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منـــذ خ�شـــوع القد�ـــس لالحتـــالل ال�شهيـــوين يف العـــام 1967م ، ومع 
بدايـــة العام الدرا�شي اجلديد، �شكل اإدراج بلدية الحتالل يف مدينة 
القد�ـــس منهاًجـــا درا�شًيـــا اإ�شرائيلًيـــا جديًدا بدل املنهـــاج الفل�شطيني 
الـــذي كان يدر�ـــس يف مدار�ـــس املدينـــة املقد�شـــة - منـــذ مـــا يزيد على 
عقد من الزمان- بعد اأن كان املنهاج الأردين هو املعتمد يف املدار�س العربية يف املدينة منذ 
احتالل ال�شطر ال�شرقي عام 1967م، منعطًفا هاًما نحو تهويد املناهج التعليمية يف مدينة 

القد�س . 

وتقـــر الآن �شلطـــات الحتـــالل يف املدينـــة ولأول مرة منـــذ احتاللها هذا املنهـــاج التهويدي 
ال�شريـــح الـــذي يربـــي الطالـــب - منـــذ طفولته - علـــى قبول الحتـــالل؛ بل واعتبـــار كيان 
الحتـــالل وطنـــه الـــذي عليـــه اأن يفرح بـــه ويحتفل با�شتقاللـــه ؛ بل وبـــكل �شراحة يدعوه 
املنهـــاج لالمتنان لدولة الحتالل التي بف�شلها تتـــم رعايته ورعاية اأر�شه واآبائه، والإنعام 

والإنفاق عليهم!!

وهكذا تعمل �شلطات الحتالل على طم�س الهوية الفل�شطينية، وف�شل 
املواطـــن املقد�شـــي عـــن ثقافتـــه وقوميتـــه العربية عـــرب تطبيـــق املنهاج 
الدرا�شـــي "البجـــروت الإ�شرائيلي" يف خم�س مدار�ـــس مقد�شية ، وذلك 
بفر�ـــس واقـــع تعليمي جديـــد يف القد�س ؛ حيث تقـــوم املناهج اليهودية 
بتغييب امل�شجد الأق�شى، واعتبار الأماكن املقد�شة يف القد�س مقت�شرة 

على كني�شة القيامة وحائط الرباق، وقبة ال�شخرة )1(!! 

ـــا لأركان الهويـــة الوطنية  ول �شـــك اأن فر�ـــس ذلك املنهـــاج يعّد تقوي�شً
لل�شبـــان الفل�شطينيـــني يف �شرقـــي القد�ـــس، وهـــذه اخلطـــوة التي ي�شر 
امل�شوؤولون يف بلدية الحتالل اأنها اختيارية !! واجهت معار�شة عنيدة 

من اأهايل القد�س.  

حيـــث اإن التعليـــم يف القد�ـــس م�شتهـــدف مـــن قبـــل �شلطـــات الحتـــالل 

املشرف العام

ألول مرة

اإدراج  ي�شـــــــــــكل 
مــنــهــاج درا�ــشــي 
اإ�ـــــشـــــرائـــــيـــــلـــــي 
جـــــــــــــديـــــــــــــد يف 
مدار�س املدينة 
املــــــــقــــــــد�ــــــــشــــــــة 
بـــــــــديـــــــــاًل عـــن 
املعتمد  املنهاج 
مــــــنــــــعــــــطــــــفــــــا 
مـــــهـــــمـــــا نـــحـــة 
املناهج  تهويد 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة
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واأذرعهـــا املختلفـــة، وو�شـــل التهويـــد اإىل التعليـــم بعدمـــا هـــّودوا احلجر وال�شجـــر ، فها هم 
ميار�شون تهويدهم املمنهج للمناهج الدرا�شية ، وذلك بتزوير التاريخ الفل�شطيني وهويته 
الإ�شالمية والعربية؛ وذلك من خالل منهاج يدر�س اأبناء القد�س اأن القد�س عا�شمة دولة 
اإ�شرائيل ! واأن عمر بن اخلطاب ر�شي اهلل عنه كان يحتل القد�س، وقد حررتها "اإ�شرائيل" 

يف العام 1967م وما اإىل ذلك !!!

ويت�شمـــن املنهـــاج اجلديـــد اأن "الهيـــكل" حقيقـــي وموجـــود مـــكان امل�شجـــد الأق�شـــى، واأن 
بلديـــة الحتالل تعطي الرتاخي�س لتنظيـــم البناء يف املدينة املقد�شة؛ ولكنها تهدم منازل 
"الفل�شطينيـــني الفو�شويـــني"! وتر�شخ بفكرهم الأ�شماء العربيـــة لل�شوارع والأماكن يف 

املدينة املقد�شة، وت�شطب الأ�شماء الأ�شلية العربية للمدينة.

نعم؛ اأراد قادة اليهود وباحثوهم خلق تاريخ جديد لليهود واليهودية على اأر�س فل�شطني؛ 
واخـــرتاع �شعـــب، وتلفيق تاريخ عرب الآثار املزعومة، واملناهـــج املحرفة، والتاريخ امل�شطنع ، 

ليجعلوه مناهج علمية تدر�س يف مدار�شنا!!

وهـــذا نتـــاج متوا�شـــل من عمـــل الباحثني اليهـــود يف اإقنـــاع طلبتهم  اأن 
اليهـــود كانـــوا وعا�شـــوا علـــى هذه الأر�ـــس ل�شنني عديدة، ثم عـــادوا اإىل 
وطنهـــم بعدمـــا اأبعـــدوا عنه ق�شـــراً!! والزعم بـــاأن ُجّل املمار�شـــات التي 
ميار�شها اليهود يف فل�شطني م�شّوغة؛ لأنهم عندما عادوا اإىل فل�شطني 
-بزعمهـــم اأنهـــا لهـــم!- وجـــدوا فيهـــا �شكاناً غـــر يهود قـــد متكنوا من 

بيوتهم واأرا�شيهم؛ فعملوا على اإخراجهم!! 

مـــن هـــذا نالحـــظ اأن ا�شرتاتيجيـــة املوؤ�ش�شـــات الرتبويـــة والتعليميـــة  
اليهوديـــة تتمثـــل يف ن�شـــر ما تنتجـــه مراكزهم املتنا�شقـــة مع الحتالل 

على اأر�س فل�شطني. 

واليهـــود علـــى يقني اأن تلـــك الدرا�شات والبحـــوث �شرورية، ول منا�س 
مـــن العمل فيها وتوفر اأدواتها؛ بو�شفها اأ�شا�شاً للتعامل مع امل�شلمني 
والعـــرب واأهـــل فل�شطني؛ حتى ل يكون م�شرهـــم كم�شر ال�شليبني، 

تــــــــتــــــــمــــــــثــــــــل 
ا�ــشــرتاتــيــجــيــة 
ــــات  ــــش ــــ� ــــش ــــوؤ� امل
ـــــــويـــــــة  الـــــــرتب
ــيــمــيــة   والــتــعــل
الـــيـــهـــوديـــة يف 
ن�شر ما تنتجه 
مـــــــراكـــــــزهـــــــم 
ــقــة  ـــ ـــ ـــ ـــ املــتــنــا�ــش
مــع الحــتــالل 
عـــــلـــــى اأر�ـــــــــس 
فـــــلـــــ�ـــــشـــــطـــــني
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ول يتكـــرر معهـــم ما حدث مع غرهم، ولتلك الأ�شبـــاب، وغرها؛ اأ�شحت م�شوؤولية تنفيذ 
تلـــك الدرا�شات والأبحاث ونتاجهـــا م�شوؤولية اجلميع؛ اأفراداً وموؤ�ش�شات وقيادة؛ يف خدمة 

امل�شروع ال�شهيوين. 

العربيـــة  الهويـــة  اأجنـــدات الحتـــالل يف طم�ـــس  ذلـــك عمـــٌل خطـــٌر يخـــدم  اأن  �شـــك  ول 
والإ�شالميـــة؛ ف�شال عن تغييب وحتريف احلقائق الدينية والتاريخية واجلغرافية وربط 
اجليـــل الفل�شطينـــي بالفكر والوعي ال�شهيوين. وذلك يوؤكـــد عدم اكتفاء ال�شهاينة بادعاء 
الآثـــار والتاريـــخ يف القد�ـــس وفل�شطـــني، بـــل ويتجاوزون ذلـــك اإىل حماولت تزويـــر املناهج 
التدري�شية ، ول �شك اإن مثل هذه الأعمال تاأتي يف اإطار خمططات اليهود ولهاثهم امل�شعور 

وراء ت�شويه العقول لزرع كيانهم املزعوم .

امل�شرف العام 

د.عي�شى القدومي

÷

 : • الهوام�س 
1- م�شجد قبة ال�شخرة جزء من امل�شجد الأق�شى املبارك، ول توجد اأي خ�شو�شية �شرعية لل�شخرة .

فــــر�ــــس املـــنـــهـــاج 
يـــخـــدم اأجـــنـــدات 
الحـــــــــتـــــــــالل يف 
طــمــ�ــس الــهــويــة 
الـــــــــعـــــــــربـــــــــيـــــــــة 
والإ�ــــشــــالمــــيــــة؛ 
ـــــــال عـــــن  فـــــــ�ـــــــش
تغييب وحتريف 
احلـــــــــــقـــــــــــائـــــــــــق 
الـــــــــديـــــــــنـــــــــيـــــــــة 
والـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة 
واجلـــــغـــــرافـــــيـــــة



 م. مبتسم األحمد

ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال

 �سل�سلة بيت املقد�س للدرا�سات
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عـــــن اأبـــــــي هـــريـــرة 
ر�شي اهلل عنه ، عن 
الـــنـــبـــي �ــشــلــى اهلل 
 : قــال  و�شلم  عليه 
"ل ت�شـــــد الرحــــال 
ثـــالثـــة  ـــــــــى  اإلـــــ اإل 
مــ�ــشــاجــد املــ�ــشــجــد 
احلـــــــرام ومــ�ــشــجــد 
ــلــى  الـــــر�ـــــشـــــول �ــش
و�ــشــلــم  عـــلـــيـــه  اهلل 
الأق�شى" وم�شجد 

 منـــي يف ن�شـــر الثقافـــة املقد�شية ابتـــداًء ، والعلم ال�شرعـــي امل�شتفاد من 
كالم خـــر الربيـــة �شلـــى اهلل عليـــه واآلـــه و�شلـــم علـــى طريقـــة ال�شلـــف 
ال�شالـــح ر�شوان اهلل عليهـــم، ثم فقًها للواقع الذي نعي�س، فقد اأحببت 
اأن اأتعر�س - يف كل عدد من اأعداد هذه ال�شل�شلة النافعة- حلديث هام 
من الأحاديث املقد�شية ال�شحيحة؛ بح�شب ما يت�شع له املقام ، اأ�شرب اأغواره واأ�شتخرج فوائده 
العلميـــة املتعلقـــة ببيت املقد�س والأق�شى وفل�شطني على وجـــه اخل�شو�س، ثم اأعرج على ذكر 
غرها من الفوائد والأحكام، ول اأغفل كذلك عن ربط هذا ال�شرح مع الواقع وما يحدث على 

الأر�س اإن اقت�شى الأمر ذلك.

احلديث:
َِديَنِة برقم  ـــَة َواملمْ ِجِد َمكَّ ـــاَلِة يِف َم�شمْ ِل ال�شَّ روى البخـــاري رحمـــه اهلل يف �شحيحـــه يف )َبـــاب َف�شمْ
ُد  يِن َعبمْ ـــرَبَ َبـــُة َقاَل: اأَخمْ َثَنا �ُشعمْ ُن ُعَمـــَر َحدَّ �ـــسُ بمْ َثَنـــا َحفمْ 1115(: قـــال: َحدَّ
َبًعا، َقاَل:  ُه اأَرمْ ُ َعنمْ َي اهللَّ ُت اأََبا �َشِعيٍد َر�شِ ٍ َعنمْ َقَزَعَة َقاَل: �َشِمعمْ ُن ُعَمرمْ َِلِك بمْ املمْ
 ُ لَّى اهللَّ ِبـــيِّ �شَ ـــِه َو�َشلَّـــَم، َوَكاَن َغَزا َمَع النَّ ُ َعلَيمْ لَّى اهللَّ ِبـــيِّ �شَ ـــُت ِمـــنمْ النَّ �َشِمعمْ
ِريِّ  همْ َياُن َعنمْ الزُّ َثَنا �ُشفمْ َثَنا َعِليٌّ َحدَّ َوًة ، ح: َحدَّ َرَة َغزمْ َتيمْ َع�شمْ ِه َو�َشلََّم ِثنمْ َعلَيمْ
ِه َو�َشلََّم  ُ َعلَيمْ لَّى اهللَّ ُه، َعنمْ النَِّبيِّ �شَ ُ َعنمْ َي اهللَّ َرَة َر�شِ ِبي ُهَريمْ َعـــنمْ �َشِعيـــٍد َعنمْ اأَ
ِجِد  ـــَراِم، َوَم�شمْ َ ِجِد احلمْ َ�شمْ َحـــاُل اإِلَّ اإِىَل َثاَلَثـــِة َم�َشاِجَد املمْ َقـــاَل: "َل ُت�َشـــدُّ الرِّ

�َشى". أَقمْ ِجِد المْ ِه َو�َشلََّم، َوَم�شمْ ُ َعلَيمْ لَّى اهللَّ �ُشوِل �شَ الرَّ

َحاُل اإِلَّ اإِىَل َثاَلَثِة  ورواه م�شلم رحمه اهلل يف �شحيحه يف )َباب َل ُت�َشدُّ الرِّ
َم�َشاِجَد برقم 2475- 2476(:

َنَة َقاَل  ِن ُعَييمْ ٍب َجِميًعا َعنمْ ابمْ ُن َحـــرمْ ُ بمْ ٌرو النَّاِقُد َوُزَهرمْ َثِنـــي َعممْ - قـــال: َحدَّ
َرَة ر�شي اهلل  ـــِريِّ َعنمْ �َشِعيٍد َعنمْ اأَِبـــي ُهَريمْ همْ َياُن َعنمْ الزُّ َثَنـــا �ُشفمْ ـــٌرو: َحدَّ َعممْ
َحاُل اإِلَّ اإِىَل َثاَلَثِة  ِه َو�َشلََّم: "َل ُت�َشدُّ الرِّ ُ َعلَيمْ لَّى اهللَّ ُلـــُغ ِبِه النَِّبيَّ �شَ عنـــه، َيبمْ

�َشى" أَقمْ ِجِد المْ َراِم َوَم�شمْ َ ِجِد احلمْ ِجِدي َهَذا َوَم�شمْ َم�َشاِجَد َم�شمْ

مساهمة

م . مبتسم األمحد
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 َ َناِد َغرمْ إِ�شمْ ـــِريِّ ِبَهَذا المْ همْ َمٍر َعنمْ الزُّ لَى َعنمْ َمعمْ أَعمْ ُد المْ َثَنا َعبمْ َبَة َحدَّ ُن اأَِبـــي �َشيمْ ِر بمْ َثَنـــاه اأَُبـــو َبكمْ وَحدَّ
َحاُل اإِىَل َثاَلَثِة َم�َشاِجَد". اأَنَُّه َقاَل: "ُت�َشدُّ الرِّ

نَّ  َفٍر اأَ ُن َجعمْ ِميـــِد بمْ َ ُد احلمْ َثِني َعبمْ ٍب َحدَّ ُن َوهمْ َثَنا ابمْ ِلـــيُّ َحدَّ أَيمْ ُن �َشِعيٍد المْ َثَنـــا َهـــاُروُن بمْ - وقـــال: َحدَّ
 ، رِبُ ـــَرَة ر�شي اهلل عنه ُيخمْ َبا ُهَريمْ نَُّه �َشِمَع اأَ َثُه اأَ َغرَّ َحدَّ أَ نَّ �َشلمَْمـــاَن المْ َثُه اأَ ـــَن اأَِبـــي اأََن�ٍس َحدَّ ـــَراَن بمْ ِعممْ
َبِة  َكعمْ ِجـــِد المْ ـــا ُي�َشاَفـــُر اإِىَل َثاَلَثـــِة َم�َشاِجَد َم�شمْ َ نَّ ـــِه َو�َشلَّـــَم َقـــاَل: "اإِ ُ َعلَيمْ لَّـــى اهللَّ ِ �شَ اأَنَّ َر�ُشـــوَل اهللَّ

يِلَياَء". ِجِد اإِ ِجِدي َوَم�شمْ َوَم�شمْ

• شرح احلديث :

أواًل: مفردات الباب:
ل ت�شد: على البناء للمفعول، نفي واملراد النهي.

الرحال: كناية عن ال�شفر لأن �شّدها لزم لل�شفر فخرج على الغالب.

ثانيًا: املعنى اإلمجالي:
قـــال ابن حجر رحمـــه اهلل )63/3 "الفتح"- باب ف�شل ال�شالة يف م�شجد 
مكـــة واملدينـــة(: " ويف هـــذا احلديث ف�شيلـــة هذه امل�شاجـــد ومزيتها على 
غرهـــا لكونهـــا م�شاجـــد الأنبيـــاء، ولأن الأول قبلة النا�ـــس واإليه حجهم، 

والثاين كان قبلة الأمم ال�شالفة، والثالث اأ�ش�س على التقوى".

قـــال النـــووي رحمـــه اهلل )239/9 "�شـــرح م�شلـــم"(: "ويف هـــذا احلديـــث 
ف�شيلة هذه امل�شاجد الثالثة، وف�شيلة �شد الرحال اإليها، لأن معناه عند 

جمهور العلماء، ل ف�شيلة يف �شد الرحال اإىل م�شجد غرها".

قال الطيبي رحمه اهلل: "هو اأبلغ من �شريح النهي، كاأنه قال )ل ي�شتقيم 
اأن يق�شـــد بالزيـــارة اإل هذه البقاع لخت�شا�شها مبـــا اخت�شت به(" )فتح 

الباري 77/3(.

احلـــــــــديـــــــــث  يف 
فــــ�ــــشــــيــــلــــة هـــــذه 
امل�شاجد ومزيتها 
عـــــــلـــــــى غـــــرهـــــا 
م�شاجد  لــكــونــهــا 
ولأن  الأنــــبــــيــــاء، 
الأول قبلة النا�س 
واإلـــــيـــــه حــجــهــم، 
والثاين كان قبلة 
ال�شالفة،  الأمم 
والـــثـــالـــث اأ�ــشــ�ــس 
عـــــلـــــى الــــتــــقــــوى
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ثالثًا: راوي احلديث:
ومدار الأحاديث على ال�شحابي اجلليل اأبو هريرة ر�شي اهلل عنه.

وهـــو الإمـــام الفقيـــه املجتهد احلافـــظ، �شاحب ر�شـــول اهلل �شلـــى اهلل عليه و�شلـــم، اأبو هريرة 
الدو�شي اليماين. �شيد احلفاظ الأثبات.

اختلف يف ا�شمه على اأقوال جمة ؛ اأرجحها: عبدالرحمن بن �شخر.

ويقـــال: كان يف اجلاهليـــة ا�شمـــه: عبـــد �شم�س، اأبـــو الأ�شود ؛ ف�شماه ر�شـــول اهلل �شلى اهلل عليه 
و�شلم: عبد اهلل ؛ وكناه: اأبا هريرة.

وامل�شهور عنه اأنه كني باأولد هرة برية. قال: وجدتها، فاأخذتها يف كمي ؛ فكنيت بذلك.

حمـــل عـــن النبـــي �شلى اهلل عليه و�شلم علماً كثراً طيباً مباركاً فيه مل يلحق يف كرثته، وروى 
كذلـــك عـــن اأبّي، واأبي بكـــر، وعمر، واأ�شامة، وعائ�شـــة، والف�شل، وب�شرة بن اأبـــي ب�شرة، وكعب 

احلرب ر�شي اهلل عنهم جميًعا.

وحّدث عنه خلق كثر من ال�شحابة والتابعني ؛ فقيل: بلغ عدد اأ�شحابه 
ثمان مائة، قال البخاري رحمه اهلل: روى عنه، ثمان مائة اأو اأكرث.

كان مقدمه واإ�شالمه يف اأول �شنة �شبع، عام خيرب.

وقـــال عبدالرحمـــن بن لبينة: راأيـــت اأبا هريرة ر�شي اهلل عنـــه رجاًل اآدم، 
بعيد ما بني املنكبني، اأفرق الثنيتني، ذا �شفرتني.

وقـــال قـــرة بـــن خالد: قلـــت لبن �شريـــن: اأكان اأبـــو هريـــرة خم�شو�شناً ؟ 
قال: بل كان ليناً، وكان اأبي�س، حليته حمراء، يخ�شب.

قـــال اأبـــو هريـــرة ر�شـــي اهلل عنـــه، خـــرج النبـــي �شلـــى اهلل عليـــه و�شلم اإىل 
خيـــرب، وقدمـــت املدينة مهاجـــراً، ف�شليت ال�شبح خلـــف �شباع بن عرفطة 
كان ا�شتخلفه، فقراأ يف ال�شجدة الأوىل ب�شورة مرمي ؛ ويف الآخرة:{ ويل 

مــــدار الأحـــاديـــث 
عــلــى الــ�ــشــحــابــي 
اجلــــــلــــــيــــــل اأبـــــــــو 
هــــــريــــــرة ر�ـــشـــي 
الإمـــــام  عــنــه  اهلل 
املجتهد  الــفــقــيــه 
احلافظ، �شاحب 
اهلل  ر�ـــــــــــــشـــــــــــــول 
عليه  اهلل  �ــشــلــى 
و�ــشــلــم الــدو�ــشــي 
الــــيــــمــــاين. �ــشــيــد 
الأثبات احلفاظ 
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للمطففني} ، وروى عنه قي�س بن اأبي حازم: جئت يوم خيرب بعد ما فرغوا من القتال.

وقال ابن اأبي خالد: حدثنا قي�س: قال لنا اأبو هريرة ر�شي اهلل عنه: �شحبت ر�شول اهلل �شلى 
اهلل عليه و�شلم ثالث �شنني.

واأمـــا حميـــد بـــن عبدالرحمن احلمـــري، فقال: �شحـــب اأربع �شنـــني. وهذا اأ�شـــح. فمن فتوح 
خيرب اإىل الوفاة اأربعة اأعوام وليال.

وقد جاع اأبو هريرة ر�شي اهلل عنه، واحتاج، ولزم امل�شجد.

قـــال ابـــن �شريـــن رحمـــه اهلل: قال اأبـــو هريرة ر�شـــي اهلل عنه: لقـــد راأيتني اأ�شـــرع بني القرب 
واملنـــرب مـــن اجلوع، حتى يقولوا: جمنون ! وعـــن ه�شام، عن حممد، قال: كنا عند اأبي هريرة 
ر�شـــي اهلل عنـــه، فتمخط، فم�شـــح بردائه، وقال: احلمدهلل الذي متخـــط اأبو هريرة ر�شي اهلل 
عنـــه يف الكتـــان! لقد راأيتني، واإين لأخر ليما بني منزل عائ�شة واملنرب مغ�شياً علّي من اجلوع، 
فيمـــر الرجـــل، فيجل�س علـــى �شدري، فاأرفع راأ�شـــي فاأقول: لي�س الذي تـــرى، اإنا هو اجلوع. 

قلت: كان يظنه من يراه م�شروعاً، فيجل�س فوقه لرقيه، اأو نحو ذلك.

حّدث جماهد، عن اأبي هريرة ر�شي اهلل عنه، قال: واهلل ؛ اإن كنت لعتمد 
علـــى الأر�ـــس من اجلـــوع، واإن كنت لأ�شّد احلجر علـــى بطني من اجلوع ؛ 
ولقـــد قعـــدت على طريقهم، فمـــر بي اأبو بكر ر�شي اهلل عنـــه، ف�شاألته عن 
اآية يف كتاب اهلل ما اأ�شاأله اإل لي�شتتبعني فمر، ومل يفعل، فمر عمر ر�شي 
اهلل عنـــه، فكذلـــك، حتـــى مر بي ر�شـــول اهلل �شلى اهلل عليـــه و�شلم، فعرف 
مـــا يف وجهـــي مـــن اجلـــوع، فقـــال: " اأبو هريـــرة ر�شي اهلل عنـــه " ؟، قلت: 
لبيك يا ر�شول اهلل. فدخلت معه البيت، فوجد لبناً يف قدح، فقال: " من 
اأيـــن لكـــم هذا " ؟ قيل: اأر�شل به اإليـــك فالن. فقال: " يا اأبا هريرة ر�شي 
اهلل عنـــه، انطلـــق اإىل اأهـــل ال�شفة ، فادعهـــم " وكان اأهـــل ال�شفة اأ�شياف 
الإ�شـــالم، ل اأهـــل ول مال اإذا اأتت ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم �شدقة، 
اأر�شـــل بهـــا اإليهـــم، ومل ي�شب منهـــا �شيئـــاً، واإذا جاءته هديـــة، اأ�شاب منها 
واأ�شركهـــم فيهـــا، ف�شـــاءين اإر�شاله اإيـــاي، فقلت: كنت اأرجـــو اأن اأ�شيب من 

كــــــــــــــان اأهـــــــــــل 
الــــــــ�ــــــــشــــــــفــــــــة 
اأ�ــــــــــشــــــــــيــــــــــاف 
الإ�ـــــــشـــــــالم، ل 
مــال  ول  اأهـــــل 
ر�شول  اأتــت  اإذا 
اهلل  �شلى  اهلل 
عـــلـــيـــه و�ـــشـــلـــم 
اأر�شل  �شدقة، 
بــــهــــا اإلــــيــــهــــم، 
يـــ�ـــشـــب  ومل 
ـــهـــا �ـــشـــيـــئـــاً مـــن
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ـــــــــــي  عـــــــــــــــن  اأب
هـــريـــرة ر�ــشــي 
ــــه عـــنـــه،  ـــــ الــــلـــــ
واهلل،  قـــــــــال: 
مـــــا خـــلـــق اهلل 
ي�شمع  مــوؤمــنــاً 
اأحبني،  اإل  بي 
بف�شل  وهـــــذا 
دعـــــــوة ر�ـــشـــول 
اللـه �شلى اللـه 
عـــلـــيـــه و�ـــشـــلـــم 
لــــــــــه ولأمـــــــــــــه

هـــذا اللـــنب �شربـــة اأتقوى بها، وما هـــذا اللنب يف اأهل ال�شفة ! ومل يكن مـــن طاعة اهلل وطاعة 
ر�شولـــه ُبـــد، فاأتيتهـــم، فاأقبلوا جميبني، فلمـــا جل�شوا، قال: "خذ يا اأبا هريـــرة ر�شي اهلل عنه، 
فاأعطهـــم"؛ فجعلـــت اأعطـــي الرجل، في�شرب حتـــى يروى، حتى اأتيت علـــى جميعهم ؛ وناولته 

ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم، فرفع راأ�شه اإيّل متب�شماً، وقال: " بقيت اأنا واأنت ".

قلـــت: �شدقـــت يـــا ر�شول اهلل. قال: " فا�شـــرب ". ف�شربت؛ فقال: " ا�شـــرب "، ف�شربت؛فما زال 
يقول: ا�شرب، فاأ�شرب ؛ حتى قلت: والذي بعثك باحلق، ما اأجد له م�شاغاً. فاأخذ، ف�شرب من 

الف�شلة.

قـــال اأبـــو كثـــر ال�شحيمي وا�شمه: يزيـــد بن عبد الرحمن: حدثني اأبـــو هريرة ر�شي اهلل عنه، 
قال: واهلل، ما خلق اهلل موؤمناً ي�شمع بي اإل اأحبني. قلت: وما علمك بذلك ؟ قال: اإن اأمي كانت 
م�شركـــة، وكنـــت اأدعوها اإىل الإ�شـــالم، وكانت تاأبى علّي، فدعوتها يومـــاً ؛ فاأ�شمعتني يف ر�شول 
اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم ما اأكره؛ فاأتيت ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم، واأنا اأبكي، فاأخربته، 
و�شاألتـــه اأن يدعـــو لهـــا ؛ فقـــال: " اللهـــم اهـــِد اأم اأبي هريرة "فخرجـــت اأعدو اأب�شرهـــا؛ فاأتيت، 
فـــاإذا الباب جمـــاف، و�شمعت خ�شخ�شة املاء، و�شمعـــت ح�شي، فقالت: كما 
اأنـــت، ثـــم فتحت، وقد لب�شت درعهـــا، وعجلت من خمارهـــا، فقالت: اأ�شهد 
اأن ل اإله اإل اهلل، واأن حممداً عبده ور�شوله.قال: فرجعت اإىل ر�شول اهلل 
�شلـــى اهلل عليـــه و�شلم، اأبكي مـــن الفرح كما بكيت من احلـــزن؛ فاأخربته، 
وقلت: ادع اهلل اأن يحببني واأمي اإىل عباده املوؤمنني؛ فقال: " اللهم، حبب 

عبيدك هذا واأمه اإىل عبادك املوؤمنني، وحببهم اإليهما".

وكان حفظ اأبي هريرة ر�شي اهلل عنه اخلارق من معجزات النبوة.

قـــال حممـــد بن املثنـــى الزمن: حدثنا اأبـــو بكر احلنفـــي: حدثنا عبد اهلل 
بن اأبي يحيى: �شمعت �شعيد بن اأبي هند، عن اأبي هريرة ر�شي اهلل عنه: 
اأن ر�شـــول اهلل �شلـــى اهلل عليـــه و�شلم قال: " األ ت�شاألنـــي من هذه الغنائم 
التي ي�شاألني اأ�شحابك " ؟ قلت: اأ�شاألك اأن تعلمني مما علمك اهلل؛ فنزع 
نرة كانت على ظهري؛ فب�شطها بيني وبينه، حتى كاأين اأنظر اإىل النمل 
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اأبــــــــــو هــــريــــرة 
ر�شي اهلل عنه 
اأحـــــــفـــــــظ مـــن 
احلديث  روى 
دهــــــــــــــــره،  يف 
وقال عنه  قال 
اهلل  ر�ــــــــشــــــــول 
�شلى اهلل عليه 
و�ــشــلــم: " اأبـــو 
هـــريـــرة ر�ــشــي 
وعــاء  عنه  اهلل 
مــــن الـــعـــلـــم "

يـــدب عليهـــا ؛ فحدثني، حتى اإذا ا�شتوعبـــت حديثه، قال: " اجمعها ف�شرها اإليك " فاأ�شبحت 
ل اأ�شقط حرفاً مما حدثني.

وعـــن ابـــن �شهـــاب، عـــن �شعيد، واأبـــي �شلمة: اأن اأبـــا هريرة ر�شـــي اهلل عنه قال: اإنكـــم تقولون: 
اإن اأبـــا هريـــرة ر�شـــي اهلل عنه يكـــرث احلديث عن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليـــه و�شلم ! وتقولون: 
مـــا للمهاجريـــن والأن�شـــار ل يحدثـــون مثلـــه ! واإن اإخـــواين املهاجرين كان ي�شغلهـــم ال�شفق 
بالأ�شـــواق، وكان اإخـــواين مـــن الأن�شـــار ي�شغلهـــم عمـــل اأموالهـــم ؛ وكنـــت امـــرءاً م�شكينـــاً من 
م�شاكني ال�شفة، األزم ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم على ملء بطني، فاأح�شر حني يغيبون، 
واأعـــي حـــني ين�شـــون، وقد قال ر�شول اهلل �شلـــى اهلل عليه و�شلم يف حديث يحدثـــه يوماً: " اإنه 
لـــن يب�شـــط اأحـــد ثوبـــه حتى اأق�شي جميـــع مقالتي، ثم يجمـــع اإليه ثوبه، اإل وعى مـــا اأقول ". 
فب�شطت نرة علي، حتى اإذا ق�شى مقالته، جمعتها اإىل �شدري؛ فما ن�شيت من مقالة ر�شول 

اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم تلك من �شيء.

عـــن اأبـــي �شعيـــد اخلدري ر�شـــي اهلل عنه : قال ر�شـــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلـــم: " اأبو هريرة 
ر�شي اهلل عنه وعاء من العلم ".

وقـــال ال�شافعـــي رحمـــه اهلل: اأبـــو هريـــرة ر�شـــي اهلل عنه اأحفـــظ من روى 
احلديث يف دهره.

وعـــن حمـــاد بـــن زيد قـــال: حدثني عمـــرو بن عبيـــد الأن�شـــاري: حدثني 
اأبـــو الزعيزعـــة كاتب مـــروان: اأن مـــروان اأر�شل اإىل اأبي هريـــرة ر�شي اهلل 
عنه، فجعل ي�شاأله، واأجل�شني خلف ال�شرير، واأنا اأكتب، حتى اإذا كان راأ�س 
احلول، دعا به، فاأقعده من وراء احلجاب، فجعل ي�شاأله عن ذلك الكتاب، 

فما زاد ول نق�س، ول قدم ول اأخر. قلت: هكذا فليكن احلفظ.

وعـــن حمـــاد بـــن زيد، عـــن عبا�س اجلريـــري: �شمعـــت اأبا عثمـــان النهدي، 
قال: ت�شيفت اأبا هريرة ر�شي اهلل عنه �شبعاً ؛ فكان هو وامراأته وخادمه 
يعتقبـــون الليـــل اأثالثـــاً: ي�شلـــي هـــذا، ثـــم يوقظ هـــذا، وي�شلي هـــذا، ثم 

يوقظ هذا.
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قلت: يا اأبا هريرة ر�شي اهلل عنه، كيف ت�شوم ؟ قال: اأ�شوم من اأول ال�شهر ثالثاً.

وعـــن ابـــن �شعيـــد بـــن زيد الأن�شـــاري، عن �شرحبيـــل: اأن اأبا هريـــرة ر�شي اهلل عنـــه كان ي�شوم 
الثنني واخلمي�س.

وعن عبد العزيز بن املختار، عن خالد، عن عكرمة: اأن اأبا هريرة كان ي�شبح كل يوم اثني ع�شر 
األف ت�شبيحة، يقول: اأ�شبح بقدر ديني.

وعن ابن املبارك، عن وهيب بن الورد، عن �شلم بن ب�شر اأن اأبا هريرة بكى يف مر�شه: فقيل: 
مـــا يبكيـــك ؟ قال: ما اأبكى على دنياكم هذه، ولكن علـــى بعد �شفري، وقلة زادي، واأين اأم�شيت 

يف �شعود، ومهبطه على جنة اأو نار، فال اأدري اأيهما يوؤخذ بي.

وعن مالك، عن املقربي، قال: دخل مروان على اأبي هريرة يف �شكواه، فقال: �شفاك اهلل يا اأبا 
هريـــرة؛ فقـــال: اللهـــم، اإين اأحب لقاءك، فاأحـــب لقائي. قال: فما بلغ مـــروان اأ�شحاب القطا، 

حتى مات.

قـــال الواقـــدي: كان ينـــزل ذا احلليفـــة، ولـــه باملدينة دار، ت�شـــدق بها على 
مواليه، ومات �شنة ت�شع وخم�شني، وله ثمان و�شبعون �شنة.

وروى �شفيان بن عيينة، عن ه�شام بن عروة: اأن عائ�شة، واأبا هريرة ر�شي 
اهلل عنهما ماتا �شنة �شبع وخم�شني، قبل معاوية ب�شنتني.

وقيـــل: �شلـــى على اأبي هريرة ر�شي اهلل عنـــه الأمر الوليد بن عتبة بعد 
الع�شر، و�شيعه ابن عمر، واأبو �شعيد، ودفن بالبقيع.

قال ابن حزم رحمه اهلل يف كتاب " الإحكام يف اأ�شول الأحكام ": املتو�شطون 
فيمـــا روي عنهـــم من الفتاوى: عثمـــان، اأبو هريرة، عبد اهلل بن عمرو بن 
العا�ـــس، اأم �شلمـــة، اأن�ـــس، اأبو �شعيد، اأبو مو�شى، عبـــد اهلل بن الزبر، �شعد 

بن اأبي وقا�س، �شلمان، جابر، معاذ، اأبو بكر ال�شديق ر�شي اهلل عنهم .

فهـــم ثالثـــة ع�شـــر فقط، ميكـــن اأن يجمع مـــن فتيا كل امـــرئ منهم جزء 

كــــــــــــان  اأبــــــــو 
هـــــريـــــرة هــو 
وامــــــــــراأتــــــــــه 
وخــــــــــادمــــــــــه 
يــــعــــتــــقــــبــــون 
ــــــــــل  ــــــــــي ــــــــــل ال
اأثـــــــــــالثـــــــــــاً: 
هــذا،  ي�شلي 
ثـــــــم يــــوقــــظ 
هذا، وي�شلي 
هـــــــــــــــــذا، ثــــم 
يــوقــظ هــذا.



  �سل�سلة بيت املقد�س للدرا�سات

19
العدد ال�شاد�س ع�شر رم�شان 1434هـ يوليو 2013م

�شغر، وي�شاف اإليهم: الزبر: طلحة، وعبدالرحمن، وعمران بن ح�شني، واأبو بكرة الثقفي، 
وعبادة بن ال�شامت، ومعاوية ر�شي اهلل عنهم .

ثم باقي ال�شحابة ر�شي اهلل عنهم مقلون يف الفتيا، ل يروى عن الواحد اإل امل�شاألة وامل�شاألتني.

م�شنـــده: خم�شـــة اآلف وثـــالث مائة واأربعة و�شبعـــون حديثاًٍ. املتفق يف البخـــاري وم�شلم منها 
ثالث مائة و�شتة وع�شرون، وانفرد البخاري بثالثة وت�شعني حديثاً، وم�شلم بثمانية وت�شعني 

حديثاً.   )انظر: �شر اأعالم النبالء - الذهبي ج 2 رقم 126(

رابعًا: غريب احلديث:
ال�شالة يف م�شجد  باب ف�شل   - الفتح )63/3  اهلل عنه يف  ر�شي  ابن حجر  قال  • الرحال: 
ل( وهـــو للبعـــر كال�شرج للفر�ـــس، وكنى ب�شد  مكـــة واملدينـــة(: "والّرحـــال باملهملـــة جمع )رحمْ
الرحـــال عـــن ال�شفـــر لأنه لزمه، وخرج ذكرهـــا خمرج الغالب يف ركوب امل�شافـــر، واإل فال فرق 
بـــني ركـــوب الرواحـــل واخليل والبغال واحلمـــر وامل�شي يف املعنى املذكور، ويـــدل عليه قوله يف 

بع�س طرقه "اإنا ي�شافر" اأخرجه م�شلم من طريق عمران بن اأبي اأن�س 
عن �شليمان الأغر عن اأبي هريرة...".

• اإيليــــاء: قــــال النــــووي رحمه اهلل يف �شرحــــه ل�شحيح م�شلــــم )145/9 - باب 
ف�شل امل�شاجد الثالثة(: " .... واأما اإيلياء فهو بيت املقد�س وفيه ثالث لغات 
اأف�شحهــــن واأ�شهرهــــن هــــذه الواقعة هنــــا اإيلياء بك�شــــر الهمزة والــــالم وباملد 

والثانية كذلك اإل اأنه مق�شور والثالثة الياء بحذف الياء وباملد ...".

