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نزلـــت نازلـــة، وتاأزمت اأزمـــة، تتعاظم معها احلاجـــات الإن�شانية، وما 
حـــدث ويحـــدث لإخواننـــا الفل�شطينيـــني والالجئـــني ال�شوريـــني يف 
خميمات دول اجلوار اأمر يندى له اجلبني؛ فاحلاجات ل حدود لها ، 
واملوؤ�ش�شات اخلريية املحلية اإمكاناتها متوا�شعة اأمام حجم تلك املاأ�شاة ، واملوؤ�ش�شات الإغاثية 
الأممية والتي تعمل باأموال تدفع من دول العامل - ومنها  دولنا العربية والإ�شالمية- يف 
اأح�شـــن الأحـــوال ما ي�شل للمحتاج - وفـــق اإح�شاءاتهم- ل يتعدى 10%، اأما ما ن�شبته 90 %  

فاإنه ب�شتهلك كم�شاريف اإدارية وفنادق وحفالت على ح�شاب اإغاثة ال�شعوب. 

وها نحن نعي�س ف�شاًل جديداً ملاأ�شاة الفل�شطينيني يف خميمات �شورية، فقد م�شى على 
ح�شـــار خميـــم الريموك اأكرث من عام ، وطبقت �شيا�شة التجويع حتى املوت ، نت�شاءل ما 
دور وكالـــة غـــوث الالجئني )الأونروا( ؟! فهي تتحمل امل�شوؤوليـــة القانونية والتاريخية 
عـــن هـــوؤلء الالجئـــني يف �شتاتهم �شـــواء بقوا يف �شوريـــة اأم نزحوا اإىل 

الدول املجاورة كالأردن ولبنان والعراق . 

فح�شـــب التقاريـــر والتـــي ن�شـــرت وتناقلتهـــا و�شائـــل اإعـــالم وتابعهـــا 
�شحفيـــون خمت�شـــون ؛ ك�شفت حجـــم الف�شاد يف تلـــك املوؤ�ش�شات، فال 
ي�شـــرف علـــى الإغاثة والرعاية اإل جزء ي�شـــري، ويف بع�س الأحيان ل 

يتعدى الُع�شر من جممل املخ�ش�شات . 

واإغاثـــة اإخواننـــا ال�شوريني يف خميمـــات اللجوء ك�شفـــت واقعاً مريراً 
لتلـــك املوؤ�ش�شـــات الأمميـــة واآلية عملهـــا وخمرجاتهـــا املتوا�شعة اأمام 
املوازنـــات العاليـــة ؛ وهـــذا مـــا �شـــرح بـــه بع�ـــس  العاملـــني العـــرب يف 
تلـــك املوؤ�ش�شـــات ، فما زالت النتقادات واملاآخـــذ على حجم امل�شروفات 
الإدارية العالية يف تلك املوؤ�ش�شات ، مقابل اأداء �شعيف ل يكاد يرى يف 

املشرف العام

كلما

هـــــــــــــــــــــا نـــــــحـــــــن 
نـــعـــيـــ�ـــس فــ�ــشــاًل 
جـــــديـــــداً ملـــاأ�ـــشـــاة 
الفل�شطينيني يف 
خميمات �شورية، 
فـــــــقـــــــد مــــ�ــــشــــى 
عــــــلــــــى حــــ�ــــشــــار 
الريموك  خميم 
اأكــــرث مـــن عــــام ، 
�شيا�شة  وطبقت 
الــــــــتــــــــجــــــــويــــــــع 
حــــتــــى املـــــــــوت!!
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كثـــري مـــن الأحيـــان. وقد �شبه يل اأحد العاملني يف تلـــك املوؤ�ش�شات حجم الف�شاد الذي ل 
يقل عن الف�شاد امل�شت�شري يف بع�س موؤ�ش�شاتنا احلكومية يف عاملنا العربي . 

 حيـــث  اإن بع�ـــس تلـــك املوؤ�ش�شـــات تقـــدم م�شاعـــدات غـــري �شاحلـــة لال�شتخدام بـــدءاً من 
مـــواد التنظيـــف التـــي حتتوي على مـــواد �شامـــة وت�شبـــب الأمرا�س اجللديـــة، ومل ت�شلم 
مـــن ذلـــك حفا�شـــات الأطفال التـــي �شببت ح�شا�شيـــة �شديدة لالأطفال ، مـــا ا�شتدعى من 
اجلهات الر�شمية منع توزيع تلك امل�شاعدات،  وكذلك املواد الغذائية والتي و�شفها اأحد 
امل�شوؤوليـــني احلكوميـــني بـــاأن اأغلبها غـــري �شالح لال�شتخـــدام الآدمي، والقليـــل ال�شالح 

منها رديء واأ�شابه ما اأ�شابه من �شوء التخزين والنقل . 

علـــى الرغـــم اأن راتب املـــدراء العاملني يف تلك املوؤ�ش�شات يتفـــاوت 10 اآلف دولر ، وي�شل 
اإىل 30 األف دولر �شهرياُ للمدراء الإقليميني ؛ مع متتعهم بامتيازات عديدة ، من فنادق 

خم�س جنوم و�شيارات فارهة، ل�شاعات عمل ل تتعدى الأربع �شاعات يومياً !!

 اإل اأن خمرجات تلك املوؤ�ش�شات لي�س لها اأثر وا�شح يف ال�شاحة ، نعم 
هي موجودة ولكنها �شعيفة اإىل حد كبري . 

وميكنني اأن اأخل�س ما �شاهدته و�شمعته عن واقع امل�شاعدات الأممية 
لالجئني ال�شوريني بالآتي : 

• حجـــم امل�شاعـــدات ل تغطـــي احلاجة الفعلية، بل بع�شها ل مي�س 
احلاجة احلقيقية . 

• امل�شاعدات يف كثري من الأحيان ت�شل متاأخرة ، ول �شيما وجبات 
�شهـــر  ، ويف  لهـــا  املعتـــادة  املواعيـــد  غـــري  ت�شـــل يف  والتـــي   ، الطعـــام 

رم�شان كانت ت�شل بعد الغروب ب�شاعة اأو اأكرث . 

• حجـــم الإنفـــاق الإداري والت�شغيلـــي على موظفيهم من الأجانب 
عالية جداً. 

اإغاثة ال�شوريني يف 
خمــيــمــات الــلــجــوء 
كــــ�ــــشــــفــــت فــــ�ــــشــــادا  
وواقـــــــعـــــــاً مــــريــــرا 
لــتــلــك املــوؤ�ــشــ�ــشــات 
الأممــــــيــــــة واآلــــيــــة 
عملها وخمرجاتها 
الـــــــ�ـــــــشـــــــعـــــــيـــــــفـــــــة 
اأمــــــــــام املــــــوازنــــــات 
اأنها  الباهظة،كما 
ل متــ�ــس احلــاجــة 
الــــفــــعــــلــــيــــة لـــهـــم!
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• العقود التي تربم مع املوؤ�ش�شات التجارية املحلية ي�شوبها كثري من ال�شكوك ، لأنها 
مبنيـــة علـــى امل�شالـــح واملنافـــع ، ولي�س املناق�شـــات واملناف�شات، لـــذا جتد اأ�شعـــار كوبونات 

امل�شاعدات اأعلى من �شعرها ال�شوقي ب�شعف اأو �شعفني. 

 . الكفاءة  على  مبنياً  لي�س  املوظفني  • اعتماد 
• يف كثـــري مـــن الأحيـــان يكـــون عمـــل تلـــك املوؤ�ش�شـــات توجيـــه وحتويـــل احلـــالت اإىل 

اجلمعيات اخلريية املحلية لتخفيف الأعباء عنهم . 

• العمـــل علـــى ال�شتفـــادة من اجلمعيات املحليـــة واأعمالها وكوادرها يف تنفيذ امل�شاريع 
ل�شاحلهم ، وكتابة التقارير والن�شر الإعالمي؛ من غري ذكر لتلك املوؤ�ش�شات املحلية . 

 لـــذا يحـــق لنـــا اأن نت�شـــاءل هـــل ال�شعـــوب امل�شتهدفـــة بامل�شاعـــدات تـــزداد فقـــراً اأم توفـــر 
احتياجاتهـــا؟! لالإجابـــة عن هذا ال�شـــوؤال؛ األفْت كتٌب كثرية بهـــذا اخل�شو�س، وخرجت 

بنتيجة مفادها اأن العطاء حمدود، وُي�شاع اإعالمياً لأنه  عطاء  م�شالح . 

امل�شرف العام 

د.عي�شى القدومي

العقود التي تربم مع 
التجارية  املوؤ�ش�شات 
املـــحـــلـــيـــة يـــ�ـــشـــوبـــهـــا 
كــثــري مـــن الــ�ــشــكــوك  
لأنــــهــــا مــبــنــيــة عــلــى 
املــ�ــشــالــح واملـــنـــافـــع ، 
ولـــيـــ�ـــس املــنــاقــ�ــشــات 
واملــــــــنــــــــافــــــــ�ــــــــشــــــــات، 
واأ�ــــشــــعــــار كـــوبـــونـــات 
من  اأعلى  امل�شاعدات 
�ـــشـــعـــرهـــا الـــ�ـــشـــوقـــي 
�شعفني اأو  ب�شعف 



 د. عيسى القدومي

القدس المنسية واالعتداءات اليهودية

 �سل�سلة بيت املقد�س للدرا�سات

•
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ا�ـــشـــتـــمـــرارا ملــ�ــشــرية 
الــــعــــدوان الــيــهــودي 
على القد�س واأهلها، 
وعــــــلــــــى الأقـــــ�ـــــشـــــى 
ومـــ�ـــشـــلـــيـــه، �ـــشـــّعـــد 
الــيــهــود اعــتــداءاتــهــم 
واأ�ــشــحــى  املمنهجة، 
دخـــــــول املــتــطــرفــني 
بــاحــات  اإىل  الــيــهــود 
املـــ�ـــشـــجـــد الأقـــ�ـــشـــى 
�ـــــــــشـــــــــبـــــــــه يــــــــومــــــــي 
وبـــــــــاأعـــــــــداد كـــبـــرية

اأ�شحـــت �شاحـــات امل�شجـــد الأق�شى اأماكـــن م�شتباحة لدخـــول اليهود بكل 
اأطيافهـــم، وممار�شـــة طقو�شهـــم ، حـــدث موؤخـــراً ويف �شابقـــة خطرية من 
نوعهـــا منذ احتـــالل امل�شجد الأق�شى عام 1967م ، حيث اقتحم جمموعة 
مـــن احلاخامات اليهـــود امل�شجد الأق�شى مبالب�س خـــدم الهيكل املزعوم، 
يف اإ�شـــارة وا�شحـــة ملدى و�شـــول خمططات الحتالل جتـــاه امل�شجد الأق�شى املبـــارك وال�شتهانة 

مبقد�شاتنا !!

 وا�شتمراراً مل�شرية العدوان اليهودي على القد�س واأهلها، وعلى امل�شجد الأق�شى وم�شليه، �شعد 
اليهـــود يف الأيـــام الأخرية من وترية اعتداءاتهم املمنهجة، واأ�شحى دخول املتطرفني اليهود اإىل 

باحات امل�شجد الأق�شى �شبه يومي وباأعداد كبرية، وممار�شات منظمة.    

وتعـــدى ذلـــك لي�شل اإىل تاأدية بع�ـــس ال�شعائر التوراتية يف �شاحات امل�شجـــد الأق�شى- وهي جزء 
ل يتجـــزاأ مـــن امل�شجـــد الأق�شـــى- وبع�شهم يلب�شـــون لبا�شاً خا�شـــاً يطلقون 
عليه “لبا�س كهنة الهيكل”، وتاأتي هذه املمار�شات لتكري�س احتالل القد�س 
والتاأكيـــد على اأنها عا�شمة دولة الحتالل ب�شقيها الغربي وال�شرقي، وعدم 
اللتفـــات اإىل القـــرارات الدولية واتفاقات ال�شالم التـــي تعد �شرقي القد�س 
مناطق حمتلة؛ فم�شريات التهويد اأ�شحت ممار�شة �شهرية ح�شب التقومي 
العـــربي ، والقتحامـــات  حتّول �شاحـــات امل�شجد الأق�شـــى اإىل �شاحات عامة 

مباحة للجميع !!  

وفوجـــئ امل�شلـــون يف الأق�شـــى قبل ذلـــك بوزيـــر الإ�شكان ال�شهيـــوين ومعه 
الع�شـــرات مـــن املغت�شبـــني املتطرفـــني، ومـــن بينهـــم »حاخامـــات« و»طلبـــة 
مدار�ـــس دينيـــة«. يقتحمـــون �شاحـــات الأق�شى مـــن جهة بـــاب املغاربة، حتت 
حمايـــة �شرطـــة الإحتالل. وقـــام يف جولة ا�شتمرت نحو ن�شـــف �شاعة، بينما 

كان حاخامات يوؤدون �شلوات تلمودية يف املكان!

بعد أن

د. عيسى القدومي 
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وجـــاء اقتحـــام الوزير امل�شتفـــز للفل�شطينيني وامل�شلمني، بعـــد ت�شريحات املفو�ـــس العام ل�شرطة 
الإحتـــالل، يوحنان دانينو، ب�شاأن ال�شماح لليهود بدخول امل�شجد الأق�شى املبارك ب�شفته �شاحات 
»جبـــل الهيـــكل«!! واأ�شاف: »كل يهودي يريد اأن ي�شلي يف جبل الهيكل )امل�شجد الأق�شى( ويريد 

اأن ي�شل اإليه، يجب اأن ن�شمن له هذا احلق، و�شمن الأوقات املحددة لذلك«. 

وقبـــل اقتحـــام امل�شجـــد الأق�شـــى ب�شهر تقريبـــاً دعا وزير الإ�شـــكان لالحتالل اإىل بنـــاء "الهيكل" 
مكان امل�شجد الأق�شى املبارك. وترادف ذلك مع تنظيم جماعة »عائدون اإىل جبل الهيكل«، وهي 
واحـــدة مـــن اجلماعات اليهوديـــة النا�شطة على �شعيد »الهيـــكل املزعوم« ما اأ�شمتـــه »احتجاجات 

اخليام« يف خطوة تهدف من خاللها للدعوة لبناء الهيكل بعد خرابه.

وقبل ذلك باأ�شهر ت�شرب مقطع م�شور لور�شة عمل نظمها مركز اإرث بيغن ، بحث خاللها �شبل 
اقتحـــام اليهـــود للم�شجـــد الأق�شى وال�شـــالة فيه، وتطرق اإىل خمطط بنـــاء الهيكل املزعوم على 
اأنقا�ـــس امل�شجـــد الأق�شـــى، و�شارك يف املوؤمتر عـــدد من احلاخامات وجماعـــات يهودية ومنظمات 
عاملـــة لبناء الهيـــكل املزعوم، بالإ�شافة لعدد من املخططني والباحثني اليهود، وت�شمن املوؤمتر 

ت�شريحات يف غاية اخلطورة حول اجلهات احلقيقية التي تقف وراء تزايد 
اقتحام اجلماعات اليهودية لالأق�شى، واأبرز هذه اجلهات هو جهاز ال�شاباك 

اليهودي، كما ورد على ل�شان اأحد احلاخامات.  

وذلـــك املقطـــع يك�شـــف الأطماع املتزايـــدة لالحتالل يف الأق�شـــى، والتن�شيق 
علـــى اأعلـــى امل�شتويات بـــني الأجهزة احلكوميـــة وتلك اجلماعـــات املتطرفة، 
وك�شفـــت بع�س املداخالت دفع موؤ�ش�شات الحتـــالل لتلك اجلماعات حل�شد 
قطعـــان املغت�شبـــني اأع�شـــاء اجلماعـــات املتطرفـــة لدخول امل�شجـــد الأق�شى 
باإعـــداد كبـــرية ، وقال اأحدهم اإن مدير جهاز ال�شابـــاك قد وبخه مرارا على 

قلة الأعداد التي جمعوها لقتحام امل�شجد الأق�شى .  

وقال له ن�شاً : لقد مكناكم للذهاب ودخول جبل الهيكل- بزعمهم  - فلماذا 
هذه الأعداد القليلة ؟!! واأ�شاف اأنه بتلك الأعداد ل ميكن تعزيز ال�شيطرة 

على امل�شجد الأق�شى. 

قـــــــبـــــــل اقــــــتــــــحــــــام 
املــ�ــشــجــد الأقــ�ــشــى 
بـــ�ـــشـــهـــر تـــقـــريـــبـــاً؛ 
الإ�شكان  وزيــر  دعا 
لالحتالل اإىل بناء 
مــكــان  "الهيكل" 
املــ�ــشــجــد الأقــ�ــشــى 
املبارك!!  وتنظيم 
جــمــاعــة »عـــائـــدون 
الهيكل  جــبــل  اإىل 
تنظم  احتجاجات 
اخلـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــام !
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واأ�شاف احلاخام اليهودي باأن جيلهم هو اجليل املعد واملهياأ لبناء الهيكل ، وما عليهم اإل العمل 
وت�شريـــع اخلطـــى لل�شيطـــرة اليهوديـــة علـــى امل�شجد الأق�شـــى، واأن الـــذي ميار�ـــس الآن من تلك 
اجلماعـــات التعجيـــل يف اإقامة كني�س يهودي يف جهة من جهات امل�شجد الأق�شى، ثم فر�س اإقامة 
كني�ـــس يهـــودي داخل امل�شجـــد الأق�شى  واأ�شاف : نعم، كلنا ن�شلى من اأجـــل اإقامة الهيكل ونعمل 

من اأجل ذلك .

ومـــن جانـــب تهويـــدي اآخر للت�شييق على مدينـــة القد�س و�شكانها تعمل �شلطـــات الحتالل الآن 
اإىل ت�شكيل حزام ا�شتيطاين مزدوج حول مدينة القد�س املحتلة . 

ل �شـــك اأن اليهـــود انتهـــزوا فر�شـــة الن�شغال فيما ي�شمـــي بالربيع العربـــي والفو�شى والدماء يف 
العديـــد مـــن الـــدول العربية، لي�شرعوا اخلطـــى يف التهويد، وتغيـــري ما اأرادوا اأن يغـــريوا بعد اأن 

اأ�شحت القد�س وفل�شطني لي�شت يف �شلم الق�شايا الأمة الثكلى.

 وحقيقـــة مـــا يجري يف القد�س كتبهـــا الباحث واملخت�س اليهودي مائـــري مارجليت ، وهي �شهادة 
من اأفواههم، �شاأنتقي منها ما يك�شف م�شروعهم يف القد�س . 

  : الآن  القد�س  يف  يحدث  ما  على  يهودي  خمت�س  • �شهادة 
"مائـــري مارجليـــت"  كتـــب �شهادتـــه علـــى حقيقـــة مـــا يجـــري يف القد�ـــس 
مـــن ا�شتيـــالء وتهويـــد يف كتابـــه:" اإ�شرائيـــل والقد�ـــس ال�شرقيـــة ا�شتيـــالء 
وتهويـــد"، والـــذي ترجمـــه اإىل العربية مركز القد�س للحقـــوق القت�شادية 

والجتماعية يف عام 2011م . 

ـــا يف القد�س وقد �شغل  وتاأتـــي اأهميـــة هـــذا الكتاب كون كاتبـــه يهودًيا خمت�شً
منا�شـــب رفيعـــة فيها، وهو كذلك باحث وكاتـــب ونا�شط ومدافع عن حقوق 

العرب وامل�شلمني يف القد�س. 

وقـــد ك�شـــف كثـــرًيا من اخلفايا، ومـــن اأهمها اأن املغت�شبـــني اليهود – الذين 
ي�شمونهـــم م�شتوطنـــني-  مـــا هـــم اإل الـــذراع الطـــويل حلكومـــة الحتـــالل 
لتمار�ـــس مـــن خاللهـــم التهويـــد والتغيـــري، فهـــم يقومـــون مبـــا ل ت�شتطيع 

)مــــــارجــــــلــــــيــــــت(
كــــ�ــــشــــف كـــــثـــــرًيا 
مـــــــن اخلـــــفـــــايـــــا، 
ومـــــــــــن اأهـــــمـــــهـــــا 
املــغــتــ�ــشــبــني  اأن 
الــــــــيــــــــهــــــــود   مـــا 
الـــــــذراع  اإل  هــــم 
الطويل حلكومة 
الحــــــــــــــــتــــــــــــــــالل 
لـــــتـــــمـــــار�ـــــس مـــن 
التهويد  خاللهم 
والـــــــــتـــــــــغـــــــــيـــــــــري
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احلكومـــة عملـــه عالنية، وما تقوم به قـــوات الحتالل يف �شرقي القد�س ما هو اإل منوذج ملا يقوم 
به الحتالل وع�شاباته من املغت�شبني يف كل اأرا�شي فل�شطني . 

واأو�شـــح اأن �شكـــوت العامل اأجمع على ما يجـــري يف القد�س – وكاأنه اأمر طبيعي – اأعطى ال�شوء 
الأخ�شـــر لقـــوات الحتـــالل ليمار�شـــوا ويحققـــوا خططهم والتـــي اأرادوا اأن يتعامـــل معها العامل 

وكاأنها يجب اأن تكون اأمراً طبيعياً. 

ويوؤكـــد املوؤلـــف من خالل جتربته واإطالعه على املخططات التـــي تعامل معها واأطلع عليها، باأن 
الحتالل يتطلع اإىل ابتالع الأر�س، ولكنه ل يريد العن�شر الب�شري املتواجد عليها، ولهذا فهي 
تتبـــع �شيا�شـــة من �شقـــني: الأول تهويد الأر�س ب�شـــكل مثابر.  وال�شق الثاين" هـــو تقليل الوجود 

الفل�شطيني اإىل اأدنى حد – اأي طرد الفل�شطينيني وتهجريهم. 

واأو�شـــح الكاتـــب حتـــت عنـــوان " �شيا�شـــات الف�شل العن�شـــري" بـــاأن ال�شتيالء علـــى الأر�س �شبق 
ال�شتيالء على الكرامة الإن�شانية للعرب، و�شيا�شة �شكان امل�شتوطنات هي �شيا�شة احتقار العرب، 

لذا ممار�شتهم اأكرث عنفاً مع من يحاورهم من العرب. 

ومـــن املمار�شـــات العن�شريـــة اعتبـــار الفل�شطينيـــني يف القد�ـــس هـــم جمـــرد 
مقيمـــني بينما اليهود مواطنون، والفل�شطينيني اأدنى مكانة، وبالتايل فاإن 

املناطق التي يعي�شون فيها تعترب مناطق من الدرجة الثانية. 

وحـــول ن�شـــاط امل�شتوطنـــني خـــارج البلـــدة القدميـــة يقـــول الكاتـــب: لي�ـــس 
بال�شدفـــة انت�شـــار امل�شتوطنني يف اأماكن معينة، بل هـــو ين�شجم مع برنامج 
ا�شرتاتيجـــي متبلـــور، له تبعاتـــه الدينيـــة وال�شيا�شية، فخطـــة امل�شتوطنني 
هـــي خلـــق �شريـــط من التجمعـــات اليهودية حـــول البلدة القدميـــة ي�شطلع 
بدوريـــن، الأول : قطـــع التوا�شـــل الأر�شـــي بـــني �شمـــال املدينـــة وجنوبهـــا. 
والثـــاين: تغليـــف البلدة بــــ " جزر" يهوديـــة ت�شتبعد نهائيـــاً اأي احتمال باأن 
ت�شبـــح القد�ـــس عا�شمـــة للدولـــة الفل�شطينيـــة يف امل�شتقبـــل. ويلخ�س ذلك 
بقولـــه : " اإن ا�شرتاتيجيـــة امل�شتوطنـــني وا�شحـــة، اإنهـــم ينـــوون خلـــق و�شع 

ي�شتحيل فيه التفاق الدبلوما�شي على تق�شيم القد�س م�شتقباًل " . 

اأو�ـــــشـــــح الـــيـــهـــودي 
اأن  )مــــارجــــلــــيــــت( 
�ـــــشـــــكـــــوت الـــــعـــــامل 
اأجـــــــمـــــــع عـــــلـــــى مـــا 
يــجــري يف الــقــد�ــس 
اأمـــــــر  وكــــــــاأنــــــــه   –
طــبــيــعــي – اأعــطــى 
الـــ�ـــشـــوء الأخـــ�ـــشـــر 
لــــقــــوات الحـــتـــالل 
ويحققوا  ليمار�شوا 
خمــــــطــــــطــــــاتــــــهــــــم 
الـــــــتـــــــو�ـــــــشـــــــعـــــــيـــــــة
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مير امل�شتوطن 
الــــــــيــــــــهــــــــودي 
طــــريــــقــــه  يف 
بــالــعــديــد من 
الذين  الــعــرب 
يـــــعـــــيـــــ�ـــــشـــــون 
بــالــقــرب مــنــه، 
ولكنه يتجاهل 
وجــــــــــودهــــــــــم، 
لأنـــــــهـــــــم غـــري 
مــــــوجــــــوديــــــن 
بــالــنــ�ــشــبــة لــه!

اإ�شافـــة اإىل الأمـــالك التي ا�شتوىل عليها امل�شتوطنـــون، فهم ي�شيطرون على جممعات احلفريات 
الأثريـــة ومتنـــزه داوود الوطنـــي. وهذه هـــي احلالة الوحيـــدة يف اإ�شرائيل التي قامـــت بها �شلطة 
الآثـــار احلكوميـــة بنقـــل ال�شيطرة على مواقع احلفريـــات الأثرية اإىل جمعيـــة للم�شتوطنني، اأي 

اإىل )اإلعاد(. 

وقد اأعرب عدد من رجال الآثار "غري امل�شتوطنني" عن قلقهم ملا اأ�شموه "حفريات اأثرية �شحلة 
ومتوح�شـــة"، وقالـــوا اإن امل�شتوطنـــني يقومون بجمع تلـــك املواد التي توؤيد وجهـــة نظرهم فقط، 

ويدمرون اأو يهملون مواد لها �شلة بتاريخ تواجد اإ�شالمي اأو م�شيحي قدمياً. 

لقـــد تعلـــم امل�شتوطـــن اليهـــودي اأن يقفز على القـــرى العربية، واأن ينظر فوقهـــا، بدًل من النظر 
اإليهـــا وعليهـــا؛ لأنـــه ل ينظر اإليها مبا�شرة، مبا اأن وجودها اأمر عبثـــي ومزعج؛ على كل حال اإنه 

يزدريها، ينظر اإليها من َعٍل، ولي�س مواجهة كنظرة ال�شيد اإىل خدمه!

 اإن القريـــة العربيـــة م�شـــدر اإزعـــاج حلركـــة الإ�شتيطـــان، واإذا كان املرء ل ي�شتطيـــع حموها، فاإنه 
ي�شتطيع على الأقل جتاهلها. 

والأ�شلوب نف�شه ينطبق لي�س فقط على الأبنية، بل اأي�شاً على الب�شر؛ حيث 
ميـــر امل�شتوطـــن اليهـــودي يف طريقـــه بالعديـــد من العـــرب الذيـــن يعي�شون 
بالقـــرب منـــه، ولكنه لـــن يعي وجودهـــم، �شيتجاهله، لأنهم غـــري موجودين 
– موجـــودون، كظـــالل  اإنهـــم غائبـــون  الأحـــوال  اأح�شـــن  لـــه. يف  بالن�شبـــة 
خملوقـــات اأدنـــى مكانة. وُتبَذل اأي�شاً جهود كبـــرية ملحو تاريخ املنطقة، ملحو 
الروايـــة التي �شبقـــت احلي اليهودي؛ كما اإن ال�شاكن اليهودي ل يبدي حب 

ا�شتطالع ملعرفة كيف انتهت الأر�س اإىل حوزته. 

اأ�شموهـــم زوراً  ثـــم اأو�شـــح الكاتـــب حقيقـــة امل�شتوطنـــني اليهـــود الذيـــن - 
م�شتوطنني-وكيـــف ُتَغـــذي دوافعهـــم الدينية؟ وما مـــدى ارتباط هوؤلء مع 
خمططـــات دولـــة الحتالل ، وكيـــف ت�شرق الأر�س يف القد�ـــس قطعة قطعة 

ومنزل منزل ؟ 

 وحتت عنوان اأيديولوجية امل�شتوطنني كتب الآتي : اإن الإيديولوجية التي 
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يـــعـــمـــل الـــيـــهـــود 
ومــــنــــظــــمــــاتــــهــــم 
عــــلــــى الــــ�ــــشــــراء 
والــــــتــــــحــــــديــــــث، 
ـــــب �ـــشـــكـــان  وجـــــل
اإىل  يـــهـــود جــــدد 
بيوت واأمالك يف 
القدمية  البلدة 
قطعة  وحــولــهــا، 
اأر�س بعد قطعة 
اأر�ــــــــس، ومـــنـــزل 
ــــــزل بــــــــعــــــــد مــــــن

حتـــرك امل�شتوطنـــني يف القد�س ال�شرقيـــة هي خليط من الأفكار امل�شيحيانيـــة والقومية، وهذا ل 
يختلـــف عـــن بقيـــة امل�شتوطنني يف اأماكن اأخـــرى من ال�شفة الغربية. فهدفهـــم الأ�شا�س يكمن يف 

ا�شتعادة الأر�س يف القد�س ال�شرقية وت�شليمها اإىل ال�شعب اليهودي. 

وتلـــك الأن�شطـــة هي جزء من عملية اإعادة ال�شعب اليهودي الطبيعية اإىل وطنه، اإىل املكان الذي 
ُطرد منه؛ ول يكمن فيها اأي توجه �شيا�شي – بناء القد�س هو هوية ال�شعب الوطني".

