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أرسة التحرير

ُي�����رّوج	-يف	وق��ت��ن��ا	احل��ا���س��ر-	يف	ب��ع�����ض	و���س��ائ��ل	
الإعالم	م�سروع	البيت	الإبراهيمي،	الذي	يجمع	
ل��ل��ن�����س��ارى،	 وك��ن��ي�����س��ة	 للم�سلمني،	 م�سجد	 ب��ني	

ومعبد	لليهود،	يف	بقعة	واحدة!	
ال�سنني	 ع�سرات	 منذ	 	- وق��د	طرحت	
-	ع��دة	دع��وات	للتقريب	بني	الأدي��ان	
حت�����ت	م�������س���م���ي���ات	خم���ت���ل���ف���ة:	م��ث��ل	
والعي�سوية،	 املو�سوية،	 "التوحيد	بني	
الأديان"،	 و"وحدة	 واملحمدية"،	
و"الوحدة	الإبراهيمية"،	وحلق	ذلك	
�سعار	"وحدة	الكتب	ال�سماوية"،	وعلى	
"القراآن	 َط��ب��ع	 ف��ك��رة	 اب��ت��دع��ت	 اإث����ره	
يف	 والإجنيل"  وال�����ت�����وراة،	 ال���ك���رمي،	
فا�سدة	 دع���وات	 وكلها	 واح����ٍد،	 غ���الٍف	
وم��زاع��م	ك��ا���س��دة،	وم���ن	اأب���رزه���ا	الآن	
اإب��راه��ي��م	-عليه	 ب���اأن	نبي	اهلل	 ال��زع��م	

ال�سالم-		ُين�سب	اإىل	اليهودية	والن�سرانية.
ق���د	ج����اءت	الآي������ات	ال��ق��راآن��ي��ة	���س��ري��ح��ة	ب���راءة	
اإب���راه���ي���م	-ع��ل��ي��ه	ال�����س��الم-	م���ن	دع����وى	ال��ي��ه��ود	
ف��ك��ي��ف	ين�سب	 اإل���ي���ه���م،	 ان��ت�����س��اب��ه	 وال���ن�������س���ارى	
البيت	 -با�سم	 ال�سالم	 عليه	 اإبراهيم	 اإىل	 البيت	
الإب���راه���ي���م���ي-	وه���و	ب����ريء	م���ن	الن��ت�����س��اب	اإىل	

اليهودية	اأو	الن�سرانية؟!

ما	 ه��ذا	 يهودًيا،	 اإبراهيم	 ك��ان	 ما	 يقيًنا،	 نعم؛	
الكرمي:	 كتابه	 يف	 وجل	 عز	 الباري	 به	 اأخرنا	
َوَلِكْن	 ا	 َراِنيًّ َن�سْ َول	 ا	 َيُهوِديًّ اإِْبَراِهيُم	 َك��اَن	 )َم��ا	
َك����اَن	َح��ِن��ي��ًف��ا	ُم�����ْس��ِل��ًم��ا	َوَم����ا	َك����اَن	ِم��َن	

امْلُ�ْسِرِكنَي(،	)اآل	عمران:67(.	
وكتاب	اهلل	تعاىل	ُيوؤكد	اأن	دين	اإبراهيم	
– عليه	ال�سالم	– هو	الإ�سالم،	ولي�ض	
َيْرَغُب	 )َوَم��ْن	 اليهودية	قال	�سبحانه:	
َنْف�َسُه	 �َسِفَه	 َم��ْن	 	 اإِلاَّ اإِْب��َراِه��ي��َم	 ِملاَِّة	 َع��ْن	
يِف	 ����ُه	 َواإِناَّ ْن��َي��ا	 ال��دُّ يِف	 َطَفْيَناُه	 ا�سْ َوَل��َق��ِد	
��نَي	•	اإِْذ	َق���اَل	َل��ُه	 ��احِلِ اْلآِخ�����َرِة	مَلِ���َن	ال�����ساَّ
	• اْلَعامَلنَِي	 	 ِلَربِّ اأَ�ْسلَْمُت	 َقاَل	 اأَ�ْسِلْم	 ُه	 َربُّ
َيا	 َوَيْعُقوُب	 َبِنيِه	 اإِْب��َراِه��ي��ُم	 ِبَها	 ى	 َوَو�ساَّ
َفاَل	 يَن	 الدِّ َلُكُم	 َطَفى	 ا�سْ 	َ اهللاَّ 	 اإِناَّ 	 َبِنياَّ
ُكْنُتْم	 • اأَْم	 ُم�ْسِلُموَن	 َواأَْن��ُت��ْم	 	 اإِلاَّ 	 وُتناَّ َتُ
َقاَل	 ْذ	 اإِ امْلَ��ْوُت	 َيْعُقوَب	 َر	 َح�سَ اإِْذ	 �ُسَهَداَء	
َلَهَك	 اإِ َنْعُبُد	 َقاُلوا	 َبْعِدي	 ِم��ْن	 َتْعُبُدوَن	 َما	 ِلَبِنيِه	
اإَِلًها	 ���ْس��َح��اَق	 َواإِ َواإِ�ْسَماِعيَل	 اإِْب��َراِه��ي��َم	 اآَب��اِئ��َك	 َواإَِل���َه	

َواِحًدا	َوَنْحُن	َلُه	ُم�ْسِلُموَن()البقرة	130	– 132(.
ي��ه��وًدا،	 ولي�سوا	 م�سلمون	 ه��م	 اإب��راه��ي��م	 واأب��ن��اء	
–)َرباََّنا	 ال�سالم	 اإبراهيم-	عليه	 وهذا	من	دعاء	
ُم�ْسِلَمًة	 ًة	 اأُماَّ ِتَنا	 ياَّ ُذرِّ َوِمْن	 َلَك	 	 ُم�ْسِلَمنْيِ َواْجَعْلَنا	

َلَك(	)البقرة	:	128(.

م���������س����روع	ال���ب���ي���ت	
الإب�������راه�������ي�������م�������ي	
ك�������������س������اب������ق������ه	 	-
م��������ن	امل�����������س�����اري�����ع	
ال���ت���ق���ري���ب���ي���ة	ب��ني	
الأدي����ان-ي����ج����م����ع	
ب������������ني	م���������س����ج����د	
وكني�سة	 امل�سلمني،	
ال��������ن�����������������س��������ارى،	
وم���ع���ب���د	ال���ي���ه���ود،	
يف	ب��ق��ع��ة	واح����دة!

ا .. ما كان اإبراهيم يهوديًّ كلمة 
العدد
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واأوىل	ال��ن��ا���ض	ب��اإب��راه��ي��م		ه��م	امل��وؤم��ن��ون	من	
اأتباعه	وحممد	-�سلى	اهلل	عليه	و�سلم-	واأمته،	
َللاَِّذيَن	 ِباإِْبَراِهيَم	 الناَّا�ِض	 اأَْوىَل	 	 )اإِناَّ تعاىل:	 قال	
	 َوِلُّ 	ُ َواهللاَّ اآَم��ُن��وا	 ��ِذي��َن	 َوالاَّ 	 الناَِّبيُّ َوَه���َذا	 َبُعوُه	 اتاَّ

امْلُوؤِْمِننَي()اآل	عمران:	68(.	
وكيف	يقول	عاقل	باأن	اإبراهيم	كان	يهودًيا	وقد	

اأنزلت	التوراة	والإجنيل	من	بعده؟!	
وك��ي��ف	يتبع	امل��ت��ق��دم	امل��ت��اأخ��ر؟!	ق��ال	
وَن	 اجُّ 	حُتَ اْلِكَتاِب	ِلَ اأَْه��َل	 تعاىل:	)َيا	
����ْوَراُة	 يِف	اإِْب���َراِه���ي���َم	َوَم����ا	اأُْن����ِزَل����ِت	ال����تاَّ
	ِمْن	َبْعِدِه	اأََفاَل	َتْعِقُلوَن(	 يُل	اإِلاَّ َواْلإِجْنِ

)اآل	عمران	:		65	(	.	
فنبي	اهلل	اإبراهيم	– عليه	ال�سالم	– 
ر�سول	م�سلم	واإىل	الإ�سالم	كان	يدعو،	
امل�����س��ل��م��ون،	 اأت��ب��اع��ه	وذري���ت���ه	ه���م	 واأن	
ولي�سوا	اليهود،	واأوىل	النا�ض	باإبراهيم	
الأق�سى	 وامل�سجد	 فل�سطني	 وراث��ة	 يف	
ه���م	امل�����س��ل��م��ون،	والإم����ام����ة	م���ن	ب��ع��ده	
واأن��ب��ي��اء	 لليهود،	 ولي�ست	 للم�سلمني	
بني	اإ�سرائيل	لي�سوا	يهوًدا،	لأن	اليهود	

هم	كل	من	كفر	بر�سالة	نبيه.	
لالأديان	 نا�سخ	 الدين	احلق-	 الإ�سالم	-هو	 فدين	
اأن��ه	ل	 كلها	هذا	ما	اأخرنا	به	اهلل	تعاىل	يف	كتابه	
الإ���س��الم؛	فقال	 اأح��د	�سوى	 دي��ن	عنده	يقبله	من	
	اْلإِ�ْساَلُم(	)اآل	عمران:	 ِ يَن	ِعْنَد	اهللاَّ 	الدِّ �سبحانه:	)اإِناَّ
كل	 يف	 به	 اهلل	 بعثهم	 فيما	 الر�سل	 اتباع	 وه��و	 	،)19

حني،	حتى	ختموا	مبحمد	-�سلى	اهلل	عليه	و�سلم،	
اإل	من	جهة	حممد	 اإليه	 	جميع	الطرق	 الذي	�سداَّ
بعثته	 بعد	 اهلل	 لقي	 فمن	 و�سلم،	 عليه	 اهلل	 �سلى	
على	غري	 بدين	 و�سلم-	 عليه	 اهلل	 -�سلى	 حممًدا	
)َوَم��ْن	 تعاىل:	 قال	 كما	 فلي�ض	مبتقبل؛	 �سريعته،	
يِف	 َوُه��َو	 ِمْنُه	 ُيْقَبَل	 َفلَْن	 ِديًنا	 ���ْس��اَلِم	 اْلإِ 	 َغ��رْيَ َيْبَتِغ	

ا�ِسِريَن(	)اآل	عمران:	85( اْلآِخَرِة	ِمَن	اْلَ
ك��م��ا	اأخ����ذ	اهلل	ت��ع��اىل	ال��ع��ه��د	وامل��ي��ث��اق	
اإبراهيم	 -ومنهم	 جميًعا	 النبيني	 من	
اإذا	 ال�سالم-	 عليهم	 وعي�سى	 ومو�سى	
و�سلم-	 عليه	 اهلل	 -�سلى	 بعث	حممداً	
ل��ي��وؤم��ن	ب���ه	ول��ي��ن�����س��رن��ه؛	ف��ع��ن	علي	
ب��ن	اأب����ي	ط��ال��ب	ر���س��ي	اهلل	ع��ن��ه	ق��ال:	
اآدم	 	- ��ا	 ن��ب��يًّ وج����ل	 ع���ز	 اهلل	 ي��ب��ع��ث	 ل	
ال��ع��ه��د	يف	 اأخ���ذ	عليه	 ب��ع��ده	-اإل	 ف��م��ن	
حم��م��د:	ل��ئ��ن	ب��ع��ث	وه���و	ح��ي	ليوؤمن	
العهد	 فياأخذ	 وي��اأم��ره	 ولين�سرنه،	 به	
ُ	ِميَثاَق	 على	قومه،	فقال:	)َواإِْذ	اأََخَذ	اهللاَّ
	 الناَِّبيِّنَي	مَلَا	اآَتْيُتُكْم	ِمْن	ِكَتاٍب	َوِحْكَمٍة	ُثماَّ
	 ٌق	مِلَا	َمَعُكْم	َلُتوؤِْمُناَّ َجاَءُكْم	َر�ُسوٌل	ُم�َسدِّ
َذِلُكْم	 َعلَى	 	 َواأََخ���ْذُتْ 	 اأَْق���َرْرُتْ اأَ َق��اَل	 ُه	 ُرناَّ َوَلَتْن�سُ ِبِه	
ِري	َقاُلوا	اأَْقَرْرَنا	َقاَل	َفا�ْسَهُدوا	َواأََنا	َمَعُكْم	ِمَن	 اإِ�سْ

اِهِديَن()اآل	عمران:81(. ال�ساَّ
نة	حتى	نلقاه	 ن�ساأل	اهلل	الثبات	على	الإ�سالم	وال�سُّ
بها،	و�سلى	اهلل	و�سلم	وبارك	على	�سيدنا	حممد	

وعلى	اآله	و�سحبه	اأجمعني.

ج�����������اءت	الآي�����������ات	
�سريحة	 القراآنية	
ب������راءة	اإب���راه���ي���م	
-ع��ل��ي��ه	ال�����س��الم-	
اليهود	 دعوى	 من	
وال��������ن�����������������س��������ارى	
ان��ت�����س��اب��ه	اإل��ي��ه��م،	
دي��ن	 اأن	 ول���ُت���وؤك���د	
اإب����������راه����������ي����������م	– 
ع����ل����ي����ه	ال���������س����الم	
الإ�����س����الم	 ه����و	  –



كان المسجد األقصى المبارك مركزا هاما لتدريس 
العلوم اإلسالمية على مدى العصور وواحدًا من أكبر 
معاهد العلم في العالم اإلسالمي كله، وهو أول 

معهد إسالمي في فلسطين

إن اإلصالح واإلعداد اإليماني والعقدي يجب أن يسبق 
الجهاد في فلسطين؛ ألن حال األمة لن يستقيم إال 

بالعالج الشرعي وترسيخ عقيدة التوحيد

إن ما يصيب أهلنا في فلسطين من بالء يتطلب منهم 
الصبر ليتحقق لهم التمكين بإذن اهلل كما في قوله 

تعالى:)يا َأيها الَّذِينَ آمنوا اصِبرُوا وَصاِبرُوا وراِبُطوا 
َ َلعلَُّكمْ تْفلحوَن( وَاتُقوا اهللَّ

إن للتمكين مراحل ال ينبغي للقادة والمربين والدعاة 
أن يغفلوا عن خطواتها ، وأن يعوا عند أي مرحلة 

يجب أن يقفوا ؛ فغياب هذا المفهوم يخلط األوراق 
ويبدد الجهود

ستبقى القدس وديعة رسولنا محمد صلى 
اهلل عليه وسلم وأمانة عمر رضي اهلل عنه في 

ذمتنا، طال الزمان أو  قصر، والعاقبة للمتقين

لم تشهد مدينة القدس المحتلة حملة تهويد مكثفة 
متسارعة وكثيفة مثل الحملة التي تشهدها هذه 

األيام، حملة تجري في إطار عملية تغيير واقع المدينة 
لتحويلها إلى مدينة ذات طابع يهودي



أ.د فيصل القالف

 » التطبيع يف 

ميزان الرشيعة 

اإلسالميّة « 
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ون�����س��ت��ع��ي��ن��ه،	 ن���ح���م���ده،	 هلل،	 احل���م���د	 اإّن	
ون�ستغفره،	ونعوذ	باهلل	من	�سرور	اأنف�سنا،	
فال	 اهلل،	 يهِده	 من	 اأعمالنا،	 �سّيئات	 ومن	
��ِل��ْل،	ف��ال	ه����ادَي	ل��ه،	 	ل���ه،	وم���ن	ُي�����سْ ��لاَّ ُم�����سِ

اإّل	اهلل،	وحَده،	 اإل��َه	 اأن	ل	 واأ�سهد	
اأّن	حمّمًدا	 واأ�سهد	 له،	 �سريَك	 ل	
عليه	 اهلل	 �سّلى	 ور���س��ول��ه،	 ع��ب��ده	

و�سّلم	ت�سليًما	كثرًيا.
	َ ��ِذي��َن	اآَم��ُن��وا	اتاَُّقوا	اهللاَّ ��َه��ا	الاَّ )َي��ا	اأَيُّ
َواأَْن��ُت��ْم	 	 اإِلاَّ 	 وُتناَّ َتُ َوَل	 ُتَقاِتِه	 	 َح��قاَّ

ُم�ْسِلُموَن()اآل	عمران:102(.
الاَِّذي	 َرباَُّكُم	 اتاَُّقوا	 َها	الناَّا�ُض	 اأَيُّ )َيا	
َوَخلََق	 َواِح���َدٍة	 َنْف�ٍض	 ِم��ْن	 َخلََقُكْم	
ِرَج��اًل	 ِمْنُهَما	 	 َوَب��ثاَّ َزْوَج��َه��ا	 ِمْنَها	
��ِذي	 َ	الاَّ ��ُق��وا	اهللاَّ َك��ِث��رًيا	َوِن�����َس��اًء	َواتاَّ
َ	َكاَن	 	اهللاَّ ْرَحاَم	اإِناَّ َت�َساَءُلوَن	ِبِه	َواْلأَ

َعلَْيُكْم	َرِقيًبا(	)الن�ساء:1(.
َ	َوُق��وُل��وا	 ��ُق��وا	اهللاَّ ��ِذي��َن	اآَم��ُن��وا	اتاَّ ��َه��ا	الاَّ )َي��ا	اأَيُّ
ِلْح	َلُكْم	اأَْعَماَلُكْم	َوَيْغِفْر	 َقْوًل	�َسِديًدا	• ُي�سْ
َفَقْد	 َوَر�ُسوَلُه	 	َ اهللاَّ ُيِطِع	 َوَمْن	 ُذُنوَبُكْم	 َلُكْم	

َفاَز	َفْوًزا	َعِظيًما()الأحزاب:70(.
اأّم��ا	بعُد،	ف��اإّن	خرَي	احلديث	كتاُب	اهلل	عّز	
وجّل،	وخرَي	الهدِي	هدُي	حمّمٍد	�سّلى	اهلل	

	 	الأمور	حمَدثاُت�ها،	وكلاَّ عليه	و�سّلم،	و�سراَّ
	 	ب��دع��ٍة	�ساللٌة،	وك��لاَّ حم��َدث��ٍة	ب��دع��ٌة،	وك��لاَّ

�ساللٍة	يف	النار.
• مقدمة:

ت���ه���اف���ت���ت	ب���ع�������ض	احل����ك����وم����ات	
ًرا	على	التطبيع	مع	الكيان	 موؤخاَّ
وَج��ِه��َدت	 الغا�سب،	 ْهيون�ّي	 ال�سِّ
و���س��ائ��ل	الإع�����الم	يف	ت��زي��ني	ه��ذا	
	ب��ذل��ك	بع�ض	 ال��ت��ط��ب��ي��ِع،	واغ��ت�����راَّ
ال��غ��اف��ل��ني	واجل���اه���ل���ني،	وواف����ق	
هًوى	يف	نفو�ض	اآخِريَن؛	ففرحوا	
ون	من	 به،	واأظهروا	ما	كانوا	ُي�ِسرُّ
�سعف	الدين	واختالل	اليقني.

وهذه	كلماٌت	خمت�سرٌة	يف	ك�سف	
واأهدافه،	 التطبيِع،	 هذا	 حقيقة	
��ق	 ي��وفِّ اأن	 اأ����س���األ	اهلل	 واأح��ك��ام��ه،	
فيها	لل�سواب،	واأن	ينفع	بها	من	

بلغته	ِمَن	امل�سلمني.
)التطبيع(. • معنى	

ف���)���ال��ت��ط��ب��ي��ع(	يف	و���س��ع	ال��ل��غ��ة:	ال�����َم��ْلُء،	
والتنجي�ض،	يقال:	)طباَّع	الإناَء(	اإذا	َماَلأه،	

�ٌض. ويقال:	)ماٌء	ُمَطباٌَّع(	اأْي:	منجاَّ
ول	ُي�سَمع	لفظ	)التطبيع(	يف	املعنى	املعروِف	

الـــ�ـــســـلـــح بــن 
املـــــ�ـــــســـــلـــــمـــــن 
على  والـــُكـــّفـــار 
ــــة  الـــــــــُمــــ�ــــســــاملمَ
القتال  وتـــرك 
جـــــــــــــائـــــــــــــز يف 
لكنه  اجلــمــلــة 
مقيد ب�سروط 
اإل  تــــــتــــــم  ل 
وهـــــــي   ، بــــــــــه 
�سروط ثالثة 

 » التطبيع يف ميزان ال�شريعة الإ�شالمّية « 
أ.د. فيصل القالف
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ال����������ي����������وَم	ع������ِن	
العرب،	ول	ُذِكر	

يف	املعاجم.
	 وال����������ن����������ا�����������ضُ
ي�������س���ت���ع���م���ل���ون	
)ال���ت���ط���ب���ي���َع(	
لَتْعِدية	 ال��ي��وَم	

ل��ف��ِظ	
��ِي��ري	 )ال��ط��ب��ي��ع��ة(،	مب��ع��ن��ى:	َت�����سْ
ال�سيء	طبيعًة،	فيقولون:	)طباَّع	
ال���وال���ُد	اب��َن��ه	ع��ل��ى	ال���ك���رم(،	اأْي:	

جعل	الكرم	طبيعته.
ْولتاِن	 ومن	هنا	قالوا:	)طباَّعِت	الداَّ
الِعالقاِت(	اأْي:	جعلتا	ِعالقاِت�هما	
َوف��ق	 على	 ج��اري��ًة	 اأْي:	 طبيعّيًة،	
ال��ت��ع��ام��ل	ال�����ُم��ع��ت��اد	ب���ني	ال��ن��ا���ض،	
��ل	وال���ت���ع���اُون	وال���ت���واّد،	 ب��ال��ّت��وا���سُ
وغالًبا	ما	يقال	ذلك	بعد	حرٍب	اأو	
نزاٍع	اأِو	اختالٍف	اأّدى	اإىل	قطيعٍة،	
طبيعتها	 ع���ن	 ب��ال��ِع��الق��ة	 وخ����رج	

ال�ُمعتادِة.
	من	َتْكِييف	 وهذا	ا�سطالٌح	حادٌث؛	فال	بداَّ
	 معناُه	فقهيًّا،	وذلك	بردِّه	اإىل	و�سٍف	�سرعيٍّ

َي�سُدق	عليه؛	لياأخذ	اأحكامه.
لح وال�سُّ التطبيع	 • بني	

لح	املق�سود	هنا:	هو	 لٌح؛	وال�سُّ فقيل	اإّنه	�سُ

ال�ُم�سامَلة	 على	 والُكّفار	 امل�سلمني	 بني	 عقٌد	
وت���رك	ال��ق��ت��ال،	م��ن	غ���رِي	خ�����س��وِع	ال��ك��ّف��ار	

ل�ُحكم	الإ�سالم	و�سلطان	امل�سلمني.
���ل���ح	ي����ج����وز	يف	اجل����م����ل����ة؛	ل��ق��ول��ه	 وال�������سُّ
َلَها( َفاْجَنْح	 ْلِم	 ِلل�ساَّ َجَنُحوا	 )َواإِْن	 تعاىل:	
ب�سروٍط؛	 مقّيٌد	 ج��واَزه	 	 لكناَّ )الأن���ف���ال:61(؛	

لح	اإّل	باجتماعها. فال	يجوز	ال�سُّ
اجلائز لح	 ال�سُّ •�سروط	

وهي	ثالثة	�سروٍط:
اأو	 ل�������س���رورٍة	 ي��ك��ون	 اأن	 اأّول����ه����ا:	

م�سلحٍة	راجحٍة.
ُتِزيل	 الاَّتي	 اأحكاُمها:	 وللحاجة	
احل�����رج،	وت���رف���ع	ال�������س���رر،	بغري	
جت��اُوٍز؛	لأّن	جتاُوز	َق��ْدِر	احلاجة	
َغ	ل����ه،	وق����د	ق��ال	 ف�����س��اٌد	ل	م�������س���وِّ
	َباٍغ	َوَل	 	َغرْيَ ُطراَّ تعاىل:	)َفَمِن	ا�سْ

َعاٍد	َفاَل	اإِْثَم	َعلَْيِه()البقرة:172(.
ال���ت���اأب���ي���د؛	لأّن	 وث��ان��ي��ه��ا:	ع�����دُم	
ا�����س����رتاط	ال���ت���اأب���ي���د	ي�������وؤّدي	اإىل	
اإبطال	اجلهاد،	واإىل	اإقرار	الكّفار	
على	الأر�ض،	واأعظُم	ذلك	اأن	يكون	اإقراًرا	
لهم	على	بالد	امل�سلمني،	والإطالق	ُيرِجئ	
ُيبِطله	 اِل���س��ت��ع��داد،	ول	 اإىل	وق��ت	 اجل��ه��اد	

بالكّلّية.
و�سياَّق	 التاأقيت،	 الفقهاء	 بع�ض	 وا�سرتط	
بع�سهم،	فا�سرتطوا	ُمّدًة	ل	جتوز	الزيادة	

مــــــــــن �ـــــــســـــــروط 
ــلــح  �ـــســـحـــة الــ�ــس
اأن  الــــكــــفــــار  مـــــع 
يكون ل�سرورٍة اأو 
م�سلحٍة راجحٍة.
ــــــــحــــــــاجــــــــة  ولــــــــل
ــــهــــا، مــع  اأحــــكــــاُم
واأن  التاأبيد  عدم 
ـــلـــح  يــــكــــون الـــ�ـــسُّ
املـــــعـــــامـــــالت  يف 
الـــظـــاهـــرة فــقــط
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���ك	ع��ل��ى	اأه�����ّم��ّي��ة	ه��ذا	 ع��ل��ي��ه��ا،	وه����ذا	ي���دلُّ
ال�سرِط	يف	نظرهم.

الإط��الق	 ب��ني	 النا�ض	 بع�ض	 َخ��لَ��ط	 ورّب�ما	
ُيتاََّفق	 الإط���الق	ل	 اأّن	 وال��ف��رق	 وال��ت��اأب��ي��د،	
ال��ت��زم	امل�سلمون	به	 ف����اإذا	 ف��ي��ه	ع��ل��ى	م����ّدٍة،	
عند	 ينُق�سوه	 اأن	 لهم	 جاز	 �سعفهم،	 م��ّدَة	
لأّن	 ا�سرتطوه؛	 ب�ما	 َوَف��وا	 لأّن�هم	 قّوتهم؛	

معناُه،	 	 اأق��لِّ على	 َي�سُدق	 املطلق	
ف��اإّن��ه	ل	 التاأبيد؛	 وذل��ك	بخالف	
ُنِق�ض،	 ف��اإذا	 بحاٍل،	 ه	 نق�سُ يجوز	
ك���ان	اإخ�����الًل	ب���ال���وف���اء،	وال���وف���اء	

بالعهد	واجٌب.
لح	 وثالث	ال�سروط:	اأن	يكون	ال�سُّ
يف	امل���ع���ام���الت	ال���ظ���اه���رة	ف��ق��ط،	
��ف��ارات،	وال��ب��ي��ع	وال�����س��راء،	 ك��ال�����سِّ
والتعاُون	يف	بع�ض	امل�سالح؛	فال	
ي��ق��رتَن	ب���امل���والة	وامل��ح��ّب��ة؛	لأّن	
امل�سلحة	حت�سل	بالعمل	الظاهر،	
،	ل	تدعو	اإليه	 واملوالة	عمٌل	قلبيٌّ

�سرورٌة.
وقد	�ساَل�َح	النبّي	-	�سّلى	اهلل	عليه	و�سّلم	
الراءة	 بقاء	 ال�ُحَدْيِبَية	مع	 يوم	 قري�ًسا	 	-
م��ن��ه��م،	و���س��ال��ح	ال��ي��ه��ود	يف	خ��ي��َر	-	وق��د	
عوا	حلكمه	-	مع	بقاء	الراءة	منهم؛	 َخ�سَ
لَح	 �سُ يكن	 ع���ّزٍة،	ول	 خ��رٍي	يف	 لَح	 �سُ فكان	
ان�هزاٍم	 لَح	 �سُ ول	 امل�سلمني،	 لعقائد	 اإف�ساٍد	

وت�سليٍم	لالأعداء.
يعني	 ال�����س��روط	 م���َن	 ����س���رٍط	 •اختالل	

التحرمي	والبطالن.
وَف��َواُت	واح��ٍد	منها	 لح،	 ال�سُّ فهذه	�سروط	

ًما. ُيبِطله،	ويجعله	حمراَّ
املوالة التطبيع	 •اأقبح	

	 اأن	يختلاَّ 	- لح	 ال�سُّ م��َن	 ي��ك��ون	 م��ا	 واأق��ب��ُح	
ْلًحا	 ال�سرط	الأخري،	باأن	يكون	�سُ
ع��ل��ى	امل����والة	وامل��ح��ّب��ة،	اأو	ي���وؤول	
اإىل	املوالة	واملحّبة؛	لأّن	الراءة	
كراِهَيِتهم	 مبعنى	 	- الكّفار	 ِم��َن	
وع��داوت�����ه��م	-	م��ن	ل���وازم	توحيد	

اهلل	والإميان	به.
فاإّن	َمن	َعَقد	قلبه	على	التوحيد	
والإمي����������ان،	َك����َف����ر	ب���ال���ط���اغ���وت،	
الأدي����ان،	 �سائر	 ب��ط��الن	 واع��ت��ق��د	
الُكفر،	 ا�ستقباح	 ن	 يت�سماَّ وذل��ك	
وا�ستقباُحه	ي�ستلزم	ُبْغ�َض	الكّفار	
؛	ف���اإّن	 �����س��ني	ب���ه،	ول	ب����داَّ ال�����ُم��َت��لَ��بِّ
	ي�ستوجبه	 الكراهية	انفعاٌل	نف�سيٌّ
َيْتَبع	 	، ���س��روريٌّ انفعاٌل	 فهو	 اِل�ستقباح؛	
اعتقاُده	 	 ت�ماَّ َمن	 القبيح،	ول	ميكن	 َر	 ت�سوُّ

الُقبَح	اأن	يدفَعه	عن	نف�سه.
ِل	كراهُة	الكافر،	فهذا	يعني	 فاإذا	ل	َت�ح�سُ
الُكفَر	 ينفي	 وه���ذا	 ُك��ف��ِره،	 ا�ستقباح	 ع��دم	
التوحيد	 معنى	 ُيبِطل	 وه��ذا	 بالطاغوت،	

 - النبّي  �سالمَـحمَ 
عليه  اهلل  �سّلى 
قري�ًسا   - و�سّلم 
ْيِبيمَة  الـُحدمَ يــوم 
مع بقاء الرباءة 
و�سالح  مــنــهــم، 
الـــــــــيـــــــــهـــــــــود يف 
وقــــد   - خــــيــــربمَ 
حلكمه  عوا  �سمَ خمَ
بـــــقـــــاء  مـــــــــع   -
منهم  الـــــــرباءة 
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ُد	َقْوًما	 والإمي��ان،	كما	قال	تعاىل:	)َل	جَتِ
وَن	َمْن	 ُي���َوادُّ 	َواْل��َي��ْوِم	اْلآِخ��ِر	 ِ ِب��اهللاَّ ُيوؤِْمُنوَن	

َ	َوَر�ُسوَلُه(. 	اهللاَّ َحاداَّ
على	 ��ك	 ي��دلُّ ����ُد(	 جَتِ )َل	 �سبحاَنه:	 فقوله	
امتناع	وجود	ذلك،	اأعني:	اجتماَع	الإمياِن	

وموّدِة	الكافرين،	اأْي:	حمّبِتهم.
ِرّدًة تكون	 ومتى	 املوالة،	 يف	 • التف�سيل	

حمّبُتهم	 اأْي:	 	- الكّفار	 فموالة	
ون�سرتهم	-	كفٌر	باهلل	عّز	وجّل.
وهي	تتنّوع	اإىل	كفٍر	اأكَر:	َينُقل	
���س��اح��َب��ه	ع����ِن	الإ�����س����الم،	وك��ف��ٍر	
فاعُله،	ول	يخرج	 َيف�ُسق	 اأ�سغَر:	

مَن	الإ�سالم.
ف����امل����والة	ال��ن��ا���س��ئ��ة	م���ن	حم��ّب��ة	
به،	وحمّبة	 والر�سا	 الُكفر،	 دين	
ظ���ه���وره	ع��ل��ى	دي����ن	الإ�����س����الم	-	
عن	 وِرّدٌة	 ال��دي��ن،	 لُعقدِة	 نق�ٌض	
الإ������س�����الم،	وت���ث���ُب���ت	ل�����س��اح��ب��ه��ا	
عنها	 �ر	 ُيعباَّ وق��د	 ال��ُك��ف��ر،	 اأح��ك��اُم	
ِمن	 اأبلُغ	 لفٌظ	 وهو	 ب�)�التاََّولِّ�ي(،	

مطلق	املوالة.
قد	 دن��ي��وّي��ٍة	 مل�سلحٍة	 احل��ا���س��ل��ة	 وامل�����والة	
جت��ت��م��ع	م��ع	اأ���س��ل	الإمي�����ان،	ل��ك��ّن��ه��ا	تنايف	
الكبائر،	 مَن	 كبريٌة	 فهي	 الواجَب؛	 كماَله	
و�سبٌب	للِف�سق،	و�ساحبها	َظِننٌي:	مّتَهٌم	يف	
لكّنه	 الباطن،	 الكفُر	 منه	 وُي�خ�سى	 دينه،	

ُيعاَمل	مبقت�سى	ما	اأظهره	مَن	الإ�سالم.
"�سحيَحيِهما"  يف	 ال�سيخاِن	 اأخ���رج	 وق��د	
	ب��ن	اأب���ي	ط��ال��ٍب	-	ر�سي	 م��ن	ح��دي��ث	ع��ل��يِّ
اهلل	عنه	-	اأّن	حاطَب	بَن	اأبي	َبْلَتعَة	-	ر�سي	
اأّي���اَم	فتح	 امل�سركني	 اإىل	 اأر���س��ل	 	- اهلل	عنه	
مّكَة،	ُي�خرهم	ببع�ض	اأمر	امل�سلمني،	فعلم	
النبّي	-	�سّلى	اهلل	عليه	و�سّلم	-	ذلك،	فقال	
ح���اط���ٌب:	»اأح��ب��ب��ُت	اأن	اأّت�������ِخ���َذ	يف	
قرابتي،	 بها	 َي�حُمون	 َي��ًدا	 قري�ٍض	
ارت������داًدا	 ول	 ك���ف���ًرا،	 اأف��ع��ل��ه	 ول	
��ا	بالكفر	بعد	 دي��ن��ي،	ول	ر���سً ع��ن	
اهلل	 ر�سي	 عمُر	 فقال	 الإ���س��الم«،	
ع��ن��ه:	»دع��ن��ي	-	ي��ا	ر���س��ول	اهلل	-	
املنافِق«!	فمنعه	 اأ�سرْب	عنق	هذا	
ال��ن��ب��ّي	���س��ّل��ى	اهلل	ع��ل��ي��ه	و���س��ّل��م،	
ال��دلل��ة	 وف��ي��ه	 باخت�ساٍر،	 انتهى	

ْله. على	نوَع�ِي	املوالة؛	فتاأماَّ
	• َتكِييف	التطبيع

امل��ع��روَف	 التطبيع	 اأّن	 واحلا�سل	
لٌح	 لح،	لكّنه	�سُ اليوَم	نوٌع	مَن	ال�سُّ
ال�سروط	 ب��اط��ٌل	حم���ّرٌم؛	لخ��ت��الل	جميع	
ه��دٌم	 اأّن����ه	 ال�����س��اب��ق��ة؛	فحقيقته:	 ال��ث��الث��ة	
ل��ف��ري�����س��ة	اجل���ه���اد،	وت����ن����ازٌل	ع���ن	ح��ق��وق	
لهم	 وُم�ماَلأٌة	 لليهود،	 وم��والٌة	 امل�سلمني،	

على	امل�سلمني.
فاأّما	ال�سرط	الأّول،	فلي�ض	هو	عن	�سرورٍة	

املــعــروفمَ  التطبيع 
الــــــيــــــوممَ نــــــــوٌع مـــنمَ 
ـــــلـــــح، لـــكـــّنـــه  الـــــ�ـــــسُّ
ـــــــلـــــــٌح بــــــاطــــــٌل  �ـــــــسُ
حمـــــّرٌم؛ لخــتــالل 
جــمــيــع الـــ�ـــســـروط 
ال�سابقة؛  الثالثة 
ــــــه  فـــحـــقـــيـــقـــتـــه: اأّن
هـــــــــدٌم لـــفـــريـــ�ـــســـة 
اجلهاد، وتنازٌل عن 
حـــقـــوق املــ�ــســلــمــن
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ق��ت��اٍل،	ول	 ل��وق��ِف	 اإذ	ل	يكن	 ول	ح��اج��ٍة؛	
خ��وَف	اع��ت��داٍء،	ول	ك��ان	امل�سلمون	يف	حرٍج	

قبلَه.
ب���ل	ل	ت��ك��ن	ب���ه	م��ن��ف��ع��ٌة	لأه����ل	ِف��لَ�����س��ط��نَي	
ول	 و�سعبيًّا،	 ر�س�ميًّا	 َرَف�سوه	 وق��د	 اأ���س��اًل،	
ول	 م��ط��ل��ًق��ا،	 ل��غ��ريه��م	 ���س��رع��ّي��ٌة	 م�سلحٌة	
الاَّتي	ل	 ال�سرعّية:	 غرِي	 بامل�سالح	 اعتداَد	

قابلَتها	 اأو	 ال�سرُع،	 اإليها	 د	 َيق�سِ
مفا�سُد	راجحٌة.

