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  حقائق البد اأن تعرف

كلمة الجمعية

اأربعون حقيقة ال �صك فيها وال ريب، م�صتخل�صة من 

كتاب اهلل عز وجل و�صنة امل�صطفى الهادي ملسو هيلع هللا ىلص ومن �صري 

الفاحتني املجاهدين، نقدمها موجزة، مي�صرة، باأ�صلوب 

امل��ب��ارك،  امل�صجد  ه���ذا  تليق مب��ق��ام  رائ��ع��ة  �صيق وح��ل��ة 

لتكون مرجًعا اأ�صيًل موجًزا عن امل�صجد االأق�صى.

وي��ق��وى على  ق���ارىء،  اأيُّ  ع��ن فهم معانيه  ال يعجز 

احل�صول عليه اأي طالب، ومع وجازته فقد اعتنى به 

ليجمع  اهلل-  -اأثابه  القدومي  عي�صى  الدكتور  اأخونا/ 

بني ثناياه -بعناية تامة- اأهم ما ذكر من منقبة وف�صل 

لهذا امل�صجد االأ�صري، ليكون ويبقى يف وجدان كل م�صلم 

كبرًيا كان اأو �صغرًيا.

واهلل ن�صاأل اأن يحقق املراد وينفع به اجلميع..

واحلمد هلل رب العاملني،،،
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  حقائق البد اأن تعرف

المقدمة

وث��اين  القبلتني،  اأوىل  ل��ي��ك��ون  االأق�����ص��ى  امل�صجد  اخ��ت��ار  ال���ذي  احل��م��د هلل 

وال�صلة  ال��رح��ال؛  اإل��ي��ه��ا  ت�صد  ال��ت��ي  امل�صاجد  وث��ال��ث  االأر�����ض،  امل�صجدين يف 

وال�صلم على من ب�صر بفتحه واأو�صح ف�صله بقوله: »ولنعم امل�صلى هو«. وبعد،،

يا اأق�صى...

ك��ل م�صلم م��ن ق�صيتك ج��رًح��ا دام��ًي��ا، ويف جفن كل  اإن يف قلب 

م�صلم من حمنتك عربات هامية، وعلى ل�صان كل م�صلم يف حقك 

دفاًعا �صاتًرا، ويف عنق كل م�صلم لك حًقا واجب االأداء، ولك يف فوؤاد 

كل م�صلم حًبا دائم العطاء.

اإليك ترامت همم الفاحتني املجاهدين، حتمل الهدى وال�صلم، 

و���ص��رائ��ع االإ����ص���لم، ح��ت��ى ُط��ه��رت م��ن رج�����ض ال�����ص��ل��ب��ان، ك��م��ا طهرت 

اأطراف اجلزيرة قبلك من رج�ض االأوثان.

م��ب��ارك فيك وفيما ح��ول��ك، م���رياث ال��ن��ب��وة، ل��ك ح��ق علينا يوم 

اختارك الباري موطنا للعروج اإىل ال�صماء ذات الربوج، وجمع فيك 

خري االأن��ام من االأنبياء والر�صل، واأدوا �صلتهم هلل الواحد الديان 

باإمامة امل�صطفى ملسو هيلع هللا ىلص.

اإنك وديعة حممد ملسو هيلع هللا ىلص عندنا، واأمانة عمر ر�صى اهلل عنه يف ذمتنا، 

وعهد االإ�صلم يف اأعناقنا، ومهما اأنكر احلق اأهل الباطل فاإن احلق 

�صينت�صر باإذن اهلل تعاىل...

عي�صى القدومي
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  حقائق البد اأن تعرف

: ا���ص��م جل��م��ي��ع امل�����ص��ج��د، وه���و م���ا دار عليه 
ال�صور، وفيه االأبواب وال�صاحات الوا�صعة، و امل�صلى اجلامع وقبة 

ال�صخرة وامل�صلى املرواين واالأروقة والقباب وامل�صاطب واأ�صبلة 

املاء وغريها من املعامل، وعلى اأ�صواره املاآذن، وامل�صجد كله غري 

م�صقوف �صوى بناء قبة ال�صخرة وامل�صلى اجلامع الذي ُيعرف 

العامة بامل�صجد االأق�صى وما تبقى فهو يف منزلة �صاحة  عند 

وامل��وؤرخ��ون، وعليه تكون  العلماء  اتفق عليه  وه��ذا ما  امل�صجد، 

م�صاعفة ثواب ال�صلة يف اأي جزء مما دار عليه ال�صور.
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: ل��ه اأ���ص��م��اء م��ت��ع��ددة، تدل 
وقد  امل�صمى،  مكانة  وعلو  �صرف  على  كرثتها 

جمع للم�صجد االأق�صى وبيت املقد�ض اأ�صماء 

تقرب من الع�صرين اأ�صهرها كما جاء يف الكتاب 

وال�����ص��ن��ة: امل�����ص��ج��د االأق�������ص���ى، وب��ي��ت امل��ق��د���ض، 

الأنه  “االأق�صى”؛  ت�صمي�ته  يف  وقيل  واإي��ل��ي��اء، 

اأبعد امل�صاجد عن امل�صجد احلرام التي ي�صرع 

زيارتها، وقيل  اأجر  وُيبتغى  اإليها  الرحال  �صد 

ِلبعده  وقيل:  ع��ب��ادة،  مو�صع  وراءه  لي�ض  الأن��ه 

عن االأقذار واخلبائث.
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  حقائق البد اأن تعرف

م���ن  ت������ل������ة  ع������ل������ى  ي������ق������ع   :
ت����لل ب��ي��ت امل��ق��د���ض االأرب����ع����ة ال���واق���ع���ة عليها 

رة، وامل�����ص��ج��د االأق�����ص��ى امل��ب��ارك  امل��دي��ن��ة امُل�������َص���وَّ

ه��و امل�����ص��ج��د ال��وح��ي��د يف ال��ع��امل ال����ذي ي�صم 

ت���ف���ا����ص���ي���ل ع�����دي�����دة وم����ت����ن����وع����ة مب����ث����ل ه����ذا 

ال��زخ��م م��ن م��ب��اٍن وق��ب��اب واأ�صبلة و�صبل م��رور 

وم�صاطب  وم�صاجد  واأروقة  ومدار�ض  وبرك 

مياه واأ�صجار  وحماريب ومنابر وماآذن واأبواب 

واآب��ار ومكتبات وغ��رف للأئمة، وتبلغ م�صاحة 

امل�صجد نحو مئة واأربعة واأربعني دومًنا.
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: ه�و ث�اين امل�صاجد و�صًعا يف االأر���ض بعد 
اأب��ي ذر ر�صي اهلل عنه ق��ال: »قلُت : يا  امل�صجد احل�����رام، فعن 

