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!من الذي بن السجد القصى البارك ؟. 1

 لقد رأيت من الواجب والناسب أن أكتب هذه اللقات تت هذا العنوان، لنن أعتقد أن القصى البارك
 ير ف أخطر اللحظات خلل هذه القبة الخية من تاريه، وما عاد سراi أن هناك أصوات مسيحية

 صهيونية باتت تطالب بدم القصى البارك وبناء هيكل على أنقاضه ، وما عاد سراi أن هناك مباحثات
 تري ف أكثر من دولة بي أطراف عربية وصهيونية حول مستقبل القصى البارك واليكل الزعوم ، وعليه

 فل بد من يقظة كل السلمي وكل العرب على هذه الخاطر ، ول شك أن بداية اليقظة هي الوعي
 ف كل أبعاده التاريية والدينية والضارية والعمرانية،!! الناضج الذي يعرف جيداi ما هو القصى البارك 

 وما هو حال القصى البارك حاضراi ؟ كيف عاش ماضيه ؟ ماذا ينتظره ف الستقبل؟ ما هي الخاطر الت
" !!القصى ف خطر " اجتمعت عليه وتداعت بقدها وقديدها ما جعلنا نصرخ ف كل السلمي والعرب أن 

 بداية سأتدث عن بداية بناء القصى البارك عب تاريه الطويل ، مبيناi بالدليل الواضح أن القول بوجود
 هيكل أول أو ثان كان تت القصى البارك ما هو إل أسطورة وزعم كاذب عن سبق إصرار يهدف إل

!!تأسيس حق سياسي باطل لليهود ف الرم القصى البارك 

 قلت يا رسول ال أي مسجد: عن أب ذر الغفاري رضي ال عنه قال : " روى البخاري ف صحيحه     .1
 كم بينهما ؟: السجد القصى ، قلت : ث أي ؟ قال : السجد الرام ، قلت : وضع ف الرض أول ؟ قال 

" .أربعون سنة ، ث أينما أدركتك الصلة بعد فصل� ، فإن الفضل فيه : قال 

 كما هو واضح من هذا الديث الصحيح أن بناء السجد القصى ت بعد بناء السجد الرام بأربعي عام ،
 فإذا حددنا زمن بناء السجد الرام فإننا نستطيع أن ندد زمن بناء السجد القصى ، فمن الذي بن

السجد الرام ؟ ومت بن السجد الرام ؟



 هناك روايات تؤكد أن أول من بن السجد الرام هو آدم عليه السلم ، وعليه فإن أول بناء كان
 فقد روينا أن أول من: " قال ابن حجر . للمسجد القصى على عهد آدم عليه السلم ، أو ف عهد أبنائه 

 ، وقال ابن" بن الكعبة آدم ث أنتشر ولده ف الرض ، فجائز أن يكون بعضهم قد وضع بيت القدس 
 أن آدم هو الذي أسس كل من السجدين ، فذكر ابن: وقد وجدت ما يشهد ويؤيد قول من قال : " حجر 

 أن آدم لا بن الكعبة أمره ال بالسي إل بيت القدس ، وأن يبنيه ، فبناه ونسك" التيجان " هشام ف كتاب 
 وهذا يعن أن السجد القصى بن قبل إبراهيم وداود وسليمان عليهم السلم ، وهذا يعن أن" فيه 

 السجد القصى كان أول بناء بن ف كل أرض الشام بشكل عام وكان أول بناء بن على أرض القدس
 الشريف بشكل خاص ، وهذا يعن أن السجد القصى بن ف القدس الشريف قبل وجود أي كنيس أو

 كنيسة أو مسجد فيها ، وهذا يعن أن السجد القصى كان قبل وجود تاريخ بن إسرائيل بشكل عام
 وكان قبل وجود قبيلة يهودا وتاريخ اليهود بشكل خاص ، وهذا يعن أن الستحيل ف تفكي كل عاقل أن

.يكون هناك بناء حجر أو بناء كان تت السجد القصى 

 هكذا بن السجد القصى ، وهكذا بدأ تاريخ وجوده الساس والول على وجه الرض قاطبة ، ومنذ
 ذلك التاريخ ظل السجد القصى بقعة مباركة ترعاها يد النبياء والولياء والرسل والعباد، وتتعهد

 السجد القصى بالعناية والعمار وبتحديد البناء أو تسينه كلما لزم المر ، وظل السجد القصى هو
 السجد القصى كما بناه آدم عليه السلم حصناi لليان وقلعة للعبادة، وف هذا الوضوع على وجه

 وقداسة هذه" : " بيت القدس والسجد القصى " الصوص يقول الستاذ ممد حسن شراب ف كتابه 
 ل تكن لنب من النبياء ، ول لمة من المم ، فقد أختارها ال منذ خلق اللق( السجد القصى ) البقعة 

 لعبادته أن تكون معبداi للمؤمني الوحدين ، ويدل على قدم التقديس ما جاء ف حديث أبو ذر ، أنا ثان
 ونيناه ولوطاi إل} موضع أختاره ال للعبادة ، وقول ال تعال ف قصة إبراهيم وهجرته إل فلسطي 

 ، ومعن هذا أن البكة كانت فيها قبل إبراهيم عليه السلم ، كما أن{ الرض الت باركنا فيها للعالي 
 سبحان الذي أسرى بعبده ليلi من السجد الرام إل السجد القصى الذي باركنا حوله: } قوله تعال 

 ، يدل على أن ال تعال باركه منذ الزل ، وأن ال تعال أسرى بعبده إليه ليجدد تذكي.. { لنريه من آياتنا 
" .الناس ببكته وتقديسه 

 قد يظن ظان أن أول من بن السجد الرام هو نب ال إبراهيم عليه السلم ، قد يفهم أن السجد. 2
 القصى بن على عهد نب ال إبراهيم عليه السلم نقف على بطلن هذا الظن ، بل على العكس ند أن

 الدلة تؤكد أن نب ال إبراهيم عليه السلم ، كان بعد بناء السجد الرام أي بعد بناء السجد القصى ،
 وأن ما قام به نب ال إبراهيم عليه السلم هو رفع قواعد السجد الرام الت كانت موجودة من قبل ،



.بعن أنه ل يكن أول من بن السجد الرام وبعن آخر أنه ل يكن هو الذي بن السجد القصى 

 روى البخاري ف الصحيح عن ابن عباس حديثاi طويلi مرفوعاi ، ف قصة هاجر وابنها إساعيل عليهما
 فأنطلق إبراهيم حت إذا كان عند الثنية حيث ل: " السلم ، ومن ضمن ما ورد ف هذا الديث الطويل 

 ربنا أن أسكنت من ذريت بواد: } يرونه واستقبل بوجهه البيت ث دعا بؤلء الكلمات ورفع يديه فقال
 ، فالسياق يدل كما هو واضح أن إبراهيم عليه السلم دعا ربه بذا.. { غي ذي زرع عند بيتك الرم 

 الدعاء يوم أن ترك ابنه إساعيل رضيعاi ، ونصوص القرآن تثبت أن رفع القواعد من البيت كان بعد أن
 يدل على أن البيت.. { عند بيتك الرم : } وصل إساعيل سن الشباب ، حيث ساعد أباه ف البناء ، فقوله 

 كان موجوداi يوم وضع إبراهيم ابنه إساعيل – عليهما السلم – رضيعاi ، بعن أن هذا الدليل يؤكد أن
 السجد الرام كان قبل إبراهيم عليه السلم ، ما يؤكد أن السجد القصى كان قبل إبراهيم عليه السلم

" .كذلك 

 أي هاجر – باللك عند موضع زمزم، فبحثه    فإذا هي–" ومن ضمن ما ورد ف هذا الديث الطويل 
 بناحه حت ظهر الاء فجعلت توضه وتقول بيدها هكذا ، وجعلت تغرف من الاء ف: بعقبه ، أو قال 

 وكان البيت مرتفعاi من الرض.. فشربت وأرضعت ولدها : سقائها وهو يفور بعدما تغرف … قال 
 يدل على" ، فقوله وكان البيت مرتفعاi من الرض كالرابية " كالرابية تأتيه السيول فتأخذه عن يينه وشاله 

 أن السجد الرام كان قبل إبراهيم عليه السلم ، ما يؤكد أن السجد القصى كان قبل إبراهيم عليه
.السلم كذلك 

 ومن الواضح لكل عاقل أن كل ذلك يعن أن السجد القصى كان قبل سليمان وداود عليهما السلم،
.وكان قبل تاريخ بن إسرائيل عامة وقبل تاريخ اليهود بشكل خاص 

 ما يؤكد على كل ما قلته رواية النسائي عن ربيعة بن زيد عن أب إدريس الولن عن أب الديلمي    .3
 أن سليمان لا بن بيت القدس: " .. عن عبد ال بن عمر بن العاص عن رسول ال صلى ال عليه وسلم 

 iفهي رواية صحيحة وهي رواية تبي أن سليمان.. " وسأل ال حي فرغ من بناء السجد .. سأل ال ثلثا ، 
 " ..عليه السلم بن السجد ، وإذا ما راجعنا هذه الرواية ند أن أحد المور الثلثة الت سألا سليمان ربه 

 ،.. " أيا خرج رجل من بيته ل يريد إل الصلة ف هذا السجد خرج من خطيئته ، مثل يوم ولدته أمه 
 آخر غي السجد" مسجد " ، فجائز أن يكون هو " السجد " فواضح أن الرواية تعود وتؤكد على مصطلح 

 القصى ، وجائز أن يكون هو السجد القصى البارك ، ووفق الحتمال الثان فهذا يعن أن نب ال
 سليمان عليه السلم قام ببناء وتوسعة للمسجد القصى الذي كان قائماi منذ آدم عليه السلم ، ول يقم



 نب ال سليمان عليه السلم ببناء تأسيسي للمسجد القصى البارك ، فكما أن إبراهيم عليه السلم قام
 برفع قواعد السجد الرام بعد أن كان موجوداi أصلi منذ آدم عليه السلم ، فإن سليمان عليه السلم قام

.بتجديد وتوسعة للمسجد القصى بعد أن كان موجوداi أصلi منذ آدم عليه السلم 

 وعليه أؤكد بوضوح ل غموض فيه أن كل إدعاء بوجود هيكل أول أو ثان تت السجد القصى أو ف. 4
 حرمه هو ادعاء باطل ، وكل ادعاء بوجود حق لغي السلمي ف السجد القصى هو ادعاء باطل ، وكل

 ادعاء بوجود بقايا بناء آخر تت السجد القصى أو ف حرمه هو ادعاء باطل سواء سوا هذا الدعاء
 ،" نفق الشمونائيم " أو باسم " باب خلدة " أو سوا هذا الدعاء الباطل باسم " حائط البكى " الباطل باسم 

 وباب خلدة هو أحد" حائط الباق " فكل هذه الدعاءات باطلة ، فحائط البكى ف تسميته الصحيحة هو 
 تسمية باطلة" نفق الشمونائيم " أبواب القصى البارك ، وكلمة خلدة ل مل لا من العراب ، وكذلك 

.ل تثبت حقاi لغي السلمي ، ولنا توسعة ف هذه النقطة ف اللقة القادمة بإذن ال تعال

  عودة لعلى                                    

 

(1)وه=م وتضليل ( اليكل ) مقولة . 2

 أعود وأقول إن رأيت من الضروري جداi ومن واجب الوقت الفوري كتابة هذه اللقات ، لن القصى
 البارك ير ف مرحلة مصيية تدد حاضره ومستقبله ، وأعود وأذكر أنه ما عدا سراi وجود مباحثات

 متواصلة بي أطراف عربية وصهيونية حول مستقبل القصى البارك واليكل الزعوم ، لذلك ل بد من
.الوعي الناضج واليقظة التواصلة كي نبط كل مؤامرة تستهدف أقصانا البارك 

 وهم وتضليل ، وهم لن الدعاء" اليكل " أعتقد جازماi عن سبق إصرار ل رجعة فيه أن مقولة     .1
 بوجود هيكل كان مرة من الرات تت القصى البارك أو ف حرمه ل يقوم على أي دليل دين أو تاريي
 أو دليل قائم على الثار ، بل على العكس تاماi ، فإن كل الدلة تفضح هذا الدعاء وتظهر بطلنه لكل

 عاقل على وجه الرض ، ولذلك فهو تضليل ، لن الذين يتمسكون بادعاء وجود هيكل يعلمون ف قرارة
 أنفسهم أن ذلك إدعاء باطل وأسطوري ، ومع ذلك فهم يصرون على هذا الدعاء الباطل تضليلi للناس

 وكي يطالبوا بق سياسي موهوم قائم على هذا الدعاء الباطل ، وما نراه اليوم هو خي شاهد على ما
 على حساب القصى البارك ما عاد موقفاi شاذاi لبعض الفرق الدينية" هيكل " أقول ، فإن الطالبة ببناء 

 اليهودية ، بل أصبح موقفاi رسياi وشعبياi لدى الؤسسة السرائيلية ، ويظى بإجاع بي كافة مركبات



 iأم وسطا iكانت أم يينا iالتمع السرائيلي ، السياسية العلمانية والسياسية الدينية ، يسارا.

 بينت ف اللقة السابقة أن القصى البارك بن ثان مسجد على وجه الرض بعد السجد الرام ،    .2
 أو كنيس أو قبيلة يهودا أو التاريخ اليهودي ، فكيف" اليكل " فكان السجد القصى ول يكن شيء اسه 

 لعاقل على وجه الرض أن يصدق أن هيكلi أولi أو ثانياi كان تت القصى البارك أو ف حرمه ، حت
 ثالث ف حرم القصى البارك ، أو حت تري الطالبة بعد ذلك بق" هيكل " تري الطالبة بعد ذلك ببناء 

 "اليهود لداء طقوسهم الدينية ف حرم القصى البارك ، أو حت يري الديث بعد ذلك عن حائط اسه 

 تقول أنه ف القيقة حائط الباق وهو جزء ل يتجزأ من القصى البارك ،" قوة الق " ، علماi أن " البكى 
.غي ذلك " حق القوة " ول يوجد لغي السلمي أي حق فيه ، وإن قال 

 كان تت القصى" هيكل " وما يؤكد ما أقول كثرة الشواهد الدامغة الت تبطل وجود شيء اسه     .3
 البارك أو ف حرمه ، فمن هذه الشواهد اعتقاد السامريي وهم طائفة يهودية – ترى أنا على الق –

 الت يتمسكون" التوراة " ف نابلس ، ويستندون إل ما تورده " جريزي " ب²ن فوق جبل " اليكل " تعتقد بأن 
.الق الت جاء با سيدنا موسى عليه السلم" التوراة " با ويعتقدون أنا هي 

 إل أسفار بن إسرائيل ، ومن العروف" هيكل "  ومن هذه الشواهد أن اليهود يستندون بادعاء وجود    .4
 أن هذه السفار كتبت بعد قرون من الحداث الت تتحدث عنها هذه السفار ، لذلك فإن القارئ العاقل
 النيه يلمس أن هذه السفار تقوم على الحلم ونسيج اليال ، ول يكن بأي حال من الحوال نسبتها

.إل أي نب أو رسول ، لذلك فهي ليست مرجعاi لي حقيقة دينية أو تاريية ف أي حال من الحوال 

 ، ولكنها ل تدد الكان" هيكل " ومن هذه الشواهد أن هذه السفار اليهودية تتحدث عن وصف     .5
 ، ومن أين هذا الزم بأنه كان مرة من الرات تت" هيكل " الذي بن فيه ، فمن أين هذا الزم بوجود 

.القصى البارك أو ف حرمه 

 ومن هذه الشواهد أن هذه السفار اليهودية الت تتحدث عن اليكل ، بدون تديد لكان بنائه أو    .6
 "هيكل " أقرب إل الساطي واليال ، ووفق هذا الوصف هو " هيكل " زمانه أن تتحدث عن وصف ل· 

 بعيد كل البعد عن طبيعة معبد أو" هيكل" شبيه بقصور ألف ليلة وليلة ليس إل ، ووفق هذا الوصف هو 
 هذا الذي تصفه السفار اليهودية وتدعي أن مرابه كان بطول" هيكل " كنيس أو كنيسة أو مسجد ، فأي 

 عشرين ذراعاi وسك عشرين ذراعاi ، وأنه كان مغشي بالذهب وأن الذبح الذي كان قائماi أمامه كان
 مغشي بالذهب ، وأن السلسل المتدة أمام الراب كانت من الذهب ، وأن جيع البيت بتمامه كان



 مغشي بالذهب ، وإن تاثيل اللئكة النحة الت سك كل منها عشرة أذرع ، وكل جناح من أجنحتها
 خسة أذرع كانت مغشاة بالذهب ، وأن أرض البيت داخلi وخارجاi كانت مغشاة بالذهب ، وأن جيع

 الدوات من مذبح ، ومائدة قدس القداس ، ومنائر وسرج وطسوت وصحون ومامر كانت من الذهب
" !والت ديزن " هذا ، هل هو معبد أم قصر من قصور السندباد البحري أو عال " هيكل " ، أي 

 أن كنيسة العذراء الت" الكتاب القدس " ف قاموس " بوست جورج " ومن هذه الشواهد ما ذكره     .7
" .اليكل " ، يرى بعض الؤرخي أنا بنيت على موقع " يوستنيان " بنيت ف عهد 

 كان بالقرب من باب الليل" مراب داود " ومن هذه الشواهد ما تقوله بعض الروايات أن ما يسمى     .8
.ف سور مدينة القدس 

 الت وردت ف السفار اليهودية ، فهناك بعض" اليكل " ومن هذه الشواهد تناقض وصف أدوات     .9
 السفار تدعي أنا كانت من الذهب وهناك بعض السفار تدعي أنا كانت من النحاس ، فها هي بعض

 وحل معه إل بابل أعمدة النحاس وقواعد النحاس وأحواض: " .. السفار تتحدث عن نبوخذ نصر تقول 
.. (النحاس الت كانت ف بيت الرب 

 سليمان ، تكمل وتتحدث" هيكل " ومن هذه الشواهد أن السفار اليهودية الت تتحدث عن بناء   .10
 سليمان وفق" هيكل " هيكل جديد على أساس جديد غي الكان والساس الذي كان عليه " عن بناء 
.ادعائهم 

 م ،.ق 20الذي بن هيكلi ف سنة " هيودوس " ومن هذه الشواهد أن السفار اليهودية تتحدث عن   .11
 هي من النباط" هيودوس " الصل ، والدميون هم من العرب ، وأم " آدومي " هو " هيودوس " علما أن 

 ببناء أقدس مقدسات اليهود ، علماi أنه" الوييم " ، وهم من العرب ، فكيف يعقل أن يقوم أحد الميي 
 فكلنا نعرف أن اليهود" اليهودية " قد اعتنق " هيودوس " ، ولو قال قائل أن " شعب ال الختار " ليس من 

 العرب ، ف الوقت الذي" هيودوس " ل يعترفون إل بن كان من سللتهم ، فأي هيكل هذا الذي بناه 
 يدعي فيه اليهود أن ال تعال أعطى إرث إبراهيم إل إسحاق فقط دون إساعيل ، لن إساعيل من أم
 عربية ، لذلك فقد ح²رم من الياث ، وإن كان رسولi نبياi ، وإن كان أخاi شقيقاi لسحاق ، فبأي حق

 عرب" هيودوس " علماi أن " هيودوس " يدعي صاحب هذه العقيدة العنصرية الباطلة أن له حقاi ف إرث 
.النسب ، كما كان إساعيل عرب النسب ، اللهم صل· على سيدنا إبراهيم وإسحاق وإساعيل 

 "م ث جاء 70عام " هيودوس " قام بإحراق العبد الذي بناه " طيطس " ومن هذه الشواهد أن   .12



 م وحرق كل بناء ف مدينة القدس با ف ذلك الطرق والدران ول ي²بق· من القدس أو135عام " هدريان 
 من أي مبن فيها حجراi على حجر ، ث ل يقم اليهود بأي بناء بعد ذلك ، فهل ولدت الرض معبداi جديدا

 ، أو هناك إسطبلت سليمان وباب خلدة" اليكل " من بقايا " البكى " من دون بناء البشر حت يقال أن 
!آتونا بآثاره من علم إن كنتم صادقـي " ! اليكل " ونفق الشمونائيم من بقايا 

يتبع

  عودة لعلى                                    

 

(2)وه=م وتضليل " اليكل " مقولة . 3

 كان تت القصى البارك أو ف" هيكل " متابعة لا قلت ف اللقة السابقة ما زلت أؤكد أن الدعاء بوجود 
 حرمه ف الاضي ، إن هذا الدعاء هو باطل ، وهو وهم وتضليل ، فهو وهم لنه ادعاء باطل ل بقوم على
 أي دليل دين أو تاريي أو دليل من علم الثار ، وهذا الدعاء الباطل هو تضليل لن الذين يصرون على

 هذا الدعاء يعلمون ف قرارة أنفسهم بطلن ادعائهم هذا ، ومع ذلك يصرون عليه كي يطالبوا بق
 سياسي موهوم قائم على هذا الدعاء الباطل ، وواقع اليوم هو أوضح شاهد على ما أقول ، فأن الؤسسة

 على حساب القصى ،" هيكل " اليهودية الدينية وغي الدينية والرسية وغي الرسية باتت تطالب ببناء 
.وهذا ما تري عليه الباحثات الن ف أثينا وباريس وإحدى الدول العربية بي طرف عرب وآخر إسرائيلي

 متابعة لا قلت ف اللقة السابقة ما زلت أؤكد أن البديات العلمية تؤكد أن القصى البارك كان أول
 ،" هيكل " مسجد على وجه أرض القدس منذ فجر التاريخ ، ، فكان القصى البارك ول يكن شيء اسه 

 كان تت" هيكل " ول تكن قبيلة يهودا يومها ول يكن التاريخ اليهودي أصلi ، لذلك فإن القول بوجود 
 القصى ف يوم من اليام هو باطل وضلل ، وإن البديات العلمية تصفع قائلة كائناi من كان ، وأن

.الشواهد الدامغة والكثية تؤكد على ذلك 

:أنه كان هناك معبد ، وإن هذا العبد يب أن تتوفر فيه هذه الشروط ( التثنية ) يتحدث سفر              .2

 أن يقع غرب نر الردن ، ف أرض الكنعانيي ، الساكني ف العربة مقابل اللجال ، بانب بلوطة   ×  
 مورة ، ومن الواضح أن القدس الشريف كانت لليبوسيي ول تكن للكنعانيي ، ومن الواضح أن هذه

 الساء الت وردت كشروط لوقع العبد ل تكن ف يوم من اليام ف القدس ، فكيف لي عاقل على وجه



 الرض أن يرضى لنفسه أن يتجاهل كل هذه الشواهد كي يصر مستكباi على باطلة ويقول ما حكا أن
.هيكلi كان تت القصى أو ف حرمه ، أو حت ف رحاب القدس الشريف 

 يقول أحبار التلمود أن داود عليه السلم قد عرف مكان اليكل منذ صباه ، وعرف أن اليكل سيبن   .4
 على جبل موريا ، فإذا كان المر كذلك فلماذا تتحدثون ف موقع آخر ، إن داود عليه السلم ذهب إل

 عي حطام الت كانت تقع جنوب بيت لم – وفق اعتقاد البعض – وهناك حفر أساسات البناء ،
 فخرجت الياه من هذه العي ، عندما فهم داود أن هذا الكان ليس هو مكان اليكل ؟ كيف نمع بي
 الروايتي ؟ بل كيف نمع بي رواية أحبار التلمود ورواية التوراة الت تقول أن داود عليه السلم قد

( !!ودعا الرب فأجابه بنار من السماء على مذبح الرقة ) عرف مكان اليكل فقط بعد نزول النار 

 إن تناقض كل هذه الروايات يعلنا نؤكد أنم يرفون الكلم عن مواضعه ، لذلك فإن هذه الصادر الت
 كتبت بعد مئات السني من الحداث الت وردت فيها ، أن هذه الصادر تقوم على اليال والتوهم أو

 على الذاكرة الضعيفة والضطربة ف أحسن الحوال ، وبالتال فهي ليست مصادر استقراء للحقيقة العلمية
.

 حينئذ بن يشوع مذباi للرب إله إسرائيل ف جبل عيبال كما أمر موسى عبد الرب: " ورد ف التوراة    .5
 ..مذبح حجارة صحيحة ل يرفع عليها أحد حديداi وأصعدوا عليه مرقات للرب وذبوا .. بن إسرائيل 

 عيبال) ول أن ذلك يعن أن اليكل قد قام على جبل .. " وكتب هناك على الجارة نسخة توراة موسى 
 إذن.. ؟ قطعاi ل ( عيبال ) هل يوجد ف كل جغرافية القدس شيء اسه جبل .. وهنا اسأل سؤال آخر ( !! 

لاذا هذه الماحكة الواهنة ؟ لاذا هذا الدعاء الباطل القائل أن هيكلi كان تت القصى أو ف حرمه ؟

 فخرج يعقوب من بئر السبع وذهب نو حاران وصادف مكاناi وبات هناك لن: " ورد ف التوراة     .6
 الشمس كانت قد غابت ، وأخذ من حجارة الكان ووضعه تت رأسه فاضطجع ف ذلك الكان ، ورأى

 حلماi وإذا سلم منصوبة على الرض ورأسها يس السماء ، وهو ذا ملئكة ال صاعدة ونازلة عليه ، وهو
 فاستيقظ يعقوب من نومه وقال.. أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق : ذا الرب واقف عليه ، فقال 

 حقاi أنا الرب ف هذا الكان وأنا ل أعلم وخاف وقال ما أرهب هذا الكان ، ما هذا إل بيت ال وهذا باب
 السماء ، وبكر يعقوب ف الصباح وأخذ الجر الذي وضعه تت رأسه وأقامه عموداi وصب زيتاi على

 (بيت ال ) هو ( بيت أيل ) أن معن : ، ووفق هذه الرواية أقول .. " رأسه ، ودعا اسم ذلك الكان بيت أيل 

 (بيت أيل ) قائم ف ( اليكل ) عند أحبار اليهود ، بعن أن ( اليكل ) ، وهذا هو الصطلح الرادف لقولة 

 ليست هي القدس وليست هي القصى فلماذا كل هذه( بيت أيل ) وفق هذه الرواية ، والواضح أن 



 الماحكات والصرار الباطل على أن اليكل كان تت القصى أو ف حرمه أو ف رحاب القدس الشريف
 ، وتارة( عيبال ) ؟ وأعود وأتساءل من يل لنا لغز هذه التناقضات الت تتحدث تارة عن مكان اليكل ف 

 ، أليست هذه التناقضات تؤكد إلغاء( موريا ) وتارة أخرى ف جبل ( بيت أيل ) ، وتارة ف ( جرزي ) ف 
 iبعضها لبعض ، بعن أنا كلها ليست مصادر للحقيقة إطلقا!!

 لقد ربط أحبار اليهود بي مكان اليكل ومكان مدينة داود ، لذلك فإن تديد مكان مدينة داود يعن    .7
 تديد مكان اليكل على ضوء الربط بينهما عند أحبار اليهود ، ولكن إذا ل ينجح أحد بتحديد مكان

!مدينة داود فكيف يكن أن يدد مكان اليكل ؟

 كوندر و) ، أي جنوب الرم ، وهذا " الوفل " يرى أن مدينة داود تقع على ( بيتش ) هذا أحد الباحثي 
 يقولن أنا تقع على جبل صهيون ، فأمام هذه التناقضات وأمام كل التناقضات السابقة ، هل( روبنسن 

 يوجد عاقل يسمح لنفسه القبول بذاك الصرار الباطل والقول أن هيكلi كان تت القصى أو ف حرمه
.أو ف رحاب القدس الشريف 

" :كورنفلد " يقول أحد الباحثي ويدعى              .8

 م 56متراi ، أما عرض اليكل كان  50أن قطر اليكل أكب من قطر الصخرة ، حيث أن قطر الصخرة هو 
 ، فلو أن اليكل قد دمر أو حرق ف هذه النطقة ، لتغطت الصخرة الشرفة بآثار الريق ، ولبقيت الثار

 تت الصخرة أو حولا ، أو لبقيت حجار مروقة أو تربة مع رماد من النطقة ، وبا أنم ل يدوا شيئاi يدل
 على ذلك ، فهذا إثبات على أنه ل يدث أي حريق ف هذه النطقة ، المر الذي يدل على عدم وجود

 لقد أثبتت هذه الفريات أن لون التربة هو اللون الصلي لتراب تلك.. هيكل على أرض هذه النطقة 
" .النطقة والجارة الت أخرجت عند الفريات كانت باللون الطبيعي لتلك الجارة ، ول تكن مروقة 

" :مازار " يقول الباحث              .9

 أن الفريات الت أجراها بن دافيد شرق الرم القدسي ل تثبت أي آثار أو وجود لليهود من زمن اليكل
 الول أو من أيام رجوع اليهود إل القدس بعد السب البابلي ، وف الناحية النوبية للحرم اكشفوا بئر ماء

 أداه من الفخار كانت تستعمل ف ذلك الوقت وسقطت ف البئر ، ويرجع تاريخ 15مفورة بالصخر وبا 
" .م ، أما ف الناحية النوبية الغربية فوجدت آثار مدينة من العصر الموي .ق 900هذه الدوات إل سنة 

 قام الدكتور ممود مصالة بإجراء مقابلة مع الكاهن عبد العي صدقة – رئيس الطائفة اليهودية  .10



 السجد القصى" ، وقد أورد الدكتور ممود هذه القابلة ف كتابه  13/3/97السامرية ف نابلس ف تاريخ 
:، وما ورد ف هذه القابلة ما يلي " البارك وهيكل بن إسرائيل 

 الت( الشكان ) ف ديننا ل يوجد هيكل ، وإنا توجد خيمة الجتماع أو : " يقول الكاهن عبد العي صدقة 
 كانت مكونة من الشب واللود والذهب ، بناها سيدنا موسى عليه السلم ، عندما كان اليهود ف

 الصحراء ، وخيمة الجتماع بنيت لكي يكلم ال من داخلها سيدنا موسى عليه السلم ، عندما عب بنو
 إل جبل جرزي ، حيث وضعت خيمة الجتماع هنا( نابلس " ) شكيم " إسرائيل نر الردن توجهوا إل 

 iعلى جبل جرزي وليس ف القدس ، وهذا دليل قاطع على أن القدس غي مقدسة عندنا قطعيا. " ..

 ، وكذلك يقول.. " أما القدس فلم يرد لا ذكر عندنا ف التوراة بتاتاi : " .. وف موضع آخر من القابلة يقول 
 نن ل نؤمن بالقدس ، ل يوجد قدس ف التوراة ، ل يرد: " أكرر وأقول : " .. ف موضع آخر ف القابلة 

" .التكوين ، الروج ، لويي ، عدد ، تثنية الشتراع : للقدس ذكر ف المسة أسفار ، وهي 

يتبع

 

  عودة لعلى                                    

        

ما بن على باطل فهو باطل. 4

 

 كان تت القصى أو ف حرمه هو وهم" هيكل " كنت قد بينت خلل اللقات السابقة أن القول بوجود 
 وتضليل، وقد أوردت كثياi من الدلة والشواهد الدينية والتاريية والثرية الت تؤكد على ذلك ، وأتابع

 كان تت القصى أو ف حرمه هو باطل ، وما دام باطلi فما بن على" هيكل " وأقول أن القول بوجود 
 تت القصى أو ف حرمه" هيكل " باطل فهو باطل ، وأقصد بذلك أن الدعاء بعد ذلك بوجود آثار ل 

 هو" هيكل " على اعتبار أنه من آثار " مبكى " هو باطل كذلك ، ومعن ذلك أن القول بوجود شيء اسه 
 – iنفق" تت القصى أو ف حرمه ، والقول بوجود نفق اسه " هيكل " باطل ، لنه ل يكن – أصل 

 "هيكل " هو باطل لنفس السبب لنه ل يكن – أصلi – " هيكل " على اعتبار أنه من آثار " الشمونائيم 

 على اعتبار أنا من آثار" إسطبلت سليمان "   تت القصى أو ف حرمه ، والقول بوجود إسطبلت اسها



 أو بوجود آبار مياه على" بوابة خلده " هو أمر باطل ، لنفس السبب ، والقول بوجود بوابة اسها " هيكل " 
 هو أمر باطل لنفس السبب ، لذلك فالدعاء بعد ذلك أن لليهود حق الصلة" هيكل " اعتبار أنا من آثار 

 ف حرم القصى هو أمر باطل ، لنه بن على باطل ، والطالبة الشاذة الت نسمعها اليوم والت تنادي ببناء
 على حساب القصى هو أمر باطل ، لنه بن على باطل ، والسعي الموم إل إدخال حرم" هيكل " 

 القصى ف دائرة الفاوضات الارية اليوم حول القدس الشريف هو أمر باطل ، لنه بن على باطل ،
:وحول هذا الوضوع هناك بعض اللحظات الن أريد أن أذكر با 

 "، على لسان عالي الثار البوفيسور  7/6/1998ف تاريخ " يديعوت أحرونوت " كتبت صحيفة     .1

 القدس ف أيام اللك سليمان كانت تمعاi صغياi ، ول: " ما يلي " دافيد اوسيشقي " و " إسرائيل فنقلشطي 
 هل: كتاب دين يهودي – لذلك هناك تساؤل كبي " – القراة " تكن عاصمة لمباطورية ، كما هو وارد ف 

كتاب دين يهودي – ؟" – التناخ " اللك سليمان بن اليكل الول كما هو وارد ف 

 واضح أن هذا التساؤل ينكر القول الوارد ف بعض الكتب الدينية اليهودية أن اللك سليمان بن اليكل
 الول ، وواضح أننا إذا أضفنا هذا الشاهد إل بقية الشواهد الت أوردتا ف اللقات السابقة ، فلنا أن

 الصلى" الت تعرف باسم " التسوية الشرقية " نتساءل بكل موضوعية ، لاذا هذه الماحكة الباطلة وتسمية 
 "، وهي جزء ل يتجزأ من السجد القصى ؟ لاذا هذه الماحكة الباطلة وتسميتها باسم " الروان 

 من عهد اللك سليمان – عليه السلم – علماi أن هذين" هيكل " وكأنا بقايا " إسطبلت سليمان 
 iالبوفيسورين اليهوديي من جامعة تل – أبيب يؤكدان أن اللك سليمان – عليه السلم – ل يب هيكل.

 طبعاi غن عن البيان أن ل أستند إل هذا الشاهد لذين البوفيسورين فقط ، فقد أوردت أدله وشواهد
!!كثية ف اللقات السابقة ، ولكن من باب التأكيد أورد هذا الشاهد فقط 

 : "1/10/1999كتبت تقول ف تاريخ " هآرتس " مع كل ما ذكرته ف اللقات السابقة فإن صحيفة     .2

 " –الرم القدسي"التسوية النهائية الت سيتم التوصل إليها بي السرائيليون والفلسطينيي التعلقة بـ 

 ، هذا ما يتضح من 1967السجد القصى البارك – قد تضم عناصر توي تغيياi للوضع القائم منذ عام 
 الادثات الت أجراها مؤخراi إسرائيليون وفلسطينيون ف أثينا وباريس والردن تت رعاية مراكز أباث

" .وبعلم من الستوى السياسي بجريات فحوى وجوهر الادثات 

 هذا وتطالب إسرائيل الفلسطينيي أنه ف كل: " وتقول ف نفس العدد " هآرتس " تضيف صحيفة     .3
 القصى البارك – وذلك وفقا( – جبل اليكل ) تسوية أيا كانت ، يب حفظ حق توجه اليهود إل 



 لترتيبات زمنية يتم التفاق عليها بي الطرفي ، وكذلك تطالب إسرائيل بأن تتفظ قواتا المنية بق
".استعمال القوة داخل الرم إذا ما تعرض إسرائيليون للخطر داخله 

 وتطالب إسرائيل أنه مقابل رفع العلم الدين – الفلسطين: " ف نفس العدد " هآرتس " تقول صحيفة     .4
 ف الوقع ، أو رفع العلم الفلسطين السياسي – المر الذي يعن تنازلi يؤدي إل السيادة الفلسطينية رسيا

 أرض ليصلي عليها( مساحة ) وليس فقط عملياi – تطالب أن يوافق الفلسطينيون على تصيص إسرائيل قطعة 
" .اليهود 

 كذلك وتقترح إسرائيل على السلطة أن يتم: "ف نفس العدد وتقول " هآرتس " وتضيف صحيفة     .5
 التفاق بينهما على أن ل يستعمل الرم لهداف دينية وتنع داخله أي فعالية سياسية ، أو ذات السيادة ،

 على كل عمل ف مال البناء أو الدم( العتراض " )الفيتو " هذا بالضافة إل مطالبة إسرائيل بنحها حق 
" .داخل الرم وحق مراقبة ذلك 

 وحول مفهوم مساحة الرض الت يطالب با الطرف السرائيلي كي يؤدي عليها اليهود صلتم ،    .6
 ومن أجل تقيق هذه المكانية فقط طرح على السطح: " تقول ف نفس العدد " هآرتس " فإن صحيفة 

:العديد من الماكن ف إطار مططات احتياطية متلفة تثل بدائل

.وهذا البديل ل يعد بديلi مقبولi وحيوياi ، بعد أن أقام فيه السلمون مسجداi : الصلى الروان           §       

 تطل على السجد الروان ، وكذلك المر فهناك أقسام ف هذه: النطقة الاذية للبوابات الثلثية    §  
 النطقة ل تعد صالة لذا الغرض بعد أن سيطر الوقف عليها مؤخراi ، بتشجيع من الركة السلمية ، هذا

.فضلi عن أن هذا البديل ف قسم منه ل يعد حيوياi ، كما كان ف السابق 

 )الصلة ف هذا الكان الطل على " شلومو غورن" ف سنوات السبعينات نظم الراب : الدرسة العمرية    §  

 ، والدف من طرح" الرم( "جبل اليكل ) ، إذ إن قسماi من الدرسة جزء من أرض " الرم( "جبل اليكل 
 وإياد مكان للصلة فيها سواء للجمهور" – الرم" –  هذا البديل للعمل على إياد نقطة مطلة على النطقة

.أو للفراد 

 ف نفس" هآرتس " وهناك فرضية إسرائيلية أخرى لياد مكان صلة لليهود ، توردها صحيفة              .7
 فحص إمكانية الفصل ف منطقة الصلة بي السطح العلوي لـ" زيلبمان " كذلك يقترح : " العدد وتقول

 ،"الرم"والت يستغلها السلمون للصلة ، وبي الواقع الرضية الواقعة تت السطحات العلوية لـ " الرم"



 إن الطريقة الوحيدة للتوصل إل إمكانية استغلل هذه الساحات الرضية للصلة فيها" زيلبمان " ويؤكد 
 من قبل اليهود يتم فقط عب الفاوضات مع الفلسطينيي والردن ، ويبدو أن هذا الستعداد من قبل

" .الفلسطينيي والردن ، على القل ف الرحلة الراهنة غي وارد 

 تتطرق ف هذا العدد إل ما يطالب به الطرف السرائيلي ، حيث" هآرتس " ف القابل فإن صحيفة     .8
 ويتضح أن الفلسطينيي يطالبون ف مادثاتم باستعادة الكمة الطلة على السجد القصى من: " تقول 

 " .1967الهة الشمالية واستعادة باب الغاربة ، والذي تسيطر عليه شرطة إسرائيل منذ عام 

 ومع ذلك فإن هناك مموعة صغية من: " وتقول " هآرتس " تكتب صحيفة  22/8/1999ف تاريخ     .9
 يؤلهم ويقض مضاجعهم" ليحي " أنصار جبل اليكل ، هم من هامش الصهيونية التدينة وخريي مدرسة 

 مصي جبل اليكل ، وهذه الموعة ترى ف قضية اليكل الور الركزي لعملها ، فهم يتدربون على إعداد
 القواني وبناء الذبح وإعداد الوان اللزمة للمعبد ، وف اليام الخية ب²شرنا بأنه ت إعداد كن اليكل

" .والعلن عن إنشاء جعية رسية مهمتها جع الموال لبناء اليكل الثالث 

 بقي أن أقول أن كل هذه الطالب السرائيلية باطلة ، لنا مبنية باطل على باطل ، ل بل أن أصل  .10
 هذه الادثات الكاديية باطلة ، لنا تدف إل زج القصى البارك ف دائرة الفاوضات ، ولكن من

 ؟ هل" هآرتس " من هو الطرف السرائيلي الذي يتبن هذه الطالب الت أوردتا صحيفة : الدير أن نسأل 
 هم عدد هامشي دين ؟ أم أن هناك مطلباi رسياi حكومياi ومطلباi شعبياi عاماi ف التمع اليهودي العاصر ؟

.سنجيب على ذلك ف اللقة القادمة بإذن ال 

 

  عودة لعلى                                    

 

ف هذه اليام( اليكل ) من الساعي إل بناء . 5

 

 وهم وتضليل ، وبينت الدلة والشواهد الت تؤكد ذلك" اليكل " بينت خلل اللقات السابقة أن مقولة 
 لم ، لنم يدركون ف قرارة أنفسهم" حق باطل " هو فرض " اليكل " ، وبينت أن هدف التمسكي بقولة 

 ف يوم من اليام تت القصى البارك أو ف حرمه ، ولكنهم يدركون ف قرارة أنفسهم" هيكل " أنه ل يكن 



 الباطل ، الت بات يتبلور خلل" حقهم " كذلك أن تسكهم بذا المر الباطل هو الطريق الوحيد لفرض 
 لذلك أعود وأطرح السؤال!! على الساب القصى البارك " هيكل " هذه اليام بالدعوة الصرية إل بناء 

ف هذه اليام ؟" هيكل " من الساعي إل بناء : الضروري ف هذه القضية 

 القدس" الميع أذكر أن هناك مقولة " ذاكرة " قبل أن أبي الواب على هذا السؤال ، وكي أنعش 
 وهي مل إجاع قومي ودين لدى شرائح التمع اليهودي ولدى كل" القدس التاريية " أو " الكبى 

:مركبات قوسه السياسي ، ول أدل على ذلك من هذه التصريات القدية الديدة الت سأورد عينة منها 

 لقد: " عندما كان عند حائط الباق " ديان " قول  8/6/1997ف تاريخ " هآرتس " ذكرت صحيفة     .1
 وحدنا من جديد القدس البتورة عاصمة إسرائيل الشطورة ، رجعنا إل قدس أقداسنا ، عدنا إليها ولن

" .نتركها إل أبد البدين 

 يب أن ل : "1967بعد " بن غورين " قول  31/10/1995ف تاريخ " معاريف " ذكرت صحيفة     .2
" .نتنازل عن شب واحد من القدس لنا مهجة قلب الشعب اليهودي 

 أنا وضعت لنفسي: " لطلب ثانويي " راب " قول  31/1/1995ف تاريخ " التاد " ذكرت صحيفة     .3
 سلم أفضليات ، أولi وقبل كل شيء القدس والفاظ على وحدتا ، وتعزيز وتقوية هذه الوحدة ، إنا

" .القدس فوق أي اعتبار 

:خباi اقتطفت منه ما يلي  16/5/1996ف تاريخ " معاريف " ذكرت صحيفة              .4

 كان بيس قد أكد أمام الكنيست أن حكومته تؤكد على وحدة القدس ، وأنا لن تقسم ولن تكون ف" 
" .يوم من اليام عاصمة لفلسطي ، وستظل تت السيادة اليهودية 

 وهو أحد وزراء حكومة براك" – حاييم رامون " قول  9/6/1999ف تاريخ " التاد " ذكرت صحيفة     .5
 وإيهود يراك من ضمننا نؤمن بأن القدس بشقيها الغرب والشرقي(  أحات يسرائيل) نن ف : " كما نعلم 

 هذا هو.. يب أن تبقى موحدة تت السيادة السرائيلية ، وعليه الط الخضر ل وجود له ف القدس 
.. ( .موقف حكومة إسرائيل الالية ف الطريق إل مباحثات الل الدائم 

 أحد وزراء حكومة براك" – يوسي بيلي " قول  2/7/1999ف تاريخ ( كل العرب ) ذكرت صحيفة     .6
 ، سيكون هناك اهتمام بشكل جدي بالواطني العرب سكان" أبو مازن"هناك اتفاقية بين وبي : " كما نعلم 

 مدينة القدس ، يكن أن تكون لم ما يشبه شبه مدينة داخل مدينة القدس الكبى ، القرار النهائي فيما



".يتعلق بالقدس الشرقية سيؤجل إل وقت غي مدد

 رئيس الكنيست ف دورتا" – أبراهام بورغ " قول  13/7/1999ف تاريخ " التاد " ذكرت صحيفة     .7
" . – أبو مازن حول أبو ديس – عاصمة الدولة الفلسطينية  علمت بتفاهم بيلي: " الالية 

 شلومو بن عامي – أحد وزراء حكومة" قول  22/8/1999ف تاريخ " هآرتس " ذكرت صحيفة     .8
 ، ولذلك علينا أولi وقبل كل شيء أن ندد 1999ليست كالقدس  1967القدس عام : " براك كما نعلم

 لنفسنا ماذا نعن بالقدس ، فليس هناك فلسطين ل يعرف أن الستوطنات اليهودية القائمة ف شرقي
 الدينة هي القدس ، ف مثل هذه القدس الكبية نسعى للتوصل إل تسوية تقق عدم تقسيمها ، السيادة

.. " .السرائيلية ما وراء هذه القدس قابلة للحديث 

 "بإمكان أن أؤكد لكم أن " : " إيهود براك " قول  15/9/1999ف تاريخ " اليام " ذكرت صحيفة     .9

".ستبقى تت سيادة إسرائيل مهما كان التفاق النهائي مع الفلسطينيي" معاليه أدوميم 

 وحدة القدس وسيادتنا فيها": " إيهود براك " قول  15/9/1999ف تاريخ " اليام " ذكرت صحيفة   .10
".يتمتعان بإجاع ف التمع السرائيلي ، وإن حكومات إسرائيل التعاقبة دعمت هذا الوقف 

 وهي ليست حباi على ورق ،" خطة الحزمة " يقوم على خطة تعرف ب " تويد القدس " نعلم أن مشروع 
 على ما" خطة الحزمة " بل هي ما يري تنفيذه من مشاريع استيطانية ف القدس ف هذه اليام ، وتقوم 

:يلي 

.مثل حي الغاربة والشرف    ·بناء حزام استيطان ياصر البلدة القدية ،· 

.مثل حي سلوان ووادي الوز ·بناء حزام استيطان ياصر الحياء العربية خارج أسوار البلدة القدية،· 

 مع التنبيه إل أن القصى· ،"أبو غنيم" مثل مشروع · بناء حزام استيطان يتاخم حدود القدس الكبى،· 
 بعن القصى ماصر ل مالة بثلثة أحزمة· البارك واقع ل مالة ف مركز كل هذه الحزمة الستيطانية ،

 كما نسمع ف هذه اليام" هيكل " عرضه لن يبن على حسابه · وهذا ما يعل القصى وحيداi،· استيطانية،
.

