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ِ
 ثمَّ احلمُد هلل

ِ
دُ ، احلمُد هلل َمح  الَِّذي َهَداَنا ِِلََذا َوَما ُكنَّا احلح

ِ
َّ
ِ
ال  َلِل تَِدَي َلوح لِنَهح

 ُ إال عىل  توّكلنا وال اعتامدنا وال وال اعتصامنا  توفيقنا وما ،َأنح َهَداَنا اَلِلَّ

 من رشوِر أنفِسنا، ن .اهلل
ِ
حمُدُه ونستهديِه ونستعينُُه ونستغفُره، ونعوُذ باهلل

اهلل فال مضلَّ له، ومن يضلل فلنح جتَد له مليًا  ومن سيئاِت أعاملِنا، من هيدِ 

 .مرشًدا

: العزيز القائل يف كتابه .وأشهد أن ال إهل إال اهلل وحدة ال رشيك له    

ِجِد األَقحََص ﴿ َسح ِم إََِل اْلح ََرا ِجِد احلح َسح ى بَِعبحِدِه َليحاًل ِمَن اْلح َ ُسبحَحاَن الَِّذي أَْسح

ِميُع الحبَِصرُي  َلُه لِنُِرَيُه ِمنح آَياتِنَا إِنَّه ُهَو السَّ نَا َحوح ء] ﴾الَِّذي َباَركح ا َ   .[ 1: اإِلْسح

 :رسول اهلل اً حممد وأسوتناسيدنا وعظيمنا وقائدنا وإمامنا  وأشهُد أنَّ     

ء  الذي ه اهلُل باإلْسا الذي بارك  األقَص اْلسجد إَل احلرام اْلسجد منخصَّ

 ..لرييه من آياته وعجائبهحوله 

ا بعد          .. اهلل سبيل يف اِلجرة خوةإ ...خوَة اإليامنإأمَّ

 ،وصوب حدب كل   من األمم فيها علينا تداعت ...أيام من أقساها ما     
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ئد اللئام،  ،قطعة منا ينهش أن يريد كل وأصبح اْلسلمون كاأليتام عىل موا

 راية ونعلن لنصمت يمزقنا أن يريد كل ،الضحية يقتسم أن يريد كل

 قد أمة ،"وتمت ال أمة" بأننا بداية أبرشكم لكنني ؛ألعدائنا االستسالم

 سبات يف تدخل قد ،..اْلشددة العناية تدخل قد، ..قعت قد..غفوت

كالعشب ما تلبث أن تقف عىل قدميها وتنبعث من جديد  هالكن؛ ...مؤقت

مة إذا جاءها اْلخاض؛ هزت إليها بجذع أنحن  .من حتت براثن الرتاب

 ماقد تنام قلياًل لكن  مةأنحن  .أو شهيداً  بطالً  لكل أم   أنجبتف.. النخلة

 مل ذاا أن ها :يقولو قدميه عىل ويقفمن جديد  وحيص أنفيها  املارد يلبث

عامق أجذورها ضاربة يف طيبة مثل شجرة  مة  أنحن  !.. أموت ولن...أمت

ء أو ..السامء علياء يف ممتدة أغصاهنا ..رضاأل ُن ﴿ دائامً وراقها خرضا إِنَّا َنحح

َر َوإِنَّا َلُه حَلَافُِظوَن  كح لحنَا الذ  ر] ﴾َنزَّ جح
ِ والطامعون فمهام فعل احلاقدون  [ 9: احلح

سقطوا ألو  .. واألعاصريهذه الشجرة شاخمة تتحدى الرياح  ىستبق

لتنبت هذه  الربيع فسيأيت..وا ساقهالو كّسَّ ..عوا فروعهالو قطَّ  ..وراقهاأ

  !.مة لن متوتأفنحن ..الشجرة من جديد

 :  السادة أهيا القدس

 أقول ال..الكبري اإلسالمي اجلسد ميزان... القدس ما أدراكم وما القدس 

 ليست القدس..الصني إَل اْلحيط من أقول بل؛  اخلليج َلإ اْلحيط من
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 . مسلم كل ضمري يف القدس...إسالمية القدس.. فقط عربية 

ء، ثم كان فضاؤها سامء  القدس      كانت ساحة مسجدها مهبط اإلْسا

 .اْلعراج

 لتوه اإلسالم يف دخل أمريكيا كان ولو حتى مسلم كل واجب.. القدس   

  ...اهلل رسول حممدا وأن اهلل إال اله ال أن أشهد :قال

 ال أن واجبه ومن ،أولوياته وَلأُ  من بل أولوياته ومن ضمريه يف القدس  

 ...عنها يتنازل

فإن كانت بخري  القدس هي ميزان احلرارة للجسد العريب واإلسالمي؛    

إن كانت يف األْس تئنُّ حتت اجلراح فجسد األمة وفجسد األمة بخري، 

 .مريض، والنتيجة ال بد من اْلرور بقنطرهتا ليتعاىٰف اجلسد كله

 .!اإلنسانية مجعاء معنية بقضية القدس علمتح بذلك أم مل تعلمح  بل إنَّ    

ألن  وعلينا أن ندرك أن اّلذين يرابطون يف اْلدينة اْلقدسة ال يرابطون فقط

داً عن العروبة، ألن  ؛القدس مدينتُُهم وحملُّ سكناهم لكنهم يرابطون َذوح

داً عن اإلسالمي .القدس عربية ألن القدس أمانة يف أعناق  ؛رابطون َذوح

داً عن . اْلؤمنني عمر أمريُ  اْلسلمني سّلمهم تلك األمانةَ  يرابطون َذوح
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اخلطر اّلذي يدِلم حول اْلقدسات اْلسيحية ؛ ألهنا يف خطٍر داهٍم متاماً ك

ولليهود سابقة خطرية يف هدم كنيسة القيامة أيام  ،اْلقدسات اإلسالمية

 .هرقل الروم عىٰل يد كّسٰى الفرسهزيمة 

ن فوق اإلغراء اّلذي بلغ مبلغاً عظيامً حيث دُ  ...يرابطون     فع يف ويتعاَلوح

 البيت الصغري اْلهرتئ اّلذي ال جيد صاحبه ما يأكل مليون دو
ٰ
الر وهو يأبى

 
ٰ
 .ويتأبى

اّلذي يرابط هناك يف القدس األسري، فيتحمل اإلهانة والرضب  إنَّ و  

 ألجل غريسمو فوق اْلو سواحلب
ٍ
العروبة يات إنام يّقدم نفسه كبَش فداء

  .(1)واإلسالم

 بن عمر األمة هذه عمالق فتحها التي العظيمة اْلدينة تلك القدس     

 صىل اهلل رسول أصحاب وحارصها حرباً  ال سلامً  عنه اهلل ريض اخلطاب

 وكانوا  أشهر أربعة..  دماً  فيها ريقوا يُ  ال كي أشهر أربعة وسلم عليه اهلل

 عند مدينة لكنها اْلدينة زلزلة عىل قادرين بل ..اْلدينة اجتياح عىل قادرين

 .السالم مدينة يف الدماء راقةإ يريدون فال ..سةمقدَّ  اْلسلمني

                                                             
(1)

