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امل�صجد الأق�صى وذاكرة الأجيال

حممد حممد ح�سن �سّر�ب

�مل�سدر: موقع مدينة �لقد�س

اخلّطاب  بن  عمر  يد  عىل  املقدس  بيت  اهلل  فتح  عندما 
مكان  وزار  ألهلها،  العهد  ليكتب  بنفسه  جاء  الذي 
األقذار،  عليها  جتّمعت  قد  كانت  التي  املرّشفة  الصخرة 
بنفسه وحذا حذوه من كان معه من  ينّظفها  اخلليفة  فأخذ 
الصحابة والقّواد حتى ُرفعت األقذار، ثّم أَمر ببناء مسجٍد، 
السور  القديس بمحاذاة  بقعة احلرم  فبنى اخلشب وكان يف 
الرشقي لبناء املسجد األقىص اليوم، وقد اندثرت آثاره عند 

بناء قبة الصخرة يف العهد األموي.

وقد درج املسلمون عىل تسمية املسجد القائم إىل اجلنوب 
من مسجد قبة الصخرة "املسجد األقىص املبارك"، واحلقيقة 
أّن املسجد األقىص الذي ورد ذكره يف القرآن الكريم يشمل 
القبلتني  أوىل  هو  والذي  بأمجعه،  الرشيف  القديّس  احلرم 
وثالث احلرمني، ويشمل مسجد الصخرة واملسجد اآلخر 
وكّل ما هو داخل سور احلرم، حيث ُياط احلرم بسور له 
عّدة أبواب، وتبلغ مساحة احلرم القديس )140900( مرت 

مربع.
املسجد  يسمى  وما  الصخرة  قبة  مسجد  ببناء  قام  وقد 
أّن  الوليد، واألرجح  ابنه  أو  امللك بن مروان  األقىص عبد 
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البداية كانت يف زمن عبد امللك وتّم البناء يف زمن الوليد، 
ُعثِر عىل رسالٍة من ورق الربدى مرسلة من وايل  أّنه  ذلك 
مرص قرة بن رشيك إىل أحد أمراء منطقة مرص العليا، يأمره 
فيها أْن يدفع أجور بعض العّمل من منطقته الذين سامهوا 
سامهوا  قد  األقباط  النّحاتني  بعض  وكان  املسجد،  بناء  يف 
بن  قرة  توىّل  وقد  املسجد،  ألواح  بعض  وتزيني  زخرفة  يف 

رشيك والية مرص زمن الوليد بن عبد امللك سنة 90 هـ .
قام البناء العريب اإلسالمي عىل أساس قديم يرجع إىل 
عهد آدم عليه السالم، حيث أَمَر اهلل ببناء املسجد األقىص 

يف الزمن الذي بنى فيه املسجد احلرام يف مكة.
ومنها  مفتوح  هو  ما  فمنها  القديس  احلرم  أبواب  أّما 
األسباط  باب  فهي:  املفتوحة  األبواب  أّما  مغلق،  هو  ما 
العتم  باب  ُيسّمى  وقد  األنبياء،  رشف  وباب  حّطة  وباب 
اخلليل،  باب  يسّمى  وقد  الغوانمة  وباب  فيصل،  وباب 
وباب الناظر وقد يسّمى باب احلبس، وباب احلديد، وباب 

القطانني، وباب املتوّضأ، وباب السلسلة، وباب املغاربة.
وباب  السكينة،  باب  فهي:  املغلقة  احلرم  أبواب  أما   

الرمحة، وباب التوبة، وباب الرباق.
وقد وقع احلرم القديس عىل مساحة مربعة، طول اجلهة 
321م،  والشملية  474م،  والرشقية  490م،  منها  الغربية 
واجلنوبية 382م، ييط هبا سور خيتلف ارتفاعه بني ثالثني 
أمتار  مخسة  فيه  احلجارة  بعض  طول  ويبلغ  وأربعني.  مرتًا 
طواًل يف أربعة أمتار عرضًا. وحول السور من جهة الغرب 
أبواب  بعض  ويتخللها  معقودة،  فسيحة  أروقة  والشمل 

احلرم.
يف  يقع  فهو  األقىص،  املسجد  ُيسّمى  الذي  البناء  أّما 
القسم اجلنويب من ساحة احلرم الرشيف، فالزاوية الشملية 
املغاربة نحوًا من سبعني مرتًا،  تبعد عن سور باب  الغربية 

ثمنون مرتًا، وعرضه مخسة ومخسون مرتًا،  املسجد  وطول 
هذا  من  يقابلك  ما  وأّول  األبنية،  من  إليه  أضيف  ما  عدا 
أنشأه  كبري  رواٌق  الشملية  اجلهة  من  مدخله  عند  املسجد 
امللك املعظم عيسى، صاحب دمشق سنة 634 هـ ، وهو 
سبعة  إىل  ينتهي  ممشى  عىل  عقدت  قناطر  سبع  من  مؤّلف 
أبواب، كل باٍب يؤّدي إىل كور من أكوار املسجد السبعة، 
وأربعني  مخسة  عىل  قائم  والبناء  أبواب  عرشة  وللمسجد 
عمودًا، وفوق األعمدة قناطر يربط بعضها ببعض أخشاب 
ضخمة مستطيلة، وفوق القناطر صّفان من الطاقات، وعدة 
ما يف املسجد من السواري أربعون سارية، واملحراب كان 
قائًم عىل أعمدٍة من املرمر وبجانبه املنرب، وكان من اخلشب 
عندما  زنكي  الدين  نور  واألبنوس، صنعه  بالعاج  املرّصع 
الصليبيني، ونقله صالح  القدس وطرد  فتح  نّيته  وضع يف 
يف  النريان  أكلته  الذي  املنرب  وهو  املقدس،  بيت  إىل  الدين 
احلريق الذي دّبره الصهيونيون سنة 1968م، ومن داخل 
النساء أو اجلامع األبيض،  الغرب جامع  املسجد من جهة 
وهو عبارة عن عرش قناطر عىل تسع سوار، بناه الفاطمّيون، 
ومن جهة الرشق جامع عمر، وهو معقود باحلجر واجلري، 
عمر  بناه  الذي  اجلامع  بقية  من  أن  يظّن  ألّنه  بذلك  سّمي 
البناء إيوان كبري  الفتح، وإىل جانب هذا  بن اخلطاب حني 
جامع  إىل  منه  يتوصل  باب  وبه  عزيز،  مقام  يسّمى  معقود 
به  لطيف  إيوان  الشمل  من  اإليوان  هذا  وبجوار  عمر. 
الرشقي،  الباب  بجوار  وهو  زكريا  حمراب  يسّمى  حمراب 
ويف صحن املسجد األقىص شماًل بركة مستديرة من رخام 
املاء  يأتيها  الكأس،  هلا  يقال  احلديدية  بالقضب  سّورت 

بأنابيب خاّصة من عيون جارية بالقرب من برك سليمن.
ومن اآلثار املهمة يف احلرم القديس مهد عيسى، وحمراب 
وجامع  الغريب،  السور  يف  وهو  الرشيف  والرباق  مريم، 
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املسجد  كتب  دار  فيها  وكان  النحوية،  واملدرسة  املغاربة 
األقىص ومنرب القايض برهان الدين بن مجاعة وحمرابه، وقبة 
صنعت  شكلها  وعىل  الصخرة،  قبة  رشقّي  وهي  السلسلة 
هـ   597 سنة  املعراج  وقبة  مروان،  بن  امللك  عبد  أيام  يف 
القديمة  املدارس  من  باحلرم  ييط  وما  قايتباي،  وسبيل   ،
واشتهرت املدرسة العمرية التي كانت أيام االنتداب "كية 

روضة املعارف الوطنية".
وللمسجد أربع مآذن: مئذنة باب املغاربة، ومئذنة باب 

السلسلة، ومئذنة باب الغوانمة، ومئذنة األسباط.
القديس ملوك  احلرم  أبنية  قواعد  تعاقب عىل رفع  وقد 
العرب وأمراؤها منذ الفتح اإلسالمي حتى زمن النكسة، 
الزالزل  لكثرة  وترميمه  إىل إصالحه  احلاجة  تكثر  وكانت 
إىل  املسلمون  فيتبارى  القدس،  ديار  ترضب  كانت  التي 

رأب الصدع وتدعيم البناء.
 ، هـ   130 سنة  وغربّيه  املسجد  رشقــّي  سقط  لقد 
بالزلزال وعاوده سنة 158 هـ ، فجّدد يف سنة 169 هـ يف 
خالفة املهدي العبايس، وجّدد بناء الصخرة يف أيام املأمون 
بن الرشيد سنة 216 هـ ، وزلزلت األرض سنة 407 هـ 
، فتهّدمت قبة الصخرة وبعض اجلدران، فجّددها الظاهر 
الفاطمي سنة 413 هـ ، وملا احتّل الصليبيون بيت املقدس 
حّولوا قبة الصخرة إىل كنيسة، واملسجد األقىص إىل منازل 
الدين  صالح  استعاد  وملا  السالح،  وخمازن  القواد  لُسكنى 
حمراب  برتميم  وأمر  عليه  كان  ما  إىل  احلرم  أعاد  القدس 
من  زنكي  الدين  نور  صنعه  الذي  املنرب  له  ونقل  األقىص 
املجلس  قام  الربيطاين  االنتداب  عهد  ويف  حلب،  مدينة 
املقّدسة،  األماكن  بحمية  فلسطني  يف  األعىل  اإلسالمي 

وأنفق مئات األلوف من اجلنيهات إلصالحها وترميمها.
األعداء  من  مستهدف  األقىص  املسجد  أّن  واملعروف 

عىل  املسلمني  حفيظة  يثري  الذي  الرمز  أّنه  يعرفون  ألهنم 
كل فلسطني، ولذلك ياولون إزالته، ومن حماوالت اهلدم 
واإلزالة، غري احلفريات التي تقّوض دعائمه، ذلك احلريق 
الذي دّبره الصهيونيون يف 1969/8/21م، وكاد أْن يأيت 
عىل املسجد كّله لوال استمتة املسلمني يف إطفاء احلريق، ومع 
هذا فقد أتى عىل املنرب واشتعلت النار يف سطحه اجلنويب، 
وأكل احلريق سقف ثالثة أروقة وجزء كبري من هذا القسم، 
وما فعل املسلون شيئًا إزاء هذا العمل الوحيش، سوى أهنم 
قّدموا كتب االستنكار إىل األمني العام لألمم املتحدة، ومن 
عدّونا  من  ونستجري  الكافر  إىل  الكافر  نشكو  أْن  العجيب 

بعدّونا!.
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عمارة امل�صجد الأق�صى عرب التاريخ

عماد عجوة

�مل�سدر: موقع �الإخو�ن �مل�سلمون

فلسطني  ألرض  اليهود  احتالل  منذ  حماوالت  هناك 
القدس  ملدينة  اإلسالمية  السيادة  من  النيل  تستهدف 
لالنتقاص  وذلك  األقىص؛  املسجد  وخاصة  ومقدساهتا 
تلك  وتتمثل  واخلالدة،  الراسخة  املسلمني  حقوق  من 
يف  ظهر  ما  وهو  األقــىص،  املسجد  هدم  يف  املحاوالت 
عدوان متكرر عىل نحو ما قامت به من إشعال احلريق هبذا 
املتكررة،  العريق سنة 1969 وحماوالت االقتحام  املسجد 
ناهيك عن أعمل احلفر والتخريب أسفل جدران املسجد، 

وسنحاول من خال ل هذه السطور إلقاء الضوء عىل عمرة 
املسجد األقىص والتي تعترب توثيًقا لألسانيد التي ما زالت 
أية  ويدحض  يفند  صدق  شاهد  العصور  مر  عىل  تقف 
القدس  النيل من عروبة  زائفة حتاول  أو دعاوى  افرتاءات 

أو االنتقاص من السيادة اإلسالمية هلا.
تاريخ عمارة �مل�سجد �الأق�سى قبل �الإ�سالم

عليه  آدم  سيدنا  أن  املتوارثة  القديمة  الروايات  تذكر 
عن  األثر  يف  ورد  وقد  املقدس،  ببيت  مسجًدا  بنى  السالم 
)بيت  قال:  أنه  عنهم  اهلل  ريض  عمر  بن  اهلل  عبد  الصحايب 
َبَنْته األنبياء وعمرته(، ثم أقام اليبوسيون مؤسسو  املقدس 
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بيتا للعبادة، ثم أقام الصابئة ـ وهم  املدينة هيكاًل واختذوه 
هيكاًل  ـ  إبراهيم  سيدنا  عارصوا  الذين  الكواكب  عبدة 
ثم  اهليكل  ثم هتدم هذا  املقدس،  بيت  للزهرة عىل صخرة 
اختذ سيدنا إبراهيم من تلك البقعة املقدسة مسجًدا، وكان 
بني بناء وإعادة رفع قواعد املسجد احلرام واملسجد األقىص 

أربعون سنة)1(.
السالم هو  الكتاب أن سيدنا يعقوب عليه  ويرى أهل 
الذي أسس املسجد األقىص وهو مسجد إيليا؛ حيث نزل 
الوحي عىل نبي اهلل يعقوب يف تلك البقعة الطاهرة، فنذر أن 
يبني هلل مسجًدا فيها، وتنفيًذا لنذره اشرتى سيدنا يعقوب 
تلك البقعة من أورشليم وبنى املسجد وسمه بيت إيل أي 
املقدس  بيت  نون  بن  يوشع  اهلل  نبي  دخل  وملا  اهلل،  بيت 
وضع قبة عىل صخرة بيت املقدس كانت هلم ِقبلة فصلوا إىل 
الصخرة، وظلت قبلة األنبياء، حتى خامتهم سيدنا حممد؛ 
بني  من  املوحدين  املؤمنني  لعبادة  داًرا  املسجد  ظل  حيث 
إرسائيل حتى آخر أنبيائهم سيدنا عيسى، فلم أنكروا نبوءته 
عن  متاًما  واليتهم  انقطعت  ثم  ملكهم،  بخراب  توعدهم 
القدس ومسجدها؛ لكفرهم بكلٍّ من سيدنا عيسى وسيدنا 
األنبياء؛  بكل  للمؤمنني  ذلك  عىل  الوالية  وباتت  حممد، 
للنبي حممد صىل  املبارشة  العالقة  املسلمون، وبدأت  وهم 
كم  واملعراج،  اإلرساء  ليلة  منذ  واملسلمني  وسلم  عليه  اهلل 
كان املسجد األقىص قبلة املسلمني األوىل يف الصالة، وعدَّ 
النبي املسجد األقىص أحد ثالثة مساجد كربى يف اإلسالم 

ال تشد الرحال إال إليها لشأهنا اخلاص)2(.
 �مل�سجد �الأق�سى �حلايل

وتطوره �ملعماري و�لتاريخي
بناء  القدس  مدينة  من  املقدسة  البقعة  بتلك  يكن  مل 
معروف باملسجد األقىص وال بناء آخر معروف بمسجد قبة 

الصخرة؛ وإنم بنامها املسلمون الحًقا كم سنبني فيم ييل:
بناء �مل�سجد �لعمري "�مل�سجد �الأق�سى"

من املعروف تارخييا أن سيدنا عمر بن اخلطاب قد خرج 
ألصوهلا  وإجالاًل  هلا  تكريًم  وذلك  املقدس؛  لبيت  بنفسه 
الدينية يف اإلسالم، حني أرص بطريرك املدينة "صفرنيوس" 
عمر  للخليفة  إال  الفاحتني  للمسلمني  تسليمها  عدم  عىل 
كل  املقدس  بيت  استالم  غداة  عمر  سيدنا  وأظهر  نفسه، 
مفاتيح  استلم  أن  فبعد  الدينية،  ألصوهلا  وتقدير  احرتام 
يعرف  فيم  ـ  النصارى  من  ألهلها  األمان  وأعطى  املدينة، 
بالعهدة العمرية)3( ـ قام بجولة تفقد فيها ما بقي يف املدينة 
املرتبطة بحادثة اإلرساء  املناطق  من معامل معمرية وخاصة 
واملعراج، وبدأ الزيارة أواًل بزيارة كنيسة القيامة يف صحبة 
طلب  الصالة  وقت  حان  وملا  "صفرنيوس"،  البطريرك 
"صفرنيوس" من اخلليفة عمر أن يصىل حيث مكان زيارته 

رفض  عنه  اهلل  ريض  عمر  اخلليفة  ولكن  الكنيسة؛  داخل 
املسلمون  يتخذ  أن  خشية  الكنيسة؛  خارج  وصىل  ذلك 
الكنيسة، وهو أمر محده له  من ذلك ذريعة لالستيالء عىل 
املسيحيون؛ تقديًرا منهم هلذه اخلطوة التي تكشف يف جالء 

عن احرتام املسلمني لألصول الدينية لبيت املقدس)4(.
بجولة  القيامة  لكنيسة  زيارته  بعد  عمر  سيدنا  قام  ثم 
للحفر والتنقيب عن املعامل املعمرية املرتبطة باألصول الدينية 
لبيت املقدس، وذلك عىل هدى ما ذكره الرسول صىل اهلل 
عليه وسلم عن تلك األصول يف حديثه عن اإلرساء به إىل 
بيت املقدس، وكانت تلك املناطق مليئة بأكوام من األتربة، 
وقد عالها الزبل والرتاب واملخلفات الكثرية التي غطت 
جانب  من  لشئوهنا  الشديد  اإلمهال  بسبب  اهلامة  املعامل 
الروم قبل الفتح اإلسالمي، واستشار سيدنا عمر ريض اهلل 
عنه بعض املسلمني من اليهود السابقني والذين صحبوه يف 



العدد 4

9

ملف الشهر
ONmoslim     line.com

عمر  سيدنا  سأله  فقد  األحبار  كعب  رأسهم  وعىل  الزيارة 
قائاًل: يا أبا إسحاق أتعرف موضع الصخرة؟ قال أذرع من 
لبيت  الرشقي  السور  وهو  جهنم،  وادي  ييل  الذي  احلائط 
يتابع  عمر  سيدنا  وأخذ  جتدها،  فإنك  احفر  ثم  املقدس، 
أعمل التنقيب يف تلك املنطقة عن مكان الصخرة واملسجد 
واضًعا  باألنبياء  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  به  صىل  الذي 
ليلة  الكريم  الرسول  التي سمعها من  الرواية  عينيه  نصب 
يراجع  عمر  سيدنا  وكان  األقىص،  املسجد  إىل  به  ُأرسي 
يدلونه  حني  "صفرنيوس"  البطريرك  ومعهم  له  املرافقني 
عىل مكان ال جيد أوصافه تنطبق عىل ما لديه من دراية قائال: 
لقد وصف يل رسول اهلل املسجد بصفة ما هي عليه هذه)5(.
جهد  بعد  يصل  أن  اخلطاب  بن  عمر  سيدنا  واستطاع 
التي  باألتربة  مطمورا  وكان  املقدس  بيت  مسجد  باب  إىل 
تكاد ختفي معامله ثم وصلوا حبًوا لكثرة األتربة التي غطت 
املكان، حتى وصلوا إىل صحن املسجد، فنظر سيدنا عمر، 
ا يف املكان ثم قال: هذا والذي نفيس بيده وصفه  وتأمل مليًّ
لنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، ثم طلب سيدنا عمر من 
خلفائه القائمني عىل شئون تلك املدينة من املسلمني بإعالء 
قواعد وأسس املسجد؛ تأكيًدا للسيادة اإلسالمية، كم أمر 
بإقامة مسجد يف موضع املسجد األول، كم أمر بإقامة ظلة 
من اخلشب فوق الصخرة، وغدا سيدنا عمر بذلك أول من 

رفع قواعد املسجد األقىص يف اإلسالم)6(.
و�سف م�سجد عمر )�مل�سجد �الأق�سى( عند بنائه

سيدنا  شيده  الذي  العمري  املسجد  هذا  عمرة  وصف 
عمر بن اخلطاب أحد احلجاج املسيحيني يف غرب أوروبا 
السيادة  املقدس يف ظل  بيت  زار  اركولف؛ حيث  ويسمى 
اإلسالمية وذلك سنة 670م أي بعد 34 عاًما من استالم 
سيدنا عمر لتلك املدينة املقدسة فقال اركولف: يرتدد اآلن 

أنشأه  متواضع  مبنى  وهو  للعبادة  الشكل  مربع  مبنى  عىل 
من عروق خشبية ضخمة مرفوعة فوق خملفات اخلرائب، 
يف  املصلني  من  آالف  لثالثة  يتسع  املسجد  هذا  إن  ويقال 
مسجد  أن  كريزويل  األثري  العامل  ويذكر  واحد)7(  وقت 

عمر ُبنِي من اخلشب يف أول عهده)8(.
ثم مر مسجد عمر أو الذي أطلق عليه املسجد األقىص 
العصور  خمتلف  عىل  والرتميمت  التجديدات  من  بعديد 
اإلسالمية، وكان أول من اهتم به اخلليفة األموي عبد امللك 
بن مروان الذي ثم تبعه اخللفاء األمويون والعباسيون ومن 

جاء بعدهم.

)1( عبد التواب مصطفى، قضية القدس دراسة يف أبعادها التارخيية 
العدد  إسالمية،  قضايا  سلسلة  والقانونية  والسياسية  والدينية 
139 املجلس األعىل للشئون اإلسالمية وزارة األوقاف القاهرة 

2006م، ص42.
 )2( حممود محدي زقزوق، املسجد األقىص يف الكتاب والسنة بحث 
مقدم إىل ندوة القدس ماضيها وحارضها جامعة األزهر بتاريخ 
1995/11/20م، ابن اجلوزي تاريخ بيت املقدس حتقيق حممد 

زينهم عزب مكتبة الثقافة الدينية، ص 35: 37.
 )3( أمحد كامل الطوبخي لن تلقى مثل عمر، ص239: 241.

الفضل  أبو  حممد  حتقيق  ج3  وامللوك  الرسل  تاريخ  الطربي   )3(  
أن تصحح يف  أخطاء جيب  اهلادي  عبد  إبراهيم، ص608 مجال 
دار  ج1  الفلسطينية،  القضية  املقدس،  بيت  إىل  الطريق  التاريخ 

الوفاء، الطبعة الثانية 1988، ص56.
 )5( أمحد رمضان أمحد، مضامة رقم )1( ضمن كتاب إحتاف األخصا 
اهليئة  الرتاث  الثاين مركز حتقيق  القسم  املسجد األقىص  بفضائل 
الويل،  طه  ص177  1984م  القاهرة  للكتاب  العامة  املرصية 
بريوت  األوىل  الطبعة  للماليني،  العلم  دار  اإلسالم  يف  املساجد 

1988م، ص 422:423.
 )6( السيوطي إحتاف األخصا بفضائل املسجد األقىص القسم األول 

ص 236.
كتاب  من  الثاين  القسم  رقم)1(  مضامة  أمحد،  رمضان  أمحد   )7(  

إحتاف األخصا بفضائل املسجد األقىص، ص179.
 )8( كريزويل، اآلثار اإلسالمية األوىل ترمجة عبد اهلادي عيلة.
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�مل�سدر: بيت �ملقد�س للدر��سات �لتوثيقية

بناوؤه
بعد  األرض  يف  ُوِضــعَ  مسجد  ثاين  األقىص  املسجد 
املسجد احلرام، روى مسلم عن أيب ذر ريض اهلل عنه قال: 
مسجد  أول  عن  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  »سألت 
ُوِضَع عىل األرض قال: املسجد احلرام. قلت ثم أي؟ قال: 
ثم  عامًا،  أربعون  قال:  بينهم؟  كم  قلت  األقىص،  املسجد 

». األرض لك مسجد، فحيثم أدركتك الصالة َفَصلِّ

وليس هناك نص ثابت يف أول من بنى املسجد األقىص، 
املسجد  فيه  ُبني  الذي  الزمن  يف  كان  أنه  خالف  ال  ولكن 

احلرام، وأن املسجد األقىص بناه األنبياء، وتعاهدوه.
�أ�سماوؤه

للمسجد األقىص أسمء متعددة، تدل كثرهتا عىل رشف 
وبيت  األقىص  للمسجد  مُجَِع  وقد  املسمى  مكانة  وعلو 
يف  جاء  كم  أشهرها  العرشين  من  تقرب  أسمء  املقدس 

الكتاب والسنة املسجد األقىص، وبيت املقدس، وإيلياء.

يف رحاب امل�صجد الأق�صى
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ُتزار،  التي  املساجد  أبعد  وقيل يف تسميته األقىص ألنه 
وُيبتغى هبا األجر من املسجد احلرام، وقيل ألنه ليس وراءه 

موضع عبادة، وقيل لِبعده عن األقذار واخلبائث.
حدوده

اجلامع  فقط  هو  األقىص  املسجد  أن  الكثريون  يعتقد 
الصلوات  فيه  تقام  الذي  وهو  الصخرة،  قبة  جنويب  املبني 
اخلمس اآلن، وحقيقة احلال أن املسجد األقىص اسم جلميع 
املسجد وهو ما دار عليه السور وفيه األبواب والساحات 
الواسعة، واجلامع وقبة الصخرة واملصىل املرواين واألروقة 
املاء وغريها من املعامل، وعىل  والقباب واملصاطب وأسبلة 
قبة  بناء  سوى  مسقف  غري  كله  واملسجد  املآذن،  أسواره 
العامة باملسجد  الصخرة واملصىل اجلامع الذي ُيعرف عند 
ما  وهذا  املسجد.  ساحة  منزلة  يف  فهو  تبقى  وما  األقىص 
اتفق عليه العلمء واملؤرخون، وعليه تكون مضاعفة ثواب 
مساحته:  وتبلغ  السور،  عليه  دار  مما  جزء  أي  يف  الصالة 

140900 مرتا مربعا.
لَّى �جلامع �ملُ�سَ

ويطلق عليه الناس املسجد األقىص، وهو ذلك اجلامع 
املبني يف صدر املسجد الذي ُبني به املنرب واملحراب الكبري، 
والذي ُتقام فيه الصلوات اخلمس واجلمعة، ومتتد الصفوف 
إىل خارج اجلامع يف ساحات املسجد األقىص املبارك، وهو 
اسم  أطلق  إذا  قديًم  وكان  األقىص  املسجد  أسوار  داخل 
املسجد األقىص فإنه يراد به كل ما دار عليه السور واحتواه، 
العامة إطالق االسم عىل املسجد  وأما حديثًا فالشائع بني 

الكبري الكائن جنويب ساحة املسجد األقىص.
رشع يف بنائه اخلليفة عبد امللك بن مروان األموي وأمته 
ابنه الوليد بن عبد امللك سنة 705م، يبلغ طوله من الداخل 
من  عمودًا   53 عىل  اآلن  ويقوم  م،   55 وعرضه  80م، 

الرخام، و49 سارية مربعة من احلجارة، ويف صدر اجلامع 
يف  الشمل  يف  منها  سبعة  بابًا:  عرش  أحد  وللجامع  القبة، 
واجهته وأوسطها أعالها، وباب واحد يف الرشق، واثنان 

يف الغرب وواحد يف اجلنوب.
املسجد،  القدس غريوا معامل  الصليبيون  وعندما احتل 
لفرساهنم  مسكنًا  آخر  وجانبًا  كنيسة،  منه  جانبًا  فاختذوا 
األيويب  الدين  صالح  حرر  وملا  لذخائرهم.  ومستودعًا 
قبل  عليه  كان  ما  إىل  وإعادته  اجلامع  بإصالح  أمر  القدس 
االحتالل الصليبي، وأتى باملنرب الرائع الذي أمر نور الدين 
حلب،  من  األقىص  للمسجد  بصنعه  زنكي  بن  حممود 

ووضعه يف اجلامع ليقف عليه اخلطيب يف يوم اجلعة.
وبقي هذا املنرب إىل أن أحرقه اليهود يف 1969/8/11 
لتخريب  اليوم  اليهود  ويسعى  اجلامع،  حرقوا  عندما  م 
اجلامع بعد حرقه باحلفريات حوله وحتته بزعم البحث عن 

آثار اهليكل.
ُقّبُة �ل�سخرة

أنشأها  اآلن،  حتى  باق  إسالمي  معمري  أثر  أقدم  هي 
اخلليفة األموي الوليد بن عبد امللك بن مروان، وتعترب من 
درر لفنون اإلسالمية وبنيت داخل أسوار املسجد األقىص 
الكثري  فيها  قيل  والتي  الصخرة  فوق  للمسجد  قبة  لتكون 
يثبت سندًا ورشعًا، والصخرة عبارة عن شكل غري  مما ال 
منتظم من احلجر نصف دائرة تقريبًا أبعادها ) 5 م × 7 م 
املسجد  يف  بقعة  أعىل  تشكل  والصخرة   ) االرتفاع  م   3  ×
طول  تقريبًا  مربع  كهف  يوجد  الصخرة  وأسفل  األقىص، 
هذا  سقف  يف  ويوجد  مرت   1.5 بعمق  مرت   4.5 ضلعه 
ُمَعلقة،  ليست  وهي  تقريبًا  واحد  مرت  قطره  ثقب  الكهف 
ولكنها  عنها،  ُيشاع  كم  األيام  من  يوم  يف  معلقة  تكن  ومل 
متصلة باألرض من أحد اجلوانب، وكل ماُيروى يف قصتها 
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فهو من اخلرافات التي مل تثبت، والصخرة جزء من أرض 
املسجد األقىص كغريها من األجزاء، وتقع القبة التي فوق 
الصخرة يف مركز شكل ثمين يبلغ طول ضلعه 20.59 مرت 
وارتفاعه 9.5 مرت ويوجد يف اجلزء العلوي من كل جدار 5 
شبابيك، كم هناك أربعة أبواب يف أربعة جدران خارجية، 
عبارة  أهنا  أي  مزدوجة  وهي  اخلشب،  من  ُصنعت  والقبة 
عن قبتني داخلية وخارجية، كل منهم مكونة من 32 ضلعًا 
وتغطي القبة من اخلارج ألواح من الرصاص، ثم ألواح من 

النحاس الالمع.
�أبو�ب �مل�سجد �الأق�سى

وهي أبواب السور الذي ييط باملسجد األقىص، وتقع 
 14 وعددها  والغريب،  الشميل  اجلانبني  عىل  األبواب  هذه 
أبواب منها مغلقة، وتستويل سلطات االحتالل  أربع  بابًا: 
عىل مفاتيح باب حارة املغاربة منذ العام 1967م، وتتحكم 
إىل  األبــواب  أقرب  هو  الباب  وهذا  وإغالقه،  فتحه  يف 
معبد  وبناء  إزالته  إىل  اليهود  هيدف  الذي  اجلامع  املصىل 
هيودي مكانه، واألبواب املفتوحة هي باب األسباط، وباب 
حطة، وباب العتم، وباب الغوانمة، وباب املطهرة، وباب 
احلديد،  وباب  املغاربة،  وباب  السلسلة،  وباب  القطانني، 
يف  عمرهتا  جددت  قديمة  أبــواب  وهي  الناظر،  وباب 
العصور اإلسالمية، وباب الناظر باب قديم جددت عمرته 
املعظم عيسى  امللك  يف سنة 600 هـ / 1203 م يف عهد 
يف العرص األيويب، وهو باب ضخم حمكم البنيان، ويغطي 
فتحته ِمرصاعان من األبواب اخلشبية املصفحة بالنحاس، 
ومجيع ما يف داخل هذا الباب من أقبية ومبان وقفه األمري 
عالء الدين آيدغدي عىل الفقراء القادمني لزيارة القدس، 
 / هـ   666 سنة  بيربس  الظاهر  امللك  زمن  يف  ذلك  وكان 

1267م.