 "هيكل " والديث عن بناء " القدس الكبى " كتبت كل هذا كي أنبه أن هناك ارتباط بي الديث عن 

:على حساب القصى البارك، وكي نستوثق من ذلك أورد هذه الشواهد 



 قول وزير رفيع الستوى ف حكومة 10/8/1999ف تاريخ " يديعوت أحرونوت " ذكرت صحيفة     .1
 "اليكل " ليس معنا – يقصد ببل " جبل اليكل " ، فإن "اليكل" لقد تأخرنا ف السيطرة على جبل : " براك 

.القصى البارك 

 "إن فتح الباب ف جبل " : " إيهود براك " قول  11/8/1999ف تاريخ " التاد " ذكرت صحيفة     .2

" .غي شرعي ، وخطوة أحادية الانب لن تر بسهولة ، أنا مسرور لتصرف الشرطة السليم " اليكل 

 ستحسم ملكية" اليكل " قضية السيطرة على جبل ": " يهودا عتصيون" قول " نكوداة " ذكرت نشرة     .3
" .البلد لبناء إسحاق أم لبناء إساعيل 

" .اليكل " ل قيمة لسرائيل بدون القدس ول قيمة للقدس بدون " : " بن غورين " الكل يذكر مقولة     .4

 ، وهو1982أحد رجالته العسكريي الذي قتل ف حرب لبنان عام " مناحيم بيجن " عندما اب=ن     .5
 "لقد ذهبت إل لبنان من أجل إحضار خشب الرز لبناء : " وقال " بيجن "   ، ابنه" يكوتئيل آدم " الدعو 

" .اليكل 

 رئيس حكومة إسرائيل السابق ، للمطران سلوم ، فقد أهدى إليه" – نتنياهو " كلنا سعنا عن هدية     .6
" !!هيكل " مسماi لدينة القدس ، وقد اختفى القصى البارك ، ووضع بدلi منه مسم خيال ل 

 أعود وأذكر بملة سعتها من أحد السؤولي الكبار الفلسطينيي قالا له أحد الفاوضي الفلسطينيي    .7
 ل تتوقعوا حلi نائياi لقضية القدس إل إذا سحتم ببناء: " على لسان أحد الوزراء الكبار ف حكومة براك 

" .ف ساحات القصى " هيكل "

 هذه شواهد متلفة تسد إجاعاi قومياi ، دينياi ، رسياi وشعبياi ف التمع اليهودي ، تبي طمعهم وسعيهم
 هل: ولكن يبقى سؤال يفرض نفسه ! ف الوقت الذي يرونه مناسباi على حساب القصى ؟" هيكل " لبناء 

 هذه القوال والشواهد مرد أحلم يقظة ، أم أن هناك سعياi ومبادرات لتنفيذها ؟ سنجيب على هذا
.السؤال ف اللقة القادمة بإذن ال تعال 

يتبع

  عودة لعلى                                    

 



"!مبادرات عمل " أم " أحلم يقظة " هل هي . 6

 

 بات يشكل" هيكل " أوردت ف اللقة السابقة الشواهد الكثية الت تبي لكل عاقل أن السعي إل بناء 
 تقوم( اليكل ) إجاعا قوميا ، دينيا ، رسيا وشعبيا ف التمع اليهودي ، وحت ل ننسى فإن الطالبة ببناء 

 ، وحت ل ننسى سأورد ف هذه اللقة الشواهد الكثية الت تبي أن( القصى البارك ) على حساب 
 بل هناك مبادرات عملية لدى مموعات يهودية متلفة( أحلم يقظة ) ليست مرد ( هيكل ) الطالبة ببناء 

: -لتنفيذ ذلك وها كم الشواهد 

 من خلل متابعت لذا الشروع تبي ل أن هناك عدة نظريات لدى الموعات اليهودية الساعية إل    -1
 على أنقاض القصى البارك ، وهناك من يطالب بنقل" هيكل " فهناك من يطالب ببناء " هيكل " بناء 

 مكانا ، وهناك من يطالب" هيكل " ث بناء ( الترانسفي العمران ) الصخرة الشرفة من مكانا تت شعار 
 ببناء عشرة أعمدة ضخمة ف الهة النوبية – الغربية لرم القصى البارك ، بيث يكون ارتفاعها مساويا

 عليها ، وتتحول ساحات القصى" هيكل " لرتفاع ساحات القصى البارك من الداخل ، ث يتم بناء 
 ف داخل حرم القصى البارك" هيكل " وهناك من يطالب ببناء " هيكل " البارك إل ساحات عامة لذا ال 

 وعلى وجه التحديد ف الزاوية الشرقية – الشمالية القريبة من باب السباط وهناك من يطالب بإعطاء
 اليهود البان الواقعة تت ساحات القصى البارك ، بعن تويل الصلى الروان والقصى القدي اللذين

 ومن يدري لعل هناك نظريات أخرى ل!! لليهود " هيكل " يعتبان جزءا ل يتجزأ من القصى البارك إل 
.يكشف عنها حت الن 

 أعود وأقول هذه ليست أحلم يقظة ، بل هناك مبادرات عمل لتنفيذها لدى كل مموعة يهودية    -2
 تتبن إحدى هذه النظريات ، وعلينا أن نعلم أن هناك خسا وعشرين جاعة يهودية تعمل على تنفيذ هذه

.النظريات على حساب القصى البارك 

 وفق دراسة وقفت عليها وجدت هذه النتيجة الت تبي أن هذه الموعات اليهودية قامت بأكثر من    -3
 م ، ث قامت بأكثر من سبعي1990م – 1967أربعي عمل عدائيا استهدف القصى البارك منذ عام 

.1998حت عام " أوسلو " عمل عدائيا استهدفت القصى البارك منذ 

 بوضع 16/10/1989ف تاريخ "( هيكل " أمناء ال) رئيس مموعة " – جرشون سلمون " قام الدعو     -4
 أن وضع حجر أساس اليكل يثل: " حجر أساس للهيكل ف مكان قريب من حرم القصى وقال يومها 



" .بداية حقبة تاريية 

 ذكرت وكالة النباء الفرنسية أنه يري الن قطع أحجار من صحراء النقب كي تكون معدة لبناء    -5
.ف اللحظة الت تسعى هذه الموعات اليهودية لغتنامها " هيكل " ال 

 إن جاعته انتهت من 1997عام " بناة اليكل " زعيم منظمة " – باروخ بن يوسف " صرح الدعو     -6
 صنع شعدان ذهب ف أمريكا وت نقله بعد ذلك كي يستعمل ف الستقبل لقامة الشعائر الدينية الت ستقام

" .هيكل " ف ال 

 بالتنسيق مع بعض هذه الموعات اليهودية" موسى فرج " قام الليوني اليهودي الصري الدعو     -7
 من خطوط الذهب بتكلفة خسة عشر مليون دولر ، وذلك لوضعها مستقبل ف" خيمة العهد " بصناعة 

" .هيكل " ال

 كي يستخدم ف" بر اليت " ف منطقة " الذبح " ببناء " هيكل " حركة إعادة ال " قامت منظمة     -8
.وفق مططاتم " هيكل " الستقبل لتقدي القرابي عليه عندما تتاح الفرصة لبناء 

 بأخذ الطفال اليهود بعد" مؤسسة الجر الطاهر" تقوم إحدى الموعات اليهودية السماة باسم     -9
.الساعي لبنائه " ( هيكل " خدام ال) ولدتم مباشرة للعناية بم وتربيتهم تربية خاصة كي يكونوا 

 من الضروري أن أؤكد أن كل ما ذكرته من ملحظات وشواهد ت عرضه ف قنوات التلفاز  -10
 السرائيلية ، وكان هناك اكثر من برنامج حول هذه الشواهد سالفة الذكر ، كما وكان هناك لقاءات
 متلفة مع مسؤولي عن هذه الموعات اليهودية ، وت التصريح من قبلهم بتصميمهم على متابعة تنفيذ

.كل هذه البادرات

 الذي يتابع العلم العبي حول القصى البارك على وجه التحديد يد أن هناك تصميما من قبل  -11
 "جبل اليكل " كثي من السؤولي الرسيي اليهود على اعتبار أن القصى البارك الذي يطلقون عليه اسم 

 يهودا) واقع بالكلية تت مسئوليتهم، ومن يتأمل الواب الذي صرح به مدير عام وزارة المن الداخلي 
 ف التلفاز السرائيلي عندما سئل عن استعدادات الشرطة لزيارة البابا ، 15/2/2000ف تاريخ ( فيلك 

  أن القصى البارك واقع بالكلية تت مسؤولية وزارته ، يد أنه أجتهد أن يبي( جواب فيلك ) من يتأمل 
 خلل الواب أن هناك مركز شرطة ف داخل القصى البارك وهناك قوات شرطة( فيلك )فقد ذكر 

 تتجول ف داخل القصى البارك ، وهناك قوات شرطة على كل أبواب القصى البارك ، وأنا أضيف



 وأقول ذكر ل بعض الثقات من أهلنا ف القدس الشريف أن هناك سيارات شرطة ذات حجم صغي
 تتجول ليل ف ساحات القصى الداخلية ، كل ذلك ينسجم مع مبادرات العمل الت تقوم با بعض

.الموعات اليهودية 

 تري ف هذه اليام عرقلة مقصودة من قبل الؤسسة الرسية اليهودية ، من اجل إجهاض أية ماولة  -12
 لعمار القصى البارك، فأنا أتدث كإنسان أشد الرحال إل القصى البارك أسبوعيا كحد أدن ، وأجتهد

 أن أسهم بدور متواضع لدعم مسية إعمار القصى الارية بإدارة ورعاية هيئة الوقاف ولنة العمار،
 وألحظ كما يلحظ غيي أن هناك نية مسبقة لدى الؤسسة الرسية اليهودية لعرقلة إعمار القصى البارك
 ، حيث باتوا ينعون إدخال الواد الطلوبة لتابعة مشاريع إعمار القصى البارك ، لدرجة أنه مضت أسابيع

  ، على الرغم من إلاح هيئة الوقاف ولنة كاملة منعوا فيها إدخال مواد البناء إل الشيء اليسي جدا
 العمار ، وواضح من وراء ذلك أن وراء الكمة ما وراءها ، وواضح من وراء ذلك أن هذه المارسات

.تتفق مع مبادرات الموعات اليهودية الت تدثت عنها 

 ف 23/8/1999كل ذلك دفع مفت الديار القدسة الشيخ عكرمة صبي إل أن يصرح ف تاريخ   -13
".إسرائيل تاول أن تدخل كشريك ليتم التفاوض معها بشأن السجد القصى: " قائل" اليام " صحيفة 

 9/10/1999كل ذلك دفع مهندس هيئة الوقاف السيد عدنان السين إل أن يصرح ف تاريخ   -14
 الن هم وصلوا إل جدار القصى القدي وباتوا يسون هذا الدار ، كل يوم: " قائل" اليام " ف صحيفة 

 يقومون بإجراء معي ، ويبدو أن المور بالنسبة لم فيما يتعلق بأوهامهم ببناء اليكل بدأت تستوي، لذلك
 نن نقول أن الوضع بات خطيا جدا، فنحن ل نتحدث عن ثلة من الستوطني التطرفي وإنا عن جهاز

" .حكومي كامل يقوم بذا العمل

 بقي أن نقول إن هناك خطوة إسرائيلية رسية تصب ف مبادرات هذه الموعات اليهودية ، أل وهي  -15
 الفريات الت يري تنفيذها ف حرم القصى البارك ولهية هذا الوضوع سأتدث عنه ف اللقة القادمة

 ماذا يري تت السجد القصى: وأنا اسأل نفسي واسأل امتنا السلمية وعالنا العرب وشعبنا الفلسطين 
البارك ؟

يتبع

  عودة لعلى                                  



 

ماذا يري تت السجد القصى البارك؟. 7

 

 بات يشكل إجاعا قوميا دينيا، رسيا" هيكل " كنت قد أكدت ف اللقات السابقة أن السعي إل بناء 
 بل" أحلم يقظة " ليس مرد " هيكل " وشعبيا ف التمع اليهودي ، وكنت قد أكدت أن السعي إل بناء 

  هناك مبادرات عملية لتنفيذ ذلك، وكنت قد أكدت أن هناك خطوة إسرائيلية رسية تصب ف هذه
 :البادرات، أل وهي الفريات الت تري تنفيذها ف حرم القصى البارك ، لذلك سألت وما زلت اسأل 

ماذا يري تت السجد القصى البارك ؟ 

:إجابة على هذا السؤال سأسجل اللحظات التالية

 على عهد النتداب البيطان ف فلسطي ت رسم خارطة مفصلة تبي موقع قنوات ومارج الروب    -1
 الضطراري الت كانت قائمة تت حرم القصى البارك، وهذه الارطة الفصلة ليست سرا مفوظا ف

 الزانة البيطانية، بل هي خارطة باتت معروفة ف متناول كثي من اليدي، خصوصا مكاتب الندسة، ول
 على" هيكل " شك أن هذه الارطة قد وقعت ف أيدي كل العنيي من التمع اليهودي ف موضوع بناء 

 حساب القصى البارك، ول شك أن هذه الارطة تولت إل قاعدة توجيهية لكل الفريات الت جرت
 وتري الن ف حرم القصى البارك من قبل الؤسسة الرسية السرائيلية، فعلى أساس ما تبينه هذه الارطة

 ومن الواضح أن الذين يقومون بعمليات" !! نفق الشمونائيم " باسم " تريفا " ت حفر النفق الذي سي 
 الفر ل يكتفون بطول وعرض وارتفاع قناة الياه كما كانت عليه أو مرج الروب الضطراري كما كان
 عليه، بل يسعى القائمون على الفريات إل زيادة طول وعرض وارتفاع هذه القنوات والخارج با يوافق
 مططاتم، ويسعون ف نفس الوقت إل حفر أنفاق جديدة جدا للربط بي هذه القنوات والخارج با يوافق

 وليعلم الميع أن هذه القنوات والخارج تتد ف اتاهات متلفة تت حرم القصى البارك،!! مططاتم 
 فهناك اتاهات لذه القنوات والخارج تتد من تت حرم القصى شرقا إل تته غربا، وهناك اتاهات من
 تت حرم القصى شال إل تته جنوبا، وهناك اتاهات متعرجة ومنحنية تربط ما تت القصى من الزاوية

 فإذا عرفنا أن الفريات تري على أساس هذه الارطة!! الشرقية – الشمالية حت الزاوية الغربية – النوبية 
 أي قنوات ومارج تري فيها الفريات الن ؟ ل أحد منا يعلم ذلك مع شديد: البيطانية فسؤال هو

 كل ما نعلمه هو ما كشف عنه العلم السرائيلي أو ما ت الكشف عنه خلل جولت ميدانية!! السف 
 ولكن وبصراحة نقول أن حقيقة كل ما يري من!! ف حرم القصى البارك كان قد قام با البعض منا 



 حفريات ف القصى البارك على أساس هذه الارطة البيطانية ل يعرفه إل القليل القليل من الشرفي على
 وتبعا لذلك، ما مدى الطورة الت تشكلها كل هذه الفريات!! الفريات ف الؤسسة الرسية السرائيلية 

 وتبعا لذلك ،!! العروفة وغي العروفة على حرم القصى البارك ؟ ل أحد منا يعلم ذلك مع شديد السف 
.ماذا يري الن تت القصى البارك؟ ل أحد منا يعلم ذلك مع شديد السف

 كل ما نعرفه هو انه كانت ماولة خلل السنوات الاضية ، وقامت الؤسسة الرسية السرائيلية بفر    -2
 نفق من تت السجد القصى جنوبا وباتاه الشمال، وت حفر ما يزيد على عشرة أمتار ، ولكن ت

 )الكشف عن هذا النفق خلل جولت ميدانية قام با البعض منا ، فقامت هيئة الوقاف ولنة العمار 

!بإغلق هذا النفق( مشكورة 

 قامت الؤسسة الرسية السرائيلية بفريات مكثفة ف الزاوية الغربية النوبية لرم القصى البارك،    -3
 وذلك خلل السنوات الاضية، وقد أدى ذلك إل إزالة مقبة إسلمية تاريية عن الوجود ، حيث كانت

!هذه القبة ملصقة لرم القصى البارك من الارج

 قامت الؤسسة الرسية السرائيلية خلل السنوات الاضية بفر نفق من تت القصى غربا ث اتهت    -4
 الواقع ف داخل حرم القصى" قايتباي " ووصلت الفريات يومها إل سبيل " الصخرة الشرفة"بالفر نو 

 ، إل أن بعض حراس القصى البارك اكتشفوا هذا" الصخرة الشرفة " البارك، وهو سبيل قريب من 
.بإغلق هذا النفق( مشكورة ) النفق، فقامت هيئة الوقاف ولنة العمار 

 قامت الؤسسة الرسية السرائيلية بتابعة حفر هذا النفق، ولكن مع تغيي اتاه الفريات، فتغي اتاه    -5
 الفر من غرب – شرق إل غرب – شال ، واستمر الفر لسنوات طويلة، وخلل الفر تصدعت مبان

 ت تصدع هذه البان اللصقة لرم القصى من.. وقفية إسلمية ومدارس تاريية إسلمية ومساجد ، نعم 
 ، حيث1996الارج، لن بعض مقاطع الفريات جرت تتها ، وظلت عمليات الفر متواصلة حت عام 

 ، بعد أن24/9/1996بافتتاح هذا النفق ف تاريخ " بنيامي نتنياهو"قام رئيس الكومة السرائيلية السابق 
".الشمونائيم " حيث أسوه نفق" مزيفا " و " باطل " أطلقوا على هذا النفق اسا 

  مرشد سياحي، حدثن هذا حدثن ثقة كان ف جولة مع فرقة يهودية داخل هذا النفق، وكان معهم    -6
 من هنا" الثقة أن هذا الرشد السياحي اليهودي قال لم خلل الولة وقد أشار إل أحد مقاطع هذا النفق 

( !!القصى البارك " )جبل هيكل " يكننا الوصول بسهولة إل نفق يتد تت 

 قامت الؤسسة الرسية السرائيلية بفر وإزالة كاملة لي الغاربة السلمي اللصق لغرب حرم    -7



 مباشرة، بدف تويل مكان هذا الي الزال إل مكان 1967القصى من الارج، وذلك بعد الرب 
 باطل وتريفا" عبادة لليهود لنه كان ف مططاتم تويل نقطع حرم القصى اللصق لذا الي إل ما سوه 

".حائط البكى "  إل" حائط الباق " من " ظلما وباطل " وقد ت لم ذلك ، حيث حولوه " البكى " بـ " 

 13/5/1999العبية ف تاريخ " هآرتس "  أوردته صحيفة  وها أنذا أضع مقطعا بي يدي القراء من مقال
 الشرطة ورجال نمة داود المراء ومواطنون خافوا من تلكم: "حي الغاربة" تصف فيه لظات حفر وإزالة 

".اللحظة الت سيطلب فيها من السكان إخلء بيوتم

" ! أخبوهم أننا سنهدم البيوت، سواء خرجوا منها أم ل يرجوا: " سلمان       -

" .لن نرج من بيوتنا (: " متار حي الغاربة : ) الختار       -

 أنا جندي وانفذ المر وليس عندي طريقة أخرى ، وأنا أنصحك بإخلء البيوت فجرافاتنا: " سلمان   -
" .ستدخل الي 

 وما أن أصابت أسنان الرافة أول بيت.. وعندها أمر سلمان ضابطا ف قسم الندسة بالشروع ف العمل   -
.وإذا به يهدم على من فيه ، وعندها سع صراخ من هدم عليهم البيت

 ف مطلع التسعينات تبي لنا أنه جرى" أبو مالك " خلل جولة قمت با مع السيد ناجح بكرات     -8
 حفر نفق جديد يبدأ من الزاوية الغربية – النوبية لرم القصى البارك، ث يتد غربا وجنوبا ، وقد نزلنا

 عب سلم خشب حت وصلنا إل أرضية النفق ، ث مشينا فيه مسافة أكثر من ثلثائة متر ول نصل إل نايته،
 وخلل سينا فيه تبي انه يتفرع منه أنفاق قصية تصل إل أساسات القصى البارك ، وما زالت عمليات

.الفر جارية ف هذا النفق حت الن 

 اكتشف حاخام 1981يوليو : " ما يلي 11/8/1999العبية ف تاريخ " هآرتس " ذكرت صحيفة     -9
 حائط البكى نفقا يتجه نو نفق الائط شرقا، وير من تت قبة الصخرة، وطالب باستمرار الفريات على

 من منا: وفق هذا الب فإن اسأل كل عالنا السلمي والعرب والفلسطين " .. أمل أن يد قدس القداس 
 يعلم ما يدور ف هذا النفق الار من تت قبة الصخرة؟ ما هي الفريات الت تري هناك؟ ما هو خطرها

!.على مبن الصخرة الشرفة ؟ للسف ل يوجد واحد منا يعلم الواب

 على ذلك تواصل سلطات الحتلل أعمال: "تقول 13/8/1999ف تاريخ " اليام " كتبت صحيفة   -10
 البناء ف نفق ضخم يربط منطقة وادي حلوة ف سلوان بنطقة حائط الباق والي اليهودي – حي الشرف



".– داخل أسوار البلدة القدية

 سعت من أحد الثقات من يشغلون منصبا رفيعا ف هيئة الوقاف الراعية لرم القصى البارك،  -11
 سعت منه أن هناك توفا كبيا من أن الؤسسة الرسية السرائيلية تقوم بفريات من الدرسة التنكزية

 الواقعة على حدود حرم القصى الغربية باتاه قبة الصخرة الشرفة، لقد قال ل ذلك قبل سنوات، وحت
!الن ل نعلم حقيقة ما يدور بالضبط

 سعت من أحد الفلسطينيي العاملي ف سلك الثار أن إحدى ورشات الفريات السرائيلية الت  -12
 الواقعة بي الصخرة الشرفة والقصى البارك، وحت" الكأس " تري تت القصى قد وصلت إل منطقة 

.الن ل نعلم حقيقة ما يدور الضبط

 بناء على كل ما أوردت من شواهد أعود وأؤكد أن هناك مشروعا كامل يري تنفيذه تت  -13
!!القصى البارك ، ولكن للسف ل نعلم عنه إل القليل القليل 

!إنه مشروع الفريات تت القصى البارك !! هذه هي القيقة الرة ... نعم 

يتبع

  عودة لعلى                             

 

هل هناك حبل من الناس لبناء؟. 8

 

 بات يشكل إجاعاi قومياi دينياi ، رسياi وشعبياi ف" هيكل " بينت ف اللقات السابقة أن السعي إل بناء 
 التمع اليهودي ، ولكن يبقى سؤال مهم جداi ، من الضروري أن نقف عنده وأن نيب عليه بوضوح ،

 على حساب" هيكل " هل هناك حبل من الناس من غي التمع اليهودي يسعون إل بناء : وهذا السؤال هو 
 هل هناك حبل من الناس من غي التمع اليهودي يؤيد ويدعم مشروع.. القصى البارك؟ أو على القل 

مكانه؟" هيكل " هدم القصى البارك، بدف بناء 

 "النبوءة والسياسية " للجابة على هذه التساؤلت، فسأورد بعض القتطفات الوجزة من كتاب بعنوان 



 ، ولدت هذه الكاتبة ف بيت مسيحي إنيلي معروف ف الوليات" غريس هالسل " لكاتبة أمريكية تدعى 
 التحدة ، وقامت بولت دينية متلفة لؤسسات وكنائس ف الوليات التحدة والقدس وبيت لم وغيها

 ، وتعرفت على حقيقة هذه الؤسسات والكنائس الواقعة ف الوليات التحدة ، وتعرفت هذه الكاتبة
 كذلك على الشخصيات الت تقف على رأس هذه الؤسسات ، وكيف تمع الموال وكيف تدافع عن

 ؟ وهاكم بعض" هيكل " مصال إسرائيل ؟ وكيف تنسق مع التمع اليهودي من أجل تنفيذ مشروع بناء 
" :النبوءة السياسية " القتطفات من هذا الكتاب 

 بصورة عامة يؤمن السيحيون ف: " من كتابا  10ف صفحة " جريس هالسل " تقول هذه الكاتبة     .1
 كانت عذراء ، وأن اليهود هم شعب ال( أم عيسى)آلف سنة ، وأن مري  6مدينت أيضاi بأن عمر الكون 

 الختار ، وأن ال أعطى الرض القدسة لشعبه الختار اليهود ، ولن اليهود هم شعبه الختار ، فإن ال
" .يبارك الذين يباركون اليهود ويلعن لعنيهم 

 من كتابا تصريا 27فإنا تورد ف صفحة " هالسل " الذي تتحدث عنه " اليان " كمثال على هذا     .2
 أن ال أقام إسرائيل: " ، حيث يقول هذا البشر " كيني كوبلند " لحد قيادت السيحية المريكية ويدعى 
 ..أنه لوقت رائع أن نبدأ دعم حكومتنا طالا أنا تدعم إسرائيل .. ، إننا نشاهد ال يتنل من أجل إسرائيل 

" .أنه لوقت رائع أن نشعر ال مدى تقديرنا إل جذور إبراهيم 

 "من كتابا ، حيث تنقل على لسان  51ف ص " اليان " مثالi أخراi على هذا " هالسل " تورد الكاتبة     .3

 ف حياته ، قائل( التوراة ) كشف ريغان عن أهية الكتاب القدس  1983وف عام : " وتقول " ريغان 
 بي دفت هذا الكتاب الوحيد توجد جيع الجابات على جيع الشاكل الت نواجهها: للمذيعي الدينيي 

" .اليوم 

 كما هو واضح من هذين الثالي فقد أجعت القيادة السيحية الدينية والسياسية ف أمريكا على   .4
 "ضرورة دعم الشروع اليهودي وفق الرؤية الدينية اليهودية العاصرة ، أي بعن آخر دعم مشروع 

 !!على حساب القصى بشكل خاص " هيكل " بشكل عام ، ودعم مشروع بناء " القدس الكبى التاريية 

  وصحبها لدى زيارتم للقدس ، ل يتردد" هالسل " الذي رافق " الدليل السرائيلي " وعلى ضوء ذلك فإن 
 قال لنا: " ، حيث تقول  74ف صفحة " هالسل " أن يقول لم هذا المر الذي تورده " – الدليل " – هذا 

 هناك سنبن اليكل الثالث ، لقد أعددنا جيع الطط: الدليل وهو يشي إل قبة الصخرة والسجد القصى 
 لبناء هيكل ، حت مواد البناء أصبحت جاهزة ، إنا مفوظة ف مكان سري ، هناك معامل كثية يعمل فيها

 السرائيليون لنتاج التحف الفنية الت سنستعملها ف اليكل الديد ، إن أحد السرائيليي ينسج الن



 "قماشاi من الرير الالص لستعماله ف صناعة أثواب الاخامي ف اليكل ، وف مدرسة دينية تدعى 

 أي تاج الاخامي ، وتقع غرب هذا الكان ، فإن رجال الدين يدرسون الن كيف" – عتريت كوهانيم 
".يقدمون التضحية باليوان

 سألت زميلi ل ف الموعة – أي السيحية: " من كتابا  754ف ص " هالسل " تقول الكاتبة     .5
 "هيكل " المريكية – عما إذا كان مقتنعاi بأن على اليهود – بساعدة السيحيي – تدي السجد لبناء 

 إن.. إنه ف الكتاب القدس .. إن هذا ما يب عمله : والتضحية باليوان من أجل إرضاء ال؟ فأجاب 
 إن الكتاب القدس ل.. توقيت إعادة البناء سيشكل الطوة التالية ف الحداث الؤدية إل عودة الرب 

 يقول لنا كم يب أن يكون حجم اليكل ، إن كل ما يبنا به هو أنه سيكون هنا تديد ف التضحية وهذا
 بعد اليلد ، وعندما يكون لم 70يتطلب بناء صغياi نسبياi ، لقد مارس اليهود طقوس التضحي حت عام 

".سيتول ذلك اليهود الرثوذكس الذين سيذبون الغنام والثيان ف العبد ويقدمونا قرابي ل" هيكل" 

 أخر أعظم كرة" ف كتابه " هول ليدنسي " هذا ما يردده : " من كتابا  77ف ص " هالسل " تقول     .6
 ل يبق سوى حدث واحد ليكتمل السرح تاماi أمام دور إسرائيل ف الشهد العظيم: " ، فهو يقول" أرضية 

 الخي ف مأساتا التاريية، وهو إعادة بناء اليكل عليه استناداi إل قانون موسى ف جبل موريا ، حيث
" .شيد اليكلن السابقان 

  – راعي الكنيسة العمدانية الثانية ييب القس جيمس ديلوخ: " .. من كتابا  80ص " هالسل " تقول     .7
 وهو كري ف تقدي الدايا ، وكمثال.. نعمة القدرة على جع الموال " تيي " إن ال أعطى : " ف هيوست 

 مسلحاi إسرائيلياi قصفوا 29جع أموال كبية للمحامي الذين رافعوا عن " ريزنوفر " على كرمه فإن 
 ، وقد تكن الامون من تبئتهم وإطلق سراحهم بعد اعتقالم وماكمتهم،1984السجد القصى ف عام 

 ماذا لو( ديلوخ ) وسألته أخياi " : " هالسل " ث تقول " .. لقد كلفنا ترير هؤلء مبالغ طائلة من الموال 
 نح الرهابيون اليهود الذين يؤيدهم ف تدمي قبة الصخرة والسجد القصى وأشعلوا فتيل حرب عالية

 لن ما يقومون به هو: مسؤولون ؟ فأجاب بالنفي، وقال " ريزنوفر " ثالثة وإبادة نووية، أل يكون مع 
".إرادة ال

 غوردن" أجريت ف القدس مقابلة مع عال الثار المريكي : " من كتابا  82ف ص " هالسل " تقول     .8
 سنة كما تعتقد ؟ فرد 2000أين كان موقع اليكل قبل : وعدت إل السؤال " .. نيوجرسي " من " فرانز 
 iكل ما نعرفه أن أولئك الذين يقولون أنم يريدون اليكل ، إنا.. إن ل أعرف … ل أحد يعرف : " قائل 

 إنم.. يريدون ف الدرجة الول تدمي السجد ، ليس لدي أي فكرة كيف سيتم التدمي ، ولكنه سيحدث 



" .سيبنون هيكلi هنا ، كيف ومن ومت وأين ل تسألين 

 وثلثهم يملون النسيتي –  "غوش " أخبن مستوطنو : " من كتابا  84ف ص " هالسل " تقول     .9
 المريكية والسرائيلية أنه إذا كان تدمي السجد القصى من أجل بناء اليكل سوف يتسبب ف نشوب

 إننا مسلحون تاماi ،: من بروكلي " بوب برادن " وقال ل أحدهم وهو .. " .. حرب كبية ، فليكن ذلك 
 ونشعر بأن وجود مسجد وسط أرضنا يشكل وصمة عار لنا ، إذا نظرت إل أية صورة من صور القدس

 تد هذا السجد ، يب إزالة هذا السجد، يوماi ما سنبن معبدنا هنا ، يب أن نفعل ذلك لنبي للعرب
".وللعال كله أن لليهود السيادة على كل أرض إسرائيل

 عندما كنا ف الدينة القدية من القدس وهو" أون " أخبن : " من كتابا  21ف ص " هالسل " تقول   .10
 "إن النبوءة النيلية تقضي بأن على اليهود تدمي هذا الصرح ، وبناء معبد – : " ينظر إل قبة الصخرة

 إن الرهابيي اليهود الذين أمطروا السجد بالديناميت لزالته ، هم أبطال ف" .. يهودي مكانه "- هيكل 
".أون " نظر 

 إن السيحيي الصوليي الذين تبعوا بسخاء إل الرهابيي: " من كتابا  21ف ص " هالسل " تقول   .11
 أحد أقطاب صناعة النفط والغاز، والذي يقوم" – تيي ريزنوفر " اليهود يتضمنون فيمن يتضمنون 

 "، والدكتور ( البعثة إل أمريكا)رئيس " – هيلتون ساتون " بزيارات دورية للبيت البيض ، والدكتور 

 الذي زارن ف شقت ف مدينة واشنطن ، وتباهى" هيوست " راعي الكنيسة العمدانية ف " – جيمس ديلوخ 
 خصيصاi من أجل مساعدة أولئك الذين يعملون" معبد القدس " أمامي بأنه مع آخرين ، انشئوا مؤسسة 

 ألف دولر إل منظمة الدفاع 50لقد قال ل أنم أرسلوا " – هيكل " على تدمي السجد وبناء العبد – أل 
".اليهودية الرسية الرهابية الت أدينت بالتخطيط لتدمي قبة الصخرة
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على حساب القصى هو استغلل النبياء وتشويههم" هيكل " الطالبة ببناء . 9

 

 ف حرم القصى البارك ، ول" حق دين " ل يزال التمع اليهودي يسعى جاهداi لقناع الخرين أن له 



 "حق بناء " وله ! ف حرم القصى البارك " حق الصلة " يزال التمع اليهودي يسعى جاهداi للتأكيد أن له 

 حق" ث يسعى إل تأسيس " حق دين " بعن لنه يسعى إل تثبيت ! على حساب القصى البارك " هيكل 
 من طرف التمع" ادعاء غامض " يقوم على " الق الدين " ، وهذا " الق الدين " يقوم على هذا " سياسي 

 اليهودي مفاده أنم آمنوا بال رب العالي ، وأطاعوا ال تعال بكل ما أمرهم وناهم ، وآمنوا بالنبياء
 الذين أÑرسلوا إليهم ، وأطاعوهم ، ولكن هذه القضية باجة لراجعة موضوعية وصرية لنعرف هل آمن

 ؟ هل آمن" حق سياسي " التمع اليهودي بال رب العالي ، أم استغلوا هذا اليان بدف الوصول إل 
 التمع اليهودي بالنبياء الذين أÑرسلوا إليهم ، أم استغل هذا التمع النبياء بدف الوصول إل حق

 ف التمع اليهودي إل تشويه حقيقة اليان بال تعال ، وإل تشويه" رجال الدين " سياسي ؟ ل بل سعى 
 حقيقة اليان بالنبياء الذين أÑرسلوا إليهم ، وإذا كان المر كذلك ، فكيف يوز عقلi أن يتم تشويه

 يعطي" حق سياسي " حقيقة اليان بال تعال وف نفس الوقت استغلل هذا البدأ بدف الوصول إل 
 على حساب القصى البارك ؟ كيف يوز عقل" هيكل "  – حسب ادعائهم – حق بناء  للمجتمع اليهودي

 أن يشوهوا النبياء الذي أÑرسلوا إليهم ، ويلصقوا بم كل نقيصة وف نفس الوقت يستغلون هؤلء النبياء
 على حساب" هيكل " يدعون من خلله وجود حق لم لبناء !! موهوم " حق سياسي " بدف الوصول إل 

 القصى البارك؟ لذلك سأجتهد ف هذه اللقة أن أفصل هذا المر من باب التأكيد على ما بينته ف
 وهم" اليكل " اللقات السابقة، حيث أكدت باللقات السابقة بأسلوب علمي وموضوعي أم مقولة 

 وبالضافة إل ذلك فإن التمع اليهودي هو بنفسه وهو بعينه – ومن خلل كتاباته الدينية –!! وتضليل 
 الذي" الدليل " بعن أنه هو الذي يشوه !! هو الذي يشوه حقيقة اليان بال تعال وحقيقة اليان بالنبياء 

:وهاكم بعض المثلة !! على حساب القصى البارك " هيكل " يثبت له – حسب ادعائه – حقاi لبناء 

 وحدث لا ابتدأ الناس: " جاء هذا النص  ( 3. 2،2العددان ) ف الصحاح السادس من سفر التكوين – . 1
 رأوا بنات الناس( تعال ال عن ذلك علواi كبياi) يكثرون على الرض وولد لم بنات إن أبناء ال 

 .4وبعد ذلك إذ دخل بنو ال على بنات الناس وولدن لم أولداi ،. 3حسناوات فاتذوا لنفسهم نساء ،
.. " .هؤلء هم البابرة والفراعي من نسل أبناء ال وبناته 

إن الله عندما رأى البشر قد اجتمعوا ، : " 9 – 1العداد  ( 11) وف سفر التكوين ورد ف الصحاح . 5
 فنل. 8فخشي أن يصبح البشر آلة تنافسه ف حكمة ،. 7وصار لم لسان واحد وبنوا مدينة كبية ،. 6

".ولذا سيت مدينتهم بابل . 9وبلبلهم ،

 (قاتلهم ال أن يؤفكون.. أي ال تعال ) وقال : " .. ورد هذا النص  ( 32الصحاح ) وف سفر التكوين . 10



 :ما اسك ؟ فقال ( : الرب ) ل أطلقك إن ل تباركن فقال له : أطلقن لنه قد طلع الفجر فقال يعقوب 

ول أن أتساءل بعد ذلك ،. 12،" ل يدعى إيك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل ( : الرب)فقال . 11يعقوب ،
 هل هذا إيان بال تعال أم تشويه لليان بال تعال ؟ وكيف يوز شرعاi أن يتم إلصاق هذه النقائص. 13

 كبت كلمة ترج من أفواههم إن يقولوا إل كذبا – وف نفس الوقت يدعون أن ال تعال بال تعال – 
.على حساب القصى البارك " هيكل " هو الذي أعطاهم حقاi دينياi يتيح لم بناء 

 تباi ل لن: صار يبكي ويزأر قائلi "هيكل " وبعد اعتراف ال بطئه بتخريب ال : " جاء ف التلمود. 14
 فيسمع. 15وتسقط منه كل يوم دمعتان ف البحر ،.. صرحت براب بيت وإحراق اليكل ونب أولدي 

".دويهما من بدء العال إل أقصاه

 .18وهو من أول العزم من الرسل ،. 17نن نؤمن أن نب ال إبراهيم عليه السلم أنه خليل الرحن،. 16

 تصفه أنه كان زانياi ديوثاi – والعياذ بال – ففي سفر التكوين. 20كما هي عليه الن ،. 19إل أن التوراة ،
إل مصر ،( إبراهيم ) وحدث جوع ف الرض فأندر أبراهم : " ورد  15-10العداد  .. 12الصحاح ) 

21 .، iوحدث لا قرب أن يدخل مصر أنه قال لسارة. 22ليتغرب هناك لن الوع ف الرض كان شديدا 
 هذه امرأته: "فيكون إذ رآك الصريون إنم يقولون. 23إن قد علمت أنك امرأة حسنة النظر ،: امرأته 

 .26ليكون ل خي بسببك وتيا نفس من أجلك ،. 25قول أنك أخت ،. 24فيقتلونن ويستبقونك ،

 وصار له غنم وبقر وحي وعبيد. 28فصنع إل أبراهم خياi بسببها ،. 27فأخذت الرأة إل بيت فرعون ،
" .وإماء وأÓت²ن² وجال 

 إل أن التوراة كما هي عليه الن تتحدث أن. 30نن نؤمن أن لوط عليه السلم من أنبياء ال تعال ،. 29
 فأنبتا من. 32وف الليلة التالية نامت معه الصغرى،. 31أبنيته سقتاه خراi وأسكرتاه ث نامت معه الكبى،

 أبونا قد شاخ: وقالت البكر للصغية . " 33، ( 19الصحاح ) أبيهما نسلi وهذا ما ورد ف سفر التكوين 
 .35هلم نسقي أبانا خراi ونضطجع معه ،. 34وليس ف الرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الرض ،

، iف تلك الليلة ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها ول يعلم. 36فنحيي من أبينا نسل iفسقتا أباها خرا 
 .37إن قد اضطجعت البارحة مع أب ،: باضطجاعها ول بقيامها وحدث ف الغد أن البكر قالت للصغية 

 فسقتا أباها خراi ف تلك الليلة أيضا. 38نسقيه خراi الليلة فأدخلي واضطجعي معه فنحيي من أبينا نسل ،
.. " .وقامت الصغرى واضطجعت معه 

 إل أن التوراة كما هي عليه الن تصفه. 40نن نؤمن أن يعقوب عليه السلم من أنبياء ال تعال،. 39
 ( ..إسحاق ) من أبيه ( عيسو ) استطاع أخذ بركة أخيه . 41،" ماكر وكذاب وخداع " فهو .. بكل نقيصة 



 )وهذا ما ورد ف سفر التكوين . 42،" قاتل خطي" وكذلك يصفون نب ال يعقوب عليه السلم بأنه 

لنه أحب ابنة يعقوب وأراد أن يتزوجها ،. 43،( شكيم ) وقام يعقوب وبنوه بقتل  ( . " 30-8الصحاح 
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 بالضافة إل أن. 76وهو ابتزاز للنبياء والرسلي ،. 75حساب القصى البارك هو ابتزاز للدين واليان ،

.أصلi هو وهم وتضليل وابتزاز للتاريخ وعلم الثار" هيكل " القول بوجود 
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!!ما هو السجد القصى البارك؟. 10

 

 لقد وجدت عدم معرفة لدى السلمي بقيقة السجد القصى البارك وحقيقة مساحته ومبانيه ، وقد
 لحظت جهل مزنا لدى السلمي ف هذا المر، فخلل رحلت ل وخلل مشاركت ف بعض الؤترات
 السلمية ، وخلل خلطت بكثي من السلمي ف مواسم الج والعمرة ، لحظت أن السلمي يتمتعون

 بفهم خاطئ لقيقة السجد ، فمنهم من يظن أن الصخرة الشرفة هي القصى البارك ، ومنهم من يظن أن
 الصلى الروان هو مبن آخر ل يت إل القصى البارك بصلة، ومنهم من كان يÖشÕكل عليه المر عندما

 لذلك رأيت من الضروري أن أعرج على هذا" القصى القدي " ومصطلح " القصى البارك"يسمع مصطلح 
 الوضوع كجزء هام ف هذه السلسة من اللقات الت ل أعذر مسلما ول عربيا على وجه الرض إذا

!!.جهلها، لن الهل با هو القدمة الزنة لتضييع القصى البارك

 أما العلم با وفهمها فهو مقدمة ضرورية لفظ القصى البارك طاهرا كريا حرا ولو كره الكافرون، لذلك
؟" ما هو السجد القصى البارك:" اسأل نفسي واسأل كل السلمي والعرب 

 ان التعارف عند الناس أن القصى من جهة القبلة الامع( :"النس الليل ) يقول مي الدين النبلي ف 
 البن ف صدر السجد الذي فيه النب والراب الكبي، وحقيقة الال أن القصى اسم لميع السجد ما

 دار عليه السور ، فان هذا البناء الوجود ف صدر السجد وغيه ، من قبة الصخرة والروقة وغيها
 يتألف الرم القدسي(: "القدس ) ويقول الدباغ ف كتابه " مدثة، والراد بالقصى ما دار عليه السور 

 الشريف من السجدين ، مسجد الصخرة والسجد القصى ، وما بينهما وما حولما من منشآت حت
".السوار

 على هذا الساس ندرك بشكل واضح أن كل الساحة القائمة ، حدود ما دار عليه سور القصى البارك
 هي جزء ل يتجزأ من القصى البارك، والسور اليط بذه الساحة هو جزء ل يتجزأ منها ، بعن أن

 السور وكل البواب الوجودة ف السور هي جزء ل يتجزأ من القصى البارك، فالسور الغرب على سبيل
 الثال هو جزء ل يتجزأ من القصى البارك، وحائط الباق الذي يعتب جزءا من القصى البارك ، ورباط

 الكرد الذي يعتب جزءا من السور الغرب هو جزء ل يتجزأ من القصى البارك ، وهكذا كل أبواب السور



 الغرب كباب الغاربة ، وكذلك كل مبان السور الغرب كالدرسة التنكزية كلها جزء ل يتجزأ من القصى
 فان من!! إنا على يقي أن كثيا من السلمي يهلون ذلك ، والواجب أن يعلموا هذه القائق !! البارك 

 فتحويل!! عرف هذه القائق سيدرك أن هناك اعتداء صارخا على القصى البارك إل هذه اللحظات 
 وهو" حائط البكى"حائط الباق الذي هو جزء من القصى البارك إل ما يسمونه اليوم – وها وتضليل – 

 وإعلن وزارة الديان السرائيلية قبل سنوات عن نيتها!! اعتداء صارخ ومتواصل على القصى البارك 
 تويل رباط الكرد الذي هو جزء من القصى البارك إل ما سوه مشروع البكى الصغي هو اعتداء صارخ

 وإغلق اليش السرائيلي لباب الغاربة هو جزء من القصى البارك حت!! ومتواصل على القصى البارك 
 !!ومنع السلمي من دخوله أو الروج منه هو اعتداء صارخ ومتواصل على القصى البارك !! الن 

 وتويل الكومة السرائيلية الدرسة التنكزية الت هي جزء من القصى البارك إل معسكر جيش إسرائيلي
 أعود لؤكد أننا ملزمون بعرفة حقيقة!! هو اعتداء صارخ ومتواصل على القصى البارك !! حت الن 

!! .القصى البارك ول عذر للجاهل فينا بذا المر 

 فمن عرف حقيقة القصى البارك سيعرف تلقائيا ما هي النتهاكات التواصلة ، وما هو العتداء الصارخ
 ما هو: ومتابعة للجابة عن سؤال !! م حت هذه اللحظات 1967الذي يعان منه القصى البارك منذ عام 

 القصى البارك أكمل وأقول أن السور الشرقي والسور الشمال والنوب الت تيط القصى البارك بكل
 ويا لتعس الال ويا مأساة الت يعيشها القصى!! بواباتا ومبانيها هي جزأ ل يتجزأ من القصى البارك 

 ث أكمل!! البارك حت هذه اللحظات وفق هذا التعريف الوحيد الذي يبي لنا حقيقة القصى البارك 
 فالساحات!! وأقول أن كل بناء ف حدود هذه السوار الربعة هو جزء ل يتجزأ من القصى البارك 

 الترابية الزروعة بالزيتون والشجار الرجية هي جزء ل يتجزأ من القصى البارك ، والسبل والقباب
 والساطب والبوائك وبقية البان هي جزء ل يتجزأ من القصى البارك ، وأعود وأقول من عرف ذلك

 فأحد مبانيه الواقعة ف داخل أسواره قد!! سيعرف حقيقة الحزان والموم الت يعان منها القصى البارك 
 ت تويله إل مركز للشرطة السرائيلية ، حت هذه اللحظات ، وهذا اعتداء صارخ ومتواصل على

 "يسرائيل هوكن "  وف مقدمتهم  القصى البارك ، وساحاته الترابية الواقعة بي أسواره يطط بعض اليهود

 صرح علنية ل بذا الخطط ، فزجرته وقلت" ويسرائيل هوكن "لبناء هيكل عليها ، وقد صرحوا بذلك ، 
 له أنتم تسعون إل إثارة حرب عالية ثالثة ، لن هذه الساحات هي جزء من القصى البارك ومرد

 ومتابعة الكومة السرائيلية!! تفكيكم ف إقامة هيكل عليها هو اعتداء صارخ على القصى البارك 
 لغلق البواب الوصلة إل هذه الساحات وما تمل من أبنية حت الن هو اعتداء صارخ على القصى

 وفق ما تقدم نؤكد أن الصخرة الشرفة هي جزء ل يتجزأ من القصى البارك ،: ث أكمل وأقول !! البارك 



 والسجد البن ف صدر ساحة السجد القصى البارك من جهة القبلة هو جزء ل يتجزأ من القصى البارك
 وليس هو القصى البارك فقط كما يتوهم غالب السلمي حت الن ، البن الواقع تت هذا السجد

 هو جزء ل يتجزأ من القصى البارك ، والصلى الروان" القصى القدي " والذي نصطلح عليه باسم 
 وفق ذلك!! الواقع تت ساحة الهة النوبية الشرقية للقصى البارك هو جزء ل يتجزأ من القصى البارك 

 فإن أي مؤامرة تستهدف القصى القدي او تستهدف الصلى الروان هي مؤامرة رخيصة ودنسة على
 باسم السلم والتسوية لاذا ل نعطي" فنحن ف سني خداعة ، فقد يظهر متفيهق ويقول !! القصى البارك 

!!".الصلى الروان أو القصى القدي للمجتمع اليهودي

 ..نعم !! وأنا أقول استيقظوا يا مسلمون ويا عرب ، هذا التفكي هو اعتداء صارخ على القصى البارك 

 الرح غائر والليل طويل والم ثقيل والطلوب الصب والعطاء التواصل ، فالشجاعة صب ساعة ، وبالصب
 إذا أدركنا كل ما قدمت ندرك بوضوح وسهولة كما يقول الستاذ ممد!! واليقي ت²نال المامة ف الدين 

 أن السجد القصى الذي ذكر ف سورة السراء( :" بيت القدس والسجد القصى ) حسن شراب ف كتابه 
 ، فالصلة ف" هو الرم القدسي كله ومضاعفة الثواب بالصلة فيه ، تكون ف أي جزء ما دار عليه السور

 القصى القدي أو ف الصخرة الشرفة أو ف الصلى الروان أو ف الساحات الترابية الوجودة داخل
 ف غيه من مساجد( وف رواية ألف ركعة ) القصى البارك ، كل ركعة فيها تعدل خسة مائة ركعة 
 فهل استيقظ النائم فينا وهل انتبه الغافل منا يا!! الرض سوى السجد الرام والسجد النبوي الشريف

!!معشر السلمي والعرب
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أصوات تت السجد القصى البارك. 11

 لقد سعت ذلك من أكثر من حارس من حراس السجد القصى البارك ، وجيع هؤلء الراس يؤكدون
 أنم يسمعون ف بعض الليال أصواتاi قوية تنبعث من تت السجد القصى البارك ، وهذه الصوات شبيهة

 نعم هذا ما أكده بعض الراس، وقد سعت ذلك منهم مباشرة!! بصوت مفرقعات أو آلت حفر الصخور 
 وسواء كانت هذه الصوات صوت انفجارات أو صوت آلت حفر إل أن المع عليه لدى هؤلء!! 

