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املقدمة

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل 
وعىل آله وصحبه أمجعني، وبعد:

فهذه معلوماٌت مقتضبٌة ومعارُف خمترصٌة، 
نادرٍة،  ومواقَف  مرشقٍة،  صوٍر  من  مستقاٌة 
اقتبسُتها بعنايٍة وانتقيُتها بدقٍة؛ من َعَبِق املايض 
َوطَِأْت  ممن  العظامِء،  وِسَيِ  األنبياِء  وقصِص 
املباركَة  والبقعَة  الطيبَة  األرَض  أقداُمهم 
النفوس،  يف  حارضًة  لتبقى  املقدَس،  واملكاَن 
شاخصًة يف الذاكرة، مع ترسيِخ حمبتِها وإحياِء 
اإليامينِّ  االرتباِط  وتقويِة  هلا،  الرشعيِّ  الوالِء 

والتعلِق العقديِّ باملقدسات.
من  األقىص  املسجَد  َر  حيرِّ أن  أسأُل  واهللَ 
عاليًا  شاخمًا  جيعَله  وأن  الغاصبني،  براثِِن 

مرفوعًا إىل يوم الدين.





واصطفاٌء 1 اجتباٌء  فلسطني 
وتعظيٌم  وتشريٌف  واختياٌر 
وتقديٌس وحمبٌة وتكرمٌي من 

اهلل �

وُمتعبُده�م   � األنبي�اِء  أرُض  ألهن�ا 
ساالِت  وحم��راُب األتق��ياِء وَمه�ُد الرِّ
وَمهبُِط الوحي وُذِكَرْت َبَرَكُتها يف مخِس 

آياٍت من القرآِن الكريم.

1



م��دي��ن��ُة ال��ق��دِس ه��ي ثاين 2
بعَد  التوحيَد  َعرفت  مدينٍة 

مكَة املكرمة

ألهن�ا ترشفت ببن�اِء وتأس�يِس املس�جِد 
األقىص بعَد وضِع املسجِد احلراِم يف مكَة 

بأربعنَي سنة، لتحقيِق العبودية هلل �.



املسجُد األقصى3
أوُل قبلٍة للمسلمني

ْينَا  عن ال�راِء بِن عازٍب � َيُقوُل: »َصلَّ
َم�َع َرُس�وِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َنْحَو َبْي�ِت امْلَْقِدِس 
ِس�تََّة َعرَشَ َشْهًرا، َأْو َس�ْبَعَة َعرَشَ َشْهًرا، 

ْفنَا َنْحَو اْلَكْعَبِة«. متفق عليه. ُثمَّ ُصِ



ثاين مسجٍد4
ُوضَع يف األرض

عن أيب َذرٍّ � قاَل: ُقْلُت َيا َرُس�وَل اهللِ، 
َل؟ َقاَل:  َأيُّ َمْسِجٍد ُوِضَع يِف األَْرِض َأوَّ
؟  »امَلْس�ِجُد احلََراُم«. َقاَل: ُقْلُت: ُثمَّ َأيٌّ
َقاَل: »امَلْسِجُد األَْقىص«. ُقْلُت: َكْم َكاَن 

َبْينَُهاَم؟ َقاَل: »َأْرَبُعوَن َسنًَة«. متفق عليه.



ثالُث املساجِد التي5
ُتشدُّ إليها الرِّحال

عن أيب هريرَة � أن رسول اهلل � قاَل: 
َحاُل إاِلَّ إىَِل َثاَلَثِة َمَس�اِجَد:  »الَ ُتَش�دُّ الرِّ
ُسوِل �،  امَلْس�ِجِد احلََراِم، َوَمْسِجِد الرَّ

َوَمْسِجِد األَْقىص«. متفق عليه.



أحُد أربعِة مساجَد6
ال يدُخُلها الدجال

َقاَل َرُسوُل اهللِ �: »َيْبُلُغ ُسْلَطاُنُه –أي 
الدج�ال- ُكلَّ َمنَْه�ٍل َواَل َيْق�َرُب َأْرَبَعَة 
َمَساِجَد: َمْسِجَد احْلََرام َوَمْسِجَد امْلَِدينَة 

َوامْل�َْسِجَد اأْلَْقىَص َوَمْسِجَد الطُّوِر«.
 السلسلة الصحيحة 2934.



امل��س��ج��ُد األق��ص��ى وض��َع 7
وابتداٍء  تأسيٍس  بناَء  وُبني 
يف عهِد آدَم بعَد املسجد 

احلرام بأربعني سنة

ينَ�ا َأنَّ أوَل  قال ابن اجل�وزي: »َوقد ُروِّ
من بن�ى اْلَكْعَبَة آدم، ثمَّ اْنَت�رَش َوَلُده يِف 
األَْرض، َفَجاِئ�ٌز َأن يك�ون َبعُضه�م قد 

وضع َبيت املقدس«.
كشف املشكل من حديث الصحيحني )360/1(.



املسجُد األقصى سّماُه اهلل 8
َيفَتَح  أن  قبَل  مسجدًا   �
فهو  ال���ُق���دس،  امل��س��ل��م��وَن 

َموِضُع ُسُجوٍد هلل وحده

قال تعاىل: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  

ٿ ٿ  ٿ  ٹ﴾ ]اإلرساء: 1[.



مسرى احلبيِب9
اَلُم اَلُة والسَّ َعَليِه الصَّ

قال تعاىل: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  

ٿ ٿ  ٿ  ٹ﴾ ]اإلرساء: 1[.



معراُج النبيِّ �10
إىل السموات العلى

� م�ن مك�َة  بالنب�ي  أن ُأرسَي  بع�َد 
املرشف�َة إىل املس�جِد األق�ىص ُع�ِرَج بِه 
ِم�ن بي�ِت امَلق�ِدِس إىل الس�امِء وُفتَِحت 
ل�ُه أبواُب�ا حتى َجاَوَز الس�امَء الس�ابعَة 

وُفرَض عليه الصلواُت اخلمس.



ال��س��ور 11 ع��ل��ي��ه  داَر  م���ا  ك����لُّ 
املسجُد  فهو  م��ع��امٍل  م��ن 
األق�����ص�����ى، وم���س���اح���ُت���ه 

144000 مرٍت مربع

والبدَّ ِمَن الَتنبيِه ع�ىل أنَّ امُلَصىلَّ اجلامَع 
يف مقدمِة املس�جِد وقب�ِة الصخرِة ذاِت 
الل�وِن الذهبي يف وس�طِه مه�ا من معاملِ 
املس�جِد األق�ىص املب�ارك بخ�الِف م�ا 
ام أو أحَدمُها  َيتومُه�ه كثٌي من النَّ�اِس أهنَّ

املسجُد ذاُته!



