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أعوذ ابهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم ،بسم هللا الرمحن الرحيم،
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ،ونعوذ ابهلل منن رنرور أنفسننا ومنن سنياا أعمالننا ،إننه منن يهنده هللا
فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي لنه ،وأرنهد أن إ إلنه إإ هللا وحنده إ رنري لنه ،وأرنهد أن حممندا عبنده ورسنوله،
أمننا بعننده فننمهال ومرحبننا ب ننم يف هننبا اللقننال املبننار  ،وأسننم هللا -عننو وجننل -أن جيعننل هننبا اللقننال يف مي نوان حسننناانا
أمجعني.
إيعاز بنو إسرائيل إىل الرومان بقتل عيسى –عليه السالم-
مع احللقة الثامنة من حلقا برانمج خط الومن ،وما زلنا مع قصة فلسطني .يف احللقة اللي فاات رنفنا سنيطرا الرومنان
على أرض فلسطني ،ورفنا ظهور عيسى -عليه السالم ،-واعرضنا ملنا فعلنه اليهنود منع عيسنى -علينه السنالم ،-مث منا
فعله اليهود بعد ذل مع أاباع عيسى -عليه السالم ،-وحماوإ القهر املستمرا ،واإليعناز إىل الرومنان بقتنل أبن ا
عيسى -عليه السالم ،-بل وأوعووا إليهم قتل عيسنى -علينه السنالم -ل نن رفعنه ربننا سنب انه واعناىل " َوَمنا قَنتَنلونوهو َوَمنا
بلَبووهو َوَٰلَ ِن وربِهَ ََلوم" النسال.157:رنفنا ازنوراني اللني عملهنم الرومنان منع اليهنوده جمنورا رنيتوس سننة  70م ،جمنورا
َ
هينندر ن أو إيليننا هينندر ن اللني عملهننا سنننة  130م وقضننى ننا علننى الوجننود اليهننودي ضامننا يف أرض فلسننطني ،وأبننب
الننبي يعننيأ يف أرض فلسننطني إمننا مننن الرومننان الننوانيني ،وإمننا مننن النصننار املدتفننني نمننرا للننبطأ الشننديد للرومننان
ابلنصار طوا فرتا وجود النصار .
انصر اإلمرباطور الروماين قسطنطني
طبعا اقدم النصرانية كان يف غاية البطل يف الدنيا كلها طو الفرتا دي ،وقعد دين غري معروف عند انس كتنريا ،وزي منا
قلنا أن كانت القضية كلها قضية رسائل ارسل من واحد إىل الثاين ،ومل ي ن هننا كتنا جممنع امسنه اإليينل ،ومل يو تنب
اإلييل إإ بعد حوايل  200سنة من رفع عيسنى -علينه السنالم ،-وفضنل الوضنع زي منا انتنو رنايفني كندا مندا طويلنة
ندر غننري أحنندار النندنيا ب املهننا ،وغننري طبيعننة النندنيا يف ذل ن
مننن الننومن حلنند سنننة  324ميالديننة ،عننندما حنندر حن ا

انصر اإلمرباطور الروماين قسطنطني.قسطنطني طبعا أحد أرهر القيابرا الرومانيني مطلقنا ،كنان عنايأ يف
الوقته وهو ُّ

روما ،وحي م الدولة الرومانية واسعة األمال  ،الدولة الرومانية دي كانت بتمل كل الدو اللي حنوالني الب نر األبني
الحلقة (" )8بنو إسرائيل في فلسطين" من سلسلة "خط الزمن"

( صفحة  1من ) 9

موقع الطريق إلى هللا

املتوسط ،لدرجة أن الب ر األبي

http://www.way2allah.com

املتوسط عبنارا عنن ةنريا يف داخنل الدولنة الرومانينة ،ولنبل عونرف بب نر النروم ،زي

ما هو طبعا مشهور يف كل ال تااب القدمية بب ر الروم.
اإنتشار السريع للنصرانية بعد انصر قسطنطني

يعننك كننانوا بيسننيطروا علننى منطقننة إيطاليننا وفرنسننا وأملانيننا وكننل رننر أورواب ب املهننا ،وسنيطر طبعننا علننى سنناحل الشننام
ب امله ،سور واألردن وفلسطني ولبنان ،سيطر علنى مصنر ،سنيطر علنى ليبينا ،وعلنى انونب واملغنر وا وائنر ،يعنك –
انصنر والدانه ،يعنك
سب ان هللا -دولة واسعة األرجال بش ل رهيب .يف ذل الوقت انصر قسطنطني سننة 324م بعند ُّ

