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المحور األول
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عننن سننلمة افننن   يننل

قننننال قننننال رسننننول   

: مصلى   علين  وسنل
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المنننننننننننننننننننن م ين

“الشام
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الهيثمأ رجال  ثقات

ماااااا    
يف 
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فسط المالوكة دج حتها على الشام-1
:قالمن حديث زيد فن ثافت األ صاري 

يا ! يا طوفى للشام): يقولسمعت رسول   

!(يا طوفى للشام! طوفى للشام

يا رسول   وفم ذاك؟: قالوا

لى تلك مالوكة   فاسطوا دج حتها ع: )قال

(. الشام
دي دن   سفحا   وتعالى وكل فها : قال العز فن عفد السالم 

.المالوكة، يحرسو ها، ويح ظو ها

حسن صحيح، ودحمد والطفرا أ وصحح  : دخرج  الترمذي وقال

واأللفا أالم ذري والحاكم والذهفأ والهيثمأ



تمام دمر الدين فأ الشام-2
“:قال رسول هللا : قالحديث عبد هللا بن حوالة 

 
 
ؤة، أبيض كأنه لؤلرأيت ليلة أسري بي عمودا
؟(تحملون ما:تحمله املالئكة، فقلت

مرنا أن نضعه بالش: فقالوا
ُ
امعمود اإلسالم، أ

، فاتبعته وبينا أنا نائم رأيت عمود الكتاب استخلص من تحت رأسي، فظننت أن هللا تعالى قد تخلى عن أهل األرض

رواه الطفرا أ وصحح  الهيثمأ“.بصري، وإذا هو نور ساطع بين يدي حتى وضع بالشام

العز قالواأللفا أ ول  شواهد صححها الحاكم ووافق  الذهفأ وصححها األلفا أ 

. أن عمود اإلسالم الذي هو اإليمان يكون عند وقوع الفتن بالشامأخبر النبي : "بن عبد السالم رحمه هللا
.أن الفتن إذا وقعت في الدين، كان أهل الشام برآء من ذلك، ثابتين على اإليمان: بمعنى



درض الوقاية من ال تنالشام -3
يه من حديث بهز بن حكيم بن معاوية القشيري عن أب

:عن جده قال

وأما (     ها هنا: )قالقلت يا رسول هللا أين تأمرني؟

إنكم محشورون رجاالً ):قال.بيده نحو الشام

(.وركباناً، وُمْجَرون على وجوهكم

:  قال.ناماذا تأمر ! يا رسول هللا: ، قيل(تنوستكون ف)
أخرجه أحمد والترمذي وقال (عليكم بالشام)

ال حسن صحيح والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وق

في فتح الباري سنده قوي 



نيكون فيها خيرة المسلمي-4
:قالمن حديث أبي أمامة 

ال تقوم الساعة حتى يتحول "

خيار دهل العراق إلى الشام، 

ويتحول شرار دهل الشام إلى 

ضعفه األلباني".العراق



ده الشام ص وة   من فال-5

ق يجتفأ إلي  ص وت  من خل
:د   قام يوماً فأ ال اس فقال، عن ال فأ من حديث العرفاض فن سارية 

تر يا رسول هللا إن أدركني ذلك الزمان فاخ: فقال ابن حوالة

يرة إني أختار لك الشام، فإنه خ):لي، قال
جتبي إليها ، ياملسلمين وصفوة هللا من بالده

(.صفوته من خلقه

ححه روي بروايات متعددة في الطبراني بعضها ضعيف وص

األلباني لشواهد له في الصحيح وهو صحيح لغيره



لها فالفركةدعاء ال فأ -6

 اللهم فارك )عن ابن عمر عن رسول هللا

(.   مننا، اللهم بارك لنا في يل ا فأ شام ا

.الخ...وفي نجدنا: قالوا

رواه الفخاري والترمذي ودحمد

دعاء لما بدأ بال: "قال العز بن عبد السالم رحمه هللا

يل الشام للشام بالبركة، وثنى باليمن، دل على تفض

ر على اليمن، مع ما أثنى به على أهل اليمن في غي

"هذا الحديث، فإن البداية إنما تقع باألهم فاألهم



درض فالد الشام درض الحشد -7

والرفاط إلى يوم القيامة
كنت جالساً عند :"قالحديث سلمة بن نفيل الكندي من 

يا رسول هللا؟ أزال الناس : فقال رجلرسول هللا 

ال جهاد، قد وضعت : الخيل، ووضعوا السالح، وقالوا

: بوجهه وقالفأقبل رسول هللا ".  الحرب أوزارها

 كذبوا، اآلن جاَء القتاُل، وال يزاُل من أمتي)
ٌ
أمة

نهم حتى تقوم ، ويُزيُغ هللاُ لهم قلوب أقوام، ويرزقهم ميقاتلون على الحق

....(.  امة، الساعة، وحتى يأتي وعد هللا، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القي

رواه ال ساوأ ودحمد والطفرا أ وقال الهيثمأ رجال  ثقات



شف  دشجار الشام فشجر الج ة: 8
:قالمن حديث عتبة بن عبد السلمي 

هة؟ فاك-يعني في الجنة–أفيها : "فقالجاء أعرابي إلى رسول هللا 

نعم وفيها شجرة تدعى طوبى وهي تطابق ): قال

أي شجرة في أرضنا تشبهه؟: فقال(.الفردوس

(ام؟وليس من شجر أرضك بشيء يشبهه، ولكن هل أتيت الش: )قال

ال يا رسول هللا؟: قال

جوزةفإنها تشبه شجرة بالشام يقال لها ال: )قال
(.تنبت على ساق واحد، ثم ينتشر أعالها

دخرج  دحمد والطفرا أ وافن حفان والفيهقأ وهو صحيح لغيره



ج ود مج دة لخدمة اإلسالم ح ظها   -9

وتك ل فها
:قال رسول هللا : قالعن عبد هللا بن حوالة 

(.يمن، جند بالشام، وجند بالعراق، وجند بالستج دون دج اداً )