التاريخ، 12 عرَب  اجتماٍع  أعظُم 
نا � إمامًا  ِإْذ َصلَّى فيِه َنِبيُّ
بجميِع األنبياِء ليلَة اإلسراء

 :)5/5( تفس�يه  يف  كث�ي  اب�ن  ق�ال 
امَلْس�ِجُد األْق�ىَص َوُه�َو َبْي�ُت امْلَْق�ِدِس 
�ِذي ُهَو إِيِلَياُء، َمْعِدُن اأْلَْنبَِياِء ِمْن َلُدْن  الَّ
إِْبَراِهيَم اخْلَِليِل؛ َوهِل�َذا مُجُِعوا َلُه ُهنَالَِك 
ّلتهم، َوَداِرِهْم، َفَدلَّ  هم يِف حَمِ ُهْم، َفَأمَّ ُكلُّ
ِئيُس  َماُم اأْلَْعَظ�ُم، َوالرَّ ُه ُه�َو اإْلِ َع�ىَل َأنَّ
َعَلْي�ِه  َوَس�اَلُمُه  اهللِ  َصَل�َواُت  ُم،  امْلَُق�دَّ

َوَعَلْيِهْم َأمْجَِعنَي.



ُة 13 لاَ الصَّ يِه  لاَ عاَ ف��ي��ه  اخ��ت��اَر 
لتكوَن  ال��ف��ط��رَة  ُم  ــلاَ والــسَّ
ب��داي��َة ال��ت��وف��ي��ِق وال��ه��داي��ِة 

لهذه األمة.

ْبُت�ُه،  يق�ول �: »فأخ�ذُت الَلب�َن، َفرَشِ
فقيَل: أخذَت الِفْطَرَة، َأما إِنَّك لو أَخْذَت 

ُتك«. صحيح البخاري. اخلمَر َغَوْت أمَّ



ليلُة اإلسراِء هي14
أسعُد ليلةٍ يف َحياِته
ُم لاَ ُة والسَّ لاَ يِه الصَّ لاَ عاَ

ق�ال ش�يخ اإلس�الم: َفَح�ظُّ النَّبِيِّ � 
ِذي اْخَتصَّ بِِه َلْيَلَة امْلِْعَراِج ِمنَْها َأْكَمُل  الَّ

ِه ِمْن َلْيَلِة اْلَقْدِر... ِمْن َحظِّ
ْتَب�ُة اْلُعْلَي�ا إنَّ�اَم  ُف َوالرُّ َ اْلَفْض�ُل َوال�رشَّ

َي بِِه �. َحَصَلْت فِيَها، ملَِْن ُأرْسِ
الفتاوى )286/25(.



ُة 15 لاَ الصَّ يِه  لاَ عاَ حممٌد  ��َر  ُب��شِّ
ب��ال��رس��ال��ِة على  ُم  ــلاَ والــسَّ

لساِن عيسى �

قال � عىل لسان عيسى �:
ٹ﴾  ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ﴿ٿ  

]الصف: 6[.



َصلَّى النَّبيُّ � إىل ِقبَلِتها 16
َسنٍة  َعشَرة  أرَب��َع  َحياِته  يف 

وَخمسَة أشهر

كان � يف مكَة ُيَصلِّ إىل بيِت املقدِس 
والَكعَبُة بنَي يديه. مسند أمحد بسند صحيح.

وصىل � ِقَبَل َبْيِت امَلقِدس ستَة عرَشَ شهرًا، 
أو سبعَة عرَشَ شهرًا يف املدينة. متفق عليه.



ب��ي��ِت 17 ب���ف���ت���ِح   � �����َر  َب�����شَّ  
عالماِت  ِمن  وهو  املقدس، 

الساعة

الساعِة:  َيَدِي  بنَي  ِسّتًا  »اْعُدْد   :� قال 
َمْويت، ثم فتُح بيِت امَلْقِدِس«. صحيح البخاري.



ال��زروِع 18 بكرثِة  دنيويٌة  بركٌة 
واخَلصِب الدائِم واألرزاق

قال تعاىل: ﴿ڀ ڀ  ٺ﴾ ]اإلرساء: 1[.
إط�الُق الركِة وع�دُم َتقييدها َيُدلُّ عىل 
الُعم�وم، فه�ي برك�ٌة دنيوي�ٌة م�ن كثرِة 

األشجاِر واألهناِر وطِيِب األرض.



بركٌة دينيٌة بكرثِة األنبياِء � 19
ِدِهم ووُجوِد  وَتعاُقِبِهم وَتَعبُّ

املسجِد األقصى املبارك

س�االِت  فه�ي َمهبُِط الوح�َي وَمهُد الرِّ
ُه�م  وَمَقرُّ وَمعِدهُنُ�م  األنبي�اِء  وأرُض 
ُه�م للدعوة إىل اهللِ �  وِقبَلُتُهم وِمنَرُ

وحِمراُب األتقياء.



ُمهاَجُر20
إبراهيَم ولوٍط �

قال تعاىل عن إبراهيم �: ﴿ې   
ائ   ائ  ى  ى  ې  ې 

ەئ﴾. ]األنبياء: 71[.



مع 21  � م��وس��ى  َق���َص���َده���ا 
َق���وِم���ه ب��ع��د َن��ج��اِت��ه��م من 

فرعون

ومواق�َف  أح�داٍث  ع�دُة  وَحصل�ت 
بي�ِت  لفت�ِح  طريقه�م  يف  ومعج�زاٍت 
املق�دِس إال أن بن�ي إرسائي�ل خذل�وه 

فعاقبهم اهلل بالتِّيه أربعني سنة.



فيها 22 س���ك���َن   � إب���راه���ي���ُم 
ُمجَتمعًا  ُذرَِّيِته  مع  ��َس  وأسَّ

دًا هلل � ُمَوحِّ

ڦ    ڦ   ڦ   ﴿ڦ  تع�اىل:  ق�ال 
ڄ ڄ ڄ  ڄڃ ڃ ڃ  

ڃ  چ   چ﴾. ]ص: 46-45[.



م������ه������اَج������ُر امل����ؤم����ن����نَي 23
والصاحلنَي آخَر الزماِن عنَد 

ُظهوِر الفنِت وَضعِف الدين

قال �: »س�تكون هج�رٌة بعد هجرٍة، 
فِخي�ار أه�ِل األرِض أْلزُمه�م ُمهاَج�َر 

إبراهيَم«. السلسلة الصحيحة 3203.



نزَل فيها الَوحُي على خليل 24
الرحمن -صحف إبراهيم-

قال �: ﴿ی  جئ  حئ  مئ ىئ  يئ    جب  
ٻ  ٻ  ٻ   ٱ   مب    خب  حب  

ڀ   ڀ    پ  پ   پ   پ  ٻ 
ٺ       ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  

ٿ﴾. ]األعىل: 19-14[.