ع يف االأر�ضِ اأّوَل؟ قال : )امل�صجُد  ر�صوَل اهلل ، اأيُّ م�صجٍد ُو�صِ

اأّي؟ قال: )امل�صجُد االأق�صى(. قلُت:  احل��راُم(. قال: قلُت: ثم 

كم كان بينهما؟ قال: )اأربعوَن �صنًة، ثم اأيَنما اأدَرَكتَك ال�صلُة 

ِه، فاإنَّ الف�صَل فيه( « »رواه البخ�ري«. بعُد ف�صلِّ
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  حقائق البد اأن تعرف

: م��ب��ارك ف��ي��ه وف��ي��م��ا ح��ول��ه؛ ف��ه��و م�صجد 

ت���ع���اىل: {ٱ  ٻ   ق����ال  ت���ع���اىل،  ب���ارك���ه���ا اهلل  اأر�������ض  يف 

ڀ   پ      پ      پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  
ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺٿ  ٿ      ٿ  ٿ  
ٹٹ}. وقيل فيه: لو مل تكن له ف�صيلة اإال هذه االآية 
اإذا بورك حوله،  وافية؛ الأنه  الربكات  كافية، وبجميع  لكانت 

غ��ريه من  ل على  ُف�صِّ اأن  بركته  وم��ن  فالربكة فيه م�صاعفة. 

امل�صاجد �صوى امل�صجد احلرام وم�صجد الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص.
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: اأول قبلة للم�صلمني، اأخرج  البخاري وم�صلم 
بال�صند اإىل الرباء بن عازب ر�صي اهلل عنه قال: »�صلينا مع ر�صوِل 

اأو  اهلِل �صلى اهلل عليه و�صلم نحو بيِت املقد�ِض �صتَة ع�صَر �صهًرا 

ِرفنا نحو الكعبِة« �سحيح م�سلم؛ وحتويل  �صبعَة ع�صَر �صهًرا. ثم �صُ

القبلة مل ُيْلِغ مكانته، بل بقيت مكانته عظيمة يف قلوب امل�صلمني 

ويف ال�صرع االإ�صلمي.
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  حقائق البد اأن تعرف

�صاأنه،  وعظيم  ف�صله  على  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأث��ن��ى   :
واأخرب بتعلق قلوب امل�صلمني به لدرجة اأنه يتمنى امل�صلم اأن يكون 

منه،  ي��راه  اأو  االأق�صى  امل�صجد  على  منه  يطل  مو�صع �صغري  ل��ه 

ويكون ذلك عنده اأحب اإليه من الدنيا وما فيها.

فعن اأبي ذر – ر�صي اهلل عنه – قال: )تذاكرنا عند ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

ر�صول  املقد�ض ؟ فقال  اأم بيت  ر�صول اهلل  اأف�صل:  اأم�صجد  اأيهما 

اأرب��ع �صلوات فيه، ولنعم  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: �صلة يف م�صجدي اأف�صل من 

من  فر�صه  �صطن  مثل  للرجل  ي��ك��ون  اأن  وليو�صكن  ه��و،  امل�صلى 

ي��رى منه بيت املقد�ض خري له من الدنيا جميعا.  االأر���ض حيث 

قال: اأو قال خري من الدنيا وما فيها(.اأخرجه احل�كم ووافقه الذهبي 

و�سححه الألب�ين
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: ب�صر ملسو هيلع هللا ىلص بفتحه قبل اأن يفتح، وتلك الب�صرى 
من اأعلم النبوة، فعن عوف بن مالك ر�صي اهلل عنه قال: اأتيت 

دم، فقال »اعدد �صًتا بني 
َ
النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف غزوة تبوك وهو يف قبة من اأ

يدي ال�صاعة:- ذكر منها -، ثم فتح بيت املقد�ض« رواه البخ�ري.
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  حقائق البد اأن تعرف

: فيه مقام الطائفة املن�صورة وعقر دار املوؤمنني، 
قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تزال طائفة من اأمتي يقاتلون على احلق ظاهرين 

على من ناواأهم حتى يقاتل اآخُرُهم امل�صيح الدجال«. اأخرجه اأحمد، 

واأبو داود، واحل�كم، والطرباين يف الكبري، و�سححه الألب�ين يف ال�سحيحة.

ومن املعلوم اأن عي�صى بن مرمي – عليه ال�صلم – يدرك امل�صيح 

الدجال بباب لد بفل�صطني فيقتله.
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اإليها  ال��ت��ي يح�صر  االأر������ض  امل��ق��د���ض،  وب��ي��ت   :
العباد، ومنها يكون املن�صر، فعن ميمونة بنت �صعد موالة النبي 

�صلى اهلل عليه واآله و�صلم قالت: يا نبي اهلل اأفتنا يف بيت املقد�ض 

فقال: »اأر�ض املح�صر واملن�صر« �سححه الألب�ين.
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  حقائق البد اأن تعرف

: ف��ي��ه ي��ت��ح�����ص��ن امل���وؤم���ن���ون م���ن ال����دج����ال وال 
يدخله، قال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن الدجال: »علمته ميكث يف االأر�ض 

اأربعة م�صاجد:  ياأتي  �صلطانه كل منهل ال  يبلغ  اأربعني �صباًحا، 

الكعبة، وم�صجد الر�صول، وامل�صجد االأق�صى، والطور«. اأخرجه اأحمد 

يف امل�سند، واإ�سن�ده �سحيح على �سرط ال�سيخني.
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اأول  ملسو هيلع هللا ىلص م��ن  اإل��ي��ه ك��ان م�صرى النبي حممد   :
م�صجد و�صع يف االأر���ض اإىل ثاين م�صجد و�صع فيها، فجمع له 

ر�صول  قال  وف�صلهما،  القبلتني  وروؤي��ة  و�صرفهما،  البيتني  ف�صل 

اأبي�ض طويل ف��وق احلمار  – وه��و داب��ة  ب��ال��رباق  تيُت 
ُ
ملسو هيلع هللا ىلص:  »اأ اهلل 

ودون البغل، ي�صع حافره عند منتهى طرفه – قال: فركبت حتى 

اأتيت بيت املقد�ض، قال: فربطته باحللقة التي يربط به االأنبياء 

قال: ثم دخلت امل�صجد ف�صليت فيه ركعتني ثم خرجت، فجاءين 

جربيل -عليه ال�����ص��لم- ب��اإن��اء م��ن خمر واإن���اء م��ن ل��ن فاخرتت 

اللن، فقال جربيل –عليه ال�صلم– اخرتت الفطرة، ثم عرج بنا 

اإىل ال�صماء..«. رواه م�سلم.
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  حقائق البد اأن تعرف

