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 ِبْسِم هللِا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 
 ُسْبَحاَن الَِّذي  
 َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْيالً  
 ِمَن اْلَمْسِجِد اْْلََراِم 

 َصى ِإََل اْلَمْسِجِد األقْ 
 الَِّذي ََبرَْكَنا َحْوَلُه  
 لُِنرِيَُه ِمْن آََيتَِنا  

 ِإنَّه ُهَو السَِّميُع اْلَبِصيُ 
 

 صدق هللا العلي العظيم
 

 1سورة اإلسراء: اآلية 
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 كلمة الناشر
 بسم اّلله الرْحن الرحيم

د  آلددده اْلمدددد ّلله راه العددداصال  الصدددالة  السدددالم بلدددى ارددداملي الب دددي  السدددرا  اصندددي  مددده 
طاهرين.أمها بعد، فمنذ اغ صاا اليهومل لألقصى اصبارك  اصسدلمون يدجن ودد ن برفيدع أصدوا ال

هم  يناشد ن ال رق  الغرا الس رجاع قبل هم اال َل إى أن أحداً مل حيرك ساكناً مدن أجدل 
طر ح هنا هو: صاذا يقف العدامل مدو  ا األيددي قبدال هدذه إباملة حقهم السليب؟ السؤال امل

اجلرمية النكراء؟ صاذا النجن طيع حنن اصسلمال اس رجاع حقنا من الصهاينة؟ أليجن انده   كدل 
طيننا اجلريح؟  أليجن أن  راث اصسلمال   هذه البالمل يوم يعيث هؤالء اليهومل الفسامل   فلجن

ل رجالنددا اصسددلمال   فلددجن طددال   غ صددب النسدداء اصغصددوبة أصددبح ؟بدداً؟ ففددي كددل يددوم يددس ه
يفا  مل ن أن ي سدل أحدد مدن العدامل صداذا هكدذا؟ل    كدل يدوم  ن هدو حرمدا   اصقدسدة العف

طفددل الصددغي؟لقد مل ن أن جي ددم أحددد نفسدده بندداًء مددن أجددل هكددذا مأسدداة ي دديب رددا رأس ال
أصبحنا كالعبيد الذين الرابي رم  الحامي يذ مل بن حقوقهم اصهد رة   كل مكان، فيا رى 

أ َبع  لو األمة ال ي مدحها الباري  باَل  أثىن بليها   ك ابه حيث صاذا؟ ألسنا حنن من 
¾؛ إذن صداذا هكدذا؟اجلواا بلدى  يدع هدذه ال سدا ال  قال: ¼كن م خي أمدة أخدر   للنداس

ء  القديم األصديلة ألننا ضيعنا بز   ال ي ألبسنا إَيها االسالم العزيز، فقد  ركندا  لدو اصبداملى
النفددوس  بمددل رسددول االنسددانية بلددى  عددي هددا   العقددول فأصددبحنا   ال ي غرسددها االسددالم  

كاللقمة السائغة   كالب بليها الذائا اصف رسة.فلما كنها مل لمال أبسجن االسالم األصيلة 
سددامل  بددز    أثددب   لل ددرق  الغددرا أننددا أصددحاا بقيدددة  حددة  بددز مددن حفظهددا  لددو كددان 

 زأ هبا  لو كان سيداً قري ياً.ببداً حب ياً   ذل   خذل من   اها  اس ه
 اليوم  بعد ذهاا بزتنا اال َل   طا ل ال رق  الغرا بلينا ينبغي لنا أن نعدومل إَل ذلدو 

ع العددذا  ننهدل مددن معيندده الصدا  مددا يسددد رمقندا  يبعددث   أر احنددا  لدو الددر ح ا ددية اصندب
، فددنحن   بصددر اْلقددوق  الددن ن ددر هبددا اصسددلمون األ ائددل االسددالم   ا ى احندداء العامل.أجددل

طددى، فددأذا أرمل  اس رجدداع االقصددى اصبددارك فددال مند حددة لنددا مددن ال شددبث ا أخددذ فيدده  ال ع
لددددو األسددددجن القوميددددة ال ي جدددداء هبددددا القددددرآن اْلكدددديم  أكددددد بليهددددا رسددددول االنسددددانية  األئمددددة 
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أن طددددالبون العدددددامل األطهارا.فاصسددددلمون اليددددوم اليدددددركون معددددىن اْلريددددة االسددددالمية فكيددددف ي
مينحهم اْلريدة   اس رجداع بالملهدم؟  هدم كدذلو جيهلدون حقيقدة ال دورى   اإلسدالم فكيدف 
يدددهبون ان األطدددراا األخدددرى ال  ملي إَل ال دددورى  الدميقراطيدددة؟  هدددم اليدددوم اليندددامل ن إَل ال 
بدمليددة بلددى ا ى أنوابهددا كيددف ي  قعددون مددن الصددهاينة الغددزاة أن يبددامللو؟م ال بامددل طبددس 

 ة؟قانون ال بدملي
فنحن إذا  جا ل  كل العقبا  الكأملاء اصع رية طريقنا   حركنا بكل حثاثة من أجل إبداملة 

ا حنددي  ددد  لددو األمددة ء االريددة فأننددا لدديجن فددسهددذه اصبدداملى ط نددجن رجددع األقصددى اصبددارك،  اعدده
العزيددزة ال ي طاصددا مدددح هددا آَي  الددذكر اْلكدديم، بددل إننددا إذا  حركنددا بالهددواملة مددن أجددل ذلددو 

أالعدددامل أبسدددره سددديدرك مددددى بظمدددة العقيددددة االسدددالمية السدددمحة اْلاملدددة بدددال طيدددا هدددا هكدددذا ف
 أسجن قومية  حي البالمل   رشد العبامل صا فيه ا ي  الصالح.

طلددس كددان هددذا الددو اا ملاالقصددى اصبدداركا الددذي هددو  ثابددة  سددة   آذان مددن هددذا اصددن
 ن خلددف نظددرَي   ر ى مل جينددوا منهددا سددوى ء  أخددذ ا جيددر اصسددلمال الددذين ضدديعوا هددذه اصبدداملى

الويل  اآلها  ح ى بلغ هبدم األمدر أ؟دم فقدد ا أبظدم مقدسدا هدم االسدالمية كاصسدجد االقصدى 
 أ ل قبلة   الالم.

 مؤلددف الددو اا ش صددية غنيددة بددن ال بريددف، فهددو  احددة اصرجددع األبلددى السدديد  مددد 
رب  ؤلفدا    آرره العلميدة اصنامليدة إَل ابداملة آظها الذي مأل العدامل األكد اْلسيين ال يالي ململام

س   لدددل حقيدددس  الن دددربي   االسدددالم  اْلكومدددة االسدددالمية ذا  اصليددداري مسدددلم.ملار اإلمدددام بلدددي
 لبنان

 م2001  /1422
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 مقّدمة املؤلف
 بسم اّلله الرحم الرحيم

د  آلده ال قصدى اصبداركه هدذا طاهرين(األاْلمد ّلله راه العاصال  الصدالة  السدالم بلدى  مده
الددو اا الددذي بددال يددديو ك ا   خدمددة صددغية رددذا اصسددجد العظدديم الددذي اغ صددب مددن 

طدال االسدالمية مندذ نصدف قدرن اصسلمال مندذ أقدل مدن ربدع قدرن بعدد ان اغ صدب  مدنهم فلدجن
خددذ ا اليهددومل  النصددارى ا ليدداء  ا بددا ن مددن اليهددومل  النصددارى الددذين قددال اّلله بنهمددا:  ¼ال  ه

م مددنكم فأنددهه مددنهمبعهددم أ ¾؛ حيددث ان اصسددلمال اصددبحوا ي  لو؟مددا  ليدداء بعددن  مددن ي  ردده
طدال سديجعان  قد   َل أحد ا اآلخر فحدث  الفاجعة، لكن اصسدجد األقصدى  أرف فلدجن

طدددع اصسدددلمون   لددديهم رمدددا  بعدددد ان يرجعدددوا إَل آ بددداَل بعدددد ان يدددسآشددداءآاّلله اَل اصسدددلمال ان
 ية  ذلو آ  َبذن اّلله سبحانه  ما ذلو بلى اّلله بعزيز  هو اصجن بان.القوانال امية اصنس 
 قم اصقدسة

  مهد ال يالي
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 الفصل األول
 انفذة على مدينة القدس

 
قبل أن خنوف غمار البحث  نخ رق بباا األحداث امل بلقدة َبصسدجد األقصدى  سدائر 

أهدم معدامل مديندة القددس اصقدسدة ال ي   األمور اصنوطة به ينبغي أن  كدون لندا  قفدة بدابرة بلدى
 طار العامل الفسيح.ح ل مر بة بالية   قلوا اصسلمال   ا ى أق

 املعامل واآلاثر 
تضددم مدينددة القدددس اصباركددة العديددد مددن اصعددامل  اآلرر اصهمددة الدالددة بلددى أ يددة هددذه البلدددة 

سددة  اطلددع بلددى معاصهددا الفريدددة بلددى كثددي مددن الددبالمل، فكددل مددن  فددس لددزَيرة هددذه اصدينددة اصقد
طددال َبلددذا  يدددرك عمعددان صدداذا هجددر اليهددومل مددجن  طنددا هددم مددن ا ى أرجدداء العددامل  غددز ا فلددجن

 طقة.مل ن  اها من مل ل اصن
 

 أسوارها وأبواهبا 
فهذا ملفرنو أركولفا الذي لار مدينة القدس   القرن األ ل ارجري أي ما يقارا بام  

طدددة هبدددا يقدددول حدددول الددد   ة أشدددهر   رململ بلدددى البقددداع ا ددديمددديالملي  قضدددى فيهدددا  سدددع670
ط  س برجاً  له س ة أبواا، ثالثة منها فدس84اصقدس: (كان بلى سور يب  اصقدس يومئذ  

بمدددل للددددخول  ا ر  :احدددد منهدددا غدددريب اصديندددة  الثددداه .اليهدددا  الثالدددث شدددرقيها...  يدددؤ ى 
بلى ثالثدة أميدال مدن ا ليدل إَل ال دمال،  هدو َب  ب إَل يب  اصقدس من غابة كثيفة  اقعة 

طريدس ط م سع يقع بلى يسدار اصسدافر إَل القددس،  اليبعدد بدن البلى  له من صب    س
إى قلددياًل.    هددذه الغابددة  نددب شددجار الصددنوبر بكثددرة.  مددن هددذه األشددجار ينقددل اصقدسدديون 

بلدددى جعدددارم، إذ أن اصركبدددا  ا  دددب الدددذي يدددح اجدددون إليددده مدددن أجدددل البنددداء  الوقدددومل، ينقلونددده 
  الكارا   ملرة الوجومل،   القدس،  فيما حورا من بلدانه.
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 كالم املقدسي
م: مليب  اصقددددددس لددددديجن   مددددددائن 990 ، 380 قددددال اصقدسدددددي، امل  م   حندددددو بددددام 

ط در؛  قداين؛  الفرماا؛. قدد  صدف سدورها الكور أكرب منها  قصدبا  كثدية أصدغر منهدا كدأ 
ا مثانية أبواا حديد: َبا صهيون؛، َبا ال يه، َبا الدبالط، َبا جدبه أرميدا، قائاًل: مل ر

لوان، َبا ارحيددا، َبا العمددومل، َبا  ددراا ملا مل  اصدداء هبددا  اسددعب.  يقددال: لدديجن بدد    َبا سددُ
اصقدس أمكن من اصاء، فقلَّ أن  جد ملاراً  ليجن هبا مهريج أ  أكثر.  هبا ثالث بدرك بظيمدة، 

ف بدن غدنم الصدحايب؛،    دى بركدة بيداف  بليهدا ْحامدا هدم،  ردا مل اع مدن بىن أحداها بيدا
ل، غدي أن األلقة،    اصسجد ب ر ن ُجبَّا م حبرة،  ال كامل  جد حارة إال  فيها جدب  مسدبه 

مياههددا مددن األلقددة.  قددد ُبمددد إَل  امل  فجعددل بددرك ان يددج مددع إليهمددا السدديول   الدد  اء، قددد 
 د  ملخل  ق  الربيع ا مأل مهاريج اجلامع  غيها.شس منهما قناة إَل البل 

 

 كالم انصر خسرو؛ 
  الدد   اصقدددس فقددال بنهددا   438 كددذلو نددزل الرحالددة مل صددر خسددر ا القدددس بددام  

غوقدددددد ذهبندددددا صدددددابدين  كندددددا حنسدددددب أ  بعدددددد صدددددعومل اجلبدددددل 55  57ملسدددددفر  مدددددها    :
ا بعدددد أن صددعد  قلدددياًل، سدددهالً طددرا اآلخدددر،  لكنددا  جدددد  أمامندد ط إَل اصديندددة   السددنهب

 اسعاً بعضه ص ري  بعضه كثي ال ر:  هو رأس جبل فيه  قع مدينة اصقدس.  من طدرابلجن 
ال ي هي بلى السداحل، إليهدا س ة  وسدون فرسد اً،  بلدى بَدلدْخ إليهدا س ة  سدبعون  مثدان 

مه بلغندددددددا يب  1047آذار  16  ( 438مائدددددددة فرسدددددددخ.    ا دددددددامجن مدددددددن رمضدددددددان سدددددددنة  
صقدس.  كان قد مضى بلى خر جنا من بلد  سنة .سية،  طوال رحل   ما نقدر   مكدان ا
ط  ال جد  راحة كاملة،  أهل ال ام  أطرافها يسدمون يب  اصقددس ملالقددسا  يدذهب إَل ق

القدس   موسم ملاْلجا من اليجن طيع الذهاا إَل مكدة مدن أهدل هدذه اصددن،    جده إَل 
يد كما هي العاملة،  حيضر هناك ل أملية الس نة بعن السدنال أكثدر اصوقف  يضحي ضحية الع

ن ب ددددرين ألددددف شدددد ي،   أ ائددددل ذي اْلجددددة،  معهددددم أبنددددا هم. كددددذلو   ي لددددزَيرة الدددد   
اصقدس، من ملَير الر م، كثي من النصارى  اليهومل  ذلو لزَيرة الكنيسة  الكنيجن هناك.  قدد  
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جبلية،  الزرابة  أشدجار الدزي  ن  ال يدن  غيهدا   كان   مدينة القدس سوامل  رسا يس؛ كلها
ندددب  كلهدددا بغدددي مددداء،  ا ددديا  هبدددا كثدددية  رخيصدددة،  فيهدددا أرَبا بدددائال  ميلدددو الواحدددد مدددنهم 
وسال ألف ل راً من لي  الزي  ن، حيفظو؟ا   اآلَبر  األحواف، مثه يصددر ؟ا إَل أطدراا 

.  قد  ع  من ثقا  أن  ليداً مدن أ ليداء اّلله رأى ط   بالمل ال امالعامل،  يقال انه الحيدث قح
ا الندد  بليدده آلدده أفضددل الصددالة  السددالم   اصنددام فقددال لدده: ملسددابد    معاشددنا َيآرسددول آاّلله

هلل: ملبليَّ خبز ال ام  لي  ا قد  صف بعضهم معدامل الد   اصقددس قدائاًل: هدي فأجابه الن 
طار،  رسا يقها ذا  بيون،  اصدينة  اطة ماء غي األممدينة م يدة بلى قمة اجلبل، ليجن هبا  

ط، فأ؟ددا بسددور حصددال، مددن اْلجددر  اجلددي  بليهددا بددواَب  حديديددة.  لدديجن بقرهبددا أشددجار ق
بلددى رأس صدد ر،  هددي مدينددة كبددية كددان هبددا   ذلددو اق  ب ددر ن ألددف رجددل،  هبددا أسددواق 

وَّ ا اجلها  اجلبلية  اصدر فعدا ،  جعلوهدا طة َبْلجارة،  قد س يلة  أبنية بالية،  كل أرضها مبل
نهاع كثدي ن، طحة حبيث ُ غسل األرف كلهدا   نظدهف حدال  ندزل األممجن طدار.    اصديندة صدُ

لكدل  ابددة مددنهم أسددواق خاصددة،  اجلددامع شدرقي اصدينددة  ه هددو سددورها ال ددرقي،  بعددد اجلددامع 
حة القيامددة  اْل در،  رددذا هنداك سدهل كبددي مدجن    يسددمى ملالسداهرةا؛ يقددال انده سدديكون سدا

حيضددر إليدده خلددس كثددي ن مددن أطددراا العددامل  يقيمددون بدده ح ى ميددو  ا فددأذا جدداء  بددد اّلله كددانوا 
أبرف اصيعددامل.  بلددى حافددة هددذا السددهل قرافددة بظيمددة،  مقددابر كثددي مددن الصدداْلال، يصددلي هبددا 

حجدددر ال رى  النددداس  يرفعدددون َبلددددباء أيدددديهم ا قضدددى حاجدددا هدددم.  قدددال اصقدسدددي: بُنيدددا؟م
أحسددن مندده،  ال أ قددن مددن بنائهددا،  ال أبددفه مددن أهلهددا  ال أطيددب مددن العددي  هبددا،  ال أنظددف 

طدددي،  لددديجن صعنهقهدددا مدددن أسدددواقها  ال أكدددرب مدددن مسدددجدها  ال أكثدددر مدددن م ددداهدها، ِبنُبهدددا  
 طي،  فيها كل حاذق  طبيب،  إليها يقصد كل لبيب  ال خلو كل يوم من غريب.
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 ىاملسجد االقص 
 حدددهمل ابددن الفقيدده؛ طددول اصسددجد األقصددى أبلددف ذراع  برضدده بسددبعمائة ذراع،  قددال أندده 
يضم أربدع مندائر، مندارة للدم طوبدة،  ُأخدرى للمدر لقدة،  ثدالث مقصدورا  للنسداء،  مثانيدة أبدواا 

  أربعة  اريب.
 ذراباً.465ذراباً  برضه  784 ذكر ابن ببد ربهه أن طوله  
ا اصسدددجد األقصدددى الدددذي قدددام فيددده صدددالة اجلمعدددة  هدددو امل بدددارا   بصدددر  اْلاضدددر   امددده

 الدذي يقدع   اجلهدة القبليددة مدن سداحة اْلدرم القدسددي، فهدو بنداء بظديم فيدده قبدة مدر فعدة مزينددة 
َبلفصددو  اصلوندددة   ح هددا اصندددرب  ا دددراا، ج مل بنددا ه مدددن جهدددة القبلددة إَل ال دددمال   سدددبعة 

بمددوملاً رخاميدداً   33اميددة  السددواري ال ي  ضددم  أر قددة م جددا رة مددر فعددة بلددى األبمدددة الرخ
ذرابدددداً.    76طددددول  سددددارية مبنيددددة َبْلجددددر، ج مل اصسددددجد مددددن اجلنددددوا إَل ال ددددمال ا 40

اجلندددوا ال دددرقي ملاخدددل اصسدددجد،   جدددد  موبدددة مدددن العقدددومل اص ددديدة َبْلجدددر  اجلدددي  هبدددا 
معقددومل  آخددر يسددمى ا ددراا،    ددى هددذه اجلهددة جددامع بمددر.  إل ال ددمال منهددا إيددوان كبددي 

 راا لكرَي جبوار الباا ال رقي،    اجلهة الغربيدة مدن اجلدامع  مدع كبدي معقدومل َبْلجدارة ي  
كون مدن كدورين مدم مليدن مدن الغدرا إَل ال درق يسدمى جدامع النسداء.  الدراجح أن هدذا البنداء  
 م   بهدددددد الفددددداطميال.  خلدددددف القبلدددددة   جدددددد الز ايدددددة  ا  نيدددددة،  مدددددن جهدددددة الغدددددرا   جدددددد

 ، 64ء بدددام طابدددة،  اصندددرب اصوجدددومل   صددددر اجلدددامع هدددو مندددرب نورالددددين، الدددذي أن دددىملارا 
م  للمسجد ب رة أبواا   ملي إَل ساحة اْلرم القدسدي ال دريف، سدبعة منهدا جهدة 1168

ال ددمال  َبا مددن ال ددرق  آخددر   الغددرا  البدداا األخددي   جددامع النسدداء.  للحددرم املسددي 
واا هي: َبا الرْحدة، َبا ال  بدة، َبا الدرُباق، َبا اجلندائز، َبا ط َبصسجد بدة أبا ي

طدددة، َبا شدددرا األنبيددداء، َبا الغواعددده (َبا ا ليدددل سدددابقاًه َبا النددداظر األسدددباط، َبا ح
طددددانال، َبا امل  ضددددأ، َبا السلسددددلة، َبا (َبا ميكائيددددل سددددابقاًه َبا اْلديددددد، َبا الددددس

طينيددة مسدداحة  بدددملاً هددذا  قددد قددالوا إن أكددرب اصدددن الفلددجنهلله.السددكينباا اصغاربددة (َبا الندد 
نسدددمة،  القددددس كدددان  62089هدددي القددددس،  قدددد بلدددغ بددددمل سدددكا؟ا   بعدددن األحيدددان ( ه

مركزاً الغلب املرا  اْلكوما  القائمة آنذاك ما بدا بعن االملرا  مثل املارة سدكة اْلديدد  املارة 
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ن اْلكومدا  بلدى جبدل طددور  هدي  بعدد بددن الزرابدة الدل يدن  ددا   حيفدا.  قدد كدان  املارة بدد 
طدرق اصعبددة.  كدذلو كدان الد   اصقددس   بعدن األلمدان اصدينة ثالثة كيلدوم را  إذا ا بعندا ال

طدال  غيهدا الملارة أ قداا فلدجن1922ء   بدام  مركز اجمللجن االسالمي االبلى الدذي اُن دى
 ط اإل  مابيمن ال و ا ي

اآلرر اصوجددوملة   بددالمل األقصددى اصبددارك، فقددد كددان نفددجن أهددا  بددال ة بلددى أ يددة اصعددامل   
طهددم العالقددا  اإل  مابيددة الوطيدددة القائمددة بلددى األلفددة هددذه اصدينددة اصقدسددة أُ س خدديين  را 

ة للغددي  بدددم االع مددامل بلددى لغددة اصرا غددة  اْليلددة مددع اآلخددرين الغددرَبء فضددالً بددن أهدداي   ا بدده
 اصدينة.