�ملاآذن
للمسجد األقىص ـ وهو ما دار عليه السور ـ أربعة مآذن 
عىل  منها  ثالثة  تقع  اململوكي،  للعهد  إنشائها  تاريخ  يعود 
صف واحد غريب املسجد، وواحدة يف اجلهة الشملية عىل 

مقربة من باب األسباط وهي كالتايل:
 1. املئذنة الفخرية: وتسمى كذلك مئذنة باب املغاربة 
عىل  وهي  األقىص،  للمسجد  الغريب  اجلنويب  الركن  يف 
جممع املدرسة الفخرية بجانب املتحف اإلسالمي، أنشأها 
القايض رشف الدين عبد الرمحن بن الصاحب الوزير فخر 
عمله  فرتة  خالل  بنائها  عىل  أرشف  حيث  اخللييل،  الدين 

كناظر لألوقاف اإلسالمية يف سنة 677 هـ / 1278 م.
رشف  القايض  كذلك  بناها  الغوانمة:  باب  مئذنة   .2
 1278  / هـ   677 سنة  الصاحب  بن  الرمحن  عبد  الدين 
م، ثم عمر بناَءها األمري سيف الدين تنكز النارصي نائب 
الشام يف سنة 730 هـ / 1329 م وهي يف الزاوية الشملية 

الغربية، وهي أعظم املآذن بناًء، وأتقنها عمرة.
من  الغربية  اجلهة  يف  وهي  السلسلة:  باب  مئذنة   .3
املسجد األقىص عىل بعد أمتار من باب السلسلة، وتسمى 
العثمين،  العهد  يف  حمكمة  الختاذها  املحكمة  منارة  كذلك 
أنشأها األمري سيف الدين تنكز بن عبد اهلل النارصي 730 

هـ 1329 م يف عهد النارص حممد بن قالوون.
الشملية  اجلهة  يف  وتقع  األسباط:  باب  مئذنة   .4
هيبة  وأحسنها  املآذن  أمجل  من  وهي  األقىص  للمسجد 
أنشأها األمري سيف الدين قطلو بغا يف سنة 769 هـ يف عهد 
وتعرف  حسن،  السلطان  بن  الثاين  شعبان  األرشف  امللك 
الصالحية  املدرسة  من  لقرهبا  الصالحية  باملئذنة  كذلك 
وأعيد بناؤها بشكلها احلايل عام 1346 هـ بعد أن هتدمت 

أثر زلزال يف القدس.



العدد 4

14

ملف الشهر
ONmoslim     line.com

�مل�سلى �ملرو�ين
يقع املصىل املرواين يف اجلهة اجلنوبية الرشقية من املسجد 
األقىص املبارك، وكان يطلق عليه قديًم التسوية الرشقية من 
مساحتها  تبلغ  رواقًا،   16 من  ويتكون  األقىص،  املسجد 
للتسوية  دونــمت،   4 يقارب  ما  أي  مربعًا  مرتًا   3775
ومخسة  اجلنوبية،  اجلهة  من  مدخالن  منها  عديدة  مداخل 

مداخل من اجلهة الشملية.
فقهية  كمدرسة  مروان  بن  امللك  عبد  زمن  َص  ُخصِّ
وعند  املرواين،  املصىل  اسم  عليه  أطلق  هنا  ومن  متكاملة، 
احتالل الصليبيني للمسجد األقىص اسُتْخدم املكان مربطًا 
خليوهلم ودواهبم، وخمازن ذخرية، وأطلقوا عليه اسطبالت 

سليمن.
اهلل  نبي  بناء  املكان من  أن هذا  الناس  ويعتقد كثري من 
الذي  والدس  التلبيس  من  وهذا  السالم،  عليه  سليمن 
شاهدا  لتكون  بعد  فيم  هلم  ُتْنَسَب  حتى  اليهود،  يستعمله 
أهنا  والصحيح  األزل،  منذ  البقعة  عىل وجودهم عىل هذه 
من بناء األمويني كم أثبت أهل اآلثار ، وقد أرَصَّ املسلمون 
عىل إعادة افتتاحه وحتويله إىل ُمَصىلَّ أطلقوا عليه ـ املصىل 

املرواين ـ نسبة إىل مؤسسه احلقيقي، وقد أحسنوا يف ذلك.
تم افتتاحه جلمهور املصلني يف 1996/12/12 م بعد 
صيانته، وقد ساهم يف إعمره العديد من املتربعني من داخل 

وخارج فلسطني.
�لكاأ�س )�ملتو�ساأ(

يتكون من حوض رخامي مستدير الشكل، ويف وسطه 
املاء  منها  خيرج  صنابري  اخلارجية  جوانبه  وعىل  نافورة، 
حجرية  مقاعد  عىل  جيلسون  الذين  املصلون  منه  ليتوضأ 
حول  جمرى  يف  املاء  يسيل  ثم  الصنابري،  تلك  أمام  مقامة 
إىل  وجيري  األقىص  املسجد  بالط  حتت  جمار  اىل  احلوض 

صهريج كبري يف أرض املسجد.
أنشأه السلطان العادل أبو بكر بن أيوب سنة 589 هـ 
تنكز  األمري  بناءه  وجدد  األيويب،  العرص  يف  م   1193  /
السلطان  قام  ثم  م.   1327  / هـ   728 سنة  النارصي 
قايتباي بتعمريه وترميمه ثانية ويقع الكأس بني مبنى املصىل 

اجلامع ودرج صحن الصخرة املواجه له.
حائط �لرب�ق

هو اجلزء اجلنويب الغريب من جدار املسجد ويبلغ طوله 
حوايل )50 مرتًا( وارتفاعه حوايل )20 مرتًا( وهو جزء من 
املسجد األقىص، ويعد من االمالك اإلسالمية، ويطلق عليه 
اليهود اآلن )حائط املبكى( حيث يزعمون بأنه اجلزء املتبقي 
ِع اليهود يومًا من األيام أي حق  من اهليكل املزعوم، ومل َيدَّ
يف احلائط إال بعد أن متكنوا من إنشاء كيان هلم يف القدس، 
يتعبدون عند السور الرشقي، ثم  إذا زاروا القدس  وكانوا 

حتولوا إىل السور الغريب!!.
�الآبار

يف  للمء  الوحيدان  املصدران  مها  املاء  وعيون  املطر  ماء 
القدس، وحيث مل تكن العيون تكفي الحتياج أهل القدس 
كان اعتمدهم األسايس عىل مياه األمطار جيمعوهنا يف اآلبار 
والصهاريج والربك، ويبلغ عدد هذه اآلبار 26 بئرًا: تِسٌع 
منها يف ساحة الصخرة، والباقي يف ساحة املسجد األقىص، 
وقد ُحفرت تلك اآلبار داخل أسوار املسجد األقىص املشيد 
كله عىل صخرة، فمهم هيطل املطر ال يذهب خارج اآلبار 
وال يضيع سدى ، بل ينرصف إىل تلك اآلبار وينتفع الناس 
أو  عمرة  إىل  حتتاج  ال  والتي  الصلب  احلجر  من  وهي  به، 
القسم األعىل  نادرًا، ويسهل إصالحها، وُجعل  صيانة إال 
بئر غطاء من حجر  التنور، وعىل رأس كل  هيئة  منها عىل 
يستعملها  األقىص  املسجد  وآبار  فيه يشء،  يسقط  حتى ال 
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به،  يعرف  خاص  اسم  بئر  ولكل  البلدة،  وأهايل  املصلون 
مما  املاء،  إىل  بحاجتها  القدس  لتزويد  اآلن  تكفي  ال  وهي 

جعلهم جيلبون املاء من موارد أخرى.
�الأ�سبلة

سقاية،  قبلها  وما  األيويب  العرص  يف  تسمى  وكانت 
بئر  عن  عبارة  األول  طابقني:  عىل  حتتوي  األسبلة  وكانت 
حمفورة يف األرض لتخزين مياه األمطار، وأما الطابق الثاين 
املزملة  به  وتوجد  مرت  حوايل  األرض  سطح  عن  فريتفع 
األقىص  املسجد  ساحات  يف  األسبلة  وعدد  املاء.  لتوزيع 
من  كبريًا  تفاوتًا  بينها  فيم  متفاوتة  وهي  سبياًل،  عرش  أحد 
وجهة معمرية. ومن أشهرها سبيل قايتباي، ويعترب شاهدًا 
والذي  اململوكي،  للعرص  تعود  التي  البديعة  الشواهد  من 
يقع يف الساحة الكائنة بني باب السلسلة وباب القطانني بناه 
السلطان سيف الدين إينال ، ثم أعاد بناءه السلطان قايتباي 
حيث أقام سبيله عىل البئر الذي أقامه إينال ، وقد بناه من 
احلجر املشهر امللون وفرش أرضيته بالرخام، وزخرف قبته 
أربع  الزخرفية واملعمرية اإلسالمية وله  بالعنارص  وأركانه 

نوافذ يف جهاته األربعة.
�مل�ساطب

اشتهر املسجد األقىص بحلقات العلم، ولكثرة املدرسني 
َئْت ليجلس  وطلبة العلم، اختذ املدرسون املصاطب التي ُهيِّ
فصل  يف  خاصة  الــدروس  إىل  لالستمع  الطالب  عليها 
يف  املصاطب  عدد  وتقدر  هناك،  اجلو  العتدال  الصيف 
ساحات املسجد األقىص بقرابة الثالثني مصطبة، والتي هلا 
الشيخ  جللوس  الشكل  مستطيل  حجري  بناء  من  حماريب 
اململوكي  العرص  يف  بعضها  أنشئ  وتالميذه،  طلبته  أمام 

وغالبها يف العرص العثمين.
واملصاطب غالبًا ما تكون مربعة الشكل، أو مستطيلة، 

من  وبناؤها  درجتني،  أو  بدرجة  األرض  عن  وترتفع 

باب  رشقي  البصريي  مصطبة  أشهرها  ومن  احلجارة، 

مجايل  طابع  وإلضفاء  للتدريس،  تستعمل  وكانت  الناظر، 

القرن  يف  أنشئت  إهنا  قيل  األقىص.  املسجد  ساحات  عىل 

حمراب  اجلنويب  ضلعها  منتصف  ويف  اهلجري،  الثامن 

وهو  املحراب،  باين  اسم  تبني  كتابية  لوحة  وعليه  حجري 

يف  موجودا  األمري  هذا  وكان  النارصي،  جركس  األمري 

بناء  من  املصطبة  وتتكون  تقريبا.  هـ /1298م  سنة 800 

حجري منبسط مربع الشكل وُيصعد اليها بوساطة درجتني 

حجريتني، وأما املحراب فهو بناء حجري مستطيل الشكل، 

وقد كتب عليه اسم الباين وألقابه.

منرب برهان �لدين
أمام  ألنه  الصيف  منرب  يدعى  وكان  قائمة،  فنية  حتفة 

إللقاء  الصيف  فصل  يف  وُيستخدم  مكشوفة،  ساحة 

ُبني من احلجارة  العلم،  الدروس واملحارضات أمام طلبة 

ورخام، نمطه اهلنديس مملوكي.

قايض  من  بأمر  الصخرة  قبة  ساحة  يف  املنرب  هذا  أنشئ 

القضاة برهان الدين بن مّجاعة يف سنة 709 هـ / 1309 م، 

ويذكر أنه كان منربًا خشبيًا ثم حول إىل منرب حجري وقد 

جدد هذا املنرب يف العرص العثمين عىل يد األمري حممد رشيد، 

ويف عهد السلطان عبد املجيد بن حممود الثاين يف نقش كتايب 

يف أعىل املدخل.

يقوم  مدخل  وله  حجري،  بناء  من  املنرب  هذا  ويتكون 

الرخام،  من  صغريين  عمودين  عىل  يرتكز  عقد  أعاله  يف 

وُيصعد منه إىل درجات قليلة تؤدي إىل دكة حجرية معدة 

وقد  صغريه،  لطيفة  قبة  فوقها  وتقوم  اخلطيب،  جللوس 

أقيمت عىل أعمدة رخامية مجيلة الشكل. 



 مكانة 
 امل�صجد الأق�صى

يف الإ�صالم

Ü الإ�سر�ء و�ملعر�ج.. �مل�سوؤولية �ملتجددة�

Ü مكانة بيت �ملقد�س يف �الإ�سالم وعند �مل�سلمني
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�أ�سامة �ل�سالح

�مل�سدر: �ملركز �لفل�سطينّي لالإعالم )بت�سرف(

صىل  ـ  حممد  بنبينا  واملعراج  اإلرساء  حادث  يكْن  مل 
وال  املنام،  يف  حلًم  وال  عرضيًا،  حادثًا  ـ  وسلم  عليه  اهلل 
خياالت يف اخلاطر، بل كان حقيقة واقعّية، وترتيبًا إهليًا، له 

مدلوالت ومعاٍن عظيمة، فقد ثبت يف الصحيح أّن جربيل 
ـ عليه السالم ـ أتى النبي ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ ، وكان 
مع جربيل طست من ذهب فيه حكمة، فشق صدر النبي ـ 
عليه الصالة والسالم ـ ، وغسل قلبه، وأفرغ ما يف الطست 
ـ  الرباق  هي  ـ  بدابة  وأتاه  أغلقه،  ثم  الرشيف،  صدره  يف 

الإ�صراء واملعراج.. امل�صوؤولية املتجددة !!
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ومحله عليها إىل بيت املقدس يف الرحلة األوىل، وهي رحلة 
اإلرساء، والتي سطرها القرآن الكريم آيات عظيمة تتىل إىل 
عظيمة  سورة  يف  وتعاىل  سبحانه  قال  حيث  الساعة،  قيام 
ـ  إرسائيل(  بني  )سورة  أو  اإلرساء(  )سورة  بـ  سميت 
ملن  فريدة  ومعان  عظيمة  دالالت  القرآنية  السور  وألسمء 
السورة  اسم  بني  الربط  يف  عليه  اهلل  وفتح  ذلك  عىل  اّطلع 
ى  َأرْسَ الَِّذي  }ُسْبَحاَن  سبحانه:  قال  ـ  فيها  التي  واملعاين 
الَِّذي  ْقىَص  اأْلَ امْلَْسِجِد  إىَِل  َراِم  احْلَ امْلَْسِجِد  ِمَن  َلْياًل  بَِعْبِدِه 

ِميُع اْلَبِصرُي{ . َباَرْكَنا َحْوَلُه لُِنِرَيُه ِمْن َآَياتَِنا إِنَّه ُهَو السَّ
واملسجد  املقدس  بيت  إىل  اإلرساء  رحلة  كانت  فإذًا 
وتعظيمه  هلل  العبودية  إلظهار  التحديد  وجه  عىل  األقىص 
سبحانه وتعاىل وتسبيحه وتقديسه، ولرُيَِي حبيبه املصطفى 
ـ عليه الصالة والسالم ـ من آياته العجيبة، وليثبت الربكة 

للمسجد األقىص وما حوله.
الليلية  احلادثة  هذه  عظم  إىل  املسلمون  فطن  فهل 
العجيبة، وأّن اهلل تعاىل يسّبح عىل فعله العظيم، وأّنه تعاىل 
العبودية  بمقام  ـ  ـ صلوات اهلل وسالمه عليه  نبيه  خاطب 
حمددة  عظيمة  مواطن  يف  إال  هبا  خياطْبه  مل  والتي  الترشيفية 

وردت يف القرآن.
وأّن وصف بيتي اهلل تعاىل جاء بصيغة )املسجد( ومل يقْل 
املقدس  بيت  إىل  احلرام  البيت  الباري سبحانه وتعاىل: من 
واخلضوع  السجود  أمهية  إىل  لإلشارة  وذلك   ، ـ  مثاًل  ـ 
والعبودية هلل تعاىل، ودور ذلك يف املحافظة عىل املسجدين!.
والعكس  األقىص  باملسجد  مرتبط  احلرام  املسجد  وأّن 
عقيدة  يف  عميق  وثيق  برباط  يرتبط  كالمها  وأّن  صحيح، 
يبقى  احلرام  املسجد  يف  تعاىل  هلل  السجود  وأّن  التوحيد، 

ناقصًا حتى يتّم كمله يف املسجد األقىص!!
كّنا  وإْن  البناء،  وليس  السجود  بقعة  هو  املقصود  وأّن 

ولكن  بصلة،  للمكان  يمت  ما  كّل  عىل  باحلفاظ  مطالبني 
قبة  عىل  أو  القبيل  املصىل  عىل  األقىص  املسجد  يقترص  ال 
الصخرة، أو عىل املصىل املرواين، بل كل ما هو داخل السور 
قرابة )143( كيلومرت مربع، كل  للمكان ومساحته  ويتبع 
ذلك يسمى املسجد األقىص، فتنبه أيه املسلم واحفظ ذلك 

جيدًا.
يف  يفرط  أْن  يمكن  املسجدين  أحد  يف  يفّرط  من  وأّن 
لعبودية  منطلق  وكالمها  باآلخر،  مقرتن  فكالمها  اآلخر، 
رحلة  منطلق  والثاين  اإلرساء،  رحلة  منطلق  فاألول  اهلل، 
أّن  وذلك  منطلقه،  يف  أعظم  الثاين  أن  والعجيب  املعراج، 
املسجد احلرام كان منطلقًا للقاء النبيـ  صىل اهلل عليه وسلم 
ـ باألنبياء عليهم الصالة والسالم، بينم الثاين كان منطلقه 
امللك  ومالك  األرباب  رب  للقاء  والسالم  الصالة  عليه 
ألّن  الناس  عيون  عن  بالرس  كان  واألول  وتعاىل،  سبحانه 
بالعلن أمام أعظم  فيهم املرشكون واملنافقون، والثاين كان 
العصور  مر  عىل  األرض  عرفتها  مجهرة  وأرشف  كوكبة 

واألزمان!!
وأيضًا إذا ما كان اهلل قد بارك ما حول املسجد األقىص، 
فمن باب أوىل أْن يكون هو أشّد بركة وأكثر تعظيًم، وهذا 
تتحصل،  وال  تشرتى  ال  والربكة  أيضًا،  أمهية  عىل  يدّل 
ولكنها فضل اهلل تعاىل يؤتيه من يشاء، وهنا نسب اهلل تعاىل 
إجياد الربكة للمسجد األقىص وما حوله بأمره سبحانه ومنه 
}الذي باركنا حوله{، فهي بركة خاصة عظيمة توىل املوىل ـ 

عز وجل ـ إسباغها عليه، فتنبه إىل ذلك وعظمته.
وكذلك، فمن ارتبط وربط بني املسجد احلرام واملسجد 
ويتشبث هبا،  بربكة األقىص وما حوله،  يفّرط  األقىص، ال 

ويافظ عليها.
احلادثة  أّن هذه  أيضًا،  اآليات  اإلشارات يف هذه  ومن 
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وما تبعها من املعراج، كانت لريى رسولنا احلبيبـ  صىل اهلل 
عليه وسلم ـ من آيات اهلل عز وجل ـ وقد رآها، كم جاء يف 
ِه اْلُكرْبَى{ـ  ، فاآليات  سورة النجم: }َلَقْد َرَأى ِمْن َآَياِت َربِّ
ابتدأت بشق صدره الرشيف، وملء قلبه وصدره باحلكمة، 
أْن  يمكن  الذي  ـ  الرسيع  ووصوله  الرباق،  عىل  وبحمله 
أّن  الصحيح  احلديث  يف  جاء  فكم  الضوء،  برسعة  نشبهه 
الدابة هذه كان تضع حافرها عند منتهى برصها ـ فسبحان 
من خلقها وأوجدها وسخرها حلمل أرشف نبي وأرشف 
مع  ولقاؤه  األقىص  املسجد  إىل  وصوله  ثم  ومن  ملك!!، 
األنبياء واملرسلني مجيعًا من لدن آدم إىل عيسى عليهم مجيعًا 
صلوات ريب وسالمه، فإذا باملصطفى صىل اهلل عليه وسلم 
األنبياء  مجيع  عىل  التامة  والريادة  العامة،  القيادة  يعطى 
واملرسلني، ويقّدم ألعظم صالة شهدهتا الكرة األرضية، يف 
حمفل مهيب عجيب، يقيم الصالة جربيل عليه السالم أمني 
السمء، ويتقدم أمني األرض حممد ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ 
وال  اجلنان،  وسادة  الدنيا،  سادة  خلفه  ويصطف  لإلمامة، 
الواردة  واألحاديث  وجل،  عز  اهلل  إال  متامًا  عددهم  يعلم 
الكريم مخس  القرآن  يف عدهتم ضعيفة، واملذكور منهم يف 
تعاىل  اهلل  يذكرها  مل  أعداد  وهناك  ورسواًل،  نبيًا  وعرشون 
}َوُرُساًل َقْد َقَصْصَناُهْم َعَلْيَك ِمْن َقْبُل َوُرُساًل مَلْ َنْقُصْصُهْم 

ـ  رسولنا  صىل  املهيب،  املبارك  اجلمع  هذا  ويف  َعَلْيَك{، 
اإلسالم  هيمنة  إىل  إشارة  وهي   ، ـ  وسلم  عليه  اهلل  صىل 
ـ  حممد  لرسالة  كلها  الرساالت  وتبعية  األديان،  سائر  عىل 
إيمن وال نجاة  يتم ألحٍد  ، وأنه ال  ـ  صىل اهلل عليه وسلم 
إىل باّتباعه، ولذلك فقد تكفل اهلل تعاىل بحفظ دينه وكتابه 
القرآن الكريم، ألنه سيكون نرباس الناس ودستورهم إىل 

قيام الساعة.
ومن حفظ اهلل تعاىل لشعائر هذا الدين؛ حفظه للمسجد 

األنبياء  صالة  حمل  وهو  املبارك،  املسجد  فهو  األقىص، 
واملرسلني، وهو منطلق معراج حبيبه ونبيه حممد ـ صىل اهلل 
عليه وسلم ـ ، وهو أحد ثالثة مساجد ال تشد الرحال إال 
إليها، وصالة فيه تعدل مائتني ومخسني، أو مخسمئة ـ عىل 
اختالف الروايات ـ ، وهو حمرش الناس وحمل نفخ الصور، 
القردة  إلخوان  ويرتكه  يسلمه  تعاىل  اهلل  أن  ترون  فهل 

واخلنازير ليبقوا فيه إىل ما ال هناية !!
وتعاىل  سبحانه  بقوله  ختمت  الكريمة  اآلية  فإّن  ولذا 
ِميُع اْلَبِصرُي{ فهو سبحانه وتعاىل يسمع ما يدور  }إِنَّه ُهَو السَّ
هناك، ويبرص ما جيري، وال يظّنن ظاّن أّن اهلل تعاىل يغفل عّم 
يفعله الظاملون، ولكن له حكمة وإرادة غالبة، وقد وضع يف 
هذه الدنيا سننًا وقوانني، من سار وفقها فاز ووصل، ومن 

تركها ضل وفشل.
نبيها  قدر  تعرف  أْن  األمة اإلسالمية مجعاء؛  ولذا فعىل 
التي  العظيمة  واملكانة   ، ـ  وسلم  عليه  اهلل  صىل  ـ  حممد 
أعطاها له رب العزة سبحانه وتعاىل، وتعرف أمهية املسجد 
تسعى  وأْن  احلرام،  باملسجد  وربطه  اإلسالم،  يف  األقىص 
سعى  كم  ـ  ثانيًا  والسعي  وحده،  هلل  أواًل  بالسجود  جادة 
يف  واالجتهاد  اجلهد  وبذل  ـ  وسلم  عليه  اهلل  صىل  رسولنا 
إىل  بالعودة  إىل  يتم  ال  هذا  وأّن  وتطهريه،  األقىص  محاية 
التوحيد اخلالص هلل عز وجل، وتوحيد القبلة نحو املسجد 
املسجد  باجتاه  ثم االنطالق  الدين،  احلرام، واالجتمع عىل 
الوعد  يتحقق  فساعتها  كالرباق،  ورسعة  بقوة  األقىص 
ِخَرِة  الذي جاء يف نفس السورة العظيمة }َفإَِذا َجاَء َوْعُد اآْلَ
ٍة  َمرَّ َل  َأوَّ َدَخُلوُه  َكَم  امْلَْسِجَد  َولَِيْدُخُلوا  ُوُجوَهُكْم  لَِيُسوُءوا 
ُعْدُتْم  َوإِْن  ُكْم  َيْرمَحَ َأْن  ُكْم  َربُّ َعَسى  َتْتبرًِيا  َعَلْوا  َما  وا  ُ َولُِيَتربِّ
ليترّب  يتقّدم  فمن  َحِصرًيا{  لِْلَكاِفِريَن  َم  َجَهنَّ َوَجَعْلَنا  ُعْدَنا 

وهيدم ما عاله هيود؟!!
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د.عبد �حلليم عوي�س

�مل�سدر: موقع مدينة �لقد�س

نجد  فإّننا  اإلسالم  يف  املقدس  بيت  مكانة  نعرف  لكي 
املصادر اإلسالمية األساسية:  إىل  بالرجوع  أنفسنا ملزمني 
الواردة  النصوص  بعض  بتقديم  مكتفني  والسنة(  )القرآن 

يف املوضوع.
ى بَِعْبِدِه َلْياًل ِمَن امْلَْسِجِد  يقول تعاىل }ُسْبَحاَن الَِّذي َأرْسَ
ْقىَص الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه{ )اإلرساء:1(،  َراِم إىَِل امْلَْسِجِد اأْلَ احْلَ
إىل  به  وعرج  وسلم  عليه  اهلل  صىل  بالرسول  ُأرِسَي  وقد 
621م.  عام  أشهر  وبضعة  بعام  النبوية  اهلجرة  قبل  السمء 
ويقول الرسول عليه الصالة والسالم: »ال ُتَشد الرحال إال 

واملسجد  احلرام، ومسجدي هذا،  املسجد  لثالثة مساجد: 
األقىص«، ويقول أيضًا: »فّضلت الصالة يف املسجد احلرام 
عىل غريه بمئة ألف صالة، ويف مسجدي بألف صالة، ويف 

مسجد بيت املقدس بخمسمئة صالة«.
رسول  يا  اهلل:  لرسول  »قلت  الغفاري:  ذر  أبو  ويقول 
اهلل أي مسجد وضع يف األرض أواًل؟ قال: املسجد احلرام، 
قلت، ثم أي؟ قال: املسجد األقىص، قلت، كم بينهم؟ قال: 

أربعون سنة.«
ويقول أبو أمامة الباهيل: »إن رسول اهلل صىل اهلل عليه 
احلق  عىل  ظاهرين  أمتي  من  طائفة  تزال  »ال  قال:  وسلم 
لعدوهم قاهرين، ال يرضهم من خالفهم، حتى يأتيهم أمر 

مكانة بيت املقد�س يف الإ�صالم وعند امل�صلمني
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اهلل ـ عز وجل ـ وهم كذلك، قالوا: يا رسول اهلل وأين هم؟ 
قال: ببيت املقدس وأكناف بيت املقدس«.

