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بسم اهللا الرمحن الرحيم

قدس قتراب قوات اليهود من ال    اعندما مسع خبرب     أخربتين جديت أن جدي   
هرع إىل املـسجد  وكتابه الذي كتبه عن األقصىوبندقيته محل سنة سبع وستني   

، وكان جدي جندي من اجليش األردينحيث كنا من سكان القدس، األقصى
وعندما وصل وجد يف ساحات األقصى جمموعات من املسلحني جاءت حلمايـة            

هايل الضفة  وعدداً من     املسجد األقصى وكانت هذه اموعات تضم  عدداً من أ         
ستشهد اة و ة قاتل اجلميع ببسال   قتربت القوات اليهودي  اردنيني ، وعندما    اجلنود األ 
مـن تأليفـه   اًن قاتل مع جدي أم شاهدوه حيضن كتابوأخرب جديت م   جدي  ،  

:وهو يردد) صراع األقصى مع اهليكل (مسه ا

بدأ الطريـق   ..... لن تشد الرحال إليك بعد اليوم أيها األقصى األسري        -
. هلدمك يا أقصى

نيها الغارقتني  ، فعانقته بعي  وأحضروا جلديت كتابه املضرج بدمائه الطاهرة       
.حتالل القدس اوبعد . بالدموع 

إىل إهل جدي ومـسقط  -وهو طفل صغري-جديت مع والدي     عادت
تزوج أيب من أمي وكانـت      1990ويف سنة   ،  إىل العاصمة األردنية عمان     رأسه  

سـتمرت  او، جبنني تنزله يف الشهر السابع أو ميوت أثناء الوالدة     تمحلأمي كلما   
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سنوات حىت محلت يب، وتروي يل أمي أا وهي حامل           ال مثاين أمي على تلك احل   
ذان املغـرب يف   أعلى مائدة الطعام  تنتظر      يب يف الشهر السابع بينما كانت جتلس        

أن رمضان أحست حبركيت يف أحشائها فتصاعدت حركيت فخافت أمـي كـثرياً       
:ل اهللا عز وجتضرعت إىلظرت من نافذة الغرفة إىل السماء ونتفقدين ، ف

اللهم مكين أن أرى ما يف بطين فىت يركض ويلعب وإين أعاهـدك أن               -
.أعلمه حب مسرى رسولك 

ستجاب اهللا ألمي دعوا وقد وفت أمي بعهدها هللا عز وجل فقـد            اوقد  
اخلامسة كنت أردد كل يوم قولـه       دما بلغت   نعلمتين حب مسرى رسول اهللا فع     

بِدِه لَيلًا ِمن الْمسِجِد الْحراِم إلَى الْمسِجِد الْأَقْصى        سبحانَ الَِّذي أَسرى ِبع   { تعاىل  
           ِصريالْب ِميعالس وه ها إناِتنآي ِمن هِريِلن لَهوا حكْنارويف كل يـوم أردد     }   الَِّذي ب

تين أمي حفظ حديث رسول     ية  أمام أمي ، وملا دخلت الصف األول علم         هذه اآل 
لَا تشد الرحال ِإلَّا ِإلَى ثَلَاثَة مساِجد مسِجِدي هـذَا ،       : ( اهللا عليه وسلم   اهللا صلى 

   سمام ، ورِجد الْحسمى وية واحلديث كل يوم أمام     وأصبحت أردد اآل  ) ِجد الْأَقْص
وكثرياً ما  ،  إلسراء واملعراج كاملةً      وملا بلغت الصف الثالث حفظت قصة ا      ،  أمي  

صلى اهللا عليه وسلم    -إمامة الرسول حممد    عندما أصل إىل    ستوقفين  كانت أمي ت  
:وتقول يل قصى ني واملرسلني يف املسجد األللنبي-

رض الذي صلى فيه األنبياء مجيعـاً       نه املسجد الوحيد على وجه األ     إ-*
.يا عبد املغيث 
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تها صـندوق   وحت ضخمة  وملا بلغت الصف الثامن رأيت يف املنام شجرة         
:يقول خيرج من الصندوق اًصوتعت مسو

ضع ما يف داخلي داخل احلفريات املوجودة حتت  املسجد األقـصى             -*
.حىت ال يهدم 

:فأسأل الصندوق يف املنام 

.كيف أذهب إىل األقصى واليهود على احلدود -*

:الصندوق فيجيبين 

.عندما حتملين فلن يراك أحد -*

رعوب ، فهذه الشجرة أعرفها جيداً      إستيقظت من النوم وأنا خائف بل م      
دار وأشاهدها كلما زرنـا     الطريق الواصل بني عمان ومدينة السلط ،       تقع على   