والداه انصر يف البداينة ،مث انصنر هنو بعند ذلن  ،ومنن َمث جعنل الد ننة النصنرانية هني الندين الرمسني للدولنة الرومانينة،

وهبا بداية اإنتشار السريع للنصرانية يف الدنيا سنة  324م.
بداية دخو الوانية يف النصرانية

وطبعا ده بردو بداية دخو أريال كثريا جدا جدا جدا من الوانية الرومانية داخل الد نة النصنرانية ،ألن قسنطنطني ملنا
انصر ،انصر ب ل مريار الدولنة الرومانينة ،ب نل اررافنا اللني كاننت موجنودا يف الدولنة الرومانينة ،ابآلَلنة املتعنددا يف
الدولة الرومانية ،بتجسيم اآلَلة اللي موجود يف الدولة الرومانية ،ب نون اآلَلنة يتوالندون ويتواوجنون يف الدولنة الرومانينة،
هبه معتقدا الوانية اليت عاروا عليها قروان طويلة ،فنقنل أجنوال كثنريا منن هنبه األرنيال إىل الد ننة النصنرانية ،وابلتنايل
الد نة النصرانية اليت انتشر بعد ذل يف أورواب ومنها إىل العامل ب امله كانت به الصورا احملرفة اليت اعلمون.
دخو فلسطني أبكملها يف النصرانية بعد انصر قسطنطني
اإلمرباطننور قسننطنطني ملننا انصننر وجعننل د نتننه النص نرانية هنني د نننة الدولننة ب املهننا ،بنندأ انتشننر النص نرانية يف أمننال
الدولة الرومانية ومنها فلسطني ،ويف هبه اآلونة انصر أهل فلسطني ب املهم ،ال نالم دا كنان سننة  324م زي منا قلننا
وهيسننتمر معنناان أكثننر مننن  300سنننة إىل أن يبعنني نبينننا وحبيبنننا حممنند -بننلى هللا عليننه وسننلم ،-هننبه الفننرتا أبننب ت
فرتا نصرانية فلسطني مأ فرتا ميالد عيسى -عليه السالم -وا  300سنة اللي ابعوه ،طو الفرتا دينه مل يتنصنر منن
أهل فلسطني إإ قليل القليل ،ل ن دخو فلسطني حقيقة يف النصرانية كان بعد انصر اإلمرباطور املشهور قسطنطني.
ادعال أن عيسى-عليه السالم -ما االاة أ م مث قام
طبعا قسطنطني هو البي بىن مدينة القسطنطينية ،اللني هني بعند كنده أبنب ت عابنمة الدولنة البيونطينة املشنهورا اللني
هنني دلننوقيت إسننطنبو يف اركيننا ،نسننم هللا -عننو وجننل -أن يعوهننا ابإلسننالم .هننو الننبي بننىن مدينننة القسننطنطينية ،وأمننه
زار فلسننطني وهنني الننيت بنننت كنننائب كثننريا يف أرض فلسننطني ،ألنننا دخلننت النص نرانية حننديثا وارينند أن اقنندم كننل مننا
استطيعه ردمة هبا الدين ا ديد ،فبنت كنيسة القيامة ،وكنيسة القيامة طبعا مشهورا يف القدس ،وهني النيت يندعون أن
بنلَبووهو
بعد قتل عيسنى -علينه السنالم – وحارناه منن هنبه التهمنة بنرأه ربننا -سنب انه واعناىل -وقنا َ " :وَمنا قَنتَنلونوهو َوَمنا َ
َوَٰلَ ِن وربِهَ ََلوم" النسال ،157:ادعنوا علينه أننه قوتنل ،وأننه منا  3أ م ،مث قنام منن م اننه يف م نان معنني حمندد يف أرض
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فلسطني ،وعند هبا امل ان البي قام فيه عيسى -عليه السالم -بنوا كنيسنة القيامنة ،أي قينام عيسنى بعند مقتلنه بثالانة
أ م.
كيف يستقيم حا دنيا غا عنها اإلله االاة أ م؟
واحنا بنتسال ار حا الدنيا كان ر له إيه إذا كان اإلله غا عنهنا االانة أ م؟ يعنك حنىت يف املعتقندا البيونطينة
الرومانيننة بيقولننوا عننندهم أن الننوإز بت صننل ملننا اإللننه عننندهم يف معتقنندا م خننبه ال ِسننة منن النننوم ،ملننا بنب يننروك كننده
روية يف النوم حيصل الوإز والرباكني وما إىل ذل من اقلبا يف الندنيا وكنوارر طبيعينة ،ل نن يينل أننه يغينب خنال
عن الدنيا ميو عن الدنيا كلها هبه الثالاة أ م ،هبا طبعا ريل مل أي ِ به األولون وإ ا ِ
آلخرون لألسف الشديد.
حفظ هللا –سب انه واعاىل -للمسجد األقصى
فبيقولنوا أن هنبا امل نان أنشنم فينه أم قسننطنطني كنان امسهنا هنيالان أنشنم فيننه كنيسنة القيامنة ،وأنشنم بنردو كنيسنة
املهند يف بينت حلنم ،وأنشننم كنيسنة البشنارا يف النابنرا حينني ارعنرع ونشنم عيسنى -عليننه السنالم ،-يعنك أبنب ا ننو
العام يف داخل فلسطني نصنرانيا ،و-سنب ان هللا -مقربنو منن املسنجد األقصنى ،املسنجد األقصنى امل نان النبي عوبند