اضددحاً لكددل مددن لار هددذه البلدددة  سددكن   رحاهبددا  بدداا   أكنافهددا  هددذا مددا ي جلددى   
 ال أبزه مدن أهدل يب  القددس ألندو 77الرحبة، فقد قال اصقدسي   مقدمة ك ابه    ... :

 ال رى هبا خبساً  ال طفيفاً  الُشرَبً ظاهراً  السكران  الهبا مل ر فسس سراً  الإبال ً. 
م (القدددرن الثالدددث ارجدددريه فقدددال: ان 870قددددس بدددام  قدددد لار السدددائح بدددر رمل اْلكددديم ال

طريددس اصسددلمال  اصسدديحيال   القدددس  مصددر بلددى  فدداهم  ام. ح ى انددين سددافر   نفددس   ال
 لدددي أ  ْحددداري   رك  أم ع ي مكا؟دددا  ذهدددب  الك راء ملابدددة مدددن البلددددة اجملدددا رة  صدددا بدددد  

م    لدو الددَير يقضدي بلدى كددل ء بلدى حدده مل  مسده يدداً. فقدانون األمدن العددا جدد  كدل شدي
مسددافر َبلليددل أن  كددون بيددده  ثيقددة  بددال هددوي   فددأذا بدددمها لُ    السددجن ح ى حُيقددس م 

 أمره  ي ضح قصده.
م   ك 1910 من كدالم للسديد يوسدف اْلكديم الالذقدي أحدد قضداة مديندة القددس بدام 

: ...  اليددنقي ضدددمان م قدددائالً 1966طبدددوع   بددي   بددام ابدده ملسددورية  العهدددد العثمدداها امل
رفاهيددة الفقددراء مدددن سددكا؟ا سدددوى اصدداء القددراح، فهدددو قليددل   الصددديف ألن اإلع مددامل قدددائم   

طدددة هبدددا،  مدددن الحيدددوي طدددر نظدددراً إَل قلدددة اليندددابيع   األراضدددي ا ددديالغالدددب بلدددى آَبر ميددداه مل
ر اجلوامدددع طدددر إَل شدددراء حدددا    بدددثمن لهيدددد مدددن َببدددة ينقلونددده مدددن آَبمسدددكنه بئدددر مددداء يدددن

 اصسددداجد ال ي مدددن أ هدددا اصسدددجد األقصدددى.  الدددذي يالحدددد اْليددداة اال  مابيدددة   مديندددة 
القدس يالحد أن اْلياة الدميقراطية ملهدا بلدى الدرغم مدن  جدومل بدائال  ارس  قراطيدة بريقدة   
اْلسددددب  الثددددراء  القدددددم، كددددخلل بلددددي اْلسدددديين،  ا الدددددي،  الدددددا ي،  الن اشددددي ،  جددددار اّلله 
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هم.  ذلو بفضل ان شار اصدارس اصخ صة مب نوع العلوم  الفنون  قد ضم  العدمل الكبي  غي 
من األ سداط ال دعبية،  دا جيعدل ال دعب قسدمال الرلدث رمدا، قسدم م بلدم راق  آخدر غدي م 

طددار العددامل إَل بلددم، أسددوة  عظددم اصدددن السددورية،  إنه قددد م اْلجددا   السددياح مددن مددخ لددف أق
صقاما  اصقدسة  م اهدة اآلرر القدمية، كان    مقدمة األسباا الرئيسة لرقدي القدس لزَيرة ا

اْليددداة اال  مابيدددة  بدددامالً قدددوَيً   رفدددع اْلالدددةاإلق صددداملية، ح ى كدددان بددددمل غدددي قليدددل مدددن 
الرجددال  ال ددبان يقددوم  هددام ال ر ددة  الداللددة للسددياح األر بيددال  األمددركيال   القدددس  سددائر 

 مدن ن ائدج هدذا الرقدي، َبإلضدافة إَل ال دعور القدومي العدريب النبيدل، أن سدامل  طال،أحناء فلجن
اإلخاء  اصوملة بال اصواطنال مدن مسدلمال  مسديحيال،فهم ي َبمللدون العواطدف   كدل مناسدبة 
 السدديما   األبيددامل  اصواسددم بلددى كثددر هددا، ح ى ليعسددر بلددى اصددرء ال فريددس بيددنهم لددوالبعن 

 لبسة  األ اء اصور ثة ال ي ا    هبا فريس مل ن آخر؛.اْلاال  امل بلقة َبأل
 

 طبيعة املناخ
 

تتميز بالمل ال دام  ندا   يدل  جدو مناسدب يالئدم معظدم الدز ار  اصسدافرين الدذين كدانوا ي 
قدداطر ن أفواجدداً أفواجدداً بليهددا   ا ى اصواسددم اصعر فددة.فبالمل ال ددام ي ددهد رددا َبصنددا  اصالئددم 

طقدددة خصوصددداً أن بعدددن البلددددان نسدددان   سدددائر البقددداع اأُلخدددرى   اصدددنالدددذي قلمدددا جيدددده اال
اجملا رة   سم َبصنا  الصحرا ي اجلاا اص هومل له ب ددة اْلدرارة  ار فداع ملرجدة الدرَيح اصو يدة 

 ال ي غالباً ماآ ْحل معها الكثي من أموا  الرمال لصحرا ية.
مدينددة القدددس ال ي قددد  فددوق سددائر   بلددى رأس بددالمل ال ددام اصعر فددة جبمددال اصنددا   أ ي

طقجن  جوملة ارواء العذا الذي ي دده كدل مناطس ال ام  ااًل  اع ملااًل من حيث مالئمة ال
طيبةفقد قال اصقدسي  اصفاً منا  مدينة القدس: ملالشدديدة الدربمل من باا   هذه البالمل ال

ابن قاضي اْلرمال بن ارواء   ليجن هبا حر،  قلهما يقع هبا ثلج.  قد سألين القاضي أبوالقاسم
 هبا فقل : َسْجَسْج الحر  البرمل شديد، فقال: هذا صفة اجلنة.
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 البقاع املقّدسة
طبيعددة ا اْلبددة   فددرة ا دديا   الربكددا    اَل جانددب كددل مددا ذكددر مددن أ يددة اصعددامل   ددال ال

ا سددواه بكثددرة األمدداكن اهددذا البلددد ال طددال كددان  صقدسددةففلجنطيددب فأنددهه   ذا  الددوق  ج ال بمدده
س، طيبدددة غدددرار األقصدددى اصبدددارك،   ربدددة نددد  اّلله يدددونجن مدددا لال  مهدددداً لكثدددي مدددن اصقدسدددا  ال

 موضع ميالمل السيد اصسديح بليده  بلدى نبيندا  آلده السدالم،   دل االسدراء  اصعدرا   غيهدا مدن 
قدال بنهدا: مث سدافر   ، 779طوطة القدس بدام البقاع اصقدسفلما نزل الرحالة ال هي ابن ا 
س،  بليها بنية كبدية  مسدجد  لر  أيضداً يب  ْلدم إَل القدس، فزر    طريقي اليه  ربة يونجن

س،  بدده أثددر جددذع الن لددة،  بليدده بمددارة كثددية  النصددارى يعظموندده أشددد  موضددع مدديالمل بيسددى
ين ال دريفال   بظيم،  يضيفون مدن نبده، مثه  صدلنا اَل الد   اصقددس شدرهفه اّلله رلدث اصسدجد

هلل،  معرجه اَل السدماء  البلددة كبدية منيفدة َبلصد ر اصنحدو  أ آاّلله ر بة الفضل  مصعد رسول
د ة بدددع ابدددن ا  طوطدددة أقوالددده بدددذكر بعدددن اص ددداهد اصباركدددة َبلقددددس ال دددريف فقدددال: فمنهدددا بعدددُ

مصدعد ند   الواملي اصعر ا بواملي جهنم   شرقي البلد بلى  ل مر فدع   جدد بنيدة يقدال إ؟دا
طددن الددواملي اصددذكور كنيسددة يعظهمهددا النصددارى،  يقولددون إن س إَل السددماء،    ا اّلله بيسددي

هبددا،  هندداك أيضداً كنيسددة أخددرى معظهمدة حيجهددا النصددارى  هدي ال ي يددع قددد ن أن قددرب  آقدرب م
لمال ن  اّلله بيسى بليه  بلى نبينا  آله السالم هبا  بلى كل من حيجها ضريبة معلومة للمس 

 س ي برك به ضر ا من اإلهانة ي ْحلها بلى رغم أنفه،  هناك موضع بيسى

 األقصى املبارك
اصسددددجد األقصددددى اصبدددددارك يعددددد مددددن أهدددددم البقدددداع ال ي يددددع قدددددد هبددددا أهددددل ا ى الددددددَي   
السددما ية، فلدديجن اصسددلمون  حدددهم يقدسددون هددذا اصسددجد اصبددارك بددل سددائر الدددَي   األخددرى   

طلددس كددان  لنددا جولددة بددابرة عظدديم َبلددغ االح رام  ال قددديجن. مددن هددذا اصددنكددن رددذا اصسددجد ال
بلى أهدم اصعدامل الدييدة   مثدل هدذا اصسدجد اصبدارك ليعدرا مددى أ يدة هدذا اصكدان  كيدف انده  
كان  مالال حيضن   رحابه الكرمية العديد من اصقدسا  ال ي  هفوا اليها قلوا اصاليال من 

 الناس.
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هلل آاّلله رك هو أ َل القبل ين  رلث اْلرمال ال ريفال  هو  ل مسدرى رسدولفاألقصى اصبا
ة مدددن  معراجددده،  مصدددلى األنبيددداء  يعددداً ليلدددة االسدددراء، فهدددو جدددامع كبدددي يقدددع   اجلهدددة القبلددديه 

طلددس اسددم اصسددجد األقصددى سدداحة اْلددرم القدسددي ال ددريف   مدينددة القدددس.  قدددمياً كددان ي
القدسددي ال ددريف،  قددد بددورك هددذا اصسددجد حيددث  صددفه  بدداَل بلددى ك بددداخل سددور اْلددرم 

بقوله: ¼سبحان الذي أسرى بعبده ليالً من اصسجد اْلرام اَل اصسجد األقصدى الدذي َبركندا 
حولدده لنريدده مددن آَي   اندده هددو السددميع البصددي¾؛. فمفهددوم اصسددجد األقصددى ي ددمل اصسددجد 

األخرى ح ى يومنا هذا،  كذلو ضم هذا   الذي  قام فيه صالة اجلمعة َبإلضافة اَل الصلوا
طابددددة،  الزا يددددة ا  نيددددة، اصسددددجد الصدددد رة اص ددددرهفة،  جددددامع اصغاربددددة،  جددددامع النسدددداء،  ملارا 

طاميددة،  قبددة موسددى، َبإلضددافة اَل األر قددة  اصنددائر  اصصدداطب  األبددواا  اآلَبر  الزا يددة الددبجن
ج ملأُم اصسيح بليده  بلدى نبيندا  آلده  غرا السكنكما  ضم ساحة اصسجد األقصى  راا مر 

الصددالة  السددالما   ددراا لكددرَي  الددد حيددمل صددا ب ددر   اصالئكددة أثندداء  قوفدده للصددالة  دديالمل ابندده 
ا بقبدول حسدن  أندب هدا نبددا اً  حيدمل كمدا  رمل   ك اا اّلله  بداَل حيدث قدال: ¼ا قبهلهدا رهبده

  لددو هددذا بندددها رلقدداً قددال َي مددرج أ ه حسددناً  كفهلهددا لكددرَي كلهمددا ملخددل بليهددا ا ددراا  جددد 
قددال  هددو مددن بنددد اّلله إنه اّلله يددرلق مددن ي دداء بغددي حسدداا. هنالددو ملبددا لكددرَيه ربددهه قددال راه 
هب   من لدنو ذريهة إنهو  يع الدباء. فنامل   اصالئكة  هو قائم يصلهي   ا راا أنه اّلله 

¾؛. يضم هذا اصسدجد  حصوراً  نبيهاً من الصاْلاليب هرك حيمل مصدهقاً بكلمة من اّلله  سيهداً 
هلل آاّلله أيضاً مخلذن خليل اّلله ابراهيم  مكان اع لاله للعبداملة،  فيده القبدة ال ي بدر  منهدا رسدول

هلل مدددع سدددبقة مدددن األنبيددداء،  قبدددة آاّلله اَل السدددماء   قدددع فدددوق اصكدددان الدددذي صدددلى فيددده رسدددول
 السلسلة  مصلهى جربيل  مصلهى ا ن

 األقصى واألثر التعليمي
كدان اصسددجد األقصددى مركدزاً للحيدداة الفكريددة   مديندة القدددس.  ذلددو  دا قددام   سدداح   
 مدددا حوردددا مدددن مؤسسدددا  بلميدددة  مددددارس  مدددو َب   مل ر ْلفدددد القدددرآن  ملراسدددة بلومددده  مل ر 

علميدة للحديث ال ريف  ل اَي  خوانس،  معاهد بلمية أ  كليا  جامعية   بقدد فيهدا اْللقدا  ال
طددس  العلددوم الرَيضددية لدراسدة العلددوم ال ددربية،  بلدوم اللغددة العربيددة  ال اريدخ  بلددم الكددالم  اصدن

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة 

 14 

 غيها من فنون العلم. قد صوهر أحد ال دعراء مل ر اصسدجد األقصدى  مدا أقديم فيده مدن مددارس 
 قائاًل:

 ّلله َبل   اصقدهس جامع        هَبََر النواظر مل ره  ضيا ه    
طلعدددده قددددب يدددده  ددددا ه        حيددددث مندددده اجلوانددددب  اسددددعا   ولددددي         له  ا         

 اصدارس حوله قد أشرق          م مل من أشجاره أفيا ه
 

 األقصى والدور االجتماعي
كان لألقصى اصبارك  مالال مل راً ا  مابياً مهماً، فلم يكن األقصى  رمل مسجداً يدل قدي 

وسددهم  ببددامل هددم فحسددب،  اعددا هددو اصددل قددى اال  مددابي طقفيدده اصسددلمون إثددر  ددارس هددم ل
الوحيدد لد  ى فئدا  ال دعب فضددالً بدن سدائر الدز هار  السدوهاح الددذين يصدلون إليده َبصئدا  خددالل 

 األسبوع الوامل.
طددال اصسددلمة،    هددذه  بعبدارة اُخددرى األقصددى هددو اصدرسددة اال  مابيددة العظمددى   فلددجن

طوائف فاليكامل مير يوم إى  يقبل مع    بارا ال عوا  ال اصدرسة اصباركة  ل قي فئا  اصج
أ س جدمل  حيلهون بدال اصسدلمال هنداكومن هندا كدان اليهدومل يؤكدد ن بلدى اغ صداا األقصدى، 
فهددم يرمددون بددذلو شددله هددذه اصوجددة اال  مابيددة بددل القضدداء بليهددا  نفيهددا مددن الوجددومل حبيددث 

مدن السدهل اليسدي ردم القضداء بلدى فئدا    طه أيدة بالقدة فيصدبحيغد  اصج مع م   اً ال را 
 االس يالء بليهم. َبلفعل، فقد  صدلوا اَل هدذه الغايدة  ا   ا اصدج مدع اثدر اس يالئهدم بلدى 
القدس  طدرملهم للمسدلمال بنده ا لدو الصدورة اصفجعدة الداميدة ال ي اقدرح  قلدوا اصسدلمال  

 كافة  اجر  ملموبهم العزيزة بكل غزارة.

 دور األقصى السياسي
بقدددي األقصدددى اصبدددارك طيلدددة أَيم العدددد ان اليهدددوملي كمركدددز اس را جيدددي  صددددر منددده الدددر ى 

طدددال، فدددال اريدددخ كدددان  مدددالال  القدددرارا  السياسدددية اْلا دددة امل خدددذة الاء الوضدددع القدددائم   فلدددجن
طددال بلددى أثددر ا  مابددا يسددجهل اصواقددف السياسددية ا الدددة ال ي ي خددذها اصسددلمون   فلددجن

طلددددس  مددددؤ مددددر ل ملا ل األ ضدددداع ألقصددددى اصبددددارك  ا خدددداذهم لدددده كمقددددر  مددددنهددددم امل  اصددددلة فا
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السياسية القائمة  ما ميكن ا خاذه من قدرارا   مواقدف مصديية ميكدن أن  صدد العدد  اليهدوملي 
  جربه بلى رفع يديه بن القددس اصبارك. لعدل خدي شداهد بلدى ذلدو هدي االن فاضدا  اصدجن 

طلس  من حيقس   احوال هكذا ان فاضا  جيدها قد انمرة ال ي قام     جه العد ، فالذي 
 اصسجد األقصي.

 االسالم واألقصى املبارك 
يعددد اصسددجد األقصددى مددن أهددم األمدداكن االسددالمية  أقدددمها، فهددو ره مسددجد بددين بلددى 

    الصدددالة قبدددل أن لَ طدددر  جدددوههم قدددِبَ األرف بعدددد اصسدددجد اْلدددرام،  قدددد  َله اصسدددلمون ا
اصسدددجد اْلدددرام،  مدددن هندددا بدددرا أب َل القبدددل يدددن، مثه أمدددر اّلله سدددبحانه   بددداَل طدددر يولهوهدددا ا
طددر اصسددجد اْلددرام حيددث قددال  بدداَل: ¼قددد نددرى  قلددهب هلل صددال أبن يولددهوا  جددوههم االرسددول

طدر اصسدجد اْلدرام  حيدث مداآكن م  جهو   السماء فلنولينو قبلة  رضاها فوله  جهو ا
لملامل ار َبط اصسددلمال َبصسدجد األقصددى صددا حدددث   اقعددة االسددراء  قددد اطددرهفولدهوا  جددوهكم ا

 اصعدددرا  ال ي كدددان  بدايدددة للصدددلة الفعليدددة بدددال االسدددالم  اْلدددرم القدسدددي ال دددريف، فمدددن هدددذا 
هلل  معراجه.  بعد ما يربدوا بلدى سدبعة ب در بامداً مدن االسدراء اصكان اصقدس كان مسرى الن 

اصر يب  اصقددس  ذلدو   العدام ا دامجن ب در مدن ارجدرة  اصعرا ، كان  جيوا اصسمال  ح
 هلل خبمجن سنوا .أي بعد  فاة الرسول األبظم

 القدس يف عهد اخللفاء
هلل  كمددا ان بالقددة اصسددلمال مددع اصسددجد اصقدددس كددان  ملحوظددة  فائقددة   بهددد الرسددول

مال  جددرى مددن هلل غدداا بددن اصسددل هلل، فبددالرغم مددن أن الرسددول األبظددمكددذلو هددي بعددد  فددا  
طددوة  احدددة بعددده مددا جددرى مددن أحددداث يندددى رددا اجلبددال إال ان بالقددة اصسددلمال مل   راجددع  

بدن القدددس ال ددريف ا الملامل  ا صدداالً   رقددة اكثددر مدن السددابس خصوصدداً صددا شددعر اصسددلمون ان 
 اليهومل يريد ن اقصائهم بن هذا اصكان اصبارك.
  اصقدددس  ذلددو بلددى أثددر ملبددوة صددفرا  ينددوس ففددي بهددد بمددر مددثالً  سددلهم اصسددلمون الدد 

طريددددو القدددددس آنددددذاك  ك ددددفوا بددددن مكددددان الصدددد رة اصباركددددة ال ي ُطمددددر   ح  األنقدددداف ا 

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة 

 16 

 النفاَي ،  قد  سابس الناس    فسوا   ذلو العمدل ح ى  م  نظيدف اصكدان اصبدارك،  ظهدر  
 الص رة.القدس   بهد األمويال

 
الددذي شددغل اصسددلمون َبل رهددا   ال  افدده  حنددهاهم بددن مددن  األبددوام  جدداء بهددد بددين أميددة 

ء االسدالم  جعلهدم يركضدون خلدف اصالهدي  اصلدذا  مل ن ان يدل ا  ا إَل بظدم اصدؤامرا  مباملى
ط هبموَبلرغم مدن ذلدو كلدهه إال أن اصسدلمال آندذاك مل ي ركدوا ا صدارم الوثيدس  ال حدي ا ي

ة بلدددى الصددد رة اصباركدددة مدددن جديدددد فبعثدددوا َبلرسدددائل َبلددد   اصقددددس، حبيدددث ا؟دددم ارامل ا بنددداء قبددد 
 اصكا يب اَل اْلكام   ا ى األمصار معربال بدن رغدب هدم   بنداء قبدة الصد رة  اصسدجد 
األقصددددى.  َبلفعددددل، فقددددد جدددداء  اصوافقددددا   فددددين ْحاسدددداً   أييددددداً، فجمعددددوا األمددددوال  الصددددنهاع 

د خصدي لدذلو خدرا  مصدر لسدبع سدنال،  اصهندسال  رصد ا رذه العمارة أمدوااًل طائلدة،  قد 
  ضدع اصدال   قبدة صدغية بدين    صدحن اصسدجد األقصدى ملقبدة السلسدلةا  أسدند االشدراا 
بلى البناء اَل رجاء بن خيوة،  غيه. ف يد  بربكة اّلله قبة الص رة بلدى عدوذ  قبدة السلسدلة، 

اندب ال درقي مدن اصسدجد  قد اس غرق البناء سبع سنال،    أ اخر بهد ببداصلو ا؟ددم اجل
   مه اصالحه.

 العهد العباسي
ريثما انقضى العهد األمدوي  اس  َل العباسديون بلدى رقداا اصسدلمال راحدوا يصدبون جدام 

آالد  ا. غضبهم  حقددهم الددفال بلدى اصسدلمال قاطبدة سديما ال ديعة  العلدويال اصدوالال ألهدل
طددوة العباسدديال ح ى قددال قددائلهم:َي    س حقدداً ان الندداس  رْحددوا بلددى العهددد األمددوي صددا رأ ا
طدرح هندا هدو: اس   النارالسدؤال الدذي يظلم بال أمية ملام لنا                بدل بين العدب

  مثدل هكددذا ظدر ا كيددف كدان  بالقددة اصسدلمال َبلدد   اصقددهس؟ فهددل بقدوا صددامدين  مل ي 
مل ن ذلددددددو  شددددددغل هددددددم   طددددددوة العباسدددددديال حدددددالراجعدددددوا بددددددن  الئهددددددم صقدسدددددا هددددددم أم ان س

أبنفسددهمال اريددخ ينقددل ان اصسددلمال الملامل  بددالق هددم َبلدد   اصقدددس،  كمددا يقولددون الضددغوطا  
ال  لددد سددوى االراملة  ال حدددي  الصددمومل، فلمددا ُأصدديب اصسددجد األقصددى بزلددزال مدددمر بددام 

آم ا فددس اصسددلمون بلددى  بمدديه  أبغلددى األمثددان  َبلفعددل  م  بمدديه،    بددام 747  130
م  قع للزال آخر   بهد اصهدي العباسي ا كا ا اصسلمون  ارة أخدرى   771 ، 155
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بدددا نوا بلدددى بنائددده   بمددديه  اصدددالحه  ابدددامل   اَل الصدددورة ال ي  ليدددس  كدددان     قلدددوا 
 اصسلمال.

طدو هدا  صا ُأصيب  الد لة العباسية َبلضعف  ال مزق   القرن ا امجن ارجري جدرهاء س
الدددذين أبددداثوا الفسدددامل   األرف  سدددفكوا ملمددداء العبدددامل ظهدددر  آندددذاك مل يدددال    جدددور سدددالطينها

هزيلة اضافة اَل ضعف الد لة الفاطمية   مصر كل ذلو جعل ا ر َب  ن هز الفرصة، فجههز  
طدددداًء ملينيدددداً هبدددددا االس يددددالء بلددددى الدددد   اْلمددددال  الصددددليية العارمددددة ال ي ا خددددذ  لنفسددددها غ

م،  اس حبددي  األبددراف  اصددم لكددا   مل 1099 ، 493س بددام اصقدددس، فأقدداموا  لكددة القددد
يرابوا حرمدة  قدسدية اصسدجد األقصدى، فحولدوا الصد رة اصباركدة اَل مدذبح نصدراه   ضدعوا ال 
ماثيل فوقها،  شوهوا معامل امسجد األقصى اصبارك، فبندوا بلدى  رابده جدداراً إلخفداء معاصده  ا 

 وا الكثي من اصسلمال رجاالً  نساًء  أطفااًل.خذ ا من اصسجد سكناً جلنوملهم،  ذحب

 يف العهد الفاطمي
  ْلفظهددا مددن 1413التدداريخ ينقددل اندده   العهددد الفدداطمي  م  جديددد قبددة الصدد رة بددام 

 آرر ال برية اجلوية،  قد   ال  ال جديدا    بهدهم ل .ل اْلرم القدسي اصبارك بكامله.
 

 يف عهد املماليك
 اْلكددم قرابددة ثالثددة قددر ن، قضددوا جانبدداً منهددا   القضدداء بلددى مددا  بقددى اسددتمر اصماليددو  

م  1291آه، 690مدددن الصدددليبيال..  قدددد اس سدددلم    بهددددهم َبقدددي االمدددارا  الصدددليبية بدددام 
 كما  مكن اصماليو من صده الغز  اصغو    براثنهم مرة اُخرى.

ْحدل مثدل هدذه النقدوا   كما انه  م    بهدهم بدة  جديدا  لعمدارة اصسدجد األقصدى،
ا فدددورة بلدددى جددددران اصسدددجد أ ددداء ا لفددداء  األمدددراء  اصلدددوك الدددذين  طوبدددوا   كدددل مناسدددبة 

 َبْلفاظ بلى هذا األثر االسالمي ا الد.
بامددداً 88  جدددرمل ان  سدددلم اصسدددلمون القددددس بعدددد اخدددرا  الصدددليبيال بقيدددب اح الل ملام  

طههر  قبة الص رة من ال ماثيل رر االسالمية، ابملوا بلى الالة ال شوها  ال ي ْلس  َبآل
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 ارياكدددل ال ي  ضدددع  فوقهدددا،  اليدددل اجلددددار الدددذي  ضدددعه الصدددليبيون بلدددى  دددراا اصسدددجد 
 األقصى،  أمر ا جديد،  نقل اَل اصسجد األقصى اصنرب الذي صنع   حلب.
مددالال بعضددها كمددا ا؟ددم مددأل ا اصسددجد  اْلددرم القدسددي ال ددريف بنسددخ مددن القددرآن الكددرج 

 فوظددداً اَل اآلن،  كدددذلو شددديد  العديدددد مدددن اصددددارس االسدددالمية،  لعدددل الدددذي ي ابدددع بهدددد 
ء   بدهم اصدرسة األفضلية، اصماليو جيدهم قد اه موا ب كل جيد  دينة القدس  قد ان ى

كنها   بددرا قدددمياً َبليددهة، حبددارة اصغاربددة،  قفهددا بلددى الفقهدداء َبلقدددس. مث  حددول  اَل ملار يسدد 
ط  ي صدل  وضدع الدرباق ال دريف آه مدا حيدي588فقراء اصغاربة.  أ قف اصلدو األفضدل بدام 

طقدددة الواقعدددة اَل مدددن أراف   غيهدددا، بلدددى أهدددل اصغدددرا، فقيدددل لددده ملحددديه اصغاربدددةا  هدددي اصدددن
اجلنوا من اْلرم.  أن أصسجد العمريَّ الواقع   اجلنوا من ساحة كنيسة القيامة،  بده مندارة 

 آه.87جده  قبل سنة: اس 
 مث جاء بعد األفضل اصلو اصعظهم بيسى بن أْحد بن أيوا.. الذي أن أ ثالث مدارس.

