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  1الخصائص العشرة لبيت المقدس

َئاِت أَْعَمالَِنا، َمْن يـَْهِدِه اللَُّه َفَال إنَّ احلَْْمَد لِلَِّه، َحنَْمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَـْغِفرُُه، َونـَُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنـُْفِسَنا َوِمْن َسيِّ 

َوَأْشَهُد أَْن َال إلـٰه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه َال َشرِيَك لَُه، َوَأْشَهُد أَنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه ُمِضلَّ لَُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفَال َهاِدَي َلُه، 

  .َوَرُسولُهُ 

أما بعد، فإن خري الكالم كالم اهللا، وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم، وشر األمور حمدثا�ا، وكل 

  .يف النارحمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة 

  ،خيلق ما يشاء وخيتار، حبسب ما تقتضيه حكمته جل وعال، ففضَّل سبحانه وتعاىل اهللا  فإنأيها املسلمون

بعض املالئكة على بعض، وفضَّل بعض الكتب على بعض، وفضَّل بعض النبيني على بعض، وفضَّل بعض 

بيت ، واليت تضم ض املباركةاألر األزمنة على بعض، وفضَّل بعض األمكنة على بعض، ومن ذلك تفضيل 

وربك خيلق ما يشاء وخيتار ما  (من األمكنة، وهذا من حكمة اهللا وحسن اختياره،  اعلى غريه ،وما حولهاملقدس 

 .من مظاهر الشرك ، ومعىن بيت املقدس أي البيت املطهر)كان هلم اخلرية

 عشرة خصائصله  وبيت المقدس: 

سبحان الذي أسرى بعبده ليًال من (قال تعاىل أن اهللا تعاىل وصفه يف القرآن بأنه مبارك : الخصيصة األولى .1

 .)حوله باركنااملسجد احلرام إىل املسجد األقصى الذي 

يف قوله تعاىل على لسان موسى  وذلكأي ُمطهر، ، أن اهللا تعاىل وصفه بأنه مقدس ومن خصائص بيت املقدس .2

  .واألرض املقدسة هي بيت املقدس، )اليت كتب اهللا لكم المقدسةيا قوِم ادخلوا األرض ( عليه السالم 

 أن اهللا سبحانه وتعاىل أمر نبيه موسى أن يغزو أهلها،  ومن خصائص بيت املقدس .3

قـَْوِم  يَا(لقومه قال موسى ، عنها وينشر التوحيد فيها ويزيل الشركوينتزعها منهم، ، نو اجلبار  نو العمالقة الوثني وهم

 ).الَِّيت َكَتَب اللَُّه َلُكْم َوَال تـَْرَتدُّوا َعَلٰى أَْدبَارُِكْم فـََتنَقِلُبوا َخاِسرِين اْلُمَقدََّسةَ  اْألَْرضَ  اْدُخُلوا

أن موسى عليه السالم سأل اهللا أن يدنيه  ِمن َصلَّى اُهللا عليه وسلَّمَ س ما أخرب به النيب ومن خصائص بيت املقد .4

أيب هريرة  حديثدل على ذلك وما ذاك إال حملبته لبيت املقدس، ، قريبا منهليموت  إذا دنت وفاتهقدر رميَة حجر  همن

، أن يُْدنَِيُه ِمْن اْألَْرِض اْلُمَقدََّسِة َرْمَيًة ِحبََجرٍ َلّما حضرته الوفاة أن موسى عليه الصالة والسالم سأل ربه رضي اهللا عنه 

، لِيموت فيها أن يدخلها موسى ليس بيد، فالعمالقة اجلبارين الوثنينيومن املعلوم أن األرض املقدسة كانت حتت حكم 

                                                 
بيت «هو  والتارخييالشرعي  والتعبري متأخر، تعبريبالقدس  »املقدس بيت« عن التعبري أن إىل التنبه ينبغي 1

أُتِيُت بِاْلبُـرَاِق، َوُهَو َدابٌَّة : ، أَنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ رضي اهللا عنه َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ ف ،»املقدس

، بـَْيَت اْلَمْقِدسِ فـَرَِكْبُتُه َحىتَّ أَتـَْيُت : َهى َطْرِفِه، قَالَ َوُدوَن اْلبَـْغِل، َيَضُع َحاِفرَُه ِعْنَد ُمْنتَـ أَبـَْيُض َطوِيٌل فـَْوَق احلَِْماِر 

  ).162(رواه مسلم . فـََربَْطُتُه بِاْحلَْلَقِة الَِّيت يـَْرِبُط بِِه اْألَنِْبَياءُ : قَالَ 
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َرهُ َألَرَيـُْتُكْم ) أي هناك(فلْو ُكْنُت َمثَّ : َصلَّى اُهللا عليه وسلَّمَ  قال مثأراد أن يدنو منها قدر اإلمكان، ف ، إىل َجاِنِب قـَبـْ

.الَكِثيِب األْمحَرِ  الطَّرِيِق، ِعْندَ 
1

 

النيب حني أراد ) عن حركتها أوقفهاأي (بس الشمس ــن اهللا سبحانه وتعاىل حأ مقدسـومن خصائص بيت ال .5

فسأل اهللا أن حيبس ومعه جيشه، اقرتب الظالم، إنه كان قد ف، الذين كانوا ببيت املقدس يوشع بن نون قتال اجلبارين

بيت املقدس،  حلول الظالم ويقاتل اجلبارين، فأعطاه اهللا ما سأل، وكان فتحُ الشمس حىت يستطيع دخول القرية قبل 

إالَّ على حبس على بشر ـإن الشمس مل تُ : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

َقدَّسِ يوَشعٍ 
ُ
 2.، لياِيلَ ساَر إىل البيِت امل

أتيت النيب : قالرضي اهللا عنه عوف بن مالك ات الساعة، فعن ومن خصائص بيت املقدس أن فتحه من عالم .6

ثم فتــح بيـت ، ويتمَ : أُعُدد ِست�ــا بني يدي الساعة: ، فقال3يف غزوة تبوك وهو يف قبة من أََدم صلى اهللا عليه وسلم

  4.احلديث...  المقــدس

يقتله املسيح عيسى بن مرمي عليه ه، منقتل قريبًا يُ  بل، أن األعور الدجال ال يدخله ومن خصائص بيت املقدس .7