وعبَند عيسنى -علينه السنالم -ربننا -
فيه ربنا -سب انه واعاىل -كل هنبه السننوا الطويلنة والقنرون الطويلنة السنابقةَ ،
سب انه واعاىل -فيه ،وعبد يورع -عليه السالم –اللي هنو أو أنبينال بنك إسنرائيل النبي دخنل إىل أرض فلسنطني ربننا
سب انه واعاىل -فيه ،وكبل داود وسليمان وكل أنبيال بك إسرائيل فيه ،مل يقرتبنوا مننه ،وحنمند هللا -عنو وجنل -أننممل يقرتبوا منه ،وإإ كان حتو إىل كنيسة ،وكان يصعب بعد ذل على املسنلمني أن حيولنوه إىل مسنجد ،ل نن هنبا اقندير
ر العاملني -سب انه واعاىل.-
اإجتماع على أربعة أانجيل
استمر العهد النصراين يف فلسطني حنوايل  312سننة حلند دخنو الفنت اإلسنالمي ألرض فلسنطني ،ل نن أان عنايو أقنف
وقفة بردو هي اعترب استطرادا ل ن ريل مهم يف قصة النصرانية ،أن بعد قسطنطني ما انصنر يف سننة  324م ولقنى أن
يف  50إييل وأكثر من  50إييل ،وما إ وحيصى منن الرسنائل النيت ذوكنر فيهنا اي يقنا أننا منن اآل النيت أو ِ
وحني

ا إىل عيسى -عليه السالم ،-أو قاَلا عيسى -عليه السالم ،-أمر قسطنطني بعمل مؤضر يمع فينه النصنار منن كنل

العامل ،ونطلع من املؤضر دا إبييل نقدر نعبد ربنا بيه ،وعملنوا فعنال منؤضر نيقينة ،نيقينة دي طبعنا مديننة موجنودا يف اركينا
اآلن ،ومجعوا فيه أكثر من  300أو  400على اختالف النروا

 ،بعضنهم يصنل نم إىل  500منن أسناقفة وقساوسنة

العنامل ،وبنندأوا يقولننوا انر مننني هننو اإليينل الننبي جيننب أن يوتبنع ،وكننل واحنند خنر اللنني معنناه ،وخرجنوا أكثننر منن 50

إييل زي ما قلنا ،ورسائل كثريا جدا ،ومن هبه األانجيل ال ثريا جندا انتدبنوا  4أانجينل هني إيينل منىت وإيينل منرق
وإييل لوقا وإييل يوحنا.
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الت ريفا الشديدا يف اإلييل والتوراا
طبعننا يف أانجيننل أخننر كثننريا ومشننهورا ومعروفننة مل ويننرت يف جممننع نيقيننة هننبا ،وابلت نايل قننالوا أن هنني دي األانجيننل الننيت

ستتوبع ،طبعا هنا اضار كبري جندا جندا بنني هنبه األانجينل بعضنها وبعن  ،بنل هننا اضنار كبنري يف داخنل اإليينل

الواحد ،يعك املعلوما اللي االقيها يف أو اإلييل خمتلفة عن ايخره ،وطبعا هبه كتابة بشرية ااسنجلت بعند عيسنى -

عليننه السننالم -زي مننا قلنننا بعشنرا بننل وماننا السنننوا .وقبل كننده كننا قلنننا علننى التننوراا أن هنني ااسننجلت بعنند وفنناا
موسى -عليه السالم –النبي أونولنت علينه التنوراا وسنجلت بعند وفاانه

 700سننة وأكثنر ،وقعندوا ي تبنوا فيهنا 400

سننة ،فنانمر إىل مند الت رينف الشنديد النبي اعنرض لنه العهند القند اللني هنو التنوراا والنبي اعنرض لنه كنبل العهند
ا ديد اللي هو اإلييل.

