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علينا موؤخًرا طرح جديد بثوب ممزق، مل تعهده الأمة يف ع�سرها احلا�سر 
مثل تلك الأقوال والت�سريحات بل املقالت والندوات يقف امل�سلم مذهوًل 

من �سوء ما يرى ويقراأ.
يف  ووجودهم  اليهود  عن  الدفاع  اأجل  من  ولكنهم  بالعلم-   يو�سف  -وبع�سهم  م�سلمون  هم 
التوراة  من  بن�سو�ص  احلاجة  دعت  واإن  تعاىل،  اهلل  كتاب  من  باآيات  ي�ستدلون  فل�سطني،  اأر�ص 
التي  الرواية  اأ�سحاب  فهم  وال�سهاينة؛  اليهود  كتبه  ما  هو  عندهم  املعا�سر  املحرفة، فالتاريخ 

ت�سدق، اأما التاريخ العربي والإ�سلمي للأحداث املعا�سرة، والرواية العربية فم�سكوك فيها!!
ومن اأجل اليهود تو�سعت دائرة عدائهم ليوجهوا �سهامهم لكل من يدافع عن حقوق الفل�سطينيني، 
�سهامهم  يوجهوا  اأن  لديهم  مانع  ول  اأهلها،  اإىل  الأر�ص  باإرجاع  طالب  اأو 

اأي�سا ملن يخالفهم يف تنظريهم ومقالتهم!
واأ�ساعوها  حملوها  اإل  اليهود  اأ�ساطري  من  اأ�سطورة  ول  �سبهة  يرتكوا  مل 
كما ي�سيعها اليهود؛ ينتقمون من اأمتنا بدعم اأعدائها، ويربرون ممار�سات 
اليهود كما يربرها املتحدثون الر�سميون للكيان الغا�سب، ويثنون على كل 

ما يف الكيان اليهودي مبوؤ�س�ساته وممار�ساته!!
َئٌة  ْبُكْم �َشيِّ َواإِن ُت�شِ �َش�ْشُكْم َح�َشَنٌة َت�ُشوؤُْهْم  و�شدق فيهم قوله تعاىل: {اإِن َتْ
ا َيْعَمُلوَن  َ ِبَ ُكْم َكْيُدُهْم �َشْيئاً اإِنَّ اللهّ رُّ واْ َوَتتَُّقواْ َل َي�شُ رِبُ َيْفَرُحواْ ِبَها َواإِن َت�شْ

يٌط} )اآل عمران:120(. ُمِ

مل يبقوا ثناًء ول دفاعاً اإل قالوه يف الكيان اليهودي؛ مدحوا قادته ود�ستوره 
اأر�ص  على  دولته  اإقامة  يف  احلق  واأعطوه  واإن�سافه!  وعدله  ودميقراطيته 

ثـــنـــاًء  يـــبـــقـــوا  مل 
اإل  دفــــــاعــــــاً  ول 
الكيان  يف  قــالــوه 
الــــــــــيــــــــــهــــــــــودي؛ 
مـــــدحـــــوا قـــادتـــه 
ـــــــــــوره  ـــــــــــت ود�ـــــــــــش
ودميـــقـــراطـــيـــتـــه 
وعـــــــــــــــــــــدلـــــــــــــــــــــه 
واإنـــــــ�ـــــــشـــــــافـــــــه! 
واأعطوه احلق يف 
اإقامة دولته على 
فل�شطني اأر�ـــــس 

اأ�سرة التحرير

ظهر
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يــ�ــشــتــدلــون من 
اأجـــــــــل الـــــدفـــــاع 
عـــــــــن الـــــيـــــهـــــود 
ووجـــــــودهـــــــم يف 
اأر�ــس فل�شطني، 
كتاب  من  باآيات 
واإن  تــعــاىل،  الل 
دعـــــــت احلــــاجــــة 
بــــــنــــــ�ــــــشــــــو�ــــــس 
مـــــــن الـــــــتـــــــوراة 
املــــــــــحــــــــــرفــــــــــة!

فل�سطني، واحلق يف الحتفال بقيام كيانه، واأن من يقاتلهم ويعاديهم هو اإرهابي ظامل؛ وحتدوا 
الأمة الإ�سلمية باأكملها، فقالوا :"اإن هذا الكيان باق لأنه وجد ليبقى!"؛ وبرروا لقادة اليهود 
كل ممار�ساتهم بدءاً من تهويد القد�ص وهدم اأجزاء من امل�سجد الأق�سى، واإقامة اجلدار العازل، 
دفاع  هو  اليهود  ما ميار�سه  اأن  اعتبار  على  املنازل  وهدم  والجتياحات  والأطفال،  الن�ساء  وقتل 
عن النف�ص واأنه ياأتي حفاظاً على دولتهم ومواطنيهم!! واأنكروا املجازر التي اقرتفتها ع�سابات 
اليهود!! وجمدوا ذكرى املذبحة النازية والتي يطلقون عليها م�سمى "الهولوكو�ست"، واعرت�سوا 
ليطم�سوا  اليهودية  للم�سطلحات  كذلك  بالنكبة، ويروجون  1948م  يف  حدث  ما  ت�سمية  على 

امل�سميات وامل�سطلحات الأ�سيلة التي طاملا حافظت عليها الأمة.
ومل يكتفوا بذلك بل اأرادوا تعميم "ال�سلم"، وذلك باأن نـح�سن التعامل مع اليهود مهما جتربوا 
كان!!  مهما  م�سادقته  ينبغي  املختار" الذي  "ال�سعب  لأنهم  �سا�سوا!!  اأو  مار�سوا  اأو  تكربوا  اأو 

ومن  التاآمر،  هواج�ص  ومن  اليهود،  من  تخوفنا  عن  نبتعد  اأن  وطالبونا 
و�سوا�ص اخليانة، واتهمات العمالة!!

اأكرث تورية وتقية لأن الأمة الإ�سلمية مل  كانت كتابات هوؤلء يف ال�سابق 
الآن، ف�سوت هوؤلء وظهورهم  وال�سعف كما هي عليه  النك�سار  بهذا  تكن 
فاأ�سواتهم  عليها،  كانت  التي  ومكانتها  قوتها  يف  الأمة  تكون  حني  يخفت 

مرهونة ب�سعف الأمة وتكالب اأعدائها عليها!!
وتطاول بع�سهم على القراآن مبطالبته حذف الآيات التي تعر�ست لليهود 
والن�سارى؛ وعادوا ق�سية فل�سطني بجميع حيثياتها، واأعطوا لليهود حقوق 
ويحاربون  عليه،  اعرت�سوا  النكبة  م�سطلح  ومقد�ساتنا، حتى  اأر�سنا  يف 
تكن م�سلحة، ل  لو مل  واأي مقاومة حتى  اليهود،  �سلح يرفع يف وجه  اأي 



10
العدد ال�شابع والع�شرون - ذو القعدة 1441هـ- يوليو 2020م

ـــــدعـــــون الـــ�ـــشـــعـــوب  ي
الــــعــــربــــيــــة لـــيـــمـــدوا 
اإيل  الـــ�ـــشـــالم  اأيــــــدي 
باتت  التي  اإ�شرائيل 
تـــثـــل واقــــعــــاً يــجــب 
الــــقــــبــــول بــــــه! حتــت 
الــقــ�ــشــيــة  اأن  مـــــربر 
الـــفـــلـــ�ـــشـــيـــطـــيـــنـــيـــة 
لـــــطـــــاملـــــا ا�ـــشـــتـــغـــلـــت 
مـــــن الإ�ــــشــــالمــــيــــني 
لتاأجيج  والقوميني 
املـــ�ـــشـــاعـــر الــ�ــشــعــبــيــة 

يريدون قول "ل" لليهود!!
ال�سلطة  وكذلك  "اإ�سرائيل"!!  �سريبك  اأر�سهم  اإىل  رجوعهم  لأن  العودة  حق  اإ�سقاط  ويربرون 
يقدر  درجة ل  اإىل  والعقارات  الأرا�سي  اأ�سعار  �سرتفع  العودة  باأن  اأحدهم  وكتب  الفل�سطينية!! 

الفل�سطيني على العي�ص على اأكرث من مائة �سنتمرت مربع!!
وحتت مربر اأن الق�سية الفل�سطينية لطاملا ا�ستغلت من الإ�سلميني والقوميني لتاأجيج امل�ساعر 
اإىل  ال�سلم  اأيدي  ليمدوا  رقادهم  من  لل�ستيقاظ  العربية  ال�سعوب  هوؤلء  يدعو  ال�سعبية! 

اإ�سرائيل التي باتت متثل واقعاً يجب القبول به!!
امل�سالح  باب  من  ولي�ص  مرفو�ص،  �سراع  اليهودي  الكيان  مع  �سراعنا  اأن  لذلك  تبعاً  وجعلوا 
واملفا�سد اأو لأ�سباب �سيا�سية؛ فقالوا: "ل بد اأن نقبل اليهود كما هم، ونقبل كيانهم على اأر�ص 
فل�سطني كما هو لأنهم رمز احلداثة والرقي والتجديد والعقلنية"!! واأوغلوا يف تنظريهم حتى 
نكبة فل�سطني  اأحداث  املعا�سر و�سرد  التاريخ  اإعادة �سياغة  قالوا ب�سرورة 
ونك�ستها بطريقة مغايرة، لأنهما حدثا ب�سبب اأننا مل ن�ستطع اأن نتعامل مع 

حداثة وتطور الكيان اليهودي!!
وهي  بديلة  ثقافة  وبناء  العدوانية،  ثقافتنا  لتغيري  نعمل  اأن  وقالوا: لبد 
ثقافة ال�سلم!! لأن اخللل ح�سب وجهة نظرهم يكمن يف الثقافة الإ�سلمية 
التي يجب اأن تتغري!! ول تتغري اإل بفتح النوافذ والأبواب لهذا ملحتل وهدم 

والثقافة وقبول امل�ستعمر بكل ما عنده!!
خلفنا مع اأفكار من نوع اآخر تعمل مبنهجية من اأجل فتح الأبواب للمحتل، 
ومتهد الطريق لهيمنته و�سيطرته. يّدعون يف الظاهر اأنهم اأ�سحاب روؤية 
حديثة جتلد الذات، وتك�سف مواطن ال�سعف فينا، وت�سع احللول املنا�سبة؛ 
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نك�شف  اأن  نـــريـــد 
زيــــــــــــف هــــــــــــــوؤلء، 
وتـــــوجـــــهـــــاتـــــهـــــم، 
ومــــــــــــا يــــكــــتــــبــــون 
رون، فالبد  وينظهّ
مــن مــواجــهــة هذا 
اخلطر، ومعرفة 
واأبــعــاده،  حقيقته 
ومــــــــقــــــــاومــــــــتــــــــه 
مــقــاومــة �ــشــامــلــة، 
لأنـــــــــــــــه عــــــــــــدوان 
ممــــــنــــــهــــــج عــــلــــى 
ـــــــاً  الأمــــــــــــــة اأر�ـــــــش
وعــقــيــدة وتــاريــخــاً

ولكنها يف الواقع تذم كل ما عندنا، وتدمر ثوابتنا للنحناء اأمام امل�ستعمر!!
هذا  مواجهة  من  وينّظرون، فلبد  يكتبون  وما  وتوجهاتهم،  هوؤلء،  زيف  نك�سف  اأن  نريد 
اخلطر، ومعرفة حقيقته واأبعاده، ومقاومته مقاومة �ساملة، لأنه عدوان ممنهج على الأمة اأر�ساً 
وعقيدة وتاريخاً وم�ستقبًل... ول بد اأن تو�سح حقيقة هوؤلء  لكي تك�سف الأمور باأن هذا موقف 
فئة قليلة ل تعرب عن موقف �سعوب طاملا قدمت لهذه الق�سية ما ت�ستطيع وما زالت بعطائها 
حيلهم  اأهدافهم، وك�سف  وف�سح  كتاباتهم،  مبتابعة  فكرهم  وتعرية  الفر�ص؛  لها  �سنحت  متى 
على  والرد  وراءها؛  وما  كتاباتهم  واأبعاد  انتماءات  وك�سف  بخطورتهم،  الأمة  وتوعية  ومكرهم، 
امل�سلمني يف فل�سطني  واأكاذيبهم، ون�سر كل ما يثبت حق  �سبهاتهم  اأقوالهم وكتاباتهم، ودح�ص 

وحقوق اأهلها ال�سامدين؛ مع الرتكيز دائماً على ثوابتنا ال�سرعية واحلقوقية. 





أ. أيمن الشعبان

رعاية األقصى من سنن المرسلين والصالحين•
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حـــــظـــــي املـــ�ـــشـــجـــد 
الأقـــ�ـــشـــى املـــبـــارك 
مــنــذ تــاأ�ــشــيــ�ــشــه يف 
بعناية  اآدم؛  عــهــد 
ربـــــانـــــيـــــة فـــائـــقـــة 
ورعـــــــايـــــــة نـــبـــويـــة 
ارتــبــط  اإذ  كــبــرة، 
ارتـــــبـــــاطـــــاً مــتــيــنــاً 
بــاملــ�ــشــجــد احلــــرام 
تــاريــخــيــاً وعــقــديــاً 
وتعبدياً واإميــانــيــاً 

ذي اجلود والعطاء، با�سِط الأر�ص ورافع ال�سماء، وال�سلة وال�سلم على 
من اأمَّ الأنبياء جميعاً ليلة الإ�سراء، وعلى اآله الأتقياء و�سحابته الأوفياء، 

ومن �سار على نهجهم اإىل يوم العر�ص واجلزاء، وبعد:
ومن  ومقومات،  وقواننَي  ومقدماٍت  �ُسنناً  الأمم  وُنهو�ِص  لرقيِّ  جعل  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  فاإّن 
اأعظِم خ�سائ�ص ال�سنن الإلهية اأنها ثابتة ل تتبدل ول تتغري، واأنها ل حتابي اأحداً ول جتامل اأمًة 

ِويًل} )فاطر:43(. ِ حَتْ َد ِل�ُسنَِّت اهللَّ ِ َتْبِديًل َوَلْن جَتِ َد ِل�ُسنَِّت اهللَّ ول دولة، قال �سبحانه:{َفلَْن جَتِ
و�سّرفها  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  عّظمها  التي  والأماكن،  واملدن  والبقاع  امل�ساجد  من  املقد�سات 
وا�سطفاها وكّرمها على غريها؛ وهي من �سعائر اهلل املكانية التي جعل اهلل �سبحانه تعظيمها 
َوَمْن  وجل:{َذِلَك  عز  قال  والفلح،  للتقوى  وموؤ�سراً  معياراً  عنها  والذبِّ  وحمبتها  وتقدي�سها 

ِ َفاإِنََّها ِمْن َتْقَوى اْلُقُلوِب} )احلج:32(. ْم �َسَعاِئَر اهللَّ ُيَعظِّ
وال�سعرية هي ما اأ�سعرنا اهلل �سبحانه باأهميتها ومكانتها وف�سلها، لتعظيمها 
واملحافظة على حرمتها والذبِّ عنها والعناية بها كما اأراد اهلل �سبحانه الذي 
التي  والعلمة  الوا�سح  الظاهر  املعلم  هي  وال�سعرية  واختارها،  اجتباها 
تتميز بها الأمة، وال�سعرية من ال�سعور لي�سعر بها الرائي فتختلط حمبتها 

يف وجدانه وقلبه.
• يقول حممد �سديق خان يف تف�سريه فتح البيان )47/9(: "ف�سعائر اهلل 

اأعلم دينه".
 ُ اهللَّ اأََمَر  َما  "َفُكلُّ  والتنوير )256/17(:  التحرير  ابن عا�سور يف  ويقول   •
ا اأ�سعر اهلل النَّا�ص  ، اأَْي مِمَّ ِ ِبِه ِبِزَياَرِتِه اأَْو ِبِفْعٍل ُيوَقُع ِفيِه َفُهَو ِمْن �َسَعاِئِر اهللَّ

اأ. اأمين ال�سعبان

احلمد هلل



15
العدد ال�شابع والع�شرون - ذو القعدة 1441هـ- يوليو 2020م

املـــــــقـــــــد�ـــــــشـــــــات مــــن 
ـــاجـــد والـــبـــقـــاع  ـــ�ـــش امل
واملـــــــدن والأمـــــاكـــــن، 
ـــمـــهـــا الل  الــــتــــي عـــظهّ
ـــبـــحـــانـــه وتــــعــــاىل  �ـــش
وا�شطفاها  فها  و�شرهّ
مها على غرها؛  وكرهّ
وهـــــــي مــــــن �ـــشـــعـــائـــر 
الــتــي  املـــكـــانـــيـــة  الل 
�ــشــبــحــانــه  الل  جـــعـــل 
وتقدي�شها  تعظيمها 
ــــــــذبِّ  ومـــبـــتـــهـــا وال
عنها معياراً وموؤ�شراً 
لـــلـــتـــقـــوى والــــفــــالح

َرُه َو�َسَهَرُه". َوَقرَّ
وي�سيف قائًل يف بيان �سرورة غر�ص حمبة ال�سعرية يف القلب وظهور اأثر ذلك عمًل وتطبيقاً، 
َعاِئِر اْعِتَقاٌد َقْلِبيٌّ َيْن�َساأُ  نَّ َتْعِظيَم ال�سَّ فيقول يف تف�سريه )257/17(: "َواإِ�َساَفُة َتْقَوى اإِىَل اْلُقُلوِب ِلأَ

َعنُه اْلَعَمل".
• لقد حظي امل�سجد الأق�سى املبارك منذ تاأ�سي�سه يف عهد اآدم عليه ال�سلم بعناية ربانية فائقة 
ورعاية نبوية كبرية، اإذ ارتبط ارتباطاً متيناً بامل�سجد احلرام تاريخياً وعقدياً واإميانياً وتعبدياً، 
فهما كالعقدين الثمينني النفي�سني، اللذين اأ�سبحا رمزاً وعنواناً لتوحيد اهلل عز وجل وحتقيق 

العبودية اخلال�سة هلل.
اأفئدة الأنبياء واأتباعهم، ومركزاً  امل�سجد الأق�سى مهوى  منذ وجوده على ثرى فل�سطني �سار 
وبو�سلًة  الدين  لقوة  عنواناً  �سار  العبودية هلل عز وجل، حتى  التوحيد وحتقيق  لن�سر  وحمًل 

لل�سراع بني احلق والباطل مبختلف الأزمنة والظروف والأحوال.
الأنبياء  اأبو  اإليها  هاجر  املقد�ص،  بيت  قلُبها  التي  املباركة  الأر�ص   •
اأخيه  ابن  مع  ال�سلم،  عليه  اإبراهيم  الرحمن  وخليل  احلنفاء  واإمام 
لوط وزوجه �سارة، واأ�س�ص جمتمعاً �ساحلاً مع ذريته، واعتنى بامل�سجد 

الأق�سى عمرانياً واإميانيا.
ْيَناُه َوُلوًطا اإِىَل اْلأَْر�ِص الَِّتي َباَرْكَنا ِفيَها ِلْلَعامَلنَِي. َوَوَهْبَنا  قال �سبحانه:{َوَنَّ
َيْهُدوَن  ًة  اأَِئمَّ َوَجَعْلَناُهْم  نَي.  احِلِ �سَ َجَعْلَنا  َوُكلاًّ  َناِفلًَة  َوَيْعُقوَب  اإِ�ْسَحاَق  َلُه 
َكاِة َوَكاُنوا َلَنا  يَتاَء الزَّ َلِة َواإِ َقاَم ال�سَّ اِت َواإِ رْيَ ْوَحْيَنا اإَِلْيِهْم ِفْعَل اخْلَ ِباأَْمِرَنا َواأَ

َعاِبِديَن} )الأنبياء:73-71(.
• يو�سف ال�سديق الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي عليه ال�سلم، 
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ـــيـــمـــان  ـــل بـــــعـــــد وفــــــــــــاة �ـــش
-عــــلــــيــــه الـــــ�ـــــشـــــالم- عــــمهّ 
الــفــ�ــشــاد و�ــشــعــف الــديــن، 
اإىل  وانــقــ�ــشــمــت ممــلــكــتــه 
ــــــني مــــتــــعــــاديــــتــــني،  دولــــــت
وعا�شمتها  يــهــودا  مملكة 
ال�شامرة  ومملكة  القد�س 
حتى  نابل�س،  وعا�شمتها 
تــ�ــشــلــط عــلــيــهــم نــبــوخــذ 
"بختن�شر"  اأو  نـــ�ـــشـــر 
و�شباهم ق.م.   586 �شنة 

الذي توفاه اهلل يف م�سر، ومع ذلك اأو�سى علماء بني اإ�سرائيل باأن يحملوا جثمانه اإىل الأر�ص 
اأر�ص الأنبياء يف حياتهم  باأن بيت املقد�ص هي  بليغاً  اإليها، ليعطي در�ساً  انتقالهم  املباركة، عند 

وبعد مماتهم!
• ر�سّخ كليم اهلل مو�سى -عليه ال�سلم- اأهمية وجود املقد�سات يف حياة الأمة، كركيزة اأ�سا�سية 
بعد  يتطلع  كان  اإذ  املجالت،  مبختلف  والرقي  والتما�سك  ال�ستقرار  ل�سمان  مركزية،  وقوة 
ناتهم من فرعون وجنده يف اآخر مراحل حياته لفتح بيت املقد�ص وحتريرها، من العمالقة 

اجلبارين الوثنيني.
• �سار مو�سى وبنو اإ�سرائيل باجتاه الأر�ص املقد�سة، ل�ستعادتها وحتقيق العبودية اخلال�سة هلل 
عز وجل فيها، بعد وعد من اهلل �سبحانه اأنهم مبجرد الدخول وال�سرب والثبات وال�ستجابة لأمر 
مو�سى؛ تكون لهم الغلبة والتمكني، اإل اأنهم خذلوا مو�سى عليه ال�سلم فعاقبهم اهلل -عز وجل- 
بالتيه اأربعني �سنة وحرمها عليهم! فالقوم الذين يعتادون الراحة والدعة 
اأولوياتهم؛ فاإن ماآلهم اخلذلن والنتكا�ص  حتى ت�سبح املقد�سات من اآخر 
والذل، وبالتايل يعي�سون يف تيه وحرية، فالأمة التي ل حتافظ على الأر�ص 
ال�ستقرار  عدم  من  اختيارها  وبجن�ص  ق�سدها  بنقي�ص  تعاقب  املباركة 

والأمن والأمان.
اإذا مل يحفظوا  اأن الأمم من بعدهم  وهنا توجيه عظيم واإ�سارة مهمة اإىل 
املقد�سات ويحافظوا على امل�سجد الأق�سى، فاإن اهلل �سيعاقبهم بتيه من نوع 
والفرقة  ال�سلل  فيه  تيه  و�سور،  اأ�سكال  عدة  ياأخذ  معنوي؛  تيه  هو  اآخر 

والتخبط حتى ت�سبح الأمة �سعيفة ويف اآخر الركب.
فكل من تخلى عن م�سوؤولياته وتن�سل عن الواجب جتاه املقد�سات، �سيناله 
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كـــلـــيـــم الل  ر�ــــــشــــــخهّ 
ـــــى -عــــلــــيــــه  مـــــو�ـــــش
الــــ�ــــشــــالم- اأهــمــيــة 
وجـــــــود املـــقـــد�ـــشـــات 
الأمـــــــــة،  حـــــيـــــاة  يف 
كـــركـــيـــزة اأ�ــشــا�ــشــيــة 
وقـــــــــوة مــــركــــزيــــة، 
ال�شتقرار  ل�شمان 
والرقي  والتما�شك 
املــجــالت بختلف 

حٌظ من التيه املعنوي الذي هو اأخطر من التيه احل�سي الذي وقع على بني اإ�سرائيل وهو موؤقت 
ل بعد اأربعني �سنة، اأما التيه املعنوي فال�ستبدال مرتبط ب�سنن  مبدة �سينتهي بزوال اجليل املُخذِّ
العقيدة وتيه  ال�سلوك وتيه يف  الت�سور وتيه يف  تيه يف  والتيه قد يكون  واأخرى كونية،  �سرعية 
يف العلم وتيه يف الإ�سلح وتيه يف الأهداف والتخطيط وتيه يف املخرجات والثمار، حتى ي�سمل 

جميع جوانب احلياة كالإدارة والقت�ساد وال�سيا�سة والتنمية والإعلم وهكذا.
ع الأمة مبظاهر التيه فاإن َعّداد املناف�سة مع الأمم الأخرى يتوقف، حتى ت�سبح فرتة  فِبَقْدِر َت�َسبُّ

التيه عبئاً ووباًل ومنق�سًة للدول واملجتمعات، لأنها فرتات م�سطوبة ل قيمة لها!
اإن عناية �سليمان -عليه ال�سلم- وجتديده بناء بيت املقد�ص؛ ير�سخ هذا الأ�سل واملفهوم، 
مملكة  اأعظم  قاد  واأنه  اأعطيها،  التي  واملعجزات  والريح  والإن�ص  اجلن  ت�سخري  ظل  ففي 
عرب التاريخ، تكون له تلك الرعاية العمرانية والتعبدية للم�سجد الأق�سى، للتدليل على 

وازدهار  ورقي  باملقد�سات،  والعناية  املحافظة  بني  املطردة  العلقة 
ورفعة الأمة ودميومة ومتكني امللك.

بعد وفاة �سليمان -عليه ال�سلم- عّم الف�ساد و�سعف الدين، وانق�سمت   •
ومملكة  القد�ص  وعا�سمتها  يهودا  مملكة  متعاديتني،  دولتني  اإىل  مملكته 
ال�سامرة وعا�سمتها نابل�ص، حتى ت�سلط عليهم نبوخذ ن�سر اأو "بختن�سر" 

�سنة 586 ق.م. و�سباهم مبا بات يعرف بال�سبي البابلي الثاين.
التي  الوحيدة  املدينة  وهي  عنه-  اهلل  -ر�سي  عمر  عهد  يف  القد�ص  ُفتحت 
ت�سلم مفاتيحها، يف الوقت الذي فتحت يف عهده العديد من املدن والقرى 
والأقاليم والأم�سار، لكن خل�سو�سيتها ومتكنها من وجدانهم وقيمتها يف 
قلوبهم، كان لها عناية ورعاية منقطعة النظري، و�سغف يف �سمها حليا�ص 
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ُفــتــحــت الــقــد�ــس 
عـــمـــر  عـــــهـــــد  يف 
الل  -ر�ــــــــــشــــــــــي 
عـــــــــنـــــــــه- وهـــــــي 
الوحيدة  املدينة 
الـــــــتـــــــي تـــ�ـــشـــلـــم 
ــــيــــحــــهــــا،  مــــفــــات
وكــــــــــانــــــــــت لــــهــــا 
ــــيــــة  ــــو�ــــش خــــ�ــــش
وعــنــايــة ورعــايــة 
منقطعة النظر

امل�سلمني، لإدراكهم اأن الأمة بل اأق�سى ل قيمة لها!
ْر�ِص"! فقال  ْهِل اْلأَ ِنيًعا َعِظيًما ِعْنَد اأَ َنْعَت اْلَيْوَم �سَ وخا�ص بالوحل فقال له اأبو عبيدة: "َلَقْد �سَ
له الفاروق: "لو غريك قالها اأبا عبيدة و�سربه على �سدره"، ثم قال مقولته امل�سهورة: "َيا اأََبا 
ُ ِباْلإِ�ْسَلِم َفَمْهَما َتْطُلُبوا اْلِعزَّ  َكُم اهللَّ َعزَّ ُعَبْيَدَة اإِنَُّكْم ُكْنُتْم اأََذلَّ النَّا�ِص َواأََقلَّ النَّا�ِص َواأَْحَقَر النَّا�ِص َفاأَ

.)1(" ُ ُكُم اهللَّ ِه ُيِذلَّ ِبَغرْيِ
• اأدرك واأيقن ال�سحابة -ر�سوان اهلل عليهم- اأن عزهم و�سوؤددهم ورفعتهم مرتبطة باملحافظة 
على مقد�ساتهم ل �سيما امل�سجد الأق�سى املبارك، ولنتاأمل هذا املوقف الذي اأخرجه ابن ع�ساكر 
يف تاريخ دم�سق )146/1( عن اأبي ذر الغفاري –ر�سي اهلل عنه- قوله: اأتاين نبي اهلل -�سلى اهلل 
عليه و�سلم- واأنا نائم يف م�سجد املدينة ف�سربني برجله، وقال: "األ اأراك نائما فيه؟ قال: قلت 
يا نبي اهلل غلبتني عيني، قال: كيف ت�سنع اإذا اأخرجت منه؟ قال: قلت اآتي ال�سام الأر�ص املقد�سة، 

قال: فكيف ت�سنع اإذا اأخرجت من ال�سام قال: اأعوذ باهلل....".
ومن اأعجب العجب العجاب اأن الأعداء يدركون حقيقة اأن الأق�سى اإذا حازه 
جهدهم  فيبذلون  والتمكني،  والرفعة  والغلبة  القوة  لهم  تكون  امل�سلمون 
اأننا  اإل  عنه،  لإبعادنا  وي�سعون  ويحر�سون  والنهار  الليل  مكر  وميكرون 

اأ�سعنا البو�سلة احلقيقية ل�ستعادة املجد واملكانة احلقيقية لها.  
خ مفهوماً ُمهماً يف نفو�ص امل�سلمني،  ومن املواقف التاريخية التي توؤكد وُتر�سِّ
اأن الأمة باأ�سرها بل م�سرى احلبيب -�سلى اهلل عليه و�سلم– ل وجود لها 
اأمري  و�سجاعة  اإقدام  من  التاريخ  كتب  �سطرته  ما  الأمم؛  بني  مكانة  ول 
الأمراء والقادة و�سحذ هممهم ل�سرتجاع بيت  املو�سل مودود، وحتري�سه 

املقد�ص.
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ال�شحابة  اأدرك 
-ر�ـــــــــــــــشـــــــــــــــوان 
عـــلـــيـــهـــم-  الل 
اأن  واأيــــــقــــــنــــــوا 
و�شوؤددهم  عزهم 
ورفـــــــــعـــــــــتـــــــــهـــــــــم 
مـــــــــرتـــــــــبـــــــــطـــــــــة 
على  بــاملــحــافــظــة 
مـــقـــد�ـــشـــاتـــهـــم ل 
�ـــشـــيـــمـــا املــ�ــشــجــد 
الأقــ�ــشــى املــبــارك

زنكي  بن  مودود  الأمري  �سحبة  كثيفاً،  جي�ساً  الدين  غياث  ال�سلطان  بعث  )505هـ(  �سنة  ففي 
�ساحب املو�سل، يف جملة اأمراء ونواب، منهم �سكمان القطبي، �ساحب تربيز، واأحمد يل �ساحب 
ِلِقَتاِل  ِل،  امْلَْو�سِ اِحُب  َمْوُدوٌد �سَ اْلأَِمرُي  ِميِع  اجْلَ اإيلغازي �ساحب ماردين، وعلى  والأمري  مراغة، 
وًنا َكِثرَيًة، وقتلوا منهم خلقاً كثرياً وهلل احلمد،  اِم، َفاْنَتَزُعوا ِمْن اأَْيِدي اْلِفِرْنِ ُح�سُ اْلِفِرْنِ ِبال�سَّ
َّا َدَخُلوا ِدَم�ْسَق َدَخَل اْلأَِمرُي َمْوُدوٌد اإِىَل َجاِمِعَها ِلُي�َسلَِّي ِفيِه َفَجاَءُه َباِطِنيٌّ يِف ِزيِّ �سائل فطلب  َومَل

َب ِمْنُه �َسَرَبُه يِف ُفوؤَاِدِه َفَماَت من �ساعته)2(. ا اْقرَتَ منه �سيئاً فاأعطاه، َفلَمَّ
َثِني َواِلِدي  . َحدَّ رْيِ ا، َعاِدًل، َكِثرَي اخْلَ ً يقول ابن الأثري عن الأمري مودود رحمه اهلل: "َوَكاَن َخريِّ
ًة َقَتلَْت َعِميَدَها.  وِلِه: اأَنَّ اأُمَّ َقاَل: َكَتَب َمِلُك اْلِفِرْنِ اإِىَل ُطْغِتِكنَي، َبْعَد َقْتِل َمْوُدوٍد، ِكَتاًبا ِمْن ُف�سُ

ِ اأَْن ُيِبيَدَها")3(. ِقيٌق َعلَى اهللَّ َيْوَم ِعيِدَها. يِف َبْيِت َمْعُبوِدَها. حَلَ
يف  الأق�سى  تعي�ص معه ق�سية  و�سناعة جيٍل  وعٍي  َخْلِق  على  والعظماء  والقادة  العلماء  َحِر�َص 

جميع اأحوالهم وظروفهم، واأن تت�سدر همومهم واأولوياتهم وم�سوؤولياتهم 
علماً وعمًل تنظرياً وتطبيقاً.

• ذكر اأبو �سامة املقد�سي يف كتاب الرو�ستني يف اأخبار الدولتني: "اأنه جاء 
اإىل نور الدين ذات يوم جماعة من العلماء فقالوا: جئنا نروي عنك ب�سند 
مت�سل اإىل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم حديثا م�سل�سًل قاله ر�سول اهلل 
نور  اإليهم  فالتفت  عنك.  نروه  فتب�سم  يبت�سم،  وهو  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
الدين والهم يع�سر فوؤاده وهو يقول: كيف ابت�سم وامل�سجد الأق�سى را�سف 

يف قيود الذل والهوان، حتت �سنابك خيل الأعداء")4(؟!.
هذه احلقيقة را�سخة يف وجدان ذلك القائد الهمام، لذلك كان يقول: "اإِذا 
وا، َوَواهللَّ َل  َكاَن معي األف َفار�ص َفَل اأَُبايِل بهم –اأي الأعداء- قلوا اأَو َكرُثُ
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املـــــــوقـــــــف  اإن 
الـــــــتـــــــاريـــــــخـــــــي 
عبد  لــلــ�ــشــلــطــان 
احلــمــيــد الــثــاين 
يـــــجـــــ�ـــــشـــــد هــــــذا 
املـــعـــنـــى ويــر�ــشــخ 
بــاأن  املفهوم  هــذا 
فــلــ�ــشــطــني جـــزء 
كـــيـــان  يف  مــــهــــم 
ميكن  ل  الأمــــــة 
الــــــتــــــنــــــازل عــنــه

اأ�ستظل بجدار َحتَّى اآخذ بثاأر اْلإِ�ْسَلم وثاأري")5(.
الدين  �سلح  الهمام  القائد  جعل  ما  جميل،  بو�سف  املقد�ص  البيت  املقد�سي  �سامة  اأبو  ويذكر 
"َفَما  اأ�سد احلر�ص على ا�ستعادته وحتريره من الحتلل ال�سليبي، فيقول:  م�ستنفراً حري�ساً 
ْجَلُه، واأ�سماه واأ�سناه، واأمين بركاته واأبرك ميامنه،  اأََجلَُّه واأعظمه، واأ�سرفه واأفخمه، َواأَعلُه َواأَ
َوَطْوله  ُطوله  اهلل  اأظهر  َوقد  مزاينه،  واأبهج  مباهجه  واأزين  حما�سنه،  َواأحلى  حالته  َواأح�سن 
من  م�سموعنا  َوجعل  َنبيه،  اهلل  اأََراَها  الَِّتي  اْلآَيات  من  ِفيِه  َوكم  حوله}  باركنا  {الَِّذي  بقوله: 
ْلَطان من َخ�َساِئ�سه ومزاياه، َما وثق على ا�ستعادة اآلئه مواثيَقه  ف�سائله مرئية"، َوو�سف لل�سُّ
ع اْلقَدم  ِزَياَرة َمو�سِ اإِىَل  َوُيْرَفع باأعله َعلَُمه، وتخطو  َواأق�سم َل يربح َحتَّى يرب َق�سُمه،  واألياه، 

َرة)7(. �سْ ْخَرة، َو�َسار واثقاً ِبَكَمال النُّ النََّبِويَّة قدُمه)6(، وي�سغي اإِىَل �سرخة ال�سَّ
�سنة  املقد�ص  ال�سلحي لبيت  الفتح  الأفذاذ يف و�سف  العلماء  ت�سري مكاتبات ور�سائل وب�سارات 
583هـ، اإىل تلك املحبة املتجذرة واحلر�ص العظيم والفرح ال�سديد با�ستعادة 
امل�سجد الأق�سى اإىل حيا�ص الأمة، ما اعتربوه فتحاً عظيماً ونقطًة فارقًة 

يف تاريخ وجمد الأمة الإ�سلمية.
الدين  عماد  الهمام،  الفا�سل  القا�سي  خليفة  الإمام  العلمة  يقول   •
هلل  مُد  "احْلَ املبارك:  الأق�سى  امل�سجد  حترير  وا�سفاً  الأ�سبهاين  القر�سي 
اأهل  التَّْوِحيد  ِباأَْهل  اِل�ْسِتْخَلف، وقهر  احِلني وعد  ال�سَّ ِلِعَباِدِه  اأْنز  الَِّذي 
يَوان اْلَعِزيز ِبَهِذِه اخْلَلَفة، َومكَّن دينه  ال�ّسرك َواخْللف، َوَخ�صَّ �ُسْلَطان الدِّ
ل اْلأَْمن من املخافة، َوذخر َهَذا اْلَفْتح اْلأَ�ْسَنى والن�سر الأهنى  املُرت�سى، َوَبدَّ
اِدم؛ اأْخل�ص اأوليائه، واأخ�صِّ  للع�سر الإمامي النََّبِوّي النا�سري على َيد اخْلَ
َمِن اعتزاُزه باعتزائه اإَِلْيِه وانتمائه. َوَهَذا اْلَفْتح اْلَعِظيم والنُّجح اْلَكِرمي قد 
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تـــــ�ـــــشـــــر مــــكــــاتــــبــــات 
ور�ـــــشـــــائـــــل الـــعـــلـــمـــاء 
و�ـــشـــف  يف  الأفــــــــــــذاذ 
الــــفــــتــــح الـــ�ـــشـــالحـــي 
�شنة  املـــقـــد�ـــس  لــبــيــت 
583هـ اإىل تلك املحبة 
املـــتـــجـــذرة واحلــر�ــس 
الــــعــــظــــيــــم والـــــفـــــرح 
الـــ�ـــشـــديـــد بــا�ــشــتــعــادة 
اإىل  الأق�شى  امل�شجد 
حـــيـــا�ـــس الأمـــــــــة، مــا 
اعتربوه فتحاً عظيماً

َية، والقرون اخلالية على ح�سرِة متنِّيه، وحرية ترجيه، ووح�سة اْلَياأْ�ص من  انقر�ص من امْلُُلوك امْلَا�سِ
ْمد هلل الَِّذي  مَم، َفاحْلَ ت�سنِّيه، وتقا�سرت َعنُه طوال الِهَمم، وتخاذلت َعن اِلْنِت�َسار َلُه اأَْمَلُك اْلأُ
ل َوْح�َسة  ق من َفْتحه َما َكاَن يِف النَّف�ص، َوبدَّ ج�ص، وحقَّ اإِىَل اْلُقْد�ص، واأعاذه من الرِّ اأَعاد اْلُقُد�ص 
اْلُكْفر ِفيِه من اْلإِ�ْسَلم بالأُن�ص، َوجعل ِعزَّ َيْومه ماحياً ُذلَّ الأم�ص، َواأَ�ْسَكَنُه اْلُفَقَهاء َواْلُعلََماء بعد 
ْم�ص، َوقد اأظهر اهلل على  ِليب وم�ستقبلي ال�سَّ لل من البطرك والَق�ّص، َوَعبَدة ال�سَّ ال وال�سُّ هَّ اجْلُ
ْمد هلل رب اْلَعاملني،  امِلني، َواحْلَ اّلني ُجُنوَده امْلُوؤمِننَي اْلَعاملني، َوقطع دابر اْلَقْوم الظَّ امْلُ�ْسركني ال�سَّ
لُكْم، وحقق  يلَة الَِّتي بَها َف�سَّ ف َهِذه اْلأمة، َوَقاَل َلُهم اعزموا على اقتناء َهِذه اْلَف�سِ َفَكاأَن اهلل �َسرَّ

يِف َحقهم اْمِتَثال اأمره يِف َقْوله اْلَكِرمي: {ادُخُلوا الأَْر�ص املقد�سة الَِّتي كتب اهلل لكم}")8(.
• اإن املوقف التاريخي لل�سلطان عبد احلميد الثاين يج�سد هذا املعنى وير�سخ هذا املفهوم باأن 
فل�سطني جزء مهم يف كيان الأمة ل ميكن التنازل عنه، ملا طلب منه هرتزل بت�سهيل الإجراءات 

ال�سلطان العثماين قائًل:  وال�سماح لليهود بالهجرة لفل�سطني، فرد عليه 
واحًدا من هذه الأر�ص، لأن هذه الأر�ص  �سرًبا  ولو  حتى  بيع  اأ�ستطيع  "ل 
هذه  اأخذنا  ما  نـحن  العثمانية،  للدولة  ملٌك  هي  بل  ل�سخ�سي  ُملكاً  لي�ص 
الدماء  ب�سكب  اإل  لأحد  ن�سلمها  ولن  والقوة  الدماء  ب�سكب  اإل  الأرا�سي 
�سرٍب واحد  اأتخلى عن  والقوة، واهلل لئن قطعتم ج�سدي قطعة قطعة لن 

من فل�سطني".
لقد عر�ص هرتزل على ال�سلطان عبد احلميد منا�سرة اليهود له، و�سداد 
بهم يف  دولة خا�سة  باإقامة  لليهود  ال�سماح  العثمانية مقابل  الدولة  ديون 
فل�سطني، فاأبى كل الإباء، بل وعمل على منع توطني اليهود يف تلك الديار، 
فما كان من اليهود اإل اأن ثلوا عر�سه، واأزالوا ملكه، وحققوا مرادهم الذي 
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ق�شية  �شتبقى 
الأقـــــــــ�ـــــــــشـــــــــى 
املــبــارك ق�شية 
اأمــــة بــاأكــمــلــهــا، 
و�شتظل عنوان 
ولـــــب ومــــور 
الــــــــــ�ــــــــــشــــــــــراع 
بــــــــــــني احلــــــــق 
اإىل  والـــبـــاطـــل 
قـــيـــام الــ�ــشــاعــة

خططوا له)9(.
ال�سراع بني احلق  ولب وحمور  عنوان  وهي  باأكملها،  اأمة  ق�سية  املبارك  الأق�سى  ق�سية  تبقى 
والباطل اإىل قيام ال�ساعة، يقول عليه ال�سلة وال�سلم: "ل تزال طائفة من اأمتي يقاتلون على 

احلق ظاهرين على من ناواأهم حتى يقاتل اآخرهم امل�سيح الدجال")10(.
وطم�سها  تغييبها  يراد  مهمة،  حلقيقة  تقودنا  واإ�سارات  ووقفات  �سذرات  هذه  واأخرياً:   •
و�سوؤددها  ورفعتها  وقوتها  ت�ستعيد مكانتها  ولن  قائمة  لها  تقوم  لن  الأمة  اأن  واختزالها؛ وهي 
الغا�سبني  دن�ص  املقد�سات وطهرتها من  ا�ستعادت  اإذا  اإل  وازدهارها،  ورقيها ونه�ستها وتقدمها 

وحافظت عليها وعملت على رعايتها وعمرانها ح�سياً ومعنوياً.
الهوام�ص:

1- اأخرجه اأبو نعيم يف احللية )47/1(، و�شححه الألباين يف �شحيح الرتغيب والرتهيب )100/1(.
2- البداية والنهاية )213/12(.
3- الكامل يف التاريخ )596/8(.