خر لي يا رسول هللا؟: فقمت وقلت: قال عبد هللا

 ، عليكم فالشام، فمن دفى فليلحق فيم : )فقال

ل وليستق من غدره، فإن   عز وجل قد تك 

(.لأ فالشام ودهل 

أخرجه الطبراني وقال الهيثمي رجاله ثقات
".يعة عليهومن تكفل هللا به فال ض:  "فسمعت أبا إدريس يحدث بهذا الحديث يقول: قال ربيعة



سوط   فأ-10

درض 

دهل الشام سوط   فأ )

ن ، ينتقم بهم ممن يشاء مدرض 

وحرام على عباده، 

م افقيهم دن يظهروا 

رواه ...(. على م م يهم

ب المنذري في الترغيب والترهي

ال والهيثمي في مجمع الزوائد وق

رجاله ثقات



تتافع الهجرات من األرض المقدسة -11

وإليها
( لتكونَنَّ هجرة بعد هجرة، إلى مهاجر أبيكم إبراهيم)...

يأتي على الناس: )عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما قال

(.زمان ال يبقى فيه مؤمن إال لحق بالشام
عليهم ومثل هذا ال يقال إال توقيفاً، ولما علم الصحابة رضوان هللا: "قال العز رحمه هللا 

على ما أجمعين تفضيل الشام على غيره، دخل إليه منهم عشرة آالف عين رأت النبي 

".  ذكره الوليد بن مسلم

 يم، فقد أخبر أن خيار أهل األرض ألزمهم مهاجر إبراه: "يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية

، وقد جعل مهاجر إبراهيم تعدل مهاجر نبينا "إلى أن قال " ومهاجر إبراهيم هي الشام

".فإن الهجرة إلى مهاجره انقطعت بفتح مكة



ما هو سبب هذا الفضل للشام ؟

إنه بيت املقدس وأكنافها

هذا ما فهمه سلفنا وعلماء أمتنا



أن أبا ذر»:  وفي مسند أحمد عن أسماء بنت يزيد 

الغفاري كان ينام في المسجد، فقال له رسول هللا

: و ذرأال أراك نائماً؟ قال أب»: صلى هللا عليه وسلم

جلس يا رسول هللا فأين أنام؟ هل لي من بيت غيره ف

كيف : هإليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال ل

إذا ألحق بالشام، فإن الشام: إذا أخرجوك منه؟ قال

المحشر ودرض األ فياءأرض الهجرة وأرض 
.«...فأكون رجالً من أهلها

الشام درض األ فياء والحشر



الشام موضع ال شور

أي موضع ( إلى الشام أرض المنشر)

مناألرض المقدسةالنشور وهي 
م يحشر هللا الموتى إليها يوالشام

القيامة وهي أرض المحشر
األحوذي



هأ األَرض الـمقدسة من الشامدَرِض الـَمْ َشر والمحشر 

وفـي حديث ابن عمر، رضي هللا 

فَهالَّ إِلـى الشام أَرِض : )عنهما

ور ، وهي أَي موِضع النُّشُ ( الـَمْنَشر

ر هللا يحشُ اأَلرض الـمقدسة من الشام

الـموتـى إِلـيها يوم القـيامة، وهي

لسان العربأَرض الـَمـْحَشر



المحور األول

قدسية بالد الشام
المحور الثا أ 

الكعفة و فيت 
المقدس



أقسم هللا تعالى      

:    في القرآن الكريم
ن  الزيتوووالتين ) 

وطور سينين، 
وهذا البلد 

(.األمين

ما العالقة؟



إ ها قفلة-1



هذه كعفة

لمسلموناصلىواليهاالمقدسفيتفأاألولىكعفتانللمسلم

 زادهاالمكرمةمكةفأالعتيقالفيتهأوالثا يةاوالً 

 ً ً شرفا .وجالالً ومهافةً وتعظيما

ط وااصوجميعهممكةفأالعتيقالفيتإلىحجوااأل فياءكل

فيترةصخعلىوسلمعلي  صلىالمصط ىخلفللصالة

فكرم ودكرمهافح ظ  ح ظهاالمقدس



ها ببول أو غائطولذا كان النهي في الفقه من استقبالها أو استدبار وهذه كعبة بمعنى القبلة  



الحرامبالمسجدالكبيرارتباطه-2
ال”:وسلمعليههللاصلىقال-أ

جدمساثالثةإلىإالالرحالتشد
ىاألقصوالمسجدالحرامالمسجد

“هذاومسجدي
عليهمتفق



األقصىالمسجدو -3
المسجدجيلمن

بينوالفرق الحرام
.ةسنربعون أبنائهما



فضل الصالة فأ فيت المقدس-4
صالة250

أيهما أفضل أمسجد رسول هللا أم بيت : من حديث أبي ذر

صالة في مسجدي هذا أفضل من ”: المقدس فقال رسول هللا

“...أربع صلوات فيه ولنعم المصلى هو

أخرجه الطبراني والبيهقي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي 

وصححه األلباني

صالة في مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه إال ”
متفق عليه“ المسجد الحرام



رفين لقد اعلن فالل شعار االسالم فأ فيت المقدس كما اعل   فأ مكنة المكرمنة، فحناز الشن-5

دخنوالً ينا رسنول  ، دي الخلنق اول: "معاً واألجرين العظيمين معناً، فعنن جنافر ان رجنالً قنال

.م ذ نوا المسنجد الحنرام: ثنم منن؟ قنال: قنال. الشنهداء:ثنم منن؟ قنال: اال فياء قال: الج ة؟ قال

ثنم منن؟: قنال. م ذ وا مسجدي هذا: ثم من؟ قال: قال. م ذ وا فيت المقدس: ثم من؟ قال: قال