 . مكان قرب بيت املقدس" لُــدْ "و ،5"بباب ُلّد حني يدركه السالم 

قتل يف فلسطني ، فالدجال سيُ يف فلسطنيرموز الكفر وساستهم ستكون �ايتهم أن  ومن خصائص بيت املقدس .8

 ، فيها قائدًا لليهود يف معركة إبادة حقيقية فاصلة يكون الدجالعلى يد عيسى عليه السالم، 

من مل يؤمن به من النصارى اإلميان الصحيح، ِمن أنه بشر كل بل سيقتل  فيها،  هوجيشَ  وجيُشه الدجالَ عيسى  فيقتل

 6.الذي يعبدونه، كل هذا سيكون يف فلسطني خنزير النصارى ويكسر صليبهم ويقتلرسول، 

بقيادة املسيح شجر واحلجر يفضح اليهود إذا حصل القتال بينهم وبني املسلمني أن ال ومن خصائص بيت املقدس .9

ال تـَُقوُم السَّاَعُة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يف آخر الزمان، فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قالعيسى ابن مرمي 

ْسِلُمونَ 
ُ
ْسِلُموَن اليَـُهوَد، فـَيَـْقتُـُلُهُم امل

ُ
َجُر أِو فَيقوُل الحَ الشََّجِر،  وأحىتَّ َخيَْتِبَئ اليَـُهوِديُّ ِمن وراِء اَحلَجِر  حىتَّ يُقاتَِل امل

 7.، إالَّ الَغْرَقَد، فإنَّه ِمن َشَجِر اليَـُهودهذا يـَُهوِديٌّ َخْلِفي، فـََتعاَل فاقْـتُـْلهُ  ،يا َعْبَد اهللا ،يا ُمْسِلم: الشََّجرُ 

                                                 
 .والكثيب هو الكتلة من الرمال، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه) 2372(ومسلم  )1339( رواه البخاري  1
 .»املسند«عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، وصححه حمققو ) 8315( أمحدرواه  2
  .األَدم هو اجللد 3
  ).3176(رواه البخاري  4
 . رضي اهللا عنه النواس بن مسعان عن )2937( مسلم  انظر صحيح 5
) 156(عنه، وكذا عن أيب هريرة رضي اهللا ) 2897(» صحيح مسلم«ال يف ــــمسيح وقتله للدجـانظر قصة نزول ال 6

  .رضي اهللا عنه عن النواس بن مسعان الكاليب) 2937(وكذا  ،ابر بن عبد اهللا األنصاري رضي اهللا عنهــــــعن ج
 .، واللفظ له)2922(ومسلم ) 2926(رواه البخاري  7



 www.saaid.net/kutob  لمسجد األقصىالخصائص العشرة لالخصائص العشرة لبيت المقدس و 

 

 

3 
 

القرآن بيت املقدس أن فيه املسجد األقصى، وهو أحد املساجد الثالثة املعظمة بنص  خصائصأعظم من و  .10

يأيت الكالم عليها يف املقال التايل، وصلى اهللا على حممد س، عشرةة أمهها ري وجوه كثاحلديث النبوي، وهو معظم من و 

 .وآله وصحبه وسلَّم تسليما كثريا
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   لمسجد األقصىالخصائص العشرة ل

َئاِت أَْعَمالَِنا، َمْن يـَْهِدِه اللَُّه َفَال إنَّ احلَْْمَد لِلَِّه، َحنَْمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَـْغِفرُُه، َونـَُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنـُْفِسَنا َوِمْن َسيِّ 

َوَأْشَهُد أَْن َال إلـٰه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه َال َشرِيَك لَُه، َوَأْشَهُد أَنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه ُمِضلَّ لَُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفَال َهاِدَي َلُه، 

  .َوَرُسولُهُ 

أما بعد، فإن خري الكالم كالم اهللا، وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم، وشر األمور حمدثا�ا، وكل 

  .يف النارحمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة 

  ،اهللا سبحانه وتعاىل خيلق ما يشاء وخيتار، حبسب ما تقتضيه حكمته جل وعال، ففضَّل فإن أيها املسلمون

بعض املالئكة على بعض، وفضَّل بعض الكتب على بعض، وفضَّل بعض النبيني على بعض، وفضَّل بعض 

املقدس على غريه من األمكنة، األزمنة على بعض، وفضَّل بعض األمكنة على بعض، ومن ذلك تفضيل بيت 

، ومعىن بيت املقدس أي البيت )وربك خيلق ما يشاء وخيتار ما كان هلم اخلرية(وهذا من حكمة اهللا وحسن اختياره، 

 .املطهر من مظاهر الشرك

 والمسجد األقصى له خصائص وفضائل كثيرة، أهمها عشرة:  

مث عرج به إىل السماء، أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أسري به من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى : األول

، مث ملا رجع من السماء )المسجد األقصىسبحان الذي أسرى بعبده ليًال من املسجد احلرام إىل (قال تعاىل 

 .قصى يدل على عظمته وأمهيتهرجع إىل املسجد األقصى مث إىل مكة، فهذا املرور مرتني على املسجد األ

، قال عروجه بعد يف رحلة اإلسراء األقصىاملسجد األنبياء يف مجيع أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أّم : الثاني

 1.فحانت الصالة فأممتهم: عليه الصالة والسالم

حىت صار يراه، وذلك األقصى أن اهللا جاله لنبيه صلى اهللا عليه وسلم، أي رفعه ومن خصائص املسجد : الثالث

، فسألوه عن أوصافه تعجيزا له، أل�م يف إىل املسجد األقصى ملا كذبه املشركون فيما ذكره هلم من حادثة اإلسراء

سابق علمهم أنه مل يسافر إليه قط، فرفع اهللا له املسجد األقصى، فجعل يصف هلم بنيانه ومعامله، فعن جابر 

 : رضي اهللا عنهما قال
َّ
بـَْتِين  امل ، َفطَِفْقُت ُأْخِربُُهْم عن آياتِِه َفَجلَّى اللَُّه لي بـَْيَت الَمْقِدسِ ُقْمُت يف اِحلْجِر  قـَُرْيشٌ  َكذَّ

  2.وأنا أْنظُُر إلَْيه

َنا : ، فعن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه قالأنه قبلة املسلمني األوىل األقصىومن خصائص املسجد : الرابع َصلَّيـْ