انقسام الدولة الرومانية إىل ررقية و غربية
املهم الوضع ده استمر زي ما قلنا فنرتا طويلنة منن النومن ،يهمننا يف سننة  395نعنرف أن الدولنة الرومانينة انقسنمت إىل
رننرقية وغربيننة ،طننو قصننتنا دي بنننت لم علننى الدولننة الرومانيننة ك يننان واحنند بي ننيط ابلب نر األبنني

املتوسننط مننن كننل

م ننان ،كيننان دولننة واحنندا ،سنننة  395م انقسننمت الدولننة الرومانيننة إىل رننرقية وغربيننة ،أب نب ت الشننرقية عابننمتها
القسطنطينية ،والغربية عابمتها روما ،الدولة الرومانية الغربية ،والدولة الرومانية الشرقية ،وحصل يف سنة  476م يعنك
اقريبا قبل ميالد الرسو -عليه الصالا والسالم -ةوايل  100سنة اقريبا حصل سقوط الدولنة الرومانينة الغربينة ضامنا،
وببل ايلت أمالكها ب املها إىل الدولة الرومانية الشنرقية اللني عابنمتها القسنطنطينية هني النيت اشنرف إرنرافا مبارنرا
على فلسطني وما حوَلا من أراضي الشام.
الصراع بني الفرس والرومان على أرض فلسطني
يبقى ح م الدولة البيونطية الشرقية لفلسطني بدأ اقريبا من سنة  476وفضنل موجنود معاهنا فنرتا منن النومن قبنل البعثنة
النبويننة اقريبننا ةننوايل  160سنننة ،طبعننا الرسننو -عليننه الصننالا والسننالم -وولنند بعنند كننده

وبعنند كننده بوعنني بعنند مننيالده

 100سنننة أو أكثننر رنوية،

 40سنننة زي مننا انتننو عننارفني .فضننل بننردو أرض فلسننطني مننع كونننا حتننت السننيطرا

الرومانية حمنل بنراع بنني الفنرس وبنني الرومنان ،ومنن هنبا الصنراع منا حندر يف سننة  614م يعنك يف زمنن البعثنة النبوينة

وانتصننر فيننه الفننرس وأخننبوا أرض فلسننطني مننن الرومننان ،وهننو مننا ذكننره ربنننا -سننب انه واعنناىل -يف كتابننه ال ننر عننندما
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
وم* يف ِيف أَد ََن األَر ِ
ني" الننروم
ض"  ،يف فلسننطنيَ "،و وهم م نن بَنعنند غَلَ نبِ ِهم َس نيَنغلبوو َن * ِيف بِض ن ِع سنننِ َ
قننا  " :امل * غولبَننت الن ُّنر و
 ،4:1إىل ايخر اآل  ،غولبت الروم ،وهبه اَلومية اليت اعرض َلا النروم كنان َلنا وقنع علنى م نة ،وعلنى املنؤمنني ،وعلنى
املشركني ،ار ماذا حدر يف هبا األمر؟ هبا ما سنعرفه إبذن هللا.

انتصار الروم مرا أخر وسيطر م على أرض فلسطني
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كنا بنقو قبنل الفابنل أن فلسنطني انصنر  ،وأن فضنل الوضنع فيهنا حنوايل  312سننة قبنل دخنو اإلسنالم إىل أرض
فلسطني ،ومر بنا السيطرا الرومانية ال املة على أرض فلسطني ،سوال كاننت سنيطرا رومانينة للدولنة األم الرومانينة قبنل
أن انقسننم ،مث سننيطرا للدولننة الرومانيننة الغربيننة ،مث سننيطرا للدولننة الرومانيننة الشننرقية ،ابتنندال مننن سنننة  476يعننك قبننل
ميالد الرسو -عليه الصالا والسالم -ةوايل  100سنة اقريبنا ،وقلننا أننه حصنل انتصنار للفنرس علنى الرومنان ،النبي
ذكره ربنا -سب انه واعناىل -يف سنورا النروم ،انتصنار سننة  614م اقريبنا ،وطبعنا دا كنان يف فنرتا م نة امل رمنة ،وحصنل
نصنر منرا أخنر للرومنان ،كمنا ذكنر ربننا -سنب انه واعناىلَ " :-و وهنم