عقٌد	 فهو	 ال��ث��اين،	 ال�سرط	 واأّم���ا	
دائٌم،	كما	و�سفه	راعي	التطبيع:	
»�سالٌم	 ب��اأّن��ه	 الأم��ري��ك��ّي	 الرئي�ُض	
دائٌم«،	وكما	ُيفَهم	ذلك	من	كثرٍي	

من	عبارات	املطبِّعني	اأنف�ِسهم.
واأّم����ا	ال�����س��رط	ال��ث��ال��ث،	فهو	ن��وُع	
م���������والٍة	ل���ل���ي���ه���ود،	ك���م���ا	ج�����اء	يف	
اإىل	 "البيان	امل�سرتك" اأّنه	يوؤّدي	
ال�سعوب«،	 الِعالقات	بني	 »توثيق	
العرب	 املحّبة	بني	 تاأكيَد	 َيعُنون:	

وال�سهاينة.
وق�����ال	وزي�����ر	ال���ارج���ّي���ة	الأم���ري���ك���ّي	اإّن����ه	
»ُخطوٌة	لإنهاء	العداوة«،	يعني:	بني	العرب	
	اْلَكاِفِريَن	 وال�سهاينة،	وقد	قال	تعاىل:	)اإِناَّ

ا	ُمِبيًنا()الن�ساء:101(. َكاُنوا	َلُكْم	َعُدوًّ
��ا	ت�سميُة	اّت��ف��اِق��ه��ُم	الآث�����ِم	 وِم���ن	ذل��ك	اأي�����سً
»املعاهدَة	الإبراهيمّية«؛	ن�سبًة	اإىل	اإبراهيَم	

ال��ت��ق��ري��ب	بني	 اإىل	 اإ����س���ارًة	 ال�����س��الُم؛	 عليه	
اهلل	 ب��ّراأ	 وقد	 فة،	 املحراَّ والديانات	 الإ�سالم	
اإب��راه��ي��َم	منها،	ف��ق��ال:	)َم��ا	َك���اَن	اإِْب��َراِه��ي��ُم	
َحِنيًفا	 َك���اَن	 َوَل��ِك��ْن	 ��ا	 ��َراِن��يًّ َن�����سْ َوَل	 ��ا	 َي��ُه��وِديًّ
ُم�ْسِلًما	َوَما	َكاَن	ِمَن	امْلُ�ْسِرِكنَي()اآل	عمران:67(.
وق���د	ظ��ه��رت	ب��ال��ف��ع��ل	ك��ث��رٌي	م���ن	اأم�����ارات	
واإّن��ا	 املطبِّعني،	 �سعوب	 يف	 واملحّبة	 امل���والة	

هلل،	واإّنا	اإليه	راجعون.
لح	 ال�سُّ ه��و	 التطبيُع	 ه��ذا	 •هل	
اب��ُن	 ال�سيخ	 ب��ج��وازه	 اأف��ت��ى	 ����ِذي	 الاَّ

باٍز	رحمه	اهلل	تعاىل؟
ف��م��ن	ع����رف	اخ���ت���الل	ال�����س��روط	
ال��ث��الث��ة	ك��لِّ��ه��ا،	ت��ب��نّي	ل��ه	اأّن����ه	ل	
ال��ت��ط��ب��ي��ِع	بفتوى	 ل�����ه��ذا	 ِع���الق���َة	
ال�����س��ي��خ	ع��ب��د	ال��ع��زي��ز	ب���ن	ب����اٍز	-	
��ل��ح	 ال�����سُّ ج�����واز	 -	يف	 اهلل	 رح���م���ه	
ا�سرتط	 ال�سيَخ	 لأّن	 اليهود؛	 مع	
ال�������س���روَط	ال���ث���الث���ة	ال�����س��اب��ق��ة،	
	ب�مفهومه	على	حرمة	 وهذا	يدلُّ
ال��ت��ط��ب��ي��ع	ال�����ُم��ِخ��ّل	ب��ه��ا؛	فكيف	

ُين�َسب	اإليه	جتويزه؟!
وقد	قال	-	رحمه	اهلل	-	يف	فتواُه	هذه	بعد	
لح:	»وهذا	كلُّه	عند	العجز	 كالمه	عِن	ال�سُّ
باجلزية،	 واإل��زاِم��ه��م	 امل�سركني	 ق��ت��ال	 ع��ن	
ال��ق��درة	على	جهادهم	واإل��زاِم��ه��م	 اأّم���ا	م��ع	
دف��ِع	 اأو	 ال��ق��ت��ِل	 اأِو	 الإ����س���الم	 ب��ال��دخ��ول	يف	

ظهرت بالفعل 
ـــــــــٌر مــــن  كـــــــــث
املوالة  اأمارات 
واملــــــــــحــــــــــّبــــــــــة 
�ـــــســـــعـــــوب  يف 
ـــــعـــــن،  املـــــطـــــبِّ
واإّنـــــا هلل، واإّنـــا 
اإلــيــه راجــعــون  
اأّن  واحلــا�ــســل 
التطبيعمَ  هـــذا 
حمـــــّرٌم قــطــًعــا
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معهم«،	 ال�ُم�ساَل�حة	 جت��وز	 ف��ال	 اجل��زي��ة،	
انتهى	خمت�سًرا.

	ب��اإج��م��اع	ال��ع��ل��م��اء؛	ف��اأي��ن	 وه���ذا	ه��و	احل���قُّ
كالم	ال�سيخ	من	هذا	التطبيِع	الآث�ِم؟!

فواهلِل،	اإّن	اِل�ستدلل	بكالمه	ِلت�سويغ	هذا	
َلَكِذٌب	�سريٌح،	وَلْب�ٌض	على	 التطبيِع	الآث�م	

امل�سلمني.
تطبيع	 ع��ن��د	 ال�����س��ع��وب	 واج����ب	  •

احلكومات
ال��ت��ط��ب��ي��َع	 ه�����ذا	 اأّن	 واحل���ا����س���ل	
ي�سوغ	 م�ّما	 ولي�ض	 قطًعا،	 حم��ّرٌم	
ف��ي��ه	اخ����ت����الٌف؛	ف���ال���واج���ب	على	
ُي�مِكنه	 مبا	 ُينِكَره	 اأن	 م�سلٍم	 ك��ّل	

�سرًعا.
بالقلب،	 ال��ك��راه��ي��ُة	 ذل���ك:	 	 واأق����لُّ

وعدُم	الر�سا	به.
ول	َيعِجز	م�سلٌم	عن	دعاء	اهلل	اأن	
َن	 ُي�َمكِّ واأن	 التطبيَع،	 هذا	 ُيذِهب	
اأن	 ال���ي���ه���ود،	ول	 م����َن	 امل�����س��ل��م��ني	
	ِمَن	 اأولده	املوقَف	ال�سرعياَّ ُيعلِّم	

َهاينة	الغا�سبني؛	حَتّ�ى	يتوارثوه	ِمن	 ال�ساَّ
	مع	تطاُول	الزمن،	 بعده،	ول	ي�سيَع	احلقُّ
ُيَنبَِّه	النا�ض	ِمن	حوله	على	احلكم	 اأن	 ول	
ال�سرعّي؛	حتاَّ�ى	يعرفوه،	ول	َيلَتِب�َض	عليهم	

ديُنهم.
��َور	 ���سُ ِم��ن	 ي��رتك	 اأن	 للم�سلم	 ينبغي	 ول	

الإنكار	ما	ُي�مِكنه؛	فاإّن	ما	ل	ُيدَرك	ُجلُّه	ل	
ُيت�َرك	ُقلُّه،	واملي�سوُر	ل	ي�سُقط	باملع�سور.

ال�سرعّي	 وبالأ�سلوب	 باحلكمة،	 كلُّه	 وه��ذا	
املنا�سب،	بال	تهييٍج	على	احلّكام،	ول	تثويٍر	

للنا�ض،	ول	اإ�ساعٍة	للُفرقة	والِفَت.
فما	ذكرُته	ل	يعني	ال��روج	على	احلّكام،	
	ع�سا	 ��ع��ني	م��ن��ه��م،	ول	���س��قاَّ ح�����ّت��ى	ال�����ُم��َط��بِّ
امل�����س��ل��م��ني،	ول	ن�����زَع	ال���ي���ِد	م��َن	
ال��ط��اع��ة	يف	امل���ع���روف،	ب���ل	ُن��ن��ِك��ر	
امل���ن���ك���ر	ب���الأ����س���ل���وب	ال�������س���رع���ّي،	
ول	 البيعة،	 يات	 مبقت�سَ وُنوِف�ي	

تعاُر�َض	بحمد	اهلل.
من	 ال�����س��رع��ّي	 امل��وق��ف	 ه��و	 •هذا	

منكرات	احلكومات
وهذا	هو	املوقف	ال�سرعّي	ال�ُمتاَِّزُن	
من	منكرات	احلكومات	عموًما.

"�سحيحه"  فقد	اأخرج	م�سلٌم	يف	
اهلل	 ر���س��ي	 �سلمَة	 اأّم	 ح��دي��ث	 م��ن	
اهلل	 ���س��ّل��ى	 	- ال���ن���ب���ّي	 اأّن	 ع��ن��ه��ا،	
عليه	و�سّلم	-	قال:	»اإّنه	ُي�ستعمل	
فَمن	 وُت��ن��ِك��رون،	 فَتعِرفون	 اأم���راُء،	 عليكم	
َكِرَه،	فقد	َبِرَئ،	وَمن	اأنكر،	فقد	�َسِلَم،	ولكْن	
َي	وتابع«،	قالوا:	»يا	ر�سول	اهلل،	األ	 َمن	ر�سِ

لاَّوا«. نقاتلهم«؟!	قال:	»ل،	ما	�سَ
به	 اإذا	جاء	 املنكر	 	 ُيِقراَّ ل	 امل�سلم	 اأّن	 وفيه:	
وُينِكره	 بقلبه،	 امل��ن��َك��َر	 َي��ك��ره	 ب��ل	 الأم����راء،	

ـــرَّ  ـــِق ُي ــلــم ل  املــ�ــس  
به  جــاء  اإذا  املنكر 
الأمــراء، بل يمَكره 
ـــــرمَ بـــقـــلـــبـــه،  املـــــنـــــكمَ
وُيــــنــــِكــــره بــقــلــبــه، 
وي�سعى يف تغيره 
بالطرق ال�سرعّية 
ول  املــــــمــــــكــــــنــــــة، 
يــنــبــغــي لــلــمــ�ــســلــم 
ر  ـــومَ �ـــسُ يــــرتك  اأن 
امل�سروعة الإنــكــار 
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بقلبه،	وي�سعى	يف	تغيريه	بالطرق	ال�سرعّية	
َينُق�ض	 ول	 ذل��ك:	ل	يخرج،	 املمكنة،	ومع	

البيعة،	بل	ي�سمُع	ويطيُع	يف	املعروف.
ت��ط��ب��ي��ع	 ع���ن���د	 ل��ل�����س��ع��وب	 ي���ج���وز	 ل	 •ما	

احلكومات
ول	 غ��ه،	 ُي�����س��وِّ ول	 باملنكر،	 ير�سى	 ل	 ل��ك��ْن	

ع	الن�سو�ض	لتوافق	هوى	احلاكم. ُيطوِّ
والناَّ�سائّي	 ِم��ذّي	 ْ ال��رتِّ اأخ��رج	 فقد	
من	حديث	كعِب	بن	ُعْجرَة	ر�سي	
ال���ن���ب���ّي	-	���س��ّل��ى	 ع����ِن	 ع���ن���ه،	 اهلل	
ق����ال:	 اأّن�������ه	 	- و����س���ّل���م	 ع��ل��ي��ه	 اهلل	
اأنه	�ستكون	 »ا�سمعوا،	هل	�سمعتم	
َم��ن	دخ��ل	عليهم،	 اأم����راُء:	 بعدي	
ف�سّدقهم	بَكِذبهم،	واأعانهم	على	
ظلمهم،	فلي�ض	مّن�ي،	ول�سُت	منه،	
وَم��ن	 	احل��و���َض،	 َي���ِرُد	علياَّ ولي�ض	
ي�سّدقهم	 عليهم،	ول	 يدخل	 ل	
بَكِذبهم،	ول	ُيِعنهم	على	ظلمهم،	
	 ُد	علياَّ فهو	مّن�ي،	واأنا	منه،	و�سرَيِ
ِم���ذّي	 ْ احل���و����َض«،	���س��ّح��ح��ه	ال���رتِّ

واب����ن	ِح����ّب����اَن	واحل����اك����ُم	والأل�����ب�����ايّن،	ول��ه	
�سواهُد.

وهذه	املواقُف	َتك�ِسف	علماء	ال�سوء:	الاَِّذين	
��ل��ون	 ي��ب��ي��ع��ون	دي��ن��ه��م	حل��ّك��ام��ه��م،	وُي��َف�����سّ
وقراراتهم،	 اآرائ��ه��م	 َمَقا�ض	 على	 الفتاوى	

واهلل	ح�سيبهم.

ِم��َن	 ال�ُمَطبِّعة	 احل��ك��وم��ات	 تنطلق	 ه��ل	  •
ال�سرع؟!

الآث�����َم	 التطبيَع	 ه���وؤلء	 بع�ض	 ���س��ّوغ	 وق��د	
لًحا،	وقد	بّيّنا	غلطهم	يف	ذلك. بكونه	�سُ

مع	اأّن	احلكوماِت	املطّبعَة	ل	تبني	مواقفها	
فمحاولة	 اأ���س��اًل؛	 ال�سرعّية	 الأح��ك��ام	 على	
ال�سرعّي	 احلكم	 مبوافقة	 اأفعالهم	 تزيني	
احلكم	 م�����س��ادف��ة	 لأّن	 ت��ن��ف��ع؛	 ل	
ال�����س��رع��ّي	ب��غ��ري	ق�����س��ٍد	لّت��ب��اع��ه	
وام��ت��ث��ال��ه	ل	ت���رف���ع	الإث������م،	ول	

تنفي	الذّم.
بل	اإّن	َمِن	اجتهد	يف	اإ�سابة	احلكم	
ال�����س��رع��ّي	ف��اأخ��ط��اأه	خ���رٌي	ِم�����ّم��ن	
ه��واُه،	 وَتِبع	 ال�سرع،	 ع��ِن	 اأعر�ض	
ُح��ك��َم	اهلل	بغري	ق�سٍد	 واف���ق	 	 ث�����ماَّ
م���اأج���وٌر،	 الأّول	 ف�����اإّن	 لّت���ب���اع���ه؛	
م���غ���ف���وٌر	ل����ه	خ����ط����وؤه،	وال���ث���ان�������َي	

ماأزوٌر،	ل	يثاب	على	موافقته.
املجّوزين	 �ُسُبهات	 م��ن	 �سبهٌة	  •

للتطبيع
و�سّوغه	بع�سهم	بطريقٍة	اأخرى،	فقالوا	اإّن	
اِلّتفاَق	من	�سالِحَيات	احلاكم،	وهو	 هذا	
ولي�ض	 ْول��ّي��ة،	 ال��داَّ ال��ِع��الق��ات	 ع��ِن	 امل�سئول	

لأحٍد	اأن	ينازعه	يف	ذلك.
اأوغ��ُل	يف	ال�سالل،	واأبعُد	عِن	احلّق،	 وهذا	
ول	ي�سلم	قائلوه	من	َلْوثِة	الَعْلمانّية؛	لأّن	

ـــُن احلــاكــم  ـــكُّ ـــممَ ــــ تمَ
ـــــقـــــِد هـــذا  ِمــــــن عمَ
اِلّتفاِق يف الواقع 
�سّحتمَه  يــعــنــي  ل 
ول  الــــ�ــــســــرع،  يف 
جوازمَه، كما اأن كّل 
ٌن منمَ  كَّ اإن�ساٍن ُمـممَ
الكفر والع�سيان، 
ومـــــع هــــــذا: فــال 
يــجــوز لـــه الــكــفــر 
والــــــعــــــ�ــــــســــــيــــــان
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فات	 كالمهم	ينفي	�ُسلطَة	الدين	على	ت�سرُّ
ولّية،	 الداَّ ال�سيا�سات	والِعالقات	 احلاكم	يف	
	هلل:	يف	كّل	�سوؤون	 التامُّ والواجُب	الإ�سالم	
َها	 اأَيُّ )َي��ا	 تعاىل:	 قال	 كما	 واحلياة،	 احلكم	
���ًة( ��ْل��ِم	َك���افاَّ ���ِذي���َن	اآَم���ُن���وا	اْدُخ���ُل���وا	يِف	ال�����سِّ الاَّ

)البقرة:208(.
منازعة	 يف	 الكالم	 لي�ض	 اأّوًل:	 لهم	 فيقال	

اِلف��ت��ئ��ات	عليه،	 احل��اك��م،	ول	يف	
واإّن�����م��ا	يف	وج���وب	ك��راه��ي��ة	فعله	
واإنكاِره،	كما	يف	احلديث	ال�سابِق:	
	»	َمن	َك��ِرَه،	فقد	َب��ِرَئ،	وَمن	اأنكر،	
الر�سا	 حت��رمي	 ويف	 �َسِلمَ	«	،	 فقد	
ب��ف��ع��ِل��ه	وم��ت��اب��ع��ِت��ه	ع��ل��ي��ه،	ك��م��ا	يف	
َي	 ت�مام	احلديث:		»	ولكْن	َمن	ر�سِ
	الإث�م	واحلرج	 وتاَبَع«،	اأْي:	ولكناَّ

َي	وتاَبَع. على	من	ر�سِ
��ُن	 ث�������ّم	ي���ق���ال	ل��ه��م	ث���ان���ًي���ا:	َت�����َم��كُّ
احلاكم	ِمن	َعقِد	هذا	اِلّتفاِق	يف	
الواقع	ل	يعني	�سّحَته	يف	ال�سرع،	
اإن�����س��اٍن	 اأن	ك���ّل	 ول	ج�����واَزه،	ك��م��ا	

هذا:	 وم��ع	 والع�سيان،	 الكفر	 م��َن	 ٌن	 ُم�َمكاَّ
فال	يجوز	له	الكفر	والع�سيان.

ا،	اأو	 ولذلك:	لو	اأن�ساأ	احلاكم	م�سِرًفا	ربويًّ
َف�َسح	لبيع	المور،	اأو	اأجاز	الزنا	والفجوَر،	
ِفعُله	 فهل	 ��ُف��ور،	 ال�����سُّ م��َن	 الن�ساء	 ��ن	 َم��كاَّ اأو	
ًفا	يف	ذلك؟!	اأفال	ُننِكر	 جائٌز	لكونه	مت�سرِّ

ذلك	كلاَّه؟!	اأفال	ن�سعى	يف	تغيريه؟!
ف��ه	خ��اط��ٌئ،	 ف��ك��ذل��ك	ه��ن��ا،	ف��ن��ق��ول:	ت�����س��رُّ
وب��ال��دع��اء،	 بالقلب،	 اإن��ك��اره	 علينا	 وي��ج��ب	
واأن	ن�سعى	يف	تغيري	هذا	املنكِر	مبا	ميكننا	
ه	 نغريِّ باأن	 وذلك		 ال�سرعّية،	 الو�سائل	 مَن	
لوجه	 ينتبهوا	 ول	 َقِبلوه	 َم��ن	 نفو�ض	 يف	
واأن	 ت�����س��اه��ل��وا	يف	جت���وي���زه،	 اأو	 حت��رمي��ه،	
وُنزيلَه،	 ا،	 اأي�سً الواقع	 يف	 ه	 نغريِّ

	بح�َسب	ما	اأُِذن	له	�سرًعا. وكلٌّ
�ٌض	 مفواَّ احل��اك��م	 اأّن	 واحل��ا���س��ل:	
اإق���ام���ة	دي����ن	اهلل،	 ل��اِلج��ت��ه��اد	يف	
بالنظر	 وذل����ك		 ُم�������راِده،	 واإن����ف����اِذ	
امل����ب����اح����ات،	وف���ي���م���ا	حت��ت��م��ل��ه	 يف	
الاَّتي	 مات،	 الن�سو�ض،	ل	يف	املحراَّ
َقَطعت	فيها	الن�سو�ض،	واأجمعت	

عليها	العلماء.
• بعد	�سهوٍر	ِمَن	التطبيع	الأخري:	

	يف	حترميه؟! هل	َبِقَي	�سكٌّ
ِم��ائ��ة	 اأك�����ُر	م���ن	 	الآَن	 َم����راَّ وق���د	
الآث�ِم،	 التطبيع	 اإع��الن	 على	 يوٍم	
وراأينا	بواكري	اأهدافه	ونتائِجه	على	اأر�ض	
َي	 اأ�ستق�سِ اأن	 م��ن	 اأ���س��ه��ُر	 والأم���ر	 ال��واق��ع،	
اأخباَره،	واأفظُع	من	اأن	اأُِفي�ض	يف	و�سفه.

ال�ُمخزية	 امل����والة	 مظاهر	 م��ن	 اأق��ب��َح	 ول	
حتاَّ�ى	 حلكومات	 الاَّتي	اخرتقت	تطبيع	ا	
واإّن��ا	هلل،	 الإ�سالمّية،	 ال�سعوب	 اإىل	 َن��َف��َذت	

�ــٌس  احلــاكــم مــفــوَّ
لـــــاِلجـــــتـــــهـــــاد يف 
اإقــامــة ديـــن اهلل، 
واإنــــفــــاِذ ُمـــــــراِده، 
وذلـــــــك  بــالــنــظــر 
املــــــبــــــاحــــــات،  يف 
وفـــيـــمـــا حتــتــمــلــه 
الـــنـــ�ـــســـو�ـــس، ل 
مـــــات،  املـــــحـــــرَّ يف 
ــــعــــت  ــــطمَ ــــــتــــــي قمَ الَّ
الن�سو�س فيها 
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واإّنا	اإليه	راجعون.
	بعد	ذل��ك	يف	حت��رمي	هذا	 فهل	ب��ِق��َي	���س��كٌّ
التطبيِع؟!	وهل	بِقَي	وجٌه	لالإ�سرار	على	

زين؟! جتويزه؟!	وهل	بِقَي	ُعذٌر	لل�ُمجوِّ
كاّل	واهلل،	فقد	حتّقق	ما	ُي�خ�سى	مَن	املفا�سد،	
اأن	ي�ساء	اهلل،	 اإّل	 اأكُر	واأخطُر،	 اآٍت	 وما	هو	
رّب�ما	 الاَّتي	 التحرمي:	 اأ�سباب	 ��َدت	 ت��اأكاَّ وق��د	

اأّول	 يف	 النا�ض	 بع�ض	 فيها	 �سّكك	
الأمر؛	فهذا	التطبيُع	اليوَم	حراٌم	
َي�ُسوغ	فيه	خ��الٌف،	ول	 ،	ل	 قطعيٌّ

ُي�سَمع	فيه	قوٌل.
امل���اآلت،	 اإىل	 ينظرون	 العلماء	  •

ون	بالظواهر ول	َيغرتُّ
وال��ع��ل��م��اء	ُي���راُع���ون	يف	اأح��ك��اِم��ه��ْم	
والنهاياِت،	 ال�����م��اآلِت	 وف��ت��اواُه�����ُم	
ون	بوجود	هيئة	احلالل	 ول	يغرتُّ
	نظرهم	 ي�����م��ت��دُّ ب��ل	 ال�����س��ورة،	 يف	
ُيراد	 وهل	 واملعنى،	 احلقيقة	 اإىل	
هل	 اأو	 احل���رام،	 اإىل	 ُل	 التو�سُّ ب��ه	
اإىل	احل�����رام،	ول���و	بغري	 ��ي	 ُي��ف�����سِ

ي�ستوجب	 التطبيع	 وه���ذا	 فكيف	 ق�����س��ٍد،	
	ع��ن��ه؟!	ف��ل��و	ل	يكن	 احل�����رام،	ول	ي��ن��ف��كُّ
حراًما	يف	ذاته،	لوجب	حترميه	ل�ما	اقرتن	

به	وَلِزَم	منه.
ًة	 	-	حمّرٌم،	ي�جب	اإنكاُره،	خا�سّ فهو	-	ول	�سكاَّ

بعد	اأن	راأينا	مقا�سده	واآثاره	يف	الواقع.

للتطبيع البعيد	 • الهدف	
د	الغائّي:	الاَِّذي	ينتهي	 ه	هنا	بال�مق�سِ واأَُنوِّ
معاين	 ك�سُر	 وه��و	 اأَل	 التطبيُع،	 ه��ذا	 اإليه	
امل�سلمني،	 نفو�ض	 ال��ُك��ّف��ار	يف	 ِم���َن	 ال���راءة	
َي�حِجزهم	 الاَِّذي	 املنيع:	 الاَّتي	هي	احلائط	
والاَّتي	 وحمّبتهم،	 ال�سهاينة	 م��وؤاخ��اة	 عن	
اإىل	 الدافعِة	 الدينّية:	 احلمّية	 من�ساأ	 هي	
ج��ه��اده��م،	وا���س��ت��خ��ال���ض	حقوق	

امل�سلمني	منهم.
وبزوال	هذه	الراءة	َتنَفِرُج	عزلة	
	 العربيِّ حميطهُم	 يف	 ال�سهاينة	
بحياٍة	 ف��َي��ن��َع��ُم��ون	 والإ����س���الم���ّي؛	
ِف��لَ�����ْس��ِط��نَي،	 اأر����ض	 على	 طبيعّيٍة	

كحياة	كّل	اأّمٍة	بني	جريانها.
وبزوال	العداوة	واحلمّية	للجهاد	
	، ال��ت��اماَّ الأم����َن	 ال�سهاينة	 َي���اأم���ُن	
	مطالبٍة	يف	امل�ستقبل	 وَتنقِطُع	كلُّ
الاَّتي	 امل�سلمني	 ب�سيٍء	من	حقوق	
ال�سعي	 ي��ك��ون	 ب���ل	 اغ��ت�����س��ب��وه��ا،	
ا���س��رتداده��ا	ج��رمي��ًة	خمالفًة	 يف	
للقانون،	واإرهاًبا	ي�ستنكره	النا�ض،	ويخجل	

منه	امل�سلمون.
وه���ذا	ل��ن	ي��ك��ون	ب����اإذن	اهلل،	ول���ن	ي���زال	يف	
قلوبهم	 يف	 َت�خُبَو	 ول��ن	 ال���ري،	 امل�سلمني	
الَغريُة	 امل�سركني،	ول	 ال��راءة	م��َن	 َج���ْذوٌة	

على	حمارم	اهلل.

