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بكل ما اأوتوا من قوة وخديعة للتحري�ش بني امل�سلمني واإيقاد الفنت على 
مر التاريخ .. هذا داأبهم وديدنهم، ولي�ش مب�ستغرب عليهم وال منهم نظرا 
ل�سواد قلوبهم وف�ساد �سرائرهم وخراب معتقداتهم ، وقد روى الطربي 
ب�سنده وغريه عن زيد بن اأ�سلم قال: مر �سا�ش بن قي�ش -وكان �سيخا قد 
ع�سا يف اجلاهلية عظيم الكفر �سديد ال�سغن على امل�سلمني �سديد احل�سد 
لهم- على نفر من اأ�سحاب ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم من االأو�ش واخلزرج يف جمل�ش قد 
جمعهم يتحدثون فيه، فغاظه ما راأى من جماعتهم واألفتهم و�سالح ذات بينهم على االإ�سالم بعد 
الذي كان بينهم من العداوة يف اجلاهلية، فقال: قد اجتمع مالأ بني قيلة -يعني االأن�سار االأو�ش 
واخلزرج- بهذه البالد، ال واهلل ما لنا معهم اإذا اجتمع ملوؤهم بها من قرار، فاأمر فتى �سابا من 
يهود وكان معه فقال له: اعمد اإليهم فاجل�ش معهم فذكرهم يوم بعاث وما كان قبله، واأن�سدهم 
بع�ش ما كانوا تقاولوا فيه من االأ�سعار، ففعل، فتكلم القوم عند ذلك فتنازعوا وتفاخروا حتى 
اإن  الركب فتقاوال، وقال بع�سهم لبع�ش:  تواثب رجالن من احليني على 
ال�سالح  فعلنا  ق��د  وق��ال��وا:  الفريقان  وغ�سب  ج��ذع��ة،  االآن  رددن��اه��ا  �سئتم 
التي  دعواهم  على  النا�ش  وحت��اوز  اإليها  فخرجوا  احل��رة  موعدكم  ال�سالح 
كانت يف اجلاهلية، فبلغ ذلك ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم فخرج اإليهم 
اهلل..  اهلل  امل�سلمني  مع�سر  يا  فقال:  اأ�سحابه حتى جاءهم  معه من  فيمن 
اأبدعوى اجلاهلية واأنا بني اأظهركم بعد اإذ هداكم اهلل اإىل االإ�سالم واأكرمكم 
الكفر واألف بني قلوبكم  اأمر اجلاهلية وا�ستنقذكم به من  به وقطع عنكم 
ال�سيطان  نزغة من  اأنها  القوم  كفارا؟! فعرف  كنتم عليه  ما  اإىل  ترجعون 
وكيد من عدوهم، فاألقوا ال�سالح وبكوا وعانق بع�سهم بع�سا، ثم ان�سرفوا 
مع ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم �سامعني مطيعني، قد اأطفاأ اهلل عنهم 

كيد عدو اهلل �سا�ش بن قي�ش.
ِمَن  َفِريًقا  ُتِطيُعوا  اإِْن  َم��ُن��وا  اآَ الَِّذيَن  َها  اأَيُّ ذل��ك: {َي��ا  واأن��زل اهلل تعاىل يف 
اإِمَياِنُكْم َكاِفِريَن . َوَكْيَف َتْكُفُروَن َواأَْنُتْم  وُكْم َبْعَد  اأُوُتوا الِكَتاَب َيُردُّ الَِّذيَن 

ومــن  الــيــهــود  �شعى 
والهـــــــــــم بــــكــــل مــا 
اأوتــــــــــــــوا مــــــن قــــوة 
للتحري�س  وخديعة 
بـــــــــني املــــ�ــــشــــلــــمــــني 
واإيــقــاد الــفــن على 
مـــر الـــتـــاريـــخ وهـــذا 
داأبـــــــــهـــــــــم، ولـــيـــ�ـــس 
عليهم  مبــ�ــشــتــغــرب 
نظرا ل�شواد قلوبهم 
ــاد �ــشــرائــرهــم وفــ�ــش

 سعى
اليهود

رئيس التحرير
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نـــ�ـــشـــيـــحـــتـــنـــا لـــعـــمـــوم 
ـــــمـــــني واأهـــــــــــــل  ـــــل ـــــش ـــــ� امل
اأن  خـــا�ـــشـــة  فــ�ــشــلــطــني 
يـــتـــثـــبـــتـــوا مـــــن كـــــل مــا 
يـــرد اإلــيــهــم مـــن اأخــبــار 
وو�ــشــايــات عــرب و�ــشــائــل 
الإعــــــــــــــــالم وو�ـــــشـــــائـــــل 
الــتــوا�ــشــل الجــتــمــاعــي 
حـــــفـــــظـــــا لـــــدمـــــائـــــهـــــم 
واأعرا�شهم ولنا يف �شلف 
الأمة خري اأ�شوة يف ذلك 

)اآل  ُم�ْسَتِقيٍم}  َراٍط  اإِىَل �سِ ُهِدَي  َفَقْد  ِباهلِل  ْم  َيْعَت�سِ َوَمْن  َر�ُسوُلُه  َوِفيُكْم  اهلِل  اآََي��اُت  َعلَْيُكْم  ُتْتلَى 
عمران:101-100(

ويف هذه الق�سة ويف االآيات التي نزلت ب�سببها من الدرو�ش والعرب ما ينبغي للم�سلمني اأن يقفوا 
عنده ويتاأملوه طويال، وال �سيما يف هذه االأيام التي كرثت فيها د�سائ�ش اليهود والن�سارىواأذنابهم 
ومن واالهم من بع�ش �سعاف النفو�ش واالإميان من امل�سلمني، وتنوعت مكائدهم لتمزيق �سف 
امل�سلمني واإثارة النعرات واخلالفات بينهم حتى اأ�سبحوا يقتتلون يف كل مكان وعلى اأتفه االأ�سباب، 
وما كان لهم اأن ي�سلوا اإىل ما و�سلوا اإليه لوال بعد امل�سلمني عن دينهم وجتاهلهم لتاريخ هوؤالء 
االأعداء مع نبي االإ�سالم �سلى اهلل عليه و�سلم ومع امل�سلمني على مر التاريخ، وقد حذرنا القراآن 
اراً  اإِمَياِنُكْم ُكفَّ َبْعِد  وَنُكْم ِمْن  َيُردُّ َلْو  اْلِكَتاِب  اأَْهِل  الكرمي من كيدهم فقال تعاىل: {َودَّ َكِثرٌي ِمْن 
وا َلْو َتْكُفُروَن  ّق} )البقرة: 109(، وقال تعاىل: {َودُّ َ َلُهُم احْلَ َح�َسداً ِمْن ِعْنِد اأَْنُف�ِسِهْم ِمْن َبْعِد َما َتَبنيَّ

َكَما َكَفُروا َفَتُكوُنوَن �َسَواًء} )الن�ساء: 89(.
اأمتنا من مكائدهم وذلك م�سداقا  اإىل نحورهم، واأن يحفظ  اأن يرد كيدهم  اأملنا باهلل  ويبقى 

ْلَحْرِب اأَْطَفاأََها اهلّل} )املائدة: 64(. لقوله تعاىل: {ُكلََّما اأَْوَقُدواْ َناًرا لِّ
يرد  ما  يتثبتوا من كل  اأن  ف�سلطني خا�سة  واأه��ل  امل�سلمني  لعموم  ون�سيحتنا 
اإليهم من اأخبار وو�سايات عرب و�سائل االإعالم وو�سائل التوا�سل االجتماعي؛ 
اأ�سوة يف ذلك فقد عاتب  حفظا لدمائهم واأعرا�سهم ولنا يف �سلف االأمة خري 
معاوية االأحنف يف �سيء فاأنكره، فقال: اأخربين الثقة اأنك قلت عني كذا وكذا، 
الكالم، وكتب بع�ش  ه��ذا  بلغك عني  ك��ان ثقة ما  لو  يبلغ.  الثقة ال  اإن  فقال: 
اخللفاء على رقعة اأر�سلها اإليه منام قال: �سننظر اأ�سدقت اأم كنت من الكاذبني.
التحري�ش  م�سدر  وك���ان  ع��ن��ه،  اهلل  ر���س��ي  عثمان  قتل  التحري�ش  وب�سبب 

االأ�سا�ش عبد اهلل بن �سباأ اليهودي...
اإخ��وة  جتعلنا  واأن  علينا،  تتوب  واأن  بيننا،  ذات  ت�سلح  اأن  ن�ساألك  اإن��ا  اللهم 

متحابني يف �سبيلك يا رب العاملني.





جهاد العايش آل عملة

معالم الطائفة المنصورة في األرض المقدسة•
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املنوط  الواجب  اإن 
املقد�س  بيت  بــرواد 
كــثــري  اإىل  يـــحـــتـــاج 
ر، حتى  تاأمل وتب�شّ
نفهم عجلة الزمان 
املقد�شة  الأر�ــس  يف 
وفق �شننها الكونية 
والـــ�ـــشـــرعـــيـــة الــتــي 
عــز  اهلل  ـــاهـــا  قـــ�ـــش
كـــتـــابـــه  يف  وجـــــــــل 
و�شنة نبيه املجتبى

، َنحَمدُه، َوَن�ْستعيُنُه، َون�سَتغِفُرُه، َوَنُعوُذ بِاهلِل ِمن �سرُوِر متهيد اإَنّ احَلْمَد هلِلِ
َوَمن ُي�سِلل  َلُه،  لَّ  اهلُل َفال ُم�سِ َيهِده  اأعَماِلَنا، َمن  اأَنُف�ِسَنا، و�َسيَِّئاِت 
َفاَل َهاِدَي َلُه، واأَ�َسهُد اأن ال اإلَه اإالَّ اهلل ُوحَدُه ال �َسريَك َلُه، َواأَ�َسهُد اأَن 

دا ً َعبُدُه وَر�سوُل�ُه. َمّ ُمَ
وُتَن اإِاَل َواأْنُتم ُم�سلِمون})1(. {يا اأَُيَه�ا اَلِذيَن اآَمُنوا ات�َُقوا اهلَل َحَق ُتَقاِتِه وال َتُ

{يا اأَُيَها النَّا�ُش  اَتُقوا َربَُّكُم اَلِذي َخلََقُكم ِمن َنف�ٍش َواِحَدٍة َوَخلََق ِمَنها َزَوَجها، َوَبثَّ ِمنُهَما 
ِرَجااًل َكِثرًيا َوِن�َساء ً، َواتَُّقوا اهلَل الِذي َت�َساَءُلوَن ِبِه َواالأَرَحاَم، اإِنَّ اهلَل َكاَن َعلَيُكم َرقِيًبا})2(.

َها الذِيَن اآَمنوا اتَُّقوا اهلل َوُقوُلوا َقواًل �َسدِيًدا. ُي�سِلح َلُكم اأَعماَلُكم وَيغِفر َلُكم ُذُنوَبُكم،  {يا اأَيُّ
ا َبعُد: َوَمن ُيِطِع اهلل ََوَر�ُسوَلُه َفَقد َفاَز َفوًزا َعِظيًما})3(، اأمَّ

حديثي يف هذه الر�سالة املخت�سرة والعاجلة اإىل اأفراد وجماعات الطائفة املن�سورة، ولكل 
من ارت�سى لنف�سه اأن يكون رائًدا من رواد بيت املقد�ش واأكنافها، ومن 
جدَّ ال�سري ليكون حلقة يف �سل�سلة الن�سر والتحرير واخلالفة يف بيت 
املقد�ش، من اأراد اأن يلتحق بجند عي�سى عليه ال�سالم واملهدي يف ذاك 
الزمان، اأكتب لكل من اأراد اأن يكون ذلك امل�سلم اأو َمن �سيكون ِمن اأحفاده 
الذي يناديه احلجر و ال�سجر ليقتل اليهودي الذي توارى خلفه،اإىل 
من ارت�سى لنف�سه اأن يكون يف قوافل هوؤالء املوفقني امل�سددين، يقتفي 

اأثرهم ويحذو حذوهم..اإىل هوؤالء جميعا اأقول...
ر، اأن  اإن الواجب املنوط برواد بيت املقد�ش يحتاج اإىل كثري تاأمل وتب�سّ
نفهم عجلة الزمان يف االأر�ش املقد�سة وفق �سننها الكونية وال�سرعية 

التي ق�ساها اهلل عز وجل يف كتابه و�سنة نبيه املجتبى.  
نذكر هنا الطائفة املن�سورة �سفاتها ومطات م�سريتها الطويلة على االأر�ش 
املقد�سة، واإنه ملن دواعي ال�سرور وعظيم ال�سرف اأن نكون على طريقة تلك 

ادها.  الكوكبة و�سمن فريقها، واملوفقون جًدا من كانوا �سبًبا يف �سناعة ُروَّ

جهاد العايش آل عملة
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اإىل  الطريق  لي�س 
حتريـــر فل�شطـــني 
ون�شرتها ب�شناعة 
جيـــل َرْخـــٍو متعلق 
بال�شــــــــــــــعــــــــــــــــارات 
اجلوفاء  اخلاويـــة 
النا�س  اأو حت�شيـــد 
مـــا  غـــري  علـــى 
جـــل  اهلل  ير�شـــي 
ُبحّجـــة  ُعـــاله ِ يف 
فل�شطـــني ن�شـــرة 

البع�ش من  به  العبث مما يقوم  االإدراك مدى  �سيدرك تام  ال�سفحات  القارئ لهذه  اإن 
اأولئك الذين يح�سبون اأنهم يح�سنون �سنعا يف ن�سرة االأر�ش املقد�سة وظنهم الذي لي�ش يف 
لِِّه اأنَّ ما يقومون به �سبب يف الن�سر والتحرير؛ بل هو تنّكٌب للطريق النبوي ال�سحيح  َمِ

هادة يف �سبيل اهلل على مراد اهلل. املوؤدي للن�سر والتمكني، اأو لنيل ال�سَّ
موا  َتزعَّ ك��ث��ريون مم��ن  ب��ه  اأن م��ا يقوم  ق���راءة ه��ذه ال�سفحات  ال��ك��رمي بعد  اأخ��ي  �ستدرك 
َوَزعموا اأنهم على َطريق ُمقارعه اليهود �سالكون، تكت�سف اأنَّهم واهمون واهمون واهمون، 
بون منحرفون، واأنهم باأرواح االأ�سحاب عابثون، ولالأموال  ريقة متنكِّ وعن الطريق والطَّ

م�سيعون، ولالأوقات ُمهِدرون.
فلي�ش الطريق اإىل حترير فل�سطني ون�سرتها ب�سناعة جيل َرْخٍو متعلق بال�سعارات اخلاوية 
بُحّجة ن�سرة فل�سطني  ُع��اله ِ النا�ش على غري ما ير�سي اهلل جل يف  اأو حت�سيد  اجلوفاء 
املتك�سفات  املرتاق�سات  والن�ساء  املحرمة،  للمعازف  امل�ساحب  الفلكلور  حفالت  باإقامة 
املختلطات بالرجال، ظنَّا منهم اأن يف ذلك ن�سرة لفل�سطني؛ بل فيه اإغ�ساب لرب العاملني 

اإن  نعم  املجاهدين..  واالأبطال  ال�ساحلني  نهج  وابتعاد عن  بعد  وفيه 
�ش اأَحًدا، وكل منا مطالب اأن ُيقّد�ش عمله واأن  االأر�ش املقد�سة ال ُتقدِّ

يتجنب ما يغ�سب الرب وي�ستجلب العقوبة وي�ستعجلها.  
لي�ش �سماتة بهم - رغم اأين واهلل لهذا اخُلُلق ملبغ�ش- اأو حقًدا عليهم، 
اأو لثاأٍر بيني وبينهم، لكني واهلل عليهم واأبناء �سحوتنا وجيلنا مل�سفق، 

وللوقت واجلهد واملال ولتوحيد البو�سلة �سد عدونا مل�ستدرك. 
ملاذا األرض املقدسة "فلسطني"؟

الأنها اختيار رباين، وعنوان مكاين للطائفة املن�سورة، اإليها َيَتداعون 
احلق  ُع��ن��وان   - ال�سالم  عليه  عي�سى  َيْقُتُل  وعليها  يجتمعون،  وفيها 
جال -ُعنوان الباطل واأهُلُه- وي�سبق خروجه عالمات  َورمُزُه- امل�سيح الدَّ
واأم��ارات تكون يف فل�سطني ت�سري اإىل قرب زمن خروجه، ومنها عدم 
اإثمار نخل بي�سان وغريها من اأمارات، وفيها تلتقي الب�سرية وجتمع 
ات االآخرة، وعلى اأر�سها م�سروع الَتّ�سفية  اآخر الزمان منها اإىل َعَر�سَ
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بحب  ــغــنــي  الــتَّ اإن 
فــلــ�ــشــطــني بــعــيــًدا 
مــــعــــاٍن  اأّي  عــــــن 
اإميانية قائمة على 
ــنــة  الـــكـــتـــاب والــ�ــش
تـــتـــحـــول تــلــقــائــيــا 
عـــنـــ�ـــشـــريـــة  اإىل 
مــقــيــتــة، وقــومــيــة 
مـــــــــرفـــــــــو�ـــــــــشـــــــــة، 
الق�شية  واأفــقــدت 
روحــــهــــا وبــريــقــهــا

ِو�ساَية بوجود يهودي  االأبدية لكل يهودي على وجه االأر���ش، حينما ُينطق اهلل كل �سيء 
خلفه، وفيها تكون اآخر خالفة على منهاج النبوة يف االأر�ش.

لكن مع كل هذا وذاك مل يكن جمرد االنت�ساب اإليها اأو حمل جن�سيتها اأو ا�ستيطانها �سببا 
يف ال�سرف والت�سريف دومنا عمل، وال�سعي يف نيل �سرف ر�سى الرب �سبحانه وتعاىل، فما 
قيمة عمل وجهد وجهاد من اأجل فل�سطني، لكن من غري �سالة وائتمار  مبعروف اأو نهي 
اأَ ِبِه َعَمُلُه، مَلْ ُي�ْسِرْع ِبِه  ر النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: "َمْن َبطَّ عن منكر؟! فمن ذلك حذَّ
االآب��اء واالأج��داد دومنا عمل ال  الن�سب وف�سيلة  َن�َسُبُه")4( فاالتكال واالعتماد على �سرف 

يغني من احلق �سيئا. 
فقد كتب اأبو الدرداء اإىل �سلمان الفار�سي � ر�سي اهلل عنهما � يقول له : "  هلمَّ اإىل االأر�ش 

�ُش اأحًدا، واإمنا يقد�ش الرجل عمله ")5(.  �سة، فكتب اإليه �سلمان :  اإن االأر�ش ال ُتقدِّ املقدَّ
اأّي معاٍن اإميانية قائمة على الكتاب وال�سنة تتحول  اإن التَّغني بحب فل�سطني بعيًدا عن 

تلقائيا اإىل عن�سرية مقيتة، وقومية مرفو�سة، واأفقدت الق�سية روحها وبريقها.
واأخرًيا حينما نعلم اأن ا�سم "االأر�ش املقد�سة" م�سطلح ارت�ساه الرب 
اأهميتها وقد�سيتها  فاإننا ندرك تاما  ل�"فل�سطني"؛  �سبحانه وتعاىل 
عند اهلل جل يف عاله، لكن لالأ�سف غابت هذه امل�سميات الربانية وال 
اأدري هل غيابها اأو تغييبها كان جهال اأم قهرا وكالهما كارثة و�سر.    