املسجد  فإن  اإلسالمية  النصوص  من  نرى  كم  وهكذا 
اأٌلقىص:

 • مرسى الرسول صىل اهلل عليه وسلم ومنطقة عروجه.
 • وهو أوىل القبلتني.

 • وثاين مسجَدْين ُوِضعا يف األرض.
فيه  فيه احلسنات وُتغَفر  منزٌل مبارك تضاعف  • وهو   

الذنوب.
وهلذه القداسة، وبناًء عىل هذه املكانة، نظر املسلمون إىل 
بيت املقدس عىل أّنه مزاٌر رشيف، ومنِزٌل مبارك، وموضٌع 
للحج  منه  وأحرموا  الرحال،  إليه  فَشّدوا  كريم،  مقّدس 
وأحاطوه  والثواب،  الصالة  بغية  لذاته  وزاروه  والعمرة، 

برعايتهم الدينية الكريمة.
وقد أحرم اخلليفة عمر بن اخلطاب نفسه للحج والعمرة 
من املسجد األقىص، كم أحرم منه سعيد بن العاص ـ أحد 
املبرشين باجلنة ـ ، وقدم سعد بن أيب وقاص ـ قائد جيش 
القادسية ـ إىل املسجد األقىص فأحرم منه بعمرة، وكذلك 
عباس،  بن  اهلل  وعبد  عمر،  بن  اهلل  عبد  الصحابة:  فعل 

وحممود بن الربيع األنصاري اخلزرجي.
الذين  اإلسالمي  الفكر  وأعالم  والفقهاء  الصحابة  أّما 
أْن  من  أكثر  فهم  فيه،  أقام  وبعضهم  املقدس،  بيت  زاروا 
ُيَصوا، وحسبنا أْن نذكر بعضهم لندّل عىل املكانة الدينية 

التي احتلها بيت املقدس يف فكر املسلمني وحضارهتم.
فمن هؤالء)1( أبو عبيدة بن اجلراح، وصفية بنت حيي 
جبل،  بن  ومعاذ  وسلم،  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  زوج 
وبالل بن رباح ـ مؤذن الرسول ـ الذي رفض األذان بعد 
وفاة الرسول فلم يؤّذن إال بعد فتح بيت املقدس، وعياض 

ذر  وأبو  الوليد،  بن  وخالد  عمر،  بن  اهلل  وعبد  غنيم،  بن 
الصامت،  بن  وعبادة  عويمر،  الــدرداء  وأبو  الغفاري، 
وسلمن الفاريس، وأبو مسعود األنصاري، ومتيم الداري، 
زيد،  بن  بن سالم، وسعيد  اهلل  العاص، وعبد  بن  وعمرو 
اهلل  وعبد  هريرة،  وأبو  أوس،  بن  وشداد  كعب،  بن  ومرة 
بن عمرو بن العاص، ومعاوية بن أيب سفيان، وعوف بن 
مالك، وأبو مجعة األنصاري، وكل هؤالء من طبقة صحابة 

الرسول ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ .
دينار،  بن  مالك  األعــالم:  والفقهاء  التابعني  ومن 
وأويس القرين، وكعب األحبار، ورابعة العدوية، واإلمام 
ومقاتل  أدهم،  بن  وإبراهيم  الثوري،  وسفيان  األوزاعي، 
واإلمام  اجلراح،  بن  ووكيع  بن سعد،  والليث  بن سفيان، 
بن  وثوبان  احلايف،  وبرش  اجلريش،  جعفر  وأبو  الشافعي، 
يمرد)2(، وذو النون املرصي، وسليم بن عامر)3(، والرسى 
السقطي، وبكر بن سهل الدمياطي، وأبو العوام مؤذن بيت 
املقدس، وسالمة املقدس الرضير، وأبو الفرج عبد الواحد 
الطرطوش،  بكر  أبو  واإلمام  الغزايل،  واإلمام  احلنبيل، 
وأبو  اجلرجارين)4(،  بكر  وأبو  العريب،  بكر  أبو  واإلمام 

احلسن الزهري.. ومئات غريهم.
بن  عمر  املقدس:  بيت  زاروا  الذين  اخللفاء  ومن 
اخلطاب، ومعاوية يب أيب سفيان)5(، وعبد امللك بن مروان، 
وسليمن  امللك،  عبد  بن  والوليد  العزيز،  عبد  بن  وعمر 
املقدس واختاذها  الذي هّم باإلقامة يف بيت  امللك  بن عبد 
عاصمًة لدولته بدل دمشق، وأبو جعفر املنصور، واخلليفة 
املهدي بن املنصور، وغريهم من خلفاء األيوبيني واململيك 

والعثمنيني.
العرص  من  بدءًا  ـ  وامللوك  اخللفاء  بعض  درج  وقد 
اململوكي ـ عىل كنس الصخرة وغسلها بمء الورد بأيدهيم. 
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الدين  العادل زين  الظاهر بيربس)6(، وامللك  ومن هؤالء: 
كتبغا املنصوري، وامللك النارص حممد بن قالوون، وأخوه 
األرشف  وامللك  برقوق،  الظاهر  وامللك  حسن،  السلطان 
برسباي، وامللك األرشف إبنال، وامللك األرشف قايتباي، 
الثاين،  حممود  والسلطان  القانوين،  سليمن  والسلطان 
والسلطان  العزيز،  عبد  والسلطان  املجيد،  عبد  والسلطان 

عبد احلميد الثاين وغريهم)7(.
حماية بيت �ملقد�س حقٌّ للم�سلمني ال لليهود

نحن املسلمني نؤِمن عن يقني نابع من اإلسالم أّن بيت 
املقدس وما حوله إنم هو أرض مقدسة ال نستطيع أن نفرط 

فيها إال إذا فّرطنا يف تعاليم ديننا.
باألمس  األرض  يف  وحدنا  ـ  أننا  التأكيد  عن  وغنّي 
الذين نؤمن بكل األنبياء ونكرمهم وننزههم من  ـ  واليوم 
ونوح.. وحتى موسى  وإبراهيم  آدم  من  بدءًا  نقص..  كل 
نّص  ديننا  يف  وليس  السالم  مجيعًا  عليه  وحممد  وعيسى 
الرشيفة  النبوية  السنة  يف  وال  الكريم  القرآن  يف  ال  واحد، 

ينسب إىل أّي نبي فاحشة أو جريمة أو كذبًا.
األنبياء،  بكل  آمن  إذا  إال  املسلم  إيمن  ُيقَبل  ال  وألّنه 
ِمْن  إَِلْيِه  ُأْنِزَل  بَِم  ُسوُل  الرَّ }َآَمَن  وأنزهلم مجيعًا منزلة كريمة 
ُق  ِ َوَماَلئَِكتِِه َوُكُتبِِه َوُرُسِلِه اَل ُنَفرِّ ِه َوامْلُْؤِمُنوَن ُكلٌّ َآَمَن بِاهللَّ َربِّ

َبنْيَ َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه{ )البقرة: 285(.
إِْبَراِهيَم  إىَِل  ُأْنِزَل  َوَما  إَِلْيَنا  ُأْنِزَل  َوَما   ِ بِاهللَّ ا  َآَمنَّ }ُقوُلوا 
ُموَسى  ُأويِتَ  َوَما  ْسَباِط  َواأْلَ َوَيْعُقوَب  َوإِْسَحاَق  َوإِْسَمِعيَل 
ُق َبنْيَ َأَحٍد ِمْنُهْم  ِْم اَل ُنَفرِّ وَن ِمْن َرهبِّ بِيُّ َوِعيَسى َوَما ُأويِتَ النَّ

َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن{ )البقرة: 136(.
ويف القرآن الكريم عرشات اآليات التي تتناول كّل نبي 
عىل حدة، تثبت له كل كريم من اخللق، وتنفي عنه كل ما 
حاول بعضهم إلصاقه به، وحتكي للمسلم قصة جهاده يف 

املادي واملعنوي لتوحي  أداء رسالته، وما القاه من األذى 
نوح  منذ  األنبياء  رسالة  ألّن  حذوه،  يذو  أْن  املسلم  إىل 
وحتى حممد رسالة واحدة تنبع من مصدر واحد، وهتدف 

إىل غايات واحدة، ويكمل بعضها بعضًا )8(.
نحن  نقف  الكامل  اإليمن  هذا  من  وانطالقًا  وبالتايل، 
السموية،  الدينية  واملقدسات  الرتاث  لكل  محاًة  املسلمني 
الوحي  سلسلة  يف  حلقة  آخر  مثل  الذي  ديننا  بأمر  وذلك 
السموي، والذي محل أتباعه ـ نتيجة هذا ـ مسؤولية إنسانية 

عامة:
بِامْلَْعُروِف  َتْأُمُروَن  لِلنَّاِس  ُأْخِرَجْت  ٍة  ُأمَّ َخرْيَ  }ُكْنُتْم 

َوَتْنَهْوَن َعِن امْلُْنَكِر{ )آل عمران: 110(.
َجَعَل  َوَما  اْجَتَباُكْم  ُهَو  ِجَهاِدِه  َحقَّ   ِ اهللَّ يِف  }َوَجاِهُدوا 

ُكُم  َسمَّ ُهَو  إِْبَراِهيَم  َأبِيُكْم  َة  ِملَّ َحَرٍج  ِمْن  يِن  الدِّ يِف  َعَلْيُكْم 
امْلُْسِلِمنَي ِمْن َقْبُل{ )احلج: 78(.

إذا  لتتضح  وقيمتها  العامة  املسؤولية  هذه  حقيقة  وإّن 
املوقف  ذلك  وهو  األنبياء،  من  اليهودي  باملوقف  قارناها 
الذي ال يؤّهلهم ألّي لوٍن من ألوان احلمية أو اهليمنة عىل 

أية مقدسات دينية يف األرض.
أيضًا  ـ  والقرآن  اإلنجيل  يف  كم  ـ  نفسها  التوراة  إّن 
تصفهم يف مواضع عديدة بأهنم »قتلة األنبياء« ومشّوهوهم 
و»امللعونون  والعميان«،  و»الضالون  األفاعي«،  و»أوالد 

بكفرهم«.
 »قال الرب: ها أنذا جالٌب رشًا عىل أورشليم، وهيوذا 
أعدائهم،  جلميع  وهنبًا  غنيمة  أعدائهم  أيدي  إىل  وأدفعهم 

ألهنم عملوا الرش يف عيني« )10(.
وتقول: »ها أنذا جالب الرش عىل هذا املوضع وسكانه 
من أجل أهنم تركوين، وأوقدوا آلهلة أخرى لكي يغيظوين 
وال  املوضع  هذا  عىل  غضبي  فيشتعل  أيدهيم،  عمل  بكل 
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ينطفئ« )11(.
وتقول: »إن اهلل قال: اذهب: قل هلذا الشعب، اسمعوا 
سمعًا، وال تقهقوا، وأبرصوا إبصارًا، وال تعرفوا غلط قلب 
هذا الشعب، وثقل أذنيه، وأطمس عينيه، لئال يبرص بعينيه 

ويسمع بأذنيه ويفهم بقلبه« )12(.
ألجل  مضلني،  الشعب  هذا  مرشدو  »وصار  وتقول 
ذلك ال يفرح الرب بفتيانه، وال يرحم أيتامه وأرمله، ألن 

كل واحد منهم منافق وفاعل رش«)13(.
األنبياء  من  قتلوا  أهنم  التارخيية  كتبهم  وتسجل 
و»زكريا«  و»آرميا«،  آموص«،  بن  و»أشعيا  »حزقيال«، 
»عيسى«،  قتل  حاولوا  أهنم  كم  زكريا«)14(،  بن  و»ييى 
وضد  ضدمها  وتواطؤا  والسالم،  الصالة  عليهم  و»حممد« 

أتباعهم.
عىل  أرّص  يعقوب«  »النبي  إرسائيل  أّن  »التوراة«  ويف 
بحق  لكنعان  االعــرتاف  وعدم  الكنعانيني  العرب  حمِق 
احلياة »حتى لو اعتنق العرب اليهودية«، ألهنا دين إرسائيل 
وحده)15(، وهذا أمر حمّرف، ألّن يعقوب نبي اهلل وال يصدر 

عنه هذا الترصف الظامل.
وخدم  »كالب«  اليهود  غري  البرش  كل  أّن  أيضًا  وفيها 

لليهود ففي أصل الديانة، وهي تقول عىل لسان اليهود:
نستوِل عىل يشء ألجنبي،  نأخذ أرضًا لعرب، ومل   »مل 
عليه  استولوا  قد  أعداؤنا  كان  الذي  آبائنا  مرياث  ولكنه 

ظلًم« )16(.
ويقول: »استيالء اليهود عىل ما يملكه الغوييم ـ أي غري 

اليهود ـ حق، وعمٌل تصحبه املرسة الدائمة«.
ويقول: »يستحّق القتل كّل الغوييم ـ أي غري اليهود ـ 

حتى ذوو الفضل منهم«.
املقدسة  كتبهم  تعاليم  هذه  ناٌس  يؤمَتَن  أْن  يمكن  فهل 

عىل الرتاث الديني أو عىل احلضارة البرشية؟ ويقول القرآن 
َوَيْقُتُلوَن   ِ اهللَّ بَِآَياِت  َيْكُفُروَن  َكاُنوا  ْم  ُ بَِأهنَّ }َذلَِك  الكريم 

{ )البقرة:61(. ْنبَِياَء بَِغرْيِ َحقٍّ اأْلَ
األنبياء؟  تراث  حلمية  موقفهم  هذا  ناٌس  يصلح  فهل 
اليهودية  موقف  من  واملسلمني  اإلســالم  موقف  وأين 

واليهود؟ ومن يا ترى أوىل بحفظ هذا الرتاث ومحايته؟
واملسلمون منذ أربعة عرش قرنًا ينظرون إىل بيت املقدس 
نظرة تقديس، عىل أّنه مركٌز لرتاٍث دينّي كبري جتب محايته، 
وهم يربطون ربطًا كاماًل وثيقًا بني املسجد احلرام يف مكة، 
نظرة  القدس  إىل  وينظرون  القدس،  يف  األقىص  واملسجد 
تقرتب من نظرهتم إىل مكة.. فإليهم يشّدون الرحال، ويف 
األنبياء  أبو  كان  فإذا  التاريخ،  يف  ممتد  ديني  تراث  كليهم 
إبراهيم قد وضع قواعد الكعبة يف مكة، فإّن جسده الرشيف 
فيم يرى كثري من  ـ  القدس يف اخلليل  يرقد عىل مقربة من 
الرواة واملؤرخني ـ وإذا كان املسلمون يف كّل بقاع األرض 
أصبحوا يّتجهون يف صالهتم إىل املسجد األقىص، فإهّنم ال 
ينسون أّن نبيهم حممدًا وأسالفهم الصاحلني قد اجتهوا ـ قبل 
القبلة إىل الكعبة ـ إىل املسجد األقىص  نزول آيات حديث 
الصالة  عليه  الرسول  مدينة  زالت  وال  القبلتني..  أوىل 
شاهدًا  القبلتني"  "مسجد  يسمى  مسجدًا  تضم  والسالم 
حيًا عىل الرتابط الديني بني مكة والقدس، واملسجد احلرام 

واملسجد األقىص.
التارخيي  ووعيه  املمتد  الديني  بحّسه  املسلم  ذكر  وإذا 
اإلسالمي »بيت املقدس« فإّنه يذكر أّنه املكان الذي كّلم اهلل 
فيه موسى، وتاب عىل داود وسليمن، وبرّش زكريا بحيى، 
وسّخر لداود اجلبال والطري، وأوىص إبراهيم وإسحاق أْن 
وُأنزلت  املهد،  يف  وتكّلم  عيسى)17(،  ولد  وفيه  فيه،  يدفنا 
عليه املائدة، وُرِفع إىل السمء، وماتت مريم)18(، إّن هذا هو 
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موقف املسلم من األنبياء وتراثهم، ومن بيت املقدس، وهو 
باملسؤولية  والشعور  والتقديس  التقدير  عىل  يقوم  موقف 

الدينية والتارخيية.
لبيت  اإلسالمّي  اإلحــالل  هذا  من  العكس  وعىل 
املقدس، ولألنبياء واألخيار الذين اّتصلوا به ـ كان موقف 
قد  وغريهم  ذكرناهم  الذين  األبرار  هؤالء  فكّل  اليهود 
ملا  هبم  اهلل  عناية  ولوال  األذى،  من  كثرٌي  اليهود  من  ناهلم 
أّدوا رسالتهم، ولوال تنزيه القرآن هلم ودفاعه عنهم لوصل 
عليهم،  اليهود  حتريف  بتأثري  مشّوهًا  البرشية  إىل  تارخيهم 
وظلمهم هلم، كم نقلنا عن »توراهتم« يف النصوص السابقة.
العامة  الدينية  إزاء كّل هذا يّس بمسؤوليته  إّن املسلم 

جتاه بيت املقدس، باعتباره مركزًا أساسًا لرُتاث النبوة.
يمي  ال  من  مسلًم  ليس  فإّنه  اإلسالم  لتعاليم  ووفقًا 
التشويه  أو  املادي  التدمري  من  األنبياء،  كل  األنبياء،  تراث 
املعنوي، وهو األمر الذي سعى إليه اليهود يف كّل تارخيهم 
التلمود  وابتدعوا  التوراة،  الفكر حني حرفوا  عىل مستوى 
وعىل  سموي،  دين  يقبله  وال  اهلل  يرىض  ال  بم  وملؤها 
مستوى التطبيق حني عاثوا يف كل بالد اهلل الفساد، وحاربوا 
كل األنبياء، وأشعلوا احلروب، وجعلوا أنفسهم شعب اهلل 
ولذا  واألبقار،  الكالب  منزلة  يف  الشعوب  وبقية  املختار، 
اهلل  رشيعة  عن  دفاعًا  جهادهم  الصادق  املسلم  عىل  ينبغي 
عن  دفاعًا  بل  واملادي،  املعنوي  لرتاثهم  واستنقاذًا  احلقة، 

احلضارة اإلنسانية كلها.

 1. متفق عليه.
 2. رواه اإلمام أمحد.

 3. متفق عليه.
 4. رواه اإلمام أمحد يف مسنده.

 5. انظر األنس اجلليل 260/1 ـ 266، وحممد الفحام: املسلمون 

واسرتداد بيت املقدس ص34، وما بعدها نرش األزهر، واإلحرام 
ال  أْن  واملهم  معروف  أمر  وهو  امليقات،  قبل  اإلسالم  يف  جائز 

تتعّدى امليقات.
 6. أنظر ابن سعد: الطبقات الكربى 424/7، طبعة بريوت.

 7. الطبقات 464/7.
 8. األنس اجلليل/ 1/ 275 وما بعدها.

 9. انظر ابن سعد/ الطبقات الكربى 7/ 406.
 10. انظر د. رشاد اإلمام: مدينة القدس يف العرص الوسيط ص 62 

وما بعدها.
 11. انظر حقيقة هذه الوحدة يف اآليات )83 ـ 90(.

 12. سفر امللوك الثاين 21/ 12 ـ 15.

 13. سفر امللوك الثاين 21/ 16 ـ 17.
 14. سفر أشعيا 6/ 8 ـ 13.

 15. سفر أشعيا 9/ 13 ـ 17.
 16. انظر نبيل شبيب، احلق والباطل ص18 ـ أخن ـ أملانيا.

 17. انظر سفر املكابني الثاين.
 18. انظر سفر املكابني الثاين، انظر األنس اجلليل 1/ 239. 



 املخاطر 
 التي تهدد

امل�صجد الأق�صى

Ü الأخطار �لتي تهدد �لقد�س و�مل�سجد �الأق�سى �ملبارك�

Ü أربع نظريات �إ�سر�ئيلية لهدم �الأق�سى�
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د. �أحمد يو�سف �أبو حلبية

�مل�سدر: موقع مدينة �لقد�س

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وآله وصحبه 
ومن واله إىل يوم الدين وبعد :

املمرسات واالعتداءات الصهيونية املتكررة عىل مدينة 
واآلثار  املعامل  وعىل  املبارك  األقىص  ومسجدها  القدس 
اإلسالمية فيها تشكل أخطارًا مّجة تدخل ضمن خمططات 
العدو اليهودي التي هتدف إىل هتويد مدينة القدس والذي 
وجعل  القدس  سكان  والعرب  الفلسطينيني  هتجري  يعني 
من تبقى منهم أقلية يف داخل هذه املدينة املقدسة بني أغلبية 
اليد  وضع  إىل  االحتالل  سلطات  تسعى  َثمَّ  ومن  هيودية، 
عىل املمتلكات العربية وحمو املعامل واآلثار اإلسالمية وهدم 
املسجد األقىص املبارك وإقامة هيكل سليمن املزعوم مكانه 

وعىل أنقاضه واستبدال هذه املعامل واآلثار بأخرى هيودية.
وهبذا التهويد ملدينة القدس ومسجدها األقىص ومعاملها 
ويطردون  الفلسطينية  األرض  عىل  اليهود  يسيطر  وآثارها 
هذا  ولتحقيق  حملهم  مغتصبني  وإحالل  الرشعيني  سكاهنا 
اهلدف وضعت سلطات االحتالل سياسات عىل صعيدين 

مها:
�أواًل: على �سعيد �الأر�س

 ويتم ذلك من خالل اإلجراءات التالية:
واألوامر  القرارات  من  وعدٍد  قانونًا   25 إصدار  ـ   1  
لسلطات االحتالل الصهيوين ملصادرة األرايض والعقارات 
الفلسطينية يف القدس ومن أخطر هذه القوانني قانون أمالك 
الغائبني وقانون األرض اخلرضاء وقانون املصادرة من أجل 
املصلحة العامة وقانون الرضائب وخاصة رضيبة األرنونا 

عىل هذه األرايض والعقارات وقانون املحميات الطبيعية.
الفلسطينيني  للعرب  اجلديد  البناء  سياسة  جتميد  ـ   2  
وعدم السمح هلم بالتوسع األفقي والرأيس يف البناء وكذلك 
هدم األبنية بحجة عدم الرتخيص حيث تم هدم نحو 550 
منزاًل حتى اآلن منذ احتالل القدس عام1967، مما يسّبب 
نقصًا يف مساكن الفلسطينيني مما يفرض عىل هؤالء البحث 

عن سكن هلم خارج القدس.
داخل  الصهيونية  واملغتصبات  املستوطنات  إقامة  ـ   3  
سيطر  حيث  حوهلا  وما  العربية"  "القدس  مدينة  حدود 
 %35 نحو  عىل  املغتصبات  هذه  سكان  اليهود  املغتصبون 

من جمموع مساحة "القدس العربية."
إلخراج  الصهيوين  والتوسع  الضم  جدار  إقامة  ـ   4  
جتمعات  ضم  مع  القدس  داخل  من  العربية  التجمعات 
القدس  داخل  إىل  الصهيونية  واملستوطنات  املغتصبات 
لتصبح مساحة األرض التي يسيطر عليها اليهود أكثر من 

األرض التي يقطن فيها الفلسطينيون.
ثانيًا: على �سعيد �لدميغر�فية و�ل�سكان

حيث وضعت سلطات االحتالل الصهيونية سياسات 

الأخطارالتي تتهدد القد�س وامل�صجد الأق�صى املبارك
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مدينة  يف  للسكان  الديمغرايف  التغيري  يف  لإلرساع  متعددة 
القدس والتي منها:

املقدسيني  السكان  من  كبري  عدد  هويات  سحب  ـ   1  
كبري  عدد  عزل  وكذلك  واهية  وبحجج  خمتلفة  ألسباب 
من سكان القدس خارج املدينة املقدسة بفعل إقامة جدار 

الضم والتوسع الصهيوين.
اهلجرة  عىل  وإجبارهم  املقدسيني  عىل  التضييق  ـ   2  
حدث  كم  املقدسة  املدينة  ــارج  خ ــرسًا  ق وترحيلهم 
مع160عائلة يف ضاحية السالم بحي شعفاط ومع40عائلة 
يف برج اللقلق بالقرب من باب العامود، وكم حدث مع نحو 
القدس خارج فلسطني منذ  17000 مقديس هاجروا من 
احتالل اليهود للقدس عام1967م، ومع12000 مقديس 
هاجروا منها إىل خارجها داخل فلسطني، ومع8000 كانوا 

خارج فلسطني عند وقوع احتالل القدس.
 3 ـ جتهيل اإلنسان الفلسطيني يف القدس والعمل عىل 
نطاق  عىل  واملسكرات  املخدرات  وبنرش  أخالقيًا  إفساده 
واسع وذلك خللق جيل فلسطيني ال هيتم بقضاياه املصريية 
الفلسطيني وأخالقه مما يؤدي إىل  ينتمي لقيم الشعب  وال 

هتويد هذا اجليل من حيث اهتمماته.
وحيال هذه السياسات الصهيونية عىل صعيدي األرض 
والسكان فإن السكان الفلسطينيني يف القدس ليس أمامهم 

إال خيارات صعبة تتمثل فيم ييل:
 1 ـ احلصول عىل اجلنسية واملواطنة "اإلرسائيلية" ومن 

َثم يفقدون اهلوية الفلسطينية املقدسية.
 2ـ  احلصول عىل اجلنسية األجنبية ومن ثم يتم ترحيلهم 
من القدس بعد ثالثة شهور حسب القوانني الصهيونية التي 

تم سّنها لتحقيق هذا اهلدف.
 3 ـ ال يستطيعون محل اجلنسية الفلسطينية وهم داخل 

القدس حسب اتفاقيات أوسلو الظاملة مع العدو الصهيوين.
4 ـ كم أهنم ال يستطيعون أن يتفظوا باجلنسية األردنية 
حسب اتفاقية وادي عربة بني األردن والعدو الصهيوين بل 

يملون وثائق سفر أردنية وليست جوازات سفر رسمية.
ومقدساهتا  األقىص  ومسجدها  القدس  فإن  وعليه 
كل  من  هبم  حمدقة  األخطار  بل  حقيقي  خطر  يف  وآثارها 