 ويحـــدد اإعـــالن لعطـــرات كوهانيم هدف املنظمة علـــى اأنه العمل يف "ال�شـــراء والتحديث، وجلب 
�شـــكان يهـــود جدد اإىل بيـــوت واأمالك يف البلـــدة القدمية وحولها، قطعة اأر�س بعـــد قطعة اأر�س، 

ومنزل بعد منزل، وخطوة خطوة، القليل يف كل مرة".

وحـــول الدافـــع الديني الذي يغذي هـــوؤلء امل�شتوطنني ذكر احلقيقة التالية : اإن ما ُيغذي دوافع 
امل�شتوطنني هي الو�شايا الدينية، ومبا اأن خطة مقد�شة هي التي تهدي عملهم فاإنهم متاأكدون 
بـــاأن الزمـــن اإىل جانبهـــم وبـــاأن "رب اإ�شرائيل لن يخيـــب الآمال". لذا فاإنهـــم يعتربون عملهم يف 
القد�ـــس ال�شرقيـــة مبثابـــة ر�شالة، واجـــب ل يحقق الأهداف العليا لالأمـــة وح�شب، بل هو م�شيئة 

اإلهيـــة كذلـــك. اإنـــه اإميـــان ُي�شفي علـــى حياتهم اأهميـــة وميالأهـــم بالفخر. 
حتمـــل �شيـــدة م�شتوطنـــة يف جممـــع مدينـــة داوود مثـــل هـــذه امل�شاعـــر، وقد 
قالـــت: "اإن العي�ـــس هنا هو امتياز هائل! اإنـــه يعني العي�س يف مكان له قيمة 
هائلـــة، لي�شـــت اأثرية وتاريخية، بل مكاناً يحمـــل يف داخله قيمة روحية. اإنه 

حقاً الأر�س املقد�شة. والعي�س هنا يعني اأن ترتبط بقيمة اأبدية . 

وي�شيـــف : "لقـــد طفـــت اإىل ال�شطـــح ب�شـــكل م�شتمـــر فكـــرة بنـــاء "الهيـــكل 
الثالث"، وذلك منذ احتالل البلدة القدمية من القد�س يف 1967م. 

وت�شتنـــد الفكـــرة اإىل اإميـــان دينـــي بـــاأن بنـــاء الهيـــكل هـــو مرحلـــة �شروريـــة 
يتطلبهـــا الإ�شـــراع يف جمـــيء امل�شيـــح؛ لذا فـــاإن جممل مفهـــوم "اخلال�س" 

يكمن يف تدمري امل�شجد الأق�شى، ومن ثم بناء الهيكل.

وتواجـــه هـــذه الفكرة �شعوبـــات رئي�شة تنبع مـــن القانون الدينـــي اليهودي 
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)الهالخـــا(، علـــى �شبيـــل املثال هل ال�شعب اليهودي نقي مبا فيـــه الكفاية كي يدخل املعبد، ولكن 
العقبة الرئي�شة هي الوجود الإ�شالمي يف �شاحة احلرم على �شكل امل�شجدين الكبريين. ومن هذه 
الزاويـــة، ي�شـــكل امل�شجـــدان لي�س م�شكلة �شيا�شيـــة وح�شب، بل اأي�شاً عقبة اأمـــام فكرة "اخلال�س" 
بحـــد ذاتهـــا؛ فاليهودي الذي يرغب يف الت�شريع يف اخلال�ـــس و"عودة" امل�شيح يجب اأن يفعل كل 

ما يف و�شعه حلل هذه امل�شكلة.

وهـــذا املفهـــوم لي�ـــس مق�شوراً علـــى اأطراف املجتمع املتديـــن، بل هو منت�شر بـــني �شفوف احلركة 
الدينية – ال�شهيونية الو�شطية؛ ويتبعها اأي�شاً العديد ممن يف موؤ�ش�شات الدولة.

يعتـــرب امل�شتوطنـــون الراديكاليون اأن اندلع حرب بني العامل الإ�شالمـــي ودولة اإ�شرائيل ي�شعلها 
اإحلـــاق اأ�شـــرار بامل�شجديـــن هـــو مرحلة نحو حـــدوث حرب بني اأجـــوج وماجوج  ، احلـــرب الهائلة 
عه. اإنهـــم يحلمون بتقريب ذلك احلدث باأية و�شيلة،  املُنتَظـــرة، والتي �شت�شبق "اخلال�س" وُت�شرِّ
حتـــى يـــوؤدي جمـــيء امل�شيـــح، ابـــن داوود، بالت�شريـــع يف اإقامـــة مملكـــة اإ�شرائيـــل. لـــذا فـــاإن تواجد 

امل�شتوطنني يف حي امل�شجد الأق�شى يف البلدة القدمية ي�شكل خطراً كبرياً على الأمن العام.

ن�شـــاط  اإن  و�شلطتهـــم:  امل�شتوطنـــني  قـــوة  : م�شـــادر  عنـــوان  وكتـــب حتـــت 
امل�شتوطنـــني يف �شرقـــي املدينـــة لي�ـــس من نـــوع ن�شـــاط "الأن�شـــار"، تقوم به 
جمموعـــة كـــوادر مثالية توجـــد على هام�ـــس موؤ�ش�شة الدولـــة. امل�شتوطنون 
هـــم ذراع احلكومـــة الإ�شرائيليـــة الطـــوىل يقومـــون بالأعمـــال القـــذرة التي 
ل ت�شتطيـــع الدولـــة نف�شهـــا القيـــام بهـــا. اإنهـــم مرتبطون مبركـــز احلكومة 
اللوجي�شتـــي، وتغذيهـــم اأموالـــه، ويعملون بوحـــي منه، كما اأنهـــم يخ�شعون 

ل�شلطته.

البلديـــة  امل�شوؤولـــني يف  اأن  الده�شـــة يف  يثـــري  مـــا  ثمـــة  : ولي�ـــس  وي�شيـــف 
الذيـــن يدركـــون بـــاأن جميـــع الأبـــواب مفتوحـــة اأمـــام امل�شتوطنـــني، يوفرون 
بـــاأن  البلديـــة  �شجـــالت  ، وتك�شـــف  للم�شتوطنـــني خدمـــات علنيـــة و�شريـــة 
م�شتوطنـــني مـــن جمعيـــة اإلعاد قـــد �شاهموا بن�شـــاط يف اجتماعـــات البلدية 
التي عاجلت مو�شوع تخطيط املنطقة، وقاموا بدفع التكاليف مبا�شرة اإىل 

ــــد فـــــكـــــرة  ــــن ــــت ــــش ــــ� ت
اإىل معتقد  الهيكل 
ديـــــنـــــي بـــــــــاأن بـــنـــاء 
الـــهـــيـــكـــل مـــرحـــلـــة 
يتطلبها  �شرورية 
الإ�ــشــراع يف جميء 
املــ�ــشــيــح؛ لــــذا فـــاإن 
جمـــــمـــــل مــــفــــهــــوم 
يكمن  "اخلال�س" 
امل�شجد  تــدمــري  يف 
الأقــــــ�ــــــشــــــى، ومــــن 
ثـــم بـــنـــاء الــهــيــكــل!
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م املنطقة، وللخطـــة الرئي�شة التي مت اإعدادها عـــدة مزايا بالن�شبة  املهند�ـــس املعمـــاري الذي �شمَّ
للم�شتوطنني، وتتجاهل اأي�شاً احتياجات ال�شكان الفل�شطينيني. 

لقـــد ت�شرفـــت البلدية ب�شكل غري �شليم عندما تبنت اخلطـــة الرئي�شة؛ وقد تبنتها دون اأن تكون 
قد ح�شلت على تخويل ر�شمي لذلك، و�شمحت اأي�شاً جلمعية )اإلعاد( باأن تتقدم بربنامج البناء 

وفقاً للمخطط الذي كانت اجلمعية �شريكاُ يف اإعداده ومتويله.

نعم هذه �شهادة من خمت�س يهودي ع�شو  يف بلدية القد�س، اأو�شح اأن ما  تعي�شه القد�س معاناة 
حقيقيـــة وتواطـــوؤ دويل وعاملي مل ي�شهد له مثيل، ومع ذلك ما زال بع�س الكتاب الذين يحملون 
اأ�شمـــاء عربيـــة ي�شككـــون يف اأن ممار�شات اليهـــود �شتوؤدي اإىل تهويد القد�س، بـــل وبع�شهم ُيح�شن 

الظن باليهود وممار�شاتهم !!    

• واأقـــول يف اخلتـــام : احلقيقـــة التـــي نراهـــا باأعيننـــا تتلخ�ـــس بـــاأن م�شاريـــع تهويـــد القد�ـــس 
وامل�شجـــد الأق�شـــى م�شاريـــع عمليـــة ولي�شت جمـــرد اآمال وتطلعـــات، بل هي ممار�شـــات واإجراءات 
ومن�شاآت تفر�س على الأر�س، وال�شكوت عن تلك املمار�شات حتت م�شوغ ان�شغال ال�شعوب العربية 

بالربيـــع العربـــي، دفـــع اليهـــود للمزيـــد مـــن ت�شعيـــد املمار�شـــات، فاليهـــود 
يجيدون ا�شتغالل الفر�س ، ودرا�شة اأو�شاعنا وردود اأفعالنا .

÷    

خمـــتـــ�ـــس يـــهـــودي 
عـــ�ـــشـــو  يف بــلــديــة 
الــقــد�ــس، يــوؤكــد اأن 
ما  تعي�شه القد�س 
مـــعـــانـــاة حــقــيــقــيــة 
دويل  وتـــــــــواطـــــــــوؤ 
وعاملي مل ي�شهد له 
مــثــيــل؛ يف حــني ل 
يزال بع�س الكتاب 
الــــعــــرب يــ�ــشــكــكــون 
مبـــــــــمـــــــــار�ـــــــــشـــــــــات 
الــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــود!!
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فلسطين ورسالة السماء •
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 ربانيـــة ي�شطفـــي ربنـــا �شبحانه وتعاىل مـــن عباده ما ي�شـــاء، كا�شطفائه 
حممـــًدا عليـــه ال�شـــالة وال�شـــالم خري الب�شـــر مـــن الأنبياء، ثـــم اإبراهيم 
عليـــه ال�شالم واأويل العزم من الر�شل، ثـــم ال�شحابة الكرام بعد الأنبياء، 
واأف�شلهـــم اأبـــو بكـــر؛ ر�شـــي اهلل عنهـــم جميعـــا، ويختـــار بع�ـــس الأزمنـــة 
والأمكنـــة ويف�شلهـــا علـــى غريها؛ كمكـــة واملدينة وبـــالد ال�شام عمومـــا وبيت املقد�ـــس خ�شو�شا، 

وليلة القدر ويوم النحر والع�شر من ذي احلجة واأواخر رم�شان.

وكلما ازداد الزمان اأو املكان اأو الأ�شخا�س تعلقا وارتباطا بالتنزيل والوحي وال�شريعة؛ َعلَت املكانة، 
وارتفعــــت املنزلة، وَعُظَمــــت الف�شيلة، كليلة القدر ارتبطت بخري الكالم« القراآن«، وخري الأنبياء« 

حممد عليه ال�شالة وال�شالم«، وخري املالئكة« جربيل«، وخري ال�شهور« رم�شان« فتاأمل.

بيـــت املقد�ـــس خ�شو�شـــا وبالد ال�شـــام عموما، ارتبطـــت بر�شالة ال�شمـــاء ارتباطا وثيقـــا، يف بداية 
الزمـــان وو�شطـــه واآخـــره، حتـــى ُعرفـــت مبهـــد الر�شـــالت ومهبـــط الوحـــي 
ومهاجـــر الأنبيـــاء، واحلـــدث املتجـــدد احلا�شـــر يف اأذهـــان ونفو�ـــس وقلـــوب 

وعقول جميع امل�شلمني.

كيـــف ل تكـــون هـــذه ال�شلـــة العميقـــة بر�شالـــة ال�شمـــاء، وفيهـــا اأول قبلـــة 
للم�شلمـــني، وثـــاين م�شجـــد و�شـــع يف الأر�ـــس، وثالـــث امل�شاجـــد التـــي ت�شـــد 
اإليهـــا الرحـــال، ويف امل�شجـــد الأق�شى م�شـــرى النبي عليه ال�شـــالة وال�شالم 
ومعراجـــه اإىل ال�شمـــوات العلـــى، فيـــه ت�شاعف اأجـــور ال�شلـــوات، وفيه �شلى 
نبينـــا عليـــه ال�شالة وال�شالم اإماما بجميع الأنبياء، بورك فيه ومبن حوله، 
وهـــو حمـــراب الأتقياء، ومنرب الأنبياء، ويرجى ملـــن �شلى فيه اأن يخرج من 

ذنوبه كيوم ولدته اأمه، وقد اختار عليه ال�شالة وال�شالم فيه الفطرة.

لبيت املقد�س مكانة عظيمة يف حياة الأنبياء واملر�شلني؛ فهو قبلتهم ومنارة 
الدعوة اإىل توحيد اهلل عز وجل، فاإما ولد فيه نبي اأو مر اأو مات اأو دفن، اأو 

أ.أمين الشعبان

حلكمة

ازداد  ــا  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ كــلــمـــ
الزمان اأو املكان 
الأ�ــشــخــا�ــس  اأو 
وارتباطا  تعلقا 
بــــــالــــــتــــــنــــــزيــــــل 
والــــــــــــــــوحــــــــــــــــي 
ــــعــــة؛  ــــري ــــش ــــ� وال
َعـــــلـَــــت املـــكـــانـــة، 
وارتــــــــــفــــــــــعــــــــــت 
املنزلة، وَعُظَمت 
الـــــفـــــ�ـــــشـــــيـــــلـــــة
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�شلى وتقرب اإىل اهلل اأو جلاأ وهاجر اإليها اأو عا�س.

بيـــت املقد�ـــس مبتغـــى الفاحتني وفيه رباط املجاهدين، وهو حمل الطائفـــة املن�شورة التي تقاتل 
علـــى احلـــق، ظاهريـــن على مـــن ناواأهم، وقـــد ب�شر النبـــي عليه ال�شـــالة وال�شالم بفتحـــه ، وفيه 
يح�شم ال�شراع مع الباطل ويقتل امل�شيح الدجال، وفيه اأر�س املح�شر واملن�شر، ويف ال�شام عقر دار 

املوؤمنني.

يقول جمري الدين احلنبلي عن بيت املقد�س: ما فيه مو�شع �شرب اإل وقد �شجد عليه نبي اأو قام 
عليـــه ملـــك ...، واأول اأر�س بارك اهلل فيها بيت املقد�س...، وكلم اهلل مو�شى يف اأر�س بيت املقد�س، 
وتاب اهلل على داود و�شليمان عليهما ال�شالم يف اأر�س بيت املقد�س، ورد اهلل على �شليمان ملكه يف 
بيـــت املقد�ـــس، وب�شـــر اهلل زكريا بيحيى يف بيت املقد�س، و�شخر اهلل لـــداود اجلبال والطري يف بيت 
املقد�ـــس، وكانـــت الأنبيـــاء �شلـــوات اهلل و�شالمه عليهم يقربـــون القرابني ببيـــت املقد�س، وتتغلب 

ياأجوج على الأر�س كلها غري بيت املقد�س ويهلكهم اهلل يف اأر�س بيت املقد�س (.)1(

املسجد األقصى يف بداية الزمان وما بعده:
يبـــداأ ارتباط تلك الأر�س املباركة والبقعـــة املقد�شة واملكان الطيب، بر�شالة 
ال�شمـــاء يف بدايـــة الزمـــان، اإذ مبجـــرد بنـــاء امل�شجـــد الأق�شى كثـــاين م�شجد 
و�شـــع يف الأر�س بعـــد امل�شجد احلرام؛ ي�شبح لتلك املدينـــة وما حولها �شاأن 
عظيم ومنزلة كبرية، �شيما اإذا عرفنا اأنها ثاين مدينة عرفت التوحيد بعد 

مكة �شرفها اهلل.

ع  عـــن اأبـــي ذر ر�شـــي اهلل عنـــه قـــال:) قلـــُت: يـــا ر�شـــوَل اهلِل، اأيُّ م�شجـــٍد ُو�شِ
؟ قـــال: امل�شجُد  يف الأر�ـــسِ اأوَل؟ قـــال: امل�شجـــُد احلـــراُم. قـــال: قلُت: ثـــم اأيٌّ
الأق�شى. قلُت: كم كان بينهما؟ قال: اأربعوَن �شنًة، ثم اأيَنما اأدَرَكتَك ال�شالُة 

بعُد ف�شلِِّه، فاإنَّ الف�شَل فيه (.)2(

وقـــد رجـــح احلافظ ابن حجر اأن بناء امل�شجـــد الأق�شى كان يف عهد اآدم، كما 
بنـــي امل�شجـــد احلـــرام يف عهده، فيقول: وكـــذا قال القرطبـــي اأن احلديث ل 

ـــــــت املــــــقــــــد�ــــــس  ـــــــي ب
خـــ�ـــشـــو�ـــشـــا وبـــــالد 
الـــــ�ـــــشـــــام عــــمــــومــــا، 
ارتـــبـــطـــت بــر�ــشــالــة 
الـــ�ـــشـــمـــاء ارتـــبـــاطـــا 
بـــدايـــة  يف  وثــــيــــقــــا، 
الـــــزمـــــان وو�ـــشـــطـــه 
واآخره، حتى ُعرفت 
مبـــهـــد الــــر�ــــشــــالت 
ومــــهــــبــــط الــــوحــــي 
ومــهــاجــر الأنــبــيــاء
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يـــدل علـــى اأن اإبراهيـــم و�شليمـــان ملـــا بنيا امل�شجديـــن ابتداأ و�شعهمـــا لهما بل ذلـــك جتديد ملا كان 
اأ�ش�شه غريهما.)3(

الأر�ـــس املقد�شـــة كانـــت علـــى موعد مـــع اأحـــداث حافلة ومواقـــف ج�شيمـــة، اإذ ت�شرفت بـــاأن تكون 
اختيار ومهاجر خليل الرحمن وخري الب�شر بعد النبي العدنان؛ اإبراهيم عليه وعلى نبينا اأف�شل 
ال�شـــالة وال�شـــالم، و�شاحبـــه يف هجرته من العراق لوط عليه ال�شالم، بعد اإذ جناه اهلل من النار 

وعبَّاد الأ�شنام.

ِتـــي َباَرْكَنا ِفيَها ِلْلَعامَلنَِي . َوَوَهْبَنا َلُه اإِ�ْشَحاَق َوَيْعُقوَب  ىَل اْلأَْر�ِس الَّ ْيَناُه َوُلوًطا اإِ قـــال تعـــاىل:{ َوجَنَّ
ـــنَي})4(،اأي اإنـــه تعاىل اأمت عليـــه النعمة، فاأجناه واأجنـــى لوطا معه اإىل  احِلِ َناِفلَـــًة َوُكالاًّ َجَعْلَنـــا �شَ
الأر�ـــس التي باركها، بكرثة ما بعث فيها مـــن الأنبياء الذينانت�شرت �شرائعهم،يف اأقا�شي املعمور، 

وكرثة خ�شبها واأ�شجارها وثمارها واأنهارها، فهي اأ�س اخلريات الدينية والدنيوية معا.)5(

والهجرة يف �شبيل اهلل وبحثا عن مكان اآمن توؤدى فيه �شعائر اهلل وتتحقق فيه العبودية كما اأراد 
اهلل؛ ل تكـــون اإل مـــن مـــكان مف�شول اإىل فا�شـــل �شرعا، ومن بيئة بعيدة عـــن التوحيد وال�شالح 

اإىل بيئة موحدة تقية نقية من �شوائب ال�شرك.

وقـــد ارتفـــع ر�شيد تلك الأر�ـــس املقد�شة، بعد اأن وطاأهـــا خليل الرحمن، ثم 
ازداد هذا التعلق والرتابط بر�شالة ال�شماء، بعد اأن وهب �شبحانه له اإ�شحق 
ويعقـــوب، ) زيـــادة وف�شـــال مـــن غـــري �شوؤال، ثـــم اأ�شـــار اإىل اأن من�شـــاأ الربكة 
ـــنَي« بال�شتقامـــة والتمكـــني يف  فيهمـــا ال�شـــالح بقولـــه: »ُكالاًّ َجَعْلنـــا �شاحِلِ

الهداية (.)6(

يقـــول �شيـــخ الإ�شـــالم: ومعلـــوم اأن اإبراهيم اإمنـــا جناه اهلل ولوطـــا اإىل اأر�س 
ال�شام من اأر�س اجلزيرة والفرات.)7(

بقـــي التعلـــق الكبري والرتباط العميـــق لتلك الأر�س، بر�شالـــة ال�شماء عرب 
اأنبياء اهلل بني مهاجر و�شاكن ومار ومتعبِّد، بل اأبعد من ذلك متنيهم املوت 
والدفـــن فيهـــا، كمـــا اأو�شى يو�شـــف عليه ال�شـــالم علماء بنـــي اإ�شرائيل واأخذ 

بــــيــــت املـــقـــد�ـــس 
مـــــــــبـــــــــتـــــــــغـــــــــى 
الـــــــــفـــــــــاحتـــــــــني 
ــــــه ربـــــــاط  وفــــــي
املـــــجـــــاهـــــديـــــن، 
وهــــــــــــــــــو حمـــــل 
الــــــــطــــــــائــــــــفــــــــة 
التي  املــنــ�ــشــورة 
تـــــقـــــاتـــــل عـــلـــى 
احلق، ظاهرين 
على من ناواأهم 
الدين يــوم  اإىل 
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عليهم موثقا، األ يخرجوا من م�شر حتى ينقلوا ج�شده، اإىل الأر�س املباركة، كما يف ق�شة عجوز 
بنـــي اإ�شرائيـــل)8(، التـــي فيها من الفوائد العظـــام ال�شيء الكثري من اأبرزها حر�ـــس الأنبياء على 

الإقامة اأو املثوى بعد املوت، يف اأف�شل بقاع الأر�س حتقيقا للتوحيد.

بعـــد اأن امـــن اهلل �شبحانـــه على مو�شى وقومه باأن اأجناهم من فرعـــون وجنوده؛ ق�شدوا البقعة 
املباركـــة بيـــت املقد�س، وعندما اقرتبوا من الو�شول ذكرهم مو�شى عليه ال�شالم بنعم اهلل عليهم 
الدينية والدنيوية، وحثهم على جهاد اجلبابرة الوثنيني، فتخاذلوا وعوقبوا بالتيه اأربعني �شنة!

ولأن دعوة مو�شى امتداد ل�شائر الأنبياء، فتعلقه بالأر�س املباركة تعلق كبري اإل اأن قومه خذلوه، 
وعندما دنا اأجله دعا اهلل اأن يدنيه من الأر�س املقد�شة رمية حجر، فيقول عليه ال�شالة وال�شالم 

لأ�شحابه: )فلو كنُت َثمَّ لأريتكم قربه اإىل جانب الطريق حتت الكثيب الأحمر(.)9(

يلَِة َمْن ِفيَها  �َشِة َفِل�َشَرِفَها َوَف�شِ ا �ُشوؤَاُلـــُه اْلإِْدَناَء ِمَن اْلأَْر�ِس امْلَُقدَّ قـــال النـــووي يف �شرح م�شلم: َواأَمَّ
ِهْم. ِمَن امْلَْدُفوِننَي ِمَن اْلأَْنِبَياِء َوَغرْيِ

ودل احلديـــث علـــى ف�شـــل الدفـــن يف الأر�ـــس املقد�شـــة، واأنه اأمنيـــة الأنبياء 
واملر�شلـــني، وعبـــاد اهلل ال�شاحلني، حيث �شاأل مو�شـــى ربه اأن يدنيه من بيت 

املقد�س رمية بحجر.)10(

ثم ح�شلت املعجزة بحب�س ال�شم�س ليو�شع بن نون عليه ال�شالم، ليايل �شار 
اإىل فتـــح بيـــت املقد�ـــس، ومل حت�شل لغـــريه اإطالقا، فحا�شرهـــا عند �شالة 
الع�شـــر يوم اجلمعة، ولقي العدو عند اقـــرتاب غيابها، فقال لل�شم�س: اإنكِّ 

ماأمورة واأنا ماأمور، اللهم احب�شها علينا، فحب�شت حتى فتح اهلل عليه.)11(

وهنـــا التفاتة جميلـــة لطالبي الن�شر والتمكني، التـــي اأ�شبابها كلها معنوية 
كمـــا يف كتـــاب اهلل و�شنة نبيـــه ال�شحيحة؛ اإذ طلب يو�شـــع األ ي�شارك معه يف 
فتح بيت املقد�س كل من تعلق قلبه بالدنيا، اأو ان�شغل فكره وعقله باأمر من 
�شوؤونهـــا، لذلـــك يقول النـــووي يف �شرحه علـــى م�شلـــم)12(: اأن الأمور املهمة 
ينبغي األ تفو�س اإل اإىل اأويل احلزم وفراغ البال لها ول تفو�س اإىل متعلق 

دل احلديث على 
فــــ�ــــشــــل الــــدفــــن 
الأر�ـــــــــــــــــــــس  يف 
املـــقـــد�ـــشـــة، واأنـــــه 
اأمــنــيــة الأنــبــيــاء 
واملر�شلني، وعباد 
ال�شاحلني،  اهلل 
ـــــــاأل  حـــــــيـــــــث �ـــــــش
مـــــــو�ـــــــشـــــــى ربـــــــه 
مــن  يـــدنـــيـــه  اأن 
بـــــيـــــت املــــقــــد�ــــس 
رمــــــيــــــة بـــحـــجـــر
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القلب بغريها لأن ذلك ي�شعف عزمه ويفوت كمال بذل و�شعه فيه.

ولأهميـــة تلـــك الأر�ـــس وارتباطها الكبـــري بر�شالة ال�شماء؛ ولـــد فيها عي�شى عليـــه ال�شالم خامت 
اأنبياء بني اإ�شرائيل، وتكلم يف املهد �شبيا واأنزلت عليه املائدة ورفعه اإىل ال�شماء من بيت املقد�س، 

ورزقت مرمي بفاكهة ال�شيف يف ال�شتاء وفاكهة ال�شتاء يف ال�شيف يف بيت املقد�س.

املسجد األقصى ورسالة السماء فـي وسط الزمان:
مل يعـــرف التاريـــخ بقعـــة ارتبطت زمانيا بر�شالـــة ال�شماء كما هي يف بيت املقد�ـــس، وكان لها �شاأن 
عظيـــم وتعلـــق كبري يف حياة نبينا حممـــد �شلى اهلل عليه واآله و�شلم خـــامت الأنبياء واملر�شلني، اإذ 
ب�شـــر بفتحهـــا، كمـــا يف حديـــث عوف بن مالـــك الأ�شجعي قال: اأتيـــُت النبيَّ �شلَّـــى اهلُل عليِه و�شلََّم 
ٍة مـــن اأُْدٍم، فقال: ) اعدْد �شًتا بني يـــدْي ال�شاعِة: َمْوِتي، ثـــم َفْتُح بيِت  يف غـــزوِة تبـــوَك، وهـــو يف ُقبَّ

املقد�ِس ... ()13(.

مل يكتـــف عليـــه ال�شالة وال�شـــالم بب�شارة اأ�شحابه بفتح بيت املقد�س، بـــل �شارك بنف�شه يف غزوة 
تبـــوك، ثـــم جهـــز عليـــه ال�شـــالة وال�شـــالم �شريـــة بقيـــادة اأ�شامة بـــن زيد يف 
معركـــة موؤتـــة، وا�شتمر هذا البعث بعد وفاته عليـــه ال�شالة وال�شالم، حتى 
فتحـــت بيـــت املقد�س يف زمـــن اخلليفة العـــادل عمر بن اخلطـــاب ر�شي اهلل 

عنه �شنة 15 هـ.

ِل بدُء اأمِرَك؟ قاَل: دعوُة  ، ما كاَن اأوَّ ِ وعـــن اأبـــي اأمامة قال قلُت: يا ر�شوَل اهللَّ
ي اأنَُّه خرج منهـــا نـــوٌر اأ�شاءت َلُه  اأبـــي اإبراهيـــَم، وُب�شـــرى عي�َشـــى بي وراأت اأمِّ

اِم.)14( ق�شوُر ال�شَّ

يقـــول ابن كثري)15(: وتخ�شي�س ال�شام بظهور نوره اإ�شارة اإىل ا�شتقرار دينه 
وثبوتـــه ببـــالد ال�شـــام، ولهذا تكـــون ال�شام يف اآخـــر الزمان معقـــال لالإ�شالم 
واأهلـــه، وبهـــا ينـــزل عي�شـــى ابـــن مـــرمي اإذا نـــزل بدم�شـــق باملنـــارة ال�شرقيـــة 

البي�شاء منها.

يف و�شـــط الزمـــان كانـــت معجـــزة الإ�شـــراء واملعـــراج؛ تلـــك الرحلـــة الفريدة 

ولأهــــــمــــــيــــــة تـــلـــك 
وارتباطها  الأر�ــس 
الـــكـــبـــري بــر�ــشــالــة 
الـــــ�ـــــشـــــمـــــاء؛ ولـــــد 
فــــــيــــــهــــــا عــــيــــ�ــــشــــى 
عــــلــــيــــه الــــ�ــــشــــالم 
اأنـــبـــيـــاء بني  خــــامت 
اإ�شرائيل، وتكلم يف 
املهد �شبيا واأنزلت 
عليه املائدة ورفعه 
مــن  الـــ�ـــشـــمـــاء  اإىل 
بــــــيــــــت املـــــقـــــد�ـــــس
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والق�شـــة العجيبـــة، واملعجـــزة املبهرة واحلادثة العظيمـــة ذات الآيات اجلليلة، التـــي اأكد اهلل فيها 
اأهمية الأر�س املقد�شة ومدى تعلقها احلثيث بر�شالة ال�شماء.