ه الحننديث ضننعيف يننروض فننأ فضنناول األعمننال روا".سنناور المنن ذ ين علننى قنندر دعمننالهم: قننال

الذهفأ والخطيب الفغدادي



ورسول هللا صلى هنا وصلى هنا -6

ل لكعب سمعت عمر يقو”:ابن كثير بسند حسن عمن شارك في فتح بيت المقدس قالذكر
ديك أين ترى أن أصلي قال إن أخذت عني صليت خلف الصخرة وكانت القدس كلها بين ي

ه وسلم فتقدم فقال عمر ضاهيت اليهودية ال ولكن أصلي حيث صلى رسول هللا صلى هللا علي
“  ه وكنس الكناسة في ردائه وكنس الناسءإلى القبلة فصلى ثم جاء فبسط ردا



الحجر األسود-7
من الج ة

وصخرة فيت المقدس

من الج ةيقال إ ها 

العجوة والصخرة من )

رواه افن ماجة وفي  ضعف( الج ة



روائع من سقف الصخرة
د س فن 

إن : مالك

الج ة لتحن 

شوقاً إلى 

فيت المقدس 

وصخرة فيت 

المقدس من 

ج ة 
ال ردوس



ه وأخرج عبد الرزاق عن النعمان بن المنذر عن وهب بن منب

ك قال هللا تعالى لصخرة بيت المقدس ألضعن علي: قال
عرشي وألحشرن عليك خلقي        فتح الباري

مخرج 
المغارة 

من 
تحت 

الصخرة
مدخل 

المغارة 
من 

فوق 
الصخرة



وال شك من وجود فضل كفير للصخرة فهأ 

 قبلة األنبياء

 معراج رسول هللا

موقع اللقاء باألنبياء في رحلة اإلسراء

أشرف مكان من األقصى

مكان النداء يوم الحشر

ويدل روعة البناء واهتمام الخلفاء بها على أهميتها



االرتفاط اله دسأ-8
وفق المه دس هيثم الرطروط

 .يقع في الزاوية الجنوبية الشرقية من البلدة القديمة

 .شكله شبه مستطيل، وليس مستطيالً كامالً 



أبعاد المسجد األقصى المبارك

488 meters

466 meters

3
1
4
 m

e
te

rs



تطافق الشكل مع شكل الكعفة على دسس القواعد 
األولى التى رفعها إفراهيم



اتجاه القبلة دليل على االرتباط -9
الوثيق بينهما

South

North

EastWest



.انهما البيت االول والبيت الثاني1

.كال المسجدين بني في عهد ادم عليه السالم2

.ابراهيم عليه السالم وضع قواعد المسجدين3

.دعاء ابراهيم عليه السالم لهما وفيهما4

.آثار الخليلين في المسجد األقصى والبيت الحرام5

.المقدس األوائلتسكان مكة وبي... العرب 6

.القبلة األولى والثانية7

.المبدأ والمعاد8

.اإٍلسراء من البيت الحرام الى بيت المقدس9

.اصالة النبي صلى هللا عليه وسلم اماماً بهم10

.جمعتهما آية واحدة في قلب القرآن11

.البركة12

.مهبط المالئكة13

.دعاء النبي صلى هللا عليه وسلم لهما14

.مضاعفة األعمال15

.مضاعفة السيئات16
.مغفرة الذنوب17
.فضل اإلحرام من المسجد األقصى بالحج والعمرة18
.شد الرحال19
.هجرة ال تنقطع20
.العصمة من الدجال21
.قرة عين النبي صلى هللا عليه وسلم22
.واٍد غير ذي زرع وجبل غير ذي زرع23
.مجاورة مكة والقدس ألخصب البقاع24
.عين زمزم وعين سلوان25
.ةمبارك وصخرة مباركحجر26
.فتح مكة وفتح بيت المقدس27
.آذان بالل28
نهي النبي صلى هللا عليه وسلم عن29

.استقبالهما ببول أو غائط
أسماء عديدة ... مكة المكرمة وبيت المقدس 30

العظيمني املسجد احلرام واملسجد األقصى املسجدينبنيمن مظاهر االرتباط

.أخذت من بحث جاد للشيخ مخلص برزق 



شنير وعن تلك العالقة المميزة فين الحجنر األسنود وصنخرة فينت المقندس ي

:العماد االص ها أ فأ افيات ل  تقول

ف أ موافقة الفيت المقدس

للفيت الحرام ل ا تي  واعجاب

والصخر والحجر الملثوم جا ف 

كالهما العتمار الخلق محراب

  ى من القدس صلفا اً كما   يت

من فيت مكة ازالم وا صاب



المحور الثالث

وفيت المقدسالقرآن 



ل عنها في القرآن أال وقي( فلسطين)ال يمكن أن تذكر األرض :قاعدة 
.االرض المباركة، أو حول تلك األرض مبارك

:المرسلونوال يمكن أن تذكر إال وأن  يذكر معها 

وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة  . 19-18بأ س1

ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى األرض التي بارك. نا فيها  2
“81األنبياء ”

ونجيناه ولوطا إلى األرض التي باركنا فيها. “األنبياء71”للعالمين 3

سبحان الذي . “1اإلسراء ”األقصى الذي باركنا حوله.... 4



القدس:المحور الرافع

درض الفداية وال هاية
والحشر وال شر



ها وأوص ى آدم، عليه السالم، أن ُيْدفن ب
وكذلك إسحاق وإبراهيم، وُحمل يعقوب

من أرض مصر حتى ُدفَن بها، وأوص ى
يوسف، عليه السالم، حين مات بأرض
ن مصر أن ُيحمل إليها، وهاجر إبراهيم م