ات حلقوأصل هذا  الكتاب " وما بعدها  4: ص وحضارة تاريخ وحق   ُس القدح "انظر كتاب  

 اريخ اإلسالمياْلتخصص يف التَّ ه د حميي الدين محادحمملشيخ ل" إذاعة القدس"ة بثّت عىل إذاعيَّ 

 .يانوعلم مقارنة األدّ  هيونيةوتاريخ احلركة الص  
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ذلك  -ريض اهلل عنه-عمر بن اخلطاب  كتب ها اْلسلموندخل عندماو 

 يف ائقوثال أقدممن  دّ عتُ  العهدة هذه "(1)العمرية العهدةب"اْليثاق اْلعروف 

من أهم الوثائق يف وهي  ..قاطبة البرشية تاريخ يفبل  ..نساناإل حقوق

  :جاء فيهاقد ، وتاريخ القدس

  أمري اْلؤمنني هذا ما أعطى عبد اهلل، عمر بسم اهلل الرمحن الرحيم،»     

أهل إيلياء من األمان، أعطاهم أماناً ألنفسهم وأمواِلم ولكنائسهم 

سكن كنائسهم وال هتدم، أنه ال تُ . مها وبريئها وسائر ملتهايسقوصلباهنم 

وال ينقص منها وال من حي زها وال من صليبهم وال من يشء من أمواِلم، 

 « ...أحد منهم ينهم، وال يضارَّ هون عىل دوال ُيكرَ 

منهم رشطاً جيهله كثري النصارى  القدس أهل -..أهل إيلياء اشرتط وقد     

عىل اشرتطوا  -من اْلسلمني بل وجيهله أو يتجاهله الكثري من اْلثقفني

أن ال يسمح ليهودي أن يسكنها   -ريض اهلل عنه-خليفة اْلسلمني عمر 

 الفاروق عمر؛ فوافق عىل ذلك ، العمرية معهم كام هو مبني يف نص الوثيقة 

 .ينطوي عليه اليهود من حقد وكيد وصلف وفساد يف األرضبام  لعلمه

                                                             
(1)

إيلياء ألهل  -ريض اهلل عنه–عمر بن اخلطاب هي كتاب كتبه اخلليفة :العهدة العمرية 

وقد . وممتلكاهتم كنائسهم للميالد، أمنهم فيه عىل 836 عندما فتحها اْلسلمون عام( القدس)

 .اإلنسان حقوق مضامر يف الوثائق أقدم مناعتربت العهدة العمرية واحدة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/638
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9
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 من يعلمونه ملا النصارى القدس سكان قبل من جاء الطلب هذاإذن     

 . تدبريهم و قصدهم وسوء ومكرهم ومكائدهم اليهود خبث

 يقيم اليهود من أحد القدس يف يكن مل أنه عىل إيلياء أهل طلب يدل كام     

 سوء من أنفسهم  لتحصني  جاهدين يسعوا    أن إَل شجعهم ما وهو فيها

 عنه تعاَل اهلل ريض اخلطاب بن عمر اْلؤمنني أمري من  بضامن  اليهود صنيع

 من أحد بإقامة يسمح ال بأن -اْلسلمني خلفاء من يليه ومن-فيه يتعهد

 .اْلقدس بيت يف اليهود

 بخصوص طلب من به تقدموا  ما عىل إيلياء نصارى  حثَّ  مما  وربام   

 الفقرات  نحو من اْلحّرف اليهود دين نصوص بعض عىل العهمط  ا اليهود

ً  تشكل التي والتدمريية اإلقصائية اإلرهابية  أورث مما اإلنسانية عىل خطرا

 هذه عمالق من قاْلوثَّ  التحصني ذاك فطلبوا  رعبهم، عىل رعباً  قلوهبم

 .  عمر األمة

 بثت والتي عليها اطلعوا  ربام التي اْلتطرفة الدينية الفقرات من  وإن هذا    

 من نوعني خلق الرب أن من اليهود تلمود يف جاء ما قلوهبم يف عبالرُّ 

 نحو من نشاهدها التي احليوانات كافة وهي ؛صامتة حيوانات: احليوانات

 ....و واحليتان واألسامك والسباع والبهائم والصقور الطيور

 هيئة عىل خلقهم الرب وأن! آدم بني من البرش وهم ؛صامتة وحيوانات 
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 .!(1)البرشية أسياد وهم البرش هم الذين اليهود خدمة هبم ليليق اليهود 

ً  حكامً  هيودي العامل حيكم لن : أنه (2)تلمود اليهود يف جاءوقد      مبارشا

 ..وأيُّ إفساد  إفساد  .. األرض أهل ثلثا يفنى حتى

 تلك إَل يصلوا  حتى لكن حجاب وراء من اآلن العامل حيكمون هم    

 ..!يعلنونحون وص  كام يُ  كثرية دماء سرتاق وبالقدس القدس من  اْلرحلة

َوَقَضيحنَا  ﴿: فيه ءاجأما كتاب ربنا فقد ...متلمودك هذا ِلم أقول وأنا     

ً َكبرِيا  ُلنَّ ُعُلّوا ِ َوَلتَعح َتنيح ِض َمرَّ ِسُدنَّ يِف األَرح ئِيَل يِف الحِكتَاِب َلتُفح ا  (4) ً إََِل َبنِي إْسح

ا َبَعثحنَا َعَليحُكمح ِعبَاداً َلنَا ُأوِِل َبأحٍس َشِديٍد َفَجاُسوا ِخالَل  ُد ُأوالُُهَ َفِإَذا َجاَء َوعح

داً َمفحُعوالً  َياِر َوَكاَن َوعح َواٍل  (5)الد  َناُكمح بِأَمح َددح َة َعَليحِهمح َوَأمح َنا َلُكمح الحَكرَّ ُثمَّ َرَددح

ثَ  ً َوَبننَِي َوَجَعلحنَاُكمح َأكح َسنتُمح ألَنُفِسُكمح َوإِنح َأَسأحتُمح  (8)َر َنِفريا َسنتُمح أَحح إِنح َأحح