: املكان ال��وح��ي��د يف االأر�����ض ال��ذي 
ال�صلم  اآدم عليه  اأنبياء اهلل من لدن  اجتمع فيه كل 

حتى نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص، يف اأعظم اجتماع يف التاريخ، 

و�صلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيه باالأنبياء اإماًما يف ليلة االإ�صراء 

اأمة حممد على  االإ�صلمية والإمامة  اإق��راًرا ل�صبغته 

امل�����ص��ج��د االأق�������ص���ى، واإع������لن وراث�����ة ال���ر����ص���ول )خ���امت 

االأنبياء( ملقد�صات الر�صل قبله، وا�صتمال ر�صالته على 

ووراث��ة  بها جميًعا،  ر�صالته  وارت��ب��اط  املقد�صات،  ه��ذه 

الدين االإ�صلمي ما �صبقه من االأديان.    
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: اإليه ت�صد ال��رح��ال، واأج��م��ع اأه��ل العلم على 
ا�صتحباب زيارة امل�صجد االأق�صى وال�صلة فيه، واأن الرحال ال ت�صد 

اإال اإىل ثلثة م�صاجد منها امل�صجد االأق�صى، وتلك امل�صاجد الثلثة 

ال�صحيحني  امل�صاجد فقد ثبت يف  الف�صل على غريها من  لها 

من رواي��ة اأبي هريرة اأن ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال ت�صد الرحال اإال 

اإىل ثلثة م�صاجد امل�صجد احلرام، وامل�صجد االأق�صى،  وم�صجدي 

هذا«. ولهذا �صد الكثري من ال�صحابة الرحال لل�صلة يف امل�صجد 

االأق�صى، وجاء من بعدهم �صلفنا ال�صالح، الذين اأحيوا امل�صجد 

االأق�صى بحلقات العلم وطلبه.
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  حقائق البد اأن تعرف

: ُي�صاعف فيه اأجر ال�صلة، عن اأبي ذر – ر�صي 
اأيهما  ملسو هيلع هللا ىلص -  ت��ذاك��رن��ا - ون��ح��ن عند ر���ص��ول اهلل  – ق���ال:  اهلل عنه 

م بيت املقد�ض؟ فقال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
َ
اأف�صل: اأم�صجد ر�صول اهلل اأ

اأرب��ع �صلوات فيه، ولنعم امل�صلى  اأف�صل من  »�صلة يف م�صجدي 

هو، وليو�صكن اأن يكون للرجل مثل �صطن فر�صه من االأر�ض حيث 

اأو قال  ق�����ال:  يرى منه بيت املقد�ض خري له من الدنيا جميًعا. 

الذهبي  اأخرجه احل�كم و�سححه ووافقه  خري له من الدنيا وما فيها«. 

و�سححه الألب�ين.
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: لل�صلة فيه ف�صل كبري، اأخرج الن�صائي 
عن عبد اهلل بن عمرو بن العا�ض عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: ملا فرغ 

�صليمان بن داود من بناء بيت املقد�ض  �صاأل اهلل ثلًثا: حكًما 

ي�صادف حكمه، و ملًكا ال ينبغي الأحد من بعده، واأال ياأتي 

هذا امل�صجد اأحد ال يريد اإال ال�صلة فيه اإال خرج من ذنوبه 

كيوم ولدته اأمه، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص »اأما اثنتان فقد اأعطيهما، 

واأرجو اأن يكون اأعطي الثالثة«. رواه الن�س�ئي وابن م�جه.

16



23

  حقائق البد اأن تعرف

وف���ل�������ص���ط���ني  وال�����ق�����د������ض   :
{ھ   تعال������ى:  الِقدم،  ق����ال  منذ  مقد�صة 

وه���و  امل�ئدة:21،  ے}  ھ    ھ   
خطاب مو�صى عليه ال�صلم لقومه، قبل حلول 

بني  اأنبياء  وقبل  فل�صطني،  يف  اإ�صرائيل  بني 

وقال  وراثتهم،  اليهود  يزعم  الذين  اإ�صرائيل 

تعاىل عن اإبراهيم ولوط: {ې   ې  ې    

الأنبي�ء،  ەئ}  ەئ   ائ   ائ   ى    ى   
اإب��راه��ي��م عليه  وت��ل��ك ال��ربك��ة ك��ان��ت فيها قبل 

بجوارها،  اليبو�صيون  �صكن  ول��ذل��ك  ال�����ص��لم، 

ومل ي�صكنوا فيها؛ الأنها حمل للعبادة.
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: على مر التاريخ كان م�صجًدا اإ�صلمًيا، وملًكا 
للم�صلمني، قبل اأن يوجد اليهود، ومن بعد ما وجدوا، وفل�صطني 

وزكريا  وعي�صى  ومو�صى  ويعقوب  اإبراهيم  ومنهم  االأنبياء،  اأر���ض 

ويح������يى وغريهم – علي�������������هم وعلى نبينا اأف�صل ال�صلة وال�صلم 

اأح��د منهم. وق��ال تعاىل: {ڎ   - وكلهم م�صلمون ال نفرق بني 

گ  گ  ک  ک   کک   ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈ   ڈ   ڎ  
ڻ   ڻ   ںڻ    ں   ڱ     ڱ   ڱ   ڱ   ڳ  ڳ   ڳ   ڳ   گ 
ھ   ھ   ھ   ھ   ہ    ہ    ہ     ہ   ۀ   ۀ  ڻ  

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ} �سورة البقرة.
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25

  حقائق البد اأن تعرف

: دخله من ال�صحابة ر�صي اهلل عنهم جم�ع كثري، 
�ص�دوا الرحال اإليه وق�صدوه بال�صكن والعبادة والوع�ظ واالإر�صاد، منه�م: 

اأب��و عبيدة بن اجل��راح، وك��ان القائد العام جليو�ض الفتح يف ال�صام، 

وبلل بن رباح، �صهد فتح بيت املقد�ض مع عمر بن اخلطاب، واأذن يف 

امل�صجد االأق�صى، ومعاذ بن جبل، ا�صتخلفه اأبو عبيدة على النا�ض بعد 

موته، وخالد بن الوليد، �صيف اهلل امل�صلول �صهد فتح بيت املقد�ض، 

وعبادة بن ال�صامت وهو اأول من ويل ق�صاء فل�صطني �صكن بيت 

املقد�ض ودفن فيها، ومتيم بن اأو�ض الداري، وعبد اهلل بن 

�صلم، قدم بيت املقد�ض، و�صهد فتحها، وهو من 

امل�صهود لهم باجلنة، وغريهم الكثري الكثري.
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26