اهلل �شبحانـــه وتعـــاىل قـــادر اأن يكون املعـــراج مبا�شرة من امل�شجـــد احلرام اإىل ال�شمـــوات العلى ثم 
العـــودة اإىل مكـــة، لكن حلكمة بالغة ومعـــاين عظيمة، كانت هذه الف�شيلـــة لالأر�س الطيبة التي 
ت�شرفت باأن تكون م�شرى حبيبنا عليه ال�شالة وال�شالم، ثم معراجه اإىل �شدرة املنتهى، وراأى من 
اآيات ربه الكربى، وفر�س اأعظم ركن بعد التوحيد، واجتمع يف هذه الليلة جميع الأنبياء و�شلى 

بهم نبينا عليه ال�شالة وال�شالم اإماما.

فلسطيـن ورسالة السماء آخر الزمان:
كما هو معلوم اأن ُلب وحمور ال�شراع بني احلق والباطل، مبختلف الع�شور يكون يف بيت املقد�س، 
حتى ُيح�شم بنزول عي�شى عليه ال�شالم عند املنارة البي�شاء �شرقي دم�شق، ويقتل م�شيح ال�شالل 

امل�شيح الدجال يف باب لّد بفل�شطني.

ال�شـــالم-  عليـــه  عي�شـــى  اأي  فُيْدِرُكـــه-  وال�شـــالم:  ال�شـــالة  عليـــه  يقـــول 
، فيقتُلـــه–اأي امل�شيح الدجال-، فَيْهِزُم اهلُل اليهوَد، فال  عند باِب ُلدٍّ ال�شرقـــيِّ

)16(... ا خلق اهلُل َعزَّ وَجلَّ َيَتواَقى به يهوديٌّ َيْبَقى �شيٌء مِمَّ

تـــي يقاِتلوَن على  ويقـــول عليـــه ال�شـــالة وال�شـــالم: )ل َتـــزاُل طائفٌة مـــن اأُمَّ
، ظاِهِريَن على َمن ناَواأَُهْم، حتى يقاِتَل اآِخُرهم امل�شيَح الدجالَ(.)17( احلقِّ

بـــل ذهـــب عليه ال�شالة وال�شـــالم لو�شف دٍقيق وُبعد عميـــق، ملا يح�شل اآخر 
الزمـــان واإعجـــاز مبهر، عندما اأخـــرب اأننا �شنقاتل اليهود! مـــع اأنه يف زمانه 

�شلى اهلل عليه و�شلم كان الروم هم من ي�شيطر على بيت املقد�س!

يقـــول عليه ال�شالة وال�شـــالم:) ُتـقـاِتـلــــوَن الـيـهوَد، حتى َيـخـَتــِبــــَئ اأحــُدهــم 
َوراَء احلَجـــِر، فيقـــوُل: يـــا عبـــَد اهلِل، هـــذا يهـــوِديٌّ َورائـــي فاقُتْلـــه ( وفــــي 
رواية:)حـتــــى يـقـــول احلجر وراءه اليهـــودي: يـــا م�شـلم هذا يـهـودي ورائي 

فاقتله (.)18(

حمــــــور الـــ�ـــشـــراع 
بـــــــــــــــــــــني احلــــــــــــــق 
والــــــــــــبــــــــــــاطــــــــــــل، 
الع�شور  مبختلف 
بـــيـــت  يف  يـــــــكـــــــون 
املــــــقــــــد�ــــــس، حــتــى 
ُيــــحــــ�ــــشــــم بــــنــــزول 
ـــه  ـــي عـــــيـــــ�ـــــشـــــى عـــل
ال�شالم عند املنارة 
الــبــيــ�ــشــاء �ــشــرقــي 
دمــــ�ــــشــــق، ويـــقـــتـــل 
املـــ�ـــشـــيـــح الـــدجـــال
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اَلم،  ا �شيقع ِعْند نُزول ِعي�َشى، َعلَْيِه ال�شَّ َوِفيه: مْعجَزة للنَِّبي �شلى اهلل َعلَْيِه َو�شلم َحْيُث اأخرب مِبَ
ع اختفائهم.)19( من تكلم اجلماد والإخبار َواْلأَمر بقتل اْلَيُهود واإظهاره اإيَّاُهم يِف َمَوا�شِ

وهنـــا لفتـــة عجيبة توؤ�شل بقـــوة حلقيقة ارتباط تلك الأر�ـــس املباركة بر�شالـــة ال�شماء مبختلف 
الأزمـــان، وهـــي اأن الن�شـــر لـــن يتحقـــق اإل مبقدمـــات واأ�شبـــاب مـــن اأعظمهـــا حتقيـــق العبوديـــة 
وال�شت�شالم لرب الربية، التي هي خال�شة ر�شالة ال�شماء التي يحملها جميع الأنبياء واملر�شلني 

لدعوة كافة الب�شر.

بالد الشام فضيلة املكان والسكان:
الف�شائـــل اإمـــا تكون باعتبار املكان يف الغالب الأعم كمكة واملدينـــة، واإما باعتبار ال�شكان كاليمن، 
اأما بالد ال�شام عموما وبيت املقد�س خ�شو�شا وردت فيها ف�شائل تتعلق باملكان واأخرى بال�شكان، 
وهذه ميزة عظيمة لها دللت كبرية، مل تنل هذا الف�شل بقعة ب�شاكنيها اإل تلك الأر�س املقد�شة، 

ويف هذا اإ�شراة قوية ودللة قاطعة لالرتباط املتني بر�شالة ال�شماء.

يقـــول �شيـــخ الإ�شالم: والنبي �شلـــى اهلل عليه و�شلم ميز اأهـــل ال�شام بالقيام 
باأمر اهلل دائما اإىل اآخر الدهر وباأن الطائفة املن�شورة فيهم اإىل اآخر الدهر 
فهـــو اإخبـــار عـــن اأمر دائـــم م�شتمر فيهـــم مع الكـــرثة والقوة وهـــذا الو�شف 
لي�ـــس لغـــري ال�شام من اأر�س الإ�شالم؛ فـــاإن احلجاز - التي هي اأ�شل الإميان 
نق�س يف اآخر الزمان: منها العلم والإميان والن�شر واجلهاد وكذلك اليمن 
والعراق وامل�شرق. واأما ال�شام فلم يزل فيها العلم والإميان ومن يقاتل عليه 

من�شورا موؤيدا يف كل وقت.)20(

وكم بال�شام من �شرف وف�شل      ومرتقب لدى بّر وبحر

بالد بـارك الرحــــمن فيــــــها         فقـّد�شـها على علم وخرب

ف�شيلتـــي  بـــني  ال�شـــام  لأهـــل  وال�شـــالم  ال�شـــالة  عليـــه  النبـــي  وقـــد جمـــع 
املـــكان وال�شـــكان يف حديـــث عبـــد اهلل بـــن حوالـــة، اإذ يقـــول عليـــه ال�شـــالة 
وال�شالم:)�شي�شـــري الأمـــر اإىل اأن تكونوا جنودا جمنـــدة جند بال�شام وجند 

ال�شام عموما  بالد 
وبــــــيــــــت املــــقــــد�ــــس 
وردت  خـــ�ـــشـــو�ـــشـــا 
فـــــيـــــهـــــا فــــ�ــــشــــائــــل 
تــــتــــعــــلــــق بــــاملــــكــــان 
بال�شكان،  واأخـــرى 
وهـــــــــــــــــــذه مــــــيــــــزة 
عظيمة لها دللت 
تــنــل  مل  كــــــبــــــرية، 
بقعة  الف�شل  هــذا 
تلك  اإل  ب�شاكنيها 
الأر�ـــــــس املــقــد�ــشــة
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باليمـــن وجنـــد بالعراق عليك بال�شـــام فاإنها خرية اهلل من اأر�شه يجتبـــي اإليها خريته من عباده 
فاإن اأبيتم فعليكم مينكم وا�شقوا من غدركم فاإن اهلل قد توكل يل بال�شام واأهله (.)21(

ويف روايـــة:) عليكـــم بال�شـــام فاإنهـــا �شفوة بـــالد اهلل ي�شكنها خريتـــه من خلقه فمـــن اأبى فليلحق 
بيمنه ولي�شق من غدره فاإن اهلل عز وجل تكفل يل بال�شام واأهله (.)22(

ُ ِبِه َفال �شيعة عليه.)23( ل اهللَّ قال ربيعة: ف�شمعت اأبا اإدري�س يحدث بهذا احلديث، يقول: َوَمْن تكفَّ
وكان اخلوايل يقول: ومن تكفل اهلل به فال �شعية عليه.)24(

قـــال العـــز بن عبـــد ال�شالم رحمه اهلل: وهذه �شهادة من ر�شـــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم باختيار 
ال�شـــام، وبف�شلهـــا وبا�شطفائه �شاكنيهـــا، واختياره لقاطنيها، وقد راأينا ذلـــك بامل�شاهدة، فاإن من 
راأى �شاحلـــي اأهـــل ال�شام ون�شبتهم اإىل غريهم راأى بينهم مـــن التفاوت ما يدل على ا�شطفائهم 

واجتبائهم.)25(

قـــال عليـــه ال�شـــالة وال�شـــالم:) �َشَتُكوُن ِهْجَرٌة بعَد ِهْجـــَرٍة، َفِخياُر اأهـــِل الأر�ِس اأَْلَزُمُهـــْم ُمهاَجَر 
وُهـــْم، َتْقَذُرُهْم َنْف�ُس  اإبراهيـــَم، وَيْبَقـــى يف الأر�ِس �ِشَراُر اأهِلِهـــا، َتْلِفُظُهْم اأَْر�شُ

�ُشُرُهُم الناُر مع الِقَرَدِة واخَلناِزيِر (.)26( اهلِل، وحَتْ

قـــال ال�شـــراح: يعني ينتقـــل من الأرا�شي التـــي ي�شتويل عليهـــا الكفرة خيار 
اأهلهـــا، ويبقـــى خ�شا�ـــس تخلفـــوا عن املهاجريـــن رغبة يف الدنيـــا، ورهبة عن 
القتـــال، وحر�شـــا علـــى مـــا كان لهـــم فيها من �شيـــاع وموا�ـــس ونحوهما من 
متاع الدنيا فهم خل�شة نفو�شهم، و�شعف دينهم كال�شيء امل�شرتذل امل�شتقذر 
عنـــد النفو�س الزكية، وكاأن الأر�س ت�شتنكف عنهم فتقذفهم، واهلل �شبحانه 
يكرههـــم فيبعدهـــم مـــن مظان رحمته، وحمـــل كرامته ; اإبعـــاد من ي�شتقذر 
ال�شـــيء وينفـــر عنه طبعـــه، فلذلك منعهم من اخلـــروج. وثبطهم قعودا مع 

اأعداء الدين.)27(
قال عليه ال�شالة وال�شالم:) األ واإن الإميان اإذا وقعت الفن بال�شام (.)28(

وقـــال اأي�شـــا:) اإذا ف�شد اأهل ال�شام فال خري فيكم ول تزال طائفة من اأمتي 

)عـــــــلـــــــيـــــــكـــــــم 
فاإنها  بال�شام 
�ـــشـــفـــوة بـــالد 
يــ�ــشــكــنــهــا  اهلل 
خـــــريتـــــه مــن 
خــــلــــقــــه فــمــن 
فليلحق  اأبـــــى 
ولي�شق  بيمنه 
مـــــــــن غـــــــــدره 
عـــز  اهلل  فــــــــــــاإن 
وجـــــل تــكــفــل يل 
بــالــ�ــشــام واأهــلــه(
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من�شورين ل ي�شرهم من خذلهم حتى تقوم ال�شاعة ()29(، فهذا مقيا�س عجيب بارتباط خريية 
الأمة بخريية اأهل ال�شام مبفهوم املخالفة فتاأمل.

يقـــول �شيـــخ الإ�شـــالم: ثبـــت لل�شام واأهلـــه مناقب: بالكتـــاب وال�شنة واآثـــار العلماء. وهـــي اأحد ما 
اعتمدتـــه يف حت�شي�شـــي امل�شلمـــني علـــى غـــزو التتار واأمـــري لهم: بلـــزوم دم�شق ونهيـــي لهم عن 
الفرار اإىل م�شر وا�شتدعائي الع�شكر امل�شري اإىل ال�شام وتثبيت ال�شامي فيه. وقد جرت يف ذلك 

ف�شول متعددة.)30(

ومن فضائل بيت املقدس املكانية:
• اأنها اأول قبلة للم�شلمني.

• ثاين م�شجد و�شع يف الأر�س.
ت�شد اإليها الرحال. التي  امل�شاجد  •   ثالث 

الر�شالت. ومهد  فيها،  وقبورهم  ومعدنهم  ومهاجرهم  الأنبياء  • مهبط 
العلى. ال�شموات  اإىل  ومعراجه  وال�شالم  ال�شالة  عليه  النبي  • م�شرى 

• فيهـــا ت�شـــاف اأجـــر ال�شلـــوات، ويرجـــى ملن �شلى فيها اأن يخـــرج من ذنوبه 
كيوم ولدته اأمه.

وال�شالم اإماما بجميع الأنبياء. ال�شالة  عليه  نبينا  �شلى  • فيها 
جولها. ومبن  فيها  • بورك 

واملن�شر. املح�شر  • اأر�س 
ال�شام. على  اأجنحتها  با�شطة  الرحمن  • مالئكة 

بال�شام. والإ�شالم  الكتاب  • عمود 
• وديعـــة حممـــد عليـــه ال�شـــالة وال�شـــالم واأمانـــة عمر ر�شـــي اهلل عنه يف 

ذمتنا.
اأن يكون له مو�شع �شغري  • تعلـــق قلـــوب امل�شلمني به لدرجة متني امل�شلم 

الـــــعـــــبـــــوديـــــة   
اأ�ــــــــــــــــشــــــــــــــــرف 
احلــــــــــــــــــــــــالت 
واأرفـــــــــــــــــــــــــــــــــع 
بها  املــقــامــات، 
ــــــــُرَف مــن  �ــــــــشَ
�َشُرًف، وارَتَفَع 
مــــــن ارتـــــفـــــع، 
وما  اهلل،  عند 
اهلل  خــــــاطــــــب 
اإل  اأحـــــــبـــــــاءه 
بــــالــــعــــبــــوديــــة
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يطل عليه اأحب اإليه من الدنيا وما فيها.
يدخله. ول  الدجال  من  املوؤمنون  يتح�شن  • فيه 

• اأر�س وقفية واأمانة يف اأعناق امل�شلمني.
اأنها: �شاكنيها  ف�شائل  • ومن 

• مبتغى الفاحتني.
املوؤمنني. دار  • عقر 
املجاهدين. • رباط 

التي تقاتل على احلق. املن�شورة  الطائفة  • حمل 
الأمة. خلريية  ومقيا�س  ميزان  • اأهلها 

اهلل باأهل ال�شام. • تكفل 
بال�شام. الفن  زمن  • الإميان 

كل هـــذه الف�شائـــل واملزايا، التي مل تتجمع ملـــكان مع اأهله، اإل لبالد ال�شام؛ 
تـــدل دللـــة وا�شحة علـــى اأهميتها من الناحيـــة العقديـــة وارتباطها القوي 
بر�شالـــة التوحيـــد الربانيـــة عرب الأزمـــان، وما يجري الآن مـــن �شراع قوى 
العـــامل باأ�شـــره علـــى اأر�ـــس ال�شـــام لدللـــة وا�شحة علـــى تلك الأهميـــة، واأن 

موازين القوى قد تتاأثر بح�شول حتولت يف بالد ال�شام.

كيـــف ل تكـــون كذلـــك وقد دخلهـــا خـــرية النا�س بعـــد الأنبياء، مـــن �شحابة 
النبـــي عليـــه ال�شالة وال�شـــالم، قال الوليد بـــن م�شلم: دخلـــت ال�شام ع�شرة 

اآلف عني راأت ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم.

ن�شـــاأل اهلل اأن يقـــر اأعيننـــا با�شتعـــادة امل�شجـــد الأق�شـــى، ويرزقنـــا فيه �شالة 
قبـــل املمـــات، واأن يحفظ اأهلنا يف عموم بـــالد ال�شام من كيد الكائدين ومكر 

املاكرين، واأن ينعم عليهم بالن�شر والأمن والأمان عاجال غري اآجل.

الــــــفــــــ�ــــــشــــــائــــــل   
واملــزايــا، التي مل 
مع  ملكان  تتجمع 
لــبــالد  اإل  اأهـــلـــه، 
الــــــ�ــــــشــــــام؛ تـــــدل 
دللـــــــة وا�ـــشـــحـــة 
على اأهميتها من 
العقدية  الناحية 
وارتباطها القوي 
التوحيد  بر�شالة 
ـــــــــة  ـــــــــي ـــــــــان ـــــــــرب ال
عـــــــرب الأزمـــــــــــــان
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كيف يربي اليهود أبناءهم ؟!! •
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ال�شهيونيُة على اأ�ش�ٍس تربويٍة تقوم على فكرة :)التفرد والتميز( التي 
متحـــورت حـــول �شعـــار )�شعـــب اهلل املختار( ودفـــع كل ما يخـــدم ال�شعاَر 
مـــن م�شـــادٍر يهوديـــٍة توراتيٍة اأو تلموديـــٍة ب�شروحاِته املتعـــددة وفتاوى 
احلاخامـــاِت وكتـــب اأدبية ، تعمل هـــذه امل�شاُدر مبجموعِهـــا على  تربيِة 

الطفِل اليهودي  ج�شدياً واجتماعياً وانفعالياً وعقلياً على بناء يهودي اإثني . 

ويـــرى باحثـــوَن اأن مـــن امل�شـــاَدر املهمـــَة للرتبيِة و التعبئـــِة  ال�شهيونيـــة ، موؤلفاُت ومذكـــراُت ال�شا�شِة 
�شني  ، ومن هذه املوؤلفاِت علـــى �شبيِل املثاِل: كتاُب روما والقد�س ملو�شى  رين و موؤ�شِّ الأوائـــل مـــن منظِّ
هي�ـــس )1812-1875(، وكتـــاب التحرِر الذاتـــي لبن�شكر رئي�ِس جمعيِة حمبـــي �شهيون )1891-1821(، 
وكتاب الدولة اليهودية لهرتزل )1860-1904(، ي�شاف اإىل ذلك كتاباُت ثالثِة مفكرين اآخرين كانوا 
عالماٍت بارزة يف التاريخ ال�شهيوين وهم اآحاد هاعام )1856-1927( وهو �شاحب فل�شفة ال�شهيونية 
الثقافية، واآرون دافيد جوردون )1856-1922( وهو �شاحب فل�شفِة دين العمل، 

وفالدميري جابوتن�شكي �شاحب فل�شفة القوة )1940-1880( .

أهمية تعلم وتعليم التوراة والتلمود: 

اإن يف التـــوراة والتلمـــود  ما يكفـــي ل�شياغة �شخ�شية يهودية ناقمة على كل 
�شـــيء غـــري يهـــودي ، فهذا الن�ـــسُ التوراتي الـــذي يقول: »مـــن كان له ولد 
فليعلْمـــه التـــوراة«، وجـــاء :)لي�ـــس هناك مـــا هو اأ�شمـــى مقاماً مـــن التلمود 
املقد�ـــس ( )1(  والكارثـــُة الأكـــرب يف الكفِر الذي متادوا بـــه هو افرتاوؤهم على 
اهلل تعاىل اأنه يدر�ُس التلمود الذي كتبه حاخاماتهم ، جاء فيه :)ان اهلل يف 

الليل يدر�س التلمود ( )2(!! .     

عقيدة االستعالِء على الشعوب:

متثلـــت مقومات ال�شخ�شيـــة ال�شهيونية يف التع�شـــِب العن�شري  والديني، 

اعتمدت

أ . جهاد العايش 

اعـــــــــــــتـــــــــــــمـــــــــــــدت 
على  ال�شهيونيُة 
اأ�ــــشــــ�ــــٍس تـــربـــويـــٍة 
تـــــــــــقـــــــــــوم عـــــلـــــى 
فــــكــــرة )الـــتـــفـــرد 
والـــتـــمـــيـــز( الــتــي 
متـــــحـــــورت حـــول 
اهلل  )�شعب  �شعار 
املــــخــــتــــار( ودفـــــع 
كـــــــل مـــــــا يــــخــــدم 
ــــــعــــــاَر مـــن  ــــــش ــــــ� ال
مــ�ــشــادٍر يــهــوديــٍة 
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وفنـــاء العـــامل اأمام اإ�شرائيل، ويف نظرهم اأنهم  اأح�شن اخللـــق  و�شواهم حيواناٌت يف �شورِة ب�شر؛ 
ُخلقـــوا  ليكونـــوا يف خدمتهـــم ، جاء يف التلمود : )اليهود وحدهم هم ب�شر ، اأما ال�شعوُب الأخرى 
لي�شـــت �شـــوى اأنـــواع خمتلفة مـــن احليوانـــات ( )3( ، وجاء يف �شفـــر التثنية 6:7) لأنـــك اأنت �شعُب 
مقد�ـــُس للـــرب اإلهـــك ، اإيـــاك قـــد اختار الرب اإلهـــك ، لتكون لـــه �شعبا اأخ�س من جميـــع ال�شعوب 
الذيـــن علـــى وجه الأر�س(، نعم هذه هي العن�شرية املقيتـــة التي تربت عليها الأجيال  اليهودية 

والتي  ولدت يف �شلوكهم ، الدمويَة التي ل حدود لها .

اإن �شائـــر كتبهـــم املقد�شة واأدبياتهم ل تخلو من مبالغات متطرفة يف تزكية اليهود على غريهم 
مـــن العاملـــني ، ورد يف )�شفـــِر الالويـــني: 26 (  : "اأنـــا الـــرُب اإلهُكـــم الذي ميزكم مـــن ال�شعوب "، 
و)�شفـــر التثنيـــة:816( ويقـــول ما يلـــي " لأنك �شعٌب مقد�ٌس للـــرب اإلهك قد اختـــار الرب الهك 

لتكوَن له �شعبا اأخ�ُس من جميِع ال�شعوِب الذين على وجه الأر�س ".

ومتـــادى التلمـــود كعادته يف املبالغة يف الكفر والتطـــاول على رب العزة ، كما جاء فيه " ان اليهوَد 
اأحـــب اإىل اهلل مـــن املالئكـــِة وهم مـــن عن�شر اهلل ، كالولِد مـــن عن�شر اأبيه فمـــن ي�شفع اليهودي 

كمن ي�شفُع اهلل " )4( تعاىل اهلل عن ذلك علوا كبريا !!. 

يقـــول " مو�شـــى هي�ـــس " مـــا يلـــي :" اإن ال�شخ�س الذي ل يقـــول اإن ال�شعَب 
اليهودي هو �شعُب اهلل املختاُر ل بد اأن يكون اأعمى "  .

لقـــد فهـــم لوثـــر هـــذه احلقيقـــة ، لكنه فهمـــا يف وقـــت متاأخر جـــدا ، بعدما 
�شـــوق ومهـــد  لليهـــود الطريق اأمامهم مـــن خالل عقيدتـــه الربوت�شتانتية 
التـــي كانت مطية ركبها اليهـــود وت�شلقوا بها الكني�شـــة ال�شليبية و�شعوبها 
الأوروبيـــة ، كتـــب "لوثـــر" يف كتاِبـــه "نفاق اليهـــود" وا�شفاً اأهميـــَة التلموِد 
بالن�شبـــِة لليهـــود ،بـــاأن الـــذي يبحـــُث يف ال�شخ�شيـــِة اليهوديـــِة وتعقيداِتهـــا 
ودوافِعها دون اأن َيْدُر�َس قوة ال�شِر الكامنِة يف التلموِد فكاأنه مل يعرْف ولن 
يعـــرَف دليـــَل ال�شخ�شيِة اليهوديِة ، وهو التلمـــوُد !.واأن التلموَد هو ال�شبُب 

الرئي�ُس يف �شياغِة و�شناعِة املزيِد من اخل�ِشة يف ال�شخ�شيِة اليهوديِة .

ــــوراة  ــــت ال يف  اإن 
والــــتــــلــــمــــود  مــا 
ل�شياغة  يــكــفــي 
�ــــــشــــــخــــــ�ــــــشــــــيــــــة 
يـــهـــوديـــة نــاقــمــة 
عـــلـــى كــــل �ــشــيء 
غـــــري يـــــهـــــودي ، 
الأكرب  والكارثُة 
يف الــكــفــِر الـــذي 
متـــــــــادوا بـــــه هــو 
افــــــــــــــرتاوؤهــــــــــــــم 
تــعــاىل عــلــى اهلل 
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ومـــن فتـــاوى احلاخام " اآريل " اإن اخلارجني عـــن الديِن اليهودِي خنازيٌر جن�شٌه ، واإذا كان غرُي 
اليهـــودِي قـــد خلـــق على هيئِة الإن�شـــان؛ فما ذلك ال ليكـــون لئقاً خلدمِة اليهـــود الذين ُخلقت 

الدنيا لأجلهم "  .

لقد  تولدت هذه امل�شاعر  بناًء على  روح النعزاِل لدى اليهوِد ، وبناء على تعاليم الدين اليهودي 
املتطرفِة  وكراهيتهم لكل ال�شعوِب ، تكونت  عقيدة ) �شعب اهلل املختار ( !!

استحالهلم  دماء الناس من غري سبب :

لقـــد كانـــت النظرة والعقيدة ال�شتعالئيـــة والفوقية اليهودية �شببا من اأ�شبـــاب ا�شتحالل دماء 
ال�شعـــوب ومـــن غـــري مـــربر، و ل ت�شـــرتط كتبهم املقد�شة �شببـــا يف قتل غري اليهـــود؛ بل هي من 
القربات التي يتقرب بها اليهودي اإىل اهلل ،  جاء يف )�شفر ا�شرائيل  ب:177  ( :"اليهودي الذي 
يقتـــل م�شيحيـــا ل يقـــرتف اإثمـــا ، بل يقـــدم اإىل اهلل اأ�شحيـــة مقبولة " ، وجـــاء يف )�شفر التثنية 
اإ�شحاح :1 ( "اأهلكوا كل ما يف املدينة –يعني اأريحا – من رجٍل وامراأٍة وطفٍل و�شيٍخ حتى البقر 

والغنم واحلمري بحد ال�شيف ، واأحرقوا املدينة بالنار مع كل ما بها  ".

صهيونية وزارة الرتبية والتعليم:

 يحر�ـــسُ التيـــار اليمينـــُي املتطـــرف بزعامـــِة احلاخامـــاِت  با�شتمـــرار علـــى 
الفـــوِز بوزارة الرتبية والتعليـــم لأنها اأ�شهُل و�شيلٍة ل�شحن العقوِل بالأفكار 
ال�شهيونيـــِة املتطرفـــة ، لتهيئـــة الأجيـــال اليهوديـــِة ومـــن �شغرهـــا وبدايِة 
مراحلهـــا التعليميـــة  للتعبـــاأة  وجدانياً وج�شديـــاً  والرتقب الدائم واحلذر 

لل�شراع الدائم   مع العرِب وامل�شلمني و ال�شعب الفل�شطيني.

ويف فـــرتة �شابقـــة �شاغـــْت  وزارة الرتبيـــة والتعليـــم يف الكيـــان اليهـــودي 
تعديـــالٍت جديـــدًة على املناهِج  التعليِمية جلميـــع املراحِل الدرا�شية بقيادِة 
الوزيـــرة ) ليمـــو لفتات( اليمينيـــة املتطرفة من جناح الليكـــود، تهدف من 
هـــذا التطويـــِر زيـــادَة التعبئِة العن�شرية �شـــد العرِب وامل�شلمـــني  يف املناهج 

يقول حاخامهم 
:اإن اخلارجني عن 
الــــديــــِن الـــيـــهـــودِي 
خــــنــــازيــــٌر جنــ�ــشــٌه، 
غــــرُي  كــــــــان  واإذا 
ــــــــهــــــــودِي قـــد  ــــــــي ال
خـــلـــق عـــلـــى هــيــئــِة 
الإن�شان؛ فما ذلك 
لئـــقـــاً  لـــيـــكـــون  ال 
خلـــــدمـــــِة الـــيـــهـــود 
ـــــــن ُخــــلــــقــــت  ـــــــذي ال
!" لأجلهم  الدنيا 
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التعليميـــة، وقامـــْت علـــى اإ�شداِر حزمٍة مـــن  التعاميم على املعلمني ملزيٍد مـــن  العن�شرية تفوق  
حقداً وكراهية على ما جاء  يف الكتب املدر�شية ذاتها.

وجـــاء يف املوؤمتـــر اليهودي للرتبيـــة والتعليم:اإنه يقر باأن الرتبيـــَة اليهوديَة وال�شهيونيَة يجُب 
اأن تكوَن قائمَة على اأ�شا�س القيم اليهودية والرتاِث والتقاليد اليهودية،واأنها �شوف تتوىل كافة 
املجـــالت الرتبويـــة بكل فروعها الر�شمية وغـــري الر�شمية لرتبية الأطفـــاِل وال�شبيبِة والطلبة 

والأحداث. 

ومتثلت الأ�ش�ُس الرتبويُة التي ت�شعى وزارُة الرتبيُة اإىل تر�شيخها يف الأجيال اليهودية يف : 

1 - تعميُق الوعِي اليهودِي ال�شهيوين.

2 - الرتبية على قيِم القومية اليهوديِة ال�شهيونية.

3 – اإعالُء �شاأِن  اللغة العربيِة للتميز والتفرِد  و احلفاَظ على الرتاث اليهودي .

4 – التعلـــُق بالأر�ـــسِ والدفـــاُع امل�شتميـــت عنها لأنهـــا هي املـــالُذ وامل�شتقبُل 
الوحيـــُد ل�شتـــاِت اليهوِد يف العامِل وهي الوعُد الإلهـــي لإبراهيَم ون�شِله من 

اليهود و كما يزعمون.