جانب عىل النحو التايل:
�الأخطار �لتي تتهدد مدينة �لقد�س

مؤسستي  مثل  السمرسة  مؤسسات  بعض  تقوم  أواًل: 
برشاء  السمرسة  التجار  وبعض  كوهانيم  وعطريت  إلعاد 
العقارات واملباين القديمة املحيطة باملسجد األقىص املبارك 
وهؤالء  املؤسسات  هذه  وتستغل  اليهود،  إىل  لترسيبها 
وعدم  األموال  إىل  املاسة  الفلسطينيني  حاجة  السمرسة 
استطاعتهم دفع اإلتاوات والرضائب وعدم ترميم منازهلم 
وعقاراهتم يف املدينة القديمة حيث تم حتى اآلن االستيالء 
املبارك  األقىص  املسجد  من  بالقرب  عقارًا   75 نحو  عىل 
باإلضافة إىل عرش عقارات أخرى مهددة اآلن باالستيالء 
اليهود  استوىل  كم  أصحاهبا،  نجدة  يتم  مل  إن  قريبًا  عليها 
عنوة وبقوانني ظاملة عىل آالف الدونمت يف أحياء متعددة 
تابعة ملدينة القدس وذلك إلقامة مستوطنات ومغتصبات 
معاليه  مغتصبة  مثل  أخرى  مغتصبات  وتوسيع  صهيونية 
أدوميم وهي أكرب جتمع استيطاين واغتصايب يف القدس التي 
تصل إىل منطقة اخلان األمحر التي تقع يف منتصف الطريق 

بني القدس وأريا.
فرضت  االحتالل  سلطات  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
الفلسطينية  األرايض  مصادرة  خمططات  من  سلسلة 
ما  نسبة  بلغت  حيث  القدس  مدينة  يف  البلدي  والتنظيم 
املقدسيني%34  أرايض  من  عليه  واالستيالء  مصادرته  تم 
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واألرايض  الطبيعية%40  واملحميات  اخلرضاء  واألرايض 
التحتية  والبنى  املجمدة%3  واألرايض  املستعملة%7  غري 
والشوارع6% أي متت مصادرة ما جمموعه90% من أرايض 
رشقي القدس املقيدة حتت ترصف السلطات املحتلة، ومن 
َثم مل يتبقَّ حتت ترصف الفلسطينيني يف القدس إال10% من 

أراضيهم.
املسجد  حول  املقدسة  املدينة  داخل  يف  توجد  ثانيًا: 
منازل  يف  اليهود  بناها  استيطانية  بؤر  املبارك  األقىص 
املدينة  احتالهلم هلذه  منذ  استولوا عليها  التي  الفلسطينيني 
املقدسة عام1967م بحجة أهنا أمالك غائبني وأن أصحاهبا 
الطقوس  بعض  ألداء  كنسًا  هبا  وأقاموا  موجودين،  غري 
الدينية ومعاهد دينية صغرية ومساكن لعدد كبري من اليهود 
البؤر نحو 75 بؤرة استيطانية منها  املغتصبني، وتبلغ هذه 
2007م  يناير  شهر  يف  بإقامتها  اليهود  رشع  التي  البؤرة 
التي تبعد نحو93 مرتًا غرب مسجد الصخرة يف حي الواد 
والتي رشع اليهود بإقامة كنيس هيودي فيها ليضاهي مسجد 

الصخرة بل وليزيد عليه يف الضخامة يف بنائه ويف قبته.
ينرش  أن  جاهدًا  الصهيوين  العدو  يــاول  ثالثًا:   
بأنواعها  اخلمور  وتعاطي  املخدرات  الوسائل  بشتى 
كانوا  سواًء  الفلسطينيني  العرب  والفتيات  الشباب  بني 
إلشغال  وذلك  القدس  مدينة  يف  مسيحيني  أو  مسلمني 
التفكري يف قضاياهم املصريية ويف  الفلسطينيني عن  هؤالء 
مقدمتها الدفاع عن رمز عزهتم وقضيتهم املسجد األقىص 
متعاطيي  نسبة  فإن  األخرية  اإلحصاءات  وحسب  املبارك 
املخدرات واخلمور ومروجيها يف رشقي القدس أعىل نسبة 
مستوى  عىل  خاصة  األخرى  فلسطني  مدن  لبقية  بالنسبة 
فلسطينية  مصادر  ذكرت  وقد  الغربية،  والضفة  غزة  قطاع 
هلا  واملروجني  للمخدرات  املتعاطني  عدد  أن  مطلعة 

واملتاجرين هبا يبلغ نحو5000 شخص مما يشكل خطورة 
كبرية عىل مصري هذه املدينة املقدسة وعىل مستقبل سكاهنا.
والتوسع"  الضم  "جدار  الصهيوين  العدو  إقامة  رابعًا: 
هذا  أصبح  حيث  القدس  مدينة  حول  العازل  العنرصي 
وقد  باملعصم،  السوار  ييط  كم  املدينة  هبذه  ييط  اجلدار 
وقرى  مدن  عن  متامًا  معزولة  املقدسة  املدينة  أصبحت 
مجيع  عىل  دولية  حواجز  إقامة  ومتت  الفلسطينية،  الضفة 
اجلهات املحيطة بمدينة القدس حيث ال يسمح ألحد من 
الفلسطينيني وغريهم من الدخول إليها أو اخلروج منها إال 

بتصاريح رسمية من سلطات االحتالل الصهيونية.
خامسًا: لقد سّن العدو الصهيوين منذ احتالله لرشقي 
القدس عىل إثر حرب عام 1967 قوانني خاصة بالقدس 
ووصل عددها إىل25 قانونًا؛ اهلدف االسرتاتيجي من هذه 
القوانني هو هتويد مدينة القدس وهتجري أهلها منها ليصل 
العرب بعد عام 2010 إىل أقل من12% من  عدد سكاهنا 
عددهم اآلن بعد أن كان عددهم يصل إىل نحو300ألف 
عدد  يزيد  أن  الصهيوين  العدو  يريد  املقابل  يف  نسمة، 
إىل نحو  ليصل  املقدسة  املدينة  الصهاينة يف هذه  املغتصبني 
تنتهي  التي  القادمة  العرشية  اخلطة  خالل  مغتصب  مليون 
لتحقيق  يكّثف مساعيه  فهو  َثمَّ  بحلول عام 2010؛ ومن 
هذا الغرض يف وقت قريب بفعل تلك القوانني والسياسات 
املقدسة،  املدينة  هذه  سكان  ضد  الصهيونية  واإلجراءات 

ووترية إجراءاته لتحقيق ذلك متسارعة.
سادسًا: ياول العدو الصهيوين التضييق عىل املؤسسات 
منها  التعليمية  سواًء  القدس  مدينة  يف  العاملة  الفلسطينية 
ويفرض  إلخ   ... والصحية  واالقتصادية  واالجتمعية 
جديدة  مؤسسات  بناء  ومنع  باهظة  ورضائب  إتــاوات 
ووضع عراقيل أمام ترميم املؤسسات القائمة، وقد حارب 
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الفلسطيني يف تلك  وجود أي مؤسسات سياسية للشعب 
املدينة املقدسة كم حدث مع بيت الرشق الفلسطيني.

 2010 عام  حتى  خيطط  الصهيوين  العدو  إن  سابعًا: 
إلقامة مدينة القدس الكربى التي تضم نحو600 كيلومرت 
أراٍض  يضم  أن  الصهيوين  العدو  يريد  حيث  تقريبًا  مربع 
الدونمت؛  بآالف  تقدر  مصادرهتا  يتم  كثرية  فلسطينية 
مغتصبات  إقامة  أو  املقامة  املغتصبات  لتوسيع  باإلضافة 
هذه  يف  يسكن  أن  يريد  كم  املقدسة،  املدينة  حول  جديدة 
"القدس الكربى" ما ال يقل عن مليون مغتصب صهيوين 
إىل  أرشت  كم  العامل  من  متفرقة  أنحاء  من  هبم  يأيت  الذين 

ذلك آنفًا.
الصهيونية  االحتالل  سلطات  خمطط  إطار  يف  ثامنًا: 
لتهويد مدينة القدس فقد ذكرت صحيفة هآرتس العربية يف 
التخطيط  عددها يوم اخلميس 2007/05/10م أن جلنة 
خطة  اعتمد  قررت  القدس  يف  االحتالل  بلدية  يف  والبناء 
استعمرية جديدة تشتمل عىل إقامة وبناء ثالثة أحياء سكنية 
يف مدينة القدس للمغتصبني الصهاينة، وذكرت الصحيفة 
ما  عىل  وينص  أيام  عرشة  قبل  اختذ  القرار  هذا  أن  العربية 
ييل: )تعلن اللجنة ـ يعنى جلنة التخطيط والبناء ـ عن نيتها 
املبادرة إلجراء تغيري يف اخلارطة اهليكلية اللوائية من أجل 
فتح املجال للبناء يف مناطق أخرى من املدينة ـ يعنى القدس 
ـ فولغا )الوجلا(، غفعات علونا، ومنطقة مطار عطروت(. 
هذه  رئيس  أن  لإلعالم  الفلسطيني  املركز  ذكر  وقد 
وأكثر  أكرب  من  وهو  ـ  بوالك  هيوشاع  الصهيوين  اللجنة 
ـ أعلن أن اهلدف من هذا  القدس  مشجعي االستيطان يف 
بني  جغرافيًا  تواصاًل  أسمه  ما  خلق  هو  اجلديد  املخطط 
مدينة  ورشقي  جنويب  الصهيونية  املغتصبات  وبني  القدس 

القدس.

ستشمل  اجلديدة  الصهيونية  االستعمرية  اخلطة  وهذه 
إقامة أحياء سكنية للمغتصبني الصهاينة.

عىل النحو التايل :
التي تقع  ـ  • احلي األول: يف منطقة فولغا ـ أي الوجلا 
التي  الفلسطينية  األرايض  القدس وهى من  جنوب غرب 
وهيدف   ،1967 عام  حزيران  حرب  إثر  عىل  احتالهلا  تم 
عرشة  نحو  بناء  إىل  اجلديد  االستعمري  احلي  هذا  بناء 
آالف وحدة سكنية جديدة وذلك خللق ما يسمى تواصاًل 
جغرافيًا بني مستعمرة جيلو الصهيونية الواقعة غرب مدينة 
بيت حلم واملناطق املجاورة ومستعمرات بيتار عيليت وبني 

جممع املستعمرات يف كفار عتصيون. 
القدس  الثاين: يف منطقة مطار عطروت شمل  • احلي   
لبناء عرشة آالف وحدة سكنية جديدة أخرى وذلك لربطها 

بواسطة أنفاق بمستعمرات بيت إيل الصهيونية.
والبناء  التخطيط  جلنة  أوصت  حيث  الثالث:  احلي   •
املنطقة  بتحويل  القدس  يف  االحتالل  بلدية  يف  الصهيونية 
للمسجد  الرشقي  والسور  ديس  أبو  مدينة  بني  تقع  التي 
الصهاينة.  باملغتصبني  خاصة  منطقة  إىل  املبارك  األقىص 
لبناء مخسمئة  التخطيط  أنه جيرى  وقالت مصادر صهيونية 

وحدة سكنية يف هذه املنطقة.
اجلديدة  السكنية  األحياء  هذه  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
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من املستفيد من األزمة املالية؟

احتالهلا  تّم  فلسطينية  أرض  يف  تقع  الصهاينة  للمغتصبني 
عام1967م،  حزيران  حرب  إثر  عىل  عليها  واالستيالء 
وهى تدخل ضمن ما يسّميه العدو الصهيوين أمالك غائبني 
وتّدعي سلطات االحتالل كذبًا وزورًا أن بعض األرايض 
ملستثمرين  مملوكة  هي  األحياء  هذه  عليها  ستقام  التي 

صهاينة وأمريكيني.
ومما جيدر ذكره أيضَا أن متوسط عدد الصهاينة املقرتح 
إسكانه يف هذه األحياء الثالثة ال يقل عن مائة ألف مغتصب 
هيودي، يف حني تعمل سلطات االحتالل عىل هتجري أهلنا 
يف القدس وترحيلهم خارجها قرسًا وبوسائل شتى وبسّن 

قوانني ظاملة وجائرة.
القدس  مدينة  هلا  تتعرض  التي  الرئيسة  املخاطر  هذه 
وهدفها االسرتاتيجي هو هتويد هذه املدينة املقدسة وطرد 

أهلها منها وزرع مغتصبني صهاينة مكاهنم.
األخطار التي تتهدد املعامل واآلثار اإلسالمية يف القدس
ويف  بخاصة  القدس  يف  اإلسالمية  وآثارنا  معاملنا  إن 
فلسطني بعامة تتهددها خماطر مجة بسبب العدوان الصهيوين 
املتواصل لطمس هذه املعامل واآلثار هبدمها وتغيريها، ومن 

هذه املعامل واآلثار التي حتدق هبا األخطار ما ييل:
�أواًل: �حلفريات يف تلة باب �ملغاربة وحائط �لرب�ق

 حيث رشع العدو الصهيوين يف إزالة هذه التلة وهي أثر 
وَمعلم مهم يف مدينة القدس له رمزية خاصة تكمن يف أهنا 
جزء ال يتجزأ من حي املغاربة الذي هو حي عريب إسالمي 
فلسطيني أقطعه صالح الدين األيويب رمحه اهلل إىل املسلمني 
املغاربة الذين شاركوه يف فتح وحترير بيت املقدس، وتنقسم 

هذه احلفريات إىل مرحلتني مها:
املغاربة  باب  تلة  جتريف  يف  الرشوع  األوىل:  املرحلة 
هبذا  الصهيوين  العدو  رشع  حيث  عليه،  املقام  والطريق 

فرباير2007م  شهر  من  األول  األسبوع  يف  التجريف 
الصهاينة  اآلثار  علمء  من  وبإرشاف  الكبرية  باجلرافات 
وبتوجيه  اليهودي  االحتالل  ورشطة  جنود  من  وبحمية 
بلدية  ورئاسة  الصهيونية  السياسية  القيادة  من  رسمي 

سلطات االحتالل يف القدس.
أثرًا  ليطال  اجلديد  اآلثم  اليهودي  العدوان  هذا  ويأيت 
يف  املبارك،  األقىص  واملسجد  املقدس  بيت  آثار  من  مهًم 
الذي  املغاربة  باب  إىل  تؤدي  التي  التلة  عىل  املقام  الطريق 
يقع يف اجلهة الغربية من سور املسجد األقىص املبارك، ويف 
عليه  اليهود  يطلق  الذي  الرباق  حائط  من  اجلنوبية  اجلهة 

كذبًا "حائط املبكى". 
من اجلدير بالذكر أن هذه التلة هي من آثار حي املغاربة، 
وهو حي عريب إسالمي سكنه عدد كبري من املغاربة من بالد 
املغرب العريب عىل مدار تاريخ اإلسالم وأكثرهم جزائريون 
بعد  فيه  استقر  ثم  املغاربة،  بحي  احلي  هذا  سمي  لذلك 
رشقي  عىل  اليهود  استيالء  بعد  لكن  الفلسطينيون،  ذلك 
مدينة القدس عىل إثر حرب 1967م عملوا جاهدين عىل 
مباٍن  فيه  وأقاموا  معامله،  وتغيري  احلي  هذا  عىل  االستيالء 
وحصونًا صهيونية عىل أنقاض منازل السكان الفلسطينيني 
عىل  واالستيالء  وهتجريهم  ترحيلهم  تم  الذين  والعرب 
"احلي  عليه  يطلق  احلي  هذا  وأصبح  وعقاراهتم،  بيوهتم 

اليهودي" بعد أن تم هتويده وتغيري معامله متامًا.
ومما جيدر ذكره أيضًا أن من أهداف العدو الصهيوين يف 

عدوانه هذا عىل تلة باب املغاربة ما ييل:
البحث عن آثار صهيونية مزعومة تدّل عىل هيكل   1 ـ  
سليمن الثالث املزعوم ـ كم رّصح بذلك كبري علمء اآلثار 
وهذا  ـ  العربية  الصحف  ذلك  إىل  أشارت  وكم  الصهاينة 
يدَل عىل أَن اليهود مل يتمكنوا من العثور عىل أي أثر لذلك 
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قاموا  التي  واحلفريات  األنفاق  خالل  من  املزعوم  اهليكل 
بحفرها سابقًا.

أكرب  ليضم  اجلنوب  باجتاه  الرباق  حائط  توسيع   2 ـ  
هذا  يف  املزعومة  لطقوسهم  أدائهم  أثناء  اليهود  من  عدد 

املكان الطاهر املبارك.
ويف مرحلة الحقة: هتدف للقيام بحفريات وهدم وإزالة 
جديدة أسفل حائط الرباق ويف طريق باب املغاربة بمدينة 
الصهيونية يوم  القدس، حيث رشعت سلطات االحتالل 
جديدة  مناقصة  عن  اإلعالن  يف  اخلميس2007/5/10 
رجال  فيها  الصهيونية" تدعو  اآلثار  "سلطة  عليها  ترشف 
األعمل الصهاينة للتقدم هلذه املناقصة لتنفيذ أعمل مساعدة 
املغاربة  باب  وطريق  الرباق  حائط  يف  األثرية  للحفريات 
هندسية  وأعمل  حفر  أعمل  مزاولة  مع  أتربة  نقل  تشمل 
أرصفة  وفك  الفتات  ونصب  جدران  وإقامة  وتدعيم 
هذه  وتنقسم  متنوعة.  حتتية  وبنى  مواسري  شبكات  وإقامة 

املرحلة إىل مرحلتني أيضًا مها:
من  كوب  ألف  عرش  ثالثة  نحو  إزالة  تشمل  األوىل: 
املغاربة  باب  تلة  من  وتزال  التي ستهدم  األتربة واحلجارة 

وحائط الرباق )أي ما يقارب اثنني وعرشين ألف طن( .
إحضار  األوىل  املرحلة  يف  املناقصة  هذه  وتشرتط 
أسفل  الدخول  عىل  قادرة  تكون  احلجم  صغرية  جرافات 
وحفار  كبرية  جرافة  إحضار  إىل  باإلضافة  الرباق  حائط 
ملواصلة اهلدم أسفل السور الغريب للمسجد األقىص املبارك 
من جهة حائط الرباق، وستستمر هذه املرحلة نحو60 يومًا 

متواصلة.
واضحة  غري  فهي  املناقصة  هذه  من  الثانية:  املرحلة 
حيث  تفصيليًا  رشحها  يتم  مل  غامضة  وهي  مفصلة  وغري 
ييل:  ما  املرحلة  هذه  يف  املناقصة  ورقة  بأعىل  الكتابة  متت 

)تتم األعمل يف حميط الرباق الذي يعترب موقعًا أثريًا ومكانًا 
مقدسًا( .

وبحمية  اآلثار  سلطة  أن  صالح  رائد  الشيخ  وأشار 
الرشطة الصهيونية قامت يوم الثالثاء املايض2007/5/8 
حائط  حميط  يف  بجولة  للمناقصة  املتقدمني  املقاولني  برفقة 
أن  صالح  رائد  الشيخ  أشار  كم  املغاربة،  باب  يف  الرباق 

املناقصة تشرتط عىل من يريد املشاركة فيها ما ييل:
أعمل  لتنفيذ  والتجربة  اخلــربة  لديه  تكون  أن  ـ   1

احلفريات وإزالة بقايا البناء.
2 ـ أن تكون ساعات العمل يف الفرتة املسائية وبالليل 
والنصف  السادسة  الساعة  حتى  عرصًا  الثالثة  من  اعتبارًا 

من صباح اليوم التايل.
لدخول  ونظيفة  مرتبة  العمل  ساحات  تكون  أن  ـ   3

السياح يف اليوم التايل.
الالزمة  الرتاخيص  عىل  احلصول  يكون  أن  ـ   4
مسؤولية  عىل  األعمل  هذه  لتنفيذ  العامة  والتنسيقات 

املقاول الذي يرسى عليه عطاء هذه املناقصة.
ثانيًا: جتريف بناية �ملجل�س �الإ�سالمي �الأعلى

 ففي فجر يوم األحد 2007/4/22 أوعزت سلطات 
االحتالل الصهيوين إىل جرافاهتا للرشوع يف هدم وجتريف 
املجلس  وهو  بالقدس،  األعىل  اإلسالمي  املجلس  بناية 
الشيخ  سمحة  من  بتوجيه  1929م  عام  يف  بناؤه  تْم  الذي 
فلسطني  يف  العليا  اإلسالمية  اهليئة  رئيس  احلسيني  أمني 
قام  التي  الرباق  ثورة  أحداث  إثر  عىل  وذلك  ـ  اهلل  رمحه  ـ 
هبا شعبنا الفلسطيني يف عام 1928م ملنع اليهود من إقامة 
باب  تلة  بجوار  الرباق  حائط  يف  وشعائرهم  صلواهتم 
املغاربة، ويقوم العدو الصهيوين هبذا االنتهاك ضد القدس 
ما  بحجة  األعىل  اإلسالمي  املجلس  ببناية  ممثاًل  واألقىص 
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يسميه هذا العدو جوارًا وظلًم وعدوانًا أمالك غائبني، علًم 
بأن هذا املجلس وبنايته هو أحد أوقاف املسلمني يف مدينة 
القدس، وهذا الوقف هو ملك للمسلمني مجيعًا وال تسقط 
صهيوين  اّدعاء  أي  حتت  وال  بالتقادم  الوقفية  صفة  عنه 
جلميع  وقف  أرض  ألهنا  فلسطني  كل  قضية  وكذلك  ظامل 
املسلمني، ومما جيدر ذكره أن هذه البناية أقيمت عىل النمط 
الفاصل بني شقي  اخلط  تقع عىل  األندليس وهي  املعمري 

القدس الرشقي والغريب.
ثالثًا: مكتبة �الأن�ساري

 حيث تعد هذه املكتبة من اآلثار اإلسالمية ومن أقدم 
وهى  القدس  يف  العامة  الثقافية  املكتبات  وأهم  وأكرب 
والتارخيية  العلمية  والكتب  املؤلفات  أشهر  عىل  حتتوى 
والثقافية واألدبية كم تضم أشهر املجلدات والدوريات يف 
خمتلف أنواع املعرفة واآلداب، ويستفيد منها آالف الطلبة 
والعامل  فلسطني  أنحاء  خمتلف  من  والرتبويني  واألساتذة 
الضم  "جدار  إقامة  قبل  والشعراء  لألدباء  ملتقى  وكانت 

والتوسع" العنرصي وإغالق مدينة القدس.
 وتعترب هذه املكتبة تارخيية حيث تم إنشاؤها قبل وجود 

االحتالل اليهودي لفلسطني وللقدس عام 1948م .
االحتالل  سلطات  من  اليوم  مهددة  املكتبة  وهذه   
اليهودي يف القدس باإلخالء واهلدم حتى هناية عام 2007 
السيد فهمي األنصاري كتابًا رسميًا  حيث تسلم صاحبها 
سري  طريق  تعرتض  أهنا  بحجة  بذلك  السلطات  هذه  من 

القطارات املزمع إقامته.
وهذا يعد عدوانًا صارخًا جديدًا عىل شعبنا الفلسطيني 

وعىل إرثه الثقايف واألديب والتارخيي.
ر�بعًا: مقربة ماأمن �هلل

تقع مقربة "مامال" أو مأمن اهلل يف غربى مدينة القدس 

مساحتها  وتقدر  اخلليل  باب  من  مرتين  كيلو  بعد  وعىل 
بتاريخ  املهندسون  قدرها  بينم  دونــم،   2001 حــوايل 
بناية  استثناء  بعد  دونًم(   137( بحوايل  1929/4/16م 
وقفها  أرض  من  جزء  عىل  مبنية  كانت  التي  األوقــاف 
واستثناء مقربة اجلباية التي يفصلها الشارع عن مقربة مأمن 

اهلل.
األرايض  دائرة  سجالت  يف  املقربة  سجلت  وعندما   
مساحتها  سجلت   1938/3/22 بتاريخ  الطابو  ـ 
)134.650 دونم( واستصدرت هبا وثيقة تسجيل أرايض 
وقد  اإلسالمي.  الوقف  أرايض  ضمت  طاب"  "كوشان 

املدينة  اتساع  بسبب  البنيان  املقربة يف وسط  أصبحت هذه 
سنة  فيها  املوتى  دفن  حظر  ولذلك  السكان،  عدد  وازدياد 
1927 بقرار من املجلس اإلسالمي الذي كان يرأسه وقتها 

املفتى احلاج أمني احلسيني.
تأوي مقربة "مأمن اهلل" رفات أكثر من سبعني ألفًا بني 
صحايب وتابعي وشهيد وعامل وزاهد منهم الصحايب اجلليل 
"عبادة بن الصامت"، وتتعرض مقربة مأمن اهلل النتهاكات 

اليوم.  وحتى  الربيطاين  االنتداب  منذ  متكررة  واعتداءات 
وفيم ييل أهم االنتهاكات التي تعرضت هلا املقربة من قبل 
االحتالل الصهيوين منذ احتالهلا سنة1948 وحتى اليوم:

املقربة  عىل  االحتالل  دولة  استولت  1948م  سنة  ـ   1
واعتربهتا ضمن األمالك املحالة إىل ما أسمته حارس أمالك 

الغائبني.
2 ـ سنة 1967م حولت حكومة االحتالل جزءًا كبريًا 
من املقربة إىل حديقة عامة دعيت "بحديقة االستقالل" بعد 

أن جرفت القبور ونبشت العظام البرشية منها.
3 ـ فيم بني عامي 1985م ـ 1987م دمرت سلطات 
بحجة  املوتى  عظام  وبعثرت  القبور  عرشات  االحتالل 
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متديد شبكات جمارى، وتوسيع موقف السيارات.
يف  الكهرباء  رشكة  قامت  2000/11/15م  يف  ـ   4
دولة االحتالل بأعمل حفريات يف املقربة ما تسبب يف تناثر 

عظام املوتى بحجة متديد أسالك كهرباء يف باطن األرض.
لوزارة  رئيس  كمقر  املقربة  من  جزء  استخدام  ـ   5

التجارة والصناعة يف دولة االحتالل.
6 ـ يف شهر أيلول 2002م أعلنت سلطات االحتالل 

عن نيتها إقامة مبنى ملحاكمها يف منطقة املقربة.
7 ـ وتتعرض املقربة اليوم لعمليات التهويد املنظم عن 
طريق إقامة مرشوع استيطاين يسمى بمركز الكرامة اإلنساين 
"متحف التسامح" يف مدينة القدس بمشاركة حاكم والية 

رشعت  وقد  شوارتزنيجر  أرنولد  األمريكية  كاليفورنيا 
ديليوسى  و"أس  سينرت"  "فيزنطال  رشكتا  املتحف  بإقامة 
ميوزميم" عىل أرض املقربة بموافقة سلطة التطوير يف دولة 
االحتالل. وقد طالت احلفريات التي جترهيا دولة االحتالل 
عدة قبور باستخدام حفارات عمودية حتى ظهرت عظام 

املوتى فيها.
بتاريخ  االحتالل  دولة  أراىض  دائرة  أقامت  كم  ـ   8
من  كبرية  أجزاء  حول  حديديًا  سياجًا  2006/5/25م 
مقربة مأمن هلل وأغلقت باب املقام ووضعت الدائرة الفتات 
عىل املقام باللغة العربية ُكتب عليها )دولة إرسائيل ـ دائرة 
أراىض إرسائيل ـ ممنوع الدخول إىل هذه املنطقة ـ والفاعل 
لذلك يصنعه عىل عاتقه ويتحمل مسؤوليته(، وهى عبارة 
حصول  رغم  املقربة  دخول  من  الفلسطينيني  منع  تعنى 
مؤسسة كرامة عىل قرار من حمكمة القدس الرشعية بتاريخ 
2006/2/6م يقيض بمنع االستمرار يف أعمل احلفر، ويف 
2006/10/3م أعطت املحكمة العليا يف دولة االحتالل 
مهلة شهرين للرد عىل اقرتاحات القائمني عىل بناء "متحف 

آخر  إىل مكان  املوتى  نقل رفات  اقرتحوا  التسامح" الذين 
الستكمل عمليات البناء مما يرتك قضية املقربة مفتوحة أمام 

كل االحتمالت.
�لو�جب و�ملطلوب نحو �لقد�س و�الأق�سى و�ملقد�سات

والعرب  الفلسطينيني  مجيع  من  فاملطلوب  اخلتام  ويف 
فيم  تتمثل  متعددة  واجبات  الدولية  واجلهات  واملسلمني 