ِجَد َكاَم َدَخُلوُه  َسح ُخُلوا اْلح ُد اآلِخَرةِ لِيَُسوُءوا ُوُجوَهُكمح َولِيَدح َفَلَها َفِإَذا َجاَء َوعح

 ً ا َتتحبرِيا وا َما َعَلوح ُ ةٍ َولِيُترَب  َل َمرَّ َأوَّ
َنا  َعَسى َربُُّكمح  (7) ُتمح ُعدح مَحَُكمح َوإِنح ُعدح  أَنح َيرح

 ً ء] ﴾(6)َوَجَعلحنَا َجَهنََّم لِلحَكافِِريَن َحِصريا ا َ  [ 6 - 4:اإِلْسح

                                                             
(1)

 .بسيط بتصف 

وهو كتاب تعليم الديانة اليهودية، وبتعريف آخر هو  ،كلمة عربية تعني الدراسة: التلمود (2)

حول الرشيعة اليهودية، األخالق، األعراف، وقصص من  اليهود حاخامات تدوين لنقاشات

 ..الرتاث اليهودي، وهو أيضا اْلصدر األسايس لترشيع احلاخامات يف الدعاوى القانونية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
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 حيدثحدث وخيربنا بام .. العزة  هذا كالم رب  .. هذا ليس كالم إنسان    

 .ومقدر مكتوب   هو وما 

يقيض عىل ما ..ثانياً  اً سالميّ إ بعثاً  اهلل فيبعث سقطت قد تكون األمة ..ذاً إ    

ئيل زوراً وهبتاناً "يسمى دولة    .إْسا

 وستعود ..األقَص وسيعود ،ستعودالقدس ف..دماءمن  متلأس مهامف   

 ...فلسطني

 .. حقائق من رتمزوَّ  مهامو ،دماء من الغاصبون اليهود أهيا بتمتسبَّ  ومهام    

 وليس ..األقَص هو واألقَص..أورشليم ليستو القدس هي القدس

  ..!ىكباْل جدار وليس الرباق حائط هو الرباق وحائط ..اِليكل

ئيل وليست فلسطني هي وفلسطني   .... األسامء تتبدل ولن اْسا

ع هذا     رأسهم عىلو اليهود عليها تآمر فقد...القدس عىل مستمر رصا

اْلؤمتر الصهيوين  يف (م 1697 )عام  "تيودور هرتزل" الصهيونية مؤسس

  تبنى فكرة تأسيس كيان هيودي يف فلسطنيوقد  ،سويّسا يف األول الشهري 

 إليها سيهاجر التي الدولة هي"فلسطني" أن اْلؤمتر ذلك يف قرروا ثيح

 .اليهود

 رسالة بعث هبا هذا الوعد  وأصلبلفور، كان وعد ( م1917 ) عام يفو     

 أحد زعامء  "روتشيلد"إَل اللورد  "بلفورآرثر " وزير اخلارجية الربيطانية 
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يف تلك الفرتة والتي عرفت فيام بعد باسم وعد اْلجرمة احلركة الصهيونية 

إلقامة كيان لليهود امل الظَّ يتخذها الغرب حقيقية أول خطوة عد وتُ  .بلفور

 ت فيها احلكومة الربيطانية تعهداً عَ طَ وقد قَ  ،احلبيبة عىل تراب فلسطني

 .لليهود يف فلسطني بإقامة دولة

 الوكالة بل تثبيت تأسيس تم سنوات عرش بعد( م1927 )عام يفو   

الدور األهم يف  "الوكالة"عبت لوقد . فلسطني يف اليهود لتشغيل اليهودية

األمر الذي  ،تشجيع اِلجرة واستيعاب اْلهاجرين اليهود داخل فلسطني

 .ذلك بعد اليهودية الدولة قيام من نمكَّ 

 .دولتني إَل فلسطني تقسيم قرار مرشوع  إعالن تم( م1937 ) عام يفو   

ًدا، فرتاجعت بريطانيا بعَض  اليشء عن هذا االقرتاح أشعل فتيل الثورة جمدَّ

 .موقفها

أصدرت فقد  ..فلسطني تقسيم قرار  لدينا كان( م1947 )عام يفو 

دولتني، يقيض بتقسيم فلسطني إَل  اجلمعية العامة لألمم اْلتحدة قراراً 

إقامة دولة اليهود يف فلسطني عىل حساب  كانتلقد و ..عربية وهيودية

 دولة قامت ذلك بعد ثم .وضياع وطنهم الفلسطينيني خراب بيوت

ئيلإ بل  االنتداب بعد انتهاء( م1946 )عام  وثيقةوأعلنت ال ..ْسا

 الرئيس التنفيذي "غوريونبن "وإعالن ،فلسطني عىل  الربيطاين  االحتالل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
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ئيلية قيام اليهودية الوكالة ومدير العاْلية للمنظمة الصهيونية   الدولة اإلْسا

 .!! إَل ما أسامه أرضه التارخيية الشعب اليهودي وعودة

انتهت حرب فلسطني األوَل، بتوقيع اتفاقيات   ( م1946) عام ويف    

ما عدا ) احلرب بية التي اشرتكت جيوشها يفاِلدنة الدائمة بني البلدان العر

ئيل، والتي  ،صهيوينوبني العدو ال( العراق أدت إَل نشوء دولة إْسا

القيام م ، ثيفصل بني آسيا العربية وأفريقيا العربيةمسموم وزرعها كخنجر 

 األرايض من ُهّجر حيث يني من أراضيه،تهجري الشعب الفلسطب

فلسطيني (  688.888 )ما يزيد عىل( م1946/1949) عام الفلسطينية

والنارصة ويافا  اجلليل مناطق عىل توزعوا  (188.888) سوى ومل يبق 

 .والنقب

 ضياعها وسلبها حدأ يتوقع ومل ستعود فلسطني أن األمة هذه توظنَّ     

وقد !!....وكيف ينتص العرب يف حرهبم مع اليهود ! لكن كيف ال تضيع 

  الربيطاين اجلنرال "باشا كلوب"  فلسطني تحريرل العربية اجليوش قائد كان

 " باشا كلوب"ثم عرف واشتهر بــ" جون باغوت غلوب"الذي كان اسمه 

 ..!!يا للغرابة..يا للعجب   

 تقود التي هي فلسطني حتتل التي بريطانيا... باليهود جاءت التي بريطانيا

 !..يا للعجب !!  ؟ ستعود هل !!..فلسطني تعود أن ألجل اْلعارك

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
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ُت عىل        الفـتاة ُ َعالَم تنتـحُب فقلُت    * َي تبكيالـُمروؤةِ وهمـررح