اأمـــا الأهـــداُف غـــرُي املعلنـــِة للرتبيـــة ال�شهيونيـــة فيحددها الدكتـــور وائل 
القا�شي بالآتي:

اإ�شرائيـــل« وملكيُتهم  اإ�شرائيـــِل يف »اأر�س  • الإميـــاُن املطلـــُق بحـــِق �شعـــِب 
لهـــا وال�شتيطـــاُن فيهـــا مـــن خـــالل التكـــرار والتاأكيد باحلديـــث عن احلق 

التاريخي يف »اأر�س اإ�شرائيل التاريخية«.

• حتقيـــُق الت�شامـــِن اليهودِي داخَل اإ�شرائيل وخارَجها ل�شماِن ا�شتمرار 
الهجرِة اليهودية والدعِم املادي لإ�شرائيل خا�شًة من يهوِد املْهجر.

الـــــــــــــنـــــــــــــظـــــــــــــرة 
والــــــــعــــــــقــــــــيــــــــدة 
ـــتـــعـــالئـــيـــة  ال�ـــش
والــــــــفــــــــوقــــــــيــــــــة 
�شبب  الــيــهــوديــة 
مـــــــــن اأ�ــــــشــــــبــــــاب 
ا�ــشــتــحــالل دمــاء 
الـــ�ـــشـــعـــوب بــغــري 
ل  و  مــــــــــــــــــربر، 
كتبهم  تــ�ــشــرتط 
يف  �شببا  املقد�شة 
اليهود قتل غري 
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• تكوين ال�شتعداِد لدى الأجياِل الإ�شرائيليِة اليهودية للتو�شِع والحتالِل والعنف، وكراهيِة 
العرب؛ وذلك بحجِة اإنقاذ الأر�س.

• تاأكيـــُد ال�شعـــوِر بالقلـــق والتوتـــر لتحقيق ا�شتمراريـــِة الإح�شا�س بال�شطهـــاِد عند الأجياِل 
اليهوديـــة املتعاقبـــة، ل�شمـــان عـــدِم اندمـــاج وان�شهـــار هـــذه الأجيـــاِل يف اأي جمتمـــع اآخـــر غـــري 

»اإ�شرائيل«.

• اإظهـــاُر التفـــوِق العـــربي احل�شـــاري عـــرب الع�شـــور لتكويـــِن الإح�شا�ـــِس بالتمايـــز والتفوِق، 
وال�شعـــور بال�شتعـــالِء عند الأجيـــاِل الإ�شرائيليِة اجلديـــدة، وعودُة ال�شعب املختـــار اإىل »الأر�س 

املوعودة«.

• ت�شويـــُه وتقـــزمُي ال�شـــورِة العربيـــِة يف نظر الطالِب الإ�شرائيلِي مقابـــَل التاأكيِد على �شورة 
»ال�شوبرمان« اخلارق الإ�شرائيلي الذي ل ُيقهر.

• تربيُة وتن�شئُة اأجياٍل �شهيونيٍة متع�شبٍة جداً ل�شهيونيتها ودولتها بكل ممار�شاتها موؤمنًة 
بذلك اإمياناً مطلقاً.

نظرة يف املناهج الصهيونية :

 ويف جولـــة �شريعة نر�شد من خاللها مـــا حوته املناهج واملقررات املدر�شية 
مـــن تعبئـــة نف�شيـــة وج�شديـــة توؤهـــل اأجيالهـــم وت�شقلهـــم ملواجهـــة العـــرب 
وامل�شلمـــني ،  مبراحلها املختلفـــة  يف وزارة الرتبية والتعليم يف دولة الكيان 

ال�شهيونية ، وذلك على �شبيل املثال ل احل�شر :  

"ويف مرحلِة ريا�ِس الأطفاُل يلزُم الطفل منذ بلوغ   : • مرحلة الرو�شة 
�شـــن ) الرابعـــِة من عمره ( بدخـــوِل املدر�شة الدينيـــة اليهودية حيث ُيربي 
ج�شديـــاً واجتماعيـــاً وانفعاليـــاً وعقليـــاً ولغوياً عن طريق ق�ش�ـــس التوراة ، 
ويف مراحـــِل التعليم العام ت�شكُل الرتبيُة الدينيُة خالل املراحل البتدائية 

واملتو�شطة والثانوية ثلُث الربامج التعليمية" )5( .

مـــــــــــن اأهـــــــــــــــــــداف 
الــــــــــــــرتبــــــــــــــيــــــــــــــة 
الــــ�ــــشــــهــــيــــونــــيــــة 
تـــ�ـــشـــويـــُه وتـــقـــزمُي 
العربيِة  الــ�ــشــورِة 
الــطــالــِب  نــظــر  يف 
الإ�ــــــشــــــرائــــــيــــــلــــــِي 
مـــقـــابـــَل الـــتـــاأكـــيـــِد 
عــــــــلــــــــى �ــــــــشــــــــورة 
»الـــــ�ـــــشـــــوبـــــرمـــــان« 
الإ�ــــــشــــــرائــــــيــــــلــــــي 
ُيـــقـــهـــر. ل  الـــــــذي 
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وتقـــوم وزارُة الرتبيـــة بدورات ع�شكريًة لأطفـــال الرو�شِة تت�شم بالعنِف ، حيـــث اعتادت املدار�ُس 
يف الكيـــان اليهـــودي  تعليـــق لفتات عـــن "تنظيم دورات ع�شكريـــة لالأطفال يف مرحلـــِة الرو�شة 
مـــع تعويدهـــم على اإر�شاِل الهدايا للجنوِد وتخ�شي�س الرحلـــِة املدر�شية ال�شنوية التي يقوم بها 

طالُب ال�شِف اخلام�س اإىل خمزٍن ع�شكري للذخرية " .

• املرحلـــة  البتدائيـــة : ن�شـــت املـــادة الثانية من قانون الدولة ل�شنة 1953 على اأن "التعليَم 
البتداَئـــي ينبغـــي اأن يوؤ�ش�ـــس علـــى قيـــِم الثقافـــة اليهودية ،) حت�شيـــُل العلوِم وحمبـــُة الوطن ، 

والولُء لدولة اإ�شرائيل وال�شعب اليهودي ( .

 مـــن ال�شنـــوات الأوىل يف املدار�ـــس اليهوديـــة يتعلـــم الأولُد والفتيـــاُت يف الكيان اليهـــودي  اأُ�ش�س 
ال�شهيونيِة واأن اليهوَد هم �شعُب اهلل املختار ، واأن كل يهودِي عبقري منذ ولدِته ، واأن كلَّ �شيٍء 
مبـــاح لـــه ، فهذا هو ال�شيُء الأ�شا�س الذي يلقنه ال�شهاينـــة لالأطفال يف املدار�س ويربونهم على 

عبادِته .

ومبجـــرِد التحاِقِهـــم باملدر�شـــِة لتعلـــِم اللغـــة العربيـــة يف الف�شـــول الأوىل ، 
كم يا اأبناَء اإ�شرائيل ، وهذه الأر�ُس  يلقنونهـــم مـــا جاء يف التوراة ، هذه اأر�شُ
متتـــُد مـــن النيِل يف م�شر حتـــى الفرات يف العراق ،  وخـــالل ثماين �شنوات 
من الدرا�شة يتعلم الأطفال ) 15000 �شاعة ( من الكتب املقد�شِة اليهودية 
املزيفـــة واملحرفة التـــي حتتوي على اأ�شا�س  تاريخـــي وفكري يخدم اأهداف 

نعها" )6( . ال�شهيونية ومن �شَ

اأمـــا علـــى �شعيـــِد  حجـــِم درا�شِة مـــواد الديـــن اليهـــودي واللغـــِة العربية يف 
مناهـــِج ال�شفوِف البتِدائية الدنيا يف املراحـــل البتدائية التالية: ) 2 -4( 
كمثـــال علـــى ذلك جند اأن ن�شبَة عدِد �شاعاِت درا�شـــة هذه املواد تبلغ 35% يف 

التعليم املدين بينما تبلغ 51% يف التعليم الديني .

اأمـــا الأعمـــاُر التاليـــُة يف املرحـــل البتدائيـــة من �شـــن 5 �شنـــوات اإىل 13 �شنة 

يف مــرحــلــِة ريــا�ــِس 
الأطــــــــفــــــــاُل يــــلــــزُم 
الــطــفــل الــيــهــودي 
مــــنــــذ بـــــلـــــوغ �ــشــن 
عمره  من  الرابعِة 
بــــدخــــوِل املـــدر�ـــشـــة 
اليهودية  الدينية 
حــــــــيــــــــث ُيــــــــربــــــــي 
واجتماعياً  ج�شدياً 
وعقلياً  وانــفــعــالــيــاً 
طريق  عــن  ولغوياً 
قـــ�ـــشـــ�ـــس الـــــتـــــوراة 
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ينت�شبـــون اإىل املدار�ـــس احلكوميـــة البتدائيـــة ن�شبـــة 68%من التالميـــذ، واإىل مدار�ـــس التعليم 
الديني ن�شبة 22%.واأما البقية فتنت�شُب اإىل مدار�ِس الأحزاِب الدينيِة الأرثوذك�شية  .

 ومنـــذ عـــام 1996م قامت وزارُة التعليِم اليهوديـــة  يف تدري�ِس مو�شوِع جديٍد لل�شفوف ال�شاد�شة 
البتدائيـــة )10 - 11 �شنـــة ( وهـــو " الأمـــن " ويف اإطـــاره يتعلمـــون كيف يواجُه املجتمـــُع احتماَل 
هجـــوٍم بال�شـــالح النووي اأو الكيمـــاوي ، واملدر�شون ملادة " الأمن" هم جنود وجنديات يف اجلي�س 
مت تدريُبهم على تدري�ِس هذا املو�شوِع  ، وبررت اللجنُة التي قررت هذا املو�شوع  من اأجِل اإعداِد 

الأجياِل ال�شغريِة من الآن للحرب املقبلِة املحتملِة .

• املرحلة املتو�شطة : ت�شمُن اأحَد كراري�س التدري�ِس �شرحاً عن ال�شالح النووي يقول:"ال�شالح 
النـــووي هـــو �شـــالح مركـــب من الذرِة مبقـــدوِره اأن يبيـــَد مناطَق وا�شعـــًة على ما فيهـــا من مباٍن 

واأحياء ونبات، ويت�شمن كذلك اأفكاراً عن �شبِل مواجهِة غاِز الأع�شاب وغاز اخلردل .

ولوجـــوِد الكيـــاِن اليهودِي يف هذه املنطقِة من العامِل حماطًة بالدول العربية الإ�شالمية جعلها 
تهتـــُم بالناحيـــِة الع�شكرية اهتمامـــاً يجعلها با�شتمرار قـــادرًة على املواجهِة 
بـــكل الإمكانـــاِت ، وهـــذا يقت�شي اأن يكوَن ُكل �شعِبها جي�شـــاً مدرباً وعقائدياً 
مـــن هنـــا كان اهتمام التعليِم بالناحيِة الع�شكريِة بحيُث اأدخلت هذا الدر�س 
مـــن �شمـــن الدرو�ِس النظاميـــة يف جميـــع مدار�ِشها الثانويـــة والتي هدفْت 

وبو�شوح اإىل ع�شكرة التعليم والرتبية. 

ولهذا يتعر�س ال�شباب اليهودُي املهاجُر اإىل فل�شطني ملتابعٍة قا�شية، اإذ يتم 
اإر�شالهم اإىل مع�شكراٍت خا�شة با�شم " نخال " ، ويلقنونهم  اأن خدمَتهم يف 
اجلي�س الإ�شرائيلي تعد املرحلَة احلا�شمة يف حياتهم من اأجِل حياة مدنية 
جيـــدة يف الدولـــة اليهوديـــة        !!" )7( ، وتبداأ تدريباُتهـــم الع�شكرية يف الرابعة 

ع�شرة اأو اخلام�شة ع�شرة من العمر .

ويقول الكاتب اليهودي عامو�س اأيلون مو�شحاً الكيفية التي تتم بها عملية 

وجـــــــــــوِد الــــكــــيــــاِن 
الــيــهــودِي يف هــذه 
ــــــطــــــقــــــِة مـــن  ــــــن امل
الـــــعـــــامِل حمـــاطـــًة 
بـــالـــدول الــعــربــيــة 
جعلها  الإ�شالمية 
تـــهـــتـــُم بــالــنــاحــيــِة 
الــــــعــــــ�ــــــشــــــكــــــريــــــة 
يجعلها  اهــتــمــامــاً 
بــا�ــشــتــمــرار قــــادرًة 
عــــلــــى املـــــواجـــــهـــــِة 
بـــكـــل الإمــــكــــانــــات
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زرع الـــروح الع�شكريـــة يف الن�ـــسء اليهـــود: " تبداأ منـــذ �شنواٍت مبكرة يف حياة الفتـــى الإ�شرائيلي 
مـــن خـــالل اختبـــارات قا�شية لقوة الحتمال يف مناخ وظروف واأر�ـــس قا�شية جداً اأثناء تدريبات 
" اجلدنـــاع" ) كتائـــب ال�شبـــاب ( ، وكثـــريون من مدربي ال�شباب يف اإ�شرائيل ل يزالون يرون 
ر�شالتهـــم الكـــربى يف تدريـــِب تقويـــة الفتيـــة والفتيـــات من �شـــن الثانيـــة ع�شرة والثالثـــة ع�شرة 
ليكونـــوا اأفـــراد )كومانـــدوز( ومظليني �شاحلني ؛ فري�شـــل الغلمان اإىل العـــراء يف ليايل ال�شتاء 
البـــاردة، ويجـــربون على ال�شري حفاة على ال�شاطئ املبلل ، وجترب الفتيات يف �شن الرابعة ع�شرة 

على دخول مقابر امل�شلمني يف الليايل املظلمة وا�شتجماع ال�شجاعة والرقاد يف القبور " )8(  .

ولـــزرع  الـــروح الع�شكرية يف قلوب وعقول الأجيال ال�شهيونيـــة النا�شئة تقوم املدار�ُس يف الكيان 
ال�شهيوين بتنظيِم رحالٍت مدر�شية اإىل القواعِد الع�شكرية؛ حيث يتعر�ُس الطالب اإىل احلياة 
الع�شكرية، ليتعرفوا على جميِع اأنواِع الأ�شلحة، ويلتقطوا �شوراً تذكاريًة مع اجلنود، وُي�شاهدوا 
تدريبـــات ع�شكريـــة بالر�شا�ـــس احلي؛كمـــا يتـــم ت�شجيعُهـــم على توقيـــع القذائف التـــي ُتطلقها 
املدافـــع الع�شكريـــة هديًة على الأحيـــاء العربية لقتل الأطفال؛ كما مت بث ذلك تلفزيونياً خالل 

العتداء ال�شهيوين الأخري على لبنان يف ال�شيف املا�شي )2006م(.  

وكثري من الواجباِت املدر�شية تطلب من الطالب كتابة ر�شائل اإىل اجلنود 
ل�شكرهـــم علـــى "قتـــل اأعداء �شعـــب اهلل املختـــار". وكثـــرياً ما يـــزوُر �شباط 
اجلي�ـــِس وجنوُده املدار�س لُيحدثوا الطالب عـــن احلروب مادحني اجلي�س 
ال�شهيـــوين "الـــذي ل ُيقهـــر ب�شبـــب احلمايـــة الإلهيـــة"، وُيحدثونهـــم عن 
الفظائـــِع التـــي ُينزلونها باأعـــداء الكيان من اأجل تق�شيـــة قلوبهم �شد هذه 

الفظائع لتبدو وكاأنها اأعماٌل عادية. 

اإن الرتبية الع�شكرية للن�سء اليهودي لعبْت الدور الأ�شدَّ خطورًة يف تاأ�شي�س 
الكيان ال�شهيوين الغا�شِب ،  وجتيي�س جميِع اأفراد �شعبه  ذكوِرهم و اإناثهم  
بكل فئاتهم واأعمارهم  ، ليكون اجلميُع مهياأ وقادرا على القتال واملواجهة 
بـــل والهجوم ، ونزع الرحمـــِة وال�شفقة من قلوبهم ،  و�شاهمت ب�شكل فاعل 
يف بناِء الكيان اليهودي ومتا�ِشكه لأنها اهتمت ببناء الإن�شان اليهودي منذ 

الــــــــــــــكــــــــــــــيــــــــــــــان 
الـــــ�ـــــشـــــهـــــيـــــوين 
يـــنـــظـــِم رحـــــالٍت 
مــــــــدر�ــــــــشــــــــيــــــــة 
الــــقــــواعــــِد  اإىل 
الــــعــــ�ــــشــــكــــريــــة، 
حـــيـــث يــتــعــر�ــُس 
الـــــــــــــــــطـــــــــــــــــالب 
احلــــــيــــــاة  اإىل 
الــــعــــ�ــــشــــكــــريــــة، 
على  ويــتــعــرفــوا 
الأ�شلحة جميِع 
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ن روافد ب�شرية مهياأة للقتاِل والدفاع  طفولِته وفق القيم اليهودية والنظام الع�شكري الذي ُياأمِّ
عن كيانِهم الغا�شب ، فكانت مناهج التعليِم تاأخُذ الطابَع العداَئي للعرِب وامل�شلمني ، والرتبيُة 
الع�شكرية يف املراحل الدرا�شية تنمي فيهم الطابَع الإجرامَي  . يقول)اإيرنا كازين(:  اأن مناهَج 
املدار�ـــِس يف الكيـــان ال�شهيوين قد مت ت�شميُمهـــا لإحاطـِة الطالب منذ �شغِرهم ببيئـٍة ع�شـكريـة 
مُتجد اجليـ�س وُتهيئ الطالُب لُي�شبحوا جنوداً يف جيـ�ِس العدوان ال�شهيوين. وُتعترب اخلدمة 

الع�شـكريـة يف الكياِن اأعلى الواجبات الدينيـة التي ي�شبو اإىل تنفيذها كل مواطن. 

مسات عسكرة املناهج الصهيونية :

الع�شكرُة يف املناهج املدر�شية يف الكيان ال�شهيوين تت�شف بثالث �شفاٍت مهمة:

• اأوًل : مُتجــــد املناهــــج الرتبويــــة واملعــــدة �شلفــــا،  القــــوَة الع�شكريــــَة اليهودية واحلــــرب كنظاٍم 
حياتــــٍي للكيــــان اليهــــودي ، وُتعزز فكرة "القــــوُة حٌق"، واأن اخلدمة الع�شكرية هــــي اأ�شمى الواجبات 
الدينيــــة التــــي "يتطلبها الرب" من ال�شهاينة، حيث "يحث هــــذا الرُب الع�شكُر على تنظيِف اأر�س 

امليعاد من الأغياِر العرب وعلى بناء هيكٍل له". 

• ثانياً : اأكرث ما مُييز املدار�َس يف الكيان ال�شهيوين �شبغُتها الع�شـكريـة، 
حيـــث تـــوىل الع�شـكريـــون علـــى اإدارة املوؤ�شـ�شــــات التعليميــــة وعلـــى مبا�شرة 
تعليـــم الطـــالب. فوقـــوف جـــراٍل ع�شكري اأمـــام الطالب يتطلـــب اهتماماً 

جدياً ويكون مثاًل اأعلى َيحتذي به الطالب.

 وقـــد تبنـــْت وزارُة التعليِم يف الكياِن ال�شهيوين برناجمـــاً با�شم )ت�شافتا( 
لتاأهيـــِل الع�شكريـــني ورجـــاِل املخابـــرات املتقاعديـــن لُي�شبحـــوا معلمـــني 
ومـــدراء مدار�ـــس، واأعرب مدير هذا الربنامـــج، )موتي �شاجي(، اأن هدَف 
هـــذا الربنامج لي�ـــس البحُث عن معلمني حمرتفـــني موؤهلني، بل البحُث 
عـــن قادٍة ع�شكريني ذوي خـــرباٍت خا�شة، وقد ا�شتطـــاع اليمنُي الع�شكرُي 
النظـــاَم  التعليـــم جاعلـــني  وزارة  الُعليـــا يف  املنا�شـــب  احتـــالَل  املتطـــرُف 
التعليمـــي اأكـــرث ع�شكـــرة، خا�شـــًة بعـــد اأن تولـــت )ليمـــور ليفنـــات( وزارة 

الــــــــــــرتبــــــــــــيــــــــــــة 
الـــــعـــــ�ـــــشـــــكـــــريـــــة 
اليهودي  للن�سء 
ــــْت الــــــــدور  ــــعــــب ل
الأ�شدَّ خطورًة يف 
الكيــــــان  تاأ�شي�س 
الـــــ�ـــــشـــــهـــــيـــــوين 
الــــــــغــــــــا�ــــــــشــــــــِب 
جميع  وجتيي�س 
اأفــــــــراد �ــشــعــبــهــم  
ذكـــــــــــــــــوِرهـــــــــــــــــم 
ـــــهـــــم ــــــ ــــــ واإنـــــاثــــــ
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• ثالثـــاً: اإن�شـــاُء موؤ�ش�شـــاٍت ع�شكريـــة دينيـــة ُتعرف با�شـــم )ي�شيفوت هاه�شاديـــر( التي جمعت 
التطـــرف الدينـــي بالتطـــرف الع�شكـــري، وُيديـــر هـــذه املوؤ�ش�شـــاِت حاخامـــاٌت متطرفـــون؛ حيـــث 
ي�شتقبلـــون خريجـــي املدار�ـــس الثانويـــة ليزرعـــوا يف نفو�شهـــم التعاليـــَم الدينيـــة ال�شهيونيـــة 

العن�شرية عدا عن التدريبات الع�شكرية. 

ورغم اأن وزارَة الدفاع مُتول هذه املوؤ�ش�شات اإل اأنها ل تتحكُم بها، بل ُيديرها احلاخامات اأنف�شهم، 
وتوجد هذه املوؤ�ش�شات ب�شكل رئي�س يف املغت�شبات على الأرا�شي الفل�شطينية ويف مدينة القد�س 
املحتلـــة، واملناهـــج الدينية لهذه املوؤ�ش�شات مبنية ب�شكل رئي�س على الفتاوى الدينية ال�شهيونية 

املُفعمة بالعن�شرية والكراهية �شد الأغيار وخا�شًة العرب منهم. 

فتاوى حاخاماتهم منهج مكّمل :

اأ�شـــدر احلاخـــام )مردخـــاي اإلياهـــو(- كبري حاخامـــات الكيـــان ال�شهيوين 
ال�شـابق- فتوى دينيـة حلَّل فيها اإبادة الفل�شـطينيني كواجٍب ديني.

واأمـــا )يو�شـف عباديا( احلاخاُم الأكرب �شاحـــب ال�شيل الكبري من الفتاوى 
املتطرفة والرئيـ�س الروحي للكيان ال�شهيوين ، فقد و�شف الفل�شـطينيني 
"باحل�شـراِت وال�شرا�شري" التي يجب اأن ُتدا�س بالأقدام، كما اأمر بدفِن 
جثـــِث املقاومـــنِي الإ�شـالميـــني داخـــل جلود اخلنازيـــر لتنجي�شـهـــا، وكذلك 

ادعى اأن امل�شـيَح القادَم �شـُيلقي جميع "الكفار العرب" يف جهنم.

اإن فتاوى حاخاماتهم قدميا وحديثا رافدا هاما  لي�س على �شبيل الختيار 
بـــل هـــي قانـــون ومنهج مكمل للكتـــب املقد�شة التي  ُتدر�ـــس  جنباً اإىل جنٍب 
مـــع كتـــب ال�شريعـــة اليهوديـــة ب�شبغتهـــا ال�شهيونيـــة بطريقة اإثنيـــة  التي 
مُتجـــد جمرمـــي احلـــرب ال�شهاينـــة وا�شفـــة اإياهـــم "بالأبطـــال الوطنيني 
وبالقدي�شـــني" لقتلهـــم الأغيـــار الفل�شطينيني، مثل كتاب )بـــاروخ البطل( 

وزارُة  تـــــبـــــنـــــْت 
التعليِم يف الكياِن 
الـــــ�ـــــشـــــهـــــيـــــوين 
با�شم  بــرنــاجمــاً 
)تــــــ�ــــــشــــــافــــــتــــــا( 
لــــــــــتــــــــــاأهــــــــــيــــــــــِل 
الــــعــــ�ــــشــــكــــريــــني 
ورجاِل املخابرات 
املـــــتـــــقـــــاعـــــديـــــن 
ـــــ�ـــــشـــــبـــــحـــــوا  لـــــُي
ـــــــــمـــــــــني  مـــــــــعـــــــــل
مدار�س ومـــدراء 
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د هذا الكتـــاب الإرهابي )بـــاروخ غولد�شتاين(  الـــذي ن�شـــره احلاخـــام )اإ�شحق جينزبـــرغ(، ومُيجِّ
الـــذي نّفـــذ مذبحة امل�شجد الإبراهيمي يف مدينة اخلليل املحتلة  يف رم�شان �شنة 1994م،  الذي 
ت�شبـــب يف اغتيـــال 29 فل�شطينيـــاً وجرح الع�شـــرات اأثناء ركوعِهم يف �شالة الفجـــر  قبل اأن يقتله 
بقيُة امل�شلني. وقد رفع امل�شتعمرون ال�شهاينة رتبة هذا الإرهابي اإىل درجة "القدي�س"، واأقاموا 
لـــه "مـــزاراً دينيـــاً" يف م�شتعمرة )قريات اأربع( لي�شبح رمزاً دينيـــاً  وعنوانا وطنيا على البطولة 

والفداء لدولة اإ�شرائيل . 

اإن هـــذا ال�شلـــوك موروث عقـــدي تربى عليه هذا ومن على �شاكلته من تلمودهم الذي جاء فيه: 
م ال�شالح من بني  الأجانب ( )9(   ويف مو�شع اآخر من التلمود يقول: ) حتى اأف�شل الغومي  )حطِّ
يجـــب قتلـــه( )10(  ، ويقول: )اليهـــودي الذي يقتل م�شيحيا ل يقرتف اإثما ، بل يقدم هلل اأ�شحية  
مقبولة( )11(  ويقول : ) اأن الأ�شحية الوحيدة ال�شرورية بعد هدِم الهيكِل يف القد�ِس هي اإفناء 
امل�شيحيـــني ( )12(، ويقـــول: كل مـــن ي�شفـــك دم �شخ�س غري تقي – غري يهـــودي -  ، عمله مقبول 

عند اهلل ، كمن يقدم قربانا اإليه( )13( .

هكذا علموه يف املدرسة : 

اأظهـــرت ا�شتبانـــٌة   اأجرتهـــا املجلـــة الأ�شبوعيـــة اليهودية  " هـــاولم هاري " 
يف تـــل اأبيـــب بـــني الطلبة اليهـــود يف فل�شطـــني ، اأعلن 95 % منهـــم اأنه يجُب 
قتل كلِّ العرب ، وعندما �شاألوا اإحدى اأمهات هوؤلء الطلبة من اأين لبنك 
هـــذا ال�شعور جتاه العـــرب؟ اأجابت … هكذا علموه يف املدر�شة!! نعم هكذا 
علمـــوه يف املدر�شـــة ! هـــي حم�شلـــة ونتيجـــة طبعيـــة مـــن جهـــود موؤ�ش�شـــات 
�شهيونية متكاملة وتوراة حمرفة وتلمود لعني مبجموعها تعمل للو�شول 

اإىل هذه النتيجة واملح�شلة املرتفعة.

ولنقـــراأ مثال على الرتبية احلاخاميـــة لالأبناء ما نقل عن موؤ�ش�س وعميد 
اأ�شـــرة روت�شيلـــد ، احلاخـــام  اأم�شيـــل روت�شيليـــد الأملاين الأ�شـــل املولود عام 
1743م، الذي بداأ حياته التجارية بائعا لالأدوات امل�شتعملة ، يف فرانكفورت، 

ــــــــ�ــــــــس  الــــــــرئــــــــيـــــــــ
الـــروحـــي لــلــكــيــان 
ي�شف  ال�شهيوين 
الــفــلــ�ــشـــــطــيــنــيــني 
ــــــراِت  بــــــاحلــــــ�ــــــشـــــــ
والــــ�ــــشــــرا�ــــشــــري 
اأن  يــــجــــب  الـــــتـــــي 
ُتــدا�ــس بـــالأقـــدام، 
كـــمـــا اأمــــــر بـــدفـــِن 
جـــثـــِث املـــقـــاومـــنِي 
الإ�ـــشـــــــالمـــيـــني يف 
جــلــود اخلــنــازيــر!
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وبدهاء ومكر كّون ثروة قامت يف اأ�شا�شها على الإقرا�س بالربا ، وملا ح�شرته الوفاة جمع اأبناءه  
وقال لهم:" تذكروا يا اأبنائي اأن الأر�س جميعها ينبغي اأن تكون ملكا لنا نحن اليهود ، واأن غري 
اليهود ح�شرات يجب اأن ل ميلكوا �شيئا "  لقد هلك  عام 1812م،  بعد اأن ق�شم العامل بني اأبنائه  
اخلم�شـــة  : اأن�شيلـــم و�شاملـــون وناثـــان  وكارل وجيمـــز على التـــوايل:  اأملانيا والنم�شـــا  وبريطانيا  

واإيطاليا وفرن�شا  واأعطى اأحد اأحفاده �شونربغ الوليات املتحدة )14( .  

لقـــد و�شـــف لوثـــر  املكتـــوي بنارهم ، مدار�شهـــم واأماكن تعليمهـــم بـ"ع�س اإبلي�ـــس"، فقال :" هم 
اأهـــُل الرياء ، ومدار�ُشهـــم ع�سُّ اإبلي�س ، يتعلمون فيها كيف ميار�شون كلَّ اأ�شاليب الغ�سِّ واخلداِع 

والفتك بالآخرين" )15(   .