التقسيم الطائفي للبشرية عرب التاريخ:
يا �سركاءنا يف االن�سانية والوطنية ممد �سلى اهلل عليه و�سلم - الذي 
َو�سادتكم له منكرون- جاء هاديا مذرا منبها وخمربا عن  تعرفون 
ال�سماء، هو  اأخباره وحي من رب  اأح��داث تف�سيلية ملها فل�سطني؛ 
الف�سل،  بالقول  ج��اء  لكنه  الكتابة،  وال  ال��ق��راءة  ُيح�سن  ال  اأم��ّي  ب�سر 
وكلما تقدم الزمان بنا جتلى كثري من االأخبار اأمامنا ب�سدق ما جاء 
به  ممد �سلى اهلل عليه و�سلم، انظروا اإىل عجلة الزمان وما فيها 
من اأحداث، ومطات، اأخبار اآخر اأيام الدنيا؛ �ساهدة على �سدقه فقد 
امل�سلمون  واأخ��رًيا  الن�سارى،  اليهود وكذا  اإليه  �سيوؤول  اأخرب عن حال 
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اأتـــــــبـــــــاع الـــطـــائـــفـــة 
رواد  هـــم  املــنــ�ــشــورة 
ـــروع ومـــ�ـــشـــرية  ـــش مـــ�
والــتــحــريــر،  الن�شر 
وهــــــــــــــم اأيـــــــقـــــــونـــــــة 
ون  الق�شية احلقيقيُّ
املــــوؤهــــلــــون لـــقـــيـــادة 
املـــ�ـــشـــروع ومــ�ــشــرية 
احلـــــــــــــــق واأهــــــــــلــــــــــه

 « ف��ق��ال:  اأخ��رب �سلى اهلل عليه و�سلم  ف��رق وط��وائ��ف ع��دة، كما  �سيكونون عليه م��ن  وم��ا 
اأَْو  اإِْح��َدى  َعلَى  النَّ�َساَرى  َقِت  َوَتَفرَّ ِفْرَقًة،  َو�َسْبِعنَي  ِثْنَتنْيِ  اأَْو  اإِْح��َدى  َعلَى  اْلَيُهوُد  َقِت  اْفرَتَ
يِف  "ُكلَُّها  «)6(. ويف رواية:  ِفْرَقًة  َو�َسْبِعنَي  َثاَلٍث  َعلَى  ِتي  اأُمَّ ُق  َوَتْفرَتِ ِفْرَقًة،  َو�َسْبِعنَي  ِثْنَتنْيِ 

َماَعُة")7(. النَّاِر اإِالَّ َواِحَدًة، َوِهَي اجْلَ
اإن الطائفة التي �سنتطرق لها عرب مو�سوعنا هذا هو لي�ش كل الفرقة الناجية من اأمة 
ممد �سلى اهلل عليه و�سلم التي فيها خ�سو�ش وعموم؛ بل هي طائفة منها عملت لهذا 
اأو  االإ�سالم  اأع��داء  �سبيل اهلل يف مقارعة  الدين وتيزت ب�سربها و�سالحها وجهادها يف 
جهادها االإ�سالحي باأنواعه اأو العلمي باأبوابه، وقد يكونون اأفرادا انخرطوا يف جماعات 
بناٍج  لي�ش  الناجية، وقد يكون فيها منهم من  للفرقة  انت�سبت  وقد يكون منها جماعات 

بدعوة اّدعاها !!
كل نف�ش مبا ك�سبت رهينة، فال يغنيهم �سعارات براقة مزعومة تدعو زورا وبهتانا بن�سبة 

مكذوبة اإىل الفرقة املن�سورة الناجية!!
الطائفة املنصورة:

اأم عنها  اأن��ت منها وم��ع��ه��ا...  اع��رف موقعك م��ن ه��ذه الطائفة وه��ل 
بعيد... بعيد جًدا، اأنت مدعو وباإحلاح اأن تعيد النظر مبدى جاهزيتك 
الدجال  ثم  والهوى  والنف�ش  ال�سيطان  مواجهة  مل�سروع  ومالءمتك 

واأتباعه من يهود وغريهم يف كل زمان.
والتحرير،  الن�سر  وم�سرية  م�سروع  رواد  املن�سورة هم  الطائفة  اأتباع 
وم�سرية  امل�سروع  لقيادة  املوؤهلون  ون  احلقيقيُّ الق�سية  اأيقونة  وه��م 
احلق واأهله؛ ف�ساحب املهمة هذه ومن ين�سدها، يجب اأن تنطبق عليه 

ال�سفات واخل�سائ�ش التالية:
�سمات و�سفات جمعناها من روايات وطرق عدة، تتحدث وبالتف�سيل 
اأتباع الطائفة املن�سورة كما جاء يف حديث  اأن يكون عليه  ا ينبغي  عمَّ
�سعد بن اأبي وقا�ش  ر�سي اهلل عنه قال:  قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
و�سلم:)اَل َيَزاُل اأَْهُل اْلَغْرِب( ويف رواية: )واأوماأ بيده اإىل ال�سام()8(، ويف 
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اأحـــــــــــاديـــــــــــث الــــطــــائــــفــــة 
ــــورة بــــروايــــاتــــهــــا  املــــنــــ�ــــش
املتعددة تتحدث عن الفئة 
املــجــاهــدة يف الأمـــة يف كل 
اأبواب الدين وعلومه، ول 
اأنــهــم وحــدهــم  يعني هـــذا 
عـــلـــى الــــديــــن والـــهـــدايـــة 
بل  بــالــعــبــادات  والتم�شك 
يف الأمــــة كــثــري مــن ذلــك 
ممــــن كــــانــــوا عـــلـــى مــنــهــج 
اأهــــــل الــ�ــشــنــة واجلـــمـــاعـــة

ِتي ()10(، ويف رواية : )اَل  ِتي()9(،ويف رواية : )اَل َيَزاُل َنا�ٌش ِمْن اأُمَّ ٌة ِمْن اأُمَّ رواية: )اَل َتَزاُل اأُمَّ
( ويف رواية: )ظاهرين لعدوهم قاهرين ( قِّ ِتي()11(َظاِهِريَن َعلَى احْلَ َتَزاُل َطاِئَفٌة ِمْن اأُمَّ
ُهْم َمْن َخاَلَفُهْم  رُّ اَعُة(، ويف رواية:)اَل َي�سُ ُهْم َمْن َخَذَلُهْم()13(، )َحتَّى َتَقوَم ال�سَّ رُّ )12(،)اَل َي�سُ

َحتَّى َياأِْتَي اأَْمُر اهلِل َوُهْم َظاِهُروَن َعلَى النَّا�ِش ()14(، ويف رواية:)حتى ياأتيهم اأمر اهلل وهم 
كذلك()15(، ويف رواية: )ال ي�سرهم من خالفهم اإال ما اأ�سابهم من الأواء ()16( ويف رواية 

�ساأله �سحابي: واأين هم؟ قال: )يف بيت املقد�ش واأكناف بيت املقد�ش.)17( ()18(.
اأعاله  لبع�سها  تعر�سنا  والتي  املتعددة  وطرقها  برواياتها  املن�سورة  الطائفة  اأحاديث  اإن 
تتحدث عن الفئة املجاهدة يف االأمة يف كل اأبواب الدين وعلومه، وال يعني هذا اأنهم هم 
وحدهم على الدين والهداية والتم�سك بالعبادات؛ بل يف االأمة كثري من ذلك ممن كانوا 
على منهج اأهل ال�سنة واجلماعة ومن و�سفهم النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بالفرقة الناجية، 
املواجهة والتحديث  واأنهم م�سروع  الدين،  اأمر  اأنهم وحدهم من قام على  واملق�سود هنا 
وال�سدع باحلق، قال املناوي: "هم جيو�ش االإ�سالم، اأو العلماء االآمرون باملعروف والناهون 
عن املنكر")19( "وال يلزم اأن يكونوا جمتمعني بل قد يكونوا متفرقني 
"اإنهم  ال�سنقيطي  حبيب  ممد  ال�سيخ  ق��ال  االأر�ش")20(  اأق��ط��ار  يف 

املجاهدون يف فل�سطني")21(.
مسات الطائفة املنصورة القائمة على أمر اهلل:

واردة يف  رواي��ات متعددة  والتاأمل فيما م�سى من  النظر  اإدام��ة  وبعد 
لغريها  لي�ست  ب�سفات  امتازت  اأنها  نلحظ  املن�سورة،  الطائفة  �سفات 
من عامة اأهل الدين والتدين، بل هي ذات تكوين واإعداد تربوي نبوي 
اأ�سيل قلَّ مثيله حتى بني فئاتهم ومن ادعو اأنهم على نهجهم، لكنهم 

يف احلقيقة غرباء حتَّى بني اأهلهم وجمتمعهم،َفُهم ِفَئٌة:
الكتلة  وهم  منهجهم،  يف  من�سورون  وهم  عليه  ظاهرة  باحلق  متمسكة 
اأن  ينبغي  والتي  ومتنها  لالأمة  احلقيقية  وال��ك��وادر  وامل��وؤث��رة  ال�سلبة 
وال  �سهرة  لهم وال  قلة ال مال  كانوا  واإن  نوؤثرهم على غريهم، حتى 
�سلطان وال منعة، قوله �سلى اهلل عليه و�سلم فيهم:)َظاِهِريَن()22(، ويف 
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املن�شورة  الطائفة 
على  قــائــمــة  لي�شت 
امل�شلحة  اأو  التَّقية 
ــــة، واإمنــــــا  اخلــــا�ــــش
مبنهجهم  ُيعرفون 
وطـــــــريـــــــقـــــــتـــــــهـــــــم 
وظـــــهـــــور حــجــتــهــم 
عـــــــلـــــــى غـــــــريهـــــــم، 
وانـــــــتـــــــ�ـــــــشـــــــارهـــــــم 
الــــــــدائــــــــم لـــلـــحـــق، 
لأنـــــهـــــم مـــوؤهـــلـــون 
لــلــغــلــبــة والــتــمــكــني

()24(، ويف رواية:  ِ اأَْمِر اهللَّ اَمًة َعلَى  َن��اَواأَُه��ْم()23(،ويف رواية: )َقوَّ رواية: )َظاِهِريَن َعلَى َمْن 
قِّ َظاِهِريَن اإِىَل َيْوِم اْلِقَياَمِة ()25(، وقال:" يقاتلون على اأمر اهلل")26(، فهم  )ُيَقاِتُلوَن َعلَى احْلَ
اأ�سحاب حجة من�سورة ظاهرة على غريها من احلجج والدعوات واالأفكار وال ميلكون قوة 
مادية لكنهم ملكوا القوة املعنوية والفكرية هم من تهاوت اأمام حجتهم الدعوات واالآراء، 
االأم��ة،  �سلف  بفهم  وال�سنة  الكتاب  على  القائم  امل�سدد  املوفق  راأيهم  اأن  لهم  ب�سارة  وفيه 

وب�سبب قوة حجتهم وفكرتهم كانت ماربتهم لئال يجتمع النا�ش من حولهم.
اهلل  ر�سا  يرجون  قتالهم؛  اإمن��ا هم خمل�سون يف  يصيبونها،  دنيا  ذلك  وراء  من  يبتغون  ال 

�سبحانه وتعاىل، ومقاتلتهم على احلق عن علم وبينة، ال عن �سبهة اأو ريبة اأو جهالة.
 ب�سراهم اأن بقاء احلق فيهم وعدم زواله وال ت�ستاأ�سل �ساأفتهم اإىل قيام ال�ساعة، كما جاء يف 
تي من�سوريَن ()27(، ويف رواية:) من�سورة على النا�ش ()28(،  احلديث:)ال َتزاُل طاِئفٌة ِمْن اأُمَّ
وقال: "ظاهرين على من ناواأهم ")29( وقال: "على الدين ظاهرين " وا�سحني يف حجتهم 
اأي اأ�سحاب حجة قوية ومن�سورة على اأعدائهم، معلنني دعوتهم بو�سوح و�سراحة، لي�ست 

باملظهر  متم�سكة  متجردة  اخلا�سة،  امل�سلحة  اأو  التَّقية  على  قائمة 
اآخذة مببادئ دينها بقوة، معروفون مبنهجهم وطريقتهم  واجلوهر، 
وظهور حجتهم على غريهم، انت�سارهم الدائم للحق، واأنهم موؤهلون 
اأو جماعات هنا وهناك، ومنهم  اأف��رادا  يكونوا  وقد  والتمكني،  للغلبة 
وفيهم من يبعثه اهلل تعاىل جمددا على راأ�ش كل مئة عام، كما اأخرب 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم عن ذلك: " اإن اهلل يبعث لهذه االأمة على 

راأ�ش كل مائة �سنة من يجدد لها دينها ")30(.
مستمرون على احلق وال ينقطع أو خيلوا منهم زمان: يف قوله �سلى اهلل 
عليه و�سلم: " ال تزال " اجلملة تفيد اال�ستمرارية وقال: " اإىل يوم 
كل  ويف  وجماعات  اأف���رادا  متوافرة  جتدها  عنها  ابحث   )31(" القيامة 
واال�ستمرارية  ال��دي��ن  لهذا  العمل  ال��دي��ن، دمي��وم��ة  واأب���واب  جم��االت 
هي �سفتهم و�سمتهم، مل ينقطعوا عن العمل اأو ي�ستبطئوا الن�سر اأو 
يف  جاء  كما  ال�ساعُة)32(  تقوَم  َحتَّى  اجلمر،  على  قاب�سون  ي�ستعجلوه، 
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الـــطـــائـــفـــة املـــنـــ�ـــشـــورة 
ليــــتــــاأثــــرون بــخــذلن 
الـــنـــا�ـــس وانــ�ــشــرافــهــم 
ملـــــزهـــــم  اأو  عـــــنـــــهـــــم 
ونــــــبــــــزهــــــم؛ فـــــاملـــــدح 
�شّيان   عندهم  والقدح 
وغــــالــــب الـــنـــا�ـــس عــن 
راأيــــــهــــــم مـــعـــر�ـــشـــون، 
وهــــم الـــغـــربـــاء الــذيــن 
بقوله:  النبي  وا�شاهم 
ــــاِء « ــــُغــــَرَب ــــْل »ُطــــوَبــــى ِل

تي من�سوريَن ")33(، وهي ب�سارة باأن احلق ال يزول بالكلية   احلديث: " ال َتزاُل طاِئفٌة ِمْن اأُمَّ
قلتهم ال  وم��ع  ت��زال عليه طائفة،  بل ال  زال فيما م�سى  بعامة، كما  واالأم��ة  بينهم  فيما 
من  اجلماعة  الطائفة  فيهم،  التوحيد  �سرط  مع  خالفهم  من  وال  خذلهم  من  ي�سرهم 
الّنا�ش والتنكري للّتقليل اأو التعظيم لعظم قدرهم ووفور ف�سلهم ويحتمل الّتكثري اأي�سا 

فاإِّنهم واإِن قّلوا فهم كثريون فاإن الواحد ال ُي�ساويه االألف بل هم الّنا�ش كّلهم)34(. 
فالن�سر باأنواعه حليفهم باإذن اهلل تعاىل فقد تكون طائفة منهم انت�سرت يف مكان 
ما على عدوها باجلهاد وال�سنان، واأخرى يف مكان اآخر انت�سرت على عدوها باحلجة 

والبيان وهكذا...
عليه  اهلل  �سلى  ق��ول��ه  يف  امل��وق��ف  �سيد  ه��و  ال��ن��ا���ش  م��ن  وخ��ذالن��ه��م  الناس:  من  خمذولة 
 ،)36() َخَذَلُهْم  َمْن  ِخ��ْذاَلُن  ُهْم  رُّ َي�سُ )اَل  رواي��ة:  ()35(، ويف  َخَذَلُهم  َمْن  ُهم  رُّ َي�سُ و�سلم:)ال 
 )38(" يبالون من يخالفهم  " "ال  رواي��ة:  ()37(، ويف  َخاَلَفَها  َم��ْن  َها  رُّ َي�سُ )اَل   : رواي��ة  ويف 
والعادة ال يكون اخلذالن اإال من ال�سديق، واملخالفة من العدو، ويف رواية: "َوُهْم َكااْلإَِناِء 
َبنْيَ ااْلأََكلَِة ")39( يعني ال يكفي اأنهم خمذولون بل اجتمع عليهم توحد 
اأو  كل اأنواع اخل�سوم، فال يتاأثرون بخذالن النا�ش وان�سرافهم عنهم 
ملزهم ونبزهم فاملدح والقدح عندهم �سّيان بل غالب النا�ش عن راأيهم 
معر�سون، هم الغرباء الذين وا�ساهم النبي بقوله: » ُطوَبى ِلْلُغَرَباِء «، 
وَن، يِف اأَُنا�ِش �ُسوٍء  احِلُ ِ؟ َقاَل: » اأَُنا�ٌش �سَ َفِقيَل: َمِن اْلُغَرَباُء َيا َر�ُسوَل اهللَّ
ْن ُيِطيُعُهْم «)40( ومن خمالفيهم اخوانهم  يِهْم اأَْكرَثُ مِمَّ َكِثرٍي، َمْن َيْع�سِ
واأبناء جلدتهم الذين ت�ساقطوا على طريق الدين فا�ستوح�ستهم غربة 
الدين وطول الطريق وقلة الن�سري و�سعفه ، فها هو جهادهم خمذول 

يقاتلون نيابة عن االأمة باأ�سرها دومنا ن�سر وال تاأييد. 
بيت املقدس بؤرة مكانهم: اأ�سارة الروايات النبوية واآثار ال�سحابة بكل 
و�سوح اأنهم " يف ال�سام ")41( قال �سلى اهلل عليه و�سلم:)فنظرت يف هذه 

الع�سابة فاإذا هم اأهل ال�سام()42(.
باأ�سبعه وقال:  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  اأ�سار  تاأكيدا  واإىل جهتهم 
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اأهـــل  ـــز  َمـــيَّ "النبي 
الـــــ�ـــــشـــــام بـــالـــقـــيـــام 
ــــا  دائــــًم اهلل  بـــــاأمـــــر 
الـــدهـــر،  اآخــــــر  اإىل 
وبـــــــــــــاأن الــــطــــائــــفــــة 
اإىل  فيهم  املن�شورة 
اآخـــــــر الــــدهــــر فــهــو 
دائم  اأمر  اإخبار عن 
مــ�ــشــتــمــر فــيــهــم مع 
الــــــكــــــرة والــــــقــــــوة، 
وهـــــــــــــذا الـــــو�ـــــشـــــف 
لـــــيـــــ�ـــــس لــــغــــريهــــم

ر�سول اهلل �سلى اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم باأ�سبعه يومُئ بها اإىل  ال�سام، ونكت  اأهل  " هم 
االإ�سالم  ")44( قال �سيخ   الغرب  اآخ��ر هم:" اأه��ل  ")43( وقل يف مو�سع  اأوجعها  ال�سام حتى 
ابن تيمية عن  االإمام اأحمد بن حنبل رحمهم  اهلل : اأهل الغرب هم اأهل ال�سام)45( وذلك 
باملدينة فما يغرب عنها فهو غربه، قال �سيخ  اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم كان مقيماً 
االإ�سالم ابن تيمية: "النبي َميَّز اأهل ال�سام بالقيام باأمر اهلل دائًما اإىل اآخر الدهر، وباأن 
الطائفة املن�سورة فيهم اإىل اآخر الدهر فهو اإخبار عن اأمر دائم م�ستمر فيهم مع الكرثة 
اأر���ش االإ�سالم ؛ فاإن احلجاز  التي هي  اأهل ال�سام من  والقوة، وهذا الو�سف لي�ش لغري 
اأ�سل االإميان نق�ش يف اآخر الزمان منها العلم واالإميان، والن�سر واجلهاد... واأما ال�سام، 
فلم يزل فيها العلم واالإميان ومن يقاتل عليه من�سوًرا موؤيًدا يف كل وقت")46(.حتى قال 

النبي: "لياأتني على النا�ش زمان ال يبقي موؤمن اإال حلق بال�سام)47(".
وبنيَّ �سلى اهلل عليه و�سلم وب�سكل دقيق اأن مور تواجدهم و نقطة ارتكازهم هو:"يف بيت 
املقد�ش واأكناف بيت املقد�ش")48(، ويرى بع�سهم اأنها يف بيت املقد�ش دون �سائر البقاع)49(. 

بيت  يف  لكنهم  وجماعات  اأف���رادا  ومكان  زم��ان  كل  يف  اأنهم  وال�سحيح 
املقد�ش وال�سام متوافرون جمتمعون.