بعده منن  9 7سننوا علنى اخنتالف النروا
ِمن بَنع ِد غَلَبِ ِهم َسيَنغلِبوو َن" انتصر الرومان مرا اثنية واستعادوا السيطرا على أرض فلسطني.
بعثة النيب –بلى هللا عليه وسلم -برسالة التوحيد

أان رننايف أن افصننيال هننبا املوضننوع ضليهننا أفضننل بعنند مننا نننت لم علننى رسننولنا -بننلى هللا عليننه وسننلم ،-ومبعنني
الرسننو -بننلى هللا عليننه وسننلم ،-وعالقننة الرسننو -علينه الصننالا والسننالم -أبرض فلسننطني .بنقننو الرسننو -عليننه
الصننالا والسننالم -وولنند يف سنننة  570م اقريبننا ،وطبعننا زي مننا قلنننا أرض فلسننطني سنناعتها كانننت حتننت احل ننم الرومنناين،

وبوعنني الرسننو -عليننه الصننالا والسننالم -سنننة  609م اقريبننا ،وطبعننا بوعنني بنندعوا التوحينند ،وده كننان رننيل ومسننتغر

ج ندا يف األرض ب املهننا ،حننىت ومسننتغر يف أرض فلسننطني ،ومسننتغر عننند النصننار وعننند اليهننود وعن ند عامننة النندنيا
ب املها ،إإ عند قليل جدا جدا من علمال بك إسرائيل ،ومن علمال النصرانية.
مقت هللا ألهل األرض يف هبه احلقبة الومنية
القليل هنو النبي كنان ينؤمن أبن ربننا -سنب انه واعناىل -واحند ،وأننه جينب أن اووجنه إلينه العبودينة ال املنة ،ويعنرتف أن

هنا نيب سيوبعي يف هبا الومن ،وكانوا يعرفونه بصفااه واي اه -بلى هللا علينه وسنلم .-الوضنع كنان رنديد التندهور يف

العامل ب امله يف كل م ان ،وبور ذل رسولنا -بلى هللا عليه وسنلم -يف كلمنا قليلنة رائعنة أويت جوامنع ال لنم قنا
ِ
األرض فمقننتَهم  ،عننرِ م وعجمهننم  ،إإ
بننلى هللا عليننه وسننلم -كمننا جننال يف بن ي مسننلم " :وإن هللاَ نمننر إىل أهن ِنلبقا من ِ
أهل ال تا ِ  ".ب ي مسلم ،إإ عدد قليل جدا ،حىت ال لمة"بقا " اوحي ابألارينة ،يعنك مفنيأ جمتمعنا ،

يف فننرد اانننني االاننة عشننرا يف النندنيا مبعث نرين ،يعبنندون هللا -عننو وجننل ،-أمننا بقيننة العننامل فوبننلوا إىل درجننة مننن الوانيننة
وال فر واإلحلاد والبعد عن ا ادا إىل الدرجة اليت مقتهم فيها ربنا -سب انه واعناىل ،-مقنتهم أي كنرههم بشندا ،املقنت
هو ردا ال راهية ،ده كان الوضع يف الدنيا كلها.
أفراد معدودون فقط كانوا يعبدون هللا حق العبادا يف كل الدنيا
ولعل اللي يراجع قصة سلمان الفارسي -رضي هللا عنه وأرضاه ،-وانقله من أرض فارس ةثا عنن احلقيقنة يف أكثنر منن
مدينة ،كان بينتقل من مدينة إىل مدينة فيجد رجال واحندا علنى احلنق ،رجنل موجنود يف الشنام ،رجنل موجنود يف عمورينة،
رجل موجود يف نصيبني ،إىل أن أوخرب أبن هبا الومن سيمهر فينه ننيب ايخنر الومنان ،وابلتنايل سنعى إىل اإنتقنا إىل م اننه
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حنىت جنال إىل املدينننة املننورا كمنا نعلننم منن القصنة ،الشنناهد منن هنبه القصننة أن النبي كنان يعبنند ربننا -سنب انه واعنناىل-
حق العبادا يف الدنيا ب املها كانوا أفرادا معدودين نستطيع أن نبكرهم أبمسائهم يف أماكن معينة من الدنيا.
املعاانا الشديدا لنبينا-بلى هللا عليه وسلم-
بوعي -بلى هلل عليه وسلم -بدعوا التوحيد ،كما بوعي قبنل ذلن األنبينال بننفب الندعوا ،ومننهج األنبينال مجيعنا واحند