لقد اهتمت بع�ُس مراكِز الدرا�شات ال�شهيونية يف �شياغِة اأدبيات تهدف اإىل  تربيِة الطفِل اليهودي 
وتن�شئتهــــم علــــى حقــــِد  العرب ومــــن ذلك على �شبيِل املثــــاِل ل احل�شر  مركز درا�شــــات اأدب الأطفال 

يف جامعة حيفا ،كلية الرتبية ، اأ�شدر  ما يزيد عن )420(كتاًبا ودرا�شة تتناول  هذه املو�شوعات.

اإن هـــذه الرتبيـــَة لتكـــون �شببـــاً يف توطـــني نفو�ـــس اأبنـــاِء اليهـــود ملزيـــد من 
الدمويـــِة التـــي هي جزٌء من عقيدتهم بل طقو�ـــٌس ميار�شونها يف اأعياِدهم، 
ومـــا ق�شـــة الراهب تومـــا وم�شاعده يف دم�شق  التي تـــردد �شداها يف العامل  
عـــام 1840م والتـــي اق�شعـــرت منها الأبـــدان وانك�شفـــت فيها حقيقـــُة اليهوِد 
ودمويُتهـــم عندمـــا ا�شتدرجـــوا الراهـــب الذي ذهـــب اإليهم يف حـــارِة اليهوِد 
بدم�شـــق يف  مهمـــة اإن�شانية لتطعيم اأحِد اأبناء اليهود �شد اجلدري واإذ بهم 
وباإ�شـــراف كبـــار حاخاماتهم يقومـــون بخطف الراهب وم�شاعـــده اإبراهيم 
عمار ويقومون فوراً بذبحهما لي�شتخدموا دماءهما يف فطري ي�شنعونه يف 

عيد البورمي اليهودي الذي ي�شادف 14 فرباير من كل عام )16( . 

 نعـــم هـــم كما  و�شفهم مارتن لوثر فقال:"باأنهـــم قد اأر�شعوا الكراهة من 
ثدي اأمهاتهم" )17(  ، واأ�شاف : " ونحن يف نظرهم"غوييم" وثنيون ، ول�شنا 
مـــن طبقـــِة الب�شر ورتبُتنا عندهم رتبُة احل�شرات" )18( ؛ اأما جزاء من يقتل 

فــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــاوى 
حــــــاخــــــامــــــاتــــــهــــــم 
قــــدميــــا وحـــديـــثـــا 
رافد مهم  ومنهج 
مــــكــــمــــل لـــلـــكـــتـــب 
ـــتـــي   ــــة ال املــــقــــد�ــــش
اإىل  ُتــدر�ــس  جنباً 
جـــــنـــــٍب مـــــع كــتــب 
ال�شريعة اليهودية 
بــــــ�ــــــشــــــبــــــغــــــتــــــهــــــا 
ــــة  ــــي ــــون ــــهــــي ــــ�ــــش ال
بـــطـــريـــقـــة اإثـــنـــيـــة



  �سل�سلة بيت املقد�س للدرا�سات

العدد ال�شابع ع�شر- ربيع الأول 1435هـ- يناير 2014م

46

الب�شـــر يف دوِل الكيـــان اليهـــودي كمـــا ن�شـــرت "الوا�شنطـــن بو�شـــت" )19(  بعـــد اأن قـــام اأربعة جنود 
�شهاينـــة بقتـــل �شاب فل�شطيني عمره 20 عاما مل يقـــرتف اأي عمل اأو تهمة بنظره فقد اأ�شدرت 
املحكمـــُة الع�شكريـــة ال�شهيونيـــة حكمـــا ب�شجن اجلنود �شاعـــة واحدة مع وقـــف التنفيذ وغرامة 

مقدارها اأغورة )20( واحدة فقط!!

قـــال ابـــن ميمون )21( : )م�شموح جتربة عقـــاٍر من العقاقري على الكفار اإذا كان ذلك بغر�س 
مـــا()22(، ويغر�ـــس فيهـــم ما كتبوه يف توراتهـــم :)و�شربتهم ، وخربتهم ، فاإنـــك تهلكهم ، ول 

تقطع لهم عهدا ول ت�شفق عليهم ( )23(. 

ير�شـــد ال�شحفـــي اليهـــودي املعار�ـــس ل�شيا�شـــات الكيـــان اليهـــودي واملقيـــم يف فل�شطـــني املحتلة  
"اإ�شرائيل �شاحاك" ويقول : لقد بلَغ يف اليهود حقدا على الب�شرية مل يتولْد يف قوم قط حيث ، 
يبداأ اليهودي يومه ب�شالة ال�شباح ، فيحمد اهلل تعاىل ، لأنه مل يجعله واحدا من الأغيار .)24( 
ويقـــول : )25( اإن اليهـــودَي يلعـــن الأغياَر مبنا�شبٍة وبغريها ويحتقرهـــم اإذا لب�س جديدا اأو �شاهد 

برقا اأو تناول ثمرة .

ويعلـــق �شاحـــاك على مـــا �شبق  مـــن اإ�شاءاِت اليهـــوِد لالأغيار ، ويقـــول : باأن 
بع�س اليهوِد ينكرونها ، لكن ذلك جمرد "تقيِّة" ل اأكرث .

الرسول شاهد عيان على سوء تربية أبنائهم :

اأخـــرج م�شلـــم عن ابـــن عمر ر�شـــي اهلل عنهما اأن ر�شـــول اهلل �شلى اهلل عليه 
و�شلـــم اأتـــى بيهـــودي ،ويهوديـــة قد زنيا فانطلـــق ر�شول اهلل �شلـــى اهلل عليه 
و�شلـــم حتـــى جاء يهود فقال : ) ما جتـــدون يف التوراة على من زنى ؟ قالوا 
ن�شـــود وجههمـــا ، ونحملهمـــا ونخالف بني وجهيهما ، ويطـــاف بهما ، قال : 
فاأتـــوا بالتـــوراة اإن كنتـــم �شادقني ، فجاوؤوا بها فقراأوهـــا حتى اإذا مروا باآية 
الرجـــم و�شـــع الفتـــى الذي يقـــراأ يده على اآيـــة الرجم ، وقراأ مـــا بني يديها 
وما وراءها ، فقال له عبد اهلل بن �شالم وهو مع ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 
و�شلـــم مـــرة فلريفع يده ، فرفعها فاإذا حتتها اآية الرجم ، فاأمر بهما ر�شول 

يــــ�ــــشــــف مــــارتــــن 
لــــــوثــــــر الــــيــــهــــود 
"ر�شعوا  بــقــولــه: 
الـــــــكـــــــراهـــــــة مـــن 
ثـــدي اأمــهــاتــهــم.. 
ونـــــــــــــــــحـــــــــــــــــن يف 
نظرهم"غوييم" 
ــــــون..  ــــــي وثــــــن
ولــــــ�ــــــشــــــنــــــا مـــن 
طـــبـــقـــِة الــبــ�ــشــر 
عندهم  ورتبُتنا 
رتبُة احل�شرات!
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اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم؛ فرجما، ون�س الرجم ل يزال موجودا يف توراة اليوم ) واإن وجد رجل 
م�شاجعا امراأة ذات بعل فليقتال جميعا( )26(.

اإلسالم هو دين السالم احلقيقي : 

اأمـــا �شريعـــة الإ�شـــالم فقـــد حّرمـــت اإهـــداَر دِم اأي اإن�شاٍن من غـــري وجه حق حتى لـــو مل يكن من 
ـــقِّ َوَمْن ُقِتـــَل َمْظُلوًما َفَقْد  ُ اإِلَّ ِباحْلَ َم اهللَّ امل�شلمـــني ، قـــال تعـــاىل :{َوَل َتْقُتُلـــوا النَّْف�ـــَس الَِّتي َحـــرَّ
وًرا })27(  ونبي الهدى حممد �شلى اهلل  ـــِه �ُشْلَطاًنا َفاَل ُي�ْشِرْف يِف اْلَقْتِل اإِنَُّه َكاَن َمْن�شُ َجَعْلَنـــا ِلَوِليِّ
عليـــه و�شلـــم ينهى عن قتل من لي�شوا اأهال للحرب كاليهودي الذمي الذي يعي�س بني ظهرانينا 
ومل يعلن حربا على امل�شلمني وجاء الوعيُد ال�شديُد على من تعّدى دم معاهٍد من غري امل�شلمني 
نَِّة َواإِنَّ ِريَحَها ُتوَجُد ِمْن  قال  النَّبّي �شلى اهلل عليه و�شلم : "َمْن َقَتَل ُمَعاَهًدا مَلْ َيَرْح َراِئَحَة اجْلَ

َم�ِشرَيِة اأَْرَبِعنَي َعاًما" )28(. 

 ُ َى اهللَّ كما اأنه نهانا �شلى اهلل عليه و�شلم يف احلرب من قتل الن�شاء والأطفال فَعِن اْبِن ُعَمَر َر�شِ
 ِ َعْنُهَمـــا َقـــاَل : ُوِجَدِت اْمَراأٌَة َمْقُتوَلًة ِفى َبْع�ِس ِتْلَك امْلََغاِزى َفَنَهى َر�ُشوُل اهللَّ

ْبَياِن. )29(  �شلى اهلل عليه و�شلم، َعْن َقْتِل النِّ�َشاِء وال�شِّ

وقـــد تخلق بهذه الأخـــالق والتزم بهذه ال�شريعة اأ�شحـــاب النبي �شلى اهلل 
عليـــه و�شلـــم ،  ومـــن تبعه اإىل يوم الدين فهذا  اأََبو َبْكـــٍر ر�شي اهلل عنه َبَعَث 
يك  و�شِ ِبي �ُشْفَياَن ، َفَقـــاَل : اإينِّ اأُ ـــاِم َفَخـــَرَج َيْتَبُع َيِزيـــَد ْبَن اأَ ُجُيو�ًشـــا اإىَل ال�شَّ
ـــا ، َوَل اْمـــَراأًَة ، َوَل َكِبرًيا َهِرًمـــا ، َوَل َتْقَطَعنَّ �َشَجًرا  ِبياًّ ِبَع�ْشـــٍر : َل َتْقُتلَـــنَّ �شَ
َبنَّ َعاِمًرا ، َوَل َتْعِقَرنَّ �َشاًة ، َوَل بقرة اإِلَّ مِلَاأَْكلٍَة ، َوَل ُتْغِرَقنَّ  ُمْثِمًرا ، َوَل ُتَخرِّ

ُبْ )30(.  ِرَقنَُّه َوَل َتُغّل ، َوَل جَتْ َنْخاًل ، َوَل حَتْ

اأمـــا رحمُة الإ�شـــالم فقد تعدت بني الب�شر بعـــد اأن اأعطتهم كامَل حقوقهم 
وراعـــت م�شاعَرهم اإىل اأبعـــِد مدى راعته اأي �شريعة اأو قانون ب�شري لت�شل 
وهـــا اإىل عـــامل احليواِن لتحفظ له نف�شه ، قـــال َر�ُشوَل اهلِل �شلى اهلل  يف �شمَّ
�ِشي َفا�ْشَتدَّ َعلَْيِه اْلَعَط�ُس َفَنَزَل ِبْئًرا َف�َشِرَب ِمْنَها  عليه و�شلم : َبْيَنا َرُجٌل مَيْ

الـــــــــيـــــــــهـــــــــود 
يــ�ــشــتــبــيــحــون 
ـــــــــــا!  دمـــــــــــاءن
بينما �شريعة 
ــــــــــالم  الإ�ــــــــــش
حــــــــــــّرمــــــــــــت 
اأي  اإهـــداَر دِم 
اإنــــ�ــــشــــاٍن مــن 
غـــــــــري وجــــــه 
لو  حتى  حــق 
يــكــن من  مل 
املــــ�ــــشــــلــــمــــني
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ى ِمَن اْلَعَط�ِس َفَقـــاَل :َلَقْد َبلََغ َهَذا ِمْثـــُل الَِّذي َبلََغ ِبي  َ ُثـــمَّ َخـــَرَج َفـــاإَِذا ُهـــَو ِبَكْلٍب َيْلَهُث َياأُْكُل الـــرثَّ
ُ َلُه َفَغَفَر َلُه َقاُلوا : َيا َر�ُشوَل اهلِل َواإِنَّ  ُه ُثمَّ اأَْم�َشَكُه ِبِفيِه ُثمَّ َرِقَي َف�َشَقى اْلَكْلَب َف�َشَكَر اهللَّ َفَمالأَ ُخفَّ

َلَنا يِف اْلَبَهاِئِم اأَْجًرا َقاَل يِف ُكلِّ َكِبٍد َرْطَبٍة اأَْجٌر )31(. 

وال�شـــالم اأحـــاط  امل�شلُم برعايـــة كاملة يف ليلية ويوميه قائمة علـــى العالقة مع اهلل تعاىل ويف 
طاعته يف جميع اأحواله ذاكرا اهلل يف كل منا�شباته ، ل من�شغال يف لعن النا�س و�شبهم ، بل نهانا 
امل�شطفى عن ذلك فقال :) لي�س املوؤمن بالطعان ول اللعان ول الفاح�س ول البذيء ( )32( ؛  بل 
علمنـــا اأن نذكـــر اهلل ونعلم اأبناءنـــا اأن نذكره يف اأحوالنا كلها يف ماأكلنا وم�شربنا فقال: )َيا ُغاَلُم 
ِ الَِّذى  ْمُد هلِلَّ ا َيِليَك( )33( ، و اإَِذا َفَرَغ اأحدنا  ِمْن َطَعاِمِه قال : ) احْلَ َ َوُكْل ِبَيِميِنَك َوُكْل مِمَّ �َشمِّ اهللَّ

اأَْطَعَمَنا َو�َشَقاَنا َوَجَعلََنا ُم�ْشِلِمنَي ( )34(. 

ُل ِبِه  مَّ ِ الَِّذي َك�َشايِن َما اأَُواِري ِبِه َعْوَرِتي ، َواأَجَتَ ْمُد هلِلَّ َحُدنا َثْوًبا َجِديًدا َفْلَيُقْل :) احْلَ  واإَِذا َلِب�َس اأَ
يِف النَّا�ـــِس( )35(، واإذا �شاهـــد برقا قال :) �شبحان الـــذي ي�شبح الرعُد بحمِده واملالئكُة من خيفته 

ثم يقول اإن هذا لوعيد �شديد لأهل الأر�س ( )36( .

نظرة يف بعض املناهج العربية : 

ويتجـــراأُ �شيمـــون برييز ويعلن عـــام 1995م اأن ا�شرائيَل يف طريِقها ل�شناعة 
برجميـــات تعليميٍة عربية حتـــى ميكن ت�شحيُح وتوحيـــُد النظاِم التعليمي 
يف ال�شـــرق الأو�شط ثم ي�شرح يف منتدى دافو�س :ا�شرائيل لتريد اأن تكون 
دولًة ثرية و�شَط حميِط من الفقراِء ول دولًة نظيفًة يف حميٍط غرِي نظيف 

لذا �شت�شعى ا�شرائيل لتغيرِي التعليِم يف ال�شرِق الو�شِط ثم القت�شاد .

طمس اهلوية االسالميِة والعربية من املناهج  الفلسطينية :

ويف املقابل جند اأن الكياَن اليهودَي ا�شتبداُل املناهِج املعموِل بها يف املدار�س 
الفل�شطينيـــة  فقـــد اأ�شـــدرت بلديـــة الحتـــالِل يف القد�س  قـــرارا يف 2011م 
بالتن�شيـــق مـــع وزارِة املعـــارف الإ�شرائيليـــة ن�شخـــا معدلـــًة  اأزالـــت موا�شيَع 

رحــمــُة الإ�ــشــالم 
بني  تــعــدت  فقد 
اأن  الــبــ�ــشــر بــعــد 
اأعــطــتــهــم كــامــَل 
حقوقهم وراعت 
مـــــ�ـــــشـــــاعـــــَرهـــــم 
اأبــعــِد مــدى  اإىل 
اأي  راعـــــــــــتـــــــــــه 
�شريعة اأو قانون 
بـــ�ـــشـــري لــتــ�ــشــل 
اإىل  ــوهــا  �ــشــمَّ يف 
عــــامل احلـــيـــواِن
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و�شفحـــاٍت باأكملهـــا ظهـــر عليهـــا  ليجعلـــوا مـــن الفل�شطينيـــني عمالـــًة رخي�شـــًة ل هويـــة لهـــم ، 
والهيمنـــة اليهوديـــة علـــى مدرا�ـــس القد�س العربيـــة التي تتلقـــى 30% من جممـــل احتياجاتها ، 
لكـــن املدار�ـــس رف�شت هذه الكتَب . على عك�س ما فعله الطـــرُف املقابل من حذف اآياٍت واأحاديَث 

�شريفٍة من املناهج توؤذي اليهود –على حد زعمهم- ول تتما�شى مع ثقافة ال�شالم!

بعـــد تاأمـــل ور�شد كثري ملناهـــج التعليم يف بع�س الدول العربية والتـــي �شعت لتكون �شمن فريق 
املطبعـــني مـــع الكيـــان ال�شهيوين ، نلحظ على �شبيل املثال يف املناهـــج املدر�شية يف م�شر التايل: 
وخا�شة بعد ما ي�شمى باتفاقية "كامب ديفيد"  التي ت�شمنت اتفاقيات ت�شع كان اأهما التفاقية 
الأوىل " التفاقيـــة الثقافيـــة " املربمـــة يف 1980/5/8م،  اأنهـــا ا�شرتطـــت ازالـــة كل مـــا من �شاأنه 
اظهار العداوة للكيان اليهودي ، مركزة على املواد التالية: اللغة العربية ، والرتبية ال�شالمية، 
والرتبيـــة الوطنيـــة، والتاريـــخ ، ليت�شلـــل اليهود من خـــالل التفاقيات  مترير مـــا ي�شمى ثقافة 
ال�شـــالم ، والتـــي يف حقيقتها هي ثقافة ال�شت�شالم اأمام امل�شاريـــع اليهودية، مل يكتف ال�شهاينة 
من اإبرام عقود واتفاقيات فح�شب؛ بل �شعت قطعان الأكادمييني وامل�شئولني اليهود ملتابعة ذلك 

ور�شـــده ميدانيـــا ، ومـــن ذلك قيـــام �شخ�شيـــات �شهيونية من زيـــارة بع�س 
املدار�س واللتقاء يف املدر�شني والطالب .

لقـــد كانـــت ال�شتجابة الفوريـــة من احلكومـــة امل�شرية اآنـــذاك للمطالبات 
اليهوديـــة يف تعديـــل مـــا يلـــزم اأو اإلغائـــه مـــن املناهـــج املدر�شيـــة ، ومن ذلك 
علـــى �شبيـــل املثال ل احل�شر ، حذف الآيـــات التي تف�شح اليهود يف املقررات 
املدر�شيـــة مبراحلهـــا املختلفـــة ، ومنـــع ال�شـــور القراآنيـــة التـــي تتحـــدث عن 
اليهـــود وقتلهـــم النبيـــاء ، ففي ال�شـــف ال�شاد�س البتدائي ،كمـــا  ا�شتبدلت 

ق�شة " رم�شان العبور " بق�شة رفاعة الطهطاوي .

ويف كتـــاب النحو لل�شف الأول العـــدادي مت حذف مو�شوع حرب الدبابات  
وحل حمله  م�شروع اجلزيرة . 

ومـــن تعليقـــات اأبـــرز امل�شئولـــني يف وزارة الرتبيـــة والتعليـــم يف اجلمهورية 

لكثري  املــتــاأمــل  اإن 
مــــــــــــــن مـــــــنـــــــاهـــــــج 
بع�س  يف  الــتــعــلــيــم 
الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
ت�شعى  اأنـــهـــا  يــجــد 
لــــــتــــــكــــــون �ـــشـــمـــن 
فريق املطبعني مع 
ال�شهيوين  الكيان 
ــــعــــاد كـــل  ــــب ــــت ــــش ــــا� ب
مــــــــا مــــــــن �ــــشــــاأنــــه 
اإظـــــهـــــار الـــــعـــــداوة 
لــلــكــيــان الــيــهــودي 



  �سل�سلة بيت املقد�س للدرا�سات

العدد ال�شابع ع�شر- ربيع الأول 1435هـ- يناير 2014م

50

امل�شرية، حول الإجراءات املتخذة لتتما�شى مع اتفاقية ال�شالم:

•عبدالفتـــاح عرفـــة ) م�شت�شـــار التاريخ واجلغرافية يف الوزارة (: ل يوجد كتب يف املدار�س ، 
اإل �شيتم تغيريها لتعك�س ال�شالم مع اإ�شرائيل التي كانت مدة ثالثني عاما .

•جويـــد اأحمـــد �شليمـــان ) م�شت�شـــار الرتبية ال�شالمية واللغـــة العربية(:  ل يوجد يف كتبنا 
كلمة واحدة �شد اليهود .! )37(

ويف اخلتام : 

كلُّ مـــا �شبـــق ذكُره يو�شـــح مدى  التحرٌر والتحلـــٌل اليهودٌي من اأيِّ مبداأٍ وقيمـــة اأو �شلوٍك جتاه 
الغري لأنها عقيدٌة تربَّت عليها الأجيال اليهودية  جيال بعد جيل و تر�شخت  يف وجدانهم ولن 

تنفكَّ عنهم .

 اإن اليهود ل يرون اأي حرٍج دينٍي ول نف�شي ول تاأنيِب �شمرِي فيما ياأخذون 
اأو يقتلـــون اأو غـــري ذلك من اأفعال ذكرناها اآنفـــا ، بل يعدونها قربٌة وطاعة 
يتقربـــون بهـــا اإىل اهلل – تعـــاىل �شبحانه عن ذلك -  ويـــربرون ذلك اأن اهلل  
نَُّهْم َقاُلوا َلْي�َس َعلَْيَنا  اأباح لهم ذلك !! وهو م�شداق قوله تعاىل: { َذِلَك ِباأَ

ِ اْلَكِذَب َوُهْم َيْعلَُموَن})38( .   يِّنَي �َشِبيٌل َوَيُقوُلوَن َعلَى اهللَّ يِف اْلأُمِّ

قـــال اأبـــو جعفر الطـــربي يف تف�شـــريه لالآيـــة : اإّن من ا�شتحـــّل اخليانَة من 
اليهود ، وجحوَد حقوق العربّي التي هي له عليه، فلم يوؤّد ما ائتمنه العربيُّ 
عليه اإل ما داَم له متقا�شًيا مطالًبا من اأجل اأنه يقول : ل حَرج علينا فيما 
اأ�شبنـــا مـــن اأموال العرب ؛ لكنهم قوم بهـــت يكذبون على رب العاملني ؛ فما 
ظننا بتعاملهم مع الب�شر؟! . قال تعاىل: {اأََفَتْطَمُعوَن اأَْن ُيوؤِْمُنوا َلُكْم َوَقْد 
ُفوَنُه ِمْن َبْعِد َمـــا َعَقُلوُه َوُهْم  ِ ُثمَّ ُيَحرِّ َكاَن َفِريـــٌق ِمْنُهـــْم َي�ْشَمُعـــوَن َكاَلَم اهللَّ

َيْعلَُموَن })39(  .

الـــــــيـــــــهـــــــود ل 
اأي  يــــــــــــــــرون 
حـــــــــرٍج ديــــنــــٍي 
اأو  نف�شي  ول 
�شمرِي  تاأنيِب 
يفعلون  فيما 
يـــقـــتـــلـــون  اأو 
ويــــــــربرون ذلـــك 
اأن اهلل  اأباح لهم 
تـــعـــاىل   - ذلـــــــك 
ذلــــك  عــــــن  اهلل 
ـــًوا كـــبـــرًيا !! عـــل
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التون�شي ، النا�شر: دار الكتاب العربي-بريوت ، ط1،ت،1969م.
3.   بابا ميت�شيا  

4. (   91،2 ( : ت�شولني .
5.   اأحمد عبد اهلل الزغبي يف كتابه العن�شرية اليهودية واآثارها يف املجتمع الإ�شالمي ج 4 �س 320

6.   اليهود واليهودية يف نظر �شعوب العامل تاأليف د. ليف كارنييف - ترجمة د. حممد علي حّوات - �س 21 .

7.   اليهود واليهودية يف نظر �شعوب العامل تاأليف د. ليف كارنييف - ترجمة د. حممد علي حّوات - �س 21 .

8.   ال�شخ�شية اليهودية الإ�شرائيلية والروح العدوانية �س 200 نقال عن ايلون – عامو�س م.�س.ذ، �س236 .
9.   بوليمك :)19،20  (

10.   اأبهوداه زاراه:)ب، 26(.
11.   �شفر اإ�شرائيل :)ب،177(.

12.   زوهار:) 2271(
13.   ايكالوت �شموين:)224�س .ن.772(

14.  حكومة العامل اخلفية ، �س: 44-43
15. نفاق اليهود ، �س 101

"  جنيـــب الكيـــالين ، كما ن�شـــرت وقائع املحاكمة يف عـــدة كتب منها  16.   انظـــر كتـــاب " دم لفطـــري �شهيـــون 
: الكنـــز املر�شـــود يف قواعـــد التلمـــود  ، للدكتور : روهلنـــج ، ترجمة: يو�شف ن�شر عـــام 1899م،  ولأجل فطري 

�شهيون ، ابراهيم ال�شعد ،  كما اأن الق�شية  حمفوظة يف �شجالت حمكمة العدل يف دم�شق �شلمها اهلل .
17. نفاق اليهود ، �س 84 . 
18. نفاق اليهود ، �س 85 . 

19.   بتاريخ : يف 1996/11/20.
20.   الأغورة :  وهي جزء من ال�شيقل ولي�س لها قيمة �شرائية، وهي عملة دولة ال�شهاينة ، وال�شيقل ي�شاوي 

تقريبا واحد ريال �شعودي .
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21.   من يهود الندل�س و�شيخ الطائفة يف م�شر وطبيب �شالح الدين ، �شرح التلمود البابلي وعمره 23 عام 
وامته يف الـ30 من عمره . 

22.   تاريخ اليهودية ، ا�شرائيل �شاحاك ،�س: 137
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ْبَراِهيـــَم َعْن اأَِبى  ِحيـــِح َعـــْن اأَِبـــى َبْكِر ْبـــِن اأَِبى �َشْيَبـــَة َوَرَواُه اْلُبَخاِرىُّ َعـــْن اإِ�ْشَحاَق ْبِن اإِ 29.  َرَواُه ُم�ْشِلـــٌم ِفـــى ال�شَّ
اأُ�َشاَمَة.

30.   م�شنف ابن ابي �شيبة باب من ينهى عن قتله يف دار احلرب.
31. اأخرجه البخاري: ترقيم فتح الباري :2363

ـــْدِرىِّ .قال اأبـــو عي�شى هذا حديث ح�شن غريب وقـــد روي عن عبد اهلل من غري هذا  32.  َعـــْن اأَِبـــى �َشِعيـــٍد اخْلُ
الوجه قال ال�شيخ الألباين : �شحيح ، �شنن الرتمذي 1977

33. اخرجه البخاري ، ح�شب ترقيم فتح الباري:5376
34.  �شنن اأبي داود ،حتقيق الألباين : 3852

35.  م�شنف ابن ابي �شيبة :25595
36.  �شحيح الأدب املفرد الألباين : 723.

37.   التطبيع ا�شرتاتيجية الخرتاق ال�شهيوين ، غ�شان حمدان ، �س 149
38.   اآل عمران:75

39.  البقرة: 75
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مني يف ن�شر الثقافة املقد�شية ابتداًء، والعلم ال�شرعي امل�شتفاد من كالم 
خـــري الربية �شلـــى اهلل عليه واآلـــه و�شلم ؛على طريقـــة ال�شلف ال�شالح 
ر�شـــوان اهلل عليهـــم؛ ثـــم فقهـــاً للواقـــع الـــذي نعي�ـــس، فقـــد اأحببـــت اأن 
اأعر�س –يف كل عدد من اأعداد هذه ال�شل�شلة النافعة- حلديث هام من 
الأحاديث املقد�شية ال�شحيحة؛ وفق ما يت�شع له املقام، اأ�شرب اأغواره واأ�شتخرج فوائده العلمية 
املتعلقـــة ببيـــت املقد�ـــس والأق�شـــى وفل�شطني على وجـــه اخل�شو�س، ثم اأعرج علـــى ذكر غريها 
من الفوائد والأحكام، ول اأغفل كذلك ربط هذا ال�شرح مع الواقع وما يحدث على الأر�س اإن 

اقت�شى الأمر ذلك.

احلديث اخلامس :
روى الإمام الطحاوي رحمه اهلل يف �شرح م�شكل الآثار  201/7

َبـــاٌب َبَيـــاُن ُم�ْشِكِل ما ُرِوَي عن ُحَذْيَفَة بن اْلَيَمـــاِن ر�شي اهلل عنه عن ر�شول 
اهلِل �شلى اهلل عليه و�شلم يف امْلَ�َشاِجِد التي َل َيُجوُز اِلْعِتَكاُف اإِلَّ فيها.

