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وا�صطفاء  اجتباء  فل�صطني 

وتقدي�س  وتعظيم  وت�صريف  واختيار 

وحمبة وتكرمي من اهلل �صبحـانه وتعاىل.

 احلديَد لداوَد 
ُ
اأالن اهلل

عليه ال�صالم حتى كاأنه الطني.

و�صع  االأقــ�ــصــى  امل�صجد 

عهد  يف  وابتداء  تاأ�صي�س  بناء  وُبني 

اآدم بعد امل�صجد احلرام باأربعني �صنة.

�صبحانه  اهلل  ــر  �ــصــخَّ

ال�صالم  عليه  ل�صليمان  اجلـــن 

خلدمته.

اأول  االأقـ�صـى  امل�صجـد 

قبـلة للم�صلمني.

العلم  �ــصــلــيــمــان  ورث 

داود  اأبيه  من  واحلكمة  والنبوة 

عليهما ال�صالم.

عليه  احلبيب  م�صرى 

ال�صالة وال�صالم.

ــمــت مــلــكــة �ــصــبــاأ  ــل ــص اأ�

وقومها مع �صليمان هلل رب العاملني.

التي  املــ�ــصــاجــد  ثــالــث 

ُت�صد اإليها الرحال.

عليه  �صليمان  اأُعــطــي 

ال�صالم ُحكما ي�صادف ُحكمه.

ال�صور  عليه  دار  ما  كل 

االأق�صى،  امل�صجد  فهو  معامل  من 

وم�صاحته 144000 مرت مربع.

ــن  افــُتــ�ــصــَح اأمـــــر اجل

�صليمان  مبوت  الغيب  بادعائهم 

عليه ال�صالم.

بثمرتها،  اهلل  اأقــ�ــصــم 

فقال »والتني والزيتون« اإ�صارة اإىل 

امل�صجد االأق�صى.

اختار فيه عليه ال�صالة 

بداية  لتكون  الفطرة  وال�صالم 

التوفيق والهداية لهذه االأمة.

يف  �صـلى  ــن  مل ُيــرجـــــى 

من  يخرج  اأن  االأق�صى  امل�صجد 

ذنوبه كيوم ولدته اأمه.

لزكريا  املالئكة  ب�صارة 

ووالدته  ال�صالم  عليهما  بيحيى 

مبعجزة.

عليه  ــد  ــم حم ــر  ُبــ�ــصِّ

على  بالر�صالة  وال�صالم  ال�صالة 

ل�صان عي�صى عليه ال�صالم.

نـــذرت امـــــراأة عــمــران 

ــة بيت  ــدم ُحـــــّرا خل مــولــودهــا 

املقد�س.

منرب االأنبياء، اإذ خطب 

بني  ووعظ  ال�صالم،  عليه  يحيى 

اإ�صرائيل يف امل�صجد االأق�صى.

عليه  ــا  ــري زك مــعــجــزة 

ال�صالم اأال يكلم النا�س ثالثة اأيام 

اإال رمزا )عالمة على وجود الولد(.

عليه  مو�صى  ق�صدها 

ال�صالم مع قومه بعد جناتهم من 

فرعون.

عي�صى  ــزات  ــج ــع م مـــن 

املوتى  يحيي  اأنـــه  الــ�ــصــالم  عليه 

وُيربىء االأكمه واالأبر�س باإذن اهلل.

ــر عــلــيــه الــ�ــصــالة  ــ�ــصَّ َب

وهو  املقد�س،  بيت  بفتح  وال�صالم 

من عالمات ال�صاعة.

ُرزقت مرمي عليها ال�صالم 

وفاكهة  ال�صتاء،  يف  ال�صيف  فاكهة 

ال�صتاء يف ال�صيف، كرامة من اهلل.

ـــوؤمـــنـــني  مـــهـــاَجـــر امل

وال�صاحلني اآخر الزمان عند ظهور 

الفنت و�صعف الدين.

امل�صجد االأق�صى مرياث 

االأمة امل�صلمة،  و�صاهد على حال 

امل�صلمني.

بكرثة  ديــنــيــة  ــة  ــرك ب

وتعبدهم  وتعاقبهم  االأنــبــيــاء 

ووجود امل�صجد االأق�صى.

معجزة نزول املائدة من 

ال�صماء على عي�صى عليه ال�صالم.

ــــر اإبــــراهــــيــــم  ــــ�ــــصِّ ُب

ويعقوب  واإ�ــصــحــق  باإ�صماعيل 

عليهم ال�صالم.

مدينة القد�س التاريخية 

الرتاثية زهرة املدائن ومدينة ال�صالة 

وملتقى الر�صل عليهم ال�صالم.

وباأهلها،  بها  اهلل  تكفل 

واملالئكة  الــديــن،  عــمــود  وفيها 

با�صطة اأجنحتها عليها.

وزوجه  اإبراهيم  مدفن 

عليهم  ويعقوب  واإ�ــصــحــق  �ــصــارة 

ال�صالم.