منب ايدم عليه السالم وإىل نبينا حممند -بنلى هللا علينه وسنلم ،-وإقنى العننت الشنديد يف أرض م نة امل رمنة كمنا نعلنم
مجيعا ،اضطوهد اضطهاد رديد جدا داخل م ة على مندار  13سننة متتالينة إىل أن جنال البعثنة النبوينة.ل ن يف وقفنة،
طبعا إحنا يف هبه احللقا مأ بصدد ررك قصة الرسو -عليه الصالا والسنالم -أو حياانه أو أي ننوع منن القصن

خ ننار أرض فلس ننطني ،إر ننا ن ننبكر فق ننط م ننا ل ننه عالق ننة أبرض فلس ننطني ح ننىت ل ننو ك ننان يف خ ننار األرض املبارك ننة أرض
فلسطني ،ل ن له عالقة بش ل مبارر أو غري مبارر ابلقصة ،وطبعا حىت منا ننبكره نا لنه عالقنة أبرض فلسنطني فننبكر
فقط نوع من فت الصف ا ل ن التفصيال حتتا إىل حلقا أخر كثنريا ،ونسنم هللا عنو وجنل أن يوفقننا إىل ارنري
كله.
عالقة النيب –بلى هللا عليه وسلم -أبرض فلسطني
فبنقننو عالقننة الرسننو -بننلى هللا عليننه وسننلم -أبرض فلسننطني ،ييلننوا مننن أوائننل أ م البعثننة النبويننة والرسننو –علي نه
الصالا والسالم -مربنوط بقضنية فلسنطني ،حاجنة غريبنة جندا ،منن أو أ م الندعوا اإلسنالمية واملسنلمون يصنلون ناه
بيت املقدس ،اه املسجد األقصى ،ده ريل غريب جدا ،يعك الصالا من أوائل األريال اليت فورضت علنى املسنلمني،
حىت قبل أن جيهر رسولنا -بلى هللا عليه وسلم -ابلدعوا يف م نة امل رمنة وهنم يصنلون ،ويف بعن

بع ن

النروا

انبكر أن

املشننركني كننانوا يشنناهدونم يصننلون بننالا عجيبننة ليسننت كنناليت يصننليها أهننل الشننر مننن م ننة امل رم نة ،ف ننانوا

يسملون ،فقالوا يوعم أنه أيايه الرؤ أو أياينه وحني منن السنمال ،ل نن مل جيهنر بعند الرسنو هللا -بنلى هللا علينه وسنلم-
ابلرسالة وهم يصلون.
املسجد األقصى قبلة املسلمني األوىل
إىل أيننن يصننلون؟ يصننلون وهننم يف م ننة امل رمننة ،وهننم يف بلنند ال عبننة ،يصننلون إىل املسننجد األقصننى يف أرض فلسننطني،
وهبا فعال عجيب من عدا وجوه :أوإ :عجيب ألن ال عبة أعلنى قندرا ،يعنك أان جننب ال عبنة بنبا ا ملناذا أيمنر ربننا -
سب انه واعاىل -ابلتوجه إىل املسجد األقصنى وكلننا يعلنم أننه أقنل يف املنولنة علنى ِعمنم قندره أقنل يف املنولنة منن ال عبنة،
ل ن أيمر ربنا -سب انه واعاىل -أن يتوجه إىل املسجد األقصى ،دا ريل خيلينا نستغر .
املسجد األقصى كان أنقاضا يف عهد النيب –بلى هللا عليه وسلم-
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احلاجة الثانية :أن عامة النناس إ اعنرف املسنجد األقصنى ،يعنك عامنة النناس يف داخنل م نة امل رمنة ويف ا وينرا العربينة
ملننا حنند ييجنني يسننم عننن هننبا النندين ونقننو لننه إحنننا بنصننلي بننالا ،بتوجهننه إىل أي م ننان يف الصننالا؟ إىل املسننجد
األقصننى ،طننب ااعننىن املسننجد األقصننى؟ وهننبا سننؤا

ننن جي ني علننى أذهننان انس كثننريا ،لننو قلنننا أن ال عبننة حمنند

هيسننم ألن ال عبننة معروفننة معممننة ومشننرفة يف داخننل م ننة ويف داخننل ا ويننرا العربيننة ب املهننا ،ل نن ملننا نقننو املسننجد
األقصى هبا ي ون مثار سؤا وابلتايل استغرا عند الناس ،وخابة أن املسجد األقصى يف ذل الوقت كنان أنقاضنا،

نعم كان موجودا ،وملا أوسنري ابلرسنو -علينه الصنالا والسنالم -إىل املسنجد األقصنى رناف بننال معنني ،وكنان يسنتطيع
أن يصننف هننبا البنننال ،ل ننن كننان خ نرا  ،وكننان مننرتو مننن قننرون طويلننة ،مل يوعمننر ،وملننا جننال النندين النص نراين يف أرض
فلسطني مل يهتموا ابملسجد األقصى ول ن اهتموا ابل نائب املوجودا يف القدس وما حوَلا من مدن.