  خلـــِق جـمـيعـاً دون  *  أـهلـي كيف ال أبـكـي و فقالُت 
ِ
 مــــاتوا  اهلل

 اإلخوان مجاعةاْلجاهدون عىل رأسهم  أعلن ما بعد هذا " باشا كلوب"     

 عىل النار إطالق وقف أعلن هيودي "لفأ ئةام" حصار آنذاك اْلسلمني

 ملا احلصار يفك مل ولو "لفأ ئةاامل" عن احلصار فك  وتم ...اجلبهات افةك

 بإيقاف األمم عصبة مناً قرار أصدر أيام وبعد...أبداً  القدس سقطت

 .. النار إطالق

 بقيت ذلك بعد ..بكياْل اْلضحك .. السادة أهيانا اْلعارص تارخيهو  هذا   

 ...العرب مع الرشقية القدس

 قلب واحتكار الرشقية القدسواحتالل  اجتياح تم (م1987 )عام ويف  

 ...وغربيها رشقيها القدس كامل

 األقَص اْلسجد ندخل كنا -اهلل  رمحه- الطنطاوي  عيل الشيخ يقول    

 ومعنى.. إلينا موجهة وبنادقهم اجلبال عىل اليهود فنرى( م1987 )قبل

، السقوط حكم يفكانت  (م 1946 )عام  بعد "ةيقرشلا القدس"ذلك أن 

 سقطتبل .. وحدها تسقط مل و ...رسمياً  سقطت (م 1987)   عام يفو

 أضعاف وحدها" سيناء"و ، سيناء وسقطت، اجلوالن سقطو، الضفة

  ةلسوري املائي اخلزانهو  "اجلوالن"و ،فلسطني مساحة
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 .أبيب تل يف سيارة كل منه ترصد أنمن جباله  تستطيع الذي" اجلوالن"    

 داخل متر سيارة كل يرصدوا نأ اليهود استطاع سقوطه بعد لكن.. أبيب

 ... اْلؤامرة إهنا.. دمشق شوارع

ُلنَّ ) : اليهود عن قال اهلل ألنَّ  !؟ ال ....اْلطاف انتهى هل لكن       َوَلتَعح

ً َكبرِيا   اليهود علوُّ  زال ما و...الكريم القرآن َب ذ  كُ لَ  اليهود يعُل  مل فلو(  ً ُعُلّوا

  . قائامً 

 عريب لغة التنديد التي يواصلها اْلجتمع اللكن  ...بعد ذلك العرب ندد   

 ..ينددون ..جيتمعون..! ال تغني وال تسمن من جوعالكيان الصهيوين مع 

  .عليه كان ما عىل األمر ويميض ..ينفضون ثم

كان بيعاً رخيصاً وخيانة " اجلوالن"سقوط  أنَّ  اً نيقيد ومؤكَّ ومما هو      

من خالل  وقد تأكد ذلك ميدانياً "االسد حافظ" هبا قام خسيسةكبرية 

الذي  (سقوط اجلوالن)واسمهكتاب الرائد السوري خليل مصطفى 

وضعه حافظ األسد يف السجن بسبب قد و (م1975) أصدره عام

وأُهية معلومات   ...الفضائح واخليانات التي نرشها يف ذلك الكتاب

، كان هو ضابط اْلخابرات السورية يف "الرائد خليل مصطفى" أنَّ  الكتاب

العه الدقيق عىل كافة اْللفات الّّسية والعلنية ط  ااجلوالن آنذاك، مما يعني 

 سورية فباع الطاغية ولده اْلقبور بعد جاء ثم .يف تلك اْلنطقة بحكم عمله
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 .اجلوالن قبل من أبوه  باع أن بعد طهرانو ْلوسكو سورية كل

ما  التي التصحيحية احلركةب ما يسمى مهزلة جاءت( م1978) عام ويف    

 دمشق حكموا  الذين( العلويني) االنقالبيني بني حسابات تصفية إال هي

 .( م1983) عام آذار 6 يف اْلصائب أمّ  منذ

  !!األسد؟ حافظ جاء ملاذاأعلمتم أهيا السادة؛  

شعارات اْلقاومة وال يغرنكم  ...القدس عودة يمنع نأ أجل منجاء     

نظام غري ألنه يف احلكم،  هالستمرار الوحيد سبيلفهي ال ...واْلامنعة

ألن يربر بقاءه بوجود عدو خارجي، وقد وجد دائامً حيتاج فهو رشعي 

لالستمرار يف  يف شعارات اْلقاومة واْلامنعة سبيالً  وابنه نظام حافظ األسد

 جهة من أبيب تل عصابة بنياحلكم، أما يف الباطن فلم تنقطع العالقة 

 .أخرى جهة من ابنهو حافظو

 يصور نأ أجل من أخرى مّسحيةهناك  تناك( م1973 ) عام ويف    

 ترشين بحرب" يسمى ما مّسحية إهنا !..بطل أنه عىل نفسه حافظ

 !."التحريرية

 وأبدعت قاتلت التي سالميةاإل احلركة رضب بدأ السبعينيات أواخر ويف   

ئيل دولة قيام ْلنع( م1946 )بــ     هذا عىل وظل القدس ضياع وْلنع إْسا

 . اللحظة هذه إَلابنه  الطريق
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 بمشاركة بل  ..وجودنا حيارب.. سالمناإ حاربنا وحيارب النظام هذا     

 منذ األقنعة تكشفوقد وما عاد األمر خيفى عىل أحد،  ..ةصفويبقيادة 

 .السورية اْلجيدة الثورةاللحظة األوَل من عمر  

بعد سقوط ف..م الكعكة العربيةقسَّ لت "سايكس بيكو"وجاءت اتفاقات     

اخلالفة العثامنية وقع العامل العريب حتت سيطرة االستعامر الفرنيس وااليطاِل 

مها ألطامعه فقام بتقسي والربيطاين الذي قام بتقسيم تلك الدول وفقاً 

طرد اْلستعمر  العرب بعد أن استطاعو، ..جغرافيا ليسهل السيطرة عليها

عن أرضهم مل يقوموا بتصحيح اْلسار وإعادة العامل العريب إَل حالته األوَل 

أعلن كل واحد  ، بلالتي تتمتع بالوحدة والوفاق والتجانس بني أطيافه

حيكم فيها ويّسح كام شاء، فكانت هذه بداية  منهم دولة خاصة به إقليمياً 

حيث أصبحت عدد من الدول يف منطقة جغرافية متقاربة  اْلصيبة العربية

 دولعبارة عن  اومتوافقة يف اللغة والدين والثقافة ومجيع القضايا ولكنه

دولة إقليمية ( 22 )تم تقسيم العامل العريب إَلوقد ...متهالكة ضعيفة

  "سايكس بيكو"متناحرة أيام 

  !!..مص هذه..سورية هذه..األردن هذه..لبنان هذه..فلسطني هذه 

يدة وهكذا أصبحنا      اتية يف كالغنم الرشَّ ، غثاء كغثاء اْلظلمة الليلة الشَّ

يل، دويالت مبعثرة هنا وهناك   هذه بني التمزيق صخور وضعوا  وقد ،السَّ
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 .!اليوم نراه ما وهذا ..قادمة عام ملائة الدول