4- تذكر النف�س بحديث القد�س، د. �شيد العفاين )281/1(.
5- الرو�شتني يف اأخبار الدولتني، لأبي �شامة املقد�شي )398/1(.

6- ل يجوز تتبع اآثار النبي عليه ال�شالة وال�شالم وتعظيمها وق�شدها بالزيارة فيما لو ثبتت، 
فكيف واحلال اأنه ل دليل على حتديد بقعة بعينها اأنه �شلى الل عليه و�شلم عرج به منها.

7- الرو�شتني يف اأخبار الدولتني )338/3(.
8- الرو�شتني يف اأخبار الدولتني، لأبي �شامة املقد�شي )347-346/3(.

9- وليتربوا ما علوا تتبرا، لل�شيخ عمر الأ�شقر، �س13.
10- �شحيح اجلامع برقم )2526(.



من الكنوز المخطوطة في القدس الشريف  •
أ.يوسف األوزبكي
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من الكنوز املخطوطة يف القد�س ال�شريف )1( 
خمطوط كتاب )املُلَّخ�ص للُمَتَحفِّظني ملا اتَّ�سل اإ�سناده من حديث موطاأ الإمام مالك(

للإمام اأبي احَل�َسن َعِلّي الَقاب�ِسّي )324 هـ - 403 هـ( ، وهي ُن�ْسَخُة املكتبة اخلالديَّة، وتعّد اأقدم 
ُن�ْسَخٍة للكتاب يف العامل  ، وهي األفيٌَّة من�سوخٌة �سنة 418 هجرية بخط الإمام املُقرئ اأبي طاهر 

ٌة  َرُق�ْسطي الأندل�سي )ت 455 هـ(، ُن�ْسَخٌة اأندل�سيَّ اإ�سماعيل بن خلف بن �سعيد بن عمران ال�سَّ
ْت رحالها ببيت املقد�ص. ٌة َرَحلَْت اإىل الإ�سكندرّية ، وَحطَّ قريوانيَّ

اأ. يو�سف الأزبكي
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اآله  �سيِّدنا حممد، وعلى  املبعوث رحمة للعاملني  لم على  لة وال�سَّ العاملني، وال�سَّ احلمد هلل ربِّ 
ين. و�سحبه اأجمعني، ومن �سار على نهجهم واقتفى اأثرهم اإىل يوم الدِّ

ا بعد: اأمَّ
فهذا املخطوط جوهرة نفي�سة، ولوؤلوؤة نادرة، وياقوتة باهرة، تكمن نفا�سته يف كل ركن من اأركانه، 
ومتلُّكاته،  و�سماعاته  ونا�سخه،  وُم�َسنِّفه  ومادته،  مو�سوعه  يف  تفا�سيله،  من  مف�سل  كل  ويف 

ا رغم األفيَّته وِقَدِمه.   وا�ستماله على خطوط نادرة، ف�سًل عن جودته مادياًّ
وفيما ياأتي و�سٌف خمت�سر له:

�أوالً: مو�ضوعه
�سنَّف اإمام دار الهجرة الإمام مالك بن اأن�ص الأ�سبحي )املتوفى �سنة 179هـ( رحمه اهلل ور�سي 
ريف، وا�ستمل على الأحاديث امل�سندة املتَّ�سلة اإىل النَّبّي  اأ( يف احلديث النَّبوي ال�سَّ عنه كتاب )املوطَّ
واأقوال  والبلغات،  كاملرا�سيل  اأ�سانيدها  انقطاع يف  التي وقع  والأحاديث  و�سلم،  �سلَّى اهلل عليه 
يو�سف،  اأن  وفوق  ف  ُيَعرَّ اأن  من  اأ�سهر  وهو  الفقهيَّة.  الأبواب  على  ورتَّبه  والتَّابعني،  حابة  ال�سَّ
ة على قبوله، وَخَدَمتُه الأئمة روايًة  اأ اأنَّه ملالك، اأجمعت الأمَّ وح�سب مالك اأنَّه مالك، وح�سب املوطَّ

و�سرًحا وخت�ساًرا وغري ذلك، جيًل بعد جيل.
خلف  بن  حممد  بن  علي  احل�سن  اأبو  الإمام  به  قام  ما  اجلليلة:  العلميَّة  اخلدمات  تلك  ومن 
اأ(  املعافرّي املعروف بابن القاب�سّي يف كتابه: )املُلَّخ�ص )1( للُمَتَحفِّظني(، فقد انتقى من )املوطَّ
الأحاديث املتَّ�سلة الأ�سانيد، معتمًدا على رواية ابن القا�سم، ثمَّ رتَّب الأحاديث على اأ�سماء �سيوخ 
الإمام مالك بح�سب حروف الهجاء على ترتيب بلد املغرب، مقدًما من ا�سمه )حممد( تربًكا 

با�سم النَّبّي �سلَّى اهلل عليه و�سلم. 
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"اأخربنا ال�سيخ اأبوحممد عبد اهلل بن الوليد بن �سعيد الأن�ساري رحمه اهلل  جاء يف مقدمته: 
قال: قال ال�سيخ اأبو احل�سن القاب�سي بالقريوان:

حيم ب�سم اهلل الرحمن الرَّ
احلمد هلل حمًدا كثرًيا طيًِّبا مبارًكا فيه، اأحمده على ما به اأنعم، واأ�ستغفره ملا لو �ساء منه ع�سم، 

�سوِل الأمني، �سّلى اهلل عليه وعلى اآله و�سلَّم ت�سليًما.  و�سّلى اهلل على حممد خامت النَّبيني الرَّ
اأبي عبد اهلل مالك  اإ�سناده من حديث  اأن اأجمع لهم ما اتَّ�سل  اأبو احل�سن: �ساألني �سائلون  قال 
غبة فيما  بن اأن�ص ر�سي اهلل عنه، واختلفْت م�ساألتهم لختلف مراداتهم، ولكنَّهم اتَّفقوا يف الرَّ
ذلك،  لت  فتاأمَّ طلبوا  فيما  النَّظر  اإىل  منهم  ذلك  فقادين  لوه،  اأمَّ ما  على  احلر�ص  ويف  �ساألوه، 
وا�ستهديُت اهلَل رّبي وا�ستعنُته، فظهر يل اأن اأقت�سر لهم على اإحدى روايات املوطاأ فاأجمع البنّي 
واية التي اقت�سرُت على ذكرها، ول اأذكر مما يكون/ يف اتِّ�ساله  الّت�سال من م�سند حديث هذه الرِّ
للة منها على اتِّ�سالها كّلما مررُت بها على  اإ�سكال يف هذا اجلمع اإل اأحاديث حمتملة �ساأبنّيُ الدِّ
�سيء منها يف مكانه؛ ليظهر للنَّاظر يف هذا الكتاب اأنَّ ما مل يجده فيه من حديث هذه الرواية 
التي اقت�سرت عليها اأّنه غري مت�سل الإ�سناد فيها. واأفردتُّ هذا الكتاب بهذا اإرادة الّتي�سري على 
من يريُد التََّحُفَظ للمتَّ�سل من م�سهور حديث مالك ر�سي اهلل عنه، فاإذا نال هذا فهو باٌب من 
العلم عظيٌم ناله يف قرٍب، ووجده معيًنا له فيما ُيحاوله من النَّظر يف الفقه اإن كان ذلك �ساأنه، 

و�ُسلًَّما اإىل النَّظر يف التِّ�ساع من علم احلديث اإن كان ذلك اأمله".
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تيب: ح�سر عدد ال�سيوخ الذين روى مالك عنهم، وعدد الأحاديث املروية  • ومن فوائد هذا الرتَّ
عنهم جملة وتف�سيل. قال يف خامتته: "فجميع عدد من وقع يف جميع امللّخ�ص مّمْن روى عنه 

مالك ثمانون رجل، جلميعهم فيه خم�سمائة حديث وت�سعة ع�سر حديًثا".
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ّي)2( )423 هـ - 304 هـ( ثانيـا: ترجمة �ملُ�ضنِّف �ملعروف بابن �لَقاب�ضِ
الإَِماُم،  املَاِلِكّي،  الَقاب�ِسّي)4(،  الَقَرِوّي)3(،  املََعاِفِرّي،  َخلَف  بِن  ِد  مَّ حُمَ بُن  َعِليُّ  احَل�َسن  اأَُبو  هو 

َمُة، َعامِلُ املَْغِرب. احَلاِفُظ، الَفِقْيه، الَعلَّ
ْوِل َوالَكَلِم، ُم�َسنِّفاً َيِقظاً َديِّناً َتِقّياً، َوَكاَن �َسِرْيراً،  َجاِل، َوالِفْقِه َوالأُ�سُ • َكاَن َعاِرفاً ِبالِعلل َوالرِّ
، َوحّرره  ِحْيح( الُبَخاِريِّ َة )�سَ كَّ َحاِبِه، َو�َسَبَط َلُه مِبَ َوُهَو ِمْن اأَ�سحِّ الُعلََماء ُكُتباً، كتب َلُه ِثَقاُت اأَ�سْ

َوان. َ مِبديَنة الَقرْيَ يِلي. َوُتُويفِّ ٍد الأَ�سِ مَّ َواأَْتَقَنُه رفيُقه الإَِماُم اأَُبو حُمَ
ِمْن  َو)املُْنِقذ  الّدَياَنات(،  )اأَحَكام  َوِكَتاب  الِفْقه،  يِف  )املمّهد(  كَتاب  منها:  َبِدْيَعة،  تَواِليف  اأَّلف   •
لة  اأِْوْيل(، َوِكَتاب )املنّبه لْلَفِطِن(، َوِكَتاب )املَنا�سك(، َوِكَتاب )الْعِتَقاَدات(، َو)الر�سالة املف�سّ �ُسَبه التَّ

اأ( -مو�سوع املقال-.   لأحوال املتعلمني واأحكام املعلمني واملتعلمني()5(، َوِكَتاب )ُملَّخ�ص املَُوطَّ
ثالثًا: �ضفة �ملخطوط

• عدد الأوراق: 102 ورقة، عدد الأ�سطر: من 13 اإىل 15 �سطًرا.
• مقا�ص الورقة: )205 × 165ملم(.  مقا�ص الكتابة: )155 × 120ملم(. 

• تاريخ النَّ�سخ: الثلثاء 17 �سفر �سنة 418هـ. اأي بعد وفاة املُ�سنِّف بخم�سة ع�سر عاًما فقط. ول 
�سخة التي اأملها املُ�سنِّف. يبعد اأن يكون النَّ�سخ عن النُّ

• النَّا�سخ: اإ�سماعيل بن خلف بن �سعيد بن عمران الأندل�سي. وهو اإمام كبري -كما �سياأتي-.
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كل التَّام. وقد جرى تق�سيم الكتاب اإىل ثلثة اأجزاء، وعند نهاية كل  �سخة م�سبوطة بال�سَّ والنُّ
جزء علمة، وقيد �سماع.

ريف)6(، وتعترب اأقدم خمطوط مكت�سف  وهي من مقتنيات املكتبة اخلالديَّة مبدينة القد�ص ال�سَّ
يف هذه املكتبة العريقة لغاية الآن.

• وبتتّبع ُن�َسخ الكتاب، ومنها:
1- ن�سخة بانكبور خدابخ�ص، رقم: 128، 89 ورقة، وتاريخ ن�سخها: 628هـ.

2- ن�سخة �سهيد علي، رقم: 556،  107ورقة، وتاريخ ن�سخها: 711هـ. 
3- ن�سخة خرانة القرويني بفا�ص، رقم: 805، 60 ورقة، وتاريخ ن�سخها: 1391هـ. 

4- ن�سخة �سهيد علي،  رقم: 1390/ 2، 84 ورقة.
5- ن�سخة عارف حكمت بيك، رقم: 35.

6- ن�سخة دار الكتب امل�سريَّة، طلعت حديث رقم: 662.
ُ اأنَّ ُن�َسَخة املكتبة اخلالديَّة هي الأقدم تاريًخا، واهلل اأعلم.  يتبنيَّ

ر�بًعا: ترجمة �لنَّا�ضخ  )7(
ثّم  الأندل�سّي،  َرُق�ْسطّي  ال�سَّ الأن�سارّي  عمران  بن  �سعيد  بن  خلف  بن  اإ�سماعيل  الإمام  هو   •

امل�سري، املقرئ النَّحوي )ت 455هـ(. 
القراآن(،  و)اإعراب  القراءات(،  يف  و)الكتفاء  ال�سبع(،  القراءات  يف  )العنوان  م�سنَّفاته:  من   •

و)خمت�سر ما ر�سم يف القراآن ال�سريف(، وغري ذلك.
العا�ص  بن  عمرو  بجامع  النا�ص  واأقراأ  ذلك.  يف  راأ�سا  وكان  العربية،  ولتعليم  زمانا،  للإقراء  وت�سدر 
�سخة مع التَّ�سكيل التَّام، فنا�سخها اإمام يف القراءات والّنحو.  قة يف �سبط النُّ ُر الدِّ مب�سر. ولعل هذا ُيف�سِّ
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ماعات خام�ًضا: من �ل�ضَّ
1- �سماع بتاريخ 575/12/25هـ، على ذبيان بن �ساتكني بن اأبي املن�سور البغدادي نزيل الإ�سكندرية، 
بخطه وتوقيعه "�سمع عليَّ جميع كتاب امللخ�ص ت�سنيف الإمام اأبي احل�سن علي بن حممد بن 
اأبو �سادق عبد  خلف املعافرّي املعروف بابن القاب�سّي، �ساحب الن�سخة القا�سي الفقيه الوجيه 
احلق بن القا�سي الفقيه الثقة اأبي الف�سل هبة اهلل بن ظافر بن حمزة الق�ساعي )8( مّتعه اهلل 
بها، ونفعه بالعلم، وهو روايتي عن ال�سيخ املقرئ اأبي القا�سم عبد الرحمن بن اأبي بكر بن اأبي 
ام )9( رحمه اهلل، عن ال�سيخني اأبي حممد عبد اهلل بن  �سعيد القر�سي ال�سقلي املعروف بابن الفحَّ
الوليد بن �سعد بن بكر الأن�ساري )10(، واأبي �سعيد بن حممد ابن اأخي امل�سنف )11( جميًعا عنه.

اجلمعة  يوم  يف  بها  ال�سكندرية  نزيل  البغدادي)12(  املن�سور  اأبي  بن  �ساتكني  بن  ذبيان  وكتبه: 
اخلام�ص والع�سرين من ذي احلجة من �سنة خم�ص و�سبعني وخم�سمائة.

واحلمد هلل وحده، و�سلى اهلل على �سيدنا حممد نبيه واآله و�سحبه اأجمعني، و�سلم ت�سليًما.
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• ورقة 101/اأ : يف اآخرها قيد ال�سماع على ذبيان بن �ساتكني البغدادي بخطه. 
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2- �سماع ثاٍن بتاريخ الع�سر الأخري/575/12هـ، على ذبيان بن �ساتكني بن اأبي املن�سور البغدادي 
ا، بخط علي بن املف�سل بن علي املقد�سي "بلغ من اأول الكتاب اإىل اآخره �سماًعا على ال�سيخ  اأي�سً
دوق اأبي احل�سن ُذْبيان بن �ساْتكني بن اأبي املن�سور.... البغدادي نزيل ال�سكندرية اأيده اهلل  ال�سَّ
تعاىل، وحماها: �ساحبه القا�سي الفقيه الوجيه اأبو �سادق عبد احلق بن هبة اهلل بن ظافر بن 
اأبو اجلود ندى بن عبد  اأدام اهلل توفيقه، ومّتعه بالعلم، والفقيه ر�سي الدين  حمزة الق�ساعي 
املقد�سي)14(  علي  بن  املف�سل  بن  وعلي  تعاىل،  اهلل  وّفقه  الأن�ساري)13(  احل�سني  اأبي  بن  الغني 

ماع بخطه وبقراءته وولده اأبو الطاهر حممد)15( -حر�سه اهلل تعاىل-. وال�سَّ
و�سمع من باب العني اإىل اآخر الكتاب: الفقيه اأبو حممد عطاء اهلل بن �سليمان بن عطية الأزدي، 
وذلك يف الع�سر الآخر من ذي احلجة �سنة خم�ص و�سبعني وخم�سمائة، واأجاز للمذكورين جميع 
روايته، وكتب لهم خطه بذلك، وكذلك لأبي القا�سم اأحمد)16(، واأبي حممد عبد الرحمن، ولدي 

القارئ.
• وهذا الكتاب روايته عن ال�سيخ اأبي القا�سم عبد الرحمن بن اأبي بكر بن اأبي �سعيد القر�سي 
�سعد بن  الوليد بن  اأبي حممد عبد اهلل بن  ام، بقراءته عليه، عن  الفحَّ بابن  املعروف  ال�سقلي 
بكر الأن�ساري احَلجاري -من واد احَلجارة بالأندل�ص-، واأبي �سعيد خلف بن حممد -ابن اأخي 
املُ�سنِّف-، كليهما عن ُم�سنِّفه الإمام اأبي احل�سن علي بن حممد بن خلف املعافري املعروف بابن 

القاب�سي الفقيه املالكي رحمة اهلل عليهم اأجمعني ور�سوانه وكرمه. اآمني.
واحلمد هلل رب العاملني، و�سلواته على �سيدنا حممد نبيه وعلى اآله اأجمعني، و�سحبه املنتخبني 

و�سلم ت�سليًما اإىل يوم الدين".
)توقيع(: "احلمد هلل ويل التوفيق".
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• ورقة 101/ب : قيد �سماع ثاٍن على ذبيان بن �ساتكني البغدادي بخط علي بن املف�سل بن علي 
املقد�سي وقراءته. 
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• ورقة 31/اأ: اآخر اجلزء الأول، وقيد �سماع بخط علي بن املف�سل املقد�سي وقراءته.

• ورقة 68/اأ: اآخر اجلزء الثاين، وقيد �سماع بخط علي بن املف�سل املقد�سي وقراءته.
�ضاد�ًضا: �لتَّملُّكات

ابقني اأنَّ �ساحب النُّ�سخة هو الرئي�ص القا�سي الفقيه الوجيه اأبو �سادق  ماعني ال�سَّ 1- ورد يف ال�سَّ
افعي  عبد احلق بن القا�سي الفقيه الثقة اأبي الف�سل هبة اهلل بن ظافر بن حمزة الُق�ساعّي ال�سَّ
يف  بالإ�سكندرية  �ساتكني  بن  ذبيان  ال�سيخ  على  الكتاب  قراأ  واأنَّه  591هـ(.  �سنة  )املتوفى  امل�سري 

اأواخر ذي احلجة �سنة 575هـ.
لُّكات عديدة يف اأول الكتاب واآخره، ومنها:  2- وقد وردت قيود متَّ

بن خليل بن حممود ال�سافعي  عثمان  وغفرانه  عفوه  الراجي  �سبحانه  اهلل  اإىل  الفقري  "ملك 
املقد�سي عفا اهلل عنه، �سار ملًكا لولده اأبي بكر)17( بالبتياع ال�سرعي، ثم �سار ملًكا لعبد الكرمي 

بن القرق�سندي)18( ال�سافعي".
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• ورقة 102/اأ
�ست  وختاًما: فقد كتب اأمني املكتبة اخلالدية)19( على غلف املخطوط ما يلي: "اأخرجه من الدَّ

وقيَّده بالفهر�ست الفقري حممد اأمني الأن�ساري -خادم �سخرة اهلل-". 

�ست؟؟ ُترى يا �سيخ اأمني لو مل تخرجه من الدَّ
يا د�ست هل اأنت د�ست اأم �سجن موؤبد؟!  يا د�ست هل اأنت د�ست اأم قرب؟!  

كرت حوت يون�ص و{للبث يف بطنه اإىل يوم يبعثون}! يا د�ست اإذا ذكرتك تذَّ
اهب مفقود والعائد مولود! كرت احلجَّ يف �سالف القرون، الذَّ يا د�ست اإذا ذكرتك تذَّ
يا د�ست اأما اآن لك اأن ت�ستقيل؟ اأما اآن للقيد اأن ينك�سر يا د�ست؟ ِحْل عنَّا يا د�ست.

لمة وتنك�سف الُغّمة؟  متى يا قد�ص تزول الظُّ
متى يا قد�ص تلب�سي جواهرك وتتزيني بلئالئك؟  

ومع كنز اآخر من الكنوز املخطوطة بالقد�ص ال�سريف .
وباهلل التَّوفيق
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�لهو�م�ش:

اخلاء  بك�سر  �ص(  )املُلَخِّ يقراأ:   القاب�سي-  -يعني  احل�سن  اأبو  �سيخنا  "كان  قوله:  الداين  عمرو  اأبي  عن  خلكان  ابن  نقل   -1

مالك  حديث  من  ات�سل  ما  الرتجمة:  وتقدير  تعاىل،  اهلل  رحمه  مالك  حديث  من  املتَّ�سل  �ص  ُيلَخِّ اأنه  يريد  فاعل،  يجعله 

بطت اخلاء بالفتح والك�سر مًعا. �سخة �سُ للم�ستحفظني". وفيات الأعيان  )322/3(. ويف هذه النُّ

2- �سري اأعلم النبلء )162-158/17(.

3- ن�سبة اإىل القريوان.

اأبو احل�سن  قال يل  ال�سقلي:  بكر  اأبو  عنه  نقل  وقد  والقريوان.  الإ�سكندرية  باإفريقية بني  قاب�ص، وهي مدينة  اإىل  ن�سبة   -4

القاب�سّي: كذب عليَّ وعليك و�سّموين بالقاب�سّي وما اأنا بالقاب�سّي، واإمنا ال�سبب يف ذلك اأن عّمي كان ي�سد عمامته �سدة قاب�سّية 

فقيل لعّمي "قاب�سي" وا�ستهرنا بذلك، واإل فاأنا قروي؛ واأنت، فلما دخل اأبوك م�سافراً اإىل �سقلية ن�سب اإليها فقيل "ال�سقلي". 

وفيات الأعيان )321/3(. 

5- معجم تاريخ الرتاث الإ�سلمي يف مكتبات العامل )2127/3(.

6- فهر�ص خمطوطات املكتبة اخلالدية )�ص:156(، رقم: )206 حديث 91(. 

7- تاريخ الإ�سلم )57/10(،  معرفة القراء الكبار على الطبقات والأع�سار )�ص:236(،  غاية النهاية يف طبقات القراء )164/1(.

ِرّي. تاريخ الإ�سلم )963/12(. 8- )ت: 591هـ(. الرئي�ص اأبو �سادق الُق�ساعّي، ال�ّسافعي املَ�سْ

د. تاريخ الإ�سلم )254/11(. قلِّيُّ املقرئ املجوِّ 9- )ت: 516هـ(. عبد الرحمن بن اأبي بكر عتيق بن خلف، اأبو القا�سم ال�سِّ

10- )ت 448هـ( ببيت املقد�ص، عبد اهللَّ بن الوليد بن �سعد بن بكر، اأبو حممد الأندل�ّسي الأن�سارّي، نزيل م�سر، واأحد الُفَقَهاء 

املالكّية. �سمع بُقْرُطَبة قدمًيا، ثم رحل من الأندل�ص قبل الثمانني وثلثمائة، فتفقه بالقريوان. تاريخ الإ�سلم )708/9(. بغية 

ماع الثاين اأنَّه )َحجاري( من واد احَلجارة بالأندل�ص. امللتم�ص يف تاريخ رجال اأهل الأندل�ص )�ص:352(. وقد اأفاد ال�سَّ

11- مل اأقف على ترجمته.

الّرحمن بن علّي بن  اأبو احل�سن. ورد ذكره يف كتاب الذيل والتكملة لكتابي املو�سول وال�سلة يف ترجمة حممد بن عبد   -12
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حممد بن �ُسليماَن التُّجيبّي )384/4(، وحممد بن قا�سم بن عبد الكرمي التَّميمّي الفا�سّي )251/5(.

13- )ت: 604 هـ(. تاريخ الإ�سلم )106/13(.

ل بن َعلّي بن اأَِبي الَغْيث ُمَفّرج بن حامت بن احَل�َسن بن َجْعَفر، العّلمة احَلاِفظ �سرُف الدين اأَُبو احَل�َسن ابن  14- َعلّي بن املَُف�سَّ

القا�سي الأنب اأَِبي املكارم اللَّْخمي املَْقِد�ِسّي الأ�سل الإ�سكندراين، الفقيه املالكّي القا�سي )ت 611هـ(. تاريخ الإ�سلم )320/13(.

15- )ت: 631هـ( بالإ�سكندرّية. املقفى الكبري )194/6(.

ذكر يف  لأنه  وفيه نظر؛  و�سبعني وخم�سمائة"!  ثماٍن  �سنة  "ُولد  اأنَّه:  فيه  الإ�سلم )361/13(. وجاء  تاريخ  16- )ت: 613هـ(. 

الإجازة �سنة 575هـ. واهلل اأعلم.

ُمود بن عبد الَواِحد التقي املَْخُزوِمي احلوراين  17- )ت: 804هـ(. قال ال�ّسخاوي: )اأَُبو بكر( بن ُعْثَمان بن َخِليل بن حَمْ

يِف  �َسيخَنا  َقاَل  احلكم  يِف  وناب  َوَغريه  املَْيُدوِميُّ  من  َو�سمع  وا�ستغل  َو�َسْبعمائة  اأَْرَبِعنَي  �سنة  بعد  ولد  احَلَنِفّي  املَْقِد�ِسي 

. َوَمات ِبِه يِف اأََواِخر �سنة  )ُمْعَجمه(: َلقيته ِبَبْيت امْلَُقّد�ص َفَقَراأت َعلَْيِه امل�سل�سل وجزء البطاقة ِب�َسَماِعِه َلهما من املَْيُدوِميُّ

يِف )عقوده(.  املقريزي  َوذكره  اأَْي�سا.  البطاقة  بامل�سل�سل وجزء  القلق�سندي  التقي  َعنُه  َوحدثَنا  )اأنبائه(.  يِف  َوَنْحوه  اأَربع. 

ال�سوء اللمع لأهل القرن التا�سع )49/11(.

ين عبد الكرمي بن عبد الرحمن بن حممد بن اإ�سماعيل بن علي بن احل�سن بن اإ�سماعيل بن �سالح بن  18- غالًبا هو كرمي الدِّ

�سعيد القلق�سندي املقد�سي )ت: 855هـ(. ال�سوء اللمع )311/4(.

�ساخ يف بيت  نف الأن�ساري، �سادن امل�سجد الأق�سى املبارك، وخامتة النُّ اأمني بن عمر بن حممد الدَّ 19- هو ال�سيخ حممد 

املقد�ص )ت: 1378هـ(.



أ.ياسر درويش

الوقف اإلسالمي وأثره في إثبات الحق الفلسطيني •
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لــــلــــوقــــف الأثــــــــر 
الــــــــــوا�ــــــــــشــــــــــح يف 
رقـــــــــــــي الـــــــــــــدول 
التي  واملجتمعات 
ازدهرت فيها هذه 
العبادة )الوقف(، 
التنمية  يف  �ــشــواء 
العلم  ن�شر  يف  اأو 
اأو  والـــــثـــــقـــــافـــــة، 
مـــــــعـــــــاجلـــــــة  يف 
الآثـــــــار الــ�ــشــلــبــيــة 
لـــلـــمـــجـــتـــمـــع مــن 
ـــــاد  فــــــقــــــر وفـــــ�ـــــش
واأخــالقــي اإداري 

للوقف الأثر الوا�سح يف رقي الدول واملجتمعات التي ازدهرت فيها هذه 
العبادة )الوقف(، �سواء يف التنمية اأو يف ن�سر العلم والثقافة، اأو يف معاجلة 
الآثار ال�سلبية للمجتمع من فقر وف�ساد اإداري واأخلقي، اأو يف الأحوال 

ال�سحية والطبية والهتمام يف الدعوة الدينية و العقائدية.
اأفراده،  بني  والتعاون  التكافل  اأ�سا�ص  على  يقوم  الذي  امل�سلم  املجتمع  �سمات  من  �سمة  فالوقف 
توادهم  املوؤمنني يف  "مثل  ال�سريف:  بها احلديث  التي نطق  الإ�سلمية  الأخوة   ملعاين  حتقيقا 
وتراحمهم وتعاطفهم كمثل اجل�سد الواحد اإذا ا�ستكى منه ع�سو تداعى له �سائر اجل�سد بال�سهر 

واحلمى". اأخرجه م�سلم )1999/4(، برقم: )2586(، والبخاري، برقم: )6011(.
الجتماعي ملختلف طبقات  والتكافل  والإداري  الفكري  املناخ  توفري  بارز يف  دور  للوقف  اإن  كما 
املجتمع، مما كان له الأثر الوا�سح يف اإبراز روح العطاء والإخاء واملحافظة 
على تنمية املجتمع وتطويره ورخائه يف خمتلف الأزمان واحلقب، وحيث 
اأر�ص فل�سطني حتتوي على الكثري من الأوقاف الإ�سلمية يف خمتلف  اإن 
عليها  ت�سابق  والتي  الإ�سلمية،  واملمالك  اخللفة  حكم  وحقب  فرتات 
وقفه  ثمار  واقفها  يجني  حتى  فل�سطني  يف  الأوقاف  هذه  لزرع  امل�سلمني 
اأدى لكرثة الأوقاف يف فل�سطني عامة ويف القد�ص  يف الآخرة، الأمر الذي 
خا�سة، لتتطور الأر�ص املقد�سة ح�ساريا وعلميا وجمتمعيا، ولذلك اأطلق 

عليها )زهرة املدائن(.
ولهذا كله كان اختياري لعنوان البحث؛ اأوًل: لإبراز دور الوقف يف املجتمع 
الفل�سطيني يف التاريخ الإ�سلمي، ودور الوقف يف اإثبات احلق الفل�سطيني 

اأ. يا�سر دروي�ص

املقدمة
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بــــارز يف  دور  لــلــوقــف 
الفكري  املناخ  توفر 
والــتــكــافــل  والإداري 
ملختلف  الجــتــمــاعــي 
مما  املجتمع،  طبقات 
كان له الأثر الوا�شح 
العطاء  روح  اإبـــراز  يف 
والإخــــــاء واملــحــافــظــة 
عـــــــــــلـــــــــــى تــــــنــــــمــــــيــــــة 
املــجــتــمــع وتـــطـــويـــره 
خمتلف  يف  ورخــــائــــه 
الأزمـــــــــــــان واحلــــقــــب

ومقاومته للإحتلل ال�سهيوين.
وخلدمة  هلل،  تقربا  املحتلة  الأرا�سي  يف  الإ�سلمية  الأوقاف  على  للحفاظ  النظر  لفت  وثانًيا: 
تطويرها،  على  والعمل  املقد�سة،  الأر�ص  يف  و�سرعيا  قانونيا  الفل�سطيني  احلق  واإبراز  املجتمع 
الداخل  خدمة  يف  ن�ساطها  اإعادة  على  العمل  يجب  وم�ستقبل  وحا�سر  وتاريخ  اإرث  واعتبارها 

الفل�سطيني.
الرواية  وتفنيد  اإ�سعاف  وكذلك  اأر�سه،  يف  الفل�سطيني  احلق  اإبراز  من  لنا  لبد  كان  لذلك 
ال�سهيونية الكاذبة يف حقه التاريخي للأر�ص، واإبراز ت�سليله وادعاءاته وتزويره للحقائق، كما 
اأن ال�سم�ص ل ميكن تغطيتها بالغربال، فاإن احلق الفل�سطيني ل ميكن م�سحه اأو اإلغاوؤه بادعاء 

وكذب ال�سهاينه، بل اإن هذه الأر�ص ف�سطينية  اإ�سلمية حتى قيام ال�ساعه.
اأوًل: اأوقاف فل�سطني يف التاريخ  الإ�سلمي.

�أ. �لوقف يف �لعهد �لنبوي:
الوقف اأ�َسَر قلوب ال�سحابة حتى اإنه تعدى الدائرة اأو املجتمع املحيط بهم، 
فاأ�سبح نظر ال�سحابة للوقف ميتد خارج املدينة وم�سارفها، حتى و�سل اإىل 
بلد ال�سام، وقد كانت نية الوقف يف اأر�ص املقد�ص وخا�سة امل�سجد  الأق�سى 
معقودة عند ال�سحابة فقريهم وغنيهم حتى قبل فتح ال�سام وبيت املقد�ص 
اأمري املوؤمنني عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه،  يف عهد ال�سحابي اجلليل 
اأو جعل م�سلى حمت�سبني  وقف  اأو  اأر�ص  اقتطاع  النف�ص يف  فكانوا مينون 
الأجر والقبول عند اهلل وتثقل ميزانهم بعد مماتهم. وقد وردت الأحاديث 
ببيت  والوقف  للت�سدق  ال�سحابة  �سغف  ومدى  الوقف  اأجر  تبني  التي 

املقد�ص.



42
العدد ال�شابع والع�شرون - ذو القعدة 1441هـ- يوليو 2020م

الوقف  نية  كــانــت 
املقد�س  اأر�ــــس  يف 
امل�شجد   وخــا�ــشــة 
معقودة  الأقــ�ــشــى 
عـــنـــد الــ�ــشــحــابــة 
وغنيهم  فقرهم 
حــــتــــى قــــبــــل فــتــح 
ــــــام وبــــيــــت  ــــــش ــــــ� ال
عهد  يف  املـــقـــد�ـــس 
ال�شحابي اجلليل 
اأمـــــــر املـــوؤمـــنـــني 
اخلطاب  بن  عمر 
عــنــه الل  ــــي  ر�ــــش

فعن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال: "ل ت�سد الرحال اإل اإىل ثلثة 
م�ساجد: امل�سجد احلرام، وم�سجد الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، وم�سجد الأق�سى". )متفق عليه(.
امل�ساجد  قال احلافظ ابن حجر يف الفتح يف �سرح هذا احلديث: »يف هذا احلديث ف�سيلة هذه 
ومزيتها على غريها لكونها م�ساجد الأنبياء ولأن الأول قبلة النا�ص واإليه حجهم، والثاين كان 

قبلة الأمم ال�سالفة، والثالث اأ�س�ص على التقوى«. )الفتح 75/3(.
 وهذه الف�سيلة اخلا�سة بهذه امل�ساجد الثلثة هي التي جعلت اأنظار ال�سحابة تتجه لل�سام حباً 

يف هذه الأرا�ص امل�سطفاة من عند اهلل، و�سغفا يف نيل الأجر العظيم من خلل حتبي�ص الوقف.
ُل:  لَّى اهلُل َعلَْيِه َو�َسلََّم اأيُهَما اأَْف�سَ ِ �سَ ُ َعْنُه، َقاَل: َتَذاَكْرَنا َوَنْحُن ِعْنَد َر�ُسوِل اهللَّ َي اهللَّ عْن اأَِبي َذرٍّ َر�سِ
لَّى اهلُل َعلَْيِه  ِ �سَ لَّى اهلُل َعلَْيِه َو�َسلََّم، اأو َم�ْسِجُد َبْيِت امْلَْقِد�ِص، َفَقاَل َر�ُسوُل اهللَّ ِ �سَ َم�ْسِجُد َر�ُسوِل اهللَّ
لََواٍت ِفيِه، َوَلِنْعَم امْلُ�َسلَّى، َوَلُيو�ِسَكنَّ اأن َيُكوَن  ْرَبِع �سَ ُل ِمْن اأَ َلٌة يِف َم�ْسِجِدي َهَذا اأَْف�سَ َو�َسلََّم: "�سَ
ُجِل ِمْثُل �َسَطِن َفَر�ِسِه ِمَن  الأر�ص َحْيُث َيَرى ِمْنُه َبْيَت امْلَْقِد�ِص َخرْيٌ َلُه  ِللرَّ
ْنَيا َوَما ِفيَها". )رواه احلاكم و�سححه  ْنَيا َجِميًعا - اأو َقاَل: َخرْيٌ ِمَن الدُّ ِمَن الدُّ

اللباين يف ال�سل�سلة ال�سحيحه 954/6(.

يف  للتعجيل  ال�سحابة  نفو�ص  يف  واأثر  وقع  له  كان  احلديث  هذا  اإن  اأقول 
اقتطاع وقف لهم يف الأر�ص املقد�سة بعد اأن حذر ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه 
يف  املقد�سة  والأر�ص  الأق�سى  امل�سجد  ودخول  حتريره  بعد  من  اأنه  و�سلم- 
باأيدي  اأخرى  مرة  الأر�ص  هذه  و�ست�سقط  الأيام  و�ستدور  امل�سلمني،  حكم 

الكفرة وخروجها من حكم امل�سلمني.
• وقد فهم ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم النداء القراآين جيداً وا�ستوعبوا من 
معلمهم ومربيهم �سلى اهلل عليه و�سلم اأ�س�ص واآداب وقواعد هذه التجارة... 
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بــــعــــ�ــــس  عـــــــــــن  ورد 
الـــــ�ـــــشـــــحـــــابـــــة  اأنـــــهـــــم 
اقـــتـــطـــعـــوا الأرا�ـــــشـــــي 
والــــ�ــــشــــيــــع والـــــقـــــرى 
فــلــ�ــشــطــني  اأر�ــــــــــس  يف 
�شبيبل  يف  واأوقـــفـــوهـــا 
الل، ومن ذلك اقتطاع 
الأرا�ــــــــشــــــــي بـــديـــنـــة 
اخلليل من قبل ر�شول 
عليه  الل  -�ــشــلــى  الل 
و�ــــشــــلــــم- لــلــ�ــشــحــابــي 
تـــــــــيـــــــــم الــــــــــــــــــــــداري

الدنيا والنجاة  فانطلقوا يت�سابقون ويتناف�سون فيما بينهم لنيل هذا اخلري... مرادهم �سعادة 
يف الآخرة ف�سل عن مر�ساة اهلل ور�سوله، وقد ورد عن بع�ص ال�سحابة  اأنهم اقتطعوا الأرا�سي 
وال�سيع والقرى يف اأر�ص فل�سطني ناهيك عن اأر�ص ال�سام ب�سكل عام، واأوقفوها يف �سبيبل اهلل، 
ومن هذه المثلة على اقتطاع الأرا�سي مدينة اخلليل التي اقتطعت من قبل ر�سول اهلل -�سلى 

اهلل عليه و�سلم- لل�سحابي متيم الداري. 
�قتطاع مدينة �خلليل لتميم �لد�ري:

يف  بالوقف  التربع  اأو  الذهاب  يف  و�سغفهم  ال�سحابة  حب  يف  راأيناه  الذي  احلر�ص  هذا  ومن 
فل�سطني وخا�سة يف القد�ص، ند اأن بع�ص ال�سحابة فطن لل�ستحواذ على هذا الأجر بوجود 
اأن  قبل  وذلك  حياته،  يف  له  كتبها  وقف  باأر�ص  منه  فظفر  و�سلم-  عليه  اهلل  -�سلى  اهلل  ر�سول 
اأ�سهرها اقتطاع ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم- لتميم  الفتوحات ب�سنني عدة، ومن  تنطلق 

الداري اأر�ص اخلليل وقف له وقد ذكرت روايات كثرية هذه احلادثة؛ ففي 
راهبان  نفر،  ثلثة  بفل�سطني  )اخلليل(  من  �سافر  للهجرة،  التا�سع  العام 
يف  )املدينة(  احلجاز  بلد  اإىل  اخلليلية  )الداري(  عائلة  من  م�سيحيان 
اخلليل،  مدينة  و�سناعة  م�سغولت  من  التجارة  بهدف  العربية،  اجلزيرة 
وكانت فل�سطني حتت حكم الروم ومل تكن دخلت بالإ�سلم بعد، فالراهبان 
هما: )متيم بن اأو�ص الداري(، واأخوه )نعيم بن اأو�ص الداري(، اأما الثالث، 

فهو: )اأبو هند برير الداري(، �سقيقهما من الأُم.
هوؤلء قابلوا الر�سول حممد -�سلى اهلل عليم و�سلم- وبعد حواٍر معه حول 
اأحوال فل�سطني والأر�ص املقد�سة، فعر�ص عليهم ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه 
و�سلم- الدخول يف اللإ�سلم، فاأعلنوا اإ�سلمهم اأمام ر�سول اهلل -�سلى اهلل 
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كــتــاب )بــالدنــا  ينقل 
فـــــــلـــــــ�ـــــــشـــــــطـــــــني( يف 
من   323 الــ�ــشــفــحــة 
الــقــ�ــشــم الـــثـــاين من 
اجلــــــــــزء اخلــــامــــ�ــــس 
مـــن الــكــتــاب الــنــ�ــسَّ 
احلـــــــــــريف لـــنـــ�ـــشـــخـــة 
ـــــول الل  كــــتــــاب ر�ـــــش
�شلى الل عليه و�شلم 
ال�شحابي  بــاإقــطــاع 
تيم الداري وذرِّيته 
مـــــديـــــنـــــة اخلــــلــــيــــل 

عليه و�سلم-، فاأكرمهم باأن منحهم )ُحربى اأو حربون وهي مدينة اخلليل وما جاورها( بفل�سطني 
يف العام التا�سع للهجرة، يف وثيقة تاريخية مكتوبة، تو�سف باأنها )اأول اإقطاع يف الإ�سلم(، واإ�سم 
هذه الوثيقة )كتاب الإنطاء ال�سريف(، اأقرَّ العلماء ب�سحته، وتداولت عائلة الداري هذه الوثيقة 

جيًل بعد جيل.
الثاين من اجلزء اخلام�ص من  الق�سم  وينقل كتاب )بلدنا فل�سطني( يف ال�سفحة 323 من   •
متيم  ال�سحابي  باإقطاع  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  كتاب  لن�سخة  احلريف  الن�صَّ  الكتاب 
الداري وذرِّيته مدينة اخلليل وبع�ص قراها على النحو التايل: "ب�سم اهلل الرحمن الرحيم، هذا 
ما اأنطى حممٌد ر�سول اهلل لتميم الداري واإخوته حربون واملرطون وبيت عينون وبيت اإبراهيم 
اهلل، فمن  اآذاه  اآذاهم  ولأعقابهم، فمن  لهم  ذلك  و�سلمت  ونفذت  بذمتهم  بٍت  نطيََّة  فيهن،  وما 
اأبي  بن  و�سهد عليها عمر وعثمان وعتيق  اهلل عنه  ر�سي  الر�سالة علي  وكتب  لعنه هلل"،  اآذاهم 

قحافة ر�سي اهلل عنهم.
• واإكماًل للفائدة، وملزيد من التوثيق اأنقل ن�ص كتاب الإنطاء ال�سريف كما 

ورد يف عدة مراجع بروايات متقاربة وجميعها تلتقي يف امل�سمون:
- رواية الطرباين يف )املعجم الكبري(، ورواية ابن ع�ساكر يف ) تاريخ دم�سق (:
اهلل  -�سلى  اهلل  ر�سول  حممٌد  اأنطاه  ما  هذا  الرحيم،  الرحمن  اهلل  "ب�سم 
واملردون  )اخلليل(  حربون  الداري،  نـُعيم  واأخيه  لتميم  و�سلم-  عليه 
َبٍت، نفذت و�سلمت  ـة  اإبراهيم، وما فيهن نطيَّ )املرطوم( وبيت عينون بيت 
وعمر  بكر  اأبو  �سهد  اهلل"،  اآذاه  اآذاهم  فمن  الأبد،  اأبد  اإىل  ولأعقابهم  لهم 
بن اخلطاب وعثمان بن عفان )ر�سي اهلل عنهم(، وكتب و�سهد علي بن اأبي 

طالب )ر�سي اهلل عنه(.
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اخلا�شة  الف�شيلة  اإن 
بــاملــ�ــشــاجــد الــثــالثــة؛ 
املـــــ�ـــــشـــــجـــــد احلـــــــــــرام 
واملــــ�ــــشــــجــــد الـــنـــبـــوي 
الأق�شى هي  وامل�شجد 
الـــتـــي جــعــلــت اأنـــظـــار 
ال�شحابة تتجه لل�شام 
حــبــاً يف هـــذه الأرا�ــــس 
املــ�ــشــطــفــاة مــــن عــنــد 
نيل  يف  و�ــشــغــفــا  الل، 
الأجـــــــر الــعــظــيــم مــن 
خالل حتبي�س الوقف

رو�ية �بن �ضعد يف )�لطبقات �لكربى(:
"قالوا: وكتب ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم لنـُعيم بن اأو�ص اأخيه متيم الداري اأن له َحربى 
)اخلليل( وعينون بال�سام )بلد ال�سام(، قريتها كلها، �سهلها وجبلها، وماءها وحرثها واأنباطها 
ُـّه فيها اأحد، ول يلجه عليهم بظلم، ومن ظلمهم واأخذ منهم  وبقرها، ولعقبه من بعده، ل ُيحاقــ
�سيئاً فاإن عليهم لعنة اهلل وامللئكة والنا�ص اأجمعني" كتبه علي ابن اأبي طالب )ر�سي اهلل عنه(.