ح مة هللا –سب انه واعاىل -من اغيري القبلة
بننردو مننن احلاجننا الغريبننة :أن ربنننا -سننب انه واعنناىل -يعلننم أن القبلننة األخننريا للمسننلمني سننت ون ال عبننة يف بيننت هللا
احل نرام يف م ننة امل رمننة ،فلمنناذا هننبه الفننرتا اإنتقاليننة؟ ملنناذا يتوجننه املسننلمون فننرتا مننن الننومن إىل أرض فلسننطني أو إىل
املسجد األقصى مث بعد ذل ينتقلون إىل القبلة األبدية؟ اللي هتقعد معاهم بعد كده بقينة حيناا الرسنو -علينه الصنالا
والسالم ،-وبقية حياا الدنيا ب املها ،حلد يوم القيامة خالص هني ال عبنة هني القبلنة الوحيندا للمسنلمني ،فلمناذا هنبه
الفرتا اإنتقالية؟
الشرائع كلها ادعوا لتوحيد هللا وحده –سب انه واعاىل-
إخواننا هبا اوجيه من ر العاملني -سب انه واعاىل -للصنالا ناه املسنجد األقصنى ،كنان بي منل معناين كثنريا جندا،
أخن نرتل م منه ننا معني ننني يف غاي ننة األ ي ننة املع ننىن األو  :ه ننو أن دع ننوا ه ننبا الن ننيب ار ننا -ب ننلى هللا علي ننه وس ننلم -ه نني
اسننت ما لنندعوا مننن سننبقه مننن األنبيننال ،نفننب التوجننه ،نفننب العبننادا ،نفننب الننر الننبي نتوجننه إليننه ابلعبننادا ،نفننب
التوحيد لر العاملني -سب انه واعناىل ،-ومهنبط النوحي ابلنسنبة لعامنة األنبينال قبنل الرسنو -علينه الصنالا والسنالم-
كان نت يف أرض فلسننطني ،فبهننبا التوجننه إىل أرض فلسننطني ينقننل ربنننا -سننب انه واعنناىل -العننامل ب املننه نقلننة هائلننة إىل
اصور واحد ،فجميع األنبيال يتوجهون إىل إلنه واحند ،ويعبندون راب واحندا ،وبشنريعة يت حسنب اخنتالف الومنان ،ل نن
كلها اتوجه إىل عبادا اإلله الواحد ر العاملني -سب انه واعاىل.-
اإلميان جبميع األنبيال ركن أساسي من دين اإلسالم
ر سننليمان ،ور داود ،ر موسننى ويورننع -علننيهم السننالم ،-ر عيسننى -عليننه السننالم ،-ر كننل مننن عننا يف
هبه األرض وبوعي يف هبه األرض املباركة أرض فلسطني ،وما أكثر األنبيال البين عاروا فيهنا .ده املعنىن األوإين ،وهنو

معىن يف غاية األ ية ،وفيه من التبجيل والتوقري والتعميم لعامنة أنبينال هللا منا فينه ،نتوجنه إىل نفنب امل نان ،وإ نقنو أن
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األد ن األخر فنقلل من رمن األنبيال هؤإل ،ابلع ب نرفنع منن قندرهم ،ويعنل ركننا رئيسنيا منن أركنان

إمياننا أن نؤمن ؤإل األنبيال ال رام.
ظلت قبلة املسلمني اه املسجد األقصى  15سنة متتالية
املعىن الثاين املهم أوي أوي :إعالل قيمة فلسطني وإعالل قيمة املسجد األقصى والقندس يف عينون كنل املسنلمني ،ملنا أان
اقعند فننرتا منن الننومن ،أنتنوا عننارفني قند إيننه قعندان نتوجننه للمسنجد األقصننى ابلصنالا؟ قعنندان  15سننة متتاليننة ،هللا ،دا
رقننم ض ندم جنندا ،يعننك أان مننن سنننة البعثننة األوىل مننن أو مننا بوعنني الرسننو -عليننه الصننالا والسننالم -طننو فننرتا م ننة
امل رمننة  13سنننة وحنننن نصننلي نناه املسننجد األقصنى ،حننىت الرسننو –عليننه الصننالا والسننالم -كانننت اتننو نفسنه إىل