 
َ
وثى إليها، وإليها املحشر ومنها امل

ُ
ر، ك

َ
ش

ْ
ن

يم وتاب هللا على داود بها، وصّدق إبراه
م عيس ى الناس في ا

ّ
ملهد بهاالرؤيا بها، وكل

معجم البلدان/

أحداث البداية

ءأرض األنبيا



فياء الفيت المقدس فَ َتْ ُ األ : وعن افن عفاس قال

وسك ت  األ فياء ما في  موضع شفر إال وقد صلّى

عفادآثار الفالد ودخفار الومعجم الفلدان/   في   فّأ دو قام في  ملٌَك، 

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=232&CID=8&SW=المقدس#SR1


بياء األنبياء تحركوا الى تلك األرض املباركة، فهي أرض األن

وأرض الدين وأرض الصلة باهلل من آدم الى قيام الساعة



 وكل أحداث النهاية تقع

هناك

تكون عاصمة الخالفة آخر. 1

الزمان

الدجال ال يقتله عيسى إال. 2

.في تلك األرض

ويأجوج ومأجوج يشربون . 3

رطبريا ويموتون دون السو

الملحمة تكون على مقربة. 4

منها



ويُم ع الدّجال من دخولها ويهلك يأجوج ومأجوج 
معجم الفلدان/          دو ها



والحشر يكون هنا بما فيه من أهوال



الصحيحةفالس ةثفتكماالمحشردرضفهذه



وه اك إشارة قرآ ية الرتفاطها فيوم الحشر لقول  
وم ي اد الم اد من مكان قريبواستمع ي: تعالى



فإذا كا ت درض المحشر فهأ درض الحساب 

والميزان والحوض والصراط أل ها من دمور يوم 

جعل   ص وت  من : الحشر لذلك يقول الم هاجأ

األرض ففيت المقدس وتهفط المالوكة كل ليلة إلي  

ل وتوضع الموازين يوم القيامة ع ده وي  خ إسرافي

من الصور في  ويت رق ال اس إلى الج ة دو ال ار 
.م  



وميفموازينتذكرالتأالفواوك

القيامة

الموازينتوضعوه ا



وفعلوعاليةكالساهرةفيضاءالسماءم صة

فةمصطأل هاواألكفراألعلىفلالعلممصاطب

 رسول



عالقة واضحة لالرتباط بالسماءحائط البراق مربط دابة رسول هللا ونهاية رحلة اإلسراء

علين  الحديث الصحيح عن د س فن مالك دن رسول   صلى  

منار دتيت فالفراق وهو دافنة دفنيض طوينل، فنوق الح: "وسلم قال

تننى ودون الفغننل، يضننع حننافره ع نند م تهننى طرفنن ، قننال فركفتنن  ح

فيناء ثنم دتيت فينت المقندس، فرفطتن  فالحلقنة التنأ ينرفط فهنا األ 

".الحديث.. دخلت المسجد



دين الحوض؟
ُ َعلَْيننِ  َوَسننليمَ َعننْن دَفِننأ َسننِعيُد اْلُخننْدِرّيِ دَني ال يفِننأي  ُي قَنناَل إِني ِلننأ َصننليى ا

تُ ُ َعدَدُ ال ُُّجوِم ِس دَْفيََض ِمثَْل الليفَِن آ ِيَ َحْوًضا َما فَْيَن اْلَكْعفَِة َوفَْيِت اْلَمْقدِ 

رواه افن ماجة وصحح  األلفا أْلِقيَاَمةِ َوإِ ِّأ أَلَْكثَُر اأْلَْ فِيَاِء تَفَعًا يَْوَم ا



معجم الفلدان/وم ها يت ّرق ال اس إلى الج ة دو إلى ال ار 

ووادي جه موعفادة فن الصامت ميمو ة وفشر الحافأ 

َعَلْيِه َوَسلهَم ِبَدابهٍة َطِوي ُ َما َزاَياَل َظْهَر ُه َمدُّ َبَصرِِه فَ َلِة الظهْهِر َمْمُدوَدٍة َهَكَذا َخْطوُ عن ُحَذْيَفُة ُأِتَي َرُسوُل َّللاهِ َصلهى َّللاه
(الترمذي وأحمد وسنده صحيح... اْلُبَراِق َحتهى َرَأَيا اْلَجنهَة َوالنهاَر 

منصب الصراط

عن عفادة فن الصامت 

ا   ر ي على سور 

فيت المقدس الشرقأ

لك يفكأ فقيل ل  فأ ذ

هه ا اخفر ا :فقال

ُّ صلى   رسول ا

علي  وسلم ا   راض 

الم تظم فأ / .جه م
التاريخ



ماذا كتب صالح الدين هنا وما الرسالة؟



يف مكة نتدرب على
يوم احلشر ويف 

األقصى نتعرف على
مكانه

وخلفه يكون الحوض الممتد إلى مكة جنوبا  
منصة الموازين

منصب الصراط

مربط الدابة

وبوابة السماءومعراجهمقبلة األنبياء 

هنا صلى عمر

مصلى رسول هللا
في رواية ومعراجه

وادي جهنم

مصلى رسول  
فأ رواية دخرض

وعلى جنباته 
الشفاعة العظمى



شر؟ولكن يفقى الس ال لماذا كان فيت المقدس مكان الح



ودقرُب فقعة فأ األرض من السماء الفيت المقدس
معجم الفلدان/



م فمن هنا عرج حممد وعيسى ونزل األنبياء عليه
السالم



هنا ربط الرسول البراق ثم ارتقى إلى السماء

مدخل مسجد 

البراق إلى 

تحت األرض

N



كماالحلقةهذهمكانفي
يقال



وهنا كان المعراج



ولكن لم عاد إلى 

القدس ثانية؟

ولم ال يعود 

مباشرة إلى 

مكة؟



أل ها فوافة السماء



ة حتى باب التوب

ام مفتوح قبل الش

أي فوق بيت 

المقدس ألنها 

!البوابة



عفثاً االختيار الرفا أ للقدس مكا اً لإلسراء ليس

لهية واستراتيجيةإفل هو مشيوة 

د سماوية رسمت وإلى األفد دورها كمعقل للتوحي

ولهذا جمع األ فياء فها للصالة



دليس من األحب إلي ا دن يصلأ الرسول صلى   
علي  و سلم فاأل فياء فأ مكة؟؟؟

القدسية من رحلة اإلسراء : المحور الخامس



دعظم اجتماع فأ 

التاريخ

كل األ فياء كا وا 

.ه اك

العفرة ؟

من سيقف إماما؟



ال ي م الرجل فأ فيت  



ي بيت لألنبياء ف(صلى هللا عليه وسلم)إمامة النبي 
المقدس بالصالة

 عليه صلى هللا)وفي ليلة اإلسراء جاء األنبياء وسلموا محمد 
–المسؤولية والخالفة، واألمانة والعهد، وأوكلوا له (وسلم