ييل:
�أواًل: على �مل�ستوى �لفل�سطيني

1 ـ عىل الشعب الفلسطيني أن هيب بانتفاضة مجاهريية 
سخطه  عن  للتعبري  حاشدة  ومسريات  جديدة  عارمة 
واستنكاره هلذه اإلجراءات ضد القدس واملسجد األقىص 
الصابر  شعبنا  يكون  وأن  عنهم،  املدافعني  وأهلنا  املبارك 
واحد،  صف  يف  يتوحد  وأن  احلدث  مستوى  عىل  املرابط 
ووقف  الصهيوين  العدو  باجتاه  األسلحة  مجيع  وتوجيه 

االحرتاب بني أبناء املصري الواحد وحماربة مثريي الفتن.
التحرك  وحكومًة  رئاسًة  الفلسطينية  القيادة  عىل  ـ   2
الرسيع والعاجل لدعم صمود أهلنا يف مدينة القدس ورفع 
دعاوى للمنظمت الدولية ضد العدو الصهيوين كمجلس 
مع  اليونسكو،  ومنظمة  الدولية،  العدل  ومنظمة  األمن، 
تكليف حمامني مقتدرين لتبني رفع هذه الدعاوى والرتافع 

هبا أمام تلك اجلهات الدولية.
يفّعلوا  أن  الفلسطينية  واألحزاب  الفصائل  عىل  ـ   3
لنجدة  األوان  فــوات  قبل  برسعة  ويتحركوا  دورهــم 
ما  بكل  والقيام  فلسطني  ويف  القدس  يف  وآثارنا  مقدساتنا 
يف وسعهم من وسائل املقاومة املقدسة واملرشوعة إلجبار 
العدو الصهيوين عىل وقف اعتداءاته املتكررة عىل املسجد 

األقىص املبارك وأهلنا ومقدساتنا يف القدس وفلسطني.
بالتحرك  دوره  يفعل  أن  الترشيعي  املجلس  عىل  ـ   4
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واإلسالمية  العربية  الربملانات  مع  والعاجل  الرسيع 
لسلطات  احلرب  جرائم  باستنكار  ومطالبتها  والدولية 
االحتالل الصهيوين ضد القدس واملسجد األقىص املبارك 
واملقدسات واآلثار وتفعيل اإلجراءات القضائية ضد هذا 
بالذكر مطالبة  العدو إلجباره عىل وقف عدوانه، وأخص 
الربملانات العربية واإلسالمية بتشكيل جلنة خاصة بالقدس 
من  القضية  هذه  متثله  ملا  الدائمة  جلاهنا  ضمن  وفلسطني 

رمزية خاصة عند العرب واملسلمني.
ثانيًا: على �مل�ستوى �لعربي و�الإ�سالمي

1 ـ عىل اجلمهري العربية واإلسالمية أن يدعموا صمود 
الشعب الفلسطيني يف مواجهته للعدو الصهيوين وخمططاته 
عنه  والدفاع  األقىص  املسجد  حياض  عن  الذود  أجل  من 
ومحايته بشتى وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة، 
العربية  املدن  يف  احلاشدة  اجلمهريية  املسريات  وتسيري 
اهلجمة  هلذه  استنكارًا  األرض  بقاع  مجيع  يف  واإلسالمية 

الصهيونية الرشسة ض ـ د املسجد األقىص املبارك.
وحقوق  الدولية  املؤسسات  إىل  التقدم  رضورة  ـ   2
وحمكمة  األمن  جملس  مثل  املتحدة  لألمم  التابعة  اإلنسان 
حلمية  راعية  بصفتها  اليونسكو  ومنظمة  الدولية  العدل 
العدو  اختاذ قرارات حاسمة ضد  العامل من أجل  اآلثار يف 
الصهيوين تلزمه باحلفاظ عىل املسجد األقىص املبارك وعىل 

اآلثار اإلسالمية واملسيحية يف الق ـ دس.
قدر  عىل  يكونوا  أن  واملسلمني  العرب  حكام  عىل  ـ   3
املبارك  األقىص  املسجد  عن  للدفاع  هيبوا  وأن  املسئولية 
من  وذلك  الوسائل  بشتى  الصهيوين  العدو  عىل  والضغط 

خالل :
 أ ـ قطع العالقات الدبلوماسية والتجارية وعدم إقامة 

عالقات جديدة معه وسحب السفراء.

 ب ـ توفري الدعم املادي واملعنوي للشعب الفلسطيني 
اآلثار  عىل  الصهيوين  والعدوان  االحتالل  مقاومة  يف 

واملقدسات واحلقوق الفلسطينية.
املؤمتر  ومنظمة  العربية  الــدول  جامعة  تفعيل  ـ  ج 
واإلسالمية  العربية  الدول  بتحريك  لتقوم  اإلسالمي 
وملوكها ورؤسائها وأمرائها لدراسة الوضع اخلطري الذي 

يتهدد املسجد األقىص املبارك وسبل الدفاع عنه.
 دـ  تفعيل املقاطعة العربية واإلسالمية للكيان الصهيوين 

يف شتى املجاالت.
ثالثًا: على �مل�ستوى �لدويل

العامل دعم صمود شعبنا  1 ـ عىل األحرار من شعوب 
الفلسطيني يف الدفاع عن مقدساته وآثاره ومعامله اإلسالمية 

واملسيحية ويف العمل عىل اسرتداد حقوقه املقدسة.
2 ـ عىل حكومات العامل الضغط عىل العدو الصهيوين 
حتى يوقف عدوانه الظامل عىل القدس واملقدسات والشعب 

الفلسطيني.
التفاعل اإلجيايب مع مطالب  الدولية  املنظمت  ـ عىل   3
العدو  للجم  الالزمة  القرارات  واختــاذ  العادلة  شعبنا 
شعبنا  ضد  الغاشمة  ممارساته  عن  يقلع  حتى  الصهيوين 

ومقدساته وآثاره.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
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نو�ف �لزرو

�مل�سدر: �ملركز �لفل�سطيني لالإعالم

الصهيوين  التدمريي  التخريبي  العمل  آلة  تتوقف  مل   
اليهودي عند النوايا واملخططات، بل وضعت هلا النظريات 
املتعددة التي تلتقي كلها عند نقطة إزالة املقدسات اإلسالمية 
وبناء اهليكل. فقد صدر كتاب مؤخرًا يف الكيان الصهيوين 
بعنوان »أحالم اليقظة« تبّنى واضعوه أربع نظريات إلزالة 

املسجد األقىص وبناء اهليكل الثالث مكانه.
بعدد  أعمدة  عرشة  بناء  إىل  النظريات  أوىل  وتدعو 
األقىص  املسجد  من  الغريب  احلائط  قرب  العرش  الوصايا 
حاليًا،  املسجد  ساحة  ارتفاع  عىل  األعمدة  تكون  بحيث 
بم  املبنى  هذا  ويربط  الثالث«  »اهليكل  عليها  يقام  ثم  ومن 
يعتقدونه بعامود مقدس يوجد حاليًا كم يتومهون يف ساحة 

قبة الصخرة املرشفة.
أما ثاين النظريات، وهي شبيهة بسابقتها تطالب بإقامة 
األقىص  املسجد  من  الغريب  احلائط  قرب  الثالث  اهليكل 
املسجد  من  أعىل  اهليكل  يصبح  بحيث  عامودي،  بشكل 

األقىص، ويربط تلقائيًا مع ساحة املسجد من الداخل.
بـ  يسمى  ما  فكرة  الكتاب  نظريات  ثالث  وتتبنى 
حول  التفايف  مقطع  حفر  ومفادها  العمراين«  »الرتانسفري 

قبة الصخرة بعمق كبري جدًا ونقل املسجد كم هو  مسجد 
خارج القدس وإقامة اهليكل.

اهليكل عىل  إنشاء  إىل  فتدعو  النظريات األربع  أما آخر 
أنقاض املسجد برمته.

واستنادًا إىل هذه النظريات اإلرهابية الصهيونية الرامية 
إىل حمو األقىص وبناء اهليكل، ويف امليدان هناك عىل أرض 
والعلنية  الرسية  والنشاطات  التحركات  تواصلت  القدس 
الساعية إىل إخراج النظريات واملخططات إىل حيز التنفيذ. 
احلركات  أن  النشاطات  تلك  حول  تقرير  يف  جاء  فقد 
»اهليكل«  بإقامة  اخلاصة  نشاطاهتا  كثفت  املتطرفة  اليهودية 
التي  املظاهرات  وأن  الرشيف،  األقىص  املسجد  منطقة  يف 
هي  تعد  مل  اهليكل«  جبل  أمناء   « حركة  أعضاء  هبا  يقوم 
القدس  »صحيفة  اإلطــار  هذا  يف  الوحيدة  النشاطات 

املقدسية 1999/9/11«.
صانعي  كواليس  يف  جيري  أنه:  الحق  تقرير  يف  وجاء 
يفراح  للدكتور  مقرتح  تداول  الصهيوين  الكيان  يف  القرار 
زلربمان من »مركز القدس لدراسات إرسائيل« بشأن بناء 
موقع هيودي يف منطقة احلفريات يف احلائط اجلنويب للحرم 
باملواقع  اإلرضار  دون  حتول  أعمدة  عىل  الرشيف  القديس 
البناء  الغريب، وبحيث يكون هذا  باحلائط  امللتصقة  األثرية 

اأربع نظريات 
لإزالة الأق�صى
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اجلنويب.  باحلائط  يلتصق  أن  دون  من  احلرم  مستوى  حتى 
ويتضمن هذا املقرتح أن يكون البناء مركزًا دينيًا عامليًا لكل 
مواقع  يف  الفصل  املقرتح  يتضمن  كم  اليهودية  التيارات 
السفيل  والسطح  لألقىص  العلوي  السطح  بني  الصالة 
الطريقة للوصول إىل استخدام  األريض حتته مشريًا إىل أن 

هذه املواقع تتم فقط يف املفاوضات.
وكشفت مصادر عربية النقاب أيضًا عن: »أن اجلمعات 
اليهودية املتطرفة التي تسعى إىل بناء )اهليكل( مكان املسجد 
األقىص الرشيف أكملت قبل حوايل شهر إعداد فانوس من 
الذهب شبيه بالفانوس الذي كان يستخدم يف عهد اهليكل 
الثاين، وتم استخدام حوايل 42 كغم من الذهب اخلالص يف 
صنع هذا الفانوس. ولقد كلف صنع الفانوس حوايل مخسة 
األوكراين  اليهودي  األعمل  رجل  هبا  تربع  شيكل  ماليني 
العربية  هعري  كول  صحيفة  وذكرت  ربينوفيتش«.  فاديم 
يف  متطرفة  هيودية  حركات  أنشأته  الذي  اهليكل  معهد  أن 
مقدمتها أمناء جبل اهليكل يعكف عىل صنع أدوات أخرى 
التخطيط  جيري  الذي  اهليكل  يف  لالستخدام  ستخصص 
إلقامته بم يف ذلك مذبح من الذهب وطاولة. وكان »معهد 
اهليكل« املوجود يف البلدة القديمة بالقدس عىل حد الزعم 
اليهودي قد صنع نموذجًا من البالستيك للفانوس املذكور 
اليهودي  املليونري  إىل  املعهد  رؤساء  توجه  عامني  وقبل 
لطالء  استخدم  الذي  الذهب  رشاء  لتمويل  أوكرانيا  من 

النموذج.
إعداد  يواصلون  اليهود  املتطرفني  إن  الصحيفة  وقالت 
فيه  حتقق  يوم  يأيت  أن  أمل  عىل  للهيكل  الالزمة  األدوات 
 .»1999/10/2 الصهيونية  هعري  »صحيفة  أهدافهم 
بينم أفادت مصادر مطلعة »أن حمافل يمينية هيودية متطرفة 
الرامية  وحتضرياهتا  جهودها  تكثيف  عىل  مؤخرًا  اتفقت 

إلعادة بناء ما يزعم أنه "اهليكل املقدس" لليهود يف القدس 
املحتلة«، وذكرت صحيفة » هآرتس« العربية 2000/3/1 
أن ست حركات يمينية متطرفة تنشط يف نطاق املحاوالت 
املسجد  اليهودية عىل  السيطرة  إىل فرض  اهلادفة  واملساعي 
األقىص الرشيف أسست صندوقًا خاصًا أطلق عليه اسم » 
اوتسار مهكداش«، ويعني )خزينة اهليكل املقدس(، حيث 
مسجل  لدى  هيودية  وقفية  كجمعية  رسميًا  تسجيله  تم 
وقالت  الصهيونية،  القضاء  وزارة  يف  الوقفية  األمالك 
مصادر احلركات اليمينية املتطرفة القائمة عىل هذا التحرك 
إن اهلدف املعلن لـ  » الصندوق« هو »مجع التربعات إلقامة 
النشاطات  كافة  متويل  ذلك  يف  بم  الثالث  املقدس  اهليكل 
األول  املشرتك  النشاط  وكان  اهليكل«،  إلقامة  التحضريية 
هلذه احلركات اليهودية املتطرفة الست، والذي تم يف وقت 
عملة  قطعة  وتوزيع  سك  يف  متثل  املايض  العام  من  سابق 
للقطعة  دوالر(   8.4( شيكاًل  عرشين  بمبلغ  مصنوعة 

الواحدة.
التي  األوىل  النشاطات  إحدى  إىل  الصحيفة  وأشارت 
سيتم متويلها من أموال صندوق اجلمعات اليمينية ستكون 
تصاميم  لوضع  مهندسني  بني  منافسة  تنظيم  عن  اإلعالن 
إعادة  خطط  نطاق  يف  الرشيف  األقىص  املسجد  ملحيط 
وحمافل  دوائر  هلا  تعد  التي  املزعوم  اليهودي  اهليكل  بناء 
احلركات  أن  الصحيفة  وأوضحت  اليهود.  املتطرفني 
الصندوق  تأسيس  يف  اشرتكت  التي  الصهيونية  اليمينية 
الذي يقف عىل رأسه الربوفيسور اليميني املتطرف » هيلل 
فايس« املقيم يف مستوطنة واد قانا شمل سلفيت تضم كاًل 
من "احلركة من أجل إقامة اهليكل املقدس"، "معهد اهليكل 
"هذه أرضنا" حركة  "حي وباقي" حركة  املقدس"، حركة 

»نساء من أجل بيت املقدس«، وحركة »إىل جبل هامور«.
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رئيس  غيلون  لكرمي  خطري  اعرتاف  يف  الحقًا  وجاء 
»أنه  السابق  بيت«  الصهيوين »الشني  الداخيل  جهاز األمن 
عشية االنسحاب األخري من سيناء عام 1982 كانت خطة 
جمموعة  أيدي  عىل  األقىص  واملسجد  الصخرة  قبة  تفجري 
يمينية متطرفة جاهزة للتنفيذ غري أن تردد أحد الذين أعدوا 
وأوضح  تنفيذها.  دون  حال  األخرية  اللحظة  يف  اخلطة 
أحرونوت  يديعوت  صحيفة  نرشته  له  مقال  يف  غيلون 
تفجري  خطة  عىل  القائمني  أن   2000/4/25 يوم  العربية 
قبة الصخرة كانوا ثالثة أشخاص من املتزمتني أيديولوجيا 
وهم دان باري ويوشاع بن شوشان وهيودا عتصيون وانضم 
إليهم فيم بعد شخص رابع يدعى مناحيم ليفني الذي خدم 

يف اجليش يف وحدة الوسائل اخلاصة لسالح اهلندسة.
وقال غيلون أنه عندما دخلت الفكرة مرحلة التخطيط 
أصبح هناك حاجة لدخول شخص يفهم بقضية التفجريات 
عىل  بدأ  والذي  الصورة  عىل  ليفني  مناحيم  دخل  وعندها 
وقال  الصخرة.  قبة  لنسف  العمليايت  بالتخطيط  الفور 
 21 جتنيد  يف  الفرتة  تلك  يف  نجحت  املجموعة  إن  غيلون 
وقاموا  استخبارية  معلومات  مجع  يف  وبــارشوا  شخصًا 
بجوالت ميدانية يف املسجد األقىص حتى أن أحدهم ختفى 
يف إحدى املرات بزي كاهن وادعى أنه كاهن فرنيس يقوم 
ببحث عن املسجد األقىص ويتاج إىل دراسة املسافات بني 
األعمدة التي تستند عليها قبة الصخرة وقام حراس املسجد 

بمساعدته واستقبلوه بحفاوة بالغة وساعدوه يف مهمته.
وتابع يقول: »وخالل عامني طور ليفني أجهزة خاصة 
وصل  القبة..  عليها  تستند  التي  األعمدة  نسف  أجل  من 
شديدة  مواد  استخدام  األفضل  من  بأنه  االستنتاج  إىل 

االنفجار«.
موجودة  تكن  مل  ليفني  اختارها  التي  املواد  هذه  ولكن 

ختضع  وكميتها  للجيش  التابعة  اهلندسة  وحدات  يف  إال 
للرقابة، وهنا اضطر ليفني إىل التفكري بوسيلة أخرى وكان 
احلل يف »الثعبان املدرع« وهي وسيلة قتالية كانت رسية يف 
ألغام  حقل  إىل  يطلق  صاروخ  عن  عبارة  وهو  احلني  ذلك 
مضاد للدبابات يمل يف ذيله كمية كبرية من املادة الناسفة 

املختارة.
وقال الكاتب أن ليفني كان يعرف أن »الثعبان املدرع« 
من  عدد  مع  تسلل  وهكذا  املدرعات  وحدات  يف  موجود 
اجلوالن  هضبة  يف  مدرعات  قاعدة  إىل  املجموعة  أعضاء 
املجموعة  قامت  وبعدها  الناسفة.  املادة  عىل  وحصلوا 
العملية حيث  التي ستستخدم يف  الناسفة  العبوات  بإعداد 
أعدوا اسطوانات تفجري لتوجيه الصدى إىل الداخل نحو 
األعمدة، وقال غيلون: »لقد عثرنا عىل هذه العبوات التي 
تم إخفاؤها يف كفار ابرهام يف بتاح تيكفا )شمل( بكاملها 
مغلقة بالبولياتيلني وجاهزة لالنفجار«. وتقرر وفقًا لغيلون 
الباب  وهو  الرمحة  باب  هو  اخلطة  تنفيذ  مكان  يكون  أن 
ألن  إسالمية  مقربة  فوق  ويقع  للرشق  يتجه  الذي  املغلق 
ارتفاع السور هناك هو األقل وألنه ال يوجد حراس يف هذه 

املنطقة.
ويف نيسان عام 1982 وعشية تنفيذ املرحلة األخرية من 
االنسحاب من سيناء قال غيلون أن »كل يشء كان جاهزًا 
للتنفيذ.. ولكن مناحيم ليفني تردد يف ذلك احلني«. وتابع: 
التخيل  تم  الرئيسية يف اخلطة  الشخصية  ليفني هو  »ملا كان 
عن الفكرة وهكذا نجت قبة الصخرة ومتت احليلولة دون 
نشوب حرب يف املنطقة«. ويف عام 1984 اعتقلت الرشطة 
فرصة  انتظار  يف  كانوا  الذين  املجموعة  باقي  الصهيونية 

جديدة لتنفيذ العملية.
وقبيل وخالل وبعد مفاوضات كامب ديفيد ـ 2 والتي 
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القدس  قضية  عىل  كثريًا  املتفاوضة  األطراف  فيها  ركزت 
واألماكن املقدسة، أثارت مصادر عديدة احتملية االعتداء 
عىل املسجد األقىص الرشيف، وكان من بني أهم املعلومات 
هآرتس  صحيفة  نرشته  تقرير  يف  جاء  ما  الصدد،  هبذا 
»أسس  فيه:  جاء  حيث   ،2000/7/25 يوم  الصهيونية 
ألرض  الرئيس  احلاخام  كوك  كوهني  إسحق  احلاخام 
"إرسائيل" املدرسة  إقامة  من  عامًا  مخسني  "إرسائيل" قبل 
الدينية »تورات كهنيم« التي اعتربت مدرسة جيدة باملقارنة 

مع املدارس الدينية اليهودية األخرى يف تلك الفرتة«.
عام  البالد  زار  مسيحي  انجليزي  صحايف  وكتب 
1922م زار بالصدفة املدرسة الدينية، فور عودته إىل بالده 
»شاهدت هيودا يف القدس يستعدون إلقامة اهليكل املقدس 
ولن يستغرب من ذلك من يعرف ما حتمله معها النبوءات«.
اهليكل  جبل  حركات  دائرة  احلني  ذلك  منذ  واتسعت 
دزينة  حوايل  الصهيوين  الكيان  يف  اآلن  وتعمل  املقدس، 
من املؤسسات التي هتتم بشؤون جبل اهليكل املزعوم بدءًا 
غرشون  برئاسة  القديمة  اهليكل«  جبل  »أمناء  حركة  من 
أدوات  يبني  الذي  املقدس«  »املعهد  بـ  ومرورًا  سولومون 
اهليكل ويبحث بتارخيه وانتهاء بحركات مثل »حي وقائم« 
برئاسة  املقدس«  اهليكل  »إقامة  وحركة  عتسيون  برئاسة 
تعزيز  أجل  من  اآلن  تعمل  التي  البوييم  يوسف  احلاخام 

الوجود اليهودي يف املسجد األقىص.
ويف خضم عملية التسوية يف كامب ديفيد 2 والذي كان 
من ضمنه جمرد السمح برفع علم فلسطني فوق املقدسات 
»ال  أيام  عدة  قبل  لطالبه  معروف  حاخام  قال  اإلسالمية 
نبكي يف هذه املناسبة فقط خراب اهليكل قبل ألفي عام بل 
ونبكي أيضًا خرابه اليوم« مشريا إىل ذكرى هدم اهليكل يف 

تلك األيام.
إبداء  إمكانية  به  تستقبل  الذي  األسف  ينطوي  وال 
تنازالت يف القدس واملسجد األقىص بأوساط املتدينني فقط 
عىل تعبري عن اهلوة القائمة بني اآلراء املختلفة يف اجلمهور 

الصهيوين، بل ويمل يف طياته أخطارًا كبرية.
تقدير�ت »�ل�ساباك«

العامة  الصهيونية  املخابرات  يف  اليهودي  القسم  رسم 
)الشاباك( تصورات خمتلفة حول املسجد األقىص يف حال 
التوصل لتسوية تركز عىل إبداء تنازالت كبرية. شاهد باراك 
هذه الورقة التي ترتكز عىل حتذيرات من إمكانية قيام هيود 
بمحاولة  القدس  حركات  هامش  عىل  يظهرون  متطرفني 
املس باملساجد يف املسجد األقىص، وتتناول حتذيرات حمددة 

عدة بؤر أخطار:
اعتمد  دينية  أبعاد  بنشاطاهتا  تتدخل  جمموعات  ـ  أ 
بعض أعضاء التنظيم اإلرهايب اليهودي قبل 16 عامًا عىل 

»هكياله«.
ملخططاهتم  روحي  كمصدر  اليهودي  الرس  توراة  ـ  ب 
سبيل  وعىل  املرشفة،  الصخرة  قبة  لتدمري  ختطيطهم  لدى 
املسجد  إزالة  »جيب  أنه  ساسون  بن  هيوشاع  اعتقد  املثال 
األقىص من موقعه وذلك ألن غري اليهود يعتربونه مصدر 
وملخططاهتم  للعرب  الروحي  املصدر  ويشكل  حياهتم 
اخلاصة باملس بالكيان الصهيوين وباإلمكان اليوم تشخيص 
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وجود جمموعات صغرية كهذه«.
�خلال�سة �ملكثفة

واحلقائق  املعطيات  من  الكبري  الكم  ذلك  أرضية  عىل 
نسف  وحماوالت  وخمططات  بنوايا  واملتعلقة  الذكر  سابقة 
وهدم وإزالة األماكن املقدسة يف املسجد األقىص الرشيف، 
لبناء وإقامة اهليكل الثالث املزعوم، فإن مساحة الدالالت 
استنباطها  يمكن  التي  األساسية  واالستخالصات 
وهي  هلا،  حرص  ال  مرتامية  حتتها،  مشددة  خطوط  ووضع 
املؤامرات  تواصل  مع  يتزامن  بم  والتطور  للتجدد  قابلة 
القدس  ضد  املستمرة  االحتاللية  واجلرائم  واالنتهاكات 
يف  هنا،  التوقف  القصوى  األمهية  من  ولعله  ومقدساهتا. 
التي  الساطعة  الكبرية  احلقيقة  عند  املكثفة  اخلالصة  هذه 
ال يتجادل حول صحتها مقدسيان أو فلسطينيان من أهل 

الداخل وهي:
القدس تتعرض لعملية تفريغ واستيطان وهتويد  ـ أن   
بالتايل  املدينة  وأن  يمل،  أو  يكل  وال  يتوقف  ال  جارف 
ما  إذا  والسيادي  والسيايس  التارخيي  للضياع  تتعرض 
هي  ما  عىل  والدولية  العربية  الفلسطينية  األوضاع  بقيت 
واملخططات  النوايا  أن  كذلك:  املكثفة  واخلالصة  عليه. 
وهدم  نسف  إىل  الرامية  اليهودية  الصهيونية  واملساعي 
وإزالة املقدسات اإلسالمية وحتى املسيحية حقيقية وقائمة 
وفاعلة وتتعاون وتتكامل يف تطبيقها عىل األرض املقدسية 
احلكومية  واألدوات  واألجهزة  اجلهات  خمتلف  من 
الوزارية والربملانية والبلدية الصهيونية، وخمتلف التنظيمت 
الرسية  العنرصية  املتطرفة  اليهودية  اإلرهابية  واحلركات 

منها والعلنية.
الصهيوين  اإلقدام  احتملية  أن  أيضًا  املكثفة  واخلالصة 
مستبعدة،  ليست  املقدسة،  األماكن  تدمري  عىل  اليهودي 

السالم  أجواء  كل  من  بالرغم  متفاقمة  متزايدة  هي  بل 
والتسويات السياسية وعمليات التطبيع اجلارية بوترية غري 

طبيعية هتافتية كارثية خمجلة.
تأكيد مكانتها وأمهيتها  التي حرصنا عىل  القدس  ـ أن   
العرب  لدى  السياسية  /احلضارية/الدينية/  التارخيية 
تكون  أن  جيب  العامل،  ولــدى  واملسيحيني  واملسلمني 
والدولية  العربية  املرجعيات  ذات  هي  احلل  يف  مرجعياهتا 
وليست املرجعيات والصيغ الصهيونية من جهة أوىل، كم 
والقومية  الفلسطينية  الوطنية  األوليات  قمة  أن حتتل  جيب 

والسياسية العربية والدينية اإلسالمية من جهة ثانية.
فلسطينية  مسؤولية  هي  املقدسة  املدينة  مسؤولية  إن  ـ   
فقط،  فلسطينية  ليست  وقضيتها  األوىل  بالدرجة  وعربية 
وبالتايل فإن املعركة عىل القدس من أجل اسرتجاعها عربية 
وال  فلسطينية،  معركة  ليست  واملستقبل،  والسيادة  اهلوية 
جيب أن تكون كذلك ليستفرد بالفلسطينيني كم تشاء دولة 
الكيان، وإنم هي معركة فلسطينية عربية إسالمية مشرتكة، 
وال جيوز الفصل بني كل هذه العنارص واالرتباطات امللحة 

احلاسمة يف حتديد مصري القدس.
الدينية  الوالية  حول  ليس  القدس  عىل  الرصاع  إن  ـ   
وسيادة  هوية  رصاع  هو  وإنم  فقط  املقدسة  األماكن  عىل 
ومستقبل، ورصاع حول أن تكون القدس صهيونية وحتت 
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وحتت  وإسالمية  عربية  تكون  أن  أو  الصهيونية،  السيادة 
السيادة العربية.