َر فيها إبراهيُم بإسماعيَل 25 ُبشِّ
وإسحَق ويعقوَب �

قال � عن بشارته بإسامعيل �:
﴿ۈئ ېئ ېئ﴾. ]الصافات: 101[.
وقال � عن بش�ارته وسارَة بإسحاَق 

جئ   ی  ﴿ی    :� ويعق�وب 
حئ  مئ      ىئ﴾. ]هود: 71[.



ن�����زَل ج���ربي���ُل وإس���راف���ي���ُل 26
على  ُض��ي��وف��ًا  وم��ي��ك��ائ��ي��ُل 

إبراهيم �

وا عليه ُضيوفًا بصورِة ُشبَّاَن ِحساٍن  َمرُّ
يف َطريقِهم إلهالِك قوِم لوط.

ۈ   ۈ   ۆ   ﴿ۆ   تعاىل:  قال 
ٴۇ ۋ﴾. ]الذاريات: 24[.



سارَة 27 وزوِجه  إبراهيَم  مدَفُن 
وإسحَق ويعقوب �

يف  مغارًة   � إبراهيُم  اشرتى  حيث 
وَدَفَن  – حرون سابقا-  اخلليل  مدينِة 
وإسحَق  فيها  هو  ُدفَن  ثم  سارة،  با 

ويعقوَب بعَده.



املنزلُة 28 الكتُب  فيها  ُتليت 
واإلجنيُل  ال��ت��وراُة  األرب��ع��ُة 

والزبوُر والقرآن

حت�ى أصبح�ت َمهبَِط الوح�ي ودعوَة 
األنبي�اِء � إىل توحي�ِد اهللِ ع�ز وج�ل 

وحتقيِق العبودية.



بدأت قصُة ُيوُسَف � برؤيا، 29
وك����ان ت��أوي��ُل��ه��ا ب���ش���ارًة له 
باجملِد يف الدنيا والرفعِة 

يف اآلخرة

قال تعاىل عىل لسان يعقوب �:
﴿ٿ  ٿ  ٿ ٿ ٹ  ٹ 
ڤ   ڤ   ڤ    ڤ  ٹ  ٹ 
ڄ  ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ  
ڃڃ   ڃ     ڃ  چ   چ  ﴾ ]يوسف: 6[.



30
َحَصلت فيها ُمعجزُة إعادِة 
َقميِص  بإلقاِء  يعقوَب  َبصِر 

ُيوُسَف  � على وجهه

ق�ال تع�اىل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ  
ڀ   ڀ   ڀ     پڀ   پ   پ   پ  
ٺ  ٺ  ٺ ٺ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ﴾ 

]يوسف: 96[.



يف فلسطنَي ُدفَن يوسُف � 31
ُجثمانه  ِبَنقِل  تِه  وصيَّ بعد 

من مصر

كام يف ِقصِة َعُج�وِز بني إرسائيَل عندما 
عن�د   � م�ع موس�ى  الطري�َق  َضل�وا 
خروجه�م من مرص، »فق�ال علامؤهم: 
ُه امَل�ْوُت،  إن يوس�ف -�- مل�ا َح�َ�َ
أَخ�َذ َعَلْينَا َمْوثِق�ًا ِم�َن اهللِ أْن ال َنْخُرَج 
ِمْن ِم�رْصَ َحتَّ�ى َننُْق�َل ِعَظاَم�ُه َمَعنَا... 

احلديث«. السلسلة الصحيحة برقم 313.



َذَكَر اهلل جل وعال قداسَتها 32
ل��س��اِن  ع��ل��ى  ال����ق����رآِن  يف 
���ه���ا  م����وس����ى، مب��ع��ن��ى أنَّ

مقدسٌة من قبل

قال تعاىل عىل لسان موسى �:
ے  ے   ھ  ھ  ﴿ھ 
ۇ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  ۓ  

ۇ     ۆ﴾ ]املائدة: 21[.



بركتها 33 وع��ال  ج��ل  اهلل  َذك���َر 
َصراحًة يف خمِس آياٍت من 

القرآن

ق����ال تع����اىل: ﴿ڭ  ۇ  ۇ  
ۈ   ۈ  ۆ  ۆ 
ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ﴾ ]األعراف: 137[.
قال تعاىل: ﴿ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ 

ڈ  ژ  ژ  ڑ﴾ ]البقرة: 186[.



موسى 34 ورسالِة  بعثِة  بدايُة 
له  وجل  عز  اهلل  وتكليِم   �

يف الوادي املقدس ُطوى

ق�ال تع�اىل: ﴿ىئ ىئ  ی  ی  ی   
ٱ   ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ پ پ پ  

ڀ ڀ ڀ﴾ ]النازعات: 17-15[.



معجزُة35
العصا واليِد

ملوسى � ملا كّلمُه ربُّه

ک   ک   ڑ    ﴿ڑ   تع�اىل:  ق�ال 
ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک  
ڱ   ڱ   ڳڱ   ڳ   ڳ   
ڻ   ڻ     ڻ    ں   ں   ڱ  
ھ   ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ   ڻ  

ھ   ھ  ھ  ے﴾ ]طه: 23-19[.



اهلل 36 أجابها  ح��اج��اٍت  س��ب��ُع 
جل وعال ملوسى �  دفعًة 

واحدة

ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ﴿ۇ    تع�اىل:  ق�ال 
ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ  
ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ې   ې     
ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ    وئ    وئ   ەئ  ەئ  
ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ىئ   ی ی 
جب   يئ   ىئ     مئ    حئ   جئ   ی  ی  
حب  خب   مب  ىب  يب﴾ ]طه: 36-25[.



بالنبوة، 37  � ه����اروُن  ُب��ع��َث 
 � موسى  مب���ؤازرِة  ��َف  وُك��لِّ

لدعوِة فرعوَن وقوِمه

ق�ال تعاىل ع�ن موس�ى �: ﴿ٱ  ٻ   
ڀ    ڀ     پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ    ٻ  

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ﴾ ]مريم: 53-52[.  
قال س�بحانه عن موس�ى وهارون �: 

ڻ   ں   ں    ڱ    ڱ    ڱ   ڱ   ﴿ڳ  
ڻ  ڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ     ہ  ہ  ہ      ھ  

ھ   ھ  ھ     ے       ے﴾ ]طه: 44-43[.



ح��ص��ل��ت ع�����دُة م��ع��ج��زاٍت 38
طريقهم  يف   � مل��وس��ى 

لفتح بيت املقدس

منه�ا: »إغراُق فرعوَن وُجنوِده، خروُج 
امل�اء م�ن احلج�ارة، وقايُته�م م�ن حر 
الش�مس بتظليل الس�حاب هل�م، إنزاُل 
املن والس�لوى، رفُع اجلبل فوقهم كأنه 

ُظلَّة، قصُة البقرة«.