رو�ية �لو�قدي يف )فتح �ل�ضام(:
"لي�ص لر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قطيعة غري َحربى بيت عانون، اأقطعها ر�سول اهلل �سلى 

اهلل عليه و�سلم متيماً ونـُعيماً اإبني او�ص الداري".
وجاء يف معجم �لبلد�ن)121/2(:

اإبراهيم اخلليل عليه ال�سلم بالبيت املقد�ص، وقد غلب  قرب  فيها  التي  القرية  ون" ا�سم  "َحرْبُ
على ا�سمها اخلليل، وقدم على النبي متيم الداري يف قومه و�ساأله اأن يقطعه 
حربون فاأجابه وكتب له كتابا ن�سخته: ب�سم اهلل الرحمن الرحيم. هذا ما 
اأعطى حممد ر�سول اهلل لتميم الداري واأ�سحابه: اأين اأعطيتكم بيت عينون 
بت،  عطية  فيهم،  ما  وجميع  بذمتهم  اإبراهيم  وبيت  واملرطوم  وحربون 
اآذاهم فيه  اأبد الآبدين، فمن  ونفذت و�سلمت ذلك لهم ولأعقابهم بعدهم، 

اآذى اهلل، �سهد اأبو بكر بن اأبي قحافة وعمر وعثمان وعلي بن اأبي طالب".
الروم،  باأيدي  كانت  بل  امل�سلمني،  باأيدي  يومئٍذ  "فل�سطني"  تكن  ومل 
عليه.  اهلل  يفتحها  اأن  بعد  اإياها  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  فاأقطعهم 

ُ َعلَْيِه َو�َسلََّم بفتحها. لَّى اهللَّ فيكون هذا كالب�سارة من النبي �سَ
وملا فتحت يف عهد عمر وّفى بوعد ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، واأوقفها 
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املـــــــوقـــــــف  اإن 
الـــــــتـــــــاريـــــــخـــــــي 
عبد  لــلــ�ــشــلــطــان 
احلــمــيــد الــثــاين 
يـــــجـــــ�ـــــشـــــد هــــــذا 
املـــعـــنـــى ويــر�ــشــخ 
بــاأن  املفهوم  هــذا 
فــلــ�ــشــطــني جـــزء 
كـــيـــان  يف  مــــهــــم 
ميكن  ل  الأمــــــة 
الــــــتــــــنــــــازل عــنــه

متيم على ذريته وعلى خريات حددها، فهو اأول وقف يف الإ�سلم يف اأر�ص فل�سطني.
 وقد ذكر �ملقد�ضي يف كتابه "�أح�ضن �لتقا�ضيم يف معرفة �الأقاليم":

"... وجود دار �سيافة دائمة مع خباز وطباخ وخدام يقدمون العد�ص بالزيت لكل حاّج اأو زائر مير 
مبدينة اخلليل، وهذه ال�سيافة والإطعام من وقف متيم الداري ر�سي اهلل عنه".

وقال �لقلق�ضندي:
قال احلمداين :  وبلد اخلليل عليه ال�سلم معمور من بني متيم الداري ر�سي اهلل عنه وبيد بني 
بيت  باإقطاعهم  واإخوته  لتميم  و�سلم-  عليه  اهلل  -�سلى  النبي  كتبها  التي  الرقعة  هوؤلء  متيم 

حربون التي هي بلد اخلليل عليه ال�سلم وبع�ص بلدها. �سبح الأع�سى:)47/1(.
اآخر مما ورد يف الأحاديث عن ال�سحابة يف حبهم للأق�سى واملبادرة يف عمل الأوقاف  �ساهد   •
هذا  يقت�سر  ومل  املجال(،  هذا  يف  كثرية  ال�سواهد  باأن  )علما  والأق�سى  فل�سطني  يف  وحب�سها 
الهتمام على الرجال من ال�سحابة، ولكن كذلك على ال�سحابيات وموايل 
ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم-، فالكل كان قلبه متعلق يف غرب املدينة 
واأق�سد بها ال�سام وخا�سة الأر�ص املباركة فل�سطني، ول اأدل من ذلك رواية 

ميمونة مولة ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم:
-رواية ميمونة التي حتث على الوقف:

لَّى اهلل َعلَْيِه َو�َسلََّم َقاَلْت: َيا َنِبَيّ اهلِل اأَْفِتَنا  ِبِيّ �سَ ... اأن َمْيُموَنَة َمْولَة الَنّ
ِفيِه، فاإن  َف�َسُلّوا  اْئُتوُه  َوامْلَْح�َسِر،  امْلَْن�َسِر  " اأر�ص  َفَقاَل:  امْلَْقِد�ِص؟  َبْيِت  يِف 
َل  لٍة ِفيَما �ِسَواُه"، َقاَلْت: اأََرايَت َمْن مَلْ ُيِطْق اأن َيَتَحَمّ لًة ِفيِه َكاأَْلِف �سَ �سَ
اأَْهَدى َلُه َكان  اإَِلْيِه َزْيًتا، ُي�ْسَرُج ِفيِه، فاإن َمْن  َياأِْتَيُه؟ َقاَل: َفْلُيْهِد  اأو  اإَِلْيِه 

لَّى ِفيِه". َكَمْن �سَ
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تـــــ�ـــــشـــــر مــــكــــاتــــبــــات 
ور�ـــــشـــــائـــــل الـــعـــلـــمـــاء 
و�ـــشـــف  يف  الأفــــــــــــذاذ 
الــــفــــتــــح الـــ�ـــشـــالحـــي 
�شنة  املـــقـــد�ـــس  لــبــيــت 
583هـ اإىل تلك املحبة 
املـــتـــجـــذرة واحلــر�ــس 
الــــعــــظــــيــــم والـــــفـــــرح 
الـــ�ـــشـــديـــد بــا�ــشــتــعــادة 
اإىل  الأق�شى  امل�شجد 
حـــيـــا�ـــس الأمـــــــــة، مــا 
اعتربوه فتحاً عظيماً

"ما اأجمل هذا احلديث واأروعه، وهو يعترب من معجزات النبوة، اأرجو اأن تتوقف عزيزي القارئ 
لَّى ِفيِه". فاإن هذه الإ�سارة يف  عند قوله -�سلى اهلل عليه و�سلم- "َفاإن َمْن اأَْهَدى َلُه َكان َكَمْن �سَ

هذا احلديث لها مق�سد تاريخي وجغرايف مهمني.
فاأول ما يتبادر اإىل الذهن كيف ميكن اأن ي�سرج امل�سجد الأق�سى بالزيت ومل يكن هنالك 
بناء يف امل�سجد الأق�سى يف ذلك الزمن اأ�سل، اأي قبل الفتح الأول لبيت املقد�ص وحتريره. 
ويعترب هذا دللة نبوية �سريفة ملا �سيكون عليه حال امل�سجد الأق�سى يف امل�ستقبل من وجود 
اأبنية ت�ستدعي اإنارتها بالزيت، مبعنى الكلمة، لذلك يحث الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم  
اأجر  ولهم  امل�ستقبل(  )يف  امل�سجد  لأ�ساءة  بالزيت  املتلئلئة  الأ�سرجة  يوقفوا  اأن  اأ�سحابه 

وقفهم هذا. )رواية الإِمام اأَحمد 463/6(.
• اأقول ما اأعظم هذا الدين، وما اأرواع احلديثني ال�سريفني ال�سابقني، ففي احلديث الأول، كان 

ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، يخاطب �سيد من �سادات اخلليل، وراهب 
من رهبانهم، فاألف قلبه واأعطاه �سوؤله باقتطاع اأر�ص اخلليل مبا حتتويه 
ح�سب بع�ص الروايات من زروع وما�سية ودور، ويكون ريعها لذريته دون اأن 
اأحد من امل�سلمني واإل عليه غ�سب من اهلل، ثم انظر كيف خاطب  ينازعه 
ر�سول اهلل خادمته ميمونه يف احلديث الثاين، هذه اخلادمة الفقرية التي 
اأن يكون عندها  القد�ص لت�سلي يف الأق�سى، وتتمنى  اإىل  اأن تذهب  تتمنى 
املال لتت�سدق وتوقف لها وقفاً يف فل�سطني، ولكن تعلم يف قرارة نف�سها اأن 
لها  خطابه  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  فكان  ذلك،  لعمل  مال  ول  لها  طاقة  ل 
املرء  ينفق  واأن  و�سعها-  اإل  نف�سا  يكلف  ل  اهلل  -فاإن  ا�ستطاعتها  قدر  على 
ح�سب ما يطيق، فبداأ معها يف ال�سلة واأجر ال�سلة فيه، ثم اأ�سار اإىل من 
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كـــــــان الـــ�ـــشـــحـــابـــة 
حـــريـــ�ـــشـــني عــلــى 
مــــعــــرفــــة كــــــل مــا 
ــــام  يــــخــــ�ــــس الــــ�ــــش
وبيت  عـــام،  ب�شكل 
املـــــقـــــد�ـــــس بــ�ــشــكــل 
خـــــــــــا�ـــــــــــس، وقـــــــد 
تــــــ�ــــــشــــــربــــــوا حـــب 
ـــق  الـــــ�ـــــشـــــام وعـــ�ـــش
ـــــقـــــد�ـــــس  بــــــيــــــت امل
حتى  وفــلــ�ــشــطــني، 
اأ�ــشــبــحــت عــقــيــدة 
را�ــشــخــه، و�ــشــعــرة 
مـــعـــظـــمـــة لــديــهــم

ل ي�ستطيع الذهاب - وقد فطن �سلى اهلل عليه و�سلم ل�سوؤالها- فاأملح ملن لي�ص لديه القدرة على 
والأر�ص  العقار  على  لي�ص حم�سوراً  الوقف  واأن  بوجهه،  ي�سد  لن  الباب  باأن  بالوقف،  الت�سدق 
ولي�ص حمكوراً على اأ�سحاب روؤو�ص الأموال فقط، فاأعطاها الأمل -�سلى اهلل عليه و�سلم- باأن 
امل�سجد وما  ي�سرج وي�سيئ  الأجر، فمن  اأن ي�سنع منه وقفا وينال منه  املال ميكن  الي�سري من 
حوله فله اأجر الوقف، ولي�ص وقفا فقط بل اأجر الوقف واأجر ال�سلة معاً يف امل�سجد الأق�سى، 
َلُه َكان َكَمْن  اأَْهَدى  ُي�ْسَرُج ِفيِه، فاإن َمْن  َزْيًتا،  اإَِلْيِه  "َفْلُيْهِد  انظر لقوله -�سلى اهلل عليه و�سلم- 

لَّى ِفيِه". �سَ
وهذا يذكرنا بحديث اآخر ملن ل ي�ستطيع اأن يبني م�سجداً بحر ماله فاأ�سار نبي الرحمة -�سلى 

اهلل عليه و�سلم عليه- اأن ي�ساهم يف بناء امل�سجد ولو بحجم ُع�ص الطري وله اأجر بناء امل�سجد.
ُ َعلَْيِه َو�َسلََّم  لَّى اهللَّ ِ �سَ ُ َعْنُهما اأن َر�ُسوَل اهللَّ َي اهللَّ روى ابن ماجه )738( َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهللَّ َر�سِ
يِف  َبْيًتا  َلُه   ُ اهللَّ َبَنى  َغَر،  اأَ�سْ اأو  َقَطاٍة،  َكَمْفَح�ِص   ِ هلِلَّ َم�ْسِجًدا  َبَنى  "َمْن  َقاَل: 

نَِّة" �سححه الألباين. اجْلَ
فيه،  تبي�ص  الذي  مو�سعها  القطاة:  وَمْفح�ص  معروف،  طائر  والقطاة 
ال�سجر  يف  ع�سها  وتبني  تبي�ص  ل  لأنها  احلديث  بهذا  القطاة  وخ�س�ست 
ول على راأ�ص جبل، اإمنا جتعل بيتها على ب�سيط الأر�ص دون �سائرالطيور، 

فلذلك �سبه به امل�سجد.
اأهل فل�سطني،  به  لينتفع  العامل  م�سلمي  من  القنديل  بعث  اأن  •"ل�سك 
اأنه قد ي�سعب  اأ�سار اإىل  ملعنى جميل من النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، فهو 
اأو  البعد،  اأو  ال�سفر  لظرف  اإما  املقد�سة  البقعه  هذه  زيارة  امل�سلمني  على 
لظرفية وقوع فل�سطني يف اأيدي اأعداء الأمة، كما هو احلال الآن، اأو يف ظل 
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تـــــعـــــظـــــيـــــم �ــــشــــعــــائــــر 
مــلــهــا  الـــــتـــــي  الل 
على  تنعك�س  الــقــلــب 
واإظهاراها  العبادات، 
لـــلـــعـــيـــان، كــالــ�ــشــالة 
ول�شك  والــ�ــشــيــام...، 
اأن الوقف من �شعائر 
حـــر�ـــس  ـــــي  ـــــت ال الل 
الـــــ�ـــــشـــــحـــــابـــــة عـــلـــى 
وت�شبيلها  تطبيقها 
لل طمعا يف مغفرته، 
وابـــــــتـــــــغـــــــاء لأجــــــــــره

الحتلل ال�سليبي الذي ا�ستمر قرابة ت�سعون عاما.
فالقنديل ل ينتفع به مرة واحدة، بل ينتفع به على مرات عديده، ويف اأوقات متبادلة، ويف اأماكن متعددة، 

ولأ�سخا�ص خمتلفني، وملخلوقات متنوعة". )الأوقاف  الإ�سلمية يف فل�سطني - �سامي ال�سلحات �ص: 18(.
ب. عهد �خللفاء �لر��ضدين:

مما �سبق ن�ست�سف اأن ال�سحابة كانوا حري�سني على معرفة كل ما يخ�ص ال�سام ب�سكل عام، وبيت 
املقد�ص ب�سكل خا�ص، لذلك فاإن ال�سحابة ت�سربوا حب ال�سام وع�سق بيت املقد�ص وفل�سطني، حتى 
ِ َفانها  ْم �َسعاِئَر اهللَّ اأ�سبحت عقيدة را�سخه، و�سعرية معظمة لديهم، قال تعاىل:{ ذلك َوَمْن ُيَعظِّ

ِمْن َتْقَوى اْلُقُلوِب}.
وعلمات العبادة التي جعلها اهلل �سعائر الإ�سلم من الأذان،  اهلل" الأماكن  "�سعائر  اأن  "وحيث 
اللمعة  �سرح  البهية يف  )الرو�سة  عليه".  لأنه علمة  �سعارا،  ذلك  و�سمي  وال�سوم، وغريها،  وال�سلة، 

الدم�سقية، ج: 1، �ص:217(.

العبادات،  على  تنعك�ص  القلب  حملها  التي  اهلل  �سعائر  تعظيم  اإن  وحيث 
واإظهارها للعيان، كال�سلة وال�سيام...، ول�سك اأن الوقف من �سعائر اهلل 
التي حر�ص ال�سحابة على تطبيقها وت�سبيلها هلل طمعا يف مغفرته، وابتغاء 
لأجره، فما بالك مب�ساعفة الأجر وبركته، كيف ل!! وحمل هذه ال�سدقة اأو 
الوقف يف الأر�ص املباركة فينال اأجر الوقف واأجر الربكة، فتكون )نوراً على 
نور( فواهلل لقد ربحوا البيع!!! ربحوا اأجر وقفهم وربحوا بركة الأر�ص يف 
فل�سطني، فهنيئا لهم الأجر وهنيئا لهم اأن ا�سطفاهم اهلل لهذا العمل ويف 

هذه الأر�ص ون�ساأل اهلل اأن ل يحرمنا هذا الأجر.
انطلقتها يف  كانت  فل�سطني،  ال�سحابة يف  لأوقاف  الفعلية  البداية  اإن   •
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بــنــى اخلــلــيــفــة عمر 
اأول  اخلـــــطـــــاب  بـــــن 
الــقــد�ــس  مــ�ــشــجــد يف 
امل�شجد  اأ�ــشــا�ــس  وهــو 
الأقــــ�ــــشــــى احلــــــايل، 
القد�س  لأن  ونــظــرا 
مــــديــــنــــة جـــبـــلـــيـــة ل 
تــتــوفــر فــيــهــا املـــيـــاه، 
فـــقـــد قـــــام اخلــلــيــفــة 
الــرا�ــشــد عــثــمــان بن 
عفان خالل خالفته 
بـــتـــوفـــر املــــيــــاه لــهــا 
�ِشلوان  بــرَكــة  بوقفه ِ
عــلــى فـــقـــراء املــديــنــه

العهد العمري، عندما دخل اأمري املوؤمنني عمر بن اخلطاب فل�سطني فاحتا عام 15هـ/636م لها، 
لذلك كان الفتح العمري البوابة العظمى لبداية نه�سة  الأوقاف وتعزيزها يف فل�سطني.

مفاتيحها،  وت�سلم  املقد�ص  بيت  اأبواب  له  فتحت  اأن  بعد  الفاروق  عمر  الأول  الفاحت  توجه  وقد 
اإىل م�سرى النبي الأمني -�سلى اهلل عليه و�سلم- فراأى منظراً ل يليق مب�سرى ر�سول اهلل ول 
فاأمر  ال�سخرة،  بالقرب من  القاذورات  لرمي  مكانا  الن�سارى  منه  فقد جعل  وبركته،  قد�سيته 
اأولهم، فقد حر�ص اخلليفة  كان  بل  تنظيفه  و�سارك يف حملة  بتنظيفه  واأر�ساه  ر�سي اهلل عنه 
الرا�سد عمر بن اخلطاب على تعظيم هذا امل�سجد �سعيا منه لإعادة مكانته الدينية التي تليق به، 

كيف ل؟ ! ولقد اأَمّ به نبي هذه الأم و�سلى بالأنبياءجميعا وكان قبلتهم.
ولقد �سلى ر�سي اهلل عنه مبحراب داود حتية امل�سجد، و�سلى بامل�سلمني �سلة الغداة من الغد 

فقراأ يف الأوىل �سورة )�ص( و�سجد فيها وامل�سلمون معه، ويف الثانية �سورة ال�سراء.
اأ�سلي؟  اأن  اآدم قال: �سمعت عمر يقول لكعب :" اأين ترى  وعن عبيدة بن 
اإن اأخذت عني �سليت خلف ال�سخرة، فكانت القد�ص كلها بني يديك  قال: 
�سلى  حيث  اأ�سلي  ولكن  ل  اليهودية،  �ساهيت  عنه:  اهلل  ر�سي  عمر  فقال 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم"، فتقدم اإىل القبلة و�سلى ثم جاء فب�سط 
رداءه، وكن�ص الكنا�سة يف ردائه كن�ص النا�ص. )ابن كثري، البداية والنهاية، دار المام 

مالك، اجلزائر، ط2، 2009، �ص: 122(.

�أول م�ضجد و�أول ِبرَكة:
ت�سري امل�سادر التاريخية اإىل اأن اخلليفة عمر بن اخلطاب بنى اأول م�سجد 
يف القد�ص وهو اأ�سا�ص امل�سجد الأق�سى احلايل، ونظرا لأن القد�ص مدينة 
جبلية ل تتوفر فيها املياه، فقد قام اخلليفة الرا�سد عثمان بن عفان خلل 
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الأوقــــــــاف  اأول  كـــــان 
واأعمال اخلر يف بيت 
امل�شلى  هـــو  املــقــد�ــس 
اجلــــــــــامــــــــــع  الــــــــــذي 
بــنــاه اأمــــر املــوؤمــنــني 
الــــــفــــــاروق عـــمـــر بــن 
اخلـــطـــاب ر�ـــشـــي الل 
عــنــه يف داخـــل اأ�ــشــوار 
ـــجـــد الأقــــ�ــــشــــى  ـــ�ـــش امل
حـــيـــث كــــــان املــ�ــشــجــد 
يـــــتـــــ�ـــــشـــــع لـــــثـــــالثـــــة 
املــ�ــشــلــني مــــن  اآلف 

املدينه،  فقراء  على  �ِسلوان  برَكة  بوقفه ِ لها  املياه  بتوفري  644-656م  عام  من  املمتدة  خلفته 
وقف  اأول  العمل  هذا  ويعترب  القد�ص.  ل�سكان  وم�ستمر  جماين  ب�سكل  املياه  و�سول  ل�سمان 
العمرانية يف  التنمية  الإ�سلمية يف  الأوقاف  دور  القد�ص عدد: 14 2012  املدينه. )جملة حوليات  اإ�سلمي يف هذه 

القد�ص - مو�سى �سرور(.

املوؤمنني  اأمري  بناه  امل�سلى اجلامع  الذي  املقد�ص هو  واأعمال اخلري يف بيت  الأوقاف  اأول  فكان 
الفاروق عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه يف داخل اأ�سوار امل�سجد الأق�سى حيث كان امل�سجد يت�سع 

لثلثة اآلف من امل�سلني.
وثانيها :عناية عثمان بن عفان ر�سي اهلل عنه بالقد�ص يف خلفته بوقف قرية �سلوان املجاورة 
للقد�ص ذات العيون واحلدائق على �سعفاء املدينة املباركة، فيا ِلهذا اخلليفة كم له من الأجر 
وكيف فطن اإىل عمٍل هداه اهلل له، ومل ي�سبقه اأحد قبل اإليه، فكان �ساحب اأول وقف للماء يف 

اهلل  النبّي -�سلى  فلقد قدم  رومية،  بئر  ا�سرتى  ر�سول اهلل عندما  مدينة 
عليه و�سلم- واملهاجرون املدينة فا�ستنكر املهاجرون ماءها اإذ مل يكن فيها 

ماٌء عذب اإل ماء بئر رومة، ويقال اإّنها كانت ليهودي ا�سمه رومة.
اإل  منها  بال�ّسرب  ي�سمح  ل  وكان  غفار،  بني  من  لرجل  اأّنها  الثابت  ولكن 
. فقال له النبي -�سلى اهلل عليه و�سلم-  ِدّ بثمن. فكان يبيع منها القربة مِبُ
تبيعنيها بعني يف اجلنة؟ فقال: يا ر�سول اهلل لي�ص يل ول لعيايل غريها، 
عنهم-  اهلل  -ر�سي  حابة  ال�سّ اأغنياء  وكان من  عّفان  بن  عثمان  ذلك  فبلغ 
ذلك،  بغري  وقيل  درهم  األف  وثلثني  بخم�سة  ماله  �سلب  من  فا�سرتاها 
ثم اأتى النبي -�سلى اهلل عليه و�سلم- فقال: اأجتعل يل فيها ما جعلت له؟ 
قال: نعم. قال: قد جعلتها للم�سلمني. ويف رواية اأّن النبّي -�سلى اهلل عليه 
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لـــعـــثـــمـــان  كـــــــــان   
الل  ــــــــــــي  -ر�ــــــــــــش
عـــنـــه- الــ�ــشــبــق يف 
ر�شول الل  مدينة 
لــبــئــر  حــبــ�ــشــه  يف 
رومــــــــيــــــــة، وكـــــــان 
لـــــــه الــــ�ــــشــــبــــق يف 
م�شرى ر�شول الل 
عليه  الل  -�ــشــلــى 
حب�س  اأن  و�ــشــلــم- 
مـــاء �ــشــلــوان، فلم 
يــ�ــشــبــقــه اأحــــــد يف 
وقــــف املـــــاء ر�ــشــي 
واأر�ــشــاه عنه  الل 

و�سلم -قال له: اجعلها �سقاية للم�سلمني واأجرها لك. فجعلها وقفا يف �سبيل اهلل للفقري والغني 
وابن ال�سبيل. ومل ميّيز نف�سه عن اأحد من رّوادها بل جعل دلوه مع دلء امل�سلمني ابتغاء الأجر 
والّثواب الذي وعده به ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم- وهو ال�سادق امل�سدوق الذي ل ينطق 

عن الهوى.
ُ َعْنُه َوَقاَل النَِّبيُّ  َي اهللَّ اَن اأَِبي َعْمٍرو اْلُقَر�ِسيِّ َر�سِ ويف �سحيح البخاري َباب َمَناِقِب ُعْثَماَن ْبِن َعفَّ
َجْي�َص  َز  َجهَّ َمْن  َوَقاَل  ُعْثَماُن  َفَحَفَرَها  نَُّة  اجْلَ َفلَُه  ُروَمَة  ِبْئَر  َيْحِفْر  "َمْن  َو�َسلََّم:  َعلَْيِه   ُ اهللَّ لَّى  �سَ

َزُه ُعْثَماُن. نَُّة" َفَجهَّ اْلُع�ْسَرِة َفلَُه اجْلَ
ف�سبحان اهلل كان لعثمان -ر�سي اهلل عنه- ال�سبق يف مدينة ر�سول اهلل يف حب�سه لبئر رومية، وكان 
له ال�سبق يف م�سرى ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم- اأن حب�ص ماء �سلوان، فلم ي�سبقه اأحد يف 

وقف املاء ر�سي اهلل عنه واأر�ساه.
 فكان الوقفان )وقف عمر  ووقف عثمان( مبثابة رمزين للأمة تنري لهم 
رمز  والثاين  وال�سلة،  للعبادة  وقفي  رمز  فالأول  وتنوعه؛  الوقف  طرق 

وقفي لأعمال الرب واخلريات.
ج. �الأوقاف يف عهد �الأمويني:

توىل اخللفة الأمويني بعد ما يقرب اأكرث من 20 عاماً على فتح الفاروق 
عمر -ر�سي اهلل عنه- القد�ص، وازدهرت بلد ال�سام وم�سر على عهدهم يف 

العلم والثقافة والبناء واحل�سارة والقت�ساد.
ل�سيانة  الأموال  اأوقفوا  اأنهم  القد�ص  يف  الأمويني،  ماآثر  اأعظم  •"من 
وتكبري عيون �سلوان، حيث كانت املورد الوحيد يف ذلك الوقت يف القد�ص، 
ولهذا اأوقفوا اأموال كثرية على العني ل�سيانتها وتعمريها، ومن اأعظم ماآثر 
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مــــــن اأعــــــظــــــم مــــاآثــــر 
بــيــت  يف  الأمـــــــويـــــــني 
املـــقـــد�ـــس مــــا قــــــام بــه 
عــبــداملــلــك بــن مـــروان 
من بناء قبة ال�شخرة 
املــ�ــشــرفــة حــيــث وقــف 
عــلــيــهــا خــــــراج مــ�ــشــر 
كـــمـــا  �ــــــــشــــــــنــــــــوات.   7
بـــنـــاء  �ـــــشـــــرع يف  اأنـــــــــه 
املــــ�ــــشــــجــــد الأقــــ�ــــشــــى 
ولــكــنــه تــــويف قــبــل اأن 
يـــتـــمـــه، فــــاأتــــه اإبـــنـــه 
اخلــلــيــفــة الــولــيــد بن 
عــبــداملــلــك بــن مـــروان

الأمويني يف بيت املقد�ص ما قام به عبدامللك بن مروان من بناء قبة ال�سخرة حيث وقف عليها 
خراج م�سر 7 �سنوات. كما اأنه �سرع يف بناء امل�سجد الأق�سى ولكنه تويف قبل اأن يتمه، فاأمته ابنه 
واأثر الحتلل  التنمية القت�سادية  واأثرها يف  املقد�ص  بيت  )اأوقاف  الوليد بن عبدامللك بن مروان".  اخلليفة 

اليهودي عليها، مروان عبداحلافظ عواد اأبو الربع - الدار العثمانية 2005�ص:43(.

وهو اأهم حدث يخ�ص فل�سطني يف خلفة الأمويني وخا�سة يف عهد عبدامللك بن مروان 
اآثار الآمويني يف فل�سطني. وقد  )بناء قبة ال�سخرة وامل�سجد الأق�سى(، وهما من اأعظم 
بني م�سجد قبة ال�سخرة �سنة 72هـ-691م. اأما امل�سجد الأق�سى فهو بالقرب من م�سجد 

قبة ال�سخرة، واأو�سع منه بكثري.
اأمواًل لزخرفتهما، وجلب  امل�سجدين، و�سرف  بناء هذين  اهتم عبدامللك بن مروان يف  وقد   •
بهما  اأمية  بني  خلفاء  واهتم  بخربتهم.  للإ�ستعانة  خمتلفة  اأنحاء  من  واملعماريني  املهند�سني 

من حيث الرتميم والتجديد والتزيني. وَعبََّد عبدامللك بن مروان الطرق 
الرئي�سة بني ال�سام والقد�ص من اأجل ت�سهيل �سبل الزيارة لهذين امل�سجدين.
ولقد ا�ستهر عن عبدامللك بن مروان اهتمامه بامل�سجد الأق�سى، "جعل له 
300 خادم دائمني ا�سرتاهم من خم�ص بيت املال، وجعل اخلدمه وراثية فيهم 
ويف اأبناءهم واأحفادهم، وجعل رواتبهم جارية دوما، كما جعل له خدما من 
اليهود والن�سارى لكن�ص وخدمة امل�سجد". )الأوقاف الإ�سلمية يف فل�سطني - �سامي 

ال�سلحات �ص:20(.

• وملا توىل الوليد بن عبدامللك اخللفة، اهتم بالقد�ص، وتقبل بيعة النا�ص 
يف م�سجد قبة ال�سخرة. ويف رواية عن ابن اأبي عيلة اأن اخلليفة الوليد كان 

يعطيه ق�ساع الف�سة ويق�سمها على فقراء بيت املقد�ص.
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لــلــيــهــود  يـــكـــن  مل 
ح�شارة يف القد�س، 
عهدهم  يــكــن  ومل 
املقد�شة  بـــالأر�ـــس 
�ــــــشــــــوى هـــــجـــــرات 
ــــت  مــــــوؤقــــــتــــــة كــــان
باإجالئهم  تنتهي 
اأو قتلهم  وطردهم 
وتـــ�ـــشـــريـــدهـــم ممــا 
ك�شبته اأيديهم من 
مــكــر وفـــن وظلم

اأخيه الوليد، و�سرع ببناء املدن واأفرعها وكان منها  "توىل �سليمان بن عبد امللك اخللفة بعد 
مدينة الرملة، وارتفع يف عهده �ساأن القد�ص وفل�سطني يف نظر امل�سلمني والعامل، ارتفعت املباين 
واحل�سارة والعمران، ولعل املتاأمل هنا يف تاريخ اليهود اأنهم مل يكن لهم ح�سارة يف القد�ص، فما 
قتلهم  اأو  باإجلئهم وطردهم  تنتهي  كانت  موؤقتة  �سوى هجرات  املقد�سة  بالأر�ص  كان عهدهم 
اأيديهم من مكر وفنت وظلم وفجور وحقد وخيانة، ف�سًل عن كونهم  وت�سريدهم مما ك�سبته 
دعاة حرب، واإذا اأمعنا يف تاريخهم فلن ند لهم بناًء واحداً ول ح�سارة، وند يف كل مرة هدم 
للقد�ص واملقد�سات ب�سبب مكرهم وا�ستكبارهم وغدرهم، على عك�ص ما عا�سه امل�سلمني على مر 
الع�سور والقرون فلم تهدم اأي مباٍن لهم على طول الأيام وتتابعها، وهذا التاريخ مدون باأحرف 
غربية ويهودية قبل اأن تكون عربية واإ�سلمية، دليًل على حقيقة هذه الأمة والوقائع النا�سعة 

البيا�ص يف جبينها". )موقع تبيان القد�ص يف العهد الأموي والعبا�سي دانا اإبراهيم 15 اأبريل 2016م(.
• ومما �سبق يت�سح لنا مدى اهتمام اخللفاء �سواء الرا�سدين اأو الأمويني 
ومن بعدهم يف امل�سجد الأق�سى والعتناء به، ومن اللبنه الأوىل التي و�سعها 
عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه، لأ�سا�سات امل�سجد الأق�سى اأو عيون �سلوان 
على عهد عثمان، اأو بناء قبة ال�سخرة وامل�سجد الأق�سى يف عهد عبدامللك 
بن مروان وابنه �سليمان. فما كانت هذه الأعمال اإل دليل على عظم الوقف 
ب�سكل  وفل�سطني  ال�سام   اأر�ص  ومكانة  عظم  ثم  اأول،  ال�سلم  يف  واأهميته 
وامل�سجد  الأمة  هذه  من  والتابعني  وال�سحابة  اخللفاء  نفو�ص  يف  خا�ص 

الأق�سى والقد�ص ب�سكل خا�ص.
اأثر لليهود يذكر  اأنه طوال تلك الفرتة ل يوجد  لحظ عزيزي القارئ   •
لليهود من ذكر، ول م�ساهمة يف احل�سارة،  العبادة، فما  اأو  البناء  �سواء يف 
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يــــــــالحــــــــظ اهــــــتــــــمــــــام 
ـــــــواء  ـــــــش اخلــــــــلــــــــفــــــــاء �
الرا�شدين اأو الأمويني 
بامل�شجد  بعدهم  ومــن 
الأقــــ�ــــشــــى والعـــتـــنـــاء 
الــلــبــنــه الأوىل  بــه مــن 
ـــعـــهـــا عــمــر  الــــتــــي و�ـــش
بـــــن اخلـــــطـــــاب ر�ـــشـــي 
لأ�ـــشـــا�ـــشـــات  عـــنـــه،  الل 
اأو  الأقـــ�ـــشـــى  املــ�ــشــجــد 
ــــلــــوان عــلــى  عــــيــــون �ــــش
اأو  ــــــمــــــان،  عــــــث عـــــهـــــد 
بــــنــــاء قـــبـــة الـــ�ـــشـــخـــرة 
واملــ�ــشــجــد الأقــ�ــشــى يف 
عــهــد عــبــدالــلــمــلــك بن 
�شليمان وابــنــه  مـــروان 

حتى الفتح الذي مت على يد الفاروق اأمري املوؤمنني عمر بن اخلطاب كان ن�سًرا على الن�سارى 
والروم ولي�ص على اليهود، ول اأدل من ذلك الوثيقة املحفوظة اإىل اليوم امل�سماة بالعهدة العمرية، 
فهي خري دليل على اأن ما قبل الفتح الإ�سلمي ولقرون طويلة كانت الن�سارى والرومان هم من 
حكموا فل�سطني، وكان �سكانها يدينون بهذه الديانه ولنا يف ال�سحابي متيم الداري خري مثال، 
دون ذكر لليهود ثم جاء عهد امل�سلمني يف حكم فل�سطني فعمروها حق عمارتها، ومل يكن اأي�سا 

لليهود يد يف ذلك، فعن اأي حق موهوم مكذوب يدعون...
د.  �الأوقاف يف �لعهد �لعثماين:

ات�سح لنا القيمة الدينية لفل�سطني عامة والقد�ص خا�سة عند القرون الأوىل لدى امل�سلمني، اإل 
اأن العهد العثماين اأخذ طابع اأكرب من باقي العهود وذلك لطول فرتة احلكم التي تعترب اأطولها 

ومدينة  فل�سطني  واندرجت  حكمت  التي  الأخرى  اخللفة  بدول  مقارنة 
القد�ص حتت لوائها وحكمها.

ولقد متيزت فرتة حكم العثمانيني يف فل�سطني بفرتتني بارزتني، الأوىل 
متيزت بالنه�سه العمرانية والإدارية وانع�سكت على الأوقاف واأفرعها، ثم 

الفرتة الثانية وهي بداية �سعفها حتى �سقوط الدولة العثمانية.
ولقد حكمت اخللفة العثمانية القد�ص ما بني عامي 1516-1917م وخلل 
املماليك  من  ورثوها  التي  الأوقاف  على  العثمانيون  حافظ  الفرتة  هذه 
وال�سلجقة وما قبلهم، واأولوها اأهمية كبرية من خلل حمايتها و�سيانتها 
وتطويرها، �سواء من خلل ترميمها اأو من خلل ا�ستكمالها ببناء اجلديد 

منها وعمارتها.
العثماين  العهد  القد�ص يف  كتابه  اأحمد اجلبوري يف  الأ�ستاذ  ذكر  ولقد   •
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 تــيــزت فــرتة حكم 
الـــــعـــــثـــــمـــــانـــــيـــــني يف 
بفرتتني  فل�شطني 
الأوىل  بــــــارزتــــــني، 
تـــيـــزت بــالــنــهــ�ــشــه 
العمرانية والإدارية 
ــــكــــت عـــلـــى  وانــــعــــ�ــــش
الأوقــــاف واأفــرعــهــا، 
الثانية  الــفــرتة  ثــم 
�شعفها  بداية  وهــي 
حــــــــتــــــــى �ـــــشـــــقـــــوط 
العثمانية الـــدولـــة 

فقد  القت�سادية،  القد�ص  حياة  يف  مهما  بارزا  دورا  الوقف  لعب  "لقد  فقال:  الفرتة  هذه  عن 
اأوجد وظائف ملئات الأ�سخا�ص، وزودت ملئات املنتفعني بدخل ثابت، ولقد عمل ال�سلطان �سليمان 
القانوين على و�سع نظام جديد للأوقاف لو�سع حد لف�ساد اإدارة الأوقاف على طريقني، اأولهما: 
الدولة  حماولة  وثانيهما:  مثله،  اأو  ال�سلطان  موافقة  دون  للوقف  اأر�ص  اأي  حتويل  يجوز  ل 
الإ�سراف املبا�سر على الأوقاف وذلك بفح�ص ح�ساباتها ر�سميا كل �سنة يف مركز الولية اأو اللواء 
وبح�سور البا�سا وتر�سل منه ن�سخة اإىل ا�سطنبول". )القد�ص يف العهد العثماين 1516-1640م، اجلبوري - 

عمان - دار ومكتبة احلامد للن�سر و التوزيع،2010م(.

• وقد كان العثمانيون يهتمون بالأوقاف وتوابعها، بحيث ي�سمنون ا�ستمرارية الوقف ودميومته، 
فعلى �سبيل املثال قامت زوجة ال�سلطان �سليم القانون باإقامة وقف ال�سلطان حا�سكي الذي يعترب 
من اأكرب الأوقاف التي اأقامها العثمانيون يف العام 1551م، "ومل مي�ص وقت طويل حتى اأ�سبح 
من اأكرث املوؤ�س�سات التي تدعم الفقراء يف فل�سطني، والوقف هو جمموعة 
وا�سعة تتكون من جامع وخان ومدر�سة دينية واإمارة، وكانت توزع الطعام 
ال�ساخن على ال�سيوف والطلب والفقراء الذين يتوافدون على التكية كل 
يوم، وكان من مهام القا�سي حتديد من ي�ستحقون احل�سول على الطعام". 
)فل�سطني يف العهد العثماين و�سرخة ال�سلطان عبداحلميد، د.ح�سن اوزدمري، دار النيل الطبعة  

الأوىل �ص78(.

اإقامة العديد من امل�ساجد والأ�سواق داخل الأ�سوار ومت  هذا بالإ�سافة اإىل 
"م�سجد عمر  القائمة:  يلي جانب من هذه  وفيما  القائمة  املباين  اإ�سلح 
م�سجد  العثماين،  �سوربجي  م�سجد  ال�سديق،  بكر  اأبي  م�سجد  ال�سغري، 
والق�سابني،  القطانني  واأ�سواق  الرو�سا�سي،  م�سجد  عمري،  بن  م�سعب 
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كـــــــان الـــعـــثـــمـــانـــيـــون 
يــهــتــمــون بــــالأوقــــاف 
وتــــوابــــعــــهــــا، بــحــيــث 
ا�شتمرارية  ي�شمنون 
الـــوقـــف ودميـــومـــتـــه، 
فــعــلــى �ــشــبــيــل املـــثـــال 
قــــــــــــامــــــــــــت زوجــــــــــــــة 
الــــ�ــــشــــلــــطــــان �ــشــلــيــم 
وقف  باإقامة  القانون 
الـــ�ـــشـــلـــطـــان خــا�ــشــكــي 
الــــــــــذي يــــعــــتــــرب مــن 
التي  الأوقــــــاف  اأكــــرب 
العثمانيون  اأقــامــهــا 
1551م الـــــــعـــــــام  يف 

والنحا�سني والعطارين، وباب العمود". )املرجع ال�سابق �ص:78(.
�لفرع �الول: �لع�ضر �لذهبي

العلمي  تقدمها  يف  الدول  بها  تقا�ص  التي  الأدوات  ومن  بح�ساراتها،  تقا�ص  الدول  اأن  �سك  ل 
دولة  عليه  فيطلق  و�سائله  و  التعليم  اأدوات  يف  فاإن متيزت  الدولة،  لهذه  العلمية  املنظومة  هي 
وكرثة  العلوم  وتنوع  واملعاهد،  واجلامعات  املدار�ص  ل�سك  الأدوات  هذه  ومن  علميا،  متقدمة 
الطلب واختلف انتماءاتهم ودولهم، ودكاترتها وُمدر�سيها وباحثيها وتنوع بحوثها وابتكاراتها 

واخرتاعاتها، مما يعك�ص مدى تقدم هذه الدولة علميا على م�ستوى باقي الدول.
وقد متيزت حقبة العثمانيني بكرثة املدار�ص والزوايا، وتنوع العلوم ومكتباتها وكتبها يف خمتلف 

العلوم وغزارتها، ووجود امل�سايخ والعلمة مبختلف انتماءاتهم ومذاهبهم وم�ساربهم.
البلدة  اإىل 44( مدر�سة منت�سرة يف  وقد تواجد يف فل�سطني عامة والقد�ص خا�سة ما بني )13 

القدمية يف القد�ص ونواحي فل�سطني وقد اأوقفت عليها الكثري من الأوقاف 
املدار�ص  اأبرز  ومن  املدار�ص،  هذه  لعمل  والإ�ستمرارية  الدميومة  ل�سمان 

التي ا�ستهرت يف ذلك الع�سر املدر�سة الأ�سرفية.
�ملدر�ضة �الأ�ضرفية:

ويطلق عليها املدر�سة ال�سلطانية، وهي من اأ�سهر مدار�ص القد�ص، واأفخمها 
امل�سجد  �ساحات  داخل  تقع  قاطبة،  اأ�سهرها  تكن  مل  واإن  بناء،  واأح�سنها 
امللك  ال�سلطان  زمن  بنيت  وقد  املطهرة،  وباب  ال�سل�سلة  باب  بني  الأق�سى 
الأ�سرف اأبو الن�سر قايتباي عام 1470م، ومتيز بناء هذه املدر�سة بال�سخامة 

واللإحكام، وبوجود الزخارف املنحوته يف حجارتها.
اأوليا جلبي املدر�سة ال�سلطانية عام 1671م،  ولقد و�سف الرحالة الرتكي 
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اأوقـــــــف الــ�ــشــلــطــان 
قــايــتــبــاي الأوقــــاف 
لل�شرف  ال�شخمة 
عــــــلــــــى املــــــدر�ــــــشــــــة 
"اإذ  الأ�ــــشــــرفــــيــــة، 
كـــانـــت تـــتـــاألـــف من 
 22 قــريــة، منها   28
ملدينة  تابعة  قرية 
مــزرعــة  و14  غــــزة، 
وقـــــطـــــعـــــة اأر�ــــــــــس 
وبــ�ــشــاتــني، وحــمــام 
ودكاكني ومع�شرة، 
غـــــزة يف  وفــــــــرنــــــــا 

طوابق  ثلثة  من  ماأذنة  ولها  املدار�ص  اأح�سن  هي  املتو�ساأ  باب  يف  ال�سلطانية  "املدر�سة  بقوله 
يبلغ ارتفاعها 130 قدما، ولقد �سعدها الكاتب املتوا�سع، ومتتع مبنظر تام للمدينة كله. )القد�ص 
يف العهد العثماين 1640-1799 درا�سة �سيا�سية - ع�سكرية -.... للدكتور اأحمد ح�سني عبد اجلبوري ط: 1 عام 2011م، دار 

احلامد، �ص: 301(.