اهلل  بنور  امل�ستنريون  املهتدون  املتب�سرون  اهلل  اأولياء  هم  حقا  ه��وؤالء 
تعاىل،ال ي�سرهم من خذلهم وال من خالفهم، هم من ينبغي اأن حت�سد 

اجلماهري عندهم  لت�سمع مقالتهم، هم اأيقونة ال�سراع وروادها.
كن من صناع رواد الطائفة املنصورة:

ولي�سوا خلقا خمتلفا عن  فراغ  ياأتوا من  املن�سورة مل  الطائفة  اأتباع 
اإمنا هم  ال�سدفة؛  يكونوا وليدي  اأنبياء ومل  ر�سل وال  الب�سر وال هم 
ثمرة عمل دوؤوب من رجال ون�ساء، ومن خمرجات تربوية جادة، فنى 
على  اعمل  املكت�سبة..  املوفقني  ثمرة  فهم  االأع��م��ار،  امل��رب��ون  الأجلها 
�سوادها،  وتكثري  لها،  االأج��واء  وتهيئة  وتربيتها  اعدادها  اأو  تاأ�سي�سها، 
واحلفاظ عليها وعلى حلمتها، حتى تفوز يقيًنا باأجرها واأجر ما عملت 
لها، واإن حال بينك وبني ذلك حائل اأو �سائل فاعمل على البحث عنها 
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جـــــــاء فـــ�ـــشـــل الـــ�ـــشـــام 
واأهــلــهــا يف عهد مبكر 
مــــــــن بــــعــــثــــة الــــنــــبــــي 
عـــلـــيـــه  اهلل  �ـــــشـــــلـــــى 
ــــلــــم وقـــــبـــــل فــتــح  و�ــــش
كلها،  الــ�ــشــام  اأمــ�ــشــار 
وحــادثــة  مــعــجــزة  واإن 
الإ�ـــــــشـــــــراء واملـــــعـــــراج 
ـــي  لــــهــــي دلـــــيـــــل يـــجـــلِّ
الــــعــــنــــايــــة الـــربـــانـــيـــة 
بـــــــالأر�ـــــــس املـــقـــد�ـــشـــة

والتحق يف ركابها، وكن على االأقل اأحد اأفرادها. 
كن حلقة يف �سل�سلة طالئع الفتح لبيت املقد�ش وموؤ�س�سي اخلالفة فيها، كما اأخرب النبي 
ال��زالزل  دن��ت  املقد�ش فقد  االأر���ش  راأي��ت اخلالفة نزلت  اإذا  اب��ن حوالة  الب��ن حوالة:"يا 
والبالبل..." فهي موطن اخلالفة اآخر الزمان بال �سك وال ريب، فكن اأحد حلقات �سل�سلة 
من يعملون لالإعداد لهذا امل�سروع العظيم واأنَّ من كان على نهجهم وثمرة من ثمراتهم 
كان من جند عي�سى ملقاتلة امل�سيح الدجال هناك يف فل�سطني ، كما اأخرب النبي �سلى اهلل 

اَل")50(. جَّ عليه و�سلم :"َحتَّى ُيَقاِتَل اآِخُرُهُم امْلَ�ِسيَح الدَّ
فالعمل على ذلك ف�سل وجهاد وواجب �سرعا، و امل�سابقة وامل�سارعة  اإىل ذلك فيه عظيم 
ميكن  مكت�سب  اأمر  ون�سائها  برجالها  املن�سورة  الطائفة  واإع��داد  فتهيئة  واملنفعة،  االأج��ر 

اخللو�ش اإليه اإذا عملنا على  اأ�سبابه واأخل�سنا يف مراده.
نداء إىل أهل فلسطني خباصة وأهل الشام عامة ومن هاجر من املسلمني إليهم:

اآن واحد باأن يتحمل  احلديث وبرواياته وطرقه املتعددة ي�ساعف الب�سارة وامل�سوؤولية يف 
امل�سروع  واأهل فل�سطني بخا�سة- عبء ريادة هذا  ال�سام بعامة -  اأهل 
وقيادة قوافله، وال�سبب يف ذلك ما يفهم اأحيانا �سراحة واأخرى �سمنا، 
ع��ن مكان تركز  واإخ��ب��اره  و�سلم  عليه  اهلل  النبي �سلى  اأح��ادي��ث  م��ن 
ال�سام  ف�سل  ج��اء  وخ��ط��ورت��ه،  االأم���ر  والأهمية  الطائفة  ه��ذه  واإق��ام��ة 
واأهلها يف عهد مبكر من بعثة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وقبل فتح 
دليل  لهي  وامل��ع��راج  االإ���س��راء  وحادثة  معجزة  واإن  كلها،  ال�سام  اأم�سار 
اإجن���ازات  بعدها  فتوالت  املقد�سة،  ب��االأر���ش  الربانية  العناية  يجلِّي 
االأر�ش  ورعاية  باجتاه م�سروع حترير وحماية  تدفع  واأح��داث ترتى 
املقد�سة وم�سجدها االأق�سى؛فزحف نحوها �سلى اهلل عليه و�سلم بخري 
الب�سر من اأ�سحابه، واقرتب منها رمية حجر  بعد اأن جنَّد اجلند ودعا 
لها والأهلها، واأو�سى ِمن َبعِدِه َمن َبعَدُه بالتح�سيد والرباط واجلهاد 
فيها وعلى اأر�سها اإىل قيام ال�ساعة بعد اأن رتَّب اأنواع الف�سل العظيم 

على ذلك. 
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الأر�ـــــــــــــس املـــقـــد�ـــشـــة 
عــــــالمــــــة ومـــــوؤ�ـــــشـــــر 
ومـــــــــيـــــــــزان ونــــبــــ�ــــس 
لـــــــــالأمـــــــــة ومــــــركــــــز 
�ــــشــــراعــــهــــا الــــكــــوين 
والـــعـــقـــدي، ذكــــرت يف 
الكتاب وال�شنة �شمن 
الأحــــــــــــــداث الـــكـــلـــيـــة 
ــــاريــــخ  ـــــــكـــــــربى لــــت ال
الأمــــــــــة مــتــ�ــشــلــ�ــشــلــة 
الــــزمــــان، اآخـــــــر  اإىل 

سة َنْبض األمة إىل قيام الساعة: األرض املقدَّ
االأر�ش املقد�سة عالمة وموؤ�سر وميزان ونب�ش لالأمة ومركز �سراعها الكوين والعقدي، 
ذكرت يف الكتاب وال�سنة �سمن االأح��داث الكلية الكربى لتاريخ االأمة مت�سل�سلة اإىل اآخر 
ال��زم��ان عالمة ملحطات زمانية متعلقة  ذات��ه��ا واالأح����داث فيها ع��رب  ه��ي  ال��زم��ان، وكيف 
اأنها مبثابة موؤ�سرات تنبوؤية الأحداث م�ستقبلية حاكمة على ظروف  مب�سري االأمة، كما 

واأحداث واأمكنة واأ�سخا�ش. 
وكثري منها جاء ذكرها ب�سياقات تاريخية وا�سحة، واأخرى جاء و�سف مكانها واملوؤثرين 
الرئي�سيني فيها، وقد امتزج فيها الزمان واملكان واالأ�سخا�ش لي�سكلوا م�سهدا ينبغي على 
كل موؤمن وم�سلم اأن يراقبه ويفهمه ويتعظ به، وبال �سك اأنَّ هذه االأحداث ت�سكل حياتنا 
وتوؤثر فيها بل هي �ساهدة على �سدق نبوته �سلى اهلل عليه و�سلم، ومن اأمعن النظر واأدام 

التفكر والتفكري فيها يجدها جتري يف عروق تاريخ االأمة ب�سكل مبا�سر دومنا انقطاع.
وعند هذه املحطات دعونا نغو�ش مًعا اأعماق بع�ش معاين هذه االأحدث الزمانية واملكانية 

يف االأر�ش املقد�سة: 
فيها أول قبلة للمسلمني: 

ال  ومكانة  لها  عظيم  �سرف  ه��و  فيها  االأوىل  امل�سلمني  قبلة  تكون  اأن 
ع��ازب ر�سي اهلل عنه  بن  ال��رباء  ج��اء يف حديث  ، كما  ت�ساهيها مكانة 
املقد�ِش  بيِت  ن�حو،  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  مع  قال:"�سلينا 
الكعبة")51(.  ن�حو  ِرْفَنا،  �سُ ثم  �سهًرا،  َع�َسَر   �َسبعَة  اأو  �سهًرا  َع�َسَر  �ِستَّة 
ويف ذات الوقع اأن اهلل تعاىل جعلها اختبارا يخترب اهلل النا�ش بها ، فلما 
كانت قبلة ثم حولت كانت �سببا يف �سقوط كثري من النا�ش باالختبار؛ 
�سبحانه  اهلل  اأح��ب  املقد�ش،  بيت  تاألف  ومل  البيت  حتج  كانت  فالعرب 
وتعاىل امتحانهم بغري ما اأِلفوه، ليظهر من يّتبع الر�سول ممن ينقلب 
على عقبيه، واأنه �سبحانه اختارها قبلة ليتاألف يهود، ومع هذا �سقطوا 
كما  لالآخرين  وابتالء  اختبار  مل  ِقبلَُتها  فكانت  االختبار  يف  جميعا 
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ا�شتطاع اليهود الن�شالل 
املــقــد�ــشــة  الأر�ـــــــــس  اإىل 
-قلب العامل الإ�شالمي- 
وال�شيطرة  وا�شتباحتها 
دويــلــة  تــكــويــن  ثــم  عليها 
غربي  بــدعــم  فيها  ن�شاز 
لــــــه، وحــ�ــشــد  ل حــــــــدود 
�شهيوين عاملي منظم ل 
تــداعــى لأجله  لــه،  نظري 
يــــهــــود الــــعــــامل لــتــمــكــني 
فل�شطني على  ال�شيطرة 

�ُسوُل  الرَّ َوَيُكوَن  النَّا�ِش  َعلَى  �ُسَهَداَء  ِلَتُكوُنوا  َو�َسًطا  ًة  اأُمَّ َجَعْلَناُكْم  يف قوله تعاىل: {َوَكَذِلَك 
ْن َيْنَقِلُب َعلَى  �ُسوَل مِمَّ َعلَْيُكْم �َسِهيًدا َوَما َجَعْلَنا اْلِقْبلََة الَِّتي ُكْنَت َعلَْيَها اإِالَّ ِلَنْعلََم َمْن َيتَِّبُع الرَّ
َ ِبالنَّا�ِش  يَع اإِمَياَنُكْم اإِنَّ اهللَّ ُ ِلُي�سِ ُ َوَما َكاَن اهللَّ َعِقَبْيِه َواإِْن َكاَنْت َلَكِبرَيًة اإِالَّ َعلَى الَِّذيَن َهَدى اهللَّ
َلَرُءوٌف َرِحيٌم})البقرة: 341(، وها هي اليوم فل�سطني كلها  كا�سفة فا�سحة ومل اختبار للنا�ش 

تعرف من حالهم معها مدى والئهم لهذا الدين وبرائهم من الكافرين واملنافقني.
حادثة اإلسراء واملعراج: 

النبي  معراج  رحلة  اأن  وتعاىل  تبارك  اهلل  عند  فل�سطني  املقد�سة  االأر����ش  �ساأن  ولعظيم 
اأي�سا كانت مطته االأر�سية ذهابا  اإىل ال�سماء كانت من فل�سطني واإليها، وهي  وعودته 
واإيابا اإىل مكة، ويف م�سجدها االأق�سى جمع اهلل له كل االأنبياء و�سلى بهم اإماما يف جمع 
مل ُيجمعوُه من قبل وال من بعد على االأر���ش، وفيها جنح النبي يف اختبار اختيار اللنب 

رمزا للفطرة، وعلى جدار م�سجدها اأوثق براقه وغريها الكثري الكثري...
موت النبي عالمة على فتح بيت املقد�ش: موته �سلى اهلل عليه و�سلم كان عالمة على فتح 
د�ش فكان ما اأخرب به النبي كما جاء عن عوف بن مالك ، قال  البيت املُقَّ
له النبي �سلى اهلل عليه و�سلم :"اْعُدُد،�ِستَّاً َبنْيَ َيَدِي ال�ّساَعِة: َموتي، ُثمَّ 
َفتُح َبيِت املقِد�ِش...()52( وكان ذلك يف غزة تبوك �سمال املدينة باجتاه 
ال�سام وهي من اآخر غزوات النبي ومن جملة خطط النبي وتوجيهاته 
لتهيئة الظروف وتهيد الطريق لتحرير وفتح االأر�ش املقد�سة، وقوله 
�سراحة "َموتي، ُثمَّ َفتُح َبيِت املقِد�ِش" فيه نذارة مبوته يعقبها ب�سارة 
فتح بيت املقد�ش وكل ذلك كان على م�سارف االأر�ش املباركة ،فكان  بعد 
وبزمن قليل ما اأخرب به �سلى اهلل عليه و�سلم بفتح عمر بن اخلطاب 

لها عام 15 للهجرة.  
فساد أهلها عالمة على فساد غريهم من املسلمني: 

 ، مثله  بال�سريعة  ي��اأت  نوعه ومل  وفريد من  موؤ�سر خطري  له من  يا 
ف�سادهم اأو �سالحهم عالمة على ما عندنا من ف�ساد اأو �سالح !!! نعم. 
هو ذاته وبن�ش �سحيح �سريح اأخرب عنه النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
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املقد�شة  الأر�ــس 
وموؤ�شر  عــالمــة 
ونب�س  ومــيــزان 
لـــالأمـــة ومــركــز 
�شراعها الكوين 
والـــــــــعـــــــــقـــــــــدي، 
الكتاب  ذكرت يف 
�شمن  ــنــة  والــ�ــش
الكلية  الأحــداث 
لتاريخ  الــكــربى 
مت�شل�شلة  الأمــة 
الزمان اآخر  اإىل 

ام فال َخرْيَ فيُكم")53( ومعنى ذلك  نفي اخلري عن اأهل االإ�سالم  هُل ال�سَّ فقال: "اإِذا َف�َسَد اأَ
عند وجود الف�ساد يف اأهل ال�سام ومن ف�سادهم ترك اجلهاد. 

فقد اأدرك االأعداء اأن ال�سام ميزان االأمة، و قلبها الناب�ش، ودرعها احل�سني، واأن الف�ساد 
اإذا عمَّ  ال�سام َف�َسى وانت�سر يف �سائر االأوطان، فعملوا لياًل و نهاًرا �سًرا وجهاًرا على تزيق 

هذا اجل�سد وتفكيك مفا�سله، لكنهم غفلوا اأن الطائفة املن�سورة لهم باملر�ساد.
واأما عمران بيت املقد�ش بالبنيان والرجال واملال جعل عالمة على خراب يرثب وهجرانها 
اآخر الزمان، وهو ما اأخرب به ُمعلِّم اأهل فل�سطني القراآن)54( َواأََحَد �ُسُهود فتح بيت املقد�ش مع 
عمر بن اخلطاب، معاِذ بِن جبل ر�سي اهلل عنهما، عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم:)ُعْمراُن 
َبيِت املقِد�ِش َخراُب َيرِثَب، وَخراُب َيرِثَب ُخروُج امللَحمِة، وخروُج امللَحمِة َفتُح ُق�سطنطينيََّة، 

اِل ()55(.  جَّ َوَفتُح الُق�سَطنطينيَِّة ُخروِج الدَّ
فيها  ويحدد  الزمان  اآخ��ر  يف  ال�ساعة  اأ�سراط  من  جملة  املبارك  احلديث  هذا  ي�ستعر�ش 

مراحل تتعاقب فيها االأحداث دون غياب لبيت املقد�ش عن امل�سهد!.
موؤ�سر  واح��د، جعلت  اآن  اأمرها وعظيم يف  املقد�سة... عجيب  االأر���ش 
اأن  اللبيب  وع��ل��ى  واالأم��ك��ن��ة،  واالأزم���ن���ة  الب�سر  اأح����وال  على  وع��الم��ة 

يتاأمل!!.
جمريات أحداث وعد األوىل واآلخرة على أرضها: 

وه���ي م��ن اأخ��ط��ر االأح�����داث ال��ت��ي منها م��ا وق���ع واالأخ�����رى �ستقع يف 
فل�سطني ونعي�ش زمان وعد منها واهلل اأعلم، وجعلها اهلل عالمة على 
ف�ساد وعلو اليهود فيها حينما تخلت االأمة امل�سلمة عن منهج ربها، يف 
ْيَنا اإِىَل َبِني اإ�ْسراِئيَل يِف اْلِكَتاِب َلُتْف�ِسُدنَّ يِف ااْلأَْر�ِش  قوله تعاىل:{َوَق�سَ
ا َكِبرًيا})االإ�سراء:4( وهو م�سداق ما �سبق من قول  َتنْيِ َوَلَتْعُلنَّ ُعُلوًّ َمرَّ
 " ال�سام فال خري فيكم  اأه��ل  " اإذا ف�سد  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: 
ووجود اليهود يف فل�سطني عالمة على ف�ساد ال�سام وغريهم من اأهل 
االإ�سالم ورتب اهلل �سروطا واأ�سبابا للخال�ش من هذه الغمة لكن مل 

يحن موعد التغيري بعد!.
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وفيها يتم اجتثاث اليهود كليا: 
وعنوانا  مكانا  فل�سطني  فجعلت  اهلل،  خلق  ��ُر  اأ���سَّ اأن��ه��م  على  دليل  وه��ذا  ال��زم��ان  اآخ��ر  يف 
واأن كل خملوقات اهلل ومبا  الُكلِّي واالأب��دي منهم،  الزمان للخال�ش  اآخر  يجتمعون فيه 
اأبي  فعن  بهم،  َوَت�ِسَي  منهم  َز  ،َتَتقزَّ الب�سر  من  النوع  ه��ذا  تبغ�ش  واحلجر  ال�سجر  فيها 
امل�س�لموَن  يقاِتَل  اعُة حتَّى  ال�سَّ َتقوُم  ق��ال:)ال  و�سلم  عليه  اهلل  اهلل �سلى  ر�سوَل  اأََنّ  ُهريَرَة 
امل�س�لموَن، حتَّ�ى يختب�َئ  َفيقُتُلُهُم   ،)56() اليهود فت�سلطون عليهم  ُتقاِتُلُكم  اليه�وَد،)وعنه: 
َيَتواَرى  اهلُل  َخلََق  َجِر،) ويف رواي��ة: فال يبقى �سيٌء مما  احَل�َج�ِر وال�سَّ َوراِء  ِم�ن  الي�َُه�وديُّ 
يَء، ال َحَجَر، وال �َسَجَر، وال حاِئَط، وال دابًَّة ()57(، َفيقوُل  ِبِه َيهوِدٌيّ اإاَلّ اأَنَطَق اهلُل ذلَك ال�َسّ
احلَجُر اأَو ال�سجر،)ويف رواية: املدر ()58(، يا ُم�س�ِلُم، يا َعبَد الل�ِه، َهذا َيهوِديٌّ َخلِفي، َفَتعاَل 
َل  فاقُتْلُه، اإِالَّ الْغرَقَد؛ فاإِنَُّه ِمْن �َسَجِر اليهوِد()59(، اإنه الغ�سب القدري والكوين الذي ُيَحوِّ
اهلل به كل �سيء حليفا للم�سلمني يالحق اليهود  اآخر الزمان من كل مكان واجتاه، ومن 
ا لهم ، فلن يبق لهم  ا ورف�سً كل خملوق حي اأو جماد نقمة على اليهود وثاأًرا منهم، ولف�سً
ُينطق اهلل كل �سيء فيها على احلقيقة؛  بعدها ن�سري وال حليف، بل 
كليا  �ساأفتهم  ُت�ستاأ�سل  حتى  اأم��ره��م،  ويف�سح  يهود  �سر  اهلل  ليك�سف 

هناك يف االأر�ش املقد�سة.
وعلى أرضها عيسى عليه السالم َيقضي على َرمَز اليهود:

على  الق�ساء  يكون  وك��ذا  فل�سطني  يف  يكون  اليهود  على  الق�ساء  اأن  كما 
امل�سيح الدجال رمزهم فيها اأي�سا ولن يكون بعدها لليهود فيها نب�ش وال 
ا�سم وال ر�سم، فعن عائ�سَة ر�سي اهلل عنها قالت: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل 
جاُل واأنا حيٌّ َكفيُتُكموُه، واإِْن َيخرْج بعدي؛ فاإنَّ  عليه و�سلم:)اإْن َيخرْج الدَّ
ِة اأَ�سبهاَن، حتَّى ياأِتَي املدينَة، َفيِنزَل  َعوَر، اإَِنُّه يخُرُج يف َيهوِديَّ ربُكم َلي�ش ِباأَ
ناِحَيتها، ولها َيومئٍذ �َسبعُة اأَبواٍب، َعلى ُكلِّ نقٍب منها َملَكاِن َفيخُرَج اإليِه 
�سرار اأهلها، َحتَّى َياأَتَي ِفلَ�سطنَي باَب ،) ويف رواية: بفناء ()60(، ُلدٍّ ،) ويف 
ْرِقيِّ َفَيْقُتُلُه ()61(، َفَينِزَل عي�سى، َفَيقُتلَُه...)62(، حديث  رواية: َباِب ُلدٍّ ال�سَّ