 

 يف عهد األتراك العثمانيني
بلددى الددرغم مددن ان األ راك العثمددانيال رددم مسددا ئهم  مثددالبهم اصعر فددة   ال اريددخ، اال ان 

الفائقدددة، فأقددداموا بددددملاً مدددن العمدددارا   اصدددؤرخال ينقلدددون ا؟دددم ا لدددوا اصسدددجد األقصدددى بنددداي هدددم
م،   م    سددددعة اصسددددجد ليصددددل اَل 1552 ، 960االسددددالمية،  أقدددديم  ال كيددددة العثمانيددددة، 

بمدوملاً 53م برضاً،  أضيف بدمل من األبمددة الرخاميدة ليصدل بددملها اَل  55م طواًل  80
 سارية.49رخامياً   

م    30ار فابهددا   بهدددهم  قددد اجددري   جديدددا    حسددينا  لقبددة الصدد رة ال ي بلددغ 
طددددى َبجلددددي،  الثانيددددة مددددن ا  ددددب اصصددددفهح كددددون  مددددن قددددب يددددن، اال َل مددددن ا  ددددب اصددددغ

َبلرصا ،   م نق هما َبآلَي  القرآنية. كما .ل  ال جديدا  خ بة الص رة اص رفة، حيث 
م.  ام مل  13م  بدددددرف 18طدددددول أقددددديم حوردددددا ملرابدددددزين مدددددن ا  دددددب بدددددى شدددددكل مربدددددع ا 

 طال  القدسال جديدا  ل .ل اْلرم القدسي ال ريف.اليهومل   فلجناالصالحا    
طدال  ي أمدل   حواملثهدا ان هناك سؤال بغاية األ ية ينبغي لكل من يبحث قضية فلدجن

طددال يضددعه نصددب بينيدده   خددذه بعددال االع َبر أال  هددو هددل كددان اليهددومل منددذ القدددم   فلددجن
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ا السدددؤال اصهدددم يلدددزم الرجدددوع اَل االحصدددائيا     القددددس َبلدددذا  كمدددا يددددهبونللجواا بلدددى هدددذ
الدقيقددة ليك ددف ليددف مددا يدبيدده اليهددومل، فمعظددم االحصددائيا  اصوثقددة  نددي بلددى ان اليهددومل مل 

م فمددددا َبلددددو َبالبدددددوام ال ي قبلهددددا ال ي كدددددان 636طددددال   بدددددام يكددددن رددددم أثدددددر   فلددددجن
 اً  مرراً.طال  ي رململ ن بلل   اصقدس كرار طون فيها   فلجناصسلمون يقن

 ح ى   بلددور الر يددة الاء هكددذا موضددوع  لكددي اليكددون اْلددديث  ددرمل املبدداء فددالأبس مددن 
ء العزيدددز كيدددف ان اليهدددومل مل يكدددن ردددم أثددددر   ط القدددارىالرجدددوع إَل  لدددو االحصدددائيا  لنحدددي

طدددال مدددن اصسدددلمال  أصدددبحوا هدددم طدددال،  اعدددا َبل ملر  شددديئاً ف ددديئاً جددداء ا  اح لدددوا فلدددجنفلدددجن
 بينما بلمسلمون كالغرَبء الذين ال قة رم  ال ل   القضية.األسيامل 
يددددوم ا ح اصسددددلمون القدددددس االحصددددائيا   قددددول اندددده اليوجددددد يهددددوملي 636  بدددام 1  

  احد فيها..
-طال  ذكر أن فيهدا مل م لار بنيامال  مل ال، االسباه فلجن1170  1171  بام 2  
ما مل يكدددددن   القدددددددس إال 1170  1171  نفددددددجن القدددددرن اصددددددذكور، مل3يهدددددوملي.  200

 235-يهوملي  احد مل اريخ القدس لعارا العارا   .
م ك ا موسى بن حنمان جي ندي: أن   القدس بائل يدن يهدوملي 1267  بام 4  

بعددد ذلددو بنحددو ثالثدددة 5ا.  1/550قسددم1طددال  /يددن يعملددون   الصددباغة غددبالمل  فلددجن
 يهوملَيً.115م بلغ بدملهم   القدس 1560قر ن 
-م بجدز يهدومل القددس  بددملهم مل 1670  النصف الثاه من القرن السابع ب ر 6  
 2335يهوملَيً بن ملفع ملينهم البالغ ألف قرا ا اريخ القدس لعارا العارا .150
يهدوملَيً.  قبدل هدذا 115  150را ح بدملهم بدال  1560  1670اذن من سنة   7  

م   1516العهد ال ركي بدأ سنة ط.  حنن نعرا أن ال اريخ، كان   القدس بائل ان فس
طدال،  معدىن هدذا أن العهدد ال ركدي اس مل القددس  فيهدا بائدل ان قدد يكدو ن مدن وسدة فلجن

 أش ا  إَل ب رة.. فوصل بدملهم ى اصائة   بداية اليهومل، أ  بعد البداية بقرن  قريباً.
ب در حدوا   طال كلها   النصف األ ل من القدرن ال اسدعكان بدمل اليهومل   فلجن8  

مثانيددة آالا يهددوملي، كمددا ذكددر موسددى حدداييم مددن فيددوري، الثددريه االوليددزي اليهددوملي ملالعددامل 
 كددانوا مددولبال بلددى أربددع مدددن هددي: القدددس،  طددربَي، 300-العددريب  لددنجالء بددزه الدددين    
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يهدددوملي.  12000طدددال حندددو  م بلدددغ بددددملهم   فلدددجن18145  سدددنة 9 ا يدددل،  صدددفد.  
م بلدغ 1890طال كلها.   سنة نسمة   فلجن24000غ بدملهم  م بل 1882  سنة 10

نسدمة 50000م بلدغ بددملهم  1900طال كلها.   سدنة نسمة   فلجن47000بدملهم  
 85000م بلغ بدملهم .1914طال.   نسة   فلجن

طال. قددددد نقددددي نسددددمة   فلددددجن56000م بلددددغ بدددددملهم  1918م  1916   سددددنة 
م بلددددددغ بدددددددملهم  1922لعاصيددددددة اال َل.    سددددددنة بدددددددملهم   هددددددذه اْلقبددددددة بسددددددبب اْلددددددرا ا

طدداه،  كددان  نسددب هددم  سددا ي الددف نسددمة، اي بددامل ا اَل الددزَيملة مددع العهددد الددربي83000
كدددان بددددمل سدددكان مديندددة القددددس   اصددددة ال ي كدددان   ح  11طدددال كلهدددا  ا   فلدددجن11
السكان   نسمة  قد بلغ بدمل اليهومل من  موع 11000-طرة ابراهيم َبشا اصصري مل سي

ا؟دددددم كدددددانوا   اا ملاء األمدددددر 12ما.  1813  1840خدددددالل بدددددام مل3000-القددددددس مل 
ط مل ن احددددداث ضددددجيج..    أَيم ابددددراهيم َبشددددا، أصددددبحوا يعلنددددون بددددن يقفددددون بنددددد اْلددددا 

 جوملهم َبلبكاء  العويل  الصرا ، كما  قول الوثيقة اصوافقة اصنقولة من ا فوظدا  اصصدرية بدام 
طانيا قد أبلن  ْحاي ها للدر ل  ار س ان   اليهدومل   سدورية قد كان  بري . هذا   1255

طدددا ، أ ل طانيدددا  وافقدددة السدددلطدددال،  كدددان مدددن جدددرهاء ذلدددو، أن أقدددام  بدددري جبدددل لبندددان  فلدددجن
طدال، م   جده  جهوملهدا ْلمايدة اجلاليدة اليهومليدة   فلدجن1836قنصلية غربية   القدس بدام 
طانية   الكما يقول  قريدر القنصدلية ال غل ال اغل للقنصلية الربي كان  مسألة ْحاية اليهومل 

 ما.؛1938  1914طانية ملالربي

 من هم الصهاينة؟
ة األمدور أصدبحوا بعد أن كان اصسلمون   فلجن طال اصسلمة هدم األسديامل  مدن بيددهم ألمده

رين الدذين الرابددي ردم  الحددامي يدذ مل بددن حقدوقهم اصسددلوبة    األبدوام األخددية كالعبيدد اصهجدده
 من قبل اليهومل.السؤال الذي يفرف نفسه هناهو: صاذا حدث ذلو؟  ما الذي  غي؟

طددال،  اليددوم أصددبحوا هددم األرَبا فبدداألمجن   كمددا نقلنددا  كددان اليهددومل ال أثددر رددم   فلددجن
ن طل يوم بلى الوجدومل إال  يغداملر اصسدلمون مد طينيون الغرَبء.. فاليكامل ي أُ   النعم  الفلجن

ء مهم قد  غي، فيا رى ماهو؟اجلواا بلدى ذلدو طال لرافا  بعد أخأذن ح ماً هناك شيفلجن
ط ملائددب الصددهيونية اليهومليددة العاصيددة  لددو اصؤسسددة اصنامليددة اَل طدديأن اليهددومل أسسددوا بعددد   
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طويدل الدذي كدانوا فيده خدالل إجيامل كيان خا  لليهومل خيرجهم بن حالة ال غرها  الد  ا  ال
ططوا را  نظهر ا اصاضيوَبلفعل، فقد بذر ا  لو البذرة  أسسوا هذه اصؤسسة بعد أن   السنال

ألهدددددافها  مددددر كددددزا هددددا مليدددداً فدددداس طددددابوا   يددددوم مددددا أن يددددجن ملر ا بواطددددف الددددد ل العظمددددى 
طدددوا بليهدددا ح ى أبدددد  اس بدددداملها ال ام صسددداند هدددم  ملبمهدددا ا دددالي رمعدددال ة بلدددى  يضدددغ

طدار العدامل امل  ال غرها اصجن مر اللهذان با  ا اليهومل   ا ى أقطهذلو  جومل حالة االف
طداع فضاًل بن منبوذي هم بال ال عوا حداهم  ب كل جددي اَل العمدل ليدل ؟دار  بدال اندس

من أجل إجيامل كيان مجن قل رفما هي  لو الصهيونية؟  ماهي أهدافها؟  من هم اصؤسسدون 
 را؟  كيف ن أ    ربرع ؟

 

 احلديثةالصهيونية 
هددي حركددة سياسددية اس بماريددة أسددبغ  بلددى اليهددومل صددفة القوميددة  االن مدداء العرقددي،   مل  

ء األمددر بددارف  هددذه اْلركددة اندددما  اليهددومل   أ طددا؟م اَل حددل اص ددكلة اليهومليددة. ففددي َبملى
طدددال لابمدددة أن ردددم فيهدددا حقوقددداً  ارخييدددة  ملينيدددة.   الق  األصدددلية  ملفدددع هدددم للهجدددرة اَل فلدددجن

طال.بلمدداً أبن الصددهيونية امع ايونيددة أبهددداا االس بمددار   إقامددة مل لددة يهومليددة   فلددجنطدد م
اْلديثددة هدددي كددذلو، بقيددددة سياسددية   دددة بددن مدددورر  أ ر بيددة م بددددملة  مركبددة، م جدددذرة   
الواقدع اال  مددابي  االق صدداملي الددذي باشدده اليهددومل   اجلددي  ا  ملاجلمابددا ا أب ر َب ال ددرقية 

ج معددا  األ ربيددة ب ددكل بددام   ؟ايددة القددرن ال اسددع ب ددر اصدديالملي.  قددد ار َب صددو ،  اصدد 
ط هبذه األيديولوجية العديدد مدن اْلركدا  السياسدية كداالا راكيدال  ال حدريفيال  ا دافظال. ا 

 قددددد  ددددع كددددل هددددذه اال جاهددددا  امل  فددددرة اع قاملهددددا اصدددد  رك أن اليهددددومل منددددذ  ارخيهددددم القدددددج 
ن ذلدو قدد مدنحهم حقوقداً قوميدة رنيدة، صدامدة بدرب الدزمن،  غدي قالدة ي كلون أمة  شعباً،  أ

لدددل غدددي،  أن  لدددو ا صوصدددية قدددد جعدددل  مدددن اليهدددومل شدددعباً غدددي قابدددل لالنصدددهار   بدددو قدددة 
 اْلضارا  األخرى.

طددال منددذ بددام كددذلو يدددبي الصددهاينة أن ال ددعب اليهددوملي قددد  جددد َبس مددرار   فلددجن
ال ي باشدددها اليهدددومل بعدددد  شدددريدهم بلدددى يدددد الر مدددان قدددد ق.م،  أن حالدددة اصنفدددى الددددائم 63

آ ضعهف أبداً من جذ ة رغب هدم  ضع هم   موقع الغرَبء   أحناء العامل،  أن هذه اْلالة لن
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للعددوملة اَل أرف أجدددام، بددل خلددس    نفوسددهم اس بددداملاً ملائبدداً للنضددال بلههددم حيصددلون بلددى 
اق رحدددوا بلدددى اليهدددومل أن يدددن ظدددر ا االنقددداذ أرف خاصدددة هبدددم.  هكدددذا فدددأن الصدددهاينة األ ائدددل 

اإلري رم مدن اصنفدى، بدل بلديهم أن ينجدز ا االس قدالل  االندع اق بدن طريدس  نظديم أنفسدهم، 
  أن ي ْحلوا مسؤ ليا هم لكي يوقفوا اصألق امل  اصل من االغ راا  ال وق اْلامل للعوملة.

 َب،  َبص دابر  اال جاهدا  اصعامليدة  قد حفز  اْلركة الصهيونية بنمدو اْلركدة القوميدة   أ ر 
طلدب الرئيسدي ردذه لليهوملية ال ي ظهر ،  مورس  ب كل خدا    أ ر َب ال درقية.  كدان امل

طددال  لددو الددبالمل ال ي اْلركددة هددو  ا لددة  شددكيل كيددان يهددوملي مددجن قددل قددائم بددذا     فلددجن
أن دددأ ا بلدددى  راهبدددا أ ل يدددزبم الغبيدددة مدددن اليهدددومل أ؟دددا ملكيدددة يهومليدددة قدميدددة إلسدددرائيل،  ال ي 

 امرباطورية رم قبل ألفي بام.َّ 
 

 املؤسس األول للصهيونية
كان ثيومل ر هي لل   اصؤسجن األ ل للصهيونية اْلديثدة  قدد أشدار اَل اليهدومل أن ي دكلوا 
مل لددة يهومليددة خاصددة هبددم،  أن يهومليددة هددذه الد لددة جيددب أال ع مددد بلددى اجلوانددب الدينيددة أ  

 فضائلها،  إعا جيب أن  ع مد بلى ال كل القومي اليهوملي.اإلخال  لليهوملية   
 ب دددكل أكثدددر  حديدددداً، فدددأن االنبثددداق القدددومي للصدددهيونية كدددان الدددن جيدددة اصباشدددرة للعدددداء 
العرقي   ؟اية القرن ال اسع ب ر اصيالملي   أ ر َب حيث ملفع ذلو  جموبة من اصفكرين 

م ك ا 1882وجددددة العددددداء هددددذه.    بددددام اليهدددومل، خاصددددة   أ ر َب ال ددددرقية لددددل صددددي ص
ليوبنسدددكر بيدددا ً  ح  بندددوان (االندددع اق الدددذا ي لليهدددومله،  فيددده رأى أن اليهدددومل    يدددع أحنددداء 
العدددامل قدددد ركدددز ا بلدددى العمدددل    ددداال  اصدددال  ال جدددارة،  ن جيدددة لدددذلو اا قدددد ا أي ا صدددال 

طددة َبإلن ا   حراثددة األرف. ا  َبآلخددرين. كمددا ا؟ددم اا قددد ا اح رام اجلمدداهي العماليددة اصددر
 اق رح بليهم أن يقرر ا قرهم أبيديهم، فيجن بمر ا األرف،  يقوموا ا طويرها،  يركز ا بلدى 

م شدكل  عيدة أصددقاء صدهيون ال ي أصدبح  فيمدا بعدد أ ل  عيدة 1884الزرابة.    بدام 
 طال.هاجر  اَل فلجن
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 منظري الصهيونية
اا يهدددومل مدددن أمثدددال فالملميدددي جابونيسدددكي،  موسدددى كمدددا  أثدددر  اْلركدددة الصدددهيونية بدددو ه 

هدجن،  ب دكل أكثدر أ يدة  بددومل ر هدي لل، الدذي  بدىن الحقدداً فكدرة  أسديجن كيدان يهددوملي   
طدددة ال حدددول   أهدددداا اْلركدددة طدددال.  قدددد كدددان مثدددل هدددذا ال بدددين مدددن قبدددل هدددر لل ندددسفلدددجن

ضدمن لليهدومل بعضداً مدن  طثقافدة اليهومليدة اَل إن داء كيدان قدوميالصهيونية من  رمل بعث بسي
طدرة السياسددية   شدؤ ن حيدا هددم.  هكدذا بدددأ   اْلركدة الصدهيونية بقيدددة سياسدية  طددور  السدي

طددال، اَل  بددين  شددكيل كيدددان فكددر هددا مددن اْلضددور الثقدددا  ضددمن اجلمابددة اليهومليددة   فلدددجن
.  قدد لقدي  سياسي، قد يرقى فيما بعد إَل مل لة،    أ مل يكن غالبية السكان فيها مدن اليهدومل

هدددذه الفكدددرة ال فافددداً شدددعبياً حوردددا مدددن قبدددل اجلمابدددا  اليهومليدددة بعدددد بدددر ل القيددداملة السياسدددية 
اجلديدددة الصددهيونية  بلددى رأسددها ثيددومل ر هددي لل.  كددان هددي لل قددد املهبددى أنه أهددداا اْلركددة 
م م ى  عددد  وا الصدددهيونية آندددذاك هدددي  حقيدددس ار َبط قدددوي جيمدددع اليهدددومل   أحنددداء العدددامل،  ا؟ددده

ة اصؤكددددة بلدددى أن  صدددبح فلدددجن م   يدددوم أ اصدددر القوميددده طدددال ال ارخييدددة  طنددداً قوميددداً  احدددد فدددأ؟ه
م، ك ا هدي لل، اصؤسدجن 1895سيصلون إَل ذلو اردا السامي  إن طال الزمنو  بدام 

اْلقيقي للصهيونية اْلديثة  الدذي  ح  قيدامل    م بقدد اصدؤ مدر الصدهيوه األ ل   َبلل سدنة 
ابددده ال دددهي ملالد لدددة اليهومليدددةا.    هدددذا الدددو اا رفدددن هدددي لل فكدددرة ذ َبن م ك 1897

اليهومل   ثقافا  الد ل ال ي يعي ون فيها،  ملبا اليهدومل اَل أن يوحدد ا جهدوملهم  يبندوا مل لدة 
طدددال نظدددراً خاصدددة هبدددم.  قدددد رأى أن اصكدددان األمثدددل ل حقيدددس هدددذا اص دددر ع هدددو أرف فلدددجن

طددال اق و األرف.  مددن أجددل  حقيددس االس يددالء بلددى فلددجنط الرئيسددية لليهددومل ا لدد للددر اا 
طدال،  أن هددا  رح هي لل  شكيل ملشركة يهومليةا  كون مسؤ   هدا اك سداا أرف فلدجن

طينيدددة   شدددرا بلدددى لرابدددة   عيدددة  لدددو شدددكيه ال دددركة هدددو أن  مدددول شدددراء األراضدددي الفلدددجن
ة الصددهيونية لقدداملة الددد ل األراضددي.  أن ال ددركة أيضدداً سددوا  قددوم عيضدداح مددزاَي االس را جييدد 

األ ربيددة للحصددول بلددى مبددارك هددم   أييدددهم رددا. أمددا اصبددالغ الاللمددة لدددبم اص ددر ع الصددهيوه 
فسددوا  أ ي مددن ارددومل األثددرَيء اصنددد ال   مددج معددا  أخددرى  الددذين اليرغبددون   ارجددرة اَل 

ومل الفقددراء الددذين طددال هددم مددن اليهدد طددال.  اق رح هددي لل أن يكددون اصهدداجر ن اَل فلددجنفلددجن
ءلديهم يهابون خسار   من جرهاء هجر هم،  أنه مل ر هؤالء اصدجن  طندال األ ائدل جيدب الشي
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طبقدددددا  األخدددددرى لدددددالس طيدددددان   أن يكدددددون لرابدددددة األرف  خلندددددا  يغدددددري اآلخدددددرين مدددددن ال
طينوقددددد  شددددكل الددددرب مج الصددددهيوه   اصددددؤ مددددر الصددددهيوه الددددذي بقددددد   َبلل   بددددام فلددددجن

جدداء   الددرب مج مانصدده: ملإن غايددة الصددهيونية هددي خلددس  طددن لل ددعب اليهددوملي م،   1897
طددال يضددمنه القددانون العددام، أمددا  سددائل  حقيددس هددذا اردددا فكددان  العمددل بلددى اس   فلددجن

طة العمال العدال  اْلدرفيال  ال جدار اليهدومل  فدس أسدجن مناسدبة،   نظديم طال بواسبمار فلجن
طة منظما   لية  مل لية   الءم مع القوانال امل بعة   كدل بلدد، طها بواساليهوملية العاصية  را 

طددوا  ال مهيديددة للحصددول بلددى   قويددة   غذيددة ال ددعور  الددوبي القددومي اليهددوملي،  ا خدداذ ا 
 اصوافقة اْلكومية ل حقيس االا جيية الصهيونية.

الد لددددة طددددال هددددي اصكددددان اصثددددا  الن دددداء  بلددددى الددددرغم مددددن أن هددددي لل قددددد رأى أن فلددددجن
اليهومليددددة َبلنسددددبة للصددددهاينة، إال أندددده   بر  دددده الصددددهيوه مل يددددجن ثددددن إمكانيددددة قيددددام الكيددددان 
اليهوملي   األرجدن يدن أ  أ غنددا أ  قدرب  أ  سديناء بوصدفها أمداكن مدح ملدة ل حقيدس هدذا 
اص ر ع.  اْلقيقة ن هذه اصسألة مل  حسم من قبل الصهيونية إال بعد  فاة هي لل، حيدث اع 

طال اصكان الوحيد اصناسب لقيام الد لة اليهوملية.  قد بال  حوم جولدمان ر الصهاينة فلجنب
طال هدي مدل قدى طدرق أ ر َب  آسديا طال بقوله: مل... ألن فلجناردا اْلقيقي ال  َير فلجن

طددة االر كددال اْلقيقيددة لكددل قددوى العددامل،  أل؟ددا اصركددز  إفريقيددا،  ألن فلددجن  شددكل َبلواقددع نددس
طدال ال ي كدان   طدرة بلدى العداملا حال  بدنه  الصدهيونية املبداءا هدا   فلدجنرا جيي للسي االس

طعي قيام مل لة يهوملية بلى أرف حكم من قبل الد لة العثمانية ال ي كان   رفن ب كل ق
طددددال،  لددددذلو مل يكددددن  كندددداً أن يوضددددع اص ددددر ع الصددددهيوه موضددددع ال نفيددددذ قبددددل بددددام فلددددجن

طانيددددا  حلفا هددددا الد لددددة العثمانيددددة ا العاصيددددة األ َل، بندددددما   بددددريم،    ؟ايددددة اْلددددر 1917
ط  مكدددن  اْلركدددة الصدددهيونية بعدددد ذلدددو مدددن أن  نددددفع طدددال، بنددددها فدددس هددديمن  بلدددى فلدددجن

بفعاليددة َب جددداه املبددداء هدددا   األرف اصقدسدددة،    ل ملبدددم القدددوى الكدددربى    دددا ال هدددا الغ 
 طصاا أرف فلجن

 

 الصهيونية واالمربايلية
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طددانيال لدددبم بددر  هم،  قددد اك ط بلددى الددربيم َبلضددغ1902ملافددع الصددهاينة منددذ بددام  
ططا  الصهيونية من شف هي لل منذ بداية ن اطه حقيقة بديهية،  هي أنه البد ل نفيذ اصخ

االع مدددامل بلددددى مل لددددة إمربَيليددددة كبددددية،  قددددوم ا  فدددي األرف للمددددجن  طنددددال  ْحدددداي هددددم مددددن 
بنهم   ا افل الد لية. لذا   جده هدي لل اَل  يدع الدد ل الكدربى ذا   السكان األصليال  ااع

ط اا ملاء َبلد لدددة العثمانيدددة  مدددر راً بفرنسدددا  أصانيدددا،  ان اصصددداإل اإلمربَيليدددة   ال دددرق األ س
طانية،  ب كل خا   لير هاء عول را، ففي ذلو العام حنه ثيومل ر هي لل اْلكومة الربي

طدددال  خدددالل بدددامي طدددان اليهدددوملي   فلدددجنشدددرلال، بلدددى  أييدددد االس ي اصدددجن بمدددرا  ليدددف 
ط القددددددداملة الصدددددددهاينة  خاصدددددددة حددددددداييم  ايزمدددددددان بلدددددددى اْلكومدددددددة م، ضدددددددغ1916م  1915
م، 1917نددوفمرب بددام 2    طانيددة لددل صددديس بلددى فكددرة قيددام  طددن يهددوملي   فلددجنالددربي

طدداه لفددور  ليددر ا ارجيددة الددربيطانيددة،  جدده آرثددر ب بعددد مناق ددا  مكثفددة ملاخددل اْلكومددة الددربي
رسالة اَل اللورمل ر  شديلد طالبداً منده   ليدع الدني اآل ي بلدى العصدبة الصدهيونية.  كدان الدني  

طدف اَل  أسديجن  طدن قدومي لل دعب اليهدوملي كمايليأن حكومة جاللة اصلو  نظر بعال الع
ليدداً أندده لددن طددال.  س بددذل أفضددل مسددابيها ل سددهيل هددذه الغايددة، بلددى أن يفهددم ج  فلددجن

يسدددمح أبي إجدددراء يلحدددس الضدددرر َبْلقدددوق اصدنيدددة  الدينيدددة ال ي   م ع هبدددا اصدددج معدددا  غدددي 
طيوالَبْلقوق أ  َبصركز السياسي الذي ي م ع بده اليهدومل   البلددان اليهوملية القائمة   فلجن

 األخرىا.
بنهددا   بلددى الددرغم مددن أن  بددد بلفددور قددد شددكل   قضدداً  اضددحاً للددن ائددج ال ي   ددن 
طددددي  مراسددددال  مكمدددداهون  ال ددددريف حسددددال. إال أن معاهدددددة سددددايكجن  بيكددددو هددددي ال ي أع

