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 عيسى القدومي

 

وقججإ المججمنع ننجج  أ  و وأرض فلسججن ه  ججع  باججه  هللارلعججهللا ن لاججهللالم ه    األقصجج  المسجج  
الراش ي عمر به الخنهللاب رضجع ن عنجو ولتجه ععج لعهللا لتأجا  أنهللا جه فجع أعنجهللا   الصحهللابعفتحعهللا 

  وهيج   الصجل ي  هيس رة نجه التجهللار ح نج ه أنتلعجهللا  الل  يام ال يه   وببت الممنيه الال فترة المسلم ه
الجججج يه ليا جججج  هللا اللجججج  انتجججج ا  هللا احمججججمنع   اللجججج  أ  انتلعججججهللا ال عججججا   صججججم  الفججججهللال ن لاججججهللال  لعججججهللا 

 وخ اععم الماعا  .  الانشيه ممهللارمهللالعم 

البججهللا ا  الجج ولع وبماجججه ناهللا جج ة وا ي عربججه لحججت   ماجججهأصجج   المسجج   األقصجج   ثججم
المسجج   األقصجج  واألوقججهللا   وخ نججهألر  يججه  صججفتعهللا الاصججيه علجج  شججرقع البجج   ا الحكانججه رعهللايججه

نججه نججس السججلنهللاو ال عا يججه أو بل يججه البجج   التهللا اججه لمنججتم  ل   ججر أو  ولججي احمججمنيه ف عججهللا   
 ون لجج عجه األنججم المتحج ة  صجج رأي ججج م نجه المسجج   األقصج  الم ججهللار    ن ج   لجرنيمليج ي  أو 

أيججه  ورفجج راو ال وليججه بججرف  ضججم الأيججهللا  ال عججا ي لشججرقع البجج     األنججه الجج ولع عشججراو البججرا
 . الغيهللاالجراماو نهللا يه أو ال ار ه أو قهللا ا يه ل  ر نه واقع الب   واعت هللار ذلك 

  هللالحفر ججهللاوذر اجه لجرنيم النر جس المجل ا ل ججهللاب الم هللاربجه   قهللانجت بل يجه البج   أخ جرا  لحجتو 
مججنه . وللحقيبجججه  1350ألنججاي أي نججهللا يبجججهللارب الججج حزالججه النر ججس التججهللار خع والججج ي بنججع ننجج  الاعججج  ا

هللار خع يثيجت لجأو الي جهللا  أي أثجر  الث جهللاووالتهللار ح  با  ال  ال عا  فشلاا علج  انتج ا  أرباج ه عهللانجهللا نجه 
 للعيك  الم عام . الثرلعم نبهللا أو وجا ا فع للك األنهللاكه المب مه أو أي 

عججا   اخجج  أمججاار المسجج   أ   نهللالججك الا يجج  نججه اح شججهللاماو التججع أقهللانعججهللا ال   هللالجج لر وججج ير
( الم عجامنه القهللانه الماهللابج  والأجن  ال عا يجه وفجت  نتحجإ األجيجهللا   لجهللار ح العيكج   وأمفلواألقص  

احعجمم الاربجع  فجعو ع اش  ا تعهللاكهللا نه   م طر س الم هللاربه ولأه للك االعت اماو لم ل خ  نبعجهللا 
 وال ولع .

هللاكر أ جججججو  سججججس  شججججج   للجججججك فجججججع األنجججججر أ  يجججج عع الأيجججججهللا  ال عجججججا ي   مججججلاب نججججج وال ر ججججه
نججع  اةججرة األوقججهللا  احمججمنيه فججع البجج   ليمججتو ر و  األفاججهللا  و شججتت الماقججإ  والعجج مالترنيمججهللاو 
 وامجتع نتعهللاوالاهللالمع نه نمهللارمهللالو   وق  أ أرو  اةرة األوقهللا  للجك التصجر حهللاو الأهللاذ جه  احممنع

لأجج   الحججهللاة بهللا  اججرض   واعتيججرو للججك احجججراماو ا تعهللاكججهللا صججهللارخهللا لحرنججه المسجج   األقصجج  وضججر 
ونجججهللا نالعجججهللا  البججج  البجججراراو ال وليجججه   وامجججتف ازا للمسجججلم ه   ووجعجججت عججج ة  ججج اماو للمسجججلم ه فجججع 

والم جهللا ع الممصجبه  للنر جسللت مع فع  هللانهللاو المس   األقص  والام  عل  لان   الع م واحزاله 
 .للمس   األقص 