واإلسالمي  العريب  الفلسطيني  التعاطي  يرتقي  فهل 
فالدويل مع ملف وقضية القدس إىل مستوى مكانة املدينة 
واألخطار الدامهة التي تتهددها باعتبار أهنا تتهود يوميًا ويف 
كل ساعة ومعرضة للضياع. فالقدس لنا.. عربية إسالمية 

اجلذور واالمتداد واالنتمء.
خمططات �سهيونية لهدم �لق�سور �الأموية

بنوايا  املتعلق  ذاتــه  السياق  ويف  أخــرى  جهة  ومن 
وخمططات االحتالل الرامية إىل هدم األقىص وبناء اهليكل 
فجر مسؤول إسالمي بارز يف القدس املحتلة قنبلة جديدة 
حينم كشف النقاب عن: خمطط صهيوين يستهدف توسيع 
حائط الرباق "املبكى كم يدعون"من اجلهة الغربية للمسجد 
األقىص إىل اجلهة اجلنوبية منه بقصد هتويد املكان وختريب 

املعامل اإلسالمية.
الــرتاث  جلنة  رئيس  بكريات  ناجح  الشيخ  ــال  وق
األموية  للقصور  واهلدم  التخريب  أعمل  إن  اإلسالمي 
الصهيونية تسعى من  جارية عىل قدم وساق وأن اجلهات 
لليهود من أجل  املنطقة  املعامل إىل حتضري  إزالة تلك  خالل 
جنويب  مدخل  وجود  إىل  يشري  الدعاء  حتقيقا  فيها  الصالة 
اآلثار  سلطة  أن  بكريات  وأوضح  اهليكل.  يسمونه  ملا 
بمحاذاة  خمتلفة  حفر  آالت  املوقع  إىل  أدخلت  الصهيونية 
هبدم  الفور  عىل  وقامت  األقىص  للمسجد  اجلنويب  السور 
عدد من بقايا القصور األموية وصب سقف باطون وعمل 
مدرج خاص وتواصل تلك اجلهات العمل يف املوقع رغم 
اإلجراءات  خطورة  من  بكريات  الشيخ  وحذر  إسالميته. 

الصهيونية التي هتدد املسجد األقىص.
وقال بكريات »هناك خوف كبري مما جيري خاصة أهنم 

بوابة  وهو  املرواين  للمصىل  الثالثي  الباب  أمام  يعملون 
يزيلون  اآلن  وهم  األموية  والقصور  اإلمارة  لدار  رئيسية 
بقايا القصور واألبنية القائمة رغم أن القانون ال جييز تغيري 
املعامل إال أهنم استخدموا اآلالت واملعدات وقاموا بصب 

اإلسمنت املسلح«.
هبا  يعملون  التي  املنطقة  يف   « قائاًل  بكريات  وأضاف 
خطورة  وهناك  األقىص  املسجد  إىل  مبارشة  تؤدي  مغارة 
كم  جرائم  الرتكاب  متطرفة  صهيونية  عنارص  تسلل  من 
أن تلك األعمل تناقض االدعاءات الصهيونية بشأن مكان 
الغربية من  يقع يف اجلهة  إنه  يقولون  املبكى فمن جهة هم 
أهنم  تثبت  واحلفر  التخريب  أعمل  أن  إال  األقىص  سور 
وذلك  املبكى«  »حائط  يسمونه  ما  دائرة  توسيع  ياولون 
الشيخ  وناشد  املنطقة«.  وهتويد  املسجد  إحاطة  هبدف 
بكريات كافة املسؤولني وعىل رأسهم األوقاف اإلسالمية 
رضورة التحرك لوضع حد هلذه االعتداءات املتكررة بحق 
املقدسات اإلسالمية مؤكدًا أن األوقاف هي صاحبة احلق 
الصهيونية »صحيفة  اآلثار  دائرة  وليست  األماكن  يف هذه 

احلياة اجلديدة الفلسطينية 1999/8/31«.
عرش مراحل هلدم األقىص تّم اهناؤها

املرحلة األوىل: متتد من أواخر عام 1967م حتى هناية 
عام 1968م ومتيزت بحفر 70 مرتًا أسفل احلائط اجلنويب 

للمسجد األقىص خلف املئذنة.
املرحلة الثانية: من عام 1969م حتى 1970م ومتيزت 

بحفر 80 مرتًا من سور املسجد األقىص.
وقد  1973م  حتى  1970م  عام  من  الثالثة:  املرحلة 
املحكمة  أسفل  خالهلا  الصهيونية  احلفريات  وصلت 
الرشعية ومخسة أبواب هي السلسلة، واملطهرة، والقطانني، 
الدين البرصي، إضافة إىل أربعة مساجد  واحلديد، وعالء 
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ومئذنة قايتباي وسوق القطانني. وأدت احلفريات وأعمل 
التهويد إىل حتويل قسم من املحكمة اإلسالمية إىل كنيس، 
وتصدعت املعامل التارخيية لرباط الكرد واملدرسة اجلوهرية.
1973م  عام  من  امتدتا  واخلامسة:  الرابعة  املرحلتان 
حتى أواخر 1975م وشملتا املنطقة الواقعة خلف احلائط 
وسور  للمسجد،  الرشقي  القسم  أسفل  املمتد  اجلنويب 
املسجد األقىص الرشقي بطول 80 مرتًا، كم شملتا األروقة 

السفلية للمسجد األقىص.
املرحلة السادسة: بدأت عام 1975م وهدفت إىل إزالة 
قبور الصحابة وإقامة جزء من املتن ـ زه الوطني الصهيوين 

عليها.
املرحلة السابعة: جاءت تطبيقًا ملرشوع اللجنة الوزارية 
الصهيونية لعام 1975م القايض بضم املمتلكات اإلسالمية 
احلفريات  واستمرار  )املبكى(  الرباق  حائط  إىل  هنائيًا 
أبو مدين  اخلالدية وزاوية  واملكتبة  الرشعية  املحكمة  حتت 

الغوث، وقد اهنارت كلها إضافة إىل 35 بيتًا.
انطلقت  التي  املرحلة  هذه  تعترب  الثامنة:  املرحلة 
ملوك  مدافن  »كشف  شعار  حتت  الثمنينات  بدايات  مع 
املسجد  طالت  التي  احلفريات  أخطر  من  "إرسائيل"« 
طي  تزال  ال  التي  األنفاق  من  كبري  عدد  حفر  إذ  األقىص، 
هذه  من  قسم  أمر  افتضاح  إىل  التقرير  وأشار  الكتمن. 
احلفريات عىل يد الشيخ رائد صالح رئيس بلدية أم الفحم، 
املرة  هذه  ويف  القدس  يف  األوقاف  ودائرة  األقىص  ومجعية 
وقعت مواجهات دامية بني املصلني واملستوطنني وخالهلا 

بدأ احلفر حتت املسجد األقىص مبارشة.
أعيد  وفيها  1981م  عام  تنفيذها  بدأ  التاسعة:  املرحلة 
تشارلز  اإلنكليزي  الكولونيل  اكتشفه  الذي  النفق  فتح 
احلفر  الصهيونية  اآلثار  بدأت  فيم  بعد،  فيم  وأغلق  وارن 

باجتاه املسجد األقىص الرشيف يف اجلانب األسفل يف منطقة 
املغاربة.  باب  خمرتقًا  والقطانني  السلسلة  بايب  بني  املطهرة 
وزعمت  األقىص  املسجد  حتت  السفىل  املنطقة  إىل  ويمتد 
تعود  النفق  يف  املكتشفة  اجلدران  أن  االحتالل  سلطات 

هليكل سليمن وأطلقت عليه نفق احلشمونائيم.
الرشعية  املحكمة  حتت  احلفر  تم  املرحلة  هذه  وخالل 
وذلك عام 1987م حتت بناء املدرسة التنكيزية، واستمرار 
العديد من  احلفر جنوب املسجد األقىص نجم عنه تصدع 
ونجم  واهنيارها،  التجارية  واملحال  واملدارس  العقارات 

عن احلفريات سقوط البوابة الرئيسة لدائرة األوقاف.
بافتتاح جزء من  املرحلة العارشة: توجت هذه املرحلة 
نفق احلشمونائيم عشية عيد الغفران اليهودي مساء االثنني 
عن  اإلعالن  وأسفر  مرتًا،   250 طوله   1996 أيلول   24
مواجهات  اندالع  عن  املسؤولني  كبار  بحضور  افتتاحه 
هي األعنف بسبب األقىص، مما اضطر احلكومة الصهيونية 
احلكومة  حفريات  وكانت  إغالقه،  وإشاعة  الرتاجع  إىل 
حيث  مرت،   400 النفق  طول  بلوغ  يف  سامهت  الصهيونية 
يمتد من احلي الغريب العريب اإلسالمي عىل طول أساسات 
احلي  شمل  إىل  يصل  حتى  احلرم  أسفل  الــرباق  حائط 

اإلسالمي.



 مزاعم اليهود
يف هيكل �صليمان

Ü نظرة على �ملنظمات و�جلماعات �الإرهابية �ليهودية

Ü إ�سر�ئيليات �لهيكل.. ومز�عم �ليهود�

Ü !!!هل هيكل �سليمان، هو �مل�سجد �الأق�سى؟
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�مل�سدر: قد�س بر�س

العاملة  اليهودية  اإلرهابية  واملنظمت  اجلمعات  تتعدد 
اهليكل  وإقامة  املبارك،  األقىص  املسجد  هدم  أجل  من 
اجلمعات  تلك  معظم  ويقود  مكانه.  املزعوم  اليهودي 
ضباط عسكريون سابقون، وتشكل معظمها برعاية ظاهرة 

أو خفية من جيش االحتالل اإلرسائييل.
وجيمع بعضها إضافة إىل العديد من اإلرهابيني اليهود 
السالح، عددا  استعمل  املدربني جيدا عىل  املتعصبني، من 
بأن  يؤمنون  الذين  األمريكيني،  اإلنجيليني  املسيحيني  من 
السيد  عودة  ييرس  جمدها  قمة  وبلوغها  العربية  الدولة  قيام 

املسيح عليه السالم.
اليميني  التوجه  نحو  الصهيوين  املجتمع  اجتاه  ومع 
الساعية  واملنظمت  اجلمعات  تلك  نفوذ  يتزايد  املتطرف، 
احلد،  هــذا  عند  يقف  ال  ــر  األم لكن  األقــىص..  هلــدم 
فاحلكومات الصهيونية املتعاقبة، من يمني ويسار، حرصت 
األنفاق  حفر  عىل  وعملت  اإلسالمية،  اآلثار  طمس  عىل 
حتت أساسات األقىص املبارك، حتى ينهار من تلقاء ذاته يف 

أبسط هزة أرضية ترضب املنطقة.
ويذهب الباحث نزار محيد يف مقاله املعنون بـ "املنظمت 
واجلمعات اليهودية املعنية هبدم األقىص"، املنشور يف جملة 
)معلومات دولية( إىل أن سلطات االحتالل قامت بالعديد 
تتصدع  حتى  وحتته،  األقىص  املسجد  حول  احلفريات  من 
املباين  مجيع  وإزالة  هبدم  قامت  كم  بناؤه،  وينهار  جدرانه، 
ومساكن  وأسواق  وزوايا  ومساجد  معاهد  من  اإلسالمية 

جماورة  أو  ومالصقة  احلفريات،  منطقة  فوق  قائمة  ومقابر 
حلائط الرباق.

الغربية  الضفة  ألرايض  االحتالل  بدء  مع  أنه  ويضيف 
من  اليهود  املستوطنون  نشط   1967 عام  غزة  وقطاع 
متطرفة،  إرهابية  منظمت  إقامة  يف  وغريهم  املتدينني 
بمساعدة من جيش االحتالل، وعملوا عىل االستيطان يف 
الضفة الغربية، عىل أهنا جزء من أرض )إرسائيل( الكربى، 
التي نادى هبا زعمء التطرف الديني يف الدولة العربية، كم 
عملت تلك املنظمت واحلركات عىل ختريب احلرم القديس 
أو  سليمن"  "هيكل  يسمى  ما  وإقامة  إلزالته،  الرشيف 

اهليكل الثالث املزعوم عىل أنقاضه.
ويرى الباحث محيد أن هذه التنظيمت قد غذت تطرفها 
ومن  العنرصية،  الصهيونية  األيديولوجية  من  وعنرصيتها 
واصلت  التي  عصاباهتا،  وبقايا  املتطرف،  اليمني  حركات 
املتطرف  اليمني  »تنظيمت  ومن   ،1948 عام  بعد  نشاطها 
واحلركات  األحزاب  ومن  العربية،  الدولة  إىل  الوافدة 
بني  زاوج  واسعا،  تيارا  شكلت  التي  املتطرفة،  الدينية 

نظرة على املنظمات واجلماعات الإرهابية اليهودية
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العداء  هوس  يقوده  الديني،  والتطرف  اليميني  التطرف 
اإلرهابية  تنظيمته  وأفرز  االستيطان،  وهسترييا  للعرب، 

اجلديدة«.
رسخت  قد  املنظمت  تلك  أن  محيد  الباحث  ويعترب 
وإحراقه،  األقىص  ختريب  عىل  أفرادها  ودربت  جهدها، 
املسلحة  العصابات  شكل  أخذت  وقد  حرمته،  وتدنيس 

واملتزمتة دينيا، التي تعمل بصورة علنية أو رسية وأمهها:
جماعة "غو�س �ميونيم"

وتطلق  اإليمن،  كتلة  ومعناها  ايمونيم"  "غوش  مجاعة 
أسسها  وقد  الصهيوين.  التجديد  حركة  أيضا  نفسها  عىل 
من  وتعد   ،1974 عام  )مايو(  أيار  يف  ليفنجر  مويش 
وهي   ،1973 عام  )أكتوبر(  أول  ترشين  حرب  إفرازات 
حركة مجاهريية دينية متطرفة، تسعى لالستيطان يف الضفة 
األقىص،  أنقاض  عىل  اهليكل  إلقامة  وتعمل  غزة،  وقطاع 
ايمونيم"  "غوش  وترفع  ذلك،  لتحقيق  بالعنف  وتؤمن 
إرسائيل"،  أرجاء  كل  يف  "االستيطان  عبارة  هلا  شعارا 
حتظى  وهي  بالقوة،  فلسطني  من  العرب  طرد  إىل  وتدعو 
التيارات احلزبية، وهذا ما  بدعم حكومي، وبدعم خمتلف 

أكسبها قوة شعبية.
حركة حي فاكيام )�حلي �لقيوم(

فإن  املصادر  لبعض  ووفقا  متأخر.  وقت  يف  تأسست 

ومنظمة  العربية  الدولة  عليه  وقعت  الذي  املبادئ،  اتفاق 
التحرير الفلسطينية، هو الذي أدى إىل ترسيع الكشف عن 
وجود هذه احلركة، التي تشكل نواة عقائدية صلبة، ويعيش 
معظم أعضائها البالغ عددهم مئات، يف مستوطنات "غوش 
عتسيون"، وهم يف الغالب ضباط من وحدات خمتارة، ومن 
زعمئها مردخاي كربال وهيودا عتسيون، الذي كان عضوا 
يف التنظيم الرسي اليهودي، وهو الذي وضع خطة لتفجري 
هذه  خططت  وقد  الثمنينيات،  أوائل  األقىص  املسجد 
احلركة عدة مرات لنسف املسجد األقىص، واعتقل أفواج 

من أعضائها أكثر من مرة.
ويعد املنظر الصهيوين "شبتاي بن دوف"، الذي كان من 

أعضاء التنظيم الرسي اليهودي أيضا، مرشدا للحركة.
حركة هتحيا )�لنه�سة(

غري  توجهات  تظهر  يمينية،  سياسية  حركة  وهي 
وعنرصية  تطرفا  اإلرهابية  احلركات  أكثر  من  وتعد  دينية، 
عام  )يوليو(  متوز  إىل  ظهورها  ويعود  العربية،  الدولة  يف 
عىل  احتجاجا  "حريوت"،  حركة  عن  انشقت  إذ   ،1979
اتفاقات كامب ديفيد، وانضم إليها قسم من مجاعة "غوش 
"إرسائيل" الكاملة".  ايمونيم" و"حركة املخلصني ألرض 
بالسيطرة عىل منطقة املسجد األقىص،  وهذه احلركة معنية 

ألن ذلك يقق إلرسائيل السيادة والقوة.
جماعة �أمناء �لهيكل

عام 1983  لنفسها  أنشأت  متطرفة،  دينية  وهي مجاعة 
اهليكل". وتسعى  "جبل  أو  البيت"،  "جبل  صندوق مجعية 
فرع  وهلا  األقىص،  املسجد  منطقة  هتويد  إىل  اجلمعة  هذه 
ماديا،  خالله  من  يمدها  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف 
الرئيس  كاليفورنيا، لكن مركزها  مسيحيون متطرفون من 
يف القدس املحتلة. وتضع هذه اجلمعية نصب عينها هدفا 
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أساسيا هو إعادة بناء اهليكل الثالث املزعوم يف نطاق "جبل 
البيت".

الساحة  يف  اليهودية  الصالة  بإقامة  اجلمعة  هذه  وتقوم 
أبرز رموزها ستانيل  )املبكى(. ومن  الرباق  املحيطة حلائط 
يعمل  وكان  إفريقيا،  جنوب  من  أصال  وهو  جولدفوت، 
التي  اإلرهابية،  شرتين  جمموعة  لصالح  خمابرات  رجل 
عام  برنادوت  الكونت  املتحدة  األمم  وسيط  اغتالت 

.1948
حركة كاخ )ع�سبة �لدفاع �ليهودية(

ومعناها "بالبندقية"، وهي حركة يمينية متطرفة أسسها 
كاهانا،  مائري  األمريكي  اليهودي  احلاخام   1972 عام 
الذي ولد وقتل يف نيويورك، والذي مثل حركته يف الربملان 
الصهيوين احلادي عرش عام 1984. ويعرف كاهانا بآرائه 
كل  من  الفلسطينيني  العرب  لطرد  الداعية  التلمودية 

فلسطني بالقوة، لتبقى خالصة لليهود.
سياسية،  هيئة  احلركة  هذه  يف  اهلرم  قمة  يف  ويرتبع 
وتعليمية  مالية  وهيئات  عسكرية،  هيئة  قاعدته  ويف 
التي  الطرقات،  عىل  األمن  جلنة  هلا  وتتبع  وأيديولوجية، 

نشطت يف فرتة االنتفاضة األوىل.
حركة كهانا حي

وهي حركة إرهابية يمينية متطرفة ال ختتلف عن حركة 
كاخ، من حيث األيديولوجية، إنم توجد خالفات شخصية 
مستوطنة  يف  أفرادها  معظم  ويقيم  احلركتني.  قادة  بني 
بنيامني،  زعيمهم  مع  الغربية،  الضفة  شمل  تبوح"  "كفار 

طريقة  عىل  نفسه  يرى  الذي  كاهانا،  مائري  احلاخام  نجل 
حمتملة  ألهداف  عدة  سجالت  مساعده  مع  ويملك  أبيه، 
ضدهم  ختريب  وأعمل  هلجمت  وخمططات  العرب،  ضد 
احلركة  هلذه  اخلارجية  النشاطات  وينظم  ممتلكاهتم.  وضد 

يوكتمئيل يعقوب، ذو السجل اإلجرامي الدموي.
جمموعة ح�سمونائيم

وهي إحدى املجموعات اإلرهابية الفاشية، التي تتأثر 
بحركة كاخ، وتأسست يف وقت متأخر، ويتزعمها اإلرهايب 
العنف  إىل  باللجوء  أعضاؤها  عرف  وقد  لرنر.  يوئيل 
إىل  ذلك  ويرجع  العالية،  العسكرية  وباخلربة  الشديد، 
العسكرية اجتهوا إىل هدف  أن فرغوا من اخلدمة  بعد  أهنم 
سياسة  عىل  متمردين  بالقوة،  املقدس  بيت  عىل  السيطرة 
اخلطوة خطوة، املتبعة من احلكومة، ومطالبني بطرد السكان 
نفتسال  افيغدور  احلاخام  ويعد  كلها.  القدس  من  العرب 

رئيس رابطة التاج القديم، األب الروحي هلذه املجموعة.
قبة  تفجري  بمحاولة  قامت  املجموعة  هذه  أن  يذكر 
الصخرة يف متوز )يوليو( من عام 1982، غري أن املحاولة 
فشلت، عندما تم اكتشاف الشحنات الناسفة قبل انفجارها.

منظمة بيتار )منظمة الشباب التصحيحيني(
وهي منظمة صهيونية تأسست عام 1923، وهلا فروع 
يف عدد من الدول، إضافة إىل وجودها يف الدولة العربية، 
األقىص.  ساحة  يف  اليهودية  الصلوات  بإقامة  هتتم  وهي 
الذي  رابينوفت وجرشون سلمون،  املحاميان  قادهتا  ومن 

يرتأس أيضا جمموعة آل هار هاشم.



العدد 4

46

ملف الشهر
ONmoslim     line.com

حركة )ت�سوميت( �أي مفرتق �لطرق
األركان  رئيس  أنشأها  متطرفة،  قومية  حركة  وهي 

)أكتوبر(  أول  ترشين  يف  وذلك  إيتان،  رفائيل  السابق 

تطرفا يف  اليهود  أشد  من  إيتان  أن  عام 1983. ومعروف 

استعمل العنف ضد العرب حني كان رئيسا لألركان.

منظمة سيوري تسيون

الدينية  املدرسة  بإرشاف  تعمل  تطوعية،  رابطة  وهي 

دعم  وتتلقى  خريية،  مجعية  شكل  يف  وتظهر  "غليتستا"، 

واجليش  القدس  وبلدية  اإلرسائيلية  املعارف  وزارة  من 

املزعوم  اهليكل  إزاء  الوعي  تعميق  إىل  وهتدف  الصهيوين. 

والقدس لدى اليهود عامة واجليش خاصة، وتقوم بتنظيم 

القدس.  يف  اليهودية  الدينية  األماكن  إىل  دورية  رحالت 

وهناك مدرسة تساندها، وهتيئ اليد العاملة للمؤامرة ضد 

كوهانيم"  "عطريت  الدينية  املدرسة  هي  املقدس،  بيت 

املوجودة يف احلي اإلسالمي من القدس العربية.

املتزمتة  اإلرهابية  املنظمت  من  أخرى  جمموعة  وهناك 

املنظمت  من  شهرة  أقل  لكنها  ذاهتــا،  ــداف  األه حتمل 

تلك  حتقيق  إىل  وتسعى  آنفا،  ذكرها  تم  التي  واجلمعات 

جيش  يف  القتال  احرتفوا  أفــراد  خالل  من  ــداف،  األه

االحتالل ، ومنها:

موؤ�س�سة هيكل �لقد�س
مؤسسها اليهودي ستانيل جولدفوت، الذي انشق عن 

اإلدارية مخسة من  اهليكل"، وتضم يف هيئتها  "أمناء  مجاعة 

الجرت  األمريكي  الفيزيائي  منهم  اإلنجيليني،  النصارى 

دولفني، الذي حاول مع جولد فوت التحليق فوق املسجد 

بواسطة  "اكس"  باشعة  لتصويرها  الصخرة  وقبة  األقىص 

دولفني  ابتكره  الذي  املغناطييس،  االستقطاب  جهاز 

يف  مقام  األقىص  أن  للعامل  ليثبت  األرض،  باطن  لتصوير 

موضع اهليكل.

منظمة ي�سفيات �تريت كوهانني
احلاخام  إىل  جذورها  وتعود  الكهنويت،  التاج  وتعني 

ابراهام يتسحاق كول. ويؤمن اتباعها بأهنم طالئع احلركة، 

قريب  عهد  حتى  وكانوا  اهليكل.  يف  املسرية  ستبدأ  التي 

"جبل اهليكل"، حتى  يمتنعون عن الذهاب إىل ما يسمونه 

تلك  صدرت  وقد  عنده.  بالصالة  لليهود  فتوى  تصدر 

هندسية  خطط  لدهيا  املنظمة  وهذه   .1985 عام  الفتوى 

دورية  ندوات  تعقد  وهي  املزعوم،  اهليكل  إلنشاء  جديدة 

عن اهليكل وسبل العمل إلعادة بنائه.

حركة �إعادة �لتاج ملا كان عليه
جمموعة  يرك  الذي  فوخيتونفر،  يرسائيل  ويتزعمها 

ويعملون  يسيطرون  الذين  املتعصبني،  الشباب  من  عنيفة 

أهنا  بدعوى  القدس،  يف  عدة  ومبان  بيوت  عىل  لالستيالء 

يقومون  يستولوا عليها  أن  وبعد  لليهود.  ملكا  يوما  كانت 

وهيدفون  لليهود.  لتمليكها  القانونية  اجلوانب  برتتيب 

اإلسالمي  احلي  أرايض  عىل  االستيالء  إىل  ذلك  وراء  من 

احلركات  لصالح  األقىص،  املسجد  بمحاذاة  القدس،  يف 

اليهودية.
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جمموعة �آل هار ها�سم
ومعناها إىل جبل اهلل، وهي جمموعة تعمل من أجل ثبات 
اهليكل، ويرتأسها املحامي جرشون سلمون. وقد حاولت 
جمموعة منها إقامة صالة هيودية يف املسجد األقىص يف 14 
لساحة  "املوالون  حركة  وهناك   .1987 )أغسطس(  آب 
الصخرة  قبة  أرض  عىل  االستيالء  إىل  هتدف  التي  املعبد"، 

واألقىص وما جاورمها، ويقودها سلمون نفسه.
حركة �ال�ستيالء على �الأق�سى

األقىص،  املسجد  هدم  إىل  عالنية  يدعون  وأعضاؤها 
"أرض  من  املسلمني  السكان  مجيع  طــرد  إىل  إضافة 
مدينة  هتويد  أيضا  احلركة  هذه  أهداف  ومن  إرسائيل". 
اخلليل، واالستيالء عىل املسجد اإلبراهيمي، الذي أطلقوا 
يرسائيل  رموزها  أبرز  ومن  ماكفري".  "كنيس  اسم  عليه 
لعدد  الروحي  املرشد  يعد  الذي  آرائيل، واحلاخام كورن، 
املسجد  عىل  باالعتداء  قاموا  الذين  اليهود،  الشبان  من 

األقىص عام 1968.
حركة �أمنا

أي األمانة أو امليثاق، وهي تنظيم استيطاين تضم زعامته 
القبعات  ذوي  من  اليهود،  املتدينني  الشباب  من  عددا 
الدينية، وهم يسعون إىل  املنسوجة، ومن خرجيي املدارس 
بث مفاهيم اجتمعية بني اليهود، تعتمد عىل اإليمن الديني 
عىل  التمرد  إىل  وتدعو  املسيح،  بظهور  اخلالص  بقرب 
تنادي  ما  مع  تعارض  أي  حدث  إذا  القائمة،  املؤسسات 
به التوراة. وهي تتحرك عمليا ملنع االنسحاب من املناطق 
املحتلة عام 1967، باالستيالء عىل عرشات املستوطنات، 

وجعلها هيودية حتت األمر الواقع.
ع�سابة لفتا )قبيلة يهوذ�(

إمكانيات  وعندها  قوي،  نفوذ  ذات  جمموعة  وهي 

ينسفوا  أفرادها مرات عدة أن  عسكرية كبرية. وقد حاول 
املسجد األقىص وقبة الصخرة، عن طريق وضع متفجرات 

فيها، لكن حماوالهتم باءت بالفشل.
تنظيم �سري د�خل �جلي�س

اإلعداد  أثناء  يف   1984 عام  التنظيم  هذا  اكتشف 
سالح  بواسطة  اجلو،  من  األقىص  املسجد  قصف  ملحاولة 
الوجود. ومعظم أعضاء  الصهيوين، إلزالته متاما من  اجلو 

هذا التنظيم ليسوا من اجلمعات الدينية املتدينة املعروفة.
وهناك عدد كبري من احلركات اإلرهابية الرسية حمدودة 
"حريب  حركة  منها  متمثلة  أهــداف  وذات  العضوية، 
"موكيد ياهف"، وحركة  ديفيد"، أي سيف داود، وحركة 
"دوف"  ومنظمة  جدعون"،  "سيف  وحركة  "تسفيا"، 
"التنظيم  ايال  ومنظمة  "غال"،  وحركة  اخلونة"  "قمع  أي 