األ لوية   ال نفيذ بعد ؟اية اْلرا العاصية األ َل مباشرة.  قد منح  هذه اصعاهدة اص در بية 
طددداه م بلدددى االن ملاا الدددربي1922يوليدددو بدددام 24الد ليدددة بنددددما صددددهق بصدددبة األمدددم    

طانيدا مددن الوفدداء بوبدددها  جدداه رق األرملن،  الددذي بدىن   ن ائجدده  مكددال بددريطددال  شدد لفلدجن
م هددو ال أييددد الر ددي األ ل مددن أحددد القددوى 1917الصددهاينة.  قددد كددان  بددد بلفددور   بددام 
طوكددان  مقدمددة ال نفيددذ لوبددد بلفددور قددد بدددأ    بهددد العظمددى لالملبدداءا  الصددهيونية   فلددجن

طددال، طانيددا اللغددة العربيددة مددن اللغددا  الر يددة   فلددجنبددري  طدداه، حيددث جعددلاالن ملاا الددربي
طانيا أحد  منح  اليهومل اْلرية الكاملة   إن اء مدارس يهوملية  جامعة بربية. كما بال  بري
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طال.  قد سعى هذا بد ره اَل إْلداق اليهومل الصهاينة، هو هربر  صمويل، مًن سامياً   فلجن
طينيدة،   ضدع اق ر اْلكومية   مليو الصدهاينة األراضدي الفلدجنأبدامل كبية من اليهومل َبلد ائ

طدددددال  ح   صدددددرا اليهدددددومل كمدددددا طلدددددب ا هجدددددي ثالثدددددة ماليدددددال يهدددددوملي اَل صددددداملَي  فلدددددجن
طانيددددا قددددانون ارجددددرة ل نفيددددذ هددددذمر.  يالحددددد أندددده حينمددددا ملخددددل  طددددال، فأصدددددر  بددددريفلددددجن
هددددددا كددددددان بدددددددملهم   ألفدددددداً  حينمددددددا غدددددداملر56طددددددال كددددددان بدددددددمل اليهددددددومل  طانيددددددا اَل فلددددددجنبددددددري
طال  ابة صغية من اليهومل، كما كان اْلال   مل ل مدخ ألفاً مع أنه قد كان    فلجن750

ط، إال أن أحددد الددن ائدددج  الرئيسددية لوبددد بلفدددور كددان مضدددابفة لفددة مددن أ ر َب  ال دددرق األ س
مل    فدداقم  طددال، الملاطيوكلمددا الملامل  أبدددامل اصهدداجرين اليهددومل اَل فلددجنارجددرة اليهومليددة   فلددجن

طينيدونه  بدال اصهداجرين اجلددمل، ح ى  األلمة بال ا لسكان األصليال (اصواطنون العدرا الفلدجن
صابد هذا ال   ر اَل بنف  انفجدارا    ؟ايدة الثالثيندا   در ر الدوق ، بددأ اصهداجر ن اليهدومل 

م  مكدن 1939ي بدام ة.  اطدال    ثد   أقددامهم، حبيدالة مواقدع اق صداملية مهدماَل فلجن
مل من. 1/500/000الء بلددى  ن االس يطددا  اليهومليددة م ملي  السددلمل ق القددومي اليددهالصددن

   ذلو الوق ،  بلى الرغم من  ا ال  الوكاال  اليهوملية  بلى الرغم من أن كثدياً مدن اليهدومل 
طينيدددة ال ي أصدددبح   ح  اصهددداجرين قدددد جلبدددوا معهدددم رأ دددال يدددع مل بددده، فدددأن األراضدددي الفلدددجن

ا من 12ا من األراضي الكلية  5م 1939طرة اليهوملية مل   جا ل ح ى ؟اية بام لسيا
طانيدددة ملبمددداً كبدددياً للوجدددومل اليهدددوملي   طدددا  الدددربيط  السدددلاألراضدددي الصددداْلة للزرابة لقدددد أع

طددال فقددد ذكددر اللددورمل بلفددور: طانيددة للهجددرة لفلددجنطددال.     بريددره لسياسددة الدددبم الددربيفلددجن
طال من أهم القضاَي العاصية، ذلو ألننا ندع قدد أن اليهدومل قصة اليهومل خار  فلجن ملإننا نع بر

طدددة أن المينحدددوا ذلدددو الدددوطن بلدددى ردددم حدددس  ارخيدددي فدددال ردددم  طدددن   بالملهدددم القدميدددة، شدددري
طدددانيال قدددد حسددداا  شدددريد أ  قهدددر السدددكان اْلددداليالا. مع أن العديدددد مدددن اصسدددؤ لال الدددربي

طينيددال   أال ي ددرمل ا أ  يقهددر ا    طددنهم، إال أن أحددداً َل حددس الفلددجنأشددار ا مددراراً   كددراراً إ
طدال. اليجن طيع أن ي صور كيفية  أمال هذا اصبدأ مع  حقدس هجدرا  يهومليدة  اسدعة   فلدجن

طدددددال، كمدددددا اس مدددددر  ملهدددددور العالقدددددا  بدددددال  بلدددددى كدددددل، فقدددددد اس مدددددر  ارجدددددرة اليهومليدددددة اَل 
طينيدون يواجهدون   آن ة طبيعية لذلو، فقد بدأ الفلدجنطينيال  القاملمال اجلدمل.  ن جيالفلجن

طاه  اص ر ع الصهيوه إلقامة مل لة   فلسدوبلى الدرغم مدن أن طا  االح الل الربي احد سل
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طانيدة  خاضدوا حدر َبً طاحندة  قداموا بثددورا  طينيدال قدا موا اصدؤامرا  الصدهيونية الدربيالعدرا الفلدجن
ينيدددددا  مدددددن القدددددرن الع دددددرين ضدددددد الصدددددهاينة  ضدددددد االن ملاا بنيفدددددة خدددددالل الع دددددرينيا   الثالث

م حيدددث أضدددربعب العدددريب 1936طينيدددة بدددام طددداه فكدددان مدددن أبرلهدددا هدددي الثدددورة الفلدددجنالدددربي
طيددين صددة س ة شددهور  هدو أطددول إضدراا   ال اريددخ، إال أن ال  الن   هدذا الصددراع الفلدجن

صدرابهم مدع الصدهاينة مل يكوندوا مدف  طينيدون  طينيال العرا. فدالفلجنآآيكن لصاإل الفلجنمل
قدين لل نظيم  القياملة اصس ملرة فحسب،  لكنهم كانوا  زقال ب ائر   اميع صغية.لو فأن 

طيدين   االس قدالل  اْلدده مدن غياا ال نظيم   حددة العمدل قدد جعدل  حقيدس ارددا الفلدجن
الظدر ا.  ن جيددة لددذلو طددال أمدراً غددي  كدن ال حقددس   مثدل  لددو ارجدرة اليهومليددة اَل فلدجن

طدددددانيال  حركدددددة ارجدددددرة طينيدددددة ضدددددد الدددددربيفدددددأن كثدددددياً مدددددن االح جاجدددددا   االن فاضدددددا  الفلدددددجن
 اليهوملية؟اية الثالثينيا  قد ان     بصورة مأسا ية.

طوة الرئيسية َب جاه  نفيذ األهداا الصهيونية قد  حقس    ؟اية اْلرا  اْلقيقة أن ا 
طانيدة خدالل ا رة اْلدرا، ن اإلرهداق الدذي بدان  منده اْلكومدة الدربيالعاصية الثانية  ذلو أل

طددال. أ للرحيددل بددن فلددجن األلمددة االق صدداملية ال ي  بددرف  رددا آنددذاك قددد جعددل هددا   هدديه 
 كان ام، من جهة أخرى قد بدأ     هى اليه أخبار مبالغ فيهدا بدن اإلَبملة ال ي  بدرهف ردا 

قال بلى يد الناليال.  قد أمل  هذه العوامدل مدج معدة، اَل  اليهومل األ ر بيون   معسكرا  االع
طددانيال كمددا اق رح    بددد قيددام مل لددة يهومليددة، بدددالً مددن  طددن قددومي يدددار  ح  إشددراا الددربي

طانيددددا  بعددددد أن بقددددد  بلددددى ال خلددددي بددددن ان ملاهبددددا م، طلددددب  بددددري1947بلفددددور.   بددددام 
سددب مددرب 3طددال.    العددريب   فلددجنطددال  مددن األمددم امل حدددة معاجلددة الصددراع اليهددوملي لفلددجن
امل بلدس  دجن قبدل القضدية 181م  بن  اجلمعية العامة لألمم امل حددة قرارهدا رقدم  1947بام 

طددددال اَل ثالثددددة أقسددددام: القسددددمان األ الن طينيددددة.  قددددد  ملى هددددذقرار ا قسدددديم فلددددجنالفلددددجن
ل بدامل الكلي ا من ا70طينيال الذين كانوا ي كلون آنذاك يقسمان َبل سا ي بال الفلجن

طدال. أمدا القسدم الثالدث ا مدن سدكان فلدجن30للسكان  اليهومل الذين الي دكلون أكثدر مدن 
طينيدددون ب دددكل فيضدددم مديندددة القددددس،   كدددون إملار   بنظدددام مل لوقدددد رفدددن العدددرا،  الفلدددجن

خددا ، قددرار ال قسدديم هددذا. حيددث مل  خددذ بعددال االع َبر نسددبة ال بدددامل السددكاه لل ددعب 
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طدال   طينيال قد اع بر ا اصهاجرين اجلدمل من اليهومل إَل فلدجنغالبية الفلجنطيين،  ألن الفلجن
 حكم األجانب الذين الميلكون اْلس   اإلقامة الدائمة بله األرف.

م أبلدددن اليهدددومل مددن جاندددب  احدددد قيدددام مل لددة إسدددرائيل.  قدددد رفدددن  1948مددايو 14    
رة اْلرا بال العرا  الد لة الصهيونية. اْلكوما  العربية االع راا هبذه الد لة.  اندلع  مباش

اً نكبدددة  اجههدددا الفلدددجن طينيدددون  قدددد ان     لدددو اْلدددرا هبزميدددة للجيدددوا العربيدددة،  كدددان  حقددده
شددد ي مدددن 775000 العدددرا  يعددداً. قدددد ن   بدددن  لدددو اْلدددرا  شدددرمل ماآيقدددارا مدددن  

مأسدددداة  طددددار العربيددددة اجملا رة هكددددذا ان هددددى الفصددددل األ ل مددددنطيددددين اَل األقال ددددعب الفلددددجن
 طيين، ل  بعه، فصول أخرى أكثر قسوة  معا ة،  أشد مرارة.ال عب العريب الفلجن

 

 اعتداءات اليهود على األقصى
م ح ى بدام 135إذا رجعنا اَل حقائس ال اريخ اصوثقة ودها  صرح ان اليهدومل مندذ بدام 

م يدددوم ا ح القددددس، مدددن  بلددديهم حدددوا  وسدددمائة سدددنة  هدددم  نوبدددون مدددن سدددكىن 637
م لمدن  بدد بلفدور،  االح 1917لقدس،  مل يكن رم ذكدر   العهدد االسدالمي، ح ى بدام ا

طاه.نعم، ان اليهدومل مل يكوندوا مددة وسدمائة سدنة قبدل الدف ح، فداذا كدان ردم حدس الل الربي
مزبددوم كمددا يدددبون، فلمدداذا مل يدددافعوا بندده آنددذاك؟  رى مددن اصعقددول ان صدداحب اْلددس يسددو  

طالددب  يناشددد اآلخددرين ان يعيددد ا لدده حقدده السددليب؟ مددن مل ن ان ي بددن حقدده وسددمائة بددام
جانب آخر ا؟دم  اليهدومل  يزبمدون أ صسدلمال غدرَبء،  أ؟دم أخدذ ا أرضدهم اصوبدوملة بينمدا ودد 
أن الواقدددع ال ارخيدددي يكدددذهبم، فالوقدددائع  االحصدددائيا  ال ي ذكر هدددا   كدددد ان القددددس مل يكدددن 

صسددلمون،  مل يددس ل جنددديب يهددوملَيً  احددداً   الددف ح فيهددا اليهددوملي  احددد بندددما ا حهددا ا
 العريب.

فاذا ارمل  ان نعرا ان اليهدومل الدذين كدانوا  ندوبال مدن سدكىن القددس، كيدف ا ح  ردم 
 أبواا القدس بلى مصرابيها ليسكو؟ا؟

فاجلواا بلى هذا السؤال ماثدل   أمدرين: األ ل هدو: ضدعف اصسدلمال  اا بداملهم بدن 
ط مية خصوصداً حكدامهم اجلهدالء الدذين كدان ردم مل ر أساسدي   سدبب  سدلالقوانال االسال

اليهومل، فقد كان اصسلمون  حكامهم   أسوأ حال من ال مزق  ال حارا،  بلى الدرغم مدن  
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دَّة، كددل اإلنددذارا  اصبكددرة ال   صددل  إلدديهم إى أ؟دددم مل آ خددذ ا لألمددر أهددب  ،  مل يعددده ا العدددُ
آيكددن بنددد أحدددهم مددن العددزهة  ال ددهامة  الن ددوة  ال لي . ألندده ملللوقددوا أمددام اال  َيح الصدد 

ط أحدهم قوى  الدين حبيث  جعلهم يجن جيبون لنداء مجن غيث، أ  يغيثوا ملهوفاً، فاليرا 
طدام  ملدذا ها. قدد أشدار ابدن االثدي اَل هدذا الوضدع اصدزري بقلع   إال ما كان من م الدنيا  ح

لظددددر ا ال ي أمله  اَل سددددقوط القدددددس أبيدددددي حيددددث  صددددف ا189   8  الكامددددل    
الصدددددليبيال،  مدددددا كدددددان بعدددددد اح الل القددددددس فقدددددال: كدددددان الددددد   اصقددددددس، ل ا  الد لدددددة   ا 

طعددددده لألمدددددي سدددددقمان ابدددددن أر ق ال ركمددددداه، فلمدددددا ظفدددددر الفدددددرنج َبألراك ملسدددددلجوقيا مث أق
الفدددداطميونا طاكيددددة  ق لددددوا فدددديهم  ضددددعفوا،   فرقددددوا..  رأى اصصددددريون ملالسددددالجقة بلددددى أن

ضددعف األ راك سددار ا إليدده، يقدددمهم األفضددل بددن بدددر اجلمددا  ملأمددي اجليددواا  حصددر ه  بدده 
األمددي سددقمان،  أيلغددالي، ابنددا أرثددس  ابددن بمههمددا سددونج،  ابددن أخيهمددا َيقددو ي،  قددد نصددب 
ر بليه نيفاً  أربال منجنيقاً، فهدموا مواضع من سوره،  قا رم أهل البلد، فددام الدس ال  اْلصدا

آه  أحسدددددن 489نيفددددداً  أربعدددددال يومددددداً،  ملكدددددوه ملأي الفددددداطميالا َبألمدددددان   شدددددعبان سدددددنة 
هم فسددار ا اَل ملم ددس... األفضددل اَل سددقمان  أيلغددالي  مددن معهمددا  أجددزل رددم الددع طدداء  سدديه

 اس  ا اصصددريون   القددد رجددالً يعددرا َبا خددار الد لددة.. فقصددده الفددرنج بعددد أن حصددر ا 
يها، فلما  صلوا اَل القدس حصر ه نيفاً  أربعال يوماً  نصبوا بليه بدُدْرجال، بكها فلم يقدر ا بل 

أحد ا من  حية ِصهيون؛ أحرقده اصسدلمون  ق لدوا كدلَّ مدن بده،  صدا فرغدوا مدن احراقده، أ اهدم 
اصجن غيث أبن اصدينة قد ملو  من اجلاندب اآلخدر،  قدد ملكوهدا مدن جهدة ال دمال، ضدحوة 

آه  ركدب النداس السديف  لبدث الفدرنج   البلددة 492مدن شدعبان بدام  ؟ار يدوم اجلمعدة لسدبع
اسبوباً يدس لدون اصسدلمال،  اح مدى  ابدة مدن اصسدلمال  حدراا؛ ملا مل، فداع صدموا فيده ثالثدة 
أَيم، فبذل رم الفرنج األمدان، فسدلهموه الديهم...  ق ل الفدرنج َبصسدجد األقصدى مايزيدد بلدى 

أئمة اصسلمال  بلمائهم  ببهاملهم  لههاملهم  ن فارق األ طان،  سبعال ألفاً، منهم  ابة كثية
 جددا ر بددذلو اصوضددع ال ددريف... ملمث يددذكر مددا ؟بدده الفروددة مددن اصددالا مث يقددول: َ َ َرمَل اصددجن 
حبة القاضددي أيب سددعيد ارددر ي فددأ رمل ا   الددديوان   نفددر ن مددن ال ددام   رمضددان اَل بغدددامل صددُ

لددوا،  قدداموا َبجلددامع يددوم اجلمعددة، فدداس غدداثوا  بكددوا،  أبكددوا، كالمدداً أبكددى العيددون  أ جددع الق
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 ذكدددر ا مددداملاهم اصسدددلمون بدددذلو ال دددريف اصعظدددم مدددن ق ل الرجدددال،  سددد  النسددداء  األ المل، 
  ؟ب األموال.

مث قدال: فددأمر ا ليفددة أن يسدي القاضددي ابددو  مددد الددافعاه..  فددالن،  فددالن فسددار ا؛ اَل 
ل  دددد اصلدددو البالسددداه فعدددامل ا مدددن غدددي بلدددوغ أرا،  القضددداء  ْ حلدددوان ملَبلعدددراقا فدددبلغهم ق

 حاجة،  ا  لف السالطال ا مكن الفرنج من البالمل.
 ندددددا ا ليفددددة الفقهدددداء اَل ا ددددر   اَل 156: -  12 قددددال   البدايددددة  النهايددددة،   

ر ا البالمل، ليحرضوا اصلوك بلى اجلهامل، ف ر  ابدن بقيدل  غدي  احدد مدن أبيدان الفقهداء، فسدا
ء   قولدده   الندداس، فلددم يفددد ذلددو شدديئاً فددأ  اّلله  إ   اليدده  اجعددونا ا معددن بزيددزي القددارى

ط، فكيددف   َبقددي األقدداليم، ففددي أقلدديم  احددد ملاصلددوكا فددذا اجلمددع كددان   أرف العددراق فددس
 يوجد ملوك  ملوك مل ن ان حيركوا ساكناً من أجل انقاذ بالمل  االسالمية من الضياع.

 
 ائم اليهودمن جر 

طدال جيدد أن اليهدومل قدد اجرمدوا فيهدا  دا ال رى مدثالً جلددرائمهم إن الدذي يراجدع  اريدخ فلدجن
م أغدار اليهدومل بلدى 1948حيث ك فوا فيها للجميع بن مل ء هم   ح دي هدم، ففدي يوليدو 

اصسجد األقصى، حيث  جهه  اصدفعية قذائفها حنو اصسجد األقصى اصبارك، فأصاا  احدى 
ذائف مسجد لصد رة  ق ل بعدن اصسدلمال، كمدا ن   بدن   ابدع القصدف حدد ث هذه الق

طددددم شددددباك القبددددة اصصددددنوع مددددن ط لقبددددة الصدددد رة،   حخددددرق كبددددي   سددددقف الددددر اق األ س
الفسيفسددداء  الزجدددا  اصدددذههب الدددذي كدددان مدددن ال حدددف النددداملرة.    حدددرا حزيدددران مليونيدددوا  

يددث اس َبا قدسددي    ق لددوا العديددد اع ملى اليهددومل أيضدداً بلددى اصسددجد األقصددى، ح1967
مددن االبددرَيء،  أقدداموا صددلوا هددم ملاخددل اْلددرم، مث   ابددع  جددرائمهم حبجددة الك ددف بددن ال اريددخ 

طددا  االسددرائيلية َبْلفددر   أمدداكن م بدددملة   اليهددوملي  هيكددل ندد  اّلله سددليمان، فأخددذ  السددل
طددال اجلنددويب  الغددريب قة للحددااألحيدداء العربيددة اصصدداملرة ملاخددل السددور فضددالً بددن اصندداطس اصالصدد 

م أسددفل اْلددرم  بقددارا  الوقددف االسددالمي 230للحددرم ال ددريف. هددذا  قددد  غلغددل  اَل مسددافة 
أم ار. قددد  ر ا بلددى هددذه اْلفددرَي   صدددهع الزا يددة 6ال ابعددة لدده  بعمددس ب ددرة أم ار  بددرف  
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ال  َيحددا  امل  الغربيدة الف ريددة ملمقددر مدف ي ال ددافعيةا فضددالً بدن  هديددد سددور اْلدرم.  أمددام ا
اليددة بلددى اصسددلمال بدداله  اليونسددكو قيهمددا بلددى هددذه اآلرر.  الخيفددى أن اسددرائيل  هدددا مددن 
 راء هدددذه اْلفدددرَي  اَل الالدددة اصسدددجد األقصدددى، رغدددم كدددل اصواثيدددس الد ليدددة اصانعدددة بدددن اصسددداس 

 َبصقدسا   اآلرر.
طدجن أغدجن21صدباح   ء جرمية حريس األقصدى:    السدابة الساملسدة  ب درين ملقيقدة مدن

م، أشددعل شدداا يهددوملي يدددبى مايكددل ملنددجن  لدديم الندديان   اصسددجد األقصددى،  اس 1969
مره اا بال النيان اَل السابة الثانية ب رة ظهدراً،  دا املى اَل حدرق   ملمدي اصقصدورة اصلكيدة 
َبصسدددجد،  حدددرق  إ الا مظدددم خ دددب السدددقف اجلندددويب منددده  حدددرق مندددرب ندددور الددددين الدددذي 

صسلمون   لمن صالح الدين   موضعه.  قد  افس يوم حريدس األقصدى نفدجن يدوم اح  ضعه ا
طديم هدديكلهم. كمدا  سددعى اسدرائيل لوضددع يددها الغاصددبة بلدى مقددرب ي فدال اليهدومل بددذكرى  ح

َبا الرْحدددة  اليوسدددفية اصالحدددس يدددن للحدددرم ال دددريف مدددن اجهدددة ال دددرقية  ضدددمهما اَل مدددن له 
 اسرائيل الوطين.

م أ؟دددم  1918هدددومل جرميددة جديدددة حدددال  اصددلوا حفددرَي هدددم،  أبلنددوا بددام  قددد أضدداا الي
ط اصبكى  قبة الص رة اص رهفة،  صلوا اَل نفس ج مل  ح  اصسجد األقصى، يصل أسفل حا 

ط  لبدددم بعدددن اْلاخامدددا  أن هدددذا النفدددس هدددو أقددددس األمددداكن اليهومليدددة،  أنددده أهدددم مدددن حدددا 
وس الدددوارملة   ك اا ال صددومل،  هدددي أهددم مكدددان اصبكددى، إذ هددو بلدددى حددد لبدددم  بوابددة كيفوندد 

 للصالة.
 

 الفصل الثاين
 اجلهاد
طددده اصدددذكورة   الفقددده  جعدددل لددده أخالقيدددا  فدددرف اّلله  بددداَل اجلهدددامل بلدددى اصسدددلمال ب دددرا 

خاصددة ذكر هددا   بعددن ك بنا؛.فقددد بعددث سددبحانه   بدداَل، رسددوله  مدددًاهلل مددن قلددب شددبه 
طاقدددة الب دددرية ارائلدددة لددددى قددددر  ، ان   حدددول  لدددو الجزيدددرة العدددرا. فقدددن  ارامل   جدددل  

العددددرا، اَل قددددوى بظيمددددة  دمددددة اإلنسددددانية  خدمددددة الب ددددر كافددددة، فقددددد قددددال  بدددداَل: ¼ مددددا 
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أرسدددلناك إال كافدددة للندددداس ب دددياً  نددددذيرًا¾؛ا. قال: ¼ َبرك الدددذي ندددزل الفرقددددان بلدددى ببددددده 
 ليكون للعاصال نذيرًا¾؛ا.

ج، كدس  ر اري م  مالً بلى اس را جيية  ا ية خارقة   من أجل ذلو نزل القرآن الكر 
طاقدددا   القدددوى الكامندددة   العدددرا، اَل قدددوة جديددددة  جاهدددد   سدددبيل اّلله  مدددن أجدددل حدددول ال

ابددالء كلمددة اْلددس، غددي م أثددرة َبلنزبددة الفرمليددة أ  القبليددة أ  العنصددرية.  كرميدداً رددذه األمددة، فقددد 
لغددة الفصدداحة  البيددان، لغددة اآلملاا  العلددوم، لغددة اْليدداة  ا نددزل القددرآن الكددرج أبفضددل قددوانال 

هلل  أ َببدده مددن اصسددلمال َبجلهددامل   نظددم اجملددد  االبددداع  ا لددومل. فنددزل  آَي   البينددا   أمددر الندد 
 ُأصوله،    ك يو  ا ي خارق، أملى اَل ن ائج حربية خقة.