هــــا هــــي الـــيـــوم 
كلها   فل�شطني 
كا�شفة فا�شحة 
وحمـــل اخــتــبــار 
لــلــنــا�ــس تــعــرف 
مــــــــن حــــالــــهــــم 
مـــــعـــــهـــــا مــــــدى 
ولئـــــهـــــم لـــهـــذا 
الدين وبرائهم 
مـــن الــكــافــريــن 
واملــــــنــــــافــــــقــــــني
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مدينة  فهي  دقيق  ب�سكل  وامل��ك��ان  واملقتول  القاتل  يحدد  احل��روف  على  النقاط  ي�سع  عجيب 
"اللد" الفل�سطينية املوجود يف ال�سمال الفل�سطيني املحتل ويطلق عليها اليهود "لود" والتي ال 

زالت حتتفظ بذات اال�سم االأول الذي عرفه النبي �سلى اهلل عليه و�سلم!.
تكون فيها آخر خالفة على منهاج النبوة: 

وهي من اأحداث اآخر الزمان وقد جاء يف احلديث اأعاله اأنها املرحلة اخلام�سة واالأخرية 
من عمر اأمة االإ�سالم لكن ما الدليل اأنها تكون يف االأر�ش املقد�سة ، نعم اإنه عني ما اأخرب 
به النبي لل�سحابي اجلليل عبِد اهلِل بِن َحواَلَة  االأَزِديِّ ر�سي اهلل عنه، ملا قال له ر�سول اهلل  
�َسَة، َفَقْد َدَنِت  اَلَفَة َقْد َنَزَلْت االأَْر�َش امْلَُقَدّ ْيَت اخْلِ �سلى اهلل عليه و�سلم:)َيا اْبَن َحَواَلَة، اإَِذا َراأَ
اَعُة َيْوَمِئٍذ اأَْقَرُب ِمْن الَنّا�ِش ِمْن َيَديَّ  َهِذِه ِمْن  اَلِزُل، َواْلَباَلِبُل، َوااْلأُُموُر اْلِعَظاُم، َوال�َسّ الَزّ
َراأْ�ِسَك ()63(؛ فها هي اخلالفة �ستعود اإليها من جديد، وهو حتول وانتقال القيادة والريا�سة 

اإليها كما كانت زمن االأمويني، حتى ُتختم  اآخر اأيام الدنيا بها وفيها.  
هي بوابة وحمطة الدنيا إىل السماء: 

ما�سني  وراه��ب��ني  راغ��ب��ني  ال��زم��ان  اآخ���ر  ال��ن��ا���ش  ويح�سر  يجمع  فيها 
وراكبني كما جاء يف حديث  اأبي ذٍر ر�سي اهلل عنه، قاَل: قاَل ر�سوُل  اهلل 
اُم اأَْر�ُش املح�َسِر و املن�َسِر()64(،) ويف رواية: اأَفِتنا  �سلى عليه و�سلم:)ال�َسّ
املكان  واملن�َسر()65( فل�سطني هي  املح�َسِر  اأَْر���ُش  ق��اَل:  املقِد�ِش؟  َبيِت  يف 
اأيام  اآخر  االأّم��ة وجُتمع، لتكون فيها  اإليها  ُت�سدُّ  االآِخ��ر الذي  والزمان 
الدنيا وحلظاتها بعد �سل�سلة من االأحداث العظام اجل�سام لتنقل اخللق 
اإىل ال�سام، ين�سرون من قبورهم بعد اإحيائهم ثم ي�ساقون اإىل فل�سطني 
وهي اآخر مطات الب�سر على االأر�ش وجممعهم فيها للح�ساب ومنها 

اإىل َعَر�سات االآخرة.
بعد اإلقاء ال�سوء على بع�ش املحطات املكانية والزمانية ملكانة "االأر�ش 
املقد�سة" اأو كما �سماها اهلل يف مواطن اأخرى ب�"االأر�ش املباركة" اأو كما 
وخطري  عظيم  �ساأنها  اأن  ب�"فل�سطني" اأدركنا  التاريخي  ا�سمها  عرف 
اآن واح��د  فا�ستحقت بركة اهلل وقدا�سته، لهذا كانت عنوان احلق  يف  

تـــكـــون اخلـــالفـــة 
يف بــيــت املــقــد�ــس 
اآخر الزمان وهي 
املرحلة اخلام�شة 
والأخــــــــــــــــــــــــــــــرية 
مـــــن عــــمــــر اأمـــــة 
الإ�ــــــشــــــالم حــيــث 
تــــعــــود اخلـــالفـــة 
الإ�ـــــــشـــــــالمـــــــيـــــــة 
جديد  مــن  اإليها 
كــمــا كـــانـــت زمــن 
الأمــــــــــــــــويــــــــــــــــني



26
العدد الثالث والع�شرون - ربيع الآخر 1438هـ- يناير 2017م

وموؤ�سره وحلبة ال�سراع بني احلق والباطل وكانت وال زالت نب�ش االأمة نقي�ش مدى ما 
عند االأمة من اإميان ، وغري ذلك الكثري الكثري مما ال تت�سع له ر�سالة خمت�سرة كهذه، 

لكن حنانيك هي اإ�سارات ووم�سات نلفت االنتباه اإليها.
السبيل إىل نصرة األرض املقدسة:

اأجملها يف بندين رئي�سني، ولك بعدها اأن ت�سبح يف خيال ال اأفق له، فالنا�ش متفاوتون يف 
امكانياتهم وفر�سهم، ولن ُيعدم اأحد منهم ال�سبيل اإىل ُن�سرة االأر�ش املقد�سة.

 ل�سُت ب�سدد احلديث عن الربامج واملنا�سط التي ميكن اأن يقوم بها كل مب لفل�سطني، 
لكن اأ�سري اأن كل الربامج تنطلق من فكرتني اأ�سا�سيتني، وهما:) تنظريية وتاأطريية (:

 تنظريية: تكون بها ملهًما لالآخرين، من خالل التاأليف باأنواعه كتاأليف الكتب اأو اإلقاء 
املحا�سرات اأو كتابة الن�سو�ش "ال�سيناريوهات" اأو التدريب باأنواعه، كل ذلك ُيقدم روؤية 
ومادة فكرية ي�ستعني وي�ستفيد منها كل مب ونا�سط للعمل لفل�سطني، من كل ما �سبق 
اأحيانا معلومة جمردة عن فل�سطني ُحب�ست عن  اإىل بث املعلومة والتي قد تكون  ن�سعى 

النا�ش، اأو رًدا على �سبهة اأو اأكذوبة اأ�ساعها يهود.  
م الربامج وحت�سد اجلماهري كمراكز الدرا�سات  تاأطريية: �سناعة املنابر واالأوعية التي ُتنظِّ
والتجمعات  التحالفات  اأن��واع  وك��ل  والنقابات  واالحت���ادات  وامل��ربات  واجلمعيات  واللجان 

لتكون مبثابة موؤ�س�سات عاملة بدميومة ووعي للق�سية الفل�سطينية.
وأخرًيا...

��ق��ت يف ر�سم معامل و�ِسمات  ُوِفّ اأك���وَن قد  اأن  اآم��ل من اهلل ج��لَّ يف ع��اله  ويف نهاية املطاف 
الطائفة املن�سورة يف االأر�ش املقد�سة، وما عليها من واجبات ، وكيف ينبغي لها اأن تكون، 

وما هي م�ساراتها واأولوياتها يف املعركة امل�سريية.
واحلمد هلل رب العاملني ،،،
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ـــــــــن ثــــــمــــــار هـــــذا  ِم
الإميـــــــــان بــالــغــيــب 
بــــــــخــــــــ�ــــــــشــــــــو�ــــــــس 
تــــــاريــــــخ ومــــا�ــــشــــي 
ومـــ�ـــشـــتـــقـــبـــل بــيــت 
املـــقـــد�ـــس واملــ�ــشــجــد 
الأقـــ�ـــشـــى تــر�ــشــيــخ 
تـــعـــظـــيـــم املـــ�ـــشـــجـــد 
قلوب  يف  الأقــ�ــشــى 
املــ�ــشــلــمــني وخــا�ــشــة 
الأجـــيـــال الــنــا�ــشــئــة

املقد�ش  بيت  مل�ستقبل  اليوم  وال�سيناريوهات  ال�سيا�سية  التحليالت 
وفل�سطني، وذلك يف ظل الكثري الكثري من املقاالت واملقابالت الراف�سة 
وعموم  االأق�سى  امل�سجد  على  املتكررة  اليهودية  باالعتداءات  واملنددة 
فل�سطني والفل�سطينيني، والتي تكاثرت وال �سيما بعد اإعالن ترامب عن 

خطته للق�سية الفل�سطينية والتي �سميت ب�سفقة القرن وذلك بح�سور الننت ياهو.
يف ظل كل هذا احلديث ال�سيا�سي الذي يرتاوح بني العواطف الغا�سبة، اأو ماوالت البحث عن 
اأو الدعوات لطرح خطوات وحلول؛ القليل منها جمٍد وميكن حتقيقه اأو  خمرج وحلول ممكنة، 
يف  ال�سرعي  الديني  اخلطاب  ا�ستح�سار  املهم  من  يكون  بالهزمية،  والقبول  اال�ست�سالم  دعوات 

ق�سية فل�سطني عامة وبيت املقد�ش خا�سة.
لبو�ش  اإلبا�سها  وال�سرع مهما حاولوا  الدين  الق�سية جوهرها  اأن هذه  ذلك 

ال�سيا�سة واالقت�ساد اأو العلمنة واحلداثة اأو القومية والتاريخ!
ولذلك فاإن من االأهمية مبكان التذكري امل�ستمر بحقيقة ق�سية بيت املقد�ش، 
واأنها ق�سية دينية يف اأ�سا�سها، واأنها ترتبط باالإميان بالغيب �سواء فيما يتعلق 
اأو ما يتعلق بامل�ستقبل، وال �سيما يف ظل موجات التجهيل امل�ستمرة  باملا�سي 
ببث  تعنى  التي  ال�سرعية  املنابر  ما�سرة  عرب  �سواء  املقد�ش،  بيت  بق�سية 
الوعي ال�سرعي ال�سحيح وال�سليم بق�سية بيت املقد�ش، اأو عرب حذف ق�سية 

بيت املقد�ش وفل�سطني من مناهج التعليم.
�سوء  يف  املقد�ش  بيت  وم�ستقبل  املقد�ش  ببيت  بالغيب  االإميان  ارتباط  بيان 
ال�سنة النبوية هو مور هذه الورقة، يف م�ساهمة متوا�سعة للتوعية بق�سية 

تتواىل

أسامة شحادة
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اأوىل  ِمـــــــــــــــن 
ق�شايا الإميان 
بالغيب املتعلقة 
بــــــاملــــــ�ــــــشــــــجــــــد 
الأقــــ�ــــشــــى اأنــــه 
ثـــــاين مــ�ــشــجــد 
ُو�ـــــــــــــــشـــــــــــــــع يف 
الأر�ــــــــــــس كــمــا 
النبي  اأخـــربنـــا 
�شلى اهلل عليه 
و�شلم عن ذلك

بيت املقد�ش يف هذه املرحلة احل�سا�سة من تاريخه، الأن ِمن ثمار هذا االإميان بالغيب بخ�سو�ش 
تاريخ وما�سي وم�ستقبل بيت املقد�ش وامل�سجد االأق�سى تر�سيخ تعظيم امل�سجد االأق�سى يف قلوب 
مما  حوله  املباركة  واالأر�ش  االأق�سى  امل�سجد  ف�سل  وتاأكيد  النا�سئة،   االأجيال  وخا�سة  امل�سلمني 
ي�سحن القلوب والعقول لن�سرته والدفاع عنه وبذل االأموال واالأوقات والطاقات واالأرواح يف �سبيل 

حمايته وحتريره من العدوان اليهودي واملوؤامرات التي ال تنقطع �سده.
أهمية ومفهوم اإلميان بالغيب:

من املقرر اأن االإميان بالغيب هو اأ�سل مفهوم االإميان الأنه يتعلق بكل اأركان االإميان ال�ستة )االإميان 
ابن  االإ�سالم  �سيخ  يقول  والقدر(، ويف هذا  والق�ساء  االآخر  واليوم  ور�سله  وكتبه  باهلل ومالئكته 
تيمية: "والغيب الذي ُيوؤَْمُن به ما اأخربت به الر�سل من االأمور العامة، ويدخل يف ذلك االإميان 
االآخر يت�سمن  والنار، فاالإميان باهلل وبر�سله وباليوم  واأ�سمائه و�سفاته ومالئكته واجلنة  باهلل 

االإميان بالغيب".
ولذلك كانت اأول �سفة للموؤمنني يف القراآن الكرمي هي �سفة االإميان بالغيب 
يف قوله تعاىل: {الذين ُيوؤمنوَن بالَغيب} )البقرة: 3(، اإذ اإن اأكرث م�سائل االإميان 
هي ق�سايا غيبية ال تقع يف دائرة احل�ش اأو امل�ساهدة اأو حتى العقل، وال و�سيلة 
الغيب  عن  ال�سادق  واخلرب  الغيب،  عامل  عن  ال�سادق  باخلرب  اإال  ملعرفتها 
ال�سريفة  النبوية  ال�سنة  اأو  الكرمي  القراآن  يف  الرباين  بالوحي  اإال  يكون  ال 

ال�سحيحة.
والَغْيب هو كّل ما غاب عنك، من املا�سي واحلا�سر وامل�ستقبل، وقد يكون غيبا 
مطلقا ا�ستاأثر اهلل عز وجل بعلمه اأو قد يكون غيبا ن�سبيا اأطلع اهلل عز وجل 
بع�ش خلقه عليه اأو يكون غيبا يف وقت ثم ينك�سف كخروج الدجال وياأجوج 
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الإميـــان  م�شائل  مــن 
بــالــغــيــب بــخــ�ــشــو�ــس 
املـــ�ـــشـــجـــد الأقــــ�ــــشــــى 
اأنـــــه مــ�ــشــجــد مــبــارك 
ومـــــبـــــارك مــــا حــولــه 
اأيــــــــ�ــــــــشــــــــا، لــــقــــولــــه 
تــــعــــاىل:{�ــــشــــبــــحــــان 
بعبده  اأ�ـــشـــرى  الــــذي 
لــــيــــال مـــــن املــ�ــشــجــد 
امل�شجد  اإىل  احلــــرام 
ـــــــى الــــــــذي  الأقـــــــ�ـــــــش
بـــــــاركـــــــنـــــــا حــــــولــــــه}

وماأجوج يف امل�ستقبل اأو تبني جن�ش اجلنني الذي مل يكن ُيعرف قدميا اإال بالوالدة واليوم اأ�سبح 
يعرف بوا�سطة االأجهزة ولكن بعد مدة مددة من احلمل حني تتحدد مالمح خلقه وتكوينه، 
وهكذا، قال تعاىل: {عامل الغيب فال ُيظهر على غيبه اأحدا* اإال َمن ارت�سى من ر�سول} )اجلن: 

.)27-26

القضايا الغيبية املتعلقة ببيت املقدس واملسجد األقصى:
تناولت كثري من ن�سو�ش الوحي الرباين يف الكتاب وال�سنة ق�سايا تتعلق ببيت املقد�ش وامل�سجد 
وق�سايا  االأق�سى،  امل�سجد  وما�سي  بتاريخ  تتعلق  غيبية  ق�سايا  اإىل  تق�سيمها  وميكن  االأق�سى؛ 
تتعلق مب�ستقبل بيت املقد�ش وامل�سجد االأق�سى، ولي�ش غر�ش الورقة ا�ستق�ساء كل تلك الن�سو�ش 

ال�سرعية واإمنا الرتكيز على االأهم منها.
الغيبيات املتعلقة بتاريخ وماضي بيت املقدس واملسجد األقصى:

فِمن اأوىل ق�سايا االإميان بالغيب املتعلقة بامل�سجد االأق�سى اأنه ثاين م�سجد 
ُو�سع يف االأر�ش كما اأخربنا النبي �سلى اهلل عليه و�سلم عن ذلك، فعن اأبي 
ذر قال: قلُت يا ر�سول اهلل: اأي م�سجد ُو�سع يف االأر�ش اأول؟ قال: "امل�سجد 
قال:  بينهما؟  كم  قلت:  االأق�سى"،  "امل�سجد  قال:  اأي؟  ثم  قلت:  احلرام"، 

عليه. متفق  �سنة"،  "اأربعون 
البناء،  اأول  اإىل  "االإ�سارة  فيقول:  ذلك  تفا�سيل  اجلوزي  ابن  لنا  ويو�سح 
اأول من  اإبراهيم، وال  الكعبة  بنى  اأول من  ولي�ش  امل�سجدين؛  اأ�سا�ش  وو�سع 
بنى بيت املقد�ش �سليمان، ويف االأنبياء وال�ساحلني والبانني كرثة، فاهلل اأعلم 

مبن ابتداأ.
وقد روينا اأن اأول من بنى الكعبة: اآدم، ثم انت�سر ولده يف االأر�ش، فجائز اأن 
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النبي  جنــاح  من  بالرغم 
�ــشــلــى اهلل عــلــيــه و�ــشــلــم 
الــكــفــار عن  يف امــتــحــان 
�ـــشـــالمـــة و�ـــشـــفـــه لــبــيــت 
�شدقه  وثـــبـــوت  املــقــد�ــس 
عـــن الــقــافــلــة فــاإنــهــم مل 
يـــ�ـــشـــدقـــوا حـــديـــثـــه عــن 
الــ�ــشــمــاء،  اإىل  عــــروجــــه 
بــــيــــنــــمــــا املـــــــوؤمـــــــنـــــــون يف 
عـــ�ـــشـــرنـــا  ويف  عــــ�ــــشــــره 
احلديث بذلك  يوؤمنون 

يكون بع�سهم قد و�سع بيت املقد�ش". )يف �سرحه على �سحيح البخاري امل�سمى ك�سف امل�سكل 4/321(.
حوله  ما  ومبارك  مبارك  م�سجد  اأنه  االأق�سى  امل�سجد  بخ�سو�ش  بالغيب  االإميان  م�سائل  ومن 
االأق�سى  امل�سجد  اإىل  امل�سجد احلرام  ليال من  بعبده  اأ�سرى  الذي  تعاىل:{�سبحان  لقوله  اأي�سا، 
الذي باركنا حوله} )االإ�سراء: 1(، وحول بركة امل�سجد االأق�سى وما حوله يرى د. عبد الفتاح العوي�سي 
اأن الربكة نوعان، مادية دنيوية من خ�سوبة االأر�ش وتعدد الزروع والثمار، ومعنوية دينية من 

كونها مهبط املالئكة ومبعث االأنبياء واأر�ش املح�سر. ) انظر كتابه البعد االكادميي واجلغرايف لبيت املقد�ش، �ش58(.
ومما يعد من اأمور الغيب املتعلقة بامل�سجد االأق�سى -والتي ي�سّدق بها املوؤمنون بالغيب- حادثة 

االإ�سراء واملعراج، التي وقعت يف مكة قبل الهجرة ب�سنة اأو ثالث �سنوات.
املقد�ش  لبيت  املكرمة  مكة  من  ليال  وروحه  بج�سده  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  بالنبي،  اأُ�سري  فقد 
اإىل �سدرة املنتهى  اإىل ال�سماوات العال فقابل عددا من االأنبياء فيها ثم �سعد  ثم عرج به هناك 

وتكلم مع اهلل عز وجل وُفر�ش عليه اأداء ال�سالة هناك، ثم نزل اإىل امل�سجد 
االأق�سى، وكان وقُت �سالة الفجر قد حان، فقدمه جربيل ليوؤم االأنبياء يف 
اأنه �سلى باالأنبياء بعد  ال�سالة -هذا اختيار احلافظ ابن كثري يف تف�سريه 

املعراج ولي�ش قبله- ثم عاد ملكة.
اأمور  االإخبار عن  اأنها جمعت بني  واملعراج  االإ�سراء  اللطائف يف ق�سة  ومن 
غيبية واأمور م�ساهدة، فالنبي �سلى اهلل عليه و�سلم مل ي�سبق له زيارة بيت 
النبي  ي�ساأل  اأخذ  ولذلك  ويعرفها،  زارها  قري�ش  كفار  بع�ش  بينما  املقد�ش 
النبي  ويحدثنا  له،  واختبارا  امتحانا  تفا�سيلها  عن  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
وقري�ش  احلجر  يف  راأيتني  "لقد  بقوله:  ذلك  عن  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
اأثبتها فكربت  اأ�سياء من بيت املقد�ش مل  ت�ساألني عن م�سراي ف�ساألتني عن 
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كربة ما كربت مثله قط، قال فرفعه اهلل يل اأنظر اإليه ما ي�ساألوين عن �سيء اإال اأنباأتهم به" رواه م�سلم
ثم اأخرب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأهل قري�ش عن موعد و�سول قافلة لهم راآها يف الطريق واأن 
اأنه توقف يف الطريق  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، ملكانه، واأخربهم  فاأر�سدهم  بعريا منها هرب 

و�سرب ماء من وعاء مغطى للقافلة.
وفعال جاءت القافلة يف املوعد الذي حدده النبي �سلى اهلل عليه و�سلم و�سدقوه يف خرب هروب 
يف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  جناح  من  الرغم  وعلى  املغطى،  الوعاء  من  املاء  ونق�ش  البعري 
امتحان الكفار عن �سالمة و�سفه لبيت املقد�ش وثبوت �سدقه كالعادة دوما يف حديثه عن القافلة 
فاإنهم مل ي�سدقوا حديثه عن عروجه اإىل ال�سماء، بينما املوؤمنون يف ع�سره ويف ع�سرنا يوؤمنون 

بذلك احلديث ال�سادق عن الغيب.
حتقق خرب النبي صلى اهلل عليه وسلم بفتح بيت املقدس وبناء املسجد األقصى:
دق النبي �سلى اهلل عليه  ومما يتعلق بق�سايا الغيبيات للم�سجد االأق�سى �سِ
و�سلم، حني اأ�سار اإىل اأن امل�سجد االأق�سى – وكان زمن النبي �ساحة فارغة- 
ال�سالة  فيه  تقام  م�سجد  فيه  و�سيكون  االإ�سالم  حكم  ظل  حتت  �سيدخل 
اإال اإىل  "ال ت�سد الرحال  ومعتكف لل�سائمني، لقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: 
ثالثة م�ساجد، امل�سجد احلرام وم�سجدي هذا وامل�سجد االأق�سى"، )متفق عليه(؛ 
امل�سجد  الثالث:  امل�ساجد  يف  اإال  اعتكاف  "ال  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  وقوله 
اأخرجه  املقد�ش"،  بيت  و�سلم، وم�سجد  النبي �سلى اهلل عليه  احلرام، وم�سجد 

الطحاوي يف م�سكل االآثار و�سّححه االألباين.