!!الراس هو أنا تنبعث من تت السجد القصى البارك 



 وهذا ما يؤكد ما قلته مرات ومرات إن الفريات ما زالت متواصلة حت الن!! وذلك بعد منتصف الليل 
!!وتبقى أسئلة كثية وغامضة ل أملك الجابة عليها!! تت السجد القصى البارك 

 ول يلك أحد من شعبنا الفلسطين الجابة!! ول يلك أحد من عالنا السلمي والعرب الجابة عليها 
 فلو!! ل يلك أحدنا الجابة على هذه السئلة الكثية والغامضة !! نعم هذه حقيقة مرة ومزنة !! عليها 

 هل هو من تت الصخرة! أين الوقع الذي تنبعث منه بالضبط ! سألنا أنفسنا ما هي حقيقة هذه الصوات ؟
 إل! أم من تت الدرسة التنكزية ؟! أم من تت الصلى الروان ؟! أم من تت القصى القدي ؟! الشرفة ؟

 القيقة الرة تقول.. للسف ! إل أي جهة من جهات القصى تتجه ؟! أي مستوى وصلت هذه الفريات ؟
!!أنا أسئلة كثية وغامضة ول نلك الجابة عليها حت الن على الصعيد السلمي والعرب والفلسطين 

 أكثر من ثلثي عاماi مضى على أعمال الفر تت القصى البارك ، وعلى مدار هذه العوام كانت
 لتذويب الصخور أو كانت تستعمل آلت حفر لتكسي هذه الصخور، وإذا أخذنا( حوامض ) تستعمل 

 30بعي العتبار أن تذويب هذه الصخور أو تكسيها ل يكن لرة واحدة بل كان على مدار أكثر من 
 السجد القصى( قواعد)أو استعمال هذه اللت قد أوهن ( الوامض)عاماi ، فمعن ذلك أن استعمال هذه 

 ولكن تبقى هذه!! السجد القصى وعلى أساسات السجد القصى ( بنية)على متانة ( خطورة)وبات يشكل 
 ول يلك أحد منا على صعيد العال السلمي والعرب!! السئلة كثية وغامضة ل أملك الجابة عليها 

 نن ل نعرف حجم الطر الذي!! نعم هذه حقيقة مزنة ومرة ل يكن إنكارها!! والفلسطين الجابة عليها 
 عاماi من أعمال الفر التواصل تت حرم القصى البارك 30يتهدد السجد القصى البارك بعد أكثر من 

!!

 ضخمة ف جنوب حرم القصى البارك من( مدرجات ) قامت بعض شركات التطوير السرائيلية ببناء 
 ملصقة لبوابات القصى البارك الت كانت مفتوحة قبل مئات( الدرجات ) وقد أصبحت هذه !! الارج 

 (مدرج ) وعلى سبيل الثال هناك !! السنوات ث ت إغلقها على عهد القائد الظفر صلح الدين اليوب 

 ، وهذه البوابة تقع ف جنوب حرم القصى( القصى القدي ) ملصق لبوابة مغلقة ولكنها موصلة إل 
 ادعاء من هؤلء التديني اليهود أن( !! خلده) – باب  البارك ، وهذه البوابة يسميها بعض التديني اليهود

 وهذه السخافة سعتها من أحدهم خلل حوار كان بيننا خارج!! اسم لحد النبيات اليهودية ( خلده)
 السجد القصى البارك، ووفق هذه السخافة الباطلة فهم يسعون إل الماطلة الباطلة بق باطل لم ف

 ، هل هناك نية يهودية( البوابة)ولكن يبقى السؤال لاذا أقيم هذا الدرج الوصل إل هذه !! القصى القدي 
 iف وقت يرونه مناسبا iوإذا كان المر كذلك فمت؟!! مبيتة لفتح هذه البوابة مستقبل!



 هناك مدرج آخر بنته شركات التطوير السرائيلية بشاركة قسم الثار السرائيلية، وت إنازه قبل شهر،
 (الباب الثلثي)هذا الدرج يوصل إل ( !! ايهود براك)رئيس الكومة الال ( الدرج ) وقام بافتتاح هذا 

 هل هناك هدف يهودي مبيت لوضع! إذا كان المر كذلك فمت؟! مستقبلi ف الوقت الذي يرونه مناسباi ؟
 للسف تبقى هذه السئلة كثية! أيديهم على القصى القدي والصلى الروان بواسطة هذه الدرجات ؟

 ول يلك أحد منا على صعيد العال السلمي والعرب والفلسطين!! وغامضة ل أملك الجابة عليها 
 نستطيع أن نتبجح بكل شيء ، ونستطيع أن نتغن بكل شعار ، ونستطيع أن نزاحم على!! الجابة عليها 

 يب أن نعترف!! ولكن ل نستطيع أن نادع أنفسنا !! كل منصب دنيوي زائل وعلى كل ربح مال زائد 
 نن ف السنة!! إنا حقيقة مرة ومزنة !! أننا ل نلك أي إجابة على كل السئلة الت أوردتا حت الن 

 وهناك من!! بعن إننا على أبواب البداية القريبة جداi لللفية الثالثة !! الخية بالضبط من اللفية الثانية 
 ث!! ، الذين يؤمنون بتمية هدم القصى البارك " السيحيي الصهيونيي القلقي" يسمون أنفسهم باسم 

 ث حتمية ظهور السيح" !! معركة هار مدون " ث حتمية وقوع الرب العالية الثالثة !! حتمية بناء هيكل 
 !!وهاهم باتوا يتوافدون على القدس الشريف والقصى البارك من كل فج عميق !! هكذا يؤمنون !! النتظر 

 ما! ما هو كيدهم ؟! ماذا أعددنا لثل ذلك ؟!! التوقع أنه سيصل عشرات اللف من هذه النوعية الشوهة 
 ل! ما هي صلتهم مع كل الساعي إل بناء هيكل من التمع اليهودي؟! هي مؤامراتم الت تدبر بليل ؟

!نلك أجوبة على ذلك على صعيد عالنا السلمي والعرب والفلسطين ؟

 حدثن مسؤول كبي ف هيئة الوقاف الشرفة على حراسة وصيانة وإعمار القصى البارك ، حدثن عن
 وجود ستي عنصراi من عناصر الخابرات السرائيلية يكثون بالتناوب بينهم ف حرم القصى البارك من

 !ولاذا كل ذلك ؟! هل هو أمر متزامن مع زيارة البابا ؟!! لاذا كل ذلك وهذا أمر جديد جداi !! الداخل 

 !!نن ل نلك إجابة على صعيد عالنا السلمي والعرب والفلسطين : أعود وأقول ! وما هو الدف ؟

 حدثن بعض الثقات من حراس القصى البارك أنم أخذوا يدون آثار سيارات آمن إسرائيلية تدخل
 iوهذا أمر جديد!! تتجول ف هذه الساحات الواقعة ف داخل حرم القصى !! ساحات القصى البارك ليل 

 أعود وأقول نن ل نلة إجابة على صعيد عالنا السلمي والعرب! ما هو الدف ؟! لاذا كل ذلك ؟!! 
!!والفلسطين 

يتبع
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أبواب السجد القصى البارك. 12

 

 القيقة الرة تقول أن كل أبواب السجد القصى البارك تقع ف هذه اليام تت السيطرة السرائيلية    -1
 ، فعلى كل باب من أبواب السجد القصى البارك – إل الغلق منها – هناك قوات من الشرطة

 السرائيلية ، وف بعض البواب هناك قوات من اليش السرائيلي ، وهذه القوات تعطي لنفسها الق ف
 أن تفتش من ترغب من السلمي لدى دخوله إل السجد القصى البارك ، بل تعطي لنفسها الق أن تجز

 بعض بطاقات الوية لن ترغب من السلمي لدى دخولم إل السجد القصى البارك ، مع التأكيد الزن
 أنه ل يلك أي حارس مسلم من حراس السجد القصى البارك الوجودين على أبواب السجد القصى

 البارك ، ل يلك أي حارس إمكانية معارضة قوات الشرطة واليش السرائيلي ، بعن أن دخول أي
. مسلم إل السجد القصى مرهون بوافقة هذه القوات السرائيلية ف هذه اليام 

 القيقة الرة تقول أن كل أبواب السجد القصى البارك تقع ف هذه اليام تت السيطرة السرائيلية    -2
 ، ولنا تقع تت سيطرتم فقد أعطوا لنفسهم الق ف أن ينعوا سيارات السعاف من الدخول إل

 لعلج مئات الصابي، المر الذي 1990السجد القصى البارك خلل مزرة القصى الت وقعت عام 
 أدى إل استشهاد قسم من الصابي الرحى على أثر نزف دمائهم التواصلة لساعات طويلة، وقد تكرر

 بعد أن قام رئيس الكومة 1996هذا الشهد الأساوي ف مزرة القصى الثانية الت وقعت عام 
 فكانت" الشمونائيم " بافتتاح النفق الذي سي وها وتضليل باسم نفق " بيب نتنياهو " السرائيلي السابق 

 مزرة أخرى على أثر ذلك ، ومنعت سيارات السعاف من الدخول لسعاف مئات الرحى ، وقد قامت
 القوات السرائيلية بنع سيارات الطفاء من الوصول إل السجد القصى البارك لطفاء النيان الت

 من نفس النطق السرائيلي، وهو السيطرة 1969أكلت بلهيبها منب القصى البارك وبعض أروقته عام 
.على أبواب السجد القصى البارك

 ولن القوات السرائيلية تسيطر على كل أبواب السجد القصى البارك ، فإن هذه القوات تعطي    -3
 لنفسها الق ف أن تعرقل مشاريع إعمار السجد القصى البارك ، فكم منعت هذه القوات إدخال بعض

 الليات ؟ وكم منعت إدخال مواد البناء والعمار على اختلفها، مع التأكيد أن هذا النع كان يستمر
 ليام وأسابيع ، ولعل ما حدث خلل مشروع فتح بابي للمصلى الروان قبل شهرين من الهة الشمالية،
 لو خي شاهد على ذلك ، فقد قامت القوات السرائيلية بنع دخول الليات ومواد البناء والعمار ليام

.طويلة



 هذا هو واقع الال الر والزن الذي تعيشه كل أبواب السجد القصى البارك، لدرجة أن هيئة    -4
 أنا ستمنع دخول السياح الجانب إل حرم القصى البارك، 1969الوقاف السلمية أعلنت ف عام 

 ف حينه إل أن أخب الوقاف أنم إن أغلقوا أبواب السجد القصى البارك ف" موشيه ديان " فما كان من 
.وجه السياح فسيقوم بفتح البواب بالقوة وسيدخل السياح الجانب بالقوة

 كل ما ذكرت حت الن ينطبق على جيع أبواب السجد القصى البارك ، إل البواب الغلقة منها    -5
 بطبيعة الال ، ولذلك سأذكر هذه البواب بالتفصيل مع الديث عن خصوصيات بعض هذه البواب

. بداية من الزاوية الشرقية الشمالية لرم القصى البارك

 الذي يدخل منه غالب السلمي إل القصى" السباط " ف الزاوية الشرقية الشمالية يقع باب     -6
 البارك، ولن هذا الباب يقع تت السيطرة السرائيلية فيجري إغلقه كل يوم بعد صلة الغرب مباشرة،

 وهذا يعن أن السلمي ل يستطيعون الروج منه بعد صلة الغرب، وكذلك ل يستطيعون دخوله أو
.الروج منه ف صلت العشاء والفجر

 الذي يقع ف جهة القصى الشمالية، وهو الباب الوحيد الذي يستطيع السلمون" حطة " يليه باب     -7
 دخوله أو الروج منه ف كل الصلوات بدون استثناء، بداية من صلة الفجر حت صلة العشاء ، وهنا
 أؤكد أنه هو الباب الوحيد الذي يستطيع السلمون دخوله والروج منه بعد صلة الغرب أو ف صلت

 العشاء والفجر، أما بقية أبواب السجد القصى البارك فكلها تغلق بعد صلة الغرب مباشرة حت ساعات
.الصباح

 عليه ما ينطبق الواقع ف جهة القصى البارك الشمالية ف اتاه الغرب، وينطبق" فيصل" ث يليه باب     -8
".السباط " على باب 

 الذي يقع على وجه التقريب ف الزاوية الشمالية الغربية، وينطبق عليه ما" الغوانة " ث يليه باب     -9
 على يد مهولي من 1998مع التأكيد أنه تعرض لرية إحراقه ف عام " السباط " ينطبق على باب 

.التديني اليهود

 الواقع ف جهة القصى الغربية والذي يؤدي إل مبن هيئة الوقاف وينطبق" الناظر " ث يليه باب   -10
".السباط " عليه ما ينطبق على باب 

".السباط " الواقع ف جهة القصى الغربية وينطبق عليه ما ينطبق على باب " الديد " ث يليه باب   -11



".السباط " الواقع ف جهة القصى الغربية وينطبق عليه ما ينطبق على باب " القطاني " ث يليه باب   -12

 الواقع ف جهة القصى الغربية، وهو الباب الذي تقع فوقه الدرسة" السلسلة " ث يليه باب   -13
 التنكزية، والت حولتها القوات السرائيلية إل ثكنة عسكرية ، وهناك توف عند مسؤولي كبار ف هيئة

 الوقاف أن هناك حفريات تبدأ من هذه الدرسة وتتد تت السجد القصى البارك، وينطبق عليه ما ينطبق
".السباط " على باب 

 الواقع ف جهة القصى باتاه النوب، وهو باب شبه مغلق طوال أوقات" الغاربة "   ث يليه باب -14
 الصلوات ف وجه السلمي، ومن اللحظ أن القوات السرائيلية تضع على هذا الباب قوات من الشرطة

.واليش 

 ث يليه الباب الغلق الؤدي إل القصى القدي، كذلك الباب الثلثي الؤدي إل الصلى الروان ،  -15
.كذلك الباب الفرد الغلق الؤدي إل الصلى الروان ، وكلها تقع ف جهة القصى النوبية

 الغلق ، والذي يقع من الهة الشرقية للمسجد القصى البارك، وهو الباب" الرحة" ث يليه باب   -16
. رضي ال عنهما" عبادة بن الصامت وشداد بن أوس " الاور لقبة الرحة الت تضم قبي الصحابيي 

  حال أبواب السجد القصى البارك الت يدخل منها آلف السياح الجانب يوميا هذا هو  -17
 ويدخلون إل السجد القصى البارك ، ومنهم العاريات ، ومنهم الذين يدخلون وهم على جنابة ، رغم
 أنف كل السلمي والعرب والفلسطينيي ف كل العال ، لذلك ل أبالغ إذا قلت أن الصليبيي قد دخلوا

!السجد القصى البارك من جديد، ولكن بأسلوب غي عسكري       

  عودة لعلى                           

 

ف القصى البارك" البابا " جولة . 13

 

 ف النطقة عامة، وكانت جولته ف القصى" البابا " خلل كتابت لذه السلسلة من القالت كانت جولة 
 البارك، لذلك وجدت من الضروري أن أقف عند هذا الدث وأبدي فيه بعض اللحظات والتساؤلت
 الت تعكس أثرها الباشر على القصى البارك، خصوصاi وأن هذه اللحظات تولت إل كم كبي وليس



.مرد ملحظات عابرة وفردية

 ، الذي نشر مقالة له حول هذا الوضوع" فهمي هويدي" ابدأ حديثي من خلل مقالة للمفكر              .1
 وليس" الفاتيكان " ، حيث كشف الفكر أن إعلني كانا قد صدرا عن " الهرام الدول "  ف صحيفة

 الذي جاء" طلب الصفح " ف النطقة، فالعلن الول كان عبارة عن " البابا " إعلناi واحد قبل بداية جولة 
 ف خطبة قداس الحد الذي أقيم باضرة الفاتيكان ، وفيها دعا إل العتراف بالطايا" البابا " على لسان 

 الت ارتكبت ضد اليهود ، كما دعا إل العتراف بالطايا الخرى الت وقع فيها أتباع الكنيسة وكانت
 ضد الب والسلم وحقوق النسان واحترام التقاليد الدينية والثقافات الخرى ، والعلن الثان كان

 الذاكرة والصالة –" صدرت عن الفاتيكان تت عنوان ( صفحة  40) عبارة عن وثيقة من حوال 
 قد أعلن عن" البابا " ، وهذه وثيقة جرى إعدادها منذ ست سنوات، وكان " الكنيسة وأخطاء الاضي 

 بنشرها ف وقت" البابا " ، وإنا ستصدر ف بداية اللفية الثالثة ، وكان أن سح  1994إعدادها ف عام 
 الت ألقاها ، ومن يتمعن ف هذه الوثيقة يد أنا وقعت ف ستة" طلب الصفح " متزامن مع إلقاء خطبة 

 "، وإن بابا آخر كان تت عنوان " السيحيون واليهود " أبواب ، وإن أحد هذه البواب كان تت عنوان 

 ، وإن معظم أبواب الوثيقة كانت تتضمن إشارات متعددة إل استنكار وإدانة كل صور" التمييز الخلقي 
.العداء للسامية 

 أسئلة مثارة" وف القابل ذكرت الروب الصليبية وماكم التفتيش ف أربعة أسطر فقط ضمن فصل بعنوان 
 هل على ضمي أو وجدان اليوم: ، وف هذه السطر الربعة يتساءل كبار كرادلة الكنيسة الكاثوليكية"

 يعان من الشعور بالذنب إزاء وقوع حوادث تاريية استثنائية ومعزولة مثل الروب الصليبية أو ماكم
التفتيش؟ أليس من السهل أن ناكم تارب ومارسات الاضي بضمي اليوم؟

 ل يكفي أن نعلم أن هذا هو النص الوحيد الذي ورد ف الوثيقة حول الروب الصليبية وماكم التفتيش ،
 بل!! بل يب أن نعلم أن هذا النص الوحيد يأب العتذار والستنكار لا وقع من جرائم ف هاتي الكارثتي 

 ومن!! أن هذا النص يلتمس العذار كي تنفض الكنيسة يدها من السؤولية عن فظائع هاتي الكارثتي
 العروف تاريياi أن مركز كارثة الروب الصليبية كان السجد القصى البارك ، ففيه ذÑبح العلماء والعباد

 ل بل ت إسقاط اللل عن الصخرة الشرفة ووضع بدل!! والنساء والطفال خلل كارثة الروب الصليبية
 الوجودة ف داخل" صخرة بيت القدس " ل بل ت حفر حفرة أسطوانية الشكل ف !! منها صليب كبي

 كل ذلك جرى ف كارثة الروب.. نعم !! الصخرة الشرفة وكان الصليبيون يذبون ذبائحهم عليها 
 بولته ف القصى البارك بعد أن سح بتوزيع تلك الوثيقة الت ترفض" البابا " الصليبية ، ولكن قام 



 الستنكار لا وقع ف الروب الصليبية، بعن أنا ترفض الستنكار لا وقع ف القصى البارك من ويلت
 بنشرها التمست" البابا " وثبور وعظائم المور خلل كارثة هذه الروب ، ل بل أن هذه الوثيقة الت سح 

 العذار كي تنفض الكنيسة يدها من السؤولية عن الفظائع الت وقعت ف القصى البارك خلل هذه
 على.. نعم !! بولته ف القصى البارك " البابا " على هذه اللفية قام !! الكارثة الدموية والقبة السوداء 

 لذلك أصارح الميع القول أنن ما!! بولته ف القصى البارك " البابا يوحنا بولص الثان " هذه اللفية قام 
!عدت أفهم معن هذه الولة القيقي ؟

 الكنيسة الكاثوليكية وبدافع من ال وبدون اعتبارات سياسية تشعر: " قال البابا يوحنا بصراحة              .2
 ، ومع" بأل عميق للكراهية والضطهاد واللسامية ضد اليهود، والت مورست ف كل حقبة زمنية وتاريية 

 لليهود أمام" البابا " عن عدم قناعته بالعتذارات الت قدمها " عيزرا فايتسمان " ذلك أعرب الرئيس 
 هذا العتذار كاف ، ولكن من الناحية التربوية والخلقية: " الاخامي الغرب والشرقي، وقال فايتسمان 

 iوالذي كان" فابيوس الثان عشر " كنت أتوقع إدانة صمت العال وخاصة الكنيسة الكاثوليكية وخصوصا ، 
 ل يتردد خلل" فايتسمان " ، ل بل أن الرئيس " عليه أن يعمل أكثر لنقاذ حياة البرياء ضحايا الكارثة 

 أن اليهود ينتظرون إقدام البابا على العتذار: " استقباله للبابا يوحنا ف الطار أن يعلق ف كلمته أمام البابا 
 إن إبادة ستة مليي" : " فايتسمان " ، ث أشار الرئيس "نتيجة أخطاء الكنيسة الكاثوليكية بق اليهود 

" .يهودي كانت على أيدي مسيحيي تابعي لكنيسته 

 بوضع هذه الورقة ف الائط على اعتبار وضعه الق وتسميته الق" البابا يوحنا " كل هذه الجواء دفعت 
 "البابا " وهو على حائط الباق ، أم على اعتبار وضعه الباطل وتسميته الباطلة حائط البكى؟ هل قام 

 بوضع هذه الورقة ف الائط على اعتبار رباطه الق ، فهو جزء ل يتجزأ من القصى البارك ، أم على
 اعتبار رباطه الباطل والوهوم بإدعاء أنه جزء من هيكل وهي كان ف ذاك الكان ياما كان؟ ل أن أتساءل

!بولته ف القصى البارك ؟" البابا " على أي خلفية من كل ذلك قام : 

 بداية جولة البابا كانت: "ما يلي  28/3/2000الردنية الصادرة ف تاريخ " السبيل " ذكرت صحيفة . 3
 من الردن ، حيث وصل إليها عصر الثني الاضي ، وكادت البداية أن تتحول إل أزمة نتيجة إلقاء البابا

 ث عاد البابا مرة أخرى( أرض اليعاد)لكلمته الت عب فيها عن دعمه للسلم ، ث أعتب أن الردن هو 
 حيث!! ، ولعل هذا ما تسبب بضعف الستقبال الشعب للبابا ف الردن" وأكد نفس الفظة الول جبل نيبو

 ث ف ستاد عمان الدول، علماi بأن الوثائق التاريية" مأدبة " اقتصر الستقبال على حشد اجتمعوا ف 
 لدى زيارته للردن ، 1964السابق ف عام " البابا " ألف مواطن استقبلوا  ( 200) الكومية تشي إل أن 



 ، كما أن( أرض اليعاد)ف القصى البارك على اعتبار أن القدس " البابا " هل كانت جولة : ول أن أتساءل
!كذلك ؟( أرض اليعاد)؟ وهل على اعتبار أن القصى البارك ( أرض اليعاد)الردن 

 

  عودة لعلى                      

 

(1)القصى البارك ف القرآن والسنة . 14

 القصى البارك مسجد، ولكن ليس كأي مسجد ف الرض، فله مكانته وله خصائصه الت يتميز با، والت
 تنحه القيمة والقدر الرفيع ، والت تعله مسجداi لكل السلمي ف كل الرض ، فهو ليس مسجدا

 للمسلمي الفلسطينيي فقط ، ول للمسلمي العرب فقط ، بل لكل السلمي ف الرض ف الاضر كما
 كان ف الاضي ، وف الستقبل كما هو ف الاضر ، وهو ليس مسجداi للملوك والكام ، بل هو مسجد
 لكل السلمي على اختلف مناصبهم ومراتبهم ، فهو مسجد للعلماء والعباد والكبار والصغار والذكور

 والناث والرعاة والرعية والكام والكومي ، لذلك حق على كل مسلم منذ الولدة حت المات أن
.يتعلق بالقصى البارك أينما وجد وف أي بلد من بلدان الدنيا وف أي قارة من قاراتا 

 على كل مسلم أن يتعلق بالقصى البارك وأن يرتبط به ارتباط حب ، خادما له ، أو مدافعاi عن.. نعم 
 طهره ، ومنافحاi عن كرامته ومواجهاi لكل أعدائه ، وباذل الغال والرخيص ف سبيل نصره ، ومقدما

 كل ذلك مطلوب من كل مسلم من.. الروح والسد لضاءة قناديله وتضميد جراحه وجب كسره ، نعم 
:الهد إل اللحد ، وتأكيدا لذه العان أورد هذه الشواهد الربانية من القرآن والسنة 

 سبحان الذي أسرى بعبده ليلi من السجد الرام إل السجد القصى الذي باركنا: } قال ال تعال     .1
 ، فهذه الية القرآنية الكرية تعقد توأمة إيانية بي مكة الكرمة والقدس الشريف عامة ، وبي.. { حوله 

 الكعبة الشرفة والقصى البارك خاصة ، فطهر الكعبة الشرفة وطهر القصى البارك سواء ، وحاضرها
 سواء ، ومستقبلهما سواء ، فالقصى البارك أول القبلتي والكعبة الشرفة ثان القبلتي ، والكعبة الشرفة

 أول مسجد على وجه الرض ، والقصى البارك ثان مسجد على وجه الرض ، والكعبة الشرفة أول
 الرمي على وجه الرض ، والقصى البارك ثالث الرمي ، والكعبة الشرفة بداية دعوة رسول ال صلى

.ال عليه وسلم ، والكعبة الشرفة بوابة السراء ، والقصى البارك بوابة العراج 



 هذه بعض جوانب هذه التوأمة الفريدة الت قضاها ال تعال بي الكعبة الشرفة والقصى البارك ف.. نعم 
 هل أدركنا.. القرآن الكري ، وتبقى أبعاد هذه التوأمة أبعد من ذلك وأوسع ، فيا حجاج البيت ويا عماره 

 هذه العان وهل عشنا با وعملنا على إحيائها توأمة نابضة بالصدق والياة بي الكعبة الشرفة والقصى
!البارك 

 قال ابن عباس رضي ال{ .. وهذا البلد المي * وطور سني * والتي والزيتون : } قال ال تعال              .2
 التي بلد الشام ، والزيتون بلد فلسطي وطور سيني البل الذي كلم ال عليه موسى عليه السلم: عنه 

 ، والبلد المي مكة الكرمة حفظها ال تعال جيعاi ، فهذه الية تعطي للقصى البارك تاج القدس الشريف
 عالية الغرافية اليانية ، فهو مكان مقدس لمتداد مقدس يشمل الشام ويشمل سيناء ويشمل مكة

 الكرمة ، ث يعله عضواi ثيناi من هذا السد اليان، يمعه بذا السد اليان خفقات القلب الواحد ،
 يب حفظ هذا السد اليان بكل أعضائه: وخفقات التواد والتراحم والتكافل ، لذلك فالواجب يقول 

 ويب على هذا السد أن يتداعى بالسهر والمى كل عضو فيه ، إذا أل بذا العضو نائبة فصرخ مشتكيا
" !به صمم " ومن ينكر علينا أن صرخات القصى البارك قد أسعت من 

 ، هذا خطاب رسول ال موسى عليه السلم إل.. { يا قوم أدخلوا الرض القدسة : } قال ال تعال     .3
 قومه ، ولكن ف هذا الطاب الدليل الواضح على قدسية هذه الرض الباركة منذ بدء الليفة ، قبل أن

 يل با قوم موسى الصالي الذين انقطعوا بعد ذلك ول يبق لم أثر وامتداد إل اليوم وحت قيام الساعة ،
 فهذه الرض الباركة مقدسة لوجود السجد القصى البارك فيها كثان مسجد على وجه الرض ، وكأول

 مسجد ف هذه الرض الباركة منذ فجر التاريخ ، بل كأول بناء يبن ف هذه الرض الباركة منذ فجر
 فهذه نصوص ،" : " مناقب الشام وأهله " ف ( رحه ال تعال ) التاريخ ، وف هذا العن يقول ابن تيمية 

 حيث ذكر ال أرض الشام ف هجرة إبراهيم عليه السلم إليها ، ومسرى الرسول عليه السلم إليها ،
 وفيها السجد القصى وفيها..  باركنا فيها  وصفها بأنا الرض الت.. وملكة سليمان با ، ومسي سبأ إليها 

 مبعث النبياء ، وإليها هجرة إبراهيم ، وإليها مسرى نبينا ، ومنها معراجه ، وبا ملكه وعمود دينه وكتابه
 والشام إليها يشر: " ، وقد قال ابن تيمية رحه ال .. " والطائفة النصورة من أمته وإليها الشر واليعاد 

 (القدس ) ، نبه على الشر الثان ، فمكة البدأ ، وايلياء .. { لول الشر : } .. الناس كما ف قوله تعال 

 معاد ف اللق ، وكذلك بدأ المر فإنه أسرى بالرسول من مكة إل ايلياء ، ومبعثه ومرج دينه من مكة ،
 وكمال دينه وظهوره وتامه حت يلكه الهدي ف الشام ، فمكة هي الول ، والشام هي الخر ف اللق

 ، هذه العان الطيبة لبن تيمية نقلتها من كتاب الستاذ ممد حسن" والمر ف الكلمات الكونية والدينية 
" .السجد القصى دراسة تاريية موثقة " : بيت القدس " شراب 



 قلت يا رسول ال أي مسجد وضع ف: " روى البخاري ف صحيحه عن أب ذر رضي ال عنه أنه قال     .4
 40: كم بينهما ؟ قال : السجد القصى ، قلت : ث أي ؟ قال : السجد الرام ، قلت : الرض أول ؟ قال 

 ف الديث الشريف تأكيد على وحدة الصي". سنة ، ث أينما أدركتك الصلة بعد فصله ، فإن الفضل فيه
 بي السجد الرام والسجد القصى ، فهما ف بداية البناء سواء ، وهكذا يب أن يبقيا سواء بالفاظ على

 الذي ورد ف هذا الديث قد استوقفن طويلi ، وكنت اسأل " 40" بنائهما ف كل حي ، ولعل رقم 
عاماi من انتهاء بناء السجد الرام ؟ 40نفسي لاذا بن السجد القصى بعد 

 استوقفن هذا السؤال فخطر ف ذهن خاطر اسأل ال تعال أن أكون مصيباi فيه ، فإن أصبت فهو.. نعم 
 إن هناك: من ال تعال وإن أخطأت فهو من عند نفسي المارة بالسوء، ومفاد هذا الاطر أن الصل يقول 

 وحدة مصي بي السجد الرام والسجد القصى ، فالفاظ على بناء السجد الرام كالفاظ على بناء
 السجد القصى والسارعة ف بناء السجد الرام إذا تعرض للهدم لسبب ما كالسارعة إل بناء السجد
 القصى إذا تعرض للهدم لسبب ما ، وندت السجد الرام إذا ألت به نائبة كنجدة السجد القصى ،
 كل ذلك سواء بسواء وهذا الصل، ولكن قد يضعف السلمون وقد يلقى ف قلوبم الوهن ، فيصابوا

 بالتقصي ف حق السجد القصى ، فقد يهدم وهم مكتوفو اليدي بسبب ضعفهم وما أل بم من وهن ،
 وقد يرق ، وقد يستباح ، وقد ياصر ، وقد تنتهك حرمته ، فالصل يقول أن على السلمي أن يسارعوا

 عاماi ، وإل فهم 40إل بناءه وتطهيه وندته ، وإن كانوا ف ضعف أو وهن فيجب أن أل يزيد ذلك عن 
 آثون منذ أول لظة أصيب فيها السجد القصى بأي مصيبة ، وأثهم يضاعف أضعافاi ل يعلمها إل ال

 عاماi إذا ظل السجد القصى ف مصيبته ، هذا ما خطر ف ذهن ، وعليه فإن أصرخ ف وجه 40تعال بعد 
 كل السلمي والعرب والفلسطينيي بدون استثناء ، ها قد مضى على القصى سبعة وثلثون عاماi وهو ف

!مصيبة ما بعدها مصيبة ، نعم مضى عليه أكثر من خسي عاماi وهو ف مصيبة ما بعدها مصيبة 

 أن رسول ال صلى ال عليه وسلم نى أن: " روى المام أحد عن معقل بن أب معقل السدي     .5
 الكعبة والسجد القصى وعلى ضوء هذا الديث: ، والقبلتان ها " نستقبل القبلتي ببول أو غائط 

 لقد: أقول للجميع دون استثناء .. الشريف فإن أقول لنفسي ولكل السلمي والعرب والفلسطينيي ، نعم 
 سحنا أن يستقبل السجد القصى البارك بأشد من البول والغائط ، من منا ل يعلم أن أهل الشرك

 يدخلون السجد القصى البارك ويتجولون ف كل ساحاته حت مراب السجد القصى ؟ من منا ل يعلم
 أن مئات العاريات تدخل السجد القصى من كل أبوابه ويتجولن ف رحابه ، وف كثي من الحيان بي

 من منا ل يعلم أن زرافات من بن البشر منهم البيض ومنهم السود ومنهم الصفر! الصليي أيضاi ؟
 من ما ل! يدخلون السجد القصى يومياi ومنهم الائض ومنهم صاحب النابة ومنهم أصحاب الرذيلة ؟



 يعلم أن هؤلء القوم قد استباحوا حرمة السجد كما استبح الصليبيون والتتار حرمته يوماi من اليام ،
 بم أن يقوموا ولكن استباحة حرمته اليوم تت لفتة وفود السائحي ، من منا ل يعلم أنه وصل المر

 بربط نعال أحذيتهم وهم يضعونا على حافة جدران الصخرة الشرفة ، من منا ل يعلم أنه قد وصل المر
 ببعض جنود الحتلل السرائيلي أن ياهروا بسب الذات اللية أو بشتم الرسول صلى ال عليه وسلم

 داخل السجد القصى البارك ، ل بل قام بعض هؤلء النود بتعرية بعض السلمي ف داخل السجد
 القصى البارك ، من منا ل يعلم بالازر الت وقعت على السلمي ف داخل السجد القصى البارك ؟ فقد

:وأنا له أقول : أنا ل أعلم : يقول قائل 

 وإن كنت تدري فالصيبة أعظم                إن كنت ل تدري فتلك مصيبة

 من أØهÖلØ بجة أو بعمرة: " روى أبو داود ف سننه عن رسول ال صلى ال عليه وسلم أنه قال              .6
 ، وف سنن" من السجد القصى إل السجد الرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له النة 

".من أØهÖلØ بعمرة من بيت القدس كانت كفارة لا قبلها من ذنوب: " ابن ماجة 

 وقد أحرم منه عمر بن الطاب وابنه عبد ال ، ولكن كيف لنا أن نقتفي أثر الفاروق عمر وأثر ابنه عبد
 ال رضي ال عنهما ونن ل نستطيع الدخول إل السجد القصى إل بعد الرور بي يدي جنود الحتلل

 !السرائيلي القائمي عند كل باب من أبواب السجد القصى ، ي²دخلون من يشاءون وينعون من يشاءون 

!!أو يفتشون من يشاءون منا ؟

يتبع
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 أوردت ف اللقة الخية السابقة بعض الشواهد من القرآن الكري والسنة النبوية الطهرة الت تبي قيمة
 وقدر القصى البارك ، ولهية هذا الوضوع سأجتهد ف هذه اللقة أن أورد بعض الشواهد الخرى كي



 يقف كل مسلم ومسلمة ف شت بقاع الرض على حقيقة هذا السجد الغارق ف ضيق ما بعده ضيق وف
.كرب شديد أسود

 ثلث قالن رسول ال صلى ال عليه وسلم أو سعتهن منه: عن أب سعد الدري رضي ال عنه قال     .1
 ل تسافر امرأة مسية يومي ول ليلتي إل ومعها ذو مرم أو زوجها ، ول صوم يومي ،: " آنقنن وأعجبن 

 يوم النحر ويوم الفطر ، ول صلة بعد الصبح حت تطلع الشمس ، وبعد العصر حت تغرب الشمس ، ول
 وعن أب هريرة" . السجد الرام ، والسجد القصى ، ومسجدي هذا : تشد الرحال إل إل ثلثة مساجد 

 السجد الرام ،: ل تشد الرحال إل إل ثلثة مساجد: " رضي ال عنه عن النب صلى ال عليه وسلم قال 
" .ومسجدي هذا ، والسجد القصى 

 ل تشد الرحال إل إل: " وعن عبد ال بن عمرو رضي ال عنهما عن رسول صلى ال عليه وسلم قال 
" .السجد الرام ، والسجد القصى ، ومسجدي هذا : ثلثة مساجد 

 رواه مموعة من الصحابة رضي ال عنهم" شد الرحال " وقد روي هذا الديث الذي اشتهر باسم حديث 
 ، وهذا إن دل على شيء فإنا يدل على مدى الهتمام البارك الذي أوله الرسول صلى ال عليه وسلم

 للقصى البارك ، وربط مصيه مع السجد الرام والسجد النبوي ، وربط قيمته وبركته مع قيمة وبركة
 هذين السجدين ، وربط الصحابة رضي ال عنهم بالسجد القصى البارك كجزء من ربطهم بالسجد
 الرام والسجد النبوي ، ومن خلل كثرة هذه الروايات ندرك سعي رسول ال صلى ال عليه وسلم

 لتحميل كل الصحابة رضي ال عنهم هم= القصى البارك ، وهم تريره وتطهيه والفاظ عليه ، لنه ل
 يكن شد الرحال إليه بدون تريره وتطهيه والفاظ عليه ، بعن آخر … أن كثرة الروايات الت تدعو

 إل شد الرحال إل القصى البارك ، تؤكد على ضرورة توفي الطريق المن للوصول إل القصى البارك ،
 وكذلك توفي الو المن للبقاء ف القصى البارك، وهذا يعن أن كثرة الروايات تؤكد على ضرورة كسر

 كل الواجز وإزالة كل العوائق الت تول دون الوصول إل القصى البارك وشد الرحال إليه ، وما كان
 ذلك ليتم ف الاضي ، ولن يتم ذلك ف الاضر ول ف الستقبل إل بتحرير القصى البارك وتطهيه

 فهذا يعن" شد الرحال " والفاظ عليه ، وأعود وأؤكد أن كثرة من الصحابة رضي ال عنهم رووا حديث 
 أن قضية القصى البارك يب أن تصبح قضية كل السلمي ل قضية فئة دون أخرى ول قضية شعب دون
 آخر ول قضية جيل دون آخر ول قضية فترة زمنية دون أخرى، بل يب أن تبقى دائماi وأبدا قضية كل

 السلمي ف كل بقاع الرض وعلى مدار الدهور والعصور ، ويوم أن بن رسول ال صلى ال عليه وسلم
 جيل الصحابة رضي ال عنهم على هذا الساس التي ، ويوم أن دعاهم رسول ال صلى ال عليه وسلم



 إل شد الرحال إل القصى البارك ، كان السجد الرام مرراi ، وكان السجد النبوي مرراi ، وكان
 من الروم ، ومع ذلك دعا رسول ال صلى ال عليه وسلم" بن الصفر " السجد القصى مغتصباi بيد 

 الصحابة رضوان ال عليهم إل شد الرحال إليه ، وهذا يعن أن رسول ال صلى ال عليه وسلم كان يدعو
.الصحابة رضي ال عنهم إل ترير القصى البارك وتطهيه والفاظ عليه 

 : – ونن عند رسول ال صلى ال عليه وسلم– أيهما أفضل  تذاكرنا: " عن أب ذر رضي ال عنه قال     .2

 صلة ف: أمسجد رسول ال صلى ال عليه وسلم أم بيت القدس؟ فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم
 مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه ، ولنعم الصلى هو ، وليوشكن لن يكون للرجل مثل شطن

 iولنعم الصلى ف: " وف رواية " .. فرسه من الرض ، حيث يرى منه بيت القدس خي له من الدنيا جيعا 
" .أرض الشر والنشر 

 ف هذا الديث النبوي الشريف نلحظ تأكيد رسول ال صلى ال عليه وسلم أفضلية القصى على غيه
 من بقاع الرض سوى السجد الرام والسجد النبوي ، فرسول ال صلى ال عليه وسلم يبنا عن

 ، وف رواية أخرى يبنا الرسول صلى ال عليه وسلم أن السجد" ولنعم الصلى هو " السجد القصى 
 ، وكذلك يبنا رسول ال صلى ال عليه وسلم عن واقع" ولنعم الصلى ف أرض الشر والنشر " القصى 

 وليوشكن لن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الرض ،" الال الذي سيعيشه القصى ف الستقبل 
 iوواضح أن كل هذه الصناف الكرية تدل على" .. حيث يرى منه بيت القدس خي له من الدنيا جيعا 

 أفضلية السجد القصى ، وغن عن البيان أن النب صلى ال عليه وسلم حي يفضل مكاناi من المكنة فإنا
 إنا هو إل وحي} يفعل ذلك بإلام من ال سبحانه ، فرسول ال صلى ال عليه وسلم ل ينطق عن الوى 

 ، بعن أن تفضيل هذا الكان تفضيل ربان من ال تعال أخبنا به رسول ال صلى ال عليه وسلم{ يوحى 
 ، وهذا تفضيل وفق علم ال وحكم ال تعال ، ويوم أن نتأمل هذا الديث النبوي الشريف وما فيه من

 تأكيد على أفضلية السجد القصى ، ويوم أن نعلم أن هذه الفضلية عالية ، ويوم أن نعلم أن هذه
 الفضلية دائمة ما دامت الدنيا ، لن السجد القصى هو أرض الشر والنشر ، يوم أن نعلم كل ذلك ،

 ندرك بشكل واضح أن للمسجد القصى ولكنافه الدور العالي الاسم الذي سيلعبه ف تقرير التاريخ
 رحه –  "ابن تيمية " البشري بشكل عام ، وتاريخ السلمي بشكل خاص ، وهذا ما أدركه العال الاهد 

 ثبت للشام وأهله مناقب بالكتاب والسنة وآثار" : " مناقب الشام وأهله " ال ، حيث يقول ف رسالته 
 العلماء ، وهي أحد ما اعتمدته ف تضيضي السلمي على غزو التتار ، وأمري لم بلزوم دمشق وني لم

 ، ث يقول رحه" عن الفرار لصر ، واستدعائي للعسكر الصري إل الشام ، وتثبيت العسكر الشامي فيه 
 وقد ظهر مصداق هذه النصوص النبوية على أكمل الوجوه ف جهادنا للتتار ، وأظهر ال: " ال تعال 



 ..للمسلمي صدق ما وعدناهم به ، وبركة ما أمرناهم به ، وكان ذلك فتحاi عظيماi ما رأى السلمون مثله 
. "

 ث من ؟: النبياء ، قال : يا رسول ال أي اللق أول دخولi إل النة ؟ قال : عن جابر أن رجلi قال . 3
 مؤذنو بيت القدس ، قال: مؤذنو السجد الرام ، قال ، ث من ؟ قال : ث من ؟ قال : الشهداء ، قال : قال 

" .سائر الؤذني على قدر أعمالم : ث من ؟ ، قال : مؤذنو مسجدي هذا ، قال : ث من ؟ ، قال 

 نلحظ ف هذا الديث النبوي الشريف فضل الؤذني الصادقي على غيهم من اللق سوى النبياء
 والشهداء ، ونلحظ فضل مؤذن السجد الرام ، ث مؤذن بيت القدس ، ث مؤذن السجد النبوي ، ث

 بقية الؤذني ف كل أرض ، والؤذن الصادق هو الذي يهر بشهادة التوحيد كل يوم صباح ومساء ،
 وشهادة التوحيد هي عنوان الق واستعلء الق على الباطل ، وهذا كرامة منحها ال تعال للمؤذني ،

 وكانت لم فضلi على سائر اللق سوى النبياء والشهداء ، فالنبياء هم مصدر التلقي الول من ال تعال
 لتبليغ شهادة التوحيد لكل اللق با فيهم الشهداء والؤذنون ، والشهداء هم الذين رووا بدمائهم شهادة
 التوحيد كي تبقى شامة ، ويبقى السجد ويبقى الؤذن ، والسجد الرام هو قبلة الوحدين ف كل الرض

 ، ومؤذنوه هم من يرفع شهادة التوحيد لكل الوحدين ف كل الرض، أما السجد القصى فهو الصراع
 الدائم ف كل الرض بي شهادة التوحيد وغيها من شهادات الباطل ، لذلك يبقى مؤذنو السجد القصى

 ف حالة صراع دائم مع مؤذنو الباطل ، فللتوحيد صوته من خلل مؤذنيه ف السجد القصى ، وللباطل
 صوته من خلل مؤذنيه الذين يسعون لبناء كيانم على حساب القصى البارك وعلى حساب شهادة

 التوحيد الت يملها القصى البارك ، ولعل هذا العن يسلط الضواء على قيمة ودور الصادق الصابر من
.مؤذن القصى البارك وعباده والتشوقي للسجود على ثراه ل رب العالي 

يتبع
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 نظر لهية هذا الوضوع فقد رأيت من الواجب متابعة الكتابة عن قدر القصى البارك ف القرآن والسنة ،
 الشاباك" وف نفس الوقت رأيت من الناسب تضمي هذا الوضوع بعض الفقرات الت ظهرت ف كتاب 

 ، حيث كشف خلل هذا الكتاب" الشاباك " الرئيس السابق لهاز " – كرمي غيلون " لؤلفه " بي التمزق 
 عن تفصيلت ماولة إحدى العصابات اليهودية الذين قاموا بإعداد مطط لئيم لتفجي قبة الصخرة الشرفة

 العبية بنشر هذه التفصيلت خلل هذه اليام ، ولذلك سأقتبس" يديعوت أحرونوت " ، قامت صحيفة 
.منها مموعة فقرات هامة، ببعض التصرف

 فالتقى دان باري ويوشاع بن" غوش إيونيم " بدأت عملية الستيطان غي القانون لركة  1974ف عام " 
 شوشان اللذان اتفقا على ضرورة القيام بطوة عملية لعادة شعب إسرائيل إل قدسيته وتقريب موعد

.اللص الكامل 

 الذي كان منشغلi بوضع خطط وأفكار لعاقة العملية السلمية" يهودا عتسيون " بعد ذلك انضم إليهما 
 الت اعتبها مزيفة ، حيث كان يري الديث عن مفاوضات ثنائية بي مصر وإسرائيل – ووصل بأفكاره

 (عتسيون ) إل القصى البارك ، الكان الذي يعتب مركزاi للصراع السلمي – اليهودي ، وبانضمام 

 سيؤدي إل إلغاء التفاقيات( الصخرة الشرفة ) بالدعم ، فقد آمن بأن تفجي ( دان باري ) حظيت أفكار 
.الصرية وينع إخلء سيناء ويسد الباب أمام فكرة الكم الذات للفلسطينيي  السرائيلية – 

 )إل البي ( عتسيون )بعد أن اختمرت فكرة تفجي الصخرة الشرفة ف رؤوس هؤلء العصابة ، لأ 

 كان قد خدم ف وحدة( ليفن ) لعداد الخطط العملي لتفجي الصخرة الشرفة ، و ( مناحيم ليفن 
 الوسائل الاصة ف سلح الندسة ، ودرس بعد إناء خدمته العسكرية هندسة اليكانيكا ف معهد التخنيون

.ف حيفا 

 عضواi ، وف 21ف هذه الثناء قاموا بتجنيد بعض الرهابيي اليهود لعضوية العصابة ليصل مموعهم إل 
 نفس الوقت بدءوا بمع العلومات الطلوبة لعداد مططهم اللئيم لتفجي الصخرة الشرفة ، وف إحدى