خامسًا: فوائد احلديث:

1- حكم زيارة بيت املقد�س، والعبادات امل�شروعة فيه:
قال �شيخ الإ�شالم رحمه اهلل يف جمموع فتاويه )5/27 وما بعدها(: َثَبَت يِف 
َحاُل اإلَّ  ـــُه َقاَل :"َل ُت�َشدُّ الرِّ ِه َو�َشلََّم اأَنَّ ُ َعلَيمْ لَّى اهللَّ ِ َعـــنمْ النَِّبيِّ �شَ ِحيَحـــنيمْ ال�شَّ
ِجِدي َهَذا "، َويِف  �َشى َوَم�شمْ أَقمْ ِجِد المْ َ�شمْ َراِم َواملمْ َ ِجِد احلمْ َ�شمْ اإىَل َثاَلَثِة َم�َشاِجَد : املمْ

يــبــلــغ مــ�ــشــنــده 
اآلف  خــمــ�ــشــة 
وثــــــــــــــــــــــــــــــالث 
مـــائـــة واأربـــعـــة 
و�ــــــشــــــبــــــعــــــون 
حديثاًٍ، واملتفق 
الـــبـــخـــاري  يف 
ومــــــــ�ــــــــشــــــــلــــــــم 
مــــنــــهــــا ثــــالث 
مــــائــــة و�ـــشـــتـــة 
وعــــــــ�ــــــــشــــــــرون 
ــــــــــا. حــــــــــديــــــــــًث
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َتِفي�ٌس  َرى َوُهَو َحِديٌث ُم�شمْ خمْ َرَة َوَقدمْ ُرِوَي ِمنمْ ُطُرٍق اأُ ِبي ُهَريمْ ِ ِمنمْ َحِديِث اأَِبي �َشِعيٍد َواأَ ِحيَحنيمْ ال�شَّ
ِديِق .  َقُبوِل َوالتَّ�شمْ يه ِبالمْ ِتِه َوَتلَقِّ حَّ ِعلمِْم َعلَى �شِ ُل المْ َمَع اأَهمْ َقُبوِل ؛ اأَجمْ ى ِبالمْ ُمَتلَقًّ

اَلِة  ُروَعِة ِفيِه : َكال�شَّ َ�شمْ ِد�ِس ِللمِْعَبـــاَدِة املمْ َقمْ ِت املمْ َفِر اإىَل َبيمْ َباِب ال�شَّ ِتحمْ ِلِمنَي َعلَـــى ا�شمْ ُ�شمْ َفـــَق ُعلََمـــاُء املمْ َواتَّ
نَّ  ِحيِحِه :"اأَ اِكُم يِف �شَ َ ِتـــَكاِف، َوَقدمْ ُرِوَي ِمنمْ َحِديٍث َرَواُه احلمْ اآِن َواِلعمْ ُقرمْ ـــِر َوِقَراَءِة المْ كمْ َعـــاِء َوالذِّ َوالدُّ
َمُه  ًما ُيَواِفُق ُحكمْ ـــِدِه َو�َشاأََلُه ُحكمْ َبِغي ِلأََحِد ِمنمْ َبعمْ ـــاَلُم �َشاأََل َربَُّه َثاَلًثا : ُملمًْكا َل َينمْ ـــِه ال�شَّ َمـــاَن َعلَيمْ �ُشلَيمْ
َي  ُن ُعَمَر َر�شِ اَلَة ِفيِه اإلَّ ُغِفَر َلُه " َوِلَهَذا َكاَن ابمْ َت َل ُيِريُد اإلَّ ال�شَّ َبيمْ نَُّه َل َيوؤُمُّ اأََحٌد َهَذا المْ َلُه اأَ َو�َشاأَ
ِلـــِه " َل ُيِريُد اإلَّ  َماَن ِلَقومْ َوُة �ُشلَيمْ يَبـــُه َدعمْ َرُب ِفيِه َماًء ِلُت�شِ ـــِه َفُي�َشلِّي ِفيـــِه َوَل َي�شمْ ـــُه َياأمِْتـــي اإَليمْ ُ َعنمْ اهللَّ
َعٍة . َيِويٍّ َوَل ِبدمْ ِه َوَل َياأمِْتيِه ِلَغَر�ِس ُدنمْ َفِر اإَليمْ اَل�َس النِّيَِّة يِف ال�شَّ ي اإخمْ َت�شِ اَلَة ِفيِه " َفاإِنَّ َهَذا َيقمْ ال�شَّ

َوَفاُء  ِه المْ ِتَكاِف ِفيِه َهلمْ َيِجُب َعلَيمْ ومْ اِلعمْ اَلِة ِفيـــِه اأَ ِه يِف ال�شَّ َفَر اإَليمْ ُعلََمـــاُء ِفيَمنمْ َنَذَر ال�شَّ َوَتَنـــاَزَع المْ
اِفِعيِّ . َلِن ِلل�شَّ ِن َوُهَما َقومْ ُهوَريمْ ِ َم�شمْ َلنيمْ ِرِه ؛ َعلَى َقومْ ِبَنذمْ

ِهَما .  ِ َبٍل َوَغرمْ ِن َحنمْ َمد بمْ ِل َماِلٍك َواأَحمْ يَن : ِمثمْ رَثِ أَكمْ ُل المْ ِر َوُهَو َقومْ َوَفاُء ِبَهَذا النَّذمْ  اأََحُدُهَما: َيِجُب المْ

ِر  نَُّه َل َيِجُب ِبالنَّذمْ ِلِه اأَ �شمْ نَّ ِمنمْ اأَ ُل اأَِبي َحِنيَفَة َفاإِ ـــايِن: َل َيِجـــُب َوُهَو َقومْ َوالثَّ
َيـــاِم  ـــاَلِة َوال�شِّ َر ال�شَّ ِع َفِلَهـــَذا ُيوِجـــُب َنـــذمْ ـــرمْ �ُشـــُه َواِجًبـــا ِبال�شَّ اإلَّ َمـــا َكاَن ِجنمْ
َر  ِع َوَل ُيوِجُب َنذمْ ـــرمْ �َشَها َواِجـــٌب ِبال�شَّ نَّ ِجنمْ ـــَرِة؛ َفـــاإِ ُعممْ ـــجِّ َوالمْ َ َدَقـــِة َواحلمْ َوال�شَّ
َهـــُب َماِلٍك  ِم َوُهَو َمذمْ ـــَدُه اإلَّ ِب�َشـــومْ ـــحُّ ِعنمْ ِتـــَكاَف َل َي�شِ ِتـــَكاِف؛ َفـــاإِنَّ اِلعمْ اِلعمْ

ُه .  ِ َعنمْ َواَيَتنيمْ َدى الرِّ َمد يِف اإحمْ َواأَحمْ

َي  ِحيِحِه َعنمْ َعاِئ�َشَة َر�شِ ُبَخاِريُّ يِف �شَ ا َرَواُه المْ وَن مِبَ َتجُّ وَن َفَيحمْ رَثُ أَكمْ ا المْ َواأَمَّ
 َ ِه َو�َشلََّم اأَنَُّه َقاَل :" َمنمْ َنَذَر اأَنمْ ُيِطيَع اهللَّ ُ َعلَيمْ لَّى اهللَّ َها َعنمْ النَِّبيِّ �شَ ُ َعنمْ اهللَّ
ِه  ُ َعلَيمْ لَّى اهللَّ ِه "؛ َفاأََمَر النَِّبيُّ �شَ �شِ َ َفاَل َيعمْ َي اهللَّ �شِ ُه َوَمنمْ َنَذَر اأَنمْ َيعمْ َفلمُْيِطعمْ
طمْ اأَنمْ َتُكوَن  ـــرَتِ َ َومَلمْ َي�شمْ ِر ِلـــُكلِّ َمنمْ َنَذَر اأَنمْ ُيِطيـــَع اهللَّ ـــذمْ َوَفـــاِء ِبالنَّ َو�َشلَّـــَم ِبالمْ
حُّ . َوَهَكـــَذا النَِّزاُع  ُل اأَ�شَ َقـــومْ ِع ، َوَهَذا المْ ـــرمْ َواِجِب ِبال�شَّ �ـــِس المْ اَعـــُة ِمـــنمْ ِجنمْ الطَّ
ُل ِمنمْ  �شَ ُه اأَفمْ ِه َو�َشلََّم َمَع اأَنَّ ُ َعلَيمْ لَّـــى اهللَّ ِجِد النَِّبيِّ �شَ َفَر اإىَل َم�شمْ َلـــومْ َنـــَذَر ال�شَّ
َرٍة َوَجَب  ومْ ُعممْ ـــجِّ اأَ َراِم حِلَ َ ِجِد احلمْ َ�شمْ َيـــاَن املمْ ا َلـــومْ َنَذَر اإتمْ �َشـــى َواأَمَّ أَقمْ ِجـــِد المْ َ�شمْ املمْ

ُعلََماِء.  ِرِه ِباتَِّفاِق المْ َوَفاُء ِبَنذمْ ِه المْ َعلَيمْ

ــــَفــــَق ُعــلَــَمــاُء  َاتَّ
َعلَى  ِلِمنَي  امل�شمْ
ــــَبــــاِب  ــــِتــــحمْ ا�ــــشمْ
اإىَل  ــــَفــــِر  الــــ�ــــشَّ
ــِد�ــِس  َــقمْ ـــِت املمْ َبـــيمْ
ــــــــِعــــــــَبــــــــاَدِة  ِلــــــــلمْ
ــــــُروَعــــــِة  ـَـــــ�ــــــشمْ املمْ
اَلِة  ِفيِه: َكال�شَّ
َعـــــــــــــاِء  َوالـــــــــــــدُّ
ـــــــــــــــِر  كمْ َوالـــــــــــــــذِّ
اآِن  ُقرمْ َوِقَراَءِة المْ
ـــــِتـــــَكـــــاِف َواِلعمْ
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�َشـــُد ِللمِْعَباَدِة �ِشَوى  ِد�ِس َمَكاٌن ُيقمْ َقمْ ِت املمْ �ـــَس يِف َبيمْ وقـــال اأي�شـــاً يف جمموع فتاويه )13/27(: "َوَليمْ
 ُ لَّى اهللَّ ِهممْ َكَما َكاَن النَِّبيُّ �شَ َم َعلَيمْ ِهممْ َوَتَرحَّ َتى َو�َشلََّم َعلَيمْ َومْ �َشـــى َلِكنمْ اإَذا َزاَر ُقُبوَر املمْ أَقمْ ِجـــِد المْ َ�شمْ املمْ
ُقُبوَر  َحاَبُه اإَذا َزاُروا المْ اَلُم " َكاَن ُيَعلُِّم اأَ�شمْ ِه ال�شَّ َحاَبُه َفَح�َشٌن َفاإِنَّ النَِّبيَّ َعلَيمْ ِه َو�َشلََّم ُيَعلُِّم اأَ�شمْ َعلَيمْ
ُ ِبُكممْ  نَّا اإنمْ �َشـــاَء اهللَّ مِْمَنـــاِت َواإِ ُوؤ ُوؤمِْمِننَي َواملمْ َياِر ِمـــنمْ املمْ ـــَل الدِّ همْ ُكـــممْ اأَ ـــاَلُم َعلَيمْ اأَنمْ َيُقـــوَل اأََحُدُهـــممْ : ال�شَّ
َعاِفَيَة اللَُّهمَّ َل  َ َلَنا َوَلُكممْ المْ اأَُل اهللَّ َتاأمِْخِرين َن�شمْ ُ�شمْ ُكممْ َواملمْ ِدِمنَي ِمنَّا َوِمنمْ َتقمْ ُ�شمْ ُ املمْ َحُم اهللَّ َلِحُقوَن َوَيرمْ

ِفرمْ َلَنا َوَلُهممْ ". َدُهممْ َواغمْ ِتنَّا َبعمْ َرُهممْ َوَل َتفمْ َنا اأَجمْ ِرممْ حَتمْ

2- ما ي�شرع يف امل�شجد الأق�شى من العبادات:
ِعَباَداُت  قال �شيخ الإ�شالم ابن تيمية رحمه اهلل يف جمموع الفتاوى )27/ 10 وما بعدها(: "َوالمْ
ِه  ُ َعلَيمْ لَّى اهللَّ ِجِد النَِّبيِّ �شَ ُروَعِة يِف َم�شمْ َ�شمْ ِعَباَداِت املمْ �ِس المْ �َشى ِهَي ِمنمْ ِجنمْ أَقمْ ِجِد المْ َ�شمْ ُروَعُة يِف املمْ َ�شمْ املمْ
َ�َشاِجِد  َرُع ِفيِه ِزَيـــاَدٌة َعلَى �َشاِئِر املمْ نَُّه ُي�شمْ َراَم َفاإِ َ ِجَد احلمْ َ�شمْ َ�َشاِجـــِد اإلَّ املمْ ِه ِمنمْ �َشاِئِر املمْ ِ َو�َشلَّـــَم َوَغـــرمْ
لَّى  ِجُد النَِّبيِّ �شَ ا َم�شمْ َوِد َواأَمَّ أَ�شمْ َجِر المْ َ ِبيُل احلمْ ِ َوَتقمْ َيَماِنيَّنيمْ ِ المْ َننيمْ كمْ ِتاَلُم الرُّ َبِة َوا�شمْ َكعمْ َواُف ِبالمْ الطَّ
ُح  �َس ِفيَها َما ُيَطاُف ِبِه َوَل ِفيَها َما ُيَتَم�شَّ َ�َشاِجِد َفلَيمْ �َشى َو�َشاِئُر املمْ أَقمْ ِجُد المْ َ�شمْ ِه َو�َشلََّم َواملمْ ُ َعلَيمْ اهللَّ

 ُ لَّى اهللَّ ِبـــيِّ �شَ ـــَرِة النَّ ـــُل . َفـــاَل َيُجـــوُز ِلأََحـــِد اأَنمْ َيُطوَف ِبُحجمْ ِبـــِه َوَل َمـــا ُيَقبَّ
َرِة  ـــنَي َوَل ِب�َشخمْ احِلِ ِبَياِء َوال�شَّ نمْ أَ ِ َذِلَك ِمنمْ َمَقاِبـــِر المْ ـــِه َو�َشلَّـــَم َوَل ِبَغـــرمْ َعلَيمْ
َثاِلَها ؛  َق َجَبِل َعَرَفاٍت َواأَممْ ِة الَِّتي َفـــومْ ُقبَّ َلِء : َكالمْ ِ َهوؤُ ِد�ـــِس َوَل ِبَغرمْ َقمْ ـــِت املمْ َبيمْ
َتَقَد اأَنَّ  َبـــِة . َوَمنمْ اعمْ َكعمْ �ِس َمـــَكاٌن ُيَطاُف ِبِه َكَما ُيَطاُف ِبالمْ أَرمْ �ـــَس يِف المْ َبـــلمْ َليمْ
 ِ ـــاَلِة اإىَل َغرمْ َتِقُد َجَواَز ال�شَّ ـــنمْ َيعمْ ـــُروعٌ؛ َفُهَو �َشرٌّ مِمَّ َهـــا َم�شمْ ِ ـــَواَف ِبَغرمْ الطَّ
َِديَنِة  ـــَة اإىَل املمْ َّا َهاَجَر ِمنمْ َمكَّ ِه َو�َشلَّـــَم مَل ُ َعلَيمْ لَّى اهللَّ ِبـــيَّ �شَ َبـــِة ؛ َفـــاإِنَّ النَّ َكعمْ المْ
ِلِمنَي  ُ�شمْ لَُة املمْ ِد�ِس َفَكاَنتمْ ِقبمْ َقمْ ِت املمْ ًرا اإىَل َبيمْ ِلِمنَي َثَماِنَيَة َع�َشَر �َشهمْ ُ�شمْ لَّى ِباملمْ �شَ
اآَن َكَما  ُقرمْ ُ يِف َذِلَك المْ َزَل اهللَّ َبِة َواأَنمْ َكعمْ لََة اإىَل المْ ِقبمْ َل المْ َ َحوَّ َة ُثمَّ اإنَّ اهللَّ ُدَّ َهِذِه املمْ
ِلُموَن اإىَل  ُ�شمْ ِه َو�َشلََّم َواملمْ ُ َعلَيمْ لَّى اهللَّ لَّى النَِّبيُّ �شَ َبَقَرِة " َو�شَ ُذِكَر يِف " �ُشوَرِة المْ

ِبَياِء". نمْ أَ ِه ِمنمْ المْ ِ َراِهيَم َوَغرمْ لَُة اإبمْ لََة َوِهَي ِقبمْ ِقبمْ اَرتمْ ِهَي المْ َبِة َو�شَ َكعمْ المْ

3- حكم اتخاذ ال�شخرة قبلة اأو مطافًا:
قـــال �شيخ الإ�شـــالم ابن تيمية رحمه اهلل يف جممـــوع الفتاوى )27/ 11(: 

ُروَعُة  َ�شمْ ِعَباَداُت املمْ المْ
ـــــــِجـــــــِد  ـَــــــ�ـــــــشمْ املمْ يِف 
ــى ِهــَي ِمــنمْ  ــ�ــشَ أَقمْ المْ
ـــاَداِت  ـــَب ـــِع ــ�ــِس المْ ِجــنمْ
يِف  ــــــِة  ــــــُروَع ــــــشمْ َــــــ� املمْ
ـــِي  ـــِب ـــِد الـــنَّ ـــِج ـــشمْ ـــ� َم
ــِه  ــيمْ ــلَ َع  ُ اهللَّ ــى  ــلَّ �ــشَ
ِمنمْ  ِه  ِ َوَغـــرمْ َو�َشلََّم 
ـَــ�ـــَشـــاِجـــِد  ـــِر املمْ ـــاِئ �ـــشَ
ــــــِجــــــَد  ـَـــــ�ــــــشمْ املمْ اإلَّ 
ــــــُه  ــــــــــــــَراَم َفــــــاإِنَّ َ احلمْ
ــَرُع ِفــيــِه ِزَيــــاَدٌة ُيــ�ــشمْ
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؛  ُقِتَل  لَّ  َواإِ َتاَب  َفاإِنمْ  َتَتاُب  ُي�شمْ َتدٌّ  ُمرمْ َكاِفٌر  َفُهَو  َها  اإَليمْ ُي�َشلِّي  لًَة  ِقبمْ َم  َيومْ المْ َرَة  خمْ اتََّخَذ ال�شَّ "َفَمنمْ 
َبِة؟  َكعمْ نمْ َيتَِّخُذَها َمَكاًنا ُيَطاُف ِبـــِه َكَما ُيَطاُف ِبالمْ َف مِبَ لًَة َلِكنمْ ُن�ِشَخ َذِلـــَك َفَكيمْ َهـــا َكاَنـــتمْ ِقبمْ َمـــَع اأَنَّ
ومْ َبَقًرا  َهـــا َغَنًما اأَ ُ ِبَحـــاِل َوَكَذِلَك َمنمْ َق�َشَد اأَنمْ َي�ُشوَق اإَليمْ ُه اهللَّ َرعمْ َبـــِة مَلمْ َي�شمْ َكعمْ ِ المْ ـــَواُف ِبَغـــرمْ َوالطَّ
نمْ ُي�َشاِفَر  ِعيِد اأَومْ اأَ َرُه يِف المْ ِلَق ِفيَها �َشعمْ نمْ َيحمْ ُل َواأَ �شَ فمْ ـــَة ِفيَها اأَ ِحيَّ أُ�شمْ َتِقُد اأَنَّ المْ َبَحَهـــا ُهَنـــاَك َوَيعمْ ِلَيذمْ
َواِف  ُوُقوِف َوالطَّ ِد�ِس يِف المْ َقمْ ُت املمْ ُه ِبَها َبيمْ ُموُر الَِّتي ُي�َشبَّ أُ َة َعَرَفَة ؛ َفَهِذِه المْ ِرَف ِبَها َع�ِشيَّ َها ِلَيعمْ اإَليمْ
 ِ َبٌة اإىَل اهللَّ َتِقًدا اأَنَّ َهَذا ُقرمْ ًئا ِمنمْ َذِلَك ُمعمْ اَلَلتِ، َوَمنمْ َفَعَل �َشيمْ ِبَدِع َوال�شَّ لمِْق ِمنمْ المْ َ ِح َواحلمْ بمْ َوالذَّ
َبٌة  اَلِة ُقرمْ َباَلَها يِف ال�شَّ ِتقمْ َتِقًدا اأَنَّ ا�شمْ َرِة ُمعمْ خمْ لَّى اإىَل ال�شَّ نمْ َتاَب َواإِلَّ ُقِتَل َكَما َلومْ �شَ َتَتاُب َفاإِ َفاإِنَُّه ُي�شمْ
�َشى". أَقمْ ِجِد المْ َ�شمْ ِم املمْ ِلِمنَي يِف ُمَقدِّ ُ�شمْ اِب ُم�َشلَّى املمْ طَّ َ َبِة ؛ َوِلَهَذا َبَنى ُعَمُر بمُْن اخلمْ َكعمْ َباِل المْ ِتقمْ َكا�شمْ

4- حكم ال�شالة عند ال�شخرة:
ا  قـــال �شيـــخ الإ�شـــالم ابـــن تيمية رحمـــه اهلل يف جممـــوع الفتـــاوى )27/ 12 وما بعدهـــا(: "َواأَمَّ
لََفاِء  ُ ِد اخلمْ َكاَن َعلَى َعهمْ َوَل  َحاَبُة  َوَل ال�شَّ ُه  َعنمْ  ُ َي اهللَّ ُعَمُر َر�شِ َدَها  ِعنمْ " َفلَممْ ُي�َشلِّ  َرُة  خمْ "ال�شَّ
َواَن ؛  َماَن َوَعِليٍّ َوُمَعاِوَيَة َوَيِزيَد َوَمرمْ �ُشوَفًة يِف ِخاَلَفِة ُعَمَر َوُعثمْ ٌة َبلمْ َكاَنتمْ َمكمْ َها ُقبَّ ا�ِشِديَن َعلَيمْ الرَّ
َنُة َكاَن  ِفتمْ ِ المْ َبرمْ ِن الزُّ َ ابمْ َنُه َوَبنيمْ اَم َوَوَقَع َبيمْ َِلِك ال�شَّ ُد املمْ ُنُه َعبمْ َّا َتَوىلَّ ابمْ َوَلِكنمْ مَل
ِرَف النَّا�َس  َِلِك اأَنمْ َي�شمْ ُد املمْ ِ َفاأََراَد َعبمْ َبرمْ ِن الزُّ َتِمُعوَن ِبابمْ وَن َفَيجمْ النَّا�ُس َيُحجُّ
ِف  يمْ َتـــاِء َوال�شَّ ـــَرِة، َوَك�َشاَها يِف ال�شِّ خمْ َة َعلَى ال�شَّ ُقبَّ ِ َفَبَنـــى المْ َبرمْ ـــِن الزُّ َعـــنمْ ابمْ
ِتَماِعِهممْ  َتِغُلـــوا ِبَذِلَك َعنمْ اجمْ ِد�ِس " َوَي�شمْ َقمْ ِت املمْ ـــَب النَّا�ـــَس يِف " ِزَياَرِة َبيمْ غِّ ِلُرَ
�َشاِن َفلَممْ  َحاَبِة َوالتَّاِبِعنَي َلُهـــممْ ِباإِحمْ ِعلمِْم َمـــنَّ ال�شَّ ُل المْ ا اأَهمْ ، َواأَمَّ ِ َبـــرمْ ـــِن الزُّ ِبابمْ
ِت َكاَن  بمْ َم ال�شَّ �ُشوَخٌة َكَما اأَنَّ َيـــومْ لَـــٌة َمنمْ ـــَرَة َفاإِنََّها ِقبمْ خمْ ُمـــوَن ال�شَّ َيُكوُنـــوا ُيَعظِّ
 ُ لَّى اهللَّ ٍد �شَ مَّ اَلُم ُثمَّ ُن�ِشَخ يِف �َشِريَعِة حُمَ ـــِه ال�شَّ ِعيـــًدا يِف �َشِريَعِة ُمو�َشى َعلَيمْ
َم  ِت َوَيومْ بمْ َم ال�شَّ وا َيـــومْ ِلِمنَي اأَنمْ َيُخ�شُّ �ـــَس ِللمُْم�شمْ َعِة َفلَيمْ ممْ ُ ِم اجلمْ ـــِه َو�َشلَّـــَم ِبَيومْ َعلَيمْ
ُمَها  ا ُيَعظِّ َ َرُة اإنَّ خمْ َيُهوُد َوالنَّ�َشاَرى، َوَكَذِلَك ال�شَّ َعُل المْ أََحِد ِبِعَباَدِة َكَما َتفمْ المْ

�ُس النَّ�َشاَرى .  َيُهوُد َوَبعمْ المْ

ِه  ُ َعلَيمْ لَّى اهللَّ اِل ِفيَها ِمنمْ اأَنَّ ُهَناَك اأََثُر َقَدِم النَِّبيِّ �شَ هَّ ُ �ُس اجلمْ ُكُرُه َبعمْ َوَما َيذمْ
نَُّه  ُه َمـــنمْ َيُظنُّ اأَ َذُب ِمنمْ ُه َكـــِذٌب . َواأَكمْ ُ َذِلَك : َفُكلُّ َو�َشلَّـــَم َواأََثـــُر ِعَماَمِتـــِه َوَغرمْ
اَلُم  ِه ال�شَّ ُد ِعي�َشى َعلَيمْ َكُر اأَنَُّه َمهمْ ََكاُن الَِّذي ُيذمْ بِّ َوَكَذِلَك املمْ ـــُع َقـــَدِم الرَّ �شِ َمومْ

ِلِمنَي  ِللمُْم�شمْ �َس  َليمْ
ــــــــــــــــــــوا  َيــُخــ�ــشُّ اأَنمْ 
ـــِت  ـــبمْ َم الـــ�ـــشَّ ــــــــــومْ َي
أََحـــــــــِد  َم المْ ــــــــــومْ َوَي
ـــا  ـــَم ــــــاَدِة َك ــــــَب ــــــِع ِب
ـــَيـــُهـــوُد  ـــَعـــُل المْ َتـــفمْ
ــــــاَرى  ــــــ�ــــــشَ َوالــــــنَّ
َوَكــــــــــــــــــَذِلــــــــــــــــــَك 
ــــــــَرُة  ــــــــخمْ الــــــــ�ــــــــشَّ
ــُمــَهــا  ــَعــظِّ ــــــا ُي َ اإنَّ
ــ�ــُس  ــَيــُهــوُد َوَبــعمْ المْ
ـــــــاَرى  ـــــــ�ـــــــشَ الـــــــنَّ
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ِيـــَزاُن اأَومْ اأَنَّ  َراُط َواملمْ نَّ ُهَناَك ال�شِّ ـــِة النَّ�َشاَرى َوَكَذا َمنمْ َزَعـــَم اأَ ُموِديَّ ـــَع َمعمْ �شِ ـــا َكاَن َمومْ َ َكـــِذٌب َواإِنَّ
ِظيُم  ِجِد َوَكَذِلَك َتعمْ َ�شمْ ِقيِّ املمْ ِنيُّ �َشرمْ َبمْ اِئُط املمْ َ نَِّة َوالنَّاِر ُهَو َذِلَك احلمْ َ َ اجلمْ َرُب ِبِه َبنيمْ وَر الَِّذي ُي�شمْ ال�شُّ

ُروًعا". �َس َم�شمْ ِعَها َليمْ �شِ لمْ�ِشلَِة اأَومْ َمومْ ال�شِّ

5-حكم زيارة م�شاعر الكفار يف فل�شطني:
ا ِزَياَرُة " َمَعاِبِد  قـــال �شيـــخ الإ�شـــالم ابن تيمية رحمه اهلل يف جمموع الفتـــاوى )27/ 14(: "َواأَمَّ
ُل  َ َذِلَك ؛ ِمثمْ ُيون " اأَومْ َغرمْ همْ ٍم " اأَومْ " �شَ ِت حَلمْ ُقَماَمِة " اأَومْ " َبيمْ ى " ِبالمْ ُ�َشمَّ ِع املمْ �شِ َومْ َل املمْ اِر " ِمثمْ ُكفَّ المْ
ٌة  َتَحبَّ َتِقًدا اأَنَّ ِزَياَرَتُه ُم�شمْ ِكَنِة ُمعمْ أَممْ َها . َفَمنمْ َزاَر َمَكاًنا ِمنمْ َهِذِه المْ ِهيٌّ َعنمْ "َكَناِئ�ِس النَّ�َشاَرى " َفَمنمْ
َتَتاُب َفاإِنمْ َتاَب  اَلِم ُي�شمْ إِ�شمْ ِتِه ؛ َفُهَو �َشالٌّ َخاِرٌج َعنمْ �َشِريَعِة المْ ِعَباَدِة يِف َبيمْ ُل ِمنمْ المْ �شَ ِعَباَدَة ِفيِه اأَفمْ َوالمْ

َواإِلَّ ُقِتَل . 

َهِب  َواٍل يِف َمذمْ اَلُة ِفيَها َفِللمُْعلََماِء ِفيَها َثاَلَثُة اأَقمْ اَجِة َوَعَر�َشتمْ َلُه ال�شَّ �َشاُن حِلَ نمْ إِ ا اإَذا َدَخلََها المْ َواأَمَّ
ُقـــوٌل َعنمْ َماِلٍك .  ـــُن َعِقيٍل َوُهَو َمنمْ َتاَرُه ابمْ لًَقا َواخمْ اَلُة ِفيَهـــا ُمطمْ ـــَرُه ال�شَّ ِه ِقيـــَل : ُتكمْ ِ َمـــد َوَغـــرمْ اأَحمْ

لَّ  ـــاَلِة َواإِ ـــَوٌر ُنِهَي َعنمْ ال�شَّ لًَقـــا . َوِقيـــَل : اإنمْ َكاَن ِفيَهـــا �شُ َوِقيـــَل : ُتَبـــاُح ُمطمْ
اِب  طَّ َ ِويٌّ َعنمْ ُعَمَر بمِْن اخلمْ ِه َوُهَو َمـــرمْ ِ َمد َوَغرمْ حمْ و�ٌس َعنمْ اأَ َفـــاَل َوَهـــَذا َمنمْ�شُ
ُخُل  ِه َو�َشلََّم َقاَل : " َل َتدمْ ُ َعلَيمْ لَّى اهللَّ ِه ؛ َفاإِنَّ النَِّبيَّ �شَ ِ ُه َوَغرمْ ُ َعنمْ َي اهللَّ َر�شِ
َة َكاَن  ِه َو�َشلََّم َمكَّ ُ َعلَيمْ لَّـــى اهللَّ َّا َفَتَح النَِّبيُّ �شَ وَرٌة" ، َومَل ًتـــا ِفيـــِه �شُ اََلِئَكـــُة َبيمْ املمْ
لَُم". ُ اأَعمْ َوُر َواهلَلَّ َيتمْ ِتلمَْك ال�شُّ َبَة َحتَّى حُمِ َكعمْ ُخلمْ المْ اِثيُل َفلَممْ َيدمْ َبة مَتَ َكعمْ يِف المْ

6-حكم زيارة امل�شجد الأق�شى يف الأوقات التي يق�شده فيها املبتدعة:
قال �شيخ الإ�شالم ابن تيمية رحمه اهلل يف جمموع الفتاوى )27/ 15(: " 
َبِغي  َقاِت ؛ َوَلِكنمْ َل َينمْ أَومْ ُروَعٌة يِف َجِميِع المْ ِد�ِس " َفَم�شمْ َقمْ ِت املمْ ا " ِزَياَرُة َبيمْ َواأَمَّ
ِر ؛  ِت ِعيـــِد النَّحمْ ـــَل َوقمْ ُل : ِمثمْ ـــالَّ ُدَهـــا ال�شُّ �شِ ِتـــي َتقمْ َقـــاِت الَّ أَومْ َتـــى يِف المْ اأَنمْ ُيوؤمْ
ِل  ِه ِلأَجمْ َفُر اإَليمْ ِه ِلَيِقُفوا ُهَنـــاَك َوال�شَّ ِل ُي�َشاِفُروَن اإَليمْ الَّ َفـــاإِنَّ َكِثًرا ِمـــنمْ ال�شُّ
َه ِبِهممْ  َبِغي اأَنمْ َل ُيَت�َشبَّ ٍب َوَينمْ ٌم ِباَل َريمْ رَّ َبٌة حُمَ َتِقًدا اأَنَّ َهَذا ُقرمْ ِريِف ِبِه ُمعمْ التَّعمْ

." ُ �َشَواُدُهممْ َوَل ُيَكرثَّ

ــا  ــاًن َمــَك َزاَر  َمــــنمْ 
ِكَنِة  أَممْ ِمنمْ َهِذِه المْ
اأَنَّ  ـــــَتـــــِقـــــًدا  ُمـــــعمْ
ٌة  َتَحبَّ ُم�شمْ ِزَياَرَتُه 
ــــِعــــَبــــاَدَة ِفــيــِه  َوالمْ
ـــــــُل ِمـــــنمْ  ـــــــ�ـــــــشَ اأَفمْ
ِتِه  َبيمْ يِف  ــِعــَبــاَدِة  المْ
ــــالٌّ  �ــــشَ َفـــــُهـــــَو  ؛ 
ــــــــنمْ  َخـــــــــــــــــــــاِرٌج َع
اَلِم  �شمْ إِ المْ �َشِريَعِة 
ـــَتـــَتـــاُب َفــــــاإِنمْ  ُيـــ�ـــشمْ
ــَل ــِت ُق َواإِلَّ  َتـــــاَب 
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7- حكم ال�شفر اإىل غري امل�شاجد الثالثة:
قـــال �شيـــخ الإ�شالم ابن تيميـــة رحمه اهلل يف جمموع الفتاوى )27/ 8 وما بعدهـــا(: " َوَلومْ َنَذَر 
وِر "  ِه َو�َشلََّم اأَومْ اإىَل " الطُّ ُ َعلَيمْ لَّى اهللَّ ِ النَِّبيِّ �شَ ومْ َقربمْ اَلُم " اأَ ِه ال�شَّ ِليـــِل َعلَيمْ َ ِ اخلمْ َفـــَر اإىَل " َقـــربمْ ال�شَّ
ِه  ُ َعلَيمْ لَّى اهللَّ اَلُم اأَومْ اإىَل " َجَبِل ِحَراَء " الَِّذي َكاَن النَِّبيُّ �شَ ِه ال�شَّ ِه ُمو�َشى َعلَيمْ ُ َعلَيمْ الَِّذي َكلََّم اهللَّ
ََقاَماِت  ََقاِبِر َواملمْ ِ َذِلَك ِمنمْ املمْ اآِن َوَغرمْ ُقرمْ ُكوِر يِف المْ َذمْ َغاِر املمْ ُي ِفيِه اأَومْ المْ َوحمْ ُد ِفيِه َوَجاَءُه المْ َو�َشلََّم َيَتَعبَّ
َوَفاُء  َباِل : مَلمْ َيِجبمْ المْ ِ ومْ اجلمْ ََغاَراِت اأَ �ِس املمْ َ�َشاِيِخ اأَومْ اإىَل َبعمْ ِبَياِء َواملمْ نمْ أَ �ِس المْ اَفِة اإىَل َبعمْ ُ�شَ َ�َشاِهِد املمْ َواملمْ
لَّى  ِي النَِّبيِّ �شَ ُه ؛ ِلَنهمْ ِهيٌّ َعنمْ ِع َمنمْ ََوا�شِ َفَر اإىَل َهِذِه املمْ َبَعةِ؛ َفاإِنَّ ال�شَّ أَرمْ ِة المْ أَِئمَّ ِر ِباتَِّفاِق المْ ِبَهَذا النَّذمْ
َ�َشاِجُد الَِّتي ِهَي ِمنمْ  َحاُل اإلَّ اإىَل َثاَلَثِة َم�َشاِجـــَد "؛ َفاإَِذا َكاَنتمْ املمْ ـــِه َو�َشلَّـــَم :" َل ُت�َشـــدُّ الرِّ ُ َعلَيمْ اهللَّ
ِجِد ُقَباء الَِّذي  َها - َحتَّى َم�شمْ َفِر اإَليمْ �ِس َقدمْ َنَهى َعنمْ ال�شَّ ممْ َ لََواِت اخلمْ ِ الَِّتي اأََمَر ِفيَها ِبال�شَّ ُبُيوِت اهللَّ
ُه ؛  ُ َعنمْ َي اهللَّ ِن ُعَمَر َر�شِ ِ َعنمْ ابمْ ِحيَحنيمْ ِه مِلَا َثَبـــَت يِف ال�شَّ َهَب اإَليمْ َِديَنِة اأَنمْ َيذمْ َتَحـــبُّ مِلَـــنمْ َكاَن ِباملمْ ُي�شمْ
ِمِذيُّ  مْ ٍت َراِكًبا َوَما�ِشًيـــا ، َوَرَوى الرتِّ ِتي ُقَباء ُكلَّ �َشبمْ ـــُه َكاَن َياأمْ ِه َو�َشلََّم اأَنَّ ُ َعلَيمْ لَّـــى اهللَّ ِبـــيِّ �شَ َعـــنمْ النَّ
ُهـــوَر ُثمَّ اأََتى  �َشَن الطُّ ِتـــِه َفاأَحمْ َر يِف َبيمْ ـــِه َو�َشلَّـــَم َقاَل : " َمـــنمْ َتَطهَّ ُ َعلَيمْ لَّـــى اهللَّ ِبـــيَّ �شَ نَّ النَّ ُه اأَ ُ َوَغـــرمْ

ِحيٌح .  ِمِذيُّ َحِديٌث َح�َشٌن �شَ مْ َرِة"؛ َقاَل الرتِّ اَلَة ِفيِه : َكاَن َلُه َكُعممْ ِجَد ُقَباء َل ُيِريُد اإلَّ ال�شَّ َم�شمْ

وِر  َفـــِر اإىَل الطُّ ـــِه َوَينمَْهى َعنمْ ال�شَّ َفـــِر اإَليمْ ـــُل َهـــَذا َينمَْهى َعنمْ ال�شَّ َفـــاإَِذا َكاَن ِمثمْ
�ِس؛  ممْ َ لََواِت اخلمْ َ ِلل�شَّ َع الَِّتي مَلمْ ُتنبمْ ََوا�شِ اآِن َوَكَما َذَكَر َماِلٌك املمْ ُقرمْ ُكوِر يِف المْ َذمْ املمْ
لَّى  ِ َعنمْ النَِّبيِّ �شَ ِحيَحنيمْ َهـــى َعنمْ اتَِّخاِذَها َم�َشاِجدَ؛ َفَقدمْ َثَبَت يِف ال�شَّ َبـــلمْ ُينمْ
َيُهـــوَد َوالنَّ�َشاَرى  ُ المْ ِته:" َلَعـــَن اهللَّ ـــُه َقاَل يِف َمَر�ـــسِ َمومْ ـــِه َو�َشلَّـــَم اأَنَّ ُ َعلَيمْ اهللَّ
َل َذِلَك  ُر َما َفَعُلـــوا َقاَلتمْ َعاِئ�َشـــُة َوَلومْ ِبَياِئِهـــممْ َم�َشاِجـــَد ُيَحذِّ َخـــُذوا اآَثـــاَر اأَنمْ اتَّ

ِجًدا " .  ُه َوَلِكنمْ ُكِرَه اأَنمْ ُيتََّخَذ َم�شمْ ُ ِرَز َقربمْ َلأُبمْ

ِه َو�َشلََّم اأَنَُّه َقاَل :"اإنَّ َمنمْ  ُ َعلَيمْ لَّى اهللَّ ِه َعنمْ النَِّبيِّ �شَ ِ ِلٍم َوَغرمْ ِحيِح ُم�شمْ َويِف �شَ
ُقُبوَر َم�َشاِجَد  ُقُبوَر َم�َشاِجَد اأَلَّ َفاَل َتتَِّخُذوا المْ لَُكـــممْ َكاُنوا َيتَِّخُذوَن المْ َكاَن َقبمْ
ٍء ِمنمْ  َحاَبُة ُي�َشاِفُروَن اإىَل �َشيمْ َهاُكممْ َعنمْ َذِلَك "؛ َوِلَهَذا مَلمْ َيُكنمْ ال�شَّ َفاإِينِّ اأَنمْ
ِه َوالنَِّبيُّ  ِ اَلُم َوَل َغرمْ ِه ال�شَّ ِليِل َعلَيمْ َ َراِهيَم اخلمْ َهِد اإبمْ ِبَياِء َل َم�شمْ أَنمْ َم�َشاِهـــِد المْ
ِ َكَما َثَبَت  َعَتنيمْ ِد�ِس َركمْ َقمْ ـــِت املمْ لَّى يِف َبيمْ َراِج �شَ ِعمْ لََة املمْ ـــِه َو�َشلََّم َليمْ ُ َعلَيمْ لَّـــى اهللَّ �شَ
�ُس النَّا�ِس  ِويِه َبعمْ ا َما َيرمْ ِه َواأَمَّ ِ ِحيِح َومَلمْ ُي�َشلِّ يِف َغرمْ ِديِث ال�شَّ َ َذِلَك يِف احلمْ

 ُ اهللَّ َلـــــَعـــــَن   "
ـــــــــــَيـــــــــــُهـــــــــــوَد  المْ
ــــاَرى  ــــ�ــــشَ َوالــــنَّ
ــــَخــــُذوا اآَثـــــاَر  اتَّ
ـــــممْ  ـــــِه ـــــاِئ ـــــَي ـــــِب اأَنمْ
ُر  ُيَحذِّ َم�َشاِجَد 
َما َفَعُلوا َقاَلتمْ 
َل  ـــومْ َعــاِئــ�ــَشــُة َوَل
ـــــــــِرَز  ـــــــَك َلأُبمْ َذِل
ُه َوَلــــِكــــنمْ  ُ َقـــــــربمْ
ُيتََّخَذ  اأَنمْ  ُكــِرَه 
ـــــِجـــــًدا " ـــــ�ـــــشمْ َم
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 ِ َد َقربمْ لَّى ِعنمْ اَلُم َو�شَ ِه ال�شَّ ِ ُمو�َشى َعلَيمْ َد َقربمْ لَّى ِعنمْ َِديَنِة َو�شَ لَّى يِف املمْ ـــُه �شَ َراِج "اأَنَّ ِعمْ ِمـــنمْ َحِديـــِث املمْ
َفِر اإىَل  ِريَن يِف ال�شَّ َُتاأَخِّ �ُس املمْ �َس َبعمْ وَعٌة . َوَقدمْ َرخَّ �شُ ُذوَبٌة َمومْ أََحاِديِث َمكمْ ِليِل "؛ َفُكلُّ َهِذِه المْ َ اخلمْ