العلماء ُيراُعون 
اأحـــكـــاِمـــهـــْم  يف 
ــــــُم  ـــــــ وفــــــتــــــاواُه
ــــــــــمــــــــــاآلِت  الـــــــــــ
ول  والنهاياِت، 
ون بوجود  يغرتُّ
هــيــئــة احلــــالل 
بل  ال�سورة،  يف 
نظرهم  يـــــمــتــدُّ 
احلــقــيــقــة  اإىل 
واملــــــــــــعــــــــــــنــــــــــــى
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• �سرورة	غر�ض	الولء	والراء	يف	القلوب
ف��ال��ولء	وال����راء	ح��ي��اٌة	ل��ل��دي��ن،	ب��ُرْك��َن��ي��ِه:	
الإمي����������اِن	ب������اهلل،	ولزِم����������ه،	وه�����و	ال��ُك��ف��ر	

بالطاغوت.
��ا	هلل	ع��ّز	 ف���ال���ولء	ي��ج��ب	اأن	ي��ك��ون	خ��ال�����سً
وجّل؛	فيواِل�َي	املوؤمُن	على	الإ�سالم	فقط،	
ل	على	وطٍن،	اأو	حزٍب،	اأو	جماعٍة،	اأو	ن�سٍب،	

	يف	جنب	 ي�سمحلُّ ذل���ك	 	 ك���لُّ ب��ل	
	 يحبُّ وحينئٍذ	 والإمي���ان،	 الدين	
فيه	 م��ا	 ب��َق��ْدر	 م�سلٍم	 	 ك��لاَّ امل�سلُم	
واّتباٍع	 وطاعٍة	 وخرٍي	 اإ�سالٍم	 من	
ومهما	 داُره،	 َن���اأَْت	 مهما	 لل�سّنة،	

كان	ِعرُقه،	ومهما	كان	َن�َسُبه.
والراءة	يجب	اأن	تكون	يف	اهلل	-	
املوؤمُن	 فَيراأَ	 ا؛	 اأي�سً 	- وجّل	 عّز	
	ال��ك��اف��ري��ن،	 م���َن	ال��ك��اف��ري��ن:	ك���لِّ
اَلُت�هم	وقراباُت�هم،	 مهما	كانت	�سِ
م�سال�ُحه	 ب��ه��م	 ت��ع��ّل��ق��ت	 وم��ه��م��ا	

واأهواوؤه.
َلُكْم	 َكاَنْت	 )َقْد	 تعاىل:	 وقد	قال	

اإِْذ	 َمَعُه	 ��ِذي��َن	 َوالاَّ اإِْب��َراِه��ي��َم	 يِف	 اأُ���ْس��َوٌة	َح�َسَنٌة	
ا	َتْعُبُدوَن	 َقاُلوا	ِلَقْوِمِهْم	اإِناَّا	ُبَراآُء	ِمْنُكْم	َوِماَّ
	َكَفْرَنا	ِبُكْم	َوَبَدا	َبْيَنَنا	َوَبْيَنُكُم	 ِ ِمْن	ُدوِن	اهللاَّ
	 ِ ِمُنوا	ِباهللاَّ ُتوؤْ اأََبًدا	َحتاَّى	 اُء	 َواْلَبْغ�سَ اْلَعَداَوُة	

َوْحَدُه()املمتحنة:4(.	
ويف	الآية	اأّن	الراءة	مَن	الكّفار	ل	تنقطع	

	الأذى،	ول	باأدائهم	 بوقف	القتال،	ول	بَكفِّ
اإّل	بزوال	 حلقوق	امل�سلمني،	بل	ل	تنقطع	
م��وِج��ب��ه��ا،	وه����و	ال��ك��ف��ر	ب����اهلل	ع����ّز	وج����ّل،	
وذل��ك	ب��اأن	يوؤمنوا	ب��اهلل،	ويدخلوا	يف	دين	

الإ�سالم.
	اليهود	بعد	نهاية	اِلحتالل؟	 • هل	�سنحبُّ

وهل	�ستنتهي	عداوتنا	لهم؟
اليهود	 اأّن	 فر�سنا	 ل��و	 ول��ذل��ك:	
وخرجوا	 ِفلَ�ْسِطنَي،	 اأر���ض	 تركوا	
ف��ه��ل	 ك�����ان�����وا،	 ح���ي���ُث	 اإىل	 م��ن��ه��ا	
هم	ونواليهم؟!	كاّل،	واهلِل،	 �سنحبُّ
هم	ونعاديهم	حّت�ى	 لن	نزاَل	نبغ�سُ

يوؤمنوا	باهلل	وحَده.
ف���ال���ع���داء	ب��ي��ن��ن��ا	وب��ي��ن��ه��م	ع����داٌء	
	-	ول	 ،	وي��������زداد	وي�������س���ت���دُّ دي����ن����يٌّ
امل�سلمني	 على	 بُعدوانهم	 	- 	 �سكاَّ

�ساتهم	وبالدهم. ومقداَّ
عموًما الكّفار	 مع	 • التطبيع	

	- التطبيع	 اأّن	 ل��ن��ا	 ي�����س��رح	 وه���ذا	
مبعنى	املحّبة	واملوالة	-	ل	يجوز	
مع	الكّفار	مطلًقا،	ل	مع	ال�سهاينة	فقط،	
مع	 ول	 ا،	 اأي�سً الن�سارى	 مع	 يجوز	 ل	 بل	
غرِيهم	مَن	الكّفار	وامل�سركني،	قال	تعاىل:	
اْلَيُهوَد	 َتتاَِّخُذوا	 َل	 اآَم��ُن��وا	 ��ِذي��َن	 الاَّ ��َه��ا	 اأَيُّ )َي��ا	
َبْع�ٍض	 ْوِل��َي��اُء	 اأَ ُهْم	 َبْع�سُ اأَْوِل��َي��اَء	 َوالناَّ�َساَرى	
َل	 	َ اهللاَّ 	 اإِناَّ ِمْنُهْم	 ناَُّه	 َفاإِ ِمْنُكْم	 ُهْم	 َيَتَولاَّ َوَم��ْن	

التطبيع  اأهـــداف  من 
معاين  ك�سُر  البعيدة 
الـــــرباءة ِمــــنمَ الــُكــّفــار 
امل�سلمن  نــفــو�ــس  يف 
مــوؤاخــاة  اإىل  ودفعهم 
وحمّبتهم،  ال�سهاينة 
ــــــتــــــي هـــــي مــنــ�ــســاأ  والَّ
ـــة  ــــة الـــديـــنـــّي احلــــمــــّي
الدافعِة اإىل جهادهم، 
حقوق  وا�ــســتــخــال�ــس 
ــــمــــن مـــنـــهـــم ــــل املــــ�ــــس
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امِلنَِي()املائدة:51(. َيْهِدي	اْلَقْوَم	الظاَّ
واأوؤّكد	ذلك	مبا	ذكرته	�سابًقا:	اأّن	من	ت�سّور	
ُقبح	ال�سرك	على	حقيقته،	واعتقد	ُبطالنه	
وف�ساده،	واأّنه	اأعظم	الكذب	واأعظم	الظلم،	
اأع��ظ��م	ج��رمي��ٍة	يف	ال��وج��ود	مطلًقا،	 واأّن����ه	

. َكِرَهه،	ول	بداَّ
اأهله،	ول	 َكِرَه	 	، ال�سرعياَّ الُكرَه	 َكِرَهه	 فاإذا	

،	وَم��ن	ل	يكره	ال��ك��اذَب	اأعظَم	 ب��داَّ
الَكِذب؟!	وَمن	ل	ُيبِغ�ض	الظال�َم	
اأع��ظ��َم	ال��ظ��ل��م؟!	وَم���ن	ل	يعادي	
	املجرمني	اإجراًما؟!	 من	هو	اأ�سدُّ
النا�ض	 اأخ��ب��َث	 اإّل	 ي��ك��ون	 ل	 ه���ذا	
واأقلاَّهم	 َغ��ريًة،	 واأ�سعَفهم	 نف�ًسا،	

حمّيًة	وديًنا.
ف��امل�����س��ل��م	-	وه����و	امل����وؤم����ن	ب���اهلل،	
يغ�سب	 	- ب��ال��ط��اغ��وت	 وال��ك��اف��ر	
ل���رّب���ه،	وي�����راأ	م���ن	اأع����دائ����ه،	ول	
يكُمل	اإ�سالمه	واإميانه	اإّل	بذلك.
املنكرات	مطلًقا مع	 • التطبيع	

ال�سرك	فقط،	 ُي��ق��ال	يف	 وه��ذا	ل	
تخالف	 مع�سيٍة	 ك��ّل	 ي��ك��ره	 امل�سلم	 اإّن	 ب��ل	
	بدعٍة	ُت�سَرع	يف	الدين	بغري	 �سرع	اهلل،	وكلاَّ
اهلل،	 يحّبه	 ما	 يحّب	 امل�سلم	 لأّن	 اهلل؛	 اإذن	
	الإميان	 ويكره	ما	يكرهه	اهلل؛	فكما	يحبُّ
وال��ت��ق��وى	وال��ط��اع��ة	لكونها	حم��ب��وب��ًة	هلل	
والف�سوق	 الكفر	 يكره	 فاإّنه	 له،	 ّيًة	 وَمْر�سِ

ب	على	 والع�سيان	لكون	اهلل	يكرهها	وَيغ�سَ
اأهلها.

اأّننا	 	- لالأ�سف	 	- َي�ِجْد	 ينظْر	حوله،	 ومن	
املعا�سي،	 م��ع	 التطبيع	 م��َن	 ح��ال��ًة	 نعي�ض	
مبعنى	اأّن	كثرًيا	مَن	النا�ض	َيَروَن	املنكراِت	
ِم����ن	ح��ول��ه��م:	ِم�����َن	امل���ح���ّرم���ات	وال����ِب����َدع،	
�سيًئا؛	 فيهم	 �����ُر	 ُت��غ��يِّ ول	 عليها،	 ون	 ف��ي��م��رُّ
َتكرُه	 ول	 لرّب�هم،	 يغ�سبون	 فال	
ن��ف��و���ُس��ه��م،	 ُت��ن��ِك��ر	 ق��ل��وُب�����ه��م،	ول	
عِي	يف	اإزالِة	املنكر	 ف�ساًل	عِن	ال�ساَّ
اأِو	 بالل�سان	 �سرًعا:	 ميكنهم	 مبا	

اليِد،	بح�َسب	ما	اأُِذن	لهم	فيه.
ي�ستهني	 وق��د	 	- التطبيُع	 ف��ه��ذا	
ب��ه	ك��ث��رٌي	م��َن	ال��ن��ا���ض	-	يقت�سي	
وقد	 عقابه،	 وعموَم	 اهلل،	 �َسَخط	
َكَفُروا	 الاَِّذيَن	 )ُلِعَن	 تعاىل:	 قال	
ِم���ْن	َب��ِن��ي	اإِ���ْس��َراِئ��ي��َل	َع��لَ��ى	ِل�����َس��اِن	
َذِل��َك	 	 َم���ْرمَيَ اْب��ِن	 َوِعي�َسى	 َداُووَد	
���ْوا	َوَك����اُن����وا	َي���ْع���َت���ُدوَن( ����ا	َع�������سَ مِبَ

)املائدة:78(.
و�سّلم	 عليه	 اهلل	 �سّلى	 	- النبّي	 عِن	 وُرِوي	
اأّوَل	ما	دخل	النق�ُض	على	 اأّن��ه	قال:	»اإّن	 	-
الرجَل	 َيلقى	 ال��رج��ل	 ك��ان	 اإ���س��رائ��ي��َل،	 بني	
فيقول:	)يا	هذا،	اّتِق	اهلل،	وَدْع	ما	ت�سنُع؛	
	لك(،	ث�ّم	يلقاه	ِمَن	الغِد،	فال	 فاإّنه	ل	َي�ِحلُّ
وَقِعيَده،	 و�َسِريَبه	 اأَِكيلَه	 يكون	 اأن	 مينعه	

الـــــتـــــطـــــبـــــيـــــع - 
مبـــعـــنـــى املـــحـــّبـــة 
ل   - واملـــــــــــــوالة 
يجوز مع الكّفار 
مع  ل  مــطــلــًقــا، 
ال�سهاينة فقط، 
بــل ل يــجــوز مع 
ا،  اأي�سً الن�سارى 
ول مــع غــِرهــم 
ـــــار  ـــــكـــــّف مــــــــــنمَ ال
واملـــــــ�ـــــــســـــــركـــــــن
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فلّما	فعلوا	ذلك،	�َسَرب	اهلل	قلوب	بع�سهم	
ببع�ٍض«.

ث�ّم	قال	�سّلى	اهلل	عليه	و�سّلم:	»كاّل	واهلِل،	
	ع��ِن	املنكر،	 	ب��امل��ع��روف،	وَل��َت��ن��َه��ُوناَّ َل��َت��اأُم��ُرناَّ
وَلَتاأُطُرناَّه	 ال��ظ��ال،	 َي���َدِي	 على	 	 وَل��َت��اأُخ��ُذناَّ
احلّق	 على	 ُرناَّه	 وَلَتق�سُ اأَْط���ًرا،	 احل��ق	 على	
	وابن	 ًرا«،	اأخرجه	اأبو	داود	والتِّ�ْرِمذيُّ َق�سْ

م��اج��ْه	ِم���ن	ح��دي��ث	ع��ب��د	اهلل	بن	
و�سّعفه	 عنه،	 اهلل	 ر�سي	 م�سعوٍد	

. الألباينُّ
	 ِم�����ذيُّ ْ وال�����رتِّ داود	 اأب�����و	 واأخ�������رج	
واب���ُن	 "الكرى"  يف	 	 �����س��ائ��يُّ وال��ناَّ
م�����اَج�����ْه	م����ن	ح����دي����ث	اأب�������ي	ب��ك��ٍر	
اأّن	 ع���ن���ه،	 اهلل	 ر����س���ي	 ي���ِق	 ���دِّ ال�������سِّ
النبّي	-	�سّلى	اهلل	عليه	و�سّلم	-	
الظال	 َراأَُوا	 اإذا	 النا�ض	 قال:		»	اإّن	
فلم	ياأخذوا	على	يَديِه،	اأو�سك	اأن	
هُم	اهلل	بعقاٍب	منه	«	،	�سّححه	 َيُعماَّ
. 	وابن	ِحّباَن	والألباينُّ ِمذيُّ ْ الرتِّ
ه��و	 امل���ن���ك���رات	 م����ع	 •التطبيع	

مة	التطبيع	مع	الكّفار مقدِّ
هو	 والذنوب	 املعا�سي	 مع	 التطبيُع	 وه��ذا	
ال��ك��ّف��ار،	 م��ع	 التطبيع	 اإىل	 ال��وا���س��ع	 ال��ب��اب	
هذا	 اقتحم	 فَمِن	 ا؛	 اأي�سً ال�سهاينة	 وم��ع	
ال��ب��اَب،	واّت��ب��ع	ُخ��ُط��وات	ال�سيطان،	وق��ع	يف	
ِحيقة	مَن	الإثم	وال�سالل،	 ة	ال�ساَّ تلك	ال�ُهواَّ

ن�ساأل	اهلل	ال�سالمة،	والعافية.
دينه،	 يف	 يقوى	 اأن	 امل�سلم	 على	 فالواجب	
	منكٍر	ِمن	حوله،	ولو	بقلبه،	 واأن	ُينِكَر	كلاَّ
حتاَّ�ى	ل	تاألَفه	نف�ُسه،	ويراه	�سيًئا	طبيعيًّا:	
اأك��َر	 اإىل	 ويتجاوزه	 ويتقّبله،	 ب��ه،	 ير�سى	
يكرهه	 �سيٌء	 اأّن��ه	 دائًما	 وْلي�ستح�سر	 منه،	
ب	اهلل،	ويوؤّدي	اإىل	عقاب	فاعله	 اهلل،	وُيغ�سِ

وال�ُمِقّر	له.
• خاتٌة

يهدَينا	 اأن	 اهلل	 اأ���س��األ	 التام	 ويف	
جميًعا،	واأن	َي�جُب�َر	�سعَفنا،	وَيغفَر	
ُر���س��دن��ا،	 ُيلِهمنا	 واأن	 تق�سرينا،	
اإلينا	الإمياَن	ويزّينه	 ُي�َحبِّب	 واأن	
يف	ق��ل��وب��ن��ا؛	ف��َن��ْل��َزَم��ه	ون��ع��م��َل	ب��ه،	
والف�سوق	 الكفر	 اإلينا	 َه	 ُي��ك��رِّ واأن	
كلاَّه	 ذلك		 فنجتنَب	 وال��ع�����س��ي��ان؛	

وَنتاَِّقَيه.
امل�سلمني	 اأم���ور	 ولَة	 اه��ِد	 اللهّم،	
للعمل	بكتابك،	واّتباع	�سّنة	نبيِّك،	
ي���ن	 واأع���ن���ه���م	ع��ل��ى	م�����س��ال��ح	ال���دِّ

والدنيا،	واأ�سلح	بهُم	البالد	والعباد.
احل��ّق،	 على	 امل�سلمني	 كلمة	 اجمع	 اللهّم،	

وان�سرهم	على	عدّوك	وعدّوهم.
واآخر	القول	اأِن	احلمُد	هلل	رّب	العاَل�مني.

الــــــتــــــطــــــبــــــيــــــُع مــــع 
املــعــا�ــســي والـــذنـــوب 
هو الباب الوا�سع اإىل 
الكّفار،  مع  التطبيع 
ومــــــــع الـــ�ـــســـهـــايـــنـــة 
ــِن اقتحم  ــا؛ فــممَ اأيــ�ــسً
، واّتـــبـــع  هــــذا الــــبــــابمَ
ال�سيطان،  ُخــُطــوات 
ة  وقـــع يف تــلــك الـــــُهــوَّ
ــــِحــــيــــقــــة مـــــنمَ  الــــ�ــــسَّ
الإثــــــــــم والــــ�ــــســــالل





أبو األنبياء وإمام 

الحنفاء يف أرض 

اإلرساء

أ.أمين الشعبان
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ر�سوِل	 على	 وال�سالم	 وال�سالة	 هلِل	 احلمد	
اهلل،	وعلى	اآله	و�سحبه	اأجمعني،	وبعد:

ُت�����س��لِّ��ُط	ال�سوء	 ف��ه��ذه	حم��ط��اٌت	ووق���ف���اٌت	
عليه	 نبينا	 بعد	 اللق	 اأف�سل	 �سرية	 على	

اأُول	 وِم����ن	 وال�������س���الم،	 ال�����س��الة	
ال����ع����زم	م����ن	ال���ر����س���ل،	ه����و	اإم�����ام	
ي��اأِت	 فلم	 الأنبياء،	 واأب��و	 احلنفاء	
نبٌي	بعده	اإل	من	ذريته،	ول	نزل	
ل	من	 كتاب	اإل	على	ذريته،	وهو	اأواَّ
هاجر	يف	�سبيل	اهلل	لأجل	الدين؛	
هو	خليل	الرحمن	اإبراهيم	عليه	

ال�سالة	وال�سالم.
اإبراهيم	-	عليه	ال�سالة	وال�سالم	
-	ولد	ون�ساأ	وعا�ض	يف	العراق،	يف	
بيئٍة	مليئٍة	بالكفر	واجتمع	فيها	
اأ�سول	ال�سرك	باهلل	عز	وجل؛	من	
ع��ب��ادة	الأ���س��ن��ام	وع��ب��ادة	النجوم	

وال���ك���واك���ب	وع����ب����ادة	احل���اك���م	ال��ط��اغ��وت	
النمرود.

ال�����س��الم:	 ع��ل��ي��ه	 اإب���راه���ي���م	 اإىل	 ي��ن��ت�����س��ب	
وامل�سركون	 والن�سارى	 واليهود	 امل�سلمون	
فاجلميع	يعظمونه،	لذلك	نبه	ربنا	تبارك	
اآية	 ما	 اإبراهيم	يف	غري	 ح��ال	 اإىل	 وتعاىل	

النت�ساب	 ي�ستحق	 ال��ذي	 	 واأناَّ كتابه،	 م��ن	
على	 و���س��ار	 ملته	 اّت��ب��ع	 َم���ن	 حقيقًة	 اإل��ي��ه	
امليل	 وه��ي	 ال�سمحة:	 احلنيفية	 طريقته،	
من	 والن��ح��راف	 التوحيد	 اإىل	 الكفر	 من	

ال�سرك	اإىل	الإميان.
اأن	طريق	 �سبحانه	 	اهلل	 وقد	بنياَّ
ال��ه��داي��ة	وال���س��ت��ق��ام��ة	وال��ف��الح	
يف	ات����ب����اع	م���ل���ة	اإب����راه����ي����م	ع��ل��ي��ه	
)َوَق��اُل��وا	 �سبحانه:	 قال	 ال�سالم،	
َتْهَتُدوا	 ��اَرى	 َن�����سَ اأَْو	 ُه���وًدا	 ُك��وُن��وا	
َوَما	 َحِنيًفا	 اإِْبَراِهيَم	 ِملاََّة	 َب��ْل	 ُق��ْل	
امْلُ�ْسِرِكنَي()البقرة:135(،	 ِم��َن	 َك��اَن	
احلق	 ي��ن	 ال��دِّ هي	 احلنيفية	 واأن	
ال�����ق�����ومي،	ق�����ال	ع���ل���ي���ه	ال�������س���الة	
اإىل	اهلل	 يِن	 الدِّ 	 »اأََح��بُّ وال�سالم:	
فاحلنيف	 ْمحة«؛	 ال�ساَّ ُة	 احَلِنيِفياَّ
ه���و	اإب���راه���ي���م	-ع��ل��ي��ه	ال�����س��الم-	
قريب	 من	 له	 �سلة	 ول	 ملته،	 واحلنيفية	
اأو	بعيد	بكل	من	خالف	وحاد	عن	طريقته	
م��ن	ال��ي��ه��ود	وال��ن�����س��ارى	وامل�����س��رك��ني،	قال	
��ا	َوَل	 َي��ُه��وِديًّ اإِْب��َراِه��ي��ُم	 َك���اَن	 �سبحانه:	)َم��ا	
ا	َوَلِكْن	َكاَن	َحِنيًفا	ُم�ْسِلًما	َوَما	َكاَن	 َراِنيًّ َن�سْ

ِمَن	امْلُ�ْسِرِكنَي()اآل	عمران:67(.

اإىل  ـــــب  ـــــ�ـــــس ـــــت يـــــن
ــيــه  اإبــــــراهــــــيــــــم عــل
امل�سلمون  ال�سالم: 
واليهود والن�سارى 
واملـــــــــ�ـــــــــســـــــــركـــــــــون 
ــــــــــع  فــــــــــاجلــــــــــمــــــــــي
يــعــظــمــونــه، لــذلــك 
نـــبـــه ربــــنــــا تـــبـــارك 
حــال  اإىل  وتـــعـــاىل 
اإبــــراهــــيــــم يف غــر 
اآيــــة مـــن كتابه مـــا 

اأبو الأنبياء واإمام احلنفاء يف اأر�ض الإ�شراء
أ.أمين الشعبان
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وت��ع��اىل-	حقيقًة	 �سبحانه	 	- ربنا	 	 اأك���داَّ ث��م	
�سرف	 ي�ستحق	 من	 را�سخًة،	 ثابتًة	 دام��غ��ًة	
 – ال�����س��الم	 ال��ل��ي��ل	عليه	 اإىل	 الن��ت�����س��اب	
ْبَراِهيَم	 	اأَْوىَل	الناَّا�ِض	ِباإِ فقال	�سبحانه:	)اإِناَّ
اآَمُنوا	 َوالاَِّذيَن	 	 الناَِّبيُّ َوَه��َذا	 َبُعوُه	 اتاَّ َللاَِّذيَن	
ع��م��ران:68(،	ففيها	 امْلُ��وؤِْم��ِن��نَي()اآل	 	 َوِلُّ 	ُ َواهللاَّ
ادع��وا	 حيث	 والن�سارى	 اليهود	 على	 ال��رد	
اأنهم	اأوىل	النا�ض	باإبراهيم	فكذبهم	اهلل	.

وح���ده	 اهلل	 	 واأناَّ ال��ت��وح��ي��د	 ف��ط��رة	 ك��ان��ت	
اإبراهيم	 قلب	 را�سخًة	يف	 للعبادة	 امل�ستحق	
اآت���اه	اهلل	ر���س��ده	وهو	 ال�����س��الم،	وق��د	 عليه	
�سغري،	اإذ	األهمه	احلق	واحلجة	على	قومه	
ب��ال��ه��دى،	ق��ال	�سبحانه:	)َوَل��َق��ْد	 ��َره	 وَب�����ساَّ
��ا	ِب��ِه	 ��َدُه	ِم��ْن	َق��ْب��ُل	َوُك��ناَّ اآَت��ْي��َن��ا	اإِْب��َراِه��ي��َم	ُر���سْ

َعامِلنَِي()الأنبياء:51(.
	اهلل	�سبحانه	– اإبراهيم	– عليه	 وقد	خ�ضاَّ

ال�سالم-	بخ�سائ�ض	فريدة	ومزايا	عديدة،	
ًة	 ماَّ 	اإِْبَراِهيَم	َكاَن	اأُ منها	قوله	�سبحانه:	)اإِناَّ
	• امْلُ�ْسِرِكنَي	 ِمَن	 َيُك	 	 َوَلْ َحِنيًفا	 	 ِ هلِلاَّ َقاِنًتا	
َراٍط	 �سِ اإِىَل	 َوَه��َداُه	 اْجَتَباُه	 ْنُعِمِه	 ِلأَ �َساِكًرا	
ناَُّه	يِف	 ْنَيا	َح�َسَنًة	َواإِ ُم�ْسَتِقيٍم	•	َواآَتْيَناُه	يِف	الدُّ

نَي()النحل:122-120(. احِلِ اْلآِخَرِة	مَلَِن	ال�ساَّ
ب��ن	م�سعود	ر�سي	اهلل	عنه:	 ع��ب��داهلل	 ق��ال	
الأم��ة	ُمعلِّم	ال��ري،	وق��ال	ابن	عمر	ر�سي	
اهلل	ع��ن��ه��م��ا:	الأم�����ة	ال����ذي	ُي��ع��لِّ��م	ال��ن��ا���ض	
ديَنهم،	وقال	جماهد	رحمه	اهلل:	اأي:	اأمة	
وحده	،	وقال	ابن	القيم	رحمه	اهلل:	والأمة	

ُهَو	اْلقْدَوة	الاَِّذي	يوؤت	ِبِه	.
	َحِنيًفا(:	اأي	دائم	الطاعة	خا�سًعا	 ِ )َقاِنًتا	هلِلاَّ

مقباًل	على	اهلل.
ْنُعِمِه(:	اأي	مقراً	بالنعم	مل�سديها،	 )�َساِكًرا	ِلأَ
والعمل	 �سبحانه،	 مر�ساته	 يف	 لها	 �سارًفا	
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مبا	يحب.
و�سرفه	 وا�سطفاه	 اختاره	 اأي	 )اْج��َت��َب��اُه(:	

له. واأكرمه	وف�سّ
عليه	 اإبراهيم	 عن	 وتعاىل	 �سبحانه	 وق��ال	
ى()النجم:37(،	 ال�سالم:	)َواإِْبَراِهيَم	الاَِّذي	َوفاَّ
واأم��ره	 به،	 ابتاله	اهلل	 اأي:	قام	بجميع	ما	
وفروعه،	 الدين	 واأ�سول	 ال�سرائع	 من	 به	

وحت��م��ل	امل�����س��وؤول��ي��ة	ك��ام��ل��ة	دون	
نق�ض!

وقال	�سبحانه:	)اإِْذ	َجاَء	َرباَُّه	ِبَقْلٍب	
ال�سرك	 من	 �َسِليٍم()ال�سافات:84(،	
وال�����س��ب��ه،	وال�����س��ه��وات	امل��ان��ع��ة	من	
ت�����س��ور	احل����ق،	وال��ع��م��ل	ب���ه،	واإذا	
�سلم	من	 �سليما،	 العبد	 كان	قلب	
ك���ل	����س���ر،	وح�����س��ل	ل���ه	ك���ل	خ��ري،	
ومن	�سالمته	اأنه	�سليم	من	غ�ض	
اللق	وح�سدهم،	وغري	ذلك	من	
م�����س��اوئ	الأخ�����الق،	ول��ه��ذا	ن�سح	

اللق	يف	اهلل	.
اإِْب���َراِه���ي���َم	 	 )اإِناَّ ���س��ب��ح��ان��ه:	 وق���ال	

اٌه	ُمِنيٌب()هود:75(. ِليٌم	اأَواَّ حَلَ
و�سفح	 باللق،	 رحمة	 ذو	 اأي:	 )َح��ل��ي��م(:	
ع��م��ا	ي�����س��در	منهم	اإل���ي���ه،	م��ن	ال�����زلت،	ل	
ي�ستفزه	جهل	اجلاهلني،	ول	يقابل	اجلاين	

عليه	بجرمه	.
جميع	 يف	 اهلل	 اإىل	 مت�سرع	 اأي:	 اٌه(:	 )اأَواَّ

اهلل	 اإىل	 ������اع	 رجاَّ اأي:	 م��ن��ي��ب:	 الأوق���������ات.	
مب��ع��رف��ت��ه	وحم���ب���ت���ه،	والإق������ب������ال	ع��ل��ي��ه،	

والإعرا�ض	عمن	�سواه	.
ال�����س��الم-	خ��اط��ب	قومه	 اإب��راه��ي��م	-	عليه	
بكل	الو�سائل	املقنعة	واأقام	عليهم	احلجج	
على	 اأ�سروا	 ال�سرك	 اأه��ل	 	 اأناَّ اإل	 الدامغة،	
فاأججوا	 م��ن��ه،	 الن��ت��ق��ام	 وق����رروا	 باطلهم	
رميًّا	 فيها	 ورم���وه	 عظيمًة	 ن���اًرا	
�سادق	 بيقني	 ف��ق��ال	 باملنجنيق،	
اهلل	 "ح�سبنا	 ك����ام����ل:	 واإمي��������ان	
ونعم	الوكيل"،	فاأجناه	اهلل	منها	

و�سّلمه.
ي��ق��ول	رب��ن��ا	-	ت��ب��ارك	وت��ع��اىل	– 
وا����س���ًف���ا	ذل����ك	امل�����س��ه��د	ال��ع��ظ��ي��م	
وامل�����وق�����ف	ال���ره���ي���ب	وال�������س���ورة	
امل�������س���رق���ة	واحل��������دث	امل��ف�����س��ل��ي	
وامل����ع����ج����زة	امل����ب����ه����رة	م�����ن	ح���ي���اة	
ُقوُه	 َحرِّ )َق��اُل��وا	 الرحمن:	 خليل	
ُك��ْن��ُت��ْم	 اإِْن	 اآِل���َه���َت���ُك���ْم	 ����ُروا	 َواْن���������سُ
َب��ْرًدا	 َي��اَن��اُر	ُك��ويِن	 َف��اِع��ِل��نَي.	ُقْلَنا	
َكْيًدا	 ِب��ِه	 َواأََراُدوا	 اإِْب��َراِه��ي��َم.	 َعلَى	 َو���َس��اَلًم��ا	

َفَجَعْلَناُهُم	اْلأَْخ�َسِريَن()الأنبياء:70-68(.
�سارة	 ابنة	عمه	 اإل	 اإبراهيم	 مع	 يوؤمن	 ل	
واب����ن	اأخ���ي���ه	ل���وط	ع��ل��ي��ه��م	ال�����س��الم،	ق��ال	
	 ���س��ب��ح��ان��ه:	)َف����اآَم����َن	َل����ُه	ُل����وٌط	َوَق�����اَل	اإِينِّ
ِكيُم( احْلَ اْلَعِزيُز	 ُهَو	 ��ُه	 اإِناَّ َربِّ��ي	 اإِىَل	 ُمَهاِجٌر	

خـــــــــــــــــاطـــــــــــــــــب 
اإبراهيم - عليه 
قومه  ال�سالم- 
بــكــل الــو�ــســائــل 
املــقــنــعــة واأقـــــام 
احلجج  عليهم 
اإل  الــــدامــــغــــة، 
اأهل ال�سرك  اأنَّ 
اأ�ــــــســــــروا عــلــى 
باطلهم وقرروا 
النـــتـــقـــام مــنــه
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ِدَي��اَر	 ُمَهاِجٌر	 ���ُه	 اأَناَّ اأَْع��لَ��َن	 اأَْي	 )العنكبوت:26(،	
اأم��ره	مبفارقة	ديار	 	َ 	اهللاَّ ِلأَناَّ َوَذِل��َك	 َقْوِمِه	
يِن	 ْجِل	الدِّ ُل	ِهْجَرٍة	ِلأَ اأَْهِل	اْلُكْفِر،	َوَهِذِه	اأَواَّ

َوِلَذِلَك	َجَعلََها	ِهْجَرًة	اإِىَل	َربِِّه	.
من	 م�سرقٍة	 و�سفحٍة	 مف�سلي	 ح���دٍث	 يف	
ولوط	 اإبراهيم	 هاجر	 التاريخ،	 �سفحات	
اإىل	مكان	مبارٍك	وبقعٍة	طيبٍة	هي	 و�سارة	

�سبحانه:	 ق��ال	 املقد�سة،	 الأر����ض	
	 اْلأَْر�����ضِ اإِىَل	 َوُل��وًط��ا	 ��ْي��َن��اُه	 )َوجَناَّ
���ِت���ي	َب���اَرْك���َن���ا	ِف��ي��َه��ا	ِل���ْل���َع���امَلِ���نَي( الاَّ
	 اأتاَّ ت��ع��اىل	 اإن���ه	 اأي	 )الأن����ب����ي����اء:71(،	
ع��ل��ي��ه	ال��ن��ع��م��ة،	ف���اأجن���اه	واأجن���ى	
ال��ت��ي	 اإىل	الأر��������ض	 ل���وًط���ا	م��ع��ه	
ب���ارك���ه���ا،	ب���ك���رة	م���ا	ب��ع��ث	فيها	
م���ن	الأن���ب���ي���اء	ال���ذي���ن	ان��ت�����س��رت	
املعمورة،	 اأق��ا���س��ي	 يف	 �سرائعهم،	
ف���ه���ي	اأ�������ض	ال�������ريات	ال��دي��ن��ي��ة	
وال����دن����ي����وي����ة،	ل����ك����رة	خ�����س��ب��ه��ا	

واأ�سجارها	وثمارها	واأنهارها	.
َو)اْلأَْر�ُض(:	ِهَي	اأَْر�ُض	ِفلَ�ْسِطنَي.	

ِل��ْل��َع��امَلِ��نَي،	اأَْي	 َب��اَرَك��َه��ا	 ��ُه	 ِب��اأَناَّ 	ُ ��َف��َه��ا	اهللاَّ َوَو���سَ
َ	َخلََقَها	 	اهللاَّ اِكِننَي	ِبَها	ِلأَناَّ ِللناَّا�ِض،	َيْعِني	ال�ساَّ

ْر�َض	اأَْمٍن	. ٍب	َوَرَخاِء	َعْي�ٍض	َواأَ اأَْر�َض	ِخ�سْ
قال	مقاتل	رحمه	اهلل:	هو	اأول	من	هاجر	
م��ن	اللق	م��ع	ل��وط	و���س��ارة،	اإىل	الأر���ض	

املقد�سة	وهي	اأر�ض	ال�سام	.