بــيــت املــقــد�ــس وديــعــة 

وال�صالم،  ال�صالة  عليه  ر�صولنا 

واأمانة عمر، طال الزمان اأو ق�صر.

ــالن  ــق ــص ــ� مـــديـــنـــة ع

�صبيل  يف  الرباط  اأف�صل  بفل�صطني 

اهلل كما اأخرب عليه ال�صالة وال�صالم.

يو�صف  قــ�ــصــة  ــــداأت  ب

بروؤيا، وكان تاأويلها ب�صارة له باملجد 

يف الدنيا والرفعة يف االآخرة.

فل�صطني  تــ�ــصــهــد  مل 

بت�صامح  اجلميع  فيه  عا�س  زمنا 

وعدالة مثل العهد االإ�صالمي.

ـــني املــ�ــصــجــد  �ــصــُيــحــال ب

عنه  اأخرب  باإعجاز  وامل�صلمني  االأق�صى 

عليه ال�صالة وال�صالم، وحتقق يف زماننا.

النبي  معرفة  معجزة 

قرب  مكان  وال�صالم  ال�صالة  عليه 

مو�صى عليه ال�صالم.

امل�صجد  بنى  مــن  اأول 

االأق�صى يف االإ�صالم عمر ر�صي اهلل 

عنه، وجعل له حرمة امل�صاجد.

واليد  الع�صا  معجزة 

ملو�صى عليه ال�صالم ملا كّلمه ربه.

ومرتكز  ــور  وحم اأ�ــصــل 

وُلّب وعنوان وبو�صلة ال�صراع بني 

احلق والباطل.

يف فل�صطني ُدفن يو�صف 

بنقل  و�صيته  بعد  ال�صالم  عليه 

جثمانه من م�صر.

وال�صالم  ال�صالة  خ عليه  ر�صَّ

حمبة االأق�صى يف قلوب �صحابته لتبقى 

حمبته يف نفو�صنا عقيدة واإميانا.

بالنبوة،  هـــارون  ُبعث 

لدعوة  مو�صى  ــــوؤازرة  مب ــف  ــلِّ وُك

فرعون وقومه.

ُيق�صى على عنوان الف�صاد 

ياأجوج وماأجوج بوجود عي�صى عليه 

ال�صالم واأتباعه يف فل�صطني.

ذكر اهلل بركتها �صراحة 

يف خم�س اآيات من القراآن.

عليه  املهدي  �صي�صلي 

ال�صالم بعي�صى وامل�صلمني اإماما.

عليه  ــى  ــص ــو� م ـــاأل  �ـــص

االأر�س  من  يدنيه  اأن  ربه  ال�صالم 

املقد�صة رمية بحجر.

ـــُل االإميــــان ومــالذ  حَمِ

وماأمن املوؤمنني اإذا ظهرت الفنت.

انــدحـــــــــــار جــيــو�ــس 

حطني  مــعــركــة  يف  ال�صليبيني 

583هـ.

قتَل داوُد عليه ال�صالم 

ـــام مملكة  جــالــوَت الــظـــــامَل، واأق

التوحيد يف بيت املقد�س.

ينطق احلجر وال�صجر: 

يا م�صلم يا عبد اهلل هذا يهودي 

خلفي تعال فاقتله.

انـــكـــ�ـــصـــار احلـــمـــالت 

عند  نابليون  بقيادة  الفرن�صية 

اأ�صوار عكا 1799م.

ثـاين  القد�س  مدينـة 

مدينـة عرفت التوحيد بعد مكة 

املكرمة.

داود  اهلل  اأعــــطــــى 

وتثبيته  امللك  قوة  ال�صالم  عليه 

و�صالمته.

�صبحانه  اهلل  اأنـــــزل 

داود  على  الزبور  ال�صماوي  كتابه 

عليه ال�صالم.

�صماه  االأق�صى  امل�صجد 

امل�صلمون  يفتح  اأن  قبل  م�صجدا  اهلل 

القد�س، فهو مو�صع �صجود هلل وحده.

ملكة  بعر�س  ــان  ــي االإت

�صباأ ل�صليمان عليه ال�صالم.

يف  ُو�صع  م�صجد  ثــاين 

االأر�س.

عليه  �صليمان  اأقــــام 

للتوحيد  مملكة  اأعظم  ال�صالم 

عرب التاريخ.

عليه  الــنــبــي  مـــعـــراج 

ال�صموات  اإىل  وال�صالم  ال�صالة 

العلى.

عليه  �ــصــلــيــمــان  ـــات  م

ال�صالم مبعجزة متكئا على ع�صاه 

دون معرفة اجلن.

ال  م�صاجد  اأربعة  اأحد 

يدخلها الدجال.

�صبحانه   
ُ
اهلل ــم  عــلَّ

�صليماَن منطَق الطري و�صائر لغات 

احليوانات.

اأعظم اجتماع عرب التاريخ، 

اإذ �صلى فيه نبينا عليه ال�صالة وال�صالم 

اإماما بجميع االأنبياء ليلة االإ�صراء.