 واْلثقفني اجلامهري مسامع عىل ذلك يرددون وظلوا  عربية القدس :قالوا     

 ونسوا  عربية فقط أهنا الناس صّدق حتى اْلحافل كافة ويف  والسياسيني

 اْلرتتب زعمهم وهي التالية اْلرحلة إَل ذلك بعد بنا فانتقلوا  إسالمية، أهنا

 مسئولية من بل اْلسلمني مسئولية من ليست القدس أن وهي مقولتهم عىل

 : التالية اخلبيثة سنفونيتهم إَل انتقلوا  األيام مع ثم العرب،

 اجلوار دول شأن من هي بل العرب  وظيفة من ليست  القدس  أنّ  وهي    

 يتبعها وبام بالقدس اْلعنيون هم فهؤالء (لبنان_ األردن_سورية_مص)

 !.قاطبة الفلسطينية القضية من

 العرب من غريهم دون فلسطني عن يفاوضون الذين هم فهؤالء إذن     

  .اْلسلمني عن فضال

 واألردن !باجلوالن هتتم وسورية !سيناء شأهنا من مص: قالوا  ذلك بعد     

 !.جنوهبا عن تتحدث ولبنان !عربة وادي عن تفاوض

 ألهنم القدس عن باحلديث اْلخّولون وحدهم فهم الفلسطينيون أما     

 !.هبا واْلعنيّون أبناؤها

 !...فشيئاً  شيئاً  القضية اختزال بدأ وهكذا  

 ضياع طريق يف حققوه الذي كل من وبالرغم ذلك، من بالرغم لكنهم    
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 يف وقرروا اْلختزل  اختزلوا  لذلك احلد، هذا عند يتوقفوا  مل فإهّنم القدس 

 القدس عىل التفاوض أنّ  آخرين من وتواطئ األمر، أصحاب من غفلة

 يكررون أخذوا لذا الفلسطينية، التحرير منظمة اختصاص من هو والقضية

 الوقت يف للفلسطينيني والوحيد الرشعي اْلمثل وحدها أهّنا مسامعنا عىل

 بعضهم ذلك، خلفهم من يرددون وإعالمنا بالدنا ببغاوات فيه بدأ الذي

 !.اْلهني التنسيق باب من وآخرون اْلقيتة التبعية باب من

 _ القدس تبيع ال التي_ اإلسالمية القوى إخراج كان ذلك من اِلدف    

 ! اْلعادلة من

 منظمة اختزلوا  حني وإهانة إذالالً  أكثر مرحلة إَل انتقلوا  ذلك بعد    

 العنارص بدعم  قاموا  حيث مبارشة غري بطريقة لكن  فتح بحركة التحرير

 لفتح سمحوا   وبالتاِل تصفيتها، أو الرشيفة فتح قيادات لتصفية ِلم التابعة

 الرجاالت اْلوساد من بتوجيه وتقيص الفلسطينية التحرير منظمة تتزعم أن

 !.ترشذمها أو تضعفها أو فيها الوطنية

 بدؤوا ثم منو عرفات ياْس شخص يف اْلنظمة اختزلوا  ذلك بعد    

 الداخلو إلقليميا اخلارج خالل من ومواقفه شخصه عىل بالضغط

 ما بعد فتح من قيادية كثرية بعنارص بعد عن حتكمهم بواسطة الفلسطيني

 ِلذا واإلسالمية، الوطنية والشخصيات القيادات ضعفوا أو أخرجوا 
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 اْلمثل هو عرفات ياْس أنَّ  الدنيا جنبات كل يف بقوة يرددون صاروا

 إَل استدرجوه َثمّ  ومن الفلسطينية، التحرير ْلنظمة والوحيد الرشعي

 !.أوسلو

  أنّ  ِل تبني أنه إال طريق من سلكه فيام أوافقه ال أنني من بالرغم والرجل   

 .اخلسائر بأقّل  خيرج أن حريصاً  كان وأنّه سقفاً، له

 الصهاينة األعداء من مفاوضوه وكان حقيقية فلسطينية دولة يريد كان    

 سعى فلام األرض، عىل بأمرها يأمترون وعمالء الورق، عىل دولة يريدون

 أحاطوا  الذين اْلتآمرين كيد وإبطال مرشوعه، إلنجاز قوة من أويت ما بكل

 من قتلوه عميلة فلسطينية عنارص بيد قتلوه باْلعصم السوار إحاطة به

 ال الذي الضعيف عباس بمحمود أتوا  ثم للجريمة دولية بتغطية مطبخه

ً  ِلم خيالف  وليس قوة، وال له حول وال مرشوع، وال له سقف وال ،امرا

 ْلوت يبكي نأو تعليامهتم، لصالح الفلسطيني باألمن يمسك أن سوى بيده

 شمعون" اإلرهايب أمثال من العظيم الفلسطيني الشعب قتلة زعامئهم

 !. "برييس

 التشكيالت وسائر الوقائي األمن يف  الذين معظم أنَّ  معلوم هو ومما    

 فرداً  أبيب تل عليهم وافقت الذين ومن عنهم اْلريض من هم األمنية

 !!!.فرداً 
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 قضية وسائر الرشيف القدس قضية اختزال تمَّ  باختصار هكذا إذن     

 !.فلسطني

ئيلإ عاصمة القدس أنَّ  "ترامب" يعلن.. واليوم      نقل  ويريد ..ْسا

 .الرشيف القدس إَل العدو كيان يف الغربية للدول اْلمثلة السفارات

عالن عدوان صار  جديد عىل عقيدة كل مسلم يف هذا اإل ال شك أنَّ و     

ألن القدس واْلقدسات اإلسالمية يف فلسطني جزء  ال يتجزأ من  األرض،

 عىلمساس بذلك هو عدوان  عقيدة اْلسلمني وتارخيهم وحضارهتم، وأيُّ 

 واالعرتاف هبا ،األرض وجه عىل مسلم مليون وسبعامئة مليار عقيدة

 "اعرتاف َمن ال أهلية له، ْلن ال رشعية له"عاصمة لالحتالل إنام هو 

 القدس.. مسلم كل قضية هي كالمي ابتدأت كام القدس : السادة أهيا    

 .. عربية تكون أن قبل سالميةإ

إَل و ومشاعرنا قلوبنا َلإ القدس عيدنُ  أن الواجبات اتبدهيَّ  منو    

 من جزء هنايقيناً أ نعلم نأ جيب ..وإَل حواراتنا..وإَل أحاديثنا...عواطفنا

  .عقيدتنا

ُ َعَليحِه َوَسلََّم  النَّبِيَّ  -ريض اهلل عنها -َميحُموَنةُ ألم تسأل      َيا : بقوِلاَصىلَّ اَلِلَّ