ولقد اأوقف ال�سلطان قايتباي الأوقاف ال�سخمة والكبرية لل�سرف على املدر�سة الأ�سرفية، "اإذ 
كانت تتاألف من 28 قرية، منها 22 قرية تابعة ملدينة غزة، و14 مزرعة وقطعة اأر�ص وب�ساتني، 
على  موقوفة  كانت  التي  العقارات  جمموع  بلغ  وقد  غزة،  يف  وفرنا  ومع�سرة،  ودكاكني  وحمام 
املدر�سة الأ�سرفية 52 عقارا، ويبدو اأن اأغلب اأوقاف املدر�سة الأ�سرفية كانت تقع يف غزة، وت�سري 
املدر�سة  ال�سافرية وبيت دجن على  اأرا�سي قريتي  اإىل وقف  ال�سرعية  القد�ص  �سجلت حمكمة 
الأ�سرفية وخدمتها، وقد ت�سمنت �سرف خم�س�سات ل�سبعني طالبا مقيمني يف املدر�سة، ف�سل 

عن اإدارة املدر�سة وموظفيها". )املرجع ال�سابق �ص 302(.
اأما املدر�سة الثانية التي �سنذكرها هي املدر�سة الأف�سلية التي تقع يف حارة 

املغاربة يف املدينة القدمية يف القد�ص.
�ملدر�ضة �الأف�ضلية:

الفقهاء  على  وقفها  وقد  بالقبة،  وتعرف  القد�ص  يف  املغاربة  حارة  يف  تقع 
واملتفقهة على املذهب املالكي يف القد�ص، ال�سلطان امللك الأف�سل نورالدين 
علي بن �سلح الدين الأيوبي، وكان هدف الأف�سل م�ساعدة املغاربة املقيمني 
يف القد�ص من جهة، واملحافظة على منطقة الرباق ال�سريف لأهميتها من 

جهة اخرى.
دول املغرب  اإىل  تنتمي  اأو  عرقية مغاربَيّة تعي�ص  جمموعة  واملغاربة: هم 
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ــــــة  ــــــش ــــــدر� ــــــقــــــع امل ت
الأفــــــ�ــــــشــــــلــــــيــــــة يف 
حـــــــارة املــــغــــاربــــة يف 
الــــقــــد�ــــس وتـــعـــرف 
وقفها  وقد  بالقبة، 
ـــطـــان املـــلـــك  ـــل ـــش ـــ� ال
نورالدين  الأف�شل 
ـــالح  ــــي بــــــن �ـــش عــــل
الدين الأيوبي على 
واملتفقهة  الفقهاء 
عــــــــلــــــــى املــــــــذهــــــــب 
املــالــكــي يف الــقــد�ــس 

املغاربة هم  ال�ساحقة من  الغالبية  العربي، وت�سرتك يف ثقافة مغربية م�سرتكة واأ�سل مغربي. 
من اأ�سول عربية واأمازيغَيّة.

وموظفيها  طلبها  خلدمة  املدر�سة  على  الأوقاف  من  العديد  الأف�سل  امللك  اأوقف  "وقد 
ومدر�سيها يف حارة املغاربة وخارجها، بهدف تعزيز دور املغاربة يف حماية املدينة، والتاأكيد على 
دورهم  كجزء من مدينة القد�ص، ولقد مكنتهم هذه الأوقاف من توفري موارد جيدة �ساعدت على 
تفعيل دور املدر�سة ودميومتها، وا�ستمرار ن�ساطها العلمي طيلة العهد العثماين، كونها اخت�ست 

بتدري�ص املذهب املالكي ب�سكل رئي�سي بالإ�سافة اإىل العلوم الأخرى". )املرجع ال�سابق �ص: 303(.
واملثري من هذه املدار�ص الأوقاف التي كانت توقف لها كالأرا�سي وال�سياع التي ي�سرف كل   •
منتوجها وريعها على خدمة هذه املدرا�ص وطلبها واإدارتها، فعلى �سبيل املثال املدر�سة البا�سطية 
والتي كانت تقع اإىل ال�سمال من امل�سجد الأق�سى، وقد اأوقف لها بع�ص الأرا�سي والأملك ومنها 

قرية �سور باهر يف القد�ص، حيث كان ي�سرف ثلثة اأرباع ريع هذه القرية 
على املدر�سة، والتي كانت خم�س�سة لتدري�ص وتربية الأيتام، اإذ كانت تدفع 
لها م�سروفات �سهرية، مع كونهم يعي�سون داخل املدر�سة، ف�سل عن �سرف 

رواتب املدر�سني واملوظفني فيها.
• اأما املدر�سة البلدية التي تن�سب اإىل الأمري منكلي بغا الأحمدي ال�سهري 
اأبواب  من  ال�سل�سلة  لباب  املجاور  ال�سكينة  بباب  تقع  فكانت  بالبلدي، 
امل�سجد الأق�سى الغربية، ولهذه املدر�سة اأوقاف يف م�سر بقرية كوم التجار 

وحر�ستا امل�سرية.
ال�سابع ع�سرعن  مدينة القد�ص يف القرن  زار  الذي  جلبي  اأوليا  "يحكي 
اأكرب  من  حا�سكي  ال�سلطان  وقف  وكان  القد�ص،  يف  وقف  �سبعمائة  وجود 
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ازدهــــــــــــــرت الـــنـــهـــ�ـــشـــة 
الــعــلــمــيــة والــعــمــرانــيــة 
عـــامـــة  فـــلـــ�ـــشـــطـــني  يف 
والـــــــقـــــــد�ـــــــس خــــا�ــــشــــة 
الــعــثــمــاين  الـــعـــهـــد  يف 
والـــــــ�ـــــــشـــــــاهـــــــد كــــــرة 
املدار�س وتنوع علومها 
ـــــة  ـــــش ـــــدر� وجــــــــمــــــــال امل
َتَغنى  التي  الأ�شرفية، 
بــهــا بــعــ�ــس الـــرحـــالـــة، 
كــذلــك تــنــوع الأوقــــاف 
الأقــ�ــشــى  تخ�س  الــتــي 
وانــــتــــ�ــــشــــارهــــا كـــمـــا يف 
والــقــد�ــس وم�شر غــزة 

الأوقاف التي اأقامها العثمانيون واأهمها، وقد اأ�س�ص هذا الوقف َحّرم �سلطان زوجة ال�سلطان 
�سليمان القانون عام 1551م، ومل مي�ص وقت طويل حتى اأ�سبح من اأكرث املوؤ�س�سات التي تدعم 
النيل،  دار  اوزدمري،  ال�سلطان عبداحلميد، د.ح�سن  العثماين و�سرخة  العهد  )فل�سطني يف  الفقراء يف فل�سطني". 

الطبعة الأوىل، �ص: 78(.

• وعطفا على ما �سبق يف هذا الفرع ن�ستنتج بع�ص النقاط املهمه، منها اأن النه�سة العلمية التي 
كانت يف فل�سطني عامة والقد�ص خا�سة، قد ازدهرت يف العهد العثماين وال�ساهد على ذلك كرثة 
املدر�سة  العمرانية كما هو احلال يف  بالنه�سة  الفرتة  وتنوع علومها، كما متيزت هذه  املدار�ص 
الأ�سرفية، والتي َتَغنى بها بع�ص الرحالة، كذلك تنوع الأوقاف التي تخ�ص الأق�سى وانت�سارها 
فالعاملني  الدار�سني  على  ال�سرف  فمن  ال�سرف  تنوع  واأخريا  وم�سر،  والقد�ص  غزة  يف  كما 
والأيتام واملذاهب اإىل تخ�سي�ص ال�سرف على جن�سية بلد معني كاملغاربة، وكل هذا ينبوؤنا بحالة 
ال�سكاين  والكتظاظ  الأوقاف  على  و�سرفها  املادة  وتوفر  العلمي  الزدهار 

والنمو العمراين مما انعك�ص على منو الأوقاف فيها وتنوعها وازدهارها.
• ومن حر�ص ال�سلطان �سليمان القانوين على الوقف ا�ستدعى املعمار 
وكلفهما  م�سر،  من  م�سطفى  لَله)1(  وا�ستدعى  القد�ص،  اإىل  �سنان 
والعمال  املعماريني  وا�ستقدم  القد�ص،  يف  والإ�سلح  الرتميم  باأعمال 
والنقا�سني املهرة من م�سر وال�سام وحلب لرتميم قبة ال�سخرة، فاأزيل 
الطلء الف�سيف�سائي عن احلائط اخلارجي، وقد اأمر �سليمان القانوين 
ال�سخرة  الغربي لقبة  و  ال�سرقي  الباب  اأن يغطى م�سراعا   قبل وفاته 

)1( لقب بـ»قره« وتعني ال�سجاع و بـ»لله« وهي كلمة تركية تعني املربي، حيث كان م�سطفى با�سا مربيا ل�ساهزاده 
بايزيد ابن ال�سلطان �سليمان ومو�سع ثقه من ال�ساهزاده املذكور.
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كل ذلك يبني لنا مدى 
وتــنــوع  املنطقة  حــيــويــة 
ال�شاكنني فيها، وتهافت 
الأمــــــــراء والــ�ــشــالطــني 
فل�شطني،  خــدمــة  عــلــى 
و تــتــ�ــشــح لــنــا الــعــقــيــدة 
ــــيــــة الـــطـــاغـــيـــة  الــــديــــن
يف هـــــذه الــبــقــعــه وهـــي 
بــــــــــال �ـــــــشـــــــك الـــــــديـــــــن 
الإ�ـــــــشـــــــالمـــــــي، وعـــمـــق 
والـــعـــطـــاء  الــــبــــذل  روح 
ــلــمــني  املــ�ــش نـــفـــو�ـــس  يف 
لـــهـــذه الأر�ــــــس واأهــلــهــا

بلوحات من الربونز. )املرجع ال�سابق �ص81(.
كل ذلك يبني لنا مدى حيوية املنطقة وتنوع ال�ساكنني فيها، وتهافت الأمراء وال�سلطني على 
الدين  �سك  بل  وهي  البقعه  هذه  يف  الطاغية  الدينية  العقيدة  لنا  تت�سح  و  فل�سطني،  خدمة 
الإ�سلمي، وعمق روح البذل والعطاء يف نفو�ص امل�سلمني لهذه الأر�ص واأهلها، واأن اأغلب اأر�ص 
فل�سطني اإما ل�ساكنيها اأو حمبو�سة وموقوفة مل�ساريع خريية ت�سرف عليها وعلى �ساكنيها كذلك.

�لفرع �لثاين: �لتفريط قبل �ل�ضقوط
وبداية  والتفكك  الت�سدع  ظهر  العثمانية،  الدولة  من  الأخري  العهد  يف 
النهيار، وقد انعك�ص ذلك على مقاطعات )القد�ص- غزة- نابل�ص- �سفد( 
وهي فل�سطني ب�سكل عام، والتي كانت تتبع ولية ال�سام اإداريا، ولقد مترد 
عنها،  بفل�سطني  وا�ستقل  الأم  الدولة  على  العثمانية  الدولة  اأمراء  بع�ص 
ومن اأ�سهر هوؤلء مان اأوغلو فخرالدين، حيث ا�ستوىل على احلكم يف عكا 
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يف العهد الأخر 
مـــــــــن الـــــــدولـــــــة 
الـــــعـــــثـــــمـــــانـــــيـــــة، 
ظـــهـــر الــتــ�ــشــدع 
والتفكك وبداية 
الإنــــهــــيــــار، وقـــد 
انــــعــــكــــ�ــــس ذلـــــك 
عــلــى مــقــاطــعــات 
غزة-  )القد�س- 
�شفد(  نــابــلــ�ــس- 
وهـــــي فــلــ�ــشــطــني 

با�سا  اأحمد  م�سر  حاكم  اأ�سهرهم  وكذلك  ا�سطنبول،  يف  املركزية  الإدارية  القب�سة  �سعف  عند 
اجلزار الذي ت�سدى لنابليون بونابرات يف عكا عام 1799م، ثم ما لبثت اأن عادت فل�سطني للحكم 

العثماين عام 1840م، واأ�سبحت القد�ص ولية تخ�سع للإدارة املركزية.
مقاطعات  لتنظيم  العثمانية  الدولة  اأ�س�ستها  التي  البلدية  قوانني  واليهود  الإنليز  ا�ستغل   •
القد�ص ثم يف  بلدية يف فل�سطني يف مدينة  اأول  تاأ�سي�ص  واأقاليم فل�سطني، ففي عام 1860م مت 
البلديات  قانون  �سدر  1877م  عام  ويف  يافا،  بلدية  اأقيمت  1872م  عام  ويف  1868م،  عام  نابل�ص 
البناء،  اأعمال  البلديات،وهي الإ�سراف على  انت�سارها يف فل�سطني وقد حدد القانون، مهام  بعد 
وفتح الطرق وبناء الأر�سفة و امل�سارف، وهدم املباين اخلطرية، ونزع امللكية اخلا�سة من اأجل 
امل�سلحه العامه، واإدارة اأملك البلدية واإيراداتها، واإح�ساء عدد ال�سكان، وتقدمي اخلدمات مثل 

امل�ست�سفيات ومدار�ص الإ�سلح والفنون.
على  القد�ص  يف  امل�سلمني  ال�سكان  لعدد  املرتفعة  الن�سبة  اأثرت  "ولقد 
على  امل�سلمون  ح�سل  فقد  ع�سر،  التا�سع  القرن  اأواخر  البلدية  انتخابات 
ويف  واليهود،  للن�سارى  واحد  مقعد  مقابل  البلدية  يف  مقاعد  خم�سة 
اليهود  من  لكل  مقعدين  مقابل  مقاعد  �ستة  على  للبلدية  جمل�ص  اآخر 
والن�سارى". )فل�سطني يف العهد العثماين و�سرخة ال�سلطان عبداحلميد، د.ح�سن اوزدمري، 

دار النيل، الطبعة الأوىل، �ص: 27(.

• ويف منت�سف القرن التا�سع ع�سر لعبت الهجرات القادمة من اأوروبا دورا 
خارجها،  اإىل  القدمية  اأ�سواراملدينة  داخل  من  والتو�سع  النتقال  يف  مهما 
"ولقد قام مو�سى مونتيفيوري اليهودي الربيطاين، وجوده تورور اليهودي 
الرثي الأمريكي، بالتربع لإقامة اأول حي ا�ستيطاين لليهود املحليني خارج 
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الــنــهــو�ــس  اإن 
بــــاملــــجــــتــــمــــع 
ــــــــــــــــــم  قــــــــــــــــــائ
ـــــا�ـــــس  بـــــالأ�ـــــش
على الأوقــاف 
واملـــــ�ـــــشـــــاريـــــع 
اخلـــــــــريـــــــــة، 
يريد  ل  التي 
اأ�ــــشــــحــــابــــهــــا 
الـــقـــبـــول  اإل 
ونـــيـــل الأجــــر 
مـــن خــالــقــهــم

اأر�ص من  اأ�سوار املدينه، وا�ست�سدار قرارا خا�سا من ال�سلطان العثماين يف العام 1855م ل�سراء 
املمتلكات ال�سخ�سية عند طرف جبل �سهيون، وا�ستمر احلال حتى عام 1860م حيث اأ�س�ست اأعداد 
كبرية من الأحياء اليهودية خارج اأ�سوار القد�ص بدءا من احلي م�سكنوت �ساعنيم". )فل�سطني يف 

العهد العثماين و�سرخة ال�سلطان عبداحلميد، د.ح�سن اوزدمري، دار النيل، الطبعة الأوىل، �ص: 29(.

حاولت فيه الدوله العثمانية منع اليهود من �سراء الأرا�سي  من ناحية، فقد  الذي  الوقت  "يف 
بداأت من ناحية اأخرى مبنح عقود امللكية التي مت �سراوؤها قبل ذلك، وذلك بناءا على قرار اتخذته 

عام 1893م نتيجة ل�سغوط القن�سليات الأجنبية". )املرجع ال�سابق �ص: 103(.
اأجل  من  ال�سهاينة  قدمها  التي  للطلبات  ال�سديدة  عبداحلميد  ال�سلطان  معار�سة  ورغم   •
احل�سول على اأرا�ٍص يف فل�سطني، ورغم اإ�سداره عدة قوانني حتظر هجرة اليهود وبيع الأرا�سي، 

اإل اأن اأيادي ال�سهاينة اخلفية كانت موجودة دائما وتتحرك با�ستمرار.
هـ. دور �الأوقاف يف �حلفاظ على �لهوية �لفل�ضطينية:

كل ما اأمر به ال�سرع هو يف النهاية م�سلحة دينية ودنيوية، �سواء علم حكمتها 
م�سلحتها  فاإن  الإ�سلمية،  ال�سريعه  يف  الوقف  ومنها  جهلها،  اأو  املتلقي 
الدينية والدنيوية معلومة للجميع، فالغر�ص من هذه الأوقاف هي طلب 
املثوبة من اهلل –عز وجل- وحتمل امل�سوؤولية من جتار وعلية القوم اجتاه 

جمتمعهم ودولتهم.
وامل�ساريع  الأوقاف  على  بالأ�سا�ص  قائم  باملجتمع  النهو�ص  فاإن  لذلك 
اخلريية، التي ل يريد اأ�سحابها اإل القبول ونيل الأجر من خالقهم، فلذلك 
ال�سيا�سية  ال�سلطة  و�سعف  الأزمات،  يف  يربز  دائما  الأوقاف  دور  اأن  جتد 
داعما  كان  الأوقاف  دور  اأن  جتد  وغالبا  الأمة،  اجتاه  م�سوؤوليتها  وحتمل 
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يف  دور  لــلــوقــف  كــــان 
الــتــعــبــئــة والــتــجــهــيــز 
�ــشــد الـــعـــدو املــحــتــل، 
فهذا خالد بن الوليد 
املــ�ــشــلــول  الل  �ــشــيــف 
يوقف درعه يف �شبيل 
الـــعـــ�ـــشـــر  ويف  الل، 
اململوكي كانت تو�شع 
الأوقــــــــــاف ويــ�ــشــرف 
ــــــعــــــهــــــا لــــ�ــــشــــالــــح  ري
املــــجــــاهــــديــــن، وفـــك 
الأ�ـــــشـــــرى املــ�ــشــلــمــني

وفل�سطني  م�سر  يف  جتده  وهذا  امل�سلمني،  لبلد  الأجنبي  والحتلل  ال�ستعمار  �سد  للِحراك 
وليبيا واجلزائر وغريها من الدول التي ا�ستحلها الغرب لفرتة من الزمن.

الأمة وحمنها،  اأزمات  الأ�سا�سي جتاه  الرافد  كان  الأوقاف،  ريع  واملعنوي من  املادي  فالتدفق 
فكما هي حاجة الأمة يف تلك الأوقات للتعليم والتطبيب والدعوة، فهي كذلك بحاجة لل�سرف 
على التدريب والتجيي�ص و�سد العدوان، ومبا اأن الدولة قد فقدت دورها الإداري والجتماعي 
يف  الدولة  حمل  حتل  الأوقاف  فاإن  الأعداء،  يد  على  �سقوطها  ب�سبب  ال�سيا�سي  عن  ف�سل 

ال�سرف ورعاية حاجات املجتمع.
"كان للوقف دور يف التعبئة والتجهيز �سد العدو املحتل، فهذا خالد بن الوليد �سيف اهلل امل�سلول 
ل�سالح  ريعها  وي�سرف  الأوقاف  تو�سع  كانت  اململوكي  الع�سر  ويف  اهلل،  �سبيل  يف  درعه  يوقف 
املجاهدين، ولفك الأ�سرى امل�سلمني، ولعل من اأ�سهرها وقف �سلح الدين لبلدة بلبي�ص، ووقف 
القا�سي الفا�سل لداره التي عرفت بدار التمر". )الأوقاف الإ�سلمية يف فل�سطني 

ودورها يف مواجهة الحتلل، د.�سامي حممد ال�سلحات، �ص: 160(.

لذلك يف زماننا هذا، ويف ق�سيتنا هذه فاإن دور الأوقاف دور واعد يف دعم 
�سمود ال�سعب الفل�سطيني يف الداخل، من حيث التعليم والثقافة وال�سحة 
والدعوة وم�ساعدة الفقراء واليتامى والأرامل، فاإن الأوقاف يف هذه ال�ساعة 
املدنية،  للموؤ�س�سات  احلقيقي  واملمثل  املعنوي  الداعم  هي  الأمة،  حال  من 
الرئي�سي  املحرك  املحتل، وهي  الداخل  اأهلنا يف  ل�سمود  الداعمة  والأهلية 
التعليم  �سواء يف  الفل�سطيني،  الو�سط  يف  الجتماعي  الكافل  وهي  ل�سعبنا، 
والدعوة اأو التطبيب واإدارة املراكز ال�سحية، ف�سل عن توفري امل�ساكن ملن 

هدمت بيوتهم...الخ.
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اأدرك  لــقــــــــــــــــــــد 
اأهمية  ال�شهاينة 
الوقف يف املجتمع 
ــــــــــالمــــــــــي  الإ�ــــــــــش
الـــفـــلـــ�ـــشـــطـــيـــنـــي، 
فـــــــعـــــــمـــــــل مـــــنـــــذ 
بــدايــة الحــتــالل 
عـــــلـــــى تــــخــــريــــب 
هــــــذه املـــنـــظـــومـــة 
وا�شتمر  و�ــشــلــهــا، 
ذلـــــــــــــــــــــك حــــــتــــــى 
وقــــتــــنــــا احلــــــايل

بداية  منذ  فعمل  الفل�سطيني،  الإ�سلمي  املجتمع  يف  الوقف  اأهمية  ال�سهاينة  اأدرك  لقد   •
الحتلل على تخريب هذه املنظومة و�سلها، وا�ستمر ذلك حتى وقتنا احلايل، ولي�ص هناك اأو�سح 
ال�سهاينة يف  اإعتقادهم مما حدث يف نهاية عام 2008م عندما هاجم  من �سورة مكرهم وخبث 
حربهم على غزة  دّمر العدو ال�سهيوين ح�سب بع�ص الإح�سائيات 45 م�سجدا تدمريا كامل، 
لرمزيتها،  العبادة  دور  حماربة  اأو  عبثيا،  يكن  مل  التدمري  فهذا  جزئيا،  تدمريا  م�سجدا  و55 
ولكن ملعرفتهم دور الوقف يف اإحياء النف�ص وتر�سيخ ال�سمود يف قلوب ال�سعب الفل�سطيني، فاأراد 
العدو ال�سهيوين من خلل تدمري امل�ساجد م�سح �سورة الوقف من ذهن الفل�سطينيون، و�سلخ 
الرتباط الوثيق بني الفل�سطينني وعقيدة الوقف الرا�سخة يف نفو�سهم، ولي�ص هناك اأكرب من 
امل�سجد كمعلم من معامل الوقف الدائمه يف خمتلف الع�سور فمن املعلوم اأن امل�سجد يبقى م�سجدا 

ول ميكن تغيري مكانه اأو ا�ستبداله بوقف اآخر.
وهنا بع�ص ال�ستنكارات والتقارير التي اأوردتها وزارة الأوقاف يف رام اهلل عن 
العتداءات واخلروقات العن�سرية التي يقوم بها اليهود اجتاه دور العبادة 

والأوقاف الإ�سلمية والن�سرانية يف ال�سفة والقد�ص وهي:
تقرير �ضهر 2019/10:

قالت وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية الفل�سطينية، اإنها وثقت يف تقريرها 
الأق�سى  للم�سجد  اقتحاماً   24 الإ�سرائيلية،  العتداءات  حول  ال�سهري 
املبارك، و52 حالة منع رفع الأذان يف امل�سجد الإبراهيمي، خلل �سهر اأيلول 

املن�سرم. 
ح�سارها  توا�سل  الحتلل  �سلطات  اأن  تقريرها،  يف  الأوقاف  واأو�سحت 
والتدخل يف �سوؤون امل�سجد الإبراهيمي، م�سرية اإىل اأنها اأغلقته اأمام امل�سلني 
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وزارة  ا�ــــشــــتــــنــــكــــرت 
الأوقـــــــاف والـــ�ـــشـــوؤون 
الفل�شطينية  الدينية 
2020م  الل  رام  يف 
اجلـــــرميـــــة الـــنـــكـــراء 
الــــــتــــــى وقــــــعــــــت يـــــوم 
م�شجد  فــى  اجلمعة، 
الــبــدريــة الــقــدمي فى 
جنوب  �شرفات  قرية 
الـــــقـــــد�ـــــس املـــحـــتـــلـــة، 
والتى اأدت اإىل اإحراق 
املـــ�ـــشـــجـــد وتــلــطــيــخــه 
بكتابات عن�شرية من 
اإرهــابــيــني يهود قــبــل 

امل�سلمني، يوم 9/30 ب�سكل كامل، بحجج الأعياد اليهودية.
ولفتت اإىل اأن الأمر مل يقت�سر على هذا احلد بل �سمحت لعدد من امل�ستوطنني باعتلء �سطح 
واإلقاء  والإهانة  بال�سب  امل�سجد  الحتلل على موظفي  اعتدى جنود  كما  الإبراهيمي،  امل�سجد 
حفريات  وتنفيذ  ال�سحن،  منطقة  اإىل  مياه  خط  ا�ستحداث  اإىل  اإ�سافة  ال�سارع،  يف  حاجاتهم 
قوات  اأن  الأوقاف  وزارة  وبينت  امل�سجد.  مدخل  على  الأبي�ص  الدرج  بجوار  �سحية  ومتديدات 
الحتلل هدمت م�سجد الأمة يف منطقة خلة جبل جوهر يف اخلليل، والذي تبلغ م�ساحته 200 

مرت مربع، وهو يف مرحلة الت�سطيب.
الإ�سلمية  الأوقاف  على  والعتداءات  اخلروقات  كرثة  وب�سبب  2020م  العام  هذا  بداية  ويف   •
وخا�سة امل�ساجد واملقابر ا�ستنكرت وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية الفل�سطينية يف رام اهلل بتاريخ 
2020/1/24م، اجلرمية النكراء التى وقعت يوم اجلمعة، فى م�سجد البدرية القدمي فى قرية 
وتلطيخه  امل�سجد  اإحراق  اإىل  اأدت  والتى  املحتلة،  القد�ص  جنوب  �سرفات 

بكتابات عن�سرية من قبل اإرهابيني يهود.
الُرب  اأبو  ح�سام  الفل�سطينية  الدينية  وال�سوؤون  الأوقاف  وزارة  وكيل  واأكد 
الهمجية،  على  وا�سح  ب�سكل  يدل  امل�سجد  اإحراق  "اأن  للوزارة،  بيان  فى 
املقد�سات  جتاه  العن�سرية  الإ�سرائيلية  التحري�ص  اآلة  اإليها  و�سلت  التى 
اعتداء �سارخ على  واأن هذه اجلرمية  وامل�سيحية فى فل�سطني،  الإ�سلمية 

امل�سلمني وم�ساعرهم".
اآمنة فى ظل العتداءات واجلرائم  اأماكن عبادة  اأنه مل يعد هناك  واأو�سح 
التى تتعر�ص لها من قبل الحتلل الإ�سرائيلي وقطعان م�ستوطنيه، واأن 
اجلرائم  قائمة  اإىل  ت�ساف  جديدة  ا�ستفزازية  عن�سرية  العتداءات  هذه 
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ـــف  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ الـــوقــــ اإن 
ب�شكل  الإ�ـــشـــالمـــي 
فل�شطني  ويف  عــــام 
بــ�ــشــكــل خـــا�ـــس، هو 
حفظ  يف  الأ�ـــشـــا�ـــس 
الهوية الفل�شطينية  
الإ�شالمية العربية، 
هــو  الــــــوقــــــف  واإن 
مق�شد من مقا�شد 
الـــــــ�ـــــــشـــــــريـــــــعـــــــه يف 
احلفاظ على الدين 
والــــــعــــــقــــــل واملــــــــــال

الإ�سرائيلية املت�سل�سلة بحق املقد�سات.
واأ�سار اإىل اأن تكرار العتداءات على املقد�سات من حرق واإغلق ومنع الأذان ما هو اإل دليل على 
حجم الهمجية ال�سر�سة، التى ينطلق منها الحتلل، لفتا اإىل اأن هذه اجلرمية قد جتاوزت كل 

ال�سرائع والقوانني الدولية التى كفلت حرية العبادة واإقامة دور العبادة.
وطالب اأبو الرب املوؤ�س�سات الإ�سلمية الدولية كمنظمة التعاون الإ�سلمي واملوؤمتر الإ�سلمى 

والدول العربية و الإ�سلمية باأن تعمل على اإنهاء هذه العتداءات التى فاقت كل و�سف.
• وخل�سة القول : اإن الوقف الإ�سلمي ب�سكل عام ويف فل�سطني ب�سكل خا�ص، هو الأ�سا�ص يف 
حفظ الهوية الفل�سطينية  الإ�سلمية العربية، واإن الوقف هو مق�سد من مقا�سد ال�سريعه يف 
احلفاظ على الدين اأول واحلفاظ على العقل ثانيا والنف�ص ثالثا من خلل م�ساريعها وبراجمها 
�سواء بناء امل�ساجد ودور العلم وحتفيظ القراآن وكفالة الأيتام وطالب العلم...، فتقوم على حفظ 

العقل  على  واحلفاظ  القراآن،  حتفيظ  وحلقات  امل�ساجد  خلل  من  الدين 
من خلل املدار�ص والتعليم والنف�ص من خلل بناء امل�ست�سفيات والعيادات 
مقا�سد  و�سيانة  احلفاظ  اأ�س�ص  من  اأ�سا�ص  م�ساريعه  يف  فالوقف  الطبية، 
الدينية  التن�سئة  يف  الإعلمي  الدور  اإىل  بالإ�سافة  الإ�سلمية،  ال�سريعه 
واإلقاء  اخلطب  خلل  من  العدو  �سد  اجلمهور  وجتيي�ص  والجتماعية 
ال�سمود  روح  ورفع  نفو�سهم،  يف  اجلهاد  روح  وزرع  العلم،  وحلق  الدرو�ص 
الإخاء  والعطاء، كيف ل وهي متلك  الفل�سطيني، وتنمية روح  الداخل  يف 
امل�ساجد ودور العلم، وحلقات حتفيظ القراآن وترعى الأيتام وتعيل الأرامل 
وتكرب  تنمو  متنامية،  متعا�سدة  مرتاكبة  منظومة  الأوقاف  اإن  والفقراء، 
بف�سل وبركة من اهلل اأول، ثم بعطاء اأهل اخلري من داخل وخارج فل�سطني.
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لــــالأوقــــاف دور  كــــان 
مـــقـــاومـــة  يف  بـــــــــارز 
الحـــــتـــــالل، فــ�ــشــال 
الــــدور  هــــذا  اأن  عـــن 
لــــيــــ�ــــس مـــقـــتـــ�ـــشـــراً 
ــــــى الأوقــــــــــــــــــاف  عــــــل
الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــة بــل 
كـــثـــر مـــــن احلـــجـــج 
الـــــوقـــــفـــــيـــــة وثــــقــــت 
يف  الـــــــــوقـــــــــف  دور 
مــقــاومــة الحــتــالل 
ــــــد الـــــــعـــــــدوان  و�ــــــش

ثانياً : دور �الأوقاف يف مقاومة �الحتالل
يعّد ال�سراع الفل�سطيني الإ�سرائيلي من اأبرز ال�سراعات التاريخية التي عرفها العامل املعا�سر، 
وخلل  ع�سر،  التا�سع  القرن  اأواخر  اإىل  متتد  جذوره  اأن  مع  هذا،  يومنا  اإىل  م�ستمرا  وليزال 
هذه الفرتة الكبرية من ال�سراع كان للأوقاف دور بارز يف مقاومة الحتلل، ف�سل عن اأن هذا 
الدور لي�ص مقت�سراً على الأوقاف الفل�سطينية بل كثري من احلجج الوقفية وثقت دور الوقف 
امل�سلمني  عن  للذود  الإ�سلمية  اجليو�ص  ودعم  وت�سليح  العدوان  و�سد  الحتلل  مقاومة  يف 
واأرا�سيهم، وللحد من تدخلت العدو وتغلغله يف �سوؤون الدولة والعباد، ويف حالة فل�سطني يحتم 

علينا ا�ستغلل كل الفر�ص املتاحة ملقاومة ومدافعة الحتلل، �سواء باحلجة اأو املادة اأو بالقوة.
�أ. دور �الأوقاف مقاومة �الحتالل بالدميوغر�فيا �لتاريخية:

اإن ال�سراع الفل�سطيني اليهودي �سمل خمتلف اجلوانب: ال�سيا�سية والقت�سادية والع�سكرية 
كالرتكيبة  الدميوغرافية،  املتغريات  اأي�سا  �سمل  كما  واحل�سارية... 
حتديد  عنها  يرتتب  والتي  والهجرة،  والوفيات  واملواليد،  ال�سكانية 
اإىل  اإ�سافة  اأحجامها،  حتديد  وبالتايل  ال�سكانية  الفئات  منو  معدلت 

تغيري واقع التوزيع اجلغرايف لل�سكان واإيجاد توزيع جديد.
موؤمتر  يف  ت�سكلت  والتي  فل�سطني  يف  لليهود  قومي  وطن  اإن�ساء  فكرة  اإن 
بوعد  ي�سمى  الربيطانيون مبا  دعمها  اأن  وبعد  1897م،  �سنة  ب�سوي�سرا  بال 
بلفور �سنة 1917م، متبوعة بخطوات اأمريكية واأوروبية تلت هذه املوؤمترات، 
هي التي اأدت اىل تغيري امللمح الدميوغرافية لفل�سطني، خا�سة بعد قيام 
املوؤمترات  هذه  خمرجات  لتنفيذ  ميدانية  بخطوات  ال�سهيونية  احلركة 
املهاجرين  اإحلل  يف  وناحها  ال�سهيوين،  الكيان  اإقامة  م�سروع  وتنفيذ 
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اإنــ�ــشــاء وطن  فــكــرة  اإن 
قــــــومــــــي لــــلــــيــــهــــود يف 
ــ�ــشــطــني بـــــــدءا مــن  فــل
ب�شوي�شرا  بــال  موؤتر 
اأن  وبـــــعـــــد  1897م، 
الربيطانيون  دعــمــهــا 
با ي�شمى بوعد بلفور 
متبوعة  1917م،  �شنة 
بـــخـــطـــوات اأمـــريـــكـــيـــة 
واأوروبـــــيـــــة تــلــت هــذه 
املــــوؤتــــرات، هـــي الــتــي 
اأدت اىل تغير املالمح 
الـــــــدميـــــــوغـــــــرافـــــــيـــــــة 
لـــــــــفـــــــــلـــــــــ�ـــــــــشـــــــــطـــــــــني

اليهود يف فل�سطني.
اإن احلركات ال�سهيونية كانت مدركة لأهمية العامل الدميوغرايف يف قيام الكيان ال�سهيوين ويف 
ال�سراع بني اليهود والفل�سطينيني �سواء قبل قيام الدولة اأو بعدها، لذلك عملت لإحلل كتل 
�سكانية من اليهود يف بوؤر خمتلفة ومنت�سرة لتحقيق التفوق الدميوغرايف والذي من اأبرز جوانبه 
اأن ي�سبح اليهود ميثلون اأغلبية �سكانية ويتفوقوا بالعدد بعدما كانوا اأقلية مقابل نظرائهم من 

الفل�سطينيون.
تعريف �لدميوغر�فيا:

املق�سود بالدميوغرافيا اأو "علم ال�سكان" اأو “Demography” باللغة الإنكليزية. هي درا�سة 
هياكل املجتمع وجمموعاته ال�سكانية تاريخيا، �سواء توزيعها ح�سب الهرم العمري واجلن�سي اأو 

املهني ومناطق اجلغرافيا، ون�سب الولدة و اخل�سوبة.... 
"الدميوغرافيا Demography كلمة  اأ.د. عبا�ص فا�سل ال�سعدي:  يقول 
)�سكان(  اأو  )�سعب(  هما Demo  وتعني  مقطعني  من  تتكون  اإغريقية 
)و�سف  باأكملها  الكلمة  معنى  يكون  وبذلك  )و�سف(  و graphy وتعني 

ال�سكان(.
لفظ  يطلق  ما  وغالباً  ال�سكان(  )علم  لفظ  الدميوغرافيا  على  ويطلق 
ال�سكان على ُقّطان منطقة ما، واأحياناً على جزء من هوؤلء القطان )كاأن 
يقال ال�سكان يف �سن التعليم الإلزامي، وال�سكان ال�ساحلون للزواج( ويرى 

)بوك( اأن هذا العلم يتناول درا�سة عدد ال�سكان وخ�سائ�سهم وتوزيعهم.
واأخرياً تتناول الدميوغرافيا درا�سة النظريات ال�سكانية التي تقوم باإي�ساح 
تطور الظواهر الدميوغرافية وتوقعها واإبراز نتائجها وذلك بالإ�ستناد اإىل 
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احلـــــجـــــج الـــوقـــفـــيـــة 
�ــشــالــتــك املـــنـــ�ـــشـــودة، 
عـــلـــى  حتـــــــتـــــــوي  اإذ 
مـــعـــلـــومـــات مــو�ــشــعــة 
اليومية  احلــيــاة  عــن 
والجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة 
والقـــتـــ�ـــشـــاديـــة مــنــذ 
العثماين، هذا  العهد 
دفاتر  اإىل  بالإ�شافة 
الـــطـــابـــو الــعــثــمــانــيــة 
الــتــي تــ�ــشــمــى )طــابــو 
حتـــــــريـــــــر دفــــــــــرتي(

الإعتبارات القت�سادية والجتماعية وغريها.
توؤثر يف  التي  التدابري  تتناول  التي  ال�سكانية  ال�سيا�سة  ر�سم  النظريات يف  اإىل هذه  ي�ستند  وقد 
اأ�ستاذ  ال�سعدي،  فا�سل  عبا�ص  اأ.د.  الأول،  اجلزء  ال�سكان  جغرافية  يف  )املف�سل  الدميوغرافية".  الظواهر  تغري 

اجلغرافيا والدرا�سات ال�سكانية بجامعة بغداد، موؤ�س�سة الوراق للن�سر والتوزيع، عمان، الأردن، 2014م(.

بدميوغرافية  ال�ستعانة  الفل�سطينية  احلقوق  عن  للمدافع  وميكن   •
يف  العور  واإظهار  اأر�سه  يف  الفل�سطيني  احلق  لإثبات  التاريخية  فل�سطني 
ا�ستدللت اليهود يف هذا احلق، �سواء عن طريق احلجج الوقفية، وتف�سري 
هذا  اأن  ومبا  العثمانية،  الدفاتر  اأو  والوثائق  التاريخية،  الأحداث  بع�ص 
ت�سل  حتى  والح�سائيات  واجلداول  التفا�سيل  بع�ص  اإىل  يحتاج  العلم 
اأحد  العثمانية كانت  النتيجة املرجوة، فاإن احلجج الوقفية و الدفاتر  اإىل 
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ميــــــــكــــــــن لــــــلــــــمــــــدافــــــع 
عــــــــــــــــــــن احلــــــــــــــقــــــــــــــوق 
ال�شتعانة  الفل�شطينية 
بدميوغرافية فل�شطني 
الــــتــــاريــــخــــيــــة لإثـــــبـــــات 
احلــــق الــفــلــ�ــشــطــيــنــي يف 
يف  العور  واإظهار  اأر�شه 
ا�ـــشـــتـــدللت الــيــهــود يف 
هـــذا احلــــق، عــن طريق 
احلــــــجــــــج الـــــوقـــــفـــــيـــــة، 
وتف�شر بع�س الأحداث 
اأو  والوثائق  التاريخية، 
الــــدفــــاتــــر الــعــثــمــانــيــة

امللذات املُثل للتعرف على دميوغرافية املنطقة )فل�سطني( مبختلف احلقب التاريخية خا�سة 
فرتة ال�سلجقة والعثمانيني.

فتجد يف احلجج الوقفية �سالتك املن�سودة، اإذ حتتوي على معلومات مو�سعه عن احلياة اليومية 
الطابو  دفاتر  اإىل  بالإ�سافة  هذا  العثماين،  العهد  منذ  والقت�سادية  الجتماعية  وتفا�سيله 
التي ت�سمى )طابو حترير دفرتي( التي حتتوي على معلومات مو�سعه وموؤكدة عن  العثمانية 

ال�سرائب ودافعيها وم�سدراً مهما لدرا�سة الدميغرافية التاريخية. 
- مثال خمت�سر و�سريع على حتليل الدميوغرافيا على م�سروع وقفي:

• فعلى �سبيل املثال احلمامات الوقفية، عند حتليل الوثائق الوقفية جتد اأن احلمام 
الواحد يعمل به 7 اأفراد، وِمَهِنهم )احلمامي - الناطور - املدلك - املزين - الوقاد - 
الوقفية  ن�ستطيع ح�سر عدد احلمامات  ب�سيط   الزبال( ومبعادلة ح�سابية وجمهود 

يف العهد العثماين يف فل�سطني، وي�سرب هذا العدد بعدد العاملني 
هذا  يف  العاملني  واحلرفيني  الأيدي  عدد  لت�ستنتج  احلمامات،  يف 
اأنف�ص،  اأربعة  اأو  ثلثة  معه  يجر  العدد  هذا  خلل  ومن  املجال، 
فبالتايل الأرقام ت�سبح غنية، كما اأن هذه الدرا�سة تفتح اآفاق اأخرى 
لدرا�سة املجال القت�سادي مثل، فمن خلل عدد احلمامات وقيمة 
دخولية احلمام ت�ستطيع معرفة ريع هذا النوع من الوقف، كذلك 
تتيح لك الدرا�سة اآفاق جديدة عن اقت�ساد الدول من خلل كمية 
�سكل  اأن  كما  وال�سابون،  والتن�سيف  والغ�سيل  التجميل  مواد  �سراء 
التنباأ  لك  تتيح  الداخلية  وهند�ستها  اخلارجية  وبنيتها  احلمامات 
مبدى التطور العمراين والهند�سي، وحركت دخول املاء وال�سرف 
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دور  لـــــــلـــــــوقـــــــف 
النه�شة  يف  بـــارز 
العلمية ومن اأهم 
و�ـــشـــائـــل الــتــقــدم 
والفكري  العلمي 
والـــــــــــثـــــــــــقـــــــــــايف، 
ومــ�ــشــاهــمــتــه  يف 
بـــــــنـــــــاء �ــــــشــــــروح 
الـــعـــلـــم ونــ�ــشــرهــا 
وا�ــــــــــشــــــــــحــــــــــة ل 
ينكرها اإل جاحد

ال�سحي يتيح لك درا�سة هند�سة الطرق وغريها كثري، وهذا ينطبق على كل م�سروع 
وقطاع وقفي. 