التي خرج  الوحيدة  البلدة  املقد�ض هي  : وبيت 
اخلليفة الرا�صد عمر بن اخلطاب ر�صي اهلل عنه من املدينة ال�صتلم 

مفاتيحها، وبنى امل�صلى يف �صاحات امل�صجد االأق�صى - �صنة 15ه� 

ر اهلل للم�صلمني فتح بيت املقد�ض، وقد اتفق جمهور  - بعد اأن َي�صَّ

املوؤرخني على اأن عمر بن اخلطاب ر�صي اهلل عنه قد اأقام م�صجًدا 

متوا�صًعا و�صغرًيا حماذًيا ل�صور امل�صجد االأق�صى من جهة القبلة، 

َوُو�صف باأنه مبنى متوا�صع اأن�صوؤوه من عروق خ�صبية �صخمة، مربع 

ال�صكل يت�صع لثلثة اآالف من امل�صلني يف وقت واح��د، وح��دد عمر 

ر�صي اهلل عنه بنف�صه مكان امل�صلى ليكون يف �صدر امل�صجد االأق�صى.
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27

  حقائق البد اأن تعرف

املدر�صني  ولكرثة  العلم،  ا�صتهر بحلقات   :
َئْت ليجل�ض  وطلبة العلم، اتخذ املدر�صون امل�صاطب التي ُهيِّ

ع��ل��ي��ه��ا ال���ط���لب ل��ل���ص��ت��م��اع اإىل ال���درو����ض خ��ا���ص��ة يف ف�صل 

امل�����ص��اط��ب يف  ع���دد  ال�����ص��ي��ف الع���ت���دال اجل���و هناك،  ويقدر 

�صاحات امل�صجد االأق�صى بقرابة الثلثني م�صطبة، والتي لها 

ال�صيخ  ال�صكل جللو�ض  بناء حجري م�صتطيل  حماريب من 

الب�صريي  م�صطبة  اأ���ص��ه��ره��ا  وم���ن  وت��لم��ي��ذه،  طلبته  اأم����ام 

���ص��رق��ي ب���اب ال��ن��اظ��ر، وك��ان��ت ت�صتعمل ل��ل��ت��دري�����ض، والإ���ص��ف��اء 

طابع جمايل على �صاحات امل�صجد االأق�صى، اأن�صئ بع�صها يف 

الع�صر اململوكي وغالبها يف الع�صر العثماين.
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ت�صميته ح��رًم��ا؛ الأن احل��رم هو:  : من اخلطاأ 
اأم��ا بيت  اأح��ك��ام تخ�صه عن غ��ريه،  ما يحرم �صيده و�صجره ول��ه 

املقد�ض  فاإنه ال يحرم �صيده وال �صجره، كما هو احلال يف امل�صجد 

احلرام يف مكة وامل�صجد النبوي يف املدينة وذلك باتفاق العلماء، 

ومن اأ�صمائه الثابتة يف الكتاب وال�صنة »امل�صجد االأق�صى«، »وبيت 

الف�صل  من  فيه  االأق�صى  وامل�صجد  اإيلياء«،  »وم�صجد  املقد�ض«، 

م��ا مل  م��ا فيه، وال ن�صيف يف م�صمياته 

ي�صرعه اهلل تعاىل.
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  حقائق البد اأن تعرف

لل�صخرة  اأن  كذلك  ال�صائعة  االأخ��ط��اء  م��ن   :
املبني عليها القبة الذهبية والتي ت�صمى )م�صجد قبة ال�صخرة( 

قدا�صة خا�صة، وقد اأنكر علماء امل�صلمني هذا التعلق بال�صخرة، 

وبينوا اأنها �صخرة من �صخور امل�صجد االأق�صى، وجزٌء منه، ولي�ض 

لها اأية ميزة خا�صة، وما ذكر فيها ال قيمة له اإطلًقا من الناحية 

العلمية، وال ينبغي تقدي�ض ما مل يقد�صه ال�صرع، وال تعظيم ما 

مل يعظمه ال�صرع، ومل يثبت حديث �صحيح يف ف�صل ال�صخرة، 

وكل ما قيل فيها ال ي�صح �صنده اإىل ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
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: جزء ال يتجزاأ منه حائط الرباق، وهو اجلزء 
اجلنوبي الغربي من جدار امل�صجد االأق�صى، ويعد من االأملك 

االإ���ص��لم��ي��ة، وي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه ال��ي��ه��ود االآن )ح��ائ��ط امل��ب��ك��ى( حيث 

ِع اليهود  يزعمون باأنه اجلزء املتبقي من الهيكل املزعوم، ومل َيدَّ

يومًا من االأيام اأي حق يف احلائط اإال بعد اأن متكنوا من اإن�صاء 

كيان لهم يف القد�ض، وكانوا اإذا زاروا القد�ض يتعبدون عند ال�صور 

ال�صرقي، ثم حتولوا اإىل ال�صور الغربي!!، وحائط الرباق ال خلف 

يف اأنه جزء ال يتجزاأ من امل�صجد االأق�صى، وعندما حدث خلف 

على ملكيته بني امل�صلمني واليهود اأقرت ع�صبة االأمم املتحدة  يف 

احلائط  ملكية  تعود  وحدهم  للم�صلمني  اأن  عام 1929م  »على 

املبارك  امل�صجد االأق�صى  الغربي، وهو جزء ال يتجزاأ من �صاحة 

التي هي من اأملك الوقف االإ�صلمي.
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  حقائق البد اأن تعرف

: احلكم االإ�صلمي له كان اأكرث فرتاته التاريخية 
ا�صتقراًرا وعدالة، وهذا ب�صهادة علماء التاريخ قاطبة، ومما يوؤكد 

ذلك اأن كنائ�ض القد�ض وحرياتهم الدينية كانت م�صونة يف ظل 

احلكم االإ�صلمي، وال ت��زال �صاهدة حتى يومنا ه��ذا، ومل ت�صهد 

اأر�ض بيت املقد�ض زمًنا عا�ض فيه اجلميع يف ت�صامح وعدالة مثل 

العهد االإ�صلمي الذي حكم بيت املقد�ض.
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ي���وم اجلمعة  ال�����ص��ل��ي��ب��ي��ون يف  اح��ت��ل��ه   :
الثالث والع�صرين من �صعبان 492 ه�، فقتلوا نحو �صبعني 

وعلماًء  اأئمًة  كانوا  القتلى  من  وكثري  امل�صلمني،  من  األًفا 

وع��ب��اًدا مم��ن ف��ارق��وا االأوط����ان، وج���اوروا امل�صجد االأق�صى، 

وت�صعني  اإح��دى  املقد�ض  لبيت  حمتلني  ال�صليبيون  وظ��ل 

امل�صجد  م��ع��امل  احلرمات،  وغريوا  خللها  هتكوا  ع��اًم��ا، 

اآخر م�صكًنا  االأق�صى، فاتخذوا جانًبا منه كني�صة، وجانًبا 

لفر�صانهم وم�صتودًعا لذخائرهم.
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  حقائق البد اأن تعرف