    فهللاعنججهللا عججه البجج   والمسجج    جج وقيجج  اليجج م فججع مججر  األنجج ا  ولحل لعججهللا البجج  نججه التنييججو
األقصججج   جججا  فجججهللاب عجججه لججج  شجججير نجججه أرض فلسجججن ه فهللالبججج   عنجججاا  وباا جججه فلسجججن ه   وأ  نجججهللا 
يح   نه قجراراو واعتج اماو يعا يجه للمسجهللا   يمجمنيه المسج   األقصج    ونبجا  المسجلم ه  يجو 

وشججا هللا وأن ا ججهللا  ال عججا  قججهللا ة؛ و    ججع شججاله ألنجج ا  ج يجج ة لشججم  لجج  فلسججن ه والاججهللالم احمججمنع 
مسجججتمرة علججج  المسججج   األقصججج    ال وإججججرامالعم وامجججتف ازالعمونلمسجججهللاو مجججهللاةرو  فجججع نخننجججهللالعم 

عججع نمهللارمجهللاو ن رومججه ونحسججابه النتجهللاةة ونفدججانه األ ج ا  لأجج  نججه ف   فلسجن هوالمسجهللاج  فججع 
 .وافتاهللالعم لألن ا  ل نهللالاا أ  افهللًا أخرا يرجا عهللا  ال عا عر  لهللار ح 

 
 :نوان الصراعالمسجد األقصى ع

جنا  االنتم  وقاالعم األننيجه المازعجه فجع اليلج ة الب يمجه وعلج  باا جهللاو المسج   األقصج  
والتجججع يصججج  لاججج ا  هللا أللفجججع جنججج ي نججج جة  هللالسجججم  لحمهللايجججه عمليجججهللاو العججج م واحزالجججه لتلجججه النر جججس 

كججرة نشججع  ا جج  لنججهللا ذالحججت ذر اججه التججرنيم لالمسجج   األقصجج    اللجج  المججل ي ججهللاب الم هللاربججه التجهللار خع ل
م و ججججا نحهللاطججججهللا  ججججهللاجال  نججججه جنججججا  جججججي  28/9/2000اقتحججججهللام شججججهللارو  للمسجججج   األقصجججج  فججججع 

االنتم  ال عا ي   وقااو نر  الح و  والبااو الخهللاصه   نمجهللا امجتف  المسجلم ه وأثجهللار نشجهللاعر م 
   ول اعهللا أن ا  جسهللام را  ضح تعهللا الا ي  نه ال نهللام وا  لات ا تفهللاضه فع ل  أ حهللام فلسن ه .

ونقيججهللا  التع ةججه  ال هللاصججي ه   ال عججا األقصجج  لججهللا  ونججهللا زا  عنججاا  الصججراب نججع    هللالمسججف
نجه األنج ا  ال سجهللام علج  أرض فلسجن ه  ولث جروالتصا     والشاله والفت ج  لتصجهللاع  األنج ا    
م عنجج نهللا 1929نججرورًا   نجج ا  اليججرا  فججع عججهللام   اشججتالت شججرارلعهللا نججه المسجج   األقصجج  الم ججهللار  

المسجج   األقصجج    وأنجج ا  النفججس أمججف  ننججو    ونججر  علجج  نججهللاة  اليججرا    نججهللاو  ال عججا  السججينرة 
  ولم ججججهللا لع يجججج او ال مهللاعججججهللاو ال عا يججججه األقصجججج   المسجججج  اللجججج  اقتحججججهللام الم ججججرم شججججهللارو  مججججهللانهللاو 

  ونمهللارمجهللاو خججم  الاجهللام المنصجرم  ججع األخنجر ننجج  أ  مجبنت البجج     هللاقتحجهللام المسج   األقصجج 
   كملعهللا   ي ي ال عا  !!

 

 :المفقود تاريخالاربة المغ حارة
م االمججت مم علجج  1967البجج   مججنه  ن ينججهكججهللا  أو  عمجج  قججهللام  يججو ال عججا   اجج  انججتملعم 

البج      انجتم   ولجم لسجا تعهللا  جهللاألرض  اج  أرباجه أيجهللام نجه   الم هللاربهنهللاة  اليرا    و نروا نهللارة 
ع   والم رمججججه فجججع نججججهللارة الم هللاربججججه قيجججج  أ  لعججج م أرباججججه جاانجججج ولججججهللا   المسججججلم ه  هللاوشجججر و مججججكهللا ع

الم هللاربججه فججع ذاكرلنججهللا  اجج  أ  لهللا ججت أوقهللافججهللًا المججمنيه    نججهللارة وأصجج حت   وأوقججهللا  أخججرا  األفدججليه
  و جهللا م ال جام الم ك   ا  أ   فناا لجهللار ح نجهللارة وقةيجه المجمنيه  مهللانهعل عهللا  ا  ذلك طلس ال عا  أو 

اا طججر  ليسججع  علجج عم ياملججا  ل امججااا للججك السججهللانه و قيمججاا عل عججهللا ن ججهللا د ج يجج ة أو نت جج  ة و فتحجج
 الاصا  ننعهللا الل  مهللانهللاو المس   األقص    نت  شهللاموا ... 