اٍر قال:  ِزيُّ قـــال: حدثنا ِه�َشاُم بـــن َعمَّ رْيَ قـــال: حدثنـــا حممد بـــن �ِشَناٍن ال�شَّ
حدثنـــا �ُشْفَيـــاُن بـــن ُعَيْيَنَة عـــن َجاِمِع بن اأبـــي َرا�ِشٍد عن اأبي َواِئـــٍل قال: قال 
 ْ ُحَذْيَفُة ِلَعْبِد اهلِل ر�شي اهلل عنهما ُعُكوٌف بني َداِرك َوَداِر اأبي ُمو�َشى َل ُتَغريِّ
وقد َعِلْمت اأَنَّ َر�ُشوَل اهلِل �شلى اهلل عليه و�شلم قال َل اْعِتَكاَف اإِلَّ يف امْلَ�َشاِجِد 
َراِم َوَم�ْشِجِد النبي �شلى اهلل عليه و�شلم َوَم�ْشِجِد َبْيِت  الثَّاَلَثـــِة: امْلَ�ْشِجِد احْلَ

اُبوا. امْلَْقِد�ِس، قال عبد اهلِل: َلَعلَّك َن�ِشيَت َوَحِفُظوا َواأَْخَطاأَْت َواأَ�شَ

ورواه كذلك يف م�شكل الآثار 265/6 برقم: 2327

ورواه ابن اأبي �شيبة يف م�شنفه 91/3 برقم: 9762

ـــٍل الأَْحَدِب ، َعْن اإْبَراِهيَم ، َقاَل:  َثَنـــا َوِكيٌع ، َعْن �ُشْفَياَن ، َعْن َوا�شِ قـــال: َحدَّ

أ . مبتسم األمحد 

مساهمة

نـــهـــدف مـــن هــذه 
النافعة  ال�شل�شلة 
اإىل عر�س حديث 
مـــــن الأحــــــاديــــــث 
املـــــــقـــــــد�ـــــــشـــــــيـــــــة 
الــــ�ــــشــــحــــيــــحــــة؛ 
واأ�ــــــــشــــــــتــــــــخــــــــراج 
العلمية  فـــوائـــده 
املـــتـــعـــلـــقـــة بــبــيــت 
املقد�س والأق�شى 
وفــلــ�ــشــطــني عــلــى 
اخل�شو�س وجـــه 



  �سل�سلة بيت املقد�س للدرا�سات

55
العدد ال�شابع ع�شر- ربيع الأول 1435هـ- يناير 2014م

 ، ْعَجَبك ِمْن َقـــْوٍم ُعُكوٌف َبنْيَ َداِرَك َوَبـــنْيَ َداِر الأَ�ْشَعِريِّ َل اأَ َجـــاَء ُحَذْيَفـــُة اإىَل َعْبـــِد اهلِل ، َفَقـــاَل : اأَ
نَُّه َل  اُبـــوا َواأَْخَطاأْت ، َفَقـــاَل ُحَذْيَفُة : اأََما َعِلْمـــت اأَ َيْعِنـــي : امْلَ�ْشِجـــَد ؟ َقـــاَل َعْبـــُد اهلِل: َفلََعلَُّهـــْم اأَ�شَ
�ُشوِل �شلى اهلل  َراِم ، َوامْلَ�ْشِجِد الأَْق�َشى ، َوَم�ْشِجِد الرَّ اْعِتـــَكاَف اإِلَّ يِف َثاَلَثـــِة َم�َشاِجَد؛ امْلَ�ْشِجِد احْلَ

عليه و�شلم ، َوَما اأَُبايِل اْعَتَكْفُت ِفيِه ، اأَْو يِف �ُشوِقُكْم َهِذِه.  

واأخرجه يف معجم اأ�شامي �شيوخ اأبو بكر الإ�شماعيلي 14/2 برقم: 345

قـــال: حدثنـــا اأبو الف�شل العبا�س بن اأحمـــد الو�شاء حدثنا حممد بن الفرج ، حدثنا �شفيان بن 
عيينة، عن جامع بن اأبي را�شد ، عن اأبي وائل ، قال : قال حذيفة لعبد اهلل : عكوف بني دارك 
ودار اأبـــي مو�شـــى ل ي�شـــر، وقد علمت اأن ر�شـــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم قال : » ل اعتكاف اإل 

يف امل�شاجد الثالثة « فقال عبد اهلل : لعلك ن�شيت وحفظوا اأو اأخطاأت واأ�شابوا.

شرح احلديث
الباب: مفردات  • اأوًل: 

) ع ك ف ( : َواِلْعِتـــَكاُف اِلْحِتَبا�ـــُس يِف امْلَ�ْشِجـــِد َوَكـــَذا اْلُعُكـــوُف َوَقـــْد َعَكَف 
 ُ ْب�ُس َواْلَوْقُف، َقاَل اهللَّ مِّ َواْلَك�ْشِر َوِقيَل ُهَو اْلإَِقاَمُة َواْلَعْكُف احْلَ َيْعُكُف ِبال�شَّ

لَُّه { . طلبة الطلبة 367/1 َتَعاىَل } َواْلَهْدَي َمْعُكوًفا اأَْن َيْبُلَغ حَمِ

قبل عليه  ) عكـــف ( : َعَكـــف علـــى ال�شـــيء َيْعُكـــُف وَيْعِكُف َعْكفـــاً وُعكوفـــاً ؛ اأَ
ـــِرُف عنـــه وجهـــه وقيـــل اأقام ومنـــه قوله تعـــاىل: "َيعكفون  ُمواِظبـــاً ل َي�شْ
علـــى اأَ�شنـــام لهـــم" اأَي ُيقيمـــون، ومنـــه قوله تعـــاىل: "َظْلَت عليـــه عاكفاً" 
ُف ثوراً:  اأَي: ُمقيمـــاً، يقـــال فـــالن عاِكٌف على فـــرج َحرام، قال العجـــاج ي�شِ
فُهـــنَّ َيْعُكْفـــن به اإذا حجا َعْكـــَف النَّبيِط َيْلَعبون الَفْنَزجـــا اأَي: ُيْقِبْلن عليه، 
ٌف وُعُكوٌف، وَعكَفِت اخليُل بقائدها اإذا اأَقَبلَت عليه وَعَكَفِت الطرُي  وقوٌم ُعكَّ
بالَقِتيل فهي ُعُكوف كذلك اأَن�شد ثعلب َتُذبُّ عنه َكفٌّ بها َرَمٌق طرياً ُعكوفاً 
ّبان فجعلهنَّ طـــرياً و�شبَّه اجتماعهن  َكـــُزّوِر الُعُر�ـــِس يعني بالطـــري هنا الذِّ
لـــالأَكل باجتمـــاع النا�س للُعْر�ـــس، وَعَكَف َيْعُكـــف وَيْعِكُف َعْكفـــاً وُعكوفاً لزم 
املـــكان، والُعُكـــوُف الإقامـــُة يف امل�شجـــد قال اهلّل تعـــاىل: "واأَنتـــم عاِكفوَن يف 

ـــــاُف  ـــــَك ـــــِت َاِلْع
يِف  اِلْحِتَبا�ُس 
َوَكَذا  امْلَ�ْشِجِد 
َوَقْد  اْلُعُكوُف 
َيْعُكُف  َعــَكــَف 
ـــــــمِّ  ِبـــــــالـــــــ�ـــــــشَّ
ــــــِر  ــــــَكــــــ�ــــــشْ َواْل
َوِقـــــــيـــــــَل ُهـــــَو 
اْلإَِقـــــــــــاَمـــــــــــُة 
َواْلــــــــَعــــــــْكــــــــُف 
ــــــــ�ــــــــسُ  ــــــــْب احْلَ
َواْلـــــــــــَوْقـــــــــــُف
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املَ�شاجـــد" قـــال املف�شـــرون وغريهم مـــن اأَهل اللغة عاِكفـــون: ُمقيمون يف امل�شاجـــد ل ُيْخُرجون 
منهـــا اإل حلاجـــة الإن�شـــان ُي�شّلي فيـــه ويقراأُ القراآن ويقـــال ملن لَزَم امل�شجد واأَقـــام على الِعبادة 
فيـــه عاكـــف وُمْعَتِكٌف والْعِتكاُف والُعكـــوف الإقامُة على ال�شيء وباملـــكان ولُزومهما، وروي عن 
النبـــي �شلـــى اهلّل عليه و�شلم اأَنه كان َيْعَتِكـــُف يف امل�شجد، والعِتـــكاُف: الْحِتبا�س، وَعَكُفوا حوَل 
ال�شيء ا�شتداروا، وقوم ُعكوف ُمِقيمون قال اأَبو ذوؤيب ي�شف الأَثايّف: َفُهنَّ ُعكوٌف كَنْوِح الَكِرمِي 
َرَفه وَحَب�شه، ويقال: اإنك  قـــد �َشـــفَّ اأَْكباَدُهنَّ الَهَوى، وَعَكَفه عن حاجتـــه َيْعُكفه وَيْعِكُفه َعْكفاً �شَ
رُفني عنها، قال الأَزهري: يقال َعَكْفته َعْكفاً فعَكَف يعكف ُعكوفاً  لَتْعِكُفنـــي عـــن حاجتي اأَي َت�شْ
وهـــو لزٌم وواقـــٌع كما يقال َرَجْعُته فَرَجَع اإّل اأَن م�شـــدر الالزم الُعكوف وم�شدر الواقع الَعْكف، 
بو�شـــاً، قال الفراء: يقال  واأَمـــا قولـــه تعاىل: "والَهـــْدَي َمْعكوفاً" فاإنَّ جماهداً وعطاء قال: حَمْ
ْفت القوَم عن كذا اأَي حب�شتهم، ويقال ما َعَكَفَك عن كذا؟  عكفته اأَعكفه َعْكفاً اإذا حب�شته وقد َعكَّ
ْلُك بِعْطَفْي َجْيداء اأُمِّ  َفها ال�شِّ موَط َعكَّ َد فيه اجلوهُر، قال الأَع�شى: وكاأَنَّ ال�شُّ َف النظُم ُن�شِّ وُعكِّ

ُف وُعَكْيٌف ا�شم.    ُج املَُعطَّ َغزاِل اأَي: َحَب�شها ومل َيَدْعها تتفرق، واملَُعكَّف املَُعوَّ

)ل�شان العرب 255/9(

الإجمايل: املعنى  • ثانياً: 
فيـــه ف�شيلـــة العتـــكاف بامل�شاجـــد الثالثـــة، ويكـــون املعنـــى اأنـــه ل اعتكاف 
كامـــاًل اإل يف هـــذه املوا�شـــع ال�شريفـــة مـــن الأر�س، ملـــا فيها مـــن م�شاعفة 
الأجـــور يف ال�شـــالة فيهـــا، واأنها م�شاجد بناهـــا و�شلى بهـــا الأنبياء عليهم 

ال�شالة وال�شالم.

احلديث: راوي  • ثالثاً: 
ومدار الأحاديث على ال�شحابي اجلليل حذيفة بن اليمان ر�شي اهلل عنه.

وحذيفـــة بـــن اليمان ر�شي اهلل عنه: من جنبـــاء اأ�شحاب حممد �شلى اهلل 
عليه و�شلم.

وهـــو �شاحـــب ال�شـــر اأي: �شاحب �شـــر النبي �شلى اهلل عليـــه و�شلم الذي ل 

يــــوؤكــــد احلـــديـــث 
ــــــــة  ــــــــيــــــــل فــــــــ�ــــــــش
العـــــــتـــــــكـــــــاف يف 
امل�شاجد الثالثة، 
واأنـــه  ل اعتكاف 
يف  اإل  كــــــامــــــاًل 
هـــــــذه املــــوا�ــــشــــع 
الـــ�ـــشـــريـــفـــة مــن 
الأر�ــــس، ملــا فيها 
مـــــن مــ�ــشــاعــفــة 
الأجــــــــورعــــــــلــــــــى 
ــــالة فــيــهــا الــــ�ــــش
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يعلمه اأحد غريه، واملراد بال�شر: ما اأعلمه به النبي �شلى اهلل عليه و�شلم من اأحوال املنافقني.

ولد يف مكة وعا�س يف املدينة املنورة ومات �شنة 36 هجرية يف املدائن.

حـــدث عنـــه: اأبـــو وائل ; وزر بن حبي�س، وزيد بن وهب، وربعي بـــن حرا�س، و�شلة بن زفر، وثعلبة 
بـــن زهـــدم، واأبـــو العاليـــة الرياحـــي، وعبد الرحمن بـــن اأبي ليلى، وم�شلـــم بن نذير، واأبـــو اإدري�س 
اخلولين، وقي�س بن عباد، واأبو البخرتي الطائي، ونعيم بن اأبي هند، وهمام بن احلارث ؛ وخلق 
�شواهم، له يف ال�شحيحني اثنا ع�شر حديثاً، ويف البخاري ثمانية، ويف م�شلم �شبعة ع�شر حديثاً.

�شهد العقبة، وعده بع�شهم اأحد ال�شتة النفر الذين لقوا ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم اأوًل.

و�شهـــد حذيفـــة ر�شـــي اهلل عنه اأُحداً وما بعدها من امل�شاهد مع ر�شـــول اهلل �شلى اهلل عليه واآله 
و�شلم.

اخلندق:  بغزوة  • ق�شته 
قـــال حذيفـــة ر�شي اهلل عنـــه: �شلى بنـــا الر�شول �شلى اهلل عليـــه و�شلم ثم 
التفت اإلينا فقال: "من رجل يقوم فينظر ما فعل القوم؟ ثم يرجع، اأ�شاأل 
اهلل اأن يكون رفيقي يف اجلنة" فما قام رجل من �شدة اخلوف و�شدة اجلوع 
و�شـــدة الـــربد، فلما مل يقم اأحد، دعاين، فلم يكن يل بد من القيام، فقال: 
"ياحذيفة! اذهب فادخل يف القوم فانظر ماذا يفعلون، ول حتدثن �شيئا 

حتى تاأتينا".

فذهبـــت فدخلـــت فيهـــم، والريـــح وجنـــود اهلل تفعل بهـــم ما تفعـــل، ل تقر 
لهـــم قدرا ول ناراً ول بناءاً. فقـــال اأبو �شفيان: »لينظر امروؤ من جلي�شه«، 
فاأخـــذت بيـــد الرجل الـــذي كان جنبي، فقلـــت: من اأنت؟ فقـــال: فالن بن 
فـــالن. ثم قـــال اأبو �شفيان: يا مع�شر قري�س! اإنكـــم واهلل ما اأ�شبحتم بدار 
مقـــام لقـــد هلـــك الكراع واخلـــف واأخلفتنا بنـــو قريظة وبلغنـــا عنهم الذي 
نكـــره ولقينـــا مـــن �شـــدة الريح ما تـــرون ما تطمئـــن لنا قـــدر ول تقوم لنا 
نـــار ول ي�شتم�شـــك لنا بنـــاء فارحتلوا فاإين مرحتل ثم قـــام اإىل جمله وهو 

حـــــذيـــــفـــــة بـــن 
الــيــمــان ر�ــشــي 
مــن  عـــنـــه  اهلل 
اأ�شحاب  جنباء 
حمـــمـــد �ــشــلــى 
عـــــلـــــيـــــه  اهلل 
و�ـــــشـــــلـــــم، وهــــو 
�ــــشــــاحــــب �ــشــر 
الــــنــــبــــي �ــشــلــى 
اهلل عليه و�شلم 
الــذي ل يعلمه 
اأحــــــــــــــد غــــــريه
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معقـــول فجل�ـــس عليه ثم �شربه فوثب به على ثالث فما اأطلق عقاله اإل وهو قائم. ولول عهد 
ر�شول اهلل اإيل اأن ل حتدث �شيئا حتى تاأتيني لقتلته ب�شهم.

قـــال حذيفـــة: فرجعـــت اإىل ر�شـــول اهلل وهو قائـــم ي�شلي يف مـــرط لبع�س ن�شائـــه مرحل، فلما 
راآين اأدخلنـــي اإىل رجليـــه وطـــرح علي طرف املرط ثم ركع و�شجد واإين لفيه وملا اأخربته اخلرب 

و�شمعت غطفان مبا فعلت قري�س فان�شمروا راجعني اإىل بالدهم.

و�شهـــد فتـــح العـــراق وال�شـــام، و�شهـــد الريموك 13 هــــ ، وبالد اجلزيـــرة 17هـ ون�شيبـــني، و�شهد 
فتوحات فار�س.

املدائن:  على  • توليه 
خـــرج اأهـــل املدائن ل�شتقبال الـــوايل الذي اختاره عمر—لهم، فاأب�شـــروا اأمامهم رجاًل يركب 
حمـــاره علـــى ظهـــره اكاف قدمي، واأم�شك بيديـــه رغيفاً وملحاً، وهو يـــاأكل ومي�شغ، وكاد يطري 
�شوابهـــم عندمـــا علمـــوا اأنه الـــوايل -حذيفة بن اليمـــان- املنتظر، ففي بـــالد فار�س مل يعهدوا 
الـــولة كذلك، وحني راآهـــم حذيفة يحدقون به قال لهم: )اياكم ومواقف 
الفن(. قالوا: )وما مواقف الفن يا اأبا عبد اهلل ؟( قال: )اأبواب الأمراء، 
يدخـــل اأحدكـــم علـــى الأمري اأو الـــوايل، في�شدقـــه بالكـــذب، وميتدحه مبا 
لي�س فيه( فكانت هذه البداية اأ�شدق تعبري عن �شخ�شية احلاكم اجلديد، 

ومنهجه يف الولية.

وفاتـــه: ملّا نـــزل بحذيفة املوت جزع جزعاً �شديداً وبكـــى بكاًء كثرياً، فقيل: 
)ما يبكيك ؟( فقال: )ما اأبكي اأ�شفاً على الدنيا، بل املوت اأحب اإيّل، ولكّني 

ل اأدري على ما اأقدم على ر�شًى اأم على �شخٍط(.

ودخـــل عليـــه بع�ـــس اأ�شحابـــه، ف�شاألهـــم: )اأجئتم معكـــم باأكفـــان ؟( قالوا: 
)نعـــم( قـــال: )اأرونيهـــا( فوجدها جديـــدة فارهة، فابت�شم وقـــال لهم: )ما 
هـــذا يل بكفـــن، اإمنا يكفيني لفافتان بي�شاوان لي�ـــس معهما قمي�س، فاين 
لـــن اأتـــرك يف القرب اإل قلياًل، حتـــى اأبدل خرياً منهما، اأو �شـــراً منهما( ثم 

حذيفة  �ــشــهــد 
بـــــــن الــــيــــمــــان 
ر�شي اهلل عنه 
فـــتـــح الــــعــــراق 
وال�شام، و�شهد 
الــــــــــريمــــــــــوك 
وبـــالد  هـــــ،   13
17هـ  اجلزيرة 
ونــــ�ــــشــــيــــبــــني، 
ـــــــــــهـــــــــــد  ـــــــــــش و�
فــــــــتــــــــوحــــــــات 
فـــــــــــــــــار�ـــــــــــــــــس
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متتـــم بكلمـــات: )مرحباً باملوت، حبيب جاء على �شـــوق، ل اأفلح من ندم( واأ�شلم الروح الطاهرة 
لبارئهـــا يف اأحـــد اأيام العـــام الهجري ال�شاد�س والثالثـــني باملدائن، وذلك بعـــد َمْقتِل عثمان بن 

عفان باأربعني ليلةٍ.

) انظر: البخاري 7 / 71 و 73 يف املناقب: باب مناقب عمار وحذيفة ر�شي اهلل عنهما، و" امل�شند " 6 / 449(.

• لال�شتـــزادة: انظـــر �شـــري اأعـــالم النبـــالء )362/2(، وتهذيـــب الأ�شمـــاء واللغـــات )154/1(، والإ�شابـــة )316/1( �شفوة 
ال�شفوة )610/1(. تاريخ الإ�شالم للذهبي )املغازي �س:493(، البداية والنهاية، ابن كثري، اجلزء 4، �س113 – 114،  واأ�شد 

الغابة يف معرفة ال�شحابة، ابن الأثري، اجلزء 1، �س 248.

احلديث: يف  وم�شائل  فوائد  • رابعاً: 
1- املق�شود بامل�شاعفة يف امل�شاجد الثالثة:

قـــال ال�شيـــخ ابن عقيل رحمـــه اهلل : تف�شيل ال�شالة يف امل�شجد احلـــرام والنبوي والأق�شى فيه 
ثالثة اأقوال:

قول: باأنه خمت�س يف البقعة القدمية يف عهده �شلى اهلل عليه و�شلم، دون 
ما زيد يف امل�شاجد الثالثة بعده، فال يتناوله الت�شعيف مبائة األف اأو األف 

اأو خم�شمائة يف الأق�شى.

الثـــاين: اأن مـــا زيد فيه داخـــل يف الت�شعيف، لأنه داخـــل يف م�شمى امل�شجد 
الذي يتناوله الن�س، وهو لفظة: امل�شجد احلرام وم�شجدي هذا وامل�شجد 

الأق�شى.

القـــول الثالـــث: اأن الت�شعيـــف لكل مـــا دخلته الأميال، والقـــول الثالث هو 
الأقرب للن�س.

وهل هذا الت�شعيف خمت�س بال�شالة فقط دون �شائر الأعمال، من �شيام 
وزكاة وغريهما، اأم هو عام؟

وال�شحيــــح: الوقــــوف علــــى مــــورد الن�ــــس، وقــــد ورد يف بع�س ال�شــــنن ت�شعيف 

ملّا نزل بحذيفة 
املوت جزع وبكى 
بـــــكـــــاًء كـــــثـــــرياً، 
ـــــل: )مـــــا  فـــــقـــــي
يبكيك ؟( قال: 
اأ�شفاً  اأبكي  )مــا 
بل  الدنيا،  على 
اإيّل،  اأحب  املوت 
اأدري  ل  ولكّني 
عـــلـــى مــــا اأقـــــدم 
اأم  عــلــى ر�ـــشـــًى 
�شخٍط(!! على 
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ال�شدقــــة، فــــاإن �شح احلديث اأحلق ت�شعيفهــــا، ويقول فقهاوؤنا: وت�شاعــــف احل�شنة وال�شيئة مبكان 
وزمان فا�شلني، واختار ال�شيخ تقي الدين )ابن تيمية( وابن القيم اأن م�شاعفة ال�شيئة بالكيف ل 

بالكم، واهلل اأعلم.

)ك�شكول ابن عقيل رحمه اهلل-حكم ونوادر واألغاز واأقاويل �س 244(.

2- قـــال المـــام النـــووي يف �شرحه ل�شحيح م�شلـــم يف كتاب العتـــكاف )58/8 ط مكتبة اأبو بكر 
ال�شديق، القاهرة( باب اعتكاف الع�شر الأواخر من رم�شان.

"ويف هـــذه الأحاديـــث اأن العتـــكاف ل ي�شـــح اإل يف امل�شجـــد لأن النبـــي �شلى اهلل عليه و�شلم 
واأزواجـــه واأ�شحابـــه اإمنـــا اعتكفـــوا يف امل�شجـــد مـــع امل�شقـــة يف مالزمتـــه، فلـــو جـــاز يف البيـــت 
لفعلـــوه ولـــو مـــرة ل �شيمـــا الن�شاء لأن حاجتهـــن اإليه يف البيـــوت اأكرث، وهذا الـــذي ذكرناه من 
اخت�شا�شه بامل�شجد واإنه ل ي�شح يف غريه هو مذهب مالك وال�شافعي واأحمد وداود واجلمهور 
�شـــواء الرجـــل واملراأة، وقال اأبو حنيفـــة: ي�شح اعتكاف املراأة يف م�شجد بيتهـــا وهو املو�شع املهياأ 
مـــن بيتهـــا ل�شالتها، قال: ول يجـــوز للرجل يف م�شجد بيته، وكمذهـــب اأبي حنيفة قول قدمي 
لل�شافعـــي �شعيـــف عنـــد اأ�شحابـــه، ويجـــوزه بع�ـــس اأ�شحاب مالـــك وبع�س 
اأ�شحـــاب ال�شافعـــي للمراأة والرجل يف م�شجد بيتهما،  ثم اختلف اجلمهور 
امل�شرتطـــون امل�شجـــد العـــام فقـــال ال�شافعـــي ومالـــك وجمهورهـــم:  ي�شـــح 
العتـــكاف يف كل م�شجـــد، وقـــال اأحمـــد: يخت�ـــس مب�شجـــد تقـــام اجلماعة 
الراتبـــة فيـــه، وقـــال اأبـــو حنيفـــة: يخت�ـــس مب�شجد ت�شلـــى فيـــه ال�شلوات 
كلهـــا، وقـــال الزهري واآخـــرون: يخت�س باجلامع الذي تقـــام فيه اجلمعة،  
ونقلـــوا عـــن حذيفة بـــن اليمان ال�شحابـــي اخت�شا�شه بامل�شاجـــد الثالثة: 
امل�شجـــد احلـــرام وم�شجد املدينة والأق�شى، واأجمعوا على اأنه ل حد لأكرث 

العتكاف. واهلل اأعلم.اأ.هـ

ْلَنا هـــذا احلديث  3- قـــال الإمـــام اأبـــو َجْعَفٍر الطحـــاوي رحمـــه اهلل: "َفَتاأَمَّ
ـــُه قد َعِلَم ما  َفَوَجْدَنـــا فيـــه اإْخَبـــاَر ُحَذْيَفَة اْبـــَن  َم�ْشُعوٍد ر�شي اهلل عنهما اأَنَّ
َذَكـــَرُه لـــه عن النبـــي �شلى اهلل عليـــه و�شلم، َوَتَرَك ابـــن َم�ْشُعـــوٍد اإْنَكاَر ذلك 

ــــح  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ يــــ�ــــش ل 
اإل يف  العــتــكــاف 
امل�شجد لأن النبي 
عليه  اهلل  �ــشــلــى 
و�ــشــلــم واأزواجــــــه 
واأ�ــــــــشــــــــحــــــــابــــــــه 
اإمنـــــــــا اعـــتـــكـــفـــوا 
املــــــ�ــــــشــــــجــــــد  يف 
مــــــع املــــ�ــــشــــقــــة يف 
مــــالزمــــتــــه، فــلــو 
الـــبـــيـــت  يف  جـــــــاز 
مرة ولــو  لفعلوه 
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اُبوا  ا اأََجاَبُه ِبِه يف ذلك من َقْوِلِه َلَعلَُّهْم َحِفُظوا َن�َشَخ ما قد َذَكْرُتُه من ذلك َواأَ�شَ اُه مِبَ َوَجَواُبُه اإيَّ
فيمـــا قـــد َفَعُلوا، وكان َظاِهُر اْلُقْراآِن َيـــُدلُّ على ذلك وهو َقْوُلُه عز وجل: "َوَل ُتَبا�ِشُروُهنَّ َواأَْنُتْم 
َعاِكُفوَن يف امْلَ�َشاِجِد"  �شورة البقرة رقم: 187 َفَعمَّ امْلَ�َشاِجَد ُكلََّها ِبَذِلَك وكان امْلُ�ْشِلُموَن عليه من 
َماَعاِت التي  ُتَقاُم فيهـــا اجلمعات )اجلماعات(  ا َم�َشاِجـــُد اجْلَ اِلْعِتـــَكاِف يف َم�َشاِجـــِد ُبْلَداِنِهـــْم اإمَّ
 َ ُنوَن على ما َقاَلُه اأَْهُل اْلِعْلِم يف ذلك َواهلَلَّ ُة َوامْلُوؤَذِّ ا ِهَي وما �ِشَواَها من امْلَ�َشاِجِد التي لها الأَِئمَّ َواإِمَّ

ُلُه التَّْوِفيَق. عز وجل َن�ْشاأَ

4- قال ال�شيخ: حممد بن �شالح املنجد يف معر�س اإجابته على �شوؤال حول حديث : )ل اعتكاف 
اإل يف امل�شاجد الثالثة( يف موقعه على الإنرتنت )موقع الإ�شالم �شوؤال وجواب(، ما ن�شه:

امل�شاجد. يف  العتكاف  ا�شتحباب  على  والإجماع  وال�شنة  الكتاب  دل  • اأوًل: 
ِع  كَّ اِئِفنَي َواْلَعاِكِفـــنَي َوالرُّ َرا َبْيِتـــَي ِللطَّ ىَل اإِْبَراِهيـــَم َواإِ�ْشَماِعيـــَل اأَن َطهِّ قـــال تعـــاىل:{ َوَعِهْدَنـــا اإِ
ُجوِد } ) البقرة/125( وقال تعاىل: { َوَل ُتَبا�ِشُروُهنَّ َواأَنُتْم َعاِكُفوَن يِف امْلَ�َشاِجِد }) البقرة/187(. ال�شُّ

ونقل الإجماع غري واحد من اأهل العلم على ذلك، انظر: "الإجماع" لبن املنذر 
)47(، "املغني" )122/3(.

والعلمـــاء واإن اختلفـــوا يف �شفـــة امل�شجد الذي ي�شرع فيـــه العتكاف، اإل اأن 
كل م�شجـــد تقـــام فيه اجلمعـــة واجلماعة ل يكاد يختلـــف الفقهاء يف جواز 

العتكاف فيه، ومل تنقل املخالفة اإل عن بع�س التابعني يف ذلك.

وقد �شبق تقرير امل�شاألة يف موقعنا جواب ال�شوؤال رقم )49006( ، )48985(.