27

:

مل������ا ح���������رره ������ص�����لح ال����دي����ن 

االأي��������وب��������ي اأم���������ر ب����اإ�����ص����لح 

م��ا  اإىل  واإع�����ادت�����ه  اجل����ام����ع 

ك����ان ع��ل��ي��ه ق��ب��ل االح���ت���لل 

ال�������ص���ل���ي���ب���ي، واأت��������ى ب��امل��ن��رب 

الرائع الذي اأمر نور الدين 

زن��ك��ي ب�صنعه  ب���ن  حم��م��ود 

ل��ل��م�����ص��ج��د االأق���������ص����ى م��ن 

ح���ل���ب، ق��ب��ل ن��ح��و ع�����ص��ري��ن 

ع��اًم��ا م��ن حت��ري��ره مل��ا جعل 

اأه���م اأه��داف��ه ا���ص��ت��ع��ادة بيت 

امل�صلمني،  حليا�ض  املقد�ض 

وو���ص��ع��ه يف اجل��ام��ع ليقف 

ي����وم  ع����ل����ي����ه اخل����ط����ي����ب يف 

اجل��م��ع��ة، وب��ق��ي ه���ذا املنرب 

يف  ال��ي��ه��ود  اأح���رق���ه  اأن  اإىل 

ع��ن��دم��ا  1969/8/21م 
حرقوا اجلامع.



34

: وبيت 
امل��ق��د���ض واأر������ض االإ����ص���راء 

ه��ي دوًم����ا اأر�����ض االإ���ص��لم 

خل فرتات كان يغلب فيها 

ال��دم��اء،  و���ص��ف��اك��و  القتلة 

ومن هوؤالء املجرمني َمن 

���ص��م��اه��م ال����ق����راآن ال��ك��رمي 

ق���وًم���ا ج���ب���اري���ن )ج���ال���وت 

وج�����ن�����وده(، وال��������روم )64 

من  اأوروب�������ا  واأب����ن����اء  ق.م( 

ه�����(،   492( ال�����ص��ل��ي��ب��ني 

اأي��ام��ن��ا التي  وال��ي��ه��ود يف 

نعي�صها.
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35

  حقائق البد اأن تعرف

29

: ق����در اهلل ���ص��ب��ح��ان��ه وت���ع���اىل اأن ي��ت��ح��رر ع��ل��ى اأي����دي 
امل�صلمني ومن هوؤالء: امل�صلمون بقيادة يو�صع بن نون قال تعاىل:

{ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ}، يقول االإمام القرطبي:  »القرية« قيل 
اإنها: »بيت املقد�ض«.وامل�صلمون املجاهدون الذين من بينهم داود عليه ال�صلم 

ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻ   {ڻ  

داود عليه  ھ  ھ   ھ  ھ  ے}. وج��اء بعد 
ڦ}  ڦ   ڦ      } ت��ع��اىل:  ق��ال  ال�صلم  عليه  �صليمان  ابنه  ال�صلم 

عا�صمة  ولي�صت  االإ�صلمية،  للدولة  عا�صمة  املقد�ض  بيت  كان  عهده  وعلى 

لليهود كما يزعم اليهود!!.

عليهم  اهلل  ر���ص��وان  امل�صلمون  و�صحابته  ملسو هيلع هللا ىلص  امل�صلم حممد  اهلل  ور���ص��ول 

على اأيديهم بداأت معارك التحرير مبا يف ذلك بيت املقد�ض، و�صاء اهلل اأن 

تتحرر، ويقوم عليها حكم االإ�صلم على عهد عمر بن اخلطاب ر�صي اهلل 

عنه )15ه�( بعد اأن ظل اأهل الروم مغت�صبني لها ملدة �صبعة قرون تقريبًا، 

اأوربا  اأن ا�صتطاعت  وا�صتمرت تنعم باخلري يف ظل احلكم باالإ�صلم اإىل 

اغت�صابها مرة اأخرى مع نهاية القرن اخلام�ض الهجري.

ونور الدين حممود بن زنكي، و�صلح الدين االأيوبي وغريهم من احلكام 

امل�صلمني هم الذين قادوا املجاهدين امل�صلمني حتى حتقق على اأيديهم 

حترير بيت املقد�ض بعد 91 عامًا من اغت�صابها.

حكم  عليها  يقوم  اإ�صلمية  اأر���ص��ا  املقد�ض  وبيت  فل�صطني  كانت  وهكذا 

االإ�صلم اإىل اأن ا�صتطاع  اليهود احتللها.



36

: ع��ن��دم��ا اح��ت��ل��ه ال���ي���ه���ود ع����ام - 
بعد  به  اأول عمل قاموا  م – كان  1387ه� / 1967 
احتللهم مدينة القد�ض هو اال�صتيلء على حائط 

الرباق، ودمروا حارة املغاربة، ومت ت�صويتها باالأر�ض 

د جميع  ��رِّ بعد اأرب��ع��ة اأي���ام م��ن اح��ت��لل ال��ق��د���ض، و���صُ

�صكانها امل�صلمني، وكان يف حارة املغاربة قبل اأن تهدم 

اإ�صلمية  اأربعة جوامع، واملدر�صة االأف�صلية واأوق��اف 

اأخ����رى، وب��ذل��ك دف��ن��ت ج��راف��ات ال��ي��ه��ود ت��اري��خ ح��ارة 

وقفية اإ�صلمية.
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  حقائق البد اأن تعرف

:  اأعد اليهود العدة لهدمه وبناء 
املعبد املزعوم على اأنقا�صه، حيث اتفقت اجلماعات 

ال�������ص���اع���ي���ة ل���ه���دم���ه وب����ن����اء ال���ه���ي���ك���ل ع���ل���ى ت��وح��ي��د 

ن�صاطاتها  وت��ن��وي��ع  ط��اق��ات��ه��ا،  جهودها،  وا�صتغلل 

بحيث جتعل من ق�صية بناء الهيكل ق�صية تهم كل 

بيت يهودي على اأر�ض فل�صطني وخارجها، وتتعامل 

ح��ك��وم��ة االح���ت���لل ال��ي��ه��ودي م���ع ت��ل��ك اجل��م��اع��ات 

ال�صوء  اإع��ط��اء  ح��د  اإىل  ي�صل  بت�صامح  واحل��رك��ات 

االأخ�صر للكثري من املمار�صات واالعتداءات.
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38