ٍة". ِعيَّ ِة �َشرمْ وا ِبُحجَّ َتجُّ ِة َوَل احمْ أَِئمَّ ُقُلوا َذِلَك َعنمْ اأََحٍد ِمنمْ المْ َ�َشاِهِد َومَلمْ َينمْ املمْ

• ومما يتعلق مبثل هذه امل�شاألة فتيا ا�شُتفِتي فيها ال�شيخ – رحمه اهلل - جمموع الفتاوى 
اَلُم"؛ َفاأََجاب َ: ِه ال�شَّ ِليِل َعلَيمْ َ ِ اخلمْ �ِس" و"َقربمْ ُقدمْ )20/27(: َعنمْ ِزَياَرِة "المْ

ِر اأَومْ  كمْ ِقـــَراَءِة اأَومْ الذِّ ومْ المْ ِتَكاِف اأَ اَلِة ِفيِه َواِلعمْ ِد�ـــِس ِلل�شَّ َقمْ ـــِت املمْ َفـــُر اإىَل َبيمْ ـــا ال�شَّ ، اأَمَّ ِ ـــُد هلِلَّ ممْ َ "احلمْ
ِلِمنَي.  ُ�شمْ َتَحبٌّ ِباتَِّفاِق ُعلََماِء املمْ ُروٌع ُم�شمْ َعاِء: َفَم�شمْ الدُّ

ِبي �َشِعيٍد  َرَة َواأَ ِبـــي ُهَريمْ ِه َو�َشلََّم ِمنمْ َحِديِث اأَ ُ َعلَيمْ لَّى اهللَّ ِبـــيِّ �شَ ِ َعنمْ النَّ ِحيَحنيمْ َوَقـــدمْ َثَبـــَت يِف ال�شَّ
ِجِدي  �َشى َوَم�شمْ أَقمْ ِجِد المْ َ�شمْ َراِم َواملمْ َ ِجِد احلمْ َ�شمْ َحاُل اإلَّ اإىَل َثاَلَثِة َم�َشاِجَد: املمْ اأَنَُّه َقاَل: " َل ُت�َشدُّ الرِّ
 ِ ِحيَحنيمْ ُه، َويِف ال�شَّ ُل ِمنمْ �شَ ِه َو�َشلََّم اأَفمْ ُ َعلَيمْ لَّى اهللَّ ِ �شَ ِجُد َر�ُشوِل اهللَّ َراِم َوَم�شمْ َ ِجُد احلمْ َ�شمْ َهَذا". َواملمْ
َراَم (.  َ ِجَد احلمْ َ�شمْ اَلٍة ِفيَما �ِشَواُه اإلَّ املمْ ِف �شَ ٌ ِمنمْ اأَلمْ ِجِدي َهَذا َخرمْ اَلٌة يِف َم�شمْ ُه اأَنَُّه َقاَل: ) �شَ َعنمْ

ِبَياِء  أَنمْ ِه ِمنمْ َمَقاِبِر المْ ِ ِليِل " اأَومْ َغرمْ َ ِ اخلمْ ِد ِزَياَرِة " َقربمْ رَّ َفـــُر اإىَل جُمَ ـــا ال�شَّ َواأَمَّ
ِلِمنَي َل  ُ�شمْ ِة املمْ ُه اأََحٌد ِمنمْ اأَِئمَّ َتِحبَّ نَي َوَم�َشاِهِدِهممْ َواآَثاِرِهممْ َفلَممْ َي�شمْ احِلِ َوال�شَّ
ِر  َوَفاُء ِبَهَذا النَّذمْ ِه المْ ؛ َبلمْ َلومْ َنَذَر َذِلَك َناِذٌر مَلمْ َيِجبمْ َعلَيمْ ُهممْ ُ َبَعُة َوَل َغرمْ أَرمْ المْ
ِر ُكلِّ َما َكاَن َطاَعًة:  َوَفاُء ِبَنذمْ ا َيِجُب المْ َ ؛ َواإِنَّ ِهممْ ِ َبَعِة َوَغرمْ رمْ أَ ـــِة المْ أَِئمَّ ـــَد المْ ِعنمْ

ا.  ومْ َحجًّ ِ اأَ َدَقًة هلِلَّ ومْ �شَ ِتَكاًفا اأَ ًما اأَومْ اعمْ ومْ اَلًة اأَومْ �شَ َل َمنمْ َنَذَر �شَ ِمثمْ

�َس ِبَطاَعِة  َ�َشاِجِد الثَّاَلَثـــِة؛ ِلأَنَُّه َليمْ ِ املمْ َفُر اإىَل َغرمْ ِر ال�شَّ َوِلَهـــَذا َل َيِجـــُب ِبالنَّذمْ
َحاُل اإلَّ اإىَل َثاَلَثِة َم�َشاِجَد"  ِه َو�َشلََّم: " َل ُت�َشدُّ الرِّ ُ َعلَيمْ لَّى اهللَّ ِل النَِّبيِّ �شَ ِلَقومْ
ىَل  ومْ َ�َشاِجـــِد اأَ ُ املمْ َ�َشاِجـــِد الثَّاَلَثِة َفَغـــرمْ ِ املمْ ِجٍد َغـــرمْ َفـــِر اإىَل َم�شمْ َفَمَنـــَع ِمـــنمْ ال�شَّ
ُبُيوِت  ِ المْ َ�َشاِجـــِد َوَغرمْ ِ املمْ َها يِف َغرمْ ـــُل ِمنمْ �شَ َ�َشاِجـــِد اأَفمْ ِعَبـــاَدَة يِف املمْ ـــِع؛ ِلأَنَّ المْ َنمْ ِباملمْ
نَُّه َقاَل:  ِه َو�َشلَّـــَم اأَ ُ َعلَيمْ لَّـــى اهللَّ ُه �شَ ِحيِح َعنمْ ـــُه َقدمْ َثَبـــَت يِف ال�شَّ ـــٍب، َوِلأَنَّ ِبـــاَل َريمْ
اإىَل  اإلَّ  َحاُل  الرِّ ُت�َشدُّ  "َل  َلُه:  َقومْ اأَنَّ  َمَع   ، " َ�َشاِجُد  املمْ  ِ اهللَّ اإىَل  ِبَقاِع  المْ "اأََحبُّ 
وَدٍة؛ ِبِخاَلِف  �شُ َعـــٍة َمقمْ َفِر اإىَل ُكلِّ ُبقمْ َع ِمـــنمْ ال�شَّ َنمْ َثاَلَثـــِة َم�َشاِجـــَد " َيَتَنـــاَوُل املمْ
اَجِة  َ َفَر ِلَطلَـــِب ِتلمَْك احلمْ ِو َذِلـــَك: َفاإِنَّ ال�شَّ ِعلمِْم َوَنحمْ َفـــِر ِللتَِّجـــاَرِة َوَطلَـــِب المْ ال�شَّ

ِد ِزَياَرِة  َفُر ملَُجرَّ ال�شَّ
ـــِلـــيـــِل  َ اخلمْ  ِ " َقــــــربمْ
ِمــنمْ  ِه  ِ ـــــرمْ َغ اأَومْ   "
ـــاِء  ـــَي ـــِب أَنمْ َمــَقــاِبــِر المْ
ــــــنَي  ــــــاحِلِ ــــــ�ــــــشَّ َوال
ـــــممْ  ـــــِدِه ـــــاِه ـــــشَ ـــــ� َوَم
مَلمْ  َواآَثــــــــــــاِرِهــــــــــــممْ 
ِمنمْ  اأََحٌد  ُه  َتِحبَّ َي�شمْ
ــِمــنَي  ــِل ُــ�ــشمْ ــــِة املمْ ــــمَّ اأَِئ
ـــَك  ــــَذَر َذِل ـــومْ َن ـــلمْ َل َب
ـــِجـــبمْ  َي مَلمْ  ـــــــــاِذٌر  َن
ـــــــَوَفـــــــاُء ـــــِه المْ َعـــــلـَــــيمْ
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ُث َكاَن. وُد َحيمْ �شُ َقمْ ِ َفاإِنَُّه ُهَو املمْ أَِخ يِف اهللَّ َفُر ِلِزَياَرِة المْ ، َوَكَذِلَك ال�شَّ ُث َكاَنتمْ َحيمْ

نَّ النَِّبيَّ  وا ) ِباأَ َتجُّ َ�َشاِهـــِد، َواحمْ َفِر اإىَل املمْ ُعلََماِء: اأَنَُّه َل َباأمْ�َس ِبال�شَّ ِريَن ِمـــنمْ المْ َُتاأَخِّ �ُس املمْ َوَقـــدمْ َذَكـــَر َبعمْ
َة  ِ َوَل ُحجَّ ِحيَحنيمْ َرَجاُه يِف ال�شَّ ـــٍت َراِكًبا َوَما�ِشًيا ( اأَخمْ ـــِه َو�َشلََّم َكاَن َياأمِْتي ُقَباء ُكلَّ �َشبمْ ُ َعلَيمْ لَّـــى اهللَّ �شَ
ِة؛ ِلأَنَّ  ِئمَّ أَ َها ِباتَِّفاِق المْ َفـــِر اإَليمْ ِهيٌّ َعنمْ ال�شَّ ِجٌد َوِهَي َمنمْ َهًدا؛ َبلمْ َم�شمْ �َشـــتمْ َم�شمْ َلُهـــممْ ِفيـــِه؛ ِلأَنَّ ُقَباء َليمْ
ِجِد  َ�شمْ ِلِه مَلمْ َيُجزمْ َوَلِكنمْ َلومْ �َشاَفَر اإىَل املمْ ُروٍع؛ َبلمْ َلومْ �َشاَفَر اإىَل ُقَباء ِمنمْ دويرة اأَهمْ �َس ِب�َشَفِر َم�شمْ َذِلَك َليمْ
َبِقيِع َو�ُشَهَداِء اأُُحٍد".  ِل المْ َتَحبُّ ِزَياَرُة ُقُبوِر اأَهمْ َتَحبُّ َكَما ُي�شمْ ُه اإىَل ُقَباء َفَهَذا ُي�شمْ النََّبِويِّ ُثمَّ َذَهَب ِمنمْ

8- وقـــد �شئـــل ال�شيـــخ عبدالرحمـــن عبد اخلالـــق حفظه اهلل عن زيـــارة امل�شجـــد الأق�شى و�شد 
الرحل اإليه يف ظل الحتالل ملن هم خارج فل�شطني:

• ال�شـــوؤال: �شيخنـــا الفا�شـــل عندنا يف الأردن هناك �شـــركات �شياحية تقدم برامج �شياحية 
حتـــت م�شمـــى )ال�شياحـــة الدينية( لزيـــارة امل�شجد الأق�شـــى والقد�س، وتقـــوم ال�شركة بتاأمني 

كل �شيء كالتاأ�شرة واملوا�شالت وخالفه مقابل مبلغ من املال، فما حكم ذلك؟

الإجابة: واهلل اأخ�شى اأن يكون هذا من التطبيع مع اليهود، ل اأرى جوازه.

• ال�شائـــل: حتـــى لـــو كانـــت نيتـــي زيارة امل�شجـــد الأق�شـــى لل�شالة فيه 
وحتقيق حديث النبي �شلى اهلل عليه و�شلم ب�شد الرحل اإليه؟

الإجابـــة: الأمر لي�ـــس متعلق باآحاد النا�س، ولكن هنـــاك اأغرا�س �شيا�شية 
من وراء مثل هذه الربامج، فال نعني عليها ... ل يجوز، واهلل اأعلم.

2010/1/8م.  املوافق  22/حمرم/1431هـ  اجلمعة  العلمية  الدرو�س  اأ�شئلة  من  • املرجع: 

وقال يف اإجابته عن نف�س ال�شوؤال يف اأ�شئلة اجلمعة:

الأمة، ولذا  له يف  الذي يخطط  التطبيع  اأن يكون هذا من  اأخ�شاه  "ما 
ل اأراه لأحـــد مـــن غـــر اأهـــل فل�شطـــني؛ اأما مـــن كان من اأهلهـــا وله رحم 

واأقارب هناك فلعل له وجه، واهلل اأعلم.

2012/5/11م.  املوافق  الآخرة/1433هـ  20/جمادى  اجلمعة  اأ�شئلة  من  • املرجع: 

ـــــيـــــاحـــــة  )الـــــ�ـــــش
لزيارة  الدينية( 
امل�شجد الأق�شى 
والــــــــــقــــــــــد�ــــــــــس 
لــــــــغــــــــر اأهــــــــــــل 
فـــلـــ�ـــشـــطـــني مــن 
الأرحـــــــــام  ذوي 
فــــــيــــــهــــــا؛ اأمـــــــــر 
غــــر مــ�ــشــتــحــب 
يكون  اأن  خ�شية 
مـــــن الــتــطــبــيــع 
ـــــهـــــود ـــــي مـــــــــع ال
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خامتة:
 ولعلـــه يف اخلتـــام جتـــدر الإ�شـــارة اإىل اجلهـــود املباركـــة التـــي يبذلهـــا اإخواننـــا من اأهـــل ال�شنة 
واجلماعـــة يف الأر�ـــس املباركـــة بعامـــة، وبيـــت املقد�ـــس بخا�شـــة، حيـــث ا�شتطاعـــوا بف�شـــل اهلل 
تعاىل اأن يكون لهم ح�شور فاعل يف امل�شجد الأق�شى واأكنافه من خالل قيامهم على م�شالح 
امل�شلمني واإغاثاتهم، وكذلك يف درو�س العلم واخلطب املنربية وحلقات القراآن وتربية الن�سء 
والـــذي اأ�شحـــت يف قلب امل�شجد الأق�شى والقد�ـــس، واجلهود امل�شكورة –كذلك- يف تثبيت اأهل 
القد�ـــس علـــى اأر�شهـــم، ويف بيوتهم دفعاً مل�شـــروع التهويد ال�شهيوين الـــذي يجري هناك على 

قدم و�شاق.

ولعـــل مـــا ينبغي التنبيه عليه �شرورة الدفع باجتاه م�شروع تثبيت اأ�شحاب الأر�س يف اأر�شهم 
من املقاد�شة يف هذه الفرتة احلرجة من عمر القد�س، وهو واجب مناط الآن بعموم امل�شلمني، 
وهو من خر ما تنفق فيه الأموال، وهو الواجب يف مقابل ما يراد من بذل امل�شلمني اأموالهم 
يف �شـــورة ال�شياحـــة الدينيـــة من اأجـــل تهويد القد�ـــس والأق�شى، ن�شـــاأل اهلل اأن يحمي امل�شجد 

الأق�شـــى مـــن عبث يهـــود واأن يرد كيدهم يف نحورهـــم، ويقيم علم الدين 
�شاخماً يف ربوع امل�شجد الأق�شى.

÷    
ح�شور فاعل لأهل 
الــ�ــشــنــةواجلــمــاعــة 
يف امل�شجد الأق�شى 
واأكنافه من خالل 
قـــــيـــــامـــــهـــــم عـــلـــى 
امل�شلمني  م�شالح 
واإغــــــــاثــــــــاتــــــــهــــــــم، 
وكـــــــــــــــــذلـــــــــــــــــك يف 
درو�ـــــــــــــــس الــــعــــلــــم 
املنربية  واخلطب 
وحـــلـــقـــات الـــقـــراآن 
وتــــربــــيــــة الـــنـــ�ـــسء
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الصراع مع اليهود وأثره في العالقة مع الغرب )2-2( •
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اجلـــزء الثـــاين والأخـــر مـــن هـــذا املبحـــث �شنتحـــرك باجتـــاه التعرف 
اإىل مـــربرات النقلـــة النوعيـــة من ال�شهيونيـــة يف حتولتها املريبة من 

الدموية اإىل احلميمية )1( .

ومـــع  حميميـــة العالقـــة املت�شـــادة  بـــني كال الطرفني الن�شـــاز اأرى اإنه 
لي�ـــس ثمـــة مانـــع بن�شيحة نقدمها لأتبـــاع ال�شليب عّلها تطرق اأ�شماعهـــم لتوقظ فيهم غفلة 

الن�شياق بتبعية عمياء وراء ال�شهيونية ؛ ليدركوا اأن دولة يهود رهان خا�شر واإىل زوال .

 لي�س هذا فح�شب؛ بل حتى يعمل الغرب  وبعجالة من اأمره يف ت�شاحله مع الإ�شالم وامل�شلمني 
قبل فوات الأوان .

و علـــى امل�شلمـــني  اأن ياأخـــذوا زمـــام املبـــادرة لينتقلـــوا مـــن مرحلـــة تلقـــي الأوامـــر و القـــرارات 
وتبعاتهـــا املـــرة ؛  اإىل �شناعتهـــا يف مراكـــز فكريـــة واعية وبكـــوادر �شادقة خمل�شـــة لن�شل اإىل 

نتيجة منا�شبة يف تعاملنا  ال�شهيونية.

املبحث الرابع : كيف حتس�������نت العالقة بي��������ن الصليبية والصهيونية 
من الدموية إل�ى احلميمية 

• املطلب الأول:  اليهودية ، وعداوؤها للن�شرانية  
 ذكـــر اهلل تعـــاىل البعـــد احلقيقـــي للعالقة بـــني اليهود والن�شـــارى ، فقال 
�َشِت  ٍء َوَقاَلِت النَّ�َشاَرى َليمْ �َشِت النَّ�َشاَرى َعلَى �َشيمْ َيُهوُد َليمْ تعاىل: {َوَقاَلِت المْ
َل  لَُموَن ِمثمْ ِذيـــَن َل َيعمْ ِكَتاَب َكَذِلَك َقـــاَل الَّ ُلـــوَن المْ ٍء َوُهممْ َيتمْ َيُهـــوُد َعلَـــى �َشـــيمْ المْ

َتِلُفوَن})2(  .  ِقَياَمِة ِفيَما َكاُنوا ِفيِه َيخمْ َم المْ َنُهممْ َيومْ ُكُم َبيمْ ُ َيحمْ ِلِهممْ َفاهللَّ َقومْ

فقـــد كفروا بعي�شى ابـــن مرمي عليه ال�شالم ودعوته ومعجزاته،  وما جاء 
بـــه من ت�شريـــع، وطعنوا يف مولده وتاآمروا عليه حتـــى ظنوا اأنهم �شلبوه 
ثـــم  قتلـــوه ، وجاء يف التلمود ما يدلل علـــى وح�شية اليهود وحقدهم على 
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يف

عــلــى املــ�ــشــلــمــني  
اأن ياأخذوا زمام 
املبادرة لينتقلوا 
مــــــــن مــــرحــــلــــة 
تــلــقــي الأوامــــــر 
الــــــــقــــــــرارات  و 
وتــبــعــاتــهــا املـــرة  
�ــشــنــاعــتــهــا  اإىل 
مـــــــــراكـــــــــز  يف 
فـــكـــريـــة واعـــيـــة 
وبكوادر �شادقة 
خمــــــــلــــــــ�ــــــــشــــــــة
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عي�شـــى عليـــه ال�شـــالم مـــا ن�شه : "يقتل الإن�شـــان بيده الكفرة ، مثل ي�شـــوع النا�شري واأتباعه ، 
ويلقيهم  يف هاوية الهالك" )3( واأن اأموال الن�شارى مباحة لهم واأن اأناجيلهم يجب اأن حترق 
ويقتـــل كل م�شيحـــي وجوبـــا وغر ذلـــك الكثر مما مالأ بـــه التلمود وغره مـــن كتب مقد�شة 

عند اليهود.

• املطلب الثاين: الن�شرانية ، وعداءها لليهود 
ِكَتاَب َكَذِلَك َقاَل الَِّذيَن  ُلوَن المْ ٍء َوُهممْ َيتمْ َيُهوُد َعلَى �َشيمْ �َشِت المْ قـــال تعاىل: { َوَقاَلـــِت النَّ�َشاَرى َليمْ

َتِلُفوَن})4(.  ِقَياَمِة ِفيَما َكاُنوا ِفيِه َيخمْ َم المْ َنُهممْ َيومْ ُكُم َبيمْ ُ َيحمْ ِلِهممْ َفاهللَّ َل َقومْ لَُموَن ِمثمْ َل َيعمْ

لقد اأ�شهمت الن�شرانية و على يد الإمرباطورية الرومانية عام 135م، بتدمر وت�شتيت الكيان 
اليهـــودي الأول!! ومـــن حينها مل  تقم لليهـــود قائمة ، فتفرقوا يف البالد يف اجلزيرة العربية 
و�شمال اأفريقيا ودول اأوروبا  وم�شر واليمن وغرها؛ لذا ُيِكنُّ الن�شارى كره لليهود بناء على 
جتربـــة ن�شرانيـــة مريرة مع التجمعات اليهوديـــة يف بلدانهم؛ ولأن اليهود  ارتكبوا اأكرب جرم  
بحق الن�شارى كما يعتقدون يف ق�شة �شلب امل�شيح ثم قتله، وكذلك األوان من الف�شاد ويف كل 

املجـــالت التـــي مار�شها اليهـــود بحق الن�شارى ويف اأوطانهـــم ، لقد اأعلنها 
�شراحـــة  البابـــا جريجـــوري التا�شـــع ، عـــام 1242م  بكفـــره املطلـــق بتلمود 

اليهود ، فقال: "يت�شمن التلمود كل الكفر والإحلاد واخل�شة " )5(.

لقـــد عملـــت دول الن�شـــارى بعـــد اأن اأدركت اأن هـــذا ال�شنف مـــن الب�شر ل 
ينفـــع معه معـــروف واأنه كالثعبان ؛ل ت�شلح مداعبته يف احلجر ، فقاموا 
بطـــرد اليهـــود مـــن بلدانهم فتـــم طـــرد 300000 يهـــودي مـــن اإ�شبانيا عام 
1492م، ويف عام 1290م طرد اليهود من اإجنلرتا، وبعد ذلك بوقت ق�شر 

طردوا من الربتغال.

املطلـــب الثالـــث: حتول العالقـــة – اليهوديـــة ال�شليبية - مـــن عداء اإىل 
م�شاحلة وم�شر م�شرتك .

كانـــت بدايـــة دخول اليهـــود اإىل اأوروبـــا بعد اأن دمـــر »اأدريانو�ـــس« بيوتهم 

اأ�ــــــــــــــشــــــــــــــهــــــــــــــمــــــــــــــت 
الــــنــــ�ــــشــــرانــــيــــة عــلــى 
يــــد الإمــــرباطــــوريــــة 
بتدمر  الــرومــانــيــة 
ـــتـــيـــت الـــكـــيـــان  ـــ�ـــش وت
ومن  الأول  اليهودي 
حينها مل  تقم لليهود 
قــائــمــة فــتــفــرقــوا يف 
اجلـــــزيـــــرة الــعــربــيــة 
ـــا  ــــمــــال اأفـــريـــقـــي و�ــــش
ودول اأوروبـــا  وم�شر 
والـــــيـــــمـــــن وغــــرهــــا
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وطردهـــم و�شتتهـــم من مدينة القد�س عـــام 135م، ويف عام 1609م، قررت اأ�شبانيا اإخراج البقية 
الباقيـــة مـــن اليهـــود وامل�شلمـــني، توجه اليهـــود غربا اإىل اأوروبـــا التي كانت باأ�شـــد احلاجة اإىل 
املثقفني فكان لهم حظوة ومكانة اأهلتهم لخرتاق دول اأوروبا مع اأنهم مل يكونوا يزيدون عن 

1% من جممل �شكان اأوروبا يف فرتة القرن التا�شع ع�شر ميالدي  .

لقـــد �شاقـــت اأوروبا بهم ذرعا ب�شبب �شلوكياتهم امل�شينـــة يف ن�شرهم للربا واإ�شاعتهم الف�شاد يف 
القت�شـــاد والأخـــالق؛ فكانت النقمـــة الأوروبية تطـــارد اليهود يف كل مـــكان ، و�شنذكر باإيجاز 

وعلى �شبيل املثال ل احل�شر دول اأوروبية اأعلنت احلرب على التجمعات اليهودية ، ومنها  :

• يف بريطانيـــا : اأ�شـــدر امللـــك »جون« اأمًرا بحب�شهم يف جميـــع اأنحاء اململكة ويف عهد )هرني 
الثالـــث ( عذبهـــم وحب�شهم ملا اكت�شف اأنهـــم ينتزعون جزًءا من ذهب النقود ،اأما امللك ) ادوارد 

الأول( فقد اأ�شدر مر�شوًما عام 1290م بطرد اليهود من بريطانيا .

• ويف فرن�شـــا : ُطـــردوا جميًعـــا يف عهـــد امللـــك )لوي�ـــس اأغ�شط�ـــس( ويف عهـــد امللـــك ) فيليـــب( 
عـــام1341م انتف�ـــس ال�شعـــب الفرن�شـــي �شد اليهود وذبحـــوا منهم الكثـــر، وطردوهم حتى مل 

يبق منهم عام  1394م يهودي واحد . 

• ويف  اأملانيا : كانت احلكومات الأملانية تطاردهم يف اأزمنة خمتلفة وكان 
اآخرهـــا مـــا لقـــوه علـــى يد »هتلـــر« مـــن �شنـــة 1923م اإىل �شنـــة 1945م من 
مالحقـــات واإبادات حتى بالغوا فيها؛ فكانت بالن�شبة لهم اأ�شطورة القمع 

التي يتغنى بها ال�شهاينة على الدوام .

بعـــد جـــولت من املالحقـــات الأوروبية �شد اليهود واللعنـــات التي اأ�شبحت 
تالحقهـــم يف كل مـــكان �شاقت اأوروبا بهـــم ذرًعا ، حينها وجدوا مبتغاهم يف 
الطائفـــة الربوت�شتانتية  التي كانـــت لل�شهيونة مبثابة طوق جناة ومركًبا 
ينتقلـــون بـــه اإىل عـــامل جديـــد، انتقـــل )الربوت�شتانـــت( مـــن اأوروبـــا وهـــم 
يحملـــون معهـــم احللـــم اجلديـــد  اإىل عامل جديـــد يف مطلع القـــرن ال�شابع 
ع�شـــر فاعتربوها الأر�ـــس اجلديدة – الوليات املتحـــدة الأمريكية - وعًدا 
وفتًحـــا ربانًيـــا جديـــًدا،  التـــي اكت�شفـــت عـــام 1492م ، فاأ�شبحـــوا يعتقـــدون 

ـــاقـــت اأوروبـــــــــا  �ـــش
بــــالــــيــــهــــود ذرعــــــا 
ب�شبب �شلوكياتهم 
املـــــــ�ـــــــشـــــــيـــــــنـــــــة يف 
ـــرهـــم لـــلـــربـــا  ـــ�ـــش ن
واإ�ـــشـــاعـــة الــفــ�ــشــاد 
القـــــتـــــ�ـــــشـــــاد  يف 
والأخــــــــــــــــــــــــــالق ، 
فـــكـــانـــت الــنــقــمــة 
الأوروبــــــــــــــــيــــــــــــــــة 
تـــــطـــــارد الـــيـــهـــود 
مـــــكـــــان كـــــــــل  يف 
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بخروجهـــم مـــن اأوروبا اإىل اأمريكا؛ كخروج مو�شى ومن معه من بني اإ�شرائيل من م�شر ؛ هرًبا 
مـــن نقمـــة الفراعنـــة اإىل الأر�ـــس املقد�شة، والوعـــد الإلهي التـــي اأعطيت لأبيهـــم اإبراهيم عليه 

ال�شالم.

من حينها تاأ�ش�شت اأمريكا على العقيدة الربوت�شتانتية)6( كعقيدة اأغلب اجلماهر الأمريكية 
اأما النظام الر�شمي؛ فهو قائم على الفكرة العلمانية ،التي تزامن معها  انتقال مركز اليهودية 
ى فيها   اإليها  ، لتجد اجلماعات اليهودية فيها  اأر�شا خ�شبة �شاعدت على انت�شار فكرتها، وتف�شَّ

اجتاهات اإ�شالحية وحمافظة، و�َشُعفت اليهودية الكال�شيكية اأو املعيارية )الأرثوذك�شية(. 

كمـــا �َشُعـــف دور احلاخامات متامـــاً ، واأ�شحى اليهـــود العاديون وكذا ال�شهاينـــة، والعلمانيون 
ي�شيطـــرون على اجلماعة فكريا وتنظيمًيا ، واأ�شبح دور الكني�س مقًرا للمنا�شبات ال�شهيونية 

التي يغلب عليها طابع  الن�شاط الجتماعي وال�شيا�شي ، والعبادات اليهودية املو�شمية .

اأما الن�شارى فقد قرروا اإعدام عقيدتهم على عتبات ال�شهيونية؛ ملا اأعلنوا ترباأة اليهود من دم 
امل�شيـــح عي�شـــى عليه ال�شالم كما يزعمون، ففي عام 1963م �شدرت وثيقة التربئة الأوىل والتي 

اأعلن فيها البابا بول�س ال�شاد�س عند زيارته لفل�شطني اأنه ي�شلي من اأجل 
اليهود امل�شاكني!! ودعا الن�شارى اإىل عدم امل�شاركة يف اأي عداء �شد اليهود 
وال�شاميـــة، وحذف اأي عبارات تندد باليهـــود ، ويف تاريخ : 1965/10/14م، 
اأ�شـــدر املجمـــع امل�شكوين الكاثوليكي وثيقته بتربئـــة اليهود من دم امل�شيح 
!! ويف عـــام 1973م ا�شتقبـــل البابـــا ال�شابق بول�ـــس ال�شاد�س راعـــي الكني�شة 
الكاثوليكيـــة ، رئي�شـــة وزراء ا�شرائيـــل "غولـــدا مائـــر " ، ويف عـــام 1982م 
وجه البابا يوحنا بول�س الثاين نداءه لتعميق احلوار والتفاهم والحرتام 

املتبادل وال�شالم  بني الكني�شة  الكاثوليكية واليهود .

والأغرب من ذلك و�شول اليهودي "جان ماريلو�شتيجر" اإىل �شدة رئا�شة 
اأ�شاقفة باري�س ، حينها اأف�شح عن اأ�شله اليهودي وعائلته البولونية على 
الرغم من كونه م�شيحًيا كاثوليكًيا فرن�شًيا وقال: " اإنني يهودي ، واإنني 

اأعي م�شوؤولياتي يف ذلك ب�شكل كامل ")7(

فــرنــ�ــشــامت طــرد  يف 
الـــيـــهـــود جــمــيــًعــا يف 
)لوي�س  املــلــك  عهد 
اأغ�شط�س( ويف عهد 
فــيــلــيــب(   ( املــــلــــك 
انتف�س  عـــــام1341م 
الــ�ــشــعــب الــفــرنــ�ــشــي 
اليهود وذبحوا  �شد 
مــــــنــــــهــــــم الـــــكـــــثـــــر 
وطـــــــردوهـــــــم حــتــى 
مل يــبــق مــنــهــم عــام  
1394م يهودي واحد
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• املطلب الرابع : مراكز الدرا�شات توجه القرار ال�شيا�شي 
جنـــى اليهـــود خـــربات متعـــددة اكت�شبوهـــا مـــن  ال�شعـــوب التـــي عا�شـــوا يف كنفهـــا متمتعـــني 
بح�شاراتهـــم، م�شتلهمـــني  منهـــا ما ميكن اأن ي�شنع لهم م�شتقبال زاهـــًرا؛ فعرفوا كيف حتدد 
مراكـــز الدرا�شـــات يف اأمريـــكا واأوروبا امل�شرة ل�شانعي القـــرار ال�شيا�شي؛ وعرفـــوا ال�شر ّالذي 

ميكن  لهم اأن يخرتقوا به دول وجماعات .

فاأن�شـــاأوا مراكـــز الدرا�شـــات لتـــوؤدي دورهـــا يف دعـــم م�شـــرة  احلركـــة ال�شهيونيـــة  يف اخرتاق 
امل�شرق الإ�شالمي ، واأدركوا اأنهم ل بد لهم من اإيجاد املربرات املقنعة لأتباع اليهودية والغرب 
ال�شليبي مبربرات العودة اإىل اأر�س امليعاد ، جت�شدت مبنطلقات توراتية وعن�شرية �شهيونية 
، فقـــد اأدرك قـــادة احلركـــة ال�شهيونية اأنه ينبغي عليهم اإزالة عـــدة اإ�شكاليات وا�شتح�شار عدة 
مـــربرات  ، تقـــوم علـــى اأ�ش�س علميـــة مدعومة  بجملة مـــن الأكاذيب والتحريفـــات واملغالطات 

التاريخية والدينية ، ومتثل ذلك يف عدة عنا�شر ،كان منها :

• بـــذل اجلهـــد يف اإقنـــاع يهـــود العـــامل وحتفيزهـــم - دينًيـــا ومادًيـــا - للهجـــرة اإىل الأر�ـــس 
املقد�شة- فل�شطني- واأنها اأر�س بال �شعب ل�شب بال اأر�س !. 

• تكييف العقلية الأوروبية و اإقناعها لتبني امل�شروع ال�شهيوين واإيجاد 
مربرات التقاطع معها لدعم امل�شروع ال�شهيوين  للو�شول اإىل فل�شطني.

• خداع العرب واإغراقهم يف خطة �شاملة مبنية على �شيل من الأكاذيب 
واإثـــارة الفـــن وتفتيـــت اللحمـــة الإ�شالميـــة العربيـــة  لتخذيلهـــم  عـــن 

فل�شطني والفل�شطينيني  ب�شيل من الأكاذيب .  

•  اعتماد �شبكة معقدة من الدعاوى، والتلفيقات التاريخية، والن�شو�س 
الدينية ،)وارتباط اليهود بفل�شطني( لتكوين معامل وا�شحة لل�شخ�شية 

والدولة اليهودية .

• ر�شـــم �شـــورة  ذهنيـــة تاريخية حمرفـــة لفل�شطني واأهلهـــا، على نحو 
يدعـــم فكـــرة هجرة اليهـــود اإىل فل�شطني مـــن خالل الفروق بـــني اليهود 

تــنــبــه الــيــهــود 
اإىل دور مراكز 
الـــــــدرا�ـــــــشـــــــات 
اأمـــــريـــــكـــــا  يف 
واأوروبــــــــــــــــــا يف 
�ــشــنــع الـــقـــرار 
وعــــــــــــــرفــــــــــــــوا 
الــــ�ــــشــــر الـــــذي 
ميـــــكـــــن  لــهــم 
يــخــرتقــوا  اأن 
بــــــــــه الـــــــــــــدول 
واجلـــــمـــــاعـــــات
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والعرب )�شعب اهلل املختار، ونقاء العرق اليهودي (!!

 قادت احلركة ال�شهيونية جي�شا من الربوف�شورات الذين تخرجوا على اأيدي قادة  ال�شهيونية 
خلدمة هذه الفكرة  ، وهذا ما �شرح به )بن غوريون(  حينما قال :" يندر اأن جتد اأكادميياً اأو 
اإ�شرائيلياً يف اإ�شرائيل مل يتثقف على اأيدي املو�شاد ، اأو من خالل منظمات الإرهاب " كل ذلك 

مت بطريقة تزامنت مع �شر احلركة عمليا جتاه فل�شطني .

املبحث اخلامس : نصيحة إل�ى أصدقاء الصهيونية والدولة اليهودية 
لقـــد اعتمـــد هـــوؤلء يف دعواهم  لن�شرة احلقـــوق اليهودية  املزعومـــة يف فل�شطني على كتابني 
حمرفـــني متناق�شـــني يف ن�شو�شهمـــا ، ومن �شـــوء فهمهم اأنهم  تعاملوا مـــع الروايات املتعلقة 
من اأخبار واأحداث  اآخر الزمان على اأنها اأوامر يجب عليهم العمل على تعجيلها وا�شتجالبها 

عنوة.

رهـــم بن�شيحة كبرهم ومن  ولعـــل ن�شيحتـــي لهـــم كم�شلم ل تالم�س م�شامعهـــم ، لكني �شاأُذكِّ
اتبعـــوا نهجه و�شـــاروا على دربه فقد اأطلقها »مارتن لوثر« مدوية - فيها 
الأ�شـــى واحل�شـــرة ،لكنهـــا بعد فـــوات الأوان- بداأهـــا لل�شا�شة قائـــاًل » هذه 
ن�شيحتـــي باإيجـــاز اإىل اأمرائنـــا احلكام الكـــرام و�شادتنا الأجلـــة وال�شفوة 
املـــرادة ، هـــي اأن نتخل�ـــس جميعاً من عـــبء اليهود ال�شيطـــاين املتغطر�س 

املتحكم ، حتى ل نكون �شركاءهم يوم احل�شاب اأمام اهلل«)8( .

ـــا اأن يعتربوا مبوؤ�ش�س  واأقـــول للن�شارى عموًمـــا، والربوت�شتانت خ�شو�شً
حركتهم » مارتن لوثر« الذي اأظهر ندمه)9( و�شوء فعله من اإح�شان ظنه 
باليهـــود وتعاطفـــه معهم ، لكنه اأدرك ذلـــك متاأخرا وتاأكد اأن ما بذله من 

اأجلهم اأمر ل ي�شتحقونه ولي�شوا اأهاًل له .

ثـــم ن�شيحـــة خا�شة لرجـــال الكني�شة قائاًل : » اأما اأنتم يـــا اأعزائي ال�شادة 
الأ�شدقاء ، رعاة الكني�شة وقوامها ووعاظها ، اأحب اأن اأذكركم بواجباتكم 
مـــن �شـــرورة لفت نظر الرعيـــة كل منكم يف اأبر�شيته ، اإىل اأن ال�شعب اأمام 

اأنـــ�ـــشـــاأ الــيــهــود 
درا�شات  مراكز 
تــــــــوؤدي دورهــــــا 
دعم م�شرة  يف 
احلــــــــــــــــركــــــــــــــــة 
يف  ال�شيهونية 
امل�شرق  اخرتاق 
ـــــــالمـــــــي  الإ�ـــــــش
واإيـــــــــــــــــجـــــــــــــــــاد 
املـــــــــــــــــــــــــــــربرات 
للعودة  الزائفة 
اإىل اأر�س امليعاد
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خطـــر ماحـــق ، ل يبقـــي ول يذر ، واأنتـــم اأعلم النا�س بهذا ، ودرايتكـــم وا�شعة ، لك�شف احلقيقة 
لأبناء وطننا فيحذروا اليهود ويجتنبوهم«)10(.

واأخـــراً ر�شـــم لنف�شـــه خطـــة م�شتقبليـــة ، نذر نف�شه لهـــا قائـــاًل : » متى ما انتهيـــت من عملي 
الرئي�س واأمتمته ، فاإين �شاأتفرغ للعمل على طرد اليهود من البالد«)11( 

اأمل ياأِن لأمريكا واأوروبا اأن ت�شتيقظ من كارثة ع�شرية حلت بهما و�شببها هم اليهود، واإن ما 
اأ�شابهما من انهيار اقت�شادي دون غرهما من دول العامل ، ما هو اإل ب�شبب التغلغل اليهودي 
يف مفا�شـــل بلدانهـــم خا�شـــة منهـــا املوؤ�ش�شات القت�شاديـــة ويف مقدمتهـــا )12( البنوك و�شركات 

التاأمني ، اإنَّ التاريخ يعيد نف�شه لكنه ل يعيد نف�س الأ�شخا�س ولن يعيد اأعمارهم للوراء !

مة لهـــم ولي�شت لنا فنحـــن نعرف من هم اليهـــود حق املعرفة  اإن ن�شيحـــة مارتـــن لوثـــر« ُمقدَّ
وجـــاء يف قراآننـــا و�شًفـــا دقيًقا لهم دون غرهم من �شعـــوب واأمم ومذاهب ، فهل يدرك الغرب 

خطر اليهود قبل فوات الأوان . 

