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 يا قدس .. يا مدينة السالم

 2017 ويلوي 30 خيراتب جيلخلا رابخأ ةديرج يف رشن

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

نحن نعلم وهذا األمر قضية مسلمة لدينا، نحن المسلمين، وهي 
أنه ال يمكن القضاء على الدين اليهودي، فاألديان السماوية مهما 

لن ينتهي أتباعها، باإلضافة إلى  كانت منحرفة عن عقيدتها فإنه
ذلك فإننا وهم على لقاء قبيل قيام الساعة كما أخبر بذلك الصادق 
المصدوق صلى اهلل عليه وسلم حينما قال في رواية عن أبي هريرة 

ال تَقُوُم السََّاعَُة حَتََّى »أَنََّ رَسُوَل اهللِ صََلَّى اهللُ عَلَيِْه وََسلََّمَ، قَالَ: 
سِْلمُوَن الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُُهمُ الْمُْسلُِمونَ حََتَّى يَخْتَبَِئ يُقَاتِلَ الْمُ 

الْيَهُودُِيَّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشََّجَر، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشََّجَرُ: َيا مُْسلِمُ َيا 
َنَّهُ مِنْ شَجَرِ عَبْدَ اهللِ هَذَا يَهُوِدي َّ خَلْفِي، فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ، إِال الْغَرْقَدَ، فَإِ

 ، أخرجه مسلم.«الْيَهُودِ

ولكننا نعلم كذلك أن هذا الكيان الذي يقبع ويكتم على أنفاس 
 مصيره إسرائيل بدولة ُيعرف والذي – فلسطين –األرض المقدسة 

 تبقى أن العسكرية أو السياسية الناحية من يمكن فال الزوال، إلى
اليوم الذي تتحرر فيه  يأتي أن بد فال لألبد، ألرض مستعمرة سلطة

فلسطين من هذا الكيان المستعمر الطفيلي، ومن ناحية أخرى، فإن 
هذه األرض المقدسة جزء ال يتجزأ من كيان كل مسلم فهي تغرز 
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في قلبه حينما يطأ األرض بعد خروجه من رحم أمه وذلك منذ أن 
وطأها قائدنا وإمامنا ورسولنا صلى اهلل عليه وسلم في ليلة 

ء والمعراج، وفي الحقيقة فإنهم ومن خلفهم أمريكا وروسيا اإلسرا
وأوروبا والصهيونية بمختلف تفريعاتها وتشعباتها يعلمون 
ذلك، وهذه الحقيقة ال تخفى عليهم، ولكنهم يحاولون بقدر ما 
يستطيعون أن يؤجلوا ويؤخروا يوم العودة بقدر اإلمكان، ولكننا 

مة سواء تحررت في نعلم أن هذه األرض مسلمة وستبقى مسل
جيلنا الذي نحن فيه أم الجيل الذي سيأتي من بعدنا أو جيل 
أحفادنا، ولكن في النهاية هذه األرض ستعود مسلمة، شاء ذلك 

 من شاء وأبى ذلك من لم يشأ.

وبعدها أتي الفاروق عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه وذلك بطلب من 
ا في عام البطريرك صفرونيوس وفتح القدس وتسلم مفاتيحه

ميالدية، ولم يكتف بذلك وإنما كتب بينه وبينهم عهدًا  637
، حيث أعطت المسيحيين «بالوثيقة العمرية»وميثاقًا عرفت 

والنصارى ضمانات لحفظ حرياتهم المدنية والدينية، ومن الجدير 
بالذكر أن هذه الوثيقة تستطيع وحدها أن تُلجم كل من ينعت 

، وهنا يحضرني لقاء تم بيني وبين اإلسالم والمسلمين باإلرهاب
نحن »أحد اإلخوة المسيحيين من بالد الشام ذات مرة فقال لي: 

؟ قال: بكل  ، فاستغربت وقلت له: لماذا«نحب عمر بن الخطاب كثيرًا
بساطة.. الوثيقة العمرية حفظتنا وحفظت حقوقنا، فقد كان 

زنطية أجدادنا يعيشون قبل الفتح اإلسالمي تحت نير الدولة البي
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واليهود، فجاء الفتح اإلسالمي والوثيقة العمرية فحررت أجدادنا 
 من كل ذلك.