بذلك	ُعرفت	الأر�ض	املقد�سة	باأنها	مهاجر	
اأن	�سّن	ذلك	خليل	الرحمن	 الأنبياء،	بعد	
قيام	 اإىل	 �ستبقى	كذلك	 بل	 ال�سالم،	 عليه	
ال�����س��اع��ة،	ف��ي��ه��اج��ر	اإل��ي��ه��ا	اأت���ب���اع	الأن��ب��ي��اء	
م��ن	ال�����س��احل��ني	وامل���وؤم���ن���ني،	ي��ق��ول	عليه	
بعَد	 ِه��ْج��َرٌة	 »���َس��َت��ُك��وُن	 وال�����س��الم:	 ال�سالة	
ْلَزُمُهْم	ُمهاَجَر	 ِهْجَرٍة،	َفِخياُر	اأهِل	الأر�ِض	اأَ

اإبراهيَم«	.
ع��ب��ادة	 ���س��ب��ي��ل	اهلل	 وال���ه���ج���رة	يف	
عظيمة	وقربة	جليلة،	ملا	يرتتب	
ال��ع��ب��ودي��ة	هلل	 م��ن	حتقيق	 عليها	
���س��ب��ح��ان��ه	يف	الأر�������ض،	ال��ت��ي	هي	
م��ن	اأع��ظ��م	امل�����س��ال��ح	وامل��ق��ا���س��د،	
من	 فيها	 يح�سل	 مل��ا	 ب��الإ���س��اف��ة	

مراغمة	اأولياء	اهلل	لأعدائه!
ُي��َه��اِج��ْر	 )َوَم����ْن	 �سبحانه:	 ي��ق��ول	
	 ْر������ضِ اْلأَ يِف	 َي��ِج��ْد	 	 ِ اهللاَّ ���َس��ِب��ي��ِل	 يِف	
ُمَراَغًما	َكِثرًيا	َو�َسَعًة()الن�ساء:100(،		
ق������ال	اب������ن	ال���ق���ي���م	رح����م����ه	اهلل:	
	 َخَوا�ضِّ ُة	 ُعُبوِدياَّ ِفيَها	 ُتُه	 َفُعُبوِدياَّ
امْلَُراَغَمِة،	 َة	 ُعُبوِدياَّ ى	 ُت�َسماَّ َوِه��َي	 اْلَعاِرِفنَي،	
ِة،	 التاَّاماَّ اْلَب�َساِئِر	 اأُوُل��و	 	 اإِلاَّ َلَها	 َيْنَتِبُه	 َوَل	
	ِمْن	ُمَراَغَمِة	َوِليِِّه	 ِ اإِىَل	اهللاَّ 	 اأََحبُّ َوَل	�َسْيَء	

ِه،	َواإَِغاَظِتِه	َلُه	. ِلَعُدوِّ
هي	 مهمٌة؛	 تاريخيٌة	 عقديٌة	 ف��ائ��دٌة	 وهنا	
اأن	تلك	الأر�ض	بركتها	قدمية	قبل	هجرة	

ُعـــــــرفـــــــت الأر�ـــــــــــس 
املـــــقـــــد�ـــــســـــة بــــاأنــــهــــا 
ـــاء،  ـــي ـــب مـــهـــاجـــر الأن
ذلــك  �ـــســـّن  اأن  بــعــد 
خليل الرحمن عليه 
�ستبقى  بل  ال�سالم، 
قـــيـــام  اإىل  كــــذلــــك 
الـــ�ـــســـاعـــة، فــيــهــاجــر 
الأنبياء  اأتباع  اإليها 
مـــــــن الــــ�ــــســــاحلــــن 
واملــــــــــــــوؤمــــــــــــــنــــــــــــــن
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اإبراهيم	عليه	ال�سالم	اإليها	وال�سكن	فيها،	
وتعظيم	 واختيار	 وا�سطفاء	 اجتباء	 وهذا	
ع	 وتكرمي	وت�سريف	رباين	لها،	منذ	اأن	ُو�سِ
اآدم،	 عهِد	 يف	 الأق�سى	 امل�سجد	 فيها	 وُبني	
املبطلة	 الدامغة	 احلقيقة	 تلك	 فلنتاأمل	
ملزاعم	اليهود	واأكذوبة	احلق	التاريخي	يف	

فل�سطني،	بل	هي	لعباد	اهلل	املوحدين.
ا�ست�سعر	 الأوىل	 ال��ل��ح��ظ��ة	 م��ن��ذ	
خ���ل���ي���ل	ال���رح���م���ن	اأه���م���ي���ة	ت��ل��ك	
عمارتها	 على	 فحر�ض	 البقعة،	
وج��ل،	 ع��ز	 هلل	 والطاعة	 بالعبادِة	
واحلفاظ	عليها	وتنزيهها	من	اأي	
�سرك	وكفر	وباطل،	وهذا	يتطلب	
بذل	الأ�سباب	وم�ساعفة	اجلهود،	
وم�����وؤازري�����ن	ل���ه	يف	ه����ذه	امل��ه��م��ة	
وتوجه	 باهلل	 فا�ستعان	 العظيمة،	
اإل���ي���ه	ودع����ا	ب���ال���ذري���ة	ال�����س��احل��ة	

لتعينه	يف	م�سوؤوليته.
ال�سالة	 – عليه	 اإب��راه��ي��م	 اأي��ق��ن	
الأر��������ض	 ه������ذه	 اأن	 وال���������س����الم-	

املباركة	لن	يحافظ	عليها	ويقيم	 الطيبة	
يف	 مكانتها	 ��م	 وُي��َع��ظِّ ث��راه��ا	 على	 التوحيد	
ف�ساأل	 موؤمنًة،	 �ساحلًة	 ذري��ًة	 اإل	 النفو�ض	
اهلل	تلك	الذرية	لعمارة	هذه	الأر�ض،	فُرِزَق	
باحلليم	اإ�سماعيل	-	عليهم	ال�سالم	– من	
اإبراهيم:	 عن	 �سبحانه	 قال	 هاجر،	 زوج��ه	

	 	َذاِهٌب	اإِىَل	َربِّي	�َسَيْهِديِن	• َربِّ )َوَقاَل	اإِينِّ
ْرَناُه	ِبُغاَلٍم	 نَي	• َفَب�ساَّ احِلِ َهْب	ِل	ِمَن	ال�ساَّ

َحِليٍم()ال�سافات:101-99(.
تف�سريه:	 يف	 اهلل	 رح��م��ه	 القا�سمي	 ي��ق��ول	
اأي	 ���َس��َي��ْه��ِدي��ِن	 ���ي	 َربِّ اإِىل	 ذاِه���ٌب	 	 اإِينِّ َوق���اَل	
واأع�سم	 رب��ي،	 فيه	 اأع��ب��د	 بلد	 اإىل	 مهاجر	

فيه	ديني.	
اأن	 دليل	على	 ال���رازي:	فيه	 ق��ال	
املو�سع	الذي	تكر	فيه	الأعداء،	
وذل������ك	لأن	 	، م���ه���اج���رت���ه	 جت����ب	
ال�����س��الم،	م��ع	ما	 اإب��راه��ي��م	عليه	
اأنواع	 اأعظم	 به	من	 خ�سه	تعاىل	
ال��ن�����س��رة،	مل���ا	اأح�������ّض	م���ن	ق��وم��ه	
فالأن	 هاجر.	 ال�سديدة،	 العداوة	

يجب	على	غريه.	بالأوىل.	
اإىل	 اأي:	 )���َس��َي��ْه��ِدي��ِن(	 وق���ول���ه:	
اإىل	 اأو	 دي���ن���ي،	 ����س���الح	 ف��ي��ه	 م���ا	

مق�سدي	.
نَي(:	اأي	 احِلِ 	َهْب	ِل	ِمَن	ال�ساَّ )َربِّ
ولًدا	�ساحًلا	يعينني	على	الدعوة	
اأي:	 َحِليٍم(	 ِب��ُغ��الٍم	 ْرناُه	 )َفَب�ساَّ والطاعة،	
والإغ�����س��اء	 ال�سر	 ح�سن	 ال�سدر	 مت�سع	
واأ�سل	 ال�سالح	 راأ���ض	 اأم��ر،	واحللم	 يف	كل	

الف�سائل	.
قيد	 	- ال�����س��الم	 ع��ل��ي��ه	 	- اإب���راه���ي���م	 اأدرك	
الأر���ض	 لعمارة	 الذرية،	 طلب	 يف	 ال�سالِح	

اأر�ــــــــــــــس فـــلـــ�ـــســـطـــن 
بــركــتــهــا قــدميــة قبل 
عليه  اإبراهيم  هجرة 
ال�سالم اإليها وال�سكن 
فــيــهــا، وهــــذا اجــتــبــاء 
وا�ــســطــفــاء واخــتــيــار 
وتـــعـــظـــيـــم وتــــكــــرمي 
وتـــــ�ـــــســـــريـــــف ربـــــــاين 
ــع  ُو�ــسِ اأن  مــنــذ  لــهــا، 
امل�سجد  فــيــهــا  وُبـــنـــي 
اآدم عهِد  يف  الأق�سى 
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عموًما	وبيت	املقد�ض	خ�سو�ساً	بالعبودية،	
انطالٍق	 ونقطُة	 ج��داً	 مهم	 تاأ�سي�ض	 وه��ذا	
املجتمع	 الفرد	والأ�سرة	ثم	 بناء	 دقيقة	يف	
ال�����س��ال��ح،	ل�����س��م��ان	دمي���وم���ة	وا���س��ت��م��رار	
العبادة	وحمبة	املقد�سات	واحلفاظ	عليها،	

لأن	فاقد	ال�سيء	ل	يعطيه.
يف	 وتعظيمها	 املقد�سات	 حمبة	 غر�ض	 	 اإناَّ
�سغرهم	 منذ	 وال�سباب	 الأط��ف��ال	 نفو�ض	
الأي���ام	 ا	ه���ذه	 اأم����ًرا	م��ه��ًم��ا	ج����ًدا،	خ�سو�سً
امل�����س��ن��ي��ة	احلثيثة	 ت��ل��ك	اجل���ه���ود	 يف	ظ���ل	
النفو�ض	 وتعلق	 ال�سرعي	 ال��ولء	 لإ�سعاف	
ون�سيان	ق�سية	 املبارك،	 الأق�سى	 بامل�سجد	
جميع	 ت�ستهدف	 ال��ت��ي	 الأوىل	 امل�سلمني	

ال�سرائح	وتركز	على	الأطفال!
ع��ن��دم��ا	ت���رك	اإب��راه��ي��م	– ع��ل��ي��ه	ال�����س��الة	
وال�������س���الم	-	ه��اج��ر	واب��ن��ه��ا	اإ���س��م��اع��ي��ل	-	

ع��ل��ي��ه��م��ا	ال�����س��الم	-	يف	م��ك��ة،	ك���ان	ي���رتدد	
لأهمية	 اإ�سارٍة	 يف	 ومكة،	 املقد�ض	 بيت	 بني	
الكبري	 وارت��ب��اط��ه��م��ا	 ال��دي��ن��ي��ة	 البقعتني	
الظروف	 امل�سرتك،	يف	جميع	 وم�سريهما	

واحلقب	والأحوال.
– عليه	ال�سالة	وال�سالم	 باإبراهيم	 م	 تقداَّ
– العمر	حتى	قارب	املائة	عام	وزوجه	�سارة	
كانت	عجوًزا	عقيًما	ل	تنجب،	فح�سلت	له	
معجزًة	عظيمًة	ولزوجه	كرامًة	كبريًة،	يف	
املباركة	 الأر����ض	 يف	 مهيب	 عظيم	 م�سهد	
ل������رية	امل����الئ����ك����ة	ج����ري����ل	واإ����س���راف���ي���ل	
عليهم	يف	 ���س��ي��وًف��ا	 ن��زل��وا	 اإذ	 وم��ي��ك��ائ��ي��ل،	

طريقهم	لإحالل	العقوبة	بقوم	لوط.
وي��ع��ق��وب	 ب��اإ���س��ح��ق	 م��ب�����س��ًرا	 �سبحانه	 ق���ال	
ُر���ُس��ُل��َن��ا	 َج�����اَءْت	 )َوَل���َق���ْد	 ال�����س��الم:	 عليهما	
اإِْبَراِهيَم	ِباْلُب�ْسَرى	َقاُلوا	�َساَلًما	َقاَل	�َساَلٌم	
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َراأَى	 ا	 َفلَماَّ َحِنيٍذ.	 ِبِعْجٍل	 َج��اَء	 اأَْن	 َلِبَث	 َفَما	
ُل	اإَِلْيِه	َنِكَرُهْم	َواأَْوَج�َض	ِمْنُهْم	 اأَْيِدَيُهْم	َل	َت�سِ
َق��ْوِم	 اإِىَل	 اأُْر�ِسْلَنا	 ��ا	 اإِناَّ َتَخْف	 َل	 َقاُلوا	 ِخيَفًة	
ْرَناَها	 ِحَكْت	َفَب�ساَّ ُلوٍط.	َواْمَراأَُتُه	َقاِئَمٌة	َف�سَ
�ْسَحاَق	َيْعُقوَب• َقاَلْت	 ِباإِ�ْسَحاَق	َوِمْن	َوَراِء	اإِ
�َسْيًخا	 َبْعِلي	 َوَهَذا	 َعُجوٌز	 َنا	 َواأَ اأَاأَِل��ُد	 َياَوْيلََتا	
اأََتْعَجِبنَي	 • َق��اُل��وا	 َعِجيٌب	 َل�َسْيٌء	 َه��َذا	 	 اإِناَّ

	َوَبَرَكاُتُه	 ِ 	َرْحَمُت	اهللاَّ ِ اأَْمِر	اهللاَّ ِمْن	
����ُه	َحِميٌد	 اإِناَّ اْل��َب��ْي��ِت	 اأَْه����َل	 َع��لَ��ْي��ُك��ْم	

يٌد()هود:73-69(. جَمِ
– عليه	 اإب���راه���ي���م	 ب��ذل��ك	ي��ك��ون	
من	 ل	 اأواَّ ه��و	 وال�����س��الم-	 ال�سالة	
و����س���ع	واأ����س�������ض	ق���واع���د	واأ����س���ول	
الِقرى	وح�سن	ال�سيافة	واآدابها؛	
اأن	 دون	 بال�سيافة	 يبداأ	 اأن	 وه��ي	
ي�سعر	اأو	يعلم	ال�سيف،	واأن	ياأتي	
موجود	 ه��و	 م��ا	 واأف�����س��ل	 باأنف�ض	
وم���ت���وف���ر	ل���دي���ه	م����ن	الأط���ع���م���ة	
ال�سيافة	 تقريب	 مع	 والأ�سربة،	
اإليهم	والتلطف	وح�سن	الطاب	

بعر�ض	الطعام	عليهم،	جمع	اهلل	�سبحانه	
اإِىَل	 ت��ع��اىل:	)َف����َراَغ	 ه��ذه	الآداب	يف	ق��ول��ه	
اإَِلْيِهْم	 َبُه	 َفَقراَّ �َسِمنٍي•  ِبِعْجٍل	 َفَجاَء	 اأَْه��ِل��ِه	

َقاَل	اأََل	َتاأُْكُلوَن()الذاريات:27-26(.
قال	ابن	كثري	رحمه	اهلل:	َعْن	اأَِبي	ُهَرْيَرَة	
َل	 َواأَواَّ َت�َسْرَوَل،	 َمْن	 َل	 اأَواَّ اإِْبَراِهيُم	 َكاَن	 َقاَل:	

َم��ِن	 َل	 َواأَواَّ 	، ا���ْس��َت��َح��داَّ َم��ِن	 َل	 واَّ َواأَ َف���َرَق،	 َم��ْن	
َوِماَئِة	 ِع�ْسِريَن	 اْبُن	 َوُهَو	 	 ِباْلَقُدوِم	 	 اْخَتَتَ
َل	 َواأَواَّ �َسَنًة،	 َثَماِننَي	 َذِلَك	 َبْعَد	 َوَعا�َض	 �َسَنٍة،	

َل	َمْن	�َساَب	. ْيَف،	َواأَواَّ َمْن	َقَرى	ال�ساَّ
– �سلى	اهلل	عليه	 ال��ن��ب��ي	 ث��ب��ت	ع��ن	 وق���د	
اأول	م��ن	�سّيف	 »ك����ان	 ق����ال:	 اأن����ه	 و���س��ل��م-	
م��ن	اختت	 اأول	 اإب��راه��ي��م	وه���و	 ال�����س��ي��ف	
واختت	 �سنة	 ثمانني	 راأ���ض	 على	

بالقدوم«	.
م��ع��ن��ى	 ال����ع����ل����م����اء	يف	 اخ����ت����ل����ف	
)الَقُدوم(،	قال	بع�سهم:	اأنها	اآلة	
امل���اوردي	 وق��ال	 والنحت،	 للّنجر	
رح��م��ه	اهلل:	ه���و	ال���ف���اأ����ض،	وق���ال	
اآخرون:	هو	مو�سع،	وقيل:	ا�سم	
نقل	 اأن	 وب��ع��د	 ال�����س��ام،	 ق��ري��ة	يف	
اهلل،	 رح��م��ه	 ��ّف��اري��ن��ي	 ال�����ساَّ ال�سيخ	
ما	جاء	يف	معنى	"الَقُدوم" قال:	
قلت:	ولعله	البلدة	امل�سماة	بكفر	
قدوم؛	فاإن	بها	دكاناً	يزعمون	اأنه	

الذي	اختت	به	الليل	.
�سميت	مدينة	الليل	بهذا	ال�سم	ن�سبًة	اإىل	
نبي	اهلل	اإبراهيم	–عليه	ال�سالة	وال�سالم-،	
وكانت	ت�سمى	)ح��رون(،	وتقع	يف	التق�سيم	
الإداري	حتى	عام	1948م	�سمن	لواء	القد�ض،	
القد�ض؛	مدن	 حيث	ي�سم	بالإ�سافة	ملدينة	

الليل	وبيت	حلم	ورام	اهلل	واأريحا.

�ـــســـمـــيـــت مـــديـــنـــة 
اخلـــــلـــــيـــــل بــــهــــذا 
اإىل  ن�سبًة  ال�ــســم 
اإبراهيم  اهلل  نبي 
الــ�ــســالة  –عليه 
وال�سالم-، وكانت 
ت�سمى )حربون(، 
التق�سيم  وتقع يف 
الإداري حتى عام 
�ــســمــن  1948م 
لـــــــــــواء الــــقــــد�ــــس
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ول����واء	ال��ق��د���ض	مي��ت��د	م��ن	ح����دود	مدينة	
ال��رم��ل��ة	م���ن	ق��ري��ة	ع��م��وا���ض	غ���رب���اً،	اإىل	
الأحمر	 البحر	 املطل	على	 الأحمر	 ال��ان	
�سرًقا،	وجنوًبا	تنتهي	عند	مدينة	الليل،	

و�سماًل	تنتهي	عند	مدينة	رام	اهلل.	
بيت	 يف	 	- ال�سالم	 عليه	 	- اإب��راه��ي��ُم	 �َض	 اأ�ساَّ
املقد�ض	مع	ذريته	جياًل	من	خرية	اللق،	

قائًما	 م��ث��ال��ًي��ا	 جمتمًعا	 ف��اأ���س��ب��ح	
العبودية	 وحتقيق	 ال�سالح	 على	
هلل	وحده	ل	�سريك	له،	اجتمعت	
فيه	عنا�سر	وقواعد	بناء	املجتمع	
حتى	 ال�سالح،	 املتما�سك	 القوي	
للعلم	 اأ�سحت	تلك	الأر�ض	مناراً	
وم�����ن�����راً	ل���الأن���ب���ي���اء	وحم����راًب����ا	
)َوَوَه��ْب��َن��ا	 تعاىل:	 ق��ال	 لالأتقياء،	
	 َوُك��الًّ َناِفلًَة	 َوَيْعُقوَب	 �ْسَحاَق	 اإِ َل��ُه	
ًة	 نَي.	َوَجَعْلَناُهْم	اأَِئماَّ احِلِ َجَعْلَنا	�سَ
ْم��ِرَن��ا	َواأَْوَح��ْي��َن��ا	اإَِل��ْي��ِه��ْم	 َي��ْه��ُدوَن	ِب��اأَ
��اَلِة	 َق������اَم	ال�����ساَّ اِت	َواإِ ������رْيَ ِف��ْع��َل	اْلَ
َكاِة	َوَكاُنوا	َلَنا	َعاِبِديَن( َواإِيَتاَء	الزاَّ

)الأنبياء:73-72(.
– �سبحانه-	 اهلل	 ج��ع��ل	 امل��ق��د���ض	 ب��ي��ت	 يف	
هوؤلء	الأتقياء	العظماء	اأعالماً	ومقا�سد،	
العلم	 اآتاهم	من	 ملا	 الدين	 ُيقتدى	بهم	يف	
اأث��ن��ى	عليهم	يف	نهاية	الآي��ة	 ث��م	 وال��ن��ب��وة،	
َع��اِب��ِدي��َن(،	 َل��َن��ا	 )َوَك��اُن��وا	 �سبحانه:	 بقوله	

بذلك	اأ�سبحت	تلك	الأر�ض	املباركة	ُمَتَعباَّد	
الأنبياء.

اأنزل	اهلل	– �سبحانه	وتعاىل-	على	الليل	
– عليه	ال�سالم-	الوحي	الذي	فيه	جملة	
م��ن	امل��واع��ظ	والأح���ك���ام،	وه��ي	م��ن	الكتب	
ال�سماوية	التي	يجب	الإميان	بها،	وت�سمى	
الأر�ض	 تلك	 لت�سبح	 اإبراهيم"،	 "�سحف	
ال��ط��ي��ب��ة	م��ه��ب��ط	ال���وح���ي،	ال���ذي	
ف���ي���ه	ت���ق���ام	ال�������س���رائ���ع	وي��ت��ح��ق��ق	

الدين	والإميان.
جاء	ذكر	تلك	ال�سحف	يف	القراآن	
م��ق��رون��ة	م���ع	���س��ح��ف	م��و���س��ى	-	

عليه	ال�سالم	-	يف	مو�سعني:
اأَْف��لَ��َح	 )َق���ْد	 ت��ع��اىل:	 الأول:	قوله	
����ِه	 ���َم	َربِّ ���ى	• َوَذَك�������َر	ا����سْ َم����ْن	َت���َزكاَّ
���َي���اَة	 احْلَ ِث����ُروَن	 ُت����وؤْ َب����ْل	 َف�َسلاَّى• 
ْب��َق��ى	 	َواأَ ْن��َي��ا	.	َواْلآِخ������َرُة	َخ���رْيٌ ال��دُّ
اْلأُوىَل	 ُحِف	 ال�سُّ َلِفي	 َه��َذا	 	 اإِناَّ 	.
َوُم��و���َس��ى( اإِْب���َراِه���ي���َم	 ��ُح��ِف	 • ���سُ

)الأعلى:19-14(.
يِف	 ��ا	 مِبَ اأْ	 ُيَنباَّ 	 َلْ )اأَْم	 تعاىل:	 قوله	 الثاين:	
	 ى	.	اأَلاَّ ُحِف	ُمو�َسى	.	َواإِْبَراِهيَم	الاَِّذي	َوفاَّ �سُ
ْن�َساِن	 ْن	َلْي�َض	ِلاْلإِ َتِزُر	َواِزَرٌة	ِوْزَر	اأُْخَرى	.	َواأَ
	 	�َسْعَيُه	�َسْوَف	ُيَرى	• ُثماَّ 	َما	�َسَعى	• َواأَناَّ اإِلاَّ

َزاَء	اْلأَْوَفى()النجم:41-36(. ُيْجَزاُه	اجْلَ
ِمْنَها	 امْلَ��اأُْث��وُر	 َفَكاَن	 ْب��َراِه��ي��َم	 اإِ ُحُف	 ���ا	�سُ َواأَماَّ

يف بيت املقد�س جعل 
�ــســبــحــانــه-   – اهلل 
هـــــــــــوؤلء الأتـــــقـــــيـــــاء 
الـــعـــظـــمـــاء اأعــــالمــــاً 
ومــقــا�ــســد، ُيــقــتــدى 
ملــا  الـــــديـــــن  ـــهـــم يف  ب
اآتـــــاهـــــم مـــــن الــعــلــم 
والـــنـــبـــوة، ثـــم اأثــنــى 
عليهم يف نهاية الآية 
بـــقـــولـــه �ــســبــحــانــه: 
) اِبِدينمَ اُنوا لمَنمَا عمَ كمَ )ومَ
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اأَْي	 ُحٍف،	 �سُ ِبَع�ْسِر	 َرْت	 َوُق���دِّ َقِليلًَة.	 اأَ�ْسَياَء	
َت�َسُع	 اْلَقِدمِي،	 	 طِّ ِباْلَ َوَرَقاٍت	 َع�ْسِر	 ِمْقَداُر	
اْل��َوَرَق��ُة	ُق��َراَب��َة	اأَْرَب���ِع	اآَي��اٍت	ِم��ْن	اآِي	اْل��ُق��ْراآِن	
ُحِف	اإِْبَراِهيَم	 ُموع	ما	يف	�سُ ِبَحْيُث	يكون	جَمْ

ِمْقَداَر	اأَْرَبِعنَي	اآَيًة	.
– برعاية	 ال�سالم	 – عليه	 اإب��راه��ي��م	 ق��ام	
امل�����س��ج��د	الأق�������س���ى	ع���م���ران���ي���اً	ب��رتم��ي��م��ه	

 – اآدم	 وجتديد	ما	هرم	من	بناء	
ت��ع��ب��ده	فيه	 ال�����س��الم-،	م��ع	 عليه	
ت��وف��اه	اهلل	 اأن	 اإىل	 هلل	ع��ز	وج���ل،	
ف��ل�����س��ط��ني	ودف�����ن	يف	م��دي��ن��ة	 يف	
ال���ل���ي���ل	ال���ت���ي	ك���ان���ت	ت���ع���رف	ب���	
"حرون" التي	تبعد	عن	مدينة	
ال��ت��ق�����س��ي��م	 –بح�سب	 ال���ق���د����ض	
ثالثني	 قرابة	 احل��ال-	 الإداري	

كيلومرتا.
	ي���ق���ول	اب����ن	ك��ث��ري	رح���م���ه	اهلل:	
ال�سالم-	 اإبراهيم	عليه	 	- ُه	 َفَقْرُ
	َوَل���ِد	 	َوَل�����ِدِه	اإ���س��ح��ق	َوَق����ْرُ َوَق����ْرُ
��ِت��ي	 َوَل�����ِدِه	َي��ْع��ُق��وَب	يِف	امْلَ���ْرَب���َع���ِة	الاَّ

ِبَبلَِد	 اَلُم	 ال�ساَّ َعلَْيِه	 َداُوَد	 ْبُن	 �ُسلَْيَماُن	 َبَناَها	
ِليِل	 ِباْلَ امْلَ��ْع��ُروُف	 اْلَبلَُد	 َوُه��َو	 وَن"  "َحْرُ
اأمة	 اأم��ة	بعد	 َوَه��َذا	تلقي	بالتواتر	 اْل��َي��ْوَم،	
اإِ�ْسَراِئيَل	 َبِني	 َزَم��ِن	 ِم��ْن	 ِجيٍل	 َبْعَد	 وجيل	
ِقيًقا.	 ُه	ِبامْلَْرَبَعِة	حَتْ 	َقْرَ َواإِىَل	َزَماِنَنا	َهَذا	اأَناَّ
ِحيٌح	 	�سَ ا	َتْعِييُنُه	ِمْنَها	َفلَْي�َض	ِفيِه	َخَرٌ َفاأَماَّ

وٍم	َفَيْنَبِغي	اأَْن	ُتَراَعى	ِتْلَك	امْلََحلاَُّة	 َعْن	َمْع�سُ
.

ال�����س��الة	 –عليه	 اإب���راه���ي���م	 ع��ا���ض	 ب��ذل��ك	
وال�سالم-	يف	الأر�ض	املباركة	حياًة	حافلًة،	
بال�ستقامة	الكاملة	على	الإ�سالم	والثبات	
عليه	حتى	املمات؛	من	اإخال�ض	الدين	هلل	
بالعبادة	وال�سوع	له	بالطاعة	وتفوي�ض	
اإىل	اهلل،	فنال	كل	معاين	 اأم��وره	
والفالح	 وال��ف��وز	 والرفعة	 ال��ع��زة	
اجلميل	 والثناء	 احل�سن	 والذكر	
تعاىل:	 ق��ال	 والآخ����رة،	 الدنيا	 يف	
	 )َوَمْن	َيْرَغُب	َعْن	ِملاَِّة	اإِْبَراِهيَم	اإِلاَّ
َطَفْيَناُه	 َمْن	�َسِفَه	َنْف�َسُه	َوَلَقِد	ا�سْ
�����ُه	يِف	اْلآِخ������َرِة	مَلِ��َن	 ْن��َي��ا	َواإِناَّ يِف	ال��دُّ

نَي()البقرة:130(. احِلِ ال�ساَّ
م��ل��ة	 اإىل	 ن�����س��ب��ت��ه	 اّدع��������ى	 ف���م���ن	
اأو	 ال�������س���الم-	 –عليه	 اإب���راه���ي���م	
ب��اّت��ب��اع��ه،	دون	حت��ق��ي��ٍق	 ت��ظ��اه��ر	
	ع���ل���ى	اأر��������ض	ال����واق����ع	مل��ا	 ع���م���ل���يٍّ
ك���ان	ع��ل��ي��ه	خ��ل��ي��ل	ال��رح��م��ن،	من	
فقد	 الال�ض،	 والدين	 ال�سادق	 التوحيد	
على	 اهلل	 واأ�سله	 ه��واه	 واّت��ب��ع	 نف�سه	 �سفه	

علم.
ق����ال	الآل���و����س���ي	رح��م��ه	اهلل	يف	ت��ف�����س��ريه:	
اأي	اأخرتناه	 ْنَيا(	 َطَفْيَناُه	يِف	الدُّ )َوَلَقِد	ا�سْ
ب��ال��ر���س��ال��ة	ب��ت��ل��ك	امل���ل���ة،	واج��ت��ب��ي��ن��اه	من	

قـــــام اإبــــراهــــيــــم – 
عــلــيــه الـــ�ـــســـالم – 
بـــرعـــايـــة املــ�ــســجــد 
عمرانياً  الأقــ�ــســى 
برتميمه وجتديد 
مـــــــــــا هـــــــــــــــرم مــــن 
عليه   – اآدم  بــنــاء 
الـــــــ�ـــــــســـــــالم-، مـــع 
عز  هلل  فيه  تعبده 
وجل، اإىل اأن توفاه 
فــلــ�ــســطــن يف  اهلل 
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ب��ني	���س��ائ��ر	ال��ل��ق،	واأ���س��ل��ه	ات��خ��اذ	�سفوة	
مَلَِن	 اْلآِخ���َرِة	 يِف	 ���ُه	 )َواإِناَّ اأي	خال�سه،	 ال�سيء	
نَي(	اأي	امل�سهود	لهم	بالثبات	على	 احِلِ ال�ساَّ
واجلملة	 وال�����س��الح،	 وال���ري	 ال�ستقامة	
وذل��ك	من	حيث	 قبلها،	 ما	 معطوفة	على	
املعنى	دليل	مبني	لكون	-الراغب	عن	ملة	
يف	 والعز	 ال�سطفاء	 اإذ	 �سفيهاً-	 اإبراهيم	

الدنيوية	 املطالب	 غاية	 الدنيا	
للكمالت	 ج��ام��ع	 –وال�سالح-	
لالإن�سان	 مق�سد	 ول	 الأخ��روي��ة	
خري	 ���س��وى	 –ال�سفيه-	 ال��غ��ري	

الدارين	.
وحلر�ض	خليل	الرحمن	–عليه	
ال�سالة	وال�سالم-	على	دميومة	
التوحيد	والعبودية	الال�سة	هلل	
عز	وجل	يف	تلك	البقعة	الطيبة	
امل���ب���ارك���ة،	اأو����س���ى	ب��ن��ي��ه	وذري��ت��ه	
والثبات	 الإ�سالم	 على	 باحلفاظ	
التاأكيد	 م��ع	 امل��م��ات،	 حتى	 عليه	
ع���ل���ى	ت��������وارث	الأج�����ي�����ال	ل��ت��ل��ك	

الو�سايا	العظيمة	يف	الأر�ض	املقد�سة.
���ُه	اأَ���ْس��ِل��ْم	َق��اَل	 ق��ال	ت��ع��اىل:	)اإِْذ	َق���اَل	َل���ُه	َربُّ
ى	ِبَها	اإِْبَراِهيُم	 	اْلَعامَلنَِي	• َوَو�ساَّ اأَ�ْسلَْمُت	ِلَربِّ
َلُكُم	 َطَفى	 ا�سْ 	َ اهللاَّ 	 اإِناَّ 	 َياَبِنياَّ َوَيْعُقوُب	 َبِنيِه	
ُم�ْسِلُموَن( َواأَْن��ُت��ْم	 	 اإِلاَّ 	 ��وُت��ناَّ َتُ َف��اَل	 ي��َن	 ال��دِّ

)البقرة:132-131(.