• ثانيـــاً: اأمـــا احلديـــث املذكـــور يف ال�شـــوؤال )ل اعتـــكاف اإل يف امل�شاجـــد 
الثالثـــة( فهـــو مـــن حديـــث ال�شحابـــي اجلليـــل حذيفة بـــن اليمـــان ر�شي 
اهلل عنـــه، جـــاء عنه مـــن طريق �شفيان بـــن عيينة عن جامع بـــن اأبي را�شد 
ُ َعْنُه:  َى اهللَّ ِ َيْعِنى اْبَن َم�ْشُعـــوٍد َر�شِ عـــن اأبـــي وائل: ) َقاَل ُحَذْيَفـــُة ِلَعْبِد اهللَّ
ِ �شلى اهلل عليه  َعُكوًفـــا َبـــنْيَ َداِرَك َوَداِر اأَِبى ُمو�َشى َوَقْد َعِلْمَت اأَنَّ َر�ُشوَل اهللَّ
َراِم اأَْو َقـــاَل ِفى امْلَ�َشاِجـــِد الثَّاَلَثِة.  و�شلـــم َقـــاَل: َل اْعِتـــَكاَف ِفى امْلَ�ْشِجـــِد احْلَ

واإن  الـــعـــلـــمـــاء 
اخــــــتــــــلــــــفــــــوا يف 
�ــشــفــة املــ�ــشــجــد 
الــــــــــذي يـــ�ـــشـــرع 
العتكاف،  فيه 
كــــــــــــــــــــــــــل  اأن  اإل 
مـــ�ـــشـــجـــد تـــقـــام 
فــــيــــه اجلـــمـــعـــة 
واجلـــــمـــــاعـــــة ل 
يــــكــــاد يــخــتــلــف 
الفقهاء يف جواز 
فيه العــتــكــاف 
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اُبوا(. : َلَعلََّك َن�ِشيَت َوَحِفُظوا َواأَْخَطاأَْت َواأَ�شَ ِ َفَقاَل َعْبُد اهللَّ

اإل اأن اأ�شحـــاب �شفيـــان بـــن عيينـــة اختلفـــوا عليـــه : فمنهم مـــن رواه عنه من قـــول النبي �شلى 
اهلل عليـــه و�شلـــم ، وهـــم : حممـــد بن الفرج عنـــد الإ�شماعيلـــي يف "معجم �شيوخـــه" )112/2( . 
وحممـــود بـــن اآدم املروزي عند البيهقي يف "ال�شنن" )316/4( ، وه�شام بن عمار عند الطحاوي 
يف "بيـــان م�شـــكل الآثار" )40/7( ، و�شعيد بـــن من�شور ، كما يف "التحقيق يف اأحاديث اخلالف" 

لبن اجلوزي )127/2(.

ومنهـــم مـــن رواه عنـــه وجعله مـــن قول حذيفة موقوفـــاً عليه، وهم: عبد الـــرزاق يف "امل�شنف" 
)348/4( ، و�شعيـــد بـــن عبـــد الرحمـــن وحممـــد بـــن اأبـــي عمـــر عنـــد الفاكهـــي يف "اأخبـــار مكة" 

 . )149/2(

والراجـــح – واهلل تعـــاىل اأعلـــم – هـــي الروايـــة املوقوفة علـــى حذيفة ر�شي اهلل عنـــه، يعني اأنه 
قال هذا الكالم من راأيه واجتهاده، ومل ي�شمعه من النبي �شلى اهلل عليه و�شلم، وذلك ملا يلي:

1- ورود هذا الن�س من قول حذيفة ر�شي اهلل عنه من طريق اأخرى، فقد 
رواه ابـــن اأبـــي �شيبة يف "امل�شنـــف" )337/2( وعبد الـــرزاق اأي�شاً )347/4( 
مـــن طريق �شفيـــان الثوري عن وا�شل الأحدب عـــن اإبراهيم النخعي قال: 
جـــاء حذيفـــة اإىل عبـــد اهلل فقال: األ اأعجبك مـــن قومك عكوف بني دارك 
ودار الأ�شعـــري يعنـــي امل�شجد؟! قال عبد اهلل: ولعلهـــم اأ�شابوا واأخطاأت؟! 
فقـــال حذيفـــة: اأمـــا علمـــت اأنـــه ل اعتـــكاف اإل يف ثالثة م�شاجـــد: امل�شجد 
احلـــرام وامل�شجـــد الأق�شى وم�شجد ر�شول اهلل �شلـــى اهلل عليه و �شلم، وما 

اأبايل اأعتكف فيه اأو يف �شوقكم هذه.

وروايـــة اإبراهيم النخعي عن عبـــد اهلل بن م�شعود رواية مقبولة لدى اأهل 
العلم. انظر: "جامع التح�شيل" )141( ، "�شرح العلل" )294/1(.

2- اختالف الروايات على حذيفة ر�شي اهلل عنه، فقد جاء عنه من 
طرق اأخرى اأنه قال: ل اعتكاف اإل يف م�شجد جماعة. ومل يح�شره 

اخـــتـــلـــف اأ�ـــشـــحـــاب 
عيينة  بــن  �ــشــفــيــان 
حــديــث  نــ�ــشــبــة  يف 
فمنهم  العتكاف؛ 
عــنــه من  رواه  مــن 
�شلى  الــنــبــي  قــــول 
اهلل عــلــيــه و�ــشــلــم ، 
مـــن جعله  ومــنــهــم 
مـــن قــــول حــذيــفــة 
مــــوقــــوفــــاً عـــلـــيـــه ، 
والراجح وقفه على 
اليمان بن  حذيفة 
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يف امل�شاجد الثالثة فقط.

يقـــول ابـــن حـــزم رحمه اهلل "املحلـــى" )195/5( بعـــد اأن ذكر هذا الختـــالف : " قلنا: هذا �شك 
مـــن حذيفـــة اأو ممن دونه، ول يقطع على ر�شـــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم ب�شك، ولو اأنه عليه 
ال�شـــالم قـــال: ) ل اعتـــكاف اإل يف امل�شاجـــد الثالثـــة ( حلفظـــه اهلل تعاىل ومل يدخـــل فيه �شك، 

ف�شح يقيناً اأنه عليه ال�شالم مل يقله قط " انتهى.

3- اأن اأكابر ال�شحابة على خالفه، فقد اأفتى علي بن اأبي طالب وعائ�شة وابن عبا�س ر�شي اهلل 
عنهـــم بالعتـــكاف يف كل م�شجـــد تقام فيـــه اجلماعة، ومل يثبت عن اأحد مـــن ال�شحابة ر�شوان 
اهلل عليهم خمالفة يف ذلك، بل كان هذا العمل م�شهوراً بينهم يف كل الأم�شار دون نكري، اإل ما 

جاء عن حذيفة ر�شي اهلل عنه واهلل اأعلم، قاله ال�شيخ �شليمان العلوان حفظه اهلل.

فاخلال�شة: اأنه ل ي�شح رفع هذا احلديث اإىل النبي �شلى اهلل عليه و�شلم، واأنه من قول حذيفة 
ر�شي اهلل عنه واجتهاده وراأيه الذي خالف فيه باقي ال�شحابة ر�شوان اهلل عليهم ، كما خالف 
فيـــه ظاهـــر القـــراآن الكرمي الذي جاء باإطالق حمـــل العتكاف، فقال تعـــاىل: ) َواأَنُتْم َعاِكُفوَن 

يِف امْلَ�َشاِجـــِد ( البقـــرة/187، ول ينبغـــي خمالفة ظاهر القـــراآن وعمل اأكرث 
ال�شحابـــة ر�شوان اهلل عنهـــم برواية موقوفة فيها بع�ـــس ال�شطراب، مل 
يروها اأهل ال�شحاح ول ال�شنن، ومل يفت بها اأحد من الفقهاء املتقدمني، 
واإن ذهب اإليها بع�س العلماء املتاأخرين، فقد اأخطاأ اجتهاُدهم ال�شواَب يف 

هذه امل�شاألة.

5- يقول ال�شيخ ابن عثيمني رحمه اهلل يف "ال�شرح املمتع" )504/6(:

بامل�شاجد  ُي�شـــن فيهـــا العتكاف، ولي�ـــس خا�شـــاً  " فـــكل م�شاجـــد الدنيـــا 
الثالثـــة، كمـــا روي ذلـــك عن حذيفـــة بن اليمـــان ر�شي اهلل عنـــه اأن النبي 
�شلـــى اهلل عليه و�شلـــم قال: ) ل اعتكاف اإل يف امل�شاجد الثالثة ( فاإن هذا 

احلديث �شعيف.

َنه فقـــال : ) لعلهم  ويـــدل علـــى �شعفـــه اأن ابـــن م�شعـــود ر�شي اهلل عنـــه وهَّ

 اأفتى علي بن اأبي 
طـــالـــب وعــائــ�ــشــة 
ــــــــــــن عــــبــــا�ــــس  واب
عنهم  اهلل  ر�ــشــي 
بالعتكاف يف كل 
فيه  تقام  م�شجد 
ومل  اجلــــمــــاعــــة، 
يــثــبــت عــــن اأحــــد 
مـــــن الــ�ــشــحــابــة 
ر�ــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــوان 
ــــيــــهــــم  عــــل اهلل 
خمــــالــــفــــة ذلــــك
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اأ�شابوا فاأخطاأت ، وذكروا فن�شيت ( فاأوهن هذا حكماً ورواية .

�س  اأمـــا حكمـــاً ففي قولـــه : ) اأ�شابوا فاأخطاأت ( واأما رواية : ) فذكروا ون�شيت ( والإن�شان معرَّ
للن�شيان .

واإن �شـــح هـــذا احلديث فاملراد به : ل اعتكاف تـــام ، اأي اأن امل�شاجد الأخرى العتكاف فيها دون 
امل�شاجد الثالثة ، كما اأن ال�شالة يف امل�شاجد فيها دون ال�شالة يف امل�شاجد الثالثة .

ويـــدل علـــى اأنـــه عام يف كل م�شجـــد قوله تعاىل: { َواأَنُتـــْم َعاِكُفوَن يِف امْلَ�َشاِجـــِد } ثم كيف يكون 
هـــذا احلكـــم يف كتاب اهلل لالأمة من م�شـــارق الأر�س ومغاربها ثم نقول: ل ي�شح اإل يف امل�شاجد 
الثالثة، فهذا بعيد اأن يكون حكم مذكور على �شبيل العموم لالأمة الإ�شالمية ثم نقول اإن هذه 

العبادة ل ت�شح اإل يف امل�شاجد الثالثة " انتهى .

واهلل اأعلم .

÷

هـــــذا  ـــــح  �ـــــش اإن 
احلـــديـــث فـــاملـــراد 
اعــتــكــاف  ل   : بـــه 
اأن  اأي   ، تــــــــــام 
الأخــرى  امل�شاجد 
العـــتـــكـــاف فــيــهــا 
املــــ�ــــشــــاجــــد  دون 
كــمــا   ، الــــثــــالثــــة 
يف  الــــ�ــــشــــالة  اأن 
املــــ�ــــشــــاجــــد فــيــهــا 
يف  الـــ�ـــشـــالة  دون 
امل�شاجد الثالثة .



فتاوى مختارة عن فلسطين والقدس واليهود •
لجنة البحث العلمي

 �سل�سلة بيت املقد�س للدرا�سات
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َل َيجـوُز اتخاذ 
معبد للديانات 
ـــُه  الـــثـــالث، لأنَّ
ـــــــــخـــــــــاِذِه  بـــــــــاِت
ًكــــــا  ــــــرَتَ ُمــــــ�ــــــشْ
ــــــنْيَ الـــثـــالِث  َب
َيــــــــــكــــــــــوُن  ل 
َعلى  ــ�ــًشــا  ُمــوؤ�ــشَّ
ـــْل  الـــتـــقـــَوى، َب
َعــلــى الــ�ــشــرِك 
وِعــــبــــاَدِة َغـــرْيِ 
الـــــلـــــــــــــــــِه فــــيــــِه

يف كل عدد نقدم جمموعة من الفتاوى املختارة ، التي تعالج الواقع 
الفل�شطينـــي مـــن منظـــور �شرعـــي تاأ�شيلـــي، بهـــدف بيـــان الروؤية 
ال�شحيحـــة لق�شيـــة فل�شطـــني وال�شراع مـــع اليهـــود الغا�شبني ، 
نحاور فيه علماءنا الربانيني ودعاتنا العاملني على ال�شاحة، نلتم�س منهم معامل فهم 

الأحداث وتاأ�شيل الواقع واإنزاله على القواعد ال�شحيحة.

  فتـــاوى مت انتقاوؤهـــا بعنايـــة فائقـــة لتكـــون اإرواًء للمتعط�شـــني مـــن اأبنـــاء اأمتنا الذين 
ين�شدون احلكمة  ؛ ومركز بيت املقد�س للدرا�شات التوثيقية اإذ يقدمها لياأمل اأن تكون 
الـــزاد احلقيقـــي الـــذي ي�شع النقـــاط على احلروف وينـــري معامل الطريـــق اإىل الن�شر 

والتمكني باإذن اهلل تعاىل  .  

حكم اختاذ معبد للديانات الثالث

                                     • اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
�شوؤال :

ــــِة  والنَّ�شرانيَّ ــــِة،  اليهوديَّ الَثــــالِث:  للديانــــاِت  َمْعَبــــٍد  اتخــــاُذ  َيجــــوُز  َهــــْل 
والإ�شالميَِّة؟ 

: • اجلواب 

ْحِبِه وَبْعُد: َل َيجوُز  الُم َعلى ر�ُشوِلِه واآِلــــِه و�شَ ــــالُة وال�شَّ احَلْمــــُد هلِل وال�شَّ
�ًشا َعلى التقَوى،  ًكا َبنْيَ الثالِث ل َيكــــوُن ُموؤ�شَّ َذِلــــَك، لأنَُّه باِتخــــاِذِه ُم�ْشرَتَ

َبْل َعلى ال�شرِك وِعباَدِة َغرْيِ اهلِل فيِه.

حيــــٌح َغرْيَ الإ�شالِم ِلقوِلِه َتعــــاىَل:{ َوَمْن َيْبَتِغ َغرْيَ  ولي�ــــَس ُهناَك ديٌن �شَ

كما

جلنة البحث العلمي
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ا�ِشِريَن})اآل عمران : 85(. اْلإِ�ْشاَلِم ِديًنا َفلَْن ُيْقَبَل ِمْنُه َوُهَو يِف اْلآِخَرِة ِمَن اخْلَ

حِبِه و�َشلََّم. ٍد واآِلِه و�شَ مَّ لَّى اهلُل علَى َنِبيَِّنا حُمَ وِباهلِل التوفيُق و�شَ
�س290. الفل�شطينية  الفتاوى  مو�شوعة  • امل�شدر: 

• املرجـــع: فتـــاوى اللجنـــة الدائمـــة للبحوث العلمية والإفتـــاء ، )77/2-78( ال�شوؤال اخلام�س ع�شر من الفتوى رقم )6364(، املوقعون على 
الفتـــوى: ال�شيـــخ العالمـــة / عبـــد العزيز بن عبداهلل بن باز َرِحَمُه اهلُل ، وال�شيخ / عبد الرزاق عفيفـــي َرِحَمُه اهلُل ، وال�شيخ / عبداهلل بن قعود 

َحِفَظُه اهلُل ، وال�شيخ / عبداهلل بن غديان َحِفَظُه اهلُل.

حكم لعن اليهود والتوراة      

                                                                               • �شيخ الإ�شالم ابن تيمية رحمه اهلل
�شوؤال: �ُشِئَل َرِحَمُه اهلُل َعْن َرُجٍل َلَعَن اليهوَد، وَلَعَن ِديَنُهْم، و�َشبَّ التوراَة، َفَهْل َيجوُز مِلُ�ْشِلٍم اأْن 

َي�ُشبَّ ِكتاَبُهْم اأْم ل؟ 

• اجلــــواب : احَلْمــــُد هلِل؛ َلْي�ــــَس لأَحٍد اأْن َيْلَعَن التوراَة، َبْل َمْن اأْطلََق َلْعَن 
َلٌة  ْن َيعِرُف اأّنها ُمَنزَّ التــــوراِة فاإنَُّه ُي�شَتتــــاُب فاإْن تاَب واإلَّ ُقِتَل، واإْن كاَن مِمَّ
ــــُه َيِجــــُب الإمِياُن ِبَها َفهــــذا ُيْقَتُل ِب�َشْتِمِه َلهــــا، ول ُتْقَبُل  ِمــــْن ِعْنــــِد اهلِل، واأنَّ

َتوَبُتُه يف اأْظَهِر َقْويَلِ الُعلماِء.

ــــا اإْن َلَعــــَن ديَن اليهــــوِد الذي ُهْم َعليِه يف هذا الزمــــاِن، َفال باأْ�َس ِبِه يف  واأمَّ
ُهــــْم َملعونوَن ُهْم وديُنُهْم، وَكَذِلَك اإْن �َشــــبَّ التوراَة الِتي ِعْنَدُهْم  َذِلــــَك، فاإنَّ
َلٌة  َدُه ِذْكُر حَتريِفها، ِمْثَل اأَْن ُيقاُل: ُن�َشُخ هذِه التوراُة َمَبدَّ ُ اأنَّ َق�شْ ا ُيَبنيِّ مِبَ
َلــــِة واملَن�شوَخِة  ا فيها وَمْن َعِمَل اليــــوَم ِب�َشراِئِعها املَُبدَّ َل َيجــــوُز الَعَمــــُل مِبَ

َفُهَو كاِفٌر؛ َفهذا الكالُم وَنْحَوُه َحٌق ل �َشيَء َعلى قاِئِلِه واهلُل اأْعلَُم.
�س289. الفل�شطينية  الفتاوى  مو�شوعة  • امل�شدر: 

َة َرِحَمُه اهلُل ، )200/35( . الإِ�شالِم ابِن َتْيِميَّ �َشْيِخ  فتاوى  جمموع  • املرجع: 

اأْن  ــْيــ�ــَس لأَحـــــٍد  َل
َيْلَعَن التوراَة  َبْل 
َمـــْن اأْطـــلَـــَق َلــْعــَن 
ــــُه  الــــــتــــــوراِة فــــاإنَّ
ُي�شَتتاُب فاإْن تاَب 
واإْن  ـــَل،  ـــِت ُق واإلَّ 
َيعِرُف  ْن  مِمَّ كاَن 
َلــٌة ِمْن  اأّنــهــا ُمــَنــزَّ
ــــُه  واأنَّ اهلِل،  ِعـــْنـــِد 
َيـــِجـــُب الإمِيــــــاُن 
ِبــَهــا َفــهــذا ُيــْقــَتــُل 
ــــتــــمــــه لـــهـــا بــــ�ــــش
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حكم يهودي يشتم املسلميـن   

                                                                • اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

�شالِم َرِحَمُه اهلُل َعِن َيهوديٍّ َقاَل: َهوؤلِء املُ�شِلموَن الكالُب اأبناُء الكالِب،  �شوؤال: �ُشِئَل �َشْيُخ الإِ
َمُه َبْع�ُس املُ�شِلمنَي؟  بوَن َعلَينا وكاَن َقْد خا�شَ َيَتع�شَّ

: • اجلواب 
اإِذا َكاَن اأراَد ِب�َشْتِمِه طاِئَفًة ُمَعْيَنًة ِمَن املُ�شِلمنَي، فاإنَُّه ُيعاَقُب َعلى َذِلَك ُعقوَبًة َتْزُجُرُه واأمثاَلُه 

ُد الُعموِم، فاإنَُّه ُيْنَتَق�ُس َعْهُدُه ِبَذِلَك، وَيِجُب َقْتُلُه. ا اإْن َظَهَر ِمْنُه َق�شْ َعْن ِمْثِل َذِلَك، واأمَّ
�س288. الفل�شطينية  الفتاوى  مو�شوعة  • امل�شدر: 

َة َرِحَمُه اهلُل ، )668/28( . ابِن َتْيِميَّ الإِ�شالِم  �َشْيِخ  فتاوى  • املرجع:جمموع 

الدواء الناجع للمسلميـن

                                              • ال�شيخ عبدالعزيز بن باز رحمه اهلل.
اَمِة الِتي  وَّ �شوؤال : ما الدواُء الناجع للعامِل الإ�شالميِّ للخروِج ِبِه ِمَن الدَّ

ُيوَجُد يدور فيها ؟ 

• اجلــــواب : اإنَّ اخُلــــروَج بالعــــامَلِ الإ�شالميِّ ِمــــَن الدواَمِة الِتي ُهَو فيها، 
ِة،  ــــِة، والجتماعيَّ ــــِة، وال�شيا�ِشيَّ ِمــــْن خُمتلـَـــِف املَذاَهِب والتيــــاراِت العقائديَّ
ُق بالتزاِمِهــــْم بالإ�شالِم، وحَتكيِمِهْم �َشريَعَة اهلِل  ا َيَتحقَّ ــــِة، اإمنَّ والقت�شاديَّ

َعزَّ وجلَّ يف ُكلِّ �َشْيٍء؛ وبَذِلَك َتْلَتِئُم ال�شفوُف وَتَتوَحُد الُقلوُب.

ا ُهَو فيِه ِمَن  وهـــذا ُهـــَو الدواُء الناِجع للعامَلِ الإ�شالمي،ِّ َبْل للعامَلِ ُكلِِّه مِمَّ
َها  ا�شطـــراٍب واختـــالٍف وَقلٍَق وَف�شـــاٍد واإف�شاٍد، َكمـــا َقاَل اهلُل َتعـــاىَل:{ َيا اأَيُّ
ْقَداَمُكْم } )حممد : 7(، وَقاَل  ـــْت اأَ ْرُكْم َوُيَثبِّ َ َيْن�شُ ـــُروا اهللَّ ِذيـــَن اآَمُنـــوا اإِْن َتْن�شُ الَّ

الــ�ــشــبــيــل الــوحــيــد 
لـــلـــُخـــروَج بــالــعــامَلِ 
ـــــالمـــــيِّ ِمـــــَن  الإ�ـــــش
الـــــــــدواَمـــــــــِة الــــِتــــي 
ــــــا  ُهــــــــَو فـــيـــهـــا، اإمنَّ
بالتزاِمِهْم  ُق  َيَتحقَّ
بـــــــــــــالإ�ـــــــــــــشـــــــــــــالِم، 
�َشريَعَة  وحَتكيِمِهْم 
يف  وجــــــلَّ  َعــــــزَّ  اهلِل 
ُكــلِّ �ــَشــْيٍء؛ وبــَذِلــَك 
َتـــْلـــَتـــِئـــُم الــ�ــشــفــوُف 
ـــَتـــوَحـــُد الــُقــلــوُب وَت
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نَّاُهـــْم يِف اْلأَْر�ـــسِ  ِذيـــَن اإِْن َمكَّ َ َلَقـــِويٌّ َعِزيـــٌز • الَّ ـــُرُه اإِنَّ اهللَّ ُ َمـــْن َيْن�شُ ـــَرنَّ اهللَّ :{ َوَلَيْن�شُ َعـــزَّ وَجـــلَّ
ِ َعاِقَبُة اْلأُُموِر} )احلج : 41-40(،  َكاَة َواأََمُروا ِبامْلَْعُروِف َوَنَهْوا َعِن امْلُْنَكِر َوهلِلَّ ـــاَلَة َواآَتُوا الزَّ اأََقاُمـــوا ال�شَّ
ْر�ِس َكَما  ـــاِت َلَي�ْشَتْخِلَفنَُّهْم يِف اْلأَ احِلَ ُ الَِّذيَن اآَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا ال�شَّ وَقـــاَل �ُشْبَحاَنـــُه: {َوَعَد اهللَّ
َلنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم  ى َلُهْم َوَلُيَبدِّ نَنَّ َلُهْم ِديَنُهُم الَِّذي اْرَت�شَ ا�ْشَتْخلََف الَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َوَلُيَمكِّ
اأَْمًنـــا َيْعُبُدوَنِنـــي َل ُي�ْشِرُكـــوَن ِبـــي �َشْيًئا َوَمْن َكَفَر َبْعـــَد َذِلَك َفاأُوَلِئَك ُهـــُم اْلَفا�ِشُقوَن })النــــور : 55( ، 
ُقوا} )اآل عمران : 103( ، والآياُت يف َهذا املَعَنى  ِ َجِميًعا َوَل َتَفرَّ ُموا ِبَحْبِل اهللَّ وَقاَل �ُشْبَحاَنُه: {َواْعَت�شِ

َكثرَيٌة.

وَلِكــــْن مــــا َداَم القــــاَدَة - اإلَّ َمْن �َشاَء اهلُل ِمْنُهْم- َيطلبــــوَن الُهدى ، والتوجيَه ِمْن َغرْيِ ِكتاِب اهلِل 
، و�ُشنََّة َر�شوِلِه عليه ال�شالة وال�شالم، وُيَحكِّموَن َغــــرْيَ �َشريَعِتِه، وَيَتحاَكموَن اإِىَل ما  َعــــزَّ وَجــــلَّ
ا ُهْم فيِه ِمــــَن التخُلِف والتناُحِر  َو�َشَعــــُه اأعداوؤُُهــــْم َلُهْم، فاإنَُّهْم َلــــْن َيِجدوا َطريًقا للخروِج مِمَّ
 ُ فيمــــا َبيَنُهــــْم، واحتقاِر اأعداِئِهْم َلُهم، وَعَدِم اإعطاَئَهْم ُحقوِقِهْم، َقاَل َتعاىَل:{ َوَما َظلََمُهُم اهللَّ

َوَلِكْن اأَْنُف�َشُهْم َيْظِلُموَن} )اآل عمران : 117(. 

ِلــــَح ُقلوَبُهْم واأعماَلُهْم، واأْن  َفن�شــــاأَُل اهلَل اأْن َيْجَمَعُهــــْم َعلى الُهدى، واأْن ُي�شْ
ــــنَّ عليِهــــْم بتحكيِم �شريَعِتــــِه والثباِت َعليها وَتْرِك مــــا َخاَلَفها، اإنَُّه َويِلُّ  مَيُ

ْحِبِه. د واآِلِه و�شَ مٍَّ لِّى اهلُل و�َشلََّم َعلى َنبّينا حُمَ َذِلَك والقاِدُر َعليِه، و�شَ
الفل�شطينية الفتاوى  مو�شوعة  • امل�شدر: 

فتاوى ومقالت ال�شيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز َرِحَمُه اهلُل ، )282/1(. جمموع  • املرجع: 

حكم يهودي يشتم املسلميـن   

                                          • اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ِة، الِتي تزداُد َمَع  ِة الَفلَ�شطينيَّ �شوؤال: كيَف ال�شبيُل وما امل�شرُي يِف الق�شيَّ

الأياِم َتعقيًدا و�َشراَوًة ؟  

�َشــــُف ِجًدا ِمْن َتَدهــــوِر الق�شيَِّة  • اجلــــواب : اإنَّ املُ�شِلــــَم ليــــاأمَلُ َكثــــرًيا، وَياأْ
ــــٍع اأ�شــــواأَ ِمْنــــُه، وَتزداُد َتعقيــــًدا َمَع  ىَل َو�شْ ــــٍع �شيــــٍئ اإِ ــــِة ِمــــْن َو�شْ الَفلَ�شطينيَّ

اأْن  اهلَل  نـــ�ـــشـــاأَُل 
ــــَع حــكــام  ــــَم ــــْج َي
املــ�ــشــلــمــني َعــلــى 
واأْن  الــــــُهــــــدى، 
ُقلوَبُهْم  ِلَح  ُي�شْ
واأعــــــمــــــاَلــــــُهــــــْم، 
ــــــــــــنَّ  مَيُ واأْن 
بتحكيِم  عليِهْم 
�ـــــــشـــــــريـــــــَعـــــــِتـــــــِه 
والـــــــــــثـــــــــــبـــــــــــاِت 
َعــلــيــهــا وَتـــــــْرِك 
مــــــا َخــــاَلــــَفــــهــــا
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لـَـــْت اإليِه يف الآوَنِة الأخــــرَيِة، ِب�َشَبِب اختالِف الــــدَوِل املُجاِوَرِة،  لـَـــْت اإِىَل ما َو�شَ ــــى َو�شَ الأيــــاِم َحتَّ
ها، وَعَدِم التزاِمها ِبُحْكِم الإ�شالِم، الذي َعلََّق اهلُل عليِه  دَّ َعدوِّ ــــا واحًدا �شِ فاًّ موِدها �شَ وَعــــَدِم �شُ
النَّ�شــــَر َوَوَعَد اأهلَُه بال�ْشتخالِف والتمكنِي يف الأر�ِس، وَذِلَك ُينذُر باخَلَطِر العظيِم والعاِقَبِة 
فوِفِها ِمْن َجديٍد، والتزاِم ُحْكِم الإ�شالِم  الوخيَمِة، اإذا مَلْ ُت�شاِرُع الُدَوِل املُجاِوَرُة اإِىَل َتوحيِد �شُ

ُهْم وَتُهمُّ العامَلَ الإ�شالميَّ ُكلَُّه. ِة الِتي َتُهمُّ جُتاَه َهذِه الق�شيَّ

ٌة اأوًل واأخرًيا،  ٌة اإ�شالميَّ َة الَفلَ�شطينيََّة َق�شيَّ ُدُر الإ�شاَرُة اإليِه يف َهذا ال�َشَدِد، اأنَّ الق�شيَّ ا جَتْ ومِمَّ
، واإفهاِم املُ�شلمنَي ِمْن  اَرًة لإبعاِدها َعْن اخَلطِّ الإ�شالميَّ وَلِكنَّ اأعداَء الإ�شالِم َبَذلوا ُجهوًدا جبَّ
حوا اإِىَل َحٍد ما يف  ُهــــم جَنَ نَّ َن ِلَغــــرْيِ الَعَرِب ِبَها، وَيبدوا اأَ ٌة َعَرِبيٌَّة، ل �َشاأْ يَّ َغــــرْيِ الَعــــَرِب اأنَّهــــا َق�شِ

َذِلَك.