 نداءات وتنديدات من يسمعها ؟!

 نمجج  قهللاضججع البدججهللاة ورةججي  را نججه الالمججهللام المسججلم ه فججع األراضججع الفلسججن نيه ليسجج رو 

 نسججلوليه عااقججه  جج   التميمججع لالحكانججه الصججع ا يه وعلجج  رأمججعهللا رةججي  الججازرام اليعججا  اولمججرو
أبنججججهللام الشججججاه الفلسججججن نع فججججع جميججججع أنججججهللاكه ال ر مججججه الأهللارثيججججه فججججع المننبججججه   وأضججججهللا  أ  علجججج  

 لن  ة المس   األقص  الم هللار  ل . الااج  م أ  يعيا 

الاربججججع واحمججججمنع والجججج و   و هللاشججج  نفتججججع البجججج   نحمجججج  نسجججج ه البججججهللا ة وزعمججججهللام الاجججهللالم
ال ا سجكال التحجر  لاقجإ الحفر جهللاو  والحكانجهللاو والمنممجهللاو ال وليجه ذاو الامقجها وبهللالج او لننممجه

فع السار ال ربع للمس   األقص    ون ر نه لهللارثه نقيقيه فع ن ينجه البج   فجع نجهللا  وقجاب أي 
 الحفر هللاو التع لبام  و ملنهللاو االنتم  لحت نس   األقص ل. زل ا  ارضع ل سيه

  وأكجج و  اةجججرة األوقجججهللا  الفلسجججن نيه أ   ججج   األشججج هللا  لاجججرض للخنججر أمهللامجججهللاو المسججج 

 يزالجه ال ج را  الخشجييه م 6/2/2007األقص    ن   ب أو جرافهللاو االنتم  ف ر ال ام الثمثهللام 
 .األقص  الم هللار  لمع  ًا حزالتعهللاالمحينه بتله  هللاب الم هللاربه و المحهللاذيه لياا هللاو المس   

وال شك أ  ن ينه البج   فجع  مجر البجهللا ا  الج ولع ا  جع جج م ال يت ج أ نجه الدجفه ال ربيجه 
  ضججمعهللا وع لعججهللا نججه قيجج  المججراة   ياتيججر أنججرا ف ججر شججرعع ونخججهللالإ للبججراراو ال وليججه المتالبججه   وا

 هللالب   ا ونه  نهللا لأمه أ ميه وضرورة لأهللاثإ ال عا  الفلسن نيه والملمسجهللاو الحباييجه والبهللا ا يجه 
اكثججر فلسججن نيهللًا وعربيججهللًا لتاايججه المججااطن ه  حبججاقعم ونتهللا اتعججهللا ا  اجج نهللا أصجج حت نيججهللالعم فججع الم ينججه 

خنجججارة نمجججهللا  جججع  جججهللاقع المججج   الفلسجججن نيه ن ججج  ياجججهللا ا  نجججه أمجججهللال ه نتاججج  ة وننجججهللار ة فجججع لهللافجججه 
ن جججهللاالو الحيجججهللاة نجججه قيججج  مجججلنهللاو االنجججتم  التجججع لسجججتع   اقجججتمععم نجججه نججج ينتعم لت   جججر الااقجججع 

 لصهللال  المشروب االمتامهللاري الصع ا ع . عال يمافراف
 

 :حتاللاال منذالمسجد األقصى  على األخطرم 2006 عام
لججم يكججه  ماجج   عمججهللا مجج بو نججه الجججراماو ال عججا ي علجج  المسجج   األقصجج   االعتجج اما و جج 
الحكانجججه  امجججت لت فبججج م   1967ننججج  عجججهللام علججج  البججج   األخنجججر  ام  ججج2006 اجججهللاموإ شجججهللاماو  ف

ورةهللامججه  نكانججهوبل يججه البجج   وال مهللاعججهللاو ال عا يججه المتنرفججه ا شجج هللا  السججهللانه الفلسججن نيه  ال عا يججه
  و فج  الأث جر  البج     فسعم   وعمج   كج  قالجو لمسج  لهللافجه الماجهللالم احمجمنيه فجع  وشاه   كملو

لني  لصجمة ال عجا   فهللافتت م لفرض األنر الااقع عل  األرض   2006نه اح شهللاماو خم  عهللام 
الشجججعم   وومجججع مجججهللانه  نجججهأمجججف  وججججاار المسججج   األقصججج    و شجججه المتجججهللانإ لي اججج  لجججو لجججهللار ح 

ج ي ة ولج  عم فجع  ال شهللاماوهللانه للم ك  عل  أن هللا  م الم عانه ... واعتم  اليرا  والتع جالا هللا م