اإب���راه���ي���َم	-عليه	 ت��ع��اىل	خ��ل��ي��لَ��ه	 اأَم����ر	اهلل	
الم-	حني	ا�سطفاه،	باأن	ُيخل�ض	ِديَنه	 ال�ساَّ
اإل��ي��ه	بكل	 ل��ه	�سبحانه،	وي��ن��ق��اَد	 وت��وح��ي��َده	
اإىل	 اإبراهيُم	 فاأجاب	 	وخ�سوٍع	وحَمباَّة،	 ذلٍّ
ى	ِبَها	اإِْبَراِهيُم	َبِنيِه	 ذلك	على	الفور،	)َوَو�ساَّ
الم	 َوَيْعُقوُب(،	اأي:	عِهد	اإبراهيُم	عليه	ال�ساَّ
	الَعامَلنَِي(،	والتي	 بهذه	الكلمة	)اأَ�ْسلَْمُت	ِلَربِّ
��ة،	ع��ِه��د	بها	 ��ل	امل��لاَّ��َة	احل��ن��ي��ف��ياَّ ت��ثِّ
حفيُده	 فَعل	 وكذلك	 اأبنائه،	 اإىل	
يعقوب	بن	اإ�سحاق،	فعِهد	بها	اإىل	
َطَفى	 ا�سْ 	َ اهللاَّ 	 ناَّ اإِ 	 )َي��اَب��ِن��ياَّ اأبنائه،	
َواأَْنُتْم	 	 اإِلاَّ 	 وُتناَّ َتُ َفاَل	 يَن	 الدِّ َلُكُم	
	 وجلاَّ 	 عزاَّ اهلل	 	 اإناَّ اأي:	 ُم�ْسِلُموَن(،	
الذي	 ين	 الدِّ لكم	هذا	 اجتَبى	 قد	
ول	 فيه،	 طوا	 ُتفرِّ فال	 تعِرفونه،	
اْل��َزم��وه	 بل	 حياِتكم،	 يف	 ُتفارقوه	
ب��ه؛	لريزَقكم	اهلل	تعاىل	 وُق��وم��وا	
الوفاَة	عليه،	فَمن	عا�ض	على	�سيٍء	

مات	عليه	.
�سرية	 م��ن	 مقد�سية	 اإل��ه��ام��ات	  •

الليل	عليه	ال�سالم:
َع	 1-	الأر�ض	املقد�سة	بركتها	قدمية	منذ	و�سِ
اآدم	 عهد	 يف	 فيها	 الأق�سى	 امل�سجد	 �َض	 وتاأ�ساَّ
 – اإبراهيم	 وقبل	هجرة	 ال�سالم-،	 – عليه	
عليه	ال�سالم-	اإليها	وال�سكن	فيها،	فمكانتها	

ربانية	لي�ست	من	�سنع	الب�سر.

تـــعـــاىل  اهلل  ـــــــــــر  اأممَ
خـــلـــيـــلمَـــه اإبــــراهــــيــــممَ 
ـــالم-  -عـــلـــيـــه الـــ�ـــسَّ
حــــــن ا�ــــســــطــــفــــاه، 
ــه  بــــاأن ُيــخــلــ�ــس ِديــنمَ
ه لـــه  وتـــــــــوحـــــــــيـــــــــدمَ
�ــســبــحــانــه، ويــنــقــادمَ 
ذلٍّ  بـــــكـــــل  اإلــــــــيــــــــه 
ـــة،  ـــبَّ وخــ�ــســوٍع وحممَ
فــــاأجــــاب اإبـــراهـــيـــُم 
اإىل ذلك على الفور
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2-	بيت	املقد�ض	مهاجر	الأنبياء	واأتباعهم،	
م��ن	ل��دن	اإب��راه��ي��م	– عليه	ال�����س��الم-	اإىل	
امل�ستمرة	 للمكانة	 اإ�سارة	 يف	 ال�ساعة،	 قيام	
املف�سلية	والدور	املركزي	املحوري،	يف	�ستى	

الظروف	ل	�سيما	الطارئة.
لأج���ل	 ال����ف����رار	 ال���ه���ج���رة	 دللت	 م���ن	 	-3
ال��دي��ن	واحل�����س��ان��ة	الإمي��ان��ي��ة	وم��راغ��م��ة	

فل�سطني	 مكان	يف	 الأع���داء،	فال	
لقتلة	الأنبياء	الذين	خالفوا	ملة	
اإل	 فيها	 ي�ستقيم	 ل	 بل	 اإبراهيم،	
التوحيد	الال�ض	هلل	عز	وجل.

ال����رب����اين	لأب��ي��ن��ا	 ���ك���رمي	 ال���تاَّ 	 	-4
اإب������راه������ي������م	-ع����ل����ي����ه	ال���������س����الم-	
امل�سجد	 ق��واع��د	 ب��رف��ع	 وت�سريفه	
امل�سجد	 ب��ن��اء	 احل�����رام،	وجت��دي��د	
الأق�����س��ى	وال��ت��ع��ب��د	ف��ي��ه،	ل��دلل��ة	
عظيمة	على	امل�سري	امل�سرتك	بني	
امل�����س��ج��دي��ن،	وال���رتاب���ط	ال��وث��ي��ق	
املتينة	 والعالقة	 البقعتني،	 بني	

بني	املدينتني	املقد�ستني.
الأنبياء،	 باأر�ض	 تعرف	 باتت	 فل�سطني	 	-5
واإ�سحق	 اإبراهيم	 اهلل	 اأنبياء	 فيها	 عا�ض	 اإذ	

ويعقوب	وذريته.
واأهله	 لإبراهيم	 املالئكة	 خرية	 ب�سارة	 	-6
لدللة	 املقد�ض،	 بيت	 يف	 ويعقوب	 باإ�سحق	
فيها	 امل�ستقبل	 واأن	 الب�سارات،	 منبع	 باأنها	

ل��ع��ب��اد	اهلل	ال�����س��احل��ني،	واأت���ب���اع	الأن��ب��ي��اء	
احلقيقيني.

املقد�ض	 بيت	 يف	 اإ�سحق	 ولدة	 مبجرد	 	-7
مب��ع��ج��زة	لإب���راه���ي���م	– ع��ل��ي��ه	ال�����س��الم-	
باتت	 ال�����س��الم-،	 – عليها	 ل�سارة	 وك��رام��ة	

تعرف	باأر�ض	املعجزات	والكرامات.
ذري��ت��ه	جمتمًعا	 م��ع	 اإب��راه��ي��م	 تاأ�سي�ض	 	-8
املقد�ض،	 بيت	 يف	 �ساحًلا	 مثالًيا	
فيه	اإ�سارة	مهمة	لرت�سيخ	حمبة	
الأجيال،	 الأر���ض	يف	نفو�ض	 تلك	
ب��امل��ق��د���س��ات	 ال��ت��ع��ل��ق	 ي��ك��ون	 واأن	
وحمبتها	َلِبنٌة	اأ�سا�سية	من	لبنات	
بناء	الفرد	والأ�سرة	يف	املجتمع.

– ع��ل��ي��ه	 اإب����راه����ي����م	 ب�������س���ارة	 	-9
ال�سالم	– بالذرية	بعد	اأن	تقدم	
اإ����س���ارة	اإىل	اأن	 ب��ه	ال��ع��م��ر،	ف��ي��ه��ا	
ه����ذه	الأر��������ض	���س��ت��م��ر	مب��خ��ا���ض	
ع�سري،	ث��م	ي��اأت��ي	ال��ف��رج	م��ن	اهلل	
– فالبد	من	 -	�سبحانه	وتعاىل	
ال�سر	والإعداد	ال�سحيح	وبذل	

اأ�سباب	الن�سر.
– لبيت	 – �سبحانه	 اهلل	 تكرمي	 م��ن	 	-10
املقد�ض	اإنزال	الوحي	فيه،	من	ذلك	�سحف	
اإبراهيم،	بذلك	عرفت	باأنها	مهبط	الوحي.

بــــ�ــــســــارة خــــرة 
املـــــــــــالئـــــــــــكـــــــــــة 
لإبـــــــــراهـــــــــيـــــــــم 
باإ�سحق  واأهــلــه 
ويعقوب يف بيت 
املقد�س، لدللة 
بـــــاأنـــــهـــــا مــنــبــع 
الــــــبــــــ�ــــــســــــارات، 
امل�ستقبل  واأن 
اهلل  لعباد  فيها 
الـــــ�ـــــســـــاحلـــــن



املسجد األقىص.. 

املفرتى عليه !

د.عيىس القدومي
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ك�����رت	يف	الآون��������ة	الأخ��������رية	ك���ت���اب���ات	-	م��ن	
اأ���س��م��وه��م	ب���الأدب���اء	وال��ك��ّت��اب	وال��ف��ال���س��ف��ة!!	-	
لي�ض	 الأق�����س��ى	 امل�سجد	 	 ب����اأناَّ ي�سيعون	 ال��ذي��ن	
الطائف،	 واأن��ه	م�سجد	يف	 القد�ض،	 هو	م�سجد	

عليه	 اهلل	 �سلى	 النبي	 م�سرى	 واأن	
للم�سجد	 لي�ض	 واأن	 اإليه،	 كان	 و�سلم	
عن	 ف�سل	 اأي	 ال��ق��د���ض	 يف	 الأق�����س��ى	
امل�سلمني	خدعوا	 واأن	 امل�ساجد،	 بقية	
باإعطاء	القدا�سة	مل�سجد	القد�ض	على	
مر	العهود	والأزمان،	اإىل	اأن	جاء	هذا	
ال��ك��ات��ب	وذل���ك	ال��ف��ي��ل�����س��وف،	وَع���رف	
ر���س��ول	 ي��ع��رف��ه	ح��ت��ى	�سحابة	 م��ا	ل	
الذين	 و�سلم-	 عليه	 اهلل	 -�سلى	 اهلل	

ب�سرهم	بفتحه،	وذكر	لهم	ف�سله.	
وت����ع����دى	الأم��������ر	ل���ي���ق���ول	ب��ع�����س��ه��م	
ب����اأن	امل���ع���راج	ح�����س��ل	ب��ال��ق��ل��ب	فقط	
امل�سجد	 واأن	 وال������روح،	 ب��اجل�����س��د	 ل	
الأق�����س��ى	ال����ذي	ن��ّدع��ي	ق��دا���س��ت��ه	يف	

القد�ض	لي�ض	لنا!!	واأّن	لليهود	حق	فيه!!	واأّنه	
لليهود	 فهو	 الن�سارى	 م��ن	 اأُخ���ذ	 ُفتح	 عندما	
والن�سارى؛	ويف	النهاية	قالوا:	اأن	لليهود	حق	
يف	امل�سجد	الأق�سى،	واملطالبة	باإعطاء	اليهود	
حقوقهم	يف	اأماكن	عبادتهم!!	ورد	ما	اعتدينا	

عليه	من	مقد�سات	اليهود!!

ون�����س��ت��غ��رب،	ك��ي��ف	و����س���ل	احل�����ال	ب���ه���وؤلء	اأن	
ج��ّن��دوا	اأف��واه��ه��م	واأق��الم��ه��م	ل��دم��ات	يعجز	
تو�سعوا	 ب��ل	 ال��ع��ري��ة؟!	 ال�سحف	 ك��ّت��اب	 عنها	
ل��ي��وج��ه��وا	���س��ه��ام��ه��م	���س��د	ك���ل	م���ن	داف����ع	عن	
ح��ق��وق	امل�����س��ل��م��ني	مب��ق��د���س��ات��ه��م	يف	
حقوًقا	 لليهود	 واأع��ط��وا	 فل�سطني،	
يف	 واأوغ��ل��وا	 ومقد�ساتنا؛	 اأر�سنا	 يف	
تنظريهم	حتى	قالوا	ب�سرورة	اإعادة	
�سياغة	التاريخ،	و�سرد	اأحداث	نكبة	
فل�سطني	ونك�ستها	بطريقة	مغايرة؛	
لأنهما	حدثا	ب�سبب	اأننا	ل	ن�ستطع	
اأن	نتعامل	مع	حداثة	وتطور	الكيان	

اليهودي!!
واأقوالهم	 ه��وؤلء	 كتابات	 اأن	 �سك	 ل	
كانت	يف	ال�سابق	اأكر	تورية	وتقية؛	
	الأم��ة	الإ�سالمية	ل	تكن	بهذا	 لأناَّ
الآن،	 عليه	 كما	 وال�سعف	 النك�سار	
ف�����س��وت	ه����وؤلء	وظ��ه��وره��م	يخفت	
التي	 ومكانتها	 ق��وت��ه��ا،	 الأم���ة	يف	 ت��ك��ون	 ح��ني	
كانت	عليها،	وظهورهم	مرهون	ب�سعف	الأمة،	
وتكالب	اأعدائها	عليها،	وهذا	هو	حال	كل	من	
اإىل	 النبوة	 عهد	 منذ	 الأم��ة	 لهذه	 ال�سوء	 اأراد	

الآن!!
فقد	جمعوا	خال�سة	ما	كتبه	الباحثون	اليهود	

بــــعــــ�ــــس الأدبـــــــــــــاء 
والـــــــــــــــكـــــــــــــــتـــــــــــــــاب 
والفال�سفة  وجهوا 
�ــــســــهــــامــــهــــم �ـــســـد 
كـــل مـــن دافــــع عن 
حـــقـــوق املــ�ــســلــمــن 
مبـــــقـــــد�ـــــســـــاتـــــهـــــم 
ــــطــــن،  ــــ�ــــس فــــل يف 
واأعـــــطـــــوا لــلــيــهــود 
حــقــوًقــا يف اأر�ــســنــا 
ومــــقــــد�ــــســــاتــــنــــا!!

امل�شجد الأق�شى..املفرتى عليه !!
د.عيىس القدومي
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عند	 الأق�����س��ى	 امل�����س��ج��د	 م��ك��ان��ة	 يف	 للت�سكيك	
امل�سلمني،	وما	�سطرته	مراكزهم	العلمية،	وما	
اخرتعه	موؤرخوهم	للق	تاريخ	يخدم	كيانهم	
اأن	ل	 وحًقا	 املباركة،	 الأر����ض	 على	 ووج��وده��م	
فهوؤلء	 التاريخ!	 مراحل	 كل	 لهوؤلء	يف	 مثيل	
ودافعوا	عن	 واأوطانهم،	 لأمتهم	 تنكروا	 اأنا�ض	
الفكر	-لالأ�سف-	يجد	 اأعدائهم،	وهذا	 حقوق	

كل	الدعم	من	ظهور،	وفتح	الأبواب	
ليقولوا	ما	اأرادوا؛	عر	الف�سائيات	

واملنتديات.
يف	 واأعوانهم	 اليهود	 ي�سكك	 • ملاذا	
تاريخ	القد�ض	وامل�سجد	الأق�سى؟!

ل	�سك	اأن	هذا	الت�سكيك	هو	يف	دائرة	
امل����وؤام����رة	ل��ه��دم	ال���ث���واب���ت	يف	م��ك��ان	
امل��ب��ارك،	 الأق�����س��ى	 امل�سجد	 وم��ك��ان��ة	
ولقطع	الرابط	بني	فل�سطني	وبيت	
املقد�ض	وم�سجدها	الأق�سى	املبارك،	
ويف	�سبيل	ذلك	اأ�سروا	على	الت�سكيك	
يف	كل	ما	جاء	يف	الكتاب	وال�سنة	حول	
ف�����س��ائ��ل	امل�����س��ج��د	الأق�����س��ى	امل��ب��ارك	

ليقولوا	–كاذبني	-:	باأن	القد�ض	ل	مكانة	لها،	
ول	رابط	دينًيا	بينها	وبني	الإ�سالم،	واأن	امل�سجد	
الأق�سى	هو	م�سجد	اآخر	غري	م�سجد	القد�ض،	
اأو	هو	م�سجد	قريب	 	 واأن��ه	م�سجد	يف	ال�سماء،	

من	املدينة	و�سمي	الأق�سى	لأنه	البعيد!!
فقد	�ساءهم	تعلق	امل�سلمني	بالقد�ض	والأق�سى	

وتاريخهما	 اإليهما؛	 والنظر	 لهما	 وحمبتهم	
الزاهر،	فعملوا	على	تقوي�ض	اإجماع	امل�سلمني	
على	قدا�سة	مدينة	القد�ض،	وتعظيم	حرمتها	

وحرمة	الأق�سى	يف	الإ�سالم.		
ولعلنا	نت�ساءل	ملاذا	تتكرر	على	م�سامعنا	هذه	
الأك���اذي���ب	وال�����س��ب��ه��ات	ب��ني	ف���رتة	واأخ�����رى؟!	
وو�سائل	 �سحافة	 من	 يتبناها	 من	 هدف	 وما	
ال�سبب	 وم��ا	 	 وف�سائية؟!	 اإعالمية	
يف		ن�����س��ر	ه����ذا	ال��ت�����س��ك��ي��ك	يف	م��ك��ان	
ومل���اذا	 الأق�����س��ى؟!	 امل�سجد	 وم��ك��ان��ة	
املحاولت	حثيثة	من	هوؤلء	– وهم	
-	لإدخ��ال��ه��ا	يف	بع�ض	 ي��ه��وداً	 لي�سوا	

النفو�ض	؟!
اأن	ما	يقوله	ه��وؤلء	 				على	الرغم	 	
اأدب��اء	 اأ�سموهم	 – م��ن	 م��ن	ال��ع��رب	
ومفكرين!!-		ل	ي�سف	جديًدا	على	
وال�ست�سراقية	 اليهودية	 الدرا�سات	
التي	تعمل	على	تقليل	اأهمية	امل�سادر	
الإ�سالمية	املتعلقة	ببيت	املقد�ض	بعد	
اأن	فتحها	اأمري	املوؤمنني	عمر	ر�سي	
اهلل	َعنه،	اأو	للتقليل	من	اأهميتها	ومكانتها	يف	
التي	جاءت	 الن�سو�ض	 والت�سكيك	يف	 الإ�سالم	
يف	الكتاب	وال�سنة	وكتب	ال�سري	والفقه؛	وذلك	
الثوابت	 يف	 والت�سكيك	 احلقائق	 اإلغاء	 بهدف	
وجهة	 املقد�ض	من	 لبيت	 تاريخ	جديد	 لكتابة	

نظر	اأحادية	متع�سبة.

جـــــمـــــعـــــوا خــــال�ــــســــة 
مـــا كــتــبــه الــبــاحــثــون 
الــــيــــهــــود لــلــتــ�ــســكــيــك 
املــ�ــســجــد  مـــكـــانـــة  يف 
ـــــــــى عــــنــــد  الأقـــــــــ�ـــــــــس
املـــــ�ـــــســـــلـــــمـــــن، ومــــــا 
�ــســطــرتــه مـــراكـــزهـــم 
العلمية، وما اخرتعه 
مــــــوؤرخــــــوهــــــم خلــلــق 
تاريخ يخدم وجودهم 
املــقــد�ــســة يف الأر�ــــــس 
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الدرا�سات	 مراكز	 دواف��ع	 نعرف	 اأننا	 �سك	 ول	
ال�سبهات	 ت��ل��ك	 ن�����س��ر	 ال��ي��ه��ود	يف	 وال��ب��اح��ث��ون	
املقد�ض	 لبيت	 احتاللهم	 لإك�ساب	 والأك��اذي��ب	
���س��رع��ي��ًة	دي��ن��ي��ًة	وت��اري��خ��ي��ًة	وواق��ع��ي��ًة	واأث��ري��ًة	

وقانونيًة،	بل	واإن�سانيًة	يف	بع�ض	الأحيان!!	
اإن	تاريخنا	يف	القد�ض	يوؤرقهم،	وكيف	 وحًقا	
وال�سري	 الأخ��ب��ار	 م��ن	 طياته	 ويف	 يقلقهم	 ل	

احلاقدين	 غلمان	 منه	 ي�سيب	 م��ا	
ومن	 اليهود	 من	 امل�سلمني	 واأع���داء	
واف������ق	ه�����واه�����م؟!	ف���ف���ي	ت��اري��خ��ن��ا	
ثم	 وال��ب��ط��ولت،	 الفتوحات	 اأخ��ب��ار	
ال���ه���زائ���م	والن���ت�������س���ارات،	ق����ام	بها	
ع��ل��م��اء	وق������ادة،		ف��ت��ح��وا	الأم�����س��ار،	
وانت�سروا	على	غارات	املغول،	وردوا	
�سوكة	 وك�سروا	 ال�سليب،	 حمالت	
امل��ع��ا���س��ر؛	ويف	�سفحة	 ال���س��ت��ع��م��ار	
م��وؤمل��ة	م��ن	���س��ف��ح��ات	ه���ذا	ال��ت��اري��خ	
لالأمة	 انتكا�سة	 	- نعي�سه	 ال���ذي	 	-
اأر������ض	فل�سطني	 ق��ام��ت	ع��ل��ى	 ب����اأن	
اآث��م��ة	ظ��امل��ة،	�سلبت	الأر����ض	 دول���ة	

على	 وتعدت	 ال��ريات،	 و�سرقت	 واملقد�سات،	
احلريات	والكرامات،	ل	بقوتها	وباأ�سها،	فما	
باأ�ض	وق��وة،	ول	كانوا	 اأول	 اأب��ًدا	 ك��ان	اليهود	
اأول	نبل	و�سهامة،	بل	بقوة	من	يقوم	وراءها	
ليحميها	ويقويها	على	باطلها	،	وميدها	مبا	

يزيد	عدوانها	.

م�ستحقة • اأ�سئلة	
ن�����س��األ	م��ن		ي��ّدع��ي	اأن	م��ك��ان	وم��ك��ان��ة	امل�سجد	
الأق�سى	عند	امل�سلمني	حادثة،	وبالأخ�ض	بعد	

الفتح	ال�سالحي	ليجيب	عن	تلك	الأ�سئلة:
حال	 	ال�سحابة	ر�سي	اهلل	عنُهم	الرِّ 1.	ملاذا	�سداَّ
اإىل		بيت	املقد�ض	و�سّلوا	يف	امل�سجد	الأق�سى؟	
وملاذا	كان	عبد	اهلل	ابن	عمر	-ر�سي	اهلل	عنهَما-	
اإذا	دخل	امل�سجد	الأق�سى	ل	يق�سده	
اإل	من	اأجل	ال�سالة	فيه،	ول	ي�سرب	
دعوة	 ت�سيبه	 حتى	 م��اء،	 �سربة	 فيه	

�سليمان	عليه	ال�سالم؟	
ال�سحابة	 م��ن	 كثري	 دف��ن	 ومل���اذا	 	.2
وال���ت���اب���ع���ني	يف	م���ق���رة	م���اأم���ن	اهلل	
يف	ال��ق��د���ض؟	وم��ن	اأب���رز	م��ن	ا�ستقر	
م���ن	ال�����س��ح��اب��ة	يف	ال��ق��د���ض	وت���ويف	
"عبادة	 ال�����س��ح��اب��ي	اجل��ل��ي��ل	 ف��ي��ه��ا:	
ع��ن��ه،	 اهلل	 ر����س���ي	 ال�سامت"  ب����ن	
بن	 "�سداد	 اجل��ل��ي��ل	 وال�����س��ح��اب��ي	
اأو�ض" ر�سي	اهلل	عنه؛	األ	تكن	تلك	

دللة	على	مكانتها	ال�سرعية؟!
علماء	 الأق�����س��ى	 بامل�سجد	 اج��ت��م��ع	 ومل����اذا	 	.3
ال��ع��ال	 ب��ل��دان	 م��ن	 ع��ل��م��اء	 م��ع	 "املقاد�سة" 
وامل��غ��رب،	 امل�����س��رق	 م��ن	 املختلفة	 الإ���س��الم��ي	
حيث	ذكر	م��وؤرخ	فل�سطني	ع��ارف	العارف	يف	
امل�سجد	 "كان	يف	 القد�ض" اأن��ه	 "تاريخ	 كتابه	
الأق�سى	ثالثمائة	و�ستون	مدر�ًسا" يف	القرن	

�ـــــــــســـــــــاءهـــــــــم تــــعــــلــــق 
املــ�ــســلــمــن بــالــقــد�ــس 
وحمبتهم  والأقــ�ــســى 
اإليهما؛  لهما والنظر 
وتــاريــخــهــمــا الــزاهــر، 
تقوي�س  على  فعملوا 
اإجـــــــمـــــــاع املـــ�ـــســـلـــمـــن 
مدينة  قــدا�ــســة  عــلــى 
الــــقــــد�ــــس، وتــعــظــيــم 
حــــرمــــتــــهــــا وحــــرمــــة 
الأقــ�ــســى يف الإ�ــســالم
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الام�ض	الهجري.
4.	وملاذا	اأورد	جمري	الدين	احلنبلي	رحمه	اهلل	
الثاين	من	كتابه	)الأن�����ض	اجلليل(	 يف	اجل��زء	
وقا�سًيا	 ع��املً��ا	 	440 حل���وال	 ��رًيا	خمت�سرة	 ���سِ
وخطيًبا	وموؤلًفا		من	عا�سوا	وعملوا	يف	بيت	
املقد�ض	منذ	الفتح	ال�سالحي	وحتى	�سنة	900	

للهجرة	اأي	خالل	300	�سنة؟
اأحاطت	املدار�ض	والأوق��اف	 5.	ومل��اذا	
بامل�سجد	الأق�سى	من	جهته	الغربية	
داخ��ل	 يف	 بع�سها	 وك���ان	 وال�سمالية	
اأ�سوار	امل�سجد	الأق�سى،	وكان	عددها	

باملئات؟
���س��اح��ات	 يف	 ال���ع���ل���م	 وم�������س���اط���ب	 	.6
اخت�ست	 وال���ت���ي	 الأق�����س��ى	 امل�����س��ج��د	
ب�ستى	العلوم،	هل	لها	دللة	علمية	اأم	
كانت	للزينة؟!	والتي	منها	م�سطبة	
وم�سطبة	 الب�سريي،	 ال��دي��ن	 ع��الء	
ال���ظ���اه���ر،	وم�����س��ط��ب��ة	ق��ب��ة	م��و���س��ى،	
وم�سطبة	�سبيل	قايتباي،	لت�ستوعب	
مئات	املدر�سني	لإلقاء	درو�سهم	على	

امل�ساطب	التي	كان	يجل�ض	عليها	الطالب.
امل�سجد	 اأن	 ب��ج��الء	 لنا	 يظهر	 �سبق	 م��ا	 األي�ض	
عا�ض	حياة	علمية	حافلة	على	مدى	 الأق�سى	
اأهم	مراكز	تدري�ض	 القرون،	وكان	مركًزا	من	

العلوم	ال�سرعية	يف	العال	الإ�سالمي؟	
اأول	 هو:	 الأق�سى	 امل�سجد	 اأبيتم-	 اأم	 • �سئتم	

ق��ب��ل��ة	ل��ل��م�����س��ل��م��ني،	وث�����اين	م�����س��ج��د	و����س���ع	يف	
الأر���ض،	وب��ارك	اهلل	فيه	وفيما	حوله،	وثالث	
وم�سرى	 ال��رح��ال،	 اإليها	 ت�سد	 ال��ت��ي	 امل�ساجد	
النبي	حممد	�سلاَّى	اهلل	عليه	و�سلم،	ومعراجه	
اإىل	ال�����س��م��وات	ال��ع��ل��ى،	و���س��ل��ى	ال��ن��ب��ي	حممد	
اإماًما،	 بالأنبياء	 فيه	 و�سلم-	 عليه	 اهلل	 -�سلى	
وي�ساعف	فيه	اأجر	ال�سالة،	وب�سر	النبي	�سلى	

اهلل	عليه	و�سلم	بفتحه.
دعوة	 حمل	 الأق�سى:	 وامل�سجد	  •
-تعاىل-،	 اهلل	 توحيد	 اإىل	 الأنبياء	
ورب��������اط	امل���ج���اه���دي���ن	ال���ق���ائ���م���ني،	
ورغ����ب����ة	امل���ج���اه���دي���ن	ال���ف���احت���ني،	
من	 دخله	 والعلماء؛	 للعلم	 وم��ن��ارة	
ال�����س��ح��اب��ة	ج��م��ع	ك��ث��ري،	وي��رج��ى	-	
-	ملن	�سلى	 الأنبياء	 رج��اء	 والرجاء	
كيوم	 خطيئته	 م��ن	 ي��خ��رج	 اأن	 ف��ي��ه	
ول���دت���ه	اأم�����ه،	وه���و	م��ق��ام	ال��ط��ائ��ف��ة	
واملن�سر،	 املح�سر	 واأر����ض	 املن�سورة،	
جال	 وفيه	يتح�سن	املوؤمنون	من	الداَّ

ول	يدخله.	
اهلل	 �سلى	 النبي	 اأثنى	 الأق�سى:	 وامل�سجد	  •
واأخر	 �ساأنه،	 وعظيم	 ف�سله	 على	 و�سلم	 عليه	
امل�سلم	 لدرجة	تني	 به	 امل�سلمني	 قلوب	 بتعلق	
اأن	ي��ك��ون	ل��ه	م��و���س��ع	���س��غ��ري	ي��ط��ل	م��ن��ه	على	
امل�سجد	الأق�سى	اأو	يراه	منه،	ويكون	ذلك	عنده	
اأحب	اإليه	من	الدنيا	وما	فيها،	وهذا	ما	اأخرنا	

يـــــــــنـــــــــ�ـــــــــســـــــــرون 
الـــــــ�ـــــــســـــــبـــــــهـــــــات 
والأكـــــــــــــاذيـــــــــــــب 
بـــــهـــــدف اإلـــــغـــــاء 
احلـــــــــــقـــــــــــائـــــــــــق 
والـــتـــ�ـــســـكـــيـــك يف 
لكتابة  الــثــوابــت 
تــــــاريــــــخ جـــديـــد 
لـــبـــيـــت املـــقـــد�ـــس 
مــن وجــهــة نظر 
اأحادية متع�سبة
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و�سلم	 عليه	 اهلل	 �سلى	 امل�����س��دوق	 ال�����س��ادق	 ب��ه	
بقوله:	"وليو�سكن	اأن	يكون	للرجل	مثل	�سطن		
فر�سه	من	الأر�ض	حيث	يرى	منه	بيت	املقد�ض	
نيا	جميًعا	،	اأو	قال:	"خرٌي	من	 خري	له	من	الدُّ

نيا	وما	فيها	" . الدُّ
فه�و	 قدمية؛	 قد�سيته	 الأق�سى	 وامل�سجد	  •
امل�سجد	 بعد	 الأر����ض	 يف	 و�سًعا	 امل�ساجد	 ث�اين	

اأب�����ي	ذر	ر����س���ي	اهلل	 احل���������رام،	ف��ع��ن	
ع��ن��ه	ق����ال:	ق��ل��ت	ي���ا	ر����س���ول	اهلل	اأي	
م�سجد	و�سع	يف	الأر���ض	اأوًل؟	قال:	
امل�سجد	احلرام.	قال:	قلت:	ثم	اأي؟	
قال:	امل�سجد	الأق�سى	قلت:	كم	كان	
اأينما	 ثم	 �سنة	 اأربعون	 قال	 بينهما؟	
	 ب��ع��ُد	ف�سله،	ف��اإناَّ ال�����س��الة	 اأدرك��ت��ك	

الف�سل	فيه	" .	
وهو	 حديثة	 مكانته	 تكون	 • وكيف	
اأخ����رج		 ل��ل��م�����س��ل��م��ني؟!!	 ق��ب��ل��ة	 اأول	
ب��ال�����س��ن��د	اإىل	 ال����ب����خ����اري	وم�������س���ل���م	
ب���ن	ع�����ازب	ر����س���ي	اهلل	عنه	 ال������راء	
ر���س��ول	اهلل		�سلى	 ق���ال:	�سليت	م��ع	

ع�سر	 �ستة	 املقد�ض	 بيت	 نحو	 و�سلم	 عليه	 اهلل	
اإىل	 �سرفنا	 ث��م	 ���س��ه��ًرا	 ع�سر	 �سبعة	 اأو	 ���س��ه��ًرا	
القبلة	" .	وحتويل	القبلة	ل	يلغ	مكانته،	بل	
ويف	 امل�سلمني	 قلوب	 يف	 عظيمة	 مكانته	 بقيت	

ال�سرع	الإ�سالمي	.
بفتحه	 و�سلم	 عليه	 اهلل	 �سلى	 النبي	 • وَب�سر	

ق��ب��ل	اأن	ي��ف��ت��ح،	وت��ل��ك	ال��ب�����س��رى	م���ن	اأع����الم	
ال��ن��ب��وة،	ع��ن	ع���وف	ب��ن	م��ال��ك	ر���س��ي	اهلل	عنه	
ق���ال	اأت���ي���ت	ال��ن��ب��ي	���س��ل��ى	اهلل	ع��ل��ي��ه	و���س��ل��م	يف	
اأع��دد	 اأَدم،	فقال	 غ��زوة	تبوك	وه��و	يف	قبة	من	
�سًتا	بني	يدي	ال�ساعة	:-	ذكر	منها	-،	ثم	فتح	