ًة،  ِة اإ�شالميَّ ِة، اإلَّ باعتباِر الق�شيَّ ــــُه ل مُيِكُن الو�شوُل اإِىَل َحلٍّ ِلِتلَك الق�شيَّ وِلــــذا فاإنَّني اأرى اأنَّ
وبالتكاُتِف َبنْيَ املُ�شِلمنَي لإنقاِذها، وِجهاِد اليهوِد ِجهاًدا اإ�شالمياًّا َحتَّى َتعوَد الأر�ُس اإِىَل اأهِلها، 
اُذ اليهوِد اإِىَل بالِدِهْم الِتي جاءوا ِمنهــــا، وَيبقى اليهوُد الأ�شلّيوَن يف بالِدِهْم  ــــى َيعــــوَد �ُشذَّ وَحتَّ
ُر  ــــِة ول العلماِنيَِّة، وبَذِلــــَك َيْنَت�شِ ــــَت ُحْكــــِم الإ�شــــالِم، ل ُحْكــــَم ال�شيوعيَّ حَتْ
ِهم َعلى ُحْكِم الإ�شالِم،  احَلقُّ وُيْخَذُل الباِطُل، وَيعوُد اأْهُل الأر�ِس اإِىَل اأر�شِ

ِه. ل َعلى ُحْكِم َغرْيِ

واهلُل املَُوِفُق.
مو�شوعة الفتاوى الفل�شطينية • امل�شدر: 

ال�شيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز َرِحَمُه اهلُل ، )281-280/1(. ومقالت  فتاوى  جمموع  • املرجع: 

ـــــــــَة  الـــــــــقـــــــــ�ـــــــــشـــــــــيَّ
ـــَة  الـــَفـــلَـــ�ـــشـــطـــيـــنـــيَّ
ــٌة  ــٌة اإ�ــشــالمــيَّ َقــ�ــشــيَّ
وَلِكنَّ  واأخــرًيا،  اأوًل 
اأعـــــــــــداَء الإ�ـــــشـــــالِم 
اَرًة  َبَذلوا ُجهوًدا جبَّ
لإبعاِدها َعْن اخَلطِّ 
واإفهاِم   ، الإ�شالميَّ
َغــرْيِ  ِمــْن  املُ�شلمنَي 
ٌة  يَّ َق�شِ اأنَّها  الــَعــَرِب 
ــــاأَْن  �ــــشَ ــــٌة، ل  ــــيَّ َعــــَرِب
ـــرْيِ الــــَعــــَرِب ِبــَهــا ـــَغ ِل
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صدر حديثا قراءة في كتاب •
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اليهود يف اخلليج

عـــن دار مـــدارك للن�شـــر – بـــريوت كتـــاب 
الأوىل  اخلليـــج" يف طبعتـــه  "اليهـــود يف 
)اأكتوبــــر- ت�شريــــن الأول-2011م(؛ ملوؤلفه 
الأ�شتـــاذ: يو�شـــف علـــي املطـــريي )اأ�شتـــاذ 
التاريـــخ يف جامعة الكويت(، والكتاب يف الأ�شل درا�شة اأكادميية 
واأطروحـــة نـــال عليهـــا الباحـــث �شهـــادة املاج�شتـــري مـــن جامعة 
الكويـــت عـــام 2011م، ويتناول مو�شوًعا قد يكون ُطرح من قبل، 
ولكـــن يف مقالت متفرقة وحـــدود جغرافية معّينة، اإل اأنها املرة 

الأوىل التي ُين�شر فيها بحث متكامل عن اليهود يف اخلليج العربي ككل.

والكتـــاب لي�س جديداً يف تاريـــخ �شدوره، ولكنه ي�شكل جزءاً من التاريخ 
امل�شكوت عنه واملتعلق بتاريخ الأقلية اليهودية يف منطقة اخلليج العربي 

يف الع�شر احلديث اإما ب�شكل عفوي اأو متعمد!

وقـــد تنـــاول هـــذا الكتـــاب تاريـــخ ا�شتقـــرار الأقليـــة اليهوديـــة مبنطقـــة 
اخلليـــج العربـــي يف الع�شـــر احلديث، واأن�شطتهـــا القت�شاديـــة وحياتها 
الجتماعية وعالقاتها بال�شكان املحليني، وكذلك عالقاتها بال�شلطات 
املحلية والأجنبية واحلركة ال�شهيونية وبدولة ما ي�شمى "اإ�شرائيل".

حـــاول فيهـــا الباحث ك�شف بع�ـــس جوانب الغمو�ـــس والق�شور يف تاريخ 
هـــذه الأقليـــة وعالقتها باملنطقـــة التي كانت ومازالـــت تثري الكثري من 
الإ�شكاليـــات! وعمـــل على تقـــدمي درا�شـــة يف تاريخ الأقليـــة اليهودية يف 
منطقة اخلليج العربي، واأحوالها القت�شادية والجتماعية وال�شيا�شية 

منذ القرن التا�شع ع�شر وحتى منت�شف القرن الع�شرين.

م. مبتسم أمحد احلجي

صدر

الــــكــــتــــاب لــيــ�ــس 
جديداً يف تاريخ 
ولكنه  �ــشــدوره، 
يـــ�ـــشـــكـــل جـــــــزءاً 
مــــــن الــــتــــاريــــخ 
املــــــــ�ــــــــشــــــــكــــــــوت 
عـــنـــه واملـــتـــعـــلـــق 
الأقلية  بتاريخ 
الــــيــــهــــوديــــة يف 
اخلليج  منطقة 
الــــــــعــــــــربــــــــي يف 
الع�شر احلديث
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والكتـــاب يقـــع يف نحـــو )320( �شفحـــة مـــن القطـــع املتو�شط، طـــرز غالفه بخريطـــة لدول 
اخلليـــج العربـــي كتبـــت معاملهـــا باللغـــة الإجنليزيـــة، وقد كتـــب ا�شـــم اخلليج العربـــي با�شم 
"اخلليـــج الفار�شـــي"!! كعـــادة كثـــري من امل�شـــادر الأجنبية!! وطبع اجلـــزء اجلنوبي من 
املنطقـــة بالنجمـــة ال�شدا�شية جنمة مـــا ت�شمى دولة "اإ�شرائيل"، ول اأريـــد هنا التعليق على 

هذا الأمر ولكن اأترك دللت هذا الأمر للقارئ اللبيب!

وقـــد قـــّدم الباحـــث كتابـــه بال�شكـــر والتقديـــر لكل مـــن اأ�شهـــم يف �شبيل خـــروج هـــذا الكتاب 
ب�شورتـــه التـــي ظهر فيها اإىل عامل املوؤلفـــات، وذكر منهم بع�س اليهود ممن عا�س يف بع�س 
دول اخلليج )كالكويت والبحرين(، من مثل "اأنور من�شي كوهني وزوجته جاكلني حاييم" 
حيث ا�شتقبال الباحث يف منزلها مبدينة "�شان دييغو بولية كاليفورنيا الأمريكية" ووفرا 
لـــه الكثـــري من املعلومـــات و�شمحا لـــه بت�شجيل مقابلة معهمـــا، وكذلك املوؤلفـــة البحرينية 

وال�شور. املعلومات  من  الكثري  له  وفرت  خ�شوري" التي  "نان�شي 
وقـــد ذكـــر الباحـــث يف مقدمة الكتاب الأ�شباب التـــي دعته لختيار هـــذه الدرا�شة، وكان من 

اأهمها:

1- الهتمـــام العاملـــي املتزايـــد بدرا�شـــة الأقليـــات العرقيـــة والدينيـــة يف 
خمتلـــف مناطق العامل، حيث مازالت مثل هذه الأقليات ت�شكل �شالحاً 

ت�شتخدمه الدول يف زعزعة الأو�شاع الداخلية لدول اأخرى!

2- الهتمـــام املتزايـــد بالدرا�شـــات التـــي تتنـــاول اجلوانـــب الجتماعية 
والقت�شاديـــة، حيث مازال الكثري من هذه اجلوانب يكتنفها الغمو�س 

اإما عمداً اأو جهاًل.

3- ال�شـــراع بـــني العرب واليهود وما �شكله من م�شـــاكل يف املنطقة منذ 
احتالل فل�شطني.

4- قلـــة الدرا�شـــات التـــي تناولـــت الأقليـــة اليهودية يف منطقـــة اخلليج 
العربي حيث مل تف املو�شوع حقه من البحث والتحليل والتعمق.

ذكر املوؤلف بع�س 
الـــــــيـــــــهـــــــود ممـــن 
بــعــ�ــس  يف  عــــا�ــــس 
ــــيــــج  اخلــــل دول 
)كــــــــالــــــــكــــــــويــــــــت 
من  والبحرين(، 
مثل "اأنور من�شي 
كــوهــني وزوجــتــه 
حاييم"   جــاكــلــني 
الـــتـــي ا�ــشــتــقــبــلــت 
الــــــــــبــــــــــاحــــــــــث يف 
منزلها يف اأمريكا
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اأمـــا الإطـــار الزمني للدرا�شـــة فلكونها الفرتة التي عـــادت فيها هذه الأقليـــة لال�شتقرار يف 
منطقة اخلليج العربي!

ق�شـــم الباحـــث درا�شتـــه اإىل متهيـــد وخم�شة ف�شـــول وخامتة، واأحلـــق الدرا�شـــة بقائمة ذكر 
امل�شادر واملراجع، واملالحق، وطّعم بحثه بعدد من اجلداول التي تخدم مو�شوع الدرا�شة.

والباحـــث ي�شـــري اإ�شارة وا�شحـــة يف كتابه اأن طبيعة ال�شراع بني العـــرب ويهود وخا�شة بعد 
قيام كيانهم املزعوم على اأر�س فل�شطني يف عام 1948م اإمنا هو �شراع �شيا�شي منذ مراحله 

الأوىل ولي�س �شراعاً دينياً كما ي�شوره البع�س!... )�س 18(.

• جـــاء التمهيـــد يف الكتـــاب لبحـــث اجلـــذور التاريخية لوجود الأقليـــة اليهودية يف �شبه 
اجلزيـــرة العربيـــة، وكيف و�شلوا اإىل هـــذه املنطقة على الرغم اأن الديانـــة اليهودية لي�شت 
ديانـــة تب�شرييـــة، واإمنا هي مغلقـــة يف تعاليمها واأتباعها، وحـــول الباحث طرح عدة وجهات 
نظـــر يف هـــذه امل�شاألـــة، اإىل ع�شر عمر بن اخلطـــاب ر�شي اهلل عنه والذي قـــام باإجالء يهود 

منها، ومل تبق لهم اإل بقايا يف ُعمان وال�شاحل ال�شرقي للخليج العربي واليمن.

والأن�شطـــة  الجتماعيـــة  احليـــاة  طبيعـــة  عـــن  للحديـــث  تطـــرق  ثـــم 
القت�شادية التي كان يزاولها اليهود خالل �شنني تاريخهم وتواجدهم 
يف اجلزيـــرة العربيـــة. ومل ي�شـــر الباحث هنا اإىل طبيعـــة ال�شلوك الذي 
جبـــل عليـــه اليهـــود يف تاأجيج العداءات بـــني العرب وكذلـــك يف املجتمع 
امل�شلم يف املدينة بعد هجرة النبي �شلى اهلل عليه واآله و�شلم اإليها، على 
الرغـــم اإىل اأنـــه اأ�شـــار اإ�شارات وا�شحـــة اإىل ما كان يتمتع بـــه اليهود من 

معاملة ح�شنة وعالقات متينة مع جريانهم من العرب!

• اأمـــا الف�شـــل الأول من الكتاب فقـــد خ�ش�شه الباحث للحديث عن 
ا�شتقـــرار اليهـــود يف منطقـــة اخلليـــج العربـــي، و�شمنـــه عـــدة مباحـــث 
منهـــا: عوامـــل هجرة هـــذه الأقلية اإىل منطقـــة اخلليـــج العربي، وذكر 

منها:

- تعر�ـــس يهـــود ل�شطهـــاد �شيا�شـــي اأو دينـــي يف مناطـــق ا�شتقرارهـــم، 

جــــــــاء الـــتـــمـــهـــيـــد 
الــــــــكــــــــتــــــــاب  يف 
لـــبـــحـــث اجلــــــذور 
التاريخية لوجود 
اليهودية  الأقلية 
اجلــزيــرة  �شبه  يف 
الــعــربــيــة، وكــيــف 
هــذه  اإىل  و�ــشــلــوا 
املــــنــــطــــقــــة عـــلـــى 
الــديــانــة  اأن  رغـــم 
لي�شت  الــيــهــوديــة 
تب�شريية ديـــانـــة 
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وتدهور اأو�شاعهم الأمنية وال�شيا�شية فيها.

- تعر�س املناطق التي كانوا ي�شتقرون بها اإىل كوارث طبيعية خمتلفة.

- جلـــب بع�ـــس اليهـــود للعمـــل يف بع�ـــس الدوائر الإداريـــة واملاليـــة التي كانت تتبـــع الدولة 
العثمانية.

- البحث عن فر�س جتارية اأف�شل لتحقيق الرثاء اأو العمل يف بع�س ال�شركات الأجنبية اأو 
ال�شركات التي اأ�ش�شها يهود مبفردهم اأو مب�شاركة بع�س التجار املحليني.

ثم تطرق للحديث حول تاريخ ا�شتقرارها وتطور اأعدادها يف منطقة اخلليج، وخ�شو�شاً يف 
)ُعمان والكويت والأح�شاء والبحرين(، والعوامل التي اأدت اإىل زيادة اأعدادهم اأو نق�شانها 

خالل هذه الفرتة، ويحاول اأن ي�شند ذلك اإىل امل�شادر التي ا�شتطاع اأن يقف عليها.

ثـــم تطـــرق بعد ذلك لبيـــان العوامل التي �شجعت هـــذه الأقلية على ال�شتقـــرار يف املنطقة، 
وذكر من اأهمها:

- املوقع اجلغرايف واملكاين.

- ال�شتقـــرار ال�شيا�شـــي والأمنـــي، وال�شتقـــالل الن�شبـــي عـــن الدولـــة 
العثمانية.

- الت�شامـــح الدينـــي ونبـــذ التع�شـــب والـــذي وجدتـــه هـــذه الأقليـــة بني 
اأهلها.

- الن�شـــاط التجاري والقت�شادي، اإ�شافـــة اإىل وجود �شلطة ا�شتعمارية 
اأوروبية توفر احلماية لالأقليات.

• اأمـــا الف�شـــل الثاين فقد خ�ش�شـــه الباحث للحديث حول الأو�شاع 
القت�شاديـــة لالأقليـــة اليهوديـــة يف منطقـــة اخلليـــج العربـــي والتجـــار 
اليهـــود الأجانـــب، وذكر عدداً من الأ�شمـــاء التي كان لها دور يف التجارة 
وحققـــت الكثـــري من الرثاء، وكان من اأبـــرز الأن�شطة القت�شادية التي 

خــ�ــشــ�ــس املــوؤلــف 
الــفــ�ــشــل الــثــاين 
لـــــــــلـــــــــحـــــــــديـــــــــث 
عــــــن الأو�ـــــــشـــــــاع 
القـــــتـــــ�ـــــشـــــاديـــــة 
لـــــــــالأقـــــــــلـــــــــيـــــــــة 
الــــــــيــــــــهــــــــوديــــــــة 
مـــــنـــــطـــــقـــــة  يف 
اخلــلــيــج الــعــربــي 
اليهود  والــتــجــار 
الأجـــانـــب وكــيــف 
حـــقـــقـــوا الــــــرثاء
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زاولتهـــا هذه الأقليـــة )الأن�شطة املالية من اأعمال ال�شريفـــة والتحويالت، وجتارة الذهب 
واملعـــادن الثمينـــة، اإ�شافة اإىل اأعمال ال�شركات ذات الوكالت والحتكارات، وجتارة الأقم�شة 

وبيع امل�شروبات الكحولية وت�شنيعها(.

ثـــم بـــنّي الباحـــث دور جتـــار اللوؤلـــوؤ وال�شالح اليهـــود يف املنطقة، وكيـــف لعبـــوا دوراً بارزاً يف 
ا�شتثمار هذه التجارة ل�شاحلهم.

• اأمـــا الف�شـــل الثالـــث؛ فقد تطرق الباحث فيـــه اإىل بيان الأو�شاع الجتماعية لالأقلية 
اليهودية يف منطقة اخلليج

وحتـــدث فيهـــا عـــن اأماكن �شكـــن الأقليـــة اليهودية واأحيائهـــا، واأنها واإن كانـــت جمتمعة مع 
بع�شهـــا البع�ـــس اإل اأنهـــا مل تكـــن مغلقـــة اأو معزولـــة، وذكر عدداً مـــن اأ�شماء هـــذه الأحيان 
واأماكنهـــا حتديـــداً يف الكويـــت والبحريـــن، وبـــني الو�شـــع التعليمـــي والثقـــايف الـــذي كانـــوا 
يتمتعـــون بـــه، واأنهم كانـــوا ي�شاركون اأهايل املنطقة يف مدار�شهـــم ومنتدياتهم، مع ما كانوا 
يتمتعـــون بـــه مـــن ممار�شـــة طقو�ـــس ديانتهـــم، واأ�شار اإىل عـــدد من حـــالت الـــزواج واعتناق 

الديانة املتبادل بينهم وبني ال�شكان املحليني! 

ـــد هذه املباحث بجـــداول ت�شـــري اإىل اح�شاءات حـــول ما يدلل  كمـــا ع�شّ
عليه.

اليهوديــــة  الأقليــــة  هــــذه  عالقــــة  لبيــــان  فــــكان  الرابــــع  الف�شــــل  • اأمــــا 
بال�شلطــــات املحليــــة والأجنبيــــة يف كل مــــن ُعمــــان والكويــــت والأح�شــــاء 
والبحريــــن، واأ�شار اإىل املنا�شب التي تقلــــدوا بع�شها، والدور الذي كانوا 
يلعبونــــه يف بع�ــــس الأزمــــات اأو الظــــروف التــــي مرت باملنطقــــة حتت حكم 
ال�شلطــــات الأجنبية، مما حدا بال�شلطة الأجنبية الربيطانية اإىل اعتبار 

هذه الأقلية اأحد رعاياها التي تتبع لها وتوفر لها احلماية والدعم.

وباجلملـــة فقـــد كانت تتمتع هـــذه الأقلية بكثري مـــن احلقوق واحلرية 
مـــن خالل تواجدها يف املنطقـــة، ومل تتوتر هذه العالقة اإل يف ظروف 

تطرق الباحث 
الــــفــــ�ــــشــــل  يف 
اإىل   ــــالــــث  ــــث ال
بـــيـــان الأو�ـــــشـــــاع 
الجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
لـــــــــالأقـــــــــلـــــــــيـــــــــة 
الــــــيــــــهــــــوديــــــة يف 
اخلليج  مــنــطــقــة 
والــــــــــــو�ــــــــــــشــــــــــــع 
الــــــتــــــعــــــلــــــيــــــمــــــي 
والـــثـــقـــايف الــــذي 
كانوا يتمتعون به
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حمـــدودة كان فيهـــا اليهود ي�شيئون لأنف�شهم من خالل ممار�شات ل تقبلها طبيعة املنطقة 
كتجارتهـــم وت�شنيعهـــم للخمـــور، والبتـــزاز والحتكار الـــذي كانوا ميار�شونـــه يف كثري من 
الأحيـــان علـــى ال�شـــكان اأو التجـــار، وكذلك بع�س العتـــداءات التي قاموا بهـــا ا�شتقواًء على 
بع�ـــس ال�شـــكان ملـــا كانوا يتمتعون به من حماية اأجنبية، مما حـــدا ببع�س اجلهات الر�شمية 
اأو حـــكام تلـــك الفرتة لتخاذ مواقف حازمة جتاه من اأ�شاء منهم، ومن ثم توترت الأو�شاع 

اأكرث وخ�شو�شاً مع احتالل فل�شطني وت�شاعد نربة القومية العربية.

• اأمـــا الف�شـــل اخلام�ـــس فقـــد خ�ش�شـــه الباحـــث للحديـــث حـــول عالقـــة هـــذه الأقليـــة 
بال�شهيونية وهجرتهم من منطقة اخلليج العربي.

وبنّي يف مبحثه هذا تطور العالقة بني هذه الأقلية وال�شهيونية وقيام ما ي�شمى بدولتهم 
يف فل�شطـــني، وك�شـــف ال�شلطـــات لكثري مـــن املمار�شات التـــي كانوا يقومون بهـــا حتت غطاء 
ال�شتعمـــار الأجنبـــي، مع ت�شاعد وترية القومية العربيـــة وبع�س التوجهات الدينية، وكان 

من ذلك:

1- دور ال�شحـــف واملجـــالت التـــي �شاهمـــت يف تغيري العالقـــة بني هذه 
الأقلية وال�شكان وال�شلطات املحلية.

2- التاأثر بالق�شية الفل�شطينية وال�شراع العربي الإ�شرائيلي.

3- الدعـــوة اإىل املقاطعـــة القت�شاديـــة والجتماعيـــة لهـــذه الأقليـــة يف 
اأماكن تواجدهم، وات�شاع قبولها على م�شتوى ال�شلطات املحلية.

4- تعر�ـــس الأقليـــة اليهوديـــة مل�شايقـــات واعتـــداءات، و�شـــوًل اإىل منع 
دخول معتنقي الديانة اليهودية اإىل دول املنطقة.

وكان مـــن اأهـــم الأ�شبـــاب يف ذلك اإ�شـــاءة هذه الأقليـــة اإىل نف�شها عندما 
بـــداأت ت�شتقـــوي بالأجنبـــي مـــن ناحيـــة ومتار�ـــس اأعماًل تثـــري حفيظة 
ال�شـــكان املحليـــني اأو م�شاعرهـــم اأو �شعائرهم، وتـــورط العديد منهم يف 
اإقامة عالقات مع ال�شهيونية والرتويج لها، والقيام باأعمال التهريب 

كــــــــــــــان الــــــيــــــهــــــود 
لأنف�شهم  ي�شيئون 
مـــــــــــــــــــــن خــــــــــــــالل 
ممـــــــــار�ـــــــــشـــــــــات ل 
تـــقـــبـــلـــهـــا طــبــيــعــة 
كتجارتهم  املنطقة 
وتـــــ�ـــــشـــــنـــــيـــــعـــــهـــــم 
والبتزاز  للخمور، 
والحـــتـــكـــار الـــذي 
كانوا ميار�شونه يف 
الأحيان  من  كثري 
عــــــلــــــى الــــ�ــــشــــكــــان
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والتجارة لإنعا�س اقت�شادهم يف دول املنطقة.

ثـــم ختـــم الباحـــث هـــذا الف�شـــل ببيان مراحـــل هجـــرة الأقليـــة اليهودية من كل مـــن ُعمان 
والكويت والأح�شاء والبحرين.

ولعل هذا املبحث يكون اأهم مباحث الكتاب، لأنه ي�شري ا�شارات كثرية اإىل طبيعة الرتباط 
مـــع ال�شهيونية، ويـــكاد يربط الباحث املُجد بينها وبني امتداداتها يف الوقت احلايل بقليل 

من اجلهد.

مت�شل�شلة  نقاط  �شكل  له من معلومات يف  تو�شل  ما  الباحث  الكتاب جعل  • ويف خامتة 
تناولت الر�شالة كاملة.

وجعـــل يف نهايـــة الكتاب م�شرًدا بقوائم امل�شادر واملراجع العربية والأجنبية التي رجع اإليها 
يف كتابه والتي و�شلت اإىل نحو )150( مرجعاً ودورية.

وختم بحثه بعمل مالحق للكتاب �شّمنها نحواً من )25( �شكاًل متنوعاً اأ�شفا للكتاب زيادًة 
يف التوثيق.

وبطبيعـــة احلال من ال�شعب تلخي�س درا�شة تاريخية يف هذه العجالة، 
ولكن �شاأ�شرد بع�س الت�شاوؤلت وهي مالحظات بالدرجة الأوىل.

- ل توجـــد �شـــوى مقابلٍة �شخ�شية واحدة مع اأحد اليهود الذين عا�شوا 
يف اخلليـــج. وال�شـــوؤال الأهـــّم: هـــل فّكـــر الباحث يف زيارة عـــدد اأكرث من 
هوؤلء وخ�شو�شاً اأن بع�شهم يعي�س الآن يف دولة ما ي�شمى "اإ�شرائيل"! 
رمبـــا تكـــون هناك حماذير اأمنيـــة - �شيا�شية ولكن يحّق لنـــا اأن نت�شاءل 
كيـــف كان مُيكـــن اأن يوؤثـــر ذلـــك يف البحث! وعـــن كميـــة املعلومات التي 

ميكن احل�شول عليها ل �شّك يف اأّن لدى هوؤلء كثرًيا مما ُيقال. 

- مـــن النقاط التـــي حُت�شب للموؤلف مو�شوعيتـــه ال�شديدة يف التحليل 
واإثبات الأحداث. 

مـــن الـــنـــقـــاط الــتــي 
حُتـــ�ـــشـــب لــلــمــوؤلــف 
مــــــو�ــــــشــــــوعــــــيــــــتــــــه 
الـــــــــ�ـــــــــشـــــــــديـــــــــدة يف 
الــتــحــلــيــل واإثــــبــــات 
لــكــن   ، الأحـــــــــــــداث 
�ــــشــــوى  تــــــوجــــــد  ل 
مــقــابــلــة �ــشــخــ�ــشــيــة 
واحــــــــــدة مـــــع اأحـــــد 
اليهود ولعل مرجع 
حمــاذيــر  اإىل  ذلــــك 
اأمـــنـــيـــة و�ــشــيــا�ــشــيــة
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وكذلـــك يغفـــل عـــن تقييم كثري مـــن الأحداث التي وقعـــت، فمثاًل: ل يحـــاول كثرًيا تربير 
العتـــداءات التـــي وقعـــت على اليهود ُبعيـــد قرار تق�شيـــم فل�شطني، وقيام مـــا ي�شمى بدولة 
"اإ�شرائيل"، ول يرتدد يف ذكر التحري�شات! التي كانت تن�شرها بع�س املجالت العربية �شد 

اليهود يف الكويت والبحرين. وهذا �شالح ذو حدين اإن اأراد البع�س ا�شتخدامه.

• ختاًمـــا، اأقـــول باأنـــه بحث ممتاز ي�شتحق القـــراءة لت�شليطه ال�شوء على مو�شوٍع مثري 
لالهتمام و�شّده فراًغا معرفًيا فيما يتعلق باأو�شاع الأقليات اليهودية يف اخلليج.

واأخ�شـــى مـــا اأخ�شـــاه اأن تكـــون مثـــل هـــذه البحوث وثائـــق م�شتقبليـــة بيد اليهـــود للمطالبة 
بحقوقهم يف دول منطقة اخلليج العربي.

÷

الـــــكـــــتـــــاب بــحــث 
ي�شتحق  ممـــتـــاز 
الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــراءة 
لـــــتـــــ�ـــــشـــــلـــــيـــــطـــــه 
الـــــ�ـــــشـــــوء عـــلـــى 
ـــوٍع مــثــري  مـــو�ـــش
و�شّده  لالهتمام 
ـــا مــعــرفــًيــا  فـــراًغ
فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق 
باأو�شاع الأقليات 
الــــــــيــــــــهــــــــوديــــــــة 
اخلــــــلــــــيــــــج. يف 
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أكاذيب أشاعها اليهود 
مـــن اإ�شـــدارات مركز بيـــت املقد�س للدرا�شـــات التوثيقية ، والكتاب يك�شف الـــدور الإف�شادي 

الـــذي يقـــوم به الباحثـــون اليهـــود واملوؤ�ش�شـــات ال�شهيونية، 
واإ�شاعتهـــم لل�شبهـــات واملزاعـــم يف مكانـــة امل�شجـــد الأق�شى 

عند امل�شلمني.
وهـــو جهـــد بحثي م�شـــن ا�شتمر لع�شـــر �شنـــوات متوا�شلة، 
بحـــث وك�شـــف عـــن ماهّيـــة الباحثـــني اليهـــود وانتماءاتهم 
العالقـــة  ومقا�شدهـــم وم�شادرهـــم ومراكزهـــم، وخفايـــا 
بـــني مراكز البحث ال�شهيونيـــة، واملوؤ�ش�شات ال�شتخبارية، 
وطريقة تفكـــري الباحثني اليهود، وطرق عملهم واأدواتهم 
لتحقيق غاياتهم يف الت�شكيك والتهوين من مكانة القد�س 
وامل�شجـــد الأق�شى، ومدى تاأثـــري تلك البحوث والدرا�شات 
التـــي ين�شرها هـــوؤلء على اليهـــود، والقطـــاع العري�س من 

العامل الغربي! وكيف و�شل تاأثريهم اإىل العامل العربي كذلك.
وحـــوى الكتـــاب ردوًدا وافية كافية؛ تدح�ـــس اأكاذيبهم، وتك�شف عوارهـــم، وتلجم اأفواههم، 
وتكـــون دعمـــاً للدعـــاة واخلطبـــاء وال�شا�شـــة واملفكريـــن والُكّتـــاب وال�شحفيـــني يف الرد على 

اأكاذيب اليهود، وعوناً لهم ملعرفة حقيقة هوؤلء، وك�شفهم للنا�س ومن تاأثر بهم.
وهـــذه الدرا�شـــة نـــال بهـــا الباحـــث عي�شـــى القدومـــي – رئي�ـــس حتريـــر جملة بيـــت املقد�س 
للدرا�شـــات - درجة الدكتوراه بتقدير امتياز يف الدرا�شات الإ�شالمية �شعبة التاريخ والفكر 
الإ�شالمي، ولأهمية الدرا�شة اأو�شت جلنة املناق�شة بعد اإجازتها ، بطباعتها وترجمتها اإىل 

عدة لغات.
لـــذا حر�ـــس مركز بيت املقد�س للدرا�شات التوثيقية علـــى طباعته ون�شره ، مل�شاهمة الكتاب 
اجلـــادة يف ك�شـــف حجم املوؤامرة واملخططات والدرا�شات البحثية املغر�شة، وكذلك ما حواه 
يف الدفاع عن حقوقنا وثوابتنا ال�شرعية والتاريخية والقانونية والإن�شانية وتواجدنا على 

اأر�س فل�شطني .

العلمي البحث  جلنة 
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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 )مقا�س  �شفحة   20 الدرا�شة  تتجاوز  • األ 

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

aqsaonline@aqsaonline.info

واهلل املوفق ،،

÷

حرصا