 الفرنسي الصل ، لباساi كهنوتياi وقصد الرم القدسي ، مدعياi أنه يقوم بإجراء( دان باري ) الرات ارتدى 
 بث علمي ، حيث قام بقياس السافة الفاصلة بي كل واحدة من العمدة الت تقوم عليها قبة الصخرة

.الشرفة 

 لذه الغاية السوداء مادة متفجرة ذات صفات خاصة ، ل تكن متوفرة إل( ليفن ) اختار أحد أفراد العصابة 
 كان ضابطاi ف سلح الندسة ، فقد كان على علم( ليفن ) ف سلح الندسة تت مراقبة شديدة ، ولن 



 بكان وجود مثل هذه الواد ، فاليش يلك صواريخ خاصة يستعملها لتفجي حقول اللغام ، وهذه
 ليفن) ، لذلك فقد قام ( ليفن ) الصواريخ مزودة بادة بلستيكية تتوفر فيها الصفات الاصة الت اختارها 

 مع مموعة من أفراد العصابة وتسللوا إل معسكر للمدرعات ف هضبة الولن وسرقوا الواد التفجرة( 
 لستعمالا ف عملية التفجي ، بيث( حاويات خاصة ) من داخل الصواريخ ، ث قامت العصابة بإعداد 

 يؤدي انفجارها إل تدمي قبة الصخرة الشرفة ، وبعد أن ت إعداد هذه الاويات الناسفة قاموا بتخبئتها ف
( .الولن ) ف ( نوف ) ف مستوطنة ( يعقوب هنئمان ) ، وف مزرعة ( بيتح تكفا ) ف مدينة ( ابراهام ) قرية 

 بعد ذلك قرر أفراد العصابة اختيار باب الرحة ليكون بداية اقتحامهم للقصى البارك ، ث تفجي قبة
 الصخرة الشرفة ، فالسور اليط بالسجد القصى منخفض عند باب الرحة ، بالضافة إل أن باب الرحة
 هو القل استعمالi ، بل أنه يعتب منطقة مهملة ، وف نفس الوقت قامت العصابة بالصول على رشاشات

 تفجي قبة الصخرة) مع كوات للصوت للقضاء على حراس القصى البارك لدى تنفيذ عمليتهم اللئيمة 
( .الشرفة 

 كان كل شيء جاهزاi لتنفيذ هذا الخطط الرهاب ، ولكن الذي حدث أنه ت الكشف 1982وف نيسان 
 ولكن على" . ، وبذلك ت كشف كل الخطط الرهاب ومنع تنفيذ الطة  1984عن هذه العصابة ف عام 

 الرغم من منع تنفيذ الطة إل أن الناظر بإمعان إل تفصيلتا يد أن أفراد العصابة كانوا أصلi من
 أصحاب الراكز الرفيعة ف اليش السرائيلي ، وهذا المر ساعدهم على الصول على كل شيء

 لاذا نستعبد وجود: احتاجوه لعداد مططهم الهنمي ، وهذا ما يدعون إل التساؤل بصوت عال 
 ما زالت كما( عتسيون وليفن ) ماولت أخرى ما زالت وراء الكواليس بناء على أن الرضية الت انبتت 

 وغيه وجيع العال يسمعهم يصرحون على الل( جرشون سلمون ) هي إل الن ؟ ما حقيقة ما يطط له 
 بنيتهم لبناء هيكل على حساب القصى البارك ؟ هل نن أمام مفاجآت قريبة أم ماذا ؟ ماذا أعددنا

! .للتصدي لذه الفاجآت ؟ هل استيقظ فينا النائم وانتبه فينا الغافل ؟ هل بتنا نوقن أن القصى ف خطر ؟

 نن ف أمس الاجة إل معرفة واعية لقدر القصى البارك ف القرآن والسنة ، ويب أن نعلم أن كل
 حديث نبوي شريف تدث عن فضائل الشام فإن قلب هذه الفضائل هو القدس الشريف ، ومركز هذا

 القلب هو السجد القصى البارك ، لن القدس الشريف هي قلب الشام ، والقصى البارك هو مركز هذا
.القلب ، أي أن القصى البارك مركز الشام ومركز فضائل وبركات الشام 

 حي كان يتحدث الؤرخون والرواة : " 17ص " الرض القدسة " ف كتابه ( إبراهيم العلي ) يقول الستاذ 
 القدامى عن الشام وأرضها ، كانوا يقصدون بذلك الرقعة الت تشغلها الن سوريا ولبنان والردن



 وفلسطي ، تلك كانت بلد الشام على مدى تاريخ طويل ، ول يتم تقسيمها سياسياi إل دول أربع إل
 على بلد الشام ،" سايكس – بيكو " بفعل الستعمار ف أعقاب الرب العالية الول ، وتطبيق اتفاقية 
 سوريا ولبنان ، وفرض النتداب: وفرض النتداب الفرنسي على شال الشام فقسمه إل كياني ها 

 الردن وفلسطي ، وأصبح لكل كيان جواز مرور وحدود: البيطان على جنوبه فقسمه إل كياني ها 
 ودستور وإعلم ، وعندما كان الؤرخون السابقون يتحدثون عن هذه الرض ، كانوا يعنون هذه القطار ،

 ، لذلك فإن الفهم"حص ودمشق وفلسطي والردن " أجناد الشام أربعة : " كما قال ابن الفقيه المدان 
 الشرعي السليم لحاديث رسول ال صلى ال عليه وسلم يؤكد لكل عاقل سوي أن كل حديث نبوي

 شريف يتحدث عن فضائل الشام، فإنا يتحدث بالضرورة عن فضائل القدس الشريف والقصى البارك ،
 لن القدس الشريف هي قلب الشام والقصى البارك هو مركز هذا القلب النابض باليان الصادق

.والرباط التواصل 

 سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم: من حديث زيد بن ثابت النصاري رضي ال عنه قال              .1
 تلك: يا رسول ال وب ذاك ؟ قال : قالوا .. يا طوب للشام .. يا طوب للشام .. يا طوب للشام : " يقول 

" .ملئكة ال باسطو أجنحتها على الشام 

 وهذه الصال من الي حي تعطي لبلد : " 35ص " الرض القدسة " يقول الستاذ إبراهيم العلي ف كتابه 
 من البلد ، فإن هذا يدل على ما له من الكانة العظيمة عند ال تعال ، فحراسة اللئكة لبلد من البلدان
 دليل على مدى الرعاية والعناية الت ينحها لذا البلد ، ودعاء النب صلى ال عليه وسلم له برغد العيش

.وطيب القام والراحة دليل آخر على الكانة الت يتلها أيضاi عند رسول ال صلى ال عليه وسلم 

 بينا أنا قائم إذ: " قال رسول ال صلى اله عليه وسلم : من حديث أب الدرداء رضي ال عنه قال              .2
 رأيت عمود الكتاب احتمل من تت رأسي فظننت أنه مذهوب به ، فأتبعته بصري ، فعمد به إل الشام ،

" .إل وأن المان حيث تقع الفت بالشام 

 استقرار عمود الكتاب أو عمود : " 37ص " الرض القدسة " يقول الستاذ إبراهيم العلي ف كتابه 
 السلم ف بلد الشام ، حيث قامت اللئكة بنقله من تت رأس النب صلى ال عليه وسلم ، وف هذا

 المر إشعار بأن كمال ظهور الدين وتامه وعلوه حت يلكه الهدي عليه السلم سيكون ف بلد الشام ،
" .كما أن مبعث هذا الدين ومرجه وبدايته كان ف مكة والدينة من بلد الجاز 

 إذا فسد أهل: " قال رسول ال صلى ال عليه وسلم : من حديث معاوية بن قرة عن أبيه قال              .3



" .الشام فل خي فيكم ، ل تزال طائفة من أمت منصورين ل يضرهم من خذلم حت تقوم الساعة 

 وإن فسد أهل الشام وابتعدوا عن : " .. 44، ص " الرض القدسة " يقول الستاذ إبراهيم العلي ف كتابه 
  – ب²عد هذه المة عن دينها – وهذا يوجه أنظارنا إل الهود الائلة دينهم ، فإن ذلك يشكل علمة سوء

.. " .الت يبذلا أعداؤنا لفساد أبناء الشام ، حت يسهل عليهم السيطرة على بقية بلد السلمي 

 اللهم بارك لنا ف: " ذكر النب صلى ال عليه وسلم قال : من حديث ابن عمر رضي ال عنهما قال . 4
 اللهم بارك لنا ف شامنا ، اللهم بارك لنا ف: " وف ندنا ؟ ، قال : ، قالوا " شامنا ، اللهم بارك لنا ف يننا 

 ، قال" هنا الزلزل والفت وبا يطلع الشيطان : " ، قالوا يا رسول ال وف ندنا ؟ فأظنه قال ف الثالثة " يننا 
 لا بدأ بالدعاء للشام بالبكة ، وثن باليمن ، دل تفضيل الشام على: " العز بن عبد السلم رحه ال تعال 

 "اليمن ، مع ما أثن به على أهل اليمن ف غي هذا الديث ، فإن البداية إنا تقع بالهم فالهم 
.                          

يتبع  

  عودة لعلى                      
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 متابعة للحلقة السابقة ما زالت أجتهد أن أعطي هذا الوضوع حقه بالقدر الستطاع ، وال الوفق من قبل
 ومن بعد ، ولذلك فأتابع الكتابة عن هذا الفصل بشكل خاص مبيناi قدر القصى البارك ف القرآن والسنة
 ، مع التأكيد على ملحظة ذكرتا ف اللقة السابقة ، وأؤكد عليها ف هذه اللقة كذلك ، وهي أن كل
 حديث نبوي شريف يتحدث عن فضائل الشام ، فإنا يتحدث بالضرورة عن القدس الشريف والقصى

 البارك ، لن القدس الشريف هي قلب الشام والقصى البارك هو مركز هذا القلب النابض باليان
 الصادق والرباط التواصل ، وعلى هذا الساس سأورد بعض الحاديث النبوية الشريفة الت تتحدث عن

.فضائل الشام ، بعن أنا تتحدث عن فضائل القدس الشريف والقصى البارك

 كنت جالساi عند رسول ال صلى ال: " من حديث سلمة بن نفيل الكندي رضي ال عنه قال              .1
 أذال الناس اليل ، ووضعوا السلح وقالوا ل جهاد ، قد وضعت: يا رسول ال : عليه وسلم فقال رجل 



" .الرب أوزارها 

 كذبوا ، الن جاء القتال، ول يزال من أمت أمة: " فأقبل رسول ال صلى ال عليه وسلم بوجهه وقال
 يقاتلون على الق ، ويزيغ ال لم قلوب أقوام ، ويرزقهم منهم حت تقوم الساعة ، وحت يأت وعد ال ،

 واليل معقود ف نواصيها الي إل يوم القيامة ، وهو ي²وحي إل أن مقبوض غي ملبث ، وأنتم تتبعون
" .أفناداi ، يضرب بعضكم رقاب بعض ، وعقر دار الؤمني الشام 

 فكما نلحظ يعتب رسول ال صلى ال عليه وسلم أن عقر دار الؤمني الشام ، وإذا ما علمنا أن القدس
 الشريف هي قلب الشام ، فسندرك أن القدس الشريف هي قلب عقر دار الؤمني، وإذا ما علمنا أن

 القدس القصى البارك هو مركز القدس الشريف ، فسندرك أن القصى البارك هو مركز عقر دار الؤمني
ف كل الرض، فهل من مدكر ؟

 وعقر دار الؤمني الشام ، كأنه أشار به إل أنه عند وقت الفت يكون: " يقول المام السيوطي رحه ال 
" .الشام يومئذ آمناi منها ، وأهل السلم به أسلم 

 أخب النب صلى ال عليه وسلم ف هذا الديث بالردة الت: " يقول المام العز بن عبد السلم رحه ال 
 تقع من أراد ال تعال أن يزيغ قلبه عن السلم ، وأشار بقتل الرتدين ، ث بسكن الشام إشارة منه إل أن

 القام با الرباط ف سبيل ال تعال ، وأخباراi بأنا ثغر إل يوم القيامة ، وقد شاهدنا ذلك ، فإن أطراف
".الشام ثغور على الدوام

 : "قال رسول ال صلى ال عليه وسلم : من حديث عبد ال بن حوالة رضي ال عنه قال              .2

 فقمت فقلت خر ل يا: ، فقال عبد ال "ستجندون أجناداi ، جنداi بالشام ، وجنداi بالعراق ، وجنداi باليمن
 عليكم بالشام ، فمن أب فليلتحق بيمينه ، وليستق من غدره ، فإن ال عز وجل قد: رسول ال ؟ فقال 

" .تكفل ل بالشام وأهله 

" .ومن تكفل ال به فل ضيعة عليه : " فسمعت أبا إدريس يدث بذا الديث يقول : قال ربيعه 

 هذه بشرى لهل الشام عامة أنم ف كفالة ال تعال ، وهذه بشرى خاصة لهل القدس الشريف والقصى
 البارك وأكنافها أنم ف قلب هذه الكفالة الربانية ، بل ف مركزها ، لن القدس الشريف قلب الشام

.والقصى البارك هو مركز هذا القلب

 وأخبار النب صلى ال عليه وسلم أن الشام ف كفالة ال تعال ، وأن: " يقول العز بن عبد السلم رحه ال 



" .ساكنيه ف كفالته ، وكفالته حفظه وحايته ، ومن حاطه ال تعال وحفظه فل ضيعة عليه 

 iهذه شهادة من رسول ال صلى ال عليه وسلم باختيار الشام ، وبفضلها ، وباصطفائه: " ويقول أيضا 
 ساكنيها ، واختياره لقاطنيها ، وقد رأينا بالشاهدة ، فإن من رأى صالي أهل الشام ، ونسبتهم إل غيهم

 ولن أهل الشام عامة وأهل القدس" . ، رأى بينهم من التفاوت ما يدل على اصطفائهم واجتبائهم 
 الشريف والقصى البارك خاصة هم أهل اصطفاء واختيار ، فقد أراد ال تعال لم المتحان تلو المتحان

 والبتلء تلو البتلء ، ليبلو أخبارهم وليختب ثباتم كما يكونوا بق أهلi لذه الدرجة الرفيعة والقام
.المود الذي أكرمهم ال تعال به كما ورد ف هذا الديث النبوي الشريف 

 وإذا كانت الشام دار ابتلء ، فإن القدس الشريف هي قلب هذا البتلء ، وإن القصى البارك هو مركز
 هذا البتلء ، مع التأكيد أن هذا البتلء هو ابتلء أبدي إل قيام الساعة ، وعليه فمن أراد لنفسه هذه

 الكرامة فليوطن نفسه على الصب الطويل والتضحية الغالية والعمل التواصل حفاظاi على القدس الشريف
، iومستقبل iوحاضرا iلثغرة الت هي أهم ثغرة ف جسد المة السلمية ماضيا iونصرة للقصى البارك وسدا 
 ولن أهل الشام عامة وأهل القدس الشريف والقصى البارك خاصة هم أهل اصطفاء واختيار فسيصيبهم

 القرح والذى من كيد العداء ، كل العداء للسلم على اختلف ألوانم وأنسابم ولغاتم ، ولكنه
 سيبقى الذى الطارئ والزائل ولو لبعد حي، وسيبقى الذى الشكلي والسطحي الذي يب أن ل ينال من

.ديننا وعزيتنا وأقوالنا وأعمالنا ومواقعنا 

 جاء إعراب إل رسول ال صلى ال عليه: " من حديث عتبة بن عبد السلمي رضي ال عنه قال              .3
 نعم وفيها شجرة تدعى طوب وهي تطابق الفردوس ،:  – يعن ف النة – فاكهة ؟ فقال أفيها: وسلم فقال 

 وليس من شجر أرضك بشيء يشبهه ، ولكن هل أتيت الشام ،: أي شجرة أرضنا تشبهه ؟ قال : فقال 
 فإنا تشبه شجرة ف الشام يقال لا الوزة تنبت على ساق واحدة ، ث ينتشر: ل يا رسول ال ؟ قال : قال 

.، وذكر بقية الديث .. " أعلها 

 تشبيه أشجار الشام بشجر النة لو تأكيد على بركة الشام ، وهو تأكيد على أن القدس الشريف هو قلب
 هذه البكة وأن القصى البارك هو مركز هذه البكة ، وما دام المر كذلك ، فل عجب أن نعلم أن

 القصى البارك هو أرض الشر والنشر ، ول عجب أن نعلم أنه بوابة الرض إل السماء ف رحلة العراج
 ، وما دام المر كذلك ، يعلنا نطمئن أن أرض الشام عامة وأرض القدس الشريف والقصى البارك

 خاصة ، هذه الرض الت تشبه أشجارها شجر النة ل ينبت ف هذه الرض أشواك وإن نبتت هذه
.الشواك فسيكون أجلها قصي 



 سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول: من حديث عبد ال بن عمرو رضي ال عنهما قال              .4
 إن سليمان سأل ال ثلثاi فأعطاه اثنتي وأرجو أن يكون أعطاه ال الثالثة ، سأله أن يكم بكم يواطئ: " 

 حكمه فأÑعطي ، وسأله ملكاi ل ينبغي لحد من بعده فأعطاه ، وسأله أيا عبد أتى بيت القدس ل يريد إل
" .الصلة فيه ، إن يكون من خطيئته كيوم ولدته أمه 

 إذن هذا هو بيت القدس مطهرة للذنوب والطايا ، ولكن لن صدق بالقول وأخلص بالعمل وواصل
 العطاء ، نصرة ل تعال ولدين ال تعال ونصرة للقدس الشريف والقصى البارك ، فرسول ال صلى ال

 iبعن.. " أيا عبد أتى بيت القدس ل يريد إل الصلة فيه : " .. عليه وسلم يؤكد لنا ف هذا الديث قائل ، 
 أن هذا العبد أتى بيت القدس كري الوقف وصاف النية وطاهر الطوية ، ل يمل غشا ول تزويراi ول

 تدليساi ول تريفاi ، بل يمل الرادة الواضحة أن يصلي ف بيت القدس ، تثبيتاi لبيت القدس حت يبقى
 عقر دار السلم ، وحصن التوحيد ، وقلعة اليان ، ومشعل الق ، والصخرة الباركة الت تتحطم عليها

 كل الؤامرات ـ نعم من أتى بيت القدس ل يريد إل الصلة فيه كان بيت القدس له مطهرة الذنوب
.والطايا ث رفعا للدرجات ف الخرة ، وكذلك طريقاi إل التمكي ف الرض والمامة ف الدين 

  عودة لعلى                    
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 ليس صعباi على أي عاقل أن يلحظ بوضوح تام أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قد جعل القصى
 البارك مشروع ترير متواصل إل قيام الساعة ، والطلوب من المة السلمية والعال العرب مواصلة

 السعي إل تريره دون توقف ، بداية من جيل الصحابة رضي ال عنهم إل ما شاء ال من أجيال لحقة ،
 والطلوب عدم التثاقل إل الرض إذا ألت بالقصى البارك أية نائبة ف أي زمان كان ، وف عهد أي جيل

 كان ، لن النطق السلمي السوي يقول ، أن رسول ال صلى ال عليه وسلم يوم أن جعل القصى
 البارك مشروع ترير فإن ذلك يعن أن القصى البارك يسي ف انتكاسات عديدة ستطال طهره وبركته
 وحريته ، والطلوب البادرة إل تريره ، وقد كانت مثل هذه النتكاسات ف الاضي ، كما هي اليوم ،

 وقد تكون ف الستقبل ، لذلك فعلينا أن نفهم أن ترير القصى البارك هو مشروع متواصل كلما ألت به
 انتكاسة ، بعن أن قضية تريره ليست لرة كانت ولن تعود ، بل ليست لرتي أو لرات كانت ولن تعود



 ، بل أن قضية تريره مشروع تربوي ووحدوي يب أن يمع المة السلمية والعال العرب ، وأنا شخصيا
 لدي القناعة الطلقة أن المة السلمية والعال العرب باجة ماسة إل القصى البارك كي يوحد فرقتهم

 ويمع تزقهم ، هذه الفرقة وهذا التمزق الذي جاء ثرة نكدة لدعوات جاهلية معاصرة كاذبة ما أسنت
 وما أغنت من جوع ، وما حفظت للمة السلمية والعال العرب دنيا ول ديناi ، بل أضاعت النسان

 والوطان وبات كل شيء فينا ف خطر ، لذلك هناك حاجة ماسة وفورية إل تديد أحياء القصى البارك
 كمشروع ترير دعا إليه الرسول ممد صلى ال عليه وسلم ، وسأجتهد أن أورد مموعة شواهد نبوية

.تؤكد ما أقول بإذن ال تعال 

 :يا نب ال ، أفتنا ف بيت القدس ، فقال : " عن ميمونة مولة النب صلى ال عليه وسلم قالت              .1

 أرأيت من ل يطق: أرض الشر والنشر ، ائتوه فصلوا فيه ، فإن صلة فيه كألف صلة فيما سواه ، قالت 
" .فليهد إليه زيتاi يسرج فيه ، فإن من أهدى له كان كمن صلى فيه : أن يتحمل إليه أو يأتيه ؟ قال 

 فعل أمر من" ائتوه " ، وواضح أن " ائتوه " ف هذا الديث الشريف يقول رسول ال صلى ال عليه وسلم 
 الرسول صلى ال عليه وسلم للمة السلمية مأمورة أن تأت القصى البارك ، ومأمورة أن تصلي ف
 القصى البارك ، بعن أنا مأمورة أن تزيل كل العقبات الت تول ما بينها وبي إتيان القصى البارك

 والصلة فيه ، كعلقة دائمة إل قيام الساعة ، وليس لرة واحدة ، وهذا ل يتم إل من خلل ترير القصى
 البارك ، وهذه العلقة لن تنضج ولن تصدق إل من خلل تويلها إل مشروع ترير القصى البارك الدائم
 والدائب والبدي ، وواضح أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال هذا القول وأصدر هذا المر يوم إن
 كانت الدولة السلمية ف مهدها ، ويوم إن كان القصى البارك يضع لسيطرة الروم بن الصفر ، ومع

 ، وهذا يعن للصحابة.. " فصلوا فيه " ، ث يليه أمر نبوي آخر " ائتوه " ذلك يأت هذا المر النبوي الواضح
 فصلوا" ث المر النبوي .. " ائتوه " رضي ال عنهم أن أزيلوا عقبة الروم الت تول بينكم وبي المر النبوي 

 وهذا يعن للمة السلمية لحقاi إل قيام الساعة أن أزيلوا كل عقبة استثنائية قد تطرأ ف أي زمن.. " فيه 
 ، وكل ذلك ما ت ولن يتم إل من خلل اعتبار.. " فصلوا فيه " كان ، وتول بينكم وبي المر النبوي 

.القصى البارك مشروع ترير أبدي 

 أنه كان عند رسول ال صلى ال عليه وسلم وهو يود" روى الطبان عن شداد بن أوس              .2
 إن الشام ستفتح ، وبيت القدس سيفتح ،: مالك يا شداد ؟ قال ضاقت ب الدنيا ، فقال : بنفسه ، فقال 

".وتكون أنت وولدك من بعدك أئمة فيهم إن شاء ال تعال 

 ف هذا الديث الشريف يتمازج المر مع الصل ، وتتمازج البشرى مع الصب ، وتتمازج الوصية مع



 الرص والتذكي ، حت اللحظات الخية من حياة رسول ال صلى ال عليه وسلم ف هذه الدنيا ، وكل
 ذلك جع رائع من التأكيدات أن القصى البارك مشروع ترير أبدي ، فشداد بن أوس رضي ال عنه

 عندما بشر بذه البشرى اليقينية ، إل وهي" يود بنفسه " .. يبنا أن رسول ال صلى ال عليه وسلم كان 
 ترير القصى البارك أو فتح بيت القدس ، وهذا يبي لكل عاقل منا أن قضية القصى البارك ما غابت

 عن تفكي رسول ال صلى ال عليه وسلم حت وهو على فراش الوت ، بل كانت قضية أساسية ف
 أحاديثه الشريفة وف توجيهاته الكرية ، فكانت بشرى فتح قريب ف حياة المة ، وليس الهم على يد أي

 قيادة إسلمية سي²فتح القصى البارك من قيادات السلمي الصادقة ، ول على يد أي جيل من أجيال
 السلمي الصادقة ، الهم أن يفتح القصى البارك كمشروع ترير أبدي ، والهم أن يرتبط بالمة ل بفرد
 منها ، لن عمر القصى البارك أطول من أعمار الفراد ، فعمره متد إل ما شاء ال كامتداد عمر المة

 السلمية، لذلك فكل من تسول له نفسه من قيادات اليوم أو الستقبل أنه هو الوحيد الؤهل لتحرير
 القصى البارك وإل فإن القصى البارك سيضيع ، إن مثل هذا القائد هو قائد واهم ومتعثر ، وأخشى ما
 أخشاه أن هذا القائد يتخذ من تفكيه الرفوض ذريعة للمساومة على القصى البارك ، أو الديث ولو

  على حساب القصى البارك ، لذلك نذكر صاحب هذا التفكي الرفوض" هيكل " سراi عن إمكانية بناء 
 هذا رسول ال صلى ال عليه وسلم بش=ر بتحرير القصى البارك ،: – كائناi ما كان – ونذكر أنفسنا ونقول 

 وما كان ترير القصى البارك على عهده ، وهو الكرم من عند ال تعال برحلة السراء والعراج ، فرغم
 أنه قام بتحرير القصى البارك تريراi روحياi ف رحلة السراء والعراج ، ورغم أنه سيد ولد آدم ، ولو دعا

 ال تعال أن يدمر الروم وأن يفتح له أبواب القصى البارك وأن يدخلها فاتاi بيش وانتصار ، لو دعا ال
 تعال بذلك لستجاب ال دعاءه ، ولكن رسول ال صلى ال عليه وسلم رضي لنفسه أن يبشر بتحرير
 القصى البارك وهو على فراش الوت ، ورضي لنفسه أن يرب المة السلمية على قاعدة أن القصى

 البارك مشروع ترير أبدي ، ورضي لنفسه أن يرب المة السلمية على أوامر واضحة با يتعلق بالقصى
 ، رضي رسول ال صلى ال عليه وسلم لنفسه كل ذلك ، حت يعلمنا أن" فصلوا فيه .. ائتوه " البارك 

 قضية القصى البارك قضية أمة وليس قضية فرد منها ، وأن مصي القصى البارك جزء من مصي المة
 السلمية وليس جزءاi من مصي فرد منها ، وعلى هذا الساس بش=ر شداد بن أوس وبش=ر عشرات من
 الصحابة رضي ال عنهم بفتح بيت القدس أو ترير القصى البارك كما سيتضح لنا ذلك من خلل ما

 سنستعرض من أحاديث نبوية حول هذا الوضوع تديداi ، وواضح أن شداد بن أوس رضي ال عنه جاء
 ، فماذا كان العلج" ضاقت ب الدنيا : " شاكياi إل رسول ال صلى ال عليه وسلم ، جاء وهو يقول 

 النبوي لذا الال الوقع على شداد ؟ كان واضحاi وكان بلسماi شافياi ، ففوراi قال له الرسول صلى ال
 ، بعن أن بشرى فتح بيت القدس" إن الشام ستفتح ، وبيت القدس سيفتح .. ليس عليك : " عليه وسلم 



!!أو ترير القصى البارك كانت هي الطب النبوي لشداد بن الوس يوم إن ضاقت عليه الدنيا

 فيا أمة السلمي والعرب ، قد ضاقت بكم الدنيا ، قد ضاقت بكم الرض با رحبت ، وعلجكم هو
 الطب النبوي الشاف من كل داءات الزية والتخاذل والنبطاح والرولة ، إن علجنا جيعاi أن ندد إحياء
 القصى البارك كمشروع ترير أبدي ، ونلحظ ف هذا الديث النبوي الشريف أن رسول ال صلى ال
 عليه وسلم يبشر شداداi أنه سيكون من بي الفاتي ، وإن شداداi سيدخل بيت القدس وسيكون له ذرية

.فيها 

 " ..ففي ختام هذا الديث النبوي الشريف قال رسول ال صلى ال عليه وسلم لشداد رضي ال عنه 

 ، وهذا ما كان ، فقد ظل شداد بن أوس رضي" وتكون أنت وولدك من بعدك أئمة فيهم إن شاء ال تعال 
 ال عنه على قيد الياة بعد وفاة رسول ال صلى ال عليه وسلم وبعد وفاة الليفة الول أب بكر الصديق

 رضي ال عنه ، إل أن ت فتح بيت القدس وترير القصى البارك ف عهد الليفة الفاروق عمر بن
 هـ ودفن ف مقبة الرحة58الطاب رضي ال عنه ، فدخلها شداد بن أوس رضي ال عنه ، ومات سنة 

 اللصقة لباب الرحة – أحد أبواب القصى البارك – هذا الباب الواقع ف الهة الشرقية من السجد
 القصى البارك ، هناك يرقد شداد بن أوس وعدد من الصحابة رضي ال عنهم ل يعلم عددهم إل ال

.تعال 

يتبع

  عودة لعلى                    
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 ل زلت أرى ف هذا الوضوع على وجه التحديد موضوعاi أساسا ف حياة كل مسلم ومسلمة على وجه
 الرض ، وعلى هذا العتبار يب علينا كأمة إسلمية وعال عرب أن نفقهه جيداi ، وأن نعلمه لبنائنا

 وأحفادنا ، وأن نقدر له قدره ف كل زمان ومكان وظرف ير علينا وعلى القصى البارك ، لن كون
 القصى البارك مشروع ترير أبدي فهذا يعن أنه أمانة ف أعناقنا ، سنسأل عنها بي يدي ال تعال يوم

 القيامة ، ولذلك سأواصل إيراد الشواهد النبوية الت تؤكد حقيقة أن القصى البارك مشروع ترير أبدي



.

 إن ابتليتنا بعدك بالبقاء ، أين: قلت يا رسول ال : " روى المام أحد عن ذي الصابع فال              .1
" .عليك ببيت القدس فلعله أن ينشأ لك ذرية يغدون إل ذلك السجد ويروحون : تأمرنا ؟ قال 

 ل شك أن الستشار مؤتن ، ول شك أن النب صلى ال عليه وسلم أفضل من يستشار ، ول شك أن
 النب صلى ال عليه وسلم أصدق من ينصح ويسدد ويوجه ، وواضح كل الوضوح أن الرسول صلى ال

 عليه وسلم قد اختار بيت القدس كملذ من الفت إذا أطلت الفت برأسها ، وكقلعة صمود إذا ابتلي
 السلم بالبقاء يوم أن تضيق الرض عليه با رحبت ، وكان بإمكان الرسول صلى ال عليه وسلم أن يضع
 الصحاب الليل ذا الصابع رضي ال عنه ف خيارات شت ، كأن يقول له عليك بكة أو الدينة أو البشة
 أو اليمن أو بيت القدس ، إل أن رسول ال صلى ال عليه وسلم حدد مكاناi واحداi وواضحاi وقال ناصحا

 iث اتبع الرسول صلى ال عليه وسلم هذه النصيحة بقوله لذي الصابع …" عليك ببيت القدس " أمينا 
 بعن أن صمودك ف بيت القدس يا ذا" فلعله إن ينشأ لك ذرية يغدون إل ذلك السجد ويروحون 

 الصابع يب أن ل يكون فردياi خاصاi بك فقط ، يب أن ل يبقى الصمود ف بيت القدس مربوطاi ببقائك
 على قيد الياة ، فإذا بقيت بقي هذا الصمود ، وإذا مت اندثر ، ل يوز ذلك ف أية حال من الحوال ،

 بل يب أن يتحول الصمود ف بيت القدس إل مشروع يبدأ بك يا ذا الصابع وينتقل إل أبنائك
 وأحفادك ومن يليهم من أجيال متعاقبة حت قيام الساعة ، نعم هذا هو الفهم الوحيد والصواب الذي يب

.أن نفهمه ونفقهه ونبلغ به من عاش معنا ومن سيولد بعدنا إل ما شاء ال تعال 

 رأيت: " قال رسول ال صلى ال عليه وسلم : " من حديث عبد ال بن حوالة رضي ال عنه قال              .2
 ليلة أسري بن عمودا أبيض كأنه لؤلؤة ، تمله اللئكة ، فقلت ما تملون ؟ فقالوا عمود السلم ، أمرنا

 أن نضعه بالشام ، وبينا أن نائم رأيت عمود الكتاب اختلص من تت رأسي ، فظننت أن ال تعال قد تلى
 يا: عن أهل الرض ، فاتبعته بصري ، وإذا هو نور ساطع بي يدي حت وضع بالشام فقال ابن حوالة 

" .عليك بالشام : رسول ال خر ل ، قال 

 مرة أخرى نقول أن الستشار مؤتن ، وأن رسول ال صلى ال عليه وسلم هو خي من يستشار ، وواضح
 ف سياق هذا الديث الشريف أن الصحاب الليل ابن حوالة رضي ال عنه يستشي رسوله صلى ال عليه
  وسلم أن يتار له الرسول الكري صلى ال عليه وسلم مكاناi آمناi يفظ فيه ابن حوالة إيانه وعبادته وعزه

 iوقلب الشام هو" عليك بالشام : " وكرامته ، وواضح أن الرسول صلى ال عليه وسلم يؤكد له قائل ، 
 بيت القدس ، وشريان هذا القلب الساس هو السجد القصى البارك ، بعن أن خندق التوحيد الول ف



 هذه النصيحة هو السجد القصى البارك ، مع التأكيد أن هذا الندق الصابر الصامد كان وسيبقى
.مشروعاi أبدياi ل يتغي ول يتبدل ول يقيل ول يستقبل 

 فمن بث عن حلوة اليان صادقاi ف طلبها ففي السجد القصى البارك ، ومن طلب العلى وسهر الليال
 لعزة الدين وخي الخرة ففي السجد القصى البارك ، فإذا كان السجد القصى البارك بذه اليزات لنا

 ولن سبقنا ولن سيلحقنا حت قيام الساعة ، إذا كان السجد القصى البارك كذلك ، أفل نجل على
 أنفسنا ونستحيي من ربنا ونكون للقصى البارك كما هو لنا ، ولن نÖصÕد²قÖ ف العلقة التبادلة إل إذا أبقينا

القصى البارك مشروع ترير أبدياi ، نعطيه ول نكتسب به 

 iأبدا.

 قلت يا رسول ال أين: " من حديث بر بن حكيم بن معاوية القشيي عن أبيه عن جده قال              .3
" .إنكم مشورون رجالi وركباناi وم²جÕرÖوÕنØ على وجوهكم : " قال ( وأومأ بيده نو الشام : ) تأمرن ؟ قال 

 إنه جواب من الناصح المي ممد صلى ال عليه وسلم يؤكد من خلله انفراد القصى البارك – الشريان
 الساس لكل الشام – بذه اليزة الفريدة ف الاضي والاضر والستقبل ، فكل حريص على دينه سع من

 iواحدا iعليك بالشام " أو بأسلوب أعم " عليك ببيت القدس " رسول ال صلى ال عليه وسلم جوابا "، 
 : "وهذا الواب نده ف الديث النبوي الشريف الروي ن عبد ال بن عمر رضي ال عنهما عندما قال 

 "ستخرج نار من نو حضرموت ، أو من حضرموت تشر الناس : " قال رسول ال صلى ال عليه وسلم 

 عليكم بالشام بعن عليكم بالشام عامة وعليكم ببيت القدس خاصة: ما تأمرنا ؟ قال : يا رسول ال : قلنا 
 وعليكم بالقصى البارك بشكل أخص ، فالقدس الشريف قلب الشام ، والقصى البارك شريان هذا

 القلب الساس ، وحاشاi لرسول ال صلى ال عليه وسلم أن يكتم نصيحة عن المة السلمية ، فلو أن
 الرسول الكري صلى ال عليه وسلم علم أرضا أخرى غي الشام تمي من نار الفت ومن نار أعداء

 السلم لذكرها ، ولو أن الرسول صلى ال عليه وسلم علم أرضاi خياi من الشام تصلح لماية من لأ
 إليها أو أوى إليها أو فر بدينه إليها لذكرها الرسول الكري صلى ال عليه وسلم ولكن ماذا عسانا نفعل ،
 هذا قدر ال ، وال العليم الكيم الكري يتص برحته من يشاء ويود بكرمه على من يشاء ، فالشام عامة

 والقدس الشريف خاصة والقصى البارك بشكل أخص هي ملذ الوحدين إل قيام الساعة ، وهي بذلك
 مشروع ترير أبدي إل قيام الساعة ، ومن هنا علينا أ، نعلم عظمة العطاء الوكول للمة السلمية والعال

.العرب الذي يب أن نقدمه لذا الشروع البدي إل قيام الساعة 



 سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول لذيفة بن: " من حديث وائلة رضي ال عنه قال              .4
 : "اليمان ، ومعاذ بن جبل ، وها يستشيانه ف النل ، فأومأ إل الشام ث سأله فأومأ إل الشام ، قال 

  – عز وجل – يسكنها خيته من خلقه ، فمن أب فليلحق بيمينه ، عليكم بالشام ، فإنا صفوة بلد ال
" .عز وجل – تكفل ل بالشام وأهله  وليسق من غدره ، فإن ال – 

 الشام عامة!! إن معن هذا الديث النبوي الشريف أوضح من الشمس ف كبد السماء ليس دونا سحاب 
 !والقدس الشريف خاصة والقصى البارك بشكل أخص ، فهل استيقظ النائم فينا ؟ وهل تنبه العقل منه ؟

 القصى: فيا أمة السلمي ف كل العال ويا عالنا العرب ف أي مكان أل يئن لكم أن تدركوا هذه القيقة 
.البارك مشروع ترير أبدي 

يتبع

  عودة لعلى                      

 

(3)القصى البارك مشروع ترير أبدي . 20

 

 لقد توقفت عدة أسابيع عن متابعة كتابة هذه اللقات بسبب زيارت للجالية السلمية ف الوليات التحدة
 ، ولقد تأكدت خلل تلك الزيارة أن قضية السجد القصى البارك ما زالت هي القضية الساس الرشحة

 لتوحيد صف المة السلمية والعال العرب ، فقد أكرمن ال تعال وتدثت عشرات الرات عن هذه
 القضية وكنت كلما تدثت عنها وعن الؤامرات الت تاك لدم السجد القصى البارك وبناء هيكل على

 حسابه ، كنت أنظر كيف كانت توجل القلوب وتدمع العيون وتشرئب العناق باحثة عن دورها
 iنعم لنا قضية السجد القصى البارك ، وهي ليست!! الطلوب ، ومبدية كل الستعداد للقيام به فورا 

 كأية قضية كانت ، وهذا ما زاد قناعت أكثر وأكثر إننا مطالبون بإحياء هذه القضية فوراi كمشروع ترير
 أبدي يمع السلمي والعرب والفلسطينيي ف صف واحد ل يشذ عنه إل كل مارق شاذ من اتباع أب

 وما ل أعرفه أكثر – الت تؤكد ضرورة إحياء لذلك سأستكمل عرض بقية الدلة الت أعرفها – !! رغال 
!قضية السجد القصى البارك كمشروع ترير أبدي إل قيام الساعة

 يا رسول ال خر ل بلداi أكون فيه ، فلو: " من حديث عبد ال بن حوالة رضي ال عنه ، قال              .1



.عليك بالشام : أعلم أنك تبقى ل أختر على قربك شيئاi قال 

 يا شام ، أنت: أتدري ما يقول ال تعال ف الشام ؟ أن ال تعال يقول : " فلما رأى كراهت للشام قال 
".صفوت من بلدي ، أدخل فيك خيت من عبادي ، إن ال تكفل ل بالشام 

 مرة بعد مرة أؤكد أن القدس الشريف هي قلب الشام وأن القصى البارك هو الشريان الساس الذي يد
 هذا القلب بالياة ، وف هذا الديث النبوي الشريف نلحظ هذه النصيحة المينة من رسول ال صلى

 ال عليه وسلم لعبد ال بن حوالة، وهي نصيحة أمينة تؤكد نفسها ف أكثر من حديث نبوي شريف ،
 وعلى لسان أكثر من صحاب كانوا قد طلبوا النصيحة من رسول ال صلى ال عليه وسلم فنصحهم

 بسكن الشام عامة أو بسكن بيت القدس خاصة ، فقد قال هذه النصيحة رسول ال صلى ال عليه وسلم
 لشداد بن أوس وذي الصابع ومعاوية القشري وحذيفة بن اليمان ومعاذ بن جبل وآخرين من الصحابة

 رضي ال عنهم ، وهذا يدل على أن رسول ال صلى ال عليه وسلم كان ينصحهم بسكن هذا الكان عن
 سبق إصرار واضح من رسول ال صلى ال عليه وسلم ، وبا أن الناصح أمي ، وبا أن رسول ال صلى

 ال عليه وسلم خي ناصح على وجه الرض وخي أمي على وجه الرض ، فقد اختار هذا الكان هذا
 الكان لسكن الصحابة رضي ال عنهم من بعده ، لن هذا الكان وبق سيبقى قلعة التوحيد وحصن الدين

 ومعقل اليان إل قيام الساعة ، وسيبقى رافعة التاريخ السلمي كلما عصفت بالسلمي عاصفة أو ألت
 بم مصيبة كادت أن تأت على جذورهم ، فتذرها قاعاi صفصفا ، وسيبقى صوت اليقي وبارقة المل
 وخيوط الفجر الصادق لمة السلمي على مدار الزمان إل قيام الساعة ، يشحذ فيهم العزية ويقوي

 الرادة ويثبت القدام وينادي قيهم الثبات الثبات ، نعم هكذا كان السجد القصى الكمة العادلة الت
 حكمت كل الطغاة التطاولي على أرض الشام والقدس الشريف ، حكمت على كل أولئك الردة الصغار
 بكم عدل ل يبق لم جيشاi ول دولة ول راية ول بوقاi مغروراi ، ضمن هذه الكمة صدر قرار الكم على

 الصليبي والتتار ومن سبقهم ومن لقهم ، وهكذا سيبقى قرار الكم قائماi إل قيام الساعة ، ومن هذه
 وغيها من قبل ومن بعد من مواقع" عي جالوت " و " حطي " الكمة صدر قرار الكم الذي تسد ف 

 فكلما كان يقال ف!! أكدت مرة بعد مرة أن السجد القصى البارك مشروع ترير أبدي إل قيام الساعة 
 ل وألف ل ول تزال: الاضي ضاع السلمون كان السجد القصى البارك يقول كلمته الخية الت تقول 

 وكلما كان يقال ف الاضي غربت شس السلم!! طائفة من السلمي على الق ظاهرين لعدوهم قاهرين 
 ل وألف ل والي ف السلم: إل البد كان السجد القصى البارك يقول كلمته الخية الت تقول

 هكذا كان السجد القصى البارك وهكذا سيبقى ، وهذا ما يرشحه بق أن!! والسلمي إل يوم الدين 
 يتربع على عرش هذا الدور البارك كمشروع ترير أبدي خلل الصراع البدي بي السلم وأعدائه وبي



 ولذلك قال رسول ال صلى ال عليه وسلم!! السلمي والظالي إل أن يرث ال تعال الرض ومن عليها 
 يا شام ،: "أتدري ما يقول ال تعال ف الشام ؟ ، إن ال تعال يقول : " لعبد ال بن حوالة رضي ال عنه 

 وقد تبتلى الشام صفوة البلد ، وقد تبتلى القدس الشريف قلب صفوة البلد ،" !! أنت صفوت من بلدي
 وقد يبتلى السجد القصى البارك شريان قلب صفوة البلد ، قد يبتلون بزحف من جراد الشر أو جراد

 البشر ، ولكن سيبقى هذا البتلء منة تقود إل منحة ، وسيبقى صباi يقود إل نصر ، وكرباi يقود إل
 ولذلك قال رسول!! فرج ، وعسراi يقود إل يسر ، وليلi يقود إل فجرÚ صادق على منهاج النبوة الول 

 ، وهذه بشائر" إن ال تكفل ل بالشام وأهله : " ال صلى ال عليه وسلم لعبد ال بن رواحه رضي ال عنه 
 حق يقينية من رسول ال صلى ال عليه وسلم ، تترجم حقيقة الكرامة الت أكرم ال تعال با أرض الشام
 وأهل الشام ، والقدس الشريف وأهل القدس الشريف ، والسجد القصى البارك وأهل السجد القصى
 البارك ، مع الدراك الواعي منا أن هذه القدس الت أكرمها ال تعال وهذا القصى الذي أكرمه ال تعال
 سيبتليهم ال تعال وسيبتلي أهلهم ، ليكون صبهم على البتلء هو ثن الكرامة الت اجتباها ال تعال با

.اشتدي أزمة تنفرجي : وقدياi قالوا !! بالصب واليقي تنال المامة بالدين : ، وقدياi قالوا 

 إنكم: " من حديث أب الدرداء رضي ال عنه قال ، عن النب صلى ال عليه وسلم قال              .2
 عليكم: )فخ·زÕ لنا يا رسول ال ؟ قال : ستجدون أجناداi ، جنداi بالشام ومصر والعراق واليمن ، قالوا 

 فمن ل يطق الشام فليلحق بيمينه ، فإن ال: ) أنا أصحاب ماشية ، ول نطيق الشام ، قال : قالوا ( . بالشام
 ، هذا الديث النبوي الشريف يثل جزءاi من هذا الشد البارك من الحاديث النبوية( قد تكفل ل بالشام 

 الشريفة الت تؤكد للصحابة رضي ال عنهم ضرورة سكن الشام ، أو بعن آخر ضرورة سكن القدس
  والسجد القصى البارك شريان هذا القلب التدفق عزة وكرامة ، ولاذا الشام ؟ لاذا القدس الشريف

 الشريف قلب الشام ؟ لاذا السجد القصى البارك شريان هذا القلب ؟ لنا البقعة الباركة الت اجتمعت
 فهي خية ال من أرضه ، ويتب!! فيها خصائص أهلتها بق أن تبقى مشروع ترير أبدي إل قيام الساعة 

 إليها خيته من عباده ، وفيها معسكر اليان عند الفت ، وفيها الطائفة الظاهرة على الق ، وعنها قال
 ، وعليها ملئكة ال باسطة أجنحتها ، وفيها وضع" يا طوب للشام : " رسول ال صلى ال عليه وسلم 

 اللهم بارك لنا: " عمود السلم ، وهي أرض الشر والنشر ، وفيها قال رسول ال صلى ال عليه وسلم 
 ، وقد تكفل ال تعال بفظ الشام وحفظ القدس الشريف قلب الشام وحفظ السجد القصى" ف شامنا 

 لذلك فإن كل مؤمن!! البارك شريان قلب الشام ، وحفظ أهلها وأرضها ودينهم وديومة البكة فيها 
 صادق ويقظ لو تدبر كل هذه اليزات الت خص ال تعال با الشام والقدس الشريف والقصى البارك

 لدرك فوراi أنا بق ستبقى با تمل من هذه اليزات مشروع ترير أبدياi إل قيام الساعة ، ولذلك ند أن



 ، نصيحة أمينة" عليكم بالشام " ، نعم " عليكم بالشام : " رسول ال صلى ال عليه وسلم قال لب الدرداء 
 قيلت لب الدرداء رضي ال عنه ، ولعشرات الصحابة رضي ال عنهم ، وستبقى كما هي إل قيام الساعة

" .عليكم بالشام : " 

 إذا فسد أهل: " رسول ال صلى ال عليه وسلم : من حديث معاوية بن قرة ، عن أبيه قال              .3
" .الشام فل خي فيكم ، ل تزال طائفة من أمت منصورين ل يضرهم من خذلم ، حت تقوم الساعة 

 فكلما(: " الرض القدسة بي الاضي والاضر والستقبل ) ف كتابه القيم ( إبراهيم العلي ) يقول الستاذ 
 كان أهل الشام أكثر قرباi من دينهم وأكثر تسكاi بأحكامه ، وحرصاi على الدفاع عن حرمته ، كلما

 وإن فسد أهل الشام وابتعدوا عن دينهم فإن ذلك يشكل علمة سوء ف بعد.. كانت أمة السلم بي 
 وهذه.. وهذا يوجه أنظارنا إل الهود الائلة الت يبذلا أعداؤنا لفساد أبناء الشام .. هذه المة عن دينها 