عن  الدفاع  يف  للنا�سطني  يتيح  التاريخية  بالدميوغرافيا  ال�ستعانة  اأن  هنا  املق�سد 
يف  واأر�سيفها  الوقفية  باحلجج  ال�ستعانة  الدولية  املحافل  يف  الفل�سطينة  الق�سية 
التاريخ العثماين وغريه، لإثبات اأ�سول وجن�ص ال�ساكنني وملكيتهم يف اأر�ص فل�سطني 
ملئات ال�سنني، فهي اإحدى و�سائل اإثبات احلق الفل�سطني، ومقاومة العدو ال�سهيوين 
الوقفية  واحلجج  فالوثائق  العدو،  وجه  يف  وا�ستخدامها  بها  ال�ستعانة  يجب  التي 
التاريخ  يف  املهملة  اأو  املن�سية  الفراغات  بع�ص  �ستملأ  ريب  ول  �سك  ل  بها  ال�ستعانة 
اأو  والزراعي  والقت�سادي  العمراين،  التاريخ  يف  �سواء  �سياغته  وتعيد  الفل�سطيني، 

الجتماعي والطبي واجلغرايف... وخمتلف الأفرع والنواحي لأخرى.
ب. دور �الأوقاف يف مقاومة �الحتالل بالتعليم:

للوقف دور بارز يف النه�سة العلمية ومن اأهم و�سائل التقدم العلمي 
والفكري والثقايف، وم�ساهمته  يف بناء �سروح العلم ون�سرها وا�سحة 
العلمية  املوؤ�س�سات  هذه  من  تخرج  فلقد  جاحد،  اإل  ينكرها  ل 
الوقفية عدد من العلماء يف �ستى فروع العلم واملعرفة الب�سرية مثل 
اخلوارزمي الذي در�ص يف دار احلكمه يف بغداد التي اأ�س�سها اخلليفة 
املاأمون ثم اأ�سبح على راأ�ص خزانة الكتب التابعه لدار احلكمة باأمر 
من املاأمون وترجم كتبها، فا�ستفاد من هذه املدر�سة املوقفية حتى 

األف كتب اجلرب والريا�سيات والفلك.
ال�سادق واطلع  وكذلك جابر بن حيان حيث تتلمذ على يد جعفر 
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يـــــــجـــــــب مــــــقــــــاومــــــة 
الحتالل ال�شهيوين 
وتـــــــــــــــدخـــــــــــــــلـــــــــــــــه يف 
التعليمية  املنظومة 
قبل  للفل�شطينيني 
اأي عمل اآخر، ل�شمان 
وا�شتمرارية  �شالمة 
مـــقـــاومـــة الحـــتـــالل 
مـــــــــــــن الأجـــــــــــــيـــــــــــــال 
الـــــنـــــا�ـــــشـــــئـــــة، وعــــلــــى 
راأ�ـــــس هــــذه املــقــاومــة 
املنهج  واأولــهــا رفــ�ــس 
للتعليم الإ�شرائيلي 

يف  برع  الذي  معاوية  بن  يزيد  بن  خالد  الأموي  الأمري  وم�سنفات  موؤلفات  على 
الكيمياء، وبرع يف هذا العلم ونبغ فيه واأ�سبح كيميائي الق�سر يف عهد اخلليفة هارون 
الكيمياء  اأبو  يعترب  حيث  كله  العامل  بها  ا�ستعان  التي  موؤلفاته  عن  ناهيك  الر�سيد، 
احلديثة ووا�سع الأ�س�ص للكيمياء احلديثة، وغريهما كثري ممن تتلمذوا يف مدار�ص 
الوقف ومكتباته كابن خلدون الذي تخرج من جامعة الزيتونه، ومل ي�سل هوؤلء اإىل 
ما و�سلوا اإليه اإل بالدعم املايل واملعنوي الذي توفر لهم من قبل الأوقاف ليتمكنوا 

من التح�سيل العلمي.
• لذلك يجب احلذر والعمل على مقاومة الحتلل ال�سهيوين من تدخله يف املنظومة 
مقاومة  وا�ستمرارية  �سلمة  ل�سمان  اآخر،  عمل  اأي  قبل  للفل�سطينيني  التعليمية 

واأولها  املقاومة  هذه  راأ�ص  وعلى  النا�سئة،  الأجيال  من  الحتلل 
م�ستقل  فل�سطيني  منهج  وتبني  للتعليم،  الإ�سرائيلي  املنهج  رف�ص 
املدار�ص  بع�ص  يف  حاليا  فيه  يعمل  ما  )وهو  اليهودي  املنهج  عن 

با�ستقللها عن املنهج الإ�سرائيلي(.
املوؤ�س�سات  حتول  الوقف  نظام  يف  التعليمي  املجال  فتح  يعني  ول 
التعليمية اإىل موؤ�س�سات دينية، بل يعني اإيجاد قطاع اإ�سايف ل ي�سكل 
اأفًقا  فتح  الوقف  دعم  اأن  بل  احلكومة،  ميزانية  على  جديًدا  عبًئا 
جديًدا للعملية التعليمية من اأجل املعا�سرة ومواكبة التقدم دون 
ال�سغط على ميزانية الدولة ال�سعيفة اأ�سل واملعتمده على الهبات 
والبحث  العلمية  املراحل  الوقف على تطوير  و�سيعمل  اخلارجية، 
العلمي يف العلوم واملعرفة ب�سكل كبري و�سيزيل كثريا من التحديات 
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فـــتـــح  يـــــعـــــنـــــي  ل 
التعليمي  املــجــال 
الــوقــف  نـــظـــام  يف 
املوؤ�ش�شات  حتـــول 
اإىل  الــتــعــلــيــمــيــة 
دينية،  موؤ�ش�شات 
بـــل يــعــنــي اإيـــجـــاد 
قــــــطــــــاع اإ�ــــــشــــــايف 
عــبــًئــا  يـــ�ـــشـــكـــل  ل 
جــــــــــديــــــــــًدا عـــلـــى 
ميزانية احلكومة

الإ�سرتاتيجية يف املنظومة التعليمية، منها مواجهة حتديات التبعية )التي لتدعم 
اإل مبقابل اأو التدخلت الدولية التي تفر�ص على الدولة ما ل تريده(، هذا ناهيك 
عن اأن دعم الوقف للمجال التعليمي �سيوقف التخلف والأمية، ووقف التدهور يف بنية 
الهرم التعليمي الذي تعر�ص له طوال �سنوات الحتلل وا�ستمر اإىل يومنا هذا، الأمر 
اإىل  وبالتايل  الأجور  و�سعف  والغلء  والبطالة  الفقر  تنامي حالت  �ساهم يف  الذي 
ارتفاع ن�سبة الت�سرب من املدار�ص بعد املرحلة الأ�سا�سية وذلك ب�سبب اإنتمائهم لأ�سر 

فقرية ومعدمة.
�سياق �سمود ال�سعب الفل�سطيني، اأن�ساأ الفل�سطينيون مدار�ص ح�سني الأ�سهب  •"ويف 
ن�سبة اإىل مديرها العام، ثم اأ�سبح يطلق عليها مدار�ص الأوقاف، حيث ا�ستقطبت اأعداد 
كبرية من الطلبة املقد�سيني، وعدت اإمتدادا ملديرية الرتبية والتعليم التابعة للمنهاج 
الأردين، وحازت على نتائج تربوية �سنوية اأف�سل بكثري من املدار�ص 
الفل�سطينية  )املقاومة  التي احتوتها بلدية الحتلل ووزارة معارفها". 
للحتلل الإ�سرائيلي يف بيت املقدر�ص 1987-2015، اأبو عرفة، مركز الزيتونة، بريوت 

2017م، �ص: 180(.

يف بداية القرن الع�سرين ن�ساأ التعليم الديني "الكتاتيب" وغريها 
الإ�سلمية ففي عام 1923م،  الأوقاف  امل�ساجد بدعم من  يف ظلل 
وبعد ت�سكيل املجل�ص الإ�سلمي الأعلى اأ�س�ص ال�سيخ اأمني احل�سيني 
- رحمه اهلل- كلية دينية يف �ساحة امل�سجد الأق�سى املبارك باإ�سراف 
املجل�ص الإ�سلمي الأعلى، وكان كثري من الأبنية الدينية الوقفية 
قادرة على ا�ستيعاب الطلبة الدار�سني، وكان هدف هذه الكلية تعليم 
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ــــيــــاق  ـــــ ـــــ فــــــــــــــــــــي �ــــش
�ــــشــــمــــود الـــ�ـــشـــعـــب 
اأن�شاأ  الفل�شطيني، 
الـــفـــلـــ�ـــشـــطـــيـــنـــيـــون 
مـــــدار�ـــــس حــ�ــشــنــي 
اإىل  ن�شبة  الأ�شهب 
ثم  العام،  مديرها 
اأ�شبح يطلق عليها 
مــدار�ــس الأوقـــاف، 
حـــيـــث ا�ــشــتــقــطــبــت 
اأعــــــداد كــبــرة من 
املقد�شيني الطلبة 

الطلب، وتدريبهم ل�ستلم وظائف الإمامة واخلطابة والتدري�ص يف امل�سجد الأق�سى، 
والعمل يف دوائر الأوقاف واملحاكم ال�سرعية.

الأيتام  دار  مدر�سة  على  يده  الأعلى  الإ�سلمي  املجل�ص  و�سع  1922/2/25م  ويف   •
الإ�سلمية ال�سناعية يف القد�ص )املبنية يف العام 1392م يف عهد امللك الظاهر موؤ�س�ص 
دولة املماليك الثانية( الذي كان يراأ�سه ال�سيخ اأمني احل�سيني، الذي جعلها دار الأيتام 
الإ�سراف على هذه  الأردنية  �سنة 1948م، تولت احلكومة  ال�سناعية. وبعد  الإ�سلمية 
املدر�سة يف تطوير ال�سناعات يف فل�سطني من طباعة ونارة وتنجيد وجتليد وحياكة 
�سجاد وحفر وزخرفة وتطريز، ول زالت حتى اليوم توؤدي دورها، ناهيك عن مدار�ص 
القد�ص التي اهتم الوقف باإن�سائها. )الوقف الإ�سلمي يف فل�سطني واأثره يف دعم التعليم 
ال�سرعي وتطويره، درا�سة تاريخية و�سفية، اإعداد الأ�ستاذ الدكتور: ح�سني الدراوي�ص، 

املدر�ص والدكتور: و�سيم �سويل، املدر�ص فل�سطني 2017م(.
• ت�سري مذكرات حممد عزة دروزة - رحمه اهلل- الذي كان مديراً 
اإىل  الع�سرين  ملدر�سة النجاح يف نابل�ص يف الربع الأول  من القرن 
اأنه كان يتلقى دعماً للمدر�سة من اأموال الأوقاف، مبعدل 300 جنيه 
فل�سطيني �سنوياً، وهذا املبلغ يف ذلك الوقت يعد من املبالغ املالية 

ال�سخمة. )املرجع ال�سابق(
بالقد�ص  املنعقد  الإ�سلمي  املجل�ص  اتخذها  التي  القرارات  من   •
املبارك،  الأق�سى  امل�سجد  جامعة  اإقامة  قرار  1931/12/7م  بتاريخ 
على  وكان  1925م،  �سنة  بالقد�ص  العربية  اجلامعة  اإقامة  على  رداً 
راأ�ص القائمني على ذلك الزعيم الهندي �سوكت علي، لكن امل�ستعمر 
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الفل�شطينيني  على 
تقوية  عــلــى  الــعــمــل 
الــ�ــشــمــود ومــدافــعــة 
مــــــــــاولت الــــعــــدو 
الإ�ــــشــــرائــــيــــلــــي مــن 
املنظومة  النيل من 
للتعليم  الــوقــفــيــة 
بـــــل والــــعــــمــــل عــلــى 
وتعددها  تطويرها 
وتــــواأمــــتــــهــــا وفـــتـــح 
�شراكات مع اخلارج، 
على  ي�شعب  بحيث 
الـــعـــدو مــالحــقــتــهــا 
واإغــــــــــــــالقــــــــــــــهــــــــــــــا

ال�سهاينة حالوا دون ظهور هذه اجلامعة للوجود، وقتلوها يف  الإنليزي واملحتلني 
مهدها يف �سنة 1989م.

اأم الفحم، برئا�سة ال�سيخ رائد �سلح اأحد خريجي كلية ال�سريعة  قرر جمل�ص بلدية 
املقد�سات   على  باملحافظة  تعنى  التي  الأق�سى  موؤ�س�سة  ورئي�ص  اخلليل،  بجامعة 
اأم  يف  الدين  واأ�سول  الدعوة  )كلية  �سرعية  كلية  اإن�ساء  فل�سطني،  داخل  الإ�سلمية 
الفحم( متنح درجة البكالوريو�ص يف ال�سريعة الإ�سلمية، وت�ستوعب هذه الكلية حتى 

اليوم مئات الطلبة.
ومت  الغربية  باقة  يف  الإ�سلمية  والدرا�سات  ال�سريعة  كلية  افتتحت  عام1990م  ويف   •
العرتاف بها من �سلطات الحتلل، وقد ح�سل ع�سرات الطلبة على الدرجة اجلامعية 
اللغة  اليوم، وتعطي كذلك الدرجة اجلامعية يف  الكلية، ول زالت قائمة حتى  من هذه 

العربية، وتعطي اأي�ساً دبلوماً يف الرتبية. )املرجع ال�سابق(
ومدافعة  ال�سمود  تقوية  على  العمل  الفل�سطينيني  على  لذلك 
الوقفية  املنظومة  من  النيل  من  الإ�سرائيلي  العدو  حماولت 
للتعليم بل والعمل على تطويرها وتعددها وتواأمتها وفتح �سراكات 
مع اخلارج، بحيث ي�سعب على العدو ملحقتها واإغلقها اأو دجمها 
مبوؤ�س�ساته، حيث كل ال�سواهد تدل على اأن العدو ال�سهيوين يهدف 
للفل�سطيني  التاريخية  باحلقوق  يتعلق  ما  كل  وم�سح  هدم  اىل 
دولة  لدى  املعتمدة  مبناهجهم  وا�ستبداله  التعليم  منهج  فيه  مبا 

الحتلل الإ�سرائيلي.
• لكل ما �سلف ويف هذه الظروف التي متر بها الأرا�سي الفل�سطينية 
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يـــــــعـــــــدهّ الــــــــوقــــــــف مـــن 
الــنــاحــيــة القــتــ�ــشــاديــة 
التمويل  مــ�ــشــادر  اأهـــم 
غـــــــــــــــر الـــــــــربـــــــــحـــــــــي 
الـــعـــائـــد عــلــى املـــرافـــق 
اخلدماتية واملجتمعية 
يف الــــدولــــة، فــقــد كــان 
الــــــوقــــــف هــــــو املــــمــــول 
الـــرئـــيـــ�ـــس لــكــثــر مــن 
املـــــرافـــــق اخلـــدمـــاتـــيـــة 
كــالــتــعــلــيــم والـــرعـــايـــة 
الجتماعية ال�شحية 

من �سعف للموارد وفقد ُحكم ال�سلطة على كثري من الأرا�سي الفل�سطينية، فاإنه يجب 
العتماد على دعم الأوقاف وا�ستغلل مدار�سها لتطوير الهرم التعليمي ومنظومته، 
وتر�سيخ املنهج املقاوم واملدافع عن احلقوق الثابته والتاريخية للفل�سطينني يف ا�سرتجاع 

اأر�سهم وممتلكاتهم يف املناهج التعليمة ونفو�ص طلبة املدار�ص.
ج.  دور �الأوقاف يف مقاومة �الحتالل باالقت�ضاد:

على  العائد  الربحي  غري  التمويل  م�سادر  اأهم  القت�سادية  الناحية  من  الوقف  يعّد 
لكثري  الرئي�ص  املمول  الوقف هو  كان  الدولة، فقد  واملجتمعية يف  املرافق اخلدماتية 
الفكر  وموؤ�س�سات  الجتماعية  ال�سحية  والرعاية  كالتعليم  اخلدماتية  املرافق  من 
راأ�ص  جتميد  وعدم  الدخل  وا�ستمرار  توليد  هو  للوقف  الرئي�سي  فالهدف  والثقافة، 
املال وحب�سها ل�سمان النتفاع القت�سادي والتنموي للمجتمع، لذلك فاإن العلقة بني 

الوقف والتنمية متلزمتني، وذلك من خلل تنمية ثروات املجتمع 
�سبح  واإبعاد  املاهرة،  الأيدي  وال�ستفادة من  العمل،  وتوفري فر�ص 

الفقر، ودفع الدائرة املالية والقت�سادية ملنفعة املحيط املجتمعي.
• اإن اآلية الوقف تقوم على حتويل الأموال املحبو�سة وا�ستثمارها 
يف اأ�سول مالية منتجة تعود باملنافع واخلريات والإيرادات، ولذلك 
الدخار  بني  جتمع  عملية  يف  الوقف  اأهمية  مدى  لنا  يت�سح  كله 
وال�ستثمار، تعود بالنفع على املجتمع ككل ولي�ص على فئة اأوطبقة 

من املجتمع.
اأ�سهم الوقف ب�سكل فعال يف الدورة القت�سادية على م�ستوى  فقد 
الوقف  يقوم  التي  املناطق  اأو  الإ�سلمي  التاريخ  يف  اخللفة  دول 
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اأ�شهم الوقف ب�شكل 
الــــــدورة  يف  فـــعـــال 
القــــــتــــــ�ــــــشــــــاديــــــة 
عــــــلــــــى مــــ�ــــشــــتــــوى 
يف  اخلــــالفــــة  دول 
الإ�شالمي  التاريخ 
بـــتـــوفـــر الـــعـــديـــد 
العمل  فــر�ــس  مــن 
ــــــس الأمـــــوال  وروؤو�
وتــــويــــل الــعــديــد 
مــــــــن املـــــ�ـــــشـــــاريـــــع 
واملـــــــوؤ�ـــــــشـــــــ�ـــــــشـــــــات 
كامل�شاجد  الوقفية 
وغرها واملــدار�ــس 

بتغطيتها اأو حميطها، وذلك بتوفري العديد من فر�ص العمل وروؤو�ص الأموال ومتويل 
العديد من امل�ساريع واملوؤ�س�سات الوقفية كامل�ساجد واملدار�ص والعقارات والفنادق واملزارع 
وتربية واملوا�سي والآبار والدكاكني، بل حتى يف دعم اجلي�ص وت�سليح فيالقه يف بع�ص 

الأحيان.
الإنتاج  وتطوير  البطالة،  ن�سب  بتقليل  �ساهمت  الوقفية  ال�ستثمارات  فاإن  وبالتايل 
الزراعي، وتاأمني احلاجات الغذائية وتوفري الدكاكني والأ�سواق التجارية وتاأجريها 
باأ�سعار منخف�سة، دعما للقت�ساد واحلياة الجتماعية واملدنية، كما ق�سى على الأمية 
وتعليم املهن اليدوية واحلرفية وتن�سيط احلركة التجارية والق�ساء على الغلء وج�سع 

التجار، كما �ساهم يف ت�سجيع التجارة اخلارجية ونقل الب�سائع وتبادلها بني الدول.
• وخري مثال على دور الأوقاف يف احلفاظ على اقت�ساد الدولة، عندما قامت الأوقاف 
يف  ع�سر  التا�سع  القرن  يف  الإنليزي  الحتلل  خلل  م�سر  يف 
�سراء الأرا�سي التي بيعت اأواخر القرن التا�سع ع�سر وبداية القرن 
ا�سطرت احلكومة  وقد  الأجنبية،  الديون  لبع�ص  وفاًءا  الع�سرين، 
لبيع م�ساحات �سا�سعه ملواجهة تلك الديون، ودخلت الأوقاف كطرف 
رئي�سي يف عمليات �سراء اأرا�سي الدولة التي مت بيعها ملواجهة م�سكلة 
ت�سرب  من  للحد  كبري  بدور  وقامت  ناحية،  من  الأجنبية  الديون 
م�سادر الرثوة من الأرا�سي واملباين اإىل اأيدي الأجانب من ناحية 

اأخرى.
امل�ستدامة  التنمية  على  العمل  الوقف  �سمات  اأهم  فاإن  �سبق  ومما 
فقرا،  املجتمع  �سرائح  اأكرث  احتياجات  متطلبات  بتلبية  والقيام 
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مـــــــن اأهـــــــــــم �ـــشـــمـــات 
الـــوقـــف الــعــمــل على 
الــتــنــمــيــة املــ�ــشــتــدامــة 
والــــــقــــــيــــــام بــتــلــبــيــة 
احتياجات  متطلبات 
ــــــرائــــــح  اأكــــــــــــــــــر �ــــــش
املـــــجـــــتـــــمـــــع فـــــقـــــرا، 
وهــــذا ميــثــل الــهــدف 
الــرئــيــ�ــشــي لــلــوقــف، 
كـــمـــا يــــقــــوم الـــوقـــف 
بــــــــدعــــــــم وتــــــويــــــل 
املــــدار�ــــس والــكــلــيــات 
ومــــــــــراكــــــــــز الــــعــــلــــم 

وهذا ميثل الهدف الرئي�سي للوقف، كما يقوم الوقف بدعم ومتويل املدار�ص والكليات 
ومراكز العلم واملراكز الطبية، والذي بدوره يقوم بتعزيز اجلانب الأخلقي وال�سلوكي 
يف املجتمع والعمل على رفع مكانته ورقيه، وعليه فاإن اأحد اأهم اأهداف الوقف حتقيق 
التكافل والت�سامن بني طبقات املجتمع من خلل توفري املوارد الثابته والدائمة لتلبية 
وبالتايل  امل�ستدامة،  والتنمية  الريع  هذا  من  القادمة  الأجيال  حق  و�سمان  حاجاته، 
�ساهم الوقف يف تخفيف العبئ امللقى على كاهل الدولة يف حتمل بع�ص امل�ساريع العامة 
روؤو�ص  على  احلفاظ  الوقف  اأهداف  من  اأن  ومبا  وامل�ساجد،  وامل�ست�سفيات  كاملدار�ص 
ا�ستثماراتها، وذلك من خلل الوقف وال�سرف  الأموال وعدم ت�سييعها واملغامرة يف 
والق�ساء  نهايته  وبالتايل  وعدم خ�سارته  املال  اأ�سل  على  وبالتايل احلفاط  ريعه  من 

ا�ستثمارية جمدية من  اأ�ساليب  اتباع  عليه، فاإن الوقف يعمل على 
واأن  والتنويع  الآمن  ال�ستثمار  �سيا�سة  واتباع  القت�سادية  الناحية 

تكون هذه ال�ستثمارات مقبولة �سرعا.
• ومن هذا املنطلق ند اأن الوقف يوؤثر تاأثريا اإيجابيا يف عملية 
التي  املجالت  القت�سادية والجتماعية، وذلك من خلل  التنمية 
ي�ستهدفها ويف مقدمتها حت�سني الأو�ساع القت�سادية لبع�ص  اأفراد 
يف  ال�ستثمار  خلل  من  القت�سادية  القطاعات  وتنمية  املجتمع، 

بع�ص قطاعاته.
د.  دور �الأوقاف يف مقاومة �الحتالل بالعمر�ن:

لعبت الأوقاف دورا مهما يف حياة املدن كما ذكرنا �سابقا، وانت�سرت 
املدن  عمران  يف  وا�سحاً  دوراً  للوقف  واأ�سبح  ملحوظا،  انت�سارا 
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تـــــــــعـــــــــد احلـــــــــالـــــــــة 
الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــة من 
اأهــــــــم احلــــــــــالت يف 
التي  املعا�شر  وقتنا 
بها  الهتمام  يجب 
وال�شتعانة بالوقف 
لإعـــادة اإعــمــار املــدن 
بــ�ــشــكــل  الـــــقـــــرى  و 
املهدمة  عام، واملدن 
بــــ�ــــشــــبــــب احلــــــــرب 
بــ�ــشــكــل خــا�ــس مثل 
غــــــــزة واأخــــــواتــــــهــــــا

العامل   يف  املدن  عمران  تطور  اإىل  دفعت  التي  املوؤثرات  من  كان  حتى  الإ�سلمية، 
الإ�سلمي واأثر تاأثريا وا�سحا يف ت�سكيل احلياة الجتماعية والقت�سادية وال�سيا�سية، 

فهو يعترب نظام خدماتي تكافلي اجتماعي ذات بعد اإن�ساين يف ح�سارة الإ�سلم.
وتعد مدينة القاهرة من الأمثلة اجليدة والوا�سحة لبيان اأثر الوقف يف تطور عمران 
املدينة الإ�سلمية، حيث مت ترميم واإعادة تطوير وبناء القاهرة يف العهد الأيوبي بعد 

عودتها للمذهب ال�سني يف حكم �سلح الدين الأيوبي.
• وتعد احلالة الفل�سطينية من اأهم احلالت يف وقتنا املعا�سر التي يجب الهتمام بها 
وال�ستعانة بالوقف لإعادة اإعمار املدن و القرى ب�سكل عام، واملدن املهدمة ب�سبب احلرب 
ب�سكل خا�ص مثل غزة واأخواتها، والبيوت املهدمة من قبل العدو ال�سهيوين لإخواننا 
العدو  بلديات  من  البناء  تراخي�ص  ا�ست�سدار  اأو  وثائق  وجود  عدم  ب�سبب  القد�ص  يف 
ال�سهيوين )حجج واهية لعمليات الهدم للإ�ستيلء على الأرا�سي(.
على  وا�سحا  تاأكيدا  متثل  مواردها  وكرثة  الأوقاف  �سخامة  اإن   •
جغرافيا،  اأو  تاريخيا  �سواء  الإ�سلمية  الفل�سطينية  الهوية  اأ�سالة 
ولي�ص اأكرب من ال�ستدلل بطبيعة الأوقاف حتى نعرف مدى ر�سوخ 
امل�ساجد  يف  �سواء  الأر�ص،  هذه  �سكان  نفو�ص  يف  الإ�سلمية  الهوية 
وامل�سليات والزوايا، اأو العقارات والدكاكني التي ت�سرف على حلقات 
العلم يف امل�ساجد اأو املدار�ص واملكتبات الإ�سلمية اأو حتى على فقراء 
ال�سهيوين،  دولة الحتلل  اأمنيا على  �سكل حرجا  وامل�ساكني، مما 
منفعة  يف  توظيفها  �سيتم  حتما  الأوقاف  هذه  وموارد  دخل  اأن  اذ 
ل�سك  فهي  املحتل،  العدو  جلام  وكبح  �سمودهم  ودعم  امل�سلمني 
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الأوقـــــاف  �ــشــخــامــة  اإن 
وكـــــــــــــــرة مـــــــــواردهـــــــــا 
تــثــل تــاأكــيــدا وا�ــشــحــا 
عـــلـــى اأ�ـــشـــالـــة الــهــويــة 
ـــــة  ـــــي ـــــن ـــــطـــــي ـــــش ـــــ� ـــــفـــــل ال
ــــالمــــيــــة �ـــــشـــــواءاً  ــــش الإ�
جــغــرافــيــا،  اأو  تــاريــخــيــا 
ولــــــيــــــ�ــــــس اأكــــــــــــــرب مـــن 
ــــتــــدلل بــطــبــيــعــة  ال�ــــش
الأوقـــــــاف حــتــى نــعــرف 
مـــــدى ر�ــــشــــوخ الــهــويــة 
نفو�س  يف  الإ�ــشــالمــيــة 
ـــكـــان هــــــذه الأر�ـــــــس �ـــش

والتكافل  العطاء  روح  وتعزيز  والوطنية،  الدينية  هويتهم  يف  امل�سلمني  مت�سك  تعزز 
الجتماعي، وتنمي يف جوفهم مناه�ستهم للعدو ال�سهيوين، بالإ�سافة اإىل اأنها رافدا 
اإحياء  اأن  ريب  ول  وقياديا،  وع�سكريا  وفكريا  دينيا  امل�سلم  ال�سباب  تاأهيل  روافد  من 
الأوقاف يف فل�سطني هي اإحياء احلنني لعودة امل�سلمني اإىل ما�سيهم بكل معانيه، من 
عزة واأنفه، وك�سر الذل واخلنوع، وعودة روح التحدي وال�سمود يف نفو�ص الفل�سطيني.

• اإن درا�سة وحتليل وثائق الوقف املختلفة �سواء تلك املتعلقة باإن�ساء الوقف والتي تطلق 
عليها اأدبيات الوقف )الوقفيات( تعترب م�سدارا اأ�سا�سيا لدرا�سة التنمية العمرانية يف 
مدينة القد�ص، اإذ اإنها تقدم لنا معلومات مهمة عن العقار املوقوف من موقعه وحدوده 
ومكوناته. وو�سفا معماريا خمت�سرا له، هذا بالإ�سافة اإىل ا�سم الواقف وتاريخ الوقف، 
وتظهر لنا اأحيانا مهنة الواقف ومكانته يف املجتمع، كما تقدم لنا معلومات مهمة عن 

للعقار  الواقف  ملكية  على  للتدليل  املوقوف  العقار  ملكية  اأ�سل 
لكي  للعقار  ملكيته  الواقف  يثبت  اأن  يجب  حيث  الوقف،  مو�سوع 

يت�سنى للقا�سي امل�سادقة على �سحة الوقف.
ملن�ساآت  نواة  املختلفة  باأنواعها  اخلريية  الأوقاف  �سكلت  وقد   •
عمرانية اأخرى مرتبطة بها، متتاز بتجددها وا�ستدامتها وقابليتها 
تكون  قد  جديدة،  عمرانية  تكتلت  لظهور  اأ�ُس�ساً  م�سكلة  للتطور، 
على  ال�سياق  هذا  ويف  جديدة،  واأ�سواق  �سكنية  اأحياء  لظهور  نواة 
عمرانية  ككتلة  ت�سكلت  التي  املغاربة  حارة  اإىل  اأ�سري  املثال  �سبيل 
واأ�سري  املمار�سة الإيجابية للوقف،  القد�ص بف�سل  وقفية كاملة يف 
كان مركزا  والذي  الأق�سى  للم�سجد  املل�سق  القطانني  �سوق  اإىل 
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وحتليل  درا�شة  اإن   
وثـــــــائـــــــق الـــــوقـــــف 
املختلفة �شواء تلك 
املــتــعــلــقــة بـــاإنـــ�ـــشـــاء 
ـــــي  ـــــت الــــــــوقــــــــف وال
تطلق عليها اأدبيات 
الوقف )الوقفيات( 
تـــعـــتـــرب مــــ�ــــشــــدارا 
اأ�ــشــا�ــشــيــا لــدرا�ــشــة 
العمرانية  التنمية 
القد�س مــديــنــة  يف 

جتاريا ذا طراز معماري جديد ودخيل على املدينة املقد�سية والذي اعترب اأهم روافد 
امل�سجد اقت�سادياً. )جملة حوليات القد�ص عدد: 14 2012(.

لهذا يجب تخ�سي�ص امل�ساريع الوقفية ال�ستثمارية الداعمة ل�سمود ال�سعب الفل�سطيني 
هدف  على  ريعها  وحتديد  الأوقاف  هذه  حب�ص  خلل  من  خا�سة،  القد�ص  ويف  عامة 
معني كبناء كل ما يهدمه العدو ال�سهيوين مثل، اأو توفري ريع هذه الأموال للحفاظ 
على عمران املدن والقرى الفل�سطينية، والتو�سع يف نظام الوقف اأفقياً بتو�سيع املوقوف 

من العقارات واملنقولت، لنجني عائدها القت�سادي يف ق�سايا وحاجات املجتمع.
• وقد ذكرنا �سابقا اأن لبيت املقد�ص اأوقافاً خارج فل�سطني كما يف م�سر وغريها، وعليه 
فاإنه يجب على القائمني يف الدفاع عن احلق الفل�سطني واأهل الخت�سا�ص التوا�سل 
مع الدول الإ�سلمية وجهات الوقف فيها واملراكز البحثية ل�ستخراج الوثائق الوقفية 
توفري  على  وللعمل  لفل�سطني  املخ�س�سة  الأوقاف  اإحياء  لإعادة 
يف  العدو  ماهدمه  وبناء  اإعمار  يف  الأمل  لإعادة  اللزمة  الأموال 
وعلى  الوقفية،  ال�سناديق  هذه  خلل  من  الفل�سطيني  الداخل 
العاملني يف الداخل الفل�سطيني تنظيم الأوقاف واإحياءها لدعمهم 

يف �سمودهم ومدافعة اعتداءات ال�سهاينة عليهم.
العودة  حق  عن  واملدافعون  والق�ساء  القانون  اأهل  على  اأن  كما 
ال�ستعانة  عليهم  املغت�سبة،  الأرا�سي  وا�سرتجاع  للفل�سطينيني 
والرا�سخة  املهمة  املعلومات  لتقدمي  الوقف  وثائق  ودرا�سة وحتليل 
وحدودها  مواقعها  وحتديد  املوقوفة  فل�سطني  عقارات  عن 
يف  وعر�سها  وماليكها،  واقفيها  واأ�سماء  ن�ساأتها  وتاريخ  ومكوناتها 
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الطبية  الــرعــايــة  اإن 
والــــ�ــــشــــحــــيــــة وبــــنــــاء 
ـــــات  ـــــفـــــي ـــــش ـــــ� ـــــت ـــــش ـــــ� امل
واملـــــراكـــــز الــ�ــشــحــيــة 
والـــتـــاأهـــيـــل الــ�ــشــحــي 
جــمــيــعــهــا كـــانـــت مــن 
املــــجــــالت الــرئــيــ�ــشــة 
الــــــــتــــــــي اجــــــتــــــذبــــــت 
اهــــتــــمــــام مـــوؤ�ـــشـــ�ـــشـــي 
الأوقـــــاف، مــن خالل 
حــجــجــهــم الــوقــفــيــة 
ــــــرتاطــــــاتــــــهــــــم وا�ــــــش

املحافل الدولية والق�سائية، فهي رافد مهم ووثائقها معتربة ودلئل دامغة يف الدفاع 
عن احلق املغت�سب.

هـ.  دور �الأوقاف يف مقاومة �الحتالل بالعناية و�خلدمات �لطبية:
ال�سحي  والتاأهيل  ال�سحية  واملراكز  امل�ست�سفيات  وبناء  وال�سحية  الطبية  الرعاية  اإن 
جميعها كانت من املجالت الرئي�سة التي اجتذبت اهتمام موؤ�س�سي الأوقاف، ومن خلل 
والعيادات  امل�ست�سفيات  ظهرت  وقفياتهم،  يف  املكتوبة  وا�سرتاطاتهم  الوقفية  حججهم 
الطبية وغريها، فالطب من اأ�سرف املهن، واأنبل ر�سالة يوؤديها الواقف لنظرائه من الب�سر.
يقول الكاتب حممد عثمان اخلطيب يف كتابه الأوقاف الإ�سلمية يف فل�سطني يف   •
الع�سر اململوكي �ص: 193: "اإن البيمار�ستانات )1( مل تكن موؤ�س�سة ر�سمية تابعه للدولة، 
واإن كان للدولة الإ�سراف على اإدارتها، ومل تكن الدولة تنفق على البيمار�ستانات، واإمنا 

ريع  ياأتي من  املوؤ�س�سات،  املدار�ص وغريها من  كما يف  الإنفاق  كان 
اأكرب  الأوقاف  كانت  وكلما  البيمار�ستانات،  على  املر�سودة  الأوقاف 
واإذا   ، والإدارية  الفنية  البيمار�ستان من وجهتني  �ساأن  ارتفع  كلما 
املدار�ص،  انـحلت  كما  تنحل  البيمار�ستانات  كانت  الأوقاف  اندثرت 
والواقفني  املوؤ�س�سني  هم  كانوا  ال�سلطني  اأن  يلحظ  ذلك  ومع 
على  القادرين  كانوا  وحدهم  لأنهم  للبيمار�ستانات،  الرئي�سيني 
رجالت  وكبار  ونوابهم  ال�سلطني  اأن  ولذلك ند  نفقاتها،  �سداد 
الدولة كانوا وراء اإن�ساء البيمار�ستانات لي�ص يف فل�سطني وحدها بل 

يف اأنـحاء خمتلفة من البلد.
هامة  اإجتماعية  خدمات  لل�سكان  البيمار�ستانات  قدمت  ولقد   •
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 كــــان لــلــوقــف دور 
بارز يف �شد حاجات 
خا�شة  املــ�ــشــلــمــني، 
الـــــفـــــقـــــراء مــنــهــم 
التعليم  يف  �ـــشـــواء 
اأو  ـــمـــويـــن  ـــت ال اأو 
ول  الــــتــــطــــبــــيــــب، 
اإل  ذلــــك  مـــن  اأدل 
وفـــــــــرة الأوقـــــــــــاف 
واخــــــــتــــــــالفــــــــهــــــــا 
وِقدمها  وتــعــددهــا 

م�ستفيدة  كعنا�سر  واملعوزين  والفقراء  لل�سعفاء  العلج خ�سو�سا  متثلت يف جمانية 
من هذه اخلدمات ال�سحية، اإىل جانب ذلك كانت البيمار�ستانات مبثابة ماأوى للأيتام 
وللن�ساء العاجزات وذوي العاهات واملجانني، ولعبت دورا يف غ�سل وتكفني املوتى. )املرجع 

ال�سابق، �ص: 194(.

والنف�سية،  الع�سبية  الأمرا�ص  لأ�سحاب  خا�ساً  بيمار�ستاناً  غزة  مدينة  يف  وجد  فقد 
وبلغ من تطور اخلدمات التي تقدمها هذه البيمار�ستانات اأنها كانت تقدم مبلغا من 
وذلك  البيمار�ستان،  �سفاءه وخروجه من  بعد  لكل مري�ص  ك�سوة  اإىل  بالإ�سافة  املال 
حتى ل ي�سطر للعمل بعد خروجه مبا�سرة، مما قد يوؤثرعلى و�سعه ال�سحي. )املرجع 

ال�سابق، �ص: 194(.

وكانت من الوقفيات يف فل�سطني تعتني بتكفني املوتى ودفنهم، ولقد اأوقف لها بع�ص 
وقفية  يف  جاء  "فقد  العمل،  هذا  على  ريعها  من  لي�سرف  القرى 
ح�سام الدين بن بركة خان اأن تكون قرية دير الغ�سون موقوفة على 

جتهيز املوتى بالقد�ص ال�سريف" )املرجع ال�سابق، �ص:194(.
خدمة  يف  الوقفية  الطبية  اخلدمات  دور  لنا  يتبني  �سبق  مما   •
املجمتع وعنايتها مبختلف طبقاته و�سرائحه، هذا بالإ�سافة اإىل ما 
متار�سه هذه البيمار�ستانات من دور تعليمي يف ن�سر العلوم الطبية 
والبحثية واإخراج الأيدي الطبية املاهرة �سواء دكاترة اأو ممر�سني 
وعمل  الكتب  ت�سنيف  يف  دور  لها  اأن  كما  �سيدليون،  اأو  وفنيون 
واملر�سى  املجاهدين  اأول يف تطبيب  ينعك�ص  الطبية، مما  البحوث 
وكبار ال�سن وامل�سابني من اعتداءات اليهود واملحافظة على حياتهم 
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ممـــــــا �ــــشــــبــــق يـــتـــبـــني 
اخلــــدمــــات  دور  لـــنـــا 
ـــيـــة الـــوقـــفـــيـــة  الـــطـــب
املــجــمــتــع  خــــدمــــة  يف 
بختلف  وعــنــايــتــهــا 
طــبــقــاتــه و�ــشــرائــحــه، 
بـــالإ�ـــشـــافـــة اإىل  هــــذا 
مــــــا تـــــار�ـــــشـــــه هــــذه 
الــــبــــيــــمــــار�ــــشــــتــــانــــات 
تــعــلــيــمــي  دور  مــــــن 
الـــــعـــــلـــــوم  نـــــ�ـــــشـــــر  يف 
الــطــبــيــة والــبــحــثــيــة

ق�سيتهم  وحمل  الدول  بني  فل�سطني  ا�سم  رفع  وثانيا  اآلمهم،  تخفيف  على  والعمل 
ومعاناتهم وطرحها يف املحافل الدولية والطبية، وثالثا بروز التقدم العلمي الطبي 
بني الدول مما ي�ساعد يف تعاطف وتغيري نظرت العامل وتدعيم مطالبهم والإلتفات 

اإىل حقوقهم املغت�سبة.
�خلامتة: 

واعتباراته  �سروطه  ح�سب  اأر�سه  بتعمري  جيل  كل  يقوم  اأن  تقت�سي  احلياة  دورة 
ومتطلباته، ومع فناء هذا اجليل تبقى ممتلكاته �ساهدا على هذه احلقبة، مما ميكن 
الأجيال اللحقة ال�ستدلل والتعرف على ذلك اجليل القدمي، وهو ما يعرف بالآثار، 
والأوقاف  بالآثار  غنية  اأر�ص  فل�سطني  وتعترب  الآثار،  هذه  يف  تدخل  الأوقاف  واأن 
الإ�سلمية مما يظهر للقا�سي والداين احل�سارة الإ�سلمية املمتدة ملئات ال�سنني يف 

هذه البقعه املباركة.
من  فالكثري  ثانوًيا،  �سيًئا  الأوقاف  نعد  اأن  ميكن  ل  �سبق  ومما   •
اإىل الأوقاف نظرة عادية وهام�سية، ول يولونها  الأ�سخا�ص ينظر 
�ساأن عظيم مبا حتتويه من وثائق  اأن لها  الأهمية مع  الكثري من 
دليل  تعترب  فهي  الفل�سطيني،  احلق  عن  الدفاع  يف  ي�سهم  وتاريخ 
يقيم  التي  باأر�سه  واأحقيته  الفل�سطيني،  ال�سعب  وجود  على  مادي 
عليها، وتدح�ص كل النظريات التي تلمح وتقدح يف اأن فل�سطني كان 
جرداء  خربه  اأر�ص  كانت  القد�ص  واأن  الرحل  البدو  بع�ص  ي�سكنها 
خالية من احل�سارة والتقدم اأو التطور فارغة من الكتلة الب�سرية.