، مهمة األرض المقدسة، ورعايتها وحمايتها-وألمته من بعده

يام والخالفة عن هللا فيها، واستمرار اإليمان عليها، حتى ق

كان أول فاتح لألرض المقدسة، أن رسول هللا . الساعة

ليلة اإلسراء، وهذا منه عهد ألمته من بعده، بأن تفتح هذه

لم األرض المقدسة عملياً، بعد أن فتحها هو نظرياً، وتس

ها مفاتيحها من إخوانه األنبياء، وهذه بشرى ألمته منه، بأن

قق فيها ستفتح هذه األرض المقدسة، وتنشر فيه اإلسالم، وتح
.الخالفة 



يةقرآن فأ القدس دليل آخر من القدسال زول 

ْن  دَّرَسْل ا مِ واّسأَّل َمنّ }ََ: ىقال تعال

ن اجعل ا من دو. قَفلك من رسل ا

 زلت هذه . {الرحمن آلهة يعفدون

اآلية فأ القدس وهأ اآلية 

الوحيدة التأ  زلت خارج  طاق 

مكة والمدي ة زادها   جميعاً 

.مهافةً وجالال



المحور السادس

القدسية

من فعل الرسول 
والصحافة واألمة



الرسول 

وفيت 
المقدس

 لماذا لم يرسل

الرسول أي جيش 

إلى اليمن أو 

العراق أو مصر أو 

أرسل فقط، غيرها 

نحو الشام
(  راجع فأ ذلك رسالة الدكتوراه لعفد

(معروف فع وان الرسول وفيت المقدس



  ع هماميدان المعركة فأ سهل م تة فأ دد اه استشهد جع ر فن افأ طالب وفأ اقصاه استشهد عفد  فن رواحة رضأ

 قادة تمثل أطياف المجتمع النبوي3غزوة مؤتة فيها  :

أنصاري ومهاجر ومن آل البيت، وكانت أول معركة بعد 
.تأمين المدينة بصلح



فكا ت فقيادة رسول   رغم فعدها: دما تفوك

ولم يقد غزوة غيرها إلى خارج  طاق مكة والمدي ة 

وفيها  دكفر جيش  فوي على اإلطالق

وفي  دكفر عدد من صحافت 
وفيها فشر ف تح فيت المقدس

:في غزوة تبوك قالمن حديث عوف بن مالك األشجعي 

:وهو في بناء له، فسلمت عليه فقالأتيت رسول هللا "

(.أدخل)قال ! نعم يا رسول هللا: ، قلت(عوف؟)

(.ستاً بين يدي الساعة، أولهن موتي! أعدد عوف: )فقال لي: قال( بل كلك: )كلي أم بعضي؟ قال: قلت

.يسكننيفاستبكيت حتى جعل رسول هللا : قال

.فتنة تكون في أمتي، وعظمها: والثالثة. اثنين: قل إحدى، والثانية فتح بيت المقدس، قل: )قال

.موتان يقع في أمتي يأخذهم كقُعَاص الغَنَم: والرابعة

ً خمس: يفيض المال فيكم فيضاً حتى إن الرجل ليعطى المائة دينار فيظل يسخطها، قل: والخامسة .ا

إثنا عشر ألفاً، هدنة تكون بينكم وبين بني األصفر، يسيرون إليكم على ثمانين راية، تحت كل راية: والسادسة
.اللفظ ألحمد" الغوطة، فيها مدينة ويقال لها دمشق: فسطاط المسلمين يومئٍذ في أرض يقال لها

.قالها وهو قد فلغ تفوك ولم يقل ذلك إال ع دما فلغ تفوك وما دخل هذا فتفوك



مصالحات رسول هللا مع

نةومقأيلة)ملوك المنطقة 

كانت ليست للمال ...( 

وال األمن وال غيره بل 

ذا للماء والسالح والعتاد إ

ما مرت جيوش 

. المسلمين

لماذا ألنه يحضر لفتح
القدس؟



  ًوكان مصرا

ث على إنفاذ بع

أسامة وأخذ 

يكلم الناس 

وهو مريض 

: يعصب رأسه

أنفذوا بعث 
...أسامة



دفو فكر الصديق وفيت المقدس

 ف إعلموا أن رسول هللا قد صر : أبو الصديق
لى همته إلى الشام وإني صارف همة الجيش إ

الشام فإن رسول هللا قد أخبرني بذلك

سر لنجدة: رسالة أبو الصديق لخالد
إخوانك في الشام وادخل فلسطين 
أرض فوالذي نفسي بيده لقرية من قرى 

من المقدس يفتحها هللا عليك أحب إلي
ن اب)رستاق عظيم من رساتيق العراق 

(المرجى



ة وجه أبو بكر الصديق ومن بعده عمر بن الخطاب رضي هللا تعالى عنهما خمس

جيوش إلى فلسطين عن طريق العراق والبادية النجدية والشامية ومصر،

هواجتمعت الجيوش في القدس بقيادة أبي عبيدة بن الجراح رضي هللا عن

(راجع فأ ذلك فحث الدكتورعفد   معروف فأ الموضوع)