مججج هللا  نجججع الججج نه لسجججله المسججج   األقصججج  ولعا ججج     ون ججج  أ  االعتججج اماو طهللالجججت جاا جججه عججج ة 
وفجرض أنججرا  الحبجهللاةساحشجهللارة الل عجهللا والتنييجو علج  خنارلعجهللا والتجع لجم لعمج  شج لهللا  هللافاجهللا لت   جر  ين  جع

طهللا  لج  نجهللا  جا المجمنع وعربجع فجع ب جت  هللالت و رنهللا جرا ونهللا ي ري   فواقاهللا يصاه ناو نارفه 
ت واجثجججهللار مجججرقت والماجججهللالم طمسجججت   نرفججج هللاألمجججمهللامف  فجججع شجججرقع البججج    الب يمجججهالمبججج   واليلججج ة 

والعا ججهللاو لسججحه   وججج ار فجج   أ جج  البجج   عججه نحججينعم والحفر ججهللاو نسججتمرة   والمنججهللاز  لعجج م   
 نع الخاا عم فع فلسن ه  . 

   ل نججعالاقججت الحججهللالع وفججر فرصججه ذ ييججه لمنججتم  لتنف جج  نخننهللالججو الالنيججه   وال شججك أ
فجج فااا  يليججهللالعم وناجج العم ل عجج ناا نججهللا أرا وا فججع نشججهللا   نللمججه  الاضججع الاربججع واحمججمنع   ثمججهللار

 تججهللاع عمجج   نوب  فجج وا قيلججو الا يجج  نججه المشججهللار ع والتججع  عججرو لنججهللا بثججهللا ن هللاشججرا لتنلانججهللا علجج  يجج  ل
مبهللابر للمسلم ه لحجاا رفجهللاو  ادجهللا نجه صجحهللا ه رمجا  لوجر   ونتهللانإنه لن  لل معار أجمع 

م ي ججج  أ عجججهللا لهللا ججججت 2006الاجججهللام المنصجججرم   خججججم  لألنججج ا  والمتجججهللا ع  ن صجججل  ن عليجججو ومجججلم 
ا شججج هللا   امجججت لاا لجج لك الصجججما  لث ججرا  ناججوال  ججهللازا فجججع التعا جج  لفجججرض أنججر واقجججع ال يمكججه  األكثججر

لرل جه والتع لابج و أمجاأ لاب ج    ولخج اب الجرأي الاجهللام مجمحاا  ال اخليه مشهللاكلو  الفلسن نعالنر  
الجج ي لججم نرقججو ن نمججهللا نرقججاا المسجج    المنيججرننيججر ج يجج  لمصججل  المسجج   األقصجج  يشججهللا و و حججهللاكع 

 !!م 21/8/1969فع 

 :وممارساتمخططات 

الناايججججهللا للن جججج  نججججه البجججج   وبججججهللاألخو المسجججج   ف عججججهللا ال عججججا   بّ ججججتونمهللارمججججهللاو نخننججججهللاو 
مجلنهللاو االنجتم  ب ايجه   فبج  أصج رو  نحجهللاواللعم فجع ذلجك ولااصجلت ولاج  و   ص  الم هللار األق

اللجج  الأيججهللا  الصججع ا ع رفججم أ عججهللا ن ينججه نحتلججه ال ي ججاز ضججمعهللا نخهللالفججه  لدججمعهللاالبججاا  ه واأل ممججه 
 لنم  ناهللالمعجهللا احمجمنيه احجراماوال ولع والماهللا  او وااللفهللاييهللاو ال وليه والخ و  البهللا ا  ب لك 

ق  أجمع  براراو  وليه عل  ع م شرايه أو قهللا ا يجه نجهللا لبجام  جو نكانجه  الاهللالمأ   نع   لحدهللار هاو 
ن ينججججه البجججج     ونججججهللا  ججججع للججججك الممهللارمججججهللاو التججججع أ عججججهللا نهللاضججججيه فججججع لعا جججج   الال  الأيججججهللا  ال عججججا ي 

   شهللا   هللا ال ام الال ج ما نه ذلك المخن  المهللالم .