سأَل موسى � ربَّه أن ُيدِنَيه 39
رميًة  املقدسِة  األرِض  من 

بحجر

اَلُم عن موسى �:  اَلُة والسَّ قال َعَليِه الصَّ
َسِة  »َفَسَأَل اهللَ َأْن ُيْدنَِيُه ِمَن األَْرِض امُلَقدَّ
َرْمَي�ًة بَِحَجٍر«. ثم َقاَل َرُس�وُل اهللِ �: 
ُه، إىَِل َجانِِب  »َفَل�ْو ُكنُْت َثمَّ أَلََرْيُتُكْم َقْرَ

الطَِّريِق، ِعنَْد الَكثِيِب األمَْحَِر«. متفق عليه.



مُس عن الغروِب 40 ُحِبَست الشَّ
ليايَل   � يوشع  اهلل  لنبي 

سار لفتِح بيت املقدس

مَلْ  �ْمَس  �: »إِنَّ الشَّ ق�ال رس�وَل اهللِ 
َب�ْس لَِب�رَشٍ إاِلَّ لُِيوَش�َع َلَياِلَ َس�اَر إىَِل  حُتْ
َبْيِت اْل�َمْقِدِس«. السلسلة الصحيحة برقم 202.



َقتَل داوُد � جالوَت الظامَل، 41
يف  التوحيِد  مملكَة  وأق��اَم 

بيت املقدس

قال س�بحانه عن تلك املعركِة الفاصلِة 
يف قصِة طالوَت وجالوت:

ۀ    ۀ  ڻ  ﴿ڻ 
ہ  ہ ہ  ہ  ھ  
ے﴾  ھ  ھ  ھ 

]البقرة: 251[.



يومًا، 42 َيصوُم   � داوُد  ك��ان 
وُي��ف��ِط��ُر ي��وم��ًا،  وَي��ُق��وُم ثلث 

الليل

�اَلُم: »َأَحبُّ  اَلُة والسَّ ق�ال َعَليِه الصَّ
َي�اِم إىَِل اهللِ ِصَي�اُم َداُوَد، َكاَن َيُصوُم  الصِّ
اَلِة إىل  َيْوًم�ا َوُيْفطِ�ُر َيْوًما، وَأَح�بُّ الصَّ
ْيِل  اهللِ َص�اَلُة َداُوَد، كاَن َينَ�اُم نِْصَف اللَّ

ويقوُم ُثُلَثُه، وَينَاُم ُسُدَسُه«. متفق عليه.



���ُح ال���ط���ُر واجل���ب���اُل 43 ُت���س���بِّ
��اُس  وال��نَّ  ،� داود  لتسبيِح 

ينظرون

قال س�بحانه ع�ن داود �: ﴿ٺ ٺ  
ٿٿ  ٿ   ٿ   ٺ   ٺ  
ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ﴾ ]ص: 19-18[.



44 � لداوَد  احلديَد  اهلُل  أالَن 
حتى كأنه الطني

ک     ﴿ک    :� داود  ع�ن  تع�اىل  ق�ال 
ڳ   گ   گ    گ   گ  ک  
ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ     ں   ں   

ڻ﴾ ]سبأ: 11-10[.



ك���ت���اَب���ه 45  � اهلل  أن��������زل 
السماويَّ الزبوَر على

داود �

ڭ﴾  ڭ   ﴿ڭ  تع�اىل:  ق�ال 
]اإلرساء:11[. 

ُبوُر: اْس�ُم اْلِكَتاِب  ق�ال ابن كث�ي: َوالزَّ
ِذي َأْوَحاُه اهللُ إىَِل َداُوَد �. الَّ

تفسي ابن كثي)469/2(.



46 � داوَد   � اهلُل  أع��ط��ى 
َة امُللِك وَتثبيَته وسالمَته ُقوَّ

قال تعاىل عن داود �:
ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڤ 

ڄ﴾ ]ص:20[. 
ين�اُه ب�ام أعَطينَ�اُه من األس�باِب  أي: قوَّ
ى اهلل  وَكث�رِة اْلَعَدد واْلُعَدِد الت�ي با قوَّ

ملكه. تفسي السعدي ص711.



ال��ع��ل��َم 47  � س��ل��ي��م��اُن  ورث 
أبيِه  من  واحلكمَة  والنبوَة 

داوَد �

ڦڄ﴾  ڦ   ﴿ڦ   تع�اىل:  ق�ال 
]النمل: 16[.

َتُه َوِعْلَمُه َوُمْلَكُه  َوَوِرَث ُسَلْيامُن داُوَد، ُنُبوَّ
ُدوَن َساِئِر َأْواَلِدِه. تفسي البغوي )492/3(.



� أع��ظ��َم 48 أق����اَم س��ل��ي��م��اُن 
مملكٍة للتوحيِد ِعرَب التاريخ

ق�ال تعاىل ع�ن س�ليامن �: ﴿ھ  ھ  
ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ     
زاده   .]35 ]ص:  ۈ﴾  ۆ   ۆ     ۇۇ  

ملكًا مل حيُصل ألحٍد من بعده.
تفسي السعدي ص712.



ُحكمًا 49  � سليماُن  ُأع��ط��َي 
يصادُف ُحكَمه

اَلُم: »إنَّ ُسَلْياَمَن  اَلُة والسَّ قال َعَليِه الصَّ
ْب�َن َداُوَد مَلَّ�ا َبنَى َبْيَت امْلَْقِدِس َس�َأَل اهللَ 
َع�زَّ َوَجلَّ ِخ�اَلاًل َثاَلَث�ًة: َس�َأَل اهللَ َعزَّ 
َوَجلَّ ُحْكاًم ُيَصاِدُف ُحْكَمُه َفُأوتَِيُه...«.
صحيح اجلامع برقم 2090.



50 � سليماَن   � اهلُل  ��َم  َع��لَّ
لغات  وس��ائ��َر  ال��ط��ِر  منطَق 

احليوانات

ق�ال تع�اىل ع�ن س�ليامن �: ﴿ڄ  
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ﴾]النمل: 16[.

َم�ا  س�ليامَن  أفَه�َم  ق�د  كاَن   � اهللُ 
َيَتَخاَطُب بِِه الطُُّيوُر يِف اهْلََواِء، َوَما َتنْطُِق 

بِِه احْلََيَواَناُت َعىَل اْختاَِلِف َأْصنَافَِها.
 تفسي ابن كثي )165/6(.



اجل����نَّ 51  � اهلُل  ����َر  س����خَّ
لسليماَن � خلدَمِته

قال تعاىل: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٻ پ پ   پ  پڀ  ڀ  ڀ   

ڀ﴾ ]األنبياء: 82[. 
 :� لس�ليامَن  اجِل�نِّ  تس�خِي  ع�ن   � وق�ال 

ىائ  ى  ې  ﴿ې 
ائەئەئوئ﴾ ]ص:38-37[.



َم��ِل��َك��ِة َسبأ 52 اإلت��ي��اُن ب��ع��رِش 
لسليمان �

قال تعاىل: ﴿ڑ   ک    ک    ک    ک   گ  
ڱ   ڱڱ    ڳ     ڳ    ڳ     ڳ     گ    گ   گ  
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ  

ۀ    ہ        ہ   ہہ﴾ ]النمل: 40[.