جبل املكرب
ورسالة عمر

ن فتحها فتحستالم م اتيحها ألوألجل القدس خرج عمر ال
.ال توح ولم يخرج لسواها من مداون كسرض وقيصر



 أ لف ة فأ  عم المسكن فيت المقدس، القاوم في  كالمجاهد فأ سفيل  ، وليأتين زماٌن يقول احدهم ليت”: عمر فن الخطاب

“فيت المقدس



من ه ا 

دذن فالل 

فعدما 

امت ع فعد 

وفاة 

رسول 
 



الصحافة وفيت المقدس
فية أبو عبيدة بن الجراح، وص: فممن عاش فيها وبعضهم دفن بها

–ومعاذ بن جبل، وبالل بن رباح . بنت حيى زوج رسول هللا 

ن الذي رفض أن يؤذن بعد وفاة الرسول، وعياض ب-مؤذن الرسول

وأبو غنيم، وعبد هللا بن عمر، وخالد بن الوليد، وأبو ذر الغفاري،

عود الدرداء عويمر، وعبادة بن الصامت، وسلمان الفارسي، وأبو مس

م، األنصاري، وتميم الدارى، وعمرو بن العاص، وعبد هللا بن سال

بد وسعيد بن زيد، ومرة بن كعب، وشداد بن أوس، وأبو هريرة، وع

الك، هللا بن عمرو بن العاص، ومعاوية بن أبي سفيان، وعوف بن م

.وأبو جمعة األنصاري

 20بل إن عدد الصحابة الذين دفنوا في القدس وحولها فاق ً ألفا



:ومن التافعين وال قهاء األعالم الذين ارتفطوا ف 

ان مالك بن دينار، وأويس القرنى، واإلمام األوزاعي، وسفي
بن الثوري، وإبراهيم بن أدهم، ومقاتل بن سفيان، والليث

كف سعد، ووكيع بن الجراح، واإلمام الشافعي الذي كان يعت
يمرد، فيه، وأبو جعفر الجرشي، وبشر الحافي، وثوبان بن

وذو النون المصري، وسليم بن عامر، وبكر بن سهل 
دس مؤذن بيت المقدس، وسالمة المق–الدمياطي، وأبو العوام 

الي الضرير، وأبو الفرج عبد الواحد الحنبلي، واإلمام الغز
واإلمام أبو بكر ، الذي ألف اإلحياء من أجله، وابن القيم 

الطرطوشي، واإلمام أبو بكر بن العربي، وأبو بكر 
ومئات غيرهم بل آالف.. الجرجاني، وأبو الحسن الزهري



:الخل اء و فيت المقدس

عمر بن الخطاب، ومعاوية بن أبي سفيان، وعبد الملك بن مروان:زارها ،
لك، الذين وعمر بن عبد العزيز، والوليد بن عبد الملك، وسليمان بن عبد الم

هم باإلقامة في بيت المقدس، واتخاذها عاصمة لدولته بدل دمشق، وأبو
مويين جعفر المنصور، والخليفة المهدي بن المنصور، وغيرهم من خلفاء األ

والعباسيين والعثمانيين، وأمراء األيوبيين والمماليك وغيرهم 

 نس على ك-بدءاً من العصر المملوكي–وقد دأب بعض الخلفاء والملوك
.الصخرة وغسلها بماء الورد بأيديهم

ي، الظاهر بيبرس، والملك العادل زين الدين كتبغا المنصور: ومن هؤالء
والملك الناصر محمد بن قالوون، وأخوه السلطان حسن، والملك الظاهر 

رف برقوق، والملك األشرف برسباي، والملك األشرف إبنال، والملك األش
سلطان عبد قايتباي، والسلطان سليمان القانوني، والسلطان محمود الثاني، وال

.مالمجيد، والسلطان عبد العزيز، والسلطان عبد الحميد الثاني وغيره



مللن 9ل الصللخرة وكللذا فعللي قبللة قيللل ان الوليللد بللن عبللد الملللك تقبللل بيعللة المسلللمين فلل
بيلت المقلدس الخلفاء األمويين أما سليمان فقد اتته البيعة وهو في البلقاء ثم سلار إللى

الصلخرة فكان يبسط البسط ويجلس في خيمة فلي صلحن مسلجد بيلت المقلدس مملا يللي
.الشريفة  و قد كان يقضي الصيف في القدس ومثله فعل هشام



مافقأ من لذات الد يا إال دن دستلقأ على ج فأ : فشر الحافأ
تحت السماء فجا ب فيت المقدس

قفة 
السلسلة 

دحب دن 

دعتكف 

فأ 

المسجد 

األقصى
اإلمام 
الشافعأ 

الغزالأ 
وافن القيم 



روعة البناء-

في المكانكل أمة تترك أثرا-

األكثر قدسية
أسرار البناء-

المحور السافع من مظاهر 
القدسية



:المحور السافع 

واآلن ما سر اهتمام اليهود 
فها



لماذا دصروا على فلسطين؟



يا أو العللالم ال تسللاوي شلليئا  قياسللا  الللى السللعودية أو اسللترال“ إسللرائيل”دومللا  يصللرخون أن 
ملن % 15من اليهود يعيشلون عللى % 85العربي وكأن الحق قابل للقسمة علما  بأن نسبة 

