سعد، وكان عدد  وذكر 

ري النشاشييب وحميي الدين احلسيين ومجيل احلسيين ومن القاضي  كبري منها من مسلمني، أمثال: راغب النشاشييب وِف
 . 3حممد يوسف اخلالدي، وغريهم

، وشارك املسلمون يف جنازة 4احلسيين، بوفاة احلاج سليم احلسيينويف العزاء تضامنت عائلة جوهرية مع عائلة 
.  5م، وبني املشاركني صديقه الشيخ علي الرمياوي، الذي عمل القرب على نفقته اخلاصة1914والد واصف جوهرية عام 

 .6كما قدم املسلمون العزاء خلليل السكاكيين يف وفاة زوجته سلطانة
 العمل يف املؤسسات احلكومية:

ا يدل على عظم التسامح بني املسلمني واملسيحيني، هو عملهم مع بعضهم أو عمل بعض أتباع الداينتني مم
 .7يف مكان خيص الداينة األخرى، ومن ذلك أن جريس جوهرية كان حماميا يف احملاكم الشرعية للمسلمني

                                                             
رام هللا، مركز األحباث يف منظمة شؤون فلسطينية، جملة م، 1948البطمة، َّندية، صفحات ثقافية مقدسية مطوية قبل نكبة  1

  .275م، ص2013 شتاء ،251عالتحرير الفلسطينية، 
 .65جبارة، صمرجع سابق،  2
 .402-401نصار ومتاري، صمرجع سابق،  3
 .42متاري ونصار، صمرجع سابق،  4
 .172متاري ونصار، صاملرجع السابق،  5
 .38، ص2009السكاكيين، الكتاب السابع، مرجع سابق،  6
 .29متاري ونصار، صمرجع سابق،  7
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قدس سنة الوكان هذا العمل املشرتك أيضا يف بلدية القدس، فقد أتلف جملس بلدي مدينة  
ويف السنة نفسها  .1م، من عشرة أعضاء: ستة منهم مسلمون، واثنان مسيحيون، واثنان يهود1908ه/ 1326
ِاابت:  (1200)اشرتك   . 2يهودي (200)مسيحي و  (300)مسلم و  (700)مواطن يف االنت

 

 التكافل االجتماعي: 
واء كان مسلما أم مساعدة احملتاج وامللهوف، سيظهر جليا أتثر املسلمني بتعاليم اإلسالم، اليت حتثهم على 

ال، فلما شعر سليم احلسيين أن والد واصف جوهرية يعيش ظروفا اقتصادية صعبة خالل عيد الفصح، أرسل إليه مؤونة 
 .3البيت، اليت مشلت حاجيات ومالبس العيد

ن حالة ن مع عائلته يعيشو م قال خليل السكاكيين يف مذكراته، إنه كا1919ويف األول من حزيران )يونيو( 
من الفقر الشديد، بدا ذلك على حالة ثياهبم الرثة وقلة طعامهم، فزاره موسى العلمي، مث خرج معه لزايرة أستاذه خنلة 

، ويف الطريق أعطاه نصف لرية، فاشرتى هبا طعاما، ويف املساء زاره مصطفى عبد اهلادي، فطلب منه مخسة عشر زريق
 .4 عشر قرشا، وهي آخر ما بقي لديهقرشا، فدفع إليه اثين

ونتيجة العالقة املتينة بني عائليت جوهرية واحلسيين، ابدر والد واصف جوهرية إبعادة ترميم أمالك حسني 
 .5هاشم احلسيين يف خربة دير عمرو دون معرفته، عندما كان حسني هاشم يف ابريس

قطمون، وبعد انتقال استديوهات إذاعة م خسرت عائلة نسيبة أمالكها يف حي ال1948وخالل معركة  
 .6القدس إىل ذلك احلي، مكث حازم نسيبة مع عائلة مسيحية لبضعة أشهر

 

                                                             
، عمان )دار حنني للنشر والتوزيع(، بريوت )مكتبة الفالح(، 1حماسنة وآخرون، حممد، اتريخ مدينة القدس، ط 1

 .239م، ص2003ه /1423
م، القدس يف التاريخ، ترمجة: كامل العسلي، عمان، منشورات 1917-1831شولش، الكزاندر، القدس يف القرن التاسع عشر  2