الصننالا لل عب نة وهنني أكثننر عممننة وأعلننى قنندرا ف ننان يتمننىن أن يصننلي لل عبننة ،ف ننان بيقننف جيعننل ال عبننة بينننه وبننني
فلسطني ،أنتوا عارفني فلسطني يف اا م ة امل رمة ،فإذا وقف-عليه الصالا والسالم -وجعل ال عبنة قدامنه يف ا ناه
الشننما هيبقننى متوجننه لل عبننة ،وهيبقننى متوجننه بننردو لفلسننطني للمسننجد األقصننى ،ف ننان بيعمنل كننده ،ل ننن ميقنندر
خيالف وجهة الصالا إىل املسجد األقصى طو فرتا م ة امل رمة.
أ ية املسجد األقصى عند املسلمني
وحىت بعد أن هاجر إىل املدينة املنورا فضل  17رهر كاملة يصلي ا ناه املسنجد األقصنى إىل أن حندر اغينري القبلنة يف
 15رنعبان سنننة  2ه .طبعننا ملننا راك املدينننة املنننورا أبننب ت م ننة يف جنننو املدينننة املننورا والقنندس يف الشننما  ،فقعنند
 17رننهر متصننلة يصننلي للمس نجد األقصننى وال عبننة يف ظهننره ،كننل ده اركيننو كبننري جنندا ألذهننان املسننلمني أن املسننجد
األقصى وأرض فلسطني يف غاية األ ية ابلنسبة للمسلمني.وحىت بعد ما وحولت القبلنة إىل ال عبنة منن املسنجد األقصنى

مل يقل اهتمام الرسو -عليه السالا والسنالم -ابملسنجد األقصنى ،بنل كنان دائنم النربط بيننه وبنني ال عبنة احلنرام ،وكلننا
نجد احل نر ِام ،ومسن ِ
الرحننا و إإ إىل االان ِنة مسنناج َد  :املسن ِ
شن ُّند ِ
نجد الرسننو ِ ب نلى هللاو عليننه
عننارفني احلننديي املشننهور" :إ او َ
َ
وسنلم ،ومسن ِ
نجد األقصنى" بن ي البدناري ،فبجملننة واحنندا قصنريا أويت جوامننع ال لنم -بننلى هللا علينه وسننلم -ربننط
بني الثالاة مساجد ال رب .
حرمة املسجد األقصى وأرض فلسطني وما حوَلا
وأان عايو اتديل دلنوقيت أن حند احتنل ال عبنة املشنرفة ،أو حند احتنل املسنجد النبنوي ،إينه هي نون رنعور ؟ مفنروض
ي ون رعور هو نفب الشعور إذا احتول املسجد األقصى ،الرسو بلى هللا عليه وسلم ربط بينهم نا الثالانة يف هنبا
احلننديي ،وقننا يف حننديي ايخننر " :فضننل الصننالاِ يف املسن ِ
نجد احلنر ِام علننى غَن ِريهِ مائنةو ألن ِ
نف
نف بننالا  ،ويف َمسننجدي ألن و
و
ندس مس ِ
ِ
مسجد بي ِ
نت املق ِ
نمائة بنالا " حسننه البنوار ،يعنك منأ أي بنالا ،منأ  27بنالا ،أو  25بنالا
بالا ويف
زي أي مسجد يف الدنيا ،مسجد له خصوبية خابة جدا ،ارصوبنية دي إخنواين ليسنت فقنط للمسنجد األقصنى،
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موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

ول ن لعامة أرض فلسطني ،ولعامة رعب فلسطني ،ولعامة من أحاط بفلسطني منن األراضني النيت حوَلنا منن الشنام ،منن
األردن وسور وفلسطني ،وَلبا أدلة كثريا ل ن أرعر أن الوقت قد طا بنا فمؤجله إىل احللقة القادمة إبذن هللا.
أسننم هللا عننو وجننل أن يفقهنننا يف سننننه ،وأن ينفعنننا هننا علمنننا ،إنننه ويل ذلن والقننادر عليننه ،والسننالم علنني م ورمحننة هللا
وبركااه.
ةمد هللا
راهدوا الدرس للنشر على النت يف قسم افريغ الدروس يف منتد

الطريق إىل هللا وافضلوا هنا:

http://forums.way2allh.com/forumdisplay.php?f=36
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