َعَة َعَشَر َشْهرًا، ُمثَّ ُصرِفْـَنا َحنَْو  بـَْيِت الَمْقِدسِ مع َرسوِل اِهللا َصلَّى اللَُّه عليه وسلََّم َحنَْو   3.القبلةِستََّة َعَشَر أْو َسبـْ

                                                 
 .عن أيب هريرة رضي اهللا عنه) 172(رواه مسلم  1
 ).170(ومسلم ) 3886(رواه البخاري  2
 ).525(ومسلم ) 4492(رواه البخاري  3
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والدليل على ذلك قول ، للعبادة ال إليهاأنه من املساجد اليت ُتشد الرح األقصىومن خصائص املسجد : الخامس

، ومسجد األقصى، املسجد احلرام :ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد(: النيب عليه الصالة والسالم

فال جيوز السَّفر إىل بقعة يف األرض بقصد التعّبد فيها إال هذه  ،أي املسجد النبوي ،1)ومسجدي هذا

 . املساجد الثالثة

مائتني ومخسني صالة، فعن أيب ذر رضي اهللا  أفضل منأن الصالة فيه  األقصىومن خصائص املسجد : السادس

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  تذاكرنا وحنن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيهما أفضل مسجد: عنه قال

ضل من أربع صلوات فيه، أفهذا صالة يف مسجدي : بيت املقدس، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأ

من األرض حيث يَرى منه بيت املقدس، خري له  2يكون للرجل ِمْثل َشطِن فرسهال م املصلى، وليوشكن أن ـعْ ـنـِ ولَ 

   3.خري من الدنيا وما فيها: ، أو قالمجيعاً  من الدنيا 

خري من الصالة يف املسجد األقصى ، كانت ألف صالةخري من الصالة يف املسجد النبوي ملا كانت و عباد اهللا، 

  4.، أل�ا على الربع منهمائتني ومخسني صالة

قُلُت : قالَ  رضي اهللا عنه َعْن أِيب َذرٍّ األقصى أنه ثاين مسجد ُوِضع يف األرض، فومن خصائص املسجد : السابع

ْسِجُد : أوَُّل؟ قالَ  األْرضِ  يف ُوِضعَ  َمْسِجدٍ  أيُّ اهللا، يا َرسوَل 
َ
ْسِجُد األْقَصى: أيٌّ؟ قالَ  ُمثَّ : قُلتُ  .اَحلرَامُ امل

َ
: قُلتُ  .امل

نَـُهَما؟ قالَ   5 ... أْربـَُعوَن َسَنةً : َكْم بيـْ

جدد بناءه، وسأل اهللا أن يغفر لكل عليه السالم أن سليمان بن داود  املسجد األقصىومن خصائص : الثامن

 :، أنَّ النَّيبَّ صلَّى اُهللا عليه وسلََّم قالرضي اهللا عنه عمرٍوعبُد اِهللا بُن فعن فأجاب اهللا دعاءه، من صلى فيه، 

أي (فأوتَيه،  ،ُحْكًما يصادُف ُحْكَمهُ  ؛عز وجل خالال ثالثةسأَل اللََّه  املقِدسِ  بيتِ ملا بىن  داودَ  بنُ  ُسَلْيمانُ  إن

ملًكا ال سأل اهللا عز وجل و ، )بني النَّاسِ  للصَّواِب يف االجتهاِد وفْصِل اُخلصوماتِ وفق فيُ  يواِفُق ُحْكَم اِهللا،حكما 

إالَّ الصَّالَة ينهزه أحٌد ال  هيأتيَ  فأوتيه، وسأل اهللا عز وجل حني فرغ من بناء املسجد أن ال ،بعِدهِ  من ينبغي ألحدٍ 

   6.ولدْتُه أمُّهُ كيوم أن خيرجه من خطيئته  فيِه 

  .سليمان، كإبراهيم ويعقوب، عليهم السالمأن املسجد األقصى قد جدد بناءه أنبياء عدة قبل  :التاسع

                                                 
) 1397(ومسلم ) 1189(عن أبـي سعيد رضي اهللا عنه ، ورواه البخاري ) 827(ومسلم ) 1995(رواه البخاري  1

 .عن أبـي هريرة رضي اهللا عنه
 .الشَّْطُن هو احلبل الذي تشد به الدابة 2
 وصححه األلباين يفواللفظ للحاكم، ، )4509(» مستدركه«يف واحلاكم ) 6983( »األوسط«رواه الطرباين يف  3

  ).294ص ( »متام املنة«
ص (للشيخ األلباين رمحه اهللا  »متام املنة«انظر فضعيف،  ور أن الصالة فيه خبمسمائة صالةوأما احلديث املشه 4

292(.  
 .، واللفظ له)520(ومسلم ) 3425(اري رواه البخ 5
 .واللفظ له، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، وصححه األلباين رمحه اهللا) 693(النسائي ، و )2/176(أمحد رواه  6
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قام فقد ومن خصائص املسجد األقصى أن الذي فتحه عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، اخلليفة الراشد،  :العاشر

أبو  الصحايب اجلليل حتت قيادةم،  636ـ املوافق ه 15عام يف  بيت املقدسمبحاصرة  يف عهده املسلمني جيش

على االستسالم بشرط  رئيس النصارى، وبعد ستة أشهر من احلصار وافق رضي اهللا عنه عبيدة عامر بن اجلراح

  .خليفة املسلمني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهقدوم 

ة، وإعالن دخوهلا يف بالد املسلمني، فتم م مفاتيح املدينلُّ سَ تَ لِ  بيت املقدسعمر إىل اخلليفة هـ سافر  15ويف عام 

 .ذلك

  ،وعشر خصائص جعلها اهللا للمسجد األقصى، عشر خصائص جعلها اهللا لبيت املقدس، فهذه وبعد

ة فلسطني ليست قضية علمها أبناءه، فإن قضيعلمها ويُ يَ  ، ينبغي لكل مسلم أنما، ورفعة لشأ�ماتعظيما هل

جهودا مضنية لمة يف الدين، وقد بذل خرية ملوك األرض ، والتهاون فيها ثُ َعَقديةقضية ، بل أو سياسية مادية

رافضة إيران، الذين يرفعون شعارات جموس هذه األمة، يف العصر احلاضر  وقد طِمع �ا، لنزع االحتالل عنها