وفعال حتقق اإخبار النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، فقد ُفتح بيت املقد�ش على يد 
الفاروق عمر بن اخلطاب، ر�سي اهلل عنه، �سنة 61 للهجرة، واأقام الفاروق فيه 

ُفــــتــــح بـــيـــت املـــقـــد�ـــس 
عــــلــــى يـــــد الـــــفـــــاروق 
عـــمـــر بــــن اخلـــطـــاب، 
ر�ــشــي اهلل عــنــه، �شنة 
واأقـــــام  لــلــهــجــرة،   1٦
امل�شجد  فيه  الــفــاروق 
القبلي الذي حتققت 
فـــيـــه بــــ�ــــشــــارة الــنــبــي 
�شلى اهلل عليه و�شلم، 
م�شجدا  ي�شبح  بــــاأن 
للم�شلمني ومعتكفا 
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امل�سجد القبلي الذي حتققت فيه ب�سارة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، باأن ي�سبح م�سجدا ومعتكفا 
للم�سلمني.

وكما حتققت هذه النبوءة قدميا ف�ستتحقق كل االأخبار الغيبية التي حدثنا بها النبي �سلى اهلل 
اليهود  يرعب  ما  امل�سلمني هو  لدى  بالغيب  اليقني  وهذا  املقد�ش،  بيت  م�ستقبل  و�سلم، يف  عليه 
واأعوانهم ولذلك يجتهدون يف �سرف امل�سلمني وخا�سة النا�سئة عن تب�سر هذه احلقائق االإميانية 

ب�سروف امللهيات من ال�سهوات وامللذات اأو ال�سبهات وال�سكوك اأو امل�سائب والكوارث.
مستقبل بيت املقدس واملسجد األقصى يف السنة النبوية: 

وكما تعر�ست ن�سو�ش الوحي لق�سايا غيبية تتعلق بتاريخ وما�سي بيت املقد�ش وامل�سجد االأق�سى 
الأهل  وب�سريات  االأق�سى  وامل�سجد  املقد�ش  لبيت  واعد  مب�ستقبل  التب�سري  تناولت  اأي�سا  فاإنها 

االإميان فيه.
ال�سيا�سي  بامل�ستقبل  تتعلق  �سحيحة  نبوية  اأحاديث  خم�سة  يلى  وفيما 
الفل�سطينية"  "االأربعون  كتاب  من  اأخذتها  املقد�ش  لبيت  واالقت�سادي 
لالأ�ستاذ جهاد العاي�ش، وذلك حتى نوازن بني طوفان التحليالت ال�سيا�سية 
القاتة ب�سبب حالة العجز وال�سعف والتفرق والت�ستت و�سوء االأمل وحبل 
ال�سحيحة  واالأ�سباب  ال�سادق  االإميان  اإذا جمعنا  والتمكني  بالن�سر  اليقني 

للقوة من الِعلم والعمل والتخطيط والتعاون والوحدة:
بن  اهلل  عبد  فعن  املقد�ش:  وبيت  لفل�سطني  امل�سلمني  هجرة  1-ا�ستمرار 
"�ستكون هجرة  عمرو، قال �سمعت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يقول: 
االأر�ش  يف  ويبقى  اإبراهيم  مهاجر  األزمهم  االأر�ش  اأهل  فخيار  هجرة،  بعد 

�سرار اأهلها تلفظهم اأر�سوهم" رواه اأبو داود و�سححه االألباين.

احلـــــديـــــث يـــوؤكـــد 
تاريخية  حقيقة 
وواقـــــعـــــيـــــة وهــــي 
فـــلـــ�ـــشـــطـــني  اأن 
وبـــــيـــــت املــــقــــد�ــــس 
مــــقــــ�ــــشــــد كـــثـــري 
مـــــن الــــهــــجــــرات، 
فــــقــــد ا�ـــشـــتـــوطـــن 
فـــلـــ�ـــشـــطـــنَي عـــــدٌد 
مــــــن الـــ�ـــشـــحـــابـــة 
ـــابـــعـــني عــنــد  والـــت
الفتح العمري لها
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بها  املوؤمنني  االأنبياء وارتباط  باأبي  اأر�ش فل�سطني  ارتباط  اإىل  اإ�سارة وا�سحة  ويف هذا احلديث 
واتخاذها دار هجرة لهم اإىل نهاية العامل.

واحلديث  ال�سليبي،  االحتالل  قبله  من  زال  كما  اليهودي  االحتالل  لزوال  اإ�سارة  احلديث  ويف 
اأن فل�سطني وبيت املقد�ش مق�سد كثري من الهجرات، فقد  يوؤكد حقيقة تاريخية وواقعية وهي 
ا�ستوطن فل�سطنَي عدٌد من ال�سحابة والتابعني عند الفتح العمري لها، وا�ستوطنها اأقوام �ستى يف 
عهد الفتح ال�سالحي لها، كما اأن كثريا من احلجاج واملعتمرين اأقاموا وجاوروا فيها ومل يعودوا 

الأوطانهم رغبًة يف بركتها وف�سلها.
2- بيت املقد�ش �ست�سهد عمرانا كبريا يف امل�ستقبل: فعن معاذ بن جبل اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
و�سلم قال: "عمران بيت املقد�ش خراب يرثب، وخراب يرثب خروج امللحمة، وخروج امللحمة فتح 

الق�سطنطينية، وفتح الق�سطنطينية خروج الدجال" رواه اأبو داود واأحمد و�سححه االألباين.
واحلديث ين�ش على م�ستقبل عمراين كبري لبيت املقد�ش يف ظل االإ�سالم، 
كما اأن املدينة املنورة اليوم ت�سهد نه�سة عمرانية �سخمة، ويف هذا ب�سارة اأن 
اأهل بيت املقد�ش لن ت�ستمر من منع �سيانة  اليهودية على  الت�سييق  حالة 
يكون هذا  اأن  وع�سى  املقد�سيني،  واأ�سواق  بيوت  اأو  االأق�سى  امل�سجد  وتو�سعة 

قريبا عاجال باإذنه تعاىل.
3- هذا العمران لبيت املقد�ش وكونها مق�سد الهجرات للموؤمنني �سيجعلها 
مقرا للخالفة االإ�سالمية: فعن عبداهلل بن حوالة اأن النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم قال له: "يا ابن حوالة؛ اإذا راأيت اخلالفة قد نزلت االأر�ش املقد�سة، 
فقد دنت الزالزل والباليا واالأمور العظام، وال�ساعة يومئذ اأقرب اإىل النا�ش 

من يدي هذه من راأ�سك" رواه اأحمد واأبو داود واحلاكم و�سّححه االألباين.

احلــديــث يــوؤكــد الـــدور 
ال�شيا�شي الكبري القادم 
وبـــيـــت  فـــلـــ�ـــشـــطـــني  يف 
�شيكون  حــيــث  املــقــد�ــس 
و�شتكون  كبري  دور  لها 
مـــــــــقـــــــــرا لـــــلـــــخـــــالفـــــة 
الــــنــــبــــويــــة الــــرا�ــــشــــدة 
ومـــــــــــــــاأوى الــــطــــائــــفــــة 
اأعتاب  وعلى  املن�شورة، 
ــهــلــك  بـــيـــت املـــقـــد�ـــس ُي
ومـــاأجـــوج يــــاأجــــوج  اهلل 
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وهذا احلديث يوؤكد الدور ال�سيا�سي الكبري القادم يف فل�سطني وبيت املقد�ش حيث �سيكون لها دور 
كبري و�ستكون مقرا للخالفة النبوية الرا�سدة وغالبا �سيكون ذلك زمن املهدي وعي�سى عليه ال�سالم.
4- لن يتمكن الدجال من دخول امل�سجد االأق�سى: اأخرج اأحمد يف امل�سند اأن النبي �سلى اهلل عليه 
وامل�سجد  الر�سول  وم�سجد  الكعبة  م�ساجد:  اأربعة  ياأتي  الدجال...ال  فتنة  "اأنذرتكم  قال:  و�سلم 

االأق�سى والطور" �سححه االألباين.
املن�سورة، ويف احلديث  الطائفة  �ستكون مقر اخلالفة وماأوى  املقد�ش  وهذا يت�سق مع كون بيت 
�سينجيه  بالتاأكيد  الدجال  واأهله من فتنة  الذي ينجيه اهلل عز وجل  املقد�ش  اأن بيت  ملمح بني 
وعقوبة  واملجاهدين  لل�سهداء  وا�سطفاء  لهم  اختبار  ذلك  يف  ولكن  اليهود  بالء  من  واأهله  اهلل 

للمق�سرين واملعر�سني عن ن�سرة دين وم�سجد رب العاملني.
بن  النوا�ش  فعن  وماأجوج:  ياأجوج  وجل  عز  اهلل  ُيهلك  املقد�ش  بيت  اأعتاب  على  فاإنه  واأي�سا   -5

ياأجوج وماأجوج  "ويبعث اهلل  قال:  و�سلم  النبي �سلى اهلل عليه  �سمعان عن 
وهم من كل حدب ين�سلون، فيمر اأوائلهم على بحرية طربية في�سربون ما 
حتى  ي�سريون  ثم  ماء!  مرة  بهذه  كان  لقد  فيقولون:  اآخرهم  ومير  فيها، 
املقد�ش- فيقولون: لقد قتلنا من  اإىل جبل اخلمر -وهو جبل بيت  ينتهوا 
ال�سماء فريد  اإىل  بن�سابهم  ال�سماء، فريمون  َمن يف  االأر�ش هلم فلنقتل  يف 
رقابهم  يف  النغف  عليهم  اهلل  فري�سل  دما...  خم�سوبة  ن�سابهم  عليهم  اهلل 

في�سبحون فر�سى" فر�سى اأي قتلى، رواه م�سلم.
يف  املقد�ش  وبيت  فل�سطني  مركزية  على  اأخرى  مرة  يوؤكد  احلديث  وهذا 
الفجور  بلغ  حيث  لل�سراع  الديني  الطابع  على  ويوؤكد  امل�ستقبلي  التاريخ 
بقوم ياأجوج وماأجوج ملحاربة اأهل ال�سماء! ويكون دعاء عي�سي عليه ال�سالة 

احلـــــديـــــث يــــوؤكــــد 
اأخـــــرى على  مــــرة 
فل�شطني  مركزية 
وبــيــت املــقــد�ــس يف 
امل�شتقبلي  التاريخ 
ويـــــــــــوؤكـــــــــــد عــــلــــى 
الـــطـــابـــع الــديــنــي 
لــــلــــ�ــــشــــراع حــيــث 
بــــــلــــــغ الـــــفـــــجـــــور 
بـــــــقـــــــوم يـــــــاأجـــــــوج 
ومـــاأجـــوج ملــحــاربــة 
اأهـــــــــل الــــ�ــــشــــمــــاء! 
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وال�سالم واملوؤمنني �سبب هالك هوؤالء القوم املف�سدين.
ويف اخلتام:

الكثري  و�سي�سهد  وامل�ستقبل  واحلا�سر  املا�سي  يف  ممتد  تاريخ  املقد�ش  وبيت  فل�سطني  تاريخ  اإن 
ارتباطا وثيق  التي ترتبط  ال�سيا�سية واالقت�سادية  الدالالت  ال�سخمة ذات  االأحداث  الكثري من 

ال�سلة بالدين وال�سرع.
بل اإن جوهر احلياة الب�سرية هو ق�سية دينية �سرعية لها �سور �سيا�سية واقت�سادية {وما خلقُت 
اجلن واالإن�ش اإال ليعبدون} )الذاريات: 56(، وقال تعاىل اأي�سا:{ليبلوكم اأّيكم اأح�سن عمال} )امللك: 2(، 
فال�سيا�سات واالقت�ساد والتحالفات واحلروب كلها داخلة يف امتحان وابتالء العبادة: هل تكون مبا 

ير�سي اهلل عز وجل ومما يعّد ح�سنا عند اهلل عز وجل.
كل  على  واجبة  تكون  ون�سرته  عنه  الدفاع  فاإن  الغيب  باأمور  االأق�سى  امل�سجد  ارتباط  وب�سبب 
من  والغاية  وكتبه،  ور�سله  باهلل  االإميان  مقت�سى  ذلك  الأن  بالغيب  موؤمٍن 
هذه التذكرة بهذه االآيات القراآنية واالأحاديث النبوية �سحذ الهمم يف وجه 
املوؤامرات اليهودية املعا�سرة والتيقن اأنها بالء وامتحان عار�ش �سرعان ما 
يزول اإذا قام اأهل االإميان بواجبهم ال�سحيح ب�سكل �سليم وتام، واأن لفل�سطني 
وبيت املقد�ش م�ستقبال كبريا وم�سرقا، وفيه اأحداث ج�سام لن يتم عبوره اإال 

باجتماع االإميان ال�سحيح والعمل ال�سليم املتقن.
واملوفق اليوم هو من وّفقه اهلل عز وجل ليجمع بني االأمرين وبذلك يحقق 

واجب الوقت وينال �سرف ن�سرة بيت املقد�ش.

ـــــغـــــايـــــة مـــــــن هـــــذه  ال
الآيات  بهذه  التذكرة 
والأحــاديــث  القراآنية 
الهمم  �شحذ  النبوية 
املـــــوؤامـــــرات  وجـــــه  يف 
الــيــهــوديــة املــعــا�ــشــرة 
والــتــيــقــن اأنـــهـــا بــالء 
وامـــــتـــــحـــــان عــــار�ــــس 
�ــــشــــرعــــان مـــــا يـــــزول 
اإذا قــام اأهـــل الإميـــان 
ال�شحيح بــواجــبــهــم 



د.عيسى القدومي

أفواه وأقالم مفسدة في األرض !! •
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يف االآون����ة االأخ����رية امل��ق��اط��ع ال��ت��ي تن�سر اأق����وال م��ن ال خ���الق لهم 
فل�سطني  ق�سية  ح��ول  واالأك��اذي��ب  واالتهامات  التخوين  وترتا�سق 
 - االأط���راف  ه��ذا جميع  اأق�سد يف مقايل  واأن��ا   - االأق�سى  وامل�سجد 
حيث جاء ذلك نتيجة ملا داأبت عليه موؤ�س�سات الدرا�سات ال�سهيونية 
يف  الت�سكيك  خ��الل  من  العربية،  ال�سعوب  بني  والتحري�ش  واالأك��اذي��ب  ال�سبهات  ن�سر  يف 
الثوابت، واإثارة اخلالفات، واختالق االأ�سباب التي ت�سعل االتهامات والتخوين والت�سليل.
ت�ستغل  اأن  العربية  لل�سعوب  اأراد  ال��ذي  ال�سهيوين  للمكر  نتيجة  هو  اليوم  نعي�سه  ما  اإن 
اأنا�ساً  اليهود  بنف�سها؛ فقد جند  ثوابتها  ت�سكك يف  واأن  تفقد م�سداقيتها،  واأن  ببع�سها، 
النخر  ال��دوؤوب  امل�سلمني وعملهم  باأ�سماء  ويت�سمون  باأل�سنتنا  ويتكلمون  بني جلدتنا  من 
يف ج�سد االأمة، وتبني اأدوات اأعداء االأمة ل�سرب امتنا من الداخل، هذه الطائفة - وهلل 
عن  فك�سفوا  وتتكلم  لتكتب  دعمت  ولكنها  قليلة  فئة   - واملنة  احلمد 

اأنيابهم واأظهروا عداءهم.
ولكنها طائفة كرثت اأدبياتها ومقاالتها يف ال�سحف واملجالت وانت�سرت 
يف الف�سائيات واالنرتنت، ون�حن اأمام فئة من النا�ش ال مثيل لها يف 
كل مراحل التاريخ فهوؤالء اأنا�ش تنكروا الأمتهم واأوطانهم، ووقفوا مع 

اأعداء االأمة املحتلون الأر�سهم ومقد�ساتهم.
فهوؤالء لي�سوا يهودا ولكن مع اليهود!! وعندهم اليهود اأعداء االإ�سالم 
ال�سرفاء!! ومع ذلك نحن على يقني ان �سوت ه��وؤالء وظهورهم  هم 
يختفي حني تكون االأمة يف قوتها ومكانتها التي كانت عليها، وظهورهم 
مرهون ب�سعف االأمة وتكالب اأعداءها عليها، وهذا هو حال املنافقون 

منذ عهد النبوة اىل قيام ال�ساعة.
باأن  وي�سيع  بالثوابت  ي�سكك  طرفني؛طرف  بني  ح��رب  اأج���واء  نعي�ش 
امل�سجد االأق�سى لي�ش هو م�سجد القد�ش، واأنه م�سجد يف الطائف، واأن 

الــيــوم  نــعــيــ�ــشــه  مـــا  اإن 
هـــــو نـــتـــيـــجـــة لــلــمــكــر 
اأراد  الذي  ال�شهيوين 
اأن  العربية  لل�شعوب 
تــفــقــد مــ�ــشــداقــيــتــهــا، 
واأن ت�شكك يف ثوابتها 
بــنــفــ�ــشــهــا؛ فــقــد جند 
بني  من  اأنا�شاً  اليهود 
جـــلـــدتـــنـــا ويــتــكــلــمــون 
بـــاألـــ�ـــشـــنـــتـــنـــا لــلــنــخــر 
الأمـــــــــــة جـــــ�ـــــشـــــد  يف 

كثرت

د.عيسى القدومي
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م�سرى النبي كان اإليه، واأن لي�ش للم�سجد االأق�سى يف القد�ش اأي ف�سل عن بقية امل�ساجد، 
واأن امل�سلمني خدعوا باإعطاء القدا�سة مل�سجد القد�ش على مر العهود واالأزمان!! ويخون 

ال�سعب الفل�سطيني باأنه باع اأر�سه ومقد�ساته.
بل  العمالة،  ويدعي  واملحكومني،  للحكام  ولعن  و�سب  وتكفري  بتخوين  يرد  اآخ��ر  وفريق 
يطالب باأن احلرمني ال�سريفني متلني كما امل�سجد االأق�سى متل، واأنه ينبغي بالبدء 

بتحرير احلرمني!!! 
اأي جهل هذا الذي نعي�سه؟! واملطلع على املواقع يف االإعالم احلديث التي تديرها ر�سميا 
موؤ�س�سات االحتالل ال�سهيوين يجدها توؤجج اخلالف وتتق�سد ن�سر ما يكون مادة للتنازع 
العامل  بذلك  ويتحدون  واالأك��اذي��ب،  ال�سبهات  بث  على  ُم�سّرون  فاليهود  ال�سعوب؛  بني 
يف  باأكاذيبه  اإعالمهم  جن��ح  حيث  للت�سدي،  ينه�ش  ال  وال���ذي  -؛  لالأ�سف   - االإ���س��الم��ي 
ت�سويه احلقائق التاريخية والوقائع ال�سيا�سية، وا�ستطاع اأن يخفي اإجرامه ومذابحه التي 
ارتكبتها ع�ساباته، فكان �سرد االأحداث �سنيعهم؛ حتى �سدقهم الغرب واأيدهم، و�سدقهم 

كذلك بع�ش املخدوعني من اأبناء جلدتنا واإن ت�سّمى باأ�سماء امل�سلمني!!
ل��ه��ذا ���س��اع��ت ال��ك��ث��ري م��ن االأك���اذي���ب ال��ت��ي اأ���س��اع��ه��ا ال��ي��ه��ود، وقبلهم 
وعن  فل�سطني،  اأر���ش  على  اليهودي  للوجود  املمهدون  الربيطانيون 
اأم��ني  »م��م��د  ال�سيخ  ���س��رح   - ن�ساأتها  منذ   - االأك��اذي��ب  تلك  م�سدر 
احل�سيني« - مفتي فل�سطني ورئي�ش الهيئة العربية العليا - يف كتابه 
الربيطانية  املخابرات  باأن   « فل�سطني«،)�ش59(:  ق�سية  عن  »حقائق 
الفل�سطينيني،  �سد  دعاية  مراكز  عدة  اأن�سوؤوا  اليهود  مع  وبالتعاون 
اأن�سوؤوه من مراكز اال�ستخبارات والدعاية يف االأقطار  ومن جملة ما 
وج��ن��دوا معهم عمالء  ب��ري��ط��ان��ي��ون،  بع�سها  ي��راأ���ش  وك���ان  ال��ع��رب��ي��ة، 
الهم�ش،  بدعاية  املعروفة  الدعاية  بث  مهامهم  من  كان  وجوا�سي�ش؛ 

باالإ�سافة اإىل نواحي الدعاية االأخرى«.
وي�سيف احل�سيني: »ولقيت تلك االأكاذيب جناحاً ورواجاً كبرياً يف اأول 
تبث  وعميلة  وكائدة  عابثة  اأقالماً  واأ�سبحت  فل�سطني،  كارثة  �سنني 

املواقع  على  املطلع 
يف الإعالم احلديث 
التي تديرها ر�شميا 
موؤ�ش�شات الحتالل 
يجدها  ال�شهيوين 
تـــــــوؤجـــــــج اخلـــــــالف 
وتــتــقــ�ــشــد نــ�ــشــر ما 
للتنازع  مــادة  يكون 
بــــــــــني الـــــ�ـــــشـــــعـــــوب 
وتــنــ�ــشــر الأكــــاذيــــت 
التي اأ�شاعها اليهود
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االإ�ساعات عرب �سحف عربية، فتحت لهم ليكتبوا وين�سروا االأباطيل؛ لي�سوهوا من خاللها 
�سورة الفل�سطيني «.