 .290م، ص1992اجلامعة األردنية، 
 .28-27متاري ونصار، صمرجع سابق،  3
  سية، ويف مدرسة بطرس البستاين، فأتقن ك، درس يف مدارس طائفته األرثوذ 1859ولد خنلة جريس زريق يف بريوت حنو سنة

ابع ليني فتسلم إدارة خمزن بيع الكتب الدينية التيبطلب من املبشرين اإلجن 1889العربية واالجنليزية. جاء إىل القدس عام 
يها فتسلم إدارة مدرسة الشبان اإلعدادية، اليت عرفت ابلكلية اإلجنليزية، وعلم  1892اإلجنليزية. ويف عام  لإلرساليات

)مرجع سابق،  م يف بيت املقدس.1921اللغة العربية، إضافة إىل عمله اإلداري، وبقي يف مركزه هذا إىل أن تويف عام 
 .(181، صم2011، 1...، جصاُل، الرواد املقدسيون

 .164-163، ص2004السكاكيين، الكتاب الثالث، مرجع سابق،  4
 .31متاري ونصار، صمرجع سابق،  5
 .111نسيبة، صمرجع سابق،  6
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 نتائج الدراسة:
 توصل الباحث للعديد من النتائج، أمهها ما يلي:

  نة السلمي يف اإلسالم، وهي: سهناك جمموعة من األسس اليت تقوم عليها فلسفة التعايش
وس املسلمني، ، فاذا استقر هذا املفهوم يف نفاهلداية من عند هللا واحلساب هلل، و االختالف يف الديناقرار االختالف، و 

 لن خيلطوا بني كفر الكافرين، ونصوص الكتاب والسنة، اليت امرت ابإلحسان إليهم.
  يؤدي املسيحيون يف بيت املقدس شعائرهم الدينية بكل حرية، بل إن املسلمني سامهوا مع

يت ني يف احلفظاظ على املقدسات املسيحية، وأبرز شاهد على التعايش الديين بني املسلمني واملسيحيني يف باملسيحي
 املقدس، أن املسلمني واملسيحيون ارتضوا أن تكون مفاتيح كنيسة القيامة مع عائلتني مسلمتني.

  سا على قاعدة سآتخي الفريقني كان مؤ من مظاهر التعايش الديين بني املسلمني واملسيحيني أن
إخالص كل فريق لآلخر، ومما يدل على ذلك اإلخالص، أن املسيحيني العرب قاطعوا املؤمتر التبشريي الثاين، الذي 

 هبريل( من العام نفسه، على جبل الزيتون يف القدس، وحضر أنيسان ) 7حىت  1928آذار )مارس(  24عقد يف 
وقد   ستانتية.الربوتغزو اإلسالم يف عقر داره، وغزو املذاهب غري  ، وكان هدفهدولة يف العاِل( 51)ممثال من ( 240)

وصا يف بيت فاملسيحيون العرب وخصعني الريبة واحلذر. كان مسيحيو الشرق وال زالوا ينظرون إىل هذه املؤمترات ب
  غريها(.و  ،ة، واالقتصاديةيإىل العروبة اليت سامهوا يف بلورهتا وتنميتها يف كل اجملاالت )السياسية، والثقافاملقدس ينتمون 

 ية حي من تسمليس معىن عاش مسلمو ومسيحيو مدينة القدس يف أحياء بعضهم البعض، ف
خرى، بل إن ، وال يوجد فيها أبناء الداينة األهذه الداينة مقصور على أتباعاألحياء ابحلي اإلسالمي أو املسيحي، أبنه 

ومسيحيني، فقد وجد يف كل حي منها مسلمون ومسيحيون، ولكن هناك تداخل واختالط بني السكان مسلمني 
ِا غلب عليه من السكان.  مساجد يف احلي املسيحي.بل إنه يوجد ستة  مسي كل حي 

  لزايرات على اجتلى التعايش االجتماعي بني املسلمني واملسيحيني يف التواد والرتاحم، فمن ذلك
بة يف احلركة الوطنية، ففي عام  ومت  ،بيت خليل السكاكيين )مسيحي( ار احلاج أمني احلسيينز  م1919مستوى الِن

تلفة، فقد ذكر واصف جوهرية  خالهلا تباحث أحوال فلسطني، وكذلك تقدمي التهاين والتعازي يف املناسبات امِل
ني، م)مسيحي( أنه حصل على جمموعة من اهلدااي بعد زواجه من فكتوراي صليبا سعد، وكان عدد كبري منها من املسل

ري النشاشييب وحميي الدين احلسيين ومجيل احلسيين ومن القاضي حممد يوسف اخلالدي،  أمثال: راغب النشاشييب وِف
 وغريهم.