.خاليت يف مدينة السلط 

ـ           دي يف  وبقيت مستيقظاً حىت الفجر فتوضأت وصليت الفجر مـع وال
ستيقظت مرعوباً أشد مـن الليلـة       ارأيت نفس املنام ف    ةالتالي املسجد ، ويف الليلة   

وبقيت كذلك مستيقظاً حىت الفجر ويف الليلة الثالثة رأيت نفس املنـام            املاضية ،   
:ندوق الصفيهامع زيادة يقول
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.ذهب قبل أن يهدم األقصى ، ال تتأخر اال تتأخر ، -*

ـ      وبقيت مستيقظاً وقمت بإفراغ ح     اًقيبيت من الكتب و وضعت فيها فأس
وملا ،  صليت الفجر   مث   ،عض الطعام   صغرياً نستخدمه لقلب تربة حديقة املنزل وب      

إىل عمله محلت حقيبيت كأين أريد الذهاب إىل املدرسـة وركبـت            غادر والدي   
السلط وملا رأيت الشجرة نزلت من الباص وتوجهـت حنـو            توجه إىل الباص امل 
دقـائق   وخالل عشر ،  احلفر  بت حتتها وتناولت طعامي مث بدأت     وجلسالشجرة  

الثة يقتربون مين فخفت فأسرعت يف احلفـر حـىت          ظهر الصندوق وإذا برجال ث    
:فسألين أحدهم سحبت الصندوق من احلفرة وإذا بالرجال الثالثة فوق رأسي

؟ما هذا الصندوق -*

:الثالثة ومسعتهم يقولون ختفيت ، ففزع الرجالافحملته على الفور ف

.ختفى القد ....ختفى القد -*

ت حقيبيت ووقفت جبانب رجـل      أدركت عندها أنه ال يراين أحد ومحل      
فلما وقف الباص ركبت دون أن يـراين أحـد          ،  ينتظر الباص ليذهب إىل عمان      

ين وذهبـت إىل غـرفيت وأخفيـت    لت البيت ومررت جبانب أمي ومل تـر      ودخ
ويف الليل فتحت الصندوق فوجدت به ورقة صغرية تقول أن ما بداخل             الصندوق

ينمو داخل الشقوق حىت تلـتحم      الصندوق هو فطر حجري يوضع يف الشقوق ف       
وم ا اليهود حتـت     واملطلوب مين هو أن أضع هذا الفطر داخل احلفريات اليت يق          
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عندما ذهب أيب إىل عمله أخربت أمي بالقصة كاملة          الصباحويف   املسجد األقصى 
وجعلتها تنظر إيل وأنا أختفي عندما أمحل الصندوق ، فخافت أمي علي كـثرياً              

:وأنا أشري إىل الصندوق وقلت هلا 

.اً قد فهمت رسالة األقصى فهمتها جيدل.. األقصى يريد هذا -*

.ن األقصى ذا الفطر وما شأ-:أمي

اليت حتته لينمو فيهـا  ليوضع يف احلفريات واألنفاقاألقصى يريد هذا   -*
أنـا ذاهـب إىل    ،  أنا سأجيب النداء    و قصىهذه الرؤيا نداء من األ     هدم ، نوال ي 

األقصى 

سري ىل حبل املشنقة أنت صغري  ال تعرف كيف ت         بل أنت ذاهب إ    -:يأم
.ياة احل

.لتأخريلكين أعرف كيف أسري إىل األقصى ال وقت ول-*

.لن تذهب ... لن أدعك تذهب-:ي أم

؟واألقصى-*

.لألقصى رب حيميه -:ي أم
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.بالرؤية وبالفطر ...هو من أكرمين ورب األقصى-*

.لن أمسح لك ...بل لن تذهب-:ي أم

صراع (عندما رأيت إصرار أمي أخرجت من خزانة أيب كتاب جدي           و
.عليهوما زالت الدماء ) األقصى مع اهليكل 

.شواراملحيد الذي كتبه جدي ، أنا من يكمل هذا الكتاب الو-:*

وأنـا أفقـد    .... لن تفعل شيئاً لألقصى سوى أنك ستموت         -:ي  أم
قـصى ال   األ...ألنك واهـم    .... مسح لك بالذهاب    ألن  ....ر حيايت عقلي وتدم 

ً.ينادي أحداً حلبل املشنقة

دون أن   أذهببني أن     يفعليك أن ختتار  .....أنا ذاهب      !أمي   -: *
ل رأسك وأطلب منك الدعاءأراك وبني أن أذهب وأنا أقب.