، طمعا يف الوصول إىل املسجد األقصى لرفع رايا�م الشركية عليه، وهيمنة دولتهم عليه بيت املقدسحترير 

 !وصالح الدين ، ولن يعيد فتحها من يسب عمرمث صالح الدين ، ففلسطني فتحها عمروخِسئوا ورب الكعبة
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  اعتمادا على بناء النيب سليمان عليه السالم له، مث  من األمم اليهود أحقيتهم باملسجد األقصى دون غريهم يدَّعي

 :وهذا القول باطل من سبعة وجوه كو�م من ذريته،

o أن سليمان عليه السالم مل ينب املسجد بناء تأسيس وإمنا جدد بناءه، وإمنا التأسيس كان قبل : األول

 .بكثري، فقيل إن الذي بناه آدم عليه السالم، وقيل غري ذلكسليمان 

o أن املسجد األقصى قد جدد بناءه أنبياء قبل سليمان، كإبراهيم ويعقوب، لَيعبد اهللا فيه املوحدون،  :ثانيا

 .وليس ليكون معبدا لليهود

o ئهم، بل عادوهم، وحرَّفوا فلم يسريوا على �ج أنبيااليهود أما  ،كان موحداً أن سليمان عليه السالم   :ثالثا

نوح يهود انفصلوا بكفرهم عن بين إسرائيل زمن بين إسرائيل، كانفصال التوراة واإلجنيل، وصاروا كافرين، فال

، والكفر يقطع املواالة بني املسلمني والكافرينوحممد عن عمه أيب هلب، إبراهيم عن أبيه آزر، عن ابنه، و 

 .حجبهم عنها كفرهم إسرائيل ليس ليهود فيها شيء،وهلذا فإن الفضائل اليت كانت لبين 

o ليصلي فيه  جدد بناءه، فإنه  متلكهم له مبوجب الِعرقهو الذي بىن املسجد ال يعين سليمان كون أن   :رابعا

األنبياء دعو�م ليست عرقية كما هو دين اليهود ن األعراق اليت تصلي باملسجد، فإن ، بقطع النظر عناسال

  .على التوحيد والتقوى ةقائم عوةهي داحملرف، بل 

o أن عمر رضي اهللا عنه ملا فتح بيت املقدس وضع صلحا ال زال قائما منذ ذلك احلني مل يتنازل عنه : خامسا

املسلمون ولن يتنازلوا، وهو أن فلسطني تكون هلم، وتكون هلم الوالية والسيادة، واليهود هلم احلق باإلقامة ال 

  .ابل متتعهم بسيادة املسلمني عليهمغري، وتؤخذ منهم اجلزية مق

o َنا ِيف (أن اهللا تعاىل قضى يف كتابه أن األرض له، يورثها عباده الصاحلني، : سادسا ِمن بـَْعِد  الزَّبُورِ  َوَلَقْد َكَتبـْ

اإلسالم، أما اليهود ، ومن املعلوم أنه ال صاحل إال من اتبع دين )الذِّْكِر أَنَّ اْألَْرَض يَرِثـَُها ِعَباِدَي الصَّاِحلُون

بنو إسرائيل أحق الناس باألرض : لهقال ابن عثيمني رمحه اهللا ما حمصَّ . فهم أعداء الرسل وقتلة األنبياء

بت هلم حني كانوا مؤمنني، ال أل�م من بين إسرائيل، بل أل�م مؤمنون، وال شك أ�م يف تِ ـــوهي كُ  ،املقدسة

ولقد كتبنا يف الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها ( تعاىل عهد موسى أفضل أهل األرض، وقد قال اهللا

فكذلك املسلمون واملؤمنون مبحمد  ؛، فكما أن اهللا أورث بين إسرائيل بالد فرعون وأرضه)عبادي الصاحلون

 .انتهى كالمه رمحه اهللا 1.صلى اهللا عليه وسلم يرثون بين إسرائيل

o ساجد الثالثة خصوصا تكون للمؤمنني وليست للكافرين، قال أن الوالية على املساجد عموما وامل: سابعا

شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعماهلم ويف  للمشركين أن يعمروا مساجد اهللاما كان (تعاىل 

َخيَْش ِإالَّ  َوأَقَاَم الصََّالَة َوآَتى الزََّكاَة وَملَْ إمنا يعمر مساجد اهللا من آمن باهللا واليوم واآلخر * النار هم خالدون 

 ). اللَّه

                                                 

 ).يا قوم ادخلوا األرض املقدسة اليت كتب اهللا لكم(، تفسري قوله تعاىل »تفسري سورة املائدة«انظر كالمه رمحه اهللا يف  1
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  واليهود )بيزنطيينال(نصارى الالمسلمين و بين  –عشر نقاط في ) بيت المقدس(تاريخ مجمل 

  )ما ال يسع المسلم جهله عن قضية فلسطين(

  :احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد

يد ب، فقد كان األزمانومرتكز وبوصلة الصراع بني احلق والباطل يف مجيع حمور عترب ي 1»بيت املقدس«فإن  .1

بذلك، اعتمادا على حكم اهللا تعاىل يف القرآن  النصارى قبل الفتح اإلسالمي، مث انتزعه املسلمون منهم

قدس من أخص تلك املبيت وملا كان ال املشركون،  املؤمنونبأن األرض يرثها عباده عز وجل  حكمفقد 

ولقد  (قال تعاىل أوىل به من غريهم،  املؤمنون كاناألراضي، ألنه أرض مباركة، ويقع فيه املسجد األقصى؛  

ولقد كتبنا يف الكتب : ، ومعىن اآلية)كتبنا يف الزبور ِمن بعد الذِّكر أن األرض يرثها عبادي الصاحلون

املنزلة من بعد ما ُكِتب يف اللوح احملفوظ أن األرض يرثها عباد اهللا الصاحلون الذين قاموا مبا أُمروا به، 

، فهذا دليل شرعي على استحقاق املسلمني ألن ا ُ�وا عنه، وهم أمة حممد صلى اهللا عليه وسلمواجتنبوا م

 .حتت أيديهم »بيت املقدس«كون ي

  إنف ؛حتت أيديهم »بيت املقدس«كون ين ألاستحقاق املسلمني وثَـمَّـة دليل عقلي منطقي على 

بين إسرائيل أو من غريهم، كان ِمن من   منهميؤمنون جبميع األنبياء الذين أرسلهم اهللا، سواء املسلمني 