 
ِ
ِدِس َفَقاَل  ....َنبِيَّ اَلِلَّ َقح َنحرَشِ »: َأفحتِنَا يِف َبيحِت اْلح رَشِ َواْلح َحح ُض اْلح  « ....َأرح

 ه باب من والسيام أن حقائق يتضمنها، يدالالته الت حديث عجيب يفإنه     
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ال سبيل إليه إال بوحى  يأبواب االعتقاد، ألهنا باب من أبواب الغيب الذ

عىل ارتباط ظاهر بني  يدلوهو ..صىل اهلل عليه وسلم يمن صاحب الوح

هو واحد من األركان  يقضية اْلسجد األقَص وقضية اإليامن بالغيب الذ

 باعث عىل العمل اْلتواصل لتحرير  وهذا  ،هبا يتأسس إيامن اْلسلمني يالت

  .(1)اْلسجد األقَص

ائحتُوُه َفَصلُّوا فِيِه، َفِإنَّ َصاَلًة فِيِه َكأَلحِف  »:  ثم قال النبي بعد ذلك موصياً     

هِ  ِ  يِف َغريح
َل إَِليحِه؟ َقاَل : ُقلحُت ، َصاَلةٍ تَطِعح َأنح أَتََحمَّ ِدي َلُه  :أََرَأيحَت إِنح مَلح َأسح َفتُهح

ُج فِيِه، َفَمنح َفَعَل َذلَِك َفُهَو َكَمنح َأتَاهُ  َ ًتا ُيّسح  « (2)َزيح

 ُسبحَحانَ ﴿ : ألم يقل ربنا.. كتابنا من جزء هي -أهيا األحبة- القدس     

ِجِد األَقحََص الَِّذي الَِّذي َسح ِم إََِل اْلح ََرا ِجِد احلح َسح ى بَِعبحِدِه َليحاًل ِمَن اْلح َ نَا أَْسح  َباَركح

َلهُ   ء] ﴾َحوح ا َ   [1: اإِلْسح

امء؟بالذات مِلَ كانت القدس و        !هي اْلحطَّة بني رحلة األرض والسَّ

                                                             
(1)

 .للدكتور خالد فهمي اْلحارض يف جامعة اْلنوفية " القدس من عقيدتنا" ينظر مقالة 

(2)
روى أبو داود قطعة منه من وقد : قال احلافظ اِليثمي. 1/451 يف سننه ابن ماجةرواه  

 ورواه أبو يعىل بتاممه من حديث ميمونة زوج،  حديث ميمونة موالة النبي صىل اهلل عليه وسلم

قال البوصريي يف مصباح الزجاجة و .واهلل أعلم، ورجاله ثقات -صىل اهلل عليه وسلم-النبي 

 .وإسناد طريق ابن ماجة صحيح رجاله ثقات، وهو أصح من طريق أيب داود :2/14
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تكن الرحلة مبارشة إَل  يثرب أو احلبشة؟ بل مِلَ ملح أو بغداد تكن  مِلَ مَلح     

موات العىل؟ مِلَ هذه اْلحطَّة يف فلسطني يف  !اْلسجد األقَص؟ السَّ

د األنبياء واْلرسلني ألنَّ       جزء من  األقَصألن . اْلسجد األقَص هو مهح

 ة، أخذت متامهاهو كلِمة اهلل األخرية للبرشيَّ  واإلسالم. عقيدة اْلسلمني

ُ َعَليحِه َوَسلَّمَص  وكامِلا عىل يد سي دنا حممد د ِلا األنبِياءىلَّ اَلِلَّ  ، بعد أنح مهَّ

 .ليصيل  هبم إماًماخلحفه وا اصطفُّ  واْلرسلون؛ وِلذا 

 صىل نبينا سنة من جزء  ..كتابنا من جزء ..عقيدتنا من جزء القدسإذن      

ِجدِ »  : القائل وسلم عليه اهلل َحاُل إاِلَّ إََِل َثاَلَثِة َمَساِجَد َمسح ي الَ ُتَشدُّ الر 

ِجِد األَقحََص  ِم َوَمسح ََرا ِجِد احلح َهَذا َوَمسح
(1) ». 

 كام ثبت منمخسامئة صالة أو ..ألف صالةٍ فيام سواهتعدل والصالة فيه     

ِه ماَئُة َألحف » :  أحاديث رسول اهلل ِ ِم َعىَل َغريح ِجِد احلََرا اَلِة يِف اَْلسح ُل الصَّ َفضح

ِجِدي َألحُف َصاَلةٍ  ،َصاَلةٍ  ِدِس مَخحُسامَئِة   ،َويف َمسح ِجِد َبيحِت اَْلقح َويف َمسح

  «(2)َصاَلةٍ 

                                                             
(1)

يف التطوع، باب مسجد بيت اْلقدس، ويف احلج، باب حج النساء، ويف الصوم، باب  57/  3رواه البخاري  

ة مع حمرم إَل احلج وغريه، والرتمذي رقم ( 627)الصوم يوم النحر، ومسلم رقم  يف احلج، باب سفر اْلرأ

 (9/264 جامع األصول) .يف الصالة، باب ما جاء يف أي اْلساجد أفضل( 328)

(2)
رواه الطرباين يف الكبري : اِليثمياحلافظ وقال  (.18/77) إسناده حسن: وقال رالبزا رواه  

 (4/7 جممع الزوائد) .ورجاله ثقات ويف بعضهم كالم وهو حديث حسن
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تعدل ألف -الة فيه الصَّ  يدل عىل أنَّ  -أهيا األحبة-ميمونة  وحديث   

 ائحتُوُه َفَصلُّوا فِيِه، َفِإنَّ  »: كام سمعتم قبل قليل.. َصاَلةٍ  وليس مخسامئة صالة

هِ  ِ  يِف َغريح
 رمحه– العراقيح احلافظ وقد رجَّ  «(1) ...َصاَلًة فِيِه َكأَلحِف َصاَلةٍ