اليهودي املقاتل".
»ما  أن  التالية  باخلالصة  بحثه  محيد  الباحث  وخيتم 
ستار  حتت  املتخفية  اإلرهايب  الطابع  ذات  التنظيمت  هذه 
امتهنت  "دولة"  عن  مصغرة  صورة  إال  اليهودي  الدين 
األماكن  أمهية  احلائط  عرض  ضاربة  والتدمري،  القتل 
بالنسبة للمسلمني واملسيحيني، أصحاب األرض  املقدسة 

األصليني«. 
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نهى علي

�مل�سدر: موقع �إ�سالم �أون الين

يشغل اهليكل مكانًة خاصة يف وجدان اليهود اآلن؛ إذ 
يعترب أهم مبنى للعبادة حسب زعمهم، فقد مرَّ هذا اهليكل 
بعدة مراحل زمنية، وتبدأ قصته بأساطري حول كيفية بنائه، 
ووقت  طريقة  حول  باحلقائق  خملوطة  بخرافات  وتنتهي 

إعادة بنائه.
 »اهليكل« يف العربية »بيت مهقداش«، أي بيت املقدس 
اللغات  الكبري يف كثري من  البيت  تعني  أو »هيخال« وهي 

السامية، ويقصد به مسكن اإلله.
بوسط  العامل  مركز  يف  أنه  اليهود  عند  التصّور  وكان 
يقع  الذي  األقداس  )فقدس  الدنيا  بمركز  الواقعة  القدس 
ة العامل، وأمامه حجر األساس:  يف وسط اهليكل بمثابة رُسَّ

النقطة التي خلق اإلله العامل عندها، واهليكل هو كنز اإلله 
ر بناء اهليكل  أثمن من السموات واألرض، بل إّن اإلله قرَّ

بكلتا يديه قبل خلق الكون(.
وترجع قصة اهليكل إىل قديم الزمان؛ إذ كان العربانيون 
الشهادة  خيمة  يف  يوضع  الذي  العهد  تابوت  يملون 
الضحايا  موا  قدَّ كنعان  يف  استقرارهم  ومع  االجتمع،  أو 
والقرابني لآلهلة يف هيكل حميل أو مذبح متواضع مبني عىل 

تلٍّ عال.
خمتلفة،  أماكن  يف  اإلرسائيلية  العبادة  مراكز  ظهرت 
ولكن مل يصْل ملرتبة املركز الديني الذي جتتمع عليه القبائل 
العربانية املتناثرة، إىل أْن قام نبي اهلل داود عليه السالم برشاء 

ا. أرض من »أورنا« اليبويس ليبني عليها هيكاًل مركزيًّ
وتوىلَّ ابنه سليمن عليه السالم مهمة البناء التي أنجزها 

اإ�صرائيليات الهيكل.. ومزاعم اليهود
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ي »هيكل سليمن«  من الفرتة 960 ـ 953 ق.م؛ وهلذا ُسمِّ
سليمن  قام  اليهودي  الزعم  وحسب  األول«،  »اهليكل  أو 
أو هضبة  املقدس  بيت  اهليكل فوق جبل موريا جبل  ببناء 
الصخرة،  وقبة  األقىص  املسجد  فوقها  يوجد  التي  احلرم 
جبل  باسم  اإلنجليزية  الكتابات  يف  اجلبل  هذا  إىل  ويشار 
جبل  »هرهابيت«  بالعربية  وهو   ،Temple mount اهليكل 

البيت )بيت اإلله( .
س سليمن جزءًا كبرًيا من ثروة الدولة واأليدي  وقد كرَّ
عدة  قامت  منه  االنتهاء  وبعد  اهليكل،  لبناء  فيها  العاملة 
ثورات انتهت بانقسام مملكة سليمن إىل مملكتني صغريتني، 
أماكن متفرقة، وهو ما شتَّت مركزية  وبناء عدة هياكل يف 
العبادة، وأفقد اهليكل كثريًا من أمهيته، وهجم فرعون مرص 
»شيشنق« عىل مملكة هيودا، وهنب نفائس اهليكل، كم هامجه 
»يو آش« ملك اململكة الشملية وهنبه هو اآلخر، وقد هّدم 
البابيل هيكل سليمن عام 586م، ومحل كل   » »ُبْخَت َنرصَّ

أوانيه املقدسة إىل بابل.
ومع هدم هيكل سليمن قام »زروبابل« أحد كبار الكهنة 
الذين سمح هلم اإلمرباطور الفاريس »قورش« بالعودة إىل 
فلسطني بإعادة بناء اهليكل يف الفرتة 520 ـ 515ق.م، أي 
يف أربعة أعوام، ومل يكن يف عظمة هيكل سليمن، ومعظم 
اهليكل  عن  كثريًا  خيتلف  مل  إنه  القول  إىل  يميلون  الباحثني 
»بخت  هاجم  حينم  أنه  إىل  هذا  ويعود  بنيته،  يف  األول 
نرص« اهليكل مل هيدمه، وإنم هنبه وأحرقه، فتآكلت األجزاء 
اخلشبية من البوابات واألسقف واحلوائط، أما بقية اهليكل 
املعمري فقد بقيت كم هي، وقد َلِعب هذا اهليكل مثله مثل 
التي  الكهنة  فئة  عىل  رشعية  إسباغ  يف  أساسيًا  دورًا  سابقه 
صارت الفئة اإلدارية األساسية يف مقاطعة هيود أو»هيودا« 
القربانية  والعبادة  الكهنوتية  النخبة  واكتسبت  الفارسية، 

هذا  أن  إال  خاصة،  أمهية  القرابني(  تقديم  عىل  )املعتمدة 
يف  الرابع  »أنطيوخوس«  قبل  من  للنهب  ض  تعرَّ اهليكل 
»اإلله  لزيوس  مذبحًا  فيه  وبنى  امليالد،  قبل  الثاين  القرن 
األب عند اإلغريق«، ثم تاله بومبي اإلمرباطور الروماين، 

وبعده هنبه براسوس أيًضا.
هيكل هريود �لثاين

الذي  امللك »هريود« )27 ق.م(  بناه  الذي  اهليكل  هو 
هذا  إىل  ويشار  »ملك«،  لقب  يمل  حاكًم  الرومان  عيَّنه 
الثاين  اهليكل  قصة  وترجع  الثاين«.  »اهليكل  بأنه  اهليكل 
»زروبابل«  هيكل  وجد  العرش  هريود  اعتىل  حينم  أنه  إىل 
اليهود.  إلرضاء  آخر  هيكل  بناء  فقرر  للغاية،  متواضًعا 
وبدأ يف بنائه عام 20 ـ 19ق.م، فقام هبدم اهليكل القديم، 
إمتامه،  دون  فمت  طوياًل  وقتًا  البناء  يف  العمل  واستمرَّ 
وكانت  )64م(،  الثاين«  »أجريبا  عهد  حتى  البناء  واستمر 
هدمه  عندما  األخرية  اللمسات  إىل  حاجة  هناك  تزال  ال 

»تيتوس« عام 70م.
ع  وسَّ فقد  املساحة،  يف  األول  الثاين  اهليكل  ويفوق 
من  مكونة  احلوائط  من  بسلسلة  اهليكل  نطاق  هريود 
ني من األعمدة طوهلم )5،50(، تضم منطقة مساحتها  صفَّ
915×152×1595×1025 قدًما، ويمكن الوصول إليه 

من عرب بوابات وأربعة جسور.
وأعيدت تسميته فنسب إىل قيرص روما »مارك أنطوين«، 
امللكي  الرواق  أكربها  معّمدة  أروقة  يضم  السور  وكان 
الذين  افون  والرصَّ القرابني  ذبائح  بائعو  فيه  يتجمع  الذي 
يدفعه  الذي كان  املقدس«  »الشيكل  إىل  العمالت  لون  يوِّ
ما  مبارشة  األسوار  هذه  داخل  ويوجد  للهيكل،  اليهود 
مسموحًا  كان  اليهودي  غري  ألن  األغيار«؛  »ساحة  ى  ُيسمَّ

هلم بالدخول فيها.
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�لهيكل �لثالث
وهو مصطلح ديني هيودي يشري إىل عودة اليهود بقيادة 
األيام،  آخر  يف  اهليكل  بناء  إلعادة  صهيون؛  إىل  )املاشيح( 
ويذهب الفقه اليهودي إىل أن اهليكل الثالث ال بد أن ُيعاد 
تمَّ  فقد  أخرى،  مرة  القربانية  العبادة  شعائر  وتقام  بناؤه، 
للهيكل،  التلمود مع وصف دقيق  الشعائر يف  تدوين هذه 
البناء،  إعادة  أجل  من  أدعية  صلواهتم  يف  اليهود  ويتلو 
بناء  تتضارب مع هذا، حول مسألة موعد وكيفية  واآلراء 
أنه  الغالب  اليهودي  الفقهي  والرأي  املستقبل،  يف  اهليكل 
يتعني عليهم االنتظار إىل أن يلَّ العرص )املشيحاين( بمشئية 
اإلله، وحينئذ يمكنهم أن يرشعوا يف بنائه، ومن ثم جيب أال 
ببنائه، فمثل هذا الفعل من  ل اليهود األمور ليقوموا  يتعجَّ

قبيل التعجيل بالنهاية.
بأيٍد  ُيْبنى  لن  اهليكل  أن  ويذهب موسى بن ميمون إىل 
برشية، كم ذهب راش إىل أن اهليكل الثالث سينزل كاماًل 
مدنَّسون  اليهود  مجيع  أن  اليهود  أحبار  ويرى  السمء،  من 

يتم  أن  بد  وال  املقابر،  أو  املوتى  مالمستهم  بسبب  اآلن 

تطهريهم برماد البقرة احلمراء، وملا كان اليهود )مجيًعا( غري 

هضبة  أو  موريا  )جبل  اهليكل  أرض  إن  وحيث  طاهرين، 

ُيَعّد  إليها  هيودي  أي  حتول  فإن  طاهرة،  تزال  ال  احلرم( 

خطيئة، ويضاف إىل هذا أن مجيع اليهود حتى الطاهر منهم 

يرم عليه دخول قدس األقداس الذي يضم تابوت العهد؛ 

املوضع  عىل  يدوسوا  ال  حتى  قداسة،  األماكن  أكثر  ألنه 

أن  اليهودي كذلك  الفقه  له عن طريق اخلطأ، ويف  القديم 

تقديم القرابني أمر حمرم؛ ألن استعادة العبادة القربانية ال بد 

أن يتم بعد عودة )املاشيح( التي ستتم بمشيئة اإلله.

اليهود  أن  يرى  حيث  ذلك،  بنقيض  يقول  من  وهناك 

يتعني عليهم إقامة بناء مؤقت قبل العرص )املشيحاين(، وأنه 

يل لليهود دخول منطقة جبل »موريا« هضبة احلرم »جبل 

يصبح  ومل  األقلية،  رأي  يزال  ال  هذا  لكن  املقدس«،  بيت 

جزءًا من أحكام الرشع اليهودي.
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حممد �حل�سيني �إ�سماعيل

 �مل�سدر: موقع �لكاتب على �الأنرتنت 

»�حلقيقة �ملطلقة« )بت�سرف(

منظور  من  إرسائيل  بني  عىل  الضوء  إلقاء  جيب  بداية؛ 
القرآن الكريم )أو العهد احلديث( ]1[، فبني إرسائيل هم 
املسلمون  وهم  السالم(  )عليه   ]2[ يعقوب  النبي  أوالد 
األوائل يف املنطقة العربية، ومن املعلوم أن اهلل )عز وجل( 

مل ينزل سوى اإلسالم دينا عىل مجيع األنبياء والرسل وربم 
كان هذا املنظور بدهييا أو منطقيا، طاملا وأن الدين مصدره 
اهلل  وأن  وطاملا  اإلنسان،  مصدره  وليس  وجل(  )عز  اهلل 
هو  الدين  يكون  وأن  فالبد  متغري،  وال  واحد  وجل(  )عز 
اآلخر واحد وال متغري، وهكذا يصبح اإلسالم هو الدين 
بنوح  مارا  آدم،  عهد:  منذ  وجل(  )عز  املوىل  عن  الصادر 
منتهيا  وعيسى،  وموسى  ويوسف،  ويعقوب  وإبراهيم، 

هل هيكل �صليمان، هو امل�صجد الأق�صى؟!!! 
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إبراهيم  السالم، وهلذا كانت وصية  بمحمد، عليهم مجيعا 
)عليه السالم( لبنيه، كم كانت وصية يعقوب أي إرسائيل 
بعد  من  اإلسالمي  بالدين  الكامل  االلتزام  لبنيه،  أيضا 
َبنِيِه  ا إْبَراِهيُم  موهتم كم يأيت هذا يف قوله تعاىل، }َوَوىصَّ هِبَ
إاِلَّ  مَتُوُتنَّ  َفاَل  يَن  الدِّ َلُكُم  اْصطَفَى   َ اهللَّ إنَّ  َبنِيَّ  َيا  َوَيْعُقوُب 
إْذ  امْلَوُت  َيْعُقوَب  إْذ َحرَضَ  ُشَهَداَء  ُكنُتْم  أْم  ْسِلُموَن  مُّ َوأنُتم 
َقاَل لَِبنِيِه َما َتْعُبُدوَن ِمْن َبْعِدى َقاُلوا َنْعُبُد إهَِلََك َوإَِلَه َءابائَِك 
إْبَراِهيَم َوإْسَمِعيَل َوإْسَحاَق إهَِلًا َواِحًدا َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن{ 

)البقرة:133(
وأحفاده  السالم(  )عليه  يعقوب  أوالد  يصبح  وهكذا 
الرشق  منطقة  يف  األوائل  املسلمون  هم  إرسائيل  بنو  أي 
بني إرسائيل  الكريم، ويظل حال  القرآن  بشهادة  األوسط 
وحتى  إرسائيل(  )أي  يعقوب  عهد  منذ  دينا  اإلسالم  عىل 
أي  موسى،  لبعثة  يكن  ومل  السالم(،  )عليه  موسى  بعثة 
الشعب  أو  فرعون  يف  اإلسالمي  بالدين  تبشريية  أهداف 
البعثة عىل طلب موسى )عليه  املرصي، بل اقترصت هذه 
السالم( من فرعون مرص بالسمح له أن يأخذ بني إرسائيل، 
الفرعون  أن اضطهدهم هذا  بعد  واخلروج هبم من مرص، 
اضطهادا بالغا أثناء إقامتهم فيها، وكان هذا الطلب صدعا 
وأخيه  )عز وجل( ملوسى  املوىل  الصادر عن  اإلهلي  لألمر 
هارون، كم جاء ذلك يف قوله تعاىل}فأتَِيا ِفْرَعْوَن َفُقواَل إِنَّا 
َرُسوُل َربِّ الَعامَلنَِي أْن أْرِسْل َمَعَنا َبنِي إرْسائِيَل{ )الشعراء: 
}أْن  السالم(،  )عليه  موسى  رسالة  هي  فهذه   )17 ـ   16
َبنِي إرْسائِيل، أي ال تبشري وال دعوة لفرعون  َمَعَنا  أْرِسْل 
العتناق الدين اإلسالمي أو خالفه، بل متحورت الرسالة 
حول جمرد السمح لبني إرسائيل باخلروج مع موسى )عليه 
السالم( من مرص، وقصة اخلروج هي قصة دينية مشهورة 
ومعروفة تقريبا للجميع، حيث تنتهي هذه القصة بمحاولة 

فرعون مرص من منع موسى ومعه بني إرسائيل من اخلروج 
من مرص فيقوم بمطاردهتم واللحاق هبم، حيث ينتهي األمر 
به بالغرق يف أليم، يف البحر األمحر، هو وجنوده، وينجي اهلل 
)عز وجل( نبيه موسى ومن معه من بني إرسائيل من ظلم 

هذا الفرعون اجلائر.
بني  خروج  صاحبت  التي  املادية  املعجزات  كل  ومع 
إرسائيل مع موسى من مرص إال إهنم مل يمتثلوا لألمر اإلهلي 
به،  بالرشك  قاموا  بل  وجل!!!  عز  وحده  بعبادته  القايض 
بالتيه يف  وعبادة األوثان!!! فيقىض اهلل )عز وجل( عليهم 
هذا  يتغري  حتى  سنة  أربعني  ملدى  وختومها  سيناء  صحراء 
تكون  قد  بعده،  من  أخرى  أجيال  لتأيت  الفاسد،  اجليل 
أحسن حاال من سابقتها، وتتنزل التوراة أي أسفار الرشيعة 
/ األسفار اخلمسة األوىل من العهد القديم يف هذه األثناء، 
يموت  ثم  السالم(،  )عليه  موسى  عىل  التيه،  فرتة  يف  أي 
موسى بعد ذلك، ويدفن يف سيناء، وخيلفه يف قيادة الشعب 

اإلرسائييل من بعده: يشوع بن نون
الكتاب  روايــات  حسب  وعىل  نون  بن  يشوع  ويأيت 
واإلبادة  والقتل،  والنهب  السلب  قواعد  لرييس  املقدس 
الكتاب  يف  االتباع  واجبة  دينية  رشعة  وجيعلها  اجلمعية 
اإلرهاب  مسلسل  بدأ  الذي  اخلليفة  ذلك  فهو  املقدس، 
وهنب  املنطقة،  هذه  مدن  شعوب  ضد  والقتل  واإلبــادة 
أرضهم  عىل  واالستيالء  أعراضهم،  وإباحة  ممتلكاهتم، 
اإلجرامية  األعمل  هذه  لتناقض  ونظرا  حق،  وجه  بدون 
يقوم  أن  لزم  فقد  احلق،  اإلسالمي  الدين  معطيات  مع 
واقع  عن  املقدس  الكتاب  نصوص  بتحريف  إرسائيل  بنو 
أو  مسوغ،  إيل  االستناد  يمكنهم  حتى  اإلهلي،  التنزيل 
تفويض إهلي، لتربير كل ما يقرتفونه من آثام وإجرام، ضد 

شعوب هذه املنطقة، وضد شعوب العامل أمجع فيم بعد.
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التلمودي  العامل من املنظور  فاملعلوم جيدا أن: شعوب 
]4[ هم ذلك: اجلوييم، أي هم تلك احليوانات التي خلقها 
اهلل لبني إرسائيل يف صورة برش!!! لكي يستبيحوا دمائها، 
وهيدروا أعراضها، وينهبوا أمواهلا!!! وهكذا ظهرت لعنة 
بني إرسائيل عىل هذه املنطقة، منذ تويل يشوع بن نون خالفة 
الشعب اليهودي عقب موت موسى )عليه السالم(، وحتى 

وقتنا املعارص.
هل هيكل �سليمان، هو �مل�سجد �الأق�سى؟!!!

اإلسالمي  املنظور  من  اليهودي  الدين  يكن  مل  وهكذا؛ 
 One ( سوى إحدى النسخ األوىل للديانة اإلسالمية نفسها
(، وبالتايل ما   of the versions of the Islamic Religion

كان  بل  اليهودية،  الديانة  اسم  عليها  يطلق  أن  ينبغي  كان 
الدين اإلسالمي ]5[  الطبيعي هو  أن يكون اسمها  ينبغي 
يقال  والتوراة،  اليهودية  الديانة  عن  هنا  يقال  ما  وبدهيي؛ 
وجل(  )عز  فاملوىل  واإلنجيل،  املسيحية  الديانة  عن  أيضا 
يبني لنا يف قرآنه املجيد أنه، طاملا وأنه )أي اهلل( واحد وال 
متغري، فالبد وأن يكون الدين الصادر عنه هو اآلخر واحد 
وال متغري، فالدين من املنظور اإلسالمي ليس سوى: البالغ 
)الكون  للوجود  اخلالق  وتعاىل(  اهلل )سبحانه  الصادر عن 
واألكوان املتطابقة(، للبرشية مجعاء لتعريفها بالغايات من 
تنال اخلالص  الغايات، حتى  خلقها وحتمية حتقيقها هلذه 

املأمول والسعادة األبدية املنشودة.
للبرشية ديانات خمتلفة بل  ينبغي أن يكون  وبالتايل؛ ال 
وهلذا  هلا  الواحد  املطلق  اخلالق  عن  صادر  واحد  دين  هو 
الوجود، طاملا وأن الغايات من اخللق ال متغرية، وأن هذا 
الدين: هو الدين اإلسالمي ]6[، كم وأن القرآن الكريم من 
The Mod�  املنظور اإلسالمي ليس سوى: العهد احلديث:
ern Testament، بالنسبة إىل الديانات السابقة عليه، كم جاء 

ُه َفْهُم اْلَعْقِل  هذا يف حديث الرسول]7[»َعَلْيُكْم بِاْلُقْرآِن َفإِنَّ
ِن َعْهًدا«  مْحَ َوُنوُر احْلِْكَمِة َوَيَنابِيُع اْلِعْلِم َوَأْحَدُث اْلُكُتِب بِالرَّ
ًقا  قِّ ُمَصدِّ وكم جاء يف قوله تعاىل }َوَأنَزْلَنا إَِلْيَك اْلِكَتاَب بِاحْلَ

َا َبنْيَ َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيِه{ )املائدة: 48( ملِّ
الكتاب  من   / قبله  بم  يديه:  بني  ملا  ]التفسري: مصدقا   
ومهيمن: شاهدا )عليه( والكتاب بمعنى كتب اهلل السابقة 
عىل القرآن مثل: صحائف إبراهيم، وتوراة موسى، ومزامري 

داود، وإنجيل عيسى [
الرساالت  أو  الكتب  آخر  هو  الكريم  القرآن  أن  أي 
الصادرة عن املوىل )عز وجل( للبرشية مجعاء ال ختصيصية 
فيه جلنس أو قوم أو لون، بل هو كتاب صادر لكل البرش، 
وال  فيها  لبس  ال  بنصوص  الكريمة  آياته  هذا  توضح  كم 

غموض.
عليهم  وسليمن  داود  من  كال  يصبح  املنظور  هذا  ومن 
السالم مها من أنبياء اهلل ال مرية يف هذا، كم وأن دينهم هو 
اإلسالم ]8[، وبذلك يكون داود وسليمن مها أول من أقاما 
اخلالفة اإلسالمية يف هذه املنطقة، منطقة الرشق األوسط، 
وهبذا مل يكن أجداد اليهود احلاليني سوى املسلمني األوائل 

يف هذه املنطقة، ويرتتب عىل هذه املعاين السابقة ما ييل:
من  وسليمن  لداود  مكن  قد  وجل(  )عز  اهلل  أن  أوال: 
البد  وبدهيي  املنطقة،  هذه  يف  إسالمية  خالفة  أول  إقامة 
وأن تكون هذه اخلالفة قد قامت عىل أسس خمتلفة متاما عم 
ورد ذكره يف الكتاب املقدس، أي ال قتل / وال إبادة / وال 
تطهري عرقي لشعوب املنطقة / وال إحالل، بل يمكن أن 
مشابه  بسيناريو  اإلسالمية،  اخلالفة  هذه  قامت  قد  تكون 
كثريا لسيناريو الدعوة يف زمن الرسول حممد، وبقيت هذه 
)أي  األوائل  املسلمون  دام  ما  قائمة  اإلسالمية  اخلالفة 
ورشائعه،  اهلل  حدود  عىل  قائمني  احلاليني(  اليهود  أجداد 
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وكذا األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
احلق،  الدين  عن  وبانحرافهم  أسف  وبكل  ولكن 
وعبادة  اهلل،  بعبادة  وإرشاكهم  وكفرهم،  وعصياهنم، 
هيودا،  أصبحوا  املقدس(  الكتاب  هذا  بنّي  )كم  األصنام 
بإزالة  اهلل  عاقبهم  وهلذا  وجل،  عز  هلل  مسلمني  وليسوا 
ملكهم، أي إزالة اخلالفة اإلسالمية من هذه املنطقة ]9[، 
ألهنا مل تعد إسالمية بأي حال من األحوال، وقد نبه املوىل 
عىل  املنزلة  الكتب  بتحريف  بقيامهم  ذلك  إىل  وجل(  )عز 
}َأَفَتْطَمُعوَن  تعاىل  قوله  يف  جاء  كم  علم،  بعد  من  أنبيائهم 
ُثمَّ  اهلّلِ  َكاَلَم  َيْسَمُعوَن  ْنُهْم  مِّ َفِريٌق  َكاَن  َوَقْد  َلُكْم  ُيْؤِمُنوْا  َأن 

ُفوَنُه ِمن َبْعِد َما َعَقُلوُه َوُهْم َيْعَلُموَن{ )البقرة: 75( رِّ ُيَ
اإلرساء  رحلة  يف  اهلل  برسول  َي  ُأرْسِ عندما  ثانيا: 
واملعراج )عام 621 م( من املسجد احلرام بمكة إىل املسجد 
املسجد  من  به  عرج  ثم  )القدس(،  بأورشليم  األقىص 
املوازية  أو  املتطابقة  )األكوان  العىل  السموات  إىل  األقىص 
الرحلة  هذه  عن  لريوي  مكة  إىل  بعدها  ليعود   ،)]10[
هذه  حدوث  عىل  مادي  صدق  بدليل  ويأيت  وحكمتها، 
ومنهم من سبق  ـ  لقومه  األقىص  املسجد  بوصفه  الرحلة، 
َحتَّى  َأْنَعُت  ِزْلُت  َفَم  َأْنَعُت،  »َفَذَهْبُت   :]11[ ـ  رآه  وأن 
اْلَتَبَس َعيَلَّ َبْعُض النَّْعِت، َفِجيَء بِامْلَْسِجِد )أي جاء به املالك 
َأْنُظُر َحتَّى ُوِضَع ُدوَن َداِر ِعَقاٍل  جربيل عليه السالم( َوَأَنا 
 ِ ْعُت َفَواهللَّ ا النَّ ُه َوَأَنا َأْنُظُر إَِلْيِه، َفَقاَل اْلَقْوُم َأمَّ َأْو ُعَقْيٍل، َفَنَعتُّ
َلَقْد َأَصاَب« وهكذا وصف الرسول املسجد األقىص وهو 
ينظر إليه كدليل صدق عىل حدوث هذه الرحلة املعجزة، 
األقىص  املسجد  أن  نقول  أن  سوى  يسعنا  ال  املعنى  وهبذا 
كان موجودا بالفعل قبل هجرة الرسول إىل املدينة، أي قبل 
باملدينة،  الرسول  بناء أول مسجد يف اإلسالم، أي مسجد 
الطبيعي  اإلرث  هو  األقىص  املسجد  يصبح  املعنى؛  وهبذا 

يف   ،]12[ وسليمن  داود  أنشأها  التي  اإلسالمية  للخالفة 
هذه املنطقة.