 

 اجلهاد يف اإلسالم
فدددرف اّلله سدددبحانه   بددداَل اجلهدددامل بلدددى النددد  بنددددما ن أمدددل   العلدددة ال ي مدددن أجلهدددا 

الكدددرج  اصسدددلمال ودددد أ؟دددا للددددفاع بدددن الدددنفجن، ملفابددداً بدددن الددددين  حريدددة ن دددره، ملفابددداً بدددن 
الضددعفاء  اصسدداكال، ملفابدداً بددن العددرف  اصددال  اجلددار  الددوطن،  رملبدداً لعصددبة الكفددر  ال ددرك 

يقددا لددون أب؟ددم ظلمددوا  أنه اّلله بلددى  طغيددا  الفسددامل، فقددد قددال  بدداَل: ¼أُذن للددذين الظلددم  ال
¾؛. قددال سددبحانه: نصدرهم لقددديرء الددذين ُأخرجددوا مدن ملَيرهددم بغددي حددسه إى أن يقولدوا ربهنددا اّلله 

 ¼َي أيها الن  جاهد الكفار  اصنافقال  اغلد بليهم  مأ اهم جهنم  بئجن اصصي¾؛.
ا شيئاً  هو خي لكدم  قال  باَل: ¼ك ا بليكم الس ال  هو كره لكم  بسى ان  كرهو 

¾؛. قدال سدبحانه: ¼ قدا لدوا  بسى ان  حبوا شيئاً  هو شر لكم  اّلله يعلم  أن م ال بلمون
¾؛. قددددال  بدددداَل: ¼ جاهددددد ا   سددددبيل اّلله حددددس   سددددبيل اّلله  ابلمددددوا أنه اّلله  يددددع بلدددديم

كم جهدددامله هدددو ا  َبكدددم  مدددا جعدددل بلددديكم   الددددين مدددن حدددر  ملدددة أبددديكم ابدددرهيم هدددو  دددا 
¾؛. قدال اصسلمال من قبل    هذا ليكون الرسول شهيداً بليكم   كونوا شهداء بلى الناس

سبحانه: ¼ مالكم ال قا لون   سبيل اّلله  اصجن ضعفال من الرجال  النساء  الولددان الدذين 
يقولددون ربنددا اخرجنددا مددن هددذه القريددة الظددامل أهلهددا  اجعددل لنددا مددن لدددنو  ليدداً  اجعددل لنددا مددن 

 و نصيًا¾؛.لدن
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ء رددم اصؤيدددا   ا فددزا  طبددع اإلسددالم صددا حيددث اصسددلمال بلددى اجلهددامل فأندده َبصقابددل يهددملَبل
البابثدددة حندددو اجلهدددامل، فيددداآ رى مددددا هدددو اْلدددافز الدددذي طرحدددده اإلسدددالم   اجلهدددامل حبيدددث جعددددل 

طاحنددة؟ اجلدواا بلددى ذلددو أن مددن النقدداط األساسددية ال اصسدلمال يددجن مددي  ن   اْلددر ا ال
ي اع مددد بددا اّلله سددبحانه   بدداَل   رفددع معنددوَي  اجملاهدددين اصسددلمال، هددي أخددذه جددله  قدددر 
، فاجلندي الذي يؤمن أبن اّلله  مالئدو     ، جانب ا اربال اصسلمال اصدافعال بن ملين اّلله
ينصدر نه   اصعركدة،  اندده لدن يصدداا إال إذا أرامل اّلله لده ذلدو. ب ددكل طبيعدي اندده سدوا يقدددم 

لى اصو   هو غي مبا ،  هذا مدا اشدار  اليده العديدد مدن اآلَي  حيدث قدال  بداَل: ¼َي ايهدا ب
الندد  حددرف اصددؤمنال بلددى الددس ال ان يكددن مددنكم ب ددر ن صددابر ن يغلبددوا مددا  يددن  ان يكددن 
منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفدر ا أب؟دم  قدوم اليفقهدون ء اآلن خفدف اّلله بدنكم  بلدم ان 

فاً فأن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا ما  ين  ان يكن منكم ألف يغلبوا ألفال عذن فيكم ضع
¾؛. قدال سدبحانه: ¼كدم مدن فئدة قليلدة غلدب  فئدة كثدية عذن اّلله  اّلله اّلله  اّلله مع الصدابرين

د نفددددجن مدددع الصدددابرين ¾؛. مدددن  جددددارا القدددرآن الكدددرج حدددا ل  أمددددم الغدددرا  ال دددرق أن  قلددده
ع معندددوَي  ا ددداربال، فعمدددد ا اَل  لقدددال اجلندددومل ملر سددداً ملينيدددة القندددابهم أنه اّلله األسدددلوا   رفددد 

ة اصسديحية مدثالً  معهم   اصعركة  ينصرهم   قبال العد ،  أ؟دم ميدو  ن   سدبيل آلده م. فاألُمده
فعل  ذلو،  مالال      هذه الناحية بناية خاصة.  كذلو البوذيون فعلوا مثل هدذا  خاصدة 

نيون الددذين كددانوا يددددخلون جنددومل االن حددار مددددارس ملينيددة صدددة سدددن يددن حبيددث خيرجدددون اليدداَب
 بعدها مجن بدين لالن حار   سبيل آله م ال ي يقدمو؟ا.

 

 القرآن واالس قامة 
احدى مقوما  اصؤالة  الثبا  اللدذان كدان اصسدلمون يبددَي؟ما   سداحا  الدس ال هدو أن آَي  

 الوبد َبجلنة  النعيم، فضالً بن ال أنيدب  الوبيدد َبْلسداا  اجلهامل اص  ملة بلى ال شجيع
 العذاا  العقاا  غلغل  َبسدلوا  دا ي رائدع اَل النفدوس  اصسدلمة مبيندة ردا أ يدة الثبدا    

طددة اصعركددة  العددار الددذي يلحددس َب ددارا الددذي ينهددزم أ  ينسددحب إال إذا كددان انسددحابه بددن  
قدل م مدبرة. فقد قال  باَل: ¼َي أيهه ا الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكدم انفدر ا   سدبيل اّلله اره

¾ اَل األرف أرضدددي م َبْليددداة الددددنيا مدددن اآلخدددرة فمدددا م اع اْليددداة الددددنيا   اآلخدددرة إال قليدددل

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة 

 34 

¼انفددر ا خفافدداً  ثقدداالً  جاهددد ا أبمددوالكم  أنفسددكم   سددبيل اّلله ذلكددم خددي لكددم ان كددن م 
أيهددا الددذين آمنددوا إذا لقددي م الددذين كفددر ا لحفدداً فددال   لددهوهم  ¾؛. قددال سددبحانه: ¼َيبلمددون

األملَبر ء  من يدورهم يومئدذ ملبدره اال م حرهفداً لدس ال أ  م حيدزاً اَل فئدة فقدد َبء بغضدب مدن اّلله 
  مأ اه جهنهم  بئجن اصصي¾؛.

 ¾؛. قدد قال  باَل: ¼ان اّلله حيب الذين يقا لون   سبيله صفاً كدأ؟م بنيدان مرصدو 
شجع اّلله سبحانه   باَل اجملاهدين   بدهم اجلنة  الرْحة  الفول اصبال  األجر العظديم ان هدم 
جاهددد ا   سددبيله،  ملافعدددوا بددن مليندده  ثدددب  ا بلددى جهدداملهم،   َبصقابدددل فأنددهه  بدداَل اندددذرهم 
َبْلسداا  العدذاا ان هدم  خلفددوا أ  جبندوا أ  نكصدوا بلدى أبقدداهبم، فقدد قدال  بدداَل: ¼ان 

آمندددددوا  الدددددذين هددددداجر ا  جاهدددددد ا   سدددددبيل اّلله ا لئدددددو يرجدددددون رْحدددددة اّلله  اّلله غفدددددور  الدددددذين
¾؛. قددال سددبحانه: ¼فدداس جدداا رددم رهبددم اه الأضدديع بمددل بامددل مددنكم مددن ذكددر أ  رحدديم

انثدى بعضدكم مددن بعدن فالدذين هدداجر ا  اخرجدوا مددن ملَيرهدم  أ ذ ا   سدبيلي  قددا لدوا  ق لددوا 
 الملخلنههم جنها   جري من  ح ها األ؟ار ثواَبً من بند اّلله  اّلله بندده الكفهرنه بنهم سيهئا هم 

 ¾؛.حسن الثواا 
ا   قددددددال  بدددددداَل: ¼ لددددددئن ق ل م   سددددددبيل اّلله أ  م م صغفددددددرة مددددددن اّلله  رْحددددددة خددددددي  دددددده

¾؛ قددال سددبحانه: ¼فليقددا ل   سددبيل اّلله الددذين ي ددر ن اْليدداة الدددنيا َبآلخددرة  مددن جيمعددون
يل اّلله فيددس ل أ  يغلددب فسددوا نددؤ يدده أجددراً بظيمًا¾؛. قددال  بدداَل: ¼َي أيههددا يقددا ل   سددب

الذين آمنوا هل أمللكم بلى  جدارة  وديكم مدن بدذاا ألديم.   مندون َبّلله  رسدوله   جاهدد ن 
  سدددبيل اّلله أبمددددوالكم  أنفسدددكم ذلددددو خددددي لكدددم ان كددددن م  بلمددددون.ء يغفدددر لكددددم ذنددددوبكم 

األ؟ددار  مسداكن طيبددة   جندا  بددن ذلددو الفدول العظدديم.  يددخلكم جندا   جددري مدن  ح هدا 
¾؛. قال  بداَل: ¼إنه اّلله اا رى  ُأخرى  حبهو؟ا نصر من اّلله  ا ح قريب  ب هر اصؤمنال

من اصؤمنال أنفسهم  أموارم أبنه رم اجلنهة يقا لون   سبيل اّلله فيدس لدون  يدس لدون  بدداً بليده 
 القرآن  من أ م بعهده من اّلله فاس ب ر ا ببديعكم الدهذي َبيدع م بده اً   ال  راة  االويل حسه 

¾؛ قدددال سدددبحانه: ¼الدددذين آمندددوا  هددداجر ا  جاهدددد ا   سدددبيل اّلله  ذلدددو هدددو الفدددول العظددديم
م برْحددة مندده  رضددوان  جنددها  رددم فيهددا  رهم رهبدده أبظددم ملرجددة بنددد اّلله  أُ لئددو هددم الفددائز ن ء يب دده

بحانه   باَل َبْلساا  العقاا للم خلهفال بن اجلهدامل   سدبيله، ¾؛. قد أنذر سنعيم مقيم
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فقددال: ¼َي أيههددا الددذين آمنددوا ال كونددوا كالددذين كفددر ا  قددالوا الخددوا؟م إذا ضددربوا   األرف أ   
كددانوا غددزهى لددو كددانوا بنددد  مددا مددا  ا  مددا ق لددوا ليجعددل اّلله ذلددو حسددرة   قلددوهبم  اّلله حييددي 

 لون بصي¾؛. ميي   اّلله  ا  بم
 قال سبحانه: ¼قل ان كان آَب كم  أبنا كم  اخدوانكم  أل اجكدم  ب دي كدم  أمدوال اق 
را موها   جارة  خ ون كساملها  مساكن  رضو؟ا أحب إلكيم مدن اّلله  رسدوله  جهدامل   

¾؛. قدال  بداَل: ¼فدرح سبيله ا ربصوا ح ى   ي اّلله أبمره  اّلله اليهددي القدوم الفاسدقال
فون  قعدهم خالا رسول اّلله  كرهدوا أن جياهدد ا أبمدوارم  أنفسدهم   سدبيل اّلله  قدالوا اص له 

¾؛. قددال سددبحانه: ¼إى  نفددر ا ال نفددر ا   اْلددر قددل  ر جهددنم أشددد حددراً لددو كددانوا يفقهددون
 ء قدير¾؛.يعذبكم بذاَبً أليماً  يجن بدل قوماً غيكم  ال ضر ه شيئاً  اّلله بلى كل شي

 
 القّوةاعداد 

ط بلددى بددذر الددوالع الر حددي حنددو اجلدددير َبلددذكر أن القددرآن   َبا اجلهددامل مل يددس صددر فددس
اجلهامل،  اعدا َبصقابدل أخدذ سدبحانه   بداَل حيدذر اصسدلمال مدن غددر أبددائهم  أ جدب بلديهم 
ابدددددامل الوسددددائل اْلربيددددة ال ي  كفددددل ال غلددددب بلددددى االبددددداء.  هددددذه القابدددددة بامددددة   كددددل 

كددان  ا بهددد السدديوا  ا يددل أم بهددد الدَببددة  الصددار  ، فقددد قددال:  بدداَل اْلددر ا سددواء أ
 م ياً اَل ذلو: ¼َي أيهها الذين آمنوا خذ ا حذركم فانفر ا ثبا  أ  انفر ا  يعًا¾؛.

 قال سبحانه: ¼ أِبده ا رم مدا اس طدع م مدن قدوهة  مدن رَبط ا يدل  رهبدون بده بدد ه اّلله 
ء   سددبيل اّلله يددواه بلمددو؟م اّلله يعلمهددم  مددا فعلددوا مددن شددي بددد هكم  آخددرين مددن مل ؟ددم ال 

 ¾؛إليكم  أن م ال ظلمون

 أخالقيا  اجلهاد
كمدددا أن القدددرآن الكدددرج أمدددر اصسدددلمال أن حيدددافظوا   جهددداملهم  حدددر هبم بلدددى األخالقيدددا  

ال  ال ديو ، العالية  اصولاين اإلنسانية  اإلسالمية، فال يف كون بغي ا اربال كالنساء  األطف
 ان يعدددلوا  حيددافظوا بلددى الددذميال البدداقال بلددى مليددنهم  يدددفعون اجلزيددة كسددهم رمددزي مددنهم   
مصاريف الد لة ال ي  ْحديهم   ملفدع بدنهم كدل بدالء،    فدر ردم اْلريدة الكاملدة   ببدامل هدم 
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ا ان  طددرق معاشددهم، ففددي اآليددة ال ددريفة: ¼ قددا لددوا   سددبيل اّلله الددذين يقددا لددونكم  ال ع مل  
¾؛. قددال  بدداَل: ¼فمددن اع ملى بلدديكم فدداع مل ا بليدده  ثددل مددا اع ملى اّلله الحيددب اصددع مليددن

قدال قوا اّلله  ابلمدوا انه اّلله مدع امل ه ¾؛. قدال سدبحانه: ¼قدا لدوا الدذين اليؤمندون َبّلله بليكم  ا ه
أُ   ا الدو اا   الَبليوم اآلخدر  الحيرمدون مدا حدرهم اّلله  رسدوله  اليددينون مليدن اْلدسه مدن الدذين

ى يدددع ¾؛هدددذا  قدددد أكدددد الرسدددول  األئمدددة األطهدددار   طدددوا اجلزيدددة بدددن يدددد  هدددم صددداغر نح ه
 أحامليثهم بلى حفد أخالقيا  اجلهامل، فأليو البعن منها:

 

 ال للدمار
هلل: إذا أرامل أن يبعددث سددريهه ملبدداهم فأجلسددهم آاّلله س اندده قددال: كددان رسددولبددن أيب ببددداّلله 
، ال غلهو  ال مثلوا، سي ا بسم اّلله  َبّلله    سبيل اّلله  بلى ملة رسول بال يديه مث يقول: آاّلله

طددره ا اليهددال طعددوا شددجر أن  ف ال غدددر امل  ال ق لددوا شددي اً فانيدداً  الصددبياً  ال امددرأةمل  ال ق
ا رجددل مددن أمل  اصسددلمال أ  أفضددلهم نظددر اَل رجددل مددن اص ددركال فهددو جددار ح ى يسددمع    أميدده

 فددأن  بعكددم فددأخوكم   الدددين  إن أه فددأبلغوه مأمندده  اس بينددوا َبّلله بليه.؛ صدداَي كددالم اّلله 
 قبل اْلرا 

س ا صى هبا بسكره قبل لقاء العد  قال فيها: ال قا لوهم ح ى     صية ألمي اصؤمنال
يبدأ كم، فانكم حبمد اّلله بلى حجة،   رككم إَيهم ح ى يبدأ كم حجة أخرى لكدم بلديهم، 

، فدددال قبلدددوا مددددبراً،  ال صددديبوا معدددوراً،  ال جهدددز ا بلدددى جدددريح،  ال فدددأذا   كدددان  ارزميدددة عذن اّلله
هيجددو النسدداء أبذى،  ان ا مددن أبراضددكم،  سددب  أمددراءكم، فددا؟ن ضددعيفا  القددوى  األنفددجن 
 العقول، ا  كنا لنؤمر َبلكف بنهنه  ا؟نه م ركا ،  ان كان الرجل     ل اصرأة   اجلاهليدة 

 لقهر أ  اررا ة فيعيه هبا  بقبه من بعده.؛َب

 إعطاء األمان 
هلل مليسدعى بدذم هدم س انه قال: قل  لده: مداآمعىن قدول الند بن السكوه، بن ايب ببداّلله 

أمل هددما؟ قددال: لددو أنه جي دداً مددن اصسددلمال حاصددر ا قومدداً مددن اص ددركال فأشددرا رجددل فقددال: 
طداه أمل هدم األمدان  جدب بلدى أفضدلهم ظدره فدأعطوه األمان ح ى ألقدى صداحبكم  أ   أع
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الوفاء بن أيب ببداّلله  أ  بن أيب اْلسن~ قدال: لدو أن قومداً حاصدر ا مديندة فسدألوهم األمدان 
 فقالوا: ال، فظنوا أ؟م قالوا: نعم فنزلوا اليهم كانوا أمنال.؛

 

 الرفق ابألسري
أسدياً فعجدز بدن اص دي  لديجن  بن بلي بن اْلسال صلوا  اّلله بليهما انده قدال: إذا أخدذ 

 معو  مل فأرسله  ال ق له فأنو ال ملري ما حكم اإلمام فيه.؛
س انه قال: إطعدام األسدي حدس بلدى مدن أسدره  إن كدان يدرامل مدن الغدد ق  بن ايب ببداّلله 
 ا  يرفس به، كافراً كان أ  غيهطعم  يسقى  غيظله له فأنه ينبغي أن ي

 

 الدعوة إىل اإلسالم
هلل اَل الددديمن قدددال: َي آاّلله س: صدددها  جهدددين رسدددولس قدددال: قدددال أمياصدددؤمنالببدددداّلله  بدددن ايب

بلدددي ال قدددا ل أحدددداً ح ى  ملبدددوه اَل اإلسدددالم  أج اّلله إلن يهددددي اّلله بزه جدددله بلدددى يدددديو 
 رجالً خي لو  ا طلع  بليه ال مجن  غرا   لو  ال 

ي بددن اْلسددال صددلوا  اّلله بليهمددا  بددن الزهددري اندده قددال: ملخددل رجددال مددن قددري  بلددى بلدد 
فسألوه كيف الدبوة اَل الدين؟ قال:  قول: ملبسدم اّلله الدرْحن الدرحيم أملبدوكم اَل اّلله بزه جدله 
 اَل مليندددها   ابددده أمدددران: أحدددد ا معرفدددة اّلله بزه جدددله  اآلخدددر العمدددل برضدددوانه  إنه معرفدددة اّلله 

ء،  انده عدزة  العلدم  القددرة  العلدوه بلدى كدل شديبز جله ان يعرا َبلوحدانيدة  الرأفدة  الرْحدة  ال
ء، الددذي ال ملركدده األبصددار  هددو يدددرك األبصددار، القدداهر لكددل النددافع الضددار، القدداهر لكددل شددي

طيدددف ا بدددي  أن  مدددداً ببدددده ء، الدددذي ال ملركددده األبصدددار  هدددو يددددرك األبصدددار  هدددو الدددلشدددي
سدواه َبطدل، فدأذا أجدابوا اَل ذلدو فلهدم  رسوأنه ما جاء به هو اْلس من بند اّلله بزه جدله  مدا 

 ما للمسلمال  بليهم ما بلى اصسلمال.؛
 قددال سددبحانه: ¼فددأذا لقددي م الددذين كفددر ا فضددرا الرقدداا ح ى إذا اث ددن مددوهم ف ددد ا 
الورق فأمها منها بعد  إما فداء ح ى  ضع اْلرا أ  لارهدا ذلدو  لدو ي داء اّلله الن صدر مدنهم 

¾؛. قددال  بدداَل: لددذين ق لددوا   سددبيل اّلله فلددن يضددل أبمددارم لكددن ليبلددو بعضددكم بددبعن  ا
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¾؛. قددددال ¼ ان باقددددب م فعدددداقبوا  ثددددل مددددا بوقددددب م بدددده  لددددئن صددددرب م رددددو خددددي للصددددابرين
ط ¾؛.مث إن اإلسدددالم مل يدددع ن فدددسسدددبحانه: ¼ إذا حكدددم م بدددال النددداس ان  حكمدددوا َبلعددددل

بدددل جددداء ال أكيدددد بلدددى اجملاهددددين أ الً أبخالقيدددا  اجلهدددامل مل ن ان يدددع ه أبخالقيدددا  اجملاهدددد، 
 َبلذا ، ففي احدى اْلر ا  بينما كان اصسلمون   بومل هم من اجلهامل  دى الرسدول القائدد 

آملاجلهامل األصغرا،  جهامل النفجن ملاجلهامل الربا.  كمدا انده ودح   جهامل اْلرا  السيف ا 
كددددذلو قددددد وددددح ب ددددكل   ميدددددان اجلهددددامل األصددددغر،  ان صددددر   اصعددددارك ال ي قاملهددددا، فهددددوهلل

بجيددب   ميدددان اجلهددامل األكددرب  جهددامل النفددوس اصسددلمة ال ي غددرس فيهددا مكددارم األخددالق 
هلل   أخالقدددده  جهددددامل نفسدددده قددددد ة  ال مسددددو َبلفضددددائل  البعددددد بددددن الرذائددددل   حيددددث كددددان

طمدع  اال نيدة  اْلسدد،  الغيبدة اصسلمي األ ل، فأنه نفوسهم طهر ،  لك ،  اا بدد ا بدن ال
لنميمدة  ال جسددجن،  النفدداق  الددرَيء  العصددبية،  الب ددل  ال ددح  أكددل مددال ا  ج،  الكددذا  ا

 الفجدددور  الفسدددس،  ب دددس  نفوسدددهم اإلَبء  االنفدددة  ا ضدددوع ّلله  حدددده.   حدددول  الفر سدددية 
اصور ثة   نفوسهماَل طاقدة جبدارة ال قدف   طريقهدا قدوة مهمدا بلدغ . بدال ة بلدى ذلدو فقدد  

هلل ا ارقة بلى   حيد العرا  غيهم َبإلسالم، فبعد ان كانوا قبائدل م فرقدة  جل  قدرة الرسول
ء اْليددداة اصثلدددى هلل   نفوسدددهم مبددداملىببدددد األصدددنام،   قددددس الفرمليدددة  العنصدددرية القبليدددة غدددرس

طابدددة الوابيدددة،  طههرهدددا مدددن  نظامهدددا الدددرَبه السدددلم  اْلدددرا. كمدددا انددده ر ف النفدددوس بلدددى ال
 االس بدددالء  االحندددراا،  رَبهدددا بلدددى الصدددرب  اصصدددابرة. هذا مدددا أشدددار  آَي   العددددا ة  األحقدددامل

قددددوا اّلله لعددددله الددددذكر اْلكدددديم قائلددددة: ¼َي أيههددددا الددددذين آمنددددوا اصددددرب ا  صددددابر ا  راا  كددددم  طددددوا  ا ه
¾ قددد  جلددهى هددذا اصعددىن كال ددمجن   رابعددة النهددار   معركددة ملالددر ما صددا  صددل  قددوا  فلحددون

 ليددد بلددى ثالثددة آالا مقددا ل، اَل مددؤ ة َبلقددرا مددن مدينددة الكددرك. فدددار  اصسددلمال  كددان  ال
رحى معركة فدائية غي م كافئة مع قوا  الر م ال ي كان  حوا  مائة ألدف مقدا ل. فقدا ل ليدد 

س فقدددا ل ح ى هلل ح ى ق ل. مث  سدددلم الرايددة جعفدددر بددن أيب طالدددببددن حارثدددة برايددة الرسدددول
طدع ، فداح ضدنها بعضدديه ح ى ق ل. مث  سدلم الرايدة  دماله، فدسطع  ميينه، فحمدل الرايدة بق

ببد اّلله بن ر احة  قا ل ح ى ق ل.  هكذا بقي اجلي  اإلسالمي يقدم ال ضحيا   يبددي 
ى حقهس ا الرئيسي من بعثه.  حينما مل  اجلي  اإلسالمي من اصدينة  شجاع   اإلميانية ح ه

ال. فأخدددذ اصسدددلمون حيثدددون ال راا بلدددى اجلدددي  هلل   دددع مدددن اصسدددلمقدددابلهم الرسدددول الكدددرج
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.  كدددان هدددذا يددددله بلدددى بلدددو ر حهدددم اصعنويدددة   فدددانيهم    قدددائلال: َيآفرهار،فدددرر م   سدددبيل اّلله
للددددده بلدددديهم قددددائاًل: ليسددددوا َبلفددددرهار،  لكددددنهم الكددددرهار ان شدددداء اّلله  آاّلله سددددبيل اّلله  لكددددن رسددددول

 أية شجابة أبظم من  لدو ال دجابة؟ جدي  يعدومل  باَل؛.فأي إميان أقوى من ذلو اإلميان،
هلل، فال يؤثر ذلو   نفوس ذ يهم  ب دي هدم، بدل يسداربون آاّلله  هو فاقد من صحابة رسول

اَل ال نديدددد َبلقدددوة اصنسدددحبة.  هدددو معركدددة أخدددرى خاضدددها اصسدددلمون األ ائدددل بكدددل  ضدددحية 
سدالم اْلنيدف   النفدوس  جهدد طولدة اله ي غرسدها اإل فداء  جله  فيها أخالق اجلهامل  الب

رسدددول اإلنسدددانيةهلل بلدددى   طيددددها   العقدددول، فقدددد خددداف  اجليدددوا اصسدددلمة معركدددة العدددراق 
طغيددان فيل ددرق. هدمدده اصؤمنددون  هددم حفدداة  فددارس  هدددم  بددرا كسددرى، رمددز االس ببددامل  ال

 بنددما براة فقراء، فكان سالحهم األ ل هي كلمة ملاّلله أكربا.  هكذا كان جدي  اصسدلمال
حاربوا الر م.  َبلفعل غلب  الفئة القليلة مئا  األلوا من جنومل األبداء العدريقال   اجلنديدة. 
 ان صر اصؤمنون اْلفاة الفقراء بلى جيوا الر م الدذين كدان   سدندهم االمرباطوريدة العظمدى، 

 ان صدر ا طغيدان   الغدرا.  خداف اصسدلمون معركدة يب  اصقددس، رمز االس ببامل  الظلدم  ال
م كدانوا ينفددذ ن اس را جييدة اإلسددالم  مدا  ملددي بلديهم آَي  الذكر. كددذلو خداف  اجليددوا  أل؟ده

طدي طريدرك القدباصسلمة معركة مصر  حرر ها مدن ببومليدة الدر م  طغيدا؟م.  انقدذ  ح ى الدب
بنيددامال مددن  شددرمله الددذي ملام ثددالث ب ددرة سددنة، قضدداها مددجن خفيدداً   الصددحاري، هددرَبً مددن 

الدددر م،  ابدددامل   اَل االسدددكندرية معدددزلاً مكرمدددًامث ا جددده  اجليدددوا الظدددافرة غدددرَبً،  حدددرر  طغيدددان 
ملبرقةا  اا بو  مع جيوا الر م   حرا ملام  حوا  وسال باماً، اس طاع خالرا جنومل 
اصسلمال ، ان حيرر ا ال مال االفريقي أبسره، مث يدس ْحدوا شدبه جزيدرة ايدربَي ملاألنددلجنا  يدف 

 حفوا .االً  ي  غلوا   ملاخل فرنسا.حوها. مث يز 
هددذا   اجلبهددة الغربيددة أمددا   اجلبهددة ال ددرقية، فقددد ا ح  جيددوا اصسددلمال بعددد العددراق 
 فارس، أرمينا  اذربيجان  سججن ان  كابل  خراسان  السند.  مل  من مثانون سنة مندذ بددء 

، ح ى كدددان اصسددلمون يرفعدددون رايددة اإلسدددالم ب لددى رقعدددة  م مل مددن السدددند اجلهددامل   سددبيل اّلله
 حبددر ارنددد شددرقاً، اَل حبددر الظلمددا  غددرَبً. أي بلددى الددبالمل ال ي  شددكل قلددب العددامل القدددج،   
 ، آسدديا  أفريقيددا  جددزء مددن ا رَب. ا ح اصسددلمون هددذا العددامل حددال كددانوا جياهددد ن   سددبيل اّلله
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، منفذين اس را جيية السماء، ا ك يو حريب مدا ل  ال اَل يومندا هدذا، يدح ل البالء كلمة اّلله
 قمة الفن العسكري.