»واإن  لليهود«،  وجنودها  العربية  اجليو�ش  �سباط  يبيعون  الفل�سطينيني  »اإن  فقالوا: 
»ول��وال  لليهود«!!  ت�سليماً  و�سلموها  باعوها  بل  اأر�سهم،  عن  يدافعوا  مل  الفل�سطينيني 
معار�سة الفل�سطينيني للحلول التي عر�ستها بريطانيا حلل الق�سية؛ ملا و�سلت احلالة 
اإىل ما و�سلت اإليه«!! حتى كتب بع�سهم: »ملاذا تطالبوننا بتحرير اأر�ش قب�ش ثمنها؟!« 

»ماذا نعمل لكم كلما ن�حررها تبيعونها...!! «.
ويقول ال�سيخ احل�سيني: » مع ذلك مل تكن ت�سمح تلك ال�سحف اأن تن�سر يف حينها ما يدفع 

التهم، ويرد تلك االأباطيل «.
ولعلنا نت�ساءل ملاذا تتكرر على م�سامعنا هذه االأكاذيب وال�سبهات بني فرتة واأخرى؟! وما 
هدف من يتبناها من و�سائل اإعالمية وف�سائية؟!  وما ال�سبب يف  هذا ن�سر هذا الت�سكيك 
يف مكان ومكانة امل�سجد االأق�سى؟! وملاذا املحاوالت حثيثة من هوؤالء - وهم لي�سوا يهود - 

الإدخالها يف بع�ش النفو�ش؟!
على الرغم اأن ما يقوله هوؤالء من العرب - اأ�سموهم اأدباء ومفكرين!! 
-مل ي�سف جديداً على الدرا�سات اليهودية واال�ست�سراقية التي تعمل 
اأن  بعد  املقد�ش  ببيت  املتعلقة  االإ�سالمية  امل�سادر  اأهمية  تقليل  على 
اأهميتها  م��ن  للتقليل  اأو  عنه،  اهلل  ر�سي  عمر  املوؤمنني  اأم��ري  فتحها 
الكتاب  يف  ج��اءت  التي  الن�سو�ش  يف  والت�سكيك  االإ���س��الم  يف  ومكانتها 
اإلغاء احلقائق والت�سكيك  ال�سري والفقه؛ وذلك بهدف  وال�سنة وكتب 
اأحادية  املقد�ش من وجهة نظر  لبيت  تاريخ جديد  لكتابة  الثوابت  يف 

متع�سبة.
وال �سك اأننا نعرف دوافع مراكز الدرا�سات والباحثون اليهود يف ن�سر 
تلك ال�سبهات واالأكاذيب الإك�ساب احتاللهم لبيت املقد�ش �سرعية دينية 

وتاريخية وواقعية واأثرية وقانونية، بل واإن�سانية يف بع�ش االأحيان!!
امل�ست�سرقون  ي��رددون ما قاله  العرب ومنظريهم  الكتاب  اأن  والعجيب 

لــقــيــت تــلــك الأكـــاذيـــب 
ورواجــــاً كبرياً  جنــاحــاً 
كــارثــة  �ــشــنــني  اأول  يف 
فــلــ�ــشــطــني، واأ�ــشــبــحــت 
وكــائــدة  عابثة  اأقــالمــاً 
وعميلة تبث الإ�شاعات 
عـــرب �ــشــحــف عــربــيــة، 
فــتــحــت لــهــم لــيــكــتــبــوا 
ويــنــ�ــشــروا الأبـــاطـــيـــل؛ 
خاللها  مــن  لي�شوهوا 
�ــــشــــورة الــفــلــ�ــشــطــيــنــي
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تلك  و�سبهات  اأكاذيب  اإليه من  وتو�سل  اأخذته  ما  نقلوا  ولكن  بجديد  ياأتوا  اليهود، ومل 
مكانة  تقليل  تعمل مب�سروع وظيفي هدفه  والتي  العربية  اجلامعات  البحثية يف  املراكز 
امل�سجد االأق�سى واإعطاء اليهود حق يف القد�ش ومكان امل�سجد االأق�سى، واعتبار اأن املكان 

مقد�ش عند اليهود، واأن قدا�سته عند امل�سلمني مو�سع �سك ولي�ش عليها اإجماع.
فاأتى من ي�ستهويهم النقل عن ما كتبه اليهود، ولكنهم يرف�سون النقل عن علماء امل�سلمني 
الذين اأجمعوا على مكان ومكانة امل�سجد االأق�سى يف القد�ش، ليقولوا باأن بع�ش املف�سرين قال 
اأن امل�سجد االأق�سى هو م�سجد قريب من مكة اأو بني مكة واملدينة وبع�سهم قال يف اجلعرانة 
وبع�سهم قال اأنه يف الطائف وبع�سهم اأراح نف�سه وقال هو لي�ش يف االأر�ش بل هو يف ال�سماء!! 
واأهل  واأن كل ما يف فل�سطني من مقد�سات هي حق خال�ش لليهود ولي�ش للعرب وامل�سلمني 
فل�سطني �ساأن فيها، واأن النزاع حول القد�ش وامل�سجد االأق�سى هو نزاع �سيا�سي ولي�ش نزاعا 

دينيا!! على الرغم اأن قادة االحتالل عملوا وما زالوا لتثبيت اأن الدولة يهودية!!
ومن اأعظم ما ي�سعى به ال�سيطان واأعوانه من �سياطني االإن�ش هو التحري�ش بني امل�سلمني 

كما قال عليه ال�سالة وال�سالم:)اإن ال�سيطان اأي�ش اأن يعبده امل�سلون 
يف جزيرة العرب ولكن التحري�ش بينهم( .)رواه م�سلم(، والتحري�ش هو اثارة 

العداوة واإلقاء البغ�ساء وتاأليب النفو�ش بع�سها ببع�ش ليحدث ال�سقاق وال�سجار.
ال��ّراأي،  الل�سان، وتوحيد  اأمتنا.... ال بد من نبذ اخلالف وحفظ  فيا 
وال��وق��وُف �سّفاً واح���داً يف م��واج��َه��ة اأع���داء االأم���ة، وال��ث��ب��ات على نهِج 
فيها  يّذل  ال  التي  الوحدة  االإ�سالمية؛  ال�سريعة  على  القائم  الَوحدة 
ها باغ، وال يتالعب  مظلوم، وال ي�سقى معها َمروم، وال يعَبث يف اأر�سِ
اإىل ر�ّش  اأّول ما حتتاج  بحقوِقها ظ��امل؛ فاالأزمات واالأح���داُث حتتاج 
والُعمالء  االأع��داء  على  يفوَت  حّتى  والّتالحم  املوِقف  دق  و�سِ ّف  ال�سّ
فر�سُتهم يف البلَبلة وبّث الُفرقة وذهاب ريح االأّمة؛ قال تعاىل: {َواَل 
�اِبِريَن}  ال�َسّ َمَع   َ اهلَلّ اإَِنّ  واْ  رِبُ واأ�سْ ِريُحُكْم  َوَتْذَهَب  َفَتْف�َسُلواْ  َتَن�اَزُعواْ 
َ َوَر�ُسوَلُه  ِلُحواْ َذاَت ِبْيِنُكْم َواأَِطيُعواْ اهلَلّ )االأنفال:64(، وقال �سبحانه: {َواأَ�سْ

ِمِننَي} )�سورة االأنفال: 1(. وؤْ اإِن ُكنُتم ُمّ

يـــا اأمــــتــــنــــا.... ل بـــد من 
نــــبــــذ اخلــــــــالف وحـــفـــظ 
الــّراأي،  وتوحيد  الل�شان، 
والــــوقــــوُف �ــشــّفــاً واحــــداً 
اأعــداء الأمة،  يف مواجَهة 
والثبات على نهِج الَوحدة 
الـــقـــائـــم عــلــى الــ�ــشــريــعــة 
الإ�ـــشـــالمـــيـــة  فـــالأزمـــات 
اأّول ما  والأحــداُث حتتاج 
ــّف  حتــتــاج اإىل ر�ـــّس الــ�ــشّ
دق املوِقف والّتالحم و�شِ
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ويــكــتــب  ـــقـــال  ُي مـــا  اإن 
امــــــتــــــداد   هـــــــو  الآن 
والأكـــاذيـــب  لل�شبهات 
الـــــتـــــي تــــــرادفــــــت مــع 
مــ�ــشــروع اإقـــامـــة وطــن 
حيث  لليهود؛  قــومــي 
تــ�ــشــويــه  يف  اأ�ـــشـــهـــمـــت 
الفل�شطينيني  �ــشــورة 
اأمام امتدادهم العربي 
ــــــالمــــــي حــتــى  والإ�ــــــش
مــعــهــم يــتــعــاطــفــوا  ل 

لهذا نقول: اإن ما ُيقال ويكتب االآن هو امتداد للمقوالت وال�سبهات واالأكاذيب التي ترادفت 
مع م�سروع اإقامة وطن قومي لليهود؛ حيث اأ�سهمت يف ت�سويه �سورة الفل�سطينيني اأمام 
امتدادهم العربي واالإ�سالمي حتى ال يتعاطفوا معهم، اأو ي�ساندوهم يف ا�سرتداد اأر�سهم 

امل�سلوبة، ولُيفِقدوا ال�سعوب العربية واالإ�سالمية احلما�ش لن�سرة فل�سطني واأهلها.
من امل�ستفيد يف النهاية من تلك ال�سبهات واالأكاذيب التي ينطقها ويكررها من اأ�سموهم 
االأدباء واملفكرين والفال�سفة من العرب!! لي�سل الفح�ش اإىل  اأن يكتب اأحدهم: ال اأعلم 
دلياًل من كتاب اهلل اأو �سنة نبيه �سلى اهلل عليه و�سلم يوؤكد �سرورة امتالك العرب القد�ش؟!!
وملاذا تلك الكتابات واالأقوال مو�سع اهتمام من االإعالم ال�سهيوين، ت�سلط عليه االأ�سواء، 

ومُيدح اأ�سحابه وتفتح لهم القنوات والف�سائيات، وتعقد الندوات الإبراز اآرائهم؟ 
حقاً اإننا نرى اإعالما فا�سدا... اأبواقاً ُي�سمح لها اأن ت�سيع الكذب والتدلي�ش، اأنا�ش جندوا 
وكّتاب  بل  ال�سهيوين،  العدوان  جلي�ش  الر�سمي  املتحدث  عنها  يعجز  خلدمات  اأفواههم 
وقتل  مقد�ساتنا  وتدني�ش  اأر�سنا  ق�سف  يف  حقوقا  لليهود  اأعطوا  العربية!...  ال�سحف 

اأطفالنا وعجائزنا.
االألفاظ واالأق��وال  الفاح�ش يف  الهراء  اأن توقف احلكومات هذا  ال بد 
الذين  ه���وؤالء  لوقف  امل�سوؤولة  اجل��ه��ات  ف��اأي��ن  والتخوين،  واالف����رتاء 
يعملون على ا�سعال اخلالف بني ال�سعوب االإ�سالمية. فعلى كل �ساحب 
واأن ال  ال�سفهاء  يد  ي��اأخ��ذوا على  اأن  امل�سلمني  اأم��ر  اأو من واله  �سلطة 
ي�سمحوا لهم باإثارة ال�سحناء بني ال�سعوب اال�سالمية، فيكفي امل�سلمني 
اأن يجمع كلمتهم على  ما هم فيه من ال�سعف، �سائلني اهلل عز وجل 

احلق واأن يردهم اإىل دينهم ردا جميال.
ال ريب باأن امل�ستقبل والن�سر والتمكني لهذه االأمة باإذن اهلل تعاىل ؛ 
قال تعاىل : {ولقد كتبنا يف الزبور من بعد الذكر ان االأر���ش يرثها 

عبادي ال�ساحلون، اإن يف هذا لبالغا لقوم عابدين}.



أيمن الشعبان

دون رفقًا باألقصى! أيها الُمَغرِّ •
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اآل���ه و�سحبه   و���س��ل��ى اهلل و���س��ل��م وب����ارك ع��ل��ى نبينا م��م��د وع��ل��ى 
اأجمعني، وبعد:

النف�َش  وُي��ح��زُن  اأمل��اً،  ال��ف��وؤاَد  ويعت�سُر  القلَب كمدا،  ُيدمي  ف��اإن مما 
ب��ني احلني  وي��ت��داول  وين�سر  يثار  م��ا  واالأ���س��ف؛  ب��االأ���س��ى  وي�سيُبها 
واالآخر يف مواقع التوا�سل، من اللعن وال�سباب وال�ستائم واالنتقا�ش 
واالأم��ة  وامللة  والقبلة  الواحد،  واالنتماء  وامل�سري  الدين  اأبناء  بني  واالت��ه��ام،  والتخوين 

واللغة الواحدة.
ال�سعوب  واالأحقاد بني  ال�سغينة  ون�سر  الفتنة  واإث��ارة  الفرقة  لبث  اأداًة  املواقع  تلك  باتت 
ف�سال عن االأف��راد، يف مرحلة حرجة ع�سيبة تر بها االأمة مع تزايد التحديات، اأحوج 
والتثبت  التعقل واحلكمة  لغة  وتغليب  ال�سف،  ووح��دة  القلوب  تاأليف  اإىل  فيها  نكون  ما 
واملواقف  الفا�سدة  واالأق���وال  ال�ساذة  االآراء  خلف  واالجن���رار  اال�ستعجال  وع��دم  وال��ت��اأين، 

الدخيلة.
تزداد حجم الفاجعة والكارثة اإذا علمنا اأن هذا الرتا�سق وتلك املهاترات، 
ت�ش - بوجه اأو باآخر - مقد�ش من مقد�ساتنا وم�سجد مبارك معظم 
احلبيب  م�سرى  امل��ب��ارك  االأق�سى  امل�سجد  اإن��ه  امل�سلمني،  م�ساجد  من 
�سلى اهلل عليه و�سلم ومعراجه اإىل ال�سموات العلى، واأول قبلة وثاين 

م�سجد و�سع يف االأر�ش، وثالث اأهم م�سجد ت�سد اإليه الرحال.
املتتبع واملتاأمل لت�سريحات وتغريدات ومن�سورات بع�ش النا�سطني يف 
مواقع التوا�سل، من بني جلدتنا ويتكلمون باأل�سنتنا، يجد باأنها ت�سب 

يف عدة اجتاهات:
واملنتهك  ومقد�ساتنا،  الأر���س��ن��ا  ال�سهيوين  املغت�سب  اإظ��ه��ار  االأول: 
جلميع احلرمات؛ باملظهر احل�سن املت�سامح املحب لل�سالم الراغب يف 
اال�ستقرار، �ساحب التجربة الدميقراطية! الفريدة يف املنطقة بل يف 

العامل!

الــقــلــَب  ـــدمـــي  ُي ممـــا  اإن 
وين�شر  يــثــار  مـــا  كـــمـــدا؛ 
ويــــــتــــــداول بـــــني احلـــني 
مـــــواقـــــع  يف  والآخــــــــــــــــر 
الـــتـــوا�ـــشـــل، مـــن الــلــعــن 
والــــ�ــــشــــبــــاب والـــ�ـــشـــتـــائـــم 
والـــتـــخـــويـــن والتــــهــــام، 
ـــــن  ـــــدي بــــــــني اأبـــــــــنـــــــــاء ال
واملـــــ�ـــــشـــــري والنـــــتـــــمـــــاء 
وامللة  والقبلة  الــواحــد، 
الــواحــدة واللغة  والأمـــة 

احلمد هلل

أمين الشعبان
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يف  واإ�سعاف مبتها  والتاريخية،  الدينية  مكانتها  وتهوين  باملقد�سات  الت�سكيك  الثاين: 
النفو�ش، من خالل اإثارة بع�ش ال�سبهات اأو اأطروحات �ساذة واآراء م�ستهجنة تو�سل لهذه 

النتيجة!
ال��ث��ال��ث: ك��ي��ل ال��ت��ه��م واالأك���اذي���ب ال��ت��ي روج ل��ه��ا االح��ت��الل ق��دمي��ا، ���س��د الفل�سطينيني 
و�سيطنتهم، واإظهارهم مبظهر االإرهابي املت�سول املت�سبب بعدم ا�ستقرار املنطقة، واملعرقل 

الإحالل ال�سالم!
وال�ستائم  اللعن  وظيفتها  الفل�سطينيني؛  بع�ش  من  ن�ساز  اأ�سوات  ثمة  باملقابل  الرابع: 
ال�سهاينة  ع��ن  امل��داف��ع��ون  اإل��ي��ه��ا  ينت�سب  وح��ك��وم��ات  �سعوب  م��ن  والتنق�ش،  وال��ت��خ��وي��ن 

وامل�سككون باحلق الفل�سطيني.
اخلام�ش: وجود طرف ثالث ظاهر اأو خفي مبا�سر اأو غري مبا�سر خطري جدا؛ �سيا�سي اأو 
اإعالمي اأو حزبي له اأجندات خا�سة، مهمته الت�سيد والرتكيز على مواقف وت�سريحات 

ومن�سورات، الأغرا�ش انتفاعية انتهازية خدمة مل�سالهم ال�سيقة!
الفتنة  نار  اإذك��اء  املعلومة؛ يف  االإعالمية و�سرعة نقل  العوملة  �ساعدت 
مع  والعربية،  امل�سلمة  ال�سعوب  بني  وال�سغينة،  والفرقة  والقطيعة 
تو�سع رق��ع��ة امل��ه��ات��رات وامل��ن��اك��ف��ات وامل��م��اح��ك��ات، يف ظ��ل غ��ي��اب الوعي 
ال�سرعي و�سعف وازع االنتماء لالأمة الواحدة، وعدم تغليب امل�سلحة 
اأو  القومية  اأ�سا�ش  على  العن�سرية  وتكري�ش  اخلا�سة،  على  العامة 