، كعيسى وسليمان وداود ومن وردوا عليها فهم يؤمنون باألنبياء الذين كانوا على هذه األرض املباركة

قدر رمية » بيت املقدس«أما موسى عليه السالم فإنه مات دون عليهم السالم، ويعقوب وإبراهيم، 

بناء ، كمحمد عليه الصالة والسالم، فبين إسرائيل من غري ويؤمنون كذلك مبن زار هذه األرض، حجر

ِمـمَّن جاء قبلهم وغريهم  من غريهم، أل�م آمنوا بأنبياء بين إسرائيل بيت املقدسب أحق نياملسلمعليه فإن 

» بيت املقدس«يف فليس بنو إسرائيل هم املشهد الثابت واحرتموهم، األرض من أمم كثرية سكنت هذه 

 . على مر التاريخ

  وهو عيسى  بين إسرائيل، وحاولوا قتل آخرهم ، أعين أنبياءنبياءاأل ةقتل هماليهود يضاف إىل ذلك أن

، بأن وضعوا السم )صلى اهللا عليه وسلم(، وتسببوا يف موت آخر األنبياء قاطبة، وهو حممد عليه السالم

ض ر ح دعواهم بأ�م أصحاب األرض، أي أ، فبناء على ماذا تصيف طعامه، فمات منه بعد ثالث سنوات

  !فلسطني؟

  من اليهود »بيت املقدس«بــــ بفاملسلمون أحق  العقلي؛الشرعي و الدليلني ـٰذين هفبناء على. 

                                                 
بيت «هو  والتارخييالشرعي  والتعبري متأخر، تعبريبالقدس  »املقدس بيت« عن التعبري أن إىل التنبه ينبغي 1

أُتِيُت بِاْلبُـرَاِق، َوُهَو َدابٌَّة : ، أَنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ رضي اهللا عنه َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ ف ،»املقدس

، بـَْيَت اْلَمْقِدسِ فـَرَِكْبُتُه َحىتَّ أَتـَْيُت : َوُدوَن اْلبَـْغِل، َيَضُع َحاِفرَُه ِعْنَد ُمْنتَـَهى َطْرِفِه، قَالَ أَبـَْيُض َطوِيٌل فـَْوَق احلَِْماِر 

  ).162(رواه مسلم . َياءُ فـََربَْطُتُه بِاْحلَْلَقِة الَِّيت يـَْرِبُط بِِه اْألَنْبِ : قَالَ 
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هلجرة من ا 15سنة يف  كانأول ذلك الصراع  ؛ فإن »بيت املقدس«عودا على موضوع الصراع على و  .2

قام  عندما، واإلمرباطورية البيزنطية بني اخلالفة الراشدة اإلسالمية ، والذي وقعم 636النبوية، املوافق لعام 

أبو  صحايب اجلليلال حتت قيادةم،  636هـ املوافق  15 عاميف  »بيت املقدس«مبحاصرة  املسلمني جيش

على  »صفرونيوس« وافق البطريركمن احلصار  وبعد ستة أشهر ،رضي اهللا عنه عبيدة عامر بن اجلراح

 .خليفة املسلمني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهاالستسالم بشرط قدوم 

 لَِتَسلُّم مفاتيح املدينة، وإعالن دخوهلا يف بالد املسلمني، فتم  »بيت املقدس«سافر اخلليفة عمر إىل ف

ذلك، فدخل املسجد األقصى من الباب الذي دخل منه النيب صلى اهللا عليه وسلم ليلة اإلسراء، وصلى 

، )ص(فيه حتية املسجد يف حمراب داود، وصلى باملسلمني صالة الفجر من الغد، فقرأ يف األوىل بسورة 

نسبة إىل ُعمر رضي اهللا (، وُكِتبت املعاهدة الـُعـَمرِية، )بين إسرائيل(وقرأ يف الثانية بسورة  وسجد فيها،

، واليت تتضمن شروطه على نصارى الشام، وفيها بيان احلقوق اليت يضمنها املسلمون ملن أراد اإلقامة )عنه

ية للمسلمني مقابل متتعهم دفع اجلز  أولهاواليت يف فلسطني من النصارى حتت ظل الدولة اإلسالمية، 

 1.بالبقاء يف بالد املسلمني وحفظ أمنهم وكرامتهم فيها

  ؛ أن ال »بيت املقدس«ومن أهم بنود املعاهدة الـُعـَمرِية، واليت طلبها النصارى من عمر ملا تسلم مفاتيح

ن من املسلمني أحٌد من اليهود، وهذا يدل على أن اليهود مل يكونوا منبوذي -أي النصارى  -ُيساِكنهم 

  .فقط؛ بل كانوا منبوذين من النصارى أيضا

  وال يهودي واحد، بل كانت  »بيت املقدس«ومن اجلدير ذكره يف هذا املقام أنه مل يكن يف ذاك الزمن يف

 .البالد كلها حتت هيمنة النصارى كما تقدم

  َشام وعلى لح افتْ  ؛مهََّد هلذا الفتح) صلى اهللا عليه وسلم(يف هذا املقام أن النيب أيضا حسن ذكره ـومما ي

فغزا غزوة ُجتاه الشام متهيدا للفتح العظيم،  ، فقد بعث السرايا بعد فتح مكة»بيت املقدس«األخص 

، والروم والغساسنة من جهة أخرى جهة،ي غزوة وقعت بني جيش املسلمني من ، وهسرية مؤتة أو مؤتة

بلدة  وقعت الغزوة يف، ف)م 629أغسطس (للهجرة  من العام الثامن مجادى األول يف وكانت

بقتل من الروم  شرحبيل بن عمرو الغساين سبب الغزوة هو قيام، و يف األردن حمافظة الكرك يف مؤتة

رسالة إىل ب) صلى اهللا عليه وسلم(الذي أرسله النيب  عنه، و رضي اهللاحلارث بن عمري األزدي الصحايب 

 .يدعوه فيها إىل اإلسالم »صرىبُ «ملك 

صمد فيها ثالثة آالف مقاتل د اجلزيرة العربية، تعترب غزوة مؤتة أول غزوة خيوضها املسلمون خارج حدو و 

انتهت املعركة يف اليوم و أيام كاملة، مسلم أمام مائيت ألف من الروم والقبائل العربية احلليفة هلم ملدة ستة 