وقوُمها 53 سبأ  َملكُة  أسَلَمْت 
رب  هلل   � س��ل��ي��م��اَن  م���ع 

العاملني

ق�ال تع�اىل ع�ن ملك�ة س�بأ: ﴿مح  
خس   حس  جس  مخ  حخ  جخ 

مس  حص  مص  جض﴾]النمل: 44[.



مبعجزٍة 54  � سليماُن  م��اَت 
دوَن  ع���ص���اُه  ع��ل��ى  م��ت��ك��ئ��ًا 

معرفِة اجلن

قال تعاىل: ﴿ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  
ی  ی  ی   جئ   حئ  مئ  ىئ  

يئ﴾ ]سبأ: 14[.



بادعاِئِهم 55 اجلنِّ  أمُر  افُتضَح 
الَغيَب مبوِت سليماَن �

ق�ال تع�اىل: ﴿حب  خب  مب    ىب    يب  جت   
مث   جث  يت    ىت  مت  خت  حت 

ىث﴾]سبأ: 14[.



لسليماَن 56 ال��ري��َح  اهلُل  ��َر  س��خَّ
وَرواُح��ه��ا  شهٌر  ه��ا  ُغ��ُدوُّ  ،�

شهر

﴿ڻ  ڻ  ۀ   تع�اىل:  ق�ال 
ۀ  ہ  ہ﴾ ]سبأ: 12[.

ې   ې     ﴿ې   تع�اىل:  وق�ال 
ى  ى    ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئوئ﴾.

]األنبياء: 81[.



���ى يف 57 ُي����رج����ى مل����ن ص���لَّ
املسجد األقصى أن َيخُرَج 

ه من ذنوبه كيوم ولدته أمُّ

اَلُم: »إنَّ سليامَن  اَلُة والسَّ قال َعَليِه الصَّ
ب�َن داوَد ملَّ�ا بنى بيَت املقدِس س�أَل اهللَ 
عز وجل خالاًل ثالث�ًة... ومنها: أْن ال 
�الُة فيِه، أن  َيْأتَِيه أح�ٌد ال َينَهُزه إالَّ الصَّ

ه«. ُيِرَجه ِمن خطيَئتِه َكيوِم ولَدْتُه ُأمُّ
�اَلُم: »َأرج�و أن  �اَلُة والسَّ ق�ال َعَلي�ِه الصَّ
يكوَن قد ُأعطَِي الثَّالثة –أي أجُر الصالة يف 
املسجد األقىص-«. صحيح اجلامع برقم 2090.



ت��ُضاعُف أجوُر الصلواِت يف 58
مائتني  األقصى  املسجد 

وخمسني ضعفا

َع�ْن َأيِب َذرٍّ �، َق�اَل: َتَذاَكْرَن�ا َوَنْح�ُن 
َأْفَض�ُل:  ُ�اَم  َأيُّ  � اهللِ  َرُس�وِل  ِعنْ�َد 
َمْس�ِجُد َرُسوِل اهللِ �، َأْو َمْسِجُد َبْيِت 
امْلَْقِدِس، َفَقاَل َرُس�وُل اهللِ �: »َصاَلٌة 
َأْرَب�ِع  ِم�ْن  َأْفَض�ُل  َه�َذا  َمْس�ِجِدي  يِف 

َصَلَواٍت فِيِه«. السلسلة الصحيحة 954/6.



وع���ال 59 ج����ل  اهلُل  أْق�����َس�����َم 
﴿ٱ   ب��ث��م��َرِت��ه��ا، ف���ق���ال: 

ٻ﴾]التني:1[

إشارًة إىل املسجد األقىص.
املس�جد  الضح�اك:  ق�ال  ﴿ٻ﴾ 
األق�ىص، وق�ال ابن زي�د: »مس�جُد بيِت 
املقدس«، وقال قت�ادة: »اجلبُل الذي عليه 
بي�ُت املق�دس«، وق�ال عكرم�ُة وكع�ُب 
األحبار: »بيُت املقدس«. فتح البيان 300/15.



ُ��َزي��ر 60 ع��� اهلِل  ن��ب��يِّ  م��ع��ج��زُة 
صحِة  على  ودليال  آيًة   ،�

البعث

قال تعاىل: ﴿ڱ  ڱ ڱ ں  ں   ڻ  
ڻ  ڻ   ڻ﴾ ]البقرة:259[.

قال بعُضهم: هو عزير. تفسي الطري 439/5.
َا َبْيُت امْلَْقِدِس  ا اْلَقْرَيُة: َفامْلَْشُهوُر َأهنَّ َوَأمَّ
َ هَلَا َوَقْتِل  َمرَّ َعَلْيَه�ا َبْعَد َتِْريِب ُبْخَتنرَصَّ

َأْهِلَها. تفسي ابن كثي 688/1.



ب���ش���ارُة امل���الئ���ك���ِة ل��زك��ري��ا 61
ووالدُت���������ه    � ب���ي���ح���ي���ى 

مبعجزة

ڈ   ڎ    ﴿ڎ    تع�اىل:  ق�ال 
ک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ 

ک گ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  

ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳ  

ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

ھ   ھ  ہ   ہ   ہ   ہ  ۀ 

ھ  ھ  ے   ے﴾ ]مريم: 9-7[.



َم 62 ُيكلِّ ��ا  ألَّ  � زك��ري��ا  معجزُة 
ال��ن��اَس ث��الث��َة أي���اٍم إال رم��ًزا 

)عالمًة على وجوِد الولد(

قال تعاىل: ﴿ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭۇ  
ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ  

ۋ  ۋ  ﴾ ]مريم: 10[.

هذا من اآليات العجيب�ة، فإنَّ َمنَْعُه من 
الكالم م�دَة ثالثِة أيام، وَعْجَزُه عنه من 
غ�ي خ�َرٍس وال آفة، بل كان س�ويا، ال 
َنْق�َص في�ه، م�ن األدل�ة عىل ق�درة اهلل 

اخلارقة للعوائد. تفسي السعدي ص490.



منرُب األنبياء، إذ خطب يحيى 63
�، ووعظ بني إسرائيل يف 

املسجد األقصى

للحدي�ث الطوي�ل وال�ذي ج�اء في�ه: 
»فجم�ع حيي�ى بن�ي إرسائي�َل يف بي�ِت 
املقدِس حت�ى امتأَل املس�جُد فقعد عىل 
ف�اِت فَحِم�َد اهللَ وأثن�ى علي�ه ث�م  ُ الرشُّ
ق�ال: إنَّ اهللَ أم�رين بخم�ِس كلامٍت أن 
 ... أعمَل ب�ن وآمَرُكم أن تعمل�وا بنَّ

احلديث«. صحيح اجلامع برقم 1724.