: ميار�ض اليهود لتهويده �صتى اأنواع العدوان، 
حيث مت ا�صتبدال اأ�صماء الكثري من ال�صوارع وال�صاحات العربية 

املحيطة بامل�صجد االأق�صى باأ�صماء يهودية، واأطلقوا على البقعة 

ال�صحيحة  الت�صمية  ليتجنبوا  الهيكل«؛  »جبل  عليها  هو  التي 

»ج��ب��ل ب��ي��ت امل��ق��د���ض« اأو »امل�����ص��ج��د االأق�����ص��ى«، وذل���ك ل��رب��ط تلك 

البقعة بامل�صطلحات التوراتية القدمية، والزعم اأن لتلك البقعة 

جذوًرا تاريخية يهودية!!.
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  حقائق البد اأن تعرف

اأنه بني مكان الهيكل املزعوم،  : يزعم اليهود 

ليعود  الهيكل  الإق��ام��ة  وم�صاعدتهم  مل�صاندتهم  ال��ع��امل  وي��دع��ون 

احلق اإىل اأ�صحابه، وليتحقق لهم الوعود التوراتية التي حرفتها 

اأيديهم، وتطبع الكتب ويحرف التاريخ وتعر�ض االأفلم العاملية 

االأق�صى،  امل�صجد  ه��دم  يف  حقهم  الإث��ب��ات  والتب�صريية  اليهودية 

ليهياأ العامل الإقامة املعبد اليهودي املزعوم.
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34

: مل يكن معبًدا لليهود ولكنه م�صجد للأمة امل�صلمة ممن 
�صدق بدعوة نبيه، وما قام به �صليمان عليه ال�صلم يف بيت املقد�ض، لي�ض بناًء 

ث��اين م�صجد  ال��ذي هو  امل��ب��ارك  االأق�صى  واإمن��ا هو جتديد للم�صجد  لهيكل، 

و�صع يف االأر�ض كما ثبت يف احلديث ال�صحيح، فامل�صجد االأق�صى جدد بناءه 

اأنبياء اهلل تعاىل:  اإبراهيم واإ�صحاق ويعقوب و�صليمان -عليهم ال�صلم-، كما 

جدده امل�صلمون بعد الفتح العمري.



41

  حقائق البد اأن تعرف

ريب،  اليهود ح��ادث وال  وقتال  اهلل،  �صاء  اإن  بد  : عائد وال 
اليهود جميًعا،  من  معه  وم��ن  ال��دج��ال  على  املجاهدون  امل�صلمون  و�صيق�صي 

وت�صرتيح الب�صرية جمعاء من �صرور اليهود واأطماعهم واإف�صادهم. روى م�صلم 

اأب��ي هريرة ر�صي اهلل عنه اأن ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ق��ال: )ال تقوم ال�صاعة حتى  عن 

وراء  اليهودي من  يختبئ  امل�صلمون، حتى  فيقتلهم  اليهود،  امل�صلمون  يقاتل 

احلجر وال�صجر، فيقول احلجر اأو ال�صجر: يا م�صلم يا عبد اهلل! هذا يهودي 

فاإنه  الغرقد  اإال  خلفي فتعال فاقتله، 

من �صجر اليهود(.
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: لن يتم له اأمر، اأو يعلو له �صاأن اإال من خلل 
هذا الدين واأهله امل�صلني املوحدين املوؤدين فرائ�صه، واملجتنبني 

الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم االأر���ض املقد�صة  معا�صيه، ورب��ط 

حياتها؛  وب���ه  م�صتقبلها  االإ�صلم،  فهو  وه���و  االأ���ص��ي��ل  باأ�صلها 

فالن�صر موعود اهلل �صبحانه وتعاىل للجباه ال�صاجدة، والقلوب 

املوحدة، واالأيدي املتو�صئة، قال تعاىل:

{ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   

ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ چ  چ ڇ ڇ  
ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  

ک ک ک ک گ  گ  گ } النور. 
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ال��ق��د���ض  : وق�����ص��ي��ة 
هي  واإمن����ا  فل�صطينية،  ق�صية  لي�صت 

ق�صية اإ�صلمية، وحق عام لكل م�صلمي 

مفاتيحها عمر  ت�صلم  اأن  منذ  ال��ع��امل، 

ب��ن اخل���ط���اب  ر���ص��ي اهلل ع��ن��ه و�صّحى 

امل�صلمون بدمائهم من اأجلها وحرروها 

م���ن ال���غ���زو ال�����ص��ل��ي��ب��ي ع��ل��ى ي���د ���ص��لح 

الدين االأيوبي، فهي اأر�ض وقفية واأمانة 

يف عنق اأمة االإ�صلم.
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38

: للم�صلمني طال الزمان اأو ق�صر، 
فالعاقبة للمتقني، و�صيعود اإلينا باإذن اهلل، وهذا وعده 

�صبحانه، واهلل ال يخلف امليعاد، واهلل جعل هذه االأر�ض 

املقد�صة الأطهر واأقد�ض اأمة، االأمة التي حتمل اأطهر 

واأقد�ض ر�صالة، وهي اأمة حممد ملسو هيلع هللا ىلص، واأتباع حممد ملسو هيلع هللا ىلص 

هم الذين اختارهم اهلل لعمارة اأر�ض االأق�صى، وتعلقت 

وامل�صلمون  ع��ن��ه��ا،  وال���دف���اع  وف��دائ��ه��ا  بحبها  قلوبهم 

ال��روم  اأرواح��ه��م لطرد  من بعدهم، وه��م الذين بذلوا 

وال�صليبيني منه، ودفعوا ت�صع حملت �صليبية عنه، 

فاأين كان اليهود كل هذه القرون اإذا كانوا اأ�صحاب حق 

يف القد�ض وامل�صجد االأق�صى؟!.
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ال��ت��اري��خ  ل��ن��ا  ي�صهد  للم�صلمني   :
والواقع، و�صواهد االأر�ض وال�صماء، ال يزعزع اعتقادنا 

ب��ذل��ك اإن��ك��ار االأع�����داء، واف�����رتاءات امل��ع��ت��دي��ن، نقولها 

مقرونة بالتاريخ ال�صحيح ملدينة القد�ض، فهي اأر�ض 

قتلة  اهلل  الأع���داء  ت�صليمها  اأو  بيعها  يحق  ال  وقفية 

االأنبياء.
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: مرياث االأمة امل�صلمة، لذلك فاإن االإمامة عليه ال 
بد واأن تكون يف يد االأمة امل�صلمة اأمة ال�صهادة واخللفة على العاملني، 