  .ربانسحاب ناجح وبأقل اخلسائرضي اهللا عنه  خالد بن الوليد السابع بعد قيام قائد اجليش

                                                 
  .هـ  15، أحداث سنة »البداية والنهاية«انظر  1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%83)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%83_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF
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لقيادة ) صلى اهللا عليه وسلم(كما قُتل يف هذه الغزوة القادة املسلمون الثالث الذين اختارهم النيب حممد 

 .، رضي اهللا عنهماهللا بن رواحة  وعبد جعفر بن أيب طالب، و بن حارثة زيد: الرتتيباملعركة وهم على 

  هلا يف رجب  )اهللا عليه وسلمصلى ( اليت خرج الرسول الغزوة هي، و غزوة العسرة أو غزوة تبوكثم كانت

وقد . )صلى اهللا عليه وسلم( اليت خاضها الرسول الغزوات هي آخر تبوك تُعد غزوةو ،  ـھ 9 من عام

اليت أخذت �دد الكيان الروماين  القوة اإلسالمية إ�اء الرومان عندما قرر الغزوة بدأت تداعيات تلك

قابلها ثالثون  ،قدر بأربعني ألف مقاتلتُ  وعربية رومانيةبقوى  الروم فخرجت جيوش ،املسيطر على املنطقة

ألن اجليش الروماين تشتت وتبدد يف البالد  ،بال صدام أو قتال املعركة انتهت، و اجليش اإلسالمي ألفًا من

فحققوا انتصارًا للمسلمني دون قتال، حيث أخلوا مواقعهم للدولة  ،آثروا الفرار مشاًال و  ،خوفًا من املواجهة

لدولة  – اندولة الروم تُوايلاليت كانت  -  النصرانيةالبالد  أن خضعتسالمية، وترتب على ذلك اإل

 .)مدينة العقبة حالياً على خليج العقبة اآلسيوي(يلة أإمارة دومة اجلندل، وإمارة  مثل، اإلسالم

وعاتب وعاقب من ختلف  ها،حث على اخلروج فيتعاىل تبوك عن سائر الغزوات بأن اهللا  غزوة متيزتقد و 

اْنِفُروا ِخَفافًا َوثَِقاًال ( يف قوله تعاىلمن ختلف عن تلك الغزوة عتابًا شديًدا، وذلك  القرآن عنها، وقد عاتب

ٌر   ).َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُمونَوَجاِهُدوا بَِأْمَواِلُكْم َوأَنـُْفِسُكْم ِيف َسِبيِل اللَِّه َذِلُكْم َخيـْ

 هجري لغزو الروم 11أسامة بن زيد رضي اهللا عنه في سنة  )صلى اهللا عليه وسلم( النبي ثم أرسل ،

الشام، فلم يبق أحد من  يف البلقاء وهي أرض السراة ناحية» أبىن«وحتديدا إىل أهل 

وعمر بن  أبو بكر الصديق ك الغزوة، فيهمإال انُتِدب يف تل واألنصار األولني املهاجرين وجوه

  .، رضي اهللا عنهمبن زيد وسعيد وسعد بن أيب وقاص وأبو عبيدة بن اجلراح اخلطاب

قبل أن يَــــنُفَذ اجليش، فلما توىل أبو بكر رضي اهللا عنه مات ) صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا ال ولكن

  1.ذهأنفَ 

احلملة الصليبية ، مث انُتزِعت منهم إبان وقد متت هيمنة املسلمني على فلسطني حنو مخسة قرون من الزمن .3

  .ميالدي 1095هجرية املوافق لعام  487سنة  أوربان الثايناألوىل اليت أطلقها البابا 

  هدفها الرئيس  الصليب، حتت شعارانطلقت محالت دينية نصرانية هي يف حقيقتها الصليبية احلمالت و

كثر من أربعني يوماً، أل هفحاصرو ، »بيت املقدس«وأمهها يف فلسطني هو السيطرة على األراضي املقدسة 

بعده استطاع مث سقط يف أيديهم، و  ، م1099 لعام املوافقهجري  492عام  استولوا عليه يفمث 

  .الصليبيةاملمالك  وغريها من »بيت املقدس«مملكة  الصليبيون تأسيس

انتزع املسلمون فلسطني من م  1187هـ املوافق عام  583عام عاما، وحتديدا يف  90بعد حنو و  .4

بالقرب من املعركة وقعت إذ ، رمحه اهللا بقيادة صالح الدين األيويب »حطني«الصليبيني، وذلك يف معركة 

                                                 
 wikepedia: جع ملعلومات هذه الغزوات الثالثاملر  1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%AF
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، بل فلسطني  »بيت املقدس«واسرتجعوا انتصر فيها املسلمون، ف، بني الناصرة وطربية، »ا�اودة«قرية 

 .عاما 90يقرب من ملا ها إىل حضن الدولة العباسية، بعد أن سيطروا عليها و كلها، وأعاد

  دولة الرافضة، وهي قضى على ومن اللطيف ذكره أن صالح الدين مل يتجه لتحرير فلسطني إال بعد أن

لما توىل صالح الدين الـُملك وقيادة وحكمت املغرب مث مصر، فسنة،  262 دامت، اليت لدولة العبيديةا

فة العباسية، اخلال حتت حكمم، وأعادها إىل أهل السنة،  1171/هـ 567اجليش قضى عليها يف سنة 

سنة يف  16مث اجته إىل فلسطني بعد ِبدعهم وشركهم، وصار يف أمان من الطعن من اخللف، وقضى على 

  .وحررها من براثن الصليبيني، هـ  583عام 

، استيطانام بدأت مرحلة اهلجرة اليهودية املنظمة املدعومة من الغرب، والذي يسمونه  1917وقبل عام  .5

، السيما وقد حاولوا أن يتجنسوا تسلال واحتالالوقد كان عن استغفال للدولة العثمانية، فهو يف حقيقته 

كمواطنني، مث حصلت مرحلة اإلخراج والتهجري التدرجيية يف البالد   ليتصرفواجبنسية الدولة العثمانية 

، واهللا غالب على سر وخداعقللفلسطينيني من أراضيهم من ذلك احلني إىل يومنا هذا، وكان ذلك عن 

 .أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون

والدولة العثمانية، انتهت  اإلمرباطورية الربيطانية بني »بيت املقدس«معركة حدثت  1917ويف عام  .6