ونحن نعلم اليوم وكذلك مسيحَّي القدس يعلمون أن الوثيقة 
زالت سارية المفعول وستظل كذلك إلى قيام الساعة،  ما العمرية

 لذلك فإن القدس تعد مدينة السالم.

ولم يكتف عمر رضي اهلل عنه بذلك، فعندما كان في زيارة تفقدية 
لكنسية القدس بدعوة من البطريرك صفرونيوس نفسه وأدركته 
الصالة وهو فيها، فالتفت إلى البطريرك وقال له: أين أصلي؟ فقال: 
مكانك صل. فقال الفاروق: ما كان لعمر أن يصلي في كنيسة 

ن هنا صلى عمر ويبنون عليه فيأتي المسلمون من بعدي ويقولو
 ، وابتعد عنها رمية حجر وفرش عباءته وصلى.«مسجدًا

؟ لو كان عمر رضي اهلل عنه يريد أن  هل هكذا يفعل اإلرهابيون
يحول الكنسية إلى مسجد ألمكنه ذلك في تلك اللحظة، ولكن هذا 

 هو اإلسالم.

وللحقيقة والتاريخ نقول إن اليهود لم يحكموا هذه األرض أو 
باألحرى إال أجزاء من هذه األرض إال مدة قصيرة، وكان حكمهم غالبًا 
ضعيفًا مفككًا، وكان في معظم الوقت خاضعًا لنفوذ وهيمنة 
بعض الدول القوية األخرى، وكان عصرهم الذهبي هو عصر نبي اهلل 

سنة، أما مملكة إسرائيل  80سليمان عليه السالم والتي امتدت 
، «المملكة الذيلية»رف البريطانية ازدراءً فقد أسمتها دائرة المعا
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حيث كانت أضعف من أن تلقب بالمملكة، واستشرى فيها الفساد 
 وانتهى أمرها بسيطرة اآلشوريين بقيادة سرجون الثاني عليها.

 ولم يعرفوا لم اليهود فإن – أخرى مرة –وللحقيقة التاريخية 
عمون أنه الجزء يز الذي «المبكى بحائط» اليوم يُعرف بما يطالبوا

المتبقي من هيكل سيدنا سليمان عليه السالم والذي نعرفه نحن 
إال من بعد إنشاء كيان سياسي لهم في القدس « بحائط البراق»

وذلك منذ الستينيات من القرن العشرين، فقد كانوا قبل ذلك 
 يتعبدون إذا زاروا القدس عند السور الشرقي.

وإنما حكايتنا معهم يكتنفها  والحكاية ال تتوقف عند هذا الحد،
كثير من الغدر والخيانة، ففي حوالي منتصف القرن التاسع عشر 
تعطي بريطانيا الضوء األخضر لليهود بالهجرة إلى فلسطين، 

 أوروبا وذلك بحجة معاداة السامية التي بدأت تطل برأسها في
 نتيجتها كان العشرين، القرن ومطلع عشر التاسع القرن أواخر خالل

 على بدأت فلسطين إلى( أوروبا من ومعظمها) اليهودية أن الهجرة
 القشة وكانت العربي، االستياء من كثيرا خلق مما ملحوظة، زيادة
 أرسله الذي 1917 نوفمبر 2 في بلفور وعد البعير ظهر قسمت التي
 فيها يشير روتشيلد دي وولتر ليونيل اللورد إلى بلفور جميس آرثر
 وطن إنشاء  البريطانية  الحكومة تأييد إلى

 .فلسطين في لليهود قومي
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ثم أعلن قيام الكيان الصهيوني اإلسرائيلي في تل أبيب 
 واعترفت الظهر، بعد الرابعة الساعة 1947 مايو 14 بتاريخ

 بهذا وبريطانيا السوفيتي واالتحاد المتحدة األمريكية الواليات
 .المشروع غير الكيان

تلطخت أيادي العصابات  2017ومنذ ذلك الحين حتى عام 
اإلسرائيلية بكثير من الدماء الفلسطينية البريئة، فعلى أنقاض 
أجساد الشهداء واألطفال والعزل نشأ هذا الكيان المحتل الذي 
يتشدق اليوم بالديمقراطية والتحضر، وكثير من عناصر أو زعماء 
 هذه العصابات وممن أسهموا في المجازر البشعة صاروا فيما بعد
في الصف القيادي للكيان الصهيوني وحكومته وأحزابه 
السياسية، ولألسف فإن عددا من المفكرين العرب الليبراليين 
يرفعون لهم القبعات ويتشدقون معهم بالديمقراطية في 

 جلساتهم الحمراء المليئة بالسكر والعربدة.