نعدم خسدر اصسدلمون معدرك يدن بنددما خدالفوا مبداملءهم   أ ل بهدد اإلسدالم، اال َل هدي 
معركة ُأحد ال ي ان غل خالرا فريس من جنومل اصسدلمال َبلسدلب  الغندائم،  دالفال   ذلدو 

ة، فدددا؟زموا شدددره هزميدددة.  الثانيدددة طدددة اجلهدددامل اإلسدددالميهلل  بظددديم ر ح اإلسدددالم   أ امدددر الرسدددول
م، ال ي  اجه فيهدا جدي  اصسدلمال جدي  شدارل مدار 732معركة ا يه   قلب فرنسا بام 

ل. ففددي  لددو اصعركددة ان ددغل اجلنددومل اصسددلمون َبلسددلب  الغنددائم، م خلددال بددذلو بددن أخددالق 
قددددهر جلدددي   طدددية ال ي غدددي   دددرى ال اريدددخ. إذ لدددواجلهدددامل اإلسدددالمي، ف سدددر ا اصعركدددة ا 

اصسددددلمال، ان يددددن صددددر    لددددو امعركددددة اْلا ددددة، ل مه للمسددددلمال اح الل ا رَب كلهددددا،  ل م 
صبغها َبإلسالم،  هكذا اليوم فهدم قدد ا؟زمدوا أمدام اليهدومل أل؟دم  ركدوا قدوانال اإلسدالم ففقدد ا 

هدا،  البحدث   ذلدو  مدا حدله هبدم إَبن  لدو  اصعركدة  بزه هم اال َل ال ي ألبسهم االسدالم إَيه
حبث طول موضعة اصفصهال .  خالصة القول انه الاء هكذا معركة قدم فيها اصسلمون ا سائر 
الكثدددية ودددد أن بعدددن العلمددداء الفرنسددديال اصنصدددفال ي حسدددر بلدددى هزميدددة اصسدددلمال  يدددع برهدددا  
ال كارثددددة َبلنسددددبة لفرنسددددا  أسددددبانيا  أُ رَب  اإلنسددددانية كلهددددا، بينمددددا وددددد الكثدددديين مددددن اصسددددلم

 يذكر ن  لو اصعركة شام ين م يدين بعظمة شارل مار ل  قوا   ارمجية.
 لعدددل أكدددرب بامدددل  راء هزميدددة اصسدددلمال   بدددوا يددده، هدددو انصدددرافهم اَل ال را  الكسدددب 
ال  صددددي  اْلددددر  بلددددى الدددددنيا.  كلهددددا صددددفا  طددددرأ  بلدددديهم مل يكددددن يعرفهددددا جنددددومل الرسددددول 

ى اس  هلل. لددذا رأينددا   مددؤ ة كيددف  سددلماالكددرم الرايددة ثالثددة مددن القدداملة الددذين اس شددهد ا ح ه
. اندده الفددرق بددال أخددالق اصسددلمال األ ل،  طدداع اصسددلمون بعددد ذلددو أن ي غلهبددوا بلددى العددد ه

 طر هم النعمة فاضعف    نفوسهم ر ح اجلهامل الصحيح. بال اصسلمال الذين أا 

 
 حقائق عن اجلهاد

ضدح مدن اآلَي  ال ي  رمل    القدرآن الكدد  رج حدول اجلهدامل  مددن الدر اَي  ال دريفة اصر يددة ي ه
ا، ان اإلسدددالم العزيدددز مل  مدددر إال َبْلدددرا العامللدددة، طددداهرينهلل  أهدددل يب   الآاّلله بدددن رسدددول
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 هددي ال ي  بلددن ملفابدداً بددن الددنفجن  بددن العقيدددة  بددن اإلنسددانية  بددن السددالم. فاإلسددالم مل 
ا دددام  األسدددواق ال جاريدددة  اس بمدددار  َيَل اْلدددرا مدددن أجدددل الكسدددب اصددداملي   أمدددال اصدددوامل

ال ددعوا كمددا نددراه اليددوم بنددد اص ددرقيال  اصغددربيال اليهددومل فضددالً مالحدددة ال ددرق العددريب نفسدده 
الددذين يفسددر ن ظهددور اإلسددالم بلددى أندده حركددة فددرف هددا ظددر ا اجلزيددزة العربيددة االق صدداملية، 

م القوميدة ال ي مدن أجلهدا فهذا ليجن إى  اا راًء بلى  اريخ اجلهامل االسدالمي ُأسدجن اإلسدال
 فرف ال ارع اصقدس اجلهامل بلى اصسلمال.

 لعمددري كيددف ي جاهددل هددؤالء اصدنيددة اإلسددالمية ال ي بددمه  أرجدداء الكددرة األرضددية مددن 
األندددلجن غددرَبً اَل الصددال شددرقاً،  مددا ن   بددن  لددو اصدنيددة مددن خدديا   بمددران  ثددراء  رفاهيددة، 

بمرها اإلسالم  مل  نقل  اَل اجلزيرة العربيدة مهدد اإلسدالم ظل   يعها  قفاً بلى البالمل ال ي 
  طن العرا األ ل.   ا يؤسف حقا له ان الذي ي جول اليوم   اجلزيرة العربيدهة الجيدد شدرباً 
 احددددداً منهددددا حيمددددل أثددددراً مددددن آرر مدنيددددة اإلسددددالم ال ي بمددددر ا هبددددا الددددبالمل ال ي ا حهددددا 

ة خالددة شداهدة بلدى ان اصسدلمال كدانوا يدع ندون َبلدبالمل اصسلمون. بينما جيد  لو اآلرر َبقيد 
ال ي يف حو؟ا،  يجن غلون خيا ها ل بميها ال ل بمدي  طدنهم األ ل.  هدي شدبه جزيدرة 

طبدددع هدددذه لددديجن  أ ل فريدددة مدددن اصب دددرين  اصدددجن شدددرقال اليهدددومل بلدددى اإلسدددالم بدددل   العدددرا. َبل
طدد   اندده مل يددن العنددف  القددوة  الددبكمددل فددري هددم العظمددى حينمددا نددع  ا اإلسددالم بلددى اندده مل

ين ددر إال َبلسدديف  السددالح  اْلااندده مددن أبظددم األملَين السددمحاء الدابيددة اَل اْلريددة  السددالم 
 اف اء ا ي  اردى،  ال سامح  العزة،  العدل  الرْحة، فقد قال  باَل: ¼الاكراه   الددين 

 فقددد اس مسددو َبلعددر ة الددوثقى طدداغو   يددؤمن َبّلله قددد  بدداله الرشددد مددن الغددي فمددن يكفددر َبل
 ¾الانفصام را  اّلله  يع بليم

  من هنا فقد قال أحد بلماء الغرا؛:
ط  م أمل  َبإلنسانية كارثدة، قدد  كدون أكثدر الكدوارث شدؤماً   العصدر الوسدي732  بام 

د كله.  قد غرق فيها العامل الغدريب، طدوال مثانيدة قدر ن،   مهدا ي بربريدة كدان بصدر النهضدة قد 
بدأ يبدملها  ال ي قواها بصر اإلصالح من جديدد. هدذه الكارثدة ال ي أكدره ح ى ذكرهدامل 
هي االن صار القي  الدذي أحدرله قدرا بدوا يده، م  ح دو اراركداس مدن  داريب الفراندو بقيداملة 
الكار لنجي شارل مار ل، بلى الو ائب العربية  الرببرية ال ي مل يعرا القائد ببدالرْحن أن 
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ا يكفي، ا راجع   ف ل . لقد  قهقر  اصدنية   هذا اليوم اص ؤ م مثاعائة بدام.. حي دها  
 ذلددو أندده يكفددي أن يكددون اإلنسددان قددد شدداهد حدددائس األندددلجن، أ  البقدداَي اصده ددة لعواصددم 

طلة، لكي يجن شف   مل ار معجز ماآكان  قد السحر  اْللم أشبيلية، غر طة، قرطبة، طلي
خلصدددها اإلسدددالم اْلددداذق، الفيلسدددوا، اصسدددامل، السدددمح مدددن أهدددوال ال  آل  إليددده فرنسدددا،  قدددد

ء األمر للعصاَب  امل  ح ة، مث  ى، ا  اح  بلى األثر بالمل الغااللقدمية، ال ي خضع  َبملى
جدددز    مدددزق   اغدددرق    الددددماء  الددددموع،  أفدددرغ هدددا مدددن الرجدددال اْلدددر ا الصدددليبية،  أ خدددم  

ة  أجنبيدددة،   حدددال كدددان العدددامل اإلسدددالمي، مدددن الدددواملي َبجلثدددث مدددن جدددراء حدددر ا كثدددية أهليددد 
الكبددددي اَل االندددددد س ينمددددو  يدددددن صددددر بسدددددالم،   ظ اصسددددلمال. سأسدددددأل فيمددددا بعدددددد هدددددؤالء 

بلى اصسلمال؟  بما إذا كانوا حيكمون معدي 732الفرنسيال ماذا يفكر ن   ان صار  بام  
بربددري، كددان َبلنسددبة لةنسددانية ان هددذا االنكسددار الددذي اصدداا شددعباً م مددد ً بلددى يددد شددعب 

  عاء مصيبة كربى...ا.
 

 كلمة البّد منها
     ام هذا الفصل ن ي اَل انه يلزم ان يكدون اجلهدامل عشدراا شدورى الفقهداء اصراجدع 

صددفاً َبالخالقيددا  االسددالمية الفاضددلة حسددب مددا امددر بدده القددرآن الكددرج  طبقدده رسددول هلل آاّلله م ه
ضددددافاً اَل لددددز م ا خدددداذ اْللددددول اجلذريددددة صواجهددددة هددددذه اص ددددكلة  ذلددددو طاهرينم اهددددل يب   ال

 َبلرجوع اَل القوانال اإلسالمية اصنسية بلى  فصيل مذكور    له.َّ 
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 الفصل الثالث
 القوانني الضائعة

الكثددي مددن الندداس يددع قددد أن  حريددر األقصددى اصبددارك اليكددون إى بددرب اللجددوء اَل العنددف 
شبه ذلو.قبال هكذا  صور أشر    الفصل السدابس اَل انده إذا   قدف  ط   ما أ القوة  الب

طده اصدذكورة مسألة  حرير األقصى اصبارك بلى اجلهامل  االع مامل بلى القوة فأن اجلهامل ب را 
شدددو ا أن اجلهدددامل مدددن   الفقددده  دددا أكدددد بليددده اإلسدددالم العزيدددز  حدددث بليددده األئمدددة اصعصدددومال

يكون  ح  إشراا شورى الفقهاء اصراجع بلماً أبن هناك أموراً أخرى  العنا ين ارامة فيلزم أن
ط بعددوملة األقصدى اصبددارك منهددا اآلَي  اصنسدية  القددوانال اإلسددالمية ال ي   غايدة األ يددة  ر ا 

ضددديعها اصسدددلمون فضددداع  معهدددا بدددز هدددم  اس  َل بلددديهم ال دددرق  الغدددرا  صدددبحوا كاللقمددددة 
 لضارية.السائغة   كالب بليها الذائا ا

 الخيفددددى أن االع  ء  سددددألة إبدددداملة القددددوانال اإلسددددالمية الضددددائعة جددددديرة أن يددددع ه هبددددا 
اصسلمون  ينعكفوا بليها إذ أن بعوملة هذه القوانال  رجع بز هم  يعدومل  ددهم األ ل  يوفقدوا 

طددال اصسددلمة  األقصددى اصبددارك. الرجدداع حكددوم هددم اإلسددالمية العظمددى ال ي منهددا هددي فلددجن
س  لدددذلو، فقدددد بقدددد  هدددذا البددداا للحبدددث حدددول هدددذه القدددوانال اإلسدددالمية الضدددائعة بلهندددا نوفددده

 للعمل  يعاً من أجل إبامل ها من جديد.

 ماذا عن القوانني الضائعة؟
اإلسالم الذي جاء به رسول اإلنسانيةهلل  قدهمه ذلو ال قدم ارائل خالل مدة قليلة شمه 

ئده    سدع   اَل هدذا اليدوم، بلدى رأس هدذه القدوانال بال طيا   بدة قوانال مهمدة أمل  اَل بقا
ال ي أكد بليها اإلسالم العزيز بينما هدمها اصسلمون اْلاليون بقيامل هدم ال ابعدة للغدربيال  أ 

ء العزيدددز مددداذا فقدددد  بفقدددد هدددذه ي بددددة قدددوانال ن دددي إليهدددا َب  صدددار  جيدددز   جلدددى للقدددارى
حكامنددا اَل  ددو آرر هددذه القددوانال اصهمددة؟  األحكددام؟  كيددف أن الغددربيال   صددلوا بدددبم مددن

فمدددن هدددذه القدددوانال اإلسدددالمية الضدددائعة هدددو:األ ل: ملاالخدددوة اإلسدددالميةا: ذكدددر  اأُلخدددوة   
اإلسدددالم   ثدددالث معدددان احدددداها هدددي اأُلخدددوة اإلسدددالمية، ففدددي القدددرآن اْلكددديم جددداء: ¼إعدددا 

اً أكثددر مددن مددرة، فمددرة   مكددة اصؤمنددون اخددوة¾  قددد  رجددم رسددول اإلنسددانية هددذا اصعددىن بمليدد 
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هلل بال رال اصسدلمال  رجدالً مدع األخدر  آخدى بدال اصكرمة  أخرى   اصدينة اصنوهرة حيث آخى
النساء اصسلما   امرأة مع األخرى، فكل امدرأة   نظدر اإلسدالم  بدد اُ  ا المدرأة أخدرى،  كدل 

اليددده   بعدددن ك بندددا  رجدددل هدددو أ  لرجدددل آخدددر،  قدددد ذكدددر ذلدددو اصؤرخدددون ا فصددديل  أشدددر 
 اصفصهلة.

 حندددن اليدددوم ح ى نعيدددد بدددزه   اصفقدددوملة ينبغدددي لندددا أن نعيدددد هدددذه اأُلخدددوهة اإلسدددالمية مدددن 
جديددد، فددالغربيون جدداء ا  سددحقوا األخددوة بددال اصسددلمال حبيددث أصددبح األفغددانيون  اإليرانيددون 

ن  السدددوريال،  هكدددذا ليسدددوا اخدددوة،   كدددذلو اْلدددال َبلنسدددبة لةيدددرانيال مدددع العدددراقيال،  اصصدددري
 اْلال   سائر البالمل اإلسالمية.

طها غرار فاأل  األفغاه اليوم   إيران اصسلمة  ر م من  يع اْلقوق بل ح ى من أبجن
العمل  الز ا   اصسافرة،  كذلو األ  اإليراه، فهو معد م اْلقدوق   العدراق ح ى آل األمدر 

نيال بندوة  مل ن أي مددربهر،  كددذلو حددسه لةيددرانيال اليددو انده حددسه للحكومددة العراقيددة إخددرا  اإليددرا
أن خيرجددددوا األفغددددانيال جددددرباً  مل ن أن ينددددبجن أحددددد بدددد   كلمددددة،  اه أ ذكددددر أنه ملببدا سددددن 
السددعد نا الددذي كددان رئيسدداً   العددراق قبددل س يددن بامدداً  قريبدداً جدداء بقددانون ملحصددر اصهددنا 

ط َبلعددددراقيال اق  أنه اصهددددن منحصددددرة فددددسالنددددا  بلددددى حرمددددان اإليددددرانيال مددددن العمددددل   العددددر 
أصددحاا اجلندداس. هكددذا بمددل السددعد ن لكندده مل ي مكددن مددن  نفيددذه َبلكامددل  أخددياً ق لدده 

طدانيون الدذين جداء ا بده  ال  الا بينده  بيدنهم مدذكور   الدو ا اصعنيدهة   أشدابوا بدال الربي
ون نفددجن هددذا القدددانون   اصددأل بلددى اندده ق ل نفسدده.  بعددد مضددي ب ددرا  السددنال طبددهس الغربيدد 

ن الي دددددو أحدددددد   بمدددددال هدددددم  العدددددراق بلدددددى يدددددد ملأْحدددددد حسدددددن الكدددددر  صددددددام  غي دددددا  ددددده
طددانيال،  قددد قددال ملبلددي صدداإل السددعديا الددذي كددان  ليددراً للداخليددة   العددراق أ ل مددا للددربي

كندا    هلو أمريكي،  اثر  دابي ردذا الكدالم منده صدا  طار انجاء البعثيون: جئنا اَل العراق بس
هلددو طددار انكددربالء اصقدسددة بددرب اصددذَيع قددل : اندده صكددر الواقددع، بددل ا؟ددم جدداء ا اَل العددراق بددس

أمريكدددي اسدددرائيليا، فصددددام   ددداع    أْحدددد حسدددن البكدددر  بلدددي صددداإل السدددعدي  ددديعهم 
خيدمون مصاإل هذه الثالث مل ل.  لعله خي شاهد بلى ذلدو أن اصسدؤ لال   بعدن الدد ل 

طينيددة شدديئاً، ففددي حددرا ببددد الناصددو اع   مددع اسددرائيل أرسددل أْحددد لقضددية الفلددجنمل يقدددموا ل
حسددن البكددر اَل لبنددان بعددن جددي  العددراق  ل هملهددم أبكيدداس مددن ال مددر، هددذا غايددة مددا قدمدده 
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ء اصدجن طال اصسلمة.  بلى كل حال، فاأُلخوة اإلسالمية هدم  منذ  دملالبكر من أجل فلجن
قددد شدداهد  أ  ش صددياً اأُلخددوة اإلسددالمية ا صدديلها قبددل قددد م بمددرين اَل بددالمل اإلسددالم،   
 اصجن بمرين  بعد  يئهم.

الثدداه: ملاأُلخددوة اإلنسددانيةا: فقددد أشدداع اإلسددالم العزيددز هددذا الضددرا مددن اأُلخددوة  أكددد 
بليهدا   بيددا    ال ددريفة، ففددي أكثدر مددن مددرة   القددرآن اْلكديم   كددد اآلَي  أن االنبيدداء إخددوة 

¾؛ ¼ اَل مثدومل من هذه اآلَي  هي: ¼اَل بامل أخاهم هوملاً قال َي قدوم اببدد ا اّلله أقوامهم، ف
 أاهم صاْلًا¾؛ ¼ إَل مدين أخاهم شعيبًا¾؛.

الثالث: ملاالخوة اإلميانيةا:  هي القسم ا ا  من االخوة، ففي اْلديث جاء: ملاصدؤمن 
 اخو اصؤمنا؛ اذا كا  من مذهب  احد  طريقة  احدة.

ا القسدمان اآلخدران اذن فاأُلخ وة ال ي نريدها   بالمل  اليوم هي اأُلخوة اإلسدالمية،  أمده
 فنرجأ الكالم حورما   مقام آخر.

رنياً: ملالوحدة اإلسالميةا: كذلو من القوانال اإلسالمية اصضيعة هو الوحددة اإلسدالمية 
ة  احددددددددددة  أ  كدددددددددم  راه بدددددددددال األمدددددددددة، فقدددددددددد قدددددددددال اّلله سدددددددددبحانه: ¼ ان هدددددددددذه اُمه كدددددددددم أُمددددددددده

ة  احددة،  ال حدد مل جغرافيدة بيدنهم، ففدي السدابس فاببد ن ¾؛فاصسلمون كما يدني القدرآن أُمده
مل  كدددن بدددال اصسدددلمال حدددد مل جغرافيدددة أصدددالً بلمددداً أن حكومدددا هدددم كدددان  مدددخ لفدددة كاْلكومدددة 
اإليرانيددة  العثمانيددة ح ى جدداء اصددجن بمددر ن  خلقددوا م ددكلة اْلددد مل، فأصددبح  إليددران حددد مل 

ق كدددذلو،  للكدددوي   هكدددذا سدددائر الدددبالمل اإلسدددالمية، فانفصدددل اصسدددلمون بدددن بعضدددهم  للعدددرا
 البعن  أصبحوا مل ل  مل يال  صغية.