لكـــن وعلـــى ما يبدو اأن الن�شـــارى مل يتعظوا بعد من املكر اليهودي الذي 
يحيـــق بهم ، فهذا الكاتب والإعالمـــي امل�شهور )فيليب بريفو�شت ( يقول 
ا �شامًيا يف فل�شطني:  يف كتابه على اإثر تعيني »هربرت �شموئيل« مفو�شً
اليهودية ،  ، كان موؤيدا للق�شية  ، منذ عهد قريب  الذي   ، "فالفاتيكان 
ولكنه عندما راأى هذا ال�شهيوين امللتزم ي�شل على راأ�س اإدارة  هذا البلد، 

عندها فهم ، ولكن بعد فوات الأوان ، اأنه �شار يف طريق خطاأ ".)13( 

ا�شتهانـــوا بالن�شـــارى والكاثوليـــك حتديـــًدا عندمـــا اعتـــدوا  اليهـــود  اإن 
وحرقوا كني�شة املهد يف مدينة بيت حلم بفل�شطني املحتلة دون اأي اعتبار 
مل�شاعـــر الن�شارى يف العامل، والأدهى والأمـــر الالمبالة التي تفاجاأت به 

الفاتيكان من الدول التي تعترب كاثوليكية !!.)14( 

ويحق للمرء اأن يعجب من هوؤلء القوم وكيف اأنهم ل يتعظون ول يهتدون 
�شبيـــاًل، لقـــد كان لنابليون فرن�شا هو الآخر جتربة مريرة مع اليهود ؛ ملا 

لأمــريــكــا  يــــــاأِن  اأمل 
واأوروبا اأن ت�شتيقظ 
مــن كــارثــة ع�شرية 
و�شببها  بهما  حلت 
واإن  الــــيــــهــــود،  هــــم 
مــــا اأ�ـــشـــابـــهـــمـــا مــن 
انـــهـــيـــار اقــتــ�ــشــادي 
غـــــرهـــــمـــــا  دون 
 ، الـــعـــامل  دول  مـــن 
بــ�ــشــبــب  اإل  هــــو  مــــا 
الــتــغــلــغــل الــيــهــودي 
يف مفا�شل بلدانهم
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كان واقعـــا حتـــت تاأثر املا�شونيـــة يف اأيامه الأوىل ، وعدهم بتنفيذ جميـــع رغبات اليهود حتى 
اأ�شبح رجلهم املف�شل ، وملا اأ�شبح اإمرباطورا ظن نف�شه »رجل القدر« ووجد من اخلر اإ�شالح 
اليهـــود وا�شتيعابهـــم .لكنه وبعد جتربة فا�شلة كلفته الكثر نطق بخال�شة قالها قبله لوثر ، 
فقال نابليون : » يجب األ ننظر اإىل اليهود كعن�شر متميز بل كغرباء ، و�شيكون اإذلًل مراً لنا 
اأن يحكمنا هوؤلء وهم اأذل �شعب على وجه الأر�س. وكتب اإىل اأخيه جروم ، ملك )و�شتفاليا(، 
قائـــاًل لـــه :« مـــا من عمل اأكرث خ�شة  ميكنك فعله اأكرث مـــن ا�شتقبالك اليهود ... ولقد فعلت 

كل ما ميكن اأن يربهن  عن احتقاري لأحط �شعب على الأر�س . )15(

واأمـــا » بنجامـــني فرانكلـــني « اأحـــد اأبرز ال�شا�شـــة الأمريكان يف خطاب له عـــام 1789م مبنا�شبة 
و�شـــع الد�شتـــور الأمريكي قالها مدوية لتمالأ اأ�شماع ال�شعـــب الأمريكي ، حمذًرا من اليهود: 
» اإن اليهـــود خطـــر علـــى هـــذه البالد اإذا مـــا �شمح لهم بحريـــة الدخول ؛ اإنهـــم �شيق�شون على 
موؤ�ش�شاتنـــا ، وعلـــى ذلـــك ل بد من اأن ي�شتبعدوا بن�س الد�شتور « ، وقال : » هناك خطر عظيم 

يتهدد الوليات املتحدة الأمريكية ، وذلك اخلطر العظيم هو خطر اليهود« )16(.

 وقبلهم جميعا اأكدها اهلل تبارك وتعاىل يف كتابه العزيز :{ َلَتِجَدنَّ اأَ�َشدَّ 
ًة  َرَبُهممْ َمَودَّ َرُكوا َوَلَتِجَدنَّ اأَقمْ �شمْ َيُهوَد َوالَِّذيَن اأَ النَّا�ـــِس َعَداَوًة ِللَِّذيَن اآَمُنوا المْ
َباًنا  ي�ِشـــنَي َوُرهمْ ُهممْ ِق�شِّ ِذيـــَن َقاُلوا اإِنَّا َن�َشاَرى َذِلـــَك ِباأَنَّ ِمنمْ ِللَِّذيـــَن اآَمُنـــوا الَّ

وَن} )17( . رِبُ َتكمْ َواأَنَُّهممْ َل َي�شمْ

اإن ال�شيحـــات  التـــي توالـــت من هنـــا وهناك حتذر من خطـــر اليهود لهي 
دللـــة وا�شحـــة على ف�شـــوِّ ف�شادهم وانت�شـــاره يف الأر�ـــس واأن اأهل الأر�س 

�شاقوا بهم ذرًعا . 

�ِس  رمْ أَ �ِشـــُدنَّ يِف المْ ِكَتاِب َلُتفمْ َراِئيـــَل يِف المْ َنـــا اإِىَل َبِني اإِ�شمْ يمْ قـــال تعـــاىل: { َوَق�شَ
ا َكِبًرا })18(. ُلنَّ ُعُلوًّ ِ َوَلَتعمْ َتنيمْ َمرَّ

• املطلب الأول: الدولة اليهودية رهان خا�شر واإىل زوال 
على الغرب اأن يدرك متاما اأن ل م�شتقبل له يف عالقة ا�شرتاتيجية  مع 

ال�شيحات   اإن 
التي توالت يف 
الــتــحــذيــر من 
خــطــر الــيــهــود 
ـــــهـــــي دللــــــــة  ل
على  وا�ــشــحــة 
ف�شادهم  ف�شوِّ 
ـــاره يف  وانـــتـــ�ـــش
واأن  الأر�ـــــــــس 
اأهــــــل الأر�ــــــس 
�ـــــــــــشـــــــــــاقـــــــــــوا 
ـــــــــــا  بــــــهــــــم ذرًع
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الكيـــان اليهـــودي، واأنـــه كيان اإىل زوال ولي�س ثمة م�شتقبـــال معهم ومل يعد  اليهود رهان رابح  
ميكن لهم اأن يفاو�شوا عليه  ، وعليهم اأن يتهيوؤوا ل�شتقبال اجلماهر اليهودية  العائدة اإىل 
اأوطانها الأ�شلية يف اأوروبا الغربية اأو ال�شرقية اأو اأمريكا وغرها ، ويعدوا لهذه العودة العدة 
و اخلطط وبناء الت�شورات الإ�شرتاتيجية و ال�شت�شرافية لإعادة تاأهيلهم، و �شبط اأخالقهم 
حتـــى يتمكنـــوا من �شهرهـــم -اإن ا�شتطاعوا- ! يف جمتمعاتهم التي غابـــوا عنها طويال ، وهنا 

دعونا نقف على اأهم املحطات  التي يجب على الغرب الوقوف عندها : 

1-ا�شتجلـــب الكيـــان اليهـــودي لهم وب�شبـــب مواقفهم املوؤيدة والداعمة له مـــن خالل الهرولة 
وراء ال�شيا�شـــة الأمريكيـــة )19( - والتـــي �شتجـــر عليهـــم الويـــل و الوبـــال -كـــره العـــامل باأ�شـــره 
لهـــم خا�شـــة بعـــد حرب غـــزة الأخرة التـــي بـــداأت بتاريـــخ :2008/12/27م ، وانتهـــت بتاريخ : 
2009/1/18م ، والتـــي ك�شفـــت لكثـــر من اجلماهـــر الغربية الوجه القبيـــح لليهود ودعواهم 

الكاذبة يف اأحقيتهم يف فل�شطني والظلم الواقع عليهم من ال�شعب الفل�شطيني! 

ومثال ذلك ما ذكرناه اآنًفا من مثل املقاطعة التي قامت بها اجلامعات الربيطانية لنظراتها 
يف الكيان اليهودي .

2-نـــو احلالـــة الإ�شالميـــة يف الغرب حتـــى اأ�شبحت اأكرث عـــدًدا وانت�شاًرا 
وتاأثًرا ونفًعا يف اجلماهر الأوروبية، وهي امل�شتقبل الذي ينبغي للغرب 
اأن يعـــّول عليـــه ويّح�شـــن مـــن عالقتـــه معـــه  ، مقارنـــة باليهـــود ودولتهـــم 
املوؤقتـــة والعار�شة يف الت�شل�شل الزمني للتاريخ ، والتي اأ�شبحت اإىل اأفول 

وا�شمحالل  بعد اأن بلغت ذروتها يف الطغيان والإف�شاد .

3-اإن َتبنّي الكيان ال�شهيوين، ودولته يف فل�شطني هو يف حقيقته م�شروع 
ا�شتنـــزاف مـــادي خا�شر للغرب الذي يعاين و�شًعـــا اقت�شادًيا ومالًيا �شعًبا 
للغايـــة كان �شببـــا يف اإعـــالن بع�ـــس دولـــه الإفال�ـــس، ودول اأخـــرى تفر�س 

�شيا�شة التق�شف ، وثالثة يف طريقها اإىل اإحدى احلالتني .

4-التفـــوق العـــددي الإ�شالمـــي علـــى العدد اليهـــودي والتوزيـــع اجلغرايف 
علـــى �شعيـــد العامل، وقد اأ�شارت اآخر الدرا�شـــات يف الدين واحلياة العامة 

نــــــــــــــو احلـــــــــالـــــــــة 
الإ�ــــــشــــــالمــــــيــــــة يف 
ـــــــــــغـــــــــــرب حــــتــــى  ال
اأ�شبحت اأكرث عدًدا 
وانــتــ�ــشــاًرا وتــاأثــًرا 
ونفًعا يف اجلماهر 
ــــــيــــــة، وهـــي  الأوروب
املـــ�ـــشـــتـــقـــبـــل الـــــذي 
يــــنــــبــــغــــي لـــلـــغـــرب 
عــلــيــه  ـــــعـــــّول  ي اأن 
ويــــــّحــــــ�ــــــشــــــن مـــن 
عـــــــالقـــــــتـــــــه مــــعــــه
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، والإح�شـــاءات الر�شميـــة لعـــام 2010م ال�شـــادرة عـــن  منتـــدى وا�شنطـــن  اأن  عـــدد امل�شلمني يف 
العـــامل نحـــو مليـــار و570 مليـــون م�شلـــم تقريًبـــا و ي�شكلون ربع عـــدد �شكان العـــامل الذي يبلغ 
تعداده حاليا نحو 6.8 مليار �شخ�س ، واأن ن�شبة 20% من امل�شلمني يعي�شون يف منطقة  امل�شرق 
الإ�شالمـــي، واأن عـــدد اليهود يف العامل قد انخف�س بن�شبـــة 3%، مقارنة باملعطيات التي ن�شرت 
يف ال�شنـــة الفائتـــة ، ويقـــدر عدد اليهود يف العامل اليوم بــ 12.9 مليـــون ، وتوقع وزير الداخلية 
ال�شهيـــوين زعيـــم حزب »�شا�ـــس« املتدين اإيلي يي�شـــاي اأن يفقد اليهود تفوقهـــم العددي داخل 

فل�شطني ل�شالح العرب بعد نحو ثماين �شنوات.

وبالـــغ كثـــر مـــن  املخت�شني بالقول باأن تعـــداد يهود العامل �شينخف�س ما بـــني خم�شة اأو �شتة 
ماليـــني يف عـــام 2025 م !« ؛ حتـــى اأطلـــق  بع�ـــس املخت�شـــني مـــن علمـــاء الجتمـــاع  علـــى هذه 
الظواهـــر با�شـــم ) مـــوت ال�شعب اليهـــودي ( اأو« الإبـــادة ال�شامتـــة ")20(، والذي اأ�شـــار فيها اإىل 
ظاهـــرة تناق�ـــس اأعـــداد اليهود يف العـــامل اإىل درجة اختفاء بع�س التجمعـــات لليهود يف اأوروبا 
وغرهـــا ، وحتـــول بع�ـــس تلـــك التجمعـــات اإىل جماعـــات �شغـــرة ل اأهميـــة لهـــا مـــن الناحية 
الإح�شائيـــة واأكـــد "�شلومـــو" يف عـــزاء  يقـــدم   للكيـــان اليهـــودي قائـــاًل : » اإذا كان ما�شـــي اأّمِة 

ـــداأ يف اإعادة التفكر يف  مـــا يتعلـــق جوهرياً باأ�شطورة ُحلمْمّيـــة، فلماذا ل ُيبمْ
امل�شتقبل، قبل اأن يتحول احللم اإىل كابو�س؟")21(.

لقـــد �شكلت احلالة العربية والإ�شالمية اجلديـــدة بعد ما ي�شمى بالربيع 
العربـــي تغـــًرا ملحوظـــا يف م�شتـــوى الهيمنـــة ال�شهيونيـــة ، ولقـــد لعبت 
يعرفـــه  مل  مميـــًزا  جهادًيـــا  دوًرا  غـــزة  قطـــاع  يف  الفل�شطينيـــة  املقاومـــة 
ال�شـــراع منـــذ زمن وهو يف حقيقته حتـــول ا�شرتاتيجي يف م�شرة اجلهاد 

الفل�شطيني . 

• املطلـــب الثـــاين: دعوة الغرب اإىل الت�شالح  مع الإ�شالم وامل�شلمني قبل 
فوات الأوان 

ل اأخالنـــي اأ�شـــك اأن  الغـــرب غافل عن ال�شعود والنجاحـــات التي حتققها 
الدعـــوة الإ�شالميـــة علـــى م�شتـــوى العـــامل ، ول �شيمـــا تنامـــي امل�شـــروع 

�ـــــشـــــكـــــلـــــت احلــــــالــــــة 
العربية والإ�شالمية 
اجلـــــديـــــدة بـــعـــد مــا 
ـــمـــى بـــالـــربـــيـــع  يـــ�ـــش
الــــــعــــــربــــــي تـــــغـــــًرا 
مـــــــــلـــــــــحـــــــــوظـــــــــا يف 
مــ�ــشــتــوى الــهــيــمــنــة 
ولقد   ، ال�شهيونية 
لــــعــــبــــت املـــــقـــــاومـــــة 
الـــفـــلـــ�ـــشـــطـــيـــنـــيـــة يف 
دوًرا  غـــــــزة  قــــطــــاع 
ــــــا ممـــــيـــــًزا جــــــهــــــادًي
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الإ�شالمـــي حتديـــدا يف بـــالده دون اأن يـــدرك الغـــرب اأن امل�شتقبـــل لالإ�شالم ، و�شبـــق اأن �شربنا 
اأمثلة على هذه النجاحات .

اإن كل ما ميكن اأن يقال مما �شبق:اإن الفكرة الإ�شالمية قد جنحت و�شقط  وانح�شر ما دونها ، 
وما الهجمة على الإ�شالم اإل ب�شبب ما حققه امل�شروع من تقدم وانت�شار على جميع الأ�شعدة 
متثلـــت يف قبـــول الفكـــرة والعقيدة الإ�شالميـــة وم�شتلزماتهـــا ، واإن كان ذلك  لي�ـــس بامل�شتوى 
املرجـــو لكنـــه جنـــاح ل ي�شتهـــان به، ومـــن �شوره جهـــود العاملني مـــن عقود م�شـــت يف الدعوة 
الإ�شالمية من جماعات ا�شالمية معتدلة اأتت ثمارها الآن، ومتثلت يف اإعالم اإ�شالمي هادف 
هنـــا وهنـــاك وبلغات متعددة، واقت�شـــاد ا�شالمي مميز ، وحما�شن تربويـــة وعلمية واأكادميية 
عامـــة واأخـــرى متخ�ش�شـــة ، وموؤ�ش�شـــات ومراكـــز دعويـــة و اإغاثيـــة  متثلـــت يف جهـــود فرديـــة 
وجماعيـــة ، لهـــو دليل وا�شح على نه�شة اإ�شالميـــة عامة انتف�شت يف ج�شد الأمة التي حاولوا 

تغييبها  عن وعيها ردًحا من الزمن . 

  وميكـــن لنـــا القـــول: اإن الإ�شالم والعاملني له اأفراًدا وجماعات قـــوة ينبغي األ ي�شتهان بها اأو 
التقليل من �شاأنها ، رغم  ما ي�شيبهم من حمن ، لكنها  وبال �شك مرحلة 
خما�ـــس وولدة متع�شرة لكن  املب�شـــرات تطالعنا من كل مكان لتوؤكد اأننا 

على اجلادة وبالجتاه ال�شحيح نحو م�شروع التمكني .

ومن طرق الت�شالح مع امل�شلمني والإ�شالم وحت�شني العالقة بهم :

به يف دولهم . معرتًفا  ر�شمًيا  ديًنا  الإ�شالمي  الدين  • اعتبار 
• اإعطـــاء امل�شلمـــني كافـــة حقوقهم الدينية والقومية دون متييز بينهم 

وبني غرهم .

وت�شويه �شمعتهم . بهم  واملكر  امل�شلمني  اأذى  عن  • الكف 
• دعم الوجود الإ�شالمي ومنا�شطه  املختلفة مادًيا ومعنوًيا الداعية اإىل 

احلفاظ على املجتمع . 

الإ�ــــشــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 
األ  يــنــبــغــي  قـــــوة 
اأو  بــهــا  يــ�ــشــتــهــان 
الــــتــــقــــلــــيــــل مـــن 
ما  رغـــم    ، �شاأنها 
العاملني  ي�شيب 
لـــــــــه مـــــــــن حمـــن  
متـــــثـــــل  مـــرحـــلـــة 
وولدة  خمـــا�ـــس 
ـــرة لــكــن   ـــعـــ�ـــش مـــت
املب�شرات تطالعنا 
مــــــن كــــــل مـــكـــان
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املبحث السادس  : الصراع مع اليهود وأثره ف�ي العالقة مع الغرب
ل �شـــك اأن العالقـــة بني اليهود والغرب هي اأمن منها بني امل�شلمني والغرب وهي يف جمملها  
عالقة ا�شرتاتيجية مبنية على تقاطع كثر من امل�شالح امل�شرتكة بني الطرفني  ! اأما طبيعة 
العالقـــة بيننا وبني الغـــرب؛ فاإنها قائمة على اأ�شا�س الهيمنة والت�شلط و�شوًقا جيًدة ملنتجاته 

و�شاحًة مباحًة ملعاركه ال�شيا�شية والع�شكرية،  وخمترًبا �شامًتا لتجاربه !! 

وباخت�شـــار ميكـــن و�شـــف العالقة علـــى اأنها حالة عداء وحـــرب  دائمة )22( ي�شنهـــا الغرب على 
العامل الإ�شالمي ، وما احلالة ال�شهيونية فيها اإل و�شيلة واأداة ي�شتعملها الغرب يف حربه مع 
امل�شرق الإ�شالمي، وميكن اأن نق�شم  العالقة بيننا والغرب اإىل مرحلتني زمنيتني ، من خالل 

ا�شتعرا�س حالة كل من امل�شلمني والغرب :

• مرحلة ال�شعف التي متر بها الأمة : 
وهـــي مرحلـــة الهوان احلالية التي تعي�شها الأمة الإ�شالمية ، ويجب اأن تن�شرف هذه املرحلة 

اإىل اأن تتنا�شـــب مع واقع الأمـــة دون اغراقها يف مزيد من ت�شلط الأعداء 
عليهـــا، وهـــي بـــال �شـــك تن�شـــرف اإىل مـــا يعـــرف مبرحلـــة ال�شت�شعـــاف ، 
و�شاأحـــاول  اأن اأر�شـــم �شكل العالقة التي نريد اأن تكون عليها، ونو�شي بها 
لنح�شـــن اأو نخفـــف بهـــا مـــن وطاأة اجلـــربوت الغربي علـــى امل�شلمني ، كما 
اأن ال�شعيـــف ل يقـــوى على فر�ـــس �شيا�شات بل تفر�س عليـــه ، ونحن هنا 
نحاول اأن نر�شم �شكل العالقة لنتعرف على �شبيل جتريد عالقة  الغرب 

ال�شليبي من خمالب ال�شهيونية املتفردة به :

• لبد من العتقاد يقينا اأن حالة العداء بني الغرب الكافر وال�شرق 
امل�شلـــم مرت�شخـــة، ولن تزول واأنـــه �شراع بني احلق والباطـــل اإىل قيام 
َيُهوُد  َك المْ �َشى َعنمْ ال�شاعـــة وقد اأكدها تبارك وتعاىل يف قوله : {َوَلنمْ َترمْ
ُهـــَدى َوَلِئـــِن  ِ ُهـــَو المْ ِبـــَع ِملََّتُهـــممْ ُقـــلمْ اإِنَّ ُهـــَدى اهللَّ ـــى َتتَّ َوَل النَّ�َشـــاَرى َحتَّ
ِ ِمنمْ َويِلٍّ َوَل  ِعلمِْم َما َلَك ِمَن اهللَّ َد الَِّذي َجاَءَك ِمَن المْ َواَءُهممْ َبعمْ َت اأَهمْ َبعمْ اتَّ

ٍر} )23(. َن�شِ

الـــــعـــــالقـــــة بــني   
الــيــهــود والــغــرب 
اأمــــن مــنــهــا بني 
امل�شلمني والغرب 
وهــي يف جمملها  
وهــــــــــــي عـــــالقـــــة 
ا�ـــشـــرتاتـــيـــجـــيـــة 
مـــــبـــــنـــــيـــــة عــــلــــى 
تـــــقـــــاطـــــع كـــثـــر 
مـــــــن املــــ�ــــشــــالــــح 
املــــ�ــــشــــرتكــــة بــني 
الــــــــــطــــــــــرفــــــــــني  
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 اأما ال�شراع ب�شكله اخلا�س مع الأوروبيني والأمريكان وهم من جاء و�شفهم يف قول النبي 
�شلـــى اهلل عليـــه و�شلـــم  بـ«الـــروم » فقـــد اأملحت حيًنـــا و�شرحت حيًنـــا اأخرى بع�ـــس اأحاديث 
امل�شطفـــى �شلـــى اهلل عليه و�شلم باأن �شراعنا مع هوؤلء هو �شراع م�شتمر اإىل قيام ال�شاعة 
وهـــي الرايـــة الكافـــرة؛  التي �شتكون دائمـــا الراية احلا�شرة على حلبـــة ال�شراع،  ومن غر 
انقطـــاع يف حماربـــة الدعوة الإ�شالمية؛ فقد اأخرب النبي �شلى اهلل عليه و�شلم  عن الفئات 
التـــي �شتواجـــه الدعـــوة الإ�شالمية من بداية الدعوة اإىل قرب قيـــام ال�شاعة ، وقد جاءت يف  
احلديث -كما �شرنى- مرتبة كما وقعت اأحداثها يف ال�شابق ؛ فعن نافع بن عتبة ر�شي اهلل 
عنه قال :  قال ر�شول اهلل  �شلى اهلل عليه و�شلم : " تغزون جزيرة العرب فيفتحها اهلل ، ثم 
فار�ـــس  فيفتحهـــا اهلل  ، ثـــم تغزون الروم فيفتحها اهلل  ، ثـــم تغزون الدجال  فيفتحه اهلل " 

قال : فقال نافع : يا جابر ل نرى الدجال يخرج حتى  تفتح الروم )24(.  

وتاأكيــــدا علــــى ا�شتمراريــــة �شراعنا معهم اإىل قــــرب قيام ال�شاعة  حتى يتــــوىل عي�شى عليه ال�شالم 
بنف�شــــه اإزالــــة كل �شعــــار ميــــت لهم ب�شلة؛ فعن اأبــــي هريرة ر�شي اهلل عنــــه اأن النبي �شلى اهلل عليه 
و�شلم قال: "والذي نف�شي بيده ليو�شكن اأن ينزل فيكم ابن مرمي حكما عدل ، فيك�شر ال�شليب ، 
ويقتل اخلنزير ، وي�شع اجلزية ")25(  ، وهذا من دلئل نبوة امل�شطفى �شلى 

اهلل عليه و�شلم .

 • تقليـــل ن�شبـــة امل�شالـــح التـــي ينتفـــع اأو يظـــن الغـــرب اأنه ينتفـــع بها من 
اليهـــود ، وان تقاطـــع امل�شالح بني الغرب وامل�شلمني اأكرث منها بني الغرب 
والكيـــان اليهـــودي خا�شـــة اإذا ا�شتغـــل امل�شلمـــون ما ميلكون مـــن اإمكانيات 

جترب الغرب على اإعادة ح�شاباته .

• �شياغـــة �شيا�شـــات �شرعية تن�شهر يف برامج مدرو�شة من �شاأنها تقرب 
ن�شـــارى العرب وتر�شخ دعمهم وولءهم لأوطانهـــم العربية والإ�شالمية 
وحمايتهم من الخرتاقات ال�شهيونية اأو الأ�شولية امل�شيحية ، مبربرات 

حماية الأقليات اأو ما ي�شمى احلرية الدينية . 

�شـــالح الدعـــوة ال�شحـــري الفعـــال يف دعـــوة الغـــرب وحتـــى  • ا�شتخـــدام 

 قال ر�شول اهلل  
عليه  اهلل  �شلى 
و�شلم: " تغزون 
جـــزيـــرة الــعــرب 
اهلل،  فــيــفــتــحــهــا 
ـــــــــــم فــــــــار�ــــــــس   ث
اهلل   فــيــفــتــحــهــا 
ثــــــــــم تـــــــغـــــــزون 
الــروم فيفتحها 
تــغــزون  ثـــم  اهلل 
ــــــــــــــــدجــــــــــــــــال   ال
اهلل"  فــيــفــتــحــه 
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اليهـــود يف فل�شطـــني وغرها اإىل الإ�شالم فهناك ناذج و�شخ�شيـــات يهودية ون�شرانية دينية 
واأكادمييـــة دخلـــت الإ�شالم اأفواًجـــا ، ولأب�شط الأ�شباب واأقل التكاليـــف ، يف مقابل ما ينفقونه 
ا على العامل الغربي وقد  علـــى مـــا ي�شمى بالتب�شر ، لقد اأ�شبح الإ�شالم اأمـــراً واقًعا ومفرو�شً
حاولوا معه كل الطرق من حربه اأو ثنيه و اإ�شعافه لكن دون جدوى، بل ما �شبق  كان �شببا يف 
ن�شر الإ�شالم  وتعلق النا�س به؛ فانظر مثال اإىل اأعداد الذين يدخلون الإ�شالم  يف الغرب)26(  
وميكـــن لنـــا اأن ن�شت�شـــرف م�شتقبـــل الإ�شالم بنـــاًء على املعطيـــات احلالية من تعـــداد امل�شلمني 
وامل�شاجـــد واملراكـــز الإ�شالمية املتزايدة ب�شـــكل دائم يف الغرب ،وهو م�شـــداق قول النبي �شلى 
اهلل عليه و�شلم : "ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ول يرتك اهلل بيت مدر ول وبر اإل 
اأدخله اهلل هذا الدين بعز عزيز اأو بذل ذليل، عزاً يعز اهلل به الإ�شالم واأهله، وذًل يذل اهلل به 

الكفر")27(.  

املوؤامرات واخلطط التي ميار�شها اليهود �شد الغرب ال�شليبي حتديدا من خالل :  • ف�شح 
طباعـــة الكتـــب التي تف�شح ذلك وبلغات اأوروبية حيـــة ، واإن�شاء مواقع النت اخلا�شة واملوجهة 
للغـــرب وبلغتهـــم والتـــي حتتوي على دور اليهود يف نهب خرات الـــدول الأوروبية  و ال�شيطرة 

عليهـــا  ، كمـــا ميكـــن تخ�شي�ـــس برامـــج متلفـــزة تبـــث عرب قنـــوات غربية 
وبلغتهم .

• و�شابـــط ذلـــك كله اأنه يجب العتقاد  والتيقظ والنتبهاه واإدراك بكل 
نباهة اأن الغرب الكافر  ل يرقب يف موؤمن اإًل ول ذمة واإح�شان الظن بهم 
َكُنوا اإِىَل الَِّذيَن  يوؤدي ب�شاحبه اإىل خلل يف العقيدة ، قال تعاىل : {وَل َترمْ
ِلَيـــاَء ُثمَّ َل ُتنمْ�َشُروَن}  ِ ِمنمْ اأَومْ ُكـــُم النَّاُر َوَمـــا َلُكممْ ِمنمْ ُدوِن اهللَّ َظلَُمـــوا َفَتَم�شَّ
َها الَِّذيَن اآَمُنوا َل َتتَِّخـــُذوا ِبَطاَنًة ِمنمْ ُدوِنُكممْ َل َياأمُْلوَنُكممْ  )28(وقـــال : {َيـــا اأَيُّ

ُدوُرُهممْ  ِفي �شُ َواِهِهممْ َوَما ُتخمْ فمْ اُء ِمنمْ اأَ �شَ َبغمْ ممْ َقدمْ َبَدِت المْ وا َمـــا َعِنتُّ َخَبـــاًل َودُّ
ِقُلوَن })29( . ُتممْ َتعمْ آَياِت اإِنمْ ُكنمْ نَّا َلُكُم المْ رَبُ َقدمْ َبيَّ اأَكمْ

• مرحلـــة القـــوة : ومرحلـــة القـــوة مبفهومها ال�شامـــل ل تكون اإل بعد 
اأن ت�شتجمـــع كامـــل عنا�شـــر قوتها املادية واملعنويـــة ، لتو�شف بعدها هذه 
املرحلـــة مبرحلـــة التمكني ، غر اأننـــا وبالتاأكيد ل نعي�س هذه املرحلة ول 

يـــــنـــــبـــــغـــــي فـــ�ـــشـــح 
املــــــــــــــــــــوؤامــــــــــــــــــــرات 
ـــتـــي  واخلــــــطــــــط ال
ميــار�ــشــهــا الــيــهــود 
ــــــــغــــــــرب  ــــــــد ال �ــــــــش
حتديدا  ال�شليبي 
من خــالل  طباعة 
الكتب التي تف�شح 
ذلـــــــــــــك وبــــــلــــــغــــــات 
اأوروبـــــــيـــــــة حــــيــــة ، 
واإنـــــ�ـــــشـــــاء املــــواقــــع 
الإلـــــــكـــــــرتونـــــــيـــــــة
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يف اأي اأر�س من العامل ،لكننا وبكل تفاوؤل ويقني نقول: اإننا نعي�س اإرها�شاتها  .

• مرحلـــة ال�شعـــف التـــي ميـــر بهـــا الغرب : ل �شك ول ريب ومن غر عنـــاء لكل متابع ملا اآلت 
و�شتوؤول اإليه منطقة ما ي�شمى باليورو اأو » الحتاد الأوروبي«  من تدهور اقت�شادي وانكما�س 
للدخـــل القومـــي اإىل اأدنـــى م�شتوياتـــه حتى و�شـــل م�شتوى ال�شفـــر وما دونه لبع�ـــس دولهم ،  
ونرى كل يوم كيف ينفرط العقد القت�شادي لهذه الدول واحدة تلو اأخرى؛ فها هي اإيطاليا 
�شاحبة خام�س اأكرب اقت�شاد يف العامل تدخل يف اأزمة مالية خانقة ومعها اأ�شبانيا التي يعادل 
اقت�شادها لوحدها جممل اقت�شاد الدول العربية من غر النفط ، اأما اليونان التي اأ�شبحت 

يف حالة احت�شار.

• ومل تقـــف الأزمـــة القت�شاديـــة عند هذا احلـــّد،  وعند هذا العدد من دول الحتاد الأوروبي 
بل هي �شارية فيهم كالنار يف اله�شيم وهم يف عجز عن اإنقاذ دولهم واحتادهم الأوروبي الذي 
اأ�شبـــح قـــاب قو�شـــني اأو اأدنـــى اإىل الزوال ، وتفكك و ان�شراف كل منهـــم ليعي�س همه بعيًدا عن 
الآخر ، واأما الوليات املتحدة الأمريكية فهي اأعجز من اأن ت�شهم يف اإنقاذ هذا الحتاد اأو دوله 
لأنها تعي�س هي الأخرى على اإرها�شات  الأزمة القت�شادية التي اأملّت بها 
حتـــى و�شـــل عجز املوازنة الأمريكية اإىل �شعف الناجت القومي ف�شال عن 

ديون)30( اأثقلت كاهلهم وهي اأعلى معدل ت�شل اإليه يف تاريخها )31(.

 لـــذا اآمـــل مـــن دولنـــا الرثيـــة األ تتدخل لإنقـــاذ اأوروبا على ح�شـــاب دولها 
و�شعوبها ، كما اأين اأرجو اأن ل تغرق املنطقة العربية وخا�شة منها الغنية 
بالعمالـــة الأوروبيـــة التـــي قـــد ترغـــم علـــى ا�شتقدامهـــا اإىل بلداننا لتحل 
حمـــل عمالـــة عربية اأو ا�شالمية ، واأن حت�شن ا�شتغالل هذا املوقف  وهذه 
الأزمـــة القت�شاديـــة يف اأوروبـــا فيمـــا يعـــود علـــى اأمتنا وديننـــا و�شعوبنا يف 
اأوروبـــا بالنفـــع ، ل اأن تكـــون �شببـــا جديـــدا يف ا�شتنـــزاف مواردنـــا ، وهو يف 
ظنـــي مـــا يبحـــث عنه �شناع القـــرار يف اأوروبـــا لكن بعد اأن يجـــدوا طريقة 

يلتفوا بها عن النفراد الأمريكي يف املنطقة اأو التن�شيق معها. 

-اإن الرئة التي يتنف�س منها وبها  الكيان ال�شهيوين، هي اأمريكا حتديدا، 

الأزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
القــــــتــــــ�ــــــشــــــاديــــــة 
بـــل  تـــــتـــــوقـــــف  مل 
هـــــــي �ــــــشــــــاريــــــة يف  
الحتـــــــــــــاد  دول 
الأوروبــــــــي كــالــنــار 
الــهــ�ــشــيــم وهـــم  يف 
اإنقاذ  عن  عجز  يف 
دولــهــم واحتــادهــم 
الأوروبـــــــــــي الــــذي 
اأ�شبح قاب قو�شني 
اأو اأدنى اإىل الزوال
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ثم اأوروبا ،وهما كما ذكرنا اآنفا اأنهم يعي�شون اأزمة خانقة و�شيوؤثر ذلك حتما على دولة يهود 
التي تعّد الأوىل على م�شتوى العامل التي تعي�س على امل�شاعدات اخلارجية ، ول اأبالغ اإن قلت 
اأنهـــا �شتكـــون ورقة بيـــد املفاو�س الفل�شطيني يجـــب اأن ل تغيب عنه وي�شتغلهـــا اأكرب ا�شتغالل 

لنتزاع ما ميكن انتزاعه من يهود  . 

• اإن هـــذه الأزمـــة القت�شاديـــة اخلانقة على �شعيد اأوربا حتديـــدا �شتكون �شببا يف ان�شحاب  
وا�شمحـــالل وغيـــاب كثـــر مـــن املوؤ�ش�شـــات التن�شرية والتغريبيـــة التي تعمل نخـــرا يف طول 
وعر�ـــس الوطـــن الإ�شالمـــي والعربـــي منـــذ عقـــود مـــن خـــالل قطعـــان امل�شت�شرقـــني  الذيـــن 

يتل�ش�شون فيه على كل كبرة و�شغرة  يف عاملنا الإ�شالمي .

• ل�شـــك اأن الغـــرب مبجملـــه يعي�ـــس حالـــة �شيـــاع وفـــراغ عقديـــة وفكرية امتالأت بـــكل األوان 
املعا�شـــي واملوبقـــات؛ ف�شببـــت ردة جماهرية كبـــرة اجتاحت  �شعوبهـــم ؛ فاأ�شبحوا بني هائم 
على وجهه ل يتبنى عقيدة ول مذهبا ،وهم الأغلب واآخرون جلئوا اإىل الإ�شالم فوجدوا فيه 

مالذهم فروى لهم عط�شهم الروحي . 

• وب�شبـــب جملـــة مـــن ال�شباب ذكرناها يف هـــذا املبحث اأو مل نذكرها ، 
هجـــر كثر من الغـــرب عقيدته، فاأ�شبحت كنائ�شهم خاوية على عرو�شها 
فهـــذه ل يرتادهـــا اإّل ب�شعـــة اآحـــاد اأو ع�شـــرات اأو مئات واأخـــرى معرو�شة 

للبيع وثالثة تعلن عن م�شابقة �شحب على �شيارة للزائرين .

-ل �شـــك اأننـــا ل نحمل اأجنـــدة وا�شحة املعامل جتاه العالقـــة مع الغرب ، 
اإنـــا هي اآراء متباينة ، ومفاهيمنـــا ال�شرعية نحوهم  ات�شمت بالعمومية 
، يف اأغلبهـــا بعيـــدة عن الواقعية ، لهذا وبكل اإحلـــاح اأدعوا ومن هذا املنرب 
اإىل التعجيل يف ر�شم مالمح خطة قائمة على ال�شوابط ال�شرعية مبنية 
علـــى معرفـــة حقيقية للواقع الغربي ، م�شاعة لـــكل العاملني يف الغرب اأو 
املتعاملـــني معهـــم لنكون �شببـــا يف ر�شم م�شتقبل ا�شالمـــي هناك ، واأجندة 

وا�شحة كالدليل واملر�شد للعاملني بهذا الجتاه.

ا�شالميـــة واحـــدة ت�شمـــر التاأثـــر  علـــى  اأو  دولـــة عربيـــة  ثمـــة  • لي�ـــس 

القت�شادية  الأزمة 
ـــى  اخلـــــــانـــــــقـــــــة عـــل
�ــــشــــعــــيــــد اأوروبـــــــــــــا 
�ـــــشـــــتـــــكـــــون �ـــشـــبـــبـــا 
انـــــــ�ـــــــشـــــــحـــــــاب   يف 
وا�ــشــمــحــالل كثر 
مــــــن املــــوؤ�ــــشــــ�ــــشــــات 
الــــــتــــــنــــــ�ــــــشــــــريــــــة 
والــتــغــريــبــيــة الــتــي 
تعمل نخرا يف طول 
وعـــــر�ـــــس الــــوطــــن 
والعرب الإ�شالمي 
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اأمريـــكا اأو اأوروبـــا، و اأح�شنهـــم حال هي مـــن حتاول التَّفلت اأو التمرد علـــى الهيمنة الأمريكية 
والأوروبيـــة، لـــذا كانت الدول العربية و الإ�شالمية ومنذ الطاحة باخلالفة الإ�شالمية واإىل 
وقتنـــا احلا�شـــر اأعجز مـــن اأن تدير �شراعا بعمقه الفكـــري الإ�شرتاتيجي ، وهـــذا يدفعنا اإىل 
الإجابة عن عنوان هذا املبحث ، هل نلك التاأثر على الغرب بطريقة ا�شت�شرافية يف �شراعنا 

مع اليهود؟ ومدى  بعد ذلك وتاأثره على عالقاتنا مع الغر وحتديدا اأوروبا.

• ل �شـــك اأن هنـــاك ثمـــة ت�شـــاوؤلت يجـــب علينا اأن نكون م�شتح�شريـــن لإجاباتها ، لنح�شن 
توجيـــه ال�شـــراع اأو التاأثـــر فيـــه ، من هـــم ذوو الأولوية احلقيقية للغرب هل هـــم امل�شلمون اأم 
اليهـــود ؟ ومـــا م�شـــادر قوة كل منهم ؟ وما اأجنـــدة امل�شلمني يف ذلك ؟وما هي ورقة ال�شغط اأو 

التاأثر التي ميكن للم�شلمني اأن ي�شاوموا عليها ؟ 

• ل �شـــك  اأننـــا كم�شلمـــني اأكـــرث عدًدا وانت�شارا يف العامل ، وبعًدا عرقًيا ،اأي اأننا اإذا نظرنا اإىل 
احلالـــة الإ�شالميـــة يف العامل لوجدنـــا اأن امل�شلمني وبحكم تواجدهـــم يف كل العامل ويتكلمون 
بـــكل اللغـــات واللهجات  ، ميّكنهم ذلك من خماطبة العامل بكل �شهولة وي�شر وكل ذلك ب�شيء 

من التن�شيق والتنظيم ومعرفة الولويات.