 لفته أخرى ل بد أن نقف عندها ف هذا الديث ، وهي ربط النب صلى ال عليه وسلم بي أثر فساد أهل
 ولذلك يب الرص على نصرة هذه الطائفة.. الشام على أمة السلم ، وبي بقاء الطائفة النصورة 

 الوجودة ف أرض الشام ، ول ينع هذا الديث أن يكون هناك من أبناء السلمي ف بلد السلمي الختلفة
 من هم على قلب هذه الطائفة ، ويرصون على نصرتا وتأييدها ، ولكن جهرة هذه الطائفة النصورة

" .موجودون ف أرض الشام 

 بعد ذلك هل هناك مؤمن عاقل يشكك ف بدهية قول أن السجد القصى البارك مشروع ترير أبدي ؟
 حي على الفلح( .. ) حي على الصلة : ) فمت يستيقظ النائم فينا ؟ ومت ينتبه العاقل ؟ ومت نردد صادقي 

( ..الصلة خي من النوم ( .. ) 

يتبع

  عودة لعلى                    

 

(1)القصى البارك سنام المة البدي . 21

 

 قد تتعثر المة السلمية ف سيها ، ولكن تعثرها ليس أبديا ، وحت لو طال هذا التعثر لسنوات طوال
 فستنهض من عثرتا بإذن ال تعال ، لن سنة التعثر إن كانت جزءا من مسية المة السلمية فإن سنة



 النهوض جزء من مسيتا كذلك ، وعلى هذا الساس نستطيع أن نقول أن المة السلمية قد تكب على
 وجهها خلل حركة التاريخ ، ولكنها سرعان ما تنتصب وتشي سوية على صراط مستقيم ، لن سنة

 الكبو على الوجه إن كانت جزءا من مسية المة السلمية فإن سنة النتصاب السوي جزء من مسيتا
 كنا قعودا ف السجد وكان بشي بن سعد: كذلك ، وف ذلك يقول النعمان بن بشي رضي ال عنهما

 أتفظ حديث رسول ال صلى ال... يا بشي بن سعد : رجل يكف حديثه ، فجاء أبو ثعلبة الشين فقال 
 قال رسول ال... أنا أحفظ خطبته ، فجلس أبو ثعلبة فقال حذيفة : عليه وسلم ف المراء ؟ فقال حذيفة 

 تكون النبوة فيكم ما شاء ال أن تكون ، ث يرفعها ال إذا شاء أن يرفعها ، ث تكون: " صلى ال عليه وسلم
 خلفة على منهاج النبوة ، فتكون ما شاء ال أن تكون ، ث يرفعها إذا شاء أن يرفعها ، ث تكون ملكا

 أو كما قال" جبيا فتكون ما شاء ال أن تكون ، ث يرفعها ، ث تكون خلفة على منهاج النبوة ، ث سكت 
.صلى ال عليه وسلم

 فإذا تأملنا هذا الديث الشريف جيدا ، وإذا تدبرنا حركة المة السلمية فيه ، ند أنا بي تعثر ونوض
 وبي كبو على الوجه وانتصاب سوي سينتهي ل مالة إل قيام خلفة على منهاج النبوة ، ومن الواضح
 لكل دارس لركة تاريخ المة السلمية إن كل هذه الراحل الت وردت ف هذا الديث الشريف قد

 تققت ف حياة المة السلمية ، من مرحلة النبوة ف حياة رسول ال ، ومن اللفة ف زمن اللفاء
 الراشدين ، ومن اللك العاض ف زمن اللفة الموية والعباسية والعثمانية حت سقوط اللفة ف عام

 ، حيث ابتدأت مرحلة الكم البي، وهي الرحلة الت تعيشها المة السلمية هذه اليام ونن 1924
 ننتظر بيقي تقيق الرحلة الخية الت بشر با الرسول صلى ال عليه وسلم ف ناية هذا الديث الشريف

 "ث سكت :" .. ويقول راوي هذا الديث الشريف بعد ذلك " ث تكون خلفة على منهاج النبوة : " ... قال 

 أي ث سكت رسول ال صلى ال عليه وسلم ، بعن أن هذه اللفة النتظرة القريبة الت ستكون على
  ما شاء ال لا من أشراط الساعة الكبى، منهاج النبوة ، ستمتد إل ناية الكون وستعايش وتعاصر

 وستكون القدس الشريفة هي القلب النابض لذه اللفة وسيكون القصى البارك هو الشريان الساسي
 الذي يدها بالياة وحركة تديد اليان ومراغمة الباطل ، والذي يؤكد ما قلته هو ما يرويه ابن زغب

 نزل علي عبد ال بن حوالة الزدي فقال بعثنا رسول ال صلى ال عليه وسلم لنغنم: اليادي حيث يقول 
 اللهم ل تكلهم إل" على أقدامنا ، فرجعنا فلم نغنم شيئا وعرف الهد ف وجوهنا ، فقام فينا فقال 

 ، ث وضع" فأضعف عنهم ، ول تكلهم إل أنفسهم فيعجزوا عنها ، ول تكلهم إل الناس فيستأثروا عليهم 
 يا ابن حوالة ، إذا رأيت اللفة قد نزلت الرض القدسة: " يده على رأسي – أو قال على هامت ث قال 

" .فقد دنت الزلزال والبلبل والمور العظام ، والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك 



 فالتدبر لركة المة السلمية ف هذا الديث الشريفة يد بوضوح جلي أن اللفة السلمية ستنل
 وهو أمر يقين – وكانت القدس الشريفة عاصمة هذه- القدس الشريف والقصى البارك ، وإذا نزلت

 اللفة السلمية وكان القصى البارك تاج هذه العاصمة ، فإن ذلك يعن دنو أشراط الساعة الكبى ،
 فقد دنت الزلزل والبلبل والمور" ... حيث يقول الرسول صلى ال عليه وسلم ف الديث الشريف 

 وهو تعبي واضح عن تلحق أشراط الساعة الكبى ، لدرجة أن رسول ال صلى ال عليه.. " العظام 
 والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك" ... وسلم يقول لعبد ال بن حوالة رضي ال عنه 

 فالقضية واضحة جدا ، وما يوضحها أكثر ، وما يوضح تفصيلتا ما يرويه معاذ بن جبل رضي ال عنه" 
 عمران بيت القدس خراب يثرب ، وخراب يثرب:" قال رسول ال صلى ال عليه وسلم : " حيث يقول 

  ضرب بيده ث" خروج اللحمة ، وخروج اللحمة فتح القسطنطينية ،وفتح القسطنطينية خروج الدجال 
 ، فإذا جعنا بي" إن هذا هو الق كما إنك ههنا أو كما إنك قاعد :" على فخذ الذي حدثه أو منكبه فقال

 هذا الديث الذي يرويه معاذ بن جبل رضي ال عنه وبي الديث الشريف السابق الذي يرويه عبد ال بن
 حوالة الزدي رضي ال عنه ند أن هذا الديث الخي هو توضيح تفصيلي لقول رسول ال صلى ال

 إذا رأيت اللفة قد نزلت الرض القدسة ، فقد دنت الزلزل والبلبل والمور: " عليه وسلم لبن حوالة 
.. " .العظام 

 هو العن.." إذا رأيت اللفة نزلت الرض القدسة " فقول الرسول صلى ال عليه وسلم لبن حوالة 
 لنه ل.." عمران بيت القدس " الواضح لقول رسول ال صلى ال عليه وسلم لعاذ بن جبل رضي ال عنه 

 عمران إل باليان ول عمران لبيت القدس إل بنول اللفة فيها ، وحديث رسول ال صلى ال عليه
 وسلم لعاذ بن جبل رضي ال عنه عن خراب يثرب وخروج اللحمة وفتح القسطنطينية وخروج الدجال

 فقد دنت الزلزل والبلبل والمور" هو العن التفصيلي لقول رسول ال صلى ال عليه وسلم لبن حوالة 
 وواضح لكل عاقل أن هذه الحداث ذات بعد عالي ، بعن أنا تبدأ بعمران بيت القدس يوم أن.." العظام 

 تنل اللفة فيها ، ث تتد إل الدينة النورة ف قارة آسيا ، ث تتد إل اللحمة الكبى الت ستجتمع لا
  القسطنطينية بوابة أوروبا ، ث تتد إل حكومة الدجال العالية الت جيوش الشرق والغرب ، ث تتد إل

 تصبو من خللا إل إقامة نظام عالي جديد يتحكم فيه بعقول الناس وقلوبم وأعناقهم وأرزاقهم وأخلقهم
 ، كل ذلك سيقع كما بشر به الرسول صلى ال عليه وسلم ، وكل ذلك سيبدأ من القدس الشريف

. والقصى البارك 

 وهذا يعن أن القدس الشريفة الت ستنال شرف اختيارها عاصمة اللفة السلمية ستكون هي والقصى
 البارك بداية هذه المور العظام ، وقلب الصراع الشديد خلل هذه المور العظام ، وحصن الدين وقلعة



 التوحيد ومعقل الرجال الظاهرين على الق الذين سيكتب ال تعال لم النصر ولمامهم الصال خليفة
 السلمي يومها ، وهل سيكون المام الهدي عليه السلم هو الرشح الوحيد لقيادة هذه اللفة

 السلمية؟ أم أن هناك بعض القيادات الصالة الت ستسبقه ث تهد للفته ؟ يبقى هذا السؤال مل
 اجتهاد وتعدد للراء ، ولكن ما نوقن به أن هذه الحداث ستكون وستبدأ يوم أن تصبح القدس الشريفة
 عاصمة اللفة السلمية ، ويوم أن يصبح القصى البارك تاج عاصمة اللفة ، وما نوقن به كذلك أن

 الهدي عليه السلم سيكون له دور أساس وقيادة منصورة يوم تقع هذه الحداث ، عن أم سلمة رضي ال
 يكون اختلف عند موت خليفة ، فيخرج رجل من قريش من: "عنها ، عن النب صلى ال عليه وسلم قال

 أهل الدينة هارباi إل مكة ، فيأتيه ناس من أهل مكة ، فيخرجونه وهو كاره ، فيبايعونه بي الركن والقام ،
 ويبعث إليه بعث من الشام ، فيخسف بم بالبيداء بي مكة والدينة ، فإذا رأى الناس ذلك ، أتاه أبدال

 الشام وعصائب أهل العراق ، فيبايعونه بي الركن والقام ، ث ينشأ رجل من قريش أخواله كلب، فيبعث
 إليهم بعثا فيظهرون عليهم ، وذلك بعث كلب ، اليبة لن ل يشهد غنيمة كلب ، فيقسم الال ، ويعمل

 الناس بسنة نبيهم صلى ال عليه وسلم، ويلقى الناس برانه إل الرض فيلبث سبع سني ، ث يتوف
 وإذ أكرم ال تعال المام الهدي عليه السلم بذه البيعة ث بتتابع النتصارات" ويصلى عليه السلمون 

 فسيبادر إل القامة بالقدس الشريفة عاصمة اللفة حت نزول عيسى عليه السلم ، ويصلي الهدي
 وعيسى عليه السلم إماما ف القصى البارك ، ث يتعاونا معا على القضاء على فتنة الدجال وأشياعه قضاء

 خطب رسول ال: " مبما ، وهذا العرض التفصيلي يرويه أبو إمامة الباهلي رضي ال عنه حيث يقول 
 إن الدينة لتنفي خبثها كما ينفي الكي خبث الديد ،" .. وقال فيه ... صلى ال عليه وسلم وذكر الدجال 

 يومئذ ؟  فأين العرب يا رسول ال: قالت أم شريك " ويدعى ذلك اليوم يوم اللص 

 هم يومئذ قليل ، وجلهم ببيت القدس ، إمامهم مهدي ، رجل صال فبينما إمامهم قد تقدم يصلي: " قال 
 بم الصبح ، إذ نزل عيسى بن مري عليه السلم ، حي كب الصبح ، فرجع ذلك المام ينكص ليتقدم

 تقدم فصلها ، فإنا لك أقيمت ، فيصلي بم:" عيسى يصلي بالناس ، فيضع عيسى بي كتفيه ، فيقول 
 وفق كل هذه العطيات سنبقى نؤكد لمتنا السلمية وعالنا العرب أن القصى البارك سيبقى سنام" إمامهم 

. المة البدي 
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 ما زلت أؤكد أن التعثر ف حياة المة السلمية هو أمر وارد ولكنه استثنائي ، والصل أن تنهض المة
 السلمية من تعثرها وأن تستقيم ف طريقها ، مرفوعة الامة ومنتصبة القامة ، ل تن رأساi ول تركع إل

 ل رب العالي ، ولذلك فإننا على موعد مع تقق بشائر رسول ال صلى ال عليه وسلم الت تؤكد ذلك ،
 ونن على يقي أنا ستقع وستكون القدس الشريفة عاصمة الي القادم وسيكون القصى البارك سنام هذا
 الي ، نعم سيكون ذلك ل مالة بعز عزيز وبذل ذليل ، وهذا ما يعلن أؤكد دوماi – وبق – أن القصى
 البارك هو سنام المة البدي إل قيام الساعة ، وتأكيداi لا كتبته ف اللقة السابقة ، فقد روى ثوبان رضي

 إن ال زوى ل الرض ، فرأيت مشارقها ومغاربا ،: " قال رسول ال صلى ال عليه وسلم : ال عنه قال 
 وأن أمت سيبلغ ملكها ما زوي ل منها ، وأعطيت الكنين الحر والبيض ، وإن سألت رب لمت أن ل
 يهلكها بسنة عامة ، وأن ل يسلط عليهم عدواi من سوى أنفسهم ، يستبيح بيضتهم ، ولو اجتمع عليهم

iويسب بعضهم بعضا ، iهذا الديث"من بأقطارها – أو قال ما بي أقطارها – حت يكون بعضهم يهلك بعضا ، 
 الشريف كما نلحظ يبشر بقيام خلفة إسلمية عالية، بدليل أن رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول ف

 وهذا يعن كما هو واضح أن رسول ال( إن ال زوى ل الرض، فرأيت مشارقها ومغاربا ) هذا الديث 
 صلى ال عليه وسلم قد رأى كل الرض ، وكان ذلك كرامة من ال تعال يوم إن زوى له الرض

 فأصبحت رؤيتها واضحة غي مجوبة عن رسول ال صلى ال عليه وسلم ، ث يقول الرسول صلى ال
 عليه وسلم ما معناه أن المة السلمية سيبلغ ملكها كل الرض لن ال تعال زوى كل الرض لرسوله

 صلى ال عليه وسلم ، وف هذه البشرى لكل عاقل إننا على أبواب خلفة إسلمية عالية ، وف هذا
 الديث بشرى أخرى وهي أن المة السلمية ستتصدى لكل التآمرين عليها مهما كان عددهم وعدتم
 وقوة كيدهم حت تقق المة السلمية – ل مالة – قيام اللفة السلمية العالية ، بدليل أن رسول ال

 إن إذا قضيت قضاء فإنه! وإن رب قال ، يا ممد : " .. صلى ال عليه وسلم يقول ف هذا الديث الشريف 
 ل يرد ، وإن أعطيتك لمتك أن ل أهلكهم بسنة عامة ، وأن ل أسلط عليهم عدواi سوى أنفسهم يستبيح

 فلو اجتمع كل القوى الظالة العالية ورمت المة السلمية" بيضتهم ، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها … 
 عن قوس واحدة بغية استئصالا ، فإن هذه القوى الظالة العالية ستفشل وستخيب وستزول وستبقى المة
 السلمية تؤدي دويها الذي سيتوج بقيام خلفة إسلمية عالية عاصمتها القدس الشريفة وسنامها القصى

 سعت رسول ال صلى ال عليه: " البارك ، وما يعزز هذا العن هو حديث تيم الداري رضي ال عنه قال 
 ليبلغن هذا المر ما بلغ الليل والنهار ، ول يترك ال بيت مدر ول وبر ، إل أدخله ال هذا: " وسلم يقول 



 ، وكان تيم الداري" الدين ، بعز عزيز أو بذل ذليل عزاi يعز ال به السلم ، وذلi يذل ال به الكفر 
 قد عرفت ذلك ف أهل بيت ، لقد أصاب من أسلم منهم الي والشرف والعز ، ولقد أصاب من: يقول 

" .كان منهم كافراi الذل والصغار والزية 

 iليبلغن هذا المر ما بلغ الليل: " ففي هذا الديث الشريف يقول رسول ال صلى ال عليه وسلم مبشرا 
 وف هذا كناية واضحة تمل بشرى قيام خلفة إسلمية عالية ، لن بيت الدر هم أهل الدن" والنهار 

 والقرى والوبر هم أهل البوادي ، بعن أن السلم سيدخل بيت أهل الدن والقرى والبوادي ، وهذا يعن
 أنه سيدخل كل بيوت الرض على اختلف بنائها ومكان بنائها ، وف هذا تأكيد صريح لكل عاقل أن

 ل مالة بإذن ال تعال وستكون القدس الشريفة عاصمتها العالية" اللفة السلمية العالية ستقوم 
 وسيكون القصى البارك هو سنامها ، ولذلك فإن من الواضح أن مدلول قول الرسول صلى ال عليه

 .. "إن ال زوى ل الرض فرأيت مشارقها ومغاربا ، وإن أمت سيبلغ ملكها ما زوي ل منها : " وسلم 

 ليبلغن هذا المر ما بلغ الليل والنهار، ول يترك ال يبت مدر: " يساوي مدلول قوله صلى ال عليه وسلم 
 وهذا الدلول الشترك الذي يؤكد نفسه بي هذين الديثي هو تأكيد... " ول وبر إل أدخله ال هذا الدين 

 لدلول قول الرسول صلى ال عليه وسلم ف الديث الشريف الذي يرويه حذيفة بن اليمان رضي ال عنه
 ، والذي تدث فيه الرسول صلى ال عليه وسلم مبيناi أن المة السلمية ستعيش مرحلة النبوة ث مرحلة

 ث تكون خلفة: " .. اللفة ث مرحلة اللك العاض ث مرحلة الكم البي ث قال صلى ال عليه وسلم 
" .على منهاج النبوة … 

 فالدلول الشترك لذين الديثي الشريفي الذين ذكرتما ف هذه اللقة يساوي مدلول الرسول صلى ال
 ، والذي يوضح بشكل أدق مدلول هذه الحاديث" ث تكون خلفة على منهاج النبوة … : " عليه وسلم 

 إذا رأيت اللفة نزلت الرض القدسة" الثلثة الشترك هو قول الرسول صلى ال عليه وسلم لبن حوالة 
" .عمران بي القدس … " وهو قول رسول ال صلى ال عليه وسلم لعاذ بن جبل رضي ال عنه .. " 

 كانت مرحلة النبوة: وإذا أردنا أن نرتب الحداث متأدبي مع الدليل الشرعي فإننا نقول وبال التوفيق 
 ورفعها ال تعال ث كانت مرحلة اللفة ورفع ال تعال ، ث كانت مرحلة اللك العاض ورفعها ال تعال ،

 وها نن اليوم ف مرحلة اللك البي وسيفعها ال تعال قريباi ولو كره الكافرون والنافقون ، وستكون
 قريباi بإذن ال تعال ، وستكون جغرافية هذه اللفة الت" ث تكون خلفة على منهاج النبوة … " مرحلة 

 إن ال زوى ل الرض فرأيت: " ستكون على منهاج النبوة كما قال رسول ال صلى ال عليه وسلم 
 :أو كما قال رسول ال صلى ال عليه وسلم .. " مشارقها ومغاربا وإن أمت سيبلغ ملكها ما زوي ل منها 



 أي" ليبلغن هذا المر ما بلغ الليل والنهار ، ول يترك ال بيت مدر ول وبر إل أدخله ال هذا الدين … " 
 أنا ستكون خلفة على منهاج النبوة عالية ، وستكون عاصمة هذه اللفة العالية كما قال رسول ال

 أي أن القدس الشريف.. " إذا رأيت اللفة نزلت الرض القدسة " صلى ال عليه وسلم لبن حوالة 
 ستكون العاصمة العالية لذه اللفة العالية وهذا هو العمران القيقي الذي سينل القدس الشريف

 عمران بيت: " والذي بشر به الرسول صلى ال عليه وسلم يوم إن قال لعاذ بن جبل رضي ال عنه 
 وسيكون القصى البارك سنام هذا العمران ، وسنام العاصمة العالية للخلفة السلمية" القدس … 

 العالية ، نقف عند هذا الد متأدبي وغي متجاوزين لقدراتنا ، فقد يسأل سائل بدافع حب الستطلع أو
 ال أعلم ، وقد يسأل آخر كم هي الدة الزمنية بي: بدافع الشوق والرغبة مت سيكون ذلك ؟ فنقول 

 ال أعلم ،: ؟ فتقول " اللفة العالية " وبي وصولا إل مرحلة " اللفة على منهاج النبوة " بداية قيام هذه 
 حت تنل القدس" اللفة على منهاج النبوة " وقد يسأل ثالث أين ومت وف أي مكان ستبدأ انطلقة هذه 

 ال أعلم ، إل إننا نقول مؤكدين إن ذلك واقع ل مالة وقادم ل مالة ومتحقق ل مالة: الشريف ؟ فنقول 
 كما قال رسول ال صلى ال عليه وسلم وهو يضرب بيده على فخذ أو منكب معاذ بن جبل رضي ال

  … فيأكل أعداء القصى البارك ف كل الرض" إن هذا هو الق كما إنك هنا أو كما أنك قاعد : " عنه 
أنتم ترثون ف البحر ليس إل … خبتم وخابت كل مؤامراتكم …

  عودة لعلى                    
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 ل زلت أؤكد بيقي إننا إذا أردنا أن نرتب الحداث الت ستعيشها المة السلمية متأدبي مع الدليل
 كانت مرحلة النبوة ث كانت مرحلة اللفة ث كانت مرحلة اللك: الشرعي فإننا نقول وبال التوفيق 

 خلفة على منهاج" العاض وها نن اليوم ف مرحلة اللك البي ، الت سيتبعها بإذن ال قريباi مرحلة 
 ، ومازلت أؤكد أن هذه اللفة ستكون عالية وستكون عاصمتها العالية القدس الشريفة وسيكون" النبوة 

 القصى البارك سنام هذه العاصمة العالية وسنام هذه اللفة العالية ، وما زلت أؤكد أن هذه الرحلة
 ستكون هي الرحلة الخية ف تاريخ المة السلمية" خلفة على منهاج النبوة " الامسة وهي مرحلة 

 حت قيام الساعة ، بعن أن هذه اللفة ستعايش أشراط الساعة الكبى ، وبا أن القدس الشريفة ستكون
 العاصمة لذه اللفة فإننا ند أن أحداث أشراط الساعة الكبى ستجتمع ف القدس الشريفة والقصى



 البارك وأكنافها الت بارك ال تعال حولا، لذلك سيبقى القصى البارك سنام المة ف دنياها وسيبقى سنام
 المة خلل ظهور أشراط الساعة الكبى ، ولذلك علينا أن نتمسك بالقصى البارك لنه مشر ومنشر لنا

 ، ولنه سنام الدنيا والدين وسنام ناتنا عند ظهور أشراط الساعة الكبى ، لنه من العروف أن ظهور
 المام الهدي عليه السلم هم القدمة الخية لظهور أشراط الساعة الكبى ، ومن العروف أن إبدال
 الشام هم من أول من يبايع المام الهدي عليه السلم ، والقدس الشريفة هي قلب الشام ، والقصى

 البارك هو شريان القلب هذا القلب الساس النابض بالياة ، لذلك أطمع لهل القدس ورواد القصى
 البارك أن يكون منهم عدد طيب يظى بقصب السبق ف مبايعة المام الهدي عليه السلم ، ففي الديث

:الشريف عن أم سلمة رضي ال عنها عن النب صلى ال عليه وسلم أنه قال 

 يكون اختلف عند موت خليفة فيخرج رجل من قريش من أهل الدينة هارباi إل مكة ، فيأتيه ناس من" 
 أهل مكة ، فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بي الركن والقام ، ويبعث إليه بعث من الشام ، فيخسف بم
 بالبيداء بي مكة والدينة ، فإذا رأى الناس ذلك ، أتاه إبدال أهل الشام وعصائب أهل العراق ، فيبايعونه
 بي الركن والقام ث ينشأ رجل من قريش أخواله كلب ، فيبعث إليهم بعثاi فيظهرون عليهم ، وذلك بعث
 كلب ، واليبة لن ل يشهد غنيمة كلب ، فيقسم الال ، ويعمل ف الناس بسنة نبيهم صلى ال عليه وسلم

" .، ويلقي السلم برانة إل الرض ، فيلبث سبع سني ، ث يتوف ويصلي عليه السلمون 

 فكما نلحظ يأتيه إبدال الشام مبايعي ، كما ويأتيه عصائب العراق مبايعي ، ث يظهر ال تعال أمره
 للعالي ، فيسي ف الرض منصوراi ل يهزمه طاغوت ، ول يهض مسيته خائن حت يدخل القدس

 الشريفة ، فيتخذها عاصمة إسلمية عالية للخلفة السلمية العالية الت يبنيها على منهاج النبوة ويصلي
 ف السلمي إماماi ف السجد القصى البارك ، ويل الرض قسطاi ودلi كما ملئت ظلماi وجورا ، ومن
 القدس الشريف يبعث البعوث السلمية لتتصدى لكل كذاب أشر، وهنا أؤكد أن اللفة إذا نزلت

 القدس الشريفة فهذا هو حقيقة عمرانا ، وهذا العمران سيدفع بالسلمي إل صدام عالي مع بن الصفر
 ، ول أدري هل هي الت يسميها" اللحمة الكبى " ف معركة فاصلة ساها الرسول صلى ال عليه وسلم 

 قال رسول ال: ، فعن معاذ بن جبل رضي ال عنه قال ( ال أعلم ) أم غيها " هار مدون " بنو الصفر 
 عمران بيت القدس خراب يثرب ، وخراب يثرب خروج اللحمة وخروج: " صلى ال عليه وسلم 

 ، فكما نلحظ فإن عمران القدس" اللحمة فتح القسطنطينية ، وفتح القسطنطينية خروج الدجال 
 "اللحمة " الشريف بنول اللفة فيها ، وستبعث القدس الشريف بعوثها لواجهة بن الصفر ف هذه 

 وسيكون النصر للمسلمي بإذن ال تعال ، ث ستبعث القدس الشريفة بعوثها لفتح القسطنطينية ث لفتح
 روما ، وستبعث القدس الشريفة بعوثها للتصدي لعدو ال الدجال لعنة ال عليه وعلى اتباعه الاضرين



 :والقادمي ، وبتفصيل أكثر عن بعوث القدس الشريفة الت ستخوض اللحمة الكبى يقول يسر بن جابر 

 جاءت الساعة ؟ قال: يا عبد ال بن مسعود : هاجت ريح حراء بالكوفة ، فجاء رجل ليس له هجيي إل 
 إن الساعة ل تقوم ، حت ل يقسم مياث ، ول يفرح بغنيمة ، ث قال بيده: فقعد وكان متكئاi فقال : 

 الروم: عدو يمعون لهل السلم ، ويمع لم أهل السلم ، قلت : ، فقال " وناها نو الشام " هكذا 
 نعم ، وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة ، فيشترط السلمون شرطة للموت ل ترجع إل: تعن ؟ قال 

 غالبة ، فيقتتلون حت يجز بينهم الليل ، فيفيء هؤلء وهؤلء ، كل غي غالب ، وتفن الشرطة ، ث
 يشترط السلمون شرطة للموت ، ل ترجع إل غالبة فيقتتلون ، حت يجز الليل ، فيفيء هؤلء وهؤلء ،

 كل غي غالب ، وتفن الشرطة ، ث يشترط السلمون شرطة الوت ل ترجع إل غالبة ، فيقتتلون ، حت
 يسوا ، فيفيء هؤلء وهؤلء ، كل غي غالب ، وتفن الشرطة ، فإذا كان اليوم الرابع ، ند إليهم بقية

 أهل السلم ، فيجعل ال الدبرة عليهم ، فيقتتلون مقتلة – إما قال ل ير مثلها – حت إن الطائر ليمر
 بنباتم ، فما يلفهم حت ير ميتاi ، فيعتاد بنو الب ، كانوا مائة ، فل يدونه يفيء منهم إل الرجل

 الواحد، فبأي غنيمة يفرح ؟ أو أي مياث يقاسم ؟ فبينما هم كذلك ، إذ سعوا ببأس ، هو أكب من ذلك
 ، فجاءهم الصريخ ، إن الدجال قد خلفهم ف ذراريهم ، فيفضون ما ف أيديهم ، ويقبلون ، فيبعثون

 إن لعرف أساءهم ، وأساء آبائهم ،: " عشرة فوارس طليعة ، قال رسول ال صلى ال عليه وسلم 
" .وألوان خيولم ، هم خي فوارس على ظهر الرض يومئذ ، أو من خي فوارس ظهر الرض يومئذ 

 وفق معان هذا الديث الشريف الت تقشعر لا جلود الؤمني ، نلحظ أن اللفة السلمية إذا نزلت
 القدس الشريفة فإن المور العظام تتدافع وتظهر بل توقف ، إذ إذن انتصار السلمي ف اللحمة الكبى ل

 يعن يومئذÚ اندثار الفت ، بل إن هذا النصر العظيم سيقودهم إل فتنة أعظم وهي ماصرة الدجال للقدس
 الشريف ، بعد أن يعيث ف الرض فساداi ، وبعد أن يتحرك مغروراi شرقاi وغرباi كالغيث إذا استدبرته

 الريح ، يومها تنع الشعوب للدجال ، وتفتح الكام أبواب دولا له ، فيكتسح الرض وتسجد له جوع
 الناس على اختلف ألوانم وأجناسهم وقاراتم ومللهم ونلهم ، ول يثبت ف وجهه إل قلة قليلة من

 السلمي فقط ، وأنفار منهم ف مكة الكرمة ، وأنفار منهم ف الدينة النورة ، وأنفار منهم ف جبل الطور،
 وجلهم ف القدس الشريفة قاعدة مواجهة الدجال لتمريغ وجهه بالتراب ل مالة ، فمن حديث أب إمامة

 إن الدينة: " خطبنا رسول ال صلى ال عليه وسلم وذكر الدجال ، وقال فيه : " الباهلي رضي ال عنه قال 
 فأين: " ، قالت أم شريك " لتنفي خبثها كما ينفي الكي خبث الديد ، ويدعى ذلك اليوم يوم اللص 

 هم يومئذÚ قليل ، وجلهم ببيت القدس ، وأمامهم مهدي ، رجل صال: " العرب يا رسول ال يومئذÚ ؟ قال 
 ، فبينما أمامهم قد تقدم يصلي بم الصبح ، إذ نزل عيسى بن مري عليه السلم حي كب للصبح ، فرجع



 تقدم فصلها ، فإنا: ذلك المام ينكص ليتقدم عيسى يصلي بالناس ، فيضع عيسى يده بي كتفيه ، فيقول 
" .لك أقيمت ، فيصلي بم إمامهم 

 من الواضح أن الدجال سينجح بحاصرة وحصر السلمي ف القدس الشريفة ، وسيفرض عليهم حصارا
 اقتصادياi فيجوعون ويعطشون ، ويبكي أطفالم ويقهقه الدجال أتباعه على هذا الشهد ، ولكن سيختار

 ف ذكر الدجال – إن السلمون وأمامهم الثبات بكل ثن، فمن حديث سرة بن جندب رضي ال عنه – 
 وإنه سيظهر على أرض كلها غي الرم وبيت القدس ، وأنه: " .. رسول ال صلى ال عليه وسلم قال 

 iشديدا iويزلزلون زلزال ، iشديدا iويبقى السلمون.. " يسوق السلمي إل بيت القدس فيحصرون حصرا ، 
 وأمامهم ذلك الصار الشديد مرابطي ف القدس الشريف وف القصى البارك حت ينل عليهم عيسى بن

 مري الصبح ، فإذا صلوا الصبح وإمام صلتم يومها الهدي عليه السلم ، يقول عيسى بن مري عليه
 : "وف رواية عن أب هريرة رضي ال عنه .. " افتحوا الباب ، فيفتح وراءه الدجال : " .. الصلة والسلم 

 سع ال لن حده ، قتل ال الدجال ، وأظهر الؤمني: فإذا رأسه من الكعبة – أي موسى عليه السلم ، قال 
 ، ث يرج عيسى بن مري عليه السلم من القدس الشريفة لناجزة الدجال وأتباعه ، ويرج المام الهدي" 

 عليه السلم والسلمون من الصار خلف عيسى بن مري عليه السلم ، لناجزة الدجال وأتباعه ، فيقتل
 الدجال ويقتل اتباعه إل غي رجعة غي مأسوف على شباب الدجال ول على شباب اتباعه ، فمن حديث

 أي إذا نظر الدجال إل عيسى عليه فإذا نظر إليه الدجال – : " .. أب أمامة الباهلي رضي ال عنه قال 
 ذاب – أي الدجال – كما يذوب اللح ف الاء ، وينطلق هارباi ، فيدركه عند باب اللد السلم – 

 ، نعم يقتله وتبقى القدس الشريفة ويبقى القصى البارك قلعة شامة شاء حت قيام.. " الشرقي فيقتله 
 الساعة تتحطم على أسوارها كل الفت مهما عظمت حت قيام الساعة ، وتبقى القدس هي القدس ، ويبقى

.القصى البارك هو سنام المة البدي حت يوم الدين
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 على أرض القصى البارك تراكمت أطماع الغزاة العتاة ف الاضي ، ث اندثرت ول يبق منها إل الذكريات
 ، وعلى أرض القصى البارك تتراكم اليوم أقوال الكثي الت تعب عن شهوتم الفية أو الصرية تاه



 القصى البارك ، ونن اليوم ف أيام عصبية قد تضيق على القصى البارك با تمل من حى الاقدين ، وقد
 تشتد حرباi وكرباi على القصى البارك با تمل من مفاجآت موهومة ، ولكن ل يساورن شك أن مصيها

 يب أن" كامب ديفيد " إل زوال بإذن ال تعال ، ونن نعيش بترقب ما الذي ستتمخض عنه مفاوضات 
:ل ننسى المور التالية 

 ل قيمة لسرائيل بدون: " الشهورة الت رددها بعده مناحييم بيجن( بن غوريون ) يب أن ل ننسى مقولة 
.، وحديثهم عن اليكل على حساب القصى" القدس ول قيمة للقدس بدون اليكل 

 ل أشك لظة ف أن الامع ذا القبة الذهبية والقام على الصخرة( : " ماكوفر ) يب أن ل ننسى أن مقولة 
 هذا الامع سيدمر ليقام.. نفسها الت أقام عليها اللك سليمان مركز العبادة العبانية ف التاريخ القدي 

".مكانه هيكل القدس الديد الذي سيعاد بناؤه بكل فخامته

 ل يطلقها من فراغ ول ف فراغ ، فها هي مموعة من الاخامات ف( ماكوفر ) يب أن ل ننسى مقولة 
 هذه اليام تصدر فتوى دينية يهودية مفادها أنه قد يوز التنازل عن بعض الرض، ل بل قد يوز التنازل

 عن مسجد الرم البراهيمي ف الليل وعن القبور الواقعة فيه ، ولكن ل يوز التنازل ف أية حال من
 (جبل اليكل ) الحوال عن السيادة السرائيلية ف حرم القصى البارك ، أو كما يسميه هؤلء الاخامات 

.

 )ليست مرد شعار أطلقه للحظة ث اندثر ، فها هو مؤلف كتاب ( ماكوفر ) يب أن ل ننسى مقولة 

 توجد ف القدس أكاديية تلمودية تؤهل: " يقول( عيمانوئيل هيمان ) الفرنسي اليهودي ( الصولية اليهودية 
 طلبتها لهمة خاصة ، ف إعداد الكهنة الذين سيقومون بالدمة ف اليكل الكبي عند إعادة بنائه ،

 وللستعداد لذه اليام اليدة ، يعكف على دراسة نصوص التوراة لستخراج أدق التفاصيل لكيفية أداء
 الطقوس اللية كما كانت تارس ف ملكة إسرائيل منذ ثلثة آلف عام ، وبكل الصب والعناء ، يعيدون

 صياغة أدوات العبادة ويمعون الوان النحاسية لتلقي دماء الذبائح وكؤوس حفظ السوائل القدسة
 ، أقيم متحف صغي لعرض أدوات" حائط البكى " وأبواق النداء للطقوس ، وعلى بعد خطوات من 

 المي على هذه الموعة أن يقوموا( مناحييم ماكفور ) العبادة هذه على الماهي التلهفة ، ويأمل الاخام 
".ببناء اليكل ، فهي أحد الوصايا اللية ول يب أن ننتظر معجزة إلية 

 قبل وفاته بنصف عام لحد أصدقائه من الكتاب الصحفيي ، حيث( هرتسل ) يب أن ل ننسى ما روى 
 ظهر ل السيح اللك ، على صورة رجل مسن ف عظمته وجلله فطوقن بذراعيه ، وحلن بعيدا: " قال 

 على أجنحة الريح ، والتقينا على إحدى الغيوم القزحية بصورة موسى ، فألتفت السيح إل موسى ماطبا



 أذهب وأعلن لليهود بأنن سوف آت عما: " ث قال له " من أجل هذا الصب كنت أصلي : " إياه وقال 
" .قريب ، لجترح العجزات الكبية ، وأسدي العمال العظيمة لشعب ف العال بأسره 

 بن) يب أن ل ننسى أن هذه العقيدة الدينية الفية الت كانت توجه هرتسل هي بعينها الت كانت توجه 
 اليان بظهور السيح لعادة الملكة: أول رئيس وزراء ف الكومات السرائيلية حيث يقول ( غوريون 

 أصبح مصدراi أساسياi ف الدين اليهودي ، يردده الفرد ف صلواته اليومية ، إذ يقول بشوع ، أؤمن إيانا
" . – حت لو تأخر – أنتظره كل يوم  مطلقاi بقدوم السيح وسأبقى

 يب أن ل ننسى أن هذه العقيدة الدينية الفية ، والت تتخلص بانتظار ظهور مسيحهم ، وهذا يعن بناء
 "هرتسل " هيكل على حساب القصى ، هذه العقيدة الدينية الفية هي القوة السياسية الفية الت وجهت 

 وعندما يي: " الذي يقول " مايي روتشيلد " ، وهي القوة الفية الت وجهت " بن غوريون " ووجهت 
 لستلم السلطة ، فإن اليادي ذاتا الت سنصنعها ستتكفل( السيح النتظر ) وقت سيدنا وسيد العال أجع 

" .بإزاحة من يقف ف طريقه 

 يب أن ل ننسى أن هذه العقيدة الدينية الفية أو هذه القوة السياسية الفية هي الت وجهت القلم الت
 إن ملكنا سيكون: " ففي البوتوكول الثالث والعشرين يقولون ( بروتوكولت حكماء صهيون ) كتبت 

 متاراi من عند ال ، ومعيناi من أعلى كي يدمر كل الفكار الت تغري با الغزيرة ل العقل ، إن هذه
 الفكار قد دمرت كل النظم الجتماعية مؤدية بذلك إل حكم ملك إسرائيل ، ولكن عملها سيكون قد

 انتهى حي يبدأ حكم ملكنا ، وحينئذ سنكون قادرين على أن نصرخ ف المم صلوا ل وأركعوا أمام ذلك
 اللك الذي يمل آية التقدير الزل للعال ، والذي يقود ال ذاته نمه ، فلن يكون أحد آخر إل هو نفسه

". النسانية حرة من كل خطيئة قادراi على أن يعل

 يب أن ل ننسى أن هذه القوة الدينية السياسية الفية الت يطمعون ف أن تتوج بظهور مسيحهم وبناء
 أن يكتب ف مذكراته وهو يصف لظة" إسحاق رابي " هيكل على حساب القصى هي الت دفعت 

 كان يب أن ل نضيع الفرصة التاريية ، كنا كلما اقتربنا.. كان صبنا قصياi  " 1967دخول القدس عام 
 حائط البكى الذي ييز إسرائيل ، لقد كنت أحلم دوماi بأن أكون.. من حائط البكى ازداد النفعال 

 iليس فقط ف تقيق قيام إسرائيل ، وإنا ف العودة إل القدس ، وإعادة أرض حائط البكى إل.. شريكا 
 كيف أصبح هذا ملك يدي وشعرت بأنن لن: والن عندما تقق هذا اللم تعجبت ..   السيطرة اليهودية

" .أصل إل مثل هذا السمو طيلة حيات 



 إل" نتنياهو " يب أن ل ننسى أن هذه القوة الدينية السياسية الفية هي الت دفعت رئيس الكومة السابق 
 م ،1997عام " ماكسيموس سالوم " أن يهدي مسماi يثل اليكل الثالث لسقف الروم الرثوذكس 

/7/3)  صحيفة الياة ف  حيث اختفى مبن القصى البارك نائياi من ذاك السم الوهي ، لذلك ذكرت
 برسوم ( 5/3/1997) أن الرئيس حسن مبارك واجه بنيامي نتنياهو عندما زار القاهرة ف  ( 1997

 وتعميمات هندسية تهزها إسرائيل سراi عن اليكل الثالث ، وقالت الصحيفة نقلi عن مصادر مصرية
 أن نتنياهو ل ينف أمام الرئيس مبارك مططات إحياء هيكل سليمان ف موقع مسجدي القصى" مطلعة 

" .والصخرة ف القدس الشريف عندما واجهه بالتصميمات الندسية للهيكل 

 يب أن ل ننسى أن هذه القوة الدينية الفية الت وجهت جيع ما ذكرت هي بعينها القوة الفية الت توجه
 خلل الفاوضات الالية الت تري ف كامب ديفيد ، وليت شعري ما" إيهود براك " رئيس الكومة الال 

 هي القوة الت توجه الفاوض الفلسطين خصوصاi إذا ما وقفنا عند تصريح الصحفي الصري عادل حودة
 إن ياسر عرفات التقى ف إحدى زياراته للقاهرة بعدد من الصحفيي ، وشرح لم تفاصيل: "الذي يقول

 إن يهود العال تبعوا ف السنوات الخية با يقرب: " الخطط السرائيلي لدم القصى وقال للصحفيي
.من مليار دولر من أجل مشروع واحد ، وهو بناء اليكل الثالث 

يتبع

  عودة لعلى                      
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 أعود وأؤكد أننا ف أيام حبال ستلد الفاجآت، ونن اليوم ف لظات ماض وآلم ، وسيطال هذا الل
 الميع منا ، وكي ل يطال هذا الل القدس الشريف قلب الشام ، وكي ل يطال هذا الل القصى البارك

:شريان هذا القلب الساس يب أن ل ننسى المور التالية بالضافة إل ما ذكرته ف اللقة السابقة

 يب أن ل ننسى أن العقيدة الدينية الفية الت تتمثل لدى قيادات المس واليوم ف مسية             .1
 الشروع الصهيون بضرورة بناء هيكل على حساب القصى البارك طمعاi بظهور مسيحهم النتظر ف وقت

 )لحق، أن هذه العقيدة الدينية الفية هي الت أوجدت الدوافع الفية للمواقف السياسية الت تبناها 



 كما لحظنا ذلك من خلل تصرياتم( نتنياهو ) و ( رابي ) و ( روتشيلد ) و ( بن غوريون ) و ( هرتسل 
 ومذكراتم الت أوردت شواهد منها ف اللقة السابقة ، وهي نفس العقيدة الدينية الفية والدوافع الفية

 الالية ، وستبقى هي نفس العقيدة الفية والدوافع( كامب ديفيد ) ف مفاوضات ( باراك ) الت تغذي 
.الفية الت ستغذي كل مواقف قيادات الشروع الصهيون القادمة 

 يب أن ل ننسى أن هذه العقيدة الفية والدوافع الفية ليست مصورة ف تفكي قيادات             .2
 الشروع الصهيون فقط ، بل هي عقيدة ، ودوافع خفية باتت شعبية وباتت هي الوجه للقيادات ذات

 الصف الثان والثالث وما بعده ف دائرة الشروع الصهيون ، ث باتت هي الرك لكثي من البادرات
 استيعاب" أو " الستيطان " العلمية الت قد تكون مكشوفة الدف أو الت قد تكون خفية متسترة بشعار 

.أو غي ذلك من هذه التقليعات العلمية التبيرية الكثية " القادمي الدد 

 موشي" يب أن ل ننسى أن هذه العقيدة والدوافع الفية هي الت دفعت بنائب وزير العارف              .3
 والذي" السابقة أن يقول خلل الؤتر السنوي السابع لرابطة إعادة بناء اليكل " نتنياهو " ف حكومة " بيلد 

 أدعوكم إل مواصلة نشر قيم اليكل وقيم التراث والثقافة اليهودية بي : " 17/9/1998عقد بتاريخ 
" . … إن اليكل هو قلب الشعب اليهودي وروحه  ف كافة مراحل التعليم( إسرائيل ) شباب 

 ( –قائم وحي ) يب أن ل ننسى أن هذه العقيدة والدوافع الفية هي الت دفعت بزعيم منظمة              .4

 هلموا( : " إعادة بناء اليكل ) إل أن يقول ف نفس الؤتر السنوي السابع لرابطة ( – كاخ ) وريثة منظمة 
 إل جبل اليكل … قاتلوا من أجله وليس ف القاعات ول بالقوال سيحرر اليكل … نن الن مدعوون

 للتضحية بأنفسنا وأرواحنا … مهمة هذا اليل هي ترير جبل اليكل وإزالة الرجس والنجاسة عنه …
 سنرفع راية إسرائيل فوق أرض الرم … ، ل صخرة ول قبة ول مساجد ، بل راية إسرائيل فهذا واجب

" .مفروض على جيلنا 

 ف" شطريت " يب أن ل ننسى أن هذه العقيدة والدوافع الفية هي الت دفعت بوزير الديان              .5
 مع البابا يوحنا بولس الثان ، حيث طلب من البابا 1997إل أن يعقد لقاء خاصاi عام ( رابي ) حكومة 

 من الذهب ، ويدعي( كغم 60) خلل اللقاء الساعدة ف العثور على الشمعدان القدس القدي الذي يزن 
 بعد هدم اليكل – كما يدعون( طيطس ) اليهود أن ذلك الشمعدان أحضر إل روما ف عهد المباطور 

.م ، لذلك فهم يدعون أن هذا الشمعدان القدس موجود ف مازن الفاتيكان 70– عام 

 )يب أن ل ننسى أن هذه العقيدة والدوافع الفية هي الت دفعت حت برجل الثار السرائيلي              .6



 سنقوم بإعادة بناء اليكل الثالث على أرض السجد القصى الذي: " إل أن يقول ( جوزيف سيج 
" .تستطيع إسرائيل تصعيده باستخدام الوسائل الديثة 

 يب أن ل ننسى أن هذه العقيدة والدوافع الفية هي الت دفعت الاخامات اليهود إل أن             .7
 المريكيي( بالذات البوتستانت ) يعملوا على عقد حلف مقدس ومؤقت مع رجال الدين السيحيي 

 بدف التعجيل ببناء هيكل على حساب القصى البارك ، فها هو أحد الاخامات اليهود يقول لقسيس
 أنكم تنتظرون ميء السيح للمرة الثانية ، ونن ننتظر ميئه للمرة الول ، فلنبدأ أولi ببناء: " نصران 

" .اليكل ، وبعد ميء السيح ورؤيته ، تسعى لل القضايا التبقية سويا 

 يب أن ل ننسى أن هذه العقيدة والدوافع الفية هي الت تدفع بالاسونيي العرب والاسونيي             .8
 الغربيي الثيث من أجل بناء هيكل على حساب القصى البارك ، فقد جاء ف النشرة الاسونية الصادرة

 ، ويقول" إن الاسونية الوروبية ستشيد بناء حيث يعبد إله إسرائيل إل البد : " م 1901ف نيويورك عام 
 إن العتقاد بوجوب إقامة اليكل يقوي إياننا بالوعود- : "  – وهو من أبرز الاسونيي العرب  إدريس راغب