وعندما حاولت أن أحصر تلك المجازر هالني ما رأيت وقرأت، فقد 
مجزرة راح  60طعت بجهدي المتواضع أن أحصر ما ال يقل عن است

ضحيتها آالف من الشباب والشيوخ والنساء واألطفال، ومع ذلك لم 
نسمع استنكارًا أو شجبًا أو من يطلق على هذا الكيان أو هذه 

أو ما شابه ذلك، وإن صدر شجب من « الدولة اإلرهابية»العصابات 
فإنه يصدر على استحياء، وكأن  األمم المتحدة في بعض األحيان

 الذين يقتلون في أرضنا بفلسطين ال يستحقون الحياة.
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ونحن نعلم أن اليهود أجبن من أن يقاتلوا في مواجهات علنية، 
لذلك نتساءل كيف يمكن لهذه العصابات الصهيونية أن تهدد 
أكبر الدول والكيانات العالمية التي تسيطر على العالم ؟ يمكننا أن 

ببساطة انها استطاعت ذلك من خالل السيطرة على ثالثة  نجيب
أمور أساسية في حياة الشعوب، وهي: اإلعالم، االقتصاد، 
والتغلغل في مرافق الدول العظمي حتى أنها نجحت في التغلغل 
في الفاتيكان معقل النصارى والمسيحيين إذ أنهم استطاعوا أن 

 سالم كما يزعمون.يبرئوا أنفسهم من دماء سيدنا عيسى عليه ال

وأخيرًا فإن الصهيونية قد حولت الحرب واحتالل فلسطين من 
قضية سياسية استعمارية إلى استعمار مقدس وحق أزلي ووعد 
سماوي أي حولتها إلى حرب عقائدية وحق لهم في التواجد في 

 هذه األرض التي لم تكن لهم في يوم من األيام.

 واليوم، ترى ماذا نحن فاعلون ؟

 د أنه أمامنا أحد ثالثة خيارات، وهي كالتالي:أعتق

 وكلما باألكف، الرؤوس ونضرب حظنا ونندب هكذا نجلس أن  .1
 وشعارات، خطابية تظاهرات في نخرج جديد بأمر إسرائيل قامت
 تحت ونجلس بيته إلى منا كل يذهب الزمن من فترة وبعد

 .يعنينا وال انتهى األمر وكأن ونهدأ، المكيفات
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ننضم إلى الصهاينة العرب الليبراليين الذين ارتضوا  أن  .2
باالستعمار الصهيوني ألرض فلسطين، فال يهمهم مسرى رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وال يهمهم أن الفاروق عمر رضي اهلل عنه 
لم يخرج الستالم مفتاح أي مدينة إال األقصى وذلك لقداسة هذه 

ل هذه األرض أثناء األرض، وال يهمهم كم استشهد في سبي
 الحروب الصليبية وما بعدها.

 بالطريقة لنقاتل أوراقنا ترتيب ونعيد صفوفنا، توحيد نعيد أن  .3
 بالقوة، إال يسترد ال بالقوة أخذ فما الصهيونية، تفهمها التي

 .األديان كل فيها تتعايش للسالم مدينة األقصى وليعود

 مور متاحة.هل هناك خيارات أخرى ال أعرف، ولكن كل األ

وال نريد أن نكون عاطفيين في ختام هذا المقال، إال أنه نود أن 
نوجه رسالة إلى الصهاينة والمتصهينين العرب، أنه لدينا وعد  من 
اهلل سبحانه وتعالى ومن رسوله العظيم أن هذه األرض ستعود الى 
األمة العربية اإلسالمية طال الزمن أم قصر، شاء ذلك من شاء ومن 

يشأ فهذه مشكلته هو، فحري بنا أن نؤمن بذلك وأن نزرع هذا لم 
في عقول ونفوس أبنائنا وأن نبقي الشعلة مشتعلة وحتى يتوهج 
 األمل إلى اليوم الذي يعود فيه جيش صالح الدين لتحرير األقصى.

 