الربيـــع العربـــي جنـــد اأن  روح  مـــن  م�شتمـــدة  م�شتقبليـــة   نظـــرة  • ويف 
اجلماهـــر العربية �شت�شنع وب�شبب تراكمـــات نف�شية جتاه الغرب منحًى 
جديـــًدا يف طبيعـــة العالقـــة مع الغـــرب ، بل وقبـــل ذلك  الكيـــان اليهودي 

نف�شه، الذي احتقن عاملنا الإ�شالمي �شده غيًظا وكرًها.

• ويجـــب اإدراك اأن مـــا نالـــه اليهـــود مـــن الغـــرب ما هـــو اإل ب�شبب غفلة 
وجهالة وقلة حيلة  منَّا ومَن الغرب حينها.

• اإنَّ العجـــز الـــذي اأ�شـــاب الأمـــة باأ�شرهـــا ثّبـــط هممنـــا، واأفقدنـــا الثقة 
يف اأنف�شنـــا واأدائنـــا يف مواجهـــة امل�شروع اليهودي ، واإننـــي اأعتقد وبكل ثقة 
ويقني وح�شن ظن يف اهلل اأننا نلك من القوة وو�شائل التاأثر والفر�س، 
مـــا ميكننا باإذن اهلل مـــن اإرهاق اليهود ثم هزميتهم، اإن عامل اليوم بعربه 
وعجمه م�شلمه وكافره لي�س بعامل الأم�س ، لقد ن�شجت العقول وات�شعت 

ـــــذي  الــــعــــجــــز ال
ـــــاب الأمــــــة  اأ�ـــــش
بـــاأ�ـــشـــرهـــا ثــّبــط 
هممنا، واأفقدنا 
الـــــــــــثـــــــــــقـــــــــــة يف 
واأدائــنــا  اأنف�شنا 
مـــــواجـــــهـــــة  يف 
املـــــــــــ�ـــــــــــشـــــــــــروع 
الـــيـــهـــودي رغــم 
اأننا نلك القوة 
وو�شائل التاأثر 
ـــــــــفـــــــــر�ـــــــــس وال
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املـــدارك وا�شتيقظـــت النفو�ـــس ،  وتفلتت و�شائـــل ال�شيطرة من و�شائل اإعـــالم عاملية ومنظمات 
دولية وغر ذلك من اأيدي ال�شهيونية واأذنابها من �شليبية وما�شونية وغرها، لهذا ويف ظني 
اخلا�ـــس وبعـــد درا�شة وتاأمل وتفكر اأقول : اإن اأوروبا اليوم اأكرث ا�شتعداًدا لالبتعاد والتفريط 
اأو اعـــادة النظـــر مـــن جديد يف العالقة مـــع  الكيان اليهودي ، وعلى الأقـــل عدم الجنرار وراء 

املراهقات ال�شيا�شية والع�شكرية  التي ميار�شها �شا�شة الكيان اليهودي ، لعتبارات منها : 

نعـــم الأمـــة تعـــاين �شابقـــا وحا�شـــرا من م�شاريـــع التغريـــب التي كانـــت �شببا رئي�شـــا يف متزيق 
واخـــرتاق اأمـــة الإ�شـــالم ، لكـــن يف املقابل الغرب اليوم يعـــاين من م�شاريـــع الت�شريق والأ�شلمة 
التـــي اجتاحـــت جمتمعاتهـــم وانخـــرط فيهـــا كما ل باأ�ـــس بهم منهـــم ومن طبقـــات متعددة يف 
جمتمعاتهـــم ، بـــل اأ�شبحت كثر من �شعارات الإ�شـــالم �شمة يف وا�شحة يف �شوارعهم من ماآذن 
وحمجبات ومدار�س مراكز ا�شالمية وحمال جتارية تلبي حاجات امل�شلمني من ماأكل وم�شرب 

وملب�س وغر ذلك .

• الوعـــي اجلماهـــري امللحـــوظ يف اأو�شـــاط ال�شعـــوب الأوربيـــة املتمثـــل يف معرفتهـــم وقربهم 
اأكـــرث مـــن الإ�شالم كديانـــة تبناها اأعداد ل ي�شتهان بهـــا اأبدا منهم ، ومن 
جانـــب اآخر التقارب  والتوا�شل باأ�شكالـــه التجارية واحل�شارية والعلمية 
وال�شناعيـــة وال�شياحيـــة بني كثر من امل�شلمـــني اأو العرب الذي �شاهم يف 
التعريـــف يف كثـــر مـــن الق�شايـــا التي غّيبهـــا العالم و�شنـــاع القرار عن 
اجلمهـــور الأوروبي ، كما اأن ثورة الت�شالت وو�شائل التوا�شل والو�شائل 
العالميـــة التـــي بـــداأت تاأخـــذ جمالهـــا بـــني �شفـــوف الغـــرب وباأ�شكالهـــا 
املتعـــددة مـــن قنـــوات ف�شائيـــة اأو مواقـــع نـــت اأو جمالت وكتـــب مرتجمة 
اأ�شهمـــت مبجموعها اإىل مدافعة الكثر مـــن  م�شاريع التجهيل لالإن�شان 
الغربـــي وهـــي يف حقيقتهـــا ثـــورة فكرية �شرقيـــة يف العامل الغربـــي ، وهنا 
يكمـــن اأمـــر هـــام وهـــو اأن ل ينتابنـــا الكثر من الحبـــاط اأو الت�شـــاوؤم فاإن 

الغرب اليوم يعاين من الخرتاق الإ�شالمي لكياناته باأنواعها .   

اأر�ـــس فل�شطـــني ومـــا يبدر عنه مـــن تاأزمي  • اإن الكيـــان اليهـــودي علـــى 

اأوروبـــــا الــيــوم اأكــرث 
لالبتعاد  ا�ــشــتــعــداًدا 
اعــادة  اأو  والتفريط 
الــنــظــر مـــن جــديــد 
مـــع   الـــــعـــــالقـــــة  يف 
الــكــيــان الـــيـــهـــودي ، 
وعـــلـــى الأقـــــــل عـــدم 
وراء  الجنـــــــــــــــــرار 
املراهقات ال�شيا�شية 
والــعــ�ــشــكــريــة  الــتــي 
ــا�ــشــة  ميـــار�ـــشـــهـــا �ــش
الــكــيــان الـــيـــهـــودي ،
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مفاجئ وغر مدرو�س اأو مل تتهياأ له الكيانات الوربية مل يراعى فيه  اعتبار البند ال�شابق .

• اإن  مـــا اآلـــت اإليـــه  اأوروبـــا مـــن اأو�شـــاع اقت�شاديـــة  مزريـــة �شرفهـــا عـــن كثـــر مـــن الأو�شاع 
اخلارجية؛ اإل فيما ي�شهم باإنقاذ انهيارها القت�شادي اأو يخفف منه .

درا�شاتها اخلا�شة اأنها اأمام م�شكلة دميوغرافية  ووفق  اأدركت متاما  اأوروبا  دول  بع�س  • اإن 
واأن اأجيالها ال�شابة يف تال�س واأن التفوق العددي هو للجاليات الإ�شالمية التي وفدت اإليها ، 
ول غرابة اأن نقول اأننا مل نلم�س من حكومات الدول الغربية  اإلَّ حراكا عمليا  ه�شا ومتخبطا 

وغر موفق باجتاه تغير هذا امل�شار ، واهلل اأعلم .

• يجـــب عـــدم الإفـــراط  يف تف�شـــر �شلوكيـــات الغرب على اأن مبعثها اليهـــود ، اإنهم يح�شنون 
ركـــوب املوجـــة والتحالـــف مع املوؤثرين و�شـــراء الذمم ، لكن احلذر مـــن املبالغة يف تعظيم قدر 
وقـــدرة يهـــود فـــوق حقيقتها ،فاإنهم اأعجز من اأن يكونوا وراء اأحداث الدنيا  فاإن مكر اهلل فوق 
ُكُروَن  ِرُجوَك َومَيمْ ُتُلوَك اأَومْ ُيخمْ ِبُتوَك اأَومْ َيقمْ ُكُر ِبَك الَِّذيَن َكَفُروا ِلُيثمْ مكرهم ، قال تعاىل : { َواإِذمْ مَيمْ

َاِكِريَن } )32(. ُ املمْ ُ َخرمْ ُ َواهللَّ ُكُر اهللَّ َومَيمْ

املبحث السابع: كيف خنطط لعالقة الغرب مع الكيان اليهودي 
لـــن اأتطـــرق اإىل الدور املطلوب مـــن الدول يف هذا املقام لأن فيه  ا�شتنزاًفا 
للوقـــت واجلهد ، و�شاأقت�شر يف حديثي حـــول الدور املن�شود واملطلوب من 
املوؤ�ش�شـــات واملراكز واجلمعيات واملنظمات الإ�شالمية والأهلية العاملة يف 
العامل والتي ميكن اأن تتخذ على عاتقها م�شئولية تبني هذه املقرتحات، 

وهي كالتايل: 

1-اإن�شـــاء مراكـــز درا�شـــات ا�شالمية عربية موجهة للغـــرب تقدم ت�شورات 
وروؤى حـــول كيفيـــة التعامـــل الغربـــي مـــع احلالـــة ال�شهيونيـــة بوجهـــة 
نظـــر اإ�شالميـــة اإن�شانيـــة من�شفة ، لتكـــون مناف�شا للت�شـــورات التي متلى 
علـــى الغـــرب من احلركات ال�شهيونيـــة اأو اجلماعـــات ال�شليبية املتطرفة 
التـــي وجدت لتكـــون خادما للم�شـــروع ال�شهيوين يف فل�شطـــني ، ولإ�شماع 

يــــنــــبــــغــــي اإنـــــ�ـــــشـــــاء 
مـــــراكـــــز درا�ـــــشـــــات 
اإ�ــشــالمــيــة عــربــيــة 
مــــوجــــهــــة لـــلـــغـــرب 
تــــقــــدم تــــ�ــــشــــورات 
حــــــــول  وروؤى 
كــيــفــيــة الــتــعــامــل 
الغربي مع احلالة 
الـــــ�ـــــشـــــهـــــيـــــونـــــيـــــة 
بـــــــوجـــــــهـــــــة نــــظــــر 
ــــــــــالمــــــــــيــــــــــة  اإ�ــــــــــش
من�شفة اإنــ�ــشــانــيــة 
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الغـــرب وجهة النظر الأخـــرى واملخالفة للتوجهات ال�شهيونيـــة ، ولتدعيم موقف الراف�شني 
لل�شهيونية، واملن�شفني منهم جتاه الق�شايا العربية والإ�شالمية .

وميكـــن اأن نقـــدم ت�شوراتنـــا مـــن خـــالل درا�شـــات وخطـــط ونظريـــات مقدمـــة اإىل البعثـــات 
الدبلوما�شية ووزارات اخلارجية و�شخ�شيات اإعالمية و�شيا�شية م�شهورة يف تاأييدها للمواقف 
العربية والإ�شالمية  ، ف�شال عن املراكز واجلمعيات والتجمعات الإ�شالمية يف الغرب؛ لتكون 
مبثابـــة خطـــة توجيهيـــة مل�شرة امل�شـــروع الإ�شالمي يف الغرب، وطرق الـــذب عنه وحمايته من 
املرتب�شـــني بـــه مـــن حكومـــات وجماعـــات �شهيـــو - �شليبيـــة ، اأرَّقهـــا  هـــذا التنامـــي والنت�شار 

والتفوق الكمي والنوعي الأخالقي  بني اأفراد امل�شلمني هناك . 

2-عقـــد نـــدوات وور�س عمل يدعى اإليها املوؤيدون من الغـــرب والداعمون للحقوق الإ�شالمية 
والعربيـــة هنـــاك  ، تدعـــم  وتغـــذي مواقفهـــم مـــن الناحيـــة الفكريـــة والعلميـــة جتـــاه املطالب 
واحلقـــوق والقوانـــني الداعمة للتوجهات واملطالـــب الإ�شالمية وحما�شنها، ومـــا يعود بالنفع 
للغـــرب منهـــا ، ومدافعـــة امل�شاريـــع ال�شهيونيـــة وك�شـــف عوارهـــا ومـــدى �شررهـــا علـــى الدول 

وال�شعوب الغربية .

3-تاأ�شي�ـــس دوريـــة باللغة الإجنليزية ولغات اأخـــرى  بخطاب راق يتنا�شب 
والعقليـــة الأوروربيـــة  يعالـــج ال�شبهات حـــول الإ�شـــالم ،  ت�شتهدف الدول 
الغربية لتو�شيح ما �شبق ، توزع على �شناع القرار والإعالميني ون�شطاء 
ال�شالم وغرهم ممن ميكن اأن يكون لهم تاأثر يف جمتمعاتهم  الغربية.

4-تاأ�شي�ـــس رابطة جتمـــع ن�شطاء ال�شالم وال�شخ�شيـــات الأوروبية املوؤيدة 
، للتوا�شـــل معهـــم للتاأثـــر  والداعمـــة للق�شايـــا العربيـــة والإ�شالميـــة 
والتوجيه ل�شتثمار طاقاتهم وقوة نفوذهم وتاأثرهم على جمتمعاتهم. 

5-تاأ�شي�ـــس لوبـــي اإ�شالمـــي اإ�شالحـــي عاملي يهـــدف اإىل مواجهـــة اللوبي 
اليهودي  وف�شح ممار�شاته  وك�شفها اأمام املجتمعات الغربية ، وال�شتفادة 
مـــن اجلمعيـــات واجلماعـــات الإ�شالميـــة وامل�شاجـــد املنت�شـــرة علـــى رقعـــة 
جغرافيـــة وا�شعـــة يف الـــدول الغربيـــة وغرها مـــن دول العـــامل والتن�شيق 

مــــن  بـــــــــــد  ل 
تــــــاأ�ــــــشــــــيــــــ�ــــــس 
باللغة  دوريــــة 
الإجنــــلــــيــــزيــــة 
ولــغــات اأخـــرى  
راق  بـــخـــطـــاب 
يــــــتــــــنــــــا�ــــــشــــــب 
والـــــعـــــقـــــلـــــيـــــة 
الأوروربــــــــيــــــــة  
يــــــــــــعــــــــــــالــــــــــــج 
الـــــ�ـــــشـــــبـــــهـــــات 
حــول الإ�ــشــالم
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فيمـــا بينهـــا ور�شـــم اخلطوات واملهـــام التي ينبغـــي اأن متار�شهـــا يف الدفاع عن حقـــوق الأقليات 
الإ�شالمية، وكيفية متكينها وحمايتها من م�شاريع الن�شهار والتذويب التي ميار�شها الغرب 

للتجمعات الإ�شالمية عنده ؛ حتى ل تبقى فري�شة �شهلة بيد اأعدائها . 

6-الغـــرب يعبـــد املادة ويقد�س اليورو والدولر ، ول زالـــت الأمة العربية متتلك م�شادر القوة 
املادية وعلى م�شتوى العامل وحتديدا يف دول اخلليج العربي التي متتلك فوائ�س مالية هائلة 
وهـــي �شبـــب رئي�س ل�شيالن لعاب الغرب عليهـــا واملكر بها ، ومن ال�شرورة مبكان اأن يوجه هذا 

الرثاء والوفرة املالية يف اأح�شن م�شار خلدمة ق�شايا الأمة وذلك من خالل: 

• ال�شغط على اأمريكا و الدول الغربية يف تعديل بع�س القرارات اخلا�شة بال�شاأن الإ�شالمي 
ب�شكل عام وال�شاأن الفل�شطيني ب�شكل خا�س ، من ذلك: 

اأو  • ا�شتخـــدام �شـــالح املقاطعة القت�شادية املدرو�شة واملجمع عليها وبقرار ر�شمي حكومي 
روابط اأهلية معتربة ل�شركات يهودية نافذة يف املجتمعات الغربية والعربية، وتدعم احلركات 

ال�شهيونية ، ولها دور فاعل يف التاأثر على �شيا�شات الدول . 

7-التاأكيد على تفعيل مكاتب مقاطعة الكيان ال�شهيوين واإعادة اإحيائها، 
وخماطبـــة الأنظمـــة العربيـــة يف ذلـــك والتعريـــف بجـــدوى ذلـــك واأثـــره 

الإيجابي على الأمة.

8-طرح مبادرات اإعادة اليهود اإىل اأوطانهم التي جاءوا منها ومالأ اأ�شماع 
الدنيـــا بهـــا، واإحـــراج الغـــرب واليهود �شيا�شًيـــا وجعل املبادرة  مـــن الأوراق 
الفاعلـــة يف املوؤمتـــرات الدوليـــة وغرها، وجعل هـــذه الق�شية من و�شائل 

الهجوم والإ�شغال ال�شيا�شي لليهود .)33(

9-اإعـــداد خطـــة تفكيك العالقة الربوت�شتانتيـــة اليهودية من خالل عدة 
برامـــج منهـــا علـــى �شبيل املثـــال : اإعادة طبـــع ون�شر كتاب )مارتـــن لوثر (
) نفـــاق اليهـــود (  وتوزيعـــه )34(بـــني �شفـــوف الربوت�شتانتيـــني حتديـــدا ، 
ليكون مبثابة وخزة يف خا�شرتهم ، وك�شفا حلقيقة املقلب الذي وقع فيه 
الربوت�شتانـــت ، التـــي يدين به اأهم حلفاء ال�شهيونيـــة اأمريكا وبريطانيا 

ا�شتخدام  ينبغي 
�ـــشـــالح املــقــاطــعــة 
ـــــاديـــــة  القـــــتـــــ�ـــــش
املدرو�شة واملجمع 
عـــلـــيـــهـــا وبـــــقـــــرار 
ر�ـــشـــمـــي حــكــومــي 
اأهــلــيــة  روابــــط  اأو 
ل�شركات  معتربة 
يــــهــــوديــــة نـــافـــذة 
املـــجـــتـــمـــعـــات  يف 
ــــــــــة  ــــــــــي ــــــــــغــــــــــرب ال
والــــــــعــــــــربــــــــيــــــــة، 
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حتديـــدا ، واأهـــم ما قال فيه )لوثـــر( »اإن ما حل باليهود هو غ�شب اهلل تعاىل، ولو كانوا �شعب 
اهلل املختار ملا اأ�شابهم ما اأ�شابهم« 32 .

10-طباعـــة وتوزيـــع كتـــاب : " دليـــل اإ�شرائيـــل عـــام 2009م".)35(  مرتجما باللغـــة الإجنليزية 
والعربية  على �شانعي القرار ال�شيا�شي والإعالمي يف العامل الغربي وذلك من خالل اإهدائه  
للبعثـــات الدبلوما�شيـــة يف بالدنـــا العربيـــة ووزارات اخلارجيـــة لـــكل دول الإحتـــاد الأوروبـــي 
والوليات املتحدة الأمريكية ، وكل من له دور يف التاأثر �شيا�شيا واإعالميا يف العامل الغربي .

11-رفع م�شتوى احل�س والوعي ال�شيا�شي وطبيعة ال�شراع للموؤ�ش�شات الإ�شالمية العاملة يف 
الغـــرب لأنهـــا متثل الذراع الطوىل الذي ميكن لنا اأن نتوا�شل  ونوؤثر يف الغرب من خاللهم ، 

من خالل الدورات وور�س العمل.

12-اأن تعنـــى اإحـــدى موؤ�ش�شات البحث والدرا�شة الإ�شالمية واملهتمة ب�شاأن ال�شراع الإ�شالمي 
اليهـــودي وبدعـــم مادي يليق بحجم هذا امل�شروع ، لتكوين جهاز مركزي جتمع فيه بيانات كل 
ال�شخ�شيات واملوؤ�ش�شات اليهودية اأو امل�شيحية ون�شطاء )36( ال�شالم يف العامل ،املناوئة للم�شروع 

ال�شهيـــوين، وال�شتفادة مـــن مواقفها وبراجمهـــا وموؤ�ش�شاتها وبطريقة 
ممنهجـــة يف جتيي�شهـــا �شـــد امل�شـــروع ال�شهيـــوين ، لتكون معـــول و�شوطا 
جديـــًدا وم�شلطـــا �شـــد الكيـــان اليهـــودي.)37(، وبـــرزت جهـــود لنا�شطـــني 
اأجانـــب يف غـــزة حتديـــدا  حيث �شكلـــوا م�شدر معلومات مهًمـــا بلغات عدة 

لكثر من و�شائل الإعالم الأجنبية .

13-اإن التفـــوق الـــذي تفوق به  اليهود مـــا هو اإل ب�شبب ح�شن ا�شتغاللهم 
للفر�ـــس والأحـــداث والتغـــرات باأنواعهـــا ، وهـــذا يدفعنـــا لأن نكون على 
اأهبة ال�شتعداد جماعات واأفراد يقظني لغتنام الكثر من الفر�س التي 

تفوق ما يتمتع به اليهود اأ�شعافا م�شاعفة.

14-يجـــب اأن نقتنـــع متاما اأن الغـــرب متعط�س ومتقبل لـــكل ما ميكن اأن 
ي�شدر منا ، واأننا مب�شاعفة اجلهود وتوجيهها التوجيه ال�شليم مبقدورنا 
اأن ن�شنع املزيد من التاأثر يف الغرب  حكاما وحمكومني وبال اأدنى �شك.

طباعة  عــلــى  الــعــمــل 
وتوزيع كتاب : دليل 
اإ�ــشــرائــيــل عـــام 2009 
بالعربية ، ومرتجما 
اإىل اللغة الإجنليزية  
الــقــرار  �شانعي  على 
ال�شيا�شي والإعالمي 
الــغــربــي  الــــعــــامل  يف 
وذلـــــــــك مــــــن خــــالل 
اإهــــــدائــــــه  لــلــبــعــثــات 
ـــيـــة يف  ـــش ـــومـــا� ـــل الـــدب
بـــــــالدنـــــــا الــــعــــربــــيــــة 
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: البحث  • مراجع 
• مالحم اآخر الزمان عند امل�شلمني واأهل الكتاب واآثارها الفكرية ، د. يا�شر بن عبدالرحمن 
الأحمدي ، النا�شر : مركز البحوث والدرا�شات يف جملة البيان ، الريا�س ، ط الأوىل، 1432هـ.

• العالقات الرتكية اليهودية واأثرها على البالد الإ�شالمية ، 2/1، تاأليف :د. هدى دروي�س، 
دار القلم ،ط الأوىل 1423ه – 2002م.

• اليهـــود احل�شيـــدمي ،د. جعفـــر هـــادي ح�شـــن ، دار القلـــم بـــروت  ودار ال�شامية دم�شق ، ط 
الأوىل، 1415هـ -1994م.

• مو�شوعة اليهود واليهودية ، عبدالوهاب امل�شري ، 2/1 ، دار ال�شروق ط الرابعة ، 2008م.
،1419هـ  – 1999م. الأوىل  ط  القلم،  دار   ، �شربي  عبداللطيف  �شناء   ، اليهودي  • اجليتو 

• حقيقة العالقة بني اليهود والن�شارى واأثرها على العامل الإ�شالمي ، اأحمد حممد زايد، 
دار املعايل ، ط الأوىل ، 1420هـ -2000م. 

اإدوارد �شعيد،  له  ، قدم  اإ�شرائيل �شاحاك   ، اليهودية وطاأة 3000عام  الديانة  اليهود  • تاريخ 
ليوجد رقم طبعة ول نا�شر.

الوقاف الكويتية  ط الأوىل  ، املجلد 7 . وزارة   ، الفقهية  • املو�شوعة 
The Jews and their lies ( ملوؤلفـــه بالأملانيـــة الدكتـــور "مارتـــن لوثـــر"،  " نفـــاق اليهـــود") 
الطبعة الأوىل 1394هـ - 1974م ، تعريب "عجاج نويه�س"، وتقدمي "�شفيق احلوت" ، النا�شر 

دار الفكر - لبنان. 

• كتـــاب » فل�شطـــني: ال�شـــالم ولي�ـــس الف�شـــل العن�شـــري«، املوؤلـــف: جيمـــي كارتـــر الرئي�س 
الأمريكي ال�شابق.

• فرن�شـــا واملاأ�شـــاة الفل�شطينيـــة ، تاأليـــف : فيليـــب بريفو�شـــت ، ترجمـــة : �شمـــارة �شاتيـــال ، 
النا�شر: دار النفائ�س بروت ، ط الأوىل 1431هـ -2010م.
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حكومـــة العـــامل اخلفيـــة ، �شريـــب �شبرودوفيت�ـــس، ترجمـــة : ماأمـــون �شعيـــد ،  النا�شـــر : دار 
النفائ�س بروت ، ط اخلام�شة ع�شر ، 1430هـ – 2009م.

 : • الهوام�س 
1- البقرة : 113

2- الكنز املر�شود يف قواعد التلمود : 106

3- البقرة : 113

4- حقيقة العالقة بني اليهود والن�شارى، �س : 120

5- ت�شــــل ن�شبــــة الربوت�شتانــــت يف اأمريــــكا اإىل 52% ، وت�شــــل ن�شبــــة الأمريكيــــني الذين ينتمــــون اإىل جماعات دينية ن�شبــــة 60%. اأنظر 
مو�شوعة ويبيكيديا . 

6- حقيقة العالقة بني اليهود والن�شارى ، �س:267

7- نفاق اليهود ، �س :133 . 

8- اقراأ لالأهمية كتاب " نفاق اليهود" لـ" مارتن لوثر "الذي قو�س فيه كل جهوده التي قدمها لليهود ، واأنهم ل ي�شتحقون ما قام 
به و اعرتافه وندمه على اخلطيئة التي ارتكبها يف دفاعه امل�شتميت عنهم !! 

9- نفاق اليهود ، �س: 134 . 

10- نفاق اليهود ، �س: 150 . 

11- اقـــراأ م�شكـــورا يف هـــذا البـــاب كتـــاب "حكومـــة العـــامل اخلفية" ملوؤلفـــه : �شريـــب �شبريدوفيت�ـــس، وكتاب " اليهـــودي العاملي 
�سركة فورد لل�شيارات ، الذي حذر فيه من خطر تغلغل اليهود يف اأمريكا .  " �شاحب  فورد  لـ"هرني 

12- فرن�شا واملاأ�شاة الفل�شطينية ، �س: 193

13- انظر لالأهمية كتاب : فرن�شا واملاأ�شاة الفل�شطينية ، �س: 213

14- حكومة العامل اخلفية ، �س : 83

15- حكومة العامل اخلفية ، �س : 25و26

16- ومــــن النطباعــــات  التــــي خرج بها كارتر يف اأو زيارة له للكيان ال�شهيــــوين : اإن الوليات املتحدة الأمريكية هى ال�شديق الوحيد 
املهم بالن�شبة لنا- ا�شرائيل - .انظر م�شكورا، كتاب فل�شطني ، �شالم ل ف�شل عن�شرى للرئي�س الأمريكى الأ�شبق جيمى كارتر.
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17- لقد اأودع اهلل  يف  املراأة الفل�شطينية قدرة اإجنابية تفوق نظرتها اليهودية التي هيئت لها اأ�شباب الراحة والإمكانيات العظيمة 
التي تكفل بل وت�شجع على الإجناب  وتكافئ عليه .

وتعتــــرب خ�شوبــــة املــــراأة اليهودية  قليلة باملقارنة مــــع خ�شوبة  املراأة الفل�شطينية  واأن ن�شبة املواليــــد لدى الفل�شطينيني يف فل�شطني  
هــــي تقريبــــا �شعــــف ن�شبــــة املواليــــد لدى اليهــــود يف فل�شطني ، ومــــع هذا جنحت املــــراأة الفل�شطينيــــة  بتوفيق مــــن اهلل وبركاته   يف ما 
ي�شمــــى" باملعركــــة الدميوغرافيــــة" داخــــل  فل�شطني التاريخية، حيث بلغ معدل خ�شوبة املراأة الفل�شطينية يف ال�شفة الغربية 6.4 
مواليد �شنة 2006م لكل امراأة، وبلغ 68.3 مولوداً لكل امراأة بني الفل�شطينيات يف اأرا�شي 1948، مقابل 208 مواليد لكل امراأة يهودية 

يف فل�شطني  ، ومع هذا فان معدلت اخل�شوبة  مرتفعة  يف ال�شعب  الفل�شطيني فهو  جمتمع فتي غالبيته من الأطفال .

فقــــد ذكــــر جهــــاز الإح�شاء املركزي الفل�شطيني، بتاريخ :4-4-2010م ، اإن عدد الأطفــــال دون �شن 18 عاما البالغ عددهم  نحو مليون 
وت�شعمائة األف  و ت�شكل هذه الفئة حوايل 42.0% من اإجمايل عدد ال�شكان البالغ عددهم 3.9 مليون فرد يف منت�شف عام 2009م .

واأو�شح م�شوؤولون يف دائرة الإح�شاء الفل�شطينية اأن الإح�شاءات الدميوغرافية واجتاهاتها يف املجتمع الفل�شطيني،تبني اأن الأطفال 
�شي�شكلون الأغلبية يف املجتمع لعدة �شنوات قادمة، حيث تعترب خ�شوبة املراأة الفل�شطينية العالية ومعدلت وفيات الأطفال املتدنية 

�شبب رئي�س ل�شتمرار ت�شكيل الأطفال لالأغلبية يف املجتمع. 

وتفيــــد البيانــــات اأن الأ�شــــرة الفل�شطينية تت�شكل يف وقــــت مبكر، حيث يبلغ متو�شط عمر الإناث عند الــــزواج الأول 19.5 عاما، و24.8 
عاما للذكور للعام 2008.

اأمــــا يف املجتمــــع اليهــــودي يف فل�شطــــني املحتلة ،  ل ي�شــــكل الأطفال  فيهم �شوى 29 % ؛ يف مقابل ذلك و�شلــــت ن�شبة كبار ال�شن الذين 
ت�شل اأعمارهم اىل  65 �شنة وما فوق  اإىل 10% من جمموع اليهود يف فل�شطني املحتلة .

ولنا اأن نعزو ذلك اإىل ظاهرة الإجها�س التي تعترب دولة الكيان اليهودي  الأوىل فيها على م�شتوى العامل ،  ولنا اأن ننظر اإىل حجم 
هذه الظاهرة بني املجتمع اليهودي يف فل�شطني   خالل عامي 1979 – 1986م ( فقد مت  تنفيذ )129000( حالة  اإجها�س .

وعلــــى �شعيــــد اآخــــر ن�شــــرت دائرة الإح�شاء املركزيــــة يف )هرت�شليا(  تقريرا خطــــرا   اأفادت فيه اإىل ارتفاع  ن�شبــــة الطالق اأمام ن�شبة 
الزواج مبعدل 60%، خا�شة يف امل�شتوطنات القابعة يف الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة. 

وقــــد اأ�شــــار التقريــــر  اأنه من بني كل 3 حــــالت زواج يف اإ�شرائيل حتدث حالة طالق، وقد ر�شد التقرير قبل كتابته بعام  30 األف حالة 
زواج مقابــــل 10 اآلف حالــــة طــــالق   ، وقــــد بــــدا وا�شحــــا يف التقرير تخوف املوؤ�ش�شــــة اليهودية الر�شمية  من ظاهــــرة مل ي�شهدها منذ 

تاأ�شي�شه عام 1948م،  من  اأن الن�شبة يف زيادة م�شتمرة ولي�س ثمة موؤ�شرات توقف هذا التمدد.

و جاء يف �شحيفة )هاآرت�س( بتاريخ 2002/2/13م- يف درا�شة اأعدها الربوفي�شور )�شرجيو فرغولة(، رئي�س معهد اليهودية املعا�شرة 
يف اجلامعة العربية اإن ن�شبة اليهود يف اإ�شرائيل ومناطق ال�شفة الغربية وقطاع غزة ت�شل اليوم اإىل  53% فقط و�شت�شل الن�شبة يف 

العام 2050 - كما توقعت الدرا�شة - اإىل %30.

لقــــد اأ�شهمــــت علمانيــــة دولــــة مــــا ت�شمى اإ�شرائيــــل  يف انهيار مفهــــوم الأ�شرة ومل يعــــد لها اأي قد�شيــــة عند قطاعات كبــــرة يف املجتمع 
اليهودي وفقدت بهذا عماد وقوام ل يقوم اأي جمتمع اإل به وهو الأجيال الواعدة ، لقد جتلى وا�شحا يف ال�شنوات الأخرة يف املجتمع 



  �سل�سلة بيت املقد�س للدرا�سات

55
العدد ال�شاد�س ع�شر رم�شان 1434هـ يوليو 2013م

اليهــــودي  يف فل�شطــــني حتديــــدا  كوارث يف كينونــــة الأ�شرة اليهودية متثلت يف  حتديد الن�شل وتزايد معدلت الطالق   والعزوف عن 
الزواج والكتفاء بالع�شيقات ،  ف�شال عن انخفا�س اخل�شوبة عند املراأة اليهودية التي اأ�شبحت اأقل ن�شبة خ�شوبة يف العامل.

.. وقــــد حــــذر الباحثــــون والعلمــــاء يف الكيــــان ال�شهيــــوين مــــن هــــذا الو�شــــع وتوقــــع بع�شهــــم اأن ينخف�ــــس عــــدد اليهــــود يف العــــامل 
ــــا اإذا مــــا علمنــــا اأن نق�ــــس  �شنــــة 2025م اإىل خم�شــــة اأو �شتــــة ماليــــني ن�شمــــة.. وهــــي كارثــــة حقيقيــــة تهــــدد الوجــــود اليهــــودي خ�شو�شً
اخل�شوبــــة ال�شديــــدة عنــــد اليهــــود يقابلــــه زيــــادة عاليــــة جــــًدا يف معــــدل اخل�شوبة لــــدى املــــراأة الفل�شطينية.. وهــــو الأمر الــــذي يقلق 
 احلكومــــات الإ�شرائيليــــة املتعاقبــــة حــــني ينظــــرون اإىل امل�شتقبــــل ويــــرون مــــا �شيكــــون تعــــداد الفل�شطينيــــني بعــــد ع�شريــــن عاًمــــا.
 ، فل�شطينــــي  مليــــون   1.2 مقابــــل  املحتلــــة   فل�شطــــني  يف  يهــــودي  مليــــون   5 وجــــود  اإىل  ال�شهاينــــة  دولــــة  التقاريــــر  احــــدي  ت�شــــر 
ح�شــــب  ال�شكانيــــة  املعادلــــة  هــــذه  مــــن  وي�شتنتــــج  الغربيــــة،  ال�شفــــة  فل�شطينــــي يف  مليــــون  و1.8  غــــزة،  فل�شطينــــي يف  مليــــون  و1.2 
الإح�شائيــــات التــــي قدمهــــا اجلــــرنال عــــوزي ديــــان انــــه �شيعي�ــــس يف املنطقــــة مــــا بــــني الأردن والبحــــر املتو�شــــط عــــام 2020 حــــوايل 8 
مليــــون فل�شطينــــي مقابــــل 605 مليــــون يهــــودي، ويف درا�شــــة اأخــــرى تو�شلــــت اإىل اأن عــــام 2020م �شيعي�ــــس يف املنطقــــة نف�شهــــا %24 
فقــــط يهــــود مقابــــل 85%مــــن الفل�شطينيــــني  .  و ذكــــر مركــــز الإح�شــــاء الفل�شطينــــي اإن عــــدد ال�شــــكان الفل�شطينيــــني يف فل�شطــــني 
التاريخيــــة بلــــغ حــــوايل 4.6 مليــــون ن�شمــــة نهايــــة عــــام 2002، يف حــــني بلــــغ عــــدد اليهــــود 5.1 مليــــون ن�شمــــة، وت�شــــاوي عــــدد اليهــــود 
، بينمــــا �شرتفــــع عــــدد الفل�شطينيــــني اإيل 6.2 مليــــون مقابــــل 5.7 مليــــون 2010م يف عــــام2010م.  والفل�شطينيــــني يف عــــام 2006م 

دلت معطيات جديدة اأن انخفا�شاً كبراً حدث على عدد اليهود يف العامل خالل ربع القرن الأخر.

وجاء يف  تقرير �شادر عن " معهد تخطيط �شيا�شة ال�شعب اليهودي "، ومقره القد�س املحتلة اأنه خالل 27 عاماً انخف�س عدد اليهود 
اىل 2.3 مليون ن�شمة، حيث يبلغ الآن 7.76 مليون فقط.

 واإين لأعجب من غباء هوؤلء اليهود ويف ظل عدم الزيادة  الدميوغرافية الطبيعية لهم ف�شال عن  الديانة اليهودية  الغر موؤهلة 
فطريــــا وعقليــــا  ل�شتجــــالب  الآخرين اإليها ف�شال عن انغالقهــــا وعدم ال�شماح للغر باعتناقها ، اًذا كيف �شيزيد عددهم وكل موانع 

الزيادة حا�شلة !

اإننا نوؤكد وبكل يقني اأن  الكارثة التي ت�شبب بها ال�شهاينة الأوائل �شتقع و�شتزول دولة اليهود من فل�شطني باإذن اهلل. 

18   »�شلومــــو زانــــد« موؤلــــف كتــــاب )متــــى وكيف اخــــرتع ال�شعب اليهــــودي ؟ (،بروف�شور و اأ�شتــــاذ التاريخ يف جامعة تــــل اأبيب، وال�شادر 
عــــن دار فايــــار يف باري�ــــس ؛  ت�شــــدر  قائمــــة الكتــــب الأكــــرث  مبيعــــاً يف الكيان ال�شهيــــوين ؛ وترجم اإىل لغــــات متعددة منهــــا  الفرن�شية 
والإجنليزيــــة  . و اأعلــــن  �شراحــــة يف كتابــــه بــــاأن الهدف مــــن الكتاب تفنيد مزاعــــم  اليهود بحقهم  يف اأر�س فل�شطــــني. غر اأن الكتاب 
ومــــع كــــرثة مبيعاتــــه اإل اأنــــه واجه انتقادات لذعة ملوؤلفه وكان منها: ما قاله  ال�شفــــر ال�شهيوين يف لندن باأن الكتاب »عمل ل �شامي 
مّولــــه الفل�شطينيــــون » !! واأنــــه »مظهــــر اآخــــر من مظاهر ال�شطــــراب العقلي لالأكادمييــــني يف اأق�شى الي�شار يف اإ�شرائيــــل »، والكتاب 

حرّي بالقراءة . 

19-  ولعلــــي هنــــا ا�شتاأن�ــــس بحديــــث فيه مقال غر اأنــــه ينا�شب حالة ال�شراع الدائمة بني امل�شلمني والــــروم ، قال ر�شول اهلل �شلى اهلل 
عليــــه و�شلــــم : ) فار�ــــٌس نطحــــٌة اأو نطحتان ، ثم ل فار�س بعدها اأبدا ، والروم ذات القرون، اأحباب بحر و�شخر ، كلما ذهب  قرن خلف 
قــــرن مكانــــه ، هيهــــات اإىل اآخر الدهر ، هم اأ�شحابكم ما كان يف العي�س خر ( رواه ابن ابي �شيبة يف م�شنفه :19688 و�شعفه اللباين 

يف �شعيف اجلامع : 3954.
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20  البقرة:120           

21  اأخرجه م�شلم:2900

22 - اأخرجه البخاري : 3488

23 - ويف اأمريــــكا 7 ماليــــني ويف اأ�شرتاليــــا 385 األفــــاً واأ�شبــــح الدين الإ�شالمي هــــو الديانة الثانية يف اأ�شبانيــــا وفرن�شا وبريطانيا. 23 
األف اأوروبي يدخلون الإ�شالم  يف كل �شنة واأكرث من 25 األف م�شجد يف اأوروبا ويف بريطانيا : 25  األف بريطاين يعتنقون الإ�شالم كل 
عــــام،واأن عــــدد املقبلــــني على امل�شاجد يف بريطانيا يفوق مرتادي الكنائ�س يف كل من اإجنلــــرتا وويلز و�شيرتاجع مرتادو الكنائ�س  اإىل 
678 األــــف م�شــــل بحلــــول عام 2020، ومع هذا العــــام �شرتفع عدد امل�شلمني الذين يرتادون امل�شاجد لأداء �شالة اجلمعة اإىل 683 األفاً. 
وقــــد اأعلــــن املكتــــب الوطنــــي لالإح�شاء يف لنــــدن اأن ا�شم )حممد( حقق تقدما يف قائمــــة الأ�شماء الأكرث ذيوعــــا يف مقاطعتي اإجنلرتا 
وويلــــز.. وتقــــول اأرقام املكتب الوطني لالإح�شــــاء يف اململكة املتحدة: ولد خالل عام 2006م )4255( ذكرا حملوا ا�شم )حممد(، مقابل 
)3386( ذكــــرا ا�شماهــــم اآباوؤهــــم جــــورج، و)3755( �شموهــــم جوزيــــف!! ويف فرن�شا : اأّكدت درا�شــــة اأعدتها وزارة الداخليــــة الفرن�شية اأن 

الإ�شالم ينت�شر ب�شرعة كبرة يف البالد وُيعّد الدين الثاين بعد الن�شرانية. وبها2300 م�شجد و7 ماليني م�شلم.