 

 التوصيات:
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  ابقاء حالة التواصل بني املسلمني واملسيحيني على املستوى الشعيب والقيادي، ويف كافة اجملالت؛
 مواجهة االجراءات اإلسرائيلية لتهويد املدينة.وذلك حلل أي خالف أو سوء فهم، وحبث سبل 

 ( مليار لتهويد القدس، بينما ال تقدم األنظمة العربية 2االحتالل اإلسرائيلي خيصص حوايل )
واإلسالمية شياا يذكر للمدينة املقدسة، ولذلك ينبغي أن تعمل احلكومات العربية واإلسالمية، واملؤسسات اإلسالمية، 

تعايش التعليمية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية، لدعم صمود املسلمني واملسيحيني، وتعزيز ال على متويل املشاريع
 السلمي بني أبناء الداينتني.  

  تعزيز الروح األخوية بني املسلمني واملسيحيني يف القدس، من خالل تسليط الضوء عليها يف
 .واإلسالمية والعربية احمللية اإلعالم وسائل

 ربية واإلسالمية؛ القدس، يف املناهج التعليمية يف الدول الع يف السلمي التعايش بقضية التوعية نشر
 من أجل استنساخ هذه التجربة الفريدة يف الدول األخرى، اليت جتمع بني أسوارها دايَّنت متعددة.    

 
 

 املصادر واملراجع:
 القرآن الكرمي:
 أوال: املصادر:

 .3، بريوت، املكتبة العصرية، جسنن أيب داوده (، 275عث السجستاين )تأبو داود، سليمان بن األش
 .6ج ،ه 1414، 3ط ،، بريوت، دار صادرلسان العرباألنصاري، حممد بن مكرم )ابن منظور(، 

ِاري، حممد بن إمساعيل،   ه . 1422، 1ط ،، حتقيق: حممد الناصر، ال.م، دار طوق النجاةصحيح البخاريالب
، حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، اجلامع ألحكام القرآنه (، 671القرطيب، أبو عبدهللا حممد بن أمحد )ت

 .1964ه /1384، 2ط ،القاهرة، دار الكتب املصرية
 اثنيا: املراجع

ظمة اإلسالمية ورات املن، منشاإلسالم والتعايش بني األداين يف أفق القرن احلادي والعشرينالتوجيري، عبد العزيز، 
 م.1998ه /1419للرتبية والعلوم والثقافة )إيسيسكو(، الرابط، مطبعة املعارف اجلديدة، 

، )ال.م(، دار الفرقان، م(1921-1937) احلاج حممد أمني احلسيين دراسة يف نشاطه الديينجبارة، تيسري، 
 .م1995ه /1415
 .1م، ج1937، 1ط ،، ايفا، مكتبة فلسطني اجلديدةفلسطني العربية بني االنتداب والصهيونيةالسفري، عيسى، 
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ل ، حترير أكرم مسلم، رام هللا، مركز خلييوميات السكاكيين، يوميات، رسائل وأتمالتالسكاكيين، خليل، 
( 2اخلامس )ج، و 2004الثالث الكتب التالية: السكاكيين الثقايف ومؤسسة الدراسات املقدسية، 

 م.2010الثامن ، و م2009السابع ، و م2004
 .م2008، 1ط ،، ترمجة: حممد برادة، عمان، دار الشروق للنشر والتوزيعذكرايت من القدسشهيد، سريين، 

، القدس يف التاريخ، ترمجة: كامل العسلي، م1917-1831القدس يف القرن التاسع عشر شولش، الكزاندر، 
 .م1992عمان، منشورات اجلامعة األردنية، 

عام للكتاب واألدابء ، رام هللا، االحتاد الاملقدسيون يف احلياة الفكرية واألدبية يف فلسطنيالرواد صاُل، جهاد أمحد، 
 .1م، ج2011، 2الفلسطينيني ط

شروق ، القدس معرفة يف سبيل التحرير، حترير: عبد القادر ايسني، القاهرة، مكتبة الكنائس القدسعبد الظاهر، إسالم، 
 .م1010، 1الدولية، ط

، Edito Creps, INT، بريوت، ة واتريخ احلضارات العربية بني األمس واليوم.. فلسطنيقصعيد، عاطف، 
1998-1999. 