لذلك فكما للتاريخ اأهمية فاإن درا�سة الآثار واأعني بها هنا الأوقاف 
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تــــــتــــــوقــــــف  مل 
الأوقـــــــــــــــــــــــاف يف 
ــــــــر مـــــن  عــــــــ�ــــــــش
عــ�ــشــور الــتــاريــخ  
الإ�ــشــالمــي  فكل 
عـــ�ـــشـــر كــــــان لــه 
بـــــ�ـــــشـــــمـــــة عـــلـــى 
فل�شطني  اأر�ــــس 
�ـــشـــواء يف جــديــد 
الأوقـــــــــــــــــــــــــــــــاف، 
تــــرمــــيــــمــــه  اأو 

اأحدهما مكمل للآخر، هناك مقولة جميلة )من لي�ص له ما�سي،  واأن  بالغة  اأهمية 
لي�ص له حا�سر ول م�ستقبل( فالآثار امتداد املا�سي وارتباط احلا�سر ونواة امل�ستقبل، 
اجلغرافية  املنطقة  هوية  حتديد  يف  العلم  عليها  يعتمد  التي  الثوابت  اأهم  من  وهي 
اأحد  الفرعونية لي�ص مبقدور  الآثار  اإىل  التي عا�ست فيها تاريخيا، فانظر  وال�سعوب 
اأن ينكر اأن قبل �سبعة اآلف �سنة كانت م�سر ي�سكنها الفراعنة فاإن �سواهدهم واآثارهن 
تدل على ذلك مع اأن هناك عرقيات اأخرى كانت موجودة يف نف�ص الفرتة اإل اأن �سواهد 
واآثار الفراعنة كانت تدل على اأن الوجود الطاغي لتلك احلقبة من الزمن كانت ل�ساح 

الفراعنة.
اأدل من عقارات الأوقاف ودكاكينها وخاناتها ومدار�سها  ويف فل�سطني والقد�ص لي�ص 
ومعنوي  ح�سي  دليل  لتكون  ال�سنني  ملئات  امتدت  التي  واأرا�سيها  وب�ساتينها  وقراها 
 ( اخلتام  ويف  اأر�سه،  يف  الفل�سطيني  حق  على  وتاريخي  وقانوين 

ما�ساع حق وراءه مطالب(.
اأعظم ال�سدقات والقربات  اإن الأوقاف يف الدين الإ�سلمي من   •
التي يتقرب بها امل�سلم اإىل ربه، واإن القد�ص وفل�سطني هي الأر�ص 
لتبني  امل�سلمني  جلميع  لتكون  جذب  عامل  �سكلت  التي  املباركة 

الت�سدق وحب�ص الأموال وبناء الأوقاف على هذه الأر�ص املقد�سة.
فكل  الإ�سلمي   التاريخ   الأوقاف يف ع�سر من ع�سور  تتوقف  مل 
ع�سر كان له ب�سمة على اأر�ص فل�سطني �سواء يف جديد الأوقاف، اأو 

ترميمه اأو تطويره.
• متحورت الأوقاف يف فل�سطني على العقارات واملدار�ص وامل�ست�سفيات 
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اأمانه  بت�شكيل  اأو�ــشــي 
بالعمل  تخت�س  عامه 
على ا�شتخراج الوثائق 
واحلــــــجــــــج الـــوقـــفـــيـــة 
والتوا�شل  واإحــيــائــهــا، 
مــــع اجلــــهــــات املــعــنــيــة 
خارج الأرا�شي املحتلة، 
وخــا�ــشــة مـــع اجلــهــات 
الــــوقــــفــــيــــة واملــــحــــاكــــم 
الــ�ــشــرعــيــة ل�ــشــتــخــراج 
احلـــــجـــــج والـــــوثـــــائـــــق 
ـــــــوفـــــــرة لــــديــــهــــم ـــــــت امل

وامل�ساجد والآبار واملقابر والب�ساتني، كما تركز ريع هذه الأوقاف على الفقراء والأرامل 
والأيتام وامل�ساكني وطلب العلم وامل�ست�سفيات ومر�ساها.

• هناك كثري من الأوقاف يف العامل الإ�سلمي ريعها ل�سالح الداخل الفل�سطيني.
• لن يتوانى املحتل ال�سهيوين عن اخرتاع و�سن القوانني الظاملة واجلائرة التي تقوم 

على حماربة الوقف الإ�سلمي يف فل�سطني
• ل زال العدو املحتل يعمل بل كلل با�سرتاتيجية الإ�ستيلء على الأوقاف وم�سادرتها.
• ل يعني اأن احتلل العدو للأوقاف ق�سراً وعنوًة، اأن حب�سها قد �سقط، بل تبقى اأوقافا 
لأ�سحابها  با�سرتجاعها  املطالبة  ويجب  �سروطها،  طبيعة  اأو  خ�سو�سيتها  تتغري  ل 

ال�سرعيني �سواء نظارها اأو العاملني عليها.
والأرا�سي  الأوقاف  من  الكثري  خ�سارة  على  عملوا  من  املجرمني  من  هناك   •

الفل�سطينية، وهم يف اجلرمية �سركاء مع العدو ال�سهيوين، ويجب 
الق�سا�ص منهم وف�سحهم.  

• واأو�سي بت�سكيل اأمانة عامة تخت�ص بالعمل على ا�ستخراج الوثائق 
خارج  املعنية  اجلهات  مع  والتوا�سل  واإحيائها،  الوقفية  واحلجج 
ال�سرعية  واملحاكم  الوقفية  اجلهات  مع  وخا�سة  املحتلة،  الأرا�سي 
بفل�سطني،  واخلا�سة  لديهم  املتوفرة  والوثائق  احلجج  ل�ستخراج 
اخلا�ص  العثماين  الأر�سيف  على  القائمني  مع  التخاطب  كذلك 
وا�ستعمالها  الوثائق  هذه  لإ�ستخدام  اإ�سطنبول،  يف  بفل�سطني 
بال�سكل ال�سحيح والقانوين للحتجاج والتقيد بها وفق الأعراف 

والقوانني الدولية.
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�شبق ل ميكن  مما 
الأوقــــــاف  نــعــد  اأن 
�ــــشــــيــــئــــا ثـــــانـــــويـــــا، 
فــــــالــــــكــــــثــــــر مــــن 
ينظر  الأ�ــشــخــا�ــس 
اإىل الأوقاف نظرة 
وهام�شية،  عــاديــة 
ول يولونها الكثر 
من الأهمية مع اأن 
لها �شاأن عظيم با 
حتتويه من وثائق 
وتـــــــاريـــــــخ يــ�ــشــهــم 
عـــن  الــــــــدفــــــــاع  يف 
الفل�شطيني احلــق 

كما ينبغي عمل اأر�سيف وك�ساف للأوقاف الفل�سطينية، يكون مرجعا لل�ستفادة منه 
بحيث يحتوي على تفا�سيل الوقف وواقفه وا�سم املدينة اأو القرية، وامل�ستفيدين من 
ا�سرتجاع  على  العمل  اأراد  ملن  العمل مرجع  هذا  يكون  بحيث  الوقف،  وتاريخ  الوقف 
ذات اخلربة  املوؤ�س�سات  ال�ستفادة من خربة  املحتلة، وميكن  الأر�ص  امل�سلوب يف  احلق 

مثل الوقف ال�سني يف العراق والأر�سيف العثماين يف تركيا.
واحلمد هلل رب العاملني.

• �لهو�م�ش:
يف  للبيمار�ستانات  كانت  املري�ص(  )حمل  ومعناها  م�ست�سفى  تعني  الأ�سل  فار�سية  كلمة  هي  البيمار�ستان:   )1(

الع�سور الو�سطى دورا للعلج وكانت اأي�سا معاهد لتدري�ص الطب، وا�ستعمل العثمانيون م�سطلح دار ال�سفاء.



د.عيسى القدومي

الردود اإلسالمية تجاه االستعمار البريطاني والتطلعات الصهيونية •
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اأخبار  ا�شتوقفتني 
وكـــتـــابـــات ووثـــائـــق 
تــاريــخــيــة يف غــايــة 
ــي  الأهــــمــــيــــة تــغــطهّ
ردود الفعل العربيهّة 
ــــــــة  والإ�ــــــــشــــــــالمــــــــيهّ
ـــــروع  ـــــش ـــــ� جتــــــــــاه امل
الـــــــــــربيـــــــــــطـــــــــــاين 
والـــــــتـــــــطـــــــلـــــــعـــــــات 
الـــــ�ـــــشـــــهـــــيـــــونـــــيـــــة 
فـــــلـــــ�ـــــشـــــطـــــني يف 

�لردود �الإ�ضالمية جتاه �ال�ضتعمار �لربيطاين و�لتطلعات �ل�ضهيونية
من جملة )�لفتح �مل�ضرية 1926-1948م(

الأ�ستاذ  اأ�سدرها  التي  الفتح،  جملة  لأر�سيف  ت�سفحي  اأثناء 
الأديب املوؤرخ حمب الدين اخلطيب يف القاهرة بني عامي )1926 
- 1948م(، والتي ابتداأت �سهرية ثم اأ�سبوعية ثم �سهرية يف فرتتها 
ثم  نعيم،  �سرور  الباقي  الأ�ستاذ عبد  البداية  رئا�سة حتريرها يف  توىّل  وقد  الأخرية، 

توىل حتريرها بعده الأ�ستاذ حمب الدين اخلطيب اإىل اأن اأُغلقت.
الفعل  ردود  تغّطي  الأهمية  غاية  يف  تاريخية  ووثائق  وكتابات  اأخبار  وا�ستوقفتني 
فل�سطني،  يف  ال�سهيونية  والتطلعات  الربيطاين  امل�سروع  جتاه  والإ�سلمّية  العربّية 
وتاريخ  حجم  تبنّي  غزيرة،  توثيقّية  تاريخية  علمية  مادة  وهي 
امل�سروع الربيطايّن الظامل، وافرتاءات اليهود باأن لهم حقاً يف اأر�ص 

فل�سطني.
يف  التوتر  ت�ساعد  بدقة  ووثقت  تابعت  اأنها  )الفتح(  مييز  وما   •
الحتلل  انتهجها  التي  وال�سيا�سات  املمار�سات  ب�سبب  فل�سطني، 
اأر�ص  على  لليهود  قومي  وطن  لإقامة  بها  ليمهد  الربيطاين 
فل�سطني، فعملت )الفتح( خلدمة هذه الق�سية على وجه اخل�سو�ص، 
فمع كونها كانت ت�سدر يف 16 �سفحة يف ذلك الوقت، وهي اأ�سبوعّية، 
اإل اأنها كانت متنح ثلث �سفحاتها اأحياًنا لق�سية فل�سطني، ور�سد 

د لإقامة الكيان ال�سهيوين. تطّورات امل�سروع الربيطاين املمهِّ

د.عي�سى القدومي

متهيد
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مــا ميــيــز )الــفــتــح( 
اأنــــــــــهــــــــــا تـــــابـــــعـــــت 
ووثــــــــقــــــــت بــــدقــــة 
تـــ�ـــشـــاعـــد الـــتـــوتـــر 
ــــطــــني،  ــــ�ــــش فــــل يف 
املــمــار�ــشــات  ب�شبب 
التي  والــ�ــشــيــا�ــشــات 
انتهجها الحتالل 
الربيطاين ليمهد 
بــهــا لإقـــامـــة وطــن 
قومي لليهود على 
اأر�ـــــــــس فــلــ�ــشــطــني

• وقد كانت هذه الق�سّية بحق هي الق�سية الأوىل التي جّرد ال�سيد حمب الدين اخلطيب 
لها قلمه، وكان اإىل جانبه يف ذلك ثلة من رجال العلم والأدب والفكر وال�سيا�سة، وهذا 
ما يعطي اأهمّيًة م�ساعفًة ملحتوى هذه املجّلة، فقد اأ�ساءت �سفحاتها بُروؤى وحتليلت 
كانوا  تلك احلقبة، مّمن  والقومّي يف  الإ�سلمّي  العمل  رموز  ُتعد  التي  القامات  اأهّم 

ال�سدَّ املنيع اأمام كلِّ م�ساريع التغريب، وحاربوا كلَّ اأ�سكال ال�ستعمار الغربّي.
حيث بداأ النتداب الربيطاين على فل�سطني عام 1920م، وكان نتيجة طبيعية ل�سقوط 
الدولة العثمانّية بعد احلرب العاملّية الأوىل وانهيارها متاماً، وما تل ذلك من تق�سيم 
لرَتكتها بني فرن�سا وبريطانيا، يف التفاقّية التي ُعقدت يف اأبريل 1920م يف مدينة �سان 

رميو الإيطالّية، والتي ُمنحت فل�سطني مبوجبها لربيطانيا.
• ويف 11 �سبتمرب 1922م اأقّرت ع�سبة الأمم ر�سمياًّا النتداب الربيطاين على فل�سطني، 

على اأ�سا�ص الإعلن املبدئي الذي اأعلنه اآرثر جيم�ص بلفور)1(، وزير 
خارجّية بريطانيا يف حينه، من تاأييد بريطانيا لإن�ساء وطن قومي 
لليهود يف فل�سطني، وذلك يف ر�سالة كان اأر�سلها اإىل ليونيل وولرت 
روت�سيلد  اأ�سرة  اإىل  املنتمي  الربيطاين  اليهودي  روت�سيلد،  دي 

اليهودية ال�سهرية، وامل�سيطرة على املوارد املالّية يف معظم العامل.
ق�سطاً  تتحّمل  الغربية  الدول  كانت  "اإذا  توينبي:  اآرنولد  يقول   •
كبرياً مّما حدث يف فل�سطني، فاإّن بريطانيا املحتلة واملنتدبة تتحمل 
والإن�سانية يف فل�سطني، فقد كان  الأكرب من حمنة احلق  الق�سط 
موقفها ال�سامل جلميع حكوماتها املتعاقبة ولكل اأحزابها احلاكمة، 
هو التواطوؤ املر�سوم من ال�سهيونية، والتاآمر املرير �سد فل�سطني، 
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يــــــقــــــول اآرنـــــــولـــــــد 
توينبي: "اإذا كانت 
الـــــــــدول الـــغـــربـــيـــة 
ـــل قــ�ــشــطــاً  تـــتـــحـــمهّ
ــــا حــدث  كـــبـــراً ممهّ
ــــطــــني،  ــــ�ــــش فــــل يف 
فــــــــــاإنهّ بـــريـــطـــانـــيـــا 
املــحــتــلــة واملــنــتــدبــة 
تــتــحــمــل الــقــ�ــشــط 
الأكــــرب مــن منة 
احلـــق والإنــ�ــشــانــيــة 
فــــلــــ�ــــشــــطــــني يف 

والتعامي اجلدير بالإدانة والتهام")2(.
ت�ساعدت الهجرة اليهودّية اإىل فل�سطني من جميع اأنـحاء العامل، واأ�سرفت بريطانيا 
بكّل اإخل�ٍص لليهود على تغيري فل�سطني دميوغرافياً ل�ساحلهم، وانـحازت لهم انحيازاً 

ا، حتى مّت لهم ُمرادهم باإعلن دولتهم عام 1948م. تاماًّ
ومّما يظهر منه تعنُّت بريطانيا واإ�سرارها على اإناز مهّمتها باإقامة الوطن القومّي 
لليهود على اأر�ص فل�سطني، هذه ال�سورة التي تنقلها �سحيفة الديلي اإك�سرب�ص يف مقال 
لها نقلته )الفتح(، ومما جاء فيه قول وزير امل�ستعمرات الربيطاين لبع�ص اليهود: "اإّن 

حكومة بريطانيا توؤّيد انتدابها لفل�سطني، وتنوي اأن جتعله مكلًَّل بالّنجاح التاّم"!.
وعّلقت ال�سحيفة عليه: "غري اأّنه لي�ص يف الدنيا حكومة ت�ستطيع اأن جتعل من الوطن 

القومي اليهودي �سوى ماأ�ساة طويلة الأجل تق�سعّر منها الأبدان!
فاإّنه بعد انق�ساء ع�سرة اأعوام، مل ي�سفر حتالف اإنكلرتا وال�سهيونّية 
اإل عن ك�ساد مايل وانت�سار البطالة وانحطاط الإيرادات وا�سطرام 
نار اخل�سومة وال�سقاق يف الّداخل، وقد كادت الهجرة اإىل فل�سطني 

تقف، واأقفلت م�سلحة املهاجرة ال�سهيونية اأبوابها")3(.
• وقد بذل الفل�سطينيون واإىل جانبهم اإخوانهم يف العروبة والإ�سلم 
التاآمر  تّيار  لكن  الأر�ص،  على  احلفاظ  �سبيل  يف  كبرية  ت�سحياٍت 
واخليانة واخلديعة كان اأقوى، وميزان القوى الع�سكرية واملالّية مل 
يكن ل�ساحلهم، وتلك الت�سحيات والردود املتنّوعة منهم على حلف 
اأهم  الظلم الربيطاين - ال�سهيوين، هي ما نـحاول ر�سد وتوثيق 

حمّطاته يف هذا البحث، من خلل اأر�سيف جملة )الفتح(.
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تــ�ــشــاعــدت الــهــجــرة 
اإىل  ــــــة  الــــــيــــــهــــــوديهّ
فل�شطني من جميع 
ـــــعـــــامل،  اأنـــــــــــــحــــــاء ال
بريطانيا  واأ�ــشــرفــت 
بـــــــكـــــــلهّ اإخــــــــال�ــــــــسٍ 
لـــــــلـــــــيـــــــهـــــــود عــــلــــى 
تـــغـــيـــر فــلــ�ــشــطــني 
ــــــــاً  دميــــــــوغــــــــرافــــــــي
لــــــــ�ــــــــشــــــــاحلــــــــهــــــــم، 
وانـــــــــــــــحـــــــازت لـــهـــم 
ـــــا انــــــــحــــــــيــــــــازاً تـــــامًّ

�أوالً: �لردود �لفعلّية:
- رّدة فعل عراقّية:

زار األفرد موند )وزير امل�ستعمرات الربيطاين ال�سابق( العراق بتاريخ 10 فرباير 1928م، وا�سطر 
اآلف عراقي م�سلم غا�سب  ينجو من ح�سد مكّون من ع�سرة  لكي  ماألوفة  ل�سلوك طريق غري 
من �سيا�سة بريطانيا يف فل�سطني، وكانوا ي�سيحون: فلت�سقط ال�سهيونّية! واأوقفوا عّدة �سيارات 
ا�ستبهوا يف كونها هي التي تنقل الوزير، بعد اأن كان هو ومرافقوه قد ا�ستقلوا عّدة �سيارات �سغرية 

اأ�سرعت بهم اإىل مقّر املندوب الربيطاين فراراً من هذا احل�سد )رويرت(.
واأ�سارت )الفتح( اإىل وقوع حادثة م�سابهة عند مرور اللورد بلفور من دم�سق، مّما ا�سطّر املذكور 

للهرب من الّدم�سقّيني اأي�سا4ً.
�إرها�ضات ثورة �لرُب�ق:

ن�سرت )الفتح( يف العدد )116( بتاريخ 4 اأكتوبر 1928م حتت عنوان )اليهود 
يعتدون على امل�سلمني يف اأماكنهم املقّد�سة ويوقظون الفتنة النائمة(، خرباً 
ُمفاده اعتداء اليهود على حائط الرُباق باإ�سافة معّدات وحواجز عنده، ويف 
يوم تاٍل قاموا باإغلق حوانيتهم يف القد�ص وقاموا مبظاهرة اعتدوا فيها 
هذا  احلكومة  فقابلت  خمفره،  زجاج  وحّطموا  الربيطاين،  البولي�ص  على 

العدوان بخنوع تاّم!.
اأحد رجال البولي�ص  ووقفت منه موقف املتفّرج رغم العدوان الفعلي على 
بال�سرب، يف حني اعتيد على اأّن هذه احلكومة نف�سها ترّد مبنتهى الق�سوة 

على اأّي حراك عربي اإ�سلمي مماثل.
وقد �سّور حمب الدين اخلطيب امل�ساعر الإ�سلمّية على اإثر ذلك بقوله: 
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يف  امل�شلمون  خـــرج 
مــظــاهــرة حــا�ــشــدة 
بعد �شالة اجلمعة 
اأغــــ�ــــشــــطــــ�ــــس   15
على  ا  ردًّ 1929م، 
ــة  مــظــاهــرة يــهــوديهّ
حائط  اإىل  �ــشــارت 
يوم  ع�شر  الـــرباق 
اخلـــمـــيـــ�ـــس رفـــعـــت 
ال�شهيوين  الــعــلــم 
وتـــــــــــــطـــــــــــــاولـــــــــــــت 
عـــــلـــــى املـــ�ـــشـــلـــمـــني

م�ستعّدون للتنازل عن احلياة". فامل�سلمون  باملظاهرات،  للقيام  م�ستعّدون  اليهود  كان  "اإذا 
- مر�حل �ملو�جهة على ق�ضّية �لرب�ق:

ا على مظاهرة  1- خرج امل�سلمون يف مظاهرة حا�سدة بعد �سلة اجلمعة 15 اأغ�سط�ص 1929م، رداًّ
على  وتطاولت  ال�سهيوين  العلم  رفعت  اخلمي�ص  يوم  ع�سر  الرباق  حائط  اإىل  �سارت  يهودّية 
اأ�سوات  ال�سلة... فتعالت  اآلفاً عديدة عقب  امل�سلمون  "فخرج  امل�سلمني، ومما جاء يف اخلرب: 
املقد�سة حتى  الأماكن  الرباق وجميع  اأنهم يدافعون عن  املغلظة  بالأميان  الق�سم  الألوف تردد 

النف�ص الأخري... وكان البولي�ص الربيطاين والفل�سطيني منت�سراً على جوانب الطرق )5(.
2- النفجار يف فل�سطني: "كانت فل�سطني دار �سلم اإىل م�ساء اخلمي�ص 15 اأغ�سط�ص، وهو يوم 
مبظاهرة  فقاموا  زوريخ،  يف  موؤمترهم  مطامع  يحققوا  اأن  اليهود  فاأراد  الهيكل،  خراب  ذكرى 

عدوانية ن�سروا فيها العلم ال�سهيوين.
ال�سريف، فخرج  النبوي  املولد  ذكرى  يوم  )اجلمعة(  التايل  اليوم  وكان   •
مكان  يف  فيها  تعاهدوا  مبظاهرة  الأق�سى  امل�سجد  من  امل�سلمني  من  األوف 

الرباق على اأن يدافعوا عن الأمانات الإ�سلمية حتى ميوتوا.
جراح،  ال�سيخ  حي  خارج  القدم  كرة  يلعبون  اليهود  كان  ال�سبت  يوم  ويف   •
ينتهوا  فلم  امل�سلمون  فنهاهم  للم�سلمني،  مزرعة  يف  تقع  الكرة  فكانت 
ون�ساأ عن ذلك معركة جرح فيها 9 من العرب و7 من اليهود، وكان اعتداء 
اليهود ي�سمل املاّرة الآمنني، ومن ذلك احلني تكرر اعتداء اليهود على كل 
اإىل البولي�ص يقب�ص  من يجدونه منفرداً من العرب، فاإذا ا�ستكى املجروح 

البولي�ص عليه ول ياأتي باليهودي املعتدي.
ويف يوم 21 اأغ�سط�ص مات اأحد اليهود اجلرحى فاتخذوا من جنازته مظاهرة 



95
العدد ال�شابع والع�شرون - ذو القعدة 1441هـ- يوليو 2020م

ـــــــــا �ــــــــشــــــــاق �ـــــشـــــدر  مل
املـــــ�ـــــشـــــلـــــمـــــني بـــــهـــــذا 
العدوان اجتمعوا يوم 
اجلــمــعــة املــا�ــشــي 23 
امل�شجد  يف  اأغ�شط�س 
الأقــ�ــشــى وقــالــوا: اإن 
الـــــدم الإ�ـــشـــالمـــي ل 
�ــشــواعــد  اإل  حتــمــيــه 
وجب  وقــد  امل�شلمني، 
على امل�شلمني الدفاع، 
اآلف   10 نـحو  وخــرج 
مــ�ــشــلــم مـــن املــ�ــشــجــد

عدوانّية ا�سطدموا فيها بالبولي�ص، وكان اليهود املتعّلمون يحّر�سون جمهورهم على الإجرام، 
ويف اليوم نف�سه اعتدى اليهود على رعاة م�سلمني بالقرب من اجلامعة العربية عند جبل الزيتون 
ونهبوا موا�سيهم، وملّا تظّلم امل�سلمون اإىل البولي�ص قب�ص عليهم وترك اليهود طلقاء!، وكان اأحد 

اليهود يحمل بندقّية حربّية فاأغ�سى البولي�ص عنه.
• وملا �ساق �سدر امل�سلمني بهذا العدوان اجتمعوا يوم اجلمعة املا�سي 23 اأغ�سط�ص يف امل�سجد الأق�سى 
اإل �سواعد امل�سلمني، وقد وجب على امل�سلمني الدفاع، وخرج  اإن الدم الإ�سلمي ل حتميه  وقالوا: 
نـحو 10 اآلف م�سلم من امل�سجد فاأطلق البولي�ص الر�سا�ص عليهم، وكان اليهود يطلقون الر�سا�ص 
ماء  امل�سلمني  على  اليهود  واألقى  اخلليل،  باب  عند  بقنبلة  امل�سلمني  وقذفوا  منازلهم،  نوافذ  من 
ة من نافذة مركز جمعية )اكلودات اإ�سرائيل(، وكانت املرتاليوزات تطلق ر�سا�سها با�ستمرار  الف�سّ

طول الليل حتى ال�سباح، وهكذا عّمت املذابح فل�سطني كّلها.
ال�سكك  بقطارات  الأردن،  و�سرقي  م�سر  من  الإنكليزية  بالقّوات  وجيء 
واجلنود  احلربية  املدّرعات  وا�ستدعيت  الطيارات،  متون  وعلى  احلديد 
وا�ستعّد  اليهود،  من  وكثرياً  الربيطانيني  احلكومة  و�سلحت  مالطة،  من 
فل�سطني  م�سلمي  لإناد  �سبع  وبئر  الأردن  �سرق  يف  امل�سلمون  الفر�سان 
فمنعتهم اجلنود الربيطانية كما منعت نابل�ص واخلليل من اإناد م�سلمي 

القد�ص، فكان ذلك �سبب فنت جديدة.
اإل ما جُتيز احلكومة  فل�سطني، فل ي�سدر منها  اأخبار  عّنا  انقطعت  وقد 
ن�سرت  وقد  امل�سوؤوم...6،  بلفور  وعد  نتيجة  هي  هذه  الأخبار،  من  �سدوره 
جمعّية حرا�سة الأق�سى تلخي�ساً لهذه الأحداث يف بيان للراأي العام ن�سرته 

)الفتح( يف نف�ص العدد �ص: 15 يف �سفحة كاملة)7(.
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فل�شطني  عـــرب  قـــرر 
مــــقــــاطــــعــــة الــــتــــجــــار 
الــــيــــهــــود عــــلــــى اأثــــــر 
اأحـــــــــــــــداث الـــــــــــرباق، 
و�ــــشــــرعــــان مــــا ظــهــر 
الــتــاأثــر عــلــى الــتــجــار 
الــــيــــهــــود، فـــحـــاولـــوا 
الجـــتـــمـــاع بــالــتــجــار 
اإىل  للتو�شل  الــعــرب 
تــفــاهــم، لــكــن الــعــرب 
عــــلهّــــقــــوا ذلـــــــك عــلــى 
اإلـــــغـــــاء وعــــــد بــلــفــور

3- مظاهرة يف دم�سق واإ�سراب جتاري و�سدام مع البولي�ص الفرن�سي، �سارك فيها ع�سرون األفاً، 
حتى اإّن اليهود يف دم�سق جعلوا يتربوؤون من ال�سهيونّية)8(.

من  تقريراً  )الفتح(  ن�سرت  فل�سطني(  يف  احلالة  جتاه  الأردن  �سرق  )موقف  عنوان  حتت   -4
مرا�سلها يف مدينة ال�ّسلط الأردنّية، نقتطف منه الآتي: "اأكتب هذه الر�سالة اإىل )الفتح( والنخوة 
العربّية اآخذة ماأخذها من نفو�ص اأهلها، والرجال والفر�سان يهرعون اإىل �سلحهم ليدفعوا غدر 

الغادرين من اليهود بامل�سلمني الآمنني يف فل�سطني، املجردين من �سلحهم....
اإىل  قا�سدين  اأهلها  �سدور  يف  احلمّية  نريان  تتاأجج  مبظاهرة  ال�سلط  �سباب  �سار  الأم�ص  ويف 

اجلامع الكبري، حيث اأعلنوا اتكالهم على اهلل عز وجل وبيَعهم اأرواحهم يف �سبيله....
ثّم اأعلن اأ�سحاب ال�سيارات اأن �سياراتهم مباحة للمجاهدين تنقلهم اإىل القد�ص لوجه اهلل تعاىل، 

فامتطى املجاهدون باأ�سلحتهم متون ال�سيارات....
م�ساء  يف  وعّمان  ال�سلط  من  �سافروا  الذين  املجاهدين  �سيارات  عدد  وبلغ 

اأم�ص اإىل فل�سطني نـحو اأربعني �سيارة مكتّظة باأ�سجع الرجال... ".
ثّم ذكر التقرير التحاق ت�سعني �سيارة اأخرى بهوؤلء، �سوى الفر�سان، وقد 
ذكر التقرير اأي�ساً هبوب نـحو �ستة اآلف رجل من منطقة عجلون اإىل قتال 

اليهود يف املنطقة املحاذية لهم من فل�سطني، وهي منطقة طربيا)9(.
الرباق،  اأحداث  اأثر  على  اليهود  التجار  مقاطعة  فل�سطني  عرب  قرر   -5
بالتجار  الجتماع  فحاولوا  اليهود،  التجار  على  التاأثر  ظهر  ما  و�سرعان 
العرب للتو�سل اإىل تفاهم، لكن العرب عّلقوا ذلك على اإلغاء وعد بلفور)10(، 
وكان من ثمرة ذلك ما ن�سرته )الفتح( بعد ذلك مبدة وجيزة حتت عنوان 
)�سلح املقاطعة(: "منى اإىل مرا�سل الأهرام يف حيفا اأّن املعامل ودور التجارة 
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كــان يــوم الأربــعــاء 
اأكــــــــتــــــــوبــــــــر   23
ـــاً  ـــراب اإ�ـــش 1929م 
�ــــــــشــــــــامــــــــاًل، عــــــمهّ 
كــــامــــل فــلــ�ــشــطــني 
الأردن،  و�ــــشــــرق 
احــــتــــجــــاجــــاً عــلــى 
مــاولت املندوب 
واجلهات  ال�شامي 
تغير  الــيــهــوديــة 
احلـــالـــة الــراهــنــة 
عـــــــنـــــــد الـــــــــــــرباق

التعامل معهم طاملا مقاطعة  باأّنها ل ت�ستطيع  اليهود يف فل�سطني  اأبلغت وكلءها  اأوروبا قد  يف 
العرب لليهود موجودة")11(، وقد ن�سرت )الفتح( اأخباراً اأخرى عن الآثار القّيمة للمقاطعة على 

التجار اليهود)12(.
6- اأ�سرب الأ�ستاذان حمدي احل�سيني وكامل الدجاين عن الطعام، وهما موقوفان يف �سجن يافا 
منذ اأوائل ال�سطرابات دون حتقيق اأو حماكمة، وهما م�سّممان على ال�ستمرار يف الإ�سراب اإىل 

النهاية)13(.
7- كان يوم الأربعاء 23 اأكتوبر 1929م اإ�سراباً �سامًل، عّم كامل فل�سطني و�سرق الأردن، احتجاجاً 

على حماولت املندوب ال�سامي واجلهات اليهودية تغيري احلالة الراهنة عند الرباق)14(.
يف  املنعقد  العربي  املوؤمتر  قرار  )الفتح(  ن�سرت  القد�ص(  يف  الرهيب  )القرار  عنوان  حتت   -8
القد�ص بامتناع العرب عن دفع ال�سرائب، احتجاجاً على حتيز احلكومة لليهود، وحرمان العرب 

من حقوقهم)15(.
ن�سرت  العنوان  اليهود: حتت هذا  بلدة فل�سطينية من  املقاطعة تنظف   -9
ا بلدة بي�سان، لأّنهم عندما رجعوا اإليها بعد  )الفتح( مغادرة 25 تاجراً يهودياًّ
هدوء ا�سطرابات الرباق وفتحوا حمّلتهم، مل يبيعوا بفل�ص واحد طيلة 

اأ�سبوع)16(.
امل�سرت  تعّر�ص  العرب،  فيه  كان  الذي  والغ�سب  للحتقان  نتيجة   -10
�سهيوين-  -وهو  النتداب  حكومة  يف  العامة  النيابات  رئي�ص  )بنتوي�ص( 
ملحاولة اغتيال على يد املجاهد الفل�سطيني عبد الغني حممد �سباعنة، من 

بلدة قباطية - جنني، بتاريخ 1929/11/25م، اإل اأّنه ُجرح ومل ميت)17(.
- ن�سرت )الفتح( ا�ستمرار التحري�ص على مقاطعة التجار اليهود وان�سمام 



98
العدد ال�شابع والع�شرون - ذو القعدة 1441هـ- يوليو 2020م

�ــــشــــدر عــــن املــجــلــ�ــس 
الإ�ــــشــــالمــــي الأعـــلـــى 
ع  1928م خطاب مو�شهّ
قـــطـــع فـــيـــه املــجــلــ�ــس 
العربي  بــاحلــقهّ  وبـــتَّ 
حـــائـــط  يف  املــــحــــ�ــــس 
ر  الـــــــــــــــــــرباق، وحـــــــــــذهّ
من  ال�شامي  املــنــدوب 
الـــعـــواقـــب الــوخــيــمــة 
الــــــــتــــــــي �ــــشــــتــــرتتــــب 
عــلــى تــــادي الــيــهــود 
اأطــــــــمــــــــاعــــــــهــــــــم يف 

اإليها يف فرتة متاأخرة عن اأحداث الرباق، مما يدّل على القناعة ال�سعبية بها يف  اأعداد جديدة 
ذلك الوقت)18(.

ثانياً : �لن�ضاط �ل�ضيا�ضي و�ملتابعات �لقانونّية:
اأول ما يلفُت الّنظر يف مو�سوع هذا الف�سل ما ن�سرته )الفتح( يف خربها الآتي حتت عنوان )�سذور 
من اأنباء العامل الإ�سلمي(: "تلقت جريدة الديلي تلغراف تلغرافاً من ُمَكاِتِبها من بيت املقد�ص 
للم�سيحيني  ال�سماح  به  يجيز  اأ�سدر قراراً  الأعلى يف فل�سطني  الإ�سلمي  املجل�ص  اإّن  قال فيه: 
يف  )حربون(  اخلليل  مدينة  يف  الرحمن  خليل  مقام  اأو  املكفيلة  مغارة  بزيارة  والإ�سرائيلّيني 
فل�سطني، وهو املقام املعروف باأنه مدفن اإبراهيم واإ�سحاق ويعقوب ويو�سف و�سارة وليئه ورفقه.

قال املَُكاِتب: وهذه اأول مرة ُي�سمح بهذه الزيارات لغري امل�سلمني منذ الفتح الإ�سلمي")19(.
على  يدّل  مّما  اخلرب)20(،  لهذا  الأعلى  الإ�سلمي  املجل�ص  من  تكذيٌب  عددين  بعد  �سدر  وقد 
املتابعة احلثيثة للإ�ساعات التي من املمكن اأن تنبني عليها اأو�ساع قانونّية 

جديدة يف حال اإهمالها.
ويف متابعة �سيا�سّية اأخرى من اأجل حتميل بريطانيا ا�ستحقاقات النتداب:
اجتماع عام يف بيت املقد�ص مطلع �سهر فرباير 1928م، من اأجل العرتا�ص 
على م�سروع قانون �سرائب الأملك اجلديد، واملطالبة بالإ�سراع بت�سكيل 
راغب  ال�سيخ  الأ�ستاذ  ف�سيلة  الجتماع  تراأ�ص  وقد  النيابي،  املجل�ص 
 14 بتاريخ  النتداب  حلكومة  الجتماع  حم�سر  �ُسلِّم  وقد  الّدجاين)21(، 

فرباير 1928م)22(.
ويف اإحراج �سيا�سي واأخلقي اآخر حلكومة النتداب:

فقد طالبت اللجنة الإ�سلمّية يف فل�سطني بتعيني مندوب �سامي بريطاين 
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�شيا�شيهّة  مــتــابــعــة  يف 
اأخـــــــــــــرى مـــــــن اأجـــــــل 
حتـــمـــيـــل بـــريـــطـــانـــيـــا 
ا�ـــــــشـــــــتـــــــحـــــــقـــــــاقـــــــات 
النتداب:اجتماع عام 
يف بيت املقد�س مطلع 
1928م،  فرباير  �شهر 
مــن اأجــل العــرتا�ــس 
عــلــى مــ�ــشــروع قــانــون 
�ــــشــــرائــــب الأمـــــــالك 
اجلـــديـــد، واملــطــالــبــة 
بت�شكيل  بــــالإ�ــــشــــراع 
املــــجــــلــــ�ــــس الـــنـــيـــابـــي

اأر�سى اليهود، واأر�سى تعيني بلومر امل�سيحيني، والآن دور  م�سلم! لأن تعيني هربرت �سموئيل 
امل�سلمني)23(.

�ملتابعات �ل�ضيا�ضّية و�لقانونّية مل�ضاألة �لرب�ق:
حيث يرى املتابع لتاريخ ال�سراع يف فل�سطني اأّن حادثة الرباق هي احلادثة الفعلّية الأوىل تقريباً، 
فاإّنه ُيلحظ املتابعات ال�سيا�سية والقانونّية اجلاّدة من الهيئات الإ�سلمّية لها، ونحن هنا نحاول 

اإيراد اأهّمها مت�سل�سلة:
- ر�سالة من جلنة الدفاع عن الرُباق ال�سريف اإىل وزارة امل�ستعمرات الربيطانية حتتّج فيها على 

اإقدام اليهود على العدوان على الرباق اأوائل اأكتوبر 1928م)24(.
الإ�سلمي  املجل�ص  من  1928م  اأكتوبر   18 بتاريخ   )118( العدد  يف  )الفتح(  ن�سرته  خطاب   -
الأعلى، وهو خطاب مو�ّسع قطع فيه املجل�ص وبتَّ باحلّق العربي املح�ص يف حائط الرباق، وحّذر 

اليهود  متادي  على  �سترتتب  التي  الوخيمة  العواقب  من  ال�سامي  املندوب 
يهودي  �سابط  تعيني  قرار  اإلغاء  على  بالتحديد  و�سّدد  فيه،  اأطماعهم  يف 

للتفاهم مع اليهود الذين ي�سلون عن احلائط)25(.
ا على الكّم الهائل من  - خطاب ن�سرته جلنة الدفاع عن الرباق ال�سريف رداًّ
الر�سائل التي و�سلتها من اأنحاء العامل الإ�سلمي، ي�ستفهم فيها امل�سلمون 
حت لهم اللجنة خطورة  عن احلال التي و�سلت اإليها م�ساألة الرباق، فو�سّ

الو�سع، وهو موؤّرخ بـ 25 اأكتوبر 1928م)26(.
- برقّية من احلاج حممد اأمني احل�سيني رئي�ص املجل�ص الإ�سلمي الأعلى 
اإىل ملك بريطانيا، يذّكره فيه باحلّق الذي يف عنق امل�سيحّية العاملّية من 
رّد اجلميل اإىل امل�سلمني الذين حافظوا على املقّد�سات امل�سيحّية منذ العهد 
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ــــة مـــــن احلـــــاج  بــــرقــــيهّ
مـــــــــــمـــــــــــد اأمــــــــــــــــني 
ـــنـــي رئـــيـــ�ـــس  ـــي ـــش احلـــ�
املــجــلــ�ــس الإ�ـــشـــالمـــي 
مــلــك  اإىل  الأعــــــلــــــى 
ـــره  بـــريـــطـــانـــيـــا، يـــذكهّ
فـــيـــه بـــــاحلـــــقهّ الـــــذي 
ــة  املــ�ــشــيــحــيهّ عـــنـــق  يف 
ردهّ  مـــــــن  ـــــة  الـــــعـــــاملـــــيهّ
اجلميل اإىل امل�شلمني 
على  حافظوا  الــذيــن 
امل�شيحيهّة  �ــشــات  املــقــدهّ
العمري الــعــهــد  مــنــذ 

العمري، باّتخاذ الإجراء العادل املنا�سب يف مو�سوع حائط الرباق وحمايته من عدوان اليهود)27(.
- انعقد املوؤمتر الإ�سلمي العام يف القد�ص ملتابعة ق�سية الرباق بتاريخ 1 نوفمرب 1928م، و�سارك 
فيه ممّثلون عن فل�سطني و�سوريا و�سرق الأردن، وا�ستقبل برقّيات التاأييد وال�ستعداد للت�سحية 
جمعّية  اإىل  املوؤمتر  واأبرق  الأردن)28(،  �سرق  ع�سائر  من  �سيما  ل  كّله،  الإ�سلمي  العامل  من 
الأمم برقّية �سديدة اللهجة يوؤّكد فيها على اعت�سام امل�سلمني بثوابتهم وحقوقهم وا�ستعدادهم 

للت�سحية يف �سبيلها)29(.
- ن�سر املجل�ص الإ�سلمي الأعلى وجلنة الدفاع عن الرباق يف )الفتح( بياناً مو�سعاً تعر�ص فيه 
لتاريخ ق�سية الرباق، ا�ستغرق من )الفتح( 5 �سفحات من 16! حتت عنوان )بيان اإىل اإخواننا 

امل�سلمني عاّمة.. الرباق ال�سريف قطعة من امل�سجد الأق�سى املبارك()30(.
عّكا  يف  مرا�سلها  من  )الفتح(  و�سل  فل�سطني:  يف  �سيا�سي  حزب  تاأ�سي�ص   -
مبدوؤه  يكون  حزب  تاأ�سي�ص  على  الّناه�ص(  )ال�سباب  من  جمموعة  عزم 
)ال�ستقلل التام والوحدة العربية(، وعلمت الفتح اأّنه ان�سوى حتت لواءه 
مائتان من ال�سباب امل�سلم، ومن املنتظر اأن تنت�سر له فروع اأخرى على غرار 

جمعّيات ال�سّبان امل�سلمني)31(.
- بيان ب�ساأن الرباق ال�سريف: بالتزامن مع انعقاد موؤمتر زيوريخ يف الفرتة 
ا يف  )28 يوليو - 11 اأغ�سط�ص( 1929م، وتعايل مطالب اليهود باأن لهم حقاًّ
الأعلى  الإ�سلمي  واملجل�ص  الأق�سى  حرا�ص  جمعّية  ن�سرت  الرباق،  حائط 
وحماولت  الراهنة،  احلالة  على  فيه  امل�سلمني  اأطلعت  العام،  للراأي  بياناً 
اليهود، واحتجاجها -بل حتذيرها الر�سمي- حلكومة النتداب من العواقب 
الوخيمة ملحاولت اليهود)32(، وكان لهذا البيان �سدى كبري يف غليان دماء 
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املندوب  ن�شر   -
الـــــ�ـــــشـــــامـــــي يف 
الــقــد�ــس بــيــانــاً 
بــــعــــد اأحــــــــداث 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــرباق 
الـــــتـــــي وقـــعـــت 
غــــــيــــــابــــــه،  يف 
وكــــــــــان بــــيــــانــــاً 
جـــــائـــــراً ظـــاملـــاً 
اإىل  مــــنــــحــــازاً 
الــيــهــود تــامــاً

امل�سلمني يف فل�سطني كما ن�سرت )الفتح( يف العدد التايل حتت عنوان )هياج م�سلمي فل�سطني 
من عدوان اليهود()33(.