 اه أذكدددددر أن اإليدددددرانيال كدددددانوا    ن للعدددددراق حيدددددث الدددددع اا  اصقدسدددددة مل ن أي بدددددائس 
طددددانيال هددددو حددددد ملي بينهمددددا،  اعددددا أ ل مددددن جعددددل م ددددكلة اْلددددد مل بينهمددددا أبمددددرمن  الددددربي

بهلوي األ لا حيدث جعدل قدانو ً  ضدعياً يدني بلدى ان كدل سديارة  أ ي اَل العدراق بليهدا ملال
طددي كددل سدديارة وسددة قددرا   أي نصددف   مددان، أن  قددف   حددد مل ملخسددر يا  حوهددا   ع

طوها لقائدد السديارة،  هدذه الورقدة هدي  َبصقابل فا؟م  يدرجون أ اء أفرامل السيارة    رقة  يع
اْلدددددد مل اصددددذكورة. هدددددذا  قدددددد ضدددددجه الندددداس   العدددددراق جدددددرهاء هدددددذا القدددددانون  ثيقددددة العبدددددور مدددددن 

الالهإسدددالمي ح ى أ؟دددم نظمدددو قصددديدة طويلةنديدددداً ردددذا العمدددل،  قدددد كدددان  القصددديدة َبللغدددة 
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الفارسية جاء   أبيا ها ما معناه: صا بزمنا السفر اَل كربالء... طلبنا النصر منه  باَل... ح 
:  صددها بلغنددا ؟ددر الفددرا ... جلسددنا بنددده للبكدداء.. إَل أن يقددول: أبي ى يصددل   أبيددا   قددائالً 

  جه أخذ ملال ذكرها منا ا مجن القرا  .
 كدددذلو نددددهمل العلمددداء األبدددالم   كدددل مدددن العدددراق  إيدددران ال قسددديم اجلغدددرا  الدددذي  ضدددعه 

اإلسدالم  طانيون حيث إ؟م أرسدلوا مللدورانجنا اص دهور اَل الصدحاري اصوجدوملة بدال بدالملالربي
فحدهملها منفصلة بعضها بن اآلخدر،  قدد اس غدرق بملده هدذا وسدال بامداً،  بعدد ذلدو طدرأ 

طدانيون ا قسديم الدبالمل ا  الا بال الربَينيال  بينه فدأمر ا عبدامده فابددم،  مل يدو ا الدربي
طدددددددار الدددددددبالمل اإلسدددددددالمية جغرافيددددددداً،  اعدددددددا جعلدددددددوا نقاطددددددداً  ايددددددددة بدددددددال اْلدددددددد مل   ا ى اق

امل مية لذا فقددددد ك ا  احدددددى اجملددددال  العربيددددة   بعددددن ابددددداملها أبن بددددرياإلسددددال طانيددددا ملبقدددده
ء مفصهاًل  ا  جدر االشارة اليه أ؟م مل جيعلوا هذه اْلد مل بال الُعقدا  قد اُشي اَل هذا ال ي

ط، بل جعلوها بدال العدرا  العدرا كدذلو، فلمصدر حدد مل، العرا  العجم  ارنومل  ال رك فس
موا كدل بلدد اَل أقسدام بددة، فقدد جعلدوا مصدراً أربعدة  لسورَي حد  مل،  هكذا،  هيو أ؟م قسده

مل مصددر،  جددامل،  ليبيددا،  السددوملان، كمددا هددم جعلددوا سددورَي وسددة أقسددام: سددورَي،  لبنددان، مل ل
طددال،  االرملن،  هلددهم جراء. قددد نقددل    جددد ي مددن األم السدديدة ملآمنددة  اسددكندر ن،  فلددجن

ج قبل ما يقارا مثانال باماً  قد كدان ذهاهبدا بدرب اجلمدال  السدفن، هما أ؟ا سافر  اَل اْلا 
مث ، آفقال   : ا؟ا ذهب  اَل األرملن لزَيرة جعفر بن طالب،  اَل سورَي لزَيرة السديدة ليندب

اَل لبندددان لدددزَيرة السددديدة ملخولدددةا؛،  اَل فلدددال لدددزَيرة القددددس،  اَل مصدددر لدددزَيرة رأس اْلسدددال 
طريس مع لَيملة ا  نقيصة،   حينما سدأل اَل اْلج مث بامل  من نفجن ال السيدة ملنفيسةا؛ مث 

ها بن ال ذكرة  االقامدة  اجلنسدية   أشدية الدور مل، قدال : مل يكدن أثدر لدذلو،  اعدا ذهبندا كمدا  
 ذهب أن  من كربالء اَل النجف، أ  من النجفاَل كربالء.

ية ضددد  حدددة اصسددلمال  مددن العجيددب حقدداً، أنه نفددجن الغددرا الددذي شددنه اْلمددال  الضددار 
د بينمددا بقددي اصسددلمون   ا ا    مددزق. فدداليوم كددل  د نفسدده  جعلددوا ألنفسددهم كيددان موحدده  حدده

ل مدددن بدددالمله اَل أي مل لدددة أُ ربيدددة بدددال    شددد ي   الدددد ل اال ربيدددة يدددجن طيدددع ال جدددوهل  ال نقددده
 أشية أ  جوال سفر... أليجن ذلو من اص جي حقاً.
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لم َبلوحدددددة   كددددل م بلقددددا  حيددددا   ح ى   اْلددددر ا   اصلددددف  لددددالن َبه ان الغددددرا ال 
ال يواجهددددون بدددده أبدددددائهم الددددذين مددددنهم اصسددددلمال  جدددددهم يددددجن خدددددمون الوحدددددة كسددددالح ق ه
انفسهم، فدالغرا مدثاًل ح دد الخدرا  العدراق مدن الكدوي  مدن ثدالث  ثالثدال مل لدة، ح ى أنه 

جنددددَيً كمدددا نقلدددوا  أفغدددانجن ان ال ي كدددان    حالدددة حدددرا ضدددارية جلبدددوا منهدددا مدددأة  وسدددال
 ذلددو ألمددرين، األ ل: الكددم: أي كثددرة العدددمل،  الثدداه: للكيددف: أي قددوة االمكانيددا ، فددأنه قددوهة 
األش ا     لف  فس االمكانيا   ا صوصيا   العلم  ما اشبه ذلدو، فداذا ا حدد الكدل  ا  

ون جنددَيً معوا جاء  الن جية صحيحة  قريبة من ارددا،  لدذا  مكدن الغربيدون مدن اخدرا  مليد 
طا  العراقيدة الح الل الكدوي   بددم ا در   من اجلي  العراقي ملاخل الكوي  جاء  هبم السل

منها طمعاً   أموارا  سائر خصوصيا ها، لكدنهم   قبدال  حددة الغدرا رجعدوا مهز مال.فقدد 
 ق ل مددن العددراقيال مددا يقددارا أربددع مددأة ألددف بينمددا ق ل مددن األمددريكيال مددأة  مثدداه  ثالثددال

طانيال. كل ذلو يعز  اَل ا حاملهم  ار فاع مجن  ى ال  ط،  أببدامل أقل من الربيجندَيً فس
كنلوجيا  اآللة  العلم  ما اشبه ذلو، بينما بقي صدام خياطر ب دعبه اصظلدوم مدن أجدل ندز ا   

طددددر أخددددياً اَل الفددددرار  ايثددددار ا ددددر   بلددددى البقدددداء   الكددددوي ...  هكددددذا وددددد أن ال  ددددع ف
ة رددا فوائددد  ة. كددذا كددان  األمددة الواحدددة َبلنسددبة اَل اصسددلمال، فقددد كددان  رددا ذلددو  الوحددد

آذاك ذلدددو ال قددددهم ارائدددل اَل أن جددداء اصغدددول الكيدددان العظددديم،  لدددذا فقدددد  قددددم اصسدددلمون آن
الصليبيون  اع بدر ا مدن  حددة اإلسدالم فدا حدد ا  بمدد ا ال  رث كيدان اصسدلمال مدن الغدرا  

 رق أخرى كل ذلو ي قصي م هورة أملرجها أرَبا ال اريخ   مؤرخا هم.ارة  من  ال  
ء أ  ين بلى الرغم من بدم اع قاملهم أبية مباملىيا  هكذا ود ان غرار اصغول  الصلي

طديم اصسدلمال، فحدري َبصسدلمال أنفسدهم الدذين يدر قيم ا حد ا   حد ا صفوفهم من أجل  ح
عن مدددن أجدددل ا دددي  الصدددالح  االصدددالح  اردايدددة ء  شددددهم اَل الدددبطدددون أبسدددجن  مبددداملىا 

  االرشامل ملينيوَيً ان ي حد ا  يعومل ا إَل  حد هم اإلسالمية.
 لدددذا فلدددو بدددد  اَل قدددانون االمدددة الواحددددة فانددده يكدددون لندددا غدددرار  لدددو الغددداَي  ال ي  ردددا 

 اصسلمون األ ائل   صدر اإلسالم.
العزيددز ال  جددد قيددومل أ  شددر ط  حددد مددن الثالددث: ملالللقيددومل   اإلسددالما: ففددي اإلسددالم 

حريدددة اإلنسدددان   غدددي مدددا حددددهمله ال دددارع اصقددددس، فقدددد قدددال  بددداَل: ¼يضدددع بدددنهم إصدددرهم 
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¾؛ فاإلنسددددان حدددددره   اإلسددددالم إى مدددددن القيددددومل ال ي قرهرهدددددا  األغددددالل ال ي كددددان  بلددددديهم
  جنسددية  القيددومل ء   اإلسددالم ا دده  ذكددرة أاإلسدالم   مثددل الواجبددا   ا رمددا ، فاليوجددد شددي

للعمل  ال نقل  غيها من القيومل  االغدالل ال ي جعدل  اصسدلمال   هدذا اليدوم  در مال مدن 
ا صوصددديا  الكثدددية ال ي حبددداهم هبدددا اإلسالم.فاصسدددلمون اليدددوم  رمدددون مدددن أكثدددر حقدددوقهم 

سدلمة مدثالً األ لية غرار حرية البناء  العمارة  الزرابة  ال جارة  مدا شداكل ذلدو، ففدي ايدران اص
جعدددل البهلدددوي األ ل ال ذكدددرة  اجلنسدددية  غي دددا مدددن اصقيددددا  ْلريدددة ال دددعب  دددا حددددى أحدددد 

ء هددو  بلمدداء  بريددز  هددو اصدديلا صدداملق آقددا ان يصددرهح   مسددجده قبددال اجلميددع: َبن هددذا ال ددي
طددديم لةسدددالموهناك بدددامل آخدددر   شددديال  هدددو السددديد نورالددددين ال ددديالي صدددرهح كدددذلو   ح

الوكيددل  قددال للندداس: مددن أخددذ مددنكم اجلنسددية فلدديقم  اذا َبلكثددي مددن الندداس قددد قدداموا،  مسددجد
آنذاك  أ ه حسرة  قال: ان هذا هو أ ل يوم لسقوط اإلسالم.    أصدفهان صدرهح أيضداً بدامل 
رلث  هو ال يخ اآلقا النجفي  قام بنفجن العمل...  قبال هكذا  صرحيا  مدن هدؤالء العلمداء 

لبهلدوي اَل  صدفية هدؤالء األبدالم حيدث انده ق ل ال ديخ النجفدي َبلسدم  بعدهد االبالم بمد ا
السددديد نورالددددين ال ددديالي اَل طهدددران،  كدددذلو أقصدددى اصددديلا صددداملق آقدددا اَل كدددرملس ان،  قدددد 

 حدث ذلو   قضاَي م هورة أمام اصأل العام.
طددديم الددددذي حطهمدددوا ايددددران اصسدددلمة هددددذا ال أجدددل، فقدددد جدددداء الغربيدددون هبددددذه القدددوانال  ح

طهمددوا بعددد ذلددو نفددجن البهلددوي حيددث نفددوه اَل جزيددرة مددوريجن ن دداهده اَل اليددوم، كمددا ا؟ددم ح
 بعددددد ذلددددو صددددنعوا ذا  العمددددل   العددددراق أبيدددددي اصلكيددددال   قضدددداَي م ددددهورالرابع: ملإَبحددددة 
االراضدديا: احدددى القددوانال األساسددية ال ي رفددع هبددا اإلسددالم م دداكل اصسددلمال هددو اَبح   

للمسددلمال  جعلهددا لكددل مددن بمهرهددا بقدددر حددا     ح  اطددار قولدده  بددال: ¼خلددس  األراضددي
طالددة ¾؛  ذلددو ليسددد اح َيجددا هددم  يرفددع مدجن  ى معددي  هددم فقضددى َبل ا  بلددى الددبلكدم

  الفقر  سائرص كال  اصزمنة ال ي اا َل هبا اصسلمون   مثل هذا اليوم.
طالدة   العمدل، لسكن أ  م دكلة الدبففي صدر اإلسالم مل  كن هناك ألمة أ ها ألمة ا

فالكددل كددان بوسددعه ان يبددين ملاراً أ  بقدداالً أ  معمددالً أ  ح ى رحددًى أ  سدداقية  مددا أشددبه ذلددو، 
هلل: ملاألرف ّلله  صددن بمهرهدداا؛  حيددث إنه اصددجن بمددرين آاّلله فقددد جدداء   اْلددديث بددن رسددول

ذا القدددانون  حرفدددوه فجعلدددوا  بمالئاليددر ق ردددم ان  حدددل م ددداكل اصسدددلمال فقدددد بمدددد ا اَل هددد 
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طا   الد ل ال ابعدة ردم، ففسدد العبدامل  ُن در اْلدرام  حدرم اصسدلمال مدن حقدوقهم األرف للسل
  أراضدديهم اإلسددالمية. ففددي أي بلددد اسددالمي اليددوم  جددد اندده الحيددس ألي أحددد ال صددرا   

مر ا؟م جعلوا قرب طاء مالية ح ى   ايران اصسلمة، فقد بلغ األاألراضي مل ن اذن الد ة  عع
طدداء مبلددغ مددن اصددال للد لددة بعددد ان كددان  االنسددان يبدداع َبصددال، فالميكددن ملفددن اصددي  اال بعددد اع

االرف قبل ذلو مباحدة للجميعو دا  جددر االشدارة إليده أنه األرف كدان  مقيددة قبدل اإلسدالم  
حديث آخر له: ملمدن هلل  قال: ملاألرف ّلله  صن بمهرهاا؛  قال   آاّلله كذلو مث جاء رسول

آيسبقه إليه أحد، أ  أحيا أرضاً مدي ة فهدي لده قضداء مدن اّلله غرس شجراً بدء أ  حفر  املَيً مل
بزه جددله  رسددولها قد ذكدددر اصؤرهخددون انددده صددا قدددال رسددول االنسدددانيةهلل هددذه اصقولدددة اصباركددة فدددرح 

نة اصنورة، بجن ا ً أ  ملاراً اصسلمون فرحاً شديداً  غمر هم البهجة فأخذ ا يعمهر ن أطراا اصدي
أ  ماآأشدددبه ذلدددو األمدددر الدددذي بمدددل بلدددى   سدددعة اصديندددة أكثدددر مدددن ضدددعفال،  قدددد بقدددي هدددذا 
القانون االري جارَيً بند اصسدلمال ح ى جداء اصدجن بمدر ن  بمالئهدم فمحدوه بدن السداحة. 

ر  مدددن... هددذا  مددن قبددل  وددجن  قددد شدداهد  ش صددياً كيددف اندده مددن جددرهاء هددذا القددانون ُبمدده
ام العددراق  أبلددن بددن اع طدداء األرف صددن شدداء قبددال ب ددرة  أربعددال سددنة  قريبدداً جدداء أحددد حكدده

ط؛  دا بمدل بلدى   سدع  كدراء اصقدسدة مدن جهدة بغددامل اَل  حيدة ملطدويريجا  مدن مل ني فدس
 جهة النجف األشرا اَل ما يقارا ثالثة فراسخ.

طبدهس هدذا القدانون ء الدذي كدان ي قد لاره آنذاك ملسامل ببددالرلاقا م صدرا لدواء كدربال
ر ا األرف، فلمداذا أخدذ   االس بماري، فقل  له: إذا كن   ع را أبن هؤالء جيول رم ان يعمده

ء   خدمددة الب ددريهة مددنهم ب ددرة مل نددي، فلددم حيددر جواَبً. هكددذا  جددد أندده   اإلسددالم كددل شددي
طاقددة ال مسددية فدداملة مددن ال أنه األصددل   األشددياء هددو االَبحددة إى مددا خددر  َبلدددليل، فدداالس 

مباحددة للجميدددع،  كددذلو اردددواء  اصددداء  األرف، لكددن اصدددجن بمدددرين جعلددوا األرف قبدددال اصدددال 
¼ كلما ملخل  أمة لعنة أ  ها¾؛ فضيقوا بلى اللمال  جعلوهم ي يهون   ملائدرة مغلقدة ح 

ماريدددة ى   ي ذلدددو اليدددوم الدددذي يدددرفن فيددده اصسدددلمون هدددذا القدددانون  سدددائر القدددوانال االس ب
 فيعومل ا اَل ما كانوا بليه من العزة  السعاملة االسالميال.

خامساً: ملقانون من سبسا: حيث جداء   اْلدديث ال دريف: ملمدن سدبس اَل مدامل يسدبس 
 اليه مسلم فهو أحس بها.
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ء غدددرار اصددداء أ  اصلدددح أ  فقدددد حدددسه لالنسدددان   صددددر االسدددالم االس فددداملة مدددن كدددل شدددي
 يا  اصوملبة   األراضي االسالمية  غيهدا،  قدد بقدي هدذا القدانون األرف أ  سائر اصعاملن  ا

االسالمي جارَيً اَل ما يقارا وسال باماً،  اه ح ى اليوم أ ذكر كيدف كدان النداس جيلبدون 
اصلح منملالرلهالةا  هي قريبة من كدربالء اصقدسدة، فكندا ند  ري بقددر اصعي دة السدنوية بع درة 

مار هذا القانون قبل وسال أ  أربعال باماً  قريباً  إذا بقانون ملمن أفلجن اَل أن منع االس ب
ء مقابدل ضدريبة  البدده فيده مدن اجدالة  ماآأشدبه ذلدو ح ى آل ط. فصدار كدل شديسبسا يسس

األمر أننا مل أن كنا ند  ري السدمو بقددر بائدل   اصكوندة مدن ب درة أفدرامل   قددار لهيدد مدن 
ن  ري نفجن ذلو السمو بربع مليندار أي مدا يعداملل ودجن  األموال  هو ب رة أفلجن إَل أننا

ل  حدددددل  القدددددوانال الغربيدددددة  ب دددددرين ضدددددعفاً، كدددددل ذلدددددو ألن قدددددانون ملمدددددن سدددددبسا قدددددد ع طددددده
طدهل  مامداً  دها حدرم ال دعوا اصسدلمة مدن ا ديا   لهه. هكذا ودد أن هدذا القدانون االسدالمي ع

ن أشددجار الغدداَب   سددائر اصعدداملن مباحددة اصوملبددة   بالملهددم، فمددثالً سددابقاً كددان  االس فدداملة مدد 
طدبخ مداء للجميع، ح ى انه كان   م هد اصقدسة جبدل بظديم يصدنع منده القدد ر ا اصدة ل

اللحددم،  قكددان للجميددع االس فدداملة مددن هددذا اجلبددل إال أن اْلكومددة فددرف  بلددى ذلددو ضددريبة 
 الكثددية ال ي فصددار  االس فدداملة مددن هددذا اجلبددل  ح ا  اَل اجددالة،  غددي ذلددو مددن القددوانال

 جاء ا هبا إلسقاط قانون من سبس االسالمي.
 بلى كل، فاصسلمون صا أبرضوا بن قوانال اإلسالم  أخر ا بدن الركدب اْلضداري  ضداق  
بلددديهم األرف برحبهددددا  أصددددبحوا كالفريسدددة بددددال الددددذائا اْلانقدددة،  الغرابددددة   ذلددددو فددددالقرآن 

باقددب   هكددذا ¼ مددن أبددرف بددن ذكددري  العظدديم قددد ندديه بلددى أنه االبددراف بددن اّلله  كددون
¾؛.هذا َبلنسبة جلزاء من يعرف بدن ذكدر اّلله فأنه له معي ة ضنكا  حن ره يوم القيامة أبمى

¾ حيدث انده يبقدى   الدنيا أمها   اآلخرة فقد ني  اآلية قائلة: ¼ حن ره يوم القيامة أبمى
 ألف سدنة¾؛ مضدافاً اَل وسال ألف سنة أبمى  ذلو لقوله: ¼  يوم كان مقداره وسال

أهدددوال يدددوم القيامدددة  مدددا أكثرها.السددداملس: ملالهالبندددفا: فقدددد كدددان الهالبندددف شدددعار االسدددالم 
اصعر ا،  قد  رمل  هذه اصفرملة   موارمل م بددملة مدن الدر اَي   طرقندا اليهدا   ك اا ملاآلملاا 

  السننا.
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هلل ألدديجن ذلددو الرسدول لعدل الددبعن يندربي اآلن  ي سددائل قدائاًل: مدداذا  قولدون   حددر ا 
هلل مل يدجن بمدل السدالح صدا كدان   مكدة اصكرمدة آاّلله نوع من العنف؟ اجلواا بليده: ان رسدول

ا   اصديندددة  بعدددد مدددا  صدددل إَل اْلكدددم أمدددره اّلله بزه جدددله َبلدددس ال ألمدددرين فدددسم ط: : طلقددداً، أمددده
جدل صددههم  رمله كيددهم، للدفاع حيث كان يها ه اصندا  ن  األبدداء فليجدأ اَل السدالح مدن أ

هلل مل يددجن بمددل السددالح   مكددة اصكرمددة أبددداً بلمدداً آاّلله الثدداه: للحددده مددن االجددرام، فددان رسددول
هلل اَل سدددة اندده كددان يعددرهف لالسدداءة هددو  اصسددلمون  مددع ذلددو كددان  مددرهم َبلكفهوصددا  صددل

غضال  هن يكندون احقداملهم اْلكم   اصدينة اصنورة جلأ اَل السالح من أجل صده االبداء  اصب
الً  حنددن قددد أشددر  اليدده  الدفينددة لالسددالم  اصسددلمال،  قددد  طددرق أرَبا ال اريددخ اَل ذلددو مفصدده

هلل كدددان يدددس صدددر     ك ابندددا مل  ظدددل االسدددالما  ملأل ل مدددرة    اريدددخ اإلسدددالما. بلماًانددده
 صددا بلددغ مكددة هللقضدديهة اْلددرا  ْحددل السددالح بلددى أقددله قدددر.  لعددل خددي شدداهد بلددى ذلددو اندده

هلل ألسدديامل قددري  الددذين كددانوا ي آاّلله قددال هددي  كددر أبددداء االسددالم  باصددمة اصنددا ئال لرسددول
 فنون بصب ألوان بذاهبم بلى الرسول  ا َببه اصسلمال: اذهبوا فأن م قاء.

هلل كددان يلجدددأ أحيددا  اَل السددالح مددن أجدددل كددفه اجملددرمال بددن جدددرائمهم كمددا ان الرسددول
هلل اندده قدددر  بعددد ا مددام  يددع اْلجددج  الرباهددال بلدديهم، فمددن اصعددر ا   سددي   ذلددو أبقددل 

طددرا ح ى بدن اجملددرمال إى بقددر قليددل جدداً  ذلددو صدا يددجن ملبدي األمددر اللجددوء اَل يغدنه ال
هلل  أخددرب ه أنه رجددالً آاّلله السددالح  القددو   مثددل هددذا الصدددمل ينقددل اندده جدداء الددبعن اَل رسددول

يب    دا م دغوالن َبْلدرام، فدأرامل بعدن األصدحاا أن يدذهبوا اَل ذلدو الد    امدرأة ا  معداً   
س س أن يددذهب الدديهم  ينظددر مددا ا وَبلفعددل ذهددب االمددامهلل  أمددر االمددام بلدديفنهدداهم الرسددول

هلل  قدددال لددده: ملخدددل  الددد    قدددد أغمدددن  بيدددين، فلدددم ارى أحدددداً، فددددبا لددده  بدددامل اَل الرسدددول
هلل يددددفع ال ددد ي الدددذي خيدددربه انددده ل  مدددرهة  اثدددن يدددن خدددر كدددانهلل  دددا بممدددن جاندددب آالرسدددول

س مددددددح ذَيً  ثددددددالث ح ى يكمددددددل أربددددددع مددددددرها . بلددددددى هددددددذا الددددددنهج القددددددوج سددددددار أمياصددددددؤمنال
س اذا أخربه أحد َبر كابه للدز  يصدد بنده  ي جنبده ح ى خيدربه أربعداً كدل هلل فكانآاّلله برسول

ا ال اريدددددخ   بدددددرين صفحاالسدددددابع: ذلدددددو قدددددد ذكدددددر  فصددددديالً   قصدددددي م دددددهورة أملرجهددددد 
ملالللضرائبا: من اصسلما  الضر رية بند اجلميع انه   االسالم ال  جد ضرائب سدوى أربدع 
ا البقيددة فهددي مفوضددة كلهددا اَل الندداس، فاصعامددل   هددي: ا مددجن،  الزكدداة،  اجلزيددة،  ا ددرا ،  أمدده
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يدد النداس   ح  ا  َير  الد لدة لديجن طدارا  مدثاًل  غدي ذلدو كلهدا  كدون بطدارا   امل اصزارع  الس
 را   ذلو أي ملخل  اعا هي م رفة بليها كي اليظلِهم الناس بعضهم  اليظلمون؛.

نعم، للد لة حدس ان  كدون كأحدد ال جدار ا  اجدر بدد ن مندع ال جدارة، كمدا انده ردا ان  
اثدر بزمده بلدى  هلل حيدث كدان جيمدع ال بربدا آاّلله  ع اصال من ال بربا  كما كان يفعدل رسدول

ا اْلقدددوق ال دددربية األربعدددة اصدددذكورة فهدددي:  اْلدددرا   قصدددي م دددهورة ذكرهدددا أرَبا ال ارخيأمددده
ا مددجن  هددو  احددد مددن وسددة مددن اصدددوارمل السددبعة اصددذكورة   الرسددائل العمليددة،  الزكدداة  هدددي 

خدذ مدن  احد من أربعدال   قريبداً  مدن األشدياء ال سدعة اص دهورة،  اجلزيدة:  هدي اصدال الدذي يؤ 
غي اصسلم بلى  فصيل ذكر    له كما يؤخذ من اصسدلمال ا مدجن  الزكداة  هدذا قددره قليدل 
جداً،  ا را   هو ما حيصل من بعن األراضي ال ي بيد الد لة اإلسالمية ا  جرها للناس 

طدائهم هلل أرف خيرب لبعن اصجن أجدرين   قبدال اعآاّلله طى رسولقبال بعن  ارملا ها كما أع
 النصف.  كل ذلو مذكور   ال اريخ  قد ذكر  منها فيب الفقه.

الثددامن: ملالددز ا  اصبكددرا: فقددد شددوهق اإلسددالم العزيددز كددل مددن األ المل  البنددا  للددز ا  اصبكددر 
 ب دهة  ذلو برب قصي م هورة ذكر ها   ك اا فقه النكاح  غيه...