 :غرافيةو االعتداءات الديم
م  لاجججججرب أقججججج  و عجججججا  أكثجججججر فجججججع البججججج   لجججججم الخجججججراع الت ماجججججهللاو وضجججججمه ميهللامجججججه االنجججججت

الفلسججججن نيه نججججه  اخجججج  نجججج و  اليل يججججه عججججه طر ججججس ال جججج ار الفهللاصجججج    ووضججججع الأتجججج  االمججججتينهللا يه 
والمسجججتاطن ه  اخججج  نججج و  اليل يجججه   بجججنعة ينججج رع ضجججمه رن جججه رةجججي  الجججازرام الصجججع ا ع لاليعجججا  

أل  لأججا  البجج     قليججه عربيججه ال لت ججهللاوز  -  صججفتو أيدججهللا رةيسججهللا مججهللا بهللا ليل يججه البجج   -أولمججرول 
 % نه مكهللا  الم ينه.88% وأفلييه يعا يه لمث  12



 
 :االعتداءات على حرمات المقابر

األنججااو وقيججار أيدججهللا عنجج  األنيججهللام ولأنججو طججهللا  البجج   ولججم يتاقججإ الصججلإ ال عججا ي فججع 
ف ضجججهللا  ل راةمجججو جر مجججه طهللالجججت أشجججعر نبيجججرة المجججمنيه فجججع فلسجججن ه والبججج      ح جججه الصجججحهللا ه ؛ 

القهللانججه نتحجججإ وال ر جججه أمججما  لنتحجججإ التسجججهللان ل برعهللايججه مجججلنه التنجججا ر فججع بل يجججه البججج      ولجججم 
لجم نجه  جهللاب  2فربع ن ينجه البج   الب يمجه علج   اج  التع لبع ي  وا حقهللانتو الال نبيرة لن نه ن ل 

نتججر  1000الج و م - و مجهللًا ل 200ر نبيجرة المجمنيه فجع البج   ولبج ر نسجهللانتعهللا بجج الخل ج   و جع أكيج
و دجججم ثرا جججهللا رفجججهللاو الم هللا ججج يه والالمجججهللام والصجججهللالح ه نجججه الصجججحهللا ه والتجججهللا ا ه ننججج  الفجججت   -نربجججع 

احمججمنع اللججج  الحبجججه التهللار خيجججه التجججع عبيتعجججهللا . والا  جججه أ  يججج عع البجججهللاةما  علججج  المشجججروب ا جججو 
نل جا   والر  200 م ب ه ال يهللا هللاو المختلفجه والتسجهللان  ب نعجهللا !!!  كلفجه  حجا نخصو للترو ة للتفهللا

بتما   نرل  ميما  ف   نهللا  فع لا  أ  لا   هللالااليهللاو المتحج ة   فجا  عمجهللام المجال  المسجلم ه 
 لنماذع نع للتسهللان  !!.رفهللاو لالصحهللا هل 

                                     
 :محاربة المسكن

لتخنججي  اليل يججه عهللاةبججهللًا فاالذيججهللًا فججع الحجج  نججه  مججا الدججاانع الفلسججن نيه   شججكلت أ ممججه ا
وأصجج حت أزنججه السججكه للفلسججن ن  ه فججع البجج   الشججرييه خهللا بججه   ن جج  نهللارمججت مججلنهللاو االنججتم  

علجج  ن هللا رلعججهللا ا ونججه حج ججهللار اكيججر قجج ر نججه المججااطن ه الاججرب  2006ضجج اطهللا وامججاه فججع عججهللام 
 برز     الد اطهللاو : أ

  للمااطن ه الارب  هللالحصا  عل  لراخيو بنهللام أو لرنيم . ع م السمهللا 
 .  لح ي  الينهللام  نهللا ب ه فع ال هللاله    هللالرفم نه ارلفهللاب ع   السكهللا 

 .  ا تعهللاع ميهللامه   م المنهللاز    رض لرن   ولع  ر السكهللا 

  . ل  ع نستا هللاو ال خ  ل ا فله لي رة نه السكهللا  فع اليل ة الب يمه 

 هللا  نااطنع الب   نه الينهللام ف عهللا .نصهللا رة األراضع نه اج  نرن 

 .    ع م لافر فرص أخري للسكه ضمه  نهللا  الب 

 

ولخججا  المججااطن ه المب مجج  ه نججه فبجج ا   ججا تعم المب مججيه   ال رقججهللام (    فاعججم للصججما  
فجججع اليلججج ة الب يمجججه ولثي جججت نجججس احقهللانجججه رفجججم الب جججا  التجججع لدجججاعهللا ميهللامجججه االنجججتم  أنجججهللام الينجججهللام 

ه المخنججج  الصجججع ا ع العجججهللا   اللججج  الفجججراا الم ينجججه نجججه مجججكهللا عهللا نتحملججج ه قسجججاة والتجججرنيما  ونااجعججج
 الحيهللاة فع     المنهللاز  الديبه والتهللالفه. 