فلسطين، فلماذا يحرم الفلسطينيون من حق العودة إذا ؟



القدس مركز الكون وملتقى القارات القدمية الثالثألن 
ألنها مفتاح األرض

فازت القدس فشرف عظيم كو ها كا ت

ماء ملتقى األ فياء والرسل فهأ مطار الس

ولكنن وهأ المدخل والمخرج م ها واليهنا 

كهنا المهم د ها كا ت م تاح الد يا فمنن يمل

يملك األرض



ندالوليدفنخالداستطاعاليرموكواديفأ

واحدةدفعةف ودطاحقديمدولأ ظاميواج 

قوت دضعافستةكا تقوتهمدنرغم

اً  صرص عولك  فمددهيقارنالواس ادهم

الم طقةفأاإلفر جأالوجودحفلقطع

لتحريراليرموكدمجادصهوةخالدوامتطى

فعدتحققالذياألمروهواألقصىالمسجد

.اليرموكمنوجيزةفترة

التاريخم اصلاحدضاليرموكمعركةكا ت

الدالففأالغرفألالمتدادحداً وضعتالتأ

كانةالمعركل تاوجاستثمارخيروإنالعرفية

ةدوليف أدناستطاعالذياألمويالعهدفأ

كلصهرعلىعملتعمالقةإسالميةعرفية

حضاريمشروعفأالسكا يةالشراوح

دلالعطعمالفشريةفي تذوقتعادلاسالمأ

.والت ميةوالسالم

كم18جا ب من ميدان معركة اليرموك التأ دمتدت إلى مسافة 

ًً مقاتالً وفجيُش لم يجمع الروم مثل  عدداً وعدة20وفعمق  ً ص ا

.حتى لمواجهة ال رس ولك هم دحروا



ساحة معركة حطين

في هذا السهل قطع سيف الحق حبل الوجود االفرنجي في الشرق



احد قر أ حطين  

.ه ا اطاح صال ح الدين فخيمة  قاود ال ر جة وا زل صليب الصلفوت الذي اجج حماسة ال ر جة 



جفل طافور تحيط  القرض العرفية فأ الجليل وهو يشرف على ميدان معركة عين جالوت



طابورجبل
الجليلفي

ويسكنه
المسلمون 

األرضفي
48المحتلة



سهل مجدو



التأالكفرضاألحداث

األمةتاريخوج غيرت

فلسطينفأكا ت

مجدو



.ديةالقدس مكان كريم واختيار رفا أ عظيم وهضفة جليلة ورفوة مفاركة محمية فثالثة او

وم ذ ال تح العمري للقدس تفود اإلسالم صدارة الكون وقيادة الفشرية ألكثر من الف عام وتحولت م صة القدس إلى 

محطة علم للمسلمين وفوتقة صهر للثقافات والفتة تعارف وتآلف لف أ اإل سان 



.سالم عليك يا صالح الدين

. سالم عليك يا فطل حطين

سننالم علننى مننن قطننع فسننيف الحننق حفننل

. نالوجود األفر جأ فأ قفلة المسلمي

سننالم عليننك  وعلننى رهطننك الكننريم مننن 

الغنننننر المجاهننننندين والعلمننننناء العننننناملين 

. ينوالزهاد العافدين وطلفة العلم المرافط

سننالم علننى مننن كا ننت القنندس مشننروع  

.وقضيت  وهم  ورسالت 

سننالم علننى مننن كننان األقصننى فر امجنن  

. واج دت 

سننننالم علننننى مننننن كننننان الجهنننناد م هجنننن  

.وم هجيت  وخط  وخطت 

سنننننالم علينننننك ينننننا صنننننالح الننننندين فنننننأ 

.الصالحين



لمدةالقدسعلىيحافظواانالمماليكاستطاع

256 ً ةالمتالحقاالفر جيةللهجماتوصمدواعاما

جميعفحررواالهجومالىالدفاعمنا تقلواثم

طردواثمفلسطينودرتهاالشاميةالفالد

حشد،حيث1291عامعكامعقلمنالصليفيين

لتحريرهامقاتلالف260مناكثرقالوونفن

الذينالمماليكالعظامالملوك جمسطعثمومن

قليةوصورودسقفرصالىاالفر جةفلولتتفعوا

ال ارسكان.مدحوريناعقافهمعلىوردوهم

ً المملوكأ ً خ ي ا مواجهةفأالحركةسريعرشيقا

.ركةالحفطأءالتسليحثقيلالصليفأال ارس



من فهم التاريخ  حن دم اليهود؟



كا ت قفلة الصالة األولى 

ودامت قفلة الجهاد األولى 

كل حراك وا ت اض فأ
األمة كان سفف  القدس



.األقصى م شر على تقدم المسلمين دو تأخرهم



 وهذا ما جعل

الشيخ رائد 

صالح يعتبر

أن القدس 

الشريف 

واألقصى 

المبارك 

مشروع تحرير

متواصل إلى 

.قيام الساعة
راود صالح فلفاس صالح الدين



سنن غائبة

من مظاهر : المحور الثامن
القدسية



 ْلََمةَ َزْوجِ ِن اأْلَْخنَِس َعْن أُم ِ سَ َعْن  أُم ِ َحِكيٍم اْبنَِة أَُميَّةَ ب
ُ َعلَْيِه وَ  ِ َصلَّى اَّللَّ ِ َسلََّم قَالَْت َسِمْعُت رَ النَّبِي  ُسوَل اَّللَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَقُ  ِجِد اأْلَْقَصى وُل َمْن أََهلَّ ِمْن اْلَمسْ َصلَّى اَّللَّ
 ُ ٍة َغفََر اَّللَّ بِِه قَاَل فََرِكبَْت  لَهُ َما تَقَدََّم ِمْن ذَنْ بِعُْمَرةٍ أَْو بَِحجَّ

تَّى أََهلَّْت لَى بَْيِت اْلَمْقِدِس حَ ِعْندَ ذَِلَك اْلَحِديِث إِ أُمُّ َحِكيمٍ 
(رواه أحمد)بعمرةِمْنهُ 

:الرواة

هـ تابعي وثقه يحيى 208وفاة يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المديني
بن معين والعجلي ومحمد ابن سعد وابن حبان والذهبي وأبو حاتم الرازي

هـ تابعي وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي185وفاة أما والده إبراهيم