َنَذَرت امرأُة عمراَن مولوَدها 64
ُحّرا خلدمة بيت املقدس

قال تع�اىل: ﴿ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
ہ  ہ  ہ      ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ےے  

ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ﴾ ]آل عمران: 35[.



ُرزق��ت ام���رأُة ع��م��راَن مب��رمَي، 65
منها، وجعلها  اهللُ  وتقبَّلها 

سيدَة نساءِ العاملني

ق�ال تع�اىل ع�ن مري�م �: ﴿ۇئ  
ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ      ۇئ  

ېئ  ېئ﴾ ]آل عمران: 37[.
ۀ   ڻ    ﴿ڻ   تع�اىل:  وق�ال 
ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ 

ھ  ھ  ھ﴾ ]آل عمران: 42[.



ُرزقت مرمُي � فاكهَة الصيف 66
الشتاء  وفاكهَة  الشتاء،  يف 

يف الصيف، كرامًةً من اهلل

ق�ال تعاىل ع�ن مري�م �: ﴿ ىئ   ىئ  
حئمئ   جئ   ی   ی   ی   ی   
ىئ  يئ  جب  حب  خبمب   ىب  يب  جت  حت  
حج﴾  يث      ىث   مث   جث   يت   ىت   ختمت  

]آل عمران: 37[.   ينظر تفسي الطري )354/6(.



مبعجزة، 67  � عيسى  ُوِل����َد 
وتكلم يف املهد صبيا

قال تعاىل: ﴿وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  
ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ ىئ  ىئ  
حئ  جئ   ی   ی   ی   ی   ىئ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ   مئ   

پ﴾ ]آل عمران: 46-45[.



من 68 امل��ائ��دِة  ن��زوِل  معجزُة 
السماء على عيسى �

ق�ال تع�اىل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
ڀ   ڀ       ڀ   پ   پ   پ   پ  
ٿٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  
ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ  
ڄ   ڦ     ڦ    ڦ   ڤڦ   ڤ   ڤ    
ڃ   ڃ   ڃ   ڃ     ڄ   ڄ   ڄ  

چ﴾ ]املائدة: 115-114[.



عيسى 69 على  اإلجنيِل  ن��زوُل 
ال للتوراة � ُمَكمِّ

قال تعاىل: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   
ڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ  
ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ  
ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ  
ڤ﴾  ڤ   ٹ   ٹ  

]املائدة: 46[.



م���ن م��ع��ج��زاِت ع��ي��س��ى � 70
وُي��رِبىُء  املوتى  ُيحِيي  أنه 

اأَلكَمَه واأَلبَرَص بإذن اهلل

تع�اىل:  ﴿ڃ  چ  چ  چ    ق�ال 
ڌ   ڍڍ    ڇ   ڇ    ڇ   ڇ   چ  
ڈ      ڈ   ڎ   ڎ   ڌ  
ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  کک  
گ   گ    گ   گ  

ڳ  ڳ  ڳ﴾ ]آل عمران: 49[.



ُرفع عيسى �71
إىل السماء

ق�ال تع�اىل: ﴿ڃ  چ  چ  چ  
ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇڇ   ڇ   چ  
ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ  
ڳ   گ   گ   گ   گ   کک    ک  
ں﴾  ڱ   ڱ   ڱ   ڳڱ   ڳ   ڳ  

]النساء: 158-157[.



م��راُث 72 األق��ص��ى  املسجُد 
وش��اه��ٌد  املسلمة،  األم���ِة 

على حاِل املسلمني

إماَمَت�ه  وأتباِعه�م  األنبي�اِء  لِت�وارِث 
اَلُة  وعامَرَته، حتى تسلَّم نبينا َعَليِه الصَّ
اَلُم هذا اإلرَث الرشعيَّ بتكليٍف  والسَّ
هم يف  وترشيٍف رباينٍّ ليل�َة املعراِج ملَّا أمَّ

الصالة باملسجد األقىص.



كبٌر 73 وتعلٌق  وث��ي��ٌق  ارت��ب��اٌط 
بدايِة  يف  التوحيِد  برسالِة 

الزمان ووسِطِه وآخِره

فف�ي بدايِة الزماِن ُبني املس�جُد األقىص 
م�رورًا  آدم،  عه�ِد  يف  تأس�يٍس  بن�اَء 
وس�َط  واملع�راج  اإلرساء  بمعج�زِة 
الزمان، لُيحسَم الرصاُع يف آخِر الزماِن 

بني احلق والباطل يف فلسطني.



التاريخيِة 74 ال��ق��دِس  مدينُة 
ال���رتاث���ي���ِة زه�����رُة امل���دائ���ِن 
وملتقى  ال��ص��الِة  وم��دي��ن��ُة 

الرسل �

ق�ال مقاتُل بُن س�ليامن: ما في�ه موضُع 
ش�ٍر إال وقد صىل عليه نبيٌّ مرسل، أو 

ب. قام عليه ملٌك ُمقرَّ
إحتاف األِخّصا بَفَضائل املسجد األقىص )103/1(.



من 75 أكرُث  األقصى  للمسجِد 
َت��ُدلُّ  َكْثَرُتها  اسًما،  عشرين 
وُع��ُل��وِّ  وم��ك��ان��ِة  ش���رِف  على 

ى املسمَّ

م�ن أش�هِرها املس�جُد األق�ىص، وبيُت 
س، وإيلياء. املقدس، والبيُت امُلَقدَّ



بيُت املقدِس وديعُة رسوِلنا 76
ع��ل��ي��ه ال���ص���الة وال���س���الم، 
وأمانُة عمَر �، طاَل الزماُن 

أو َقُصر

إنَّ فلس�طنَي وديعُة حممٍد عنَدنا، وأمانُة 
يف  اإلس�الِم  وعه�ُد  تِن�ا،  ِذمَّ يف  عم�َر 
أعناِقنا، فلئن َأَخَذه�ا اليهوُد منّا ونحن 

ا إًذا خلارسون. عصبٌة إنَّ
آثار اإلمام حممد البشي اإلبراهيمي )445/3(.



ب���ي���ُت امل�����ق�����دِس ال���ب���ل���دُة 77
عمُر  ��َم  َت��َس��لَّ التي  ال��وح��ي��دُة 
وَعَقَد  مفاتيَحها سنَة 15ه�، 
بنفسه عهَدها وأوقَف أرَضها

يف إش�ارٍة واضح�ٍة ألمهيتِه�ا ومكانتِه�ا 
ومنزلتِها الكبيِة يف نفوِس الصحابة �.



وب��أه��ِل��ه��ا، 78 ب��ه��ا  اهلُل  ��َل  ت��ك��فَّ
وف���ي���ه���ا ع����م����وُد ال����دي����ن، 
واملالئكُة باسطٌة أجنَحتها 

عليها

َل َل  ق�ال �: »ف�إنَّ اهللَ عز وج�ل َتكفَّ
بالشاِم وأهِله«. صحيح اجلامع برقم 4070.