".الذكورة ف الكتاب

 يب أن ل ننسى أن هذا العقيدة والدوافع الفية هي الت تدفع بقيادات دينية مسيحية غربية             .9
 إل أن تدعو جهاراi إل ضرورة بناء هيكل على حساب القصى البارك ، ل بل وتدفع بقيادات دينية

 بات) مسيحية عربية إل أن تتحدث عن هذا الوضوع إما رمزاi أو صراحة ، فقد صرح القس المريكي 
 إن إعادة ميلد إسرائيل هي الشارة الوحيدة إل أن العد التنازل لنهاية العال قد بدأ: " قائلi ( روبتسون 

 ما أعظم( : " جيي فالويل ) ، ويقول القس النيلي "كما أنه مع مولدها فإن بقية التنبؤات ستحقق بسرعة
 أن نكون مسيحيي، إن أمامنا مستقبلi رائعاi ، نشكر ال أن هذه العركة سوف تكون ناية أيام العامة

 وف القابل يقول القس" ، لنا بعد ذلك سوف تعد السرح لقدوم الرب السيح بقوة وعظمة ( النتيل)
 التفسي(: "اليكل الديد ) العرب رشاد فكري ف تفسي سفر حزقيال شارحاi النبوءة الواردة فيه عن 

 الصحيح هو أن هذه النبوءة ل تتم بعد ، فهيكل سليمان بكل عظمته ل يعتب شيئاi بالنسبة لذا البناء
".الديد

 يب أن ل ننسى أن هذه العقيدة والدوافع الفية هي الت دفعت بالكونغرس المريكي إل اتاذ      .10
 كل موقف من شأنه أن يقود ف ناية المر إل بناء هيكل على حساب القصى، لذلك سأنقل هذه

 لؤلفه عبد العزيز بن مصطفى كامل ، حيث ( 2000ح²مى سنة ) الصفحة الهمة نقلi حرفياi من كتاب 
 لقد تبن الكونغرس المريكي الذي يسيطر عليه: "من هذا الكتاب 148يقود أخونا الؤلف الترم ف ص 



/24/10ف  570اليمينيون بشكل كامل النهج السرائيلي يا يتعلق بالقدس، فقد وافق ف قراره رقم 

 على مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الارجية لتخصيص مبلغ مائة مليون دولر لنقل 1995
 صوتاi ، 17أصوات مقابل  406السفارة المريكية من تل أبيب إل القدس، وكانت الوافقة ، بأغلبية 

 مع إعطاء الرئيس حق تأجيل 31/5/1999واشترط العضاء أن يتم نقل السفارة ف موعد أقصاه يوم 
 بشرط أن يكون ذلك أمراi تتطلبه دواعي المن( 2000أي حت بداية عام )لدة ل تزيد على ستة أشهر 

 ول ينتظر المومون بألفية القدس حت يل موعد نقل السفارة، بل ظلت أصواتم تعلو! القومي المريكي 
 1997ف منتصف أبريل من عام ( نيويورك تايز ) بذا الطلب حت ل يبد أثر القرار، فقد نشرت صحيفة 

 التاد السيحي)إعلناi عجيباi موقعاi بأساء عدد من كبار القساوسة المريكيي من أعضاء ما يسمى ب·ـ 
 إن التاد يدعم سيطرة إسرائيل الكاملة على القدس ، ويعتبها العاصمة: " جاء فيه ( نو القدس الوحدة

 الروحية والسياسية لليهود وحدهم خلل ثلثة آلف عام خلت بكم النيل والتوراة، وطالب العلن
 والت يب الوقوف مع اليهود فيها ، وطالب( مع من ؟!! )الت قد بدأت ( معركة القدس ) بالشاركة ف 

 العلن المريكيي بإمطار البيت البيض والكونغرس برسائل تطالب بنقل السفارة المريكية إل القدس
 نقل منل 1999دون إبطاء، وبالفعل رضخت الكومة المريكية لذه الضغوط وأقرت ف شهر مايو 

 السفي المريكي إل القدس ، ريثما تتم الترتيبات لنقل السفارة ، ومعروف أن منل السفي بثابة سفارة
 … وله كل الصلحيات الدبلوماسية والصانية الت تعطى للسفارة

 أمام كل هذه الشواهد … أل يجل على أنفسهم بعض من بن جلدتنا من زعامات وبسطاء ،      .11
 الذين ينكرون علينا تسكنا بالفهم السياسي للحداث والشخاص والواقف من خلل فهمنا الدين

 أل يجل على أنفسهم هؤلء السؤولون والرموز من بن جلدتنا ، الذين يزقون ف كل يوم! السلمي ؟
 ثوباi ويلبسون ف كل يوماi ثوباi جديداi وينكرون علينا ف نفس الوقت تسكنا بلباس التقوى لن ثوب

 أل يجل على أنفسهم هؤلء وهم يبدلون لون صبغة حياتم ف كل يوم أكثر من مرة! التقوى هو الي؟
 اليام حبال وستنجب العجائب ، فهنيئاi لن تسك بالسلم! وينكرون علينا تسكنا بصبغة ال تعال ؟

 اللهم إن بلغت!! عقيدة وشريعة ومنهجاi، وهنيئاi لن رابط ف القدس الشريف والقصى البارك وأكنافهما 
.اللهم فأشهد 

يتبع

  عودة لعلى                      

 



(1)نن ف امتحان وليست القدس الشريفة ول القصى البارك . 26

 

 كثرت أقوال الكام واللوك ف هذه اليام عن القدس الشريفة والقصى البارك ، وكثرت اللقاءات
 العلنية والسرية الت باتت تعقد لجراء دراسات أو مباحثات أو مفاوضات حول القدس الشريفة والقصى

 البارك ، وكثرت التصريات بشت اللغات ومن اكثر من مصدر رسي أو شعب عن القدس الشريفة
 قبل" إيهود براك " قائم تت القصى البارك ، وهذا ما صرح به " اليكل " والقصى البارك، فمن قائل أن 

 ، ومن قائل ، تعالوا بنا لنقسم القصى البارك إل حصص وكفى ال الؤمني" كامب ديفيد " مغادرة مؤتر 
 القتال ، وليأخذ اليهود حظهم من جهته الشمالية والشرقية والنوبية ، وليأخذ اليهود حظهم من الهة

 تعالوا: " ، ومن قائل " حائط البكى " ، الذي سي ترفاi وتضليلi باسم " حائط الباق " الغربية ، با ف ذلك 
 بنا لنعطي ما فوق أرض القصى البارك للمسلمي ، وبذلك تكون لم الصخرة الشرفة والقصى البارك ،

 :ولنعط ما تت أرض القصى لليهود ، وبذلك يكون لم الصلى الروان والقصى القدي ، ومن قائل 

 أعطوا: وكفى، ومن قائل " صور باهر " و " السواحرة " و " عناتا " و " أبو ديس " أعطوا الفلسطينيي 
 هناك اقتراح: الفلسطينيي مشروع الدارة الدنية على القدس ف أحيائها الفلسطينية وكفى ، إل القائل 

.إسرائيلي آخر أو اقتراح أمريكي آخر أو اقتراح فلسطين آخر 

 هل هناك جولة أخرى: ، يضربون أخاساi بأسداس ويتساءلون متارين " حيص – بيص " وها هم الناس ف 
 ؟ أم انتهت كل الفاوضات ؟ هل هناك خطر التنازل عن القدس الشريفة" كامب ديفيد " لفاوضات 

 أخرى أم ل ؟ هل هناك اتفاقيات سرية ل يعلن عنها" كامب ديفيد " والقصى البارك إذا كان هناك جولة 
 حت الن أم ل ؟ هل ناية كامب ديفيد هي القيقة كما نقلها العلم ، أم أن هناك ناية أخرى سيعلن
 عنها ف جولة مناسبة وف وقت مناسب ؟ هل القصى البارك ف خطر ما كان فيه قبل ذلك أم ل ؟ هل

 سنكتفي بإدارة دينية للقصى البارك ف جهاته الشمالية والشرقية والنوبية ث رفع العلم الفلسطين عليه ث
ث ل شيء آخر بعد ذلك أم ل ؟" أبو ديس " إياد طريق آمن يربط القصى البارك مع 

 إنا أسئلة كثية باتت تقتحم على الناس عقولم ف كل لظة دون استئذان أبداi ، وباتت مشاعر.. نعم 
 الناس تتقلب بي الرغبة والرهبة وبي التفاؤل والتشاؤم ، ولذلك ما أريد أن أقوله وأؤكده هو أن على

!! – كائناi ما كان – إننا نن ف امتحان وليست القدس الشريف ول القصى البارك   الميع منا أن يعلم

 فالقدس الشريفة والقصى البارك قد مر! نن ف امتحان ، وعند المتحان يكرم الرء أو يهان .. نعم 
!!عليهما من أشكالنا الكثي فزالوا وظلت القدس الشريفة والقصى البارك 



 مر على القدس الشريفة والقصى البارك كثي من الكام واللوك والقيادات والنرالت على.. نعم 
 وما! اختلف الشكال واللوان والنواع والنساب ، فزالوا وظلت القدس الشريفة والقصى البارك 

 صفا ود القدس الشريفة والقصى البارك ف الاضي ولن يصفو ودها ف الاضر والستقبل إل لكل مؤمن
 !!صادق صابر وملص ول يعطي دنيه ف دينه ول يساوم على حساب القدس الشريفة والقصى البارك 

 فهما مفوظان بفظ ال تعال ، أما نن!! لذلك نن ف امتحان وليست القدس الشريفة والقصى البارك 
 فنحفظ من ال تعال بقدر سعينا الصادق للتقرب من القدس الشريفة والقصى البارك ، وإل سيضيعنا ال

!تعال ولت حي مندم

 وأين الصليبيون وأين!! أين الروم وأين الفرس قدياi ؟ لقد زالوا وظلت القدس الشريفة والقصى البارك
 وأين البيطانيون وأين الفرنسيون بعد!! التتار بعد ذلك؟ لقد زالوا وظلت القدس الشريفة والقصى البارك

 صدق رسول ال صلى ال عليه وسلم وهو!! لقد زالوا وظلت القدس الشريفة والقصى البارك !! ذلك
 ، فما دخلها ظال إل قصمه ال تعال ، وهكذا ستبقى هذه السنة" بيت القدس ل يعمر فيها ظال : " القائل 

 الربانية مع كل ظال تسول له نفسه وقوته أن يقتحم على القدس الشريفة والقصى البارك طهرها حت
 نن ف امتحان وليست القدس الشريفة ول القصى البارك ،: لذلك أعود ث أعود لقول!!! قيام الساعة 

 ولقد أدرك ذلك جيداi القائد الفذ صلح الدين اليوب ، لقد أدرك أنه ف امتحان صعب يب أن يسعى
 من خلله إل تطهي القدس الشريفة والقصى البارك وف نفس الوقت كان يعلم يقيناi أن القدس الشريفة

 لذلك عمل جاداi ملصا!! ليست ف امتحان ول القصى البارك لنما أن ل يطهرا به فسيطهران بغيه 
 عن صلح الدين" النوادر السلطانية والاسن اليوسفية " وصابراi لتطهيها ، فهذا شداد يروي ف كتابه 

 iوكان قدس ال روحه حسن الظن بال ، كثي العتماد عليه ، عظيم النابة إليه ، وقد: " اليوب قائل 
 ، وهو موضع" ببيت نوبة " كانوا نازلي ( خذلم ال ) شاهدت من آثار ذلك ما أحكيه ، وذلك أن الفرنج 

 قريب من القدس الشريفة ، حرسها ال تعال ، بينهما بعض مرحلة ، وكان السلطان بالقدس، وقد أقام
 أي حرساi ، على العدو ميطاi به ، وقد سي إليهم الواسيس والخبين ، فتواصلت الخبار بقوة" – يزكا"

 عليه ، واشتدت مافة السلمي بسبب ذلك( القنابل)عزمهم على الصعود إل القدس وماصرته، وتركيب 
 ، فاستحضر المراء ، وعرفهم ما قد دهم السلمي من الشدة ، وشاورهم ف القامة بالقدس ، ولقد

 جلست ف خدمته ف تلك الليلة ، وكانت ليلة جعة ، من أول الليل إل أن قارب الصبح ، وكان الزمان
 شتاء ، وليس معنا ثالث إل ال تعال ، ونن نقسم أقساماi ، ونرتب على كل قسم بقتضاه ، حت أخذن

  – رحه  الشفاق عليه والوف على مزاجه ، فشفعت إليه ، حت يأخذ مضجعه ، لعله ينام ساعة ، فقال
 لعلك جاءك النوم ، ث نض ، فما وصلت إل بيت ، وأخذت لبعض شأن ، إل وأذن الؤذن ، وطلع: " ال 



 :الصبح ، وكنت أصلي معه الصبح ف معظم الوقات ، فدخلت عليه، وهو ير الاء على أطرافه ، فقال 

 لن ما نت ، وما بقي وقت للنوم ، ث: من أين ؟ فقلت : قد علمت ، فقال: ما أخذن النوم أصلi ، فقلت 
 وقد وقع ل واقع ، وأظنه مفيداi إن شاء ال تعال: اشتغلنا بالصلة ، وجلسنا على ما كنا عليه ، فقلت له 

 الخلد إل ال تعال ، والنابة إليه ، والعتماد ف كشف هذه الغمة عليه ،: وما هو ؟ فقلت له : ، فقال 
 اليوم المعة يغتسل الول عند الرواح ، ويصلي على العادة بالقصى ،: وكيف نصنع ؟ فقلت : فقال 

 موضع مسرى رسول ال صلى ال عليه وسلم ، ويقدم الول التصدق بشيء خفية على يد من يثق به ،
 ويصلي الول ركعتي بي الذان والقامة ، ويدعو ال ف سجوده ، فقد ورد فيه حديث صحيح ، وتقول

 إلي قد انقطعت أسباب الرضية ف نصرة دينك، ول يبقى إل الخلد إليك، والعتصام: " ف باطنك 
 ، فإن ال أكرم من أن ييب قصدك ، ففعل"ببلك، والعتماد على فضلك، أنت حسب ونعم الوكيل

 ذلك كله، وصليت إل جانبه على العادة ، وصلى الركعتي بي الذان والقامة ، ورأيته ساجداi ، ودموعه
 ، ويروي ابن شداد ف موضع آخر من كتابه عن صلح الدين" تتقاطر على شيبته ، ث على سجادته 

 iما: ولقد كنت عنده ليلة وقد عي مواضع خسة مانيق كيما تنصب، فقال ف تلك الليلة : " اليوب قائل 
 وسلم كل منجنيق إل قوم ، والرسل تتوال بينه وبينهم ، يعرفونه كيف.. ننام حت ننصب المسة 

 وقد هيئت النجنيقات ، فرويت له الديث( رحه ال ) يصنعون ، حت أظلنا الصباح ، ونن ف خدمته 
 عي باتت ترس ف: عينان ل تسهما النار : " الشريف وبشرته بقتضاه ، وهو قوله صلى ال عليه وسلم 

" .ث ما زال يقاتل الصليبي ف صفد حت استسلموا " . سبيل ال وعي بكت من خشيت ال 

 iرحه ال – برج عكا، وهو على غاية من مرض اعتراه ولقد رأيته: " ويروي ابن شداد رواية ثالثة قائل –  
 بسبب الدمامل ، كانت أخذت بسمه من وسطه إل ركبتيه، بيث ما كان يستطيع اللوس، وهو ف

  – حينئذ – ف  اليمة، وإنا يتكئ على جانبه، وكان يتناول الطعام وهو على هذه الال، وقد كان
 خيمته قريباi من العدو ، ول يشغله ما هو فيه عن أن يرتب اليش ميمنة وميسرة وقلباi تعبئة للقتال، وكان
 مع ذلك كله يركب من بكرة النهار إل صلة الظهر ، ومن العصر إل الغرب، يطوف على الكتائب يأمر

 وينهى، ويؤجج فيهم روح الفداء والستشهاد ف سبيل ال، وهو صابر على شدة الل، وقوة ضربان
".إذا ركبت يزول عن ألها حت أنزل: الدماميل ونن نتعجب من ذلك ، فيقول

يتبع
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(2)نن ف امتحان وليست القدس الشريفة ول القصى البارك . 27

 

 متابعة لا قلت ف اللقة السابقة ما زلت أؤكد متفائلi بيقي التوكل على ال تعال، أن هذه الزمة الراهنة
 الت تعصف بالقدس الشريفة والقصى البارك ليست هي الزمة الول ول الخية ف تاريها الطويل، بل

 كانت هناك أزمات أشد، ومع ذلك اجتازتا القدس الشريفة والقصى البارك بنجاح باهر، وخاب فأل
 كل الظالي لما ف الاضي، ث طواهم التاريخ، وسجل أساءهم ف خانة الهزومي الائبي ، وما هذه
 النتيجة إل نتيجة أبدية لزمة أصبحت جزءاi من تاريخ القدس الشريفة والقصى البارك ، وجزءاi من

 مسيتما ، إل درجة أنا أصبحت سنة ربانية ثابتة تيز القدس الشريف والقصى البارك ، لذلك فإن هذه
 النتيجة الت كانت بالمس ، ستبقى لتفرض نفسها اليوم وغداi وبعد غد وإل ما شاء ال ، وهذا ما يعلن

 أقول أن القدس الشريفة والقصى البارك ليسا ف امتحان ، بل نن كعال إسلمي وعرب وفلسطين ف
 امتحان ؛ وعند المتحان يكرم الرء أو يهان ، وحت ندرك بعض ملمح هذا المتحان فإنن أسجل هذه

:اللحظات

 لقد: "18/6/2000العبية الصادرة بتاريخ " هآرتس " ، ف صحيفة " نداف شرجاي : " يقول              .1
  – أي القصى البارك – أن ف جبل اليكل( الستاتس كوو)طمح ديان من وراء بلورة سياسة المر الواقع 

   – يدد الفوارق وبشكل واضح بي الدين والقومية ، فقد سعى وبذل جهده لبقاء الصراع العرب
".السرائيلي ف الطار القليمي القومي ، وأن يتث منه جهد الصراع الكامن بي اليهودية والسلم

 لذلك فإن الؤسسة السرائيلية تنظر بطورة إل كل حديث عن القدس الشريف والقصى             .2
 البارك ينطلق من رؤية دينية إسلمية ، وتسعى هذه الؤسسة السرائيلية إل جر الطرف الفلسطين أو

.العرب إل مباحثات قائمة على رؤية علمانية أو سياسية مضة ل يشدها البعد السلمي الدين

/18/6العبية الصادرة بتاريخ " هآرتس " يقول ف صحيفة " نداف شرجاي " لذلك ند أن              .3
 ،" للستاتوس كوو " إل أن النتهاك الشد " مبيناi بشكل صريح ما يقلق الؤسسة السرائيلية  2000

 كان ببناء وإعداد إسطبلت سليمان، السجد الثالث ف منطقة 1967والذي ل يدث مثله منذ عام 
  – أي ، وكذلك المر ت إعداد السجد القدي(عام 1000)الرم، وهو أول حدث يدث ف الرم منذ 

 القصى القدي – الواقع تت السجد القصى للصلة، وكل الوقعي يقعان تت تأثي الركة السلمية ف
".إسرائيل، وهي الركة الت وقفت وراء ترميمها



 الكثر من ذلك فقد قامت مصادر أمنية مؤخرا(: "نداف شرجاي ) وف موضع آخر يقول              .4
 قسم من.. بتسليم الستوى السياسي تقريراi مفصلi حول مططات الوقف والركة السلمية ف إسرائيل 

 هذه الخططات معروف لدى الكومة بسبب الطلبات الت تقدم با الوقف، ولكن هناك ما هو جديد،
 والعلومة والعادلة الت أثارت حفيظة الميع ما يتعلق بخطط مرجعي شاركت فيه الركة السلمية ف

 إسرائيل يهدف إل إنشاء مسجد رابع ف الرم، وذلك على طول السوار الشرقية ، وذلك بشكل مصغر
.على غرار السجد ف الكعبة

 لذلك فإن هذه العمال العمارية من شأنا أن تيي الشعور الدين السلمي، وهذا مكمن             .5
 وف نظر قيادات الؤسسة السرائيلية، لذلك فإن هذا التخوف لدى الؤسسة( موشيه ديان ) الطر ف نظر 

 السرائيلية دفع بقيادات سياسية إسرائيلية متناحرة فيما بينها إل اتاذ خطوة غي مسبوقة ، وهذا ما
 قبل: )18/6/2000العبية الصادرة بتاريخ ( هآرتس ) حيث يقول ف صحيفة ( نداف شرجاي ) يؤكده 

 أسبوعي أصدرت مائتا شخصية بياناi ضم القوس السياسي السرائيلي ، ووجهوا بيانم إل رئيس الكومة
 تيدي كوليك) ، ناشدوه فيه العمل على منع هدم الثار ف الرم – حسب ظنهم العوج – فلول مرة يتحد

 حسب  -  جرية أثرية" ، نواب الفدال وميتس من اليسار واليمي ، وقد جاء ف البيان (ايهود اولرت)و ( 
".ظنهم العوج – كما ورد فيه

 أن هذه الرية الثرية ل يكن أن يتحملها أي إنسان حضاري بغض النظر عن هويته" ويتابع البيان 
 السياسية ومواقفه العقدية ، إننا نرفض هذا العمل ، كما نرفض تاما أي عمل بربري يقوم بتدمي منهجي

 "القسم العلى الصن من أثينا " ف أماكن مشابة ذات أهية خاصة ف أرجاء العال مثل – الكروبولس – 

".أو – الفورم ف روما – فورم اللس الرومان

توفهم من تويل " إل أنم وف الوقت الذي يعبون من خلله عن              .6

 الصراع على القدس الشريفة والقصى البارك إل صراع دين إسلمي ، ف القابل فإنم يسعون إل عقد
 تفاهم وتعاون بي كافة الجهزة الرسية والشعبية والدينية والعلمانية ف داخل الؤسسة السرائيلية ، المر

 )حيث يقول ف نفس صحيفة ( نداف شرجاي ) الذي دفع الاخامي الرئيسي إل ما يلي ، وهو ما يؤكده 

 هذا وقد أعلن الاخامان الرئيسان لسرائيل ، ضرورة التنسيق معهم بشأن: " وف نفس التاريخ ( هآرتس 
 أي اتفاقية تتعلق بالرم ، وهو أمر طالبوا فيه منذ فترة رابي على اعتبار أنه الكان الكثر قداسة للديانة

" .اليهودية 



 لذلك فإن قضية القدس الشريف والقصى البارك تتحدد لدى الؤسسة السرائيلية من خلل             .7
  : "4/6/2000العبية بتاريخ ( هآرتس ) يقول ف صحيفة ( نداف شرجاي ) النظار الدين ليس إل ، فهذا 

 والت جددت الستيطان ف سلوان أوضح قبل شهور قليلة أن الدينة" إلعاد " دافيد بادي أحد زعماء جعية 
 تكاد تكون" تعتب بالنسبة للشعب اليهودي النواة الت تطورت منها القدس ، فهو يشي إل أنه ( سلوان ) 

 النبياء واللوك ، ومن الطبيعي عند عودة اليهود إل القدس: نصف أحداث التوراة قد تت ف هذا الكان
" .أن يعودوا ابتداء إل هذا الكان الذي عاش على ثراه ملوكهم وأنبيائهم 

 راب الدرسة اليهودية" – الراب شلومو أفني : " ف نفس القال ويقول ( نداف شرجاي ) ويتابع              .8
 إن حقنا التاريي والخلقي على القدس ل يكن لية:  – يوجه تلميذه فيقول  الدينية لعطريت كوهنيم

 قوة أجنبية أن تصادره مهما طال الزمن ، ول نتوقف للحظة ف التاريخ عن رفضنا لذا الحتلل ، وعلى
 أياi كان – يدعم نقل جزء من القدس التاريية إل أي طرف أجنب فإنه- ذلك فإن كل إنسان ف العال ، 

". …  يشارك ف الور الخلقي على العال كله ، ولقد عدنا إل بيتنا بأمر إلي

 ، وله التقاء وتوافق مع المعيات" قرص ف هذا العرس " له ( الشاباك ) حت جهاز الخابرات              .9
 (نداف شرجاي ) فهذا    الدينية اليهودية الت يطلق عليها العلم العرب مصطلح – الماعات التطرفة –

 يصنف معظم( الشاباك ) على العكس من النطباع السائد عن المعيات فإن : " يقول ف نفس القال 
 كعامل مهدئ ومعتدل ، عطريت كوهنيم – ) المعيات اليهودية الناشطة ف شرقي القدس وبالذات جعية 

 إذ أن هدفها استمرار أعمالا ، وهذا المر يتطلب الدوء بشكل مستمر مع رجال الشرطة والشاباك ،
 وأذرع( الشاباك ) ويطلعونم أولi بأول على معظم أعمالم ونشاطاتم، وف بعض الحيان يستعي رجال 

 المن بأعضاء المعيات القاطني ف النطقة ليفهموا واقع النطقة أكثر ، ف متلف الناطق ف شرقي
".القدس

 مباشرة ، 1967لاذا نستغرب ما قاله دافيد بن غورين بعد هزية : لذلك ووفق كل هذه العطيات       .10
 بعد حرب اليام الستة : " 1/6/2000العبية بتاريخ ( هآرتس ) ف صحية ( نداف شرجاي ) حيث يقول 

 (بنحاس سفي ) و ( موشيه ديان ) و ( تيدي كولك ) مباشرة أعطى دافيد بن غورين مباركته لكل من 

 يب توطي اليهود شرقي القدس بكل ثن ، يب توطي عشرات آلف اليهود: للنطلقة ، فقد قال لم 
 )براكيات –    –   خلل فترة قصية ، فاليهود سيوافقون على السكن ف القدس الشرقية ولـو ف

".، علينا أن ل ننتظر بناء أحياء مرتبة ، الهم إحضار اليهود( أكواخ 

يتبع
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(1! )هل دقت ساعة هدم القصى البارك ؟. 28

 

 !!إنه سؤال أوجهه إل كل مسلم وإل كل عرب وإل كل فلسطين، ل بل إل كل إنسان ف هذه الرض 

 أنه سؤال أوجهه إل أحباب القصى البارك قبل خصومه ، وإل أصدقائه قبل أعدائه ، وإل حاته قبل
 إنه سؤال أوجهه إل اللوك والكام والوزراء والعيان والقادة والساسة والشعوب اليقظة!! التآمرين عليه 

 إنه سؤال أوجهه إل كل التحدثي ملياi وعالياi عن حقوق النسان!! والنائمة والماهي الواعدة والطحونة 
 نعم إنن أوجه هذا!! وحرمة القدسات والسلم العالي وحوار الضارات سواء كانوا ملصي أو منافقي 

 السؤال إل كل بن البشر لن قضية القصى وإن كانت حقاi إسلمياi خالصاi وخاصاi ، إل أن أثرها سيقع
 على جيع أهل الرض بدون استثناء ، ولذلك فإن على الميع أن يعتب أن هذا السؤال وهو سؤال

 شخصي له من منطلق السؤولية ل من منطلق حب الستطلع ، وعلى اعتبار أنه جزء من الوقف ل على
 واتدوا!! إنن اوجه هذا السؤال وأتابع صارخاi يا مسلمي العال استيقظوا !! اعتبار أنه متفرج على ما يدور 

 والذي يدعون إل!! يا شعبنا الفلسطين ل نوم مع القصى البارك !! وتكاتفوا !! يا عالنا العرب تنبهوا !! 
 إعلن هذا العلن الصارخ تزامن الحداث واجتماع المارات الت باتت تفرض هذا السؤال فرضنا على

:كل عاقل منا ، وبعجالة مفيدة سأسجل هذه اللحظات

 طالعتنا مموعة من الصحف العبية بالديث عن مشروع بناء كنس ف ساحات القصى       .1      
 لول مرة ف تاريخ ملس الاخامية الكبى سيبحث: " البارك، وما ورد ف هذه الصحف العبية ما يلي 

 وذلك بناء( أي القصى البارك)يوم الثني الطلب بإقامة كنيس بانب الساجد القائمة ف جبل اليكل 
 والذي كتب قبل عدة أشهر مقالi ادعى فيه أنه ل" شئار يشوب هكوهي " على طلب حاخام حيفا الكب 

 ، وهذا تصريح واضح( أي القصى البارك ) يوجد أي مانع شرعي ينع اليهود من الجرة إل جبل البيت 
 !!عن نيتهم بناء كنيس ف ساحات القصى البارك يعن الديث عن بناء هيكل ف ساحات القصى البارك 

 !!للتخفيف من وقع هذا الب على السلمي والعرب الفلسطينيي ف كل العال( بناء هيكل ) بدل كلمة 

 وواضح ل كل الوضوح أن ساحات القصى البارك هي جزء ل يتجزأ من القصى البارك ، وهذا يعن أن
 ف ساحات القصى البارك ما هو إل بناء على حساب السجد( بناء هيكل ) أو ( بناء كنيس ) الديث عن 

 iوتآمرا iوحقدا iوواضح!! القصى البارك وعلى حساب هدمه أو هدم بعض أجزائه ف أخف الالت سوءا 



 ما قال ذلك إل وهو مطمئن إل ما قال ، ل( شئار يشوب هكوهي)ل كل الوضوح أن حاخام حيفا الكب 
 بل إل وهو مطمئن أن هناك اللف الؤلفة من الشعب اليهودي رسياi وشعبياi ودينياi ول ما قال بقوة الال

 وواضح ل كل الوضوح أن حاخام حيفا الكب بات يصرح بذا التفكي القدي الذي!! والعلم والسلح 
 ل قيمة لسرائيل بدون القدس ول قيمة: " بقوله ( بن غورين ) هو جزء من الشروع الصهيون الذي لصه 

 وإذا كان حاخام حيفا الكب يصرح بذلك فماذا تقول عن حاخام حيفا الصغر" !! للقدس بدون اليكل 
 كل ذلك يدعون لتساءل!! ماذا نقول عن حاخامات الستوطنات ، وحاخامات الماعات التطرفة ! ؟

!هل دقت ساعة هدم القصى البارك ؟: صارخا

 والطلب لقامة كنيس على: " الصحف العبية تبعد أكثر من ذلك ، حيث تقول بالنص الرف        .2      
 ، وهذا ما يعلن أؤكد" كامب ديفيد " أرض السجد القصى ليس جديداi حيث أنه طرح ف قمة مباحثات 

 مرة بعد مرة أن هناك انسجاماi وتطابقاi بي الوقف الدين اليهودي والوقف السياسي اليهودي شعبيا
 ورسياi ، فالكل يلح طالباi بناء هيكل على حساب القصى البارك ، ولكن يبدو أن هناك اجتهادات فيما
 بينهم على الوقت الناسب والظرف الناسب والسلوب الناسب ، ويبدو أن بعضاi منهم قد نفد صبه ،

 وأنا شخصياi ل أجد فرقاi ول بعداi بي قول حاخام!! فبات يصرخ با كتمه سابقاi وما يكتمه غيه حت الن 
 ف الولة الول من" إيهود براك " حيفا الكب والطالب ببناء كنيس ف ساحات القصى البارك وبي قول 

 إن اليكل الثان يقع تت القصى البارك ، فكل القولي يصب ف الطلب نفسه ، سوى" كامب ديفيد " 
 قال ذلك تلميحاi ، وهذا يدفعن إل أن أراجع" إيهود براك " أن حاخام حيفا الكب قال ذلك تصرياi ، أما 

 ما قاله ل أحد السؤولي الكبار ف السلطة الفلسطينية قبل أشهر ، حيث أكد أن مسؤولi كبياi ف
 الكومة السرائيلية الالية أكد ف أحد جلسات التفاوض أنه ل يكن التفاق على مستقبل القدس إل إذا

 هل دقت: ت السماح لليهود ببناء هيكل ف ساحات القصى البارك، كل ذلك يدعون لتساءل صارخا
!ساعة هدم القصى البارك ؟

 القدس ف الصحافة" كتب مركز الدراسات العاصرة ف افتتاحية نشرها الصادرة تت عنوان        .3      
 على الولء لدولة إسرائيل وحاية" موشيه كتساف " أقسم رئيس إسرائيل الديد : " كتب ما يلي " العبية 

 مقدساتا ، وقام بزيارة صلة لائط الباق ، مؤكداi أبدية القدس كعاصمة لليهود ومشياi إل أنه سيباشر
 وأنا شخصياi أجد ف ذلك انسجاماi واضحاi مع" . أعماله بعد النتهاء من أيام الداد على خراب اليكل 

 ،" كامب ديفيد " التلميحي الذي صدر عنه ف مفاوضات " براك " مطلب حاخام حيفا الكب ومع تطلع 
 iهل دقت ساعات هدم القصى البارك ؟: وهذا ما يعلن أعود وأتساءل صارخا!



 /لذلك فإنن ل أتردد ف أن أقول مذراi أنه ف مثل هذه الجواء من المكن أن يدث كل شيء        .4      

 جديد يؤدي دوراi جديداi ، ولكن ليس ف مسجد الرم" باروخ غولدشتاين " من المكن أن يظهر 
 البراهيمي ف الليل ، بل ف السجد القصى البارك ، طمعاi عند زمر الاقدين أن يؤدي ذلك إل تقسيم

 الول إل تقسيم مسجد الرم البراهيمي ف" باروخ غولدشتاين " القصى البارك كما أدت جرائم الرم 
 الليل، ل أقول ذلك خوفاi، ل وال، فاليي والميت هو ال ولكن أقول ذلك لنن بدأت أشعر أن كثيا
 من الماعات والقيادات اليهودية قد أجعت على ضرورة بناء كنيس على حساب القصى البارك ، وما
 يشغلها اليوم هو البحث عن أحسن أسلوب لخراج هذا اللم السود وتوفي البرات له ، وما ضيها

 إنن أصارح الميع أنن متوجس" !! إننا نشجب ونستنكر بكل لغة شجب واستنكار " بعد ذلك أن تقول 
.وعندها الطوفان الذي ل يعلم نتائجه إل ال تعال !! أن يدث ذلك خلل أشهر قادمة

يتبع

  عودة لعلى                      

 

(2! )هل دقت ساعة هدم القصى البارك ؟. 29

 

 أعود إل هذا السؤال مع يقين التام أن القصى البارك قلعة إيان شاء تطمت عليها ف الاضي كل
 مؤامرات البائسي فزالوا وبقي القصى البارك ، وستتحطم ف الاضر والستقبل على هذه القلعة أية

 مؤامرات بائسة أخرى تستهدف حجراi أو جداراi أو ركناi من القصى البارك ، وستزول هذه الؤامرات
 ويزول أصحابه البائسون ويبقى القصى البارك أعود إل هذا السؤال داعياi كل نائم منا أن يستيقظ وكل

 فهذه مرحلة مصيية ل ينفع فيها أن يقف أي مسلم أو أي عرب!! غافل أن يتنبه وكل متسيب أن ينضبط 
 أو أي فلسطين موقف التفرج وكأن المر ل يعنيه ، أو كأن الظروف أقوى من إرادته ، أو كأن الؤامرة

!!سارت ولن يوقفها أحد 

 iلذلك علينا أن نتعرف بالتفصيل!! إن هذه الواقف النزامية ل تنفع ف الاضي ولن تنفع اليوم ول غدا 
 على حدود ما يري اليوم ، وبالذات خلل هذه الفترة الت تراكمت فيها الشواهد الكثية الت تدفعن

 iنعم أسأل ول أقف عند هذا السؤال وقفة الائر! هل دقت ساعة هدم القصى البارك ؟: لسأل صارخا 
 بل أسأل وأقف حاثاi نفسي وحاثاi كل السلمي والعرب والفلسطينيي أن ه²ب²وا من نومكم!! الستسلم 



 وها أناذا أورد بعض الشواهد!! وقوموا إل واجبكم قبل أن تلعننا أبناؤنا وأحفادنا وأجيالنا القادمة 
:الساخنة الت يب أن تستفز ضمي وعقل وقلب كل واحد منا 

 على صفحتها الول وبط كبي هذا العنوان 11/8/2000كتبت صحيفة القدس بتاريخ              .1
 "الاخامية الرئيسة تدرس إقامة كنيس ف ميط الرم القدسي : بالتنسيق مع الكومة السرائيلية" الصارخ 

 أن الاخامية الرئيسة ف إسرائيل لديها مططات لقامة: "، وتت هذا العنوان كتبت هذه الصحيفة ما يلي
 الدرسة العمرية أو سطح باب: الطلة على الرم القدسي – وهي  هذا الكنيس ف أحد الواقع التالية – 

" .الرحة أو مبن الكمة الشرعية أو إقامة تل اصطناعي ف منطقة الفريات الثرية قرب السور النوب 

 لن القصى يعن حرم!! وواضح جداi أن كل هذه الواقع القترحة هي جزء ل يتجزأ من القصى البارك 
 دوناi ، با تمل من مبان فوق الرض أو تت الرض ، وبا ييط بذه 144القصى الذي تبلغ مساحته 

 الساحة من أسوار أو مبان من جهاتا الربع ، فهذا كله أقصى مبارك ، وعلى هذا العتبار فالدرسة
 العمرية أقصى مبارك ، ومبن الكمة الشرعية ومنطقة الفريات النوبية أقصى مبارك، ملصق أرضا
 وتارياi وديناi وحضارة للقصى البارك، ملصقة الزء للكل وملصقة الفرع الصل، وهذا يعن أن

.الاخامية الرئيسة تستهدف الس بالقصى البارك مباشرة

 الديث عن إقامة كنيس ف الدرسة العمرية يعن إقامة كنيس ف القصى البارك ، وهذا المر             .2
 ، نعم علينا أن" نفق الشمونائيم " يعلنا نعيد النظر مرة ثانية ف سبب افتتاح النفق الذي سي كذباi باسم 

 ، فيومها قيل أن الدف سياحي ليس إل ، ولكن 1996بافتتاحه عام " نتنياهو " نعيد النظر ف سبب قيام 
 ، وذلك لن هذا النفق هو الطريق الوصل إل" دين يهودي " كما يبدو جلياi ف هذه اليام فإن الدف 

 الدرسة العمرية ، الت تقترحها الاخامية الرئيسة موقعاi لبناء كنيس فيها ، أي بعن آخر أن التخطيط لبناء
 هذا الكنيس كان منذ سنوات طويلة وت التمهيد له بافتتاح النفق ليوصل إل الدرسة العمرية ، ث ليجري

 كما قلت ف اللقة السابقة" كنيس " الديث بعد ذلك علنية عن بناء كنيس ف الدرسة العمرية ، وكلمه 
.للتخفيف من حدة وقعها على عالنا السلمي والعرب وشعبنا الفلسطين " هيكل " تعن لدى الاخامية 

 إن اقتراح الاخامية بناء كنيس أو هيكل ف الدرسة العمرية يعلن أتوقف عند قيام مثلي             .3
 للسفارة المريكية والنمساوية وسفارة عربية ، أتوقف عند قيامهم بزيارة فضيلة الشيخ عكرمة صبي –

 مفت الديار القدسة ، وسؤاله عن قيمة ووزن الدرسة العمرية عند السلمي ؟ وقد أجابم فضيلة الشيخ 
 فيبقى السؤال ما هو!! عكرمة صبي أن هذه الدرسة جزء من القصى البارك ولا حرمة القصى البارك 

 مع تأكيدي أن كل منهم قد زار فضيلة الشيخ لوحده وقد سأله!! سر اهتمامهم اليوم بالدرسة العمرية 



 نفس السئلة الت طالبت بالتعرف على وزن الدرسة العمرية عند السلمي ، لاذا الن يوجهون هذه
 !!واضح جداi أن هناك طبخات وطبخات تعد من وراء الكواليس وتستهدف القصى البارك ! السئلة ؟

!!يا عباد ال أثبتوا !! فالثبات الثبات يا أهلنا ف كافة مواقعكم 

 الت" الدرسة التنكزية " فإن هناك حديثاi يدور حول " القدس " بالضافة إل ما كتبته صحيفة              .4
 تعتب جزءاi من القصى البارك ، والت تقع ف ميط القصى البارك الغرب ، حيث جرى الستفسار عنها
 وعن وزنا عند السلمي من قبل وفود السفارة المريكية والنمساوية وسفارة عربية لدى زيارتم لفضيلة
 الشيخ عكرمة صبي ، وأعود وأسأل لاذا الن مع تأكيدي تسجيل التقدير الكبي للشيخ عكرمة صبي

 الذي بي لم أن الدرسة العمرية جزء من القصى البارك، والدرسة التنكزية جزء من القصى البارك
.وحرمتها كحرمة القصى البارك

  إل الوراء يوم أن استوقفن مسؤول كبي من هيئة الوقاف قبل سنوات لذلك أعود بذاكرت             .5
 قرب الدرسة التنكزية وأبدى ل توفه الشديد من مستقبل الدرسة التنكزية ، وقال ل أنه يشى من

!!وجود حفريات تت هذه الدرسة باتاه حرم القصى البارك من الداخل 

 لقد كان توفه ف مله ، فها هي أطماع الاخامية تتد إل هذه الدرسة الت ما زالت – مع شديد السف
 – تت سيطرة واحتلل قوات اليش السرائيلي ، حيث ما زالت هذه القوات تستعملها كمعسكر جيش

!!تشرف منها على كل حرم القصى البارك ، وتراقب كل تركات السلمي ف القصى البارك 

 بالضافة إل كل ذلك فهناك مارسات خطية باتت تصدر عن جهات رسية أو شعبية إسرائيلية             .6
 تنذر بتوتي النطقة ودفع القصى البارك إل دائرة الطر الشديد ؟ فما معن أن تقوم الشرطة السرائيلية
 !!قبل أيام بنع وصول السلمي والسياح إل القصى البارك بجة منع اليهود التطرفي من الوصول إليه 

 وحت لو تراجعت بعد ذلك ووافقت على دخول السلمي فقط إل القصى البارك ، حت لو تراجعت هذا
!!أمر خطي جداi ، ل تقل خطورته عن بناء كنيس أو هيكل ف القصى البارك 

 أن الشرطة ستواصل: " قوله" يتسحاقي " ما معن أن ينقل راديو إسرائيل عن قائد شرطة القدس              .7
 منع دخول الزوار غي السلمي إل باحة الرم القدسي الشريف إل أن تسمح دائرة الوقاف السلمية

 بدخول ميط الرم أزواجاi أو مموعات مكونة من ثلثة أشخاص ، أليس ف ذلك" أمناء جبل اليكل " لـ 
!!فرض سيادة إسرائيلية بقوة السلح على القصى البارك 

 أمناء جبل" ما معن أن ياول الستوطنون وأتباع الحزاب الدينية التطرفة وأفراد من حركة              .8



 التاسع من آب ذكرى خراب" اقتحام بوابات السجد القصى أربع مرات بناسبة ما يسمى " اليكل 
"اليكل 

يتبع

  عودة لعلى                      

 

30 .iالقصى البارك ما زال حريقا

 

 بإحراق السجد القصى البارك،" دينيس مايكل روهان " عندما قام الرم  21/8/1969كان ذلك ف 
 ويومها اشتعلت النيان وأكلت ألسنتها منب نور الدين زنكي ، ث أخذت تزحف ف كل اتاه تأكل كل ما

 تر عليه ف أروقة القصى البارك ، يومها فرك أعداء القصى البارك أيديهم فرحاi ف كل العال ، وكان
 ل منب يرمز لطهر القصى البارك وتريره بعد اليوم ، ل!! ل أقصى مبارك بعد اليوم : لسان حالم يقول 

!!مسرى لنب السلم والسلمي بعد اليوم 

 ويومها ذهلت كل مرضعة ف عالنا السلمي والعرب عما أرضعت وأصبح الناس سكارى وما هم
 ويومها منعت سيارات الطفاء من الوصول إل موقع الريق ، وقطعت الياه ومنع وصولا عب!! بسكارى 

 أنابيبها العروفة إل مواقع الريق طمعاi من كل فرد حاقد ومن كل مؤسسة حاقدة أن تلتهم النيان كل
 ويومها فزع السلمون من كل حدب وصوب وهرعوا با يلكون من إمكانيات بسيطة!! القصى البارك 

!!لنقاذ القصى البارك ، الذي كان يصرخ مستغيثاi وسط الريق 

 ويومها تدافع أهلنا من غزة والضفة ومن القدس الشريف ومن داخل الط الخضر نو القصى البارك
 ويومها ركض الطفال وتسابق الرجال وخرجت" !! بروح بالدم نفديك يا أقصى " ولسان حالم يقول 

 النساء وكلهم يملون ما يستطيعون من أوان بيوتم لنقل الاء التوفر ف أي مكان والوقوف ف وجه نار
 وخدت النيان!! الاقدين الت هبت – تبلع ول تشبع ، تلتهم كل ما يقف أمامها من حرم القصى البارك 

 وتوقف الريق ، ولكن ظلت آثاره وصمة عار ف جبي كل مسلم وعرب وفلسطين إل الن ، كائناi من
 كان هذا الشخص ، ذكرا أو أنثى ، كبياi أو صغياi ، حاكماi أو مكوماi ، عالاi أو عابراi ، صالاi أو فاسدا

… iأو عاصيا iطائعا ،



 نعم ظل أثر الريق وصمة عار ف جبين وف جبينكم يا معشر السلمي والعرب والفلسطينيي ف كافة
 مواقعكم … نعم ظلت رائحة الريق الؤذية فواحة وعابقة إل الن ، وما زالت تزكم أنوفنا لتوقظ

 صاحب النف النائم وصاحب النف الغافل وصاحب النف الائن ، وكأن بذه الرائحة الؤذية الفواحة
 يا أمة السلمي ، يا: " تأخذ بتلبيب الميع منا ث تزنا هزاi شديداi ، ث تصرخ ف وجوهنا جيعاi وهي تقول 

 أين العرب والعروبة! أين السلمون ونوتم ؟! أمة العرب ، يا جوع الفلسطينيي ، هل مت ؟ هل هنت ؟
 ألستم المة الت أنبت! هل سحرت ؟! هل غبتم ؟! هل نتم ؟! أين أنتم ؟! أين الرجال والرجولة ؟! ؟

 ألستم المة الت أنبت صلح! الفاروق عمر – رضي ال عنه – فاتح القصى الول ، أم أنكم أمة أخرى ؟
 هل أنتم امتداد حقيقي أم مزيف لمة ساقت ناقة الفتح! الدين مرر القصى البارك أم أنكم أمة أخرى ؟

 على عهد الفاروق عمر – رضي ال عنه – وصنعت منب التحرير على عهد نور الدين الزنكي – رحه ال
 فإذا كنتم منهم! هل أنتم منهم أم ل ؟  !، وأحيت ليلة النصر على عهد صلح الدين اليوب – رحه ال ؟

 وإذا ل تكونوا منهم! لاذا هذا التمزق والضياع ؟! لاذا هذا النوم والغفلة ؟! فلماذا هذا الذل والنوع ؟
!فمن أنتم ؟

 نعم ظل دخان حريق القصى البارك يتلبد سواداi وحداداi إل اليوم فوق قباب القصى البارك ، وفوق
 وإل اليوم ما زال هذا الدخان السود يغطي ساء القصى البارك!! مآذنه وبوائكه وكل مبانيه وساحاته 

 ويضغط نفسه ويعتصر الدموع ويطر أحزاناi وآهات وأنات تنل علينا لباi وغضباi ، وكأن كل قطرة مطر
 منها قد تولت إل قبضة فولذية تضرب على أبوابنا وتز مقابض شبابيكنا وتقرع جدران قصورنا

!!استيقظوا!! قوموا : وأكواخنا وخيامنا ، ث يزيد وتزيد وتتوعد وتصرخ 

 !!ما زال القصى ف خطر !! ما زالت نيان الاقدين تلتهم القصى البارك قوموا ، اصحوا ، استيقظوا 

 !!باروخ غولدشطاين قتل جوع الساجدين ف مسجد الرم البراهيمي !! قوموا ، اصحوا ، استيقظوا 

 دينيس" نعم كأن الريق أندلع الن ، وكأن !! وشقيق حقده قتلهم ف ساحات السجد القصى البارك 
 قد ألقى بمرة حقده من قبل لظات ، وكأن به قد صب زيت حسده وما زال يصبه ف" مايكل روهان 

 تصدقوا على!! فيا أهل البصر والبصية ، انظروا جيداi إل القصى البارك !! كل أركان القصى البارك 
 iما زالت النار!! القصى بدقائق من أعماركم ودققوا النظر فسترون أن القصى البارك ما زال حريقا 

 بي ألسنة ليبه ودخان نيانه!! وما زال أهله يتدافعون لهثي دون توقف !! والمر والدخان والسواد فيه 
!!