.ين سأرجع يصدق.... سأرجع

قصى ، وسرت مع الـصندوق دون أن        لت رأس أمي وغادرت حنو األ     قب
أن اليهود أعـدوا    كتشفت  اوملا وصلت منطقة قريبة من البحر امليت         ،يراين أحد   

لبناء اهليكل وجهزوا ست ماليني حجر من كسارات ليفي جنوب بئر            ءكل شي 
كما مت إعداد   ،  حسب ما مسعته من املهندسني الذين يقفون جبانب احلجارة         السبع
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يف منطقة   املذبح أو القبلة   نتهى جتهيز اوقد  ،  يقف رهن اإلشارة    الذيفريق البناء   
.قريبة من البحر امليت ، لقد رأيت كل ذلك بعيين ، ومسعته ممن يعملون هناك  

من األشياء اليت مسعتها و علقت يف عقلي من فريق بناء اهليكـل قـول               
:أحدهم  

.قصى سيفجر بركان الغضب عند املسلمني إذا هدم األ-:*

:خر مبتسماًآفرد عليه 

وب الفاترة ال تفجر بـراكني      والقل األقصى فاتر يف قلوب املسلمني       -:*
اهليكل سيصبح حقيقـة علـى   ، على هدم األقصى أكثر من ثالثة أيام ولن تضج 

.لعملة واحدةحنن واهليكل وجهنياألرض

؟كم أنا مشتاق ألصلي يف اهليكل ،كم أنا مشتاق ألرى اهليكل 

إىل األقصى ودخلت يف نفق يصل إىل حتت املسجد األقـصى            يت  ومض
رأيـت  و ،حتت املسجد يتعبد فيه اليهود       اًكبري اً  فذهلت مما رأيت ، رأيت كنيس     

إنـه  .. سري مئة متر باجتاه احلائط اجلنويب       قاً حتت األقصى يصل تسعة أمتار وي      نف
ـ  ر ما زال مستمراً واأل    احلفو خنجر يف خاصرة األقصى      زداد وتتـسع  و    نفاق ت

ه ئاهليكل ليدخل إىل اهليكل فور بنا     من حائط الرباق مشعدان      أمتارعدرأيت على ب  
من ءاًيشرفون على احلفر أن جز    الذين  ومسعت من   ، على أنقاض املسجد األقصى   
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مسعتهم مـراراً وهـم      بىن عليها أكرب كنيس يف العامل     يس كمة  األقصى يسمى احمل  
:حيفرون يصرخون معاً 

.اهليكل يعيش ....يعيش اهليكل .....يعيش اهليكل -*

خترعناكنا التكن موجوداً يف تارخيلو مل 

ريباًسنراك ق.....يا قمة عزنا......يا هدف قتالنا

وخرجت من حتت املسجد األقـصى      ،  لقد أحزنين ما شاهدت ومسعت      
ويـت لـه    يخ رائد صالح  فر    وسرت يف ساحاته باكياً ، وأثناء سريي رأيت الش        

:بتسم وقال يل اقصيت ، ف

ن ليس حباجة للفطر ، فيبدو أنك       ال حتزن ، األقصى لن يهدم وهو اآل       -*
.ةاملاضيومصر يف األسابيعمل تسمع ما جرى يف تونس

.ماذا جرى   -:

ن من خيتارون حكامهم ،    وهم اآل  لقد ختلصوا من حكامهم الطغاة       -*
األقصى كان حباجة إىل الفطـر ألن األمـة          واألمة مجيعها ستسري على طريقهم ،     

ألن األمة جبانبه    ن فهو ال حيتاج الفطر    كانت مقيدة ال تستطيع الوصول إليه أما اآل       
.ذهب إىل أمك وأبيك فهم يف غاية القلق عليك ا، 
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ورجعت إىل بييت إىل أمي وأيب ، وأخربم بكل ما شـاهدت ومسعـت              
:وقلت هلما 

إنه يريد األمة أن تستمر يف احلركة....ر األقصى ال يريد الفط-*

ل أيام  إا أمج ......هدم ما دامت األمة تسري حنو عزا و كرامتها        لن ي  و
األقـصى  ...يـا أيب مرفوع الرأس .. األقصى سعيد    ..غتصاب    األقصى منذ اال  

. يا أمي أصبح قوياً 

وعندما جاء الليل ذهبت إىل غرفيت و وضعت رأسـي علـى وسـاديت              
حتتفظ بدماء الشهداء    أن أحجار األقصى   قت يف نوم عميق ورأيت يف منامي      غرو

مرفوعة اهلامة  وهي   ختتزن غبار املعارك املقدسية   قبته  ورأيت  ،  ساخنة ميلؤها األمل  
اليت وِلدت من رحم اإلسالم ، والـيت تعـيش          الثورات العربية    وتنظر بفخر إىل  

هاجرة إىل األقصى حتـوم حولـه       أجسادها بعيداً عن األقصى ولكن أرواحها امل      
...قادمون ...قادمون .. قادمون ... لتهتف نشيدها اخلالد 

النهاية


