د /تغريد القدس

_ ٌعنً اٌه كلمة فلسطٌن أصال ؟؟:
بص ٌاسٌدي كلمة " فلسطٌن" ترجع لكلمة " فلسطر" الفلسطر دول هما
ناس أتسموا كده إلنهم من أوائل الناس اللً أستخدموا الفلوس ,وأتعَ َرفوا
بعدهاعند المصرٌٌن بإسم " بلست" ,وكانوا ولتها مشهورٌن بالزراعة,
بعدها بمى أتسمت فلسطٌن طب لٌه؟
أول جزء من الكلمة فلس= فلوس
والجزء الثانً طٌن=زراعة.
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_ناخد نبذة عن فلسطٌن طٌب ؟!:
مبدأٌا كده فلسطٌن عاصمتها المدس
و بٌتكلموا عربً زٌنا ,عدد مواطنٌها
حسب دراسة  2021أنهم  13ملٌون
فلسطٌنً تمرٌبا ,منهم  7ملٌون جوه
فلسطٌن والبالً الجئٌن عاٌشٌن فً
دول عربٌة أو أجنبٌة؛ عشان زي
ما أنتوا عارفٌن إسرائٌل احتلتها,
ومولعها فً الخرٌطة باٌن عندن
أهو ,جنبنا على طول.
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_تارٌخ فلسطٌن أٌٌه؟؟:
همولن دلولتً ,هما أكتشفوا الدولة دي ٌا سٌدي فً العصر الحجري؛ وحصل
هجرتٌن أول واحدة هجرة الكنعان ,والثانٌة هجرة سٌدنا إبراهٌم علٌه السالم من
العراق إلى فلسطٌن,وبعد فترة تم إحتالل فلسطٌن عشان مولعها المتمٌز والثروات
اللً فٌها أحتلت من كذا حد وهما:
_استولى على المدس نبوخذ نصرسنة 597لبل المٌالد.
_احتلها الفرس سنة  539لبل المٌالد.
_احتلها أسكندر األكبر الٌونانً سنة  332لبل المٌالد.
_احتالل رومانً
_وفً نص المرن السابع المٌالدي فتحها المسلمٌن.
_وبعدها حصلت الحرب العالمٌة االولى وبمت فلسطٌن تحت اإلنتداب البرٌطانً
وبعدها سلمت الحكم للٌهود سنة 1948مٌالدي ,ومن هنا بدأت المصة...تعالى
أحكٌلن ,بس األول شوف الفرق..
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المسجد القبلً

مسجد قبة الصخرة
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_لٌه فلسطٌن محتلة هً بالذات ما فً دول كتٌر أضعف منها؟! :
خلٌنا متفمٌن إن أي دولة أو أي مخطط عاٌز ٌحتل دولة بٌكون لٌه هدف وغاٌة ,وهدف
الٌهود إنهم ٌسٌطروا على المدس ,و ٌهدوا المسجد األلصى ,وٌبنوا الهٌكل بتاعهم ,و
المدس بٌسموها أرض المٌعاد ,والمفروض بعد ما ٌبنوا هٌكلهم ٌطلع المسٌح بتاعهم,وإنه
أما ٌٌجً هٌكون فٌه خَالص للٌهود ,و هٌحكم المسٌح ده لمدة 1000سنة ,وهٌمتل كل
الكفرة بدٌنهم وهٌحكم بالشرٌعة الٌهودٌة ,وكل ده حسب معتمادتهم الٌهودٌة.
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اقتباس من احدى المقاالت:

وبكده ٌبمى عرفت حاجه إن الحرب دي مش مجرد حرب عادٌة على شوٌة ثروات ,ال
الحرب دي حرب عمائدٌة ,هما عاٌزٌن ٌهدوا أكبر مسجد ,وٌهدوا مكانا المبارن ,و إحنا
طبعا مش هنمبل.
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_طب اتكلمنا كل ده ومقلناش أهمٌة القدس؟؟ لٌه بندافع عنها أوي
كده!! :
أوال كده ٌاعم المدس هً عاصمة فلسطٌن زي ما لولنا ,وفً المدس بمى حتة إسمها المسجد
األلصى ,الحتة دي بمى فٌها جامعٌن زي ما شفت فى الصورة فوق كده ,و الحتة دي تهمنا
و تهمنا جدا طب لٌٌه!! :
_إلنه تانً مسجد اتبنى على األرض وعاش حوالٌه معظم األنبٌاء والمرسلٌن علٌهم السالم.
_و أول لبلة للمسلمٌنٌ ,عنً المسلمٌن كانوا بٌصلوا ناحٌته لحد ما ربنا أمر بالصالة ناحٌة
الكعبة.
_ اللً بنى المسجد ده هوسٌدنا آدم أول خلك هللا(وفً ألوال تانٌة بتمول إن المالئكة اللً َبنته),
وربنا جعل المكان ده مبارن.
_أسرى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص للمسجد األلصى فً رحلة اإلسراء والمعراج وده ٌدل طبعا على
أهمٌته.
الرسول صلّى هللا علٌه وسلّم( :ال
_أجمع العلماء على استحباب الصالة فٌه وزٌارته لال ّ
رام ،ومسج ِد الرسو ِل صلَّى هللا علٌه وسلَّم،
ت َ
ش ُّد ِ ّ
الرحال ّإال إلى ثالث ِة مساج َد :المسج ِد ال َح ِ
ومسج ِد األلصى)
_وفٌه بدل األهمٌة ألف إلرأ كتٌر أهم شئ7 ...

_طب نعمل اٌه عشان ندعم اللً بٌحصل فً فلسطٌن؟
أكٌد مش همولن روح ارمً نفسن تحت الدبابات ,ده مش ولته دلولتً ,أهم حاجه بجد
تذَّكر الناس بأهمٌة المسجد األلصى ,أهمٌة إننا ندافع عنه ,واصال دفاعن عنه ده
واجب علٌن كمسلم وكعربً ,أهمٌة دعم اخواتنا الفلسطٌنٌّن حتى لو بهشتاج بٌفرق

إلنه بٌملب رأي عام و بٌخوف العدو و بٌساند األهالً ,وممكن برضونساند اخواتنا
اللً هنان بدعم مادي مثال ,أو بمماطعة منتجات إسرائٌلٌة ,وفً طرق كتٌرة بس أنت
إبدأ أو أعمل زًٌ كده و انشر الحاجات دي ووعً الناس اللً جنبن ,لألسف فٌه ناس
كتٌر غٌرن مش فاهمٌن ٌعنً اٌه لضٌة فلسطٌنٌة.
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ٌا أقصى
أٌا عرقً
أٌا شقٌقة الدرب

..
قدس
أٌا
ُ
..
أٌا عشقً
أٌا عناقً الراقً ..
انهضً..
لن ٌصٌبك إرهاق

نستودعن غزة وبٌت الممدس وأهل المدس وكل فلسطٌن
اللهم إنَّا
َ
اللهم انصرهم نصرا عاجال غٌر آجال
اللهم انصرنا على أعداء اإلسالم والمسلمٌن
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_القضٌة اللً على الساحة
الفلسطٌنٌة دلوقتً ,قضٌة
حً الشٌخ جراح ,متنسوش
تقرأوا عنها وإرجع للصورة
دي هتحتاجها.
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