:ما زالوا يتدافعون صارخي 



ل نامت أعيننا يوماi يا حصن الدين

أن ظل النب مروقاi والقدس حزين

لكن ل تيأس يا أقصى لو عشت سجي

فطريق العزة يا أقصى صب ويقي

:ما زالوا صارخي 

ف القدس يا أحبت جراح

تيطها الغزاة بالسلح

دمائها تسيل ف البطاح

وليلها السجون والنباح

لكنها تصيح ف فلح

ل بد بعد الليل صباح

:ما زالوا يتدافعون صارخي 

ف القدس يا أحبت ظلم

هيا أفيقوا يا بن السلم

ما ل أرى جوعكم نيام

ما ل أرى وئامكم خصام

ما ل أرى أفعالكم كلم

وعيشكم مزقاi حرام

:ما زالوا يتدافعون صارخي 



أنتم حيارى تائهون.. يا مسلمون 

يا مسلمون عن حقكم يا غافلون

بنهاركم وبليلكم يا نائمون

والسجد القصى بكى لو تسمعون

هل صحوت بعد إن مرت سنون

والكل فيكم ضائع لو تعلمون

:ما زالوا يتدافعون صارخي 

يا قدس يا بوابة الشهيد للسماء

إنا على طريقكم ندد الوفاء

ندد الفداء بالروح والدماء

ند العطاء ونرفع اللواء

وإننا يا قدسنا ند الولء

لطهركم ومدكم يا قلعة السراء

 

:وما زالوا يتدافعون صارخي 

السجد القصى لنا نفديه نفديه بالرواح

ل عيش ول فرح لنا أن ظل مستباح

فلتعصفي ف قدسنا بالشر يا رياح

ولترتوي من جرحنا يا أيها السفاح



إنا صنعنا دربنا بالب والكفاح

ل لن نون وننحن لو طالت الراح

:وما زالوا يتدافعون صارخي 

يا ثالث الرمي أسرك نكبة

وقلوبنا يا مسلمون هواء

يا ثالث الرمي حرقك لعنة

يصلى لظاها الشعب والزعماء

يا ثالث الرمي دمعتك دمعت

ودماك دمي والصي سواء

 ويا عالنا العرب الادر ، ويا شعبنا الفلسطين الصابر، لو أن كل واحد.. فيا أيها العال السلمي العملق 
 ولو أن كل واحد منا نفخ!! لفدينا القصى البارك بأموالنا ( دينار القصى ) منا تقدم بدينار ليس إل باسم 

 نفخة واحدة لتحولت نفخاتنا إل إعصار هادر يسح عن القصى وعن ساحات القصى وعن جبال
 القصى كل ما علق به وبا من غبار أو أقذار ، فماذا بعد يا أهلنا ف كل مكان ، إن الذي يعزينا أن

 لعداء القصى البارك ناراi مسعورة ، وللقصى البارك أنواراi طهورة طهوره، وإن نور القصى سيطفئ
                           .نارهم ل مالة بإذن ال تعال ولو كره الكافرون

يتبع  

  عودة لعلى                    

 

فماذا سيلد ؟( كامب ديفيد ) تخض . 31

 



 ل أبالغ إذا قلت أن هذه اليام تشهد سقوط كل القنعة عن كل الوجوه ، بصوص ما يتعلق بالسجد
 القصى البارك ، ما هي حقيقة الوجه اليساري السرائيلي تاه القصى البارك ؟ وما هي حقيقة الوجه

 اليمين السرائيلي تاه القصى البارك ؟ وهل هناك فرق بينهما ؟ ث ما هي حقيقة الوجه التدين
 السرائيلي والوجه اللدين السرائيلي تاه القصى البارك ؟ وهل هناك فرق بينهما ؟ ف تصوري أن

 الجوبة باتت واضحة جداi ف هذه اليام والشواهد على ذلك كثية ، إل درجة أننا بتنا نصدم كل يوم
 بتصريات ما كان البعض منا يتصور أن تصدر عن فلن أو فلن ، وأمام هذا الكم الائل من هذه

 إل المام ، وأمام الولت( كامب ديفيد ) التصريات ، وأمام الاولت المريكية المومة لدفع عجلة 
 ف آخر عمره الرئاسي ، وأمام القيقة الت باتت معروفة للجميع( كلينتون ) الكوكية الت بات يقوم با 

 الخية هو موضوع القصى البارك ، أمام كل ذلك ،( كامب ديفيد ) وهي أن سبب تعثر مفاوضات 
 وأمام موقف رئيس إندونيسيا الشبوه ف هذه القضية ، وأمام التزام عشرات الدول العربية بالصمت حت

 )ما زال : الن تاه هذا الوضوع ، أمام كل ذلك يبقى السؤال الصيي الذي يطرح نفسه على كل عاقل 

يتمخض فماذا سيلد ؟( كامب ديفيد 

 ف حرم القصى( هيكل ) ل يكن مفاجئاi أن يعلن حاخام حيفا الكب علنية عن رغبته ف الشروع ببناء 
 وقال مصدر مقرب من: " القدسية حيث كتبت تقول ( اليام ) البارك ، ول يكن مفاجئاi ما أوردته صحيفة 

 وحاخام" إلياهو باكشي دورون ( " اليهود الشرقيي )  الكبى أن حاخام السفاردي الكب  الاخامية
 جدداi التأكيد أنه على إسرائيل الت احتلت وضمت" يسرائيل لو " الكب ( اليهود الغربيي ) الشكناز 

 (اليام ) ، إبقاء سيادتا على الرم القدسي ، ث تضي صحيفة  1967القسم الشرقي من القدس عام 

 يشار إل أن مسألة القدس وخصوصاi وضع الرم القدسي: " القدسية وتؤكد ف نفس القال فتكتب قائلة 
 أقول ، ل" توز الاضي  25كانت حجر العثرة الرئيس خلل قمة كامب ديفيد الت انتهت إل فشل ف 

 )ما زال : يكن مفاجئاi كل ذلك ، وبن عليه يبقى السؤال الصيي الذي يطرح نفسه على كل عاقل 

يتمخض فماذا سيلد ؟( كامب ديفيد 

 أفراي سنيه) ث كان مفاجئاi للبعض – ول يكن مفاجئاi ل شخصياi – ما صرح به نائب وزير الدفاع السرائيلي 
 اليام) الذي قال علنية أن إسرائيل تريد السيادة على السجد القصى ، وقد أوردت هذا الب صحيفة ( 
 نائب" أفراي سنيه " ف تصريح هو الخطر لسؤول حكومي إسرائيل قال : " القدسية حيث كتبت تقول ( 

 وزير الدفاع السرائيلي أن حكومته تريد السيادة على السجد القصى البارك لن العتقدات اليهودية
 القدسية وتكتب على( اليام ) ، ث تضي صحيفة " تشي إل أن اليكل الثالث سوف يقام ف هذا الكان 

 ولكن ف العتقدات اليهودية هناك إيان أنه عندما يعود السيح النتظر فإنه" قوله " أفراي سنيه " لسان 



 سيكون هناك انبعاث للموات ، وفقط ف ذلك الوقت سيكون بإمكاننا بناء اليكل الثالث بعد أن ت هدم
 وأشار ف هذا الصدد إل أن: " القدسية وتكتب قائلة ( اليام ) ، ث تضي صحيفة " اليكلي الول والثان 

 الماكن الكثر قدسية لليهود هي السجد القصى وحائط الباق والبلدة القدية الت ساها – جبل اليكل
 هذه هي الماكن الكثر قدسية لنا ، فعلى سبيل الثال فإن: وحائط البكى والزء القدي من الدينة – وقال 

 جبل اليكل وفق ديننا هو الكان الذي سيقام فيه يوماi ما اليكل الثالث ، وهذا هو الكان الذي يصلي
 هذا ل يعن أننا مستعدون لنح السيادة: " ، وأضاف " جيع اليهود من أجل أن يقام فيه اليكل الثالث 
 ، بناء عليه يبقى السؤال الصيي الذي يطرح نفسه على" بشكل أوتوماتيكي على أجزاء أخرى من الدينة 

يتمخض فماذا سيلد ؟( كامب ديفيد ) ما زال : كل عاقل 

 شلومو) ث كان مفاجئاi للبعض – ول يكن مفاجئاi ل شخصياi – ما صرح به وزير المن الداخلي السرائيلي 
 بالوكالة حالياi ، حيث أكد ف وجوده ف زيارة لبعض الدول" والذي يقوم بهام وزير الارجية ( بن عامي 

 وأشار إل ضرورة التفهم الطلب بأداء اليهود" الوروبية قبل أيام تسك إسرائيل بالسيادة على القصى 
 صلتم ف حرم القصى ، وكذلك كان هناك تصريح من رئيس الكومة إيهود براك خلل هذه اليام قال
 فيه أنه ل يوجد أي رئيس حكومة إسرائيلي على استعداد لعطاء سيادة للفلسطينيي على السجد القصى

 وهذا يعن أن هذه التصريات( أفراي سنيه " ، لذلك ما أريد أن أقوله أن هذه التصريات تؤكد ما قاله 
 ليست مرد فلتات لسان إعلمية ، وليست مرد فقاعات دعائية ، بل هي ف نظرهم سياسة تفكي وسقف

 iمتمخض( كامب ديفيد ) ما زال : مفاوضات ونج عمل ، وهذا ما يدعون إل أن أعود وأؤكد متسائل 
فماذا سيلد ؟

 مع" موشيه زوندر ´ث أضع بي يدي القراء شاهد آخر وهو ما ورد ف مقابلة صحفية أجراها الصحفي 
 ميون بنفست شخص كلسيكي ، ألقيته للحوار معه ف: " فيكتب قائلi " ميون بنفست " البوفيسور 

  – القصى البارك – والقدس والصهيونية والنخبة الشكنازية العليا واليسار  قضية جبل اليكل
 السرائيلي والفلسطين ، والبوفيسور بنفست نائب رئيس بلدية القدس السبق تيدي كوليك، ويده

 "يعرض وقائع الوار وخلل ذلك يكتب على لسان " موشي زوند " ث يضي الصحفي " اليمن … 

 أنا أتدث بدية بأننا سنقيم كنيساi على جبل اليكل – الرم – بشكل يلق: " قائلi " البوفيسور بنفست 
 ، وغن عن البيان والتذكي با يقوله أعضاء الموعات الدينية" بعد آخر على أن نكون أسياداi فيه … 

 الت تدعو علنية إل تدمي القصى البارك أو بناء هيكل على حساب القصى البارك ، ولكن لو راجعنا
 كل هذه التصريات السابقة لرجنا بنتيجة واضحة مفادها أن العنصر الدين والفكري والسياسي

 السرائيلي كلها تؤكد خلل تصرياتا موقفاi واضحاi وواحداi ، وهو الصرار على السيادة السرائيلية



 على القصى البارك والدعوة إل بناء هيكل على حساب القصى البارك ، أو إعطاء الق الكامل لليهود
 بالصلة ف القصى البارك، ومن الواضح أن هذا الوقف يشمل الدائرة الرسية السرائيلية والدائرة

 الشعبية السرائيلية ، ومن الواضح جداi أن أمريكا تتدعم هذا الوقف يشمل الدائرة الرسية إذ يكفي أن
 أن ما تت الرض لليهود وما فوق الرض: نعرف أن أمريكا كانت صاحبة القتراح الذي يقول 

 للمسلمي ، بعن أن الصلى الروان والقصى القدي لليهود والقصى البارك والصخرة الشرفة للمسلمي
 ، كل ذلك بات يتراكم بعضه فوق بعض خلل هذه اليام الصيية ، وهذا ما يدعون إل أن أعود وأؤكد

 iيتمخض فماذا سيلد ؟( كامب ديفيد ) ما زال : " متسائل

  عودة لعلى                      
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 بداية أنه القصى البارك وليس بقية هيكل أول ول بقية هيكل ثان ، ولنه القصى البارك ،             .1
 فكل حجر من مبناه هو جزء ل يتجزأ من القصى البارك، وكل جدار من جدرانه هو جزء ل يتجزأ من
 القصى البارك وكل ساحة من ساحاته هي جزء ل يتجزأ من القصى البارك ، وكل بناء من مبانيه وكل
 قبة فيه وكل مئذنة وبائكة وباب وسبيل مياه هي جزء ل يتجزأ من القصى البارك ، سواء كان ذلك من
 فوق الرض أو تت الرض ، وسواء كان ذلك جدرانه من الداخل أم جدرانه من الارج ، وسواء كان

 ذلك مبانيه الواقعة ف ميط جدرانه من الداخل ، فكل ذلك جزء ل يتجزأ من القصى البارك ، وعلى
 هذه الساس فالصخرة الشرفة والصلى الروان والقصى القدي ومبن السجد القصى القدي ومبن

 السجد الكبي الذي اصطلحنا على تسميته باسم القصى البارك ، كل هذه البان جزء ل يتجزأ من حرم
 القصى البارك ، وقدسيتها سواء بسواء ، وحرمة التفريط بأي واحد منها سواء بسواء وعلى هذا الساس

 فالائط الشرقي للقصى البارك من الداخل ومن الارج والائط الغرب للقصى البارك من الداخل
 والارج والائط الشمال والنوب للقصى البارك من الداخل والارج ، كلها جزأ ل يتجزأ من حرم
 القصى البارك ، وكل ما تمله من مبان جزء ل يتجزأ من القصى البارك ، وقدسيتها سواء بسواء ،
 وتساوي قدسية القصى البارك بكل مبانيه العروفة وهي الصخرة الشرفة والصلى الروان والقصى

 القدي والسجد الكبي ، وحرمة التفريط بالائط الغرب من داخله أو خارجه كحرمة التفريط بالصخرة
 الشرفة أو الصلى الروان أو القصى القدي أو السجد الكبي أو كحرمة التفريط ف الائط الشرقي



 والشمال والنوب من داخلها وخارجها ، أعود وأقول لن كل ذلك جزء ل يتجزأ من حرم القصى
.البارك 

 نعم إن كل ذلك جزء ل يتجزأ من حرم القصى البارك ، وعلى هذا الساس فالائط الغرب             .2
 بكل أقسامه وبكل مبانيه وأبوابه وبكل أساء هذه القسام والبان والبواب هي جزء ل يتجزأ من حرم

 القصى البارك ، فحائط الباق الذي هو جزء من حائط القصى الغرب والذي تسميه الؤسسة السرائيلية
 هو جزء من الائط الغرب وهو جزء من" حائط الباق " ، إن " حائط البكى " – تضليلi وتريفاi – باسم 

 القصى البارك وهو جزء من قدسية القصى البارك ، وحرمة التفريط فيه كحرمة التفريط ف أي جزء من
 الذي هو جزء من حائط القصى الغرب والذي" فرباط الكرد " القصى البارك ، وعلى هذا الساس 

 له نفس وضعية" رباط الكرد " إن " البكى الصغي " تسميه الؤسسة السرائيلية – تريفاi وتضليلi – باسم 
 وله نفس وضعية وحكم كل القصى البارك ، وعلى هذا الساس فإن باب الغاربة" حائط الباق " وحكم 

 الذي هو جزء من حائط القصى الغرب وكذلك الدرسة التنكزية الت هي جزء من حائط القصى الغرب
 وكذلك الدرسة العمرية الت هي جزء متد من حائط القصى الغرب ، وكذلك باب القطاني وباب اللس
 وباب الناظر ، وكذلك باب الديد ، وكذلك باب السلسلة ، وكذلك كل بقية البان الواقعة على امتداد

 حائط" حائط القصى الغرب ، أن كل هذه القسام والبان والبواب بكل أسائهم لا نفس وضعية وحكم 
 ولا نفس وضعية وحكم كل القصى البارك ، بعن أنا جزء من القصى البارك ، وجزء من" الباق 

.قدسية القصى البارك ، وحرمة التفريط بأي منها كحرمة التفريط بأي جزء من القصى البارك 

 نعم إن كل ذلك جزء ل يتجزأ من حرم القصى البارك ، والقصى البارك – كما نعلم – هو             .3
 أول بناء بن ف التاريخ البشري ف الشام عامة وف أرض القدس الشريفة خاصة ، فكان حرم القصى

 البارك ول يكن هناك أي بناء ، سواء كان بناء سكن أو كنيس أو كنيسة أو مسجد ، بعن أن السجد
 القصى هو الساس الذي ل أساس قبله وهو البداية الت ل بداية قبلها ، وعلى هذا الساس روى

 قلت يا رسول ال أي مسجد وضع ف: عن أب ذر الغفاري رضي ال عنه قال : " البخاري ف صحيحه 
 :كم بينهما ؟ قال : السجد القصى ، قلت : السجد الرام ، قلت ث أي ؟ قال : الرض أول ؟ قال 

 ، وإذا ما عرفنا أن أول من بن"   أربعون سنة ، ث أينما أدركتك الصلة بعد فضل ، فإن الفضل فيه
 وقد بينت ذلك ف حلقات سابقة – فإن أول بناء كان للمسجد- السجد الرام آدم عليه السلم ، 

 أو" حق لليهود" القصى ف عهد آدم عليه السلم أو ف عهد أبنائه ، وعلى هذا الساس فأي قول بوجود 
 على أي جزء من أجزاء القصى البارك ولو كان على حجر من" للمؤسسة السرائيلية " وجود سيادة 

 حجارة القصى البارك هو مض اعتداء صارخ وافتراء مض وادعاء شاذ وقول ضال ومضلل ، وهو أمر



 مرفوض جلة وتفصيلi ، ومن قبل به من الفلسطينيي أو العرب أو السلمي – كائناi من كان – فقد خان
 ال ورسوله ، ث خان كل النبياء ، ث خان السجد القصى البارك ، ث خان السلمي والعرب

 تت ذريعة أنا مرد حق" سيادة للمؤسسة السرائيلية " أو " حق لليهود " والفلسطينيي، فالقول بوجود 
 أو تت" البكى " وتسميته بائط " حائط الباق " سيادة على الائط الغرب أو تت ذريعة تزييف اسم 

 ، أو تت ذريعة إعطاء حق لليهود بأداء" الدرسة التنكزية " أو " الدرسة العمرية " ذريعة بناء كنيس ف 
 صلتم ، أو تت ذريعة أن هذا مطلب أمريكي أو أوروب ، أو تت ذريعة تقريب وجهات النظر

 الفلسطينية – السرائيلية ، أو العربية – السرائيلية ، أو تت ذريعة إنقاذ مفاوضات كامب ديفيد ، أو
 تت ذريعة موفقة فلسطينية أو عربية أو إسلمية ، إن الوافقة على ذلك والذعان له أو التوقيع عليه

 وإضفاء الشرعية عليه هو خيانة ل وللرسول ولكل النبياء ولكل الؤمني ، ث خيانة القصى البارك ، ث
.خيانة للمسلمي والعرب والفلسطينيي

 نعم إن كل ذلك جزء ل يتجزأ من حرم القصى البارك ، وتأكيداi لا قلت فقد أخرج مسلم             .4
 أتيت بالباق وهو دابة أبيض طويل فوق: " عن أنس بن مالك أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال 

 فربطه: فركبته حت أتيت بيت القدس ، قال : المار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه ، قال 
 ، فهذه شهادة" ث دخلت السجد فصليت به ركعتي ث خرجت … : باللقة الت يربط با النبياء ، قال 

 رحلة السراء ول شهادة بشرية تعلو فوقها ، هذه شهادة هذه الرحلة الباركة الت تؤكد أن القصى هو
 القصى ، وأي تسمية غيه ل مال لا من العراب ، هذه شهادة هذه الرحلة الباركة الت تؤكد أن حائط
 القصى الغرب يمل من ضمن ما يمل تلك اللقة الت ربط با الرسول صلى ال عليه وسلم دابة الباق

 ، عندما أتى بيت القدس ، لذلك فإن حائط القصى الغرب يمل من ضمن ما يمل جزءاi منه يسمى
 حائط الباق ، وأي تسمية أخرى لائط الباق هو مض تريف وتضليل ، وهي مض كذب وتزوير ول

.أو غيه " البكى الصغي " أو " البكى " مل لا من العراب ، سواء كانت باسم 

 وعليه وب أن القصى البارك ير خلل هذه اليام برحلة مصيية ، فإننا ننصح فلسفة الزية             .5
 وأبواق الرولة والتفريط وأصحاب الفتوى الفصلة – سلفاi – ننصحهم وننصح أنفسنا وننصح كل أمتنا

 السلمية وعالنا العرب وشعبنا الفلسطين – حكاماi ومكومي – ونقول لم ، أن القصى البارك فوق أي
 أن!! مفاوضات حت قيام الساعة ، إن التفريط بجر من القصى البارك هو تفريط بكل القصى البارك 

 أن التفريط!! التفريط بالائط الغرب أو أحد أقسامه أو أبوابه أو مبانيه هو تفريط بكل القصى البارك 
 ومن قام بذلك!! بساحة من ساحات القصى البارك ولو كمفحص قطاة هو تفريط بكل القصى البارك 

  ذلك كائناi من كان ، ومن أفت بذلك كائناi من كان ، فقد غرق ف كائناi من كان ، ومن وافق على



 مستنقع اليانة من أخص قدميه حت مشاش رأسه ، وقد خان ال ورسوله والنبياء والسلمي والعرب
 والفلسطينيي ، وقد خان القصى البارك وحائطه الغرب وحائط الباق ، وقد خان رحلة السراء ودابة

.الباق 

يتبع

  عودة لعلى                      

 

"القصى ف خطر " رسالتنا ف الهرجان الامس . 33

 

 ف مدينة أم الفحم ، ويتزامن هذا" القصى ف خطر " يشهد هذا اليوم البارك عقد الهرجان الامس 
 الهرجان مع أدق وأهم لظات مصيية ير با القصى البارك ف تاريه الطويل ، لذلك فإن هذا الهرجان
 هو أمانة ثقيلة يب أن نؤديها ونن أوفياء بكل كلمة وجلة ونبة للقصى البارك ، وهذا يفرض علينا أن
 نكون صرحاء بديثنا كل الصراحة ، وواضحي كل الوضوح ، وبعيدين عن كل لغة دبلوماسية وأساليب

 تورية قد يفهم منها أكثر من معن ، وعليه فإنن أسجل هذه النقاط كمضمون رسالة ناطب با كل
 "الوجود النسان وكل امتنا السلمية وعالنا العرب وشعبنا الفلسطين من على منب الهرجان الامس 

" :القصى ف خطر 

 نؤكد للجميع أن القصى البارك هو أول القبلتي وثان السجدين وثالث الرمي الشريفي ،           -1
 وهو آية ف كتاب ال تعال ، وهو مسرى رسول ال صلى ال عليه وسلم وبوابة معراجه ومربط براقه

 وقاعة مؤتره النبوي الفريد الذي اخذ فيه البيعة من كل النبياء والرسلي على وراثتهم حت قيام الساعة ،

 والقصى البارك هو حصن الدين وقلعة التوحيد وأرض الظاهرين على الق حت قيام الساعة ، وهو أرض
 النشر والشر ول يعمر فيها ظال ، وهو قلب عاصمة خلفة المام الهدي – عليه السلم – العالية الت
 ستمل الرض قسطا وعدل بعد أن ملئت ظلما وجورا ، والقصى البارك هو مهبط عيسى بن مري عليه

 السلم ف آخر الزمان ، حيث سيخرج منه لقتل الدجال عنوان أكب فتنة على وجه الرض حت قيام
 الساعة والقصى البارك هو آخر بناء سيبقى على وجه الرض وفيه وستحشر البشرية ومنه ستحشر

.البشرية ليوم الساب 



 لذلك فالقصى البارك هو كالروح تري ف أجسادنا وكالدم يري ف عروقنا ، وهو عافية           -2
 للبدان ، وزاد للقلوب ، ودليل للحيارى ، وشس للدنيا والدين ، وعمود للسلم ، وسوط ال على

 وليعذرنا الميع إذا" بالروح بالدم نفديك يا أقصى"الظالي ، لذلك ليعذرنا الميع إذا واصلنا النداء 
 واصلنا التأكيد بعد التأكيد أن القصى البارك أغلى من أرواحنا ، وضرورة الفاظ عليه أغلى علينا من

 الفاظ على حياتنا ، وهو القدم عندنا قبل مرضاة اللق جيعا من ملوك وحكام ورؤساء وزعماء ، وقادة
 ووزراء ، وعباد وعلماء ، وشعوب رجال ونساء ، وهو فوق كل مفاوضات ، وليس أسيا لي تنازلت

 ، ومن رضي لنفسه أن يتنازل عن حجر من القصى كان كمن تنازل عن كل القصى البارك ، ومن رضي
 لنفسه أن يتنازل عن حائط من القصى غربيا كان أم شرقيا أم شاليا أم جنوبيا كان كمن تنازل عن كل

 القصى البارك ، ومن رضي لنفسه أن يتنازل عن ذرة تراب فيه أو عن حجر فيه أو عن حائط فيه أو
.ساحة فيه فوق الرض أو تت الرض فقد خان ال والرسول والذين آمنوا 

 وعليه فإننا نقولا بصراحة لكل التمع اليهودي ف كافة أماكن وجوده ف العال ، وعلى           -3
 اختلف توجهاته ف الياة سواء كان متدينا أو علمانيا ، وعلى اختلف أدوار أبناء هذا التمع ومهماتم
 سواء كانوا رؤساء أو مرؤوسي ، نقولا لكم بصراحة ، ل حق لكم ف القصى البارك ، بل ل حق لكم
 ف حجر من القصى البارك ، ول حق لكم ف ذرة تراب من القصى البارك ، ول حق لكم ف حائط من
 القصى البارك ، فهو القصى البارك وليس هيكل أول أو ثانيا كما تدعون ، وحائطه هو حائط القصى

 كما تدعون ،" حائط البكى " وليس " حائط الباق "        البارك ، وجانب من هذا الائط هو
 ونصارحكم القول إننا ل نعترف بشيء أسه هيكل أول ول هيكل ثان ، ول نعترف بالديث عن شيء

 نفق" ول " حائط البكى " اسه هيكل ثالث بداهة ، ونصارحكم القول أننا ل نعترف بشيء أسه 
 ، وادعاء رئيس.. { إن هي إل أساء سيتموها انتم وآباؤكم ما انزل ال با من سلطان  } ..   "الشمونائيم 

 انه ل يوجد رئيس حكومة إسرائيلي على استعداد لنح سيادة على" ايهود براك " الكومة السرائيلي 
  لغي اليهود ، إن هذا الدعاء هو مض اعتداء صارخ على عالنا السلمي والعرب وعلى القصى البارك

 أنه يؤكد أن لكومته" شلومو بن عامي " شعبنا الفلسطين ، وادعاء وزير المن الداخلي والسرائيلي 
 السرائيلية حق السيادة على مبان القصى البارك من تت الرض ومن فوق الرض ، ان هذا الدعاء هو

 مض اعتداء صارخ على عالنا السلمي والعرب وعلى شعبنا الفلسطين ، وان ادعاء الاخامية اليهودية
 أن لم حق الصلة ف القصى البارك أو حق بناء هيكل ف القصى البارك ، وان هذا الدعاء هو مض

 اعتداء صارخ على عالنا السلمي والعرب وعلى شعبنا الفلسطين ، ونرى من الضروري أن نؤكد
.أصحاب هذه الدعاءات الرفوضة إنا يدفعون العال قاطبة إل حرب دينية ل يعرف نتائجها إل ال تعال 



 وعليه فإننا ناطب كل امتنا السلمية وكل عالنا العرب وكل شعبنا الفلسطين ، إننا ناطب           -4
 الكام واللوك والرؤساء فيهم ، إننا ناطب العلماء والفتي فيهم ، إننا ناطب الشعوب رجال ونساء ،

 إننا ناطب الميع راجي منهم أن يكونوا على قدر السؤولية الرجوة منهم ، فل نرضى لنفسنا ول
 نرضى لي منهم أن ن²سجل عند ال تعال وكأننا خنا القصى البارك وفرطنا فيه أو تنازلنا عن حجر أو

 ذرة تراب أو حائط أو ساحة منه ، ل نرضى لنفسنا ول نرضى لي واحد منهم أن نسجل عند ال تعال
 وكأننا خنا ال والرسول والؤمني ، لذلك فإننا ما زلنا نشكك ول نصدق ما تقوله بعض وسائل العلم

 منح إسرائيل سيادة كاملة على" العالية واللية وكان هناك موافقة إسلمية أو عربية أو فلسطينية على 
 ما زلنا نشكك ول نصدق ذلك لن هذا يعن التنازل عن عمود أساس من أعمدة.. ، نعم " حائط الباق 

 القصى البارك ، وهذا يعن التنازل الكامل عن القصى البارك ، لذلك نربأ بالميع أن ينلق أحدهم هذا
 النلق ، ونبأ إل ال تعال من كل من ينلق هذا النلق ، وننصحه قائلي أن القصى البارك ليس ملكا

 لاكم أو عال أو مفت أو مفاوض من كل عالنا السلمي والعرب وشعبنا الفلسطين ، فهو حق دين
 وتاريي دائم ما دامت السماوات والرض لكل فرد من المة السلمية با ف ذلك الموات ف قبورهم

 والجنة ف بطون أمهاتم ، لذلك فان الفرط ف حجر أو ذرة أو حائط من القصى البارك سيعتب خائنا ف
 ننصح.. نظر المة السلمية وسيموت خائنا وسيبعث عند ال تعال من أكابر الائني يوم القيامة ، نعم 

 بذه النصيحة الرة لننا نطمع لنفسنا ولكل فرد من امتنا السلمية وعالنا العرب وشعبنا الفلسطين أن
 ول ملك ول سلطان ول{ يوم ل ينفع ما ول بنون } نيا أمناء وان نوت أمناء وان نبعث يوم القيامة ، 

.حرس ول إعلم ول شهرة ول منصب إل من أتى ال تعال بقلب سليم 

 وأخيا فإنن احيي صمود أهلنا ف بيت القدس وأكناف بيت القدس ، إنن احيي صمود هيئة           -5
 إنن أحييهم واشد على أياديهم وأبارك لم صمودهم على.. الوقاف ولنة العمار واليئة السلمية العليا 

 اصبوا على هذا الوقف ، فالشجاعة صب ساعة: موقفهم النافح عن القصى البارك حت الن وأقول لم 
 ، وموتوا على هذا الوقف ميتة المناء عند ال تعال وعند خلقه ، وإنن احيي صمود أهلنا الذين يشدون

 الرحال للصلة ف القصى البارك أو الذين يشدون الرحال لعمار القصى البارك برعاية وإدارة
 صاحبة الدور الساسي ، ث لنة" جعية القصى " ومسؤولية هيئة الوقاف ولنة العمار ، وأخص بالذكر 

 التراث السلمية صاحبة الدور الطيب ، إنن احيي تلك الخت الت جادت بذهبها ، وذلك العريس
 الذي جاد بنقوط عرسه ، واحيي جيل الطفولة فينا الذي جادوا با جعوه من خزينة طفولتهم للمساهة

 إنن أحيي كل هيئات الي ف عالنا السلمي والعرب الت تتواصل مع هيئة.. بإعمار القصى البارك 
 إنن احيي مساهات بعض.. الوقاف ولنة العمار ولنة التراث للمساهة ف إعمار القصى البارك 



 الدول السلمية والعربية لعمار القصى البارك والت كان آخرها تبع أمي الشارقة فضيلة الشيخ ممد
 : "القاسي بسجاد فاخر لفرش القصى البارك، ونقول للجميع كما قال رسول ال صلى ال عليه وسلم 

" .إن النصر مع الصب وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا 

  عودة لعلى                      

 

لو ل نقلها لثنا. 34

 

 كان ومن الواجب علينا أن نقولا ، إحقاقا لق القصى البارك وإزهاقا لباطل أعدائه ، ولو ل           -1
 نقل لثنا ، كان من الواجب علينا أن نقول بلغة واضحة ل تقبل إل معن واحدا أن التمع اليهودي ف
 كافة أماكن تواجدهم ل حق لم ولو ف حجر من حجارة القصى البارك ، ل بل ل حق لم ولو ف ذرة

 تراب من القصى البارك ، حت قيام الساعة ، ولو ل نقلها لثنا ، كان من الواجب أن نقول للرئيس
 وللدارة المريكية أن دعوتكم لتقسيم القصى البارك على اعتبار أن ما فوق الرض( كلنتون ) المريكي 

 للمسلمي وما تت الرض لليهود ، هذه الدعوة للتقسيم هي إعلن حرب عالية دينية على عالنا
 السلمي العرب وعلى شعبنا الفلسطين ، ولو ل نقلها لثنا ، كان من الواجب علينا أن نؤكد لعالنا

 السلمي العرب ولشعبنا الفلسطين على صعيد الكام خاصة وعلى الكومي عامة ، أن القصى البارك
 أغلى علينا من حياتنا وأثن عندنا من أرواحنا ، وهو روح تري ف أجسادنا ، ودم يري ف عروقنا ، وان

 من فرط بجر أو بذرة منه كان كمن فرط بكل القصى البارك ، وان من يرتكب هذه الرية فقد خان
 ال ورسوله والذين آمنوا ، ولو ل نقلها لثنا ، كان من الواجب علينا أن نقولا صرية إننا ل نعرف شيئا

 بل هو الصلى الروان ،( السطبلت ) بل هو حائط الباق ، وإننا ل نعرف شيئا اسه ( حائط البكى )أسه 
 بل هو( هيكل أول ثان ) بل هو باب النب ، ول نعرف شيئا أسه ( باب خلده ) ول نعرف شيئا أسه 

 السجد القصى البارك ، ولو ل نقلها لثنا ، كان من الواجب علينا أن نقولا صرية أن دعوة الاخامية
 اليهودية إل بناء هيكل ف ساحات القصى أو دعوة هذه الاخامية إل السماح لليهود بأداء صلتم ف

 حرم القصى أو دعوة القيادة الدينية اليهودية أو القيادة السياسية اليهودية أنه ل يوجد سيادة لغي اليهود
 على السجد القصى ، إن كل ذلك هو عبارة عن إعلن حرب دينية عالية على عالنا السلمي العرب

 وعلى شعبنا الفلسطين ، ولو ل نقلها لثنا ، نن كجزء من عالنا السلمي العرب وكجزء من شعبنا
 الفلسطين ولو ل نقلها لثت كل المة السلمية العربية وكل الشعب الفلسطين ، ولكن قلناها فسقط



.الث عن جيع السلمي والعرب والفلسطينيي 

 كان قد طلب منها أن تستعد لالت( نمة داوود المراء ) قلناها ونن نعلم أن مؤسسة            -2
 ل بل منعوا موظفيها أن يرجوا من" القصى ف خطر " طوارئ خلل ساعات انعقاد الهرجان الامس 

 ، بل علمنا أن الؤسسة المنية( القصى ف خطر ) هذه الؤسسة لجازة خلل انعقاد الهرجان الامس 
 (القصى ف خطر ) السرائيلية كانت أعدت منرات عسكرية ف حالة تأهب انعقاد الهرجان الامس 

.ومع ذلك كان علينا أن نقول ما قلناه ، ولو ل نقلها لثنا

 زاد على السبعي ألفا ،" القصى ف خطر " قلناها ونن نعلم أن عدد حضور الهرجان الامس            -3
  واللية وان عدد القنوات الفضائية الختلفة زاد على العشرين قناة ، وان عدد مراسلي الصحف العالية

 كان بالعشرات ، فكانت لنا فرصة نادرة ، قد ل تعود أن نذكر أنفسنا أول ، ث نذكر عالنا السلمي
 العرب وشعبنا الفلسطين ، ث نذكر التمع اليهودي ، ث نذكر السرة الدولية قاطبة ، وكانت لنا فرصة

. رؤساء وملوك وحكام عالنا السلمي العرب وشعبنا الفلسطين ، ولو ل نقلها لثنا  نادرة ، أن نذكر

 "القصى ف خطر " حدثنا أحد الراسلي ف إحدى وسائل العلم انه كان ف الهرجان الامس            -4

 وإذ بأحد السؤولي ف جهاز الشرطة السرائيلية، يتصل بذا الراسل ث يبه أن عدد حضور الهرجان ل
 يزيد عن خسة عشر ألفا ، عندها قال له هذا الراسل بصريح العبارة أن الذين ينقلون لك هذه العلومات

 يضللونك لن عدد الضور القيقي يزيد على المسي ألف ، ومع ذلك أصر هذا السؤول ف جهاز
 الشرطة على هذا الرقم مغالطا نفسه ومدعيا كذبا كبيا أن عدد حضور الهرجان ل يزد على المسة

.عشر ألفا ، ومع وجود مثل هذا الو البائس فقد قلناها ولو ل نقلها لثنا 

 بذه الناسبة أتدث معاتبا بصراحة بعض الصحف ف الضفة الغربية وقطاع غزة الت ل تبادر إل           -5
 إيفاد مراسل عنها ، بل اكتفت أن تنقل أخبار الهرجان عن وكالة النباء الفرنسية الت قدرت العدد

 المر الذي استفز أحد الخوة الصحفيي ف الضفة فاتصل ب غاضبا وقال ل أنه ياول!! أربعي ألفا فقط 
 تصحيح هذا الطأ الكبي الذي وقعت به صحافة الضفة والقطاع ، فأجرى معي مقابلة حول مهرجان

 ث بادر إل نشرها جزاه ال كل خي ، كما وأتدث معاتبا بصراحة( القصى ف خطر ) القصى الامس 
 فأنا ل!! الفضائيات العربية الت تدثت عن الهرجان وذكرت أن عدد الضور كان عشرات اللف 

 علما أن إحدى الفضائيات العربية قالت بصراحة ف!! أعرف إل الن لاذا ل تذكر بصراحة عدد الضور 
 نشرتا الخبارية أن عدد الضور زاد الثماني ألفا ، كما وأتدث بصراحة معاتبا الفضائية الفلسطينية الت

 كنت أتوقع أن أراها ف القدمة لتغطية هذا الدث الكبي ف تاريخ القصى البارك ، إل أنا غابت مع



 شديد السف ، ومع ذلك فقد اتصل بعض أفراد إدارتا بعد الهرجان ووعدوا خيا ، ومع وجود كل
.هذه العطيات فقد قلناها ولو ل نقلها لثنا

 حدثن بعض الخوة النظمي من الفرق الت أشرفت على استقبال الضيوف الكرام ، حدثن           -6
 هؤلء الخوة انم واصلوا استقبال الافلت والسيارات على اختلفها ، تلك الت تقل الضيوف خلل

 الهرجان حت الساعة التاسعة والنصف ليل ، وبعدها ل تعد مدينة أم الفحم تتسع لسيارة واحدة ، عندها
 أخذوا يعتذرون للضيوف و يلتمسون منهم العذر ويطلبوا منهم العودة من حيث أتوا ، ولذلك فإن أحد
 مراسلي إحدى قنوات التلفاز السرائيلي كان يقوم بهمة نقل بعض وقائع الهرجان بالبث الباشر فسئل
 عن عدد الضور ، فما كان منه إل أن يقول، إن أرى أمامي ما يزيد على الربعي ألفا وما زال الضور

.لثل كل هذه العطيات فقد قلناها ، ولو ل نقلها لثنا !! يتوافدون باللف 

 خلل ساعات انعقاد الهرجان كانت تصلنا رسائل كثية من المهور يؤكدون إيصال تبعاتم           -7
 الالية لدعم مسية إعمار القصى البارك ، وكنا نناشد الخوة القائمي على النظام أن تقدموا وتولوا بي

  الخوة القائمي على النظام كانوا يعتذرون أنم ل الناس وحاولوا أن تصلوا كل الضور ، إل أن
 يستطيعون ذلك ، فلم تبق هناك مرات ول فراغات بي الناس ، ومن الصعب جدا الوصول إل كل

 ويقدم الال أو الذهب ، للمساهة ف إعمار. الضيوف ، ولعل هذا ما دفع بالبعض إل أن يصلنا بشخصه
 القصى البارك ، ولعل هذا ما دفع بالبعض إل أن يتصل بنا بعد انتهاء الهرجان بأيام ليقدم الال أو

. نقلها لثنا  قلناها ، ولو ل الذهب للمساهة ف إعمار القصى البارك ، لثل كل هذه العطيات فقد

 ، والذي جاء ف بيان  9/2000/ 19بتاريخ ( اليام ) وإزاء التصريح الذي أوردته صحيفة            -8
 إن إسرائيل ل تعارض فقط نقل السيادة على جبل: " حيث جاء فيه (   ايهود براك) صدر عن مكتب 

 وإزاء" اليكل – أي القصى البارك – إل الفلسطينيي ، بل ترفض تاما فكرة نقل السيادة إل أية هيئة إسلمية 
 الفلسطينيي مواطن إسرائيل يعقدون" ... ان " معاريف " ف صحيفة " موشيه زاك " قول الصحفي 

 اجتماعات احتجاجية ف أم الفحم من أجل إنقاذ القصى كما لو كانت السلطات السرائيلية تعرض
 استثمر الفلسطينيون سكان إسرائيل" ...   وإزاء قول هذا الصحفي ف نفس القال.." السجد إل الطر 

.إزاء كل ذلك فقد قلناها ولو ل نقلها لثنا ... " الكثي من الهود لترميم السجد القصى 

  عودة لعلى                      
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 الاولت الكشوفة والخططات السرية الت تستهدف القصى البارك كثية ومتواصلة ، وكلها تدف ف
 ناية المر إل بناء هيكل على حساب القصى البارك ، أو على فرض سيادة يهودية أو السماح بأداء

 صلة يهودية ف حرم القصى كمقدمة أول نو الوصول إل بناء هيكل على حساب القصى البارك بعد
 (الصلى الروان ) إل كنيس يهودي ، و( الصلى الروان ) ذلك ، لذلك كان هناك مطط يستهدف تويل 

 كما نعلم هو جزء ل يتجزأ من القصى البارك وتبلغ مساحته أربعة دونات ، إل أن وقفة هيئة الوقاف
 ولنة العمار الشجاعة ث الدور الكري الذي أكرمنا ال تعال به ، وبالتعاون مع لنة التراث السلمي

 وفتحه للصلة أمام كل مسلمي العال الذين( الصلى الروان)أفسدنا هذا الخطط السري من خلل إعمار 
 إل( القصى القدي)باتوا يشدون الرحال إليه من كل فج عميق ، ث كان هناك مطط يستهدف تويل 

 كما نعلم هو جزء ل يتجزأ من القصى البارك وتبلغ مساحته ما يزيد( القصى القدي ) كنيس يهودي ، و
 على الدوني ، إل أن وقفة هيئة الوقاف ولنة العمار الشجاعة ث الدور الكري الذي أكرمنا ال تعال

 به ، وبالتعاون مع لنة التراث السلمي أفسدنا هذا الخطط السري من خلل إعمار القصى القدي
 وفتحه للصلة أمام كل أهلنا من كل ديارنا الباركة، ومن كثي من بقاع عالنا السلمي والعرب ، ث كان
 هناك مطط يستهدف بناء هيكل ف الزاوية الشرقية الشمالية من حرم القصى البارك ، وقد تول كب هذا

 حيث ترأ وقابلن ف بلدية أم الفحم وعرض علي" يسرائيل هوكن " الخطط المريكي اليهودي الدعو 
 هذا التخطيط ، وكان جواب له واضحا ل يقبل التأويل، حيث قلت له أنت بذلك تثي حربا عالية دينية

 علينا وعلى عالنا السلمي والعرب وعلى شعبنا الفلسطين فحاول أن يلطفن ويطلب عقد جلسة أخرى،
 أنه ل داعي للسة أخرى لنه ل يكن لنا أن نتفق حت قيام الساعة وبعد قيام" إل أنن قلت له مؤكدا 

 فخرج مدبرا مستكبا ، إل أن وقفة هيئة الوقاف ولنة العمار الشجاعة ث الدور الكري الذي" الساعة 
 أكرمنا ال تعال به ، وبالتعاون مع لنة التراث السلمي أفسدنا هذا الخطط من خلل فتح أبواب

 الصلى الروان العملقة الواقعة شال الصلى الروان بحاذاة الدار الشرقي لرم القصى البارك ، ث بنينا
 مدرجا عملقا ودرجا كبيا ث واصلنا تبليط ساحة القصى الداخلية المتدة من هذه البواب العملقة

 باتاه شال حرم القصى البارك ، وما زلنا نواصل تبليط هذه الساحة بإدارة هيئة الوقاف ولنة العمار
 وبالتعاون مع لنة التراث السلمي ،( مؤسسة القصى لعمار القدسات السلمية ) من خلل مؤسستنا 

 وأمثاله إل البد ، ولكن" يسرائيل هوكن "        وبذلك أسأل ال تعال أن تتبخر أحلم اليقظة ف ميلة
 من الضروري أن نصارح أنفسنا وأن نصارح السلمي والعرب والفلسطينيي ف كل مكان ، من



 الضروري أن نقول للجميع أن الؤامرات الت تاك بليل ونار وسرا وعلنا لضرب القصى البارك ما
 زالت متواصلة ، ولعل دعوة الوليات التحدة وبعض الدول الغربية والؤسسة السرائيلية الرسية والشعبية

  اليهود حق ، لعل دعوة كل هذه الجسام إل تويل الدرسة العمرية إل كنيس يهودي أو إل إعطاء
 الصلة فيها ، لعل هذه الدعوة من أخطر الدعوات الت نودي با مؤخرا لضرب القصى البارك وذلك

:لعدة أسباب أذكر أهها 

 الدرسة العمرية تقع ف الزاوية الشمالية الغربية من حرم القصى البارك وهي جزء ل يتجزأ من           -1
.حرم القصى البارك 

 تبلغ مساحة هذه الدرسة بكل طوابقها حوال ثانية دونات وهي درة ثينة من حرم القصى           -2
.البارك ومن بدائع التاريخ والضارة السلمية العربية 

 تقع تت الدرسة العمرية أروقة ضخمة تشبه الرواق الساس الذي يعتب الدخل الساس           -3
 للمصلى الروان ، وهذه الروقة الضخمة تتد تت أرضية ساحة القصى البارك الداخلية وتتد حت تصل

.إل الصخرة الشرفة ( تت الرض ) 

 بعن أن وضع اليد على الدرسة العمرية من قبل الؤسسة السرائيلية يعن وضع اليد السرائيلية           -4
 على هذه الروقة الضخمة ، ث وضع اليد السرائيلية على الصخرة الشرفة ، ث على كل حرم القصى

.البارك 

 وفوق كل ذلك أن تويلها إل كنيس يهودي أو إعطاء اليهود حق الصلة فيها يعن اقتطاع           -5
.جزء ثي من القصى البارك 

 من تت بوابة( نفق الشمونائيم ) ت فتح باب النفق الذي سي – ضلل وتضليل – باسم            -6
 الذي سي – ضلل( حائط الباق ) الدرسة العمرية ، وهذا يعن أن النفق يربط بي هذه الدرسة وبي 

 :، وبناء على هذه العطيات فإذا أردنا أن ننظر إل المام فيمكننا أن نقول( حائط البكى ) وتضليل – باسم 

 من( حائط الباق )توهم أن الدرسة العمرية قد تولت إل كنيس يهودي ، هذا يعن أنا ارتبطت مع 
 ، وهذا يعن أنا ارتبطت مع الصخرة الشرفة من خلل الروقة الضخمة الواقعة تت(النفق )خلل 

 الرض ، وهذا يعن ان هناك مسارا طويل سيمتد تت الرض يبدأ بائط الباق ث النفق، ث الدرسة
!العمرية، ث الروقة الضخمة ، ث الصخرة الشرفة ث إل أين ؟



 يؤكد بعض أهلنا الثقات أن القوات السرائيلية استخدمت الدرسة العمرية كمكان لقنص           -7
. البارك التظاهرين الصلي ف ساحات القصى

 يؤكد فضيلة الشيخ عكرمة صبي مفت الديار القدسة أن عدة سفارات غربية وأمريكية قد           -8
 ، ومع أنه طوال الوقت كان يؤكد( الدرسة العمرية ) توجهت إليه خلل هذه الشهر القريبة وسألته عن 

 لم أن الدرسة العمرية هي جزء من القصى البارك ، والدرسة التنكزية الاورة لا ، والت تقع على حائط
 القصى البارك الغرب هي جزء من القصى البارك ، ومع انه كان يؤكد لم أن كل الائط الغرب با يمل

 الذي سي – ضلل وتضليل –( وحائط الباق   ) فوق الرض وتت الرض هو جز ء من القصى البارك
 هو جزء من الائط الغرب وهو جزء من القصى البارك، مع كل ذلك فما زال( حائط البكى ) باسم 

 مثلون عن هذه والسفارات يزورونه ويزورون غيه مستفسرين بأسلوب لوح عن الدرسة العمرية، وهذا
.السلوب اللحوح يفي الطر الكثي الذي يتهدد القصى البارك

 هل: لذلك سألت منبها نفسي ومنبها كل السلمي وكل العرب وكل الفلسطينيي ف كل العال            -9
 من خلل الدرسة العمرية؟ الطلوب هو رأس القصى البارك

 مؤسسة القصى" ولذلك أبارك تلك الرسالة الت أعتبها وثيقة تاريية ثينة ، تلك الت أرسلتها     -10
 إل كل رؤساء وملوك العال السلمي والعرب، لذلك ولهيتها فسأوردها ف" لعمار القدسات السلمية 

:مقالت كجزء من هذه القالة بإذن ال رب العالي 

 

نداء استغاثة من مؤسسة القصى

بسم ال الرحن الرحيم

 

 الخوة العاملي ف اللجان الدولية السلمية, معال رؤساء وملوك العال السلمي والعرب الترمي 
 السلم عليكم ورحة ال... شعبنا الفلسطين ف كل مكان , أهلنا ف عالنا السلمي والعرب , والعربية 
.وبركاته 

:أما بعد 

 فقد رأينا من الواجب أن نؤكد لكم أن القتراح الذي يدعو إل تويل الدرسة العمرية الواقعة ف الزاوية



 الشمالية الغربية لرم القصى البارك إل كنيس يهودي أو السماح لليهود أداء صلتم ف هذه الدرسة
:من أهها ما يلي , هو اقتراح خطي يهدف ف ناية المر إل تدمي القصى البارك وذلك لعدة أسباب

 أو( كنيس يهودي )ومعن تويلها إل , الدرسة العمرية هي جزء ل يتجزأ من القصى البارك            -1
.إن معن ذلك هو اقتطاع جزء مقدس وثي من القصى البارك, السماح لليهود بالصلة فيها 

 الدرسة العمرية تبلغ مساحتها بجموع كل طبقاتا ثانية دونات وهي إرث إسلمي دين           -2
.وهذا القتراح جاء ليدوس على كل ذلك , مقدس وهي إرث حضاري عرب 

 يقع تت الدرسة العمرية أروقة كبية تتد تت ساحات حرم القصى من الداخل وتصل إل           -3
 فإن( السماح لليهود الصلة فيها )أو ( كنيس يهودي ) لذلك إذا سكتنا عن تويلها إل , الصخرة الشرفة 

 ذلك يوقعها تت سيطرتم ث يوقع الصخرة الشرفة وكل القصى البارك تت سيطرتم علما أنه ل حق
.لليهود ولو ف حجر من حجارة القصى ل بل ل حق لم ولو ف ذرة تراب من القصى البارك

 يلحظ ف هذه اليام توجه كثي من سفارات الدول الغربية إل فضيلة الشيخ عكرمة صبي           -4
 ومع أن فضيلة الشيخ عكرمة صبي أكد لم, مفت الديار القدسة وماولة معرفة رأيه ف الدرسة العمرية 

 اكثر من مرة وبصورة واضحة وصرية أن الدرسة العمرية جزء من القصى البارك ، وكل الائط الغرب
 بكل مبانيه هو جزء من القصى البارك إل أن هذه السفارات الغربية ما زالت تردد هذا القتراح الداعي
 إل تويل الدرسة العمرية إل كنيس يهودي أو السماح لليهود بأداء صلتم فيها ، وهذا يعن أن هناك

.إصراراi من طرفهم ، فما هو الصرار الذي من طرفنا 

 وفق كل ذلك نرى من الواجب أن نؤكد لكم أن القدس ف خطر والقصى ف خطر وها أمانة           -5
 ف أعناقنا حت نلقى ال تعال ، وسيسألنا ال عنهما يوم القيامة هل حفظناها أم ضيعناها ، لذلك فكلنا

.أمل ، ل بل نتمن عليكم أن نكون نن وأنتم درعاi صلباi وشاماi لفظ هذه المانة 

 هذا نداء لكم لننا نطمع لنفسنا ولكم أن نيا أمناء وأن نوت أمناء وأن نلقى ال تعال أمناء ،           -6
.حافظي للقدس الشريف ، وحافظي للقصى البارك أول القبلتي وثان السجدين وثالث الرمي 

  لا يبه ويرضاه ، أسأل ال تعال أن يرينا وإياكم الق وأخياi اسأل ال تعال أن يهدينا وإياكم           -7
!حقاi ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطل ويرزقنا اجتنابه 

.والسلم عليكم ورحة ال وبركاته 



 

 اليقظة... وأخيا أؤكد لنفسي ولكم أهلنا ف كل مكان أن هذه اليام ل ينفع فيها نوم ول غفلة ، فاليقظة 
فالقصى ف خطر ... اليقظة ... 