هـ تابعي وثقه يحيى بن معين والعجلي وابن حبان وقال علي بن 150وفاة محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي
المديني صالح وسط وقال أحمد بن حنبل حسن الحديث

تابعي وثقه يحيى بن معين ومحمد بن سعد وقال أحمد بن حنبل ليس به بأسسليمان بن سحيم 

 ِ ازي شيخ ليس بالمشهوروثقه ابن حبان والذهبي وقال أبو حاتم الريَْحيَى ْبِن أَبِي ُسْفيَاَن بن األخنس اأْلَْخنَِسي 

تابعية وثقها ابن حبان والذهبيأُم ِ َحِكيٍم حكيمة اْبنَِة أَُميَّةَ ْبِن اأْلَْخنَِس 



 ََصلَّىوَعْن ِ ُحَكْيَمةَ َعْن أُم ِ َسلََمةَ ز ِ ُ َعلَْيِه ْوجِ النَّبِي  اَّللَّ

ُ َعلَيْ َوَسلََّم أَنََّها َسِمعَْت َرُسوَل اَّللَِّ  ِه َوَسلََّم يَقُوُل  َصلَّى اَّللَّ

ٍة أَْو ُعْمَرةٍ ِمنْ  لَى  اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى إِ َمْن أََهلَّ بَِحجَّ

َر أَْو قَدََّم ِمْن ذَْنبِِه َومَ اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ُغِفَر لَهُ َما تَ  ا تَأَخَّ

ِ أَيَّتُُهَما قَاَل قَ َوَجبَْت لَهُ اْلَجنَّةُ َشكَّ َعْبدُ  اَل أَبُو دَاُود اَّللَّ

 ُ ي إِلَى ْيِت اْلَمْقِدِس يَْعنِ أَْحَرَم ِمْن بَ َوِكيعًايَْرَحُم اَّللَّ

(رواه أبو داود و ابن ماجه وسنده حسن)َمكَّةَ 

وأهل عمر منه. سعد بن ابي وقاص يحرم بعمرة من بيت المقدس

(الكامل في التاريخ)أيضا بعمرة



الحج حتى القرن العشرين



الحجاج من المغرب واأل دلس واأل اضول كا وا يقدسون اوالً ثم ي طلقون الى مكة  



.رةالم والمدي ةإلىالرحاليشدواكثرهميعتمرونماليينوسفعةعامكلمكةإلىيحجونمسلمماليينثالثة

المقدس؟فيتمسجدإلىالرحالاألمةتشدفمتى
االسير؟الثا أفالمسجداالولالمسجدترفطالتأالمفادرات شهدومتى

؟األقصىالمسجدالمستهدفاخي الست قاذوتعفوةوتأجيجشحنمحطةإلىالمكأالحرميتحولومتى

المسرح؟مركزيةفأمحوريةك قطةالمسلمينوجدانفأالشرعأوضعهاالقدستأخذومتى

ساجدمثالثةإلىإالالرحالتشدال”:وسلمعليههللاصلىقال
عليهمتفق“هذاومسجدياألقصىوالمسجدالحرامالمسجد



معذرة إلى  
« أن ميمونة موالة

ه النبي صلى هللا علي

يا نبي هللا: وسلم قالت

دس؟ أفتنا في بيت المق

أرض المحشر : فقال

ا فيه ائتوه فصلووالمنشر

ا فإن لم تأتوه وتصلو

يسرج فيه فابعثوا بزيت
.«قناديلهفي

رواه أحمد وابن ماجة 

والطبراني وأبو داود 

والبيهقي وصححه 

الهيثمي وقواه النووي
في المجموع



ان القفلة هأ رمز األمة وع وان 

وحدتها وخضوعها لخالقها ولذلك 

 ً فإن لها فأ قلب كل مسلم موقعا

.متميزاً ال يتزعزع



صالح الدين األيوفأ

ان قفر السلط

ال اصر 

صالح الدين

األيوفأ فأ

دمشق

ما الحل وما العمل:المحور التاسع 



الم هجية الصالحية

إيمان عميق وترفية دقيقة

إفداعات فشرية راودة

ثقافة مقدسية قاومة على حب القدس والعمل على

تحريرها

القضية الجامعة الما عة

الشعار والرمز لتوحيد األمة



الوعد اإللهي

رض وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في األ
ا فإذا جاء وعد أوالهما بعثن* مرتين ولتعلن علوا كبيرا

الديارأولي بأس شديد فجاسوا خالل عبادا لناعليكم 
عليهمثم رددنا لكم الكرة * وكان وعدا مفعوال

إن * نفيراً وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر 
أحسنتم أحسنتم ألنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد

كما دخلوه ليسوؤا وجوهكم وليدخلوا المسجداآلخرة 
*ما علوا تتبيراوليتبرواأول مرة 

فشاور ال صر:المحور العاشر 



طائفة الحق الظاهرين عليه
رسالة  فوية ل ا فهل  حسن القراءة؟

:قالعن النبي : قالومن حديث أبي أمامة الباهلي )

ن ال تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، ال يضرهم م)

(.خالفهم، إال ما أصابهم من ألواء حتى يأتيهم أمر هللا وهم كذلك

(.ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس: )فأين هم؟  قال: قالوا



د تم مدد رسول   وجيش رسول  

أن : من حديث أبي أمامة الباهلي 
:قالرسول هللا 

إن هللا استقبل بي الشام، وولى)
:  يا محمد: ظهري اليمن، وقال لي

إني جعلت لك ما تجاهك غنيمة 
وال .ورزقاً، وخلف ظهرك مدداً 
يزال اإلسالم يزيد، وينقص 

ان الشرك وأهله، حتى تسير المرأت
سي والذي نف.ال تخشيان إال جوراً 

تى بيده، ال تذهب األيام والليالي ح
.(يبلغ هذا الدين مبلغ هذا النجم

رواه الطبراني وصححه األلباني