الـــريـــح  اهلل  ـــر  �ـــصـــخَّ

غدوها  ال�صالم،  عليه  ل�صليمان 

�صهر ورواحها �صهر.

ـَُزير،  معجزة نبي اهلل ع

اآية ودليال على �صحة البعث.

ليلة االإ�صراء هي اأ�صعد 

ال�صالة  عليه  حــيــاتــه  يف  ليلة 

وال�صالم.

ـــــور  ــ�ــصــاعــف اأج ـُ تـــــ

االأق�صى  امل�صجد  يف  ال�صلوات 

مائتني وخم�صني �صعفا.

�صلى النبي عليه ال�صالة 

وال�صالم اإىل قبلتها يف حياته اأربع 

ع�صرة �صنة وخم�صة اأ�صهر.

ُرزقــــت امــــراأة عــمــران 

مبرمي، وتقبلها اهلل منها، وجعلها 

�صيدة ن�صاء العاملني.

ال�صالم  عليه  اإبراهيم 

�صكن فيها واأ�ص�س مع ذريته جمتمعا 

موحدا هلل �صبحانه وتعاىل.

عليه  عــيــ�ــصــى  ُرفـــــع 

ال�صالم اإىل ال�صماء.

بكرثة  دنــيــويــة  بــركــة 

الزروع واخل�صب الدائم واالأرزاق.

عليه  عــيــ�ــصــى  ولــــد 

املهد  يف  وتكلم  مبعجزة،  ال�صالم 

�صبيا.

نزل الوحي على خليل 

الرحمن- �صحف اإبراهيم -.

وتعلق  وثــيــق  ارتــبــاط 

بداية  يف  التوحيد  بر�صالة  كبري 

الزمان وو�صطه واآخره.

ولوط  اإبراهيم  مهاجر 

عليهما ال�صالم.

على  االإجنـــيـــل  نـــزول 

ــال  ُمــَكــمِّ الــ�ــصــالم  عليه  عي�صى 

للتوراة.

واإ�صرافيل  جربيل  نزل 

اإبراهيم  على  �صيوفا  وميكائيل 

عليه ال�صالم.

للم�صجد االأق�صى اأكرث 

تدل  كرثتها  ا�صما،  ع�صرين  من 

على �صرف ومكانة وعلو امل�صمى.

�صبحانه  اهلل  ــل  ــع ج

ومقيا�صا  مــعــيــارا  اأهــلــهــا  �ــصــالح 

خلريية االأمة!

املنزلة  الــكــتــب  ُتــلــيــت 

االأربعة التوراة واالإجنيل والزبور 

والقراآن.

بيت املقد�س البلدة الوحيدة 

15هـ،  �صنة  مفاتيحها  عمر  ت�صلم  التي 

وعقد بنف�صه عهدها واأوقف اأر�صها.

اإعــادة  معجزة  ح�صلت 

قمي�س  بــاإلــقــاء  يــعــقــوب  ب�صر 

يو�صف على وجهه.

االأمة  ق�صية  فل�صطني 

م�صلمي  لكل  عــام  وحــق  باأكملها 

العامل ولي�صت فقط للفل�صطينيني!

اأجابها  حــاجــات  �صبع 

دفعة  ال�صالم   عليه  ملو�صى  اهلل 

واحدة.

ينتهي ال�صراع بني احلق 

والباطل بقتل عي�صى عليه ال�صالم 

للم�صيح الدجال باللد يف فل�صطني.

يف  قدا�صتها  اهلل  َذَكـــَر 

مبعنى  مو�صى،  ل�صان  على  القراآن 

اأنها مقد�صة من قبل.

عنُي ُزَغر ونخل َبي�صان 

عنها  �صاأل  التي  طربية  وبحرية 

الدجال، عالمات على ظهوره.

معجزات  عدة  ح�صلت 

طريقهم  يف  ال�صالم  عليه  ملو�صى 

لفتح بيت املقد�س.

ُمبتغى الفاحتني وعقر 

الطائفة  وحمـــل  ــني  ــن ــوؤم امل دار 

املن�صورة التي تقاتل على احلق.

ور�صالة  بعثة  بــدايــة 

الوادي  يف  له  اهلل  وتكليم  مو�صى 

املقد�س طوى.

ال�صالم  عليه  عي�صى 

بعد  املقد�س  بيت  يف  النا�س  يوؤم 

وفاة املهدي عليه ال�صالم.

عن  ال�صم�س  ُحب�صت 

الغروب لنبي اهلل يو�صع ليايل �صار 

لفتح بيت املقد�س.

بيت  الأن  العامل،  نهاية 

املقد�س اأر�س املح�صر واملن�صر.

ــــار الـــتـــرت  ـــــ ـــــ ــــدح ان

جالوت  عيـــــــن  يف  املغــــــــــــــول 

658هـ.

ال�صالم  عليه  داود  كان 

ي�صوم يوًما، ويفطر يوًما، ويقوم 

ثلث الليل.

�صتعود اخلــــالفة على 

منهاج النبوة.

واجلبال  الطري  ُت�صبح 

لت�صبيح داود،  والنا�س ينظرون.
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