وقال �: »طوبى للش�اِم، ألنَّ مالئَكَة 
الرمحِن باسَطٌة أجنحَتها علْيِه«.

صحيح اجلامع برقم 3920.



ص��الَح 79 سبحانه  اهلُل  جعَل 
أه��ل��ه��ا م��ع��ي��ارًا وم��ق��ي��اس��ًا 

خلرية األمة!

قال �: »إذا فسَد أهُل الشاِم فال خَي 
فيكم«. صحيح اجلامع برقم 702.

بقياِس العك�ِس ومفه�وِم املخالفة: إذا 
َصَلَح أهُل الشام فاخلُي كلُّه فيكم!



بفلسطني 80 عسقالن  مدينُة 
أفضُل الرباط يف سبيل اهلل 

كما أخرب �

باُط،  قال �: »وإنَّ أفضَل جهاِدكم الرِّ
وإن أفضَل رباطِكم عسقالُن«.

السلسلة الصحيحة برقم 3270.



امل��س��ج��َد 81 ب��ن��ى  م���ن  أوُل 
اإلس������الم  يف  األق�����ص�����ى 
حرمة  ل��ه  وج��ع��َل   ،� عمُر 

املساجد

ملَّ�ا ُفتح�ت بيُت املق�دس كان املس�جُد 
والُقامم�ة  باألق�ذاِر  ُمغطَّ�ى  األق�ىص 
فُرفَِعت ِمن مكاهنا، وبنى عمُر يف صدِر 
املس�جِد اجلام�َع القبل، ليك�وَن املصىلَّ 

الرئييسَّ يف املسجد األقىص.



يِه 82 لاَ عاَ النبيِّ  معرفِة  معجزُة 
قرب  مكاَن  ُم  لاَ والسَّ ُة  لاَ الصَّ

موسى �

، ألََريُتكم قَره  قال �: »فلو كنُت َث�مَّ
–أي موس�ى �- إىل جان�ِب الطريِق، 

حتت الكثيِب األمحِر«. متفق عليه.



سُيحاُل بني املسجدِ األقصى 83
وامل��س��ل��م��نَي ب���إع���ج���ازٍ أخ���رَب 
ُم،  لاَ والسَّ ُة  لاَ الصَّ يِه  لاَ عاَ عنه 

َق يف زماننا وحتقَّ

ق�ال �: »وليأت�نيَّ ع�ىل الن�اِس زماٌن 
وَلِقيُد س�وِط -أو ق�ال: قوِس- الرجِل 
حي�ث َيرى منه بيَت املقدِس؛ خٌي له أو 

َأحبُّ إليه من الدنيا مجيعًا«.
صحيح الرتغيب برقم 1179.



مل ت��ش��ه��د ف��ل��س��ط��نُي زم��ن��ًا 84
بتساُمٍح  اجلميُع  فيه  عاَش 
وع�����دال�����ٍة م����ث����َل ال���ع���ه���ِد 

اإلسالمي

فاحلك�ُم اإلس�الميُّ هلا كان أكث�َر فرتاتِه 
التارييِة استقرارًا وعدالة، بشهادِة علامِء 
د ذل�ك أنَّ كنائَس  التاري�ِخ قاطبة، ويؤكِّ
اِت�م الديني�َة مصونٌة وال  الق�دِس وحريَّ

تزال شاهدًة حتى يومنا هذا.



ف��ل��س��ط��نُي ق��ض��ي��ُة األم����ِة 85
لكلِّ  ع����امٌّ  وح����قٌّ  ب��أك��م��ِل��ه��ا 
وليست  ال���ع���امل  م��س��ل��م��ي 

فقط للفلسطينيني!

ألهن�ا م�ياُث األم�ة وم�ن مقدس�اِتا 
املهم�ة، إذ فتحه�ا عم�ُر ب�ُن اخلط�اِب 
م�ن  ِزنك�ي  الدي�ِن  ون�وُر  الق�ريش، 
لتحري�ِر  خط�ط  األت�راك  الس�الجقة 
اس�تالمِه إلم�ارة  بداي�ة  من�ُذ  الق�دِس 
رها  حل�ب، وص�الُح الدين ال�ذي حرَّ

أصُلُه من أكراد أرمينيا!



ُم 86 لاَ والسَّ ُة  لاَ الصَّ يِه  لاَ عاَ َخ  رسَّ
قلوِب  يف  األق��ص��ى  حمبَة 
صحابِته لتبقى حمبُتُه يف 

نفوِسنا عقيدًة وإميانا

يف  كب�يٌة  مكان�ٌة  لألق�ىص  كان  فق�د 
ِره  وجداهنم، ومل يغفلوا عن ذكِره وتَذكُّ
وإن مل يشاهدوه أو يزوروه، وكأهنم من 
ش�دة اهتاممهم ق�د رأوه بأع�نِي قلوِبم 

قبَل أعنِي أبصاِرهم.



ع����نُي ُزَغ�����ر ون���خ���ل َب��ي��س��ان 87
وب��ح��رُة ط��ربي��ة ال��ت��ي سأل 
عنها الدجال، عالماٌت على 

ظهوره

يف  قي�ٍس  بن�ِت  فاطم�َة  حدي�ِث  يف  ك�ام 
صحيح مسلم أن رسول اهلل � أخرهم 
ع�ن متيٍم ال�داري ملَّ�ا َرِكب م�ع جمموعٍة 
إىل جزي�رٍة  بحري�ٍة ووصل�وا  يف س�فينٍة 
تم بالذهاب  اَس�َة وأخَرَ وشاهدوا اجلَسَّ

إىل املسيح الدجال واحلديث معه!



س���ي���ص���ل���ي امل�����ه�����ديُّ � 88
بعيسى واملسلمني إماًما

َق�اَل َرُس�وُل اهللِ �: »َكْيَف َأْنُت�ْم إَِذا َنَزَل 
اْبُن َمْرَيَم فِيُكْم، َوإَِماُمُكْم ِمنُْكْم«. متفق عليه.
جاء يف مناقب الشافعي: »َتَواَتَرِت اأْلَْخَباُر 
ِة َوَأنَّ ِعيَسى ُيَصلِّ  بَِأنَّ امْلَْهِديَّ ِمْن َهِذِه اأْلُمَّ

َخْلَفُه«. فتح الباري البن حجر )494/6(.



يف 89 ال��ن��اَس  َي���ؤمُّ   � عيسى 
ب��ي��ت امل��ق��دس ب��ع��َد وف���اِة 

املهديِّ �

ُل  �اَلُم: »َوُينَزِّ �اَلُة والسَّ ق�ال َعَلي�ِه الصَّ
ُه�ْم، َف�إَِذا  اهللُ ِعيَس�ى اْب�َن َمْرَي�َم، َفَيُؤمُّ
ْكَعِة، َقاَل: َس�ِمَع اهللُ  َرَفَع َرْأَس�ُه ِمَن الرَّ
�اَل، َوَأْظَه�َر  جَّ ملَِ�ْن مَحِ�َدُه، َقَت�َل اهللُ الدَّ

امْلُْؤِمننَِي«. صحيح ابن حبان برقم 6812.