جانب  اإىل  كامًل  انـحيازاً  الربيطاين  البولي�ص  اإظهار  بعد  ال�سامي:  املندوب  لدى  احتجاج   -
اليهود يف اأحداث الرباق، رفعت اللجنة التنفيذية للموؤمتر العربي الفل�سطيني ال�سابع تقريراً 
اإىل  البولي�ص  الإن�ساف وانحياز  القد�ص، �سّمنته احتجاجها على غياب  ال�سامي يف  املندوب  اإىل 
اليهود، ومّما جاء فيه: »على اأّنه مما يلفت الّنظر اأّن عدد املوقوفني من العرب بلغ اإىل ن�سف ليلة 
اأم�ص اثنني وع�سرين �سخ�ساً، بينما مل ُيوقف من اليهود اإل �سخ�ص واحد!«، وت�سّمن التقرير 
باعتقالهم!  البولي�ص  فقام  اعتداءات منفردة،  العرب يف  اعُتدي عليهم من  الذين  بع�ص  اأ�سماء 

وترك املعتدين من اليهود)34(.
- ن�سر املندوب ال�سامي يف القد�ص بياناً بعد اأحداث الرباق التي وقعت يف غيابه، وكان بياناً جائراً 

ظاملاً منحازاً اإىل اليهود متاماً، و�سفه مرا�سل الديلي ميل بقوله: "لو حاول 
الدكتور )ويزمن( اأن يكتب مثل هذا ويطعن العرب هذه الطعنة النجلء، ملا 
ُوفق اإىل ذلك مثل ما ُوفق اإليه هذا املن�سور"، ولذلك رّدت اللجنة التنفيذية 
اأّنه  اإىل  العربّية على من�سور املندوب ال�سامي وفّندت ما جاء فيه، واأ�سارت 
مل ي�ستند على اأّي حتقيق اأ�سًل! وطالبت باإ�سناد التحقيق للجنة حمايدة 
غري متاأثرة بال�سهيونّية)35(، وهي املطالبة التي مّت تعيني )جلنة �سو( على 
اأي تلعب حمتمل يف  العربّية  التنفيذية  اللجنة  ا�ستبقت  وقد  اأثرها)36(، 
ال�سامي  املندوب  عند  ر�سمياًّا  طلباً  فو�سعت  و�سولها،  قبل  اللجنة  تقرير 
مبنع اللجنة من ال�ستماع اإىل �سهادات �سرية، لوجود تخّوف من حماولت 

اليهود �سراء بع�ص الّذمم)37(.
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مل  واإن  الــــيــــهــــود  اإنهّ 
ــــى  يــــنــــ�ــــشــــفــــوا الأقــــ�ــــش
بـــــــالـــــــقـــــــنـــــــابـــــــل، غــــر 
ــــوا بـــــراق  ــــ�ــــش ـــــهـــــم دنهّ اأنهّ
ــنــا  بــرفــعــهــم هناك  نــبــيهّ
عــــنــــد الــــــــــرباق الـــعـــلـــم 
وباإلقائهم  ال�شهيوين، 
التي  املهيجة  اخلــطــب 
طلبوا فيها اأن ميتلكوا 
ة،  الأقـــــ�ـــــشـــــى بـــــالـــــقـــــوهّ
فـــــاأهـــــانـــــوا املــ�ــشــلــمــني، 
وهــــــذا اأ�ــــشــــدهّ وقــــعــــاً يف 
ـــــس املـــ�ـــشـــلـــمـــني  ـــــفـــــو� ن
مـــــن �ــــشــــرب الـــقـــنـــابـــل

يف  الفتنة  حوادث  عن  م�سهباً  تقريراً  "ت�سع  العربّية  التنفيذية  اللجنة  اأّن  )الفتح(  ن�سرت   -
الر�سمي  الفح�ص  بنتيجة  بياناً  احلكومة  ن�سرت  وقد  التحقيق،  جلنة  ملهّمة  ت�سهيًل  فل�سطني 

جلثث اليهود يف اخلليل وعدم ظهور اآثار للتقطيع فيها")38(.
موقف �ضيا�ضي وطني م�ضرِّف: 

الأحياء  خماتري  من  خمتاراً  ع�سر  اأربعة  يطلب  الربيطاين  القد�ص  حاكم  اأر�سل  مدة  "منذ 
كّلهم قبل  اإىل مكتبه، وكانوا  اأّن احلاكم يريدهم لأمر ما، فلما ح�سروا  العربّية، وكان ظاهراً 
وجدوا  البقعة،  حّي  اأّول  خمتار  عا�سور  اأحمد  ال�سيد  عنهم  الكلم  يف  اأنابوا  قد  عليه  دخولهم 
احلاكم ومعاونيه، فاأقبل عليهم اأحد املعاونني واأخذ يكّلمهم يف غرفة على حدة، فعلموا اأن احلاكم 
يريدهم لأمر لي�ص من الأمور العادّية التي تتعّلق بوظائفهم، ثّم دخلوا على احلاكم فوجدوه 
جال�ساً واأمامه اأوراق، منها ورقة كاأنها �سبه م�سبطة جاهزة للتوقيع، فاأخذ احلاكم يداورهم يف 
الكلم اإىل اأن بلغ من الت�سريح اإىل قوله: تعلمون اأن امل�سجد الأق�سى مل 
ُي�سرب بالقنابل! وتعلمون اأّن مثل هذه الإ�ساعة مل تكن �سحيحة! وتعلمون 
بيان  ن�سر  اأّن  العام! وتعلمون  بالأمن  الإ�ساعات م�سر  انت�سار مثل هذه  اأن 

ينفي �سرب الأق�سى من ِقبل اليهود بالقنابل يفيد فائدة كبرية....
فانربى ال�سيد الوطني اأحمد عا�سور وقال للحاكم -ب�سوت جهورّي، �سارباً 
الأق�سى  ين�سفوا  مل  واإن  اليهود  اإّن  اأمامه-:  التي  ة  املن�سّ على  كّفه  بُجْمع 
بالقنابل، غري اأّنهم دّن�سوا براق نبّينا -�سلى اهلل عليه و�سلم- برفعهم هناك 
عند الرباق العلم ال�سهيوين، وباإلقائهم اخلطب املهيجة التي طلبوا فيها 
نفو�ص  يف  وقعاً  اأ�سّد  وهذا  امل�سلمني،  فاأهانوا  بالقّوة،  الأق�سى  ميتلكوا  اأن 
يف  وكرامة  نفو�سهم  يف  كرامة  فللم�سلمني  القنابل،  �سرب  من  امل�سلمني 
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اأثـــمـــرت املــتــابــعــات 
ــــــــة  الــــــــقــــــــانــــــــونــــــــيهّ
ـــ�ـــشـــطـــيـــنـــيـــة  الـــفـــل
واحـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات 
اأخــــــرى غـــرهـــا يف 
ع�شبة  اتــخــذت  اأن 
قــــــــــــــراراً  الأمم 
بريطانيا  بتكليف 
بـــــاحلـــــفـــــاظ عـــلـــى 
احلــــالــــة الـــراهـــنـــة 
عــــــنــــــد الـــــــــــــــرباق، 
وعـــــــــدم تـــغـــيـــرهـــا

م�سجدهم الأق�سى، وهذه الكرامة لن مُت�ص وفيهم عرق ينب�ص...
فقال احلاكم: �سّكنوا من روعكم... ثم مّد يده وقلب الورقة املعّدة للتوقيع ظهراً لبطن، 

وان�سرف القوم")39(.
�عرت��ضات قانونّية يف قرى غزة: 

املحامون  الق�ساة الربيطانيِّني غرامات جائرة على 26 قرية من قرى غزة، فقّدم  اأحد  فر�ص 
وحاول  ذلك!  على  احتجاجاً  املحامون  فان�سحب  جميعاً،  فرف�سها  وا�سحة  قانونّية  اعرتا�سات 

القا�سي خارج اجلل�سة تهدئة املحامني وا�سرت�ساءهم دون جدوى)40(.
برقّية مهّمة: 

اأر�سل �سعادة مو�سى كاظم  ال�سامي بفل�سطني:  املندوب  اإىل  العربية  التنفيذية  اللجنة  "برقّية 
با�سا احل�سيني رئي�ص اللجنة التنفيذية العربية يف القد�ص اإىل املندوب ال�سامي بفل�سطني الربقّية 

للأمة  واملمثلة  الكربى  بهيئتها  املجتمعة  التنفيذية  اللجنة  اإّن  التالّية: 
العربية قاطبة ت�ستنكر التعليمات التي نّفذمتوها يف الرباق، وتعّدها باطلة، 
اأّنكم بتنفيذها جتاوزمت �سلحياتكم واعتديتم على حقوق العرب  وتعتقد 
التعّدي  وهذا  الأبي�ص،  الكتاب  يف  حكومتكم  اأقّرته  ما  وخالفتم  الدينية، 
ب�سفتهم  اأنهم  لكم  فنوؤكد  و�سخطهم،  العرب  خواطر  اأثارا  والإجحاف 
م�سلمني وم�سيحيني ل ميكنهم الت�ساهل مبثل هذه الإجراءات التي تلقي 
املتابعات  اأثمرت مثل هذه  تبعتها اخلطرية على عنق فخامتكم")41(، وقد 
القانونّية واحتجاجات اأخرى غريها -كالآتي يف النقطة التالية- اأن اتخذت 
عند  الراهنة  احلالة  على  باحلفاظ  بريطانيا  بتكليف  قراراً  الأمم  ع�سبة 

الرباق، وعدم تغيريها)42(.
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و�ــــشــــع احلـــــــاج اأمــــني 
احلــ�ــشــيــنــي املـــنـــدوب 
مــــــاأزق  يف  الـــ�ـــشـــامـــي 
قــــانــــوين واأخــــالقــــي 
وا�ــشــح عــنــدمــا اأثــبــت 
ـــتـــه عــلــى  لــــه عـــدوانـــيهّ
وخمالفته  امل�شلمني، 
حكومته،  اأعــلــنــتــه  ملــا 
لليهود  �شمح  عندما 
بـــــتـــــغـــــيـــــر احلــــــالــــــة 
ـــــي كــــــــان عــلــيــهــا  الـــــت
حـــــــــائـــــــــط الــــــــــــــرباق

وثائق مهّمة: 
ال�سامي وثيقة  اإىل املندوب  اأمني احل�سيني رئي�ص املجل�ص الإ�سلمي الأعلى  قّدم احلاج حممد 
بالتحديد  ُذكرت  التي  الوثيقة  وهي  العربية،  ترجمتها  بها  مرفقة  1912م،  عام  �سادرة  تركية 
الوثيقة يف  اأ�سدرته احلكومة الربيطانية، واعتمدت فيه على هذه  الذي  الأبي�ص(  يف )الكتاب 
اأو  اأدوات  اأية  جلب  من  اليهود  منع  على  الوثيقة  وتن�ص  الرباق،  عند  الراهنة  احلالة  تو�سيف 
كرا�سي اأو طاولت اأو كتب اأو خزائن عند الرباق! وقد و�سع احلاج اأمني احل�سيني املندوب ال�سامي 
اأعلنته  ملا  امل�سلمني، وخمالفته  اأثبت له عدوانّيته على  يف ماأزق قانوين واأخلقي وا�سح عندما 
حكومته، عندما �سمح لليهود بتغيري هذه احلالة)43(، كما اأبرق املجل�ص الإ�سلمي الأعلى برقية 

اإىل ع�سبة الأمم مب�سمون م�سابه.
�ملوقف �الأّويل من )جلنة �ضو()44(:

يوم  القد�ص  يف  عقدوه  الذي  العظيم  الجتماع  يف  فل�سطني  عرب  "قرر 
الأحد جمادى الأوىل، القرار الآتي ب�ساأن جلنة التحقيق الربيطانية:

عن  يدافعون  الذين  للمحامني  بدا  اإذا  اأنه  غري  الآن،  مقاطعتها  عدم   -1
العرب اأمام اللجنة ما يقنعهم ب�سرورة املقاطعة، ُيعر�ص الأمر على املوؤمتر.
ا باأّن العرب بقبولهم م�ساعدة اللجنة يف  2- تبليغ اللجنة احتجاجا حتفظياًّ
مهمتها ل يعتربون اأنف�سهم قابلني بنطاق �سلحيتها ال�سّيق الذي اأعلنته، 
واأن التوا�سي مبنع ال�سطرابات يف امل�ستقبل حُتّتم عليها اأن تدر�ص الأ�سباب 

احلقيقية التي اأّدت وتوؤّدي اإىل ال�سطرابات يف هذه البلد.
3- تبليغ اللجنة اأن العرب يعتقدون اأن منع ال�سطرابات وا�ستمرار ال�سلم 

يف هذه البلد يف امل�ستقبل ل ميكن اأن يكون اإل:
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الـــ�ـــشـــحـــف  رت  زوهّ
ـــة خــطــابــاً  الـــيـــهـــوديهّ
عــلــى لــ�ــشــان رئــيــ�ــس 
الإ�ــشــالمــي  املجل�س 
الأعـــــــــلـــــــــى، بــــهــــدف 
الـــتـــ�ـــشـــويـــ�ـــس عــلــى 
عـــمـــل )جلـــنـــة �ــشــو( 
والــــــــتــــــــاأثــــــــر عـــلـــى 
انــــطــــبــــاعــــهــــا، لـــكـــنهّ 
التنفيذية  الــلــجــنــة 
العربيهّة ر�شدت هذه 
وك�شفتها اخلــديــعــة 

اأ- باإلغاء وعد بلفور الذي �سارت �سيا�سة احلكومة الربيطانية يف تنفيذ مقت�سياته، و�سارت حالة 
ا  البلد ب�سبب هذه ال�سيا�سة يف حالة ل ُتطاق من ال�سقاء واحلرمان، قومياًّا و�سيا�سياًّا واقت�ساداًّ

وت�سريعياًّا.
ب- باإن�ساء حكم وطني م�ستقل ي�ستند اإىل د�ستور �سعبي كافل حلقوق جميع ال�سّكان")45(.

بهدف  الأعلى،  الإ�سلمي  املجل�ص  رئي�ص  ل�سان  على  خطاباً  اليهودّية  ال�سحف  زّورت   -
العربّية  التنفيذية  اللجنة  لكّن  انطباعها،  على  والتاأثري  �سو(  )جلنة  عمل  على  الت�سوي�ص 
ر�سدت هذه اخلديعة واأطلعت عليها املندوب ال�سامي و)جلنة �سو(، فلم جتد اللجنة منا�ساً 

من اعتباره مزّوراً)46(.
- من �أهّم �ل�ضهاد�ت �أمام )جلنة �ضو()47(:

التحقيق الربيطانية يف فل�سطني يوم الثلثاء الأ�سبق، �سهادة ال�سحفي م�سرت  جلنة  "�سمعت 
باللجنة  ال�ستخبارات  دائرة  مدير  بوكيلة  ات�سال  على  كان  الذي  �سيان، 
ال�سهيونية، وهذه ال�سهادة ذات قيمة عظيمة، قال م�سرت �سيان اأمام جلنة 
التحقيق ما خل�سته: )اإنني �سحفي جئت فل�سطني لأكتب عن احلالة كما 
اأغ�سط�ص 1929م، ويف ال�ساعة الثالثة من  اأجدها، وكنت يف القد�ص يوم 14 
بعد ظهر ذلك اليوم �سادفت امل�ص جولد �سمث، وهذه قالت يل: "اإنه رمبا 
اأذهب معها  اأن  اإيّل  الليلة"، وطلبت  تلك  "املبكى" يف  ا�سطرابات عند  تقع 
لأجرون�سكي  كوكيلة  ت�ستغل  وكانت  ذلك،  عن  برقّية  كتابة  يف  لأ�ساعدها 
كانت  الربقية  وهذه  ال�سهيونية،  اللجنة  يف  ال�ستخبارات  دائرة  مدير 

جلريدة )التيم�ص( التي كان خُماِبُرها اآنئذ امل�سرت اأجرون�سكي.
من  جاوؤوا   )48( احلالوت�سيم  من  جماعة  "اأن  �سمث  جولد  امل�ص  اأخربتني 
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نـــ�ـــشـــرت )الـــفـــتـــح( 
نــهــايــة عمل  خـــرب 
واأنها  �شو(،  )جلنة 
اأن  املـــــــقـــــــرر  مـــــــن 
تــعــر�ــس تــقــريــرهــا 
عــــــلــــــى الـــــــربملـــــــان 
الــــربيــــطــــاين بــعــد 
عطلة عيد امليالد، 
ـــبـــة  ـــــــى عـــ�ـــش وعـــــــل
جل�شته  يف  الأمم 
املــــــقــــــررة بـــتـــاريـــخ 
1م 9 3 0 /1 /1 3

امل�ستعمرات، و�سيكون ثلثة اأرباعهم م�سّلحني، واأن م�ست�سفى )هدا�سا( اليهودي قام بتدبري عدد 
من نّقالت اجلرحى"، فلم اأ�سّدق قولها! ولكّنها اأ�سّرت على اأنه ل بّد من وقوع ال�سطرابات، 
وكل هذا احلديث جرى يف ال�ساعة الثالثة بعد الظهر، واعتقدت هي اأّن ال�سطرابات �ستقع بعد 
زوريخ،  موؤمتر  عن  طويلة  مكاملة  بيننا  وكانت  )الهو�سبي�ص(،  اأمام  مبلقاتها  فوعدتها  املغرب، 
الفر�سة  هذه  "اإّن  قالت:  امل�ص  ولكن  النتيجة،  يف  ا�سطرابات  تقع  اأّنه  اأظن  ل  اإنني  لها:  وقلت 
اأحياء"، ووافتني امل�ص  اأّننا هنا  اأن نعمل فيها �سيًئا لرني من يف زوريخ  هي اللحظة التي يجب 
قليل  عدد  كان  وهناك  "الرباق"،  اإىل  وذهبنا  )الهو�سبي�ص(،  على  اخلام�سة  ال�ساعة  يف  املذكورة 
"اإن  من امل�سّلني، وعدد البولي�ص يف املكان يزيدهم على عددهم، فاأردت الرجوع، ولكنها قالت: 
تل  من  جاءت  نف�سها  هي  واأنها  ذلك،  يعرف  اأبيب  تل  يف  من  وكّل  ياأتوا،  اأن  بد  ل  احلالوت�سيم 
اأبيب يف ذلك اليوم"، ثّم كّررت رجاءها اإيّل اأن اأبقى برفقتها، وقالت: "اإنها تعرف فيم تتكّلم"!، 
اآنئذ  الوقت  وكان  �ساعة!  بعد  ورجعُت  دقيقة،  ع�سرين  ان�سرفت  ولكني 
ال�ساحة  ال�ساد�سة واخلم�ص والأربعني دقيقة، وكانت جميع  ال�ساعة  حوايل 
ة باحلالوت�سيم! ويف هذه املرة مكثت �ساعة ون�سف  التي اأمام "الرباق" غا�سّ
�ساعة، ولرمبا اأكرث من ذلك، وكانت ال�ساحة مملوءة بقدر ما ميكن اأن تكون 
من  اآخرون  خم�سة  الأخرى  اجلهة  ويف  متعّبًدا،   16 جهة  يف  وكان  مملوءة، 
اليمني، واأما البقية كلها فكانت من احلالوت�سيم من الذين ترتاوح �سنهم 

بني 18 و 30 �سنة، و�ساهدُتهم غ�ساباً دون اأن يلتفتوا اإىل العبادة!
ومّر عربي ذو عمامة بي�ساء من هناك عّدة مّرات، فوقفه البولي�ص اأخرياً، 
كنت  ثلثة  منهم  وكّلمت  وغ�سبانني،  ا  جداًّ متهيجني  احلالوت�سيم  وكان 
اأعرفهم، منهم ال�ساعر )هالكني( الذي كنت اأظّن فيه الّرجل امل�سامل! ولكن 
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اأو�شت  ما  اأهم  كان 
بــــه )جلــــنــــة �ـــشـــو(، 
هــــو تـــاألـــيـــف جلــنــة 
ـــة وظــيــفــتــهــا  خـــا�ـــشهّ
حتــــديــــد احلــــقــــوق 
بـــ�ـــشـــكـــل نـــهـــائـــي يف 
حائط الرباق، وهو 
الأمر الذي وافقت 
عليه ع�شبة الأمم، 
تـــتـــاألـــف  اأن  عــــلــــى 
اأع�شاء  ثــالثــة  مــن 
غــــر بــريــطــانــيــني

ا، وخاطبني بالإنكليزية قائًل: "اآه! لو يت�سّنى يل اأن اأنق�ّص  ظّني فيه خاب اإذ وجدته متهّيًجا جداًّ
عليه".

وهذا كان اجتماع احلالوت�سيم الذين جاوؤوا من خمتلف امل�ستعمرات، وح�سر امل�سرت كا�ست نـحو 
اأر ع�سياًّا،  راأيت على جانبه م�سد�ساً، ومل  اإل واحًدا  اأحًدا م�سلًما  اأ�ساهد  دقيقتني ثم ذهب، ومل 

واأهل امل�ستعمرات ل يحملون الع�سّي.
وقد قلت لّلذين تكّلمت معهم، اإّن هذا خطر كبري، فقالوا: "اإذا هم اأرادوا احلرب فنحن حا�سرون"! 

ل �سماع بقّية �سهادته اإىل اجلل�سة الأخرى". ثّم اأُجِّ
�مللحمة �ل�ضيا�ضية و�لقانونية �لكربى يف ق�ضية �لرب�ق:

ن�سرت )الفتح( خرب نهاية عمل )جلنة �سو(، واأنها من املقرر اأن تعر�ص تقريرها على الربملان 
بتاريخ  املقررة  جل�سته  يف  الأمم  ع�سبة  جمل�ص  وعلى  امليلد،  عيد  عطلة  بعد  الربيطاين 

1930/1/13م)49(.
ة وظيفتها حتديد  كان اأهم ما اأو�ست به )جلنة �سو(، هو تاأليف جلنة خا�سّ
احلقوق ب�سكل نهائي يف حائط الرباق، وهو الأمر الذي وافقت عليه ع�سبة 
اأحدهم  ويكون  بريطانيني،  غري  اأع�ساء  ثلثة  من  تتاألف  اأن  على  الأمم، 
ع�سبة  على  اأ�سماءهم  وتعر�ص  بريطانيا  فتختارهم  القانون،  يف  متمّر�ساً 

الأمم)50(.
حكومة  يف  اخلارجية  ال�سوؤون  وزير  لوفغرن(،  )األيل  من  اللجنة  فت�سكلت 
اأ�سوج)51( �سابقا، ومن اأع�ساء جمل�ص الأعيان فيها - رئي�ساً، و)�سارل�ص بارد( 
نائب رئي�ص حمكمة العدل يف جنيفا )�سوي�سرا(، ورئي�ص حمكمة التحكيم 
النم�ساوية الرومانية املختلطة، و)�ص. فان كمنب( حاكم ال�ساحل ال�سرقي 



108
العدد ال�شابع والع�شرون - ذو القعدة 1441هـ- يوليو 2020م

كانت خال�شة هذا 
 ، القانوينهّ املعرتك 
امل�شلمون  م  قـــدهّ اأن 
ــــا وعـــ�ـــشـــريـــن  �ــــشــــتًّ
وثــيــقــًة ومــ�ــشــتــنــداً 
قانونيًّا، وا�شتدعوا 
ثـــالثـــني �ـــشـــاهـــداً، 
مـــــــــــع مـــــــرافـــــــعـــــــة 
وقانونيهّة  �شيا�شية 
لالأ�شتاذ  تاريخيهّة 
با�شا عــلــي  مــمــد 

جلزيرة �سومطرة �سابقا، ومن اأع�ساء برملان حكومة هولندا)52(.
و�سلت اللجنة اإىل القد�ص بتاريخ 1930/6/19م، وبداأت عملها مبا�سرة، حيث تقرر اأن يقوم اليهود 
بدور املّدعي، وامل�سلمون بدور املّدعى عليه، واجتمع فريقا امل�سلمني واليهود مع اللجنة يوم 26 

حمرم 1349هـ)53(.
باأنها جاءت  اللجنة  رئي�ص  ح  و�سّ اأن  فبعد  البداية،  يف موقفهم من  امل�سلمون ح�سماً  اأظهر  وقد 

للف�سل واحلكم ل للتحقيق فقط، قال ال�سيد عوين بك عبد الهادي تعليقاً على ذلك:
ول بد يل هنا من اأن اأذكر حل�سراتكم نقطتني جوهريتني:

الأوىل: دينية، وهي اأن امل�سلمني ل ميكنهم اأن يخ�سعوا لأي قرار فيه م�سا�ص بحقوقهم الدينية، 
ولو اأجمع على ذلك العامل اأجمع.

والثانية: �سيا�سية، وهي اأن العامل العربي مل يعرتف ولن يعرتف ب�سك النتداب الذي ت�ستمدون 
منه �سلطتكم يف احلكم، واأنه ينظر اإليه كوثيقة غري م�سروعة.

اأمت  باإقناع العامل املتمدن بحقوقنا، تروننا على  اأّنا رغبة مّنا  "غرَي  وقال: 
ال�ستعداد ملعاونتكم للو�سول اإىل تقرير احلقيقة والواقع، يف اأمور مقد�سة 

ل ن�سمح �سيا�سياً ول دينياً اأن مت�ص ب�سيء")54(.
كانت خل�سة هذا املعرتك القانويّن، اأن قّدم امل�سلمون �ستاًّا وع�سرين وثيقًة 
�سيا�سية  مرافعة  مع  �ساهداً،  ثلثني  وا�ستدعوا  قانونياًّا)55(،  وم�ستنداً 
وقانونّية تاريخّية)56( للأ�ستاذ حممد علي با�سا)57(، فكانت خل�سة عمل 
هذه اللجنة الذي ا�ستمر �سهراً، اأن كانت افتتاحية تقريرها النهائي املقّدم 

اإىل ع�سبة الأمم: 
احلق  وحدهم  ولهم  الغربي،  احلائط  ملكية  تعود  وحَدهم  "للم�سلمني 
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خـــرب  ل  اأوهّ لـــــــعـــــــلهّ 
)الــفــتــح(  يف  تطالعه 
م�شاٍع  اإىل  اإ�شارة  فيه 
ــق  ـــة تــتــعــلهّ اجـــتـــمـــاعـــيهّ
الفل�شطيني،  بال�شاأن 
هــــو خــــرب مـــــاولت 
والتاأليف  لالإ�شالح 
بـــــــــني الـــــعـــــائـــــلـــــتـــــني 
ـــــــنْي  ـــــــَت املـــــــقـــــــد�ـــــــشـــــــيهّ
اآل  الـــــعـــــريـــــقـــــتـــــني: 
واآل  احلـــــ�ـــــشـــــيـــــنـــــي 
ـــــي ـــــب ـــــي ـــــش ـــــا� ـــــش ـــــ� ـــــن ال

العيني فيه، لكونه يوؤلف جزءاً ل يتجزاأ من �ساحة احلرم ال�سريف، التي هي من اأملك الوقف، 
ا تعود ملكية الر�سيف الكائن اأمام احلائط، واأمام املحّلة املعروفة بحارة املغاربة  وللم�سلمني اأي�سً

املقابلة للحائط، لكونه موقوفاً ح�سب اأحكام ال�سرع الإ�سلمي جلهات الرب واخلري.
اإّن اأدوات العبادة، و)اأو( غريها من الأدوات التي يحق لليهود و�سعها بالقرب من احلائط، 
الفريقني، ل يجوز يف حال من  بالتفاق بني  اأو  التقرير،  اأحكام هذا  اإىل  بال�ستناد  اإما 
الأحوال اأن تعترب -اأو اأن يكون من �ساأنها- اإن�ساء اأي حق عيني لليهود يف احلائط، اأو يف 

الر�سيف املجاور له")58(.
ثالثاً : �لن�ضاط �الجتماعي و�لّدعم �ملايل:

الفل�سطيني،  بال�ساأن  تتعّلق  اجتماعّية  م�ساٍع  اإىل  اإ�سارة  فيه  )الفتح(  يف  تطالعه  خرب  اأّول  لعّل 
احل�سيني  اآل  العريقتني:  املقد�سّيَتنْي  العائلتني  بني  والتاأليف  للإ�سلح  حماولت  خرب  هو 

اإَِحن وخلفات وحزازات نتيجة  واآل الن�سا�سيبي، باإذابة ما كان بينهما من 
التناف�ص على الزعامة ال�سيا�سّية يف الأرا�سي الفل�سطينّية)59(.

- ومن ردود الفعل ال�سعبّية على حادثة الرباق:
اإىل  طبّية  بعثة  اإر�سال  القاهرة  يف  امل�سلمني  ال�سّبان  جمعّية  قرار   -1

فل�سطني)60(.
من  للمنكوبني  التربعات  جلمع  جلنة  ت�سكيل  يافا  بلدية  جمل�ص  قرر   -2
اعتداءات اليهود يف حوادث ثورة الرباق، وان�سمت جمعّية ال�سبان امل�سلمني 

اإىل هذا العمل)61(.
م�سري  جنيه   141 م�سر  �سعيد  يف  حّمادي  نع  مدينة  اأهايل  جمع   -3
امل�سلمني)62(،  ال�سبان  جمعية  طريق  عن  فل�سطني  منكوبي  اإىل  واأر�سلوها 
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كـــــــتـــــــب الــــــوجــــــيــــــه 
احلــجــازي املــعــروف 
الـــــ�ـــــشـــــيـــــد مـــمـــد 
ن�شيف اإىل )الفتح( 
بـــاأنهّ تــربعــات اأهــايل 
جــــــــــــــدة ملـــــنـــــكـــــوبـــــي 
 393 بلغت  فل�شطني 
و70  ذهــــبــــاً  جــنــيــهــاً 
قـــر�ـــشـــاً، بــالإ�ــشــافــة 
جـــنـــيـــهـــاً   84 اإىل 
مـــكـــة مـــــــن  واردة 

وت�سّكلت جلنة اأخرى �سبيهة يف حممودّية البحرية اأي�ساً)63(.
4- و�سلت اإىل جمعية ال�سبان امل�سلمني بالقاهرة 1120 فرنكاً من املغرب الأق�سى تربعاً ملنكوبي 

فل�سطني)64(.
5- كتب الوجيه احلجازي املعروف ال�سيد حممد ن�سيف اإىل )الفتح( باأّن تربعات اأهايل 
واردة  اإىل 84 جنيهاً  بالإ�سافة  و70 قر�ساً،  ذهباً  بلغت 393 جنيهاً  فل�سطني  ملنكوبي  جدة 
اأن ت�سل  املتوقع  واأّن من  اأمني احل�سيني،  اإىل احلاج حممد  اأُر�سل بع�سها  من مكة، وقد 

التربعات اإىل األف جنيه ذهبي)65(.
رابعاً: حمطات خمتارة من احلراك الع�سكري وال�سيا�سي والقانوين )1939-1930(.

- ظاهرة ت�سليح امل�ستعمرات اليهودية:
عن  1350هـ  عام  ال�سادرة   )265  ،264  ،263  ،261  ،260  ،259  ،258( الأعداد  يف  )الفتح(  حتدثت 
ر�سد الهيئات الإ�سلمّية لظاهرة ت�سليح بريطانيا للم�ستعمرات اليهودّية، 
عّدة  فُعقدت  ال�سلح،  ذلك  اختبار  ذريعة  حتت  ال�سلح  على  تدريبهم  بل 
هذه  �سد  العربي  احلراك  عن  وانبثقت  نابل�ص،  يف  اأهّمها  كان  موؤمترات 

الظاهرة عّدة حوادث، منها)66(:
يف  1350هـ  الأّول  ربيع   9 بتاريخ  العربية  التنفيذية  اللجنة  مظاهرة   -1
القد�ص، والتي كادت تنقلب اإىل �سدام مبا�سر مع البولي�ص الربيطاين، ثّم 

انتهت بانتداب املتظاهرين ع�سرة منهم ملقابلة امل�سوؤولني.
2- الإ�سراب يف يافا، فقد اأغلقت املتاجر اأبوابها، وتوقفت ال�سيارات واملراكب، 
ا�ستعداد  من  الرغم  على  امل�سحون،  اجلّو  من  خوفاً  املدينة  اليهود  واعتزل 

البولي�ص حلمايتهم.
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تقرير  �ــشــدور  بعد 
ـــة  الــلــجــنــة الـــدولـــيهّ
للرباق، الذي تقرر 
ــتــه  مــلــكــيهّ اأنهّ  فـــيـــه 
تــــعــــود لــلــمــ�ــشــلــمــني 
ي�شلهّم  مل  وحــدهــم، 
املـــ�ـــشـــلـــمـــون بــاحلــق 
الـــــــــــــــذي مـــنـــحـــتـــه 
الــلــجــنــة لــلــيــهــود يف 
لوا  �شورة اإذن، و�شجهّ
رفــ�ــشــهــم لــذلــك يف 
منا�شبة مــن  اأكــــر 

3- معركة نابل�ص، فقد انطلقت 400 �سيدة من جمعّية ال�سبان امل�سلمني يف مظاهرة حا�سدة، ان�سم 
األف وخم�سمائة من الرجال وال�سبان، ففاجاأتهم قوة من البولي�ص الربيطاين  اأكرث من  اإليها 
بالر�سق  وقوبلوا  البنادق،  بخ�سب  ال�سّبان  ي�سربون  فجعلوا  ت�ستطع،  فلم  تفريقهم  حماولة 
يف  ب�سّجة  الربيطانية  القّوة  قائد  اأثره  على  اأ�سيب  عام  �سدام  اإىل  الأمر  حتّول  ثّم  باحلجارة، 

راأ�سه، واأ�سيب عدد من ال�سّبان بالر�سا�ص بعد احتدام الأمر، كما اعُتقل عدد منهم.
4- توّلد عن اأحداث نابل�ص اإ�سراب �سامل يف كافة اأنـحاء البلد، وامتّد اإىل �سرق الأردن.

- املوؤمتر الإ�سلمي العام يف القد�ص:
بعد �سدور تقرير اللجنة الدولّية للرباق، الذي تقرر فيه اأّن ملكّيته تعود للم�سلمني وحدهم، مل 
ي�سّلم امل�سلمون باحلق الذي منحته اللجنة لليهود يف �سورة اإذن، و�سّجلوا رف�سهم لذلك يف اأكرث 
من منا�سبة، وكان قد ُدعي على اأثر اأحداث الرباق لعقد موؤمتر اإ�سلمي عام، لأّن الق�سّية تخ�ّص 

العامل الإ�سلمي كّله، فاأراد امل�سلمون من اأهل فل�سطني اإ�سراك اإخوانهم يف 
امل�سوؤولّية والأمانة.

بيان رئي�ش �ملجل�ش �الإ�ضالمي �الأعلى يف �لغر�ش من �ملوؤمتر)67(:
املوؤمتر، ومّما جاء  بياناً مطّوًل حول  الأعلى  الإ�سلمي  املجل�ص  رئي�ص  ن�سر 
فيه: "اإّن هذا املكان املقد�ص الذي هو جزء من امل�سجد الأق�سى املبارك، اإمنا 
ولذلك  قاطبة،  الإ�سلمي  العامل  اإىل  اأمره  ويرجع  جميعاً  للم�سلمني  هو 
فقد ا�ست�سرنا يف اأمره الكثريين من ذوي الراأي والعلم واملكانة من م�سلمي 
فل�سطني، ثم كتبنا بذلك اإىل كثري من ذوي الغرية والراأي يف جميع الأقطار 
عقد  �سرورة  يف  الراأي  اإبداء  اأكرثها  ويف  الأجوبة،  اإلينا  فوردت  الإ�سلمّية، 
موؤمتر اإ�سلمي عام للنظر يف هذه الق�سية وغريها من ال�سوؤون الإ�سلمية".
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ظــــلــــت الــــبــــلــــدان 
الـــفـــلـــ�ـــشـــطـــيـــنـــيـــة 
اإ�ــشــرابــاً  م�شربة 
ــــــا �ــــشــــامــــاًل  عــــــامًّ
احـــــــــتـــــــــجـــــــــاجـــــــــاً 
ــــــى احلــــــالــــــة  عــــــل
وعلى  احلــا�ــشــرة، 
الفظائع،  ارتكاب 
ـــقـــال  وعـــــلـــــى اعـــت
الـــــــوطـــــــنـــــــيـــــــني، 
ثمانية اأيام كاملة

�نعقاد �ملوؤمتر)68(:
انعقد املوؤمتر ليلة 27 رجب 1350 هـ املوافق 7 كانون اأّول 1931م، وح�سره -بالإ�سافة لل�سيا�سيني 
العزيز  عبد  ومنهم:  العامل،  م�ستوى  على  الإ�سلمي  العمل  رموز  كبار  احلكومات-  ومندوبي 
الثعالبي، حممد اإقبال، نعمان الأعظمي، حممد بهجة الأثري، حممد ح�سني اآل كا�سف الغطاء، 

م�سطفى الغلييني، واآخرين.
والهند،  واليمن،  وليبيا،  الأردن،  و�سرق  ولبنان،  و�سوريا،  وم�سر،  العراق،  دول:  فيه  ُمّثلت  وقد 

و�سيلن، واملغرب، ورو�سيا، ويوغ�سلفيا، وجاوة، وغريها.
�ملظاهرة �لكبرية يف يافا:

فل�سطني،  يف  م�سطربة  الأفكار  تزال  "ل  فل�سطني(:  يف  )احلالة  عنوان  حتت  )الفتح(  ن�سرت 
والأنظار متجهة اإىل املظاهرة املنوي القيام بها يف يافا غداً )اجلمعة(، و�سي�سرتك فيها اأع�ساء 
اللجنة التنفيذية ووفود من جميع املدن الفل�سطينية، اأما ال�سلطة فل تزال 

م�سممة على منع هذه املظاهرة...")69(.
اأثرها �سدام مع البولي�ص الربيطاين، واأعقبها  وقد وقعت املظاهرة وعلى 

اإ�سراب �سامل ا�ستمر ثمانية اأيام!
قالت )الفتح( حتت عنوان )الإ�سراب العام يف فل�سطني ا�ستمر 8 اأيام كاملة( 
نقًل عن �سحيفة )اجلامعة العربية(: "ظلت البلدان الفل�سطينية م�سربة 
ا �سامًل احتجاجاً على احلالة احلا�سرة، وعلى ارتكاب الفظائع،  اإ�سراباً عاماًّ
يوم  �سباح  الإ�سراب  بداأ  فقد  كاملة،  اأيام  ثمانية  الوطنيني،  اعتقال  وعلى 
اجلمعة 8 رجب وا�ستمر اإىل �سباح يوم ال�سبت 16 منه، وقد بذلت ال�سلطة 
واأعوانها كل جهد حلمل الأهلني على العدول عن اإ�سرابهم ال�سامل، ولكنها 
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اأحــدقــت قـــوى الــعــدو 
نــاحــيــة جــنــني، فــربز 
لـــــهـــــا املــــــجــــــاهــــــدون، 
ودارت معركة حامية 
ا�ـــــشـــــتـــــمـــــرت ثــــمــــاين 
�ـــــــشـــــــاعـــــــات، اجنــــلــــت 
عـــن قــتــل اأربـــعـــة من 
املــــــجــــــاهــــــديــــــن؛ هـــم 
الـــ�ـــشـــيـــخ عــــز الـــديـــن 
الق�شام، وال�شيخ عمر 
الـــ�ـــشـــعـــدي، والــ�ــشــيــخ 
عـــــبـــــد الل  يـــــو�ـــــشـــــف 
مـــن قـــريـــة الــغــريــب، 
والـــــ�ـــــشـــــيـــــد اأحـــــمـــــد 
املـــ�ـــشـــري مــــن حــيــفــا

باءت بالف�سل...")70(.
وقد انبثق من �سور الت�سامن والتكافل عن هذا الظرف فتح )مطاعم جّمانية( للفقراء الذين 

ف عن العمل)71(. يتاأثرون تاأثراً �سريعاً بالتوقُّ
حركة �ل�ضيخ �ملجاهد عز �لدين �لق�ضام:

بي�سان  بني  تعمل  عربّية،  جهاد  ع�سبة  بوجود  الأخرية  الأ�سابيع  يف  فل�سطني  حكومة  "�سعرت 
والكرمل وجنني اأعماًل ل ُي�ستّم منها رائحة الّنهب، بل ترمي اإىل اأهداف �سيا�سّية، وكانت احلكومة 
قد األقت ال�سبهة على الأ�ستاذ املجاهد ال�سيخ عز الّدين الق�سام، رئي�ص جمعّية ال�سّبان امل�سلمني 
يف حيفا، وع�سو موؤمتر العلماء، ومن م�ساهري الوّعاظ، واإمام جامع ال�ستقلل، فجعلت تبحث 

عنه لكنه توارى عن الأنظار....
واعتقلت كثرياً من  اإىل جهات جنني  �سعبان خرجت قوة بريطانية كبرية  الأربعاء 23  يوم  ويف 

القرويني بتهمة ال�سرتاك مع الع�سابة، ثم عّززت هذه القوة بـ 150 جندياً 
الع�سبة  هذه  ملحاربة  د  ُجرِّ الذي  اجلي�ص  فكان  الفر�سان،  من  كوكبة  مع 
القليلة يزيد على خم�سمائة جندي، حتوم من فوقهم الطيارات، وت�سحبهم 

ال�سيارات املدّرعة.
واأحدقت القّوة باجلبل، فربز لها املجاهدون، ودارت معركة حامية ا�ستمرت 
ثماين �ساعات، انلت عن قتل اأربعة من املجاهدين؛ هم ال�سيخ عز الدين 
قرية  من  اهلل  عبد  يو�سف  وال�سيخ  ال�سعدي،  ح�سن  عمر  وال�سيخ  الق�سام، 
اآخرين  خم�سة  القوة  واعتقلت  حيفا،  من  امل�سري  اأحمد  وال�سيد  الغريب، 
املعركة،  اأثناء  يف  بريطاين  جندي  وُقتل  خطرة،  بجراحات  اأحدهم  اأ�سيب 

وُجرح جندي اآخر جرحاً خطراً ُنقل على اأثره اإىل امل�ست�سفى")72(.
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ملــا بــلــغــت الـــروح 
احلــــــــــلــــــــــقــــــــــوم، 
نــــزلــــت اأحـــــــزاب 
على  فــلــ�ــشــطــني 
مـــــا تـــنـــ�ـــشـــح بــه 
دائـــمـــاً، واأعــلــنــت 
احتـــــــــــــــادهـــــــــــــــا، 
وقررت ا�شتمرار 
الإ�شراب اإىل اأن 
جُتــــاب املــطــالــب 
ــــــــة الــــــــوطــــــــنــــــــيهّ

البولي�ص  األفاً، تخلل اجلنازة �سدام مع  بلغ عدد ثلثني  ال�سهداء يف موكب  �ُسّيعت جنازة  وقد 
الربيطاين يف حيفا، ُجرح فيه �سرطي، وا�ست�سهد فيه اأحد املواطنني)73(.