بيت	املقد�ض	" .	
زي��ارة	 ا�ستحباب	 على	 العلم	 اأه��ل	 واأج��م��ع	  •
امل�����س��ج��د	الأق�����س��ى	وال�����س��الة	ف��ي��ه،	
ثالثة	 اإىل	 اإل	 ت�سد	 ل	 الرحال	 	 واأناَّ
م�����س��اج��د	م��ن��ه��ا	امل�����س��ج��د	الأق�����س��ى،	
الف�سل	 لها	 الثالثة	 امل�ساجد	 وتلك	
ثبت	 فقد	 امل�ساجد	 من	 على	غريها	
يف	ال�����س��ح��ي��ح��ني	م����ن	رواي�������ة	اأب����ي	
ر���س��ول	 اأن	 ع��ن��ه	 ه���ري���رة	ر���س��ي	اهلل	
"ل	 اهلل	�سلى	اهلل	عليه	و�سلم	قال:	
ت�سد	الرحال	اإل	اإىل	ثالثة	م�ساجد	
الأق�سى،		 وامل�سجد	 احل��رام،	 امل�سجد	
وم�����س��ج��دي	ه����ذا	"؛	ق����ال	ال���ن���ووي	
م�سلم:	 على	 �سرحه	 يف	 اهلل	 رح��م��ه	
هذه	 ف�سيلة	 	 احل��دي��ث	 ه��ذا	 "ويف	
اإليها،	 امل�ساجد	الثالثة،	وف�سيلة	�سد	الرحال	
لأن	معناه	عند	جمهور	العلماء:	ل	ف�سيلة	يف	

�سد	الرحال	اإىل	م�سجد	غريها" .
ال��رغ��م	 ع��ل��ى	 ت��ن�����س��ر	 امل����زاع����م	 ت��ل��ك	 • وك����ل	
م���ن	اه���ت���م���ام	���س��ل��ف��ن��ا	ال�����س��ال��ح	م���ن	ع��ل��م��ائ��ن��ا	
املباركة؛	 والأر����ض	 الأق�سى	 بامل�سجد	 الأع��الم	

يــقــلــقــهــم  ل  كــــيــــف 
القد�س  يف  تاريخنا 
مـــن  طـــــيـــــاتـــــه  ويف 
ما  وال�سر  الأخــبــار 
غلمان  مــنــه  ي�سيب 
احلــاقــديــن واأعـــــداء 
امل�سلمن من اليهود 
ومن وافق هواهم؟! 
فــــــفــــــي تـــــاريـــــخـــــنـــــا 
اأخــــبــــار الــفــتــوحــات 
والــــــــــــبــــــــــــطــــــــــــولت
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ف��م��وؤل��ف��ات��ه��م	وم�����س��ن��ف��ات��ه��م	ال��ت��ي	���س��ن��ف��ت	يف	
ف�����س��ائ��ل	ب��ي��ت	امل���ق���د����ض	وامل�����س��ج��د	الأق�������س���ى،	
واحل�ض	على	�سد	الرحال	اإليها،	وذكر	ما	جاء	
يف	ف�سائلها	يف	كتاب	اهلل	تعاىل	و�سنة	ر�سول	اهلل	
�سلى	اهلل	عليه	و�سلم،	كانت	وما	زالت	مو�سع	
اهتمام	علماء	امل�سلمني	اإىل	وقتنا	احلا�سر،	وما	
القرون	 يف	 ف�سائلها	 يف	 امل�سلمني	 علماء	 كتبه	

َل��َدلل��ٌة	عظيمٌة	 تالها	 وم��ا	 الأوىل،	
اليوم	 اإىل	 زال��ت	 وم��ا	 مكانتها،	 على	
املخطوطات؛	 تلك	 وحت��ق��ق	 ت��ّدر���ض	
ال��درا���س��ات	 ال��ت��ي	ج���رى	عليها	م��ن	
العلمية	 وال���درا����س���ات	 الإ���س��الم��ي��ة	
ما	 ال��ع��امل��ي��ة،	 ال�سبغة	 ذات	 الأخ����رى	
ل	يجِر	لأيِة	بقعة	اإ�سالمية	اأخرى،	

ونقول:
1.	لو	افرت�سنا	اأن	امل�سجد	الأق�سى	
غري	حمتل	من	اليهود	فهل	�سيقول	
التي	 والنتائج	 الآراء،	 تلك	 ه���وؤلء	

تو�سلوا	لها؟!
اأن	 ال��ن��ه��اي��ة	 ي���ري���دون	يف	 ومل�����اذا	 	.2

يقنعوا	العرب	وامل�سلمني	باأن	الالف	ل	يتعلق	
ب�سيء	مقد�ض؟!	فهل	يظنون	اأن	تلك	الأقوال	
ويعجل	 ال��ي��ه��ود،	 م��ع	 ال�����س��الم	 عملية	 ت�سهل	

تنفيذه	على	اأر�ض	الواقع؟!	
3.	ومل����اذا	ل	ي��ت�����س��دون	لأك���اذي���ب	ال��ي��ه��ود	وم��ا	
اأك���ره���ا...	وينطقون	ب���اأن	م��زاع��م	ال��ي��ه��ود	يف	

فل�سطني	خرافات	كقولهم	باأن	لهم	حق	ديني	يف	
القد�ض	اأو	حق	تاريخي	اأو	اأنها	اأر�ض	بال	�سعب	
واأنها	اأر�ض	امليعاد،	واأنهم	حولوا	ال�سحراء	اإىل	
اأنهم	 اأو	 فل�سطني،	 ب��ذل��ك	 ويق�سدون	 ج��ن��ان،	
وغريها	 اأه��ل��ه��ا!!	 م��ن	 بيعاً	 فل�سطني	 اأخ����ذوا	

الكثري	والكثري	من	تلك	الأكاذيب.
4.	ومل�����اذا	ه����ذا	ال��ن�����س��اط	ب���ني	ح���ني	واآخ�����ر	يف	
ال�������س���ح���اف���ة	ال���ع���رب���ي���ة	ع���ل���ى	وج���ه	
اإ���س��ع��اف	 اأرادوا	 ومل����اذا	 ال�����س��و���ض؛	
وامل�سجد	 للقد�ض	 وامل��ح��ب��ة	 ال��ث��واب��ت	
الأق�������س���ى	يف	ق���ل���وب	ذل�����ك	ال�����س��ع��ب	
ن�����س��ك	يف	ولئ���ه	 ال�����ذي	ل	 امل�����س��ل��م،	
مقدمتها	 ويف	 امل�����س��ل��م��ني	 ل��ق�����س��اي��ا	
الأق�سى	 وامل�سجد	 فل�سطني	 ق�سية	

املبارك؟!
ال���وق���ت	 ه������ذا	 اخ������ت������اروا	 ومل���������اذا	 	.5
عن	 وامل��ك��ان��ة	 القدا�سة	 لنزع	 ب��ال��ذات	
القد�ض،	وهل	ه��وؤلء	موؤرخون	عرب	
ع��ل��ى	منط	 ي�����س��ريوا	 اأن	 اأرادوا	 ج���دد	
املوؤرخني	اليهود	اجلدد	الذين	عملوا	
ذلك		 اأن	 منهم	 ظًنا	 جديد،	 تاريخ	 اإيجاد	 على	
ُي�سهم	يف	التعاي�ض	على	اأر�ض	فل�سطني	يف	ظل	
العدوانية	 ومار�ساته	 ال�سهيوين	 الحتالل	

على	اأر�ض	فل�سطني؟!
ث	تاريخنا	 6.وه����ل	ت��ل��ك	دع���وة	ل��ن��غ��رّي	ون��ح��دِّ
ومناهجنا	يف	مدار�سنا	لتتوافق	مع	ما	يطالب	

املــــــــــ�ــــــــــســــــــــجــــــــــد 
الأقــ�ــســى: حمل 
دعــــــوة الأنـــبـــيـــاء 
اهلل  تــوحــيــد  اإىل 
-تعاىل-، ورباط 
املـــــــجـــــــاهـــــــديـــــــن 
القائمن، ورغبة 
املـــــــجـــــــاهـــــــديـــــــن 
الـــــــــفـــــــــاحتـــــــــن، 
ـــــارة لــلــعــلــم  ومـــــن
والـــــــــعـــــــــلـــــــــمـــــــــاء



44
العدد الثامن والع�سرون -جمادى الأوىل 1442هـ- يناير 2021م

فيه	زمرة	املرددين	وامل�سككني؟!
7.	وهذا	الهراء	الذي	يقوله	اأمثال	هوؤلء	هل	
املعتمدة	يف	جمامعنا	 العلمية	 تقبلته	اجلهات	
العلمية	والفقهية،	وجامعاتنا	ومراكز	بحوثنا،	

وموؤ�س�ساتنا	العلمية	وعلماء	اأمتنا.		
8.	ومن	امل�ستفيد	يف	النهاية	من	تلك	ال�سبهات	
والأكاذيب	التي	ينطقها	ويكررها	من	اأ�سموهم	

من	 والفال�سفة	 واملفكرين	 الأدب����اء	
اأن	 اإىل	 ال��ف��ح�����ض	 ل��ي�����س��ل	 ال���ع���رب!!	
دلياًل	من	 اأعلم	 "ل	 اأح��ده��م:	 يكتب	
اهلل	 -�سلى	 نبيه	 �سنة	 اأو	 اهلل	 ك��ت��اب	
امتالك	 �سرورة	 يوؤكد	 و�سلم-	 عليه	

العرب	القد�ض؟!
9.	ومل����اذا	ت��ل��ك	ال��ك��ت��اب��ات	والأق�����وال	
م����و�����س����ع	اه�����ت�����م�����ام	م������ن	الإع���������الم	
الأ���س��واء،	 عليه	 ُت�سلاَّط	 ال�سهيوين،	
ومُيدح	اأ�سحابه	وتفتح	لهم	القنوات	
والف�سائيات،	وتعقد	الندوات	لإبراز	

اآرائهم؟	
• الاتة

للمقولت	 ام��ت��داد	 ه��و	 الآن	 ويكتب	 ُي��ق��ال	 م��ا	
وال�سبهات	والأكاذيب	التي	ترادفت	مع	م�سروع	
يف	 اأ�سهمت	 حيث	 لليهود؛	 قومي	 وط��ن	 اإقامة	
امتدادهم	 اأم��ام	 الفل�سطينيني	 �سورة	 ت�سويه	
يتعاطفوا	معهم،	 والإ�سالمي	حتى	ل	 العربي	
امل�سلوبة،	 اأر�سهم	 ا���س��رتداد	 يف	 ي�ساندوهم	 اأو	

ول��ُي��ف��ِق��دوا	ال�����س��ع��وب	ال��ع��رب��ي��ة	والإ���س��الم��ي��ة	
احلما�ض	لن�سرة	فل�سطني	واأهلها.

ل��ل��م��ك��ر	 ن��ت��ي��ج��ة	 ال����ي����وم	ه����و	 ن��ع��ي�����س��ه	 واإن	م����ا	
اأن	 العربية	 لل�سعوب	 اأراد	 ال���ذي	 ال�سهيوين	
واأن	 م�سداقيتها،	 تفقد	 واأن	 ببع�سها،	 ت�ستغل	
اليهود	 جّند	 فقد	 بنف�سها؛	 ثوابتها	 يف	 ت�سكك	
باأل�سنتنا	 ويتكلمون	 جلدتنا	 بني	 م��ن	 اأن��ا���ًس��ا	
ويت�سمون	باأ�سماء	امل�سلمني	وعملهم	
ال�������دوؤوب	ال��ن��خ��ر	يف	ج�����س��د	الأم�����ة،	
ل�سرب			 الأم���ة	 اأع���داء	 اأدوات	 وتبني	
	- الطائفة	 هذه	 الداخل،	 من	 اأمتنا	
وهلل	احلمد	واملنة	-	فئة	قليلة	ولكنها	
عن	 فك�ّسروا	 وتتكلم	 لتكتب	 دعمت	
ع��داءه��م!	فنحن	 واأظ��ه��روا	 اأنيابهم	
اأمام	فئة	من	النا�ض	ل	مثيل	لها	يف	
ك��ل	م��راح��ل	ال��ت��اري��خ	ف��ه��وؤلء	اأن��ا���ض	
ووقفوا	 واأوطانهم،	 لأمتهم	 تنكروا	
املحتلني	لأر�سهم	 الأم��ة	 اأع��داء	 مع	
يهوًدا	 لي�سوا	 وه��وؤلء	 ومقد�ساتهم،	
ولكن	مع	اليهود!!	وعندهم	اليهود	
اأع�����داء	الإ����س���الم	ه���م	ال�����س��رف��اء!!	وم���ع	ذل��ك	
وظهورهم	 ه���وؤلء	 �سوت	 اأن	 يقني	 على	 نحن	
ومكانتها	 قوتها	 يف	 الأم��ة	 تكون	 يختفي	حني	
ب�سعف	 عليها،	وظهورهم	مرهون	 كانت	 التي	
وه��ذا	هو	حال	 عليها،	 اأعدائها	 وتكالب	 الأم��ة	
املخذلني	منذ	عهد	النبوة	اإىل	قيام	ال�ساعة.	

ما ُيقال ويكتب امتداد 
رافقت  التي  لالأكاذيب 
مــ�ــســروع اإقـــامـــة وطــن 
قــومــي لــلــيــهــود؛ حيث 
تــ�ــســويــه  يف  اأ�ـــســـهـــمـــت 
الفل�سطينين  �ــســورة 
اأمــــــــــــــــام امــــــتــــــدادهــــــم 
الـــعـــربـــي والإ�ـــســـالمـــي 
يـــتـــعـــاطـــفـــوا  ل  حــــتــــى 
ي�ساندونهم  اأو  معهم، 
حقوقهم ا�ــســتــعــادة  يف 



البهائية واملسجد 

األقىص

لجنة البحث العلمي
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اإن	املتابع	لن�ساط	الفرق	الباطنية	يف	العال	
العربي	والإ�سالمي	وبالأخ�ض»البهائية«؛	
ي��ج��د	اأن	م��رك��ز	دع��وت��ه��ا	الأ����س���ا����ض	اأق��ي��م	

ال���ت���ي	 الأرا��������س�������ي	 يف	
اح���ت���ل���ه���ا	ال����ي����ه����ود	يف	
)1948م(-	 ع�����������ام	
وال�������ت�������ي	اأ�����س����م����وه����ا	
»دول������ة	اإ����س���رائ���ي���ل«	-	
ح���ي���ث	ق������دم	ال���ك���ي���ان	
ال����ي����ه����ودي	ل���ه���م	ك��ل	
ال��رع��اي��ة	وال��دع��اي��ة،	
واأق���������������������ام	امل��������راك��������ز	
ن�سر	 و�سهل	 واملعابد،	
اأب���اط���ي���ل���ه���م؛	ل��ي�����س��ل	
مناطق	 اإىل	 ن�ساطهم	
ال�������س���ف���ة	وال���ق���ط���اع،	
و������س�����رق�����ي	ال����ق����د�����ض	

ع��ل��ى	وج���ه	ال�����س��و���ض،	وال��ع��ال	العربي	
والإ�سالمي	بالعموم.	

• البهائية:	
عقيدة	جديدة،	موطنها	الأول	اإيران،	دعا	
-1817( ن���وري	 علي	 ح�سني	 م���ريزا	 اإليها	

1892(،	وكان	ُيلقب	ب�	»بهاء	اهلل«.

التي	 البابية	 العقيدة	 ه��ذه	 ج��ذور	 وت��ع��ود	
م��ريزا	علي	 يد	 اأ�س�ست	عام	)1844م(	على	
ال�سيعي	 امل��ذه��ب	 اإىل	 ال�����س��ريازي	 حم��م��د	
ال�سيخي،	واأخ��ذت	يف	
اأم��ره��ا	�سكاًل	 ب��داي��ة	
ن�ساأ	 ح��ني	 م��ت��ط��رف��اً	
ال�سريازي	يف	 م��ريزا	
واأعلن	 باطني	 و�سط	
)الطريق	 الباب	 اأن��ه	

اإىل	اهلل(.
بالبابية	 �سميت	 وقد	
ن�سبة	لزعيمها	الأول	
ومن�سئها	الذي	لقب	
ن��ف�����س��ه	ب����	)ال����ب����اب(،	
بالبهائية	 و���س��م��ي��ت	
ن�������س���ب���ة	ل���زع���ي���م���ه���ا	
ال�����ذي	لقب	 ال���ث���اين	
ب���	)ب��ه��اء	اهلل(،	وق��د	ادع���ى	ك��ل	من	 نف�سه	
زعم	 ثم	 والر�سالة،	 النبوة	 والبهاء	 الباب	
كل	واحد	منهما	اأن	اهلل	قد	حّل	فيه،	وزعم	
ال����ذي	ب�سرت	 ال����رب	 ه���و	 اأن����ه	 »ب���ه���اء	اهلل«	
ب��ه	ال��دي��ان��ات	ك��ل��ه��ا،	وه���و	امل�����س��رع	الأع��ل��ى	
والرهمية	 البوذية	 بظهوره	 تنباأت	 الذي	

البهائية وامل�شجد الأق�شى
لجنة البحث العلمي
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وكل	 والإ�سالمية،	 وامل�سيحية	 واليهودية	
هذه	الديانات	-بزعمه	وزعمهم-	مقدمات	

لظهوره.
معتقداتهم: • من	

يف	 ي�����س��ت��وي	 �سحيحة	 الأدي�����ان	 جميع	 اأن	
ذلك	الأديان	ال�سماوية	وغريها؛	كالبوذية	
وال��ه��ن��دو���س��ي��ة	وال�����س��ي��خ��ي��ة،	وي��رف�����س��ون	

الإ�سالمية؛	 والعبادات	 ال�سريعة	
م��ن	���س��الة	و���س��ي��ام	وزك����اة	وح��ج	
وق�������س���ا����ض	وج����ه����اد،	وال�������س���الة	
ع��ن��ده��م	ت�����وؤدى	يف	ت�����س��ع	رك��ع��ات	
يف	ث����الث	م�����رات	)ع���ن���د	ال�����زوال	
والقبلة	 والآ����س���ال(،	 البكور	 ويف	
ب��ع��ك��ا	 ال���ب���ه���ج���ة	 اإىل	 ع����ن����ده����م	
ل	 اجلماعة	 و���س��الة	 بفل�سطني،	
توؤدى	اإل	على	امليت،	ويف	�سالتهم	
�ست	تكبريات	يقول	يف	كل	تكبرية	
»اهلل	اأبهى«،	والو�سوء	ل	ي�سح	اإل	
اإىل	 ال��ورد،	ويبطلون	احلج	 مباء	
»بهاء	 دف��ن	 حيث	 وحجهم	 م��ك��ة،	

اهلل«	يف	البهجة	بعكا	بفل�سطني،	وينكرون	
اأن	حممداً	خات	النبيني؛	مدعني	ا�ستمرار	
الوحي،	ويحرمون	اجلهاد	وحمل	ال�سالح	
للم�سالح	 خ��دم��ة	 الأع����داء	 واإ���س��ه��اره	�سد	
اهلل	 بهاء	 واأتباع	 وال�ستعمارية،	 اليهودية	
ل	يقولون	مبوته،	ولكن	يقولون	ب�سعوده	

اإىل	ال�سماء،	وبذلك	ي�سبهونه	بامل�سيح)1(.
• البهائيون	يف	فل�سطني	املحتلة	يعاَملون	
معاملة	اليهود	منذ	قيام	الكيان	اليهودي	
معابدهم	 وُت��رع��ى	 فل�سطني،	 اأر����ض	 على	
والكن�ض	 امل��ع��اب��د	 ت��رع��ى	 ك��م��ا	 وجتمعاتهم	
ال��ي��ه��ودي��ة،	وي��وج��د	ال��ع��دي��د	م��ن	املحافل	
يف	 للبهائية	 املقد�سة	 والأم��اك��ن	 وامل��راك��ز	
ال�سون	 لها	 وال��ت��ي	 وح��ي��ف��ا؛	 عكا	
والت�سهيالت	 ال��ك��ام��ل،	 وال���دع���م	
الكاملة	 وال��رتت��ي��ب��ات	 امل��ف��ت��وح��ة،	
للبهائية	 لتكون	حمجاً	 لتهيئتها	

واأتباعهم	يف	العال	اأجمع.	
وق������د	اأف����ت����ى	ع���ل���م���اء	امل�����س��ل��م��ني	
من	 وخروجهم	 البهائيني	 بكفر	
الإ�سالم،	واأن	من	اعتنق	مذهبهم	
امل�سلمني	يعد	يف	حكم	املرتد	 من	
ي�ستتاب	ثالثة	اأيام،	واإن	بقي	على	

ارتداده	يقتل	بحد	الردة)2(.	
• وللبهائية	عالقات	وطيدة	مع	
ال��ك��ي��ان	ال��ي��ه��ودي	م��ن��ذ	ب��داي��ت��ه؛	
ف��ق��د	اأي�����د	ال��ب��ه��ائ��ي��ون	جت��م��ع	ال��ي��ه��ود	يف	
فل�سطني،	وع��ّدوا	ذلك	ما	جاء	يف	العهد	
اجلهاد،	 البهائيون	 يحرم	 ولهذا	 القدمي،	
وحمل	ال�سالح	واإ�سهاره	�سد	الأعداء؛	ول	
�سيما	اليهود،	وَيدُعون	اإىل	ال�سالم	املطلق	
مع	اليهود،	وتقبل	الأمر	الواقع	على	اأر�ض	

تعود جــذور هذه 
البابية  العقيدة 
ـــــي اأ�ـــســـ�ـــســـت  ـــــت ال
)1844م(  عـــــــام 
عـــلـــى يــــد مــــرزا 
عــــــــلــــــــي حمــــمــــد 
اإىل  الــــ�ــــســــرازي 
ال�سيعي  املــذهــب 
ال�سيخي، واأخذت 
يف بــدايــة اأمــرهــا 
�ــســكــاًل مــتــطــرفــاً 
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فل�سطني.	
�سيا�سة	 ال�سهيوين	 العدو	 ميار�ض	 وبينما	
الع����ت����داء	ع��ل��ى	امل��ق��د���س��ات	الإ���س��الم��ي��ة؛	
اأن	 وم��راك��ز؛	جن��د	 ومقابر،	 م�ساجد،	 م��ن	
خا�سة	 م��راع��اة	 ت��راع��ى	 البهائية	 حم��اف��ل	

وكاأنها	حمافل	وكن�ض	يهودية!
والإع��������الم	ال���ي���ه���ودي	ي�����س��ان��د	ال��ب��ه��ائ��ي��ة،	

وي��رزه��ا	على	اأن��ه��ا	ح��رك��ة	رائ��دة	
وقد	 الإ�سالمي،	 الفكر	 يف	جم��ال	
اليهودي	 الكيان	 ورعاهم	 كافاأهم	
ب��ن��اي��ة	�سخمة	 ل��ه��م	 اأن�������س���اأ	 ب�����اأن	
يف	ح��ي��ف��ا	ع��ل��ى	ج��ب��ل	ال��ك��رم��ل	يف	
عليها	 اأط��ل��ق��وا	 1983م(،	 )اإب��ري��ل	
ال���ع���دل«؛	لتكون	 م�����س��م��ى:	»ب��ي��ت	
مقّراً	ملركز	البهائية	الذي	يديره	
ان��ت��خ��اب��ه��م،	 ي��ت��م	 ب��ه��ائ��ي��ني	 ت�سعة	
حيث	كلف	بناوؤها	اأكر	من	)250(	

مليون	دولر.	
الكيان	 اإىل	 البهائيني	 وزي�����ارات	
ال���ي���ه���ودي	ال��غ��ا���س��ب	ل	ت��ع��رف	

وهي	 ال�سابقة،	 امل��راح��ل	 طيلة	 الن��ق��ط��اع	
كون	 يتمثل	يف	 عميقاً،	 دي��ن��ّي��اً	 ب��ع��داً	 ت��اأخ��ذ	
اأهم	مركز	ديني	بهائي	يف	العال	ُمقام	يف	
ت	 وق��د	 الكرمل،	 جبل	 على	 حيفا	 مدينة	
منذ	حوال	عقدين	اإن�ساء	ق�سر	�سخم	يف	
الزائرين	 ع��دد	 لي�ستوعب	 نف�سها	 املدينة	

�سنوّياً	من	بهائيي	العال.	
)ا�سلمنت(	 البهائي	 النا�سط	 اع��رتف	 وقد	
عندما	 ك��ان	عظيماً	 حيفا	 البتهاج	يف	 ب��اأن	
والهندية)3(	 الريطانية	 اجلنود	 ا�ستولت	
عليها؛	 الجنليزية-	 للحكومة	 -التابعة	
بعد	قتال	دام	24�ساعة	يف	)23	�سبتمر	�سنة	

1918م()4(.	
وما	 اليهودية	 للعقيدة	 وامل��ت��اب��ع	
تدعو	اإليه	البهائية	يلحظ	ت�سابها	
كبريا؛	فا�سم	البهائية	ن�سبة	اإىل	
ورد	 التوراة،	 من	 ماأخوذة	 البهاء	
عن	 ت��رن��ي��م��ات	 داود	 م���زام���ري	 يف	
ال�����س��م��وات	حتكي	 »اأن	 اهلل	 ب��ه��اء	
عن	بهاء،	وقد	خلعت	اليهود	على	
ال�سفة،	 م��ريزا	ح�سني	علي	هذه	
ورد	يف	 املق�سود	مبا	 اأن��ه	 وزعموا	
اأ�سفار	اليهود،	و�سروح	كتب	تراث	
�سروح	 ع��ن	 تختلف	 ل	 البهائية	
اليهود،	بل	وكاأنك	تقراأ	يف	تلمود	
اليهود؛	فهي	مطابقة	ملا	جاء	يف	

�سروحات	اليهود	لنبوءات	التوراة.
يف	 ال��ي��ه��ودي��ة	 اأث����ر	 تقتفي	 وال��ب��ه��ائ��ي��ة	  •
نظرتها	اإىل	عالمات	يوم	الال�ض؛	حيث	
تعتر	اأن	ق�سية	الال�ض	مرتبطة	بعودة	
»اأر���ض	الأج��داد«	-بزعمهم!-،	 اإىل	 اليهود	
وب���ه���ذا	ال�����س��و���ض	ك��ت��ب��ت	جل��ن��ة	تق�سي	

للبهائية عالقات 
وطــــــــــــيــــــــــــدة مــــع 
الــكــيــان الــيــهــودي 
منذ بدايته؛ فقد 
اأيــــــد الــبــهــائــيــون 
جتــمــع الــيــهــود يف 
وعــّدوا  فل�سطن، 
ذلــك ممــا جــاء يف 
الــعــهــد الـــقـــدمي، 
ـــــــهـــــــذا يــــحــــرم  ول
البهائيون اجلهاد
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تقريراً	 املتحدة	 ل��الأمم	 التابعة	 احلقائق	
البهائيني	 »ع��الق��ة	 اأن	 اإىل	 ف��ي��ه	 اأ����س���ارت	
باليهود	يف	فل�سطني	هي	اأعمق	من	عالقة	
ال��ب��ه��ائ��ي��ني	 واأن	 ب��ف��ل�����س��ط��ني،	 امل�����س��ل��م��ني	

يدعمون	ت�سكيل	دولة	�سهيونية«)5(.	
للتجمع	 تدعو	 كانت	 اهلل	 بهاء	 وُك��ُت��ب	  •
ابن	 وزار	 فل�سطني،	 اأر����ض	 على	 ال��ي��ه��ودي	

ب���	 امل���ل���ق���ب	 ب���ه���اء	اهلل	»ع����ب����ا�����ض«	
وح�سر	 �سوي�سرا،	 البهاء«	 »عبد	
ومنها:	 ال�سهيونية،	 م��وؤت��رات	

موؤتر	بال	)1911م(.	
���س��ة	ه��ي:	 ُك���ت���ب	ال��ب��ه��ائ��ي��ة	امل��ق��داَّ
ُك��ت��ب��ت	 ك���ت���اب���ات	ب���ه���اء	اهلل	ال���ت���ي	
م�سافاً	 وال��ف��ار���س��ي��ة،	 ب��ال��ع��رب��ي��ة	
و�سعها	 التي	 التف�سريات	 اإليها	

عبدالبهاء	و�سوجي	اأفندي.	
وت��ت�����س��م��ن	ه���ذه	ال��ك��ت��اب��ات	ال��ت��ي	
»الكتاب	 منها:	 امل��ائ��ة	 على	 تزيد	
الأق�������د��������ض«	ال�������ذي	ي����ح����وي	ك��ل	
ت�سريعاته،	 وكل	 مفاهيم	مذهبه	

درا�سة	عن	طبيعة	 »الإي��ق��ان«،	وهو	 وكتاب	
ال���ال���ق	وال����دي����ن	و»جم���م���وع���ة	الأل������واح	
والب�سارات«،	 »الإ�سراقات	 وكتاب	 املباركة«،	
وك��ت��اب	»الأ���س��ا���ض	الأع��ظ��م«،	ول��ه	ق�سيدة	

اأ�سماها:	»ورقائية«.	
البهاء	تكوين	طابور	خام�ض	 وح��اول	عبد	

و�سط	العرب	لتاأييد	اليهود	وال�سهيونية،	
وقد	كرمته	بريطانيا	ملا	اأتى	اإىل	فل�سطني	
مب��ن��ح��ه	ل��ق��ب	»����س���ري«؛	ف�����س��اًل	ع���ن	اأرف���ع	
الأو�سمة	الأخرى،	وقد	توىل	رئا�سة	�سوؤون	
ال��ي��ه��ودي	 )1963م(	 ع����ام	 يف	 ال��ب��ه��ائ��ي��ني	
ال�����س��ه��ي��وين	»م���ي�������س���ون«،	وه����و	اأم��ري��ك��ي	
اجل��ن�����س��ي��ة،	ل��ي��ك��ون	رئ��ي�����س��اً	روح���ّي���اً	ل��ه��ذه	

الطائفة	يف	العال	كله)6(.	
وك���ت���ب	����س���وق���ي	اأف����ن����دي	-زع���ي���م	
يونيو	 	30( يف	 البهائية	 احل��رك��ة	
ج���وري���ون«	 »ب����ن	 اإىل	 1948م(-	
ل��ل��ك��ي��ان	 وزراء	 رئ���ي�������ض	 -اأول	
ال��ي��ه��ودي-	ي��ع��ر	ل��ه	ع��ن	اأط��ي��ب	
تنياته	من	اأجل	رفاهية	الدولة	
البهائيون	 عقد	 وق��د	 اجل��دي��دة،	
�سنة	 يف	 العاملي	 البهائي	 امل��وؤت��ر	
رع���اي���ة	 ال���ق���د����ض	 يف	 )1968م(	
ال��ي��ه��ودي،	وج��اء	يف	حفل	 الكيان	
اليهودية	 »اأن	احلركتني	 التام:	
لبع�سهما	 متممتان	 وال��ب��ه��ائ��ي��ة	

البع�ض،	وجتتمعان	يف	اأكر	النقاط«)7(.
اأ���س��ل	عقيدتهم،	 م��ن	 ه��و	 لليهود	 وال���ولء	
ف��ق��د	ك��ت��ب	���س��وق��ي	اأف���ن���دي	حت���ت	ع��ن��وان	
)ح��ق��ائ��ق	ع���ن	ال���دي���ن	ال��ب��ه��ائ��ي(،	وحت��ت	
م����دخ����ل	)ال���ب���ه���ائ���ي���ون	واإ�����س����رائ����ي����ل(	يف	
العاملية	 ال�سبكة	 على	 للبهائية)8(	 موقع	

ــــون يف  ــــي ــــهــــائ ــــب ال
املحتلة  فل�سطن 
معاملة  لون  يعاممَ
الـــــــيـــــــهـــــــود مـــنـــذ 
قـــــــيـــــــام الـــــكـــــيـــــان 
الـــــيـــــهـــــودي عــلــى 
فل�سطن،  اأر�ـــــس 
معابدهم  وُترعى 
كما  وجتــمــعــاتــهــم 
تـــــرعـــــى املــــعــــابــــد 
والكن�س اليهودية
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اأن	 ل��دع��وى	 رده	 )الإن���رتن���ت(،	ويف	خ�سم	
اإ�سرائيل؛	 مع	 وطيدة	 عالقتها	 البهائية	
ي���ق���ول:	»ال���دي���ن	ال��ب��ه��ائ��ي	ي��دع��و	اأت��ب��اع��ه	
يعي�سون	حتت	 ال��ت��ي	 احل��ك��وم��ات	 لإط��اع��ة	
كانت	 �سواء	 قوانينها؛	 وتطبيق	 �سلطتها،	
احلكومة	تركية،	اأو	م�سرية،	اأو	اإ�سرائيلية،	
ه��ذه	 اأن	 ط��امل��ا	 اأم��ري��ك��ي��ة،	 اأو	 اإي��ران��ي��ة،	 اأو	