اجلن�سية اأو الع�سرية وغريها.
كل ذلك اأدى لتنامي هذه املواقف الفردية ال�ساذة، لت�سبح �سبه ظاهرة 
قد تاأكل االأخ�سر والياب�ش، وتزيد من حجم الفجوة والهوة بني اأبناء 
ذات  وال�سخ�سيات  العقالء  بع�ش  خ�سمها  يف  اأَق��َح��َم��ت  حتى  االأم���ة، 

املواقف املتزنة واهلل امل�ستعان.
املتابع للمواقع ال�سهيونية الناطقة باللغة العربية، يجدها تعي�ش اأ�سعد 
حلظاتها ون�سوتها، م�سرورة فرحة متفرجة بهذا االإجناز املجاين، بل 
واالأخ���الق، وتديل  االأع���راف  وتدافع عن  القيم  تتحدث عن  اأ�سبحت 

ــــــــــوات  ثـــــــمـــــــة اأ�ــــــــــش
نــــ�ــــشــــاز مـــــن بــعــ�ــس 
الـــفـــلـــ�ـــشـــطـــيـــنـــيـــني؛ 
وظـــيـــفـــتـــهـــا الـــلـــعـــن 
وال�شتائم والتخوين 
والــــتــــنــــقــــ�ــــس، مــن 
�ــشــعــوب وحــكــومــات 
يــــنــــتــــ�ــــشــــب اإلــــيــــهــــا 
املــــــــدافــــــــعــــــــون عـــن 
امل�شككون  ال�شهاينة 
الفل�شطيني باحلق 



50
العدد ال�شاد�س والع�شرون - جمادى الأوىل 1441هـ- يناير 2020م

تــــلــــك  خــــــ�ــــــشــــــم  ي 
الأو�ـــشـــاع املــاأ�ــشــاويــة 
اإل  رابــــــح  يـــوجـــد  ل 
الــــكــــيــــان الـــغـــا�ـــشـــب 
والــــــــداعــــــــمــــــــني لـــه 
الإحاليل  ومل�شروعه 
التو�شعي التهويدي، 
امل�شلم  اإل  ول خا�شر 
ـــــاحـــــب  احلـــــــــــــــر �ـــــش
املــــــبــــــداأ والنــــتــــمــــاء 
ــــــه واأمــــــــتــــــــه لــــــديــــــن

براأيها م�ساهمة ب�سكل كبري يف هذا الواقع املزري املوؤ�سف!
يف خ�سم تلك االأو�ساع املاأ�ساوية ال يوجد رابح اإال الكيان الغا�سب والداعمني له ومل�سروعه 
املبداأ واالنتماء لدينه  امل�سلم احلر �ساحب  اإال  التهويدي، وال خا�سر  التو�سعي  االإح��اليل 
ع�سدها  يف  وال��ف��تُّ  الق�سية  وتقزمي  االأق�سى،  مكانة  وتهوين  اإ�سعاف  وبالتايل  واأم��ت��ه، 

وتراجعها وانك�سارها.
اأيها املغردون جميعا: رفقا باالأق�سى، اأربعوا على اأنف�سكم، وال تكونوا عونا لل�سيطان واأعداء 

الدين على اإخوانكم ومقد�ساتكم، واأو�سيكم واأذكركم بالتايل:
�سهادة  فاإنها  وت�سريحاتكم،  وتغريداتكم  وعباراتكم  وكلماتكم  حروفكم  على  حا�سبوا   -1
وحتا�سبون  عليكم  و�ستح�سى  )ال��زخ��رف:19(،  ُلوَن}  َوُي�ْساأَ �َسَهاَدُتُهْم  {�َسُتْكَتُب  اهلل  عند  لكم 
ِغرَيًة َواَل َكِبرَيًة اإِالَّ اأَْح�َساَها َوَوَجُدوا  عليها { َوَيُقوُلوَن َياَوْيلََتَنا َماِل َهَذا اْلِكَتاِب اَل ُيَغاِدُر �سَ

َك اأََحًدا } )الكهف:49(، فكونوا مفتاحا للخري مغالقا لل�سر. ًرا َواَل َيْظِلُم َربُّ َما َعِمُلوا َحا�سِ
2- �سرورة التثبت والتاأين وعدم اال�ستعجال يف اإ�سدار االأحكام وبناء املواقف، ملجرد خرب 
اأو �سائعة اأو احتمال اأو �سبهة، فاإذن اهلل �سبحانه وتعاىل ذم املبادرة وامل�سارعة لن�سر املعلومة 
دون تروي، قال �سبحانه يف معر�ش ذكر �سفات املنافقني {َواإَِذا َجاَءُهْم 
اأُويِل  َواإِىَل  �ُسوِل  ىَل الرَّ اإِ وُه  ِبِه َوَلْو َردُّ اأََذاُع��وا  ْوِف  اأَِو اخْلَ ْم��ِن  اأَْمٌر ِمَن ااْلأَ

ااْلأَْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َي�ْسَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهْم} )الن�ساء:83(.
3- اإن اهلل �سبحانه وتعاىل اأمرنا بالقول ال�سديد احل�سن اللني، وبالقول 
املعروف الكرمي املي�سور، قال تعاىل:{َوُقوُلوا ِللنَّا�ِش ُح�ْسًنا} )البقرة:83(، 
�َسِديًدا}  َقْواًل  َوُقوُلوا   َ اهللَّ اتَُّقوا  اآَمُنوا  الَِّذيَن  َها  اأَيُّ �سبحانه:{َيا  وقال 

)االأحزاب:70(، وما يجري خالف ذلك.
والتخوين؛ من حتري�ش  وال�ستائم  التهم  واإلقاء  الرتا�سق  4- طريقة 
االإن�ش من  �سياطني  اأعوانه من  و�سائل  امل�سلمني، ومن  ال�سيطان بني 

اأعداء اهلل والدين، من الغا�سبني الأر�سنا ومن يدور يف فلكهم.
5- اأ�سلوب ال�ستائم واالنتقا�ش من االآخرين ورد االإ�ساءة باإ�ساءة اأعظم 
وردود  ال�سعيفة،  احلجج  اأ�سحاب  �سفات  وم��ن  الف�سل،  عالمات  من 
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َ َعْدًوا ِبَغرْيِ  وا اهللَّ ِ َفَي�ُسبُّ وا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللَّ االأفعال املف�سدة، قال تعاىل:{َواَل َت�ُسبُّ
ِعْلٍم })االأنعام:108(.

6- اإن نهج و�سلوك طريقة التعميم، وبناء االأحكام على ال�سعوب والدول واحلكومات، من 
خالل مواقف فردية �ساذة، اأو ت�سريحات غري م�سوؤولة، اأو ت�سرفات ا�ستفزازية ماأجورة؛ 
الغالب  على  تبنى  فاالأحكام  واملو�سوعية،  واالإن�ساف  العدل  عن  بعيدة  معوجة  طريقة 

االأعم ال على ال�ساذ النادر.
واالإج���رام  الباطل  اأه��ل  م��ن  ُنبِغ�ش،  َم��ن  م��ع  بالعدل  اأم��رن��ا  وت��ع��اىل  �سبحانه  اهلل  اإن   -7
وال�سالل واالنحراف، قال �سبحانه:{َواَل َيْجِرَمنَُّكْم �َسَناآُن َقْوٍم َعلَى اأَالَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو 
اأبناء  اأوىل مع  باب  َتْعَمُلوَن })املائدة:8(، فمن  ا  مِبَ َخِبرٌي   َ اإِنَّ اهللَّ  َ َواتَُّقوا اهللَّ ِللتَّْقَوى  اأَْق��َرُب 

الدين وامللة الواحدة!
8- من القواعد املهمة يف مواطن ال�سعف؛ عدم تكثري االأعداء واملناوئني، ملا يرتتب على 
ذلك من زيادة التكالب واالأعباء وحتميل النف�ش ما ال تطيق، يف وقت اأحوج ما نكون فيه 

اإىل معني ومنا�سر، اأو على اأقل تقدير �سيا�سة التحييد!
من�سور،  اأو  تغريدة  اأو  ت�سريح  كل  وعاقبة  م��اآل  يف  النظر  اأهمية   -9
االأق�سى  وق�سية  عموما  والدين  لالأمة  عليه  املرتتبة  امل�سلحة  وم��ا 
خ�سو�سا! فاإن كانت العبارة حقا ولكن يرتتب عليها مف�سدة ظاهرة 
و�سرا كبريا، فال�سالمة يف ال�سكوت،)ومن كان يوؤمن باهلل واليوم االآخر 

فليقل خريا اأو لي�سمت(.
اأ�سباب  اأع��ظ��م  م��ن  وال��ت��داب��ر؛  والتباغ�ش  وال��ف��رق��ة  ال��ت��ن��ازع  اإن   -10
َواَل  َوَر�ُسوَلُه   َ اهللَّ تعاىل:{َواأَِطيُعوا  قال  واالنك�سار،  والف�سل  الهزمية 

َتَناَزُعوا َفَتْف�َسُلوا َوَتْذَهَب ِريُحُكْم} )االأنفال:46(.
11- ع��ل��ى ال��ع��ل��م��اء وال����دع����اة وال���ع���ق���الء واحل���ك���م���اء واالإع���الم���ي���ني 
وال�سيا�سيني والن�سطاء؛ حتمل امل�سوؤولية والتعاون على الرب والتقوى، 
امل�سرتكات  والبناء على  الوجهات  الكلمة وتقريب  والعمل على وحدة 
ال اخلالفات، وراأب ال�سدع وتاأليف القلوب ور�ش ال�سفوف، وا�ستمرار 

مـــــــن الأهـــــمـــــيـــــة 
مبـــــكـــــان الـــنـــظـــر 
يف مـــــاآل وعــاقــبــة 
ــــريــــح  كـــــــــل تــــ�ــــش
اأو  تــــغــــريــــدة  اأو 
مـــــنـــــ�ـــــشـــــور، ومـــــا 
امل�شلحة املرتتبة 
عــــلــــيــــه لـــــالأمـــــة 
والـــديـــن عــمــومــا 
الأق�شى  وق�شية 
خـــــــ�ـــــــشـــــــو�ـــــــشـــــــا
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وتعقل،  وروي��ة  بحكمة  وامل�ستجدات  االأح���داث  مع  والتعامل  والبيان،  والن�سح  التوجيه 
وتغليب امل�سلحة العامة الكربى على اخلا�سة الفردية.

اأهله  وعلى  عليه  واملناوئني  لل�سهاينة  عونا  تكونوا  فال  باالأق�سى!  رفقاً  امل��غ��ردون:  اأيها 
الذين يدافعون عنه.

اأيها املغردون: رفقاً باالأق�سى! فاإن ما يجري من تبادل االتهامات وترويج ال�سائعات ونقل 
االفرتاءات؛ ال ينكاأ عدواً وال ُيحرر اأر�ساً وال يحافظ على مقد�ش.

اأيها املغردون: رفقاً باالأق�سى! �سواًء علمتم اأم مل تعلموا، �سعرمت اأم مل ت�سعروا، ق�سدمت 
االأم��ة من  واأع��داء  الغا�سبني  لل�سهاينة  تقدموا خدمات جمانية  فاإنكم  تق�سدوا؛  اأم مل 

املرتب�سني، فهم اأكرث امل�ستفيدين!
اأيها املغردون: رفقاً باالأق�سى! فاإنه بنا اأو بغرينا �سيبقى �ساخما مرفوعا عاليا عزيزا، لكن 
اخلزي والعار على تلك االأبواق املاأجورة واالأ�سوات املوتورة واملواقف املاأزومة، فاإن التاريخ 

لن يرحم املتخاذلني ولو بالكلمة، ولن يعلي �ساأن املرجفني ولو بالعبارة.
ُ َيْعلَُم امْلُْف�ِسَد      اأيها املغردون: رفقاً باالأق�سى! فالدنيا مواقف، {َواهللَّ
ِلِح} )البقرة:220(، فال ترتك انطباعا �سيئا وموقفا �سلبيا جتاه  ِمَن امْلُ�سْ
فاإنك  ال�سليب خ�سو�سا،  االأق�سى  وامل�سجد  الدين عموما  اإخوانك يف 
اأو رفعة يف حياتك  اأو ذكرا جميال  -باال�ستقراء- لن تنال ثناء ح�سنا 
وبعد مماتك، حتى يكون لك ب�سمة �سوؤون اأمتك العظيمة، ومن اأهمها 

واأظهرها واأعظمها ق�سية االأر�ش املباركة فل�سطني.
24 من ذي احلجة 1440ه� - 2019/8/25م

اأيــــهــــا املــــغــــردون: 
رفــقــاً بــالأقــ�ــشــى! 
فاإن ما يجري من 
التهامات  تــبــادل 
وتــــــــــــــــــــرويــــــــــــــــــــج 
الــ�ــشــائــعــات ونــقــل 
الفــــــــــــرتاءات؛ ل 
يـــنـــكـــاأ عــــــــدواً ول 
ُيـــــــحـــــــرر اأر�ـــــــشـــــــاً 
يـــــحـــــافـــــظ  ول 
عــــــلــــــى مــــقــــد�ــــس



م. مبتسم األحمد

قراءة في كتاب : نظريات ونماذج بيت المقدس لتفسير األحداث المعاصرة وتوجيهها •
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)ن���ظ���ري���ات ومن������اذج ب��ي��ت امل��ق��د���ش 
ل���ت���ف�������س���ري االأح������������داث امل���ع���ا����س���رة 
وت���وج���ي���ه���ه���ا و����س���ن���اع���ة ال���ت���اري���خ 

امل�ستقبلي(
ممد  عبدالفتاح  ال��دك��ت��ور/  الربوفي�سور   : تاأليف   •

العوي�سي "املقد�سي"
االأ�سول  دار  ملكتبة   - االأوىل  - يف طبعته  اإ���س��دار جديد 
ل���ع���ام)1440ه����-2019م(  تركيا"   - "ا�سطنبول  العلمية 
جديد  ت�سور  بناء  ل�سل�سلة)ن�حو  االأول  االإ���س��دار  وه��و 

للعالقات الدولية(، ياأتي ليوؤكد اأنه لي�ش درا�سة لتاريخ بيت املقد�ش، بل خال�سة معرفية 
مهمة لتو�سيح وفهم وتف�سري واإدراك ما يجري)يف املائة �سنة املا�سية( 
وما يجري منذ)8( �سنوات، ولتوجيه ما �سيجري يف منطقتنا العربية 
التغيري  طريق  على  مهم  معريف  بناء  اإن��ه  كما  ال��ق��ادم��ة،  ال�سنوات  يف 
والتحرير القادم لالأرا�سي املقد�سة)بيت املقد�ش( وم�سجدها االأق�سى 
فهو  املقد�ش...  بيت  من  امل�سرق  امل�ستقبلي  التاريخ  و�سناعة  امل��ب��ارك، 
والتي  وم�سجدها،  املباركة  االأر���ش  حول  الكاتب  لبحوث  الزبدة  زبدة 
من)مركز  بداأت رحلة االإعداد العلمية لها قبل اأكرث من "29" عاماً 

الربكة( ببيت املقد�ش عام 1990م.
• يقع الكتاب يف اأكرث من)450( �سفحة من القطع املتو�سط، وا�ستند 
غالف  وطبع  مهمة،  وبحوث  ودرا���س��ات  علمي  مرجع  ن�حو)200(  اإىل 
اآف��اق  واحت��اد  االأق�سى  امل�سجد  عراقة  بني  ما  جتمع  بطريقة  الكتاب 

العلم والتكنولوجيا والتي �سيعي�ش يف اأجوائها القارئ للكتاب.
كما اأن الكتاب ماولة معرفية اأكادميية جادة ال�ستك�ساف ت�سور جديد 

الــكــتــاب لــيــ�ــس درا�ــشــة 
املقد�س،  بيت  لتاريخ 
معرفية  خــال�ــشــة  بــل 
وفهم  لتو�شيح  مهمة 
ما  واإدراك  وتــفــ�ــشــري 
يــجــري)يف املــائــة �شنة 
املــا�ــشــيــة( ومــا يجري 
مـــــــنـــــــذ)8( �ــــشــــنــــوات، 
�شيجري  ما  ولتوجيه 
العربية  منطقتنا  يف 
القادمة الــ�ــشــنــوات  يف 

يف  قراءة 
كتاب

م. مبتسم األمحد
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الدولية  العالقات  يف  املقد�ش  بيت  ومن��اذج  نظريات  اإب��راز  خ��الل  من  الدولية  للعالقات 
ا�سهامات  اإب��راز  مع  لالأمة،  امل�ستقبلي  التاريخ  �سناعة  يف  لالإ�سهام  وتعريفها  وتقدميها 

امل�سلمني يف جمال العالقات الدولية.
وبهذا يقدم الكتاب جمموعة من النظريات والنماذج املهمة املتعلقة ببيت املقد�ش بهدف 
االإ�سهام بعملية التوجيه والتاأثري يف جمرى االأفكار واالأحداث املتعلقة بها، وهو ما يعني 
االإ�سهام يف �سناعة التاريخ امل�ستقبلي لبيت املقد�ش ب�سكل خا�ش وامل�سرق االإ�سالمي ب�سكل 

عام.
ولقد اأعّد هذا الكتاب ليكون مرجعاً للمهتمني بدرا�سة العالقات الدولية وحركة التاريخ 
�سناعة  يف  املاأثرين  اأو  وال��ق��ادة  القرار  و�سناع  احلية  للقوى  وكذلك  امل�ستقبل،  و�سناعة 
القرار، وكل من يهمه فهم بيت املقد�ش ونظرياته ومناذجه يف العالقات الدولية والتاريخ 

واجلغرافيا والعلوم ال�سيا�سية.
العالقات  اأ�ستاذ  العوي�سي)املقد�سي(  عبدالفتاح  الدكتور:  الربوفي�سور  هو  والكاتب   •

ال��دول��ي��ة يف ع���دد م��ن اجل��ام��ع��ات ال��ع��امل��ي��ة، وزم��ي��ل اجل��م��ع��ي��ة امللكية 
بيت  املعريف)درا�سات  احلقل  وموؤ�س�ش  املتحدة،  اململكة  يف  التاريخية 
املقد�ش"،  بيت  "درا�سات  جملة  حت��ري��ر  ورئ��ي�����ش  وم��وؤ���س�����ش  امل��ق��د���ش( 

ورئي�ش املوؤتر االأكادميي الدويل ال�سنوي لدرا�سات بيت املقد�ش.
اأك��رث م��ن)30( �سنة وله العديد  وهو يعمل يف احلقل االأكادميي منذ 
من املوؤلفات املطبوعة باللغتني العربية واالإجنليزية، وبع�سها ترجم 
للفرن�سية واملاليزية والرتكية واالإندوني�سية. و�سارك كذلك يف العديد 
العديد من اجلوائز،  الدولية وح�سل على  االأكادميية  املوؤترات  من 
"اإ�سطنبول  وجائزة  2007م،  لالإبتكار" لعام  اخلا�سة  "اجلائزة  اأهمها 
دورتها  االإ�سالمي" يف  للعامل  ا�سطنبول  "جوائز  ف��روع  للعلم" اأح��د 

الثالثة عام 2018م.
يف  �سغري  بكتيب  اب��ت��داأت  احللقات  متتالية  �سناعة  ق�سة  وللكتاب   •
العام 1991م ثم تطور يف مراحل متعددة حتى طرح يف �سورته النهائية 

الـــــــكـــــــتـــــــاب حمــــــاولــــــة 
مــــعــــرفــــيــــة اأكـــــادميـــــيـــــة 
جـــــــــــادة ل�ـــشـــتـــكـــ�ـــشـــاف 
للعالقات  جديد  ت�شور 
الدولية من خالل اإبراز 
نــظــريــات ومنـــــاذج بيت 
الــعــالقــات  املـــقـــد�ـــس يف 
الــــدولــــيــــة وتـــقـــدميـــهـــا 
وتـــعـــريـــفـــهـــا لـــالإ�ـــشـــهـــام 
الــــتــــاريــــخ  �ـــشـــنـــاعـــة  يف 
ـــي لــــالأمــــة ـــل ـــقـــب ـــت ـــش ـــ� امل



56
العدد ال�شاد�س والع�شرون - جمادى الأوىل 1441هـ- يناير 2020م

يف)31(  املقد�ش(  بيت  بعنوان)ن�حو  معريف  برنامج  عنه  اأف��رز  مما  2013م،  عام  اأكتوبر  يف 
حلقة متوفرة على ال�سابكة، مع ما رادفها من تقدمي العديد من املحا�سرات وال��دورات 