وهذا ما وجه النبي حممد ملسو هيلع هللا ىلص اإليه اأمته امل�صلمة وحملهم م�صئوليته؛ 

الأنه مرياث االأمة احلق، وقد ر�صخ النبي ملسو هيلع هللا ىلص حمبته يف قلوب �صحابته 

بذلك،  وب�صرهم  امل��ق��د���ض  بيت  بفتح  واأخ��ربه��م  عليهم  اهلل  ر���ص��وان 

و�صتبقى حمبة امل�صجد االأق�صى وبيت املقد�ض م�صتمرة يف نفو�صنا، 

فهذا من عقيدتنا، ول��ن ينجح االأع���داء يف انتزاع ه��ذه املحبة مهما 

بذلوا من جهود يف ذلك، و�صتبقى اإن �صاء اهلل اإىل قيام ال�صاعة؛ الأنها 

عقر دار املوؤمنني وقيام الطائفة املن�صورة.
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  حقائق البد اأن تعرف

ال�ص���ليب. االأق�����ص�����ى  بتح�ري�ر  قل�وب�ن�ا  اأ���ص��ع��د  ال��ل��ه��م 

ال��ل��ه��م ارزق���ن���ا ���ص��لة ف�����ي ب��ي�����ت امل��ق�����د���ض ق��ب��ل امل��م�����ات.

ف�ل���ص�ط�ني. ف��������ي  امل�����ص��ل��م��ني  اإخ�������وان���ن���ا  ان�����ص�����ر  ال��ل��ه��م 

ودم��اءه�����م. اأعرا�ص�ه��م  و���ص��ن  اأب��ن��اءه�����م  اح��ف��ظ  اللهم 

اللهم رد الغ��ائب�ني اإل����ى اأر�ص��هم، واأ�صع�دهم يف بلده�م.

عزائمهم. وق��و  ك�صرهم  واج�����رب  �صعفهم  ارح��م  اللهم 

اآراءه���م. اللهم وح��د �صفوفهم واجمع على احلق كلم�تهم و�ص��دد 

�صديد. بينهم  باأ�صهم  واج��ع��ل  اأعدائه���م،  على  ال��دائ��رة  واج��ع��ل  اللهم 

�صبيلك.  راي��ة اجلهاد يف   يرفع 
ً
ربانيا ق��ائ��دًا  االأم��ة  اللهم هيىء لهذه 

فل�ص�طني. اأر���ض  على  نبي��ك  و�صنة  كتابك  اأق��م  اللهم 

�������ض امل�����ص��ج��د االأق���������ص����ى م����ن ب����راث����ن ال���غ���ا����ص���ب���ني امل��ع��ت��دي��ن.
ّ
ال���ل���ه���م خ���ل

واحلمد هلل رب العاملني

و�صلى اهلل على نبينا حممد وعلى اآله و�صحبه اأجمعني ...
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 1- ا�صطفاء رباين

واأعلى  مه�  وكرَّ و�سرفه�  واخت�ره�  واجتب�ه�  ا�سطف�ه�  وتع�ىل  �سبح�نه  ف�هلل 

�س�أنه� ومنزلته�، فمك�نته� رب�نية لي�ست من �سنع الب�سر.

2- رباط اإمياين

فال جتد بقعة ارتبطت ب�لوحي ور�س�لة التوحيد ودعوة الأنبي�ء يف بداية الزم�ن 

وو�سطه واآخره، منذ اآدم عليه ال�سالم اإىل قي�م ال�س�عة؛ كهذه املدينة.

3- تف�صيل مكاين

فقد تك�ثرت وتنوعت الآي�ت القراآنية والأح�ديث النبوية ال�سحيحة على مك�نة 

وقدا�سة وف�سيلة وبركة امل�سجد الأق�سى والقد�س ومنزلته� الرفيعة.

4- مرياث هذه االأمة

لتوارث الأنبي�ء واأتب�عهم اإم�مته� وعم�رته�، حتى ت�سلّم نبين� عليه ال�سالة وال�سالم 

هذا الإرث ال�سرعي بتكليف رب�ين ليلة املعراج ملَّ� اأّمهم يف ال�سالة ب�مل�سجد الأق�سى.

5- وديعة النبي ملسو هيلع هللا ىلص

ل الأم�نة وغر�س يف  عندم� ت�سلم عليه ال�سالة وال�سالم هذا الإرث العظيم حتمَّ

نفو�س اأ�سح�به حبه� وتعظيمه� للمح�فظة عليه�، ف�لع�قل اأحفظ م� يكون للوديعة 

واأحر�س م� يكون عليه�!

لماذا ندافع عن القدس؟

ألنهـــا:
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  حقائق البد اأن تعرف

6- اأمانة عمر ر�صي اهلل عنه

ف�لقد�س هي البلدة الوحيدة التي ت�سلم عمر مف�تيحه� �سنة 15هـ وعقد بنف�سه 

�سلحه� وَوَقف اأر�سه�.

7- ميدان ال�صراع بني احلق والباطل

من ت�أمل الت�ريخ وا�ستقراأ الأحداث يجد اأن مدينة القد�س ك�نت ميدان�ً ل�سراع 

اأهل احلق مع اأهل الب�طل، بل هي يف ذلك العنوان واملرتكز واملحور، قدمي� وحديث�.

8- معيار ُرقي ورفعة االأمة

ف�إذا م� اأرادت الأمة الرقي والرفعة واملك�نة فعليه� حي�زة القد�س �سمن حي��سه�، 

اإ�سرائيل ب�لتيه مل�  واإل ف�إنه� تع�قب ب�لتيه واحلرية والتخبط كم� ع�قب اهلل بني 

خذلوا مو�سى عن فتحه�!

9- مقيا�ض خريية االأمة

ق�ل عليه ال�سالة وال�سالم: »اإذا ف�سد اأهُل ال�س�ِم فال خرَي فيكم«. �سحيح اجل�مع 

برقم 702؛ مبفهوم املخ�لفة: اإذا �سلح اأهل ال�س�م ف�خلري كله فيكم! والقد�س قلب 

ال�س�م، ومركز خريّيته�، ومتنّزل بركته�.

10- ق�صية كل م�صلم

ولغته وجن�سيته  لونه  النظر عن  بغ�س  الأر�ــس  م�سلم على وجه  لكل  فهي حٌق 

وقوميته وعرقه.
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11- مدينة مقد�صة

فهي ا�سٌم على م�سّمى وله� من ا�سمه� اأعظم احلظ واأوفر الن�سيب، ف�لقد�س من 

التقدي�س اإذ قد�سه� اهلل و�سرفه� وطهره� وجعله� من �سع�ئر اهلل املعظمة.