القوانني	ل	تطلب	منهم	التخلي	
مع	 تتعار�ض	 ول	 عقيدتهم،	 عن	
اأ�س�سها،	ومن	�سمن	هذه	الأ�س�ض:	
احلفاظ	على	مبداأ	عدم	تدخلهم	

بالأمور	ال�سيا�سية	واحلزبية.
فلقد	اأكد	بهاء	اهلل	اأن	على	اأتباعه	
حلكومتهم،	 م��وال��ني	 ي��ك��ون��وا	 اأن	
وق��رارات��ه��ا،	 لأوام���ره���ا	 مطيعني	
ع���ام���ل���ني	ع���ل���ى	ت���ع���زي���ز	ك��ي��ان��ه��ا	
ب��ال��دم��ات	ال�����س��ادق��ة،	والأم��ان��ة	
ال���ت���ام���ة،	وم�����وؤدي�����ن	واج��ب��ات��ه��م	
الإداري�������ة	وال��وط��ن��ي��ة	ع��ل��ى	خري	
ي��ع��م��ل��وا	على	 واأن	 وج����ه،	 واأك���م���ل	

ترقية	م�سالح	اأوطانهم	الا�سة،	وخدمة	
اأب���ن���اء	وط��ن��ه��م	ب��ال�����س��دق،	وال���وف���اء	اأي��ن��م��ا	

كانوا«)9(.
التهم	 يدفعوا	 اأن	 اأرادوا	 الت�سريح	 وبهذا	
واإذا	بهم	 الكيان	ال�سهيوين	 بتعاملهم	مع	
العمالة	 وي��ررون	 العالقة،	 يوؤكدون	هذه	

لكونهم	 ل��ك��ي��ان��ه��م؛	 والإخ���ال����ض	 ل��ل��ي��ه��ود	
ط���ائ���ف���ة	م�����س��امل��ة	م����ن	م���ب���ادئ���ه���م	ال��ت��ق��ي��د	
على	 يعي�سون	 ال��ت��ي	 احل��ك��وم��ات	 ب��ق��وان��ني	
اأر����س���ه���ا!!	وه����ذا	اع����رتاف	ب��ذل��ك	ال��ك��ي��ان	

ومار�ساته.	
قوا�سم	 جتمعهم	 واليهود	 باأنهم	 ويقرون	
التي	 الفرتة	 ب��اأن	 يقولون	 فهم	 م�سرتكة؛	
ال�سجن	 يف	 اهلل(	 )ب��ه��اء	 ق�ساها	
وامل���ن���ف���ى؛	الأرب����ع����ني	ع���ام���اً،	هي	
بنو	 ق�ساها	 ال��ت��ي	 ال��ف��رتة	 نف�ض	
اإ���س��رائ��ي��ل	يف	ال��ت��ي��ه	يف	���س��ح��راء	

�سيناء؟		!	
اأن	 اهلل(	 )ب���ه���اء	 اأت����ب����اع	 وي���ق���ول	
ب��ه��اء	اهلل	-ال��ت��ي	يزعم	 ن���ب���وءات	
اأت���ب���اع���ه	ع���ل���ى	الإن�����رتن�����ت	اأن���ه���ا	
حت����ق����ق����ت!-	ه�����ي	م�����ا	ت����ن����ب����اأ	ب��ه	
ج��اءت	يف	 التي	 ال��وع��ود	 بتحقيق	
اإع��ادة	 بخ�سو�ض	 القدمي	 العهد	
جتمع	اليهود	يف	الأر�ض	املقد�سة	

يف	زماننا	هذا.
ويف	مكانة	جبل	الكرمل	يقولون:	»اإن	جبل	
الرب	الذي	تنباأ	به	النبي	اأ�سعياء	يف	التوراة	
ال��ك��رم��ل	 ج��ب��ل	 ه����و:	 ���س��ن��ة	 	)3000( م��ن��ذ	
يف	 وي��ك��ون	 ق��ال:	 حيث	 بفل�سطني؛	 بحيفا	
اآخر	الأي��ام	اأن	جبل	بيت	الرب	يكون	ثابتاً	
يف	راأ�����ض	اجل���ب���ال،	وي��رت��ف��ع	ف���وق	ال��ت��الل،	

امل���ت���اب���ع	ل��ل��ع��ق��ي��دة	
ال����ي����ه����ودي����ة	وم����ا	
ت���������دع���������و	اإل�������ي�������ه	
يلحظ	 ال��ب��ه��ائ��ي��ة	
ت�����س��اب��ه��ا	ك���ب���ريا؛	
ف���ا����س���م	ال��ب��ه��ائ��ي��ة	
البهاء	 اإىل	 ن�سبة	
م�����������اأخ�����������وذة	م���ن	
يف	 ورد	 ال�����ت�����وراة،	
داود	 م��������زام��������ري	
ترنيمات	بهاء	اهلل
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وجتري	اإليه	الأمم«	)ا�سعياء	-2()10(.	
وي�����س��ب��ه��ون	م��ا	ك��ت��ب��ه	)ع��ب��د	ال��ب��ه��اء(	على	
ب��األ��واح	نبي	اهلل	م��و���س��ى؛:	»كتب			 الأل����واح	
ربه	 مناجياً	 األ��واح��ه	 اأح���د	 يف	 البهاء	 عبد	
عند	زيارته	جلبل	الكرمل:	تراين	يا	اإلهي	
يف	ه��ذا	اجل��ب��ل	ال��رف��ي��ع..	معهد	الأن��ب��ي��اء	
ملجاأ			اإيليا،	اآوى	اإليه	الأ�سعياء،	ومر	عليه	

-ع��ل��ي��ه	 امل�����س��ي��ح	 ي�����س��وع	 اهلل	 روح	
قدمي	 م��وط��اأ	 وال��ث��ن��اء-	 التحية	
رب	اجلنود	يف	املقام	الأعلى«)11(.	
اخ��ت��ي��ار	)ب��ه��اء	اهلل(	 وع���ن	�سبب	
معابدهم،	 لإقامة	 الكرمل	 جبل	
وم��ق��د���س��ات��ه��م	ي���ق���ول���ون:	»ل��ق��د	
اخ���ت���ار			ب��ه��اء	اهلل	امل���وق���ع	ال���ذي	
�سيكون	يف	امل�ستقبل	مكاناً	للمقام	
الأعلى	يف	مكان	ميكن	من	خالله	
روؤي����ة	ت��الق��ي	ال�����س��م��اء	وال��ب��ح��ر،	
واتبع			عبد	البهاء	الو�سية	ف�سرع	
يف	بناء	مرقد			الباب	ال��ذي	كان	
عبارة	عن	بناء	مربع	من	�سخور	

ا�ستخرجت	من	جوف	اجلبل؛	حيث	ق�سم	
البناء	اإىل	خم�ض	غرفات	عالية	اجلدران،	
نقلت	اإليها	رفات			الباب،	ثم	اأ�ساف			�سوقي	
اأفندي	اأربعة	غرف	اأخرى؛	وبالتال	اأ�سبح	
اأب��واب،	�سمي	كل	 البناء	ت�سع	غرف،	وت�سع	
باب	با�سم	النفو�ض	املخل�سة	التي	�ساهمت	

يف	البناء«)12(.	
عكا	 يف	 الأوىل:	 ق��ب��ل��ت��ان:	 الآن	 للبهائيني	
نحو	ق�سر	البهجة	الذي	عا�ض	فيه	البهاء،	
واإل���ي���ه	حمجهم،	 قبلتهم،	 ه��و	 و	 دف���ن،	 ث��م	
قبلتي	 ث����اين	 ه���و	 ال��ب��ي��ت	 ه����ذا	 اأن	 وب���رغ���م	
ق��دراً	 اأعظمهما	 اإن��ه��ا	 اإل	 ت��اري��خ��ّي��اً	 ال�سرك	
ع��ن��د	ال��ب��ه��ائ��ي��ة؛	لأن��ه��ا	»ب��ال��ك��ي��ان	ال��ي��ه��ودي	
ال�����س��ه��ي��وين«،	ف��ه��ي	جت��ع��ل	م��ك��ان	
ال��ي��ه��ود	ق��ب��ل��ة	ال���ع���ال،	وال��ث��ان��ي��ة:	
باإيران،	 �سرياز	 يف	 ال�سريازي	 بيت	

ويحجون	اإليه	اأي�ساً.	
ق��ب��ل��ت��ه��م	ت��ت��غ��ري	ب��ت��غ��ري	ظ���روف	
البهاء،	فاأيام	اأن	كان	م�سجوناً	يف	
قبلة	 طهران	 �سجن	 ك��ان	 طهران	
البهائيني،	واأيام	اأن	كان	يف	بغداد	
كان	 حيثما	 بغداد؛	 قبلتهم	 كانت	
يف	اأدرنه	كانت	قبلتهم	اأدرن��ه،	وملا	
دفن	يف	عكا	اأ�سبحت	قبلتهم	عكا.
واأر�سدهم	 اأتباعه،	 البهاء	 ونا�سد	
البيان	 م��الأ	 »ي��ا	 بقوله:	 لقبلتهم	
ات��ق��وا	ال��رح��م��ن!	ث��م	ان���ظ���روا	م��ا	ن��زل��ه	يف	
اهلل	 م��ن	يظهره	 القبلة،	 اإمن��ا	 اآخ���ر..	 مقام	
اإىل	 تنقلب	 ينقلب	 متى	 نف�سه-	 -يق�سد:	
اأن	ي�����س��ت��ق��ر،	ك��ذل��ك	ن���زل	م���ن	ل���دن	م��ال��ك	
القدر«،	واأ�ساف:	»واإذا	اأردت	ال�سالة،	ولوا	
الذي	 املقام؛	 الأق��د���ض)13(	 �سطري	 وجهكم	

زيــــــارات الــبــهــائــيــن 
لـــلـــكـــيـــان الـــيـــهـــودي 
النقطاع  تعرف  مل 
طـــــيـــــلـــــة املـــــــراحـــــــل 
ال�سابقة، وهي تاأخذ 
عميقاً،  ديــنــّيــاً  بــعــداً 
اأهــم  كــون  يتمثل يف 
بهائي  ديــنــي  مــركــز 
ُمــــقــــام  الـــــعـــــامل  يف 
حــيــفــا  مــــديــــنــــة  يف 
الكرمل جــبــل  عــلــى 
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جعله	اهلل	مطاف	املالأ	الأعلى،	ومقبل	اأهل	
مدائن	البقاء،	وم�سدر	الأمر	ملن	يف	الأر�ض	

وال�سموات«)	14(.	
ويف	����س���وؤال	لب���ن���ه	ع��ب��د	ال��ب��ه��اء	)ع��ب��ا���ض	

اأفندي(	حول	قبلة	البهائيني؟
ال��ت��وج��ه؛	 بخ�سو�ض	حم��ل	 »اأم����ا	 اأج�����اب:	
مقرته	 -ويعني:	 املقد�سة	 مقرته	 فاإنه	

الذي	 اإلهي؛	 قطعي	 بن�ض	 بعكا-	
جعله	مكانا	للمالأ	الأعلى،	روحي	
الفداء،	 لرتابه	 وكينونتي	 وذات��ي	
العتبة	 ذل���ك	 غ��ري	 اإىل	 وال��ت��وج��ه	
املقد�سة	ل	يجوز،	اإياك	اإياك	اإىل	
مل�سجدي	 اإن����ه	 ل��ع��م��ري	 غ�����ريه!..	
الأق���������س����ى،	و����س���درت���ي	امل��ن��ت��ه��ى،	
وج����ن����ت����ي	ال����ع����ل����ي����ا،	وم���ق�������س���دي	

الأعلى«)15(.	
وهذا	ما	هو	حا�سل	فعاًل؛	فعند	
)1892م(	 �سنة	 يف	 اهلل	 بهاء	 وف��اة	
دف��ن	يف	اإح���دى	ال��غ��رف	يف	البيت	
ويعتر	 البهجة،	 لق�سر	 امل��ج��اور	

مرقده	اأحد	الأماكن	املقد�سة	التي	يزورها	
البهائيون،	وكذلك	قبلتهم	يف	�سالتهم.	

ال��غ��ري��ب	اأن	ه�����وؤلء	ال�����س��ال��ني	ي��وج��ه��ون	
وجهتهم	ن�حو	معبودهم	الذي	ل	ي�ستطع	
اأن	 وق���ت	 ال�����س��ج��ن	 م��ن	 نف�سه	 يخل�ض	 اأن	
كان	�سجيناً،	والذي	كان	ي�ستكي	يف	�سجنه	

وي��ق��ول:	»اأن���ا	امل��ظ��ل��وم	امل��رم��ي	يف	ال�سجن	
الذي	ل	ي�ستطيع	 اإله	هذا	 فاأي	 الأعظم«!	
التخل�ض	من	اأعدائه	بل	وي�ستكيهم؟!	واأي	
اأن	يخرج	من	�سجن	 اإل��ه	ه��ذا	ل	ي�ستطيع	
اإن	دل	فاإمنا	يدل	على	 حب�ض	فيه؟!	وهذا	
عته	هوؤلء	الأتباع	وانتماءاتهم	لأعداء	اأمة	

الإ�سالم.	
وق�������د	وق�������ع	ال���ل���ب�������ض	ع����ن����د	م��ن	
ك��ت��ب	ع���ن	ال��ب��ه��ائ��ي��ة،	وظ����ن	اأن	
»لعمري	 ب��ق��ول��ه��م:	 م��ق�����س��وده��م	
و�سدرتي	 الأق�سى،	 مل�سجدي	 اإن��ه	
امل�����ن�����ت�����ه�����ى،	وج�����ن�����ت�����ي	ال����ع����ل����ي����ا،	
امل�سجد	 باأنه	 الأعلى«	 ومق�سدي	
القد�ض،	 الأق�سى؛	والذي	هو	يف	
وه�������ذا	م����ا	ج�����اء	يف	»م���و����س���وع���ة	
قبلتهم	 ب��اأن	 واليهودية«	 اليهود	
اإىل	القد�ض:	»وي�سلي	البهائيون	
يومّياً	)قبلتهم	القد�ض(،	وبرغم	
اأماكن	 ع��دم	وج��ود	 ُيفرَت�ض	 اأن��ه	
ع���ام���ة	ل���ل���ع���ب���ادة؛	ف������اإن	ال��ك��ت��اب	
ى:	 الأقد�ض	قد	اأو�سى	بت�سييد	معابد	ُت�سماَّ
»م�����س��رق	الأذك�������ار«؛	وه���و	ب��ن��اء	م��ن	ت�سعة	
نة	من	ت�سعة	اأق�سام،	 جوانب،	عليه	قبة	ُمكواَّ
وه����ي	م��ف��ت��وح��ة	ل��ك��ل	اأع�������س���اء	ال��دي��ان��ات	

الأخرى«)16(.	
الأق�سى	هو:	 باملعبد	 فالبهائية	يق�سدون	

مــــــــن مــــعــــتــــقــــداتــــهــــم 
الأديــــــــــان  جـــمـــيـــع  اأن 
�ـــســـحـــيـــحـــة يـــ�ـــســـتـــوي 
الأديــــــــــــــــان  ذلـــــــــــك  يف 
الــ�ــســمــاويــة وغـــرهـــا؛ 
والهندو�سية  كالبوذية 
وال�سيخية، ويرف�سون 
الــ�ــســريــعــة والـــعـــبـــادات 
الإ�ـــــــســـــــالمـــــــيـــــــة؛ مـــن 
ــيــام وزكــــاة  �ــســالة و�ــس
وجهاد وق�سا�س  وحج 
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حينما	 القاديانية	 اأن	 كما	 عكا،	 يف	 قبلتهم	
يطلقون	م�سمى	)امل�سجد	الأق�سى(	فيكون	
مق�سدهم	بذلك:	معبد	قاديان	يف	الهند،	
اً	يف	كتبهم؛	وبذلك	توافق	 وهذا	ما	جاء	ن�سّ
اأن	 زعمهم	 يف	 والقاديانية	 البهائية	 ق��ول	
امل�سجد	الأق�سى	لي�ض	هو	م�سجد	القد�ض.	
ول	�سك	اأن	الكيان	ال�سهيوين	يرعى	معابد	

اأن	 للنظر	 وامل��ل��ف��ت	 ال��ف��رق،	 ت��ل��ك	
يف	 فل�سطني	 يف	 القاديانية	 مركز	
القليل	 اإل	 منطقة	حيفا	ل	يبعد	
ع���ن	م��ع��اب��د	ال��ب��ه��ائ��ي��ني	يف	جبل	
العون	 يالقي	 وكالهما	 الكرمل،	
والح������رتام	م���ن	ق��ب��ل	الح��ت��الل	

اليهودي.	
وُخ���َط���ب	)ع��ب��د	ال��ب��ه��اء(؛	وال��ت��ي	
ب����ع����ن����وان:	 ك�����ت�����اب	 يف	 ُج����م����ع����ت	
»خ��ط��ب	ع��ب��د	ال��ب��ه��اء	يف	اأوروب�����ا	
واأم������ري������ك������ا«)17(،	وال����ت����ي	ب��ل��غ��ت	
الكثري	 فيها	 ذكر	 خطبة؛	 	)114(
م���ن	ال���ب���ل���دان	وامل���ن���اط���ق	وامل����دن	

والأماكن	املقد�سة	لدى	اليهود	والن�سارى	
وغ���ريه���م،	ول	ت���ذك���ر	ال��ق��د���ض	ب��ت��ات��اً	يف	
البهاء(	 )عبد	 اأعطى	 فقد	 الطب!	 تلك	
واملكانة	 التبجيل	 ك��ل	 املقد�سة	 لأماكنهم	
القد�ض	 اأم��ا	 لزائرها،	 والأج��ر	 والقدا�سة،	
وي��اف��ا	ل	 ع��ن	حيفا	 الكثري	 تبعد	 ل	 التي	

تذكر	ولو	عر�ساً!!	لأنه	ل	يريد	اأن	تكون	
الكرمل	 مكانة	جبل	 تفوق	 مكانة	 للقد�ض	
يف	ح��ي��ف��ا،	وم��ع��اب��ده��م	ال��ت��ي	اأق��ي��م��ت	ح��ول	

ذلك	اجلبل.	
وحدة	 �ستحقق	 باأنها	 معابدهم	 وي�سفون	
الأمم	وال�سعوب	والأديان	وامللل)	18(،	فقد	
املوعود«	 اليوم	 »ق��د	ج��اء	 ج��اء	يف	موقعهم	
على	ال�سبكة	العاملية	)الإنرتنت(	
امل��ع��اب��د	 	 »اإناَّ ذل������ك:	 ي����وؤك����د	 م����ا	
البهائية	تعر	ب�سورة	قوية	عن	
روح	الوحدة	والحتاد	بني	جميع	
بالفعل	 الب�سر	 واإن	 العال،	 ملل	
اأثمار	�سجرة	واح��دة،	واأوراق	 هم	

غ�سن	واحد«)19(.	
وه���م	ك��ذل��ك	ل	ي���ج���دون	ح��رج��اً	
عبا�ض«	 حم��ف��ل	 »ق��ب��ة	 ت�سبيه	 يف	
بقبة	م�سجد	ال�سخرة	يف	امل�سجد	
الأق�������س���ى،	ك��م��ا	ي�����س��ف	ال��ي��ه��ود	
م���دي���ن���ة	ح��ي��ف��ا	ب�����اأب�����رز	م��ع��امل��ه��ا	
»مينائها	ال�سهري«،	وكذلك	»قبة	
ت�سبه	 يقولون:	 كما	 وهي	 عبا�ض«،	 حمفل	
اإىل	حد	كبري	م�سجد	ال�سخرة	املذهبة	يف	

امل�سجد	الأق�سى.
ل	 ب��ل	 البهائية،	 عند	 للقد�ض	 مكانة	 ف��ال	
عملهم	 لأن	 عندهم؛	 واملدينة	 ملكة	 مكانة	
هو	التهوين	من	مكانة	مقد�سات	امل�سلمني،	

ـــــة ل  ـــــي ـــــهـــــائ ـــــب ال
يــــجــــدون حــرجــا  
تــ�ــســبــيــه »قــبــة  يف 
حمـــفـــل عــبــا�ــس« 
بــــقــــبــــة مـــ�ـــســـجـــد 
الــــــ�ــــــســــــخــــــرة يف 
الأق�سى  امل�سجد 
مــــــكــــــانــــــة  ول 
للقد�س  عــنــدهــم 
ملكة  مكانة  بــل ل 
لـــلـــمـــديـــنـــة! ول 
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وجعل	مقابرهم	ومعابدهم	التي	اأن�سوؤوها	
تفوق	 التي	 وامل��ك��ان��ة؛	 البهجة	 لها	 حديثاً	

مقد�سات	امل�سلمني	جميعاً.	
اليون�سكو	 منظمة	 اأعلنت	 عاملي	 وبتواطوؤ	
-وه�������ي	م��ن��ظ��م��ة	دول����ي����ة	ت���اب���ع���ة	ل����الأمم	
	)20()2008 ي��ول��ي��و	 	8( ي���وم	 يف	 امل��ت��ح��دة-	
البهائية	يف	عكا	وحيفا	 اختيارها	املقامات	

م��ن	ال����رتاث	الإن�����س��اين	ال��ع��امل��ي،	
جلنة	 اأ���س��درت	 ال�سنة	 نف�ض	 ويف	
الرتاث	العاملي	التابعة	لليون�سكو	
خالل	اجتماعاتها	يف	كندا	قراراً	
ي�����س��م��ح	ل�����س��ل��ط��ات	الح���ت���الل	يف	
ب��اب	 ع��ل��ى	 ب���الإ����س���راف	 فل�سطني	
اأبواب	امل�سجد	 اأحد	 املغاربة؛	وهو	
واأجازت	 اأباحت	 الأق�سى،	وبذلك	
م��ن��ظ��م��ة	ال��ي��ون�����س��ك��و	ل�����س��ل��ط��ات	
الح����ت����الل	اإج�������راء	ال��رتم��ي��م��ات	
-ح�سب	زعمهم!-	يف	باب	املغاربة،	
واأع�����ط�����ي�����ت	ب����ذل����ك	ال�������س���ل���ط���ات	
من	 الدولية	 ال�سرعية	 اليهودية	

اأجل	اإجراء	التغيريات	ال�ساملة	يف	�ساحات	
حارة	املغاربة،	وباب	املغاربة)21(؛	والذي	هو	
جزء	من	امل�سجد	الأق�سى،	واأحد	اأبوابه.	

والتعليم	 للرتبية	 املتحدة	 الأمم	 منظمة	
ب���	 ي���ع���رف	اخ���ت�������س���اراً	 اأو	م����ا	 وال���ث���ق���اف���ة،	
	،)1945( ع����ام	 ت��اأ���س�����س��ت	 )ال���ي���ون�������س���ك���و(،	

لنف�سها	 املنظمة	 ح��ددت��ه	 ال���ذي	 وال��ه��دف	
هو:	بناء	ح�سون	ال�سالم	يف	عقول	الب�سر	
ع���ن	ط���ري���ق	ال��رتب��ي��ة	وال��ع��ل��م	وال��ث��ق��اف��ة	
ال��ت��ع��اون	بني	 ورف���ع	م�ستوى	 والت�����س��ال،	
والتعليم	 الرتبية	 العال	يف	جمالت	 دول	
وال���ث���ق���اف���ة؛	لإح������الل	الح�������رتام	ال��ع��امل��ي	
ل��ل��ع��دال��ة،	ول�����س��ي��ادة	ال���ق���ان���ون،	وحل��ق��وق	
الإن�����������س�����ان،	وم�����ب�����ادئ	احل���ري���ة	

الأ�سا�سية.
زعم	 -ح�سب	 اليون�سكو	 وت��دع��م	
امل��ن��ظ��م��ة-	ات���ف���اق���ي���ات	ال��ت��ع��اون	
احل�سارة	 على	 للحفاظ	 العاملي	
ال���ع���امل���ي���ة	وال��������رتاث	ال��ط��ب��ي��ع��ي،	
وحماية	حقوق	الإن�سان،	واإحدى	
م��ه��ام��ه��ا:	الإع������الن	ع���ن	ق��ائ��م��ة	
العاملي؛	 الثقايف	 ال���رتاث	 م��واق��ع	
املجتمع	 بجهود	 �سليمة	 لإبقائها	

الدول!!	
لليهود	 ال��ي��ون�����س��ك��و	 اأع��ط��ت	 ل��ق��د	
للعمل	 ال��ي��د	 واإط����الق	 ال�سرعية	
وب�سط	 ح��ول��ه،	 وم���ا	 الأق�����س��ى	 امل�سجد	 يف	
امل�سلمني	 مقد�سات	 على	 اليهود	 �سيطرة	
حتت	مظلة	الرعاية	الدولية،	ول	�سك	اأن	
القرار	هو	قرار	ظال	حاقد!	فكيف	 ذلك	
يعطى	اليهود	دور	ر�سمي	من	اأجل	متابعة	
طاملا	 والذي	 الأق�سى)22(،	 امل�سجد	 ترميم	

اأعـــطـــت الــيــونــ�ــســكــو 
لــلــيــهــود الــ�ــســرعــيــة 
واإطالق اليد للعمل 
الأق�سى  امل�سجد  يف 
وب�سط  حــولــه،  ومـــا 
�سيطرة اليهود على 
امل�سلمن  مقد�سات 
حتت مظلة الرعاية 
�سك  ول  الـــدولـــيـــة، 
اأن ذلــك الــقــرار هو 
قـــرار ظـــامل حــاقــد!
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�سدرت	القرارات	منذ	اأكر	من	)40(	عاماً	
من	اليون�سكو	يدين	ويجرم	تلك	املمار�سات	

والإجراءات!!	
وخال�سة	الأم��ر:	اأن	كل	ما	يخ�ض	الدين	
ال��ب��ه��ائ��ي	ل���ه	ك���ل	ال��ت�����س��ه��ي��الت	وال��رع��اي��ة	
والدعم	والتمكني،	فاللعب	يف	ورقة	الفرق	
اأتقنها	اليهود	جيداً،	وجنوا	من	 الباطنية	

خاللها	مكا�سب	عدة،	فلم	يكتف	
فل�سطني،	 باغت�ساب	 ال�سهاينة	
وحم���������اولت	ت���ه���وي���د	ال���ق���د����ض،	
ب�سكل	 فل�سطني	 ق�سية	 وت�سفية	
ن��ه��ائ��ي؛	ب���ل	جت������اوزوا	ذل���ك	اإىل	
حماولت	لتزوير	تاريخ	املنطقة،	
والعبث	به،	وزرع	الفرق	الباطنية	
بني	امل�سلمني	من	اأهل	فل�سطني.	

• الهوام�ض:
)1(	انظر:	»البهائية	نقد	وحتليل«،	اإح�سان	
واليهودية	 اليهود	 و»مو�سوعة	 اإلهي	ظهري،	
وال�����س��ه��ي��ون��ي��ة«،	ع��ب��د	ال����وه����اب	امل�����س��ريى،	
و»امل��و���س��وع��ة	امل��ي�����س��رة	يف	الأدي�����ان	وامل��ذاه��ب	
،والأحزاب	املعا�سرة«	الندوة	العاملية،	وموقع	

	www. )الإن���رتن���ت(:	 العاملية	 ال�سبكة	 يف	 البهائية	
. 	bci.org

املكرمة	 الإ�سالمية	يف	مكة	 املنظمات	 	وقرر	موؤتر	 	)2(
اأن	البهائية	حركة	�سهيونية	غري	اإ�سالمية،	وقرر	كذلك	
يف	 البهائية	 ا�سم	 و�سع	 اليهودي	 الكيان	 مقاطعة	 مكتب	

القائمة	ال�سوداء	لثبوت	�سلتها	بال�سهيونية.	
)3(	وكان	اجلنود	الهنود	من	القاديانيني؛	كما	اعرتف	به	

ابن	الغالم	القادياين	يف	جملة	»الف�سل«	القاديانية،	عدد	
)23(،	نوفمر	)1918م(.	

اإلهي	ظهري،	ط2،	 اإح�سان	 نقد	وحتليل«،	 »البهائية	 	)4(
)1401ه�-1981م(،	املكتبة	العلمية،	املدينة	املنورة.	

)5(	»البهائية	يف	خدمة	ال�ستعمار«،	عن	منظمة	الإعالم	
الإ�سالمي،	)�ض22(.	

)6(	القرارات	ال�سادرة	عن	املوؤترات	البهائية	هي	بعينها	
اأهداف	املا�سونية	وال�سهيونية.	

)7(	ل	يتورع	البهائيون	يف	معر�ض	تعريفهم	
ب��اأن��ف�����س��ه��م	يف	م��واق��ع��ه��م	يف	الإن����رتن����ت	عن	
الزعم	باأن	البهائية	هي	ثاين	اأو�سع	الديانات	
واأنها	 انت�سارها،	 حيث	 من	 امل�ستقلة	 العاملية	
العال،	 ومنطقة	يف	 بلداً	 موجودة	يف	)235(	
	)2100( اأك��ر	من	 لقد	جئنا	من	 ويقولون:	
عددهم	 ويقدرون	 وعرقية،	 قبلية	 جمموعة	

يف	العال	بحوال	خم�سة	ماليني	ن�سمة!!
)8(	م��ن	جم��الت��ه��م:	»جم��ل��ة	جن��م	ال��غ��رب«،	
ت�سدر	من	املحفل	البهائي،	»م�سرق	الأذكار«	
ل�سان	 الآم��ري��ة«	 الأخ��ب��ار	 »ج��ري��دة	 �سيكاغو،	
املحتلة،	 فل�سطني	 العاملي،	 البهائي	 املحفل	
حركة	 تتبع	 العلم«	 واأ�سدقاء	 القافلة	 »دليل	
���س��ب��اب��ي��ة	ق���ام���ت	ع��ل��ى	امل���ب���ادئ	ال��ب��ه��ائ��ي��ة	يف	

نيويورك.
وم���ن	ك��ت��ب��ه��م:	»ال��ب��ي��ان	ال��ف��ار���س��ي«	ط��ب��ع	يف	
اإيران	والهند،	و»البيان	العربي«	طبع	يف	الهند	والعراق،	
و»الإيقان«	طبع	يف	املحفل	البهائي	امللي	بكرات�سي،	و»بهاء	
البهائي	 ال��روح��اين	 املحفل	 ال��رح��م��ن«	 ن�سائم	 اإل��ه��ي	 ي��ا	
امل��رك��زي	ب�سمال	اأف��ري��ق��ي��ا،	و»احل��ج��ج	ال��ب��ه��ي��ة«	ط��ب��ع	يف	
البهائية	 حم��ف��ل	 يف	 ط��ب��ع��ه	 واأع���ي���د	 )1925م(	 ال��ق��اه��رة	
ب�سمال	�سرق	اأفريقيا،	و»خمت�سر	املبادئ	الإلهية«	املحفل	
و»الكواكب	 اأفريقيا،	 �سرق	 �سمال	 يف	 املركزي	 الروحاين	

ال�سهاينة  يــكــتــف  مل 
فل�سطن،  باغت�ساب 
وحمـــــــــــاولت تـــهـــويـــد 
الــــقــــد�ــــس، وتــ�ــســفــيــة 
ق�سية فل�سطن ب�سكل 
نــهــائــي؛ بـــل جتــــاوزوا 
حمـــــاولت  اإىل  ذلـــــك 
لــــــــتــــــــزويــــــــر تـــــــاريـــــــخ 
املــنــطــقــة، والــعــبــث بــه، 
الباطنية   الفرق  وزرع 
بــــن اأهـــــــل فــلــ�ــســطــن
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عبد	 مل��ريزا	 والبهائية«	 البابية	 ظهور	 ت��اري��خ	 يف	 ال��دري��ة	
احل�سني	-موؤرخ	البهائية-،	و»خطب	عبد	البهاء	يف	اأوروبا	
�سمال	 يف	 للبهائية	 املركزي	 الروحاين	 املحفل	 واأمريكا«	
املباركة«	 اأبابا-	احلب�سة،	و»الأل��واح	 اأدي�ض	 اأفريقيا،	 �سرق	
يف	 البهاء،	طبع	 لعبد	 والبهائية	 البابية	 يف	 �سائح	 مقالة	

القاهرة	)1925م(.	
http://albahaiyah. املوقع:	 عنوان	 	)9(

global-et.com/arabic
)10(	املرجع	ال�سابق	نف�سه.	
)11(	املرجع	ال�سابق	نف�سه.	
)12(	املرجع	ال�سابق	نف�سه.	

)13(	يعني:	ق�سره	يف	عكا،	اأما	بعد	موته	فقره	هو	قبلة	
البهائية.	