وور�ش العمل يف عدد من الدول.
اأن يكون �سرحه واي�ساحه وتعليله  املوؤلف من خالل هذه اخل��ربات املرتاكمة  ولذا �سعى 
وتف�سرياته ذات نظرة منفتحة على معظم اجلوانب املتعلقة بق�سية النقا�ش، كما حاول 
اأن ينتهج نهجاً �ساماًل وواقعياً، فاتخذ منهج "احلقول املعرفية" املتداخلة واملتعددة التي 
يتبناها من اأكرث من ثالثة عقود من الزمن الإعادة قراءة تاريخ بيت املقد�ش من جديد 
بطريقة اأكادميية موثقة، تعتمد على منهجية اإعادة قراءة الن�سو�ش بلغة الع�سر الذي 
والروؤية  التع�سب  عن  بعيداً  باإنتاجه  و�ساهمت  دفعت  التي  الظروف  فيه، ويف ظل  كتبت 
مبناق�سة  البحث  ه��ذا  امل��وؤل��ف  ي��ب��داأ  مل  ذل��ك  اإىل  اإ�سافة  املت�سنجة،  والعاطفة  االأح��ادي��ة 
اأو مناذج غربية معروفة يف العالقات الدولية، ولكنه �سمح للنتائج  اأو نظريات  ت�سورات 
التي تو�سل اإليها باأن تنبثق من خالل درا�سة البيانات التي جمعها وحللها ب�سكل منتظم 

خالل اإجرائه لهذا البحث.
• ويت�سمن الكتاب باالإ�سافة اإىل التوطئة)املقدمة( �ستة اأجزاء حتتوي 

خم�سة ع�سر ف�ساًل:
واإلقاء  املقد�ش،  لبيت  املعريف  بامل�سروع  للتعريف  االأول  خ�س�ش اجلزء 
نكبتنا  االأول منه يركز على  الف�سل  املعريف؛فنجد  ال�سوء على حقله 
العقوق  حترير  اإىل  املا�سة  وحاجتنا  املن�سية  االأولوية  واإب��راز  املعرفية 

واالإعداد املعريف. 
االأح���الم  حت��ول��ت  ك��ي��ف  االأول  ق�سمه  يف  ال��ث��اين  الف�سل  وي��ن��اق�����ش   •
تت�سمن  للحقل  التاريخية  اخللفية  مناق�سة  خ��الل  من  حقائق  اإىل 
مر  ال��ت��ي  وامل��راح��ل  التاأ�سي�ش،  م��ك��ان  اختيار  و�سبب  تاأ�سي�سه،  ت��اري��خ 
ال��ت��ي مت حتقيقها خ���الل ث��الث��ة ع�سر  ب��ه��ا واالإجن������ازات االأك��ادمي��ي��ة 
اال�سرتاتيجية  على  الثاين  الق�سم  يركز  بينما  ع��ام��اً)1994-2007م(؛ 
نقل  املتمثلة يف �سرورة  عام 2024م  واأولوياتها حتى  للحقل  اجلديدة 

الكاتب هو الربوفي�شور 
الـــدكـــتـــور: عــبــدالــفــتــاح 
الــعــويــ�ــشــي)املــقــد�ــشــي( 
اأ�ــــــشــــــتــــــاذ الـــــعـــــالقـــــات 
عــــدد من  الـــدولـــيـــة يف 
اجلــــامــــعــــات الـــعـــاملـــيـــة، 
امللكية  وزميل اجلمعية 
اململكة  يف  الــتــاريــخــيــة 
ـــ�ـــس  املـــــتـــــحـــــدة، ومـــوؤ�ـــش
املعريف)درا�شات  احلقل 
بـــــــــيـــــــــت املـــــــــقـــــــــد�ـــــــــس(
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احلقل املعريف اإىل العاملني العربي واالإ�سالمي وماأ�س�سته وتطويره.
• اأما الف�سل الثالث فيقدم املفهوم اجلديد لبيت املقد�ش بتعريفاته ودرا�ساته، و�سيا�سات 
احلقل املعريف)درا�سات بيت املقد�ش( وما املق�سود باملعرفة، كما يلقي ال�سوء على ا�سكالية 
ا�سم احلقل املعريف باللغة االإجنليزية، والتعريف بكل من القد�ش وفل�سطني وعالقتهما 

ببيت املقد�ش. 
• ويعرف الف�سل الرابع باأحدث البحوث التي كتبت يف درا�سات بيت املقد�ش.

وخ�س�ش اجلزء الثاين من الكتاب لتقدمي النماذج اال�سرتاتيجية واجليوبولتيكية، فيقدم 
الف�سل اخلام�ش النظرية اجلديدة للجيوبولتك�ش، نظرية دوائر الربكة لبيت املقد�ش.

اإبراز م�سدر التغيري  اأما الف�سل ال�ساد�ش فيقدم منوذجاً للتغيري اجلذري من خالل   •
وبدايته، ونقطة التحول الفا�سلة يف تاريخ بيت املقد�ش. 

ال�سيا�سية  للتخطيط اال�سرتاتيجي، وير�سم خارطته  ال�سابع فيقدم منوذجاً  والف�سل   •
واجليوبولتيكية من خالل نقل النقا�ش من م�ستوى مناق�سة اخلطوات التمهيدية التي 

اتخذها الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم وخليفته االأول ر�سي اهلل عنه 
من اأجل فتح هذه االأر���ش، اإىل م�ستوى تبني نظرية تفيد باأن النبي 
ور�سم  اإ�سرتاتيجية  بنف�سه خطة  و�سلم و�سع  �سلى اهلل عليه  ممداً 

خارطتها ال�سيا�سة واجليوبولتيكية لفتح بيت املقد�ش.
انتهاء احل��رب،  الثالث فخ�س�ش لتقدمي من��وذج الآث��ار  اأم��ا اجل��زء   •
الف�سل  يف  ال��ق��ارئ  وي��در���ش  ال�سلم،  ح��ال  الدولية  العالقات  وتنظيم 
نقدية  درا���س��ة  امل��ق��د���ش(  ايلياء)بيت  الأه���ل  العمرية  ال��ع��ه��دة  ال��ث��ام��ن 
الإع��ادة  اإداري���ة عملية  وكمبادرة  احل��رب،  انتهاء  الآث��ار  كمثال  حتليلية 
ت�سكيل العالقات وتنظيمها واإدارتها بني �سكان اإقليم بيت املقد�ش. كما 
يبحث هذا الف�سل معظم الن�سو�ش املتاحة للعهدة العمرية ويقارنها، 
ويركز على اأطولها واأ�سهرها، وهو "الن�ش الذي رواه الطربي والذي 
يناق�ش  كما  1953م،  عام  القد�ش  يف  االأرثوذك�سية  البطريكيه  ن�سرته 

اأ�سباب ظهور عدة ن�سو�ش للعهدة العمرية.

يـــــــدر�ـــــــس الــــــــقــــــــارئ يف 
ـــــامـــــن  ـــــث الــــــفــــــ�ــــــشــــــل ال
لأهــل  العمرية  الــعــهــدة 
ــيــاء)بــيــت املــقــد�ــس(  ايــل
حتليلية  نقدية  درا�ــشــة 
كـــمـــثـــال لآثــــــــار انــتــهــاء 
احلــــــــــــرب، وكـــــمـــــبـــــادرة 
اإداريـــــــة عــمــلــيــة لإعــــادة 
تـــ�ـــشـــكـــيـــل الـــــعـــــالقـــــات 
بني  واإدارتها  وتنظيمها 
�شكان اإقليم بيت املقد�س
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• اأما اجلزء الرابع فخ�س�ش لتقدمي مناذج االأمان، فيعر�ش الف�سل التا�سع لبيت املقد�ش 
ويقدم  العمرية.  العهدة  فهم  �سوء  يف  احل�ساري  والتوا�سل  للتعددية  منوذحاً  بو�سفه 
الف�سل العا�سر بيت املقد�ش كنموذج راق حلل النزاعات من خالل مناق�سة نظرية االأمان 

وعنا�سرها الرئي�سة:)التدافع، والعدل، وعدم االإق�ساء، واحلوار البّناء(.
العالقات  درا�سة  التاريخي يف  للنموذج  اأف�سل  لتقدمي فهم  وخ�س�ش اجلزء اخلام�ش   •

الدولية و�سناعة التاريخ امل�ستقبلي. 
• ويبداأ الف�سل احلادي ع�سر مبناق�سة حاجتنا املا�سة اإىل متخ�س�سني يف حقل العالقات 
لدرا�سة  ومنهجه  التاريخي  الت�سور  تقدمي  ع�سر  ال��ث��اين  الف�سل  يتناول  ث��م  ال��دول��ي��ة، 
امل�ستقبلي؛اأما الف�سل الثالث ع�سر فيناق�ش ادعاءات  التاريخ  العالقات الدولية و�سناعة 

بع�ش امل�ست�سرقني والعلماء "االإ�سرائيليني" يف بع�ش الق�سايا املتعلقة ببيت املقد�ش.
• وت�سمن اجلزء ال�ساد�ش خاتة الكتاب والتي ق�سمها اإىل ق�سمني: الف�سل الرابع ع�سر 
الذي يقدم زبدة الزبدة ملا ورد يف الكتاب، بينما يقدم الف�سل اخلام�ش ع�سر معامل خارطة 
الطريق املعرفية للتحرير القادم لالأر�ش املقد�سة وم�سجدها االأق�سى 

املبارك.
• والكتاب يقدم اإعادة تاأمل جديدة يف �سورة االإ�سراء والتي ال تتحدث 
موعود  فهذا  وم�سجدها،  املقد�سة  لالأر�ش  القادم  التحرير  عن  فقط 
واق���ع ال م��ال��ة، ولكنها تر�سم معامل  ف��ي��ه، وه��و  م���راء  ال���ذي ال  اهلل 
العاملي  االإ�سالمي  الفتح  وانطالق  الثاين  العاملي  االإ�سالمي  االنبعاث 
االإ�ستعماري  فامل�سروع  املقد�سة.  االأر���ش  من  العامل  واأ�ستاذية  القادم 
االإ�سرتاتيجي الغربي يف منطقتنا العربية واملتمثل يف الدولة العازل 
درجات علوه وف�ساده مع كل  اأعلى  اإىل  االأيام  هذه  "اإ�سرائيل" و�سل 
اإىل  االإقليمية، وهو ي�سل  الدول  العظمى! وبع�ش  القوى  الدعم من 

نهاية �سالحيته وزواله.
يقول املوؤلف: "واليوم يف بداية عام 2019م اأكتب اإىل جيل االنت�سارات 
كرامتها  الأمتنا  ومعيداً  قادماً  يقيناً  اأراه  الذي  والفتوحات  والتحرير 

تاأمل  اإعــادة  يقدم  الكتاب 
الإ�شراء  �شورة  يف  جديدة 
والتي ل تتحدث فقط عن 
لالأر�س  القادم  التحرير 
ـــة ومـــ�ـــشـــجـــدهـــا،  املـــقـــد�ـــش
ولـــكـــنـــهـــا تـــر�ـــشـــم مـــعـــامل 
النـــــبـــــعـــــاث الإ�ــــشــــالمــــي 
الــعــاملــي الــثــاين وانــطــالق 
العاملي  الإ�ــشــالمــي  الفتح 
العامل  واأ�ــشــتــاذيــة  الــقــادم 
مــــــن الأر�ــــــــــــس املـــقـــد�ـــس
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وعزتها وجمدها ومكانتها بني ال�سعوب واالأمم والدول، ومنطلقاً من بيت املقد�ش ن�حو 
الفتح االإ�سالمي العاملي القادم واالنبعاث االإ�سالمي العاملي الثاين باإذن اهلل".

والكتاب درا�سة جادة مهمة وخ�سو�ساً ملن حمل على عاتقه هم االأر���ش املقد�سة وحترير 
م�سجدها، واأو�سي باأن يكون مقرراً درا�سياً لنخب اجلماعات االإ�سالمية وقادتها، وخ�سو�ساً 
اأنها �سادرة عن خربات مرتاكمة وممار�سة اأكادميية متعددة املدارك، اإ�سافة اإىل اأنها من 
ابن االأر�ش املباركة التي عارك االحتالل فيها وعاي�ش واقعها على مدى اأكرث من ثالثني 
وتتوق  حترتق  ملن  والكرامة  والعزة  التحرير  طريق  يف  م�سيئة  �سعلة  يكون  ولعله  �سنة، 
قلوبهم لل�سالة يف امل�سجد االأق�سى بعيداً عن دن�ش يهود، وهو كذلك ر�سالة موجهة ملن 
اآث��روا القعود ور�سوا باخللود اإىل االأر���ش، وكل من َوَكل اأمره ل�سّذاذ االآف��اق: اأن التاريخ 
وجيل التحرير لن ير�سى اإال اأن يكونوا يف زبالة الزمان اإن مل يتداركوا اأنف�سهم ويرتكوا 

اتباع ذيل بغلة العبيد.

الكتاب درا�شة جادة مهمة 
على  حمل  ملن  وخ�شو�شاً 
عاتقه هم الأر�س املقد�شة 
وحتـــــــريـــــــر مـــ�ـــشـــجـــدهـــا، 
واأو�ـــــــــشـــــــــي بـــــــــــاأن يــــكــــون 
مـــــقـــــرراً درا�ــــشــــيــــاً لــنــخــب 
اجلـــمـــاعـــات الإ�ـــشـــالمـــيـــة 
وقـــــادتـــــهـــــا، وخـــ�ـــشـــو�ـــشـــاً 
اأنــهــا �ـــشـــادرة عــن خــربات 
مـــــرتاكـــــمـــــة وممـــــار�ـــــشـــــة 
املدارك متعددة  اأكادميية 
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للمعارف  رواد  ف��ري��ق  ع��ن 
الكويت  دول��ة  يف  املقد�سية 
م�سجد"،  "حكاية  ك��ت��اب: 
د.عي�سى  ت��األ��ي��ف  م��ن  وه���و 
حوى  حيث  ال�سعبان،  اأمي��ن  واالأ�ستاذ  القدومي 
ث فيها املوؤلفان  الكتاب على وم�سات ووقفات حتدَّ
ع���ن اأه��م��ي��ة امل�����س��ج��د االأق�����س��ى وق��د���س��ي��ت��ه ل��دى 
با�ستعرا�ش  حديثهما  املوؤلفان  وابتداأ  امل�سلمني، 
امل�سجد  ع��ن  حت��ّدث��ت  التي  ال�سرعية  الن�سو�ش 
كان  ثم  البقاع،  باقي  عن  مّيزته  والتي  االأق�سى 

امل�سجد  الثالث:  املقد�سة  امل�ساجد  الوثيق بني  االرتباط  احلديث عن 
احلرام واملدينة النبوية وامل�سجد االأق�سى.

• وقد �سمل الكتاب على وقفات مهمة ُتظهر قد�سية امل�سجد االأق�سى 
امل�سجد،  هذا  يف  والعلماء  وال�سحابة  االأنبياء  كارتباط  مكانته  ورفعة 
امل�سجد  ال�سليبية وحت��ري��ر  ع��ل��ى وق��ف��ة م��ع احل��م��الت  اأي�����س��اً  و���س��م��ل 
االأق�سى منها، مع ا�ستعرا�ش الأ�سباب الن�سر الذي كان على يد الفاحت 

�سالح الدين االأيوبي رحمه اهلل.
والبد من واقعنا املعا�سر من َوقفات، حيث ذكر املوؤلفان حال امل�سجد 
االأق�سى مع االحتالل، مع مرور �سريع ملا يحدث للم�سجد االأق�سى من 
التاأكيد  كان  الكتاب  وقبل ختام  التاريخية،  امل�سلمني  قبور  على  حرب 
هم  اليهود  اأن  التاأكيد  مع  االأق�سى،  امل�سجد  يف  امل�سلمني  اأحقية  على 
الغا�سبون الأر�ش فل�سطني عامة وللم�سجد االأق�سى خا�سة، وهذا ما 

يوؤكده ال�سرع والتاريخ والقانون.

حـــــــــوى الــــــكــــــتــــــاب عـــلـــى 
ومـــــــ�ـــــــشـــــــات ووقـــــــفـــــــات 
ث فــيــهــا املـــوؤلـــفـــان  حتــــــدَّ
عــــــن اأهـــــمـــــيـــــة املـــ�ـــشـــجـــد 
لدى  وقد�شيته  الأق�شى 
امل�شلمني، وابتداأ املوؤلفان 
حــديــثــهــمــا بــا�ــشــتــعــرا�ــس 
الـــنـــ�ـــشـــو�ـــس الــ�ــشــرعــيــة 
الـــــــتـــــــي حتــــــــّدثــــــــت عـــن 
والتي  الأقــ�ــشــى  امل�شجد 
البقاع بــاقــي  عــن  مّيزته 

 صدر
حديثا

أسرة التحرير
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• واختتم املوؤلفان الكتاب بذكر ما يجب على امل�سلم فعله جُتاه امل�سجد االأق�سى، حيث كان 
التاأكيد على اأن ُكَلّ فرٍد َي�ستطيع ن�سرة امل�سجد االأق�سى ح�سب موقعه وا�ستطاعته.

اقتباسات من الكتاب:
ن�سج اخليال، وال من بنات االأفكار، لكنها حكاية �سدٍق و�ساهُد  من  لي�ست  هذه  "حكايتنا 
واملعراج،  االإ���س��راء  رحلة  يف  واالأر���ش  ال�سماء  بني  اأ�سولها  ُكتبت  التاريخ،  عبق  من  اإثبات 
رت مبداد الدماء يف �ساحات البطولة والفداء، اإنها حكاية تختلف عن كل احلكايات،  و�ُسطِّ
الع�سور  مر  على  ال��ذاك��رة  يف  �ساخ�سة  لتبقى  عاطرة  ونفحات  خا�سة  بقد�سية  وتكت�سي 

واالأزمان، اإنها حكاية االأق�سى واأ�سل احلكايات".
اأن الطريق طويل، ال�سيما بعد تراكم النكبات، غري اأن احلق ال ُيحجب، واحلقائق  "ال�سك 
ال توت، وال�ساأن كل ال�ساأن يف حياة الفكرة يف القلوب، وتوريثها لالأجيال القادمة ب�سدق 

وعناية".
جاّداً، واأ�سبع ق�سية امل�سجد االأق�سى اهتماماً، وبحثاً، وقراءًة، و�سماعاً، ونقا�ساً، حتى  "ُكن 

تكون على وعي ويقني بحقك فيه، وتكون على دراي��ة بزيف ادع��اءات 
الطريق ال�سهاينة واأكاذيبهم، فاإنهم ال يوؤيدهم تاريٌخ وال �سرٌع وال قانون". اأن  ل�شك 

طويل، ل�شيما بعد 
تــــراكــــم الـــنـــكـــبـــات، 
ل  احلــــــق  اأن  غــــري 
واحلقائق  ُيحجب، 
ل متــــوت، والــ�ــشــاأن 
كــــــــل الـــــــ�ـــــــشـــــــاأن يف 
حــــيــــاة الــــفــــكــــرة يف 
وتوريثها  الــقــلــوب  
ل��الأج��ي��ال ال��ق��ادم��ة 
ب���������س����دق وع���ن���اي���ة
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بيت املقدس للدراسات التوثيقية والبحوث

امل�شلمني  ق�شية  خلدمة  املوثقة  البحوث  ت�شجيع  على  منا 
اإثراء  اإىل  واملهتمني  والباحثني  املخت�شني  ندعو  فاإننا  الأوىل، 

ال�شل�شلة باإ�شهاماتهم مع الأخذ يف العتبار املعايري التالية:

الشروط:
ت�شرتط �شل�شلة بيت املقد�س للدرا�شات يف البحوث والدرا�شات املر�شحة ما يلي: 

• اأن يكون مو�شوع البحث يف جمال الدرا�شة حول فل�شطني، والقد�س، وامل�شجد 
الأق�شى، واليهود واليهودية، واأن يكون باللغة العربية.

قبل.  من  اإلكرتوين  موقع  اأو  جملة  اأو  كتاب  يف  ن�شر  قد  البحث  يكون  • األ 
بحيث  ال�شرف،  الأكادميي  الطرح  عن  وبعيدة  متما�شكة،  الدرا�شة  تكون  • اأن 

تكون ذات �شلة بامليدان والواقع ما اأمكن.
.)A4 �شفحة)مقا�س   20 الدرا�شة  تتجاوز  • األ 

تر�شل ن�شخة من الدرا�شة املقدمة للن�شر اإىل امل�شرف العام ل�شل�شلة بيت
 املقد�س للدرا�شات على العنوان الإلكرتوين التايل:

chief-aqsa@hotmail.com

واهلل ويل التوفيق،،

  

حرصا