 .1م، ج1972، بريوت، دار النهار، فلسطني عرب ستني عاماالغوري، إميل، 
، 1ط ،والنشر ، بريوت، املؤسسة العربية للدراساتاحلياة االجتماعية يف القدس يف القرن العشرينغوشة، صبحي، 
 .م2010
، 1ط ،، ترمجة: عطا عبد الوهاب، بريوت، مركز دراسات الوحدة العربيةفلسطني والفلسطينيونفرسون، مسيح، 

 م،2003
 .2004، 6، ط، بريوت، مؤسسة الرسالة، غري املسلمني يف اجملتمع اإلسالميالقرضاوي، يوسف، 

، 1ط ،للنشر والتوزيع(، بريوت )مكتبة الفالح(، عمان )دار حنني اتريخ مدينة القدسحماسنة وآخرون، حممد، 
 .م2003ه /1423
 .2ج ،، )ال.ت(2، جممع اللغة العربية، القاهرة، دار الفكر، طاملعجم الوسيط
 .دار الغرب اإلسالمي، ال.تال.م، ، أهل الذمة يف احلضارة اإلسالميةاملمي، حسن، 
بريوت، املؤسسة العربية للدراسات  م(،1917-1920) القدس واحلكم العسكري الربيطايناملهتدي، عبلة، 

 م.2003، 1والنشر ط
 .4م، ج1984، 1، القسم العام، دمشق، هياة املوسوعة الفلسطينية، طاملوسوعة الفلسطينية

 .م2006، القدس، مؤسسة الرؤاي، حاريت النصارى واليهود )الشرف(َّنصر الدين، هبة وآخرون، 
 ، )ال.ت(،10ط ،، بريوت، املؤسسة العربية للدراسات والنشراحلديثاتريخ فلسطني الكيايل، عبد الوهاب، 
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 .م2010، 1ط ،، بريوت، رايض الريس للكتب والنشرذكرايت مقدسية "سرية ذاتية"نسيبة، حازم، 
الكتاب الثاين، ، م(1914-1948) القدس االنتدابية يف املذكرات اجلوهريةنصار ومتاري، عصام وسليم، 

 .م2005ات املقدسية، القدس، مؤسسة الدراس
 .م1987، 2ط ،، بريوت، املؤسسة العربية للدراسات والنشرالقدس إميان وجهادنظام الدين والدجاين، عرفان وعلي، 

 .م2010، 1، عمان، دار ومكتبة احلامد للنشر والتوزيع، طالقدس يف الصراع العريب اإلسرائيلياهلزامية، حممد، 
 االحباث:اثلثا: 

جملة شؤون فلسطينية، مركز األحباث رام هللا، ، م1948صفحات ثقافية مقدسية مطوية قبل نكبة البطمة، َّندية، 
 .م2013، شتاء 251يف منظمة التحرير الفلسطينية، ع

.. األحياء العربية ومصريها يف 1948القدس العثمانية: منو املدينة خارج األسوار، القدس ديفيس، روشيل، 
م، القدس 2002بريوت )مؤسسة الدراسات الفلسطينية( ، 1طي، ، حترير: سليم متار م1948حرب 

 م.2003)بديل(، 
: حنن ، حبث مقدم للمؤمتر السنوي الثاينفن التواصل مع اآلخر: معامل وضوابط ووسائلسانو، قطب مصطفى، 

 م.2006ه /1427واآلخر، الكويت، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 
 

 املقاالت:رابعا: 
، ، موقع مناراتالتعايش السلمي مع غري املسلمني يف ضوء مقاصد الشريعةعبد رب النيب، حممد، 

 م.2012ه /1433
ك" للنشر، ، جملة حراء، اسطنبول، شركة "إيشفلسفة اإلسالم  يف التعامل مع اآلخر الديين والثقايفعمارة، حممد، 

 م.2007ديسمرب(، -، )أكتوبر9السنة الثالثة، ع
 
 
 
 
 
 
 
 