وُل��بُّ 90 ومرتكُز  وحم���وُر  أص��ُل 
وعنواُن وبوصلُة الصراِع بني 

احلق والباطل

باس�تقراِء التاريِخ فإنَّ املس�جَد األقىص 
يكون حتَت سيطرِة القوِة العظمى بحق 
أو باط�ل! والعكس متام�ًا فالدولة التي 
تس�يطر علي�ه كتحصي�ل حاصل تكون 

هي العظمى!



احلق 91 ب��ني  ال��ص��راُع  ينتهي 
 � عيسى  بقتِل  وال��ب��اط��ل 
يف  باللد  الدجاِل  للمسيِح 

فلسطني

حيث ينزُل عيس�ى � -مس�يَح احلق- 
-مس�يَح  الدج�ال  املس�يَح  فُي�درك 
 ، الضالل- فُيْدِرُكه عند باِب ُلدٍّ الرشقيِّ

فيقتُله، فَيْهِزُم اهللُ اليهوَد.



ُيقضى على عنواِن الفساد 92
ي��أج��وَج وم���أج���وَج ب��وج��ود 
يف  وأت���ب���اع���ه   � ع��ي��س��ى 

فلسطني

فيجمع عيسى � املؤمنني وحيرزهم إىل 
الط�ور ويت�ع�ون إىل اهلل ليخلَِّصه�م 
من هذا الب�الء، فيبعُث اهلل عليهم دودًا 
ى النََّغ�َف فُيرصعون مجيع�ًا موتَة  يس�مَّ

رجل واحد.



داِر 93 وعقُر  الفاحتني  ُمبتغى 
الطائفِة  وحم��لُّ  املؤمنني 
املنصورِة التي تقاِتل على 

احلق

�اَلُم: »ال َتَزاُل  �اَلُة َوالسَّ َق�اَل َعَلْيِه الصَّ
 ، ت�ي ُيَقاتِل�وَن ع�ىل احلَقِّ َطاِئَف�ٌة م�ن ُأمَّ
َظاِهِريَن ع�ىل َمْن ناَوَأُهْم، حت�ى ُيَقاتَِل 

اَل«. جَّ آِخُرُهُم امَلِسيَح الدَّ
السلسلة الصحيحة )1959( صحيح عىل رشط مسلم.



َم���ِح���ُل اإلمي�����اِن وم���الُذ 94
إذا  امل��ؤم��ن��ني  وم���أم���ُن 

ظهرت الفنت

ق�ال �: »بين�ا أن�ا ناِئ�ٌم رأي�ُت عمود 
الِكت�اِب اْحُتِمل ِمْن حْت�ِت رْأيس َفُعِمَد 
به إىل الش�ام، أال وإنَّ اإِلي�امَن ِحنَي َتَقُع 

الِفَتُن بالشاِم«. صحيح الرتغيب 3094.



ب��ي��َت 95 ألنَّ  ال���ع���اَل���ِم،  ن��ه��اي��ة 
احمل��ش��ر  أرُض  امل���ق���دس 

واملنشر

املح�رِش  أرُض  »الش�اُم   :� ق�ال 
واملنرش«. صحيح اجلامع 3726.



ي��ن��ط��ق احل���ج���ر وال��ش��ج��ر: 96
هذا  اهلل  ع��ب��َد  ي��ا  مسلُم  ي��ا 
يهوديٌّ خلفي تعال فاقتله

�اَعُة َحتَّى ُيَقاتَِل  قال �: »اَل َتُقوُم السَّ
امْلُْس�ِلُموَن اْلَيُه�وَد، َفَيْقُتُلُهُم امْلُْس�ِلُموَن 
َتبِ�َئ اْلَيُهوِديُّ ِم�ْن َوَراِء احْلََجِر  َحتَّ�ى َيْ
�َجُر: َيا  �َجِر، َفَيُقوُل احْلََجُر َأِو الشَّ َوالشَّ
ُمْس�ِلُم َيا َعْب�َد اهللِ َهَذا َيُ�وِديٌّ َخْلِفي، 
ُه ِمْن َشَجِر  َفَتَعاَل َفاْقُتْلُه، إاِلَّ اْلَغْرَقَد، َفإِنَّ

اْلَيُهوِد«. صحيح مسلم 2922.



على 97 اخل����الف����ُة  س��ت��ع��ود 
منهاِج النبوة

ق�ال �: »َي�ا اْب�َن َحَواَل�َة، إَِذا َرَأْيَت 
َس�َة  اَلَف�َة َق�ْد َنَزَل�ِت  اأْلَْرَض امْلَُقدَّ اخْلِ
اَلِزُل َواْلَباَلَي�ا َواأْلُُموُر  َفَقْد َدَن�ِت ال�زَّ
إىَِل  َأْق�َرُب  َيْوَمِئ�ٍذ  �اَعُة  َوالسَّ اْلِعَظ�اُم، 
النَّ�اِس ِم�ْن َي�َديَّ َه�ِذِه ِمْن َرْأِس�َك«. 

صحيح اجلامع 7838.



الصليبيني 98 جيوِش  ان��دح��اُر 
يف معركة حطني 583ه�

فكان�ت نرصًا م�ؤزرًا، وموقع�ًة فاصلًة 
ناصع�َة  وصفح�ًة  املس�لمني،  لتاري�خ 
َقَلَب�ت  إذ  الدي�ن،  لص�الح  البي�اِض 
املوازيَن وأعادت لألمة مكانَتها وجمَدها 
بعد سنني من الذل والضعف واهلوان.



ان��دح��اُر ال��ت��رِت امل��غ��وِل يف 99
عني جالوت 658ه�

بقيادة القائد س�يف الدين قطز، لُتطوى 
صفح�ٌة مهم�ٌة ومرحل�ٌة عصيب�ٌة ع�ىل 
األمة اإلس�المية ب�ل العامل ب�أرسه، ومل 

تقم للتتار قائمٌة حتى اليوم!



الفرنسيِة 100 احلمالِت  انكساُر 
أس��واِر  عند  نابليون  بقيادة 

عكا 1799م

ا بقيادِة أمحد باش�ا اجلزار  داف�ع أهُل عكَّ
عن املدينِة دفاعًا مستميتا، وعاد نابليون 
جيرُّ ذي�وَل اهلزيم�ِة واخليبِة واخلس�ارة، 
وق�ال مقوَلَت�ه املش�هورة »لق�د دفن�ت 
أحالمي حتت أس�وار عكا«، ثم انكساُر 

اجليش الفرنيس ثم اهنزاُمه من مرص.
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