 .(2)أهنا بألف صالة –اهلل

 األقَص اْلسجد زيارة عىل والصاحلون والصحابة األنبياء حرص وقد    

 زار قد أنه نجد لذا اْلقدس، بيت يف جواره يف والسكن فيه والصالة

وأبو عبيدة وسعيد بن زيد  اخلطاب بن عمر الصحابة من الرشيف القدس

وأم اْلؤمنني صفية وأبو الدرداء وسلامن الفاريس وعمرو بن العاص ريض 

بل إن موسى عليه الصالة والسالم ملا نزلت به الوفاة  ،هم مجيعاً اهلل عن

فقال : قال أبو هريرة ،سأل اهلل أن يدنيه من األرض اْلقدسة رمية بحجر

ُه إََِل َجانِِب َثمَّ  لو كنُت : "ول اهلل صىل اهلل عليه وسلمرس َ ألََريحتُُكمح َقربح

َرِ   "(3) .الطَِّريِق حَتحَت الحَكثِيِب األمَحح

 لعدوهم من أهلها طائفة عىل احلق ظاهرين،  أنَّ  -األحبة–أهيا أال يكفي      

                                                             
(1)

 .سبق خترجيه 

(2)
طرق أحاديث الصالة ببيت اْلقدس أهنا  وأصحُّ ": ما نصه -رمحه اهلل– العراقيقال احلافظ  

( اْلسانيد وترتيب األسانيد تقريب: بالتقريب اْلقصود) التقريب رشح يف التثريب طرح)" بألف صالة

8/52.) 

(3)
 (.2372مسلم  ،3487البخاري ) .متفق عليه 
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 فأين ": يا رسول اهلل قالوا  .إَل قيام الساعة قاهرين، ال يرضهم من خالفهم

 ."(1)ببيت اْلقدس وأكناف بيت اْلقدس: هم؟ قال

 :داتالسي  و ادةالسَّ  أهيا   

 أن تدركوا  وأن ... حلظة كل يف القدس تتذكروا نأ عىل كلُّ ذلك باعث    

 إسالمية الصحيح مسارها إَل ورجعت األوَل، سريهتا عادت القدس

 أردوغان الطيّب وحديث مرمرة وسفينة األتراك إخوتنا بمظاهرات

 . وتصحياته خطاباته يف عنها اْلتكرر

 والباكستانيني واملاليزيني اإلندونيسيني إخوتنا بمظاهرات إسالمية عادت  

 ويف والغرب الرشق يف اْلسلمني ومظاهرات واْلغاربة  واِلنود والبنغاليني

 .واألمريكتني األوريب االحتاد دول ذلك يف بام أرض كل

 من نسمع مازلنا أننا إال ؛الكرام إخوتنا سمعتم ما كل من بالرغم لكن     

 أو وقاحة أو غباء أو عاملة بكل صوته يرفع من الغبية وأ املأجورة األقالم

ء  ُعَجاب   َهَٰذا إِنَّ  اهلل، سبحان!.بالقدس؟ عالقتنا وما :قائالً  جبن  .َليَشح

 ! ...عقيدتك  فالقدس مسلامً  كنت نَّ إ..  مسلم يا    

 ال نتأو باطل عىل وهو بالقدس مرتبطاً  اليهودي يكون كيف ..مسلم يا    

  !؟..اْلبني احلق عىل نتأو بقدسك ترتبط

                                                             
 .(22328) يف اْلسند رواه أمحد  (1)
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ولو بتغريدتك  بمنربك ولو بكلمتك ولو القدس تنص نأ ماإ ..مسلم يا   

  ..اخلوالف من تكون نأ ماإوولو بدعائك 

 أن لماعف ..ذلك تريد ال بأنك وتبجحت القدس تنص مل نإ ..مسلم يا   

  وُتعيل ترفع اهلل بإذن فالقدس ...كب تترشف ال القدس.. تريدك ال القدس

 .حياضها عن يتخىّل  وال عنها وينافح ينادي من

 وعامد الدين نور أساتذته عىل مقدماً  الدين صالح جعلت ..القدس   

 ... حررها ألنه الدين

وعىل ..اليوم عليه نرتحم الذيالثاين  احلميد عبد طانلالس رفعت القدس   

   .ينساها التاريخولن مواقفه التي مل 

 يف كتب الذي ..والسييس ..ومبارك ..السادات نورأ سقطتأ  ..القدس  

ئيلإ عاصمة القدس نأ "ترامب" قبل مناهجه   .ْسا

 من التاريخ يف وتسقط هاينص من ترفع ..اهلل بأمر وترفعُ  سقطتُ  القدس  

  .أبقى و أشد ِلو لنيواْلخذ   للخاذلني العذاب من اهلل عند وما ..اخيذِل

رمحه  "الثاين احلميد عبد السلطان" بكالم خطبتي ختمواسمحوا ِل أن أ     

 بال مدينة ليهود مؤمترهم الصهيوين األول يفعقد افحينام ..اهلل

 عام -لعائن اهلل ترتى عليه- "تيودور هرتزل" برئاسة السويّسية

الربنامج "أو " برنامج بال"واختذوا عدة قرارات أطلق عليها  ،(م1697)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1897
https://ar.wikipedia.org/wiki/1897
https://ar.wikipedia.org/wiki/1897
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 ال الذين العامل ليهود وطن تأسيس، وكان أهم قرار اتفقوا عليه "الصهيوين

 من وذلك فلسطني، واْلسلمني العرب أرض يف وذلك قومية جتمعهم

 أن يف اجتهد زعيمهم لكن تركتها، واقتسام العثامنية اخلالفة تدمري خالل

 مع باْلقايضة األرض تلك يأخذ وأن الطريق خيتص وأن السلطان يقابل

 .مقابلته إَل سعىف السلطان

 اْلريبة اليهود حتركات يراقب_ اهلل رمحه_ احلميد عبد  السلطان كانوقد    

 بمنع حازماً  قراراً  اختذ لذلك ؛األرض عىل أو السياسية الناحية من سواء

 .القدس مدينة يف السيام فلسطني يف االستقرار من اليهود

ومل تتوقف اْلؤمترات الصهيونية عن االنعقاد وكانت يف كل مرة تزيد   

جتامع بالُسلطان عبد احلميد لال" هرتزل"عددًا وقوة، ومل تتوقف جهود 

ً  حظي(م1981 )عام من يوم وذات ..الثاين   "هرتزل ثيودور" أخريا

 يف ونصف عام مدة وراءها الهثاً  ظل أن بعد السلطان مقابلة برشف

 عرض اْلراد له حصل فلام الفرصة، تلك له يتيح ال والسلطان استانبول

 خزائن كانت حيث سخياً  عرضاً  الثاين احلميد عبد السلطان فخامة عىل

 الثقيلة دفع الديونل للامل يكون ما أحوج السلطان وكان فارغة، السلطنة

إسرتليني  بمليون جنيهر د  مبلغاً ضخامً  قُ  عليه عرض ..ةاْلرتتبة عىل الدول

 اخلالفة ديون وتسديد العثامنية الدولة أسطول إصالح جانب إَل ،سنوياً 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%84
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 قال وعندها الدولية اْلحافل يف وزهنا اِل كلمة ذات العثامنية الدولة وجعل