12- اأر�ض مباركة

اأ�سهره� قوله  اآي�ت  الكرمي يف عّدة  القراآن  املقد�س يف  بيت  بركة  ُذكرت  حيث 

ْق�َسى 
َ
َراِم اإِىَل امْلَ�ْسِجِد اْلأ �ْسَرى ِبَعبِْدِه لَياًْل ِمَن امْلَ�ْسِجِد احْلَ

َ
�سبح�نه ﴿�ُسبَْح�َن الَِّذي اأ

الَِّذي بَ�َرْكنَ� َحْولَُه﴾ الإ�سراء:1.

13- اأر�ض االأنبياء

فم� من نبي اإل ولد فيه�، اأو �سكنه�، اأو مّر منه�، اأو ه�جر اإليه�، اأو َعَبَد اهلل يف 

بق�عه�، اأو دع� اإليه يف ربوعه�، اأو م�ت اأو ُدفن فيه�.

14- حمراب االأتقياء

فيه�  وتعبد  الأنبي�ء،  بجميع  اإم�م�  وال�سالم  ال�سالة  عليه  نبين�  فيه�  �سلى  اإذ 

اإبراهيم واإ�سحق ويعقوب وداود و�سليم�ن وزكري� ويحيى وعي�سى واأمه عليهم ال�سالم.

15- مهد الر�صاالت

مركزا  وك�نت  وتع�ىل،  �سبح�نه  العبودية هلل  وذريته  اإبراهيم  اأق�م  ثراه�  فعلى 

لدعوة يعقوب والأ�سب�ط واأتب�عهم مب� فيهم مو�سى، ومنطلق� لدعوة عي�سى عليه 

ال�سالم قومه اإىل التوحيد.
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  حقائق البد اأن تعرف

16- مهبط الوحي

اإذ نزلت فيه� �سحف اإبراهيم وزبور داود، ونزلت التوراة على مو�سى يف طريقهم 

لبيت املقد�س، ونزل الإجنيل متمم� للتوراة على عي�سى، وتُلي فيه� القراآن.

17- مهاجر االأنبياء واأتباعهم

وبنو  مو�سى  وق�سده�  العراق،  من  خروجهم  بعد  ولوط  اإبراهيم  اإليه�  فه�جر 

اإ�سرائيل بعد اإغراق فرعون، وتبقى مه�جر املوؤمنني اإىل قي�م ال�س�عة.

18- اأر�ض املعجزات

ح�سلت معجزات عديدة ومتنوعة ومهمة يف بيت املقد�س؛ كمعجزة حب�س ال�سم�س عن الغروب 

ليو�سع بن نون ومعجزة الإ�سراء واملعراج، و�سليم�ن وعي�سى حي�تهم� فيه� مليئة ب�ملعجزات.

19- حمل الطائفة املن�صورة

ق�ل عليه ال�سالة وال�سالم: »ل تزال ط�ئفة من اأمتي يق�تلون على احلق ظ�هرين 

على من ن�واأهم حتى يق�تل اآخرهم امل�سيح الدج�ل«. �سحيح اجل�مع 7294.

وامل�سيح الدج�ل يُقتل يف فل�سطني.

20- مبتغى الفاحتني

فقد ق�سده� مو�سى لفتحه�، وفتحه� يو�سع من اجلب�رين، وحرره� ط�لوت ومعه 

داود من ج�لوت وجنده، وفتحه� عمر، وحرره� �سالح الدين، ول تزال تنتظر يف 

�سغف و�سوق �سولة احلق من جديد.
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�س املو�سوع

3 كلمة اجلمعية

5 املقدمة

امل�سجد الأق�سى حق�ئق لبد اأن تعرف

7 1- امل�سجد الأق�سى كل م�دار عليه ال�سور
8 2- لعلو مك�نته تعددت اأ�سم�وؤه
9 3- م�سجد �سم العديد من املع�مل
10 4- ث�ين م�سجد و�سع يف الأر�س
11 5- مب�رك فيه وفيم� حوله
12 6- اأول قبلة للم�سلمني
13 7- ثن�ء النبي ملسو هيلع هللا ىلص على ف�سله وِعَظم �س�أنه
14 8- ب�سرى النبي ملسو هيلع هللا ىلص بفتحه
15 9- مق�م الط�ئفة املن�سورة وعقر دار املوؤمنني
16 10- اأر�س املح�سر واملن�سر
17 11- فيه يتح�سن املوؤمنون من الدج�ل ول يدخله
18 12- اإليه ك�ن م�سرى النبي ملسو هيلع هللا ىلص
19 13- �سلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيه ب�لأنبي�ء اإم�ًم�
20 14- ث�لث امل�س�جد التي ت�سد اإليه� الرح�ل
21 15- ي�س�عف فيه اأجر ال�سالة
22 16- لل�سالة فيه ف�سل كبري
23 17- بقعة مب�ركة منذ القدم
24 18- هو م�سجد من قبل اأن يوجد اليهود
25 19- دخله من ال�سح�بة ر�سي اهلل عنهم جمع كثري

الفهرس
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�س املو�سوع

26 20- فتحه عمر ر�سي اهلل عنه وكتب عهدته بنف�سه
27 21- من�رة للعلم والعلم�ء
28 22- من اخلط�أ ت�سمية الأق�سى حرًم�
29 23- خط�أ �س�ئع "ف�سيلة ال�سخرة"
30 24- ح�ئط الرباق جزء ل يتجزاأ من امل�سجد الأق�سى
31 25- ك�ن اأكرث ا�ستقراًرا وعدالة يف ظل احلكم الإ�سالمي
32 26- ال�سليبيون واحلقد الدفني
33 27- �سالح الدين وحترير امل�سجد الأق�سى
34 28- امل�سجد الأق�سى والقد�س اأر�ٌس اإ�سالمية
35 29- من حرر امل�سجد الأق�سى؟
36 30- امل�سجد الأق�سى والحتالل اليهودي
37 31- م�ذا اأعد اليهود لهدم الأق�سى؟!
38 32- امل�سروع ال�سهيوين لتهويد القد�س
39 33- مزاعم اليهود حول امل�سجد الأق�سى
40 34- نبي اهلل �سليم�ن عليه ال�سالم جدد بن�ء امل�سجد الأق�سى
41 35- ع�ئد ولبد مب�سيئة اهلل تع�ىل
42 36- الع�قبة للمتقني ط�ل الزم�ن اأو ق�سر
43 37- ق�سيته اإ�سالمية، وهو حق جلميع امل�سلمني
44 38- امل�سلمون هم الذين بذلوا اأرواحهم للدف�ع عنه
45 39- اأر�سه اأر�ٌس وقفية ل يجوز التفريط به�
46 40- امل�سجد الأق�سى مرياث الأمة امل�سلمة
47
48 مل�ذا ندافع عن القد�س
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