ون ججج  أ  االعتججج اماو طهللالجججت جاا جججه عججج ة ين  جججع احشجججهللارة الل عجججهللا والتنييجججو علججج  خنارلعجججهللا 
را ونجججهللا والتججع لججم لعمجج  شجج لهللا  هللافاججهللا لت   ججر الحبججهللاةس وفججرض أنججرا واقاججهللا يصججاه ناججو نارفججه نججهللا ججج

هللالت و ر طججهللا  لجج  نججهللا  ججا المججمنع وعربججع فججع ب ججت المبجج   واليلجج ة الب يمججه فججع شججرقع ي ججري   فجج
  .الب  

 :بلدية القدس وهدم منازل الفلسطينيين
المنججججهللا    -الحرلججججه احمججججراة ليه ضجججج   جججج م الي ججججاو -ولشججججإ لنججججهللاة ر نرفهللال ججججتل ننسججججس 

ألججإ  600المحتلججه رصجج و ن  ا يججه  لسيهللامججه  جج م المنججهللاز  التججع يمهللارمججعهللا االنججتم  أ  بل يججه البجج  
 والر لع م ننهللاز  يملأعهللا فلسجن ن ا   ح جه عج م نصجالعم علج  رخصجه بنجهللام . وأوضج  أ جو خجم  

 12ننجج ال فججع نجج ه  نججرو  152 نججرو المججراة   لسججاه رال  نتججر نربججع نججه المنججهللاز   حججا  2004
 . نن ال لأه     المنهللاز  لهللا ت أص ر ن مهللاً  90 حا 2005ألفهللا خم  

م لينججججهللام الم تصجججج هللاو 1967  المنججججهللاز  التججججع  نر ججججهللا االنججججتم  فججججع البجججج   ننجججج  وبلجججج  عجججج 
ألإ نن   ل لر  مهللاكن عهللا نه األمر الفلسن نيه بجم نج وا   وناممعجم  12والنر  المل يه الل عهللا ل 

 نه الفبرام ونتااضاع الحهللا   ونهللا زا  نسلس  الع م وال نهللار نستمرا ل عا  أكثر وعرب أق  . 
 

 :تهويد القدس على إجماع   لمرتو  أ إلىهيرتزل ...  من
لعا جججج  البججججج    علججججج م وقهللا لعججججهللا ي ماججججا  1897ل مججججي  الحرلجججججه الصججججع ا يه عجججججهللام  ننجججج و 

نكهللا جججو   وقججج   الم عجججاموالمسجج   األقصججج  الم جججهللار  نللججج يه صجججرانه النكهللا يجججه   نججو وإقهللانجججه العيكججج  
ا   ججلالم نججه أقججا  الشججاا  كشججإ التججهللار ح  اايججهللا م وفدجج  نخننججهللالعم علجج  ألسججنتعم   و جج    اجج  

 البهللا ة والتع ل ل  عل  ذلك : 
نصججلنهللا علجج  البجج   ولنججت ال أزا  نيججهللًا وقججهللا رًا علجج  القيججهللام  الذا: ل  هيرتووزل ثيووودوريقووول  .1

   فسا  أز   ل  شعم لي  نب مهللًا ل ا ال عا  ف عهللا ل. شعم  ي 
التفججا  الرونججع لججم يكججه شججاينهللا ليسججتنيع ال بججهللام ألفججع  بجج و  : ل بوون غوريووون  دافيوودويقووول  .2

 ل . العيك الب     وال نان  للب   ب و   ب و  ل  المراة    فم نان  لج ل  الشتهللاوفع  منه
فجع أقجرب وقجت وخجم  فتجرة  –العيك   –أ  ياهللا  بنهللام الماي   ن ر: ل  بيغن مناحيمويقول  .3

األرز  خشجهذ يجت اللج  لينجهللا  نجه أجج  الندجهللار  لبج وعه ف و لينجهللا  قجهللا  : ل   ال    ل    انيهللاة 
 ل . لينهللام العيك 

لنججت أنلجم  ونجهللًا أ  أكججا  شجر كهللًالي ... لجي  فبجج  فجع لحب ججس  لبج : ل  رابوين إسووح ويقوول  .4
 ل . ال عا يهفع الاا ة الل  الب   وإعهللا ة أرض نهللاة  الم ك  للسينرة  وإ مهللال  المراة  ييهللام ل 



: صر   هللارا  للرةي  الفلسن نع األمجيس يهللامجر عرفجهللاو فجع نفهللاوضجهللاو  باراك إيهودويقول  .5
هيكججج  مجججليمهللا  ياجججج  لحجججت المسججج   األقصججج    ولججج لك فجججي  المجججراة   لجججه  أ ل  لثهللا يجججهاكهللانجججه  يفججج  

 للفلسن ن  ه عه السيهللا ة عليو ل. لتنهللاز 
: قجججج م  تنيججججهللا ا   يججججه اللجججج  رةججججي  الأنيسججججه ال ا هللا يججججه المنججججرا   نتنيوووواهو بنيووووامينويقووووول  .6

   عهللاةيجهللًا ا هللارة عه ن سم نه الفده للب   ال يمعر  يجو المسج   األقصج و عنكسيما  ملام   
 نكهللا و  م سم للعيك  الم عام . امتي     يمهللا 