ممالك إسالمية   تقسيم، وكان هذا بعد واحتالل اإلمرباطورية الربيطانية لفلسطني »بيت املقدس«باستسالم 

يف  »سايكس بيكو«يف مؤمتر شيطانية مت االتفاق عليها سرية بني بريطانيا وفرنسا، تطبيقا التفاقية كثرية 

، والدبلوماسي الفرنسي »مارك سايكس«الدبلوماسي الربيطاين » سايكس«نسبة إىل ، م 1916عام 

زِمت الدولة العثمانية فلما هُ  خارج اجلزيرة العربية، ممالك املسلمنيعلى ومت تطبيقه ، »فرانسوا جورج بيكو«

اقتسم احملتلون اإلرهابيون البالد اليت اتفقوا ؛ »بيت املقدس«ضُعف املسلمون من أحناء و م؛  1918عام 

 . سلموه لليهود، مث »بيت املقدس«على تقسيمها ومن بينها 

  صالح ر ملا طهَّ ، فإنه رمحه اهللا صالح الدينالقائد العظيم عكس ما فعله  الذي فعله الربيطانيون هووهذا

، وكذلك الربيطانيون، فإ�م ملا من الدولة الُعبيدية الرافضية؛ سُهل له إعادته »بيت املقدس«حميط الدين 

  .انتزعوه من العثمانيني، واأليام دول »بيت املقدس«شتتوا حميط 

بإنشاء لليهود م تعهدات بريطانية قدَّ  ، والذيوزير اخلارجية الربيطاين ،وعد بلفور م 1917سنة يف مت مث  .7

 .»الوطن القومي اليهودي يف فلسطني«ما ُيسمى 

  ن أثقلوا  الذي تخلصوا من اليهودعصفورين حبجر، بأن وبتنفيذ هذا الوعد؛ ضرب الربيطانيون واألوربيون

وطرد ضدهم تسببوا يف وجود جمازر و ، وأهلها أزَّموا البالد األوربيةأل�م  وضاقوا ذرعا �م، ،كاهلهم

أوجدوا هلم ما كان منهم إال أن ف ،وتاريخ اليهود يف أسبانيا وفرنسا وأسبانيا شاهد بذلك، واعتقاالت

، كرأس حربة وحطب معركة مع دول الشرق األوسط  استعملوهم و�ذاوختلصوا منهم، بديال وطنا 

املسلمني، بإشغال م، خالهلحيققوا مآر�م من الغاية األخرى أن و وإشغاهلم �م، ، لنقل األزمات إليهم
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وسيلة شيطانية لتحقيق  هذه الدولة اللقيطة املنبوذة من أوربا ومن العامل كلهفصارت ، وإ�اك اقتصادهم

ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وال املشركني أن يُنزل عليكم من خري من (وصدق اهللا  ،غاية شيطانية

  .)ربكم

 1367يف عام  »إسرائيل«مث تتابعت اهلجرات اليهودية لفلسطني إىل أن جاءت مرحلة إعالن دولة  .8

 .ميالدي 1948املوافق 

 تنبيه هام 

 ودعوى ال حقيقة هلا، شرف ال يستحقونه، » إسرائيل«دولة الصهاينة بدولة  ةينبغي التنبه إىل أن تسمي

 املنهج الذي يسريهو منهجه يكون أن  هذا النيب الكرمي فإسرائيل هو يعقوب عليه السالم، وحاشا

، فيعقوب نيب صادق، جعل اهللا يف ذريته الدين الذي يتعبدون بهأن يكون دينه هو و عليه اليهود، 

أنبياء كثريون، وهم كذبوا عليه ووصفوه بالكذب على والده إسحاق، وبأنه احتال عليه ألخذ النبوة 

 )يعقوب عليه السالموهو (إسرائيل عموا أن ز صيل ذلك يف كتبهم أ�م وتف، »عيسو«من أخيه األكرب 

، »فقةرِ «بالتواطؤ مع أمهما ، »عيسو«أخيه األكرب ألخذ النبوة والربكة من على أبيه إسحاق احتال 

ه دعا ابنه عيسو، وهو األكرب، وحسب التقليد ف بصرُ ر وكّ ـُــفذكروا أن إسحاق عليه السالم ملا كب

الربكة تكون لألكرب، وطلب منه أن يصطاد له جديًا ويطبخه حىت يباركه، فذهب عيسو لديهم فإن 

أكثر من أخيه عيسو،  -وهو األصغر -للصيد كما أمره أبوه، إال أن أمهما كانت حتب يعقوب 

وأرادت أن تكون الربكة له، فدعته وأمرته أن حيضر جديًا فيطبخه، وأن يلبس مالبس أخيه عيسو، 

ه بشعر مثل جسم أخيه عيسو، فيظن إسحاق عليه حىت يبدو جسمُ  جديٍ  لدُ يه جِ ويضع فوق يد

عليه  وكذبمث دخل على أبيه،  -بزعمهم  –السالم أنه هو فيباركه، ففعل يعقوب عليه السالم ذلك 

مث ، خمرًا فشربوأحضر له  مث أكل مما صاده،ألنه كفيف البصر، فصدقه يف كذبه،  وقال إنه عيسو،

 !وخمراوباركه، ودعا له بأن يكون ذو مال وسؤدد، وأن يرزقه اهللا ِحنطة  هشم رائحت

إنه هو عيسو، وأن يعقوب كذب عليه فيما قاله وعِلم والُده منه أنه مث بعد ذلك جاء عيسو من رحلة الصيد، 

، يُبِق شيئا ألخيه إسحاق بأن يعقوب أخذ الربكة، وملهو عيسو، فطلب عيسو من والده أن يباركه فاعتذر 

يَع ِإْخَوتِِه َعِبيًدا، َوَعَضْدتُُه ِحبِْنطٍَة «: له وقال َفَماَذا َأْصَنُع  ،َوَخْمرٍ ِإينِّ َقْد َجَعْلُتُه َسيًِّدا َلَك، َوَدفـَْعُت إِلَْيِه مجَِ

َع ِعيُسو َصْوتَُه َوَرفَ  ،»َأِيب؟ بَارِْكِين أَنَا أَْيًضا يَا َأِيب أََلَك بـَرََكٌة َواِحَدٌة فـََقْط يَا «: َقاَل ِعيُسو ِألَبِيهِ ف ِإلَْيَك يَا ٱْبِين؟

 ،َال نََدى ٱلسََّماِء ِمْن فـَْوقَذا ِبَال َدَسِم ٱْألَْرِض َيُكوُن َمْسَكُنَك، َوبِ  ُهوَ «: َفَأَجاَب ِإْسَحاُق َوقَاَل َلهُ ى، َوَبكَ 

 ).29- 27/18( »سفر التكوين«نظر ا »...  ُتْستَـْعَبدُ َوِبَسْيِفَك َتِعيُش، َوِألَِخيَك 

  :، وهيعدة افرتاءات وكذباتواليت فيها ، بزعمهم فاز يعقوب بالربكة �ذه احليلةف

 الخمر بشربعليه السالم إسحاق  وصفهم. 