وت�شر التوقعات اأن امل�شلمني �شيمثِّلون ربع �شكان فرن�شا بحلول عام 2025م بينما ت�شر تلك التوقعات اأنهم �شيمثلون 20% من �شكان 
اأوروبا عام 2050م، و هنالك اإح�شاءات اأخرى ترى اأنَّه يف عام 2040م �شيكون امل�شلمون هم الأكرثيَّة يف اأوروبا.

و اأنَّ )50( األــــف فرن�شــــي اأ�شلــــم داخــــل فرن�شا يف عام 2004 م حتَّى �شمي ذلك العام بعام الإ�شــــالم يف فرن�شا، ويف ُمقابل ذلك جند اأنَّ %7 
ــــن يعتنون باملداومة اإىل الذهاب ملمار�شة طقو�شهم يف الكنائ�س الفرن�شيَّة ، واأظهرت الدرا�شة اأن 3600 �شخ�س يعتنقون  فقــــط هــــم ممَّ
الإ�شــــالم �شنوًيــــا يف فرن�شــــا، واأن اأتباعــــه اأكرث ال�شــــكان التزاًما بالقوانني، و اأن 66% من امل�شلمني يف فرن�شــــا مل ي�شربوا اخلمر اأبًدا ولو 

ملرة . 

و يف اأملانيــــا : ينت�شــــر يف اأملانيــــا ب�شــــورة متزايــــدة، وهناك معلومات موؤكدة بوجود خطــــط لبناء 120 م�شجداً اإ�شافيــــاً فيها ، اإنه ما بني 
يوليو 2004م و يونيو 2005م حتول ما يقرب من اأربعة اآلف مواطن اأملاين اإىل الإ�شالم اأي ما يعادل اأربع مرات زيادة عن عام 2003م.

وذكرت �شحيفة "بيلد" الأملانية - ا�شتناداً اإىل بحث اأجراه املعهد املركزي لالأر�شيف الإ�شالمي - اأن عدد امل�شاجد ذات املاآذن والقباب 
ارتفعــــت يف اأملانيــــا منــــذ عــــام 2004 م من 141 اإىل 159 م�شجداً يف الوقت الــــذي ل يزال فيه 128 م�شجداً حتت الإن�شاء، و توقعت درا�شة 
اأجراها "بنك دري�شدن" تراجع اأعداد الكنائ�س يف اأملانيا خالل ال�شنوات املقبلة حيث من املنتظر وقف القدا�شات الدينية يف 96 كني�شة 

من اإجمايل 350 كني�شة .

24-  ( اأخرجه الإمام اأحمد يف امل�شند برقم )16509( وقال الألباين يف كتاب حتذير ال�شاجد:)�س158(: على �شرط م�شلم 

25-  هود: 113

26-  اآل عمران : 118

27-  وقد جتاوزت ديون اأمريكا الـ) 16 ( ترليون دولر.
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28-   باخت�شــــار وت�شــــرف  مــــن لقــــاء مطــــول وخا�ــــس  اأوردته جريدة "الكويتيــــة" اليومية يف عددهــــا "440" بتاريخ 15من ذي احلجة 
1433هـ ، املوافق :31اأكتوبر 2012م،  مع الأ�شتاذ واخلبر القت�شادي العاملي  / طالل اأبو غزالة .

29-  الأنفال:30

30-  وهــــذا مــــا اأعلنتــــه الربيطانيــــة )مي�شيل رينــــوف(  وتدافع عنه دومــــا ويف كل منا�شبــــة واأ�ش�شت لهذا الغر�ــــس منظمة "جمهورية 
اليهود " عن حل عودة اليهود اإىل موطنهم الأول بحجج وبراهني تاريخية مده�شة مل ي�شمع بها من قبل،. ول تدع »رينوف« فر�شة 
متــــر دون حماولــــة ن�شــــر الفكــــرة املتكتــــم عليها اإعالميــــاً. واحلل باخت�شار كمــــا تراه يتمثل يف عــــودة اآمنة لليهــــود يف فل�شطني املحتلة 
اإىل جمهوريــــة اليهــــود وا�شمهــــا "اأوبال�شــــت" ولكنهــــا معروفــــة اأكرث با�شــــم عا�شمتهــــا "بروبيدجان"التي تقع يف جنــــوب �شرق رو�شيا 
وقــــد ا�شتنــــدت »رينــــوف« يف مطلبهــــا هذا  اإىل حقيقة  تاريخية قد اأخفاها اليهود ومل ينقلها التاريــــخ اأو يتناقلها الإعالم ، موؤداها اأن 
هنــــاك دولــــة يهوديــــة �شرعية علمانية كانت قد اأ�ش�شت يف العام 1928 يف )بروبيدجان( الرو�شية تطبيقا ل�شيا�شة »القومية العلمانية 

ال�شوفيتية«..

فقـــد نقلـــت �شحيفـــة الغد الأردنيـــة يف 2010/10/3م ، اأن �شحيفة )كاونرت بنت�ــــس( الأمريكية ، قالــــت اإن الرئي�س الرو�شي دميرتي 
ميدفيديف اأعلن اأثناء زيارة غر م�شبوقة لبروبيدجان اأخرا اأن رو�شيا تدعم فكرة اإقامة موطن لليهود يف بروبيدجان الرو�شية.

؛ وتــــرى "رينــــوف " مــــن املمكن لهم اأن يعي�س اليهود  باأمان و�شــــالم ودون اأي معاداة ل�شاميتهم، واأن ينعموا باأجواء الثقافة اليهودية 
ال�شائدة بقوة هناك واأن يتحدثوا اليديت�س )لغة يهود اأوروبا( كما يريدون على اأن يرتكوا اأر�س فل�شطني ل�شكانها الأ�شليني.

31-  وهو من اأخطر الكتب التي تقو�س العالقة الربوت�شتانتية ال�شهيونية ، حتى حدا بال�شهونية اإىل حماربة الكتاب وحماولة 
اخفائه ، يقول معرب الكتاب الأ�شتاذ "عجاج نويه�س" : " كثرون من رجال امل�شيحية الواقفني على �شرة لوثر يف العامل اليوم 
، يعلمون من اأمر هذا الكتاب العلم التام ، ولكن الأيدي اخلبيثة كانت تعمل اأكرث من اأربعة قرون على اإخفائه واإبادته بطريق ل 

يتقنها اإل القوم الذين و�شفهم لوثر يف كتابه هذا ".انظر نفاق اليهود �س: 16.

32- نفـــاق اليهـــود ، �ـــس 82 . وممـــا قالـــه اأي�شا يف هـــذا الكتاب الهام : "يجب اأن يطرد اليهود من الدولـــة )اأملانيا( واأن مينعوا من 
عبادة اهلل، واأن ت�شادر التوراة و�شائر كتب ال�شالة لديهم، واأن كن�شهم يجب اأن حترق وبيوتهم يجب اأن تدمر".

33- �شدر هذا الكتاب  هذه الأيام باللغة العربية ، ويعترب من اأخطر كتب القرن الواحد والع�شرين وميكن و�شفه يف الربوتوكولت 
الإعالميــــة حلكمــــاء �شهيــــون، وهــــو مبثابــــة دليــــل اخلطاب الإعالمــــي ال�شهيــــوين لل�شا�شــــة والإعالميــــني ال�شهاينة يف فــــن �شياغة 

اخلطاب الإعالمي  الكاذب واملوجه للغرب حتديدا حول ال�شراع الإ�شالمي اليهودي .

34-  وجتدر الإ�شارة اإىل جهود النا�شط الربيطاين "هاري فر"، الذي اأن�شاأ قناة بث مبا�شر باللغة الإجنليزية حول اآخر امل�شتجدات 
يف غــــزة ، ورف�ــــس دعــــوة احلكومــــة الربيطانية له مبغــــادرة غزة. ويتابع غالبيــــة الن�شطاء هذه القناة، حيث زاد عــــدد املتابعني له على 

تويرت اأقل من 1000 قبل العدوان اإىل 20000 اأثناء العدوان .

35-  ويجــــب احلــــذر والتمييــــز بني بع�س اليهود الذيــــن ظهروا موؤخرا  املعروفون باملوؤرخون اجلــــدد وطائفة  يدعون اأن �شربهم قد 
نفــــذ جتــــاه مــــا يقــــوم الكيان اليهودي مــــن اجراءات تع�شفيــــة جتاه الفل�شطينيــــني   ولتوزيــــع الأدوار ن�شط هوؤلء يف الغــــرب ، واأطلقوا 
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وثيقة بعنوان  "نداء للعقل" وقع عليها اأكرث من ثالثة اآلف يهودي اأوروبي من بينهم مفكرون مرموقون تندد ب�شيا�شات اإ�شرائيل 
ال�شتيطانية وحتذر من خطورة دعم احلكومة الإ�شرائيلية دون حتفظ. وكان من بني املوقعني على العري�شة الفيل�شوف الفرن�شي 
برنــــارد هــــرني ليفــــي، ودانيــــال كوهن بنديت زعيــــم اخل�شر يف الربملــــان الأوروبي. وهــــوؤلء املوقعون يعتربون اأنف�شهــــم مدافعني عن 
اإ�شرائيــــل وخمل�شــــني لهــــا ، بيــــد اأن �شربهــــم بــــداأ يف النفــــاد، والقلــــق ال�شادق ميــــالأ اأفئدتهــــم ، لأن اإ�شرائيــــل تواجه خطــــًرا يتمثل يف 
"الحتــــالل وموا�شلــــة �شعيهــــا لإقامــــة امل�شتوطنــــات يف ال�شفة الغربية والأحيــــاء العربية من القد�ــــس ال�شرقية"."اجلزيرة نت" عن 

..http://www.aljazeera.net م  2010/5/3 بر�س" يف  "اأ�شو�شيتد 

و"املوؤرخون اجلدد" يطلق عليهم اأحيانا مدر�شة " التاريخ الإ�شرائيلي اجلديد "، و م�شطلح " ما بعد ال�شهيونية "، وقد تبنت هذه 
اأن يبــــداأ ذلك بالتمهيد  احلركــــة  التكليــــف مــــن حــــزب العمل وبرعاية خا�شة مــــن " اإ�شحق رابني" للتمهيــــد للت�شوية ال�شلمية على 

لن�شر حقيقة ا�شتحالة ا�شتمرار العداء الإ�شرائيلي للعرب على امل�شتوى الذي كان عليه منذ عام 1948 م وحتى اليوم .

ويعمــــد هــــوؤلء اإىل الطعــــن بالروايــــة الر�شميــــة واتفقوا على اأنها مكونة مــــن جمموعة مقولت اأو ادعاءات باطلــــة اأو غر دقيقة على 
الأقــــل ، واتفقــــوا علــــى ت�شميتهــــا بـــــ " الأ�شاطــــر ال�شهيونيــــة " كــــون ال�شهيونيــــة جنحــــت يف ربط كل كذبة مــــن اأكاذيبهــــا بواحدة من 
الأ�شاطــــر اليهوديــــة، وذلــــك حتى تتطابق الرواية الر�شمية باملنطوق التاريخي املوحد، والهــــدف من كل ذلك هو اعادة �شياغة الكم 

الكبر من الأكاذيب الغر من�شجمة ول مقبولة عقليا ول عاملية ول يهوديا ليتنا�شب مع املرحلة اجلديدة .  

÷



 �سل�سلة بيت املقد�س للدرا�سات

د.عيسى القدومي

منهجية الكتابة في الهيكل المزعوم •
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قراءتـــي للعديـــد مـــن الكتـــب التي بحثـــت يف مو�شوع هيـــكل �شليمان 
ومطالبـــات اليهـــود بهـــدم امل�شجـــد الأق�شى وبنـــاء الهيـــكل املزعوم على 
اأنقا�شه، وجدت الكثر من اللب�س يف تلك الكتابات، والتي ت�شتت القارئ 

امل�شلم، بل يف بع�س الأحيان تعطي لليهود حقاً لي�س لهم  !! 

     فمن اأهم التحديات الكبرة التي تواجه الأمة العربية والإ�شالمية؛ التغلب على الرواية 
ال�شهيونية، والدعاءات والأ�شاطر التي عملوا على اإقناع الغرب بها؛ فقد األب�س قادة وزعماء 
الكيـــان اليهـــودي -الدينيـــني وال�شيا�شيـــني- تلك الأ�شاطـــر واخلرافات ثوب الديـــن والتوراة، 

والتي تتكرر اأمام اأعيننا كل يوم يف ن�شرات الأخبار وو�شائل الإعالم املختلفة.

    وقـــد ن�شـــج حاخامـــات وباحثـــو و�شيا�شيـــو اليهـــود واأعوانهـــم مـــن امل�شت�شرقـــني كثـــًرا من 
الأ�شاطـــر حـــول الهيـــكل املزعـــوم؛ الـــذي �شطـــروا حوله كثـــًرا مـــن الأكاذيب، واتخـــذوا منها 
املـــربرات لكثر من الإجراءات واملمار�شات املمهدة لهدم امل�شجد الأق�شى؛ 

ليعيدوا اأجمادهم املزعومة يف بناء ما اأ�شموه: »هيكل �شليمان«!! 

الأمـــر الـــذي دفعني ل�شياغـــة وجمع منهجيـــة وا�شحـــة للكتابة يف هذا 
املجال اأجملها يف البنود والقواعد التالية : 

اليقـــني بـــاأن اليهـــود مـــا زالـــوا ي�شعـــرون يف قـــرارِة نفو�شهـــم بعقدة   -1
النق�ـــس؛ فاجلـــوع لديهم يف اإثبـــات عالقتهم بفل�شطـــني، و�شعورهم باأنهم 
غربـــاء، دفعهـــم ل�شناعة تاريـــخ وثقافة وح�شارة مزعومـــة لهم على اأر�س 
فل�شطـــني ومـــا حولها، وادعـــاء ذلك التاريـــخ والرتاث لالأجيـــال اليهودية 
القادمـــة!! لكونهـــم بال تاريخ، فـــاأرادوا اأن ي�شنعوا تاريخـــاً وراء الزجاج يف 
متاحفهم، تاأكيداً ل�شطوتهم وقدرتهم على حب�س تاريخ مل يكن لهم �شرف 
الإ�شهـــام يف �شنعـــه واإبداعـــه؛ تاريـــخ �شطرته ق�ش�ـــس اأنبيـــاء اهلل -تعاىل- 

خالل

د.عيسى القدومي

مـــــــــــــــــــــن اأهـــــــــــــــــــــم 
التحديات الكبرة 
الــــــــتــــــــي تـــــــواجـــــــه 
الأمــــــــــة الـــعـــربـــيـــة 
والإ�ــــــشــــــالمــــــيــــــة؛ 
الــــــتــــــغــــــلــــــب عـــلـــى 
الــــــــــــــــــــــروايــــــــــــــــــــــة 
الــــ�ــــشــــهــــيــــونــــيــــة 
والدعــــــــــــــــــــــــــــــاءات 
والأ�ــــــــــشــــــــــاطــــــــــر 
الــتــي عــمــلــوا على 
اإقـــنـــاع الـــغـــرب بها
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الذيـــن جـــاوؤوا بدعوة التوحيـــد، واأكمله الفتـــح الإ�شالمي، ومدافعة امل�شلمـــني على مر ال�شنني 
لكل غا�شب لأر�س فل�شطني. 

2- اإذا مت النقل عن اليهود ، ينبغي اليقني كذلك باأنهم اأوقعوا كثًرا من الت�شويه والتزييف 
يف تاريـــخ الأمـــة امل�شلمـــة، والـــذي بـــداأ منذ عهـــد الر�شالة ومبعـــث نبينا حممد �شلـــى اهلل عليه 
و�شلم، وا�شتمر هذا التزييف اإىل اأن اغُت�شبت اأر�س امل�شلمني يف فل�شطني؛ فاأكملوا ر�شالتهم يف 
تزييف التاريخ لطم�س جرائمهم؛ لكي يبدوا اأمام العامل وكاأنهم مل ياأخذوا اإل حقا لهم، ومل 

يغت�شبوا اأمالك غرهم!

3- اأن بقعة امل�شجد الأق�شى لها قدا�شة على مر الع�شور، ومروًرا بالأنبياء والأولياء والعّباد، 
واأ�شا�ـــس البنـــاء الأول ثابـــت يف هذه البقعة املباركة، وكل مـــن تتابع على اإعمار اأو بناء اأو اإ�شالح 

اأو تطهر هذه البقعة اإنا يفعل ذلك على الأ�شا�س القدمي. 

4- يف الأخبـــار اليهوديـــة امل�شنوعة يذكرون الهيكل ويذكرون املذبح، ويف امل�شادر الإ�شالمية 
امل�شنـــدة جـــاء ا�شم: »امل�شجـــد الأق�شى«، وجـــاء ا�شم: »بيـــت املقد�س«، وجاء 
ا�شـــم: »املحـــراب«، ولي�س يف الأخبـــار الإ�شالمية ال�شحيحـــة ما ين�س على 
اأن ما بناه �شليمان ي�شمى: هيكاًل، لأن كلمة )هيكل( مروية عن كتب اأهل 
الكتـــاب، ونحـــن ل نثق مبا تقوله تلك الكتـــب، ول نركن اإليها عند حتقيق 
تاريخنا الإ�شالمي، وما جاء م�شطلح )الهيكل الأول والهيكل الثاين( اإل 

من األفاظ وم�شطلحات توراتية.

5- كل ما نقل عن الهيكل م�شدره الإ�شرائيليات، كما ذكر ابن خلدون : 
"الأخبار التي كانت لليهود ببيت املقد�س وامللك الذي كان لهم يف العمارة 
بعـــد جـــالء بختن�شـــر، واأمـــر الدولتني اللتـــني كانتا لهم يف تلـــك املدة، مل 
يكتـــب فيهـــا اأحـــد مـــن الأئمـــة، ول وقفـــت يف كتـــب التواريـــخ، مـــع كرثتها 
وات�شاعهـــا علـــى مـــا يلـــم ب�شيء من ذلـــك". وما قيـــل يف الهيـــكل وتفا�شيل 
بنـــاءه وموجوداته وغر ذلـــك ينطبق عليه حكـــم الإ�شرائيليات املرفو�شة 

الأخبار  يف  لي�س 
الإ�ــــــشــــــالمــــــيــــــة 
الــ�ــشــحــيــحــة مــا 
اأن  عـــلـــى  يــنــ�ــس 
�شليمان  بناه  مــا 
هيكاًل،  ي�شمى: 
كـــــلـــــمـــــة  لأن 
مروية  )هــيــكــل( 
عـــــن كـــتـــب اأهـــــل 
الكتاب، ونحن ل 
نــثــق مبـــا تــقــولــه 
تــــــلــــــك الــــكــــتــــب
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التي علم كذبها ول يحتمل �شدقها البتة. 

6- اأن اهلل -�شبحانـــه- مـــا اأمـــر ببنـــاء امل�شجـــد الأق�شـــى اإل لعبادتـــه يف هذه البقعـــة املباركة، 
وبقعـــة امل�شجـــد الأق�شـــى كانـــت موجـــودة ومعروفة؛ ولذلـــك �شكـــن اليبو�شيـــون بجوارها، ومل 
ي�شكنـــوا فيهـــا، لأنهـــا حمل عبادة، فقد قال اأبو ذر ر�شي اهلل عنه: قلت: يا ر�شول اهلل اأي م�شجد 
و�شع يف الأر�س اأول؟ قال: »امل�شجد احلرام«، قال: قلت: ثم اأي؟ قال: »امل�شجد الأق�شى«، قلت: 

كم كان بينهما؟ قال: »اأربعون �شنة«)1(.

7- ما قام به �شليمان عليه ال�شالم يف بيت املقد�س لي�س بناًء لهيكل واإنا هو جتديد للم�شجد 
الأق�شـــى املبـــارك؛ الذي هو ثاين م�شجد و�شع يف الأر�ـــس، كما ثبت يف احلديث ال�شحيح، فقد 
قال النبي �شلى اهلل عليه و�شلم: »ملا فرغ �شليمان بن داود من بناء بيت املقد�س �شاأل اهلل ثالثاً: 
حكمـــاً ي�شـــادف حكمـــه، وملكاً ل ينبغـــي لأحد من بعده، واأل ياأتي هـــذا امل�شجد اأحد ل يريد اإل 
ال�شالة فيه اإل رجع من ذنوبه كيوم ولدته اأمه«، فقال النبي �شلى اهلل عليه و�شلم: »اأما اثنتان 

فقد اأعطيهما، واأرجو اأن يكون قد اأعطي الثالثة«)2(. 

َقَواِعَد  َراِهيُم المْ َفُع اإِبمْ قـــال القرطبي رحمه اهلل بعد ذكر الآيـــة: { َواإِذمْ َيرمْ
َعِليُم} )البقرة:127(،  ِميُع المْ َت ال�شَّ َماِعيُل َربََّنا َتَقبَّلمْ ِمنَّا اإِنََّك اأَنمْ ِت َواإِ�شمْ َبيمْ ِمَن المْ
وذكـــر احلديـــث املتقدم فقال: »..ل يدلن علـــى اأن اإبراهيم و�شليمان ابتداآ 

�َس غرهما«)3(. و�شعهما، بل كان جتديداً ملا اأَ�شَّ

وذكـــر ابـــن كثر رحمه اهلل اأنـــه يف عهد يعقوب بن ا�شحـــق عليه ال�شالم 
اأعيد بناء امل�شجد بعد اأن هرم بناء اإبراهيم )4(.

وذكـــر �شهـــاب الديـــن املقد�شـــي يف »مثـــر الغـــرام«: »وكان هـــذا البنـــاء 
جتديًدا«)5(.

امل�شـــدر الوحيـــد لأخبـــار الهيـــكل: )اأ�شفـــار بنـــي اإ�شرائيـــل(، وهـــذه   -8
الأ�شفـــار لي�شـــت من�شوبة اإىل نبي، ومل يكتبها مـــن كتبها يف وقت الأحداث 

ذكــر ابــن كثر 
رحــمــه اهلل اأنــه 
يف عهد يعقوب 
بن ا�شحق عليه 
الــ�ــشــالم اأعــيــد 
بـــنـــاء املــ�ــشــجــد 
بعد  الأقـــ�ـــشـــى 
بــنــاء  هـــــرم  اأن 
واأكد  اإبراهيم، 
عــــــــلــــــــى ذلــــــــك 
�ــشــهــاب الــديــن 
املـــــــقـــــــد�ـــــــشـــــــي
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التي ترويها، فجاء اأكرثها من ن�شج اخليال، فهل ُيعقل اأن املكان الذي اأ�شري بالنبي �شلى اهلل 
عليـــه و�شلـــم اإليه هو الهيكل، اأو مكان الهيكل؟! ل بكل يقني؛ بل اأ�شري به اإىل امل�شجد الأق�شى 

البقعة املباركة.

9-  مل ي�شتطـــع اأحـــد مـــن الباحثـــني اليهـــود حتديـــد مـــكان الهيـــكل ب�شـــورة ل تقبـــل ال�شك 
حتـــى يومنـــا هذا، ولهم عدة اآراء ونظريات ب�شاأن مكان الهيـــكل، منهم من يقول: حتت امل�شجد 
الأق�شـــى املبـــارك، واأن امل�شجـــد الأق�شى قد ُبني على اأنقا�س الهيـــكل، والبع�س يرى اأن الهيكل 
يقع فوق ال�شخرة، واأنها -اأي: ال�شخرة- حجر الأ�شا�س لنت�شار الكون، واآخرون يرون اأن مكان 
الهيكل يقع بني م�شلى »امل�شجد الأق�شى«، وبني م�شجد »قبة ال�شخرة« يف داخل اأ�شوار امل�شجد 
الأق�شـــى، ويـــرى يهود ال�شامـــرة: اأن الهيكل موجود علـــى جبل جرزمي قـــرب نابل�س، والبع�س 

يقول: اإنه يف بيت اأيل �شمال القد�س وجنوب رام اهلل يف لوزة اأبو لوز)6(. 

10- بـــل اأثبـــت علمـــاء الآثـــار مـــن اليهـــود والأوروبيني والأمريـــكان الذيـــن نّقبـــوا وا�شتغلوا 
باحلفريـــات والأنفـــاق حتـــت امل�شجد الأق�شـــى اأنه ل يوجد اأثـــر واحد لهيـــكل �شليمان؛ ل حتت 

امل�شجـــد الأق�شـــى، ول حتت قبـــة ال�شخـــرة، و�شاركهم يف هذا الـــراأي كثر 
مـــن الباحثـــني اليهـــود والغربيـــني، ممـــا دفـــع بع�شهـــم اإىل اأن يقـــول: اإن 
الهيـــكل ق�شة خرافية لي�س لها وجـــود! ومن اأ�شهر هوؤلء العلماء اليهود: 
)اإ�شرائيـــل فلنت�شتاين(، من جامعة تل اأبيـــب، وقد ن�شرت اآراوؤه منذ فرتة 

قريبة، وغره كثر)7(.

11- ملـــاذا ل يعـــرف اليهـــود بالتحديد مكان مقد�شاتهـــم، ويختلفون ول 
يتفقـــون يف ذلك؟! وملاذا يت�شبث اليهود مبدينة بيت املقد�س؛ مع العلم اأنه 
ل توجد عالمات اأو اإ�شارات اأو اإثباتات ت�شر اإىل اأماكن املقد�شات اليهودية 
بهـــا؟! وملـــاذا ل يت�شبـــث اليهـــود مبدينة اخلليل بـــدًل من مدينـــة القد�س؛ 
مـــع العلم اأنهـــا وفق راأيهم مدينة الآباء والأجـــداد؟! فعند اليهود: اإن داود 
و�شليمان عليهما ال�شالم كانا ملكني، واإبراهيم كان نبياً … فكيف تقد�س 
مدينة امللوك ول تقد�س بنف�س الدرجة مدينة الآباء والأجداد والأنبياء؟! 

و�ــشــلــيــمــان  داود 
ال�شالم  عليهما 
كما  ملكني  كــانــا 
يـــــقـــــر الـــــيـــــهـــــود 
بذلك ، واإبراهيم 
كــــــــــــــان نــــــبــــــيــــــاً؛ 
فـــكـــيـــف تــقــد�ــس 
مـــديـــنـــة املـــلـــوك 
تـــــقـــــد�ـــــس  ول 
بــنــفــ�ــس الــدرجــة 
مـــديـــنـــة الآبـــــــاء 
؟! والأجــــــــــــــــداد 
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12- الثابـــت تاأريخاً وجود القبائـــل العربية من الكنعانيني)8(يف فل�شطني قبل ظهور اليهود 
باآلف ال�شنوات، ومل ينقطع وجود العرب وا�شتمرارهم يف فل�شطني اإىل يومنا احلايل؛ فالعرب 
عا�شـــوا يف فل�شطـــني قبـــل جميء اليهـــود اإليها ويف اأثنـــاء وجودهم فيها، وظل العـــرب فيها بعد 
طـــرد اليهـــود منها. فقـــد ا�شتقر العرب يف فل�شطني اأكرث مما ا�شتقـــر فيها اليهود، ومتكن فيها 
الإ�شـــالم اأكـــرث مما متكنت اليهودية، وغلب عليها القراآن اأكرث مما غلبت التوراة التي حرفتها 

اأيديهم! و�شادت العربية اأكرث مما �شادت العربية.

�شكـــن اأر�ـــس فل�شطني »الأر�س املقد�شة« يف املا�شي اأجيـــال موؤمنة من بني اإ�شرائيل، واأقاموا 
عليهـــا حكمـــاً اإ�شالمّيـــاً مباركاً زمن يو�شع بن نون عليه ال�شـــالم ؛ وطالوت عليه ال�شالم، وزمن 
داود و�شليمان عليهما ال�شالم، ولقد كتب اهلل الأر�س املقد�شة فل�شطني لذلك اجليل املوؤمن من 
بنـــي اإ�شرائيـــل لإميانهم وف�شلهم على الكافرين الذين كانـــوا يف زمانهم، ومكنهم من دخولها 
علـــى يـــد يو�شـــع بن نون ؛، ون�شرهم علـــى اأعدائهم الكافرين، فلما جـــاءت اأجيال جديدة منهم 
وخالفت �شرط ال�شتخالف ونق�شت عهد اهلل وطغت وبغت، اأوقع اهلل بها لعنته و�شخطه، ونزع 
الأر�س املقد�شة منهم، وكتب عليهم ال�شتات وال�شياع يف بقاع الأر�س؛ كما 
ِقَياَمِة َمنمْ َي�ُشوُمُهممْ  ِم المْ ِهـــممْ اإِىَل َيومْ َعَثنَّ َعلَيمْ َك َلَيبمْ َن َربُّ قـــال تعاىل: {َواإِذمْ َتاأَذَّ
َناُهممْ  عمْ ـــُه َلَغُفـــوٌر َرِحيـــٌم •  َوَقطَّ ِعَقـــاِب َواإِنَّ ـــَك َل�َشِريـــُع المْ َعـــَذاِب  اإِنَّ َربَّ �ُشـــوَء المْ
�َشَناِت  َ َناُهـــممْ ِباحلمْ ُهـــممْ ُدوَن َذِلَك َوَبلَومْ وَن َوِمنمْ احِلُ ُهُم ال�شَّ ـــا ِمنمْ �ـــسِ اأُمَمً أَرمْ يِف المْ

ِجُعوَن} )الأعراف:168-167(.  يَِّئاِت َلَعلَُّهممْ َيرمْ َوال�شَّ

13- جميـــع الر�شـــل والأنبياء -من ُبعـــث منهم اإىل بنـــي اإ�شرائيل اأو اإىل 
غرهـــم مـــن الأمم- دينهـــم الإ�شـــالم، ور�شالتهم هـــي الإ�شـــالم، ودعوتهم 
التوحيـــد، واأتباعهـــم الذيـــن اآمنوا بهم هـــم امل�شلمون، كما قـــال تعاىل على 
ٍر  ـــنمْ اأَجمْ ُتُكم مِّ لمْ ُتـــممْ َفَمـــا �َشاأَ يمْ ل�شـــان نـــوح عليـــه ال�شالم ؛ لقومـــه: {َفـــاإِن َتَولَّ
ِلِمني})يون�ـــس:72(، وقـــال  ُ�شمْ ُكـــوَن ِمـــَن املمْ نمْ اأَ ُت اأَ ِمـــرمْ ـــِرَي اإِلَّ َعلَـــى اهلّلِ َواأُ اإِنمْ اأَجمْ
َناُه  َطَفيمْ �َشُه َوَلَقِد ا�شمْ َراِهيَم اإِلَّ َمن �َشِفَه َنفمْ لَِّة اإِبمْ َغُب َعن مِّ تعاىل:{ َوَمن َيرمْ
ُت  لَممْ �شمْ ِلممْ َقاَل اأَ ُه اأَ�شمْ ني • اإِذمْ َقاَل َلُه َربُّ احِلِ ـــُه يِف الآِخَرِة مَلَِن ال�شَّ نَّ َيـــا َواإِ نمْ يِف الدُّ
َطَفى  ُقوُب َيا َبِنـــيَّ اإِنَّ اهلّلَ ا�شمْ َراِهيُم َبِنيِه َوَيعمْ بمْ ى ِبَهـــا اإِ َعامَلِـــني • َوَو�شَّ ِلـــَربِّ المْ

�شكن اأر�س فل�شطني 
»الأر�ـــــــس املــقــد�ــشــة« 
اأجـــيـــال  املـــا�ـــشـــي  يف 
مــــوؤمــــنــــة مــــــن بــنــي 
اإ�ــشــرائــيــل، واأقـــامـــوا 
عليها حكماً اإ�شالمّياً 
يو�شع  زمـــن  مــبــاركــاً 
بــــــــــن نـــــــــــــون عــــلــــيــــه 
الــ�ــشــالم ؛ وطــالــوت 
وزمن  ال�شالم،  عليه 
و�ــــشــــلــــيــــمــــان  داود 
عـــلـــيـــهـــمـــا الــــ�ــــشــــالم
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ُت اإِىَل  َحيمْ ِلُمون })البقـــرة:130-132( ، وقال تعـــاىل: {َواإِذمْ اأَومْ �شمْ وُتنَّ اإَلَّ َواأَنُتـــم مُّ يـــَن َفـــاَل مَتُ َلُكـــُم الدِّ
ِلُمون} )املائدة:111(. َهدمْ ِباأَنََّنا ُم�شمْ َواِريِّنَي اأَنمْ اآِمُنوامْ ِبي َوِبَر�ُشويِل َقاُلَوامْ اآَمنَّا َوا�شمْ َ احلمْ

14- يجب اأن نفرق بني اأنبياء بني اإ�شرائيل ومن اآمن معهم، وتاريخهم امل�شرق الذي حكمهم 
فيـــه موؤمنوهـــم و�شاحلوهم، وقادهم فيه اأنبياوؤهم، فهذا التاريخ نعتربه تاريخاً اإ�شالمّياً مثل 
تاريـــخ مو�شـــى وهـــارون ، وتاريـــخ داود و�شليمـــان ، وتاريخ زكريـــا ويحيى، وتاريـــخ عي�شى عليهم 
ال�شـــالم جميعا، وبني التاريـــخ الأ�شود الذي يقوم على الكفر والتكذيب وحماربة احلق ونق�س 
العهـــود وقتـــل الأنبيـــاء وممار�شـــة الظلـــم وال�شعـــي يف الف�شـــاد ون�شـــر الرذائـــل واملنكـــرات، فهذا 
التاريخ هو التاريخ احلقيقي لليهود، وهذا ما نترباأ منه وننكره، ونحكم عليهم بالكفر والظلم 

والف�شوق والع�شيان.

15- اأنبيـــاء بنـــي اإ�شرائيـــل لي�شـــوا يهـــوداً ولكـــن اليهـــودي هو من كفـــر يف ر�شالة نبيـــه من بني 
اإ�شرائيل، واأن ل �شلة ليهود اليوم ب�شاللة بني اإ�شرائيل -وهذا باإثبات واعرتاف اليهود اأنف�شهم-، 

واأن ل حق لليهود يف القد�س ول غرها من اأر�س فل�شطني؛ ل من قريب ول من بعيد.

والأر�ـــس املقد�شـــة ل تتغـــر مبلـــك الكافر، فتبقـــى قد�شيتهـــا ومكانتها 
حلـــني حتريرهـــا مـــن اأيـــدي الأعداء، وقد نبـــه ال�شيخ عبد اهلل بـــن زيد اآل 
حممـــود يف ر�شالـــة لـــه با�شـــم: »الإ�شـــالح والتعديـــل فيمـــا طـــراأ علـــى ا�شم 
اليهـــود والن�شـــارى من التبديـــل«، وفيها حتقيق بالغ اأن »يهـــود« انف�شلوا 
بكفرهـــم عـــن بنـــي اإ�شرائيل زمـــن بني اإ�شرائيـــل؛ كانف�شـــال اإبراهيم عليه 

ال�شالم عن اأبيه اآزر.

والكفـــر يقطـــع املوالة بني امل�شلمـــني والكافرين؛ كمـــا يف ق�شة نوح مع 
ابنـــه، ولهـــذا فـــاإن الف�شائـــل التـــي كانت لبنـــي اإ�شرائيـــل لي�س ليهـــود فيها 
�شيء، ولهذا فاإن اإطالق ا�شم: )بني اإ�شرائيل( على يهود يك�شبهم ف�شائل، 
ويحجب عنهم رذائل؛ فيزول التمييز بني »اإ�شرائيل« وبني يهود املغ�شوب 

عليهم؛ الذين �شربت عليهم الذلة وامل�شكنة«)9(. 

نــفــرق  اأن  يـــجـــب 
اأنـــبـــيـــاء بني  بـــني 
اإ�ــــشــــرائــــيــــل ومـــن 
اآمـــــــــــــــن مــــعــــهــــم، 
وتاريخهم امل�شرق 
الــــــــــذي حــكــمــهــم 
فـــيـــه مـــوؤمـــنـــوهـــم 
و�ــــــشــــــاحلــــــوهــــــم 
واأبــنــيــاوؤهــم وبــني 
الـــتـــاريـــخ الأ�ـــشـــود 
الــــذي يــقــوم على 
والتكذيب  الكفر 
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16- الذيـــن قـــدر اهلل عز وجل اأن يتحـــرر بيت املقد�س على اأيديهـــم و�شلطانهم واإقامة حكم 
اهلل عليهـــا هـــم امل�شلمون، ومن هـــوؤلء: امل�شلمون بقيـــادة يو�شع بن نـــون، وامل�شلمون املجاهدون 
الذين من بينهم داود ؛، وجاء بعد داود عليه ال�شالم ؛ ابنه �شليمان عليه ال�شالم ، وعلى عهده 
كان بيـــت املقد�س عا�شمة للدولة الإ�شالمية ولي�شـــت عا�شمة لليهود كما يزعمون! وامل�شلمون 
�شحابة ر�شول اهلل -ر�شوان اهلل عليهم-، فعلى اأيديهم بداأت معارك التحرير مبا يف ذلك بيت 
املقد�ـــس، و�شـــاء اهلل اأن يتحـــرر ويقوم عليها حكم الإ�شالم على عهد عمر بن اخلطاب ر�شي اهلل 
عنـــه ، وامل�شلمـــون بقيـــادة نـــور الدين حممـــود بن زنكي، و�شـــالح الدين الأيوبـــي، وغرهم من 
احلـــكام امل�شلمـــني هـــم الذين قـــادوا املجاهدين امل�شلمني حتـــى حتقق على اأيديهـــم حترير بيت 

املقد�س بعد )93( عاماً من اغت�شابها)10(. 

17-  اأن هـــذه الأر�ـــس -بيت املقد�ـــس- هي للم�شلمني ما داموا اأن�شاراً لدين اهلل، فقد ارتبط 
امتـــالك هـــذه الأر�س بالإميـــان باهلل، فقد كان الكنعانيون هم �شـــكان فل�شطني يف عهد مو�شى، 
وملا اأجنى اهلل �شيدنا مو�شى ؛ ومن معه من بني اإ�شرائيل من فرعون اأمرهم مو�شى باأمر اهلل: 
َباِرُكممْ  وا َعلَى اأَدمْ َتدُّ �َشَة الَِّتي َكَتَب اهلّلُ َلُكممْ َوَل َترمْ �َس املَُقدَّ ُخُلوا الأَرمْ ِم ادمْ {َيا َقومْ
ُخلََها  نَّا َلن نَّدمْ ًما َجبَّاِريَن َواإِ َفَتنَقِلُبوا َخا�ِشِرين• َقاُلوا َيا ُمو�َشى اإِنَّ ِفيَها َقومْ

َها َفاإِنَّا َداِخُلون} )املائدة:22-21(. ُرُجوامْ ِمنمْ َها َفاإِن َيخمْ ُرُجوامْ ِمنمْ َحتََّى َيخمْ

وجـــواب هـــذا: اأن اليهـــود الذيـــن غ�شب اهلل عليهـــم ولعنهـــم يف القراآن 
ِهم  �شِ اإنـــا كان ذلـــك ب�شبب �شـــوء اأعمالهم، بدليل قوله تعـــاىل: { َفِبَما َنقمْ
ِلِهـــممْ ُقُلوُبَنا  ِ َحقًّ َوَقومْ ِبَياء ِبَغـــرمْ ِلِهـــُم الأَنمْ ِرِهـــم َباآَيـــاِت اهلّلِ َوَقتمْ يَثاَقُهـــممْ َوُكفمْ مِّ
ِلِهممْ  ِرِهممْ َوَقومْ ِرِهممْ َفاَل ُيوؤمِْمُنوَن اإِلَّ َقِليال  َوِبُكفمْ َها ِبُكفمْ ُغلمٌْف َبلمْ َطَبَع اهلّلُ َعلَيمْ
َتاًنا َعِظيًما} )الن�شاء:155-156(، فهوؤلء اإنا غ�شب اهلل عليهم  مَيَ ُبهمْ َعلَى َمرمْ

ب�شبب عملهم.