الدين  وحتريف  اإلسالمية  اخلالفة  بزوال  وبدهيي؛ 
املسجد  داخل  يف  والصور  واألصنام  التمثيل  أدخلت 
األقىص )عىل سبيل املثال: أدخل يربعام عجلني ذهبيني يف 
التطبيقي  التفسري   / للخطية  األمة  قاد  كم  اليهودي  املعبد 
للكتاب املقدس ص: 768(، متاما كم أدخلت هذه األوثان 
من قبل يف املسجد احلرام بمكة، وبظهور اإلسالم وكم هو 
معلوم بالرضورة أزال الرسول هذه األصنام والوثنيات من 

داخل املسجد احلرام بعد أن قام بفتح مكة.
وبالتايل؛ فمن املتوقع أن يكون اخلليفة عمر بن اخلطاب 
قد قام بإزالة مثل هذه الوثنيات واألصنام يف حالة وجودها 
يف املسجد األقىص عند فتحه للقدس )أي ألورشليم(، كم 

فعل الرسول باملسجد احلرام، عند فتحه ملكة.
ثالثا: تستخدم لفظ أو كلمة هيكل: Temple يف الكتاب 
 the house of the الرب:  بيت  لكلمة:  مرادفة  املقدس 
Lord، وكم هو معلوم أن لفظ: بيت اهلل، أو، بيوت اهلل، هو 

نفس اللفظ الذي يطلقه اإلسالم عىل املساجد، كم يأيت هذا 
ِفيَها اْسُمُه  َوُيْذَكَر  ُتْرَفَع  ُ َأن  َأِذَن اهللَّ ُبُيوٍت  يف قوله تعاىل}يِف 
ُيَسبُِّح َلُه ِفيَها بِاْلُغُدوِّ َواآْلَصاِل{ )النور: 36( وهبذا املعنى 

يصبح اهليكل هو املسجد يف الدين اإلسالمي.
رابعا: وهبذا املعنى السابق، طاملا وأن اهليكل يف حقيقة 
داود  لكون  ونظرا  اإلسالمي،  الدين  يف  املسجد  هو  األمر 
وسليمن من أنبياء اهلل، ويدعون بنفس دعوة األنبياء مجيعا، 
وهي أال وهي اإلسالم، وعبادة اهلل الواحد األحد، فالبد 
وأن يكون ما قام سليمن )عليه السالم( ببنائه هو مسجد، 
وليس معبدا يوي أصناما!!! لذا؛ ال ينبغي أن يوي هيكل 
سليمن )أو بمعنى أدق مسجد سليمن( يف داخله أي متاثيل 
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ملالئكة أو شياطني )الكاروبيم( أو مذبح، أو خالفه، كم هو 
احلال مع اهليكل املزمع إنشاؤه يف الوقت احلارض من واقع 
مقال:  يف  بيناه  الذي  النحو  )عىل  املقدس  الكتاب  وصف 

هيكل سليمن وعبادة الشيطان(.
اإلسالم  حاربه  ما  هي  األصنام  أو  األوثان  هذه  فمثل 
وصور  األصنام  أو  التمثيل  كانت  فقد  ظهوره،  بداية  منذ 
املالئكة متأل الكعبة )بيت اهلل احلرام( قبل ظهور اإلسالم، 
ثم أمر الرسول هبدم هذه التمثيل أو األصنام وإزالة الصور 
منها عقب فتحه ملكة، وهنا يمكننا رؤية اخلالف اجلوهري 
بني اليهودية احلالية وأصنامها يف املعابد )متاثيل الكاروبيم، 
واملذبح(، واملسيحية احلالية وأصنامها يف الكنائس )متاثيل 
اإلسالم،  وبني  واملذبح(،  والعذراء،  والصليب،  املسيح، 
دين التوحيد اخلالص، الذي ال يوي أيا من هذه الوثنيات 

الفكرية داخل املساجد.
حتى  أو  ادعوا  أو  اليهود  قطع  ما  إذا  واآلن،  خامسا: 
برهنوا بأي صورة من الصور، عىل أن املسجد األقىص قد 
بني يف مكان اهليكل، فلن يكون معنى هذا سوى أن املسجد 
احلق،  اهليكل  هو  اإلسالمية  اخلالفة  مرياث  نفسه  األقىص 

ألنه مرياث النبي سليمن )عليه السالم( الداعي لإلسالم.
املسجد  بأن  الرسول  عن  التارخيية  الروايات  وتفيد 
األقىص قد شيد بعد املسجد احلرام بأربعني سنة، وملا كان 
إبراهيم )عليه السالم(، هو الذي رفع قواعد املسجد احلرام 
بان  بمكة حوايل سنة 2150 ق، م.، لذلك يعترب هو أول 
قد شيد  األقىص  املسجد  يكون  وبالتايل؛  احلرام،  للمسجد 
السالم(  )عليه  إبراهيم  أيام  هناية  ويف  احلرام  املسجد  بعد 
أول  بداية  قبل  أي  م،  ق،   2100 سنة  حوايل  أي  تقريبا، 
ظهور لبني إرسائيل يف التاريخ بأكثر من 100 سنة عىل أقل 
تقدير، ألن بني إرسائيل هم أحفاد إبراهيم )عليه السالم(، 

قد شيده  األقىص  املسجد  بأن  تفيد  أخرى  روايات  وهناك 
يعقوب أي إرسائيل )عليه السالم( وجدده فيم بعد سليمن، 

وبالتايل يكون هيكل سليمن هو املسجد األقىص.
عىل  بنيت  التي  األوىل  الثالثة  املساجد  تكون  وبذلك 
كوكب األرض هي: املسجد احلرام )بمكة( بني حوايل سنة 
2150 ق.م، / ثم املسجد األقىص )بالقدس( بني حوايل 
بنائه سليمن )عليه  أعاد  أو  ُجّدده  م، وقد  سنة 2100 ق، 
السالم( سنة 959 ق، م، / ثم املسجد النبوي والذي تم 

بنائه يف املدينة سنة 622 ميالدية.
هذا وقد عمل اإلسالم منذ بداية ظهوره عىل إزالة كل 
داخل  من  ومذابح  وصور  ومتاثيل  أصنام  من  الوثنية  آثار 
بيوت اهلل!!! وبالتايل يكون اإلسالم قد صحح فكر بيوت 
أي:  اهليكل  عليه:  يكون  أن  ينبغي  وما  املساجد(  )أي  اهلل 
هو  األقىص،  املسجد  يصبح  وبالتايل  احلق،  الرب  بيت 
املزمع  الوثني  سليمن  هيكل  وليس  احلق،  سليمن  مسجد 

إنشاؤه يف الوقت احلارض.
بأن  اليهود  زعم  صحة  بفرض  حتى  نرى؛  سبق  ومما 
يف  ق.م،   959 سنة  يف  الوثني  هيكله  ببناء  قام  قد  سليمن 
لكون  املنطقة  يف  احلق  هلم  فليس  األقىص،  املسجد  منطقة 
 1200 بحوايل  التاريخ  هذا  قبل  األقىص  املسجد  وجود 

سنة!!!
وصف  يف  جتاوز  أدنى  هناك  ليس  بأنه  بالذكر  وجدير 
احلارض  الوقت  يف  إنشاؤه  إرسائيل  حتاول  الذي  اهليكل 
نفسه  املقدس  الكتاب  ألن  الوثني،  سليمن  هيكل  باسم: 
يعرتف رصاحة بأن سليمن هو ذلك: احلكيم الذي أدخل 
التفسري  كذلك:  )أنظر  إرسائيل!!!  إىل  األصنام  عبادة 
التطبيقي للكتاب املقدس سفر امللوك األول / ص: 697( 
وهبذا املعنى يمكن القطع بأن اهليكل املوصوف يف الكتاب 
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قام  والتي  الوثنية،  املعابد  أو  اهلياكل  أحد  هو  املقدس 
سليمن بإنشائها عىل زعم الكتاب املقدس إرضاء لزوجاته 
السبعمئة، والذي كان هييم هبن حبا وشوقا، كم يذكر ذلك 
أنظر   /  )12 ـ   1  :11 ])1مل  رصاحة  املقدس  الكتاب 
كذلك مقال الكاتب: هيكل سليمن وعبادة الشيطان دراسة 

من واقع نصوص الكتاب املقدس[.
إىل  املقدس  الكتاب  مرتجم  أن  املعنى؛  هذا  يؤكد  ومما 
اللغة العربية مل يشأ أن يتورط يف استخدام كلمة: معبد عند 
ترمجته لكلمة: Temple باإلنجليزية، )نسخة امللك جيمس: 
( والتي تعني: معبد، ألنه يعلم متاما أن كلمة: معبد   KJV

يف اللغة العربية تطلق عىل معابد الديانات الوثنية القديمة، 
من  بدال  هيكل  كلمة:  العربية  إىل  املرتجم  استخدم  وهلذا 
يف  ذكرها  ترد  مل  معبد  كلمة:  أن  والغريب  معبد،  كلمة 
الكتاب املقدس الصادر بالعربية وال مرة بعهديه القديم أو 
اجلديد، علم بأن كلمة: معبد هي الكلمة السائدة يف الرتمجة 

اإلنجليزية للكتاب املقدس عند احلديث عن معابد اليهود، 
واإلنجليزية  العربية  الرتمجتني  من  كال  أن  مالحظة  مع 
للكتاب املقدس، صادرة عن نفس اللغات األصلية وهي: 

العربانية والكلدانية واليونانية.
ونخلص من هذا التحليل السابق؛ بأن عىل اليهود اآلن 
اإلعالم  )بفعل  وعقليا  فكريا  املغيب  الغريب  العامل  ومعهم 
يف  ُبنَِي  قد  األقىص  املسجد  بأن  قطعوا  ما  إذا  الصهيوين( 
معنى  يكون  فلن  العكس(،  )وليس  سليمن  هيكل  مكان 
احلقيقي  اهليكل  هو  نفسه  األقىص  املسجد  أن  سوى  هذا 
لسليمن )عليه السالم(، أي هو بيت اهلل احلق، وبالتايل؛ فإذا 
جيدوا  لكي  وصدقا،  حقا  اهلل  يدي  بني  الوقوف  أرادوا  ما 
هلم خالصا أبديا، فم عليهم اآلن سوى أن خيلعوا نعاهلم، 
الوثنية والكفر من فكرهم املرتدي، وأن  وأن خيلعوا ثوب 
 ،)  the house of the LORD  ( األقىص  املسجد  يدخلوا 
هلل  ليسجدوا  احلق،  الرب  بيت  و  احلق،  الرب  هيكل 
مع  وليتعانقوا  احلق  الدين  إىل  اهتدوا  ألهنم  وشكرا  محدا 
املسلمني، وليكفروا عم قدمت أيدهيم يف حقهم، ومن آثام 
يف حق الدين اإلسالمي العظيم، ويف حق البرشية مجعاء!!!
 ُ َعِلَم اهللَّ }َوَلْو  ولكن هيهات، هيهات، أن يفعلوا هذا: 
ْعِرُضوَن{  ُهم مُّ ْسَمَعُهْم َوَلْو أْسَمَعُهْم َلَتَولَّوا وَّ ا ألَّ ِفيِهْم َخرْيً
هذا سد  من  املقصود  ليس  بأنه  العلم  مع  )األنفال: 23(، 
أمامهم،  مرصاعيه  عىل  مفتوح  التوبة  فباب  الرمحة،  باب 
أْن  ُكْم  َربُّ }َعَسى  إرسائيل:  لبني  تعاىل  قوله  يف  جاء  كم 
َم لِْلَكاِفِريَن َحِصرًيا{  ْم ُعْدَنا َوَجَعْلَنا َجَهنَّ ُكْم َوإْن ُعدتُّ َيْرمَحَ

)اإلرساء: 8(
ولكن مل أذكر تلك اآلية الكريمة األوىل سوى ألدلل عىل 
واقع التجارب الدامية واملريرة التي مر هبا ويمر هبا دين اهلل 
احلق )الدين اإلسالمي( حتى اآلن عىل أيدي بني إرسائيل، 
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واملسيحية املغيبة فكريا وعقليا حتى الوقت احلارض!!!

ُه َفْهُم اْلَعْقِل َوُنوُر احْلِْكَمِة   ]1[ كام قال الرسول: ]َعَلْيُكْم بِاْلُقْرآِن َفإِنَّ
بن  عمرو  رواه  َعْهًدا[  ِن  مْحَ بِالرَّ اْلُكُتِب  َوَأْحَدُث  اْلِعْلِم  َوَيَنابِيُع 
عاصم عن كعب، سنن الدارمي، حديث رقم 3193 )موسوعة 
رشكة   /  1  ،1 األول  اإلصدار  اإللكرتونية:  الرشيف  احلديث 

صخر لربامج احلاسب(.
 ]2[ يعقوب هو إرسائيل، وعىل حسب رواية الكتاب املقدس، فقد 
وهو  اللفظي  التجاوز  هذا  اهلل  لنا  يغفر  اهلل  ب  يعقوب  أمسك 
يتمشى عىل سطح األرض، وبعد أن دارت بينهام معركة استطاع 
يعقوب أن يأرس اهلل، ومل يرتكه إال بعد أن يباركه، ثم ليغري اسمه 
من يعقوب إىل إرسائيل!!! لتفاصيل هذه املعركة املذهلة، ورأي 
الكرازة  وبطريرك  األسكندرية  بابا  الثالث،  شنودة  البابا  قداسة 
املرقسية، أنظر مرجع الكاتب السابق: احلقيقة املطلقة، اهلل والدين 

واإلنسان.
الكتاب،  هذا  ملؤلف  واإلنسان،  والدين  اهلل  املطلقة،  احلقيقة   ]3[  

يطلب من مكتبة وهبة.
 ]4[ التلمود: هو الكتاب األهم بني الكتب اليهودية، وهو مستودع 
أو  السيايس  أو  اجلغرايف  أو  التارخيي  كله سواء  اليهودي  الرتاث 
األديب، وحيتوي التلمود عىل التوراة وهي أسفار موسى اخلمسة، 
بعد  يأيت  ثم  للتلمود،  التأسييس  القسم  أو  الرئييس  القسم  وهو 
ورشح  التوراة  عىل  تعليق  وهي   Mishnah املشناة:  ذلك: 
هوامش  وهي   Gemarah اجلامرا:  تأيت:  املشناة  بعد  ومن  هلا، 
وتعليقات  رشوحات  ذلك  بعد  ظهر  ثم  املشناة،  عىل  وتعليقات 
 Tosephoth توسيفوث:  سميت:  صغرية  وأطروحات 
تتناول  أجزاء  ستة  إىل  عام  بشكل  التلمود  وينقسم  إليه،  ضمت 
التسلية  إىل  اخلطرية،  القضايا  من  اليهودية  احلياة  نواحي  مجيع 

والرتفيه، وقد ضم التلمود بني دفتيه الرتاث اليهودي كله.
 ]5[ لتفاصيل هذا املعنى أنظر: احلقيقة املطلقة، اهلل والدين واإلنسان، 

نفس مؤلف هذا الكتاب، مكتبة وهبة.
اإليامن  اإلنسان هو  الغايات من خلق  بأن حمور  التنبه   ]6[ البد من 
املبني عىل العقل بتوابعه، وهو ما يعني التعرف عىل الدين احلق 

من بني الديانات الوثنية باستخدام الربهان واملنطق العلمي.
الدارمي، حديث رقم   ]7[ رواه عمرو بن عاصم عن كعب، سنن 
3193 )موسوعة احلديث الرشيف اإللكرتونية: اإلصدار األول 

1، 1 / رشكة صخر لربامج احلاسب(
 ]8[ احلقيقة املطلقة، اهلل والدين واإلنسان، نفس مؤلف هذا الكتاب، 

مكتبة وهبة.
السالم(  )عليه  سليامن  موت  عقب  أنه  تارخييا؛  املعروف  من   ]9[  
وكونوا  أنفسهم  عىل  إرسائيل  بنو  انقسم  م،  ق،   930 عام  يف 
هيوذا  سبطي  سكنها  اجلنوب،  يف  هيوذا  مملكة  خمتلفتني:  مملكتني 
وبنيامني وكانت عاصمتها أورشليم، و مملكة إرسائيل يف الشامل 
وسكنها العرشة أسباط الباقية من أبناء يعقوب أي إرسائيل )عليه 
السالم(، وكانت عاصمتها شكيم ثم ترصة ثم السامرة، ودارت 
الفرتة من 734 ق،  ملدة سنتني يف  اململكتني  بني  األهلية  احلرب 
شامل  يف  اآلشورية  احلضارة  ظهور  وعقب  ق.م،   732 إىل  م، 
إرسائيل  مملكة  بتدمري  احلضارة  هذه  قامت  العراق  يف  دجلة  هنر 
وسبي بني إرسائيل عىل يد شلمنأرس عام 722 ق.م، ثم ظهرت 
بعدها احلضارة البابلية يف جنوب هنر الفرات حيث قامت بتدمري 
مملكة هيوذا يف اجلنوب )عىل يد نبوخذنارص( يف عام 586 ق.م، 
وتدمري مدينة القدس واهليكل، كام تم سبي بني إرسائيل إىل مدينة 
بأن  املقدس  الكتاب  ويضيف  اآلن(،  العراقية  احللة  )مدينة  بابل 
إىل  األصنام  عبادة  إدخال  باستكامل  قاموا  قد  اململكتني  ملوك 
السالم(!!!  )عليه  سليامن  بدأها  التي  العبادة  وهي  إرسائيل، 
السابق:  الكاتب  إىل مرجع  الرجوع  يمكن  التفاصيل  من  )ملزيد 
؛ مكتبة  الوقت احلارض  القديم وحتى  التاريخ  بنو إرسائيل، من 

وهبة، مجهورية مرص.
هذا  مؤلف  نفس  ؛  البرشي  الفكر  وقصور  والعلم،  الدين   ]10[  

الكتاب، مكتبة وهبة.
 ]11[ رواه ابن عباس، مسند أمحد، حديث رقم 2680 )موسوعة 
رشكة   /  1.1 األول  اإلصدار  اإللكرتونية:  الرشيف  احلديث 

صخر لربامج احلاسب(. 
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موقع �الحتاد �لعاملي لعلماء �مل�سلمني 

مل ترَق الترصيات حول ما يتهدد املسجد األقىص لدرجة 
املدافعة عنه، فهي يف أحسن أحواهلا مل تتجاوز الترصيات 
واالستنكارات التي ال تعكس إال العجز والضعف، اللذين 
يدفعان العدو ملزيد من الصلف والتعنت.. ألهنا قائمة مقام 

)ال حول لنا وال قوة(
وهاكم بيان االحتاد العاملي لعلمء املسلمني

من  يدور  ما  املسلمني حول  لعلمء  العاملي  االحتاد  بيان 
حتركات ومؤامرات لتدمري املسجد األقىص

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم عىل ارشف املرسلني:

يتابع االحتاد العاملي لعلمء املسلمني بقلق شديد ما يقوم 
الرشيف،  القدس  تدمري  يف  خمططاهتم  لتنفيذ  الصهاينة  به 
حثيثة  ودولية  وإقليمية  عربية  حتركات  املنطقة  تشهده  وما 
األوىل  املسلمني  قضية  حول  تتمحور  خطرية  ومكثفة 
يريده  فيم  التحركات  فلسطني وتكمن خطورة هذه  قضية 
القضية ووأدها  التام هلذه  الساهرون عليها من اإلجهاض 

للتخلص من تبعاهتا بشكل هنائي.
مئات  ما وقع مؤخرًا من هجوم  ويربز هذا من خالل 
الصهاينة املسلحني عىل احلرم القديس الرشيف، واعتدائهم 
عىل املصلني املسلمني يف املسجد األقىص عند حماولتهم منع 
الصهيونية  القوات  ساعدت  وقد  دخوله،  من  الصهاينة 
عن  املدافعني  املسلمني  من  عــرشات  فسقط  املهامجني 

املستمر  العدوان  خالل  من  ثم  وجريح،  قتيل  بني  املسجد 
غزة  قطاع  يف  أهلنا  عىل  بالطائرات  يومية  شبه  بصورة 
بحيث استشهد يف األسبوع املايض وحده مخسة من رجال 
العسكري حلركة اجلهاد  القدس اجلناح  املقاومة من رسايا 
اإلسالمي، ومن كتائب عز الدين القسام اجلناح العسكري 
حلركة محاس، ومن كتائب األقىص التابعة حلركة فتح. ومع 
قدم وساق الختزال قضية  العمل جاٍر عىل  فإن  كله  ذلك 
اغتصاب األرايض الفلسطينية واحتالهلا املستمر ألكثر من 
60 سنة والتي استشهد يف سبيلها اآلالف املؤلفة وأمثاهلم 
من األرسى واملساجني وأضعاف أضعافهم من الالجئني 
يف  فــرشدوا  وعدوانا  ظلم  ديارهم  من  أخرجوا  الذين 
احلركة  اختزاهلا يف جدل عقيم حول جتميد  العامل،  أصقاع 
يف  إرسائيل،  دولة  إعالن  منذ  تتوقف  مل  التي  االستيطانية، 
مقابل استئناف املفاوضات والتطبيع الكامل للدول العربية 
واإلسالمية مع دولة االحتالل، يف حني أصبحت القدس 
التي  القدس  املقدسة للمسلمني واملسيحيني، مدينة  املدينة 
القبلتني وثالث احلرمني الرشيفني خارج كل  أوىل  حتتضن 
حوار وتفاوض لتتحول حسب ترصيات زعمء اليهود إىل 
أي  فال سبيل إلدخاهلا يف  لدولة إرسائيل  عاصمة موحدة 
عملية حوار أو تفاوض بم يف ذلك اجلزء الرشقي منها الذي 

يضم املسجد األقىص الرشيف.
األيام  هذه  الصهاينة  املسؤولني  لترصيات  املتابع  إن 
جمال  أي  يدع  ال  بم  يدرك  وزرائهم  رئيس  رأسهم  وعىل 
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مدينة  شأن  يف  أمرهم  حسموا  قد  القوم  هؤالء  أنَّ  للشك 
أما  الكيان الغاصب.  أبدية هلذا  القدس بم جيعلها عاصمة 
القضايا  من  أصبح  اآلخر  فهو  الالجئني  عودة  موضوع 
وضوحا  األمر  هذا  ازداد  وقد  للتفاوض،  املطروحة  غري 
بمطالبة زعمء دولة االحتالل الفلسطينيني والعرب والعامل 
باالعرتاف بيهودية هذه الدولة. وهبذا ازدادت هذه القضية 
تعقيدا من خالل طرح إشكال جديد ممثل يف مصري حوايل 
 1948 سنة  منذ  املحتلة  فلسطني  يف  يعيشون  مليون   2
الدولة  هيودية  إقرار  تم  إذا  جدد  الجئني  إىل  سيتحولون 

اإلرسائيلية.
يتواصل  املشبوهة  التحركات  هذه  مع  وبالتوازي 
احلصار الظامل عىل أهلنا يف قطاع غزة أرض العزة والبطولة، 
كثريون  يزال  الذين ال  الكارثية عىل سكانه  نتائجه  وتزداد 
السمء منذ  منهم دون مأوى يفرتشون األرض ويلتحفون 

العدوان الصهيوين األخري عىل قطاع غزة.
قساوة  احلصار  هذا  نتيجة  األوضــاع  ازدادت  وقد 
للمواطنني  الصحية  باألوضاع  تعلق  فيم  خاصة  وخطورة 
األدوية  من  الكثري  إىل  تفتقر  أصبحت  مستشفيات  ظل  يف 

األساسية والرضورية حتى ألبسط احلاالت املرضية.
من جانب آخر تعيش مدينة القدس كذلك حركة هتويد 
حثيثة وعىل أكثر من صعيد بدءا باتساع دائرة املستوطنات 
داخل املدينة املقدسة وخاصة يف اجلانب الرشقي منها من 
من  وكذلك  الغربية،  الضفة  أرايض  بقية  عن  فصلها  أجل 
العربية  املقدسية  العائالت  ملئات  قرار  استصدار  خالل 
قانونية  غري  بطرق  بنيت  أهنا  بحجة  هلدمها  بيوهتا  إلخالء 
التهويد  عملية  ضمن  املندرجة  االعتداءات  هذه  وآخر 
من  الفلسطينية  الرتاث  هيئة  عنه  كشفت  ما  هو  املمنهجة 
بطول  نفق  فتح  إىل  عمدت  قد  االحتالل  سلطات  أن 

من  يبدأ  أمتار   3 وبعمق  ونصف  مرت  وعرض  مرت   100
يف  الرشيف  األقىص  املسجد  صوب  متجها  سلوان  حي 
بادرت  فقد  املسلمني،  باالستخفاف بمشاعر  تقطع  خطوة 
يؤكد  مما  للسائحني  النفق  هذا  فتح  إىل  االحتالل  سلطات 
سياسة فرض األمر الواقع لتهويد القدس. ومحلت األنباء 
املسجد  بناء  اهنيار  بوادر  تؤكد  تقارير  املاضيني  اليومني  يف 

األقىص نتيجة احلفريات حتته واألنفاق من حوله.
وأمام هذه التطورات واملؤامرات والتحركات املشبوهة 
يستنهض االحتاد العاملي لعلمء املسلمني مهم األمة حكاما 
املركزية  قضيتنا  ضد  ياك  ملا  والتنبه  للتفطن  وحمكومني 

فلسطني، ويعلن باسم علمئه مجيعا ما يأيت:
والوعاظ  والدعاة  واخلطباء  األئمة  قيام  رضورة  ـ   1
برضورة  والتوعية  الذكر  السالفة  املخاطر  إىل  بالتنبيه 
مقاومتها بجميع الوسائل وذلك يف خطب اجلمعة بدًء من 
 2009/10/2= هـ   1430 شوال  من   13 اجلمعة  يوم 
واستمراًرا بعد ذلك إىل أن يقع التحرك اإلسالمي والعريب 

الكايف لدحض اخلطط الصهيونية اخلبيثة.
2 ـ حتذير الفلسطينيني والعرب واملسلمني من عواقب 
إىل  النهاية  يف  ستؤدي  التي  املخططات  هذه  وراء  السري 
العدو  يقدمه  مقابل  أي  دون  فلسطني  أرض  عن  التنازل 

املحتل.
بخاصة،  والعرب  واملسلمني  كله،  العامل  تذكري  ـ   3
وقف  وهي  إسالمية،  عربية  أرض  فلسطني  أرض  بأن 
الذين  فيهم  بمن  ومسيحيني  مسلمني  مجيعا  لسكاهنا  عام 
كان  مهم  ألحد  جيوز  وال   ،1948 سنة  منذ  منها  رشدوا 
موقعه، وألي سبب كان، التفريط يف أي جزء منها. ويرم 
الفلسطينيون  فيهم  بمن  أو طرف  األمر عىل كل جهة  هذا 
أنفسهم، ويقع باطال رشعا وقانونا كل ترصف عىل خالف 
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ذلك.
4ـ  يعترب االحتاد أن التطبيع وإقامة العالقات الدبلوماسية 
مع دولة االحتالل أمر ال جتيزه رشيعة اإلسالم لقوله تعاىل 
الدين وأخرجوكم  قاتلوكم يف  الذين  اهلل عن  ينهاكم  }إنم 
من دياركم وظاهروا عىل إخراجكم أن تولوهم ومن يتوهلم 
فأولئك هم الظاملون{ ]سورة املمتحنة[. لذلك يدعو االحتاد 
كل الدول العربية واإلسالمية التي أقدمت عىل التطبيع إىل 
قطع هذه العالقات امتثاال ألمر اهلل ورشيعته، وأن تصمد 
الداعية  الضغوط  أمام  التطبيع  نطاق  خارج  الباقية  الدول 

إليه امتثاال لذلك األمر القرآين الكريم.
واإلسالمية،  العربية  الدول  مجيع  االحتاد  يدعو  ـ   5
مقاومة  املجيد يف  بتارخيها  العربية  وبخاصة مجهورية مرص 
يف  أهلنا  عن  بالكامل  احلصار  رفع  إىل  الصهيوين،  العدو 
أكثر  حياة  إلنقاذ  دائم  بشكل  رفح  معرب  بفتح  وذلك  غزة 
االحتاد  ويغتنم  عريب.  مواطن  مليون  ونصف  مليون  من 
اإلبطال  هؤالء  إىل  وعرفان  تقدير  حتية  لريفع  املناسبة  هذه 
وصربهم وثباهتم رغم ما يعانونه جراء هذا احلصار الظامل. 
إخواهنم  إغاثة  مواصلة  برضورة  كافة  املسلمني  نذكر  كم 
بجميع  خاصة  املحارصين  غزة  وسكان  عامة  فلسطني  يف 

الوسائل املمكنة فردًيا ومجاعًيا.
6ـ  جيدد االحتاد مناشدته لإلخوة يف الفصائل الفلسطينية 
الوحدة  استعادة  إىل  ومحاس  فتح  حركتي  رأسهم  وعىل 
عن  واالبتعاد  الفلسطينية  الثوابت  أساس  عىل  الوطنية 
الفصيلني  بني  والتفرقة  االنقسام  تكريس  شأنه  من  ما  كل 
والعمل عىل استعادة الثقة والتعاون، فاألرض الفلسطينية 
الزالت حتت االحتالل والقدس قاب قوسني أو أدنى من 
الضياع، وال يستفيد من هذا التخاصم واالنقسام أحد غري 

العدو الصهيوين.
ويف اخلتام يدعو االحتاد املسلمني كافة، حكاما وشعوبا، 
لنجدة  وهيبوا  بدورهم،  ينهضوا  أن  إىل  وأحزاًبا،  مجعيات 
واألرض  الرشيف  القدس  و  املبارك  األقىص  املسجد 
املباركة وإنقاذها من براثن االحتالل الصهيوين، فهذه أمانة 

يف أعناقنا مجيعا واهلل سائلنا عنها يوم القيامة.
واهلل غالب عىل أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون.

ولينرصن اهلل من ينرصه إن اهلل لقوي عزيز.
رئيس االحتاد: أ.د. يوسف القرضاوي
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