األبجج  ولججه لأججا   اجج  ال ججام نلأججهللًا لججج ل  اللجج ل  المججراة  ل  جلجج البجج  : ل  شووارون  أرئيوو ويقووول  .7
الاججهللالم نججه أججج  أ  ل بجج  البجج   عهللاصججمه نانجج ة وأب يججه لل ولججه الاير ججه ل .  ومجج لح ال  األجهللا ججه

وال  نكججه ججا أ ججم نكججهللا  لل عججا    و حججه ليسججت عنجج  هللا  ا جج فجج اة  خالججو المسجج   األقصجج  : ل  وقججهللا 
نتجج    خلججو  يبججررن ينججه وال الفهللاليكججهللا    ياججج  عنجج  هللا هيكجج  مججليمهللا  وانجج    ولججه  سججم  ألنجج   جج   

 وليف ؟! ل

أي ال ي  الج ي يبجام عليجو المسج    –:ل له  تنهللاز  عه جي  العيك  ويقول إيهود أولمرت  .8
 ع الفلسن ن  ه .  ي شك  نه أشكهللا  التفهللاوض ن –األقص  

 
 :المشاريعالتي اتبعتها الحكومة اليهودية في تنفيذ تلك  السياسة

 للمؤسسوواتأن األوضوواع المتشووابكة علووى أري فلسووطين وفوورت الفر ووة الذه يووة  الشووك
أنقاضو   علوىوالجماعات اليهوديوة العاملوة علوى هودم المسوجد األقصوى واقاموة المع ود اليهوود  

لتكوون أموا ن  وأسفل القدس واقامة المنشآت حول المسجد األقصى لينفذوا ويسارعوا في تهويد 
مؤسسوووات االحوووتالل  اتبعوو عبووادة ومتووواحا ومووزارات ليهوووود العووالم والمحتلوووين فووي فلسوووطين   

الرؤيوة لفتورة مون الوزمن ثوم إعالنهوا للجمهوور  لحجو أسلوب التكتم على هذه األعمال واخفائهوا 
 األقصججج  المسججج   لعججج م الاهللانلجججه الملمسجججهللاو جعججج   كججج  عملججج  ال عا يجججه القيجججهللا ة زالجججت ونجججهللاالعوووام . 
 ينف و هللا لم ال   ينيه نتميه 2007 خم  عهللام العيك  بنهللام يا و   ال عا  المتنرف ه أ  خصاًصهللا

 ل!! ن فدهل م نهللالعم
 

 ؟جد األقصىلماذا هذا االجتراء على المس

 جو مجيكا  أو ال االعت ام عل  المس   األقصج  الم جهللار  فاجم لجم ياج  ننرونجهللا للنبجهللا  لا 
يكجججا     بججج ر نجججهللا أ  السجججلا   جججا ليجججف ونتججج  مجججيكا  ؟!   هللالتجججهللالع فجججهللا  االعتججج ام علججج  المسججج   
األقصججج  الم جججهللار   جججا نجججرل   أصجججم  بنهللاعجججهللاو ال مهللاعجججهللاو ال عا يجججه والتجججع لججج عمعهللا أنججج اب ميهللامجججيه 

قصج  لحت ي ه اليرلمهللا  ال عا ي التع لجلنه  دجرورة بنجهللام العيكج  الثهللالج  علج  أ بجهللاض المسج   األ
 الم هللار .



لمجججهللاذا  ججج ا االجتجججرام علججج  المسججج   األقصججج  ؟ وفجججع  ججج ا الاقجججت  هللالججج او !ولمجججهللاذا لصجججا  ف
تحج ير األن ا  فع فلسن ه  هللاالعتج ام علج  المب مجهللاو ؟! علج  الجرفم نجه لج  صجيحهللاو التن يج  وال

ولحمج لعم   أو السجمهللا  لل عجا  ب خالجو    هللالمس   األقصج  نه نحهللاوله االنتم  ال عا ي المسهللا  
عااقجججه  ججج   الممهللارمجججهللاو   والججج ي يشجججع  عل عجججهللا التجججهللار ح ننججج  أ   خججج  أو  ن تصجججه يعجججا ي أرض 

 فلسن ه   الل  ياننهللا   ا.  