 اأما القد�س اليوم التي نتحدث عنها فهي وقف اإ�شالمي، بعد فتح اأمر 
املوؤمنـــني عمـــر بن اخلطاب لهـــا، وهذا اأمر جممع عليه عنـــد عامة الأئمة 
قدميـــاً وحديثـــاً، ومل ترد فيه املخالفة، ول عـــربة بتقاع�س امل�شلمني اليوم 

اليوم  القد�س 
نتحدث  الــتــي 
عـــــنـــــهـــــا فـــهـــي 
وقف اإ�شالمي، 
اأمر  فتح  بعد 
املــوؤمــنــني عمر 
بـــــن اخلـــطـــاب 
لــــــهــــــا، وهــــــــذا 
اأمــــــــــر جمــمــع 
عـــــلـــــيـــــه عـــنـــد 
عـــامـــة الأئـــمـــة 
قدمياً وحديثاً
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عن الن�شرة ، فاحلجة على من �شيع وخالف.

يقـــول ال�شيـــخ ابـــن عثيمـــني رحمـــه اهلل يف »تف�شـــره«: »كان بنـــو اإ�شرائيـــل اأف�شـــل العامل يف 
لمُْتُكممْ  ُكـــممْ َواأَينِّ َف�شَّ ـــُت َعلَيمْ َعممْ نمْ َمِتـــَي الَِّتي اأَ ُكـــُروامْ ِنعمْ َراِئيَل اذمْ زمانهـــم؛ لقولـــه تعـــاىل: {َيا َبِنـــي اإِ�شمْ
َعامَلِـــني} )البقـــرة:47(؛ لأنهـــم يف ذلـــك الوقت هم اأهل الإميـــان؛ ولذلك ُكتـــب لهم الن�شر  َعلَـــى المْ
�َشَة الَِّتي َكَتـــَب اهلّلُ َلُكممْ ..}  �ـــَس املَُقدَّ ُخُلوا الأَرمْ ِم ادمْ علـــى اأعدائهـــم العمالقـــة، فقيل لهم: {َيا َقـــومْ
)املائـــدة:21( ، و»الأر�ـــس املقد�شـــة« هي: فل�شطني، واإنـــا كتب اهلل اأر�س فل�شطـــني لبني اإ�شرائيل 
َنا يِف  يف عهـــد مو�شـــى لأنهـــم هم عبـــاد اهلل ال�شاحلون، واهلل �شبحانـــه وتعاىل يقول: )َوَلَقـــدمْ َكَتبمْ
ون} )الأنبياء:105(  ، وقال مو�شى لقومه:  احِلُ �َس َيِرُثَها ِعَباِدَي ال�شَّ ِر اأَنَّ الأَرمْ كمْ ِد الذِّ ُبوِر ِمن َبعمْ الزَّ
َعاِقَبُة ِللمُْمتَِّقني} )الأعـــراف: 128(، اإذاً املتقون  ِ ُيوِرُثَهـــا َمن َي�َشاء} ، ثـــم قال: )َوالمْ �ـــَس هلِلّ { اإِنَّ الأَرمْ
هم الوارثون لالأر�س، لكن بني اإ�شرائيل اليوم ل ي�شتحقون هذه الأر�س املقد�شة؛ لأنهم لي�شوا 
مـــن عبـــاد اهلل ال�شاحلـــني، اأمـــا يف وقت مو�شى فكانـــوا اأوىل بها من اأهلها، وكانـــت مكتوبة لهم، 
وكانـــوا اأحـــق بهـــا؛ لكـــن ملا جـــاء الإ�شالم الـــذي ُبعث بـــه النبي ه �شـــار اأحق النا�س بهـــذه الأر�س 

امل�شلمون«)11(.

ِم  قال ابن تيمية يف »الفتاوى الكربى«)12( يف تو�شيحه لهذا الأمر: { َيا َقومْ
َباِرُكممْ َفَتنَقِلُبوا  وا َعلَى اأَدمْ َتدُّ �َشَة الَِّتي َكَتَب اهلّلُ َلُكممْ َوَل َترمْ �ــــَس املَُقدَّ ُخُلــــوا الأَرمْ ادمْ
ُرُجوامْ  ُخلََها َحتََّى َيخمْ نَّا َلن نَّدمْ ًما َجبَّاِريَن َواإِ َخا�ِشِرين  َقاُلوا َيا ُمو�َشى اإِنَّ ِفيَها َقومْ
نَّا َداِخُلون} )املائـــدة:21-22( الآيات، وقال تعاىل ملا  َها َفاإِ ُرُجــــوامْ ِمنمْ َهــــا َفاإِن َيخمْ ِمنمْ
َفا�ِشِقني})الأعـــراف:145(،  اأجنـــى مو�شى وقومـــه مـــن الغرق:{�َشاأُِريُكـــممْ َداَر المْ
وكانـــت تلـــك الديار ديار الفا�شقني؛ ملا كان ي�شكنها اإذ ذاك الفا�شقون، ثم ملا 

�شكنها ال�شاحلون �شارت دار ال�شاحلني. 

وهذا اأ�شل يجب اأن يعرف، فاإن البلد قد حتمد اأو تذم يف بع�س الأوقات 
حلـــال اأهلـــه، ثـــم يتغـــر حـــال اأهلـــه فيتغر احلكـــم فيهـــم؛ اإذ املـــدح والذم 
والثـــواب والعقـــاب اإنا يرتتب على الإميان والعمـــل ال�شالح، اأو على �شد 

ذلك من الكفر والف�شوق والع�شيان«.

بــنــو اإ�ــشــرائــيــل 
الــــــــــــــيــــــــــــــوم ل 
ـــتـــحـــقـــون  يـــ�ـــش
هـــــذه الأر�ــــــس 
املــــــقــــــد�ــــــشــــــة؛ 
لي�شوا  لأنـــهـــم 
مـــن عــبــاد اهلل 
الـــ�ـــشـــاحلـــني، 
وقـــت  يف  اأمــــــــا 
فكانوا  مو�شى 
ـــى بــهـــــــــــا  ــــ ــــ ــــ اأول
مــــــــن اأهـــــلـــــهـــــا
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18- وخال�شـــة الأمـــر : امل�شلمون على مر الع�شور مل يعتـــدوا على اأية اأبنية اأو اأثار يهودية؛ 
�شـــواء بالهـــدم اأو عن طريق امل�شـــادرة، كما اأنهم مل ي�شيدوا امل�شجـــد الأق�شى فوق ما زعموا اأنه 
هيـــكل �شليمـــان، بل جاء يف موقعه احلايل على اأ�شا�س قد�شية هذه البقعة املباركة بن�س القراآن 

الكرمي واحلديث ال�شريف، فهذا املوقع مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعقيدة الإ�شالمية.

 فامل�شجد الأق�شى موجود قبل �شليمان ومو�شى واإبراهيم، وجدد بناءه اأنبياء اهلل -تعاىل-: 
اإبراهيم، واإ�شحق، ويعقوب، و�شليمان عليهم ال�شالم، ومل يكن يف يوم من الأيام معبداً لليهود، 

َقت بدعوة نبيها. دَّ ولكنه م�شجد لكل اأمة م�شلمة �شَ

واإن يعقـــوب اأو داود اأو �شليمـــان عليهـــم ال�شالم؛ هم اأنبياء اهلل، فمـــن اتبع طريقهم هو اأوىل 
بهـــم، واليهـــود -كما حتكي التوراة وغرها- قد خالفـــوا اأوامرهم و�شفهوهم؛ فقد افرتوا على 

�شليمان ؛، وقالوا: اإنه �شاحر، فهل يتوافق الطعن فيهم مع ادعاء وراثة ما خلفوه؟

َ�َشاِجَد  وامل�شجـــد الأق�شـــى بني ليعبـــد فيه اهلل �شبحانه  دون اأحد �شواه، قال تعـــاىل: { َواأَنَّ املمْ
َحًدا} )اجلـــن:18(، واأحق النا�س بـــه امل�شلمون، فهم  ِ اأَ ُعـــوا َمـــَع اهللَّ ِ َفـــاَل َتدمْ هلِلَّ
دون من �شواهم يفردون اهلل -تعاىل- بالعبادة، ول ي�شركون به �شيئاً، وهم 
الذيـــن اآمنـــوا باأنبيـــاء اهلل ور�شله واتبعوهم ووقروهم، فهـــم اأحق بهم، كما 
َبُعوُه  َراِهيـــَم َللَِّذيَن اتَّ بمْ ىَل النَّا�ِس ِباإِ قـــال �شبحانـــه يف حـــق اإبراهيـــم : {اإِنَّ اأَومْ

ُوؤمِْمِنني } )اآل عمران: 68(. َوَهـَذا النَِّبيُّ َوالَِّذيَن اآَمُنوامْ َواهلّلُ َويِلُّ املمْ

ولـــن ي�شتطيـــع اليهود -مع كل ممار�شاتهـــم- اأن ي�شلبونا ما نلك؛ لأن 
وثائـــق امللكيـــة و�شرعية احلق ال�شرعـــي والتاريخي للم�شلمـــني والعرب يف 
القد�ـــس وامل�شجـــد الأق�شـــى ، ل ميكـــن لليهـــود مهما قدموا مـــن مزاعم اأو 

اأقدموا على عمليات التهويد اأن تنازعنا عقائدّياً اأو تاريخّياً اأو قانونّياً.

الأق�شى  امل�شجد 
مــــــــوجــــــــود قـــبـــل 
ومو�شى  �شليمان 
وجدد  واإبراهيم، 
بــــــنــــــاءه اأنــــبــــيــــاء 
اإبـــراهـــيـــم،  اهلل؛ 
ــــــــــــحــــــــــــق،  واإ�ــــــــــــش
ويـــــــــــعـــــــــــقـــــــــــوب، 
عليهم  و�شليمان 
ال�شالم، ومل يكن 
يف يوم من الأيام 
مـــعـــبـــداً لــلــيــهــود
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ُت  اهلل �شبحانـــه اجلـــن والإن�س لعبادتـــه وحده ل �شريك لـــه، { َوَما َخلَقمْ
دهـــا وذلَّلها و�شخر  ُبـــُدوِن } ،وب�شـــط الأر�س ومهَّ �ـــَس اإِلَّ ِلَيعمْ نمْ إِ ـــنَّ َوالمْ ِ اجلمْ
مـــا فيها لبني اآدم وجعلهـــم عماًرا لها لتحقيق هذا الأ�شل،{ َواإِىَل َثُموَد 
�َشاأَُكممْ  نمْ ُه ُهَو اأَ ُ َلٍه َغرمْ َ َما َلُكممْ ِمنمْ اإِ ُبـــُدوا اهللَّ ِم اعمْ ـــا َقاَل َيا َقومْ احِلً اأََخاُهـــممْ �شَ

َمَرُكممْ ِفيَها } )1( . َتعمْ �ِس َوا�شمْ أَرمْ ِمَن المْ

ربنـــا �شبحانـــه وتعـــاىل العليـــم اخلبر، احلكيـــم القدير؛ حلكمـــة بالغة ي�شطفي مـــن خلقه ما 
َك  ي�شـــاء، ويُخ�ـــسُّ بع�س البقـــاع والأمكنة والأوقـــات والأزمنة مبزيد ف�شل دون غرهـــا، { َوَربُّ

ُة } . َرَ ِ َتاُر َما َكاَن َلُهُم اخلمْ ُلُق َما َي�َشاُء َوَيخمْ َيخمْ

اأول بقعـــة علـــى وجـــه الأر�س عرفت التوحيد مكـــة املكرمة، ولتحقيق العبوديـــة التامة املطلقة 
َع ِللنَّا�ِس  ـــٍت ُو�شِ َل َبيمْ ـــَع امل�شجـــد احلرام كاأول بيت تقـــام فيه �شعائر اهلل، { اإِنَّ اأَوَّ هلل �شبحانـــه ُو�شِ
ـــَة ُمَباَرًكا َوُهًدى ِللمَْعامَلِـــنَي } ، املراد بالبيت بيت العبادة ل مطلق  َللَّـــِذي ِبَبكَّ

البيوت؛ قاله احلافظ. 

اأف�شـــل اخللـــق ا�شطفاًء الأنبيـــاء، واأجّل واأعظم واجـــب عليهم الدعوة اإىل 
التوحيد وعبادة اهلل، وخر ما يتحقق يف البقاع التي �شهدت نزول الوحي، 
ون�شاأ وعا�س وتقرب اإىل اهلل فيها الأنبياء واملر�شلني، من هنا برزت اأهمية 
وِعظـــم ومكانـــة البقعـــة املباركـــة والأر�س املقد�شـــة واملدينـــة الطيبة؛ بيت 

املقد�س.

ارتبطـــت بـــالد ال�شـــام عمومـــا، وبيـــت املقد�ـــس خ�شو�شـــا، بر�شالـــة ال�شماء 
ودعـــوة الأنبيـــاء، ارتباطـــا وثيقـــا متينا، منـــذ اأن خلق اهلل اخلليقـــة، مرورا 
مبراحـــل الزمـــان وتعاقـــب الأيام، اإىل اأن يـــرث اهلل الأر�س ومـــن عليها، اإذ 
تعتـــرب مرتكـــز ال�شـــراع وحمور املدافعـــة، التي يح�شم فيهـــا لأهل احلق يف 

نهاية الزمان.

أ.أمين الشعبان

خلق

على  بقعة  اأول 
وجـــــــه الأر�ــــــــس 
عرفت التوحيد 
مـــكـــة املـــكـــرمـــة، 
ولـــــتـــــحـــــقـــــيـــــق 
ـــــــوديـــــــة  ـــــــعـــــــب ال
املطلقة  التامة 
�ـــشـــبـــحـــانـــه  هلل 
امل�شجد  ــــَع  ُو�ــــشِ
احلــــــــرام كـــــاأول 
تـــقـــام فيه  بــيــت 
اهلل �ـــــشـــــعـــــائـــــر 
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املسجد األقصى ثاني مسجد وضع ف�ي األرض
يبـــداأ التاأ�شيـــل ال�شرعي والبعد العميق والفهم الدقيق، ملبـــداأ حتقيق العبودية يف تلك الأر�س 
الأبيـــة، مـــع بداية بناء امل�شجـــد الأق�شى كثاين بيت من بيوت اهلل عـــرف التوحيد، يقول اأبو ذر 
ـــع يف الأر�ِس اأوَل؟ قال: امل�شجُد  الغفـــاري ر�شـــي اهلل عنـــه: ) قلُت: يا ر�شوَل اهلِل، اأيُّ م�شجٍد ُو�شِ
؟ قـــال: امل�شجُد الأق�شى. قلُت: كم كان بينهمـــا؟ قال: اأربعوَن �شنًة،  احلـــراُم. قـــال: قلُت: ثم اأيٌّ

ثم اأيَنما اأدَرَكتَك ال�شالُة بعُد ف�شلِِّه، فاإنَّ الف�شَل فيه( .

واحلا�شـــل اأن املـــراد يف احلديـــث بناوؤهمـــا قبـــل بنـــاء اإبراهيم للم�شجـــد احلرام، وبنـــاء �شليمان 
للم�شجد الأق�شى، فاإبراهيم و�شليمان عليهما ال�شالم جمددان للبناء ل موؤ�ش�شان له. 

وقـــد رجـــح احلافظ ابن حجـــر، اأن الكعبة وامل�شجد الأق�شى بنيا يف عهـــد اآدم عليه ال�شالم، بعد 
اأن ذكـــر اخلـــالف والإ�شكال يف ذلـــك فقال: الإ�شارة اإىل اأول البناء وو�شـــع اأ�شا�س امل�شجد ولي�س 
اإبراهيـــم اأول مـــن بنى الكعبـــة ول �شليمان اأول من بنى بيت املقد�س فقـــد روينا اأن اأول من بنى 
الكعبـــة اآدم ثـــم انت�شـــر ولـــده يف الأر�س فجائز اأن يكـــون بع�شهم قد و�شع بيـــت املقد�س ثم بنى 

اإبراهيم الكعبة بن�س القراآن. 

بهـــذه البدايـــة الربانيـــة لتلـــك الأر�ـــس املباركة، ابتـــداأ ال�شـــراع بني احلق 
والباطـــل.. بني التوحيد وال�شرك.. بني عبـــاد الرحمن واأولياء ال�شيطان، 
حتـــى اأ�شبحـــت حلبـــة لل�شـــراع و�شاحة للجهـــاد، تلك املدينـــة العريقة ذات 
البعـــد العقائـــدي والتاريخي املجيد، ) ذلك لأنهـــا �شمدت لنوائب الزمان 
بجميـــع اأنواعها، وطوارئ الأحداث بجميع األوانها. حتى مل يبق فاحت من 
الفاحتـــني، اأو غـــاز من الغـــزاة املتقدمني واملتاأخرين الذيـــن �شالوا يف هذا 
اجلـــزء مـــن ال�شرق، اإل ونازلته، فاأما اأن يكون قد �شرعها، اأو تكون هي قد 

�شرعته ( .

تأصيل البد منه :
ينبغـــي اأن تتحقـــق العبودية لرب الربية، يف جميع اأنحـــاء املعمورة، وبقدر 
وجودهـــا بني النا�س يكون ال�شتحقاق بخالفة الأر�س، التي يعمها العدل 

رجح احلافظ 
ابـــــــن حـــجـــر، 
الـــكـــعـــبـــة  اأن 
واملـــــ�ـــــشـــــجـــــد 
بنيا  الأق�شى 
اآدم  عـــهـــد  يف 
عليه ال�شالم، 
ذكــر  اأن  بــعــد 
اخلــــــــــــــــــــالف 
والإ�ــــــشــــــكــــــال  
الـــــــــــــــــــــــــــــوارد 
ـــــــي ذلـــــــك  فــــــــ
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والق�شط والإن�شاف والإح�شان وال�شراء والرخاء يف الدنيا، والن�شر والتمكني يف الدين، ور�شا 
الرحمـــن والثـــواب بدخـــول اجلنـــان، لأن الإ�شـــالم جـــاء لين�شـــئ اأمة مثاليـــة بقيم ربانيـــة، قال 
لََف  َتخمْ �ِس َكَما ا�شمْ أَرمْ ِلَفنَُّهممْ يِف المْ َتخمْ اِت َلَي�شمْ احِلَ ُكممْ َوَعِمُلوا ال�شَّ ُ الَِّذيَن اآَمُنوا ِمنمْ تعاىل:{ َوَعَد اهللَّ
ًنا  ممْ ِفِهممْ اأَ ـــِد َخومْ ُهـــممْ ِمنمْ َبعمْ َلنَّ ـــى َلُهممْ َوَلُيَبدِّ َت�شَ ـــَ�َّ َلُهممْ ِديَنُهـــُم الَِّذي ارمْ ِلِهـــممْ َوَلُيَمكِّ ِذيـــَن ِمـــنمْ َقبمْ الَّ

َفا�ِشُقوَن } . وَلِئَك ُهُم المْ َد َذِلَك َفاأُ ًئا َوَمنمْ َكَفَر َبعمْ ِرُكوَن ِبي �َشيمْ ُبُدوَنِني َل ُي�شمْ َيعمْ

يقـــول �شيـــخ الإ�شـــالم ابـــن تيميـــة: واإنا الديـــن احلق هو حتقيـــق العبودية هلل بـــكل وجه، وهو 
حتقيـــق حمبـــة اهلل بكل درجة، وبقدر تكميـــل العبودية تكمل حمبة العبـــد لربه، وتكمل حمبة 
الـــرب لعبـــده، وبقـــدر نق�س هذا يكون نق�س هذا، وكلمـــا كان يف القلب حب لغر اهلل كانت فيه 
عبودية لغر اهلل بح�شب ذلك، وكلما كان فيه عبودية لغر اهلل كان فيه حب لغر اهلل بح�شب 

ذلك. 

كلما ازداد �شرف املكان، وَعُظَمت منزلته، كان الأوىل والأحق بتحقيق العبودية فيه، وتقدميها 
علـــى غـــره، ملـــا ح�شل له مـــن ف�شيلة املكان ابتـــداء، ثم اقرتنـــت بف�شيلة ال�شكان كبـــالد ال�شام 

عموما، والأر�س املقد�شة على وجه اخل�شو�س!

اأكـــرث مدينـــة عرب التاريخ تعر�شت للنوائـــب وامل�شائب والحتالل والهدم 
واحلـــرق؛ مدينـــة القد�ـــس اإذ مت احتاللها 24 مـــرة، وا�شتمـــر ال�شراع على 
ثراهـــا، ومـــن ي�شتقـــراأ التاريـــخ يجـــد اأنها يف كل حقبـــة اأو زمـــان، تكون بيد 
القـــوة العظمـــى والإمرباطورية التـــي ت�شيطر على زمـــام الأمور ومقاليد 

الأ�شياء يف العامل!

وقد وعد اهلل �شبحانه عباده املوؤمنني، كلما حققوا العبودية اأيدهم بن�شره 
ومتكينـــه، واإذا تركـــوا اأ�شبـــاب العزة والرفعـــة والرقي، جعلهـــم يف املوؤخرة، 

والتاريخ والوقائع خر �شاهد!

ناذج من �شر الأنبياء يف بيت املقد�س والعبودية:

ملـــا امـــن اهلل على مو�شـــى وقومـــه بنجاتهم من فرعـــون وقومـــه واأ�شرهم 

يـــــــــقـــــــــول �ــــشــــيــــخ 
ــــــــالم ابــــن  ــــــــش الإ�
تـــيـــمـــيـــة: واإنـــــــا 
الــديــن احلـــق هو 
العبودية  حتقيق 
وجــــــه،  بــــكــــل  هلل 
وهـــــــــــــو حتــــقــــيــــق 
بــكــل  اهلل  حمـــبـــة 
درجــــــــــة، وبــــقــــدر 
العبودية  تكميل 
ـــــكـــــمـــــل حمـــبـــة  ت
الــــــعــــــبــــــد لـــــربـــــه
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وا�شتبعادهـــم، ذهبـــوا قا�شديـــن لأوطانهم وم�شاكنهـــم، وهي بيت املقد�س ومـــا حواليه، وقاربوا 
و�شول بيت املقد�س، وكان اهلل قد فر�س عليهم جهاد عدوهم ليخرجوه من ديارهم. فوعظهم 
ُكممْ {  ِ َعلَيمْ َمـــَة اهللَّ ُكُروا ِنعمْ مو�شـــى عليـــه ال�شـــالم؛ وذكرهم ليقدموا علـــى اجلهاد فقال لهم: } اذمْ

بقلوبكم واأل�شنتكم. 

وذكرهـــم �شبحانـــه بالنعـــم الدينيـــة والدنيويـــة، وح�شهـــم علـــى اجلهـــاد لتحريـــر الأر�ـــس مـــن 
نمْ  َها َفاإِ ُرُجـــوا ِمنمْ ُخلََها َحتَّى َيخمْ ًمـــا َجبَّاِريَن َواإِنَّا َلـــنمْ َندمْ الوثنيـــني، ) َقاُلـــوا َيـــا ُمو�َشـــى اإِنَّ ِفيَها َقومْ
ـــا َداِخُلوَن ( ، فاأبوا الدخول واملواجهة والعـــزة، فعاقبهم اهلل �شبحانه وتعاىل  َهـــا َفاإِنَّ ُرُجـــوا ِمنمْ َيخمْ
عقوبـــة دنيويـــة باأن حرمهم مـــن تلك الأر�س املقد�شة وبركتها، يتيهـــون يف الأر�س مدة اأربعني 
�شنة، وما ح�شل نتيجة لف�شقهم وخروجهم عن اأوامر مو�شى وابتعادهم عن حتقيق العبودية.

وملـــا خرجـــوا من التيه، وجاء جيل من بني اإ�شرائيل حقـــق العبودية املطلوبة، �شار بهم نبي اهلل 
يو�شـــع بـــن نون عليه ال�شالم، اإىل بيت املقد�ـــس وبعد ح�شار وقتال كبر، فتحها ع�شية اجلمعة، 
وكانـــت املعجـــزة التـــي ح�شلت مرة واحـــدة يف التاريخ، باأن حب�س اهلل ال�شم�ـــس عن الغروب حتى 

متكنوا من الفتح!

بعـــد اأن فتحوهـــا اأمرهـــم اهلل �شكرا له علـــى هذه النعمـــة اأن يدخلوا الباب 
�شجدا خا�شعني له متذللني اإليه منيبني يف م�شهد توكيد واإفراد العبودية 
هلل وحـــده، واأر�شدهـــم باأن يطلبوا من اهلل املغفرة خلطاياهم وما اقرتفوه 

ويحط �شيئاتهم.

مـــن هنا ا�شتِحب العلماء للفاحتني من امل�شلمني اإذا فتحوا بلدة اأن ي�شلوا 
فيها ثماين ركعات عند دخولها �شكراً هلل - تعاىل - وقد فعل ذلك �شعد بن 
اأبـــي وقا�ـــس عندما دخل اإيوان ك�شرى، فقد ثبت اأنـــه �شلى بداخله ثماين 

ركعات. 

لكـــن بعـــد ذلك بدلـــوا وحرفوا وخالفـــوا ما اأمرهم اهلل، فاأنـــزل اهلل عليهم 
عذابا من ال�شماء نتيجة ع�شيانهم، والعربة والفائدة من هذه الق�شة، اأن 
مـــن اأمـــره اهلل تعاىل بقول اأو فعل، فرتكـــه واأتى باآخر مل ياأذن به اهلل، من 

الــــقــــد�ــــس اأكـــــرث 
مـــــــديـــــــنـــــــة عــــرب 
تعر�شت  التاريخ 
ـــــــــنـــــــــوائـــــــــب  لـــــــــل
واملــــــــ�ــــــــشــــــــائــــــــب 
والحـــــــــــــتـــــــــــــالل 
والهدم واحلرق؛ 
احــتــاللــهــا  مت  اإذ 
 ، مـــــــــــــــــــــــــــــرة   24
ال�شراع  وا�شتمر 
عـــــــلـــــــى ثـــــــراهـــــــا 
طــــــوال الـــتـــاريـــخ
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�س نف�شه للعقوبة و�شوء امل�شر وزوال النعم! البدع واملخالفات دخل يف زمرة الظاملني وعرَّ

بعدهـــا تـــرك بنو اإ�شرائيل اأوامر اهلل، وابتعـــدوا عن حتقيق العبودية، حتى اأخرجوا من ديارهم 
واأموالهـــم، فطلبـــوا من نبيهم اأن يبعث لهم ملكا للجهـــاد معه وا�شرتداد الأر�س املقد�شة ورفع 

الظلم الواقع عليهم.

هنـــا تبـــداأ الغربلـــة وتنك�شف حقائـــق الأمور وتتجلـــى اأهمية حتقيـــق العبوديـــة هلل وحده، قول 
وعمـــال.. دعـــوة و�شلوكا.. باطنا وظاهرا.. امتثال وانقيادا، مـــع اأنهم بادئ ذي بدئ قالوا{ َوَما 
َناِئَنا } ؛ فكان ل�شان مقالهم:" فما املانع  َنا ِمنمْ ِدَياِرَنا َواأَبمْ ِرجمْ ِ َوَقدمْ اأُخمْ َلَنا اأَلَّ ُنَقاِتَل يِف �َشِبيِل اهللَّ

من القتال يف �شبيل اهلل وقد تعر�شنا لهذا الظلم دون وجه حق"! 

ُهممْ } ، فل�شان احلال اأنطق من  ا اإِلَّ َقِلياًل ِمنمْ ِقَتاُل َتَولَّومْ ِهُم المْ ا ُكِتَب َعلَيمْ لكن حقيقة الأمر { َفلَمَّ
املقـــال، فالدعـــاوى والأمنيـــات �شيء، وما يح�شـــل على اأر�س الواقع �شيء اآخـــر، لذلك لبد من 

اقرتان العبودية احلقيقية، بالعلم والقول والعمل، مبختلف نواحي احلياة.

وبعد اأن علموا حقيقة املَلك ازدروه وتنق�شوه، خمالفني اأمر اهلل، ثم بداأت 
الغربلـــة والت�شفيـــة يف �شاعـــة املحـــك، حتـــى بقيت مـــع طالوت ثلـــة موؤمنة 
قليلـــة حتقق فيهم اأ�شل العبودية، موقنـــني بن�شر اهلل ومتكينه، متوكلني 
ِ َكممْ ِمـــنمْ ِفَئٍة َقِليلٍَة َغلََبتمْ ِفَئًة  وَن اأَنَُّهممْ ُماَلُقو اهللَّ عليـــه، { َقـــاَل الَِّذيَن َيُظنُّ
اِبِريَن } ؛ ثم قتل داود جالوت واأقام اهلل له  ُ َمَع ال�شَّ ِ َواهللَّ ِن اهللَّ َكِثـــَرًة ِبـــاإِذمْ

مملكته على التوحيد، ثم من بعده ولده �شليمان.

بيت املقدس مهاجر األنبياء وخيار أهل األرض
مـــن اأعظم الختبـــارات احلقيقية، ملـــدى حتقيق العبودية ظاهـــرا وباطنا، 
واخل�شوع والنقياد لرب الربية؛ الهجرة يف �شبيل اهلل، من مكان ال�شرك 
والكفـــر والإحلـــاد، اإىل اأر�ـــس التوحيـــد والإميـــان والتعبد للملـــك الديان، 
ولأهميـــة الهجـــرة يف ديننـــا اقرتنت يف غر ما اآية بالإميـــان واجلهاد، قال 
ُف�ِشِهممْ  َواِلِهممْ َواأَنمْ ِ ِباأَممْ تعاىل: {الَِّذيَن اآَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا يِف �َشِبيِل اهللَّ

َفاِئُزوَن } . ِ َواأُوَلِئَك ُهُم المْ َد اهللَّ َظُم َدَرَجًة ِعنمْ اأَعمْ

�شبيل  يف  الــهــجــرة 
مــــكــــان  مـــــــن  اهلل 
والإحلــاد،  ال�شرك 
اإىل اأر�س التوحيد 
والإميـــــــــــــــان؛ مــن 
الختبارات  اأعظم 
ملــــــــــــــدى حتــــقــــيــــق 
الـــــــــعـــــــــبـــــــــوديـــــــــة 
ظــــاهــــرا وبـــاطـــنـــا، 
واخلـــــــــــ�ـــــــــــشـــــــــــوع 
والنــــــــــــقــــــــــــيــــــــــــاد 
لـــــــــــــرب الـــــــربيـــــــة 
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حتقيـــق العبوديـــة له ارتباط كبر بالهجرة يف �شبيل اهلل، �شيما اإذا تعلقت مبراغمة اأعداء اهلل، 
اأ�شـــف لذلك اختيار اأف�شل البقـــاع، يقول ابن القيم: فعبوديته فيها عبودية خوا�س العارفني، 
وهـــي ت�شمـــى عبوديـــة املراغمة، ول ينتبه لهـــا اإل اأولو الب�شائر التامة، ول �شـــيء اأحب اإىل اهلل 
مـــن مراغمـــة وليـــه لعدوه، واإغاظتـــه له، وقد اأ�شـــار �شبحانه اإىل هذه العبوديـــة يف موا�شع من 
كتابه:اأحدها: قوله { ومن يهاجر يف �شبيل اهلل يجد يف الأر�س مراغما كثرا و�شعة} )الن�شاء: 
100(؛ �شمـــى املهاجـــر الذي يهاجر اإىل عبـــادة اهلل مراغما يراغم به عدو اهلل وعدوه، واهلل يحب 

من وليه مراغمة عدوه، واإغاظته. 

قـــال تعـــاىل عـــن اإبراهيم خليل الرحمن عليه ال�شـــالم: { َفاآَمَن َلُه ُلوٌط َوَقـــاَل اإِينِّ ُمَهاِجٌر اإِىَل 
ِكيُم } ، اختار املهاجرة من بني اأظهرهم، ابتغاء اإظهار الدين والتمكن  َ َعِزيُز احلمْ ـــُه ُهَو المْ ـــي اإِنَّ َربِّ

من ذلك ... قال قتادة: هاجرا جميعا من "كوثى"، وهي من �شواد الكوفة اإىل ال�شام. 

هاجـــر مو�شـــى عليـــه ال�شالم بقومـــه تخلي�شا لهم من فرعـــون وجنوده، فكانـــت وجهته الأر�س 
املقد�شة، يف اإ�شارة وا�شحة لأهمية تلك الأر�س ومكانتها، لدى الأنبياء يف حتقيق اأعلى درجات 

العبوديـــة متمثلة بالهجرة اخلال�شة ابتغاء مر�شـــاة اهلل، والنجاة بالدين 
والنف�س.

وقد بني عليه ال�شالة وال�شالم اأنه يف اآخر الزمان، عند وقوع الفن و�شعف 
الدين واأهله وغربتهم؛ تتحقق الهجرة التي هي اأعلى مراتب العبودية يف 
بالد ال�شام، ويجتمع فيها خيار اأهل الأر�س، يقول عليه ال�شالة وال�شالم: 
َزُمُهممْ ُمهاَجَر اإبراهيَم،  اأَلمْ َرٍة، َفِخياُر اأهِل الأر�ِس  َرٌة بعَد ِهجمْ "�َشَتُكوُن ِهجمْ
�ُس اهلِل،  َذُرُهـــممْ َنفمْ ، وَتقمْ وُهـــممْ �شُ َقـــى يف الأر�ـــسِ �ِشـــَراُر اأهِلِهـــا َتلمِْفُظُهـــممْ اأَرمْ وَيبمْ

�ُشُرُهُم الناُر مع الِقَرَدِة واخَلناِزير".  وحَتمْ

قـــال التورب�شتـــي: وذلـــك حني تكـــرث الفن، ويقـــل القائمـــون باأمر اهلل يف 
البالد، وي�شتويل الكفرة الطغاة على بالد الإ�شالم، ويبقى ال�شام ت�شومها 
الع�شاكـــر الإ�شالميـــة من�شورة على من ناواأهـــم ظاهرين على احلق حتى 
يقاتلـــوا الدجـــال، فاملهاجر اإليهـــا حينئذ فاز بدينه ملتجئـــا اإليها لإ�شالح 

هـــاجـــر مــو�ــشــى 
عــلــيــه الــ�ــشــالم 
بــــــــــــقــــــــــــومــــــــــــه 
لهم  تــخــلــيــ�ــشــا 
مـــــــن فـــــرعـــــون 
وجنوده، فكانت 
الأر�ــس  وجهته 
املـــــقـــــد�ـــــشـــــة، يف 
وا�شحة  اإ�ــشــارة 
لأهـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــة 
تـــلـــك الأر�ــــــــس 
ومـــــكـــــانـــــتـــــهـــــا
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اآخرته، يكرث �شواد عباد اهلل ال�شاحلني القائمني باأمر اهلل تعاىل. 

هنـــا التفاتـــة مهمة وفائدة عظيمـــة؛ فبقدر حتقق العبودية يف الأجيـــال يكون التمكني يف بالد 
ال�شـــام وحت�شـــل الهجـــرة اإليها من خيـــار اأهل الأر�ـــس، اأما مـــن ا�شتحوذت الدنيا علـــى قلوبهم 
ور�شوا بها وظهر ف�شادهم وفجورهم، فلن يت�شرفوا بذلك ولن يتحقق اأي ن�شر على اأيديهم.

يقول �شيخ الإ�شالم ابن تيمية مبينا اأهمية تلك الهجرة وف�شل اأهلها: فقد اأخرب اأن خر اأهل 
الأر�ـــس األزمهـــم مهاجـــر اإبراهيم؛ بخالف مـــن ياأتي اإليه اأو يذهب عنـــه ومهاجر اإبراهيم هي 

ال�شام.

ويقـــول اأي�شـــا: وقـــد جعـــل مهاجـــر اإبراهيم يعدل لنـــا مهاجر نبينـــا �شلى اهلل عليـــه و�شلم فاإن 
الهجرة اإىل مهاجره انقطعت بفتح مكة. 

العبودية ورحلة اإلسراء واملعراج :
رحلة من اأروع الرحالت عرب التاريخ، ومعجزة من اأعظم الإعجاز لنبينا حممد عليه ال�شالة 
وال�شـــالم، حدثت يف و�شـــط الزمان، وهي امتداد لل�شلـــة الوثيقة بني تلك 
الأر�ـــس املقد�شة ور�شالة ال�شماء، فقد اختار اهلل فيها اأعظم اخللق واأعظم 

البقاع واأعظم املالئكة، وفر�س فيها اأعظم ركن بعد التوحيد.

وحتقيـــق العبودية هـــو الكمال ولقد كان لالأنبياء عليهم ال�شالة وال�شالم 
الن�شيـــب الأوفـــر من ذلك وكلمـــا كان الإن�شان اأكرث حتقيقـــاً للعبودية هلل 
تعـــاىل كلمـــا كان اأكـــرث رقيـــاً يف �شلـــم الكمـــال الإن�شـــاين، وكلمـــا ابتعـــد عن 
حتقيـــق العبودية كلما هبط وانحـــدر. والر�شل حازوا ق�شب ال�شبق يف هذا 

امليدان فقد كانت حياتهم انطالقة جادة يف حتقيق هذه العبودية. 

حادثـــة بهـــذه املعطيات نا�شـــب اأن ُيذكر فيها نبينا عليـــه ال�شالة وال�شالم 
�شفـــة  هـــي  املقامـــات؛األ  واأرفـــع  واأعلـــى  وامل�شميـــات،  الأو�شـــاف  باأعظـــم 
العبوديـــة لـــرب الربية، والتي اختارها عليه ال�شـــالة وال�شالم على امللك، 
وو�شفـــه اخلالـــق العظيـــم بهـــا يف اأ�شـــرف مقاماته كمقـــام التنزيـــل اإذ قال 

حتقق  بـــقـــدر 
هلل  العبودية 
واللـــــــــتـــــــــزام 
بـــــالـــــديـــــن يف 
الأجـــــــــــيـــــــــــال 
ــــــــــــــــكــــــــــــــــون  ي
الـــتـــمـــكـــني يف 
بـــــالد الــ�ــشــام 
وحتـــــــ�ـــــــشـــــــل 
الهجرة اإليها 
مـــــــــن خـــــيـــــار 
اأهــــل الأر�ــــس 
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َعلمْ َلُه ِعَوًجا } ، ومقام الدعوة يف  ِكَتاَب َومَلمْ َيجمْ ـــِدِه المْ َزَل َعلَى َعبمْ ـــِذي اأَنمْ ِ الَّ ـــُد هلِلَّ ممْ َ �شبحانه:{احلمْ
ِه ِلَبًدا} ، ويف مقام التحدي كما  ُعوُه َكاُدوا َيُكوُنوَن َعلَيمْ ِ َيدمْ ُد اهللَّ َّا َقاَم َعبمْ ُه مَل نَّ قوله �شبحانه:{َواأَ
ُعوا  ِلِه َوادمْ ِدَنا َفاأمُْتوا ِب�ُشوَرٍة ِمنمْ ِمثمْ َنا َعلَى َعبمْ لمْ ا َنزَّ ٍب مِمَّ ُتممْ يِف َريمْ يف قـــول ربنـــا عـــز وجل:{ َواإِنمْ ُكنمْ
اِدِقـــنَي } ، ومقامـــات اأخـــرى عظيمـــة اقرتنـــت فيها �شفة  ُتـــممْ �شَ ِ اإِنمْ ُكنمْ �ُشَهَداَءُكـــممْ ِمـــنمْ ُدوِن اهللَّ

العبودية بنبينا عليه ال�شالة وال�شالم خر الربية.

وملا كانت العبودية من اأ�شمى املراتب التي ي�شل اإليها الإن�شان، واأعلى و�شام ينعم به على الفرد 
واملجتمـــع، نا�شـــب اأن تقـــرتن يف تلـــك املعجـــزة، والتـــي وقعت اأحداثهـــا العظام يف اأر�ـــس الرباط 
واجلهـــاد يف بيـــت املقد�ـــس، يف اإ�شـــارة عظيمـــة اأن تلـــك البقـــاع تكـــون يف حيا�ـــس امل�شلمني وحتت 
�شيطرتهـــم، ينتفعـــون من بركتها وخرهـــا وثمرتها الدينيـــة والدنيوية؛ اإذا حققـــوا العبودية 

التي اأمرهم اهلل بها.