؛ فضة من صحائف عىل ذهب من بامء تنقش التي اْلشهورة كلمته السلطان

إين ال أستطيع أن أتخىل عن شرب »  احلياة؛ جبني عىل العني بامء تكتب بل

واحد من األرض، فهي ليست ملك يميني، بل ملك األمة اإلسالمية التي 

جاهدت يف سبيلها وروهتا بدمائها، فليحتفظ اليهود بماليينهم، وإذا 

مزقت دولة اخلالفة يوماً فإهنم يستطيعون آنذاك أن يأخذوا فلسطني بال 

ثمن، أما وأنا حّي، فإن عمل اْلبضع يف بدين ألهون عيل من أن أرى 

يع إين ال أستط. فلسطني قد برتت من الدولة اإلسالمية، وهذا أمر ال يكون

   «(1).اْلوافقة عىل ترشيح أجسادنا ونحن عىل قيد احلياة

 بل آبائه عن ورثها التي وثروته وعائلته بنفسه -اهلل رمحه- ضحى لقد    

 عيون أجل من ثم اهلل مرضاة أجل من قرون ستة امتدت التي وبمملكته

 العهر دولة قيام أّخر الذي اْلوقف وهو وفلسطني، واألقَص القدس

ئيل اْلنظمة واجلريمة واإلرهاب  خالِلا تستطع مل قرن نصف قرابة إْسا

                                                             
(1)

سيد حسني للدكتور   " 28/ 3 البساتني من مواقف العلامء والربانينيزهرة "انظر كتاب  

: 837)من عام .  1/69 "ملف وثائق فلسطني"كتاب  ينظر و .دار العفاين: النارش .العفاين

 .النارش دار  اْلعارف اْلصية . 32:ص مني هويديأل " كيف يفكر زعامء اليهودية" .(م 1949

 .القاهرة
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 أرضاً  فلسطني من واحداً  شرباً  تعلن أن وجربوهتا قوهتا عىل رباوأو

ئيل،  إال واْلؤقتة اْلشئومة لدولته قيام ال أنه من هرتزل أدركه ما وهو إلْسا

 . اخلالفة كريس   عن الرشيف الرجل هذا وزحزحة اخلالفة دولة بإزالة

 وأنّ  طبيعية، موتة متت ومل هيودية بيد أسقطت اخلالقة أن والنتيجة   

 اجلسد وأن عليها، تكالبت التي الرّش  بقوى عاْلنا عن غابت شمسها

 اجلسد وأن اْلدّوي، السقوط ذلك بعد رأس بال غدا الكبري اإلسالمي

 ! ضارٍ  وسبع وذئب كلب لكل هنباً  بات األطراف اْلرتامي

 وما وفلسطني، ومص سورية يف نعانيه وما أمتنا، تعانيه ما أنّ  والنتيجة    

 كان الذي اْلقدس الرباط أنَّ  بسبب علينا جيري إنام مكان كل يف نعانيه

 القدس باتت حتى وانفرط  وسقط هوى قد الفريد العقد لؤلؤ اتحبَّ  جيمع

   :!جميب وال منتبه وال باكية تنادي اليوم

نُ         حَيحِمي مِحَاَي َوَقدح َغَدامَلح َيبحَق َمنح         يَوح  َوَيأحُمرُ   مِحَاَي   يِف   َينحَهى  ِصهح

َعنِي   ُقمح        َأَماَمُكمح   ُتَداُس   حَمَاِرُمُكمح   َهِذي     َا    َيا    َفارح ث رُ     أهيُّ  اْلُدَّ

  مقدونيا َلخرجت ذات يوم إ :ردوغانأيقول السيد رجب طيب      

 ..يوقفنا عكازات عىل يميش عجوزوإذا ب..نائية  بعيدة قريةب سياريت مرتف

 حلفل احلضور عن تأخرنا أنّنا اْلرافقني أحد فظن ! ؟ تأخرتم ملاذا يقولو

  هنا نحن: العجوز له فقال، منه يستفّس أن فأراد ..أو غداء أو ما شابه ذلك
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 !!؟ األتراك أهيا تأخرتم فلامذا ..عام مائة منذ ننتظركم

 .. واحدة مةأل وإننا.. فاء من هذه األمة وبالرشُّ .. باألتراك اهلل بعد ملناأ    

 .إال بالتقوى وال ألبيض عىل أسود ،أعجمي عىل لعريب فضل وال فرق فال

 .اْلستعمر هو األسد بشار بل.. مستعمرينيوماً  األتراك يكن مل

 .. العاْلية للصهيونية العميل هو األسد بشار بل.. عمالء األتراك يكن ومل

مهللا فارحم األنصار ..مهاجرون ونحن ..أنصار هم ..إخوتنا األتراك   

  ...واْلهاجرين وامجع بني قلوهبم

 إلينا دَّ رُ و ،فلسطيننا إلينا دَّ رُ و ،قدسنا  إلينا دَّ رُ و، وحدتنا إلينا دَّ رُ  مهللا   

 إَل نادَّ رُ و ،عقيدتنا إلينا دَّ رُ و ،ناءانتام إلينا دَّ رُ و، كرامتنا إلينا دَّ رُ و، قصاناأ

 مهللا ،عتابهأ  عىل شهادة وأ ،األقَص اْلسجد يف صالةارزقنا  مهللا ،قرآننا

  أرضنا أخذوا ألهنم وإنام هيود ألهنم اليهود نبغض ال  أننا نشهدك إننا

من أبنائها من يقودها لتحرير  ض ِلذه األمةمهللا قي   وانتهكوا حرماتنا،

فيه  عزُّ مر رشد يُ أ مةِلذه األ هيّئمهللا  .ويغار عىل أعراضها مقدساهتا،

والة أمر  ِلذه األمة هيّئمهللا . هل معصيتكأه هل طاعتك وهتدي فيأ

 هذا حياةيدافعون عن  نصاحلني، وعلامء ودعاة ربانيني خملصني جماهدي
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وصىل  ،تشاء قدير، وباإلجابة جدير نك يا موالنا عىل ماإ .الدين

 هلل احلمد نأ دعوانا خرآو. أمجعني آله وصحبهعىل سيدنا حممد و عىل اهلل

 .(2) العاْلني رب 

 

 واحلمد هلل رب العاملني   
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