 :مما س   نخلص اآلتيو 

 اللجج   الاصججا  ولت نججهالبجج    ون ينججهالسججر  لمججهللا يحججهللا  للمسجج   األقصجج    جج ا ختووام وفووي
 البجج    فججع ن ينججه كهللارثججه نقيقيججه لانججع الم ججهللا  لل هللا ججه ال عججا ي  هللامججت م   جج   المججرو 

 خهللاصه  اخ  اليل ة الب يمها ي ه الخهللاذ اجلع : 

  احمجججمنيهوال عجججهللاو ال اعمجججه والمسجججلوله والملمسجججهللاو ال وليجججه و  الملمسجججهللاوجعجججا   لنسججج س 
للم ينجه ومجكهللا عهللا   ولنجا ر بجرانة نهللاليجه لج عم ونسجهللاع ة األمجر  و عمعجهللالتأثيف  شجهللاطهللالعهللا 

بل جج  نججه نجج ة االز نججهللام   وامججتثمهللار النهللاقججهللاو أو لامججيع نسججهللاكنعهللا للت لججرنيمالتججع لرفججه فججع 
فجججرص الاجججي  الأجججر م أل لجججو ولتمك جججنعم فجججع ربجججهللاطعم علججج  للجججك األرض  لتجججاف رولسجججخ ر هللا 

   ونلبهللاو الالم   والمشهللار ع اح تهللاجيه .  ال تيمالمب مه  كفهللاله 
  األقصج   هللالصججمة  يجو و عجم نلبجهللاو الالجم والج وراو الشججرايه  المسج  علج  العمجهللار  والامج

 الليو نه خم  المسلم ه المقيم ه   اار المس   األقص  . الالميه ة الحرله حعهللا
  الاربيجججه واحمجججمنيه نججج عاة ال جججام أكثجججر نجججه أي وقجججت ندججج   هللالامججج  ضجججمه  الحكانجججهللاوو

واضحه ونحج  ة لحمهللايجه المسج   نجه نصج ر التبسجيم  هللالحج  األ  ج  ال  لجم لأجه  امترالي يه
 .عل  لحر ر  قهللا رة

  أخ جهللار البج   والمسج   األقصج   بت نيجه هللاال تمهللام الخجهللاص  ل لك  هننهللالاحعمم  وومهللاة
البدججيه ضججمه البدججهللايهللا األمهللامججيه فججع نختلججإ   جج  وإي ججهللا  اجليججهللاو المزنججه لجج لك  وإ بججهللام 

قدججيه األقصجج  واال تمججهللام بعججهللا  عججهم حمجج ل والثبهللا يججهأ ججااب الت نيججهللاو الحاار ججه والاثهللاةقيججه 
المسججججلم نججججه شججججيعهللاو  ل تحصججججهنيه   ونارفجججه لهللار خعججججهللا ونججججهللا جججججهللام نججججه أخ ججججهللار ورثجججهللار المججججم

 .واألمهللاط ر الشيعهللاووأكهللاذيه ال عا    ولا يف البلم لل فهللاب عه المس   ألقص  ور  
  لاجججهللال    فعجججا السجججم  الججج ي لملأجججو أنجججه احمجججمم والججج ي  هللنسجججلم ننهللالجججه  هللالججج عهللام  ولججج

قجهللا ر مج  خ   جهللاألناا  والج نهللام   فجي  ن مج حهللا و   هللالج عهللاميص ه لي  السمهللام   ونه  خ  
يبجججا و  األنجججه اللججج  النر جججس الصجججحي    لمجججهللا قجججهللا   نخلصججج هأ  يسجججخر لعججج   األنجججه رججججهللااًل 

ونججرر أرض المسججلم ه  نب مججهللالنهللان و افججع عججه  رنمججواألنججه  هللالسججهللابس البهللاةجج  صججم  الجج يه 
 نه ل   النصهللارا .



  لإلمججمم والمسججلم ه والاهللاي ججه للمتبجج ه   ليجج   النصججرأ   اليبجج ه جج ا وذا  ال بجج  نججه  وقيجج
وأجيهللالنججهللا   وعل نججهللا لجج لك أ   ججاقه  جج   األيججهللام  و     أبنهللام ججهللا  التفججهللان  فججع أ فسججنهللا وبجج ه رو 

األقصج  نجه الممكجه ل ارلجو   نتج  لحل نجهللا  هللاحيمجهللا   والمسج  وأ  نهللا أصهللابنهللا فع فلسجن ه 
المب مجه   فجهللانتم  ال عجا  للمسج   األقصج   أرضجنهللاوص   النيه والتصجميم علج  امجتاهللا ة 

فججججع أيجججج ي الماتجججج يه ثججججم امججججتنهللاب  للمسججججلم همججججبنت أراضجججج   لججججي   عهللايججججه المنججججهللا  فأججججم
 ن أ  يكا  النصر قر  هللا . و س  المسلم ه  فد  ن وناا تو امتر ا  هللا ننعم   

 
 حفججا المسجج   و فججع البجج   وفلسججن ه    الخاا نججهللان لاججهللال  أ  يججر  ل جج  ال عججا    و ججرنم   سجج  

 األقص  نه     ال عا  ونه ل   هللالم جحا  .
 

 رب العالمين هلل والحمد
 هللا على ن ينا محمد وعلى آل  و حب  أجمعين ... و لى

 
 

 

 
 

     
    