قـــال ابـــن عجيبـــة: العبوديـــة اأ�شرف احلـــالت واأرفع املقامـــات، بها �َشُرَف مـــن �َشـــُرًف، وارَتَفَع من 
ِدِه  رى ِبَعبمْ ارتفع، عند اهلل، وما خاطب اهلل اأحباءه اإل بالعبودية، فقال تعاىل: { �ُشبمْحاَن الَِّذي اأَ�شمْ

َدنا  ُكرمْ َعبمْ ُقوَب }، {َواذمْ حاَق َوَيعمْ ُكرمْ ِعباَدنـــا اإِبمْراِهيَم َواإِ�شمْ ـــاًل}، وقال: { َواذمْ َليمْ
اٌب }... اإىل غر ذلك.  ُه اأَوَّ ُد اإِنَّ َعبمْ َم المْ وَب }، { ِنعمْ َدنا اأَيُّ ُكرمْ َعبمْ داُوَد} ، {َواذمْ

هنالـــك اخت�شا�ـــس اآخـــر للنبـــي عليـــه ال�شالة وال�شـــالم ومـــا ارتبط بتلك 
البقعـــة املباركة، باإ�شافة العبوديـــة اإىل الذات العلية بهاء ال�شمر املت�شل 
ِدِه  َحى اإِىَل َعبمْ بـــدل املنف�شـــل يف هذه الرحلة العجيبة، قال �شبحانه :{ َفاأَومْ
َحـــى} ، ومل تاأت هذه الإ�شافة اإل يف مو�شع الإ�شراء والنجم املتعلقة  َمـــا اأَومْ
بهـــذه املعجـــزة، وثالثـــة موا�شـــع اأخـــرى ) الكهـــف والفرقـــان واحلديـــد( 

متعلقة باإنزال القراآن فتاأمل!

أرطبون الروم وفقه العبودية!
بعـــد اأن حا�شـــر اجلي�ـــس الإ�شالمـــي بقيـــادة ال�شحابـــي اجلليل اأبـــو عبيدة 
عامـــر بـــن اجلـــراح، الـــروم داخل اأ�شـــوار بيـــت املقد�ـــس وا�شت�شلمـــوا لالأمر 
الواقع، وافق اأرطبون الروم على ت�شليم املدينة لكن لأمر املوؤمنني ولي�س 

العبودية  حتقيق 
هـــــــــو الــــــكــــــمــــــال، 
ولــــــــــــقــــــــــــد كـــــــــان 
عليهم  لــالأنــبــيــاء 
وال�شالم  ال�شالة 
الأوفـــر  الن�شيب 
مـــن ذلــــك وكــلــمــا 
كــــــــان الإنـــــ�ـــــشـــــان 
اأكــــــــــرث حتـــقـــيـــقـــاً 
للعبودية هلل؛كان 
اأكرث رقياً يف �شلم 
الإن�شاين الكمال 
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لقائد اجلي�س، يف اإ�شارة منه لفهم عميق لأ�شل ال�شراع وحقيقة البعد العقدي فيه، واإدراكه اأن 
خليفـــة امل�شلمـــني اآنذاك عمـــر ر�شي اهلل عنه املخول الأول بذلك، هكذا يكون الأعداء اإذا حققنا 

العبودية بجميع جوانبها.

تلقـــى عمـــر بـــن اخلطاب اأمر املوؤمنـــني ر�شى اهلل عنه خطابا من اأبي عبيـــدة عامر بن اجلراح 
قائد اجلي�س ر�شالة قال فيها:يا اأمر املوؤمنني اإن اأهل بيت املقد�س قد طلبوا ال�شلح م�شرتطني 
اأن يتـــوىل خليفة امل�شلمني ذلـــك بنف�شه، واإنا يا اأمر املوؤمنني حا�شرناهم بجي�شنا فاأطل علينا 
مـــن فـــوق اأ�شوار املدينة املقد�شة البطريرك �شفروينو�س، وقـــال: اإنا نريد اأن ن�شلم لكم املدينة 
لكـــن ب�شـــرط اأن يكون الت�شليم لأمركم، فتقدمت منه وقلـــت اأنا اأمر اجلي�س فقال اإنا نريد 

اأمر املوؤمنني.

ـــا َراآُه ُعَمُر َنـــَزَل َعنمْ  ـــَدَة َفلَمَّ َبلَـــُه اأَُبو ُعَبيمْ َتقمْ ـــاَم ا�شمْ ــا َقِدَم ُعَمـــُر ال�شَّ َـّ ـــِن �ِشَهـــاٍب، َقـــاَل: مَل َعـــنمْ َطـــاِرِق بمْ
اِم  ِل ال�شَّ ُوؤمِْمِننَي َتَراَك ُعَظَمـــاُء اأَهمْ َدَة: َيا اأَِمـــَر املمْ ُبو ُعَبيمْ َـــاَء، َفَقاَل اأَ ـــِه َوَخا�َس املمْ يمْ َراِحلَِتـــِه َوَنـــَزَع ُخفَّ
الِم َفَمنمْ  ُ ِبالإِ�شمْ َنا اهللَّ ٌم اأََعزَّ َدَة، اإِنَّا َقـــومْ َك َيُقوُل َهَذا َيا اأََبا ُعَبيمْ ُ ِمـــَن الأََعاِجـــِم، َفَقـــاَل ُعَمُر: َلومْ َغـــرمْ

 .ُ ُه اهللَّ ِه ُيِذلَّ ِ ِعزَّ ِبَغرمْ َيلمَْتِم�ِس المْ

فعندما نحقق العبودية يف اأنف�شنا وجمتمعاتنا، ت�شل ر�شالتنا اإىل الأعداء 
بطرق عملية دون جهود اأو اإعالم، عندها ُتفتح املقد�شات وين�شر يف ربوعها 

الإ�شالم وال�شالم، وحتفظ احلقوق للجميع.

وملـــا اقـــرتب الن�شـــارى مـــن عمـــر، وراأواه يقـــود الراحلـــة وغالمـــه يركـــب 
زادت مهابـــة عمـــر وزاد اإجاللـــه، فخـــروا لعمـــر �شاجديـــن فاأ�شـــاح عليهـــم 
الغـــالم بالع�شـــا، وقـــال: ويحكـــم ارفعـــوا روؤو�شكـــم فاإنـــه ليجـــوز ال�شجود 
اإل هلل، �شبحـــان اهلل عبوديـــة خال�شـــة للواحـــد الأحـــد، واأقبـــل البطريـــرك 
�شفروينو�ـــس علـــى عمـــر يبكـــي ويقول: اأيقنـــُت اأن دولتكم علـــى مرِّ الدهر 

والزمان باقية ل تزول!

قادة اليهود وفقه العبودية!
مل يتمكـــن الأعـــداء منـــا ول قامت دولة اليهـــود م�شادفة، بـــل لديهم فهم 

الـــــعـــــبـــــوديـــــة   
اأ�ــــــــــــــــشــــــــــــــــرف 
احلــــــــــــــــــــــــالت 
واأرفـــــــــــــــــــــــــــــــــع 
بها  املــقــامــات، 
ــــــــُرَف مــن  �ــــــــشَ
�َشُرًف، وارَتَفَع 
مــــــن ارتـــــفـــــع، 
وما  اهلل،  عند 
اهلل  خــــــاطــــــب 
اإل  اأحـــــــبـــــــاءه 
بــــالــــعــــبــــوديــــة



  �سل�سلة بيت املقد�س للدرا�سات

81
العدد ال�شاد�س ع�شر رم�شان 1434هـ يوليو 2013م

عميـــق وحتليـــل دقيـــق لأحوالنـــا، ويعلمون علـــم اليقني نقاط ال�شعـــف والقوة لـــدى امل�شلمني، 
منطلقـــني مـــن درا�شـــات عميقـــة لتاريخنـــا وديننـــا وعقيدتنا، ور�شـــد م�شتمر ملختلـــف الأحوال 

والتغرات والتقلبات، وو�شع خطط ملواجهة اأي خماطر عليهم بعدة جوانب.

ولـــن نبالـــغ اإذا قلنـــا اأن كثـــر من قـــادة وزعمـــاء ومفكري اليهـــود، يعلمون اأن حتقيـــق امل�شلمني 
للعبودية هو بداية زوالهم ونهايتهم، اأكرث من معرفة كثر من قادة ورموز عرب وم�شلمني! 

عندمـــا �ُشئلـــت جولـــدا مائـــر رئي�ـــس وزراء الكيـــان ال�شهيـــوين الأ�شبق! بـــاأن القـــراآن يذكر اأن 
امل�شلمني �شينت�شرون عليكم؟ قالت: نعم ولكن لي�س لهوؤلء امل�شلمني ولكنهم مل�شلمني يف زمن 

اآخر حني يكون عدد امل�شلني يف �شالة الفجر كعددهم يف �شالة اجلمعة �شتحرر القد�س.

وعندمـــا �شـــاأل اأحد ال�شحفيني اليهود مو�شي ديان وزير احلـــرب ال�شهيوين يف حرب 1973، اأن 
امل�شلمني يعتقدون يف كتابهم القراآن اأنهم �شيدخلون امل�شجد كما دخلوه اأول مرة فما راأيكم؟

كان اجلـــواب: ل تقلـــق يـــا عزيـــزي فلي�س هذا هو اجليـــل الذي �شيقوم بذلـــك، ف�شاأله ال�شحفي 
قلقـــا فمتـــى �شيحدث ذلك اإذن؟ فاأجاب ديـــان: �شيحدث ذلك اإذا راأيت عدد 

امل�شلني يف �شالة الفجر ي�شاوي عدد امل�شلني يف �شالة اجلمعة!

وهـــل هنالـــك عبودية اأعظم واأعلى من املواظبـــة على اأداء �شالة الفجر يف 
اجلماعـــة؟! فهـــي مقيا�س كبـــر – �شيمـــا يف زماننا- لقـــوة الإميان و�شلة 

العبد بالعزيز الرحمن.

هنالـــك مقولت عديدة وت�شريحات كثـــرة لزعماء يهود وقادة ومفكرين 
وطوائـــف ت�شـــر لهـــذه احلقيقـــة، منهـــا مـــا قالته اإحـــدى طوائـــف اليهود 
املتع�شبـــة: نحـــن نعلـــم اأن نهايتنا علـــى يد امل�شلمني و�شـــوف يتكلم احلجر 
وال�شجـــر ويخرب امل�شلمني عن مكان وجودنا، ولكن لي�شوا هوؤلء امل�شلمني 

يف هذا الزمان، لنهم من�شغلون عن �شالتهم باللهو واللعب!! 

فقه احلجر للعبودية آخر الزمان!
معركتنـــا مـــع يهـــود معركـــة عقيـــدة وديـــن ووجـــود، ولي�شت معركـــة تراب 

اإذا  ــــبــــالــــغ  ن لــــــن 
كـــثـــًرا  اإن  قـــلـــنـــا 
قــادة وزعماء  مــن 
اليهود،  ومفكري 
اأن  يــــــعــــــلــــــمــــــون 
امل�شلمني  حتقيق 
لــــلــــعــــبــــوديــــة هـــو 
ـــــدايـــــة زوالــــهــــم  ب
ونــهــايــتــهــم، اأكــرث 
كثر  معرفة  مــن 
مــن رمـــوز العرب 
واملــــــ�ــــــشــــــلــــــمــــــني!
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د لوقوعـــه، وحثنا على مقدمات  ـــاأ اأ�شبابه ومهَّ وحـــدود، وربنـــا �شبحانه وتعـــاىل اإذا اأراد �شيئا هيَّ
�شحيحة للح�شول على نتائج واآثار مثمرة.

يقـــول عليـــه ال�شـــالة وال�شالم فيما يخرب به عن اآخـــر الزمان:" ُتقاِتلوَن اليهـــوَد، حتى َيخَتِبَئ 
ـــه" ويف رواية:"حتى يقول  اأحُدهـــم َوراَء احلَجـــِر، فيقوُل: يا عبـــَد اهلِل، هذا يهوِديٌّ َورائي فاقُتلمْ

احلجر وراءه اليهودي يا م�شلم هذا يهودي ورائي فاقتله". 

َمن الذي اأنطق احلجر؟! ومن الذي األهمه تلك املقولة العجيبة، التي حتمل يف طياتها قواعد 
واأ�شـــول عقديـــة عميقـــة؟! كمـــا حتمل هـــذه العبارة فقـــه دقيق وتر�شـــم لنا الطريـــق، ل�شتعادة 

مقد�شاتنا واأر�شنا املغت�شبة.

فلـــم يقـــل احلجـــر" يـــا فل�شطيني اأو يـــا جزائـــري اأو م�شري اأو عراقـــي اأو لبنـــاين اأو خليجي اأو 
اأندوني�شـــي اأو غرهـــا " بل بوحـــي رباين وفقه اإمياين يقول:" يا عبـــد اهلل!" هي العبودية اإذن 
ل �شواهـــا، بـــل اأف�شـــل الرتب واأجل الكرامـــات واأعلى املقامـــات واأرفع ال�شمات التـــي ي�شل اإليها 

ِحيُم } . َعِزيُز الرَّ ُر َمنمْ َي�َشاُء َوُهَو المْ ِ َينمْ�شُ ِر اهللَّ ُوؤمِْمُنوَن . ِبَن�شمْ َرُح املمْ املوؤمن، عندها: { َيفمْ

هلل در هذا احلجر فمن اأنطقه اإل الذي اأنطق كل �شيء؟! ومل يدخل عامل 
ال�شيا�شـــة ول ردود الأفعـــال ول التنظـــر والتع�شـــب للقوميـــة اأو الوطنية 
اأو القبليـــة اأو احلزبيـــة وتقدي�ـــس الأ�شخا�س، بل وجهتـــه كل م�شلم موحد 
حقـــق معنى العبوديـــة، ور�شالته لالأمة الآن التي ابتعـــدت �شيئا ف�شيئا عن 
هذه احلقيقة؛ عليكم بال�شت�شالم للقوي العالم، واخل�شوع لنا�شر عباده 

ال�شاحلني وقاهر اجلموع.

يف هـــذا احلديـــث دللة قوية على اأن الأمة لـــن ُتن�شر على عدوها وتتمكن 
يف الأر�ـــس، حتـــى حتقـــق معـــاين العبوديـــة التي حققهـــا ال�شحابـــة الكرام 
ر�شـــوان اهلل عليهم عندمـــا فتحوا قلوب الأنام قبل املـــدن والبلدان، فقول 
النبـــي عليـــه ال�شالة وال�شالم لل�شحابـــة) تقاتلون اليهـــود ( مع اأنه �شلى 
اهلل عليه و�شلم يخرب عن زمان اآخر يقينا غر موجودين فيه! اأي �شياأتي 
قوم يف اآخر الزمان يقاتلون اليهود، لكن لن ينت�شروا عليهم حتى يحققوا 

قــــــــال ر�ــــشــــول 
اهلل  �شلى  اهلل 
و�شلم:"  عليه 
ُتـــــــقـــــــاِتـــــــلـــــــوَن 
الــــــــــيــــــــــهــــــــــوَد، 
حــتــى َيــخــَتــِبــَئ 
َوراَء  اأحـــُدهـــم 
احلــــــــــــــَجــــــــــــــِر، 
فـــــيـــــقـــــوُل: يــا 
اهلِل،  ـــــــَد  عـــــــب
هـــــذا يــــهــــوِديٌّ 
َورائي فاقُتلمْه"
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العبودية كما حققها ال�شحابة يف جميع �شوؤون حياتهم فتاأمل!

يستعاد املسجد األقصى بتحقيق العبودية ال بالرايات العمية!
كلمـــا تعـــددت الرايات، واختلفت الولءات، وتنوعت الوجهات، وظهرت التع�شبات؛ انعك�س ذلك 
�شلبـــا علـــى وحدة الأمة الإ�شالميـــة ومتا�شكها، وبالتـــايل ي�شعف حتقيق العبوديـــة ال�شاملة يف 

املجتمع، ثم نبتعد �شيئا ف�شيئا عن ا�شتعادة امل�شجد الأق�شى.

حر�ـــس الأعـــداء علـــى ن�شـــر ثقافـــة الفرقـــة وجتزئة الـــولءات، وتعـــدد الرايـــات يف جمتمعاتنا، 
والتـــدرج يف حتييـــد واإق�شـــاء العديـــد مـــن الفئـــات، اإذ كانـــت يف البداية ق�شيـــة فل�شطني ق�شية 

اإ�شالمية ومن يتحدث بثقافة مغايرة يعترب خائن وعميل ومنافق!

�شيئـــا ف�شيئـــا بـــداأت تظهـــر راية القوميـــة مبظهر املنقـــذ واملخل�ـــس لالأمة، نتيجة غيـــاب البعد 
الدينـــي لـــدى ال�شعـــوب، وان�شغالهم مبعـــارك داخليـــة وجانبية اأرهقتهـــم واأنهكتهـــم، لي�شتفيق 
النا�ـــس بعـــد عقـــود على اآثـــار مدمـــرة لهذه الثقافـــة، حتـــى تف�شت ظاهـــرة الع�شبيـــة القطرية 

ورفعت راية الوطنية لتظهر تناحرات وخ�شومات بني الدويالت العربية، 
وحتييد اأكرب قدر ممكن من �شرائح املجتمع عن ق�شيتهم الأ�شا�شية!

ثـــم حتولـــت فل�شطـــني اإىل ق�شيـــة تهـــم دول الطوق فقط، ثـــم حتولت اإىل 
ق�شيـــة الفل�شطينيـــني اأنف�شهـــم، ثـــم انتقلـــت ملرحلـــة خطرة جـــدا عندما 
اأ�شبح النق�شام الفل�شطيني والتنازع الداخلي، والذي اأ�شعف روح الق�شية 

واأرجعها للوراء �شنني عديدة!

يف العقـــود املن�شرمـــة لالأ�شف ال�شديد مت تكري�ـــس ثقافة الع�شبية للحزب 
واجلماعـــة واحلركـــة والف�شيـــل، وكل فئـــة تنظـــر للق�شيـــة مبوفهومهـــا 
الثقايف وبعدها الأيدلوجي، حتى اقتحمتها اأفكار كفرية واإحلادية ورفعت 

�شعارات الق�شية الفل�شطينية!

يف اخلم�شينيـــات مـــن القـــرن املا�شـــي، عندما تكلم حممد حممـــود با�شا يف 
اإحـــدى املنا�شبـــات وقـــال: لن اأتكلـــم عـــن الفل�شطينيني لأين رئي�ـــس وزراء 

ــــمــــا تـــــعـــــددت  كــــل
الــــــــــــــــــرايــــــــــــــــــات، 
ــــــــفــــــــت  ــــــــل واخــــــــت
ــــــــــــــــــــــــــــــولءات،  ال
وتــــــــــــنــــــــــــوعــــــــــــت 
الــــــــــوجــــــــــهــــــــــات، 
وظــــــــــــــــــهــــــــــــــــــرت 
ــــبــــات؛  الــــتــــعــــ�ــــش
ــــعــــكــــ�ــــس ذلـــــك  ان
وحــدة  على  �شلبا 
الأمة الإ�شالمية 
ومتــــــا�ــــــشــــــكــــــهــــــا
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م�شر ولي�س رئي�س وزراء فل�شطني! ا�شتهجن ذلك كثر حينها، لكن مع مرور الوقت اأ�شبحت 
ثقافة و�شعار وممار�شة عملية لدى الكثر ولو بل�شان احلال.

فلـــن ي�شتعاد امل�شجـــد الأق�شى يف ظل الرايات العمية ذات الع�شبيـــات اجلاهلية، ولكن بتحقيق 
َ َلَقِويٌّ  ُرُه اإِنَّ اهللَّ ُ َمنمْ َينمْ�شُ َرنَّ اهللَّ العبوديـــة يف ربـــوع املجتمعات الإ�شالمية، قال تعاىل:{َوَلَينمْ�شُ
ا َعِن  ـــُروِف َوَنَهومْ َعمْ َكاَة َواأََمُروا ِباملمْ ـــاَلَة َواآَتُوا الزَّ �ِس اأََقاُموا ال�شَّ أَرمْ نَّاُهـــممْ يِف المْ ِذيـــَن اإِنمْ َمكَّ َعِزيـــٌز . الَّ

أُُموِر } . ِ َعاِقَبُة المْ َكِر َوهلِلَّ ُنمْ املمْ

واأخـــرا ينبغـــي اأن نـــدرك، اأن حتقيق العبوديـــة هلل يف اأر�شه، هي الغاية التي مـــن اأجلها خلقنا، 
واأق�شر طريق لتحرير املقد�شات وا�شرتجاع اأر�شنا امل�شلوبة واأق�شانا املغَت�َشب.

لــــــن يـــ�ـــشـــتـــعـــاد 
ــــــــجــــــــد  املــــــــ�ــــــــش
الأقــــــ�ــــــشــــــى يف 
ظــــل الــــرايــــات 
ذات  الـــعـــمـــيـــة 
الــــعــــ�ــــشــــبــــيــــات 
اجلـــــاهـــــلـــــيـــــة، 
بتحقيق  ولكن 
الـــــــعـــــــبـــــــوديـــــــة 
ربــــــــــــــــــوع  يف 
ــــمــــعــــات  ــــجــــت امل
الإ�ـــــشـــــالمـــــيـــــة
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املوسوعة الفلسطينية امليسرة

عـــن "هيئـــة جائـــزة �شليمـــان عـــرار للفكر 
والثقافة" – وهي هيئة تاأ�ش�شت يف عمان/

الأردن تعنـــى بت�شجيـــع البحـــث العلمـــي، 
الدكتـــور/ الأ�شتـــاذ  حتريرهـــا  ويراأ�ـــس 

نا�شـــر الدين الأ�شـــد �شاحب الباع امل�شهـــود يف تاأ�شي�س عدد من 
املو�شوعـــات، ويدير حتريرهـــا ال�شيد/عبدالعزيـــز ال�شيد اأحمد 
– باكورة انتاجها يف خدمة الق�شية الفل�شطينية، وهو الكتاب 
الـــذي بني اأيدينـــا بعنوان "املو�شوعـــة الفل�شطينيـــة املي�شرة" يف 

طبعتهـــا الورقيـــة الأوىل )1433هـ/2012م(، حيث كانت هـــذه الفكرة تراود �شاحب اجلائزة 
"�شليمان عرار" الذي توفاه اهلل قبل اأن ترى النور، وكان قد اأعلن عن هذه الرغبة يف عام 

1998م يف ذكرى مرور ن�شف قرن على نكبة فل�شطني.

واملو�شوعـــة تعـــد الأحـــدث يف بابهـــا، وتقـــع يف جملـــد �شخم مـــن القطع 
الكبـــر –مـــن الطبـــع والـــورق الفاخـــر- ت�شـــم يف طياتهـــا اأكـــرث مـــن 
ت�شعمائـــة )900( �شفحـــة، وقـــد ر�شمـــت �شفحـــة الغـــالف فيهـــا مدينـــة 

القد�س القدمية التي ت�شم يف طياتها امل�شجد الأق�شى وبع�س معامله.

وقد ق�شمت �شفحاتها يف اأعمدة بحيث ت�شم كل �شفحة ثالثة اأعمدة يف 
الغالب اأو عامودين يف بع�س الأحيان اإن تطلب الأمر ل�شرورة ال�شورة 
اأو وجود جدول تو�شيحي، ويف بع�س املوا�شع كانت هذه اجلداول تاأخذ 

حيز ال�شفحات كاملة لل�شرورة.

كمـــا مت تق�شيمهـــا وفـــق حـــروف املعجـــم، حيـــث و�شـــع يف بدايـــة كل باب 
)حـــرف( �شـــورة فنيـــة ت�شـــور معلماً مـــن معـــامل فل�شطـــني اأو مدنها اأو 

قراها.

م. مبتسم أمحد احلجي

صدر

وقـــــــــــد �ــــــشــــــارك 
هـــذه  اعـــــــداد  يف 
املــو�ــشــوعــة اأكــرث 
مــــــــن اأربـــــــعـــــــني 
باحثاً واأكادميياً 
وخــــــــبــــــــراً مـــن 
ـــــــــــف  ـــــــــــل خمـــــــــــت
الــــــــ�ــــــــشــــــــرائــــــــح 
ــــوجــــهــــات،  ــــت وال
ُذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا 
بــتــو�ــشــيــفــاتــهــم 
الـــــــعـــــــلـــــــمـــــــيـــــــة 
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وقـــد �شـــارك يف اعـــداد هذه املو�شوعة اأكرث من اأربعني باحثـــاً واأكادميياً وخبراً من خمتلف 
ال�شرائح والتوجهات، ُذكروا بتو�شيفاتهم العلمية يف اأول املو�شوعة.

وي�شـــف القائمـــون علـــى املو�شوعـــة اأنها: "قدمـــت اأبرز مراحـــل الق�شيـــة الفل�شطينية، كما 
تناولت اأبرز مفا�شلها، واألقت ال�شوء على ن�شال ال�شعب الفل�شطيني، ومعه ويف قلبه ن�شال 
الأمة العربية، الذي بداأ مع بدايات التاآمر الدويل امل�شتمر على فل�شطني حتى يومنا هذا.

وهـــو عمـــل ي�شهـــم يف حتقيق هدف الأمة يف �شد العدوان ال�شهيـــوين على فل�شطني والأمة 
العربيـــة، ودحر الحتالل، وحترير الأر�ـــس والإن�شان. كونها حتمل �شالحاً معرفياً للجيل 
احلا�شر والأجيال املقبلة يف مواجهة الت�شويه الفكري والثقايف والتاريخي الذي ي�شتهدفها، 
لتكون مرجعية فردية �شهلة التناول وال�شتعمال على النا�شئة والطلبة وجمهرة املتعلمني 

واملثقفني من غر املتخ�ش�شني.."

وقد راأت الهيئة اأن تقف الأحداث التاريخية ووفيات الأعالم فيها عند �شنة 2008م ليتي�شر 
لها الوقت الكايف للمراجعة والطباعة.

وقد ات�شمت هذه املو�شوعة بعدة خ�شائ�س نذكر منها:

1- �شملـــت جميـــع املراكـــز العمرانية مـــن مدن وقرى وبلـــدات لها زمام 
اأرا�ـــس )حو�ـــس(، وكذلك املراكز التي ل زمام اأرا�س لها، حيث بلغت يف 
جمموعهـــا اأكـــرث من )900( مركز توفرت معلومـــات كافية عنها بغ�س 
النظـــر عن عـــدد �شكانها، فيما اأدرجت املراكز التـــي مل تتوفر معلومات 

عنها يف ملحق خا�س.

2- اأ�شيــــف يف نهايــــة املو�شوعــــة ملحــــق يت�شمــــن خرائــــط التق�شيمــــات 
الإداريــــة يف عهــــد النتــــداب الربيطــــاين ح�شــــب الأق�شيــــة، وردت فيهــــا 
املراكــــز العمرانيــــة يف حينه جميعها، وكذلك خرائــــط ملحافظات ال�شفة 
الغربية وقطاع غزة وفق التق�شيم الإداري لل�شلطة الفل�شطينية يف عام 

2008م.

قـــدمـــت املـــو�ـــشـــوعـــة 
اأبـــــــــــــــــــرز مـــــــراحـــــــل 
الــــــــــقــــــــــ�ــــــــــشــــــــــيــــــــــة 
واأبــرز  الفل�شطينية 
مــفــا�ــشــلــهــا، واألــقــت 
ن�شال  على  ال�شوء 
الفل�شطيني  ال�شعب 
ونــــــ�ــــــشــــــال الأمــــــــــة 
بــداأ  الــذي  العربية، 
مــع بــدايــات الــتــاآمــر 
الـــــــــدويل املــ�ــشــتــمــر 
عــــــلــــــى فـــلـــ�ـــشـــطـــني 
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منت  3- اأفـــردت املو�شوعة مدخاًل خا�شاً بامل�شتعمـــرات ال�شتيطانية ال�شهيونية املهمة، و�شُ
اأخـــرى يف املراكـــز العمرانيـــة التي اأقيمت فوقهـــا اأو على اأرا�شيهـــا، وخ�ش�س ملحق جلميع 
امل�شتعمرات ال�شتيطانية التي وردت يف املن، واملركز/املراكز العمرانية التي اأقيمت فوقها 

اأو على اأرا�شيها.

4- اأ�شيفت �شور �شخ�شية لأغلب الأعالم الذين ترجم لهم، وكذلك �شور للمدن والبلدات 
حيثما توفرت، كل يف موقعه الذي كتبت فيه.

5- جـــرى �شبـــط الأ�شماء )الأعالم، الأماكن، ....اإلخ( بال�شكل حيثما ُخ�شي اللب�س ل�شمان 
النطـــق ال�شحيـــح، واعتمـــد ال�شبـــط الر�شمـــي للدولـــة يف الأماكـــن واملعـــامل العربية وغر 

العربية.

6- ثبتـــت امل�شطلحـــات الأجنبيـــة واأ�شمـــاء الأعـــالم والأماكن غـــر العربية كما هـــي �شائعة 
باللغـــة العربيـــة وفق التهجئة الإجنليزيـــة، مقرتنة بامل�شطلح الأجنبـــي مكتوباً باحلروف 

الرومانية بني قو�شني.

7- جـــرى التعريـــف بال�شخ�شيات الفل�شطينية من علمـــاء واأدباء وقادة 
و�شيا�شـــني.... ممـــن رحلـــوا قبل �شنـــة 2008م من حيـــث اأماكن ولدتهم 
وتاريخهـــا ودرا�شتهـــم والأعمال والوظائـــف التي �شغلوهـــا، وموؤلفاتهم 
واأبـــرز اجنازاتهم، والأو�شمة التقديرية واجلوائز العلمية التي ح�شلوا 
عليها، واأهم ما قدموا للق�شية الفل�شطينية، ومكان الوفاة وتاريخها.

كما ترجمت ل�شخ�شيات عربية غر فل�شطينية ممن كان لهم دور بارز 
يف الق�شية الفل�شطينية.

8- جـــرى التعريـــف باإيجاز مبوؤ�ش�شي احلركـــة ال�شهيونية وبناة الكيان 
ال�شهيوين يف مدخل واحد.

9- اأ�شيـــف يف نهايـــة املو�شوعـــة م�شـــردان اأحدهمـــا لالأعـــالم، والآخـــر 
لالأماكن وال�شعب واحل�شارة والق�شية الفل�شطينية.

اأفــــــــــــــــــــــــــــــــــــردت 
املـــــــو�ـــــــشـــــــوعـــــــة 
خا�شاً  مــدخــاًل 
بــاملــ�ــشــتــعــمــرات 
ال�ــشــتــيــطــانــيــة 
الـــ�ـــشـــهـــيـــونـــيـــة 
املــــــــــــهــــــــــــمــــــــــــة، 
منت اأخرى  و�شُ
املـــــــــراكـــــــــز  يف 
العمرانية التي 
فوقها  اأقــيــمــت 
اأو على اأرا�شيها
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وقـــد اأخـــذت املو�شوعة باأي�شر اأ�شكال الإخـــراج والتوثيق التزاماً بالتي�شـــر الذي �شعت اإليه، 
مع املحافظة على امل�شتوى العلمي، وقد مت ترتيب املو�شوعة األفبائياً، حيث يكتب امل�شطلح 
يف الأعلـــى بلـــون بارز ثم يتبعـــه التعريف، وقد ترفق معه �شورة تعريفية يف بع�س الأحيان، 

وهكذا يف كل املو�شوعة.

وو�شـــع دليـــل للقـــارئ يف اأولها لر�شـــده اإىل كيفية فهمهـــا والتعامل معهـــا. وكذلك ملحق 
خا�س بامل�شطلحات الواردة يف املو�شوعة وفق احلقول الرئي�شة التالية:

- الأر�س وال�شعب.

- الق�شية الفل�شطينية.

- احل�شارة.

ويف نهايـــة املو�شوعـــة �شمـــت املالحق عدداً كبراً مـــن املالحق، ن�شردها وفـــق ترتيبها الذي 
و�شعت عليه:

- ملحق )1(: اأع�شاء جمل�س الأمناء الراحلون للهيئة.

- ملحـــق )2(: املراكـــز العمرانيـــة احلديثـــة )لي�ـــس لها زمـــام "حو�س" 
اأرا�س وعدد �شكانها 100 ن�شمة فاأكرث )وفق ترتيب اأحرف املعجم(.

يف  املذكـــورة  ال�شهيونيـــة  ال�شتيطانيـــة  امل�شتعمـــرات   :)3( ملحـــق   -
املو�شوعـــة وفق املدخـــل/ املداخل التي ذكرت فيهـــا )وفق ترتيب اأحرف 

املعجم(.

التق�شيمـــات الإداريـــة لفل�شطـــني )الأق�شيـــة  - ملحـــق خرائـــط )4(: 
الفل�شطينية( وفق �شنة 1948م.

بح�شـــب  )املحافظـــات(  الإداريـــة  التق�شيمـــات  - ملحـــق خرائـــط )5(: 
ال�شلطة الفل�شطينية ل�شنة 2000م.

جـــــرى الــتــعــريــف 
بـــالـــ�ـــشـــخـــ�ـــشـــيـــات 
من  الفل�شطينية 
ــــمــــاء واأدبــــــــــــاء  عــــل
وقـــــادة و�ــشــيــا�ــشــني 
ممـــن رحـــلـــوا قبل 
من  2008م  �ــشــنــة 
حــــــيــــــث اأمـــــــاكـــــــن 
ولدتهم وتاريخها 
ودرا�ـــــــــشـــــــــتـــــــــهـــــــــم 
والــــــــــوظــــــــــائــــــــــف 
الـــــتـــــي �ـــشـــغـــلـــوهـــا
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- م�شرد لالأعالم الذين ذكروا يف املو�شوعة وفق ترتيب املعجم.

- م�شرد الأماكن وال�شعب واحل�شارة والق�شية الفل�شطينية، وفق ترتيب املعجم.

اأقـــول: املو�شوعـــة تعترب مرجع علمي توثيقي وتاريخي للق�شية الفل�شطينية  • واأخـــراً 
ل ي�شتغني عنه كل بيت.

واإن كانـــت املو�شوعـــة قـــد اأخـــذت علـــى عاتقهـــا حتقيـــق ال�شعـــار الـــذي نـــادى بـــه �شاحـــب 
اجلائـــزة، والذي قامـــت عليها الهيئة امل�شدرة للمو�شوعة وهـــو: "اأردنيون من اأجل الأردن، 
وفل�شطينيون من اأجل فل�شطني، وعرب من اأجل كل العرب" اإل اأن ذلك ل يقلل من �شاأنها، 
واإن اأك�شبهـــا الطابـــع القومـــي، واأبعدها عن التوجه الإ�شالمي الـــذي هو حمور ال�شراع مع 

العدو اليهودي.

كما اأغفلت املو�شوعة ذكر م�شادر البحث واملراجع التي ا�شتخل�شت منها مادة املو�شوعة، اإل 
اأنهـــا اأ�شـــارت يف املقدمة اإىل اأنهـــم: "رجعنا فيها اإىل م�شادر البحـــث ومراجعه ومو�شوعاته 
ال�شابقـــة وا�شتعنا مبـــا ورد فيها، و�شححنا بع�ـــس اأغالطها، وا�شتكملنا 
بع�ـــس مـــا ورد فيهـــا مـــن نق�ـــس، فجـــاء العمـــل م�شتوفيـــاً لأكـــرث املـــادة 

العلمية، وقد فاق يف عدد مواده ووفرة معلوماته ما �شبقه..."

اإل اأنـــه يف نهايـــة الرتاجـــم لالأعالم -على طول املو�شوعـــة- فاإنها تذكر 
بع�س املراجع يف نهاية الرتجمة ملن يريد ال�شتزادة يف التعرف عليهم.

وحتقيقاً لقاعدة: "مال يدرك كله، ل يرتك جله" كانت هذه املو�شوعة 
املي�شرة الأحدث يف تاريخ الق�شية الفل�شطينية والأكرث توثيقاً والأغزر 
يف معلوماتهـــا العلميـــة يف هـــذا القالـــب املن�شبط الذي يخـــدم النا�شئة 

والطلبة وجمهرة املتعلمني واملثقفني من غر املتخ�ش�شني.

÷

ــــــوعــــــة  ــــــش ــــــو� امل
تــعــتــرب مــرجــع 
توثيقي  علمي 
وتــــــــاريــــــــخــــــــي 
لـــــلـــــقـــــ�ـــــشـــــيـــــة 
الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــة 
ل ي�شتغني عنه 
كـــل بــيــت وهــي 
الأحـــــــــــــــــدث يف 
الق�شية  تاريخ 
الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــة 
والأكرث توثيقا
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فلسطي�ن وأكذوبة بيع األرض
)طبعة جديدة ، مزيدة ومنقحة(

القدومي •  د.عي�شى 
كتاب يرد على اأكذوبة بيع الفل�شطينيني اأرا�شيهم لليهود، 
والتـــي ُتَعدُّ من اأ�شهر واأجنـــح الأكاذيب التي راجت بدعاية 
اإعالميـــة يهوديـــة ُموجهة ، فاأ�شاعوا اأنهم مل ياأخذوا اأر�س 
فل�شطـــني اإل بيعـــا مـــن الفل�شطينيني ، و�شـــراء من اليهود 
، وهـــذا القـــول الـــذي �شرى كالنـــار يف اله�شيـــم انطلى على 
الكثريـــن حكامـــا وحمكومني ووجهاء وعقـــالء واأ�شحاب 

منابر واأقالم يف م�شارق الأر�س ومغاربها!.

حيث اأن اأكذوبة بيع الفل�شطينيني اأر�شهم لليهود ، اأكذوبة 
اأ�شاعهـــا اليهـــود لتربيـــر احتـــالل اأر�ـــس فل�شطـــني املباركـــة، راجـــت يف الأو�شـــاط العربيـــة ، 
وا�شتطاعت اأن تر�شخ يف اأذهان الكثرين لدرجة ي�شعب اقتالعها لدى ماليني النا�س من 
العـــرب وامل�شلمـــني وغرهم ؟؟! وانطلت على كثر من ال�شا�شة والقادة واخلطباء والكتاب 

والأدباء واملثقفني وغرهم ...  واأ�شهمت اأعظم الإ�شهام يف خداع الراأي العام العاملي .

ويف طيـــات �شفحاتـــه الــــ150 يـــرد الكتاب على تلـــك الأكذوبـــة بحقائق ووثائق مـــن م�شادر 
خمتلفـــة ويف مقدمتهـــا م�شـــادر بريطانيـــة ويهوديـــة ، وختـــم الكاتـــب د.عي�شـــى القدومي ، 

جمعه بالت�شاوؤلت التالية :

اإذا كان الفل�شطينيون قد باعوا اأر�شهم لليهود!!

ملـــاذا يـــرزح �شكان املخيمات حتت عبء الت�شرد و�شيق العي�س اإىل يومنا هذا ، خميمات تزرع 
البوؤ�س ، فهل هذه حال من باع اأر�شه ، وتنعم بثمنها ؟ !       

وملـــاذا مازالـــوا يطالبون بحق العودة اإىل اأر�س فل�شطني ، ول يتنازلون عن هذا احلق مهما 
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كانت املغريات والتعوي�شات ؟!.

وهل قرار التق�شيم الذي ق�شم فل�شطني اإىل منطقتني عربية ويهودية كان بناء على �شراء 
اليهود لأرا�شى فل�شطني ؟؟!.

وملـــاذا املطالبة بتنفيذ القرارات الدوليـــة الداعية اإىل ان�شحاب الكيان اليهودي من مناطق 
ال�شفة والقطاع ، اإن كانت فل�شطني اأخذت بيعا ؟!!

 وملـــاذا يقاومـــون الحتـــالل ، وي�شطرون اأروع الأمثلة للت�شحية والفـــداء دفاعا عن الأر�س 
واملقد�شات ؟!.

  وملـــاذا مل ي�شتطـــع اليهـــود اإىل الآن مـــع كل هـــذا اجلهـــد ل�شـــراء البيوت يف �شرقـــي القد�س 
اأهلها ؟!. "باأثمان خيالية وباأ�شاليب ملتوية" اأن يحققوا ماآربهم لتهويد القد�س وطرد 

وملاذا ي�شيع اليهود اأنها كانت �شحراء خاوية ، واأر�س بال �شعب ، واأن لهم فيها حق تاريخي 
، اإن كانوا قد دفعوا ثمنها ؟؟!

وملاذا يخططون ويعملون لطرد اأهل فل�شطني منها حتت م�شمى الرتان�شفر الق�شري ؟!

لأن احلقيقة :" اأرا�شي فل�شطني مل يبعها اأهلها ، ول اليهود ا�شرتوها ..."

÷
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بيت املقدس للدراسات التوثيقية والبحوث

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

ال�شل�شلة باإ�شهاماتهم مع الأخذ يف العتبار 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 )مقا�س  �شفحة   20 الدرا�شة  تتجاوز  • األ 

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

aqsaonline@aqsaonline.info

واهلل املوفق ،،

÷

حرصا