  مراراً  كذبعليه السالم ) إسرائيل(أباهم يعقوب إن قوهلم. 
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  كيداً عيسو شخصية أخيه أباهم يعقوب انتحل إن قوهلم. 

  وهو النبوة، احتياالً أخذ ما ليس له فيه حق ن أباهم يعقوب إقوهلم. 

  َبأخيه عيسوـٍم ِحــيلزم من هذه القصة أن يعقوب كان عاقا لوالده إسحاق، وقاطع ر. 

 ني ولديه، وهو أمر بحيث مل يستطع أن مييز  ،بالغباوةإسحاق عليه السالم  وصفهم ألبيهم

اختاره  ،ا كرميانبييكون أن ، فضًال عن غفلةمستبعد جد�ا أن يقع ألقل الناس إدراكاً وأشدهم 

ال ووصفهم مبا يدل على كذ�م على أنبيائهم، وهذا كله مما  اهللا تعاىل لدعوة الناس إىل اخلري،

 .يليق

  بأ�ا أوعزت إىل يعقوب خبيانة أخيه األكرب عيسو »رِفقة«وصفهم ألم يعقوب وعيسو وهي ،

مما ترتفع عنه األمهات، السيما اخللق من الدناءة، وهو والكذب على والدمها إسحاق، وهذا 

 !أم أنبياء؟ كانت يف نفس الوقتزوجات األنبياء، فكيف إذا  

  اطل، فإن ب إسحاق بأنه هو الذي مينح الربكة املتمثلة يف النبوةمث إن وصفهم ألبيهم

من اهللا واختيار بيد إسحاق وال غريه من األنبياء، بل هي حمض تفضل  ليساستحقاق النبوة 

 ).اهللا أعلم حيث جيعل رسالته( قال تعاىل ،عز وجل

، ويسمون البلد اليت احتلوها )وهو يعقوب(إسرائيل، النيب فاحلاصل من هذا كله أن اليهود يعتزون ب

يستحقونه ألن ميلكوا وهم يف نفس الوقت يصفونه باخليانة، حاشاه من ذلك، فأي استحقاق بامسه، 

 !هذه األرض املباركة، وهم هذه صفا�م وأخالقهم؟

م ، وهي أول معركة شاملة  1948حرب  أولها ،حصلت عدة حروبومنذ حصول االحتالل؛  .9

ووقوع كارثة التهجري  العرب املباشرة هزميةوكانت نتيجة هذه احلرب  ،الصهيوينوالكيان  العرب بني

 .وحتول أكثريته إىل الجئني الشعب الفلسطيين الفلسطيين وتشريد

وبيت   لسيناءالكيان الصهيوين كانت نتيجتها احتالل و م، 1967حرب هي تلك احلروب  وثاني

 .واجلوالن والضفة الغربية وقطاع غزةاملقدس 

من جهة أخرى،  والكيان الصهيوين ،من جهة وسوريا مصر بنيم 1973عام  ثالثةحرب مث دارت 

شبه جزيرة  حيث مت اخرتاق خط عسكري أساسي يفضربة قاسية،  الصهيويناجليش  تلقىوفيها 

يف عام  وعودة املالحة فيهاقناة السويس،  ، واسرتداد السيادة الكاملة علىخط بارليف وهو سيناء

بضرورة  الصهاينةوإقناع  ،اجلوالن ويف هضبة جزيرة سيناءشبه  واسرتداد جزء من األراضي يف، م1975

 .بالطرق السياسية الصهيوينتسوية الصراع العريب 

  ،على املستوى و ، أو ختفيفه االحتالل ورفعحلل الصراع مستمرة الدول اإلسالمية تقوم جبهود فإن وبعد

، جبهود مباركة للدفاع عن املسجد األقصى ملنع اليهود من دخوله ونالفلسطينيني يقومالشعيب فإن 
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وأعدوا هلم ما (عمال بقول اهللا تعاىل املتاحة،  حبسب اإلمكانات املاديةلالحتالل  مقاومةويقومون جبهود 

 .)استطعتم من قوة

  را�ا الشركية ورفع شعا »بيت املقدس«حتلم ببسط نفوذها على ) إيران(ويف نفس الوقت فإن دولة الرافضة

 عليه وعلى املسجدين، املسجد احلرام واملسجد النبوي، مستغلني يف هذا جهل بعض املنتسبني للجهاد

بلد عظيم،  »بيت املقدس«فالقتاد،  خرط حتقيق أحالمهمدون لكن و بالعقيدة اإلسالمية وما يضادها، 

السلف الصاحل يف العقيدة بل يفتحه من انتهج منهج فتحه عمر، ولن يعيد فتحه من يسب عمر، 

 .والشريعة والسلوك

  موعود من اهللا سبحانه وتعاىل للجباه الساجدة، والقلوب املوحدة، واأليدي املتوضئة، واأللسنة  النصرإن

وعد اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات (الصادقة، واهللا صادق يف وعده، ال ُخيلف امليعاد، قال تعاىل 

رض كما استخلف الذين من قبلهم ولَيمكنن هلم دينهم الذي ارتضى هلم ، وليبدلنهم من بعد ليستخلفنهم يف األ

  ).خوفهم أمناً يعبدونين ال يشركون يب شيئاً فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون

  اللهم آمني .، وبارك يف جهودهماملسلمني خطاسدد اهللا 

 وصلى اهللا على حممد وآله وصحبه وسلم.  

  هجري 1442لعام  ذي القعدةأعده ماجد بن سليمان الرسي يف 

  00966505906761: واتس

 majed.alrassi@gmail.com: بريد الكرتوين
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