�الإ�ضر�ب �لكبري عام 1936م:
يافا،  يف  مدار�ص  ثلث  اإن�ساء  لتنفيذ  اليهود  املقاولني  اأحد  مع  الربيطانية  احلكومة  تعاقدت 
واإمعاناً يف �سيا�سة التمييز والتهمي�ص، ا�ستثنى هذا املقاول العّمال العرب جميعاً، فقاموا بتطويق 
موقع اأحد املدار�ص ملنع العّمال اليهود من الو�سول اإليها، فوقع ا�ستباك اأّدى اإىل مقتل يهودي 

وجرح اآخر يف 15 ني�سان 1936م.
والتي  فل�سطني،  يف  املتبعة  التهويد  �سيا�سة  على  اعتماداً  اليهود  ولكن   ..." )الفتح(:  وتكمل 
يفهمون هم اأنها ُو�سعت لتقلي�ص ظّل العرب واإقامة ملك اليهود... بدًل من اأن يرتكوا احلكومة 
تقوم بوظيفتها والعدل ياأخذ جمراه... جاوؤوا اإىل اثنني من العرب نائمني يف كوخ خ�سبي قرب 
م�ستعمرتي )ملّب�ص( و)كفر �سابا( وقتلوهما غدراً... ثّم ثاروا مبظاهرات 
من  ع�سرات  ووقع  املدينة،  فيها  اأُغلقت  اأبيب،  تل  عا�سمتهم  يف  عدوانّية 
اإىل  موجها  املظاهرات  يف  العدوان  وكان  البولي�ص،  ومن  منهم  اجلرحى 

العرب، وتوّعدوا بالبط�ص....
 5 العرب  ومن   11 اليهود  من  القتلى  كان  حمرم   27 الأحد  م�ساء  واإىل 

واجلرحى ع�سرات من الفريقني....
ويف �سباح الإثنني 28 حمرم كان الإ�سراب من ال�سكان �سامًل جميع مدن 
فل�سطني على طريقة دم�سق والبلد ال�سامّية... وجتددت امل�سادمات يف يافا 
فُقتل 7 من اليهود و4 من العرب، وجرحى الفريقني 58، واندلع لهيب النار 

يف بيوت اليهود وحماماتهم ومبانيهم....
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اأ�ــــــــــــــشــــــــــــــقــــــــــــــط 
املـــــجـــــاهـــــدون يف 
بـــــلـــــعـــــا اإحـــــــــــدى 
على  الـــطـــائـــرات 
الـــرغـــم مـــن قلة 
اإمكانيهّاتهم، وقد 
ــــارهــــا  ُقـــــتـــــل طــــيهّ
ـــــــاعـــــــده  ومـــــــ�ـــــــش
وهـــــمـــــا �ـــشـــابـــط 
وجـــــــنـــــــدي، كــمــا 
ُقتل جندي اآخر، 
وُجــــــــــــرح اثــــنــــان

وتقرر ال�ستمرار يف الإ�سراب العام ال�سامل، وتاألفت جلان قومية من خمتلف الأحزاب للإ�سراف 
على الإ�سراب واإدارته، واإن�ساء اأفران ومطابخ يف املدن لتوزيع الأكل جماناً على الفقراء والعمال 

مدة الإ�سراب مهما طال وقته، وا�سُتثني من الإ�سراب املطاحن وال�سيدليات...
وملا بلغت الروح احللقوم، نزلت اأحزاب فل�سطني على ما تن�سح به دائماً، واأعلنت احتادها، وقررت 

ا�ستمرار الإ�سراب اإىل اأن جُتاب املطالب الوطنّية")74(.
ا�ستمر هذا الإ�سراب، وهو الأكرب يف تاريخ املنطقة على الإطلق، �ستة اأ�سهر كاملة، وكان كفيًل 
لو طال -وكان ذلك ممكناً- اإىل اإ�سقاط حكومة النتداب، واإلغاء وعد بلفور، لكّنه ُحلَّ بعد ترغيب 

عدد من ملوك املنطقة واأمراءها للحركة الوطنّية بالثقة يف نّية بريطانيا ال�سديقة!
واجلدير بالذكر اأّن هذا الإ�سراب العظيم، وال�سفحة امل�سرقة من جهاد ال�سعب الفل�سطيني، ما 

زال يحتاج اإىل مزيد درا�سة وحتليل وغو�ص يف تفا�سيله.
معركة بلعا:

يف  حربية  معركة  )اأعظم  بـ  املعركة  هذه  خرب  على  )الفتح(  عنونت 
فل�سطني()75(:

نابل�ص  بني  الطريق  يف  يهودّية  قافلة  مرور  ر�سدوا  قد  املجاهدون  كان 
بني  العام  الطريق  ولغموا  بلعا،  قرية  من  بالقرب  لها  فكمنوا  وطولكرم، 
القائد  من  تعليمات  تلّقوا  قد  املجاهدون  وكان  �سم�ص،  ونور  عنبتا  بلدتي 
من  معركة  وكانت  املكان،  من  الن�سحاب  اإىل  امل�سارعة  بعدم  للثورة  العام 
فاأ�سقط  ا،  وجواًّ ا  براًّ الربيطانّية  الإمداد  قّوات  فيها  كرُثت  املعارك،  اأ�سر�ص 
ُقتل  وقد  اإمكانّياتهم،  قلة  من  الرغم  على  الطائرات  اإحدى  املجاهدون 
طّيارها وم�ساعده وهما �سابط وجندي، كما ُقتل جندي اآخر، وُجرح اثنان، 
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وتـــوثـــيـــق  ر�ــــشــــد  اإنهّ 
املقاومة  مظاهر  كــلهّ 
والــــــــــــردود الـــعـــربـــيـــة 
ــــالمــــيــــة عــلــى  والإ�ــــش
�ــــشــــيــــا�ــــشــــة حـــكـــومـــة 
الربيطاين  النتداب 
جــهــد  اإىل  يــــحــــتــــاج 
كــــــبــــــر، ومــــ�ــــشــــاحــــة 
مــــــــــفــــــــــتــــــــــوحــــــــــة، ل 
تـــنـــا�ـــشـــبـــهـــا املـــ�ـــشـــاحـــة 
املـــــقـــــيـــــدة الـــ�ـــشـــيـــقـــة 
ــــحــــث ــــب ال هــــــــــــذا  يف 

اأّن و�سف املعركة يوحي باأّن خ�سائر  هذا ما اعرتفت به احلكومة الربيطانية! على الرغم من 
الغزاة كانت اأكرث من ذلك.

ثّم تابعت الفتح ر�سد تفا�سيل يومّيات الثورة الفل�سطينّية الكربى التي امتّدت بني عامي 1936 
- 1939، والتي �سنرتكها ملنا�سبة بحثّية اأخرى.

�خلامتة:
اإّن ر�سد وتوثيق كّل مظاهر املقاومة والردود العربية والإ�سلمية على �سيا�سة حكومة النتداب 
الربيطاين يحتاج اإىل جهد كبري، وم�ساحة مفتوحة، ل تنا�سبها امل�ساحة املقيدة ال�سيقة يف هذا 

البحث الذي هو اأ�سبه بتقرير تتلّخ�ص به ال�سورة العاّمة واخلطوط العري�سة فقط.
ومن خلل ما اأوردنا مناذج هنا، نتو�سل اإىل النتائج الآتية:

التي يجب  الرئي�سّية  املظاهر  �ساملة لكّل  الإ�سلمّية يف فل�سطني كانت  العربّية  املقاومة  اأّن   -1
اأن تظهر يف اأّي حراٍك مقاِوم، ما بني ا�ستعمال القّوة حيث يكون ا�ستعمالها 
ك ال�سيا�سي  منا�سباً، وكذلك احلفاظ على الإ�سناد القانويّن للحّق، والتحرُّ
الجتماعي،  التكافل  اإىل  بالإ�سافة  حت�سيله،  �سبيل  يف  والدبلوما�سي 
يف  املتمثلة  املعنوّية،  والتعبئة  والتوعوي،  والتثقيفي  الفكري  والن�ساط 

الن�ساط الإعلمّي، والكتابات، والندوات، والفتاوى، والوعظ والإر�ساد.
ا،  2- اأّن اإقامة الوطن القومّي لليهود يف فل�سطني، كان قراراً بريطانياًّا حتمياًّ
�سبيل  يف  بريطانيا  ا�ستعملت  ا،  ِدعائياًّ مرحلياًّا  �سيا�سياًّا  ت�سرفاً  يكن  ومل 
حتقيقه كّل ما ميكن اأن يقع يف عامل ال�سيا�سة من املكر والدهاء والكذب، كما 
�سهد عليها بذلك اأخ�ّص رجالتها وكبار �سيا�سيِّيها وخرباءها، واإّنها بذلك 

تتحّمل امل�سوؤولّية الأ�سا�سّية والأوىل عن نكبة ال�سعب الفل�سطينّي امل�سلم.



117
العدد ال�شابع والع�شرون - ذو القعدة 1441هـ- يوليو 2020م

ـــة  املــــقــــاومــــة الـــعـــربـــيهّ
ــــــــة يف  ــــــــالمــــــــيهّ الإ�ــــــــش
ــــطــــني كــــانــــت  ــــ�ــــش فــــل
املظاهر  لــكــلهّ  �شاملة 
يجب  التي  الرئي�شيهّة 
اأيهّ  يف  تــــظــــهــــر  اأن 
حراٍك مقاِوم، ما بني 
حيث  ة  القوهّ ا�شتعمال 
يــــكــــون ا�ــشــتــعــمــالــهــا 
مــــنــــا�ــــشــــبــــاً، وكــــذلــــك 
احلفاظ على الإ�شناد 
الــــــقــــــانــــــوينهّ لـــلـــحـــقهّ

3- اإّن حالة التخلُّف ال�سناعّي والقت�سادّي والع�سكرّي الذي عانت منه الدولة العثمانّية يف اأواخر 
ا  عهدها، جعلت الأقطار الإ�سلمّية -ل �سيما بلد ال�سام ومنها فل�سطني- ترُث عنها عجزاً تاماًّ
عن مقاومة بريطانيا، ولذلك فعندما احتاج امل�سلمون يف فل�سطني اإىل ا�ستعمال القّوة، كانوا كمن 
ي�سنع مقاومته الع�سكرية لدولة عظمى من الل�سيء، ومع ذلك اأحلقوا بقّوة ال�ستعمار خ�سائر 

َعب. فادحة، واأ�سابوها مراراً يف مقتل، لكن املوؤامرة كانت حمكمة، وطويلة الذيول، وكثرية ال�سُّ
4- اأّن التعبئة ال�سعبّية العاّمة، والتوعية اجلماهريية، من اأهّم املوؤثرات اإىل جانب القّوة املادّية، 

وقد ظهر لنا ذلك من خلل متابعة التاأثري الكبري واملحوري للإ�سراب الكبري عام 1936م.
وتر  واللعب على  الداخلّية،  اإثارة اخللفات  ال�ستعمار،  املعتادة عند قوى  الأ�ساليب  اأّن من   -5
ال�سعوب  الّنعرات بح�سب طبيعة  ا�ستغلله من  وانتقاء ما ميكن  والعائلّية،  احلزازات اجلهوّية 
اإّل  الفل�سطيني،  اجلهاد  تاريخ  يف  النوع  هذا  من  منّغ�سات  وجود  من  الرغم  وعلى  امل�ستعَمرة، 

اأظهر وعياً كبرياً يف هذا  اأّن ال�سعب يف الأعّم الأغلب من مراحل الق�سّية 
اجلانب، ومل ُيقّر عني الُغزاة مبا اأرادوا حتقيقه من التفرقة والعن�سرّية.

6- اأّن حقبة الع�سرينّيات والثلثينيات والأربعينيات من القرن املا�سي، قد 
يعي�ص  الكّل  كان  بحيث  الإ�سلمّية،  ال�سعوب  ا بني  قوياًّا جداًّ تكافًل  �سهدت 
والعراق  كم�سر  الإ�سلمي  العامل  حوا�سر  كربيات  اأّن  فمع  الكّل،  ق�سّية 
و�سوريا كانت اأي�ساً حتت ال�ستعمار، اإل اأّن ذلك مل مينع الأخّوة الإ�سلمّية 

من اأن تعمل عملها.
7- مقاطعة الّدول املعتدية على امل�سلمني ب�سلح املقاطعة القت�سادية من 
اأنع العلجات لعدوانها، واأّن هذا ال�سلح جمّرب منذ نـحو 100 عام، وقد 

اأثبت فاعلّيته يف كّل مرة ا�سُتخدم فيه.
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الهوام�ص:
.)Balfour Declaration( ،)1- املعروف عامليا بـ )وعد بلفور

2- درا�سة للتاريخ، )304/8(.
ال�سحف  نف�سها عن بع�ص  اليهودّية  العدد: )82( 2 فرباير 1928، �ص14، بل نقلت �سحيفة )هاآرت�ص(  الفتح،   -3
الأمريكّية اأّن الدكتور حاييم وايزمان زار اآرثر بلفور نف�سه، واأخربه باأّن اليهود الأرثوذك�ص ل�سّدة تعّلقهم به �ساروا 
يلقبونه بـ )الرابي بلفور(، والرابي هو )الراب( اأو )الراف(، لقب ُيطلق على احلاخامات! انظر: الفتح، العدد: )83( 

9 فرباير 1928، �ص13.
4- انظر: الفتح، العدد: )84( 16 فرباير 1928 �ص7.

5- العدد: )161( 22 اأغ�سط�ص 1929 �ص11.
6- العدد: )162( 29 اأغ�سط�ص 1929 �ص5.

يافا 6 م�ستعمرات كاملة، ومن  امل�سلمون يف  الأحداث 20 يهودياً يف �سفد، وُجرح 25 منهم، ودّمر  ُقتل يف تلك   -7
بني مئات ال�سّبان العرب الذين اعتقلوا يف ثورة الرباق، ُحكم على 25 بالإعدام، وُنّفذ يف ثلثة منهم، هم: )عطا 
الزير، وحممد جمجوم، وفوؤاد حجازي( بتاريخ 17 يونيو 1930م، فيما بات ُيعرف يف الذاكرة الوطنية الفل�سطينّية بـ 
)الثلثاء احلمراء(، يف حني مل ُيحكم بالإعدام اإل على يهودي واحد، ثّم ُخفف احلكم اإىل املوؤبد، ثّم اأُفرج عنه بعد 

6 �سنوات! انظر: الفتح، العدد: )163( 5 �سبتمرب 1929.
8- العدد: )162( 29 اأغ�سط�ص 1929، �ص5.

9- العدد: )163( 5 �سبتمرب 1929 �ص3.
10- العدد: )166( 26 �سبتمرب 1929 �ص13.

11- العدد: )168( 10 اأكتوبر 1929 �ص7.
12- كما يف العدد: )173( 14 نوفمرب 1929م، 

13- العدد: )168( 10 اأكتوبر 1929 �ص15.
14- العدد: )170( 24 اأكتوبر 1929 �ص7.

15- العدد: )172( 7 نوفمرب 1929 �ص15.

16- العدد: )175( 28 نوفمرب 1929 �ص3.
17- العدد: )176( 5 دي�سمرب 1929 �ص11.

18- العدد: )244( 7 ذو القعدة 1349هـ �ص7.
19- العدد: )80( 19 يناير 1928 �ص12.
20- العدد: )82( 2 فرباير 1928 �ص12.
21- العدد: )85( 23 فرباير 1928 �ص4.
22- العدد: )87( 8 مار�ص 1928 �ص13.

23- الفتح، العدد: )106( 26 يوليو 1928 �ص12.
24- العدد: )117( 11 اأكتوبر 1928 �ص3.

25- كان من ثمرات الت�سديد على ق�سّية ال�سابط اليهودي، اأن عّينت حكومة النتداب �سابًطا فل�سطينّيا اإىل جانبه، 
ُن�سر اخلرب يف الفتح، العدد: )124( 2 دي�سمرب 1928 �ص2.
26- ن�سرته الفتح يف العدد: )120( 1 نوفمرب 1928 �ص10.

27- الفتح، العدد: )120( 1 نوفمرب 1928 �ص11.
28- العدد: )121( 8 نوفمرب 1928م �ص6.

29- العدد: )122( 20 نوفمرب 1928 �ص16.
30- العدد: )122( 20 نوفمرب 1928 �ص15-11.



العدد ال�شابع والع�شرون - ذو القعدة 1441هـ- يوليو 2020م

119

31- العدد: )149( 30 مايو 1929 �ص5.
32- العدد: )160( 15 اأغ�سط�ص 1929 �ص7.
33- العدد: )161( 22 اأغ�سط�ص 1929 �ص5.
34- العدد: )162( 29 اأغ�سط�ص 1929 �ص7.
35- العدد: )164( 12 �سبتمرب 1929 �ص11.

36- انظر: الفتح، العدد ال�سابق �ص12.
37- العدد: )170( 24 اأكتوبر 1929 �ص2.

ا، ثّم اّدعى  38- العدد: )166( 26 �سبتمرب 1929 �ص9، وكان قد قتل يف احلّي اليهودي من مدينة اخلليل 60 يهودياًّ
ت�سعة  من  للجنة  النتداب  حكومة  ت�سكيل  بعد  دعواهم  فافُت�سحت  بها،  والتمثيل  تقطيعها  مت  جثثهم  اأّن  اليهود 
اأطباء، ثلثة اإنكليز وثلثة من اليهود وثلثة من امل�سلمني، فنب�ست قبور القتلى، فلم جتد فيها �سيًئا يطابق دعوى 

اليهود، وُن�سر ذلك ر�سمياًّا.
39- العدد: )167( 3 اأكتوبر 1929 �ص5.

40- العدد: )168( 10 اأكتوبر 1929 �ص5.

41- العدد: )169( 17 اأكتوبر 1929 �ص2.
42- العدد: )169( 17 اأكتوبر 1929 �ص15.
43- العدد: )170( 24 اأكتوبر 1929 �ص13.

44- هي اللجنة التي �سكلتها احلكومة الربيطانية للتحقيق يف اأحداث الرباق.
45- العدد: )172( 7 نوفمرب 1929م، )�ص14(.

46- العدد: )173( 14 نوفمرب 1929 �ص7.

47- العدد: )174( 21 نوفمرب 1929 �ص7.
حت )الفتح( يف الهام�ص اأّن احلالوت�سيم هم: مهاجرون منتخبون من دائرة الهجرة ال�سهيونية، اأكرثهم  48- و�سّ

من �سرقي اأوروبا من ذوي النزعات الوطنية ال�سديدة.
49- العدد: )178( 19 دي�سمرب 1929 �ص5.

50- العدد: )183( 23 يناير 1930 �ص3.
51- ا�سم قدمي ململكة ال�سويد.

52- العدد: )201( 29 مايو 1930 �ص15.
53- العدد: )206( 7 �سفر 1349 هـ.)اعتمدت الفتح التاأريخ الهجري من بداية �سنتها اخلام�سة(.

54- العدد ال�سابق.
55- ُتنظر يف " تقرير اللجنة الدولية اإىل ع�سبة الأمم عام 1930م" )�ص74(.

56- ن�سرت الفتح يف عددها: )209( 28 �سفر 1349 هـ �ص8-11 ا�ستجواب الأ�ستاذ حممد علي با�سا لل�سيخ ا�سماعيل 
احلافظ ع�سو حمكمة ال�ستئناف ال�سرعية يف القد�ص، ون�سرت الق�سم الثاين من املرافعة يف العدد: )210( 5 ربيع 

الأول 1349 هـ �ص8-12، والق�سم الثالث يف العدد: )211( 12 ربيع الأول 1349 هـ �ص11-8. 
57- حممد علي علوبة )1875-1956( حمامي، ووزير اأوقاف م�سري �سابق، وكذلك �سغل من�سب وزير املعارف، واأحد 

اأع�ساء الوفد الذي قاده �سعد زغلول.
58- »تقرير اللجنة الدولية اإىل ع�سبة الأمم عام 1930م«)�ص61( وما بعدهاـ وقد اأ�سارت )الفتح( اإىل �سدوره يف 
العدد: )255( 2 �سفر 1350 هـ �ص5، ويجد القارئ يف اأعداد )الفتح( اللحقة بياناً ملتابعات كثرية لهذا القرار من 

ِقبل الهيئات الإ�سلمية.
59- العدد: )50( 23 يونيو 1927 �ص3.

60- العدد: )163( 5 �سبتمرب 1929 �ص9.
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61- العدد: )163( 5 �سبتمرب 1929 �ص9.
62- العدد: )167( 3 اأكتوبر 1929 �ص9.

63- العدد: )168( 10 اأكتوبر 1929 �ص10.
64- العدد: )173( 14 نوفمرب 1929 �ص2.
65- العدد: )173( 14 نوفمرب 1929 �ص3.

66- العدد: )266( 20 ربيع الثاين 1350هـ �ص4.
67- العدد: )279( 23 رجب 1350 هـ �ص10.

68- العدد: )280( 30 رجب 135هـ �ص8.
69- العدد: )368( 6 رجب 1352هـ �ص13.

70- العدد: )370( 20 رجب 1352هـ �ص11.
71- العدد نف�سه، وال�سفحة نف�سها.

72- العدد: )473( 2 رم�سان 1453 هـ �ص6.
73- العدد نف�سه، وال�سفحة نف�سها.

74- العدد: )495( 9 �سفر 1355هـ �ص5.

75- العدد: )514( 24 جمادى الآخرة 1355هـ �ص5.



م. مبتسم األحمد

قراءة في كتاب : جغرافية التوراة وحاخاماتها العرب •
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كتاب: 
جغر�فية �لتور�ة 

وحاخاماتها �لعرب
يف نقد نظرية كمال �ل�ضليبي 

ورو�دها �الآخرين من �لباحثني �لعرب
در��ضة حتليلية - نقدية - تطبيقية

 املوؤلف/ فكري اآل هري
من  �سنوات  بعد  ياأتي  حتليلي  تاريخي  نقدي  اإ�سدار 
املتابعة والتدقيق للباحث املوؤلف "فكري اآل هري"، �سدر 

يف عام 2018م اأم�سى فيه �سنوات طويلة وهو يعي�ص مع اأطروحة )التوراة 
جاءت من جزيرة العرب( "لكمال ال�سليبي" ومن تبعه من الباحثني العرب 
و�سوًل اإىل تبني "جمعية التجديد البحرينية" لهذا الطرح يف اإ�سداراتها، 
القناعة  اإىل  للو�سول  جتميلية  رتو�ص  اأو  تعديلت  من  عليها  جرى  وما 
املطلوبة يف اأن اليمن اأو جنوب اجلزيرة العربية- على اختلف املناطق التي 
اأو  الأ�سماء  ت�سابه  اإثبات  خلل  من  الأول!  التوراة  موطن  هي   - يّدعونها 

ا�ستقاقاتها اأو وجود بع�ص الآثار املتوهمة لها وغريها من الدلئل.
• ولقد كان هذ الأمر فتحاً -للباحث- معرفياً حقيقياً لإعادة قراءة تاريخ 
املنطقة العربية بعيداً عن الدرا�سات ال�ست�سراقية الغربية، كما كانت تروج 

له تلك الدرا�سات يف بادئ الأمر!

اإ�شدار نقدي تاريخي 
حتــلــيــلــي يــــاأتــــي بــعــد 
�ــشــنــوات مـــن املــتــابــعــة 
والـــتـــدقـــيـــق لــلــبــاحــث 
اآل  "فكري  املــــوؤلــــف 
عــام  يف  �ــشــدر  هر"، 
فيه  اأمــ�ــشــى  2018م 
�ــشــنــوات طــويــلــة وهــو 
اطــروحــة  مــع  يعي�س 
)الـــتـــوراة جــــاءت من 
ــــــعــــــرب( جــــــــزيــــــــرة ال

م. مبت�سم الأحمد

قراءة يف
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يـــقـــع الـــكـــتـــاب يــــع يف 
 )360( مـــــن  اأكــــــــر 
القطع  مــن  �شفحة 
املــــتــــو�ــــشــــط، ا�ــشــتــنــد 
اإىل  الـــبـــاحـــث  فــيــهــا 
مــرجــًعــا   )80( نـــــحــو 
ـــمـــيـــاً ودرا�ــــــشــــــات  عـــل
وبــــــــحــــــــوث مــــهــــمــــة، 
ف�شاًل عــن عــدد من 
الإلكرتونية  املــواقــع 
وكـــم ل بــاأ�ــس بــه من 
الـــ�ـــشـــور والـــبـــيـــانـــات

ثم ظهر للباحث اأموراً -بعد �سنوات من القناعة- وتناق�سات بداأت تظهر يف كتابات هذا التوجه، 
ف�سًل عن ه�سا�سة الطرح العلمي و�سعف القواعد والأ�س�ص التي يتبناها، مما حدا به للتوجه 
نـحو اأ�سحاب هذا التوجه بال�سوؤال واحلوار، يف حماولة حلل هذه ال�سكالت يف الطرح، والذي 
قوبل ب�سدود كبري، وقفل لكل باب للحوار من ِقبل اأرباب هذا التوجه على اختلفهم، كما روى 

تفا�سيل ذلك يف مقدمته.
اإن هذا املنزع جعل الباحث ي�سمر عن �ساعد اجلد ليقوم بدرا�سة علمية نقدية، وفق منهج تطبيقي 
لهذه اجلغرافية التي تبناها ثمانية من الباحثني العرب قائمة على ال�سمول والتخ�س�ص ليقدم 
نتاج علمي فريد  تكون  اأن  والتي يطمح من خللها  اأيدينا،  التي بني  الر�سالة  النهاية هذه  يف 
متميز يك�سف احلقائق وي�سع الأمور يف ن�سابها، وذلك بعد جمهود علمي ملدة عامني من البحث 

والتق�سي. 
اأم ل- �سدر عام  كان قد طبع  اإن  اأدري  اإلكرتوين -ول  اإ�سدار  والكتاب   •
اأ�سرها  اهلل  )فك  اليمن   - �سنعاء  يف  الن�سر-  لدار  الإ�سارة  -دون  2018م 

واأعادها ملجدها(.
• يقع الكتاب يف اأكرث من )360( �سفحة من القطع املتو�سط، ا�ستند فيها 
ودرا�سات وبحوث مهمة، ف�سًل عن  علمياً  نـحو )80( مرجعاً  اإىل  الباحث 
باأ�ص به من ال�سور والبيانات.  عدد من املواقع الإلكرتونية وكذلك كم ل 
العربية وو�سع فوقها  الكتاب على خريطة قدمية للمنطقة  وطبع غلف 
البو�سلة والعد�سة والتي تعك�ص منهجية البحث والتي �سيعي�ص يف اأجوائها 

القارئ للكتاب.
ا�ست�ساري يف تطبيقات  ال�سنعاين(  اآل هري" )اليمني  "فكري  والكاتب هو 
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يــــتــــعــــر�ــــس املــــــوؤلــــــف 
اليائ�شة  للمحاولت 
خــلــق  يف  لـــلـــيـــهـــوديـــة 
مـــــعـــــامل جـــــديـــــدة يف 
فــلــ�ــشــطــني لـــلـــدللـــة 
ــــــى الرتـــــــــبـــــــــاط  عــــــل
الــــــتــــــاريــــــخــــــي لــــهــــا، 
وتــهــويــد اجلــغــرافــيــا 
ال�شعوذة  على  القائم 
الــلــغــويــة واملــنــهــجــيــة 
الــــعــــلــــمــــيــــة املـــــــــــزورة

مناهج البحث العلمي وبحوث املعلومات، وهو ابن املنطقة مو�سوع الدرا�سة التي �سرب اأغوارها 
وفّند اأباطيلها، وهو يعمل يف احلقل الأكادميي وله العديد من املوؤلفات، واملقالت املن�سورة على 
ال�سابكة )الإنرتنت(، مع ملحظة اأنه من خلل بحثي عن مو�سوع الر�سالة وكتاباته، وجدت اأن 

كثرياً منها )حمجوب( ول ميكن الو�سول اإليه!
والكتاب ينق�سم بالإ�سافة اإىل التوطئة )املقدمة( اإىل ق�سمني رئي�سيني ويف كل ق�سم اأربعة ف�سول 

وخامتة:
• اأما الق�سم الأول فخ�س�ص لتفكيك البناء املنهجي واملنطقي لنظرية جغرافية التوراة، حيث 

جعلها الباحث يف اأربعة ف�سول كما يلي:
النظرية  تناق�ص  بيان  وفيه  للنظرية،  اليهودية   - ال�ست�سراقية  اجلذور  الأول:  الف�سل   •

وارتباطاتها اليهودية.
بطلن  بيان  وفيه  التوراة،  اإنقاذ  اإىل  التوراة  نقد  من  الثاين:  الف�سل   •
املقد�سة  الأرا�سي  يف  �سواء  التوراة  عليها  دلت  التي  والآثار  احلفريات 
اأو  اإنقاذها  عليه، وحماولة  يدّللون  وما حولها" اأو غريها مما  "فل�سطني 

ا�سعافها يف غري دعواها!
• الف�سل الثالث: املنهج اجلهنمي وحقيقة التزوير، وفيه يتعر�ص املوؤلف 
للدللة  فل�سطني  يف  جديدة  معامل  خلق  يف  لليهودية  اليائ�سة  للمحاولت 
ال�سعوذة  على  القائم  اجلغرافيا  وتهويد  لها،  التاريخي  الرتباط  على 

اللغوية واملنهجية العلمية املزورة.
• الف�سل الرابع: نهاية لعبة الأ�سماء والكلمات املت�سابهة، ويدلل الباحث 

فيه على املنهجية احلقيقية للك�سف عن الأ�سماء والتدليل عليها.
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فـــا�ـــشـــل الــربــيــعــي 
وهو اأحد الباحثني 
الذين روهّجوا لهذه 
الــنــظــريــة و�ــشــعــوا 
اأنها  رغــم  لإثباتها 
حـــالـــة  يف  تـــعـــيـــ�ـــس 
املوت ال�شريري! يف 
مع  نظريته  اثبات 
لنظريات  �شرقته 
وطــــرق �ــشــبــقــه بها 
الــــهــــمــــداين ومـــن 
قــبــلــه بــطــلــيــمــو�ــس 
ــهــا وحتــريــفــهــا  ولــيهّ
لتوافق ا�شتدللته

هذه  وحتته  اخلرائط،  و�سلوات  اجلغرافيا  اأن�ساد  ن�سيد  عنوان:  فحمل  الثاين  الق�سم  اأما   •
الف�سول:

• الف�سل الأول: فا�سل الربيعي )وهو اأحد الباحثني الذين رّوجوا لهذه النظرية و�سعوا لإثباتها 
اأنها تعي�ص يف حالة املوت ال�سريري!( بني املطرقة وال�سندان، وفيه بنّي منهجية الربيعي  رغم 
الهمداين ومن قبله بطليمو�ص ولّيها  بها  �سبقه  اإثبات نظريته مع �سرقته لنظريات وطرق  يف 

وحتريفها لتوافق ا�ستدللته.
بتفنيد كتاب  الباحث  قام  الربيعي، وقد  اإفك  الهمداين وحديث  �سهادة  الثاين: بني  الف�سل   •
لإ�سقاط  يائ�سة  وحماولت  وتناق�سات،  اأوهام  من  فيه  وما  املتخيلة"  "فل�سطني  الربيعي 

جغرافية متوهمة على واقع خيايل.
• الف�سل الثالث: هور�سلم حوت�ص لآرت�ص،  وفيه يعر�ص الباحث كيف ترجم هوؤلء كالربيعي 

وغريه ن�سو�ص التوراة وفو�سى ال�ستدلل املتخيلة عند الربيعي و�ساكلته.
• الف�سل الرابع: اأقوا�ص الربيعي املتخيلية، ويف �سبيل بيان التخبط الذي 
تو�سيحية  خرائط  الباحث  يعر�ص  تابعوه  ممن  وغريه  الربيعي  فيه  وقع 
تبني التناق�سات التي وقع بها الربيعي واأ�سرابه )عن ق�سد اأو غري ق�سد!( 

ويقارنها بخرائط متوهمة اأثبتوها.
من  بد  ل  بل  النهاية،  هي  هذه  تكون  "لن  الباحث:  يقول  اخلتام  ويف   •
امل�ستمدة  النظرية  هذه  حقيقة  عن  الك�سف  يف  الباحثني  جهود  ا�ستمرار 
اأ�سًل من خزائن امل�ست�سرقني، ومن قبلهم املف�سرين اليهود للتوراة، خا�سة 
اأن يكون هدفاً وا�سحاً لهذه النظرية، هو  اأكرث ما ميكن  اأن  وقد تبني لنا 
اأنها جاءت لإنقاذ التوراة من اأزمة م�سداقيتها التي زعزعها علم الآثار، كما 
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ـــــــــــــــــــــة الـــــتـــــي  الأدل
ر�شدها الباحث يف 
معر�س نقده كانت 
ثــــابــــتــــة وقـــاطـــعـــة 
اإنكارها  ميكن  ول 
لـــــــكـــــــل مــــنــــ�ــــشــــف 
ر�ـــــــــشـــــــــني لــــــقــــــوة 
ومنعتها  حجيتها 
وهـــــي غــــر قــابــلــة 
لــلــنــقــ�ــس اإطـــالقـــاً

تبني لنا اأن املنهج اللغوي امل�ستخدم يف اأطروحات رواد النظرية هو نف�سه املنهج الذي ا�ستخدمه 
ال�سهاينة يف تهويد اأ�سماء املواقع اجلغرافية الفل�سطينية، يف الوقت نف�سه الذي تاأكد لنا فيه اأن 
ت�سابه الأ�سماء اجلغرافية ل ميكن باأي حال من الأحوال اأن يكون دليًل علمياً وجغرافياً لتحديد 

مواقع الأماكن التاريخية.
ولذا كان هدف الدرا�سة يف الق�سم الأول هو اإ�سقاط املقولت التي ا�ستندت اإليها هذه النظرية، 

وعلى راأ�سها مقولة ت�سابه الأ�سماء!
لنموذج  درا�سة تطبيقية عملية ومنهجية  الدرا�سة وحمورها، فهو  اأ�سا�ص  الثاين  الق�سم  اأما   •
فا�سل الربيعي واأ�سرابه، والتي ك�سفت كثرياً من احلقائق، واأهمها ما رّوج له الربيعي والآخرون 
اأو...،  اأو يف ع�سري  اليمن  يزعمون يف  كما  التوراة احلقيقية  الأ�سماء وعن جغرافية  ت�سابه  عن 
وكلها حم�ص تخيلت واأوهام ل اأ�سا�ص لها يف الواقع، وهذا يتبني بجلء �سافر من حيث مواجهة 
طرح الربيعي بالهمداين من جهة، وبالتوراة من جهة اأخرى، ومبواجهته 
باحلقائق والثوابت اجلغرافية من جهة ثالثة، مع مواجهته باأ�ستاذته الذين 

نقل عنهم نظريته وانتحلها منهم من جهة رابعة.
لروؤية  تعط  مل  الدرا�سة  هذه  يف  واملنهجية  املنطقية  املواجهات  هذه  كل 
اأ�سحاب هذه النظرية اأي قدر من املو�سوعية ناهيك عن امل�سداقية، ل�سيما 
ثابتة وقاطعة ول  كانت  نقده  الباحث يف معر�ص  التي ر�سدها  الأدلة  واأن 
قابلة  وهي غري  ومنعتها  لقوة حجيتها  ر�سني  لكل من�سف  اإنكارها  ميكن 
للنق�ص اإطلقاً، وهي ل تدع جماًل لل�سك باأن نظرية جغرافية التوراة على 
�سبيل العموم واأمنوذج الربيعي واأ�سرابه على وجه اخل�سو�ص مل تثبت على 
الت�سليل واخلداع  اليمن ولو بن�سبة )1%( وهذا يدل على حجم  جغرافية 
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الـــــــكـــــــتـــــــاب ر�ـــــشـــــالـــــة 
تـــــاريـــــخـــــيـــــة تـــطـــبـــق 
منهجية علمية جادة 
ومعاير  اأ�ــشــ�ــس  وفــق 
يــــتــــفــــق عــــلــــيــــهــــا كـــل 
واملن�شفني،  العقالء 
وكـــذلـــك هـــي اإ�ــشــبــاع 
لـــنـــهـــمـــة الـــبـــاحـــثـــني 
عــــن احلـــقـــيـــقـــة �ــشــد 
الإعــالم  اآلــيــة  تزييف 
واأذنابها  ال�شهيونية 
الـــعـــربـــي الـــــعـــــامل  يف 

والتزييف املتعمد واملق�سود الذي مار�سه الربيعي ورفاقه من رواد هذه النظرية.
اإ�سافة اإىل ما تقدم قام الباحث باإجراء تطبيقات كان يفرت�ص من رواد هذه النظرية انتهاجها 
لتدعيم نظريتهم، ولكن تبني بعد القيام بها والتحقق من نتائجها اأنهم مل يفعلوا ذلك لكونهم 
قد اأدركوا اأن مثل هذه التطبيقات املنهجية والعلمية لن تدعمهم، بل �ست�ساهم يف نق�ص ما هم 
عليه وتدح�سها، فعمدوا اإىل اللتفاف عليها وجتاهل �سرورتها العلمية واملنهجية، ف�سًل عن 

التلعبات اللغوية وال�سياقية واللفظية التي مور�ست ب�سكل متعمد ومق�سود!
وعلى العموم فالكتاب ر�سالة تاريخية تطبق منهجية علمية جادة، ودرا�سة وفق اأ�س�ص 
ومعايري يتفق عليها كل العقلء واملن�سفني، وكذلك هي اإ�سباع لنهمة الباحثني عن 
العربي  العامل  يف  واأذنابها  ال�سهيونية  الإعلم  اآلية  فيه  متار�ص  وقت  يف  احلقيقة 
�سللتهم من اأجل تزييف احلقائق و�سرت ما بقي من عري تتهافت معه كل النظريات 

التي ما زالت حتاول اإنقاذ كذب بني �سهيون.
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يحتوي الكتاب على 
مقت�شبٍة  معلوماٍت 
خمت�شرٍة،  ومعارَف 
�ــشــوٍر  مــن  م�شتقاة 
مــ�ــشــرقــٍة، ومــواقــَف 
ـــــــــــادرٍة، اقــتــبــ�ــشــهــا  ن
املـــــــوؤلـــــــف بـــعـــنـــايـــٍة 
وانـــتـــقـــاهـــا بــــدقــــٍة؛ 
مــــن عـــبـــق املـــا�ـــشـــي 
وقــ�ــشــ�ــِس الأنــبــيــاء 
و�ـــــشـــــر الـــعـــظـــمـــاء

 100 معلومة مهمة يف 
�الأر�ش �ملباركة

مبملكة  املقد�ص  بيت  جمعية  عن 
معلومة   100" كتاب:  البحرين 
اأمين  الأ�ستاذ  اإعداد  من  املباركة"،  الأر�ص  يف  مهمة 
مقت�سبٍة  معلوماٍت  على  الكتاب  يحتوي  ال�سعبان، 
ومعارَف خمت�سرٍة، م�ستقاة من �سوٍر م�سرقٍة، ومواقَف 
نادرٍة، اقتب�سها املوؤلف بعنايٍة وانتقاها بدقٍة؛ من عبق 
َوِطاأْت  ممن  العظماِء،  و�ِسرَيِ  الأنبياء  وق�س�ِص  املا�سي 
واملكاَن  املباركَة  والبقعَة  الطيبَة  الأر�َص  اأقداُمهم 

املقد�َص، لتبقى حا�سرة يف النفو�ص، �ساخ�سًة يف الذاكرة، مع تر�سيِخ حمبتها 
العقديِّ  والتعلِق  الإمياينِّ  الرتباِط  وتقويِة  لها،  ال�سرعيِّ  الولِء  واإحياِء 

باملقد�سات.
خمت�سرة  مركزة  عبارات  فيه  اأن  اإل  الكتاب  حجم  �سغر  من  الرغم  على 
ل�ست�سعار  التاريخي،  والعمق  ال�سرعية  الأبعاد  من  العديد  لها  موثقة، 

وغر�ص حمبة تلك الأر�ص يف وجدان كل م�سلم.
 �قتبا�ضات من �لكتاب:

• يف الأر�ص املباركة: فل�سطني اجتباٌء وا�سطفاٌء واختياٌر وت�سريٌف وتعظيٌم 
وتقدي�ٌص وحمبٌة وتكرمٌي من اهلل.

�سالِت وَمهِبُط  • لأنها اأر�ُص الأنبياِء وُمتعبُدهم وحمراُب الأتقياِء وَمهُد الرِّ

اأ�سرة التحرير

صدر
حديثا
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الأر�ـــــــــــــــس  يف 
املـــــــــبـــــــــاركـــــــــة: 
اجتماٍع  اأعــظــُم 
عـــرَب الــتــاريــخ، 
فــيــِه  ــى  ــلَّ �ــشَ اإِْذ 
ــــنــــا �ــشــلــى  َنــــِبــــيُّ
الل عليه و�شلم 
بجميِع  اإمـــامـــاً 
الأنــــــــــبــــــــــيــــــــــاِء 
الل  �ـــــشـــــلـــــوات 
عليهم اأجمعني 
لــيــلــَة الإ�ـــشـــراء

الوحي وُذِكَرْت َبَرَكُتها يف خم�ِص اآياٍت من القراآِن الكرمي.
نا �سلى اهلل عليه و�سلم اإماماً  لَّى فيِه َنِبيُّ • يف الأر�ص املباركة: اأعظُم اجتماٍع عرَب التاريخ، اإِْذ �سَ

بجميِع الأنبياِء �سلوات اهلل عليهم اأجمعني ليلَة الإ�سراء.
َمْعِدُن  اإِيِلَياُء،  ُهَو  الَِّذي  امْلَْقِد�ِص  َبْيُت  َوُهَو  الأْق�َسى  املَ�ْسِجُد  تف�سريه)5/5(:  ابن كثري يف  قال   •
َوَداِرِهْم،  ّلتهم،  يِف حَمِ هم  َفاأَمَّ ُهْم،  ُكلُّ ُهَناِلَك  َلُه  ُجِمُعوا  َوِلهَذا  ِليِل؛  اخْلَ اإِْبَراِهيَم  َلُدْن  ِمْن  اْلأَْنِبَياِء 

لََواُت اهلِل َو�َسَلُمُه َعلَْيِه َوَعلَْيِهْم اأَْجَمِعنَي. ُم، �سَ ِئي�ُص امْلَُقدَّ َفَدلَّ َعلَى اأَنَُّه ُهَو اْلإَِماُم اْلأَْعَظُم، َوالرَّ
• يف الأر�ص املباركة: اأقاَم �سليماُن عليه ال�سلم اأعظَم مملكٍة للتوحيِد ِعرَب التاريخ.

ال�سلم:{َقاَل َربِّ اْغِفْر يِل َوَهْب يِل ُمْلًكا َل َيْنَبِغي ِلأََحٍد  �سليمان عليه  تعاىل عن  قال 
)تف�سري  بعده.  ل لأحٍد من  زاده ملكاً مل يح�سُ اُب } )�ص: 35(؛  اْلَوهَّ اأَْنَت  ِمْن َبْعِدي اإِنََّك 

ال�سعدي: �ص712(.
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امل�شلمني  ق�شية  خلدمة  املوثقة  البحوث  ت�شجيع  على  منا 
اإثراء  اإىل  واملهتمني  والباحثني  املخت�شني  ندعو  فاإننا  الأوىل، 

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

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

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

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

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

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

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

  

بيت املقدس للدراسات التوثيقية والبحوث

حرصا