  عودة لعلى                    

 

(1)زلزال انتفاضة القصى . 36

 

 ل أدري هل أدركت الؤسسة السرائيلية الرسية والشعبية والتدينة والعلمانية والكومية والعارضة ، هل
 هل! أدركت أن مرد لس القصى البارك يعن تفجي العال السلمي والعرب والشعب الفلسطين ؟

 أدركت أن القولت الت أطلقها ايهود براك – رئيس الكومة السرائيلية وكثي من وزرائه والت أكدوا
 من خللا انم مصرون على السيادة السرائيلية الطلقة على القصى البارك ورفض أي سيادة إسلمية هل

 هل!  والشعب الفلسطين؟ أدركوا أن ذلك كان بثابة إعلن حرب دينية على المة السلمية والعال العرب
 أدركوا أن القولة الراسخة الت نؤكد انه ل حق للمجتمع اليهودي ولو ف حجر أو ذرة تراب من القصى

  كل مسلم وعرب البارك حت قيام الساعة ، هل أدركوا أن هذه القولة الراسخة مغروزة ف قلب وعقل
 هل أدركوا أن كل مسلم وعرب وفلسطين يعتقد اعتقادا راسخا أن قضية القصى البارك! وفلسطين ؟

 قضية مصيية ف حياته، يوم يسعى لنصرتا فهو يباشر ذلك ليس كمتضامن فقط ، بل على اعتبار انه جزء
 من قضية القصى البارك والقدس الشريف ، وعلى اعتبار أن العركة الضارية للحفاظ على القصى

 هل أدركوا أننا نن الماهي الفلسطينية ف الثلث! البارك والقدس الشريف هي معركته الساس ؟
 والليل والنقب والدن الختلطة نعتقد اعتقادا راسخا أننا جزء من قضية القصى البارك والقدس الشريف

 هل أدركوا أن العنتريات اليهودية الت باتت تطالب ببناء هيكل ف القصى! ولسنا مرد متضامني معها ؟
 البارك أو الت باتت تطالب بق أداء صلتم ف القصى البارك والت كانت تطالب بتقسيم القصى

 مشهدا منها لدى اقتحامه للقصى البارك يوم الميس الاضي( شارون ) البارك أو هدمه ، والت أدى 
.م 28/9/2000الوافق 

 هل أدركت الؤسسة السرائيلية أن كل هذه العنتريات اليهودية بجرد مسها القصى البارك قد أيقظت
 كل نائم وقد نبهت كل غافل ف العال السلمي والعرب وف الشعب الفلسطين وف جاهينا العربية داخل



 ل ادري هل ستقف الؤسسة الستراتيجية السرائيلية المنية! الثلث والليل والنقب والدن الختلطة ؟
  والعسكرية والسياسية منها عند القائق أم أنا ستدفن رأسها ف الرمال وتتجاهل كل ذلك ، وتدع

 نفسها وتدع التمع اليهودي ف كل العال وتكتفي ببعض التهويشات العلمية الت راح يرددها رئيس
 حاييم) ووزير الداخلية ( البوفيسور شلومو بن عامي ) ووزير المن الداخلي ( موشيه كتساف ) الكومة 

 حيث يرجون الركة السلمية برب بياناتم( كرمي جيلون ) ومسؤول جهاز الخابرات سابقا ( رامون 
 ، ومن قائل منهم" أن الشيخ رائد صلح هو اخطر شخصية ف الوسط العرب " العلمية ، فمن قائل منهم 

 هو" القصى " ومن قائل منهم إن مهرجان " ان الركة السلمية هي لوحدها وقفت من وراء الحداث " 
 أن الشيخ رائد صلح أكب مرض على إسرائيل ف العال" الذي حرك الماهي ، ومن قائل منهم 

 هل ستختار الؤسسة السرائيلية بكامل اذرعها أن تقف عند القائق الت: أعود وأقول " السلمي والعرب 
 أوردتا أم أنا ستكتفي برب التهويش العلمي ، سيما وأنا تلك العلم العالي والعبي وبعض العلم

! العرب ؟ 

 (الرك القوي ) وهو ( الولد الي ) ولكن بغض النظر عن كل ما ذكرت فسيبقى القصى البارك هو 

 لسية جاهي المة السلمية والعال العرب والشعب الفلسطين ، ول أدل على ذلك من انتفاضة القصى
  حفرته ف ذاكرة اليام وما صنعته من موقف شلت تركا البارك ، وما سجلته ف عقولنا وقلوبنا ، وما

 عاليا شل المة السلمية والعال العرب والشعب الفلسطين والاليات السلمية والعربية ف الوليات
 التحدة وأوروبا ، نعم إنا انتفاضة القصى ، وهذا يعن انتفاضة الق الدين والرث التاريي والخزون

 الضاري لدى كل مسلم وعرب وفلسطين ف كل العال ، ولذلك فان الراقب لحداث انتفاضة القصى
 يكنه أن يسجل الشيء الكثي على الصعيد العالي عامة وعلى صعيدنا اللي خاصة وعلى سبيل الثال ل

:الصر 

 لقد ترك العال السلمي والعرب والشعب الفلسطين ف كافة أماكن وجوده ف العال ، ولول           -1
 والت عاب فيها البعض على السلمي( الزمن الرديء)       مرة خلل هذه القبة الت ساها البعض

 والعرب نومهم الطويل ، فجاءت انتفاضة القصى واستيقظ النائم وخرجت الماهي غاضبة ف اليط
 العرب وف الليج العرب ودول الشرق الوسط العرب وف العال السلمي وف الوليات التحدة وأوروبا ،
 وما زالت السية الصاخبة تكب ككرة الثلج ، التدحرجة يوما بعد يوم ، ول يوجد عاقل يترم نفسه ينكر

.أن ذلك كان كنتيجة لذه الرافعة العملقة ف تارينا الطويل أل وهي القصى البارك 

 من السلمي والعرب عامة" الملينة " لذلك فإنن أقولا ناصحا لنفسي وناصحا للمليي            -2



 وللملوك والكام السلمي والعرب خاصة ، ما كان للنائم أن يبقى نائما ، وما كان للغافل أن يبقى غافل
 ، وما كان للحكام واللوك أن تبقى ف واد وجاهينا السلمة والعربية ف واد آخر ، لن حركة التغيي

 مقرونة ف ناية المر بإرادة الماهي بعد مشيئة ال تعال ، لذلك ننصح حكام وملوك السلمي والعرب
 ان يسرعوا ويلتحموا مع جاهيهم ومع طموح جاهيهم الغاضب والواعد ، لن سنة ال تعال ف الياة

.أل يبقى حاكم ف حكمة ول ملك ف ملكه والعاقبة بعد الصب واليقي للمتقي 

 وعلى صعيدنا اللي هبت جاهينا ف الثلث والنقب والليل والدن الختلطة ، هبت رجال           -3
 بالروح بالدم نفديك يا" ونساء وأطفال تؤكد تلحها مع القصى البارك والقدس الشريف ، هبت تردد 

 ويوم" ل اله إل ال والشهيد حبيب ال " هبت تردد " : بالروح بالدم نفيدك يا شهيد " هبت تردد " أقصى 
 أن سولت لقوات اليش السرائيلي أنفسهم ان يكسروا إرادتنا وان يفلوا عزمنا ثارت الواجهات وانفجر
 الغضب ف كل مكان ، فأصيب الئات من أهلنا بالراح وسالت دماء زكية من جراحهم تلعن ظلم الظال

وغطرسة الستبد ، وتقدم الميع كوكبة الشهداء البرار ، نعم تقدمنا جيعا هؤلء الشهداء النجوم

.الشهيد ممد احد عيق جبارين – أم الفحم            -1

.الشهيد احد إبراهيم صيام من قرية معاوية – أم الفحم            -2

.الشهيد مصلح حسي أبو جراد من دير البلح – أم الفحم            -3

.الشهيد رامي غرة – جت            -4

.الشهيد صبحي لوابنة – الناصرة            -5

.الشهيد عماد فرج غناي – سخني            -6

.الشهيد وليد عبد النعم أبو صال – سخني            -7

.الشهيد اسيل عاصلة – عرابة            -8

.الشهيد علء نصار – عرابة            -9

.الشهيد رامز بشناق – كفرمندا         -10

.الشهيد ممد غالب خايسة – كفركنا         -11



 

 وكانت هناك اللطائف الربانية الت أحاطت بنا خلل انتفاضة القصى ، وكانت هناك الواقف           -4
 الخية الت سجلها الشهداء قبل أن يرحلوا عنا إل عال اللود ، كل ذلك يتاج إل توثيق وسأتابع ذلك
 ف مقالت قادمة إن شاء ال تعال، وافتتح ذلك با رواه ل أحد أهلنا الحباب ف مدينة أم الفحم ، حيث

 م ، وهو يوم1/10/2000قال ل انه كان عائدا إل بيته لداء صلة الظهر ف يوم الحد الوافق 
 الواجهات الول ف الثلث والليل والنقب والدن الختلطة ، قال فلما اقتربت من بيت ، وال شهيد على

 فأخذت أدعو ال تعال ، وال: الشيخ رائد سيصاب ف هذا اليوم ، قال : ما أقول ، سعت صوتا يقول 
 اعلم با دعوت ، فلما دخلت البيت قال ل آهل بيت إن الشيخ رائد أصيب وكانت هناك ماولة لقتله ،

. أقول له إننا نبك ف ال  ولذا الخ من أم الفحم الذي ل اذكر اسه

يتبع

  عودة لعلى                      

 

(2)زلزال انتفاضة القصى . 37

 

 خلل كتابة هذه السطور وقبل أن اني ملحظات حول انتفاضة القصى البارك حدث أن هاجت سوائب
 اليهود التطرفي مدينة الناصرة، وأدى ذلك إل مواجهات عنيفة وقف أهلنا فيها ف فسطاط ووقف اليهود

:اليش السرائيلي وقد أسفرت هذه الواجهات عن استشهاد  ف فسطاط آخر يدعمهم

.الشهيد عمر عكاوي من مدينة الناصرة            -1

.الشهيد وسيم حدان يزبك – مدينة الناصرة            -2

 وقد سعت من بعض الخوة خبا ل أتأكد منه وهو وجود شهيد ثالث من اريا ما زال مهول استشهد
 خلل تلك الواجهات ، وبذلك يصل عدد شهداء انتفاضة القصى إل أربعة عشر شهيدا ، وعليه فما

 زلت أؤكد أن هذه الكوكبة من الشهداء قد سطرت مواقف مضيئة تسد ومضة أمل ف ظلمة هذا الاضر
:، ولذلك سأتابع توثيق هذه اللحظات الت لا أسجلها كلها حت الن 



/1/10الشهيد ممد ممود عيق من مدينة أم الفحم ، هو الشهيد الول ف انتفاضة القصى            -1

 م ف مدخل مدينة أم الفحم خلل الواجهات مع قوات حرس الدود السرائيلي وقناصته ، وقد2000
 قبل ساعات من استشهاده ، وقد أكل" مناقيش زعتر " حدثن بعض أهل الشهيد أنه كان يأكل رغيف 

 نصف الرغيف فقط ث ترك النصف الخر على أمل ان يعود ث يتناوله فيما بعد ، إل انه كان على موعد
 آخر ليس ف الدنيا وإنا ف الخرة ، هناك حيث الروح والريان والنعيم الكري( مناقيش ) آخر مع رغيف 

.، هناك حيث اعد ال تعال للشهداء ما ل عي رأت ول أذن سعت ول خطر على قلب بشر 

  ، هو الشهيد الثان ف مواجهات مدينة أم الفحم ، وقد ج²رح ف الشهيد احد إبراهيم صيام           -2
 م وظل ينف دما إل ان فاضت روحه ف اليوم الثان من1/10/2000اليوم الول من الواجهات بتاريخ 

 م وقد حدثن بعض أهله أنه قبل إصابته بيوم واحد فقط كان يلس مع2/10/2000الواجهات بتاريخ 
 لاذا أطلقت ليتك يا احد وأنت ما زلت: جدته ، فلحظت عليه انه قد أطلق ليته فسالته جدته وقالت 

 فقال لا الشهيد! يكفيك انك شاب تصلي وتصوم وتسعى إل حفظ القرآن الكري ؟... ف مقتبل عمرك 
 نعم صدق!! قال ذلك ث استشهد وكأنه كان على موعد مع الشهادة !! احد هذه لية الشهادة يا جدت 

.ال فصدقه ال تعال 

 الشهيد مصلح حسي إبراهيم أبو جراد ، استشهد ف مدخل مدينة أم الفحم خلل الواجهات           -3
 م وهو من قطاع غزة ، وقد قام بعض الخوة بإيصاله إل أهله بارك ال2/10/2000الت وقعت بتاريخ 

 لا اقترب والده منه بكيت: فيهم ، وقد حدثن أحد الخوة الفاضل الذي قام بنقله ، حدثن وقال 
 ابن مصلح!! بصوت خافت وسالت دموعي ساخنة على خدي ، فلما رآن والده قال ل ، أرجوك ل تبك 

 فلما سعت ذلك ل اتالك نفسي!! لتستقبله با ( زغرودة ) وانا على يقي ان امه قد أعدت له !! شهيد 
.ث ودعتهم واخذو الشهيد مصلح إل غزة !! وارتفع صوت بكائي 

 الشهيد رامي غرة استشهد ف مدخل قرية جت ، حيث كان يقف مع بعض أهلنا وفجأة مرت           -4
 م فجرح جراحا بالغة وظل دمه1/10/2000سيارة حرس حدود عسكرية فأطلقت عليه الرصاص بتاريخ 

 م ، وكان ل شرف لقاء والده الذي عانقن2/10/2000ينف حت فاضت روحه واستشهد بتاريخ 
 عندما رأيته رابط الأش مطمئنا لقدر ال تعال ، وكم فوجئت عندما جلست فقام أحد أخوة الشهيد

.واخذ يطوف علينا ليوزع الفواكه واللويات احتفال باستشهاد ابنهم الشهيد رامي 

 الشهيد إياد صبحي لوابنة ، استشهد خلل الواجهات ف مدينة الناصرة ، وقد حدثن بعض من           -5
 ان اياد كان يستمع لنشرة الخبار وخلل النشرة سع عن الشهداء ف مدينة أم الفحم: عرفه وقال ل 



 فترك بيته فورا ودخل ف مواقع الواجهات ث استشهد ، وحدثوا عن والد الشهيد اياد ما أقول لكم ، فقد
.بقي ل ل كذا أولد فداء القصى البارك : قابلته بعد ذلك وعانقته فقال له 

 الشهيد عماد فرج غناي ، استشهد ف مواجهات مدينة سخني وكان من قبل معروفا انه من           -6
 عشاق السجد القصى البارك ، وحدثن من عرفه من أهله وإخوانه انه كان ملزما لصلة الفجر ف

 السجد وكان صاحب هة عالية لدمة السجد القصى البارك ، وقد أكرمن ال تعال وقابلت والده ف
 شهادة ابن عماد تأكيد منا لعهد الفاظ على السجد القصى: بيت الشهادة ، وخلل عناقي له قال ل 

.البارك

 الشهيد وليد عبد النعم أبو صال ، استشهد ف مواجهات مدينة سخني ، وكان على موعد مع           -7
 الشهادة هناك ، وما لفت انتباهي إعجابا وإكبارا هو موقف والده الذي كان يستقبل وفود اللف من

 وسطنا العرب ببسمة ترحاب وتلل وجه ، وقد أكد خلل عناقي له ان شهادة ابنه وليد وهي تديد عهد
.مع ال للحفاظ على السجد القصى البارك 

 وترك من بعده والدا صبورا متسبا( عرابة ) الشهيد اسيل عاصلة ، استشهد ف مواجهات قرية            -8
 شهادة ابنه عند ال تعال وقد قابلته مرات بعد استشهاد اسيل فكان يضمن برارة ث يتكلم ويسمعن

 ويسمع كل الضور ان اسيل قد استشهد دفاعا عن القصى البارك ودفاعا عن القدسات ، ل بل دفاعا
 عن القوق العادلة لكل النسانية ، ولعل لفتة ل أنساها من والد الشهيد ، حيث وقف ف بيت الشهادة

.يذكر قيادة الوسط العرب بضرورة الوحدة وتكاتف الصف دائما 

 وقد قت²ل غدرا وعدوانا فقد حدثن من رأي( عرابة ) الشهيد عل نصار ، استشهد ف مواجهات            -9
 لظات استشهاده ان القتلة من حرس الدود العسكري قد أطلقوا عليه الرصاص من مسافة قريبة جدا

 فنال الشهادة أما القتلة فباؤوا بوزر جريتهم ، وترك الشهيد من بعده والدا صابرا متسبا شهادة ابنه عند
 كنت اعرف ان علء سيحظى بذه: ال تعال ، فقد قابلته وعانقته وكان يصب كل من حضر ويقول 

.النهاية الكرية ، لقد ربيته لثل هذه اللحاظ 

 وقبيل استشهاده كان الؤذن قد أذن( كفرمندا ) الشهيد رامز بشناق ، استشهد ف مواجهات قرية     -10
 لصلة الغرب ، فصلى الشهيد رامز من موقع الواجهات ث تابع دوره واستشهد ، وترك لنا صورته الت

 كانت مببة إليه إل وهي صورته ف ساحات السجد القصى البارك ، وحدثن بعض إخوانه عن سيته
 انه كان من خي الرجال ، أما والده فقد التقيته بعد ذلك وعانقته وجلست قربه ، وخلل جلوسي: فقالوا 



 هذه!! يب ان تأكل !! والده ، ل يوز ان تعتذر : مر علينا أحد أهله ببعض اللوى ، فاعتذرت ، فقال ل 
.حلوة الشهادة ف سبيل ال 

 الشهيد ممد غالب خايسي ، استشهد ف مواجهات قرية كفركنا وكان شابا يافعا ، ترك الدنيا    -11
 على موعد مع الشهادة وزهد بزينة الدنيا طامعا با عند ال تعال ، وما عند ال خي وأبقى ، وقد ترك

 الشهيد من بعده والدا صابرا وصلب العزية فقابلته وعانقته ، وقابل اللف وكان كما هو نعم الصابر
 ونعم التسب اجره عند ال ، ل يتكلم إل القليل القليل ، ولكنه كان متهلل الوجه ، يستقبل الوفود بكل

.سرور وترحاب 

 الشهيد عمر عكاوي استشهد ف مواجهات مدينة الناصرة الخية ، وحدثن بعض إخوانه انه    -12
 كان من الواظبي على الصلة ف مسجد شهاب الدين ، وقد سع قبل استشهاده ان سوائب اليهود

 التطرفي قد هاجوا الي الشرقي ف مدينة الناصرة فترجل إل المام وكأن به يردد قول رسول ال صلى
 وقد ترك من خلفه أهل صابرين ومتسبي ، قابلناهم" من قتل دون أهله فهو شهيد : " ال عليه وسلم 

.ورحبوا بنا مبتسمي مسرورين 

 الشهيد وسيم حدان يزبك ، استشهد ف مواجهات مدينة الناصرة الخية مع أخيه ف الشهادة    -13
 عمر عكاوي ، نعم تقدم كما تقدم عمر ، وكأن به ردد ما كان يردد عمر مستذكرا قول رسول ال صلى

 وقد حدثن بعض إخوانه أنه كان خلوقا أديبا ترك الدنيا" من قتل دون أهله فهو شهيد " ال عليه وسلم 
 وقد واظب قبل ذلك على الصلة ف مسجد البرار لكثر من سنة قبل استشهاده ، وقد ترك من خلفه

. لنا ولكل الوفود  أهل صابرين ومتسبي التقينا بم ف بيت شهيدهم ، فكانوا يقدمون اللوى

يتبع

  عودة لعلى                      

 

(3)زلزال انتفاضة القصى . 38

 

 بالضافة إل أن السجد القصى البارك حق خالص وخاص إسلمي عرب فلسطين إل قيام الساعة ،
 بالضافة إل ان التمع اليهودي ل يلك حقا ولو ف حجر أو ذرة تراب من السجد القصى البارك إل



 قيام الساعة ، بالضافة إل كل ما ذكرت فقد ثبت بالدليل القطعي التواصل أن المة السلمية العربية
 والقيادة السلمية والعربية هي الوحيدة الت تستأمن على رعاية وإعمار القصى البارك ، وجاءت انتفاضة
 القصى لتؤكد أن كل المم الختلفة غي المة السلمية العربية قد عاثت ف القصى البارك فسادا وقتل

 ف الفترات التاريية السابقة وف هذه الفترة الاضرة الت احتلت فيها القصى البارك بق النار والبطش
 والضطهاد ، نعم ل نتاج إل أكثر من نظرة متأنية تراجع تاريخ القصى البارك حت نقف على حقيقة

 مفادها أن المم غي السلمة والعربية قد هان عليها حرمة القصى البارك وحرمة عباده فلم تتردد أن تدم
  ذلك وترق وتقتل بغض النظر عن لغات وأجناس وألوان تلك المم غي السلمة والعربية ، وقد ختم

 "ايهود براك "    بجزرة القصى الخية الت يتحمل وزرها ف الدنيا والخرة رئيس الكومة السرائيلية

 وف القابل ل نتاج إل أكثر من نظرة متأنية تراجع تاريخ القصى البارك" شلومي بن عامي " ومساعده 
 الطويل حت نقف على حقيقة مفادها أن المة السلمية والعربية هي الوحيدة الت حفظت العهد مع

 القصى البارك وعباد القصى البارك ، فلم تدم ول ترق ول تقتل ، بل رعت القصى البارك وعمرت
 بناءه وحفظت حرمته وحرست عباده وأكرمت علماءه ، ونته عن عال الرجس والدنس والنجس ، ول

 ترق فيه قطرة دم ، ول تغتصب ف أكنافه امرأة ، ول تتخذه اسطبل للخيول ، بل أقامت فيه الدارس لطلبة
 العلم الذين شدوا إليه الرحال من كل الدنيا ، وأنشأت فيه سبل الياه الساقية والرفادة ف سبيل ال ،

 وشيدت فيه الصاطب والقباب والبوائك والآذن نصرة للقصى البارك وترسيخا لعال التوحيد فيه ، لذلك
 فنحن أمام صورتي ل ينكرها عاقل ، صورة حضارية تثلها المة السلمية العربية من خلل رعايتها

 للقصى البارك ، وصورة قبيحة دموية تثلها كل المم غي المة السلمية والعربية ، من خلل إفساد
 هذه المم ف القصى البارك ماضيا وحاضرا ، بيث أن مرزة القصى الخية – كما قلت – جاءت

 حلقة من حلقات الدم والقتل والت أوقعتها هذه المم على القصى البارك وعلى ع²ب=اده العزل ،
 وتوضيحا لاتي الصورتي ، صورة المة السلمية والعربية الضارية ف مقابل صورة المم القبيحة غي
 السلمية والعربية ، توضيحا لما سأورد بعض الشواهد من الاضي والاضر عن الصورة القبيحة الت

 رستها المم غي السلمة والعربية من خلل هدمها وقتلها ف القصى البارك ، ث انتقل إل صورة المة
.السلمية العربية الضارية خلل تاريها اليد الطموح إل حاضر ميد كذلك بعز عزيز وبذل ذليل 

 بعد وفاة نب ال سليمان عليه السلم تزقت حياة بن إسرائيل الت من بعده ، وبسبب هذا           -1
 الت ضمت ف حينه القدس ، وقد" يهوذا " وقامت ملكة " شكيم "ضمت " إسرائيل " التمزق قامت ملكة 

 عشرون ملكا يهوديا أكثرهم مات قتل بأيدي قومهم ، ومالت حياتم إل الفساد" يهوذا " تتابع على ملكة 
 والشرك ، ويشهد على ذلك حب من أحبارهم هو السموال بن يي الغرب الذي أسلم وكتب



 فأشتد على اليهود من جيع هذه الماليك ما نالم من ملوكهم" حيث يقول " إفحام اليهود "        رسالته
 الذين قتلوا النبياء وبالغوا ف تطلبهم ليقتلوهم ، وعبدوا الصنام وأحضروا... العصاة مثل أحاب وأحزيا 

" .من البلد سدنة لصنام وابتنوا لا البيع العظيمة والياكل وعكف على عبادتا اللوك 

 إل ان وصل القدس ، وبعد سنوات من دخوله" نبوخذ نصر " قبل اليلد زحف  605ف عام            -2
.إل القدس خربا وحولا إل أكوام من النقاض 

 قبل اليلد استول السكندر على القدس ودخلها ث مات بعد ذلك ، فكان أن 332ف عام            -3
.حلت الفوضى ف البلد عامة وف القدس خاصة وغرقت ف الراب 

 مدينة القدس وأعمل فيها النهب والرق والقتل" طيطس " م دخل القائد الرومان  70ف عام            -4
 وساق لا أسرى ث باعهم بأبس الثان ف أسواق المباطورية الرومانية ، وخلد الرومان نصرهم على

( .الن سقطت أورشليم ) ومعن العبارة - ( هبÕ ، هبÕ ، هورا ) اليهود يومها بالعبارة ، اللتينية الشهورة 

 "م أثار ما تبقى من اليهود الشغب ف مدينة القدس فقام المباطور الرومان 135ف عام            -5

 ودمر القدس وحرثها بكل ما فيها من أبنية حت أنه ل يبق فيها حجرا على حجر ، ث قتل عددا" هدريان 
 كبيا من اليهود وسب عددا آخر ث منعهم من دخولا ، أو السكن فيها أو الدنو منها ، وسى مدينة

 ، فلم يبق من آثار البان اليهودية ول من معابدهم حجر على حجر ، وانقطعت صلتهم( إيليا ) القدس 
 ولدة ألف سنة يهودي واحد ، كما ل 135بالقدس مدة ثانية عشر قرنا متواصلة ، فلم يسكنها بعد عام 

.يكن فيها ف القرون المسة الت تلت الدة الذكورة اكثر من خسي يهوديا 

 م دخلت جيوش الفرس بيت القدس ، فأشعلت النار ف كنيسة القيامة وسويت614ف عام            -6
 على الرض ، وقتل من السيحيي يومها أكثر من ستي ألف نسمة ، قال ابن البطريق ف وصف هذا

 فأما خسرو – القائد الفارسي – فسار إل الشام فأخربه ونب أهله ، وصار إل بيت القدس ،" الشهد 
 فاجتمع إليه اليهود من طبيا وجبل الليل والناصرة ، وجاءوا إل بيت القدس فكانوا يعينون الفرس على

 خراب الكنائس وقتل النصارى ، فلما صار إل بيت القدس ، خربوا الكنائس واحرقوها ، وقتل اليهود
... " .من النصارى كثرتم 

 لبثوا أسبوعا يقتلون السلمي، وقتلوا بالسجد" بيت القدس " م دخل الصليبيون 1099ف عام            -7
 القصى البارك ما يزيد على سبعي ألفا ، منهم جاعة كثية من أئمة السلمي وعلمائهم وعبادهم

 وزهادهم ، من فارق الوطان وجاور بذلك الوضع الشريف ، ث قام الصليبيون بتحويل السجد القصى



 البارك إل إسطبل ليولم وما زالت اللقات الت حفروها ف أعمدة السجد القصى البارك لعقل خيولم
 با ، ما زالت هذه اللقات موجودة حت الن ، بالذات ف أعمدة الصلى الروان وهو جزء أساس من
 حرم القصى البارك ، ث حفر الصليبيون أسطوانة طويلة ف أعلى الصخرة الوجودة تت قبة الصخرة

 الشرفة وهناك كانوا يذبون ذبائحهم ، ث قاموا بتحويل السجد الكبي الذي هو جزء أساس من القصى
 البارك ، والذي اشتهر لدى السلمي باسم القصى البارك ، قام الصليبيون بتحويل هذا السجد الكبي إل

.مقر لقيادتم العسكرية 

 دخل اليش البيطان بيت 9/12/1917ف الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الحد            -8
 م طلب1918القدس ، ث توالت سلسلة من الصائب على السجد القصى البارك ، ففي أيار من عام 

 وايزمن من السلطة العسكرية البيطانية التوسط لشراء المر الؤدي إل حائط الباق – وهو ما يسميه
 اليهود ضلل وتضليل باسم البكى – وقدم وايزمن ثاني ألف جنيه ثنا ، ولكن أهل القدس رفضوا ذلك

 /20وأبرقت من القدس ف ( كنغ – كرين) ، نزلت فلسطي لنة  1919بالجاع ، وف حزيران من عام 

 إن عرب فلسطي من السلمي ومسيحيي متحدون" قالت فيها ( امريكيا )         إل ويلسون 1919/ 6
 ف جبهة واحدة ف معارضة واحدة ل تقبل جدل ضد الجرة اليهودية ، وضد إنشاء وطن قومي لليهود
 كما جاء ف وعد بلفور ، وجيعهم هنا – من أمريكان وإنكليز – مقتنعون بأن سياسة بلفور ل يكن أن

 قامت ثورة أهل فلسطي من أجل حاية حائط الباق 23/8/1929وف يوم المعة " تنفذ إل بقوة السلح 
 فكانت" حائط البكى " الذي كان يسعى اليهود للستيلء عليه وتويله ضلل وتضليل إل ما أسوه 

 آخرين 27جريا ، ث أصدرت بريطانيا على  232شهيدا وجرح  661حصيلة هذه الثورة استشهاد 
 عطا أحد الزير ، وممد: واحدا منهم ، ونفذ الكم ف ثلثة هم  24حكما بالعدام ، وخفف الكم على 
.خليل ججوم ، وفؤاد حسن حجازي 

 سقطت مدينة القدس وسقط القصى البارك ودخله جيش الحتلل السرائيلي 1967ف عام            -9
 ، فخلل تلك اليام 1967ث توالت الصائب تترى على القصى البارك مباشرة خلل أيام سقوطه عام 

 قامت القوات السرائيلية بإزالة حي الغاربة اللصق لائط الباق عن الوجود ، ث حولوا حائط الباق
 " –دينيس مايكل وليم روهان " قام الرم  21/8/1969وف يوم " حائط البكى " زورا وبتانا إل ما أسوه 

 أحد أذناب الصهيونية برق القصى البارك ، ث توالت عملية الفريات ف حرم القصى البارك إل الن
  من قبل الؤسسة السرائيلية الرسية ، ث كانت عشرات الاولت بدف نسفه أو بناء هيكل على حسابه

 على أثر( 1996) ، ث كانت مزرة القصى الثانية عام ( 1990)، ث كانت مزرة القصى الول عام 
 م حيث أعقبتها انتفاضة القصى البارك29/9/2000افتتاح النفق ، ث كانت مزرة القصى الثالثة ف يوم 



 وما زالت حصيلة انتفاضة القصى البارك حت الن ، ما يزيد على مائة شهيدا ، وأكثر من ثلثة آلف
.جريح 
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 ما زلت أؤكد أن نظرة متأنية تراجع تاريخ القصى البارك الطويل توقف النسان على حقيقة مفادها أن
 المة السلمية العربية والقيادة السلمية العربية هي الوحيدة الت تستأمن على رعاية وأعمار القصى

 البارك ، وأن غي المة السلمية العربية قد عاثت ف القصى البارك فسادا ف الفترات التاريية السابقة
 وف هذه الفترة الاضرة ، والت يعان فيها القصى البارك من احتلله بقوة النار والبطش والقتل

 والضطهاد ، وف اللقة الخية كنت قد أوردت شواهد تبز صورة المم القبيحة غي السلمية العربية
 وما أوقعت ف الاضي والاضر من هدم وقتل وفساد ف القصى البارك ، وف هذه اللقة سأورد شواهد

. البارك خلل تاريها الطويل  تبز الصورة الضارية للمة السلمية العربية وكيف رعت القصى

  الفاروق عمر بن الطاب رضي ال عنه بفتح بيت القدس ، م أكرم ال تعال 637ف عام            -1
 لهل بيت القدس النصارى ، وقد جاء" عهد " ومباشرة بعد الفتح بادر الفاروق عمر رضي ال عنه بكتابة 

 هذا ما أعطى عبد ال عمر أمي الؤمني أهل إيلياء من المان ،: بسم ال الرحم الرحيم " ف هذا العهد 
  وسائر ملتها ، ان ل أعطاهم أمانا لنفسهم ، وأموالم ولكنائسهم ، وصلبانم ، وسقيمها ، وبريئها

 ت²سكن كنائسهم ، ول تدم ول ينتقص منها ، ول من حيزها ، ول من صليبهم ، ول من شيء من أموالم
  " ..   ...، ول يكرهون على دينهم ، ول يضار أحد منهم ، ول يسكن بايلياء ، معهم أحد من اليهود 

 وعلى ما ف هذا الكتاب ، عهد ال وذمة رسوله ، وذمة اللفاء ، وذمة الؤمني ، اذا اعطوا الذي عليهم
.." .من الزية 

  ترجة مطوط" خطر اليهودية العالية على السلم والسيحية " نقل عبد ال التل ف كتابه            -2



 باليونانية وجده ف دير الصلبة ف القدس ، يسجل الخطوط تفصيل حادث ميء الليفة عمر إل القدس ،
 ث دعاه البطريرك صفرونيوس لتفقد كنيسة القيامة فلب الدعوة ، وأدركته الصلة وهو" ... وما جاء فيه 

 ما كان لعمر أن يصلي ف: اين أصلي ؟ فقال مكانك صل ، فقال : فيها فالتفت إل البطريرك وقال له 
 هنا صلى عمر ، ويبنون عليه مسجدا ، وابتعد عنها: كنيسة القيامة ، فيأت السلمون من بعدي ويقولون 

 رمية حجر ، وفرش عباءته وصلى ، وجاء السلمون من بعده وبنوا على مصله مسجدا ، وهو قائم على
" .رمية حجر من كنسة القيامة إل يومنا هذا 

 (قبة الصخرة ) لتابعة بناء ( يزيد ابن سلم ) و( رجاء بن حيوه ) من خلفة بن أمية ت توكيل            -3

 وإنفاق ما يتاجه بناؤها من أموال ، ورجاء بن حيوه كان من العلماء العلم ومن جلساء عمر بن عبد
 العزيز رضي ال عنه ، أما يزيد بن سلم فكان مول لعبد اللك بن مروان وهو من أهل بيت القدس ،

 قد أت ال ما أمر به أمي" كتبا إل الليفة بدمشق ( قبة الصخرة )      وبعد أن باشرا العمل وأتا بناء
 الؤمني من بناء قبة صخرة بيت القدس والسجد القصى ول يبق لتكلم فيه كلم ، وقد بقي ما أمر به
 أمي الؤمني من النفقة عليه – بعد أن فرغ البناء وأحكم – مائة ألف دينار فيصرفها أمي الؤمني فيما

 قد أمرت با لكما جائزة لا وليتما من عمارة البيت الشريف البارك ،: أحب ، فكتب اليهما أمي الؤمني 
 نن أول أن نزيده من حلي نسائنا فضل عن أموالنا فأصرفها ف أحب الشياء إليك ، فكتب: فكتبا إليه 

" .اليهما تسبك وتفرغ على القبة فسكبت وأفرغت عليها 

 هـ أواخر العهد الموي ، حدث زلزال سقط بسببه شرقي السجد وغربه ، ولا 120ف عام            -4
 هـ طلب منه أهل القدس أن يصلح 141زار الليفة أبو جعفر النصور العباسي مدينة القدس عام 

 السجد ، فأمر بقلع الصفائح الذهبية والفضة الت كانت ملبسة على أبواب السجد القصى من عهد بنائه
. وتت عمارة السجد  الول ، وضربت نقودا

  ، فأمر م وقع البناء الذي أقامه الليفة أبو جعفر النصور ، بسبب زلزال آخر774ف عام            -5
 الليفة الهدي بإعادة بنائه ،فبن السجد هذه الرة بعناية كبية ، وأنفقت عليه أموال طائلة ، وهنا أؤكد

 ان إعمار القصى البارك كان مشروع تنافس بي اللفاء بن أمية وخلفاء العباسيي ، فقد روي ان الليفة
 يا: العباسي الهدي لا قدم يريد بيت القدس دخل مسجد دمشق ، ومعه أبو عبيد ال الشعري كاتبه فقال 

 بذا البيت – يعن مسجد: وما هي يا أمي الؤمني ، فقال : سبقتنا بنو أمية بثلث ، فقال ! أبا عبد ال 
 دمشق – ول أعلم على ظهر الرض مثيله ، ونبل الوال ، فان لم موال ليس لنا مثلهم ، وبعمر بن عبد

 يا أبا عبد ال: العزيز ، ل يكون وال فينا مثله أبدا ، ث أتى بيت القدس ، فدخل قبة الصخرة ، ث قال 



" .وهذه رابعة 

 ف عهد اللفاء العباسيي حصلت زلزلة ثالثة بعد إصلح الهدي ، فأصاب السجد خراب ،           -6
 هـ بترميم وإعمار ما يتاجه السجد القصى البارك ، وقام 216فأمر الليفة الأمون ف أواخر سنة 

.هـ  210بالبناء قائده عبد ال بن طاهر بعد سنة 

 م ت ترير السجد القصى البارك على يد القائد الظفر السلم صلح 2/10/1187بتاريخ            -7
 الدين اليوب ، وبعد تريره مباشرة ، قام القائد صلح الدين بقلع الصليب الكبي الذهب الذي كان على

 رأس قبة الصخرة ، ث أمر بتطهي السجد والصخرة ، من القذار والناس ، ث أمر بإحضار منب نور
 ولا تسلم: الدين ممود زنكي من حلب ونصب ف السجد القصى البارك ، قال صاحب النس الليل 

 السلطان صلح الدين اليوب القدس أمر بإظهار الراب ، وكأن الداوية قد ينوا ف وجهه جدارا وتركوه
 وقيل اتذوه مستراحا ، وبنوا غرب القبة دارا وسيعة وكنيسة ، فهدم ما قدام الراب من( مزنا ) ه²ريا 

 البنية ، ونصب النب واظهر الراب ، ونقض ما أحدثوه بي السواري ، وفرش السجد بالبسط ، وعلقت
 واما الصخرة ، فقد كانت الفرنة بنوا عليها: " قال صاحب النس الليل .. "القناديل وكان يوما مشهودا 

 كنيسة ومذبا ، وجعلوا فيها الصور والتماثيل ، فامر السلطان بكشفها ونفض الغبار الدث فيها ،
 واعادها كما كانت ورتب لا امام حسن القراءة ، ووقف عليها دارا وارضا وحل اليها وال مراب

" .السجد القصى مصاحف وختمات وربعات شريفة ، ورتب للصخرة وللمسجد خدمه 

 م فعهد إل أولده وأخيه من بعده بتابعة إعمار1193توف صلح الدين اليوب بدمشق عام            -8
 القصى البارك ، فتم بناء إنشاءات كثية ، ف داخل السجد القصى البارك ومن حوله ، فتم إنشاء حارة

 هـ الواقع قرب 589الغاربة ، ث إنشاء الدرسة الفضلية ف حارة الغاربة ، ث بناء جامع عمر عام 
 هـ ث سبيل شعلن ف 604هـ ث القبة النحوية ف سنة  597كنيسة القيامة ، ث بناء قبة العراج ف سنة 

.هـ  613سنة 

 بالقضاء على ملكة إنطاكية الصليبية ،( الظاهر بيبس ) هـ نح القائد السلم  667ف عام            -9
 فقام هو ومن بعده من( عي جالوت ) وهو الذي كتب ال تعال على يديه كسر الغزو الغول ف معركة 

 قاموا بشاريع إعمار رائعة ف حرم القصى البارك ،  (الماليك ) خلفاء السلمي الذين اشتهروا باسم 
 شلت بناء الروقة ف السجد القصى ، وبناء الآذن والدارس والسبل ، وقنوات الياه ، وت تديد تذهيب

.  قبة الصخرة



 ف عهد اللفة السلمية العثمانية كانت هناك مشاريع اعمار متواصلة ف حرم السجد القصى    -10
 البارك ، فتم تديد بناء أسوار مدينة القدس الشريف ، وت بناء بعض القباب والاريب وت تديد ترميم

 والعروف ان تلك العمارة( " تاريخ قبة الصخرة) قبة الصخرة لدرجة ان عارف العارف قال ف كتابه 
 كانت من اضخم العمارات الت تت ف الصخرة ، وأنا شلت بناء الصخرة الساسي ونقوشها الداخلية

 وظلت مشاريع العمار متواصلة على عهد اللفة السلمية العثمانية دون" وقد دام العمل بضع سني 
 وزود( قايتباي ) توقف وكان ختامها ما قام به السلطان عبد الميد الثان ، حيث جدد عمارة سبيل 

 بالط الثلث ف( يس ) السجد القصى البارك بالسجاد الفاخر والثريا الثمينة ، وف عهده كتبت سورة 
.  الصخرة ووضع فوق قبتها اللل الال

 م بشروع إعمار أشرف عليه الهندس التركي كمال 1927قام اللس السلمي العلى ف عام     -11
 م حدث الزلزال الذي الق بالسجد القصى1927الدين بك أستاذ الندسة ف جامعة استانبول وف عام 

 ، فقام اللس السلمي العلى بالتعاون مع الكومة 1936البارك الضرر الذي ل يظهر إل ف عام 
 .1937الصرية بشروع إعمار عام 

 ، كما وت إعمارها 1966من خلل وزارة الوقاف الردنية ، ت إعادة وإعمار قبة الصخرة عام     -12
 للمرة الثانية ف بداية التسعينات ، وما زالت وزارة الوقاف تقوم بدورها من خلل هيئة الوقاف ولنة

.العمار 

 ف هذه القبة العصيبة الت تر على القصى البارك ، ورغم الؤامرات والدسائس الت تاك ضده    -13
 ، إل انه ت بفضل ال رب العالي ث بهود هيئة الوقاف ولنة العمار ث بدور الندي التطوع من

 مؤسسة القصى لعمار لقدسات السلمية ، وكذلك لنة التراث السلمي ، ت إعمار الصلى الروان ث
.إعمار القصى القدي ث فرش كل منهما بالسجاد الفاخر وتزويدها بالثريا الفاخرة 

 ويبقى السجد القصى البارك باجة ماسة إل جهود مباركة من كل المة السلمية والعال العرب    -14
 والشعب الفلسطين بدف التعاون على اعماره ورد كرامته إليه ، فها هو القصى البارك بكل حجر فيه

:ينادينا قائل 

 أن تستحي من نكبت يا أمت                            أنا ثالث الرمي ل أبقى سوى