)14(	»البهائية	وجذورها	البابية«	)�ض88(.	
)15(	»ال��ب��ه��ائ��ي��ة	وج���ذوره���ا	ال��ب��اب��ي��ة«	ع���ن	ال�����اروري،	
»كجينة	حدود	واأحكام	)فار�سي(	وخزينة	وحدود	واأحكام«	

)�ض21-20(.	
)16(	»م��و���س��وع��ة	ال��ي��ه��ود	وال���ي���ه���ودي���ة«،	ع��ب��د	ال��وه��اب	

امل�سريي،	)5/	469(.	
واأم��ري��ك��ا«،	طبعة	 اأوروب����ا	 ال��ب��ه��اء	يف	 )17(	»خ��ط��ب	عبد	
اأفريقيا،	 ���س��رق	 للبهائيني	 امل��رك��زي	 ال��روح��اين	 املحفل	

اأدي�ض	اأبابا-	احلب�سة،	ط1،	)1972م(.
)18(	واأّنى	ملثله	اأن	يوحد	اأ�سرة	ف�ساًل	عن	توحيد	العال؟	
األ	يفرتق	هو	واأخ��وه	�سبح	اأزل	طيلة	عمرهما،	وحاول	
الغ�سن	 ابنيه	 ذل��ك	مع	 اأخيه؟	ثم	ح��دث	 كل	منهما	قتل	
ال��دي��ان��ة	 انق�سمت	 اأن	 اإىل	 الأك�����ر؛	 وال��غ�����س��ن	 الأع���ظ���م	
واح��دة	 ك��ل	 دي��ان��ات،	 اإىل	خم�سة	 اأ�س�سوها	 التي	 ال��واح��دة	
منها	حتارب	البقية،	وهي:	بابيون	الل�ض،	والبهائيون،	
ذلك	 بعد	 يدعون	 ثم	 امل��ارق��ون،	 والناق�سون	 والأزل��ي��ون،	

قدرتهم	على	توحيد	العال؟!!	

http ://thepromiseday . )19 (
wordpress.com

»من	عجائب	 بالآتي:	 التاريخ	 ذلك	 على	 ويعلقون	 	)20(
الأق����دار	اأن	ي��اأت��ي	ه��ذا	الخ��ت��ي��ار	ي��وم	واح���د	قبل	ذك��رى	
انظر:	 	،»)1850 يوليو	 	9( ف��ى	 ال��ب��اب	 	 	 املب�سر	 ا�ست�سهاد	
http://	)امل��وع��ود ال��ي��وم	 البهائي	)ق��د	ج��اء	 امل��وق��ع	
thepromiseday .wordpress .

	com
واأ�سحت	 امل��األ��وف،	 عن	 خرجت	 اليون�سكو	 منظمة	 	)21(
اأداة	من	اأدوات	الكيان	ال�سهيوين	الذي	ي�سفي	ال�سرعية	
على	مار�ساته	واإجرامه	بحق	الب�سر	وال�سجر	واحلجر	..	
ولعل	اليون�سكو	اأتى	دورها	لتدمري	احلجر	بعد	اأن	رعت	
موؤ�س�سات	الأمم	املتحدة	تدمري	الب�سر	وال�سجر	..	ولكن	
�سامداً	 بقى	 ال��ذي	 الأق�سى	 امل�سجد	 بناء	 وهو	 اأي	حجر	

منذ	اأكر	من	)1400(	�سنة!!
املغاربة	على	لئحة	الرتاث	 باب	 القرار	ي�سع	 )22(	هذا	
ل�سلطات	 �سيتيح	 وال�����ذي	 »ي����ه����ودي«!!	 ك����رتاث	 ال��ع��امل��ي	
الرامية	 تنفيذ	خمططاتها	 يف	 ق��دم��اً	 امل�سي	 الح��ت��الل	
ل��ت��ه��وي��د	م��دي��ن��ة	ال���ق���د����ض،	وت��غ��ي��ري	م��ع��امل��ه��ا	وط��اب��ع��ه��ا	
الأق�سى،	 امل�سجد	 على	 النهائية	 وال�سيطرة	 الإ�سالمي،	
اأي	 اليهود	عنه	يف	 واق��ع��اً	ل	ميكن	رج���وع	 اأم���راً	 وف��ر���ض	

مفاو�سات	جارية	اأو	قادمة.	



مخطوطات إسالمية 

بني أيدي اليهود

"تاريخ املالكية يف 

بيت املقدس"

 م. مبتسم أحمد الحجي

قراءة يف كتاب :

صدر حديثا :
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اإ�����س����دار	ل��ي�����ض	ب��ج��دي��د	ول��ك��ن��ه	ي��ح��م��ل	يف	
اإليه	 اآلت	 طياته	�سرخة	مكلوم	يتاأل	ما	
اأو�ساع	املخطوطات	الإ�سالمية	يف	مكتبات	

و���س��ع	 اأن	 ب���ع���د	 ف��ل�����س��ط��ني	
 – اهلل	 ق��ات��ل��ه��م	 	- ال���ي���ه���ود	

اأيديهم	القذرة	عليها.
ال��ك��ت��اب	اإ�����س����داٌر	م��ت��وا���س��ٌع	
ع��ن	 ����س���ف���ح���ات���ه	 ت����زي����د	 ل	
من	 �سفحة	 اأرب���ع���ني	 	)40(
ال���ق���ط���ع	امل����ت����و�����س����ط،	وه���و	
ي��ح��م��ل	يف	ط��ي��ات��ه	���س��رخ��ة	
ل��ك��ل	 حت����ذي����ر	 ون��������داء	 األ	
ال��ق��ل��وب	وال�����س��م��ائ��ر	احلية	
ين	 الدِّ َهّم	هذا	 التي	حتمل	

اإىل	 الأمة	ورجوعها	 لنه�سة	هذه	 وت�سعى	
ع�سرها	الذهبي.

عام	 الأوىل	 طبعته	 يف	 ال��ك��ت��اب	 ���س��در	  •
"املكتب	 دار	 ع����ن	 1439ه�����������	  – 2018م	
امل��وؤل��ف	 وح��ر���ض	 ب����ريوت،	 الإ�سالمي" يف	
ع��ل��ى	ت�����س��م��ني	ر���س��ال��ت��ه	مب���راج���ع	مهمة	
 – الرغم	من	�سغرها	 – على	 لها	 ا�ستند	

بلغت	نحًوا	من	)10(	ع�سرة	مراجع	وذلك	
للتدليل	على	اأهمية	ما	يدعو	اإليه	وي�سري	

اإليه	يف	ر�سالته.
ال��دك��ت��ور	 ه���و	 • وامل���وؤل���ف	
حم���م���د	ل���ط���ف���ي	ال�����س��ب��اغ	
وق���د	  – اهلل	 رح����م����ه	  –
اأن	 ق���ب���ي���ل	 امل���ن���ي���ة	 واف�����ت�����ه	
ت���رى	ر���س��ال��ت��ه	ه���ذه	ال��ن��ور	
فقد	 امل��ط��ب��وع��ة،	 حلتها	 يف	
ك���ان���ت	وف���ات���ه	يف	)���س��ب��اح	
اجل��م��ع��ة	7	���س��ف��ر	1439ه�����	
	2017 اأك��ت��وب��ر	 	27 امل���واف���ق	
ال�����س��ع��ودي��ة	 ال��ع��ا���س��م��ة	 يف	
الريا�ض(	بعد	حياة	حافلة	
لأك���ر	من	 وامل��ع��ريف	 الأك���ادمي���ي	 بالعطاء	
ثالثني	�سنة،	ترك	خلفه	نحًوا	من	اأربعني	
موؤلًفا	تزخر	بها	املكتبة	الإ�سالمية	ف�ساًل	
عن	البحوث	واملقالت	املتناثرة	يف	ال�سحف	

واملجالت.
قبل	 كتبها	 مقالة	 عن	 عبارة	 • والر�سالة	
اأكر	من	ثالثني	�سنة،	ون�سرها	يف	جملة	

خمطوطات اإ�شالمية بني اأيدي اليهود قراءة
في كتاب

املوؤلف/	د.	حممد	بن	لطفي	ال�سباغ

 م. مبتسم أحمد الحجي
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)الدارة(	يف	عدد	حمرم	1406ه�	/	�سبتمر	
1985م	كان	يهدف	من	خاللها	اإىل	حفظ	

هذا	الرتاث	الإ�سالمي	ال�سائع.
على	  – اهلل	 رح��م��ه	  – ح��ر���ض	 وق����د	  •
ت��ق�����س��ي��م	ال���ر����س���ال���ة	– ع��ل��ى	ال���رغ���م	من	
باب	 – اإىل	مقدمة	وف�سلني	مع	 ق�سرها	

للمقرتحات	وخاتة.
ج����اءت	 ف���ق���د	 امل����ق����دم����ة	 • اأم�������ا	
الذي	وجهه	 النداء	 انطالًقا	من	
احل��ق	 ج���اد	 ال�سيخ	 الأزه����ر	 �سيخ	
"نداء	 بعنوان	  – اهلل	 رحمه	  –
الإ�سالمية	 امل��خ��ط��وط��ات	 لإن��ق��اذ	
ع��دد	 يف	 ون�����س��ره��ا	 القد�ض"  يف	
ج���ري���دة	ال�������س���رق	الأو�����س����ط	ي��وم	
اجلمعة	1985/5/10م	وحذر	فيها	
اإف�ساد	ما	حتت	 من	مكر	يهود	يف	

اأيديهم	من	ثروة	فكرية.
تاريخ	 بيان	 امل��وؤل��ف	يف	 �سرع	 وق��د	
امل���اك���ر	وال�������س���يء	-	منذ	 ال��ي��ه��ود	
عليه	 اهلل	 �سلى	 ال��ر���س��ول	 مبعث	

و���س��ل��م	،	وخ���الل	ت��اري��خ��ه	يف	امل��دي��ن��ة	-	يف	
امل��ك��ر	وال�����داع	وال��ت��ح��ال��ف	م��ع	املنافقني	
والكفار	من	اأجل	دحر	الدعوة	الإ�سالمية	
�سلى	 النبي	 على	 وال��ت��اآم��ر	 ب��ل	 وا�سقاطها	
قتله	 نف�سه	وحم���اول���ة	 	 و���س��ل��م	 ع��ل��ي��ه	 اهلل	

مراراً	...

وم����ن	ث���م	ت��اري��خ��ه��م	ال���ق���ذر	ع���ر	ت��اري��خ	
الالفة	الرا�سدة	ودول	الإ�سالم	والالفة	
الأموية	والعبا�سية	وو�سوًل	اإىل	الالفة	
ال��ع��ث��م��ان��ي��ة،	وه��ك��ذا	دوال���ي���ك	ح��ت��ى	وق��وع	
فل�سطني	باأيديهم	الآثمة،	كل	ذلك	يف	�سرد	
تاريخي	�سريع	للتدليل	على	اأن	مكر	الليل	
والنهار	ل	ينقطع	عر	الزمان	ومب�ساعدة	
كل	من	و�سلت	اأيديهم	اإليهم	من	

الأعداء	واملنافقني.
وك���ان���ت	ه����ذه	امل���ق���دم���ة	ت��ه��ي��ًدا	
م����ه����ًم����ا	ل�����س����ت���������س����ع����ار	ال���ط���ر	
امل���ح���دق	ب�����رتاث	امل�����س��ل��م��ني	بعد	
لكثري	 وم�����س��ادرت��ه��م	 ���س��رق��ت��ه��م	
التي	 واملكتبات	 املخطوطات	 من	
فل�سطني	 اأر���ض	 بها	 تزخر	 كانت	

والقد�ض.
ف��ج��اء	 الأول	 ال��ف�����س��ل	 اأم�����ا	  •
اإ�سالمية	 بعنوان:)خمطوطات	
حت����ت	اأي��������دي	ال����ي����ه����ود(،	وف��ي��ه	
م��ن	 ال���ه���ائ���ل	 ال����ك����م	 اإىل	 اأ������س�����ار	
امل��خ��ط��وط��ات	ال��ت��ي	اخ��ت��ف��ت	ب��ع��د	ع����دوان	
واحتاللها	 وفل�سطني	 القد�ض	 على	 يهود	
بع�سرات	 الباحثني	 بع�ض	 يقدرها	 وال��ت��ي	
الآلف،	والتي	ل	يوجد	مرجع	علمي	موثق	
اأو	فهار�ض	ميكن	الرجوع	اإليها	لتحديدها	
حقيقياً	 تهديداً	 ي�سكل	 ما	 وهو	 بال�سبط،	

اإ�ـــســـدار يــحــمــل يف 
طــــيــــاتــــه �ـــســـرخـــة 
مما  يــتــاأمل  مكلوم 
ــاع  اآلــــت اإلــيــه اأو�ــس
املـــــــخـــــــطـــــــوطـــــــات 
الإ�ـــــســـــالمـــــيـــــة يف 
فل�سطن  مكتبات 
و�ــــســــع  اأن  بـــــعـــــد 
قاتلهم   - الــيــهــود 
اأيـــديـــهـــم   – اهلل 
الـــــــقـــــــذرة عــلــيــهــا
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لهذا	الرتاث؛	حيث	اإنه	من	املعلوم	اأن	كل	
عال	اأو	مفتي	– من	تخرج	على	يديه	ثلة	
من	العلماء	– كانت	لديه	مكتبته	الا�سة	
التي	تزخر	بالكثري	من	املخطوطات	�سواًء	
يف	فل�سطني	اأو	غريها	من	بالد	امل�سلمني،	
لتوثيقها،	 فهر�ض	 اأو	 م�سرد	 ثمة	 ولي�ض	
الأي��ام	يتجلى	لنا	عددها	 ولكن	مع	م��رور	

وح��ج��م��ه��ا	م���ع	ان��ت�����س��ار	ال��ب��ح��ث	
واملعرفة.

وع����ل����ى	ال����رغ����م	م����ن	ق����ي����ام	ع���دة	
ال�����دول	 ب��ع�����ض	 – يف	 م�������س���اري���ع	
العربية	والإ�سالمية	– من	اأجل	
وفهر�سة	 وج��م��ع	 مل��ل��م��ة	 حم��اول��ة	
اأمكن	من	خمطوطات	العال	 ما	
اأنظمة	 وفق	 والعربي	 الإ�سالمي	
ع��ل��م��ي��ة	ح��دي��ث��ة،	حت��اف��ظ	عليها	
وُت���ع���ّده���ا	م���ن	اأج�����ل	ا���س��ت��ك�����س��اف	
املفقود	واإكمال	النواق�ض،	وجمع	
اأنها	مازالت	 اإل	 ....ال��خ.	 املتفرق	
ت���رق���ى	 م���ت���وا����س���ع���ة	ل	 ج�����ه�����وداً	

عجزها	 ع��ن	 ف�ساًل	 امل��ط��ل��وب،	 للم�ستوى	
عن	الو�سول	لكثري	من	مواطن	وجود	هذا	
على	 ا	 وخ�سو�سً العظيم،	 الفكري	 الرتاث	

اأر�ض	فل�سطني.
ما	يجعل	اجلزم	بعدم	وجود	كتاب	معني	
ب��ني	حيز	عال	 م��ا	يكمل	نق�سه	 اأو	وج��ود	

يظهر	 ملا	 نظراً	 الع�سري،	 من	 املخطوطات	
ب��ني	احل��ني	والآخ����ر	م��ن	ن���وادر	وك��ن��وز	ل	
اأ�سحت	 اأنها	 ُيظن	 كان	 اأو	 قبل	 تعرف	من	

يف	طي	الن�سيان	وال�سياع.
وي���دل���ل	ع��ل��ى	ذل����ك	ب���ع���دد	م���ن	الأم���ث���ل���ة،	
الق�سطلي	 دّراج	 )اب��ن	 دي��وان	 ن�سخة	 منها	
ت421ه���(	والذي	كان	يف	حكم	املفقود،	اإىل	
اأن	ع���ر	ع��ل��ى	خم���ط���وط	ل���ه	يف	
بع�ض	 ج��ه��ود	 بف�سل	 )ال��رب��اط(	
الباحثني!	وكذلك	)�سحيح	ابن	
خ��زمي��ة	ت311	ه����(	وال�����ذي	ك��ان	
اإىل	ع��ه��د	ق��ري��ب	 ُي��ع��د	م���ف���ق���وداً	
اإىل	اأن	تت	فهر�سة	خمطوطات	
م���ك���ت���ب���ات	ت����رك����ي����ا،	ف���اأخ���رج���ه���ا	
ع��ال	 اإىل	 الأع���ظ���م���ي	 د.حم���م���د	

الوجود.
الكرى	 الن�سائي	 )�سن	 وكذلك	
ت	303ه�(	والتي	كان	العثور	عليه	
مب��ن��زل��ة	ك��ن��ز	ك��ب��ري	ب��ع��د	اأن	ك��ان	
ُع��ر	 اأن	 اإىل	 ف��ق��دان��ه	 اإل	 ي�����س��ار	
الوجود،	 حيز	 اإىل	 واأُخ���رج	 الهند	 يف	 عليه	
اأراد	 ولكن	 عليه،	 ُع��ر	 كثري	ما	 وغريها	
اإليه،	 يرمي	 ما	 على	 التدليل	 هنا	 امل��وؤل��ف	
م��ن	اأن	ت���راث	الأم����ة	امل��ف��ق��ود	ي��ح��ت��اج	اإىل	
الهيئات	 كافة	 من	 وتعا�سد	 جبارة	 جهود	
واملوؤ�س�سات	ل�ستعادته	بال�سورة	التي	تليق	

اجلــــــهــــــود  تــــــــــــــزال  ل 
املــــبــــذولــــة مــتــوا�ــســعــة 
وجمع  مللمة  اأجـــل  مــن 
من  اأمكن  ما  وفهر�سة 
خمــــطــــوطــــات الـــعـــامل 
الإ�ـــســـالمـــي والــعــربــي 
وفـــــق اأنـــظـــمـــة عــلــمــيــة 
حديثة، حتافظ عليها 
وُتـــــعـــــّدهـــــا مـــــن اأجـــــل 
ا�ـــســـتـــكـــ�ـــســـاف املـــفـــقـــود 
واإكــــــمــــــال الـــنـــواقـــ�ـــس
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به،	وقبل	اأن	يتمكن	اأعداء	الأمة	من	العبث	
به	اأو	اتالفه،	اأو	حتى	التهاون	والهمال	له	
باأيدي	بع�ض	اجلهلة	من	امل�سلمني	الذين	
ل	يقّدرون	قدره	)ويف	الزوايا	خبايا(	...!

املكتبات	 نوعية	 لبيان	 املوؤلف	 تطرق	 • ثم	
ال��ت��ي	ك��ان��ت	م���وج���ودة	يف	ف��ل�����س��ط��ني	قبيل	
الح�����ت�����الل	ال�������س���ه���ي���وين	ل���ه���ا	وه�����ي	ع��ل��ى	

نوعني:
مكانه	 معروف	 الأول:	 النوع	  •
عر�سة	 ولكنه	 	 كتبه،	 ومفهر�سة	
الإهمال	 ب�سبب	 وال�سياع	 للتلف	

وقلة	العناية.
الثاين:	جمهول،	وكان	 • والنوع	
يف	 العلمية	 الأ���س��ر	 لبع�ض	 م��ل��ًك��ا	
ف��ل�����س��ط��ني،	ث����م	ب���ع���د	ال����ن����زوح	يف	
امل��ك��ت��ب��ات	 ه����ذه	 اآل����ت	 1948م	 ع����ام	
	- ب���ح���ال���ه	 اأع����ل����م	 واهلل	 ل���ل���ع���دو-	
اأ�سحينا	 بالقليل،	 لي�ض	 وحجمها	
ن��ت��ل��م�����ض	اأخ����ب����اره����ا	م����ن	ب��ع�����ض	
العلماء	واملوؤرخني	الذين	حاولوا	

الأحاديث	والأخبار	عنها،	 اأو	�سرد	 توثيقها	
م��ن��ه��م:	ال��ب��ح��اث��ة	الأ���س��ت��اذ/	اأك����رم	زع��ي��رت،	
ال�سامن،	 م�سهور	 ال�سيخ/	 نابل�ض	 وقا�سي	
وال�سيخ/	 ال�سعود،	 اأب��و	 مو�سى	 والأ���س��ت��اذ/	
عبداحلميد	ال�سائح،	وال�سيخ/	�سعد	الدين	
���س��اب��ًق��ا،	يف	جهود	 ال��ق��د���ض	 ال��ع��ل��م��ي	مفتي	

م�سكورة	ثمينة.
• ثم	عّرج	الكاتب	على	مقال	�سيخ	الأزهر	
ال�����س��اب��ق	وال������ذي	اأط���ل���ق���ه	خ����الل	اج��ت��م��اع	
لبحوث	 امل��ل��ك��ي	 للمجمع	 ال���راب���ع	 امل���وؤت���ر	
اأهمية	 لبيان	 وذلك	 الإ�سالمية،	 احل�سارة	
اأطلقها	 التي	 ال�ستغاثة	 وهذه	 النداء	 هذا	
ملا	ميثل	تهديًدا	حقيقًيا	لع�سرات	بل	مئات	
الأل����وف	م��ن	امل��خ��ط��وط��ات	والتي	
بتنا	ل	نعلم	عنها	�سيًئا،	والوف	
لل�سياع	 تعر�سها	 م��ن	 احلقيقي	
ال��ع��ف��ن	 اأو	 وال��ن�����س��ف	 احل�����رق	 اأو	
والإه��م��ال	اأو	الإت���الف	والإخ��ف��اء	
امل��ت��ع��م��د	ل���ت���اري���خ	ع��ل��م��ي	ع��ري��ق	

للم�سلمني.
ف�سل	 يف	 ����س���رع	 ذل����ك	 وب���ع���د	  •
ج���دي���د	ل��ب��ي��ان	اأه�����م	امل��ك��ت��ب��ات	يف	
ف��ل�����س��ط��ني	امل��ح��ت��ل��ة	يف	حم��اول��ة	
ل�سردها	كنوع	من	التوثيق	تكون	
م��ف��ت��اح��اً	ل���غ���ريه	م���ن	ال��ب��اح��ث��ني	
لإك����م����ال	ه����ذا	ال���ط���ري���ق،	و���س��ب��ق	
ال��ع��ل��م��اء	والباحثني	 اأ���س��م��اء	 ت��وث��ي��ق	 ذل���ك	
ال��ذي��ن	ك��ت��ب��وا	يف	ه���ذا	امل�����س��م��ار	ق��ب��ل��ه	مع	
د.حممد	 منهم:	 ن�سرهم،	 ت��واري��خ	 توثيق	
اأ�سعد	طل�ض	يف	بحثه	)دور	كتب	فل�سطني	
ونفائ�ض	خمطوطاتها(،	واأ.فليب	طرازي،	
�سزكني،	 ف��وؤاد	 ود.	 القا�سمية،	 اأ.خ��ريي��ة	 و	

املـــــكـــــتـــــبـــــات الــــتــــي 
فل�سطن  يف  كــانــت 
ــــالل  قـــبـــيـــل الحــــت
ال�سهيوين نوعان: 
نوع معروف مكانه 
ومــفــهــر�ــســة كــتــبــه،  
ولـــــكـــــنـــــه عــــر�ــــســــة 
لــلــتــلــف والــ�ــســيــاع 
والـــثـــاين جمــهــول، 
لبع�س  ملًكا  وكـــان 
الأ�ــــــســــــر الــعــلــمــيــة
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واأ.كوري�ض	عواد	وغريهم.
ال��ت��ي	 امل��ك��ت��ب��ات	 • واأه������م	

ذكرها:	
ال���ك���رم���ل	 -	م���ك���ت���ب���ة	دي������ر	

بحيفا.
-	مكتبة	احلرم	الإبراهيمي	

بالليل.
-	م���ك���ت���ب���ة	����س���ع���ي���د	ال����ك����رم����ي	يف	

طولكرم.
-	م��ك��ت��ب��ة	م�����س��ج��د	اأح����م����د	ب��ا���س��ا	

اجلزار	يف	عكا.
-	مكتبة	ح�سن	�سدقي	الديجاين	

بالقد�ض.
-	املكتبة	الالدية	بالقد�ض.

-	م��ك��ت��ب��ة	امل���در����س���ة	ال�����س��الح��ي��ة	
بالقد�ض.

-	مكتبة	عبداهلل	خمل�ض	بالقد�ض.
-	مكتبة	امل�سجد	الأق�سى.

-	املكتبة	الفخرية	بالقد�ض.
-	مكتبة	بيت	اجلوهري	بنابل�ض.

وغريها	كثري،	حيث	عّد	اأكر	من	)40(	اأربعني	
عن	غريها	 ف�ساًل	 وحدها	 القد�ض	 يف	 مكتبة	
...	مع	توثيق	عدد	ما	كان	بكل	منها	من	كتب	

اأو	خمطوطات	اأو	فهر�سة	بتواريخها	..
ب��ع�����ض	 ت���ق���دمي	 يف	 امل����وؤل����ف	 ����س���رع	 • ث����م	
و�سون	 حفظ	 يف	 ت�سهم	 التي	 الق��رتاح��ات	

ه����ذا	ال������رتاث	ال��ع��ل��م��ي	من	
ال�����س��ي��اع،	وذل���ك	 اأو	 ال��ت��ل��ف	
ك��اف��ة	 اإىل	 ن������داء	 ب���ت���وج���ي���ه	
الدول	العربية	والإ�سالمية	
والهيئات	واجلامعات	املعنية	
امل�����س��اري��ع	 ه���ذه	 م��ث��ل	 بتبني	
وج��ع��ل��ه��ا	م����ن	اأول���وي���ات���ه���ا،	
ع���ر	ت�����س��وي��ر	ه���ذه	امل��خ��ط��وط��ات	
وترميمها	 ومعاجلتها	 وحفظها	
وجت��ل��ي��ده��ا	وف��ه��ر���س��ت��ه��ا	وت��ف��ري��غ	
ال���ب���اح���ث���ني	وال���ع���ل���م���اء	وال���ل���ج���ان	
العلمية	وبناء	ال�سروح	التي	تليق	
ب��ه��ا...	ال��خ،	وذل��ك	ل���س��ت��دراك	ما	
ميكن	ا�ستدراكه،	وخ�سو�ساً	اأنه	ل	
ياأمن	يهود	ول	اأع��داء	الأم��ة	على	

هذا	الرتاث	العلمي	العظيم.
من	 الرغم	 على	 الر�سالة	 وه��ذه	  •
م�����س��روع	 اأن����ه����ا	ت���ث���ل	 اإل	 ���س��غ��ره��ا	
لها	 واآن	 �سباتها،	 ط��ال	 لأم��ة	 نه�سة	
اأن	ت�ستيقظ	من	جديد،	وت�سمر	عن	
عهدها،	 ل�سابق	 لتعود	 والعمل	 اجل��د	 �سواعد	
وت�سود	الأمم	بعلمها	وح�سارتها	وتالأ	الدنيا	
عدًل	وق�سًطا	كما	ملئت	جوًرا	وظلًما،	فهل	من	

	 جميب!

هــــــذه الـــر�ـــســـالـــة 
عــلــى الــرغــم من 
اأنها  اإل  �سغرها 
متــــثــــل مـــ�ـــســـروع 
نه�سة لأمة طال 
لها  واآن  �سباتها، 
من  ت�ستيقظ  اأن 
وت�سمر  جـــديـــد، 
عن �سواعد اجلد 
والـــعـــمـــل لــتــعــود 
ــابــق عــهــدهــا لــ�ــس
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�سدر	حديًثا	عن	مركز	بيت	املقد�ض	للدرا�سات	
التوثيقية	م�سنف	علمي	بحثي	توثيقي	جديد	

بيت	 يف	 امل��ال��ك��ي��ة	 "تاريخ	 ب��ع��ن��وان	
التا�سع	 الإ����س���دار	 وه��و	 املقد�ض"،	

والأربعون.
ع��ل��ى	ال���رغ���م	م���ن	ن�����درة	امل�����س��ادر	
ال��ك��ت��اب،	وتفرقها	 م��و���س��وع	 ح���ول	
ال��ب��اح��ث	 اأن	 اإل	 ع����دة،	 م���واق���ع	 يف	
املقد�سي	الأ�ستاذ	ب�سري	عبد	الغني	
الق�ساء	 ت��اري��خ	 فيه	 ب��رك��ات،	جمع	
ع��ل��ى	امل���ذه���ب	امل��ال��ك��ي،	م���ع	بع�ض	

اجلل�سات	واملرافعات	موثقة.
وت��ط��رق	ال��ب��اح��ث	اإىل	ت��اري��خ	ان��ت�����س��ار	امل��ذه��ب	
ال��رع��ي��ة	وامل��وؤ���س�����س��ات	يف	مدينة	 ب���ني	 امل��ال��ك��ي	
ال��ق��د���ض،	ث��م	ذك��ر	اأ���س��ب��اب	�سعف	احل��اج��ة	اإىل	

تعيني	مفتني	على	املذهب	املالكي.
ات��خ��ذه	 ال���ذي	 امل�سلى	 امل�سنف	 ا�ستعر�ض	 ث��م	
املالكيون	لهم	يف	امل�سجد	الأق�سى	بالقرب	من	
حارة	املغاربة،	يف	الزاوية	اجلنوبية	الغربية	من	
:جامع	 عليه	 واأطلق	 الأق�سى،	 امل�سجد	 �ساحة	

املغاربة.
ج	ال���ب���اح���ث	ك���ذل���ك	ع��ل��ى	ت���اري���خ	امل��در���س��ة	 ع�����راَّ

اأوقفها	امللك	الأف�سل	علي	بن	 الأف�سلية	التي	
التي	 املغاربة،	 ح��ارة	 الأي��وب��ي	يف	 ين	 الدِّ �سالح	
بقاء	 على	 املالكيون	 فيها	 حافظ	
باأيديهم،	 الوظائف	فيها	 خمتلف	
حتى	القرن	الثاين	ع�سر	الهجري.
ق�����ام	ال���ب���اح���ث	ب���ت���ع���داد	م��ك��ت��ب��ات	
امل��ال��ك��ي��ة،	وذك�����ر	ب��ع�����ض	ال��ع��ل��م��اء	
والأع����ي����ان	ال���ذي���ن	ت��ل��ك��وا	ك��ت��ًب��ا	
ومكتبات،	ثم	ترجم	ل�سٍت	و�ستني	
م����ن	اأع����ي����ان	امل���ال���ك���ي���ني	امل���غ���ارب���ة	
���س��ك��ن��وا	يف	بيت	 وغ���ريه���م	م���ن	
املقد�ض،	ومن	عا�ض	يف	غزة	والليل	والرملة	

وغريها	من	قرى	فل�سطني.
اأرفق	الباحث	ملحًقا،	باأ�سماء	 يف	نهاية	الكتاب	
وتاريخ	الوفاة	لق�ساة	املذهب	املالكي	ونوابه	يف	

بيت	املقد�ض.
واأن	يجزي	 الإ�سدار،	 بهذا	 ينفع	 اأن	 اهلل	 ن�ساأل	
العمل	 ه��ذا	 يجعل	 واأن	 اجل���زاء،	 خ��ري	 الباحث	
اإ�سهاًما	يف	توثيق	حقبٍة	فقهية	تاريخيِة	مهمٍة	
يف	ت��ل��ك	الأر������ض	امل��ب��ارك��ة،	واأن	ي��ك��ت��ب	الأج���ر	
النافع	 العلم	 اهلل	 ويرزقنا	 للجميع،	 واملثوبة	
والعمل	ال�سالح،	اإنه	نعم	املوىل	ونعم	الن�سري.

املقد�ض" بيت  يف  املالكية  "تاريخ 
املوؤلف/	ب�سري	عبدالغني	بركات

صدر
حديثا
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حر�سا منا على ت�سجيع البحوث املوثقة خلدمة ق�سية امل�سلمن الأوىل، فاإننا ندعو 
العتبار  يف  الأخذ  مع  باإ�سهاماتهم  ال�سل�سلة  اإثراء  اإىل  واملهتمن  والباحثن  املخت�سن 

املعاير التالية:

الشروط:
ت�سرتط �سل�سلة بيت املقد�س للدرا�سات يف البحوث والدرا�سات املر�سحة ما يلي: 

• اأن يكون مو�سوع البحث يف جمال الدرا�سة حول فل�سطن، والقد�س، وامل�سجد 
الأق�سى، واليهود واليهودية، واأن يكون باللغة العربية.

قبل.  من  اإلكرتوين  موقع  اأو  جملة  اأو  كتاب  يف  ن�سر  قد  البحث  يكون  • األ 
بحيث  ال�سرف،  الأكادميي  الطرح  عن  وبعيدة  متما�سكة،  الدرا�سة  تكون  • اأن 

تكون ذات �سلة بامليدان والواقع ما اأمكن.
.)A4 �سفحة)مقا�س   20 الدرا�سة  تتجاوز  األ  • يف�سل 

تر�سل ن�سخة من الدرا�سة املقدمة للن�سر اإىل امل�سرف العام ل�سل�سلة بيت
 املقد�س للدرا�سات على العنوان الإلكرتوين التايل:

c.b.almaqds@gmail.com
واهلل ويل التوفيق،،

  

قواعد الن�شر يف املجلة
بيت املقدس للدراسات التوثيقية والبحوث