كدددذلو بعدددد البلدددوغ،  قدددد ل ه  فدددال   بعدددد العاشدددرة مدددن العمدددر ينبغدددى أن   ل  ،  الولدددد  
له فاطمدددة الزهددراءآاّلله رسددول  قدددد كدددان بمرهدددا  سددع سدددنال.   القدددرآن اْلكددديم  هلل ابدددن   اصفضددده

جدداء: ¼فددان آنددجن م مددنهن رشدددا¾؛ فددال   البالغددة الرشدديدة حسددب هددذه اآليددة ال ددريفة رددا 
 الز ا   اليجن طيع أحد منعها من ذلو.
هلل مهدر آاّلله ط، فقدد جعدل رسدوللز ا  اصبكهر البسدي حيث ان اإلسالم حيث  يندا اَل ا

ثالثددددال ملر دددداً كمددددا   خددددرب الكددددا  ال ددددريف،  ي ددددهد بلددددى ذلددددو بسدددداطة  الصددددديقة الزهددددراء
ط  بملنددا هبددا جهددالهوحنن اليددوم اذا بددد  اَل الددر اَي   اآلَي  اصؤكدددة بلددى الددز ا  اصبكددر البسددي

بقى امرأة بالل  ، فاالسالم العزيز مل يس صر   ملبدو حبذافيها فاليبقى رجل بالل جة كما ال 
  اَل الز ا  بلى العزهاا  اجملرملين،  اعدا أ امدره  .دل ح ى الدز   الدذي      ل     فددبوه 

أبمامدة.كما ان االسدالم أمدر  س بعدد فاطمدة الزهدراءاَل الز ا  من جديد كما  ل   امياصؤمنال
من جديد كما  ل    ل جة ْحزة بعد اس شهامله بز   آخر  االمرأة ال ي     ل جها َبلز ا 
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هلل، اَل غددي ذلددو مددن ال ددواهد الكثددي الدالددة بلددى اع  ء  كددذلو ل جددة جعفددر بددن أيب طالددب
 ال ارع اصقدس َبلز ا .

 

 العزوبة أم الزواج؟
 قددد ذمه اإلسددالم العز بددة  اع لال فكددرة الددز ا  أ  ح ى اع لال نفددجن الز جددا  مددن قبددل امل 

س انددده قدددال: ملإن  ابدددة مدددن الصدددحابة كدددانوا حرهمدددوا بلدددى أنفسدددهم ل جدددال، فعدددن أمياصدددؤمنال
هلل ف در  اَل أصدحابه فقدا آاّلله طار َبلنهار  النوم َبلليل، فدأخرب  أمه سدلمة رسدولالنساء  االا

رغبددون بددن النسدداء؟ل إهه آ ي النسدداء،  آكددل َبلنهددار،  أ م َبلليددل، فمددن بددن سددن ي فلدديجن 
 ا.؛مينه 

هلل اندددده قددددال: ملمددددا بددددين بندددداء   اإلسددددالم أحددددبه اَل اّلله بزه جددددله مددددن ال آاّلله  بددددن رسددددول
هلل، فانه كان يقدول: آاّلله س انه قال: مل ل جوا فأن ال ل يج سنة رسولل يجا. بن أمياصؤمنال

مددن كددان حيددب أن ي بددع سددن ي فددأن مددن سددن ي ال ل يددج،  اطلبددوا الولددد فددأه مكدداثر بكددم 
غداً،    قهوا بلى أ الملكم مدن لد  البغدي مدن النسداء  اجملنوندة فدأن اللد  يعدديا؛   بدن األمم 

هلل قدال:  ل جدوا فدأه مكداثر بكدم األمدم غدداً آاّلله س قال: ملإن رسدول مد بن م، أنه أَبببداّلله 
 طئدداً بلددى َبا اجلنددة فيقددال لدده: أملخددل اجلنددة، فيقددول:ء  دد ط جيددي  القيامددة ح ى أن السددس

هلل: ملمدددن  ل   أحدددرل نصدددف مليندددها؛  آاّلله ال، ح ى يددددخل أبدددواي اجلندددة قبلددديا؛  قدددال رسدددول
راً فليلقدده بز جددةا.؛ بن ابدددن القدددهاح بددن أيب ببدددداّلله ملمددن أحددبه أن يلقددى اّلله طددداهراً م س طهدده

س فقددال لدده: هددل لددو ل جددة؟ قددال: ال، فقددال أيب: ملمددا أحددب أن   قددال: جدداء رجددل إَل أيب
فيهدا  اه ا ه ليلدة  لديجن    ل جدة، مث قدال: الركدع ان يصدليهما رجدل م ل   أفضدل الدنيا  ما

 طاه أيب سبعة مل  مث قال:  ل   هبذها.؛من رجل أبزا يقوم ليله  يصوم ؟اره، مثه أع
،  بددن ببدالصددمد بدده ب ددي قددال: ململخددل  امددرأة بلددى ايب ببدددهللاه  س فقددال : أصددلحو اّلله

ا ال ا ل بنددددك؟ قدددال : ال أ ل  ، قدددال  مل؟ قدددال : أل مدددجن اه مدددرأة م ا لدددة، فقدددال:  مددد 
أحسه به منو أنده لديجن أحدد  بذلو الفضل، فقال: انصر  فلو كان ذلو فضالً لكان  فاطمة

 يسبقها اَل الفضلا.؛
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 من نتزّوج؟
ل  الددددر اَي  ال ددددريفة   ا ى حثيددددا  الددددز ا  ح ى َبلنسددددبة اَل ا  َير الز جددددة   قددددد فصدددده

د  بكددل حثاثددة بلددى قضددية اإلميددان  األخددالق اْلسددنة، ففددي  الددز   اذ أن الدد  ر اَي  ال ددريفة أكدده
اْلديث بن بلى بن مهزَير قال: ملك ا بلي بن أسباط اَل أيب جعفرس   أمر بنا    أنده 
الجيد أحداً مثله، فو ا اليه أبو جعفرس، فهم  ما ذكر  من أمدر بندا ك  أندو ال جدد أحدداً 

، فددأنه رسددولمثلددو، فددال نظدددر   ذلددو رْحدددو  هلل قدددال: إذا جدداءكم مدددن  رضددون خلقددده آاّلله اّلله
 ملينددده فز جدددوه، إى  فعلدددوه  كدددن ا ندددة   األرف  فسدددامل كبددديا.     بدددن أمياصدددؤمنال قدددال: 

،  إن كدان هلل: اذا جاءكم من  رضون خلقه  ملينه فز هجدوه، قدل : َي رسدولآاّلله ملقال رسول آاّلله
مددن  رضددون خلقدده  مليندده فز هجددوه، إى  فعلددوه  كددن ا نددة    ملنيدداً   نسددبه؟ قددال: اذا جدداءكم

هلل انددددده قدددددال: ملاذا جددددداءكم مدددددن  رضدددددون خلقددددده  ملينددددده آاّلله األرف  فسدددددامل كبددددديا بن رسدددددول
 فز هجوها.

 
 ملاذا ال أكيد على األخالق؟

من اصعلوم ان مدن ال أخدالق لده سدواء أكدان ل جداً أم ل جدة جيعدل الد   جحيمداً،  أنه مدن 
 ل جاً أم ل جة  يبيح نفسه لكل  رم.  ال ملين له

فقد جاء   ك اا اصجن طرا أنه نوح بن مرج قاضي مر  أرامل  ل يج ابن  ، فاس شار 
جاراً له كان  وسياً، فقال له: سبحان اّلله الناس يجن ا  نو  أن   س ا يين، فقال البدد 

ال  رئديجن الدر م قيصدر كدان من اص ورة بليه، فقدال اجملوسدي: انه رئيسدنا كسدرى كدان يدخ ار اصد 
يدددخ ار اجلمدددال  العدددرا كدددان     ار اْلسدددب  النسدددب  رئيسدددكم  مددددهلل كدددان يدددخ ار الددددين 

 فانظر أبيهم  ق ملي.
 قددد قددال القددرآن اْلكدديم قبددل ذلددو   قولدده سددبحانه   بدداَل: ¼ رددن مثددل الددذي بلدديهن 

 َبصعر ا  للرجال بليهن ملرجة¾؛.
¾.؛   آيدة رلثدة: ¼ باشدر هنه سريح عحسدان    آية أخرى: ¼فأمساك  عر ا أ  

 َبصعر ا فان كره موهن فعسى أن  كرهوا شيئاً  جيعل اّلله فيه خياً كثيًا¾.؛
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    آية رابعة: ¼ ال مسكوهنه ضرارًا¾.؛
س مدا حدس اصدرأة بلدى ل جهدا الدذي  قد  رمل بن إسحاق بن بمار قال: قل  أليب ببداّلله 

ل: ي بعها  يكسوها  ان جهدل  غفدر ردا.؛ بن  ابدة بدن مهدران بدن إذا فعله كان  سناً؟ قا
س قددال: ا قددوا اّلله   الضددعيفال، يعددين بددذلو ا  ج  النسدداء  اعددا هددنه بددورة.؛ بن أيب ببددداّلله 
هلل: أ صداه جربئيدل َبصدرأة ح ى ظدنن  انده الينبغدي طالقهدا آاّلله س قال: قدال رسدولأيب ببداّلله 

س رحم اّلله ببداً أحسدن فيمدا بينده  بدال ل     فدأن ة قال االمام الصاملقإى من فاح ة مبيهن
اّلله بزه جدله قددد ملهكدده  صدي هددا  جعلدده القديهم بليهددا.؛ال اسددع: ملحريدة العمددلا: الخيفددى بلددى 

طلددع ان العمددل   اإلسددالم اليددح ا  اَل  ددوهل أ  اجددالة   رخدديي، فالكددل بوسددعه أن يعمددل امل
ن ب رط أن اليكون ذلو خارجاً بن ملائرة ا رما .فهذا ما يجن فامل ما ي اء  كيف ي اء  لك

¾ فجميددع مددا   هددذا مددن الددو اا  السددنة، ففددي الددو اا العزيددز قددال  بدداَل: ¼خلددس لكددم
الكددون الواسددع  لددوق  مسدد ر  دمددة االنسددان،  قددد  طرقنددا قبددل قليددل كيددف أن األرف صددن 

ة العمدل لالنسدان  أنه األصدل   العمدل بمهرها،  قانون ملمن سدبسا  كدله هدذه  ملل بلدى حريد 
 هو اجلوال االَبحة ال كما نراه اليوم من أنه األصل   العمل هو اصنع  اْلظر.

طدددف بلدددى العاشدددر: مل احدددة االسدددالما: فاإلسدددالم هدددو مليدددن السدددماحة  الرْحدددة جددداء ليدددع
يوقدف بندد االنسان  ا هدو انسدان  اليفدرق بندده مدا هدو نوبده أ  أصدله أ  ملينده.نعم اصدع ملي 

حدددهه، ففددي اآليددة ال ددريفة ¼الينهدداكم اّلله بددن الددذين مل يقددا لددوكم   الدددين  مل خيرجددوكم مددن 
¾ لددديجن ذلدددو فحسدددب، بدددل قدددال طدددالطدددوا الددديهم  اّلله حيدددبه اصقدددجنملَيركدددم أن  بدددره هم   قدددجن

س: مل ابلموا أنكدم مسدؤ لون بدن البقداع  البهدائما الدذي يدجن فدامل منده أنه البهيمدة االمام بلى
  اإلسدددالم ردددا حدددس  اح رام فمدددا َبلدددو َبإلنسدددان، ففدددي اإلسدددالم الكدددل لددده حدددس، فكمدددا ان 
اإلنسددان لدده حقددوق كددذلو اْليددوان  البقدداع  غي ددا،  قددد ذكددر الفقهدداء ذلددو مفصدداًل  ك اا 

 النكاح اثر  طرقهم اَل مسألة حقوق الز جة،  حنن ذكر ه   ك اا مجن قل.
اإلسدددالم  مدددنح اإلنسدددان حدددري   ال امدددة سدددواء  اْلددداملي ب دددر: ملحريدددة اإلنسدددانا: جددداء

ء معدددد مل   دددد مل،  قدددد أكدددان    العمدددل أم الفكدددر أم القدددول سدددوى   اْلدددرام الدددذي هدددو شدددي
طورة بقاء  م ع اصسلمال حبرَي هم طاه م ياً اَل  صرهح اغالملس  ن    لجن العموم الربي

اً ْلدج  إلغداء القدرآن...  قدد رأي  ش صديه قائاًل: اذا أرمل مبقاء   بالمل اإلسالم فعلديكم  ندع ا
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  اْلج قبل وجن  أربعال باماً  قريباً صا كان اصسلمون ي م بون ببعن حرَي  أملَي؟م كيف  
ط بعضدهم بدبعن، فال ابدا   الفصدل بدال ايدرانيال  بدراقيال  المصدريال  سدوريال كانوا يدخ ل

عد ان سدامل  القدوانال الغربيدة   الدبالمل  ما أشبه ذلو،اعا حدث  مثل هذه العنصرَي  جديداً ب
اإلسدددالمية.  قدددد شددداهد  كدددذلو صدددالة اجلمابدددة ال ي كدددان يؤمليهدددا  الددددي ملرها   اصديندددة 
اصنددورة حيددث كددان اصسددلمون يددج معددون بكددل ألددوا؟م   صددالة اجلمابددة  الفددرق بددال شدديع هددم 

د كددانوا ي َبمللددون اْلددوار  سددين هددم  ال األبددين  األسددومل  ال العراقددي أ  اإليددراه  ال ركددي.  قدد 
 حول أمورهم اصخ لفة بعد كل صالة  قدار ساع ين  قريباً.

هدددذا  قدددد قدددال اّلله سدددبحانه حدددول  ظيدددة النددد  الاء اْلريدددة فقدددال: ¼يضدددع بدددنهم إصدددرهم 
¾؛ اذ ان اإلسالم العزيز الغى كدل القدوانال اصكبهلدة للحدرَي  سدواء  األغالل ال ي كان  بليهم

حكوميدددة أم برفيدددةالثاه ب دددر: ملاالن خددداَب    اإلسدددالما: فقدددد قدددال االمدددام  اً أكدددان  قدددوانال
هلل جعلهدددم يدددخ ار ن حيدددث كدددان يدددجن شدددي الرجدددال آاّلله س ملان يدددخ ار اا كمدددا ان رسدددولبلدددي

 النساء   موارمل م بدملة  طرقنا اَل ما يقدارا الع درين منهدا   بعدن  آليفدا    الحاجدة اَل 
مدددة أمدددران مدددن اّلله  بددداَل   دددا خارجدددان بدددن مسدددألة االن خددداا َبل ال كدددرانعم، النبدددوة  االما

 خصي  قد فصلنا ذلو َبسهاا   بعن  أليفنا أيضاً فالياجع.
الثالث ب ر: ملحده العقوَب ا: ريثما بزغ  .دجن اإلسدالم فدوق أرجداء جزيدرة العدرا انددثر  

  اصددج معددا ، فبعددد أن    الا   يدع القيددومل  األغددالل اجلاهليددة ال ي  ضددعها أرَبا اصفاسددد 
كدددان  ال دددعوا اجلاهليدددة  أن مدددن  يدددال  السدددجون  االبدددداما  الع دددوائية فضدددالً بدددن السدددلب 

هلل  رفددع هددذه األغددالل مددن بلددى بددا ق  النهددب  مصدداملرة حقددوق الندداس، جدداء الرسددول االكددرم
 اصدددج مدددع.ففي اإلسدددالم ال جدددد أثدددراً لدددل بدددذيب  ال صثدددل هدددذه السدددجون  االبدددداما   مدددا شدددابه

 ذلو،  اعا هي من آرر القوانال الب رية الضالة  كما نالحظه اليوم .
نعم،   اإلسالم هناك بعن اصوارمل الناملرة ال ي جيري فيها الس ل بلى الدبعن، كمدا أنه 
 هناك موارمل ُأخرى  ملرة لبعن األفرامل الناملرين الذين يسجنون  يوملبون   السجون اصؤق ة.
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 الفصل الرابع: 

 قدس يف القرآن الكرمي  بيت امل
 والرواايت الشريفة 

 

 األقصى املبارك يف الذكر احلكيم
سبحان الذي أسرى بعبده ليالً مــن املســجد احلــرام إىل املســجد األقصــى  قال تعاَل:

 .(1)الذي ابركنا حوله لنريه من آايتنا إنه هو السميع البصري 
ب هللا لكــم وال ترتــدوا علــى اي قــوم ادخلــوا األرق املقدســة الــ  كتــ  قددال سددبحانه: 

 لكو؟دا قدرار األنبيداء  . يعدين بيدا اصقددس  القدرى الدن حوردا (2)أدابركم فتنقلبوا خاسرين
 مسددكن اصددؤمنال،  قيددل: الطدددور  مددا حولدده،  قيددل: ملم دددس  فلسددطال  بعددن األرملن،  قيدددل: 

 ال ام.
. قدال (3)ت قــرار ومعــنيوجعلنا ابن مرمي وأمه آيــًة وآوينا ــا إىل ربــوة ذا قال تعاَل: 

 اصفسر ن: إ؟ا بيا اصقدس.
التدددددال: مسدددددجد اْلدددددرام،  ،    بعدددددن التفاسدددددي:(4)والتـــــني والزيتـــــون قدددددال سدددددبحانه: 

  الزيتون: اصسجد األقصى.
سيقول السفهاء من الناس ما والهم عن قبلتهم ال  كانوا عليها قل هلل   قال تعاَل:

.  القبلدددة األ َل كاندددا بيدددا (5)إىل صـــراس مســـتقيماملشـــرق وامل ـــر  يهـــدي مـــن يشـــاء 
 اصقدس.

 
 .1 سورة اإلسراء:  (1ه
 . 21سورة اصائدة:  (2ه
 .50 سورة اصؤمنون:  (3ه
 . 1سورة التال:  (4ه
 .142 سورة البقرة:  (5ه
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قد نرى تقلب وجهك يف السماء فلنولينك قبلًة ترضاها فول وجهك  قال سبحانه:  
شــطر املســجد احلــرام وحيــث مــا كنــتم فولــوا وجــوهكم شــطره وإن الــذين أوتــوا الكتــا  

 .(6)ليعلمون أنه احلق من رهبم وما هللا ب افل عما يعملون
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتا  بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنــت بتــابع ل تعاَل:  قا

قبلــتهم ومــا بعضــهم بتــابع قبلــة بعــ  ولــئن اتبعــت أهــواءهم مــن بعــد مــا جــاءك مــن العلــم 
 .(7)إنك إذاً ملن الظاملني

واجعلــوا  وأخيــه أن تبــوءا لقومكمــا وصــر بيــو ً  وأوحينــا إىل موســى  قددال سددبحانه:
 حيث أمر هللا بز جل موسى بن بمران . (8)تكم قبلًة وأقيموا الصالة وبشر املؤمننيبيو 

 أن جيعل بيته هبيا اصقدس( قبلًة، كما   التفاسي. 
حيدث ر ي أن الزجدرة:  .(9)فإذا هم ابلســاهرة فإمنا هي زجرة واحدة   قال تعاَل:

 .(10)د بيا اصقدس الساهرة: موضع َبل ام بن النف ة الثانية   الصور،
ولسليمان الريح عاصفة جتري أبمــره إىل األرق الــ  ابركنــا فيهــا وكنــا  قال سبحانه: 
  قد  رمل   بعن التفاسي إ؟ا بيا اصقدس.  .(11)بكل شيء عاملني
. حيددث فسددر  (12)وجنينــاه ولوطــا إىل األرق الــ  ابركنــا فيهــا للعــاملني قددال تعدداَل: 

 .(13) قيل: مكةببيا اصقدس أ  ال ام، 
وأورثنــا القــوم الــذين كــانوا يستضــعفون مشــارق األرق وم ارهبــا الــ   قددال سددبحانه: 

ابركنا فيها ومتت كلمت ربك احلســع علــى بــئ إســرائيل وــا صــربوا ودمــران مــا كــان يصــنع 

 
 .144 سورة البقرة:  (6ه
 .145 سورة البقرة:  (7ه
 . 87سورة يونجن:  (8ه
 . 14-13سورة النالبا :  (9ه
 انظر حبار األنوار.   (10ه
 . 81رة األنبياء: سو  (11ه
 . 71سورة األنبياء:  (12ه
 . 24  12انظر حبار األنوار:   (13ه
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.    التفسددي إ؟ددا أرف ال ددام شددرقها  غرهبددا فت ددمل (14)(فرعــون وقومــه ومــا كــانوا يعرشــون
 س أيضا.بيا اصقد

ولقد بوأان بئ إســرائيل مبــوأ صــدق ورزقنــاهم مــن الطيبــات فمــا اختلفــوا   قال تعاَل:
، حيدث (15)حىت جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يــوم القيامــة فيمــا كــانوا فيــه  تلفــون

  ال ام.  هو بيا اصقدس  رمل أن همبوأ صدق( أي مكناهم مكا   موملا
إان لن ندخلها أبدا ما دامــوا فيهــا فاذهــب أنــت وربــك قالوا اي موسى  قال سبحانه: 

 َبصسي إَل بيا اصقدس.  ذلو حال أمرهم موسى  (16)فقاتال إان هاهنا قاعدون
وإذ قلتم اي موسى لن نصرب على طعام واحد فادع لنا ربك  رج لنا ممــا  قال تعاَل: 

تبدلون الــذي هــو أد  تنبت األرق من بقلها وقثائهــا وفومهــا وعدســها وبصــلها قــال أتســ 
ابلذي هو خــري اهبطــوا مصــرًا فــإن لكــم مــا ســهلتم وضــربت علــيهم الذلــة واملســكنة واب وا 
ب ضــب مــن هللا ذلــك أبوــم كــانوا يكفــرون نايت هللا ويقتلــون النبيــني ب ــري احلــق ذلــك وــا 

دس، . قدال بعدن اصفسدرين   قولده هاهبطدوا مصدراً(: أرامل بيدا اصقد (17)(عصوا وكانوا يعتدون
  قيل: مصر فربون الذي خرجوا منه،  قيل: أرامل مصرا من األمصار. 

وادخلــوا  وإذ قلنــا ادخلــوا هــذه القريــة فكلــوا منهــا حيــث شــئتم ر ــداً  قدال سدبحانه: 
: ، قدال الطربسدي(18)البا  ســجدًا وقولــوا حطــة ن فــر لكــم خطــاايكم وسـنــزيد ا ســنني

 ا بيا اصقدس.أ ع اصفسر ن بلى أن اصرامل َبلقرية هاهن
اي داود إان جعلنــاك خليفــًة يف األرق فــاحكم بــني النــاس ابحلــق وال تتبــع  قدال تعدداَل:

 ،    التفسي: إن األرف هي بيا اصقدس.(19)اهلوى فيضلك عن سبيل هللا

ومن أظلم ممــن منــع مســاجد هللا أن يــذكر فيهــا اخــه وســعى يف خراهبــا  قال سدبحانه: 

 
 .137 سورة األبراا:  (14ه
 . 93سورة يونجن:  (15ه
 . 24سورة اصائدة:  (16ه
 .61 سورة البقرة:  (17ه
 .58 سورة البقرة :  (18ه
 .26 سورة   :  (19ه
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دخلوها إال خــائفني هلــم يف الــدنيا خــزي وهلــم يف اآلخــرة عــذا  أولئــك مــا كــان هلــم أن يــ 
 ، قيل: اصرامل بيا اصقدس  قيل اصسجد اْلرام.(20)عظيم

 اصديندددة،  ، قدددال الدددبعن: إن ال دددفع مسدددجد مكدددة(21)والشـــفع والـــوتر قدددال تعددداَل: 
 .(22) الوتر: مسجد بيا اصقدس

،  فسددر ذلددو بصدد رة (23)بواســتمع يــوم ينــاد املنــاد مــن مكــان قريــ  قددال سددبحانه: 
بيدا اصقددس   دي مكددا  قريبدا أل؟دا أقددرا مدن سدائر األرضدال إَل السددماء فيقدوم ملدو بليهددا 

  يناملي َي أيتها العظام البالية  األ صال اصقطعة إن هللا  مركم أن جتمعن لفصل القضاء.

 
 . 114سورة البقرة:  (20ه
 . 3سورة الفجر:  (21ه
 .344  الكفعمي: انظر مصباح  (22ه
 . 41سورة ق:  (23ه
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 األقصى املبارك يف الرواايت الشريفة 

 املساجد األربعة
قدددال:  ي بدددن اْلسدددال عسدددنامله بدددن أيب ْحدددزة الثمدددا  بدددن أيب جعفدددرر ى  مدددد بدددن بلددد 

 مسددددجد بيددددا اصقدددددس  مسددددجد   ااصسدددداجد األربعددددة اصسددددجد اْلددددرام  مسددددجد رسددددول هللا
  النافلة تعدل بمرًةمل.  الكوفة، َي أَب ْحزة الفريضة فيها تعدل حجةً 

  مثله   الفقيه.
سدداجد األربعدددة اصعدددد ملة: اصسدددجد  بددن حذيفدددة قدددال: ا هللا إن مسددجدكم هدددذا ألحدددد اص

 اْلرام  مسجد اصدينة  مسجد األقصىمل  مسجدكم هذا يعين مسجد الكوفة اْلديث.

 من قصور اجلنة
 مسددجد  قددال: اأربعددة مددن قصددور اجلنددة   الدددنيا: اصسددجد اْلددرام بددن أمددي اصددؤمنال 

  مسجد الكوفة.  مسجد بيا اصقدس  الرسول 

 البلدان املختارة 
: اإن هللا اختار قال: قال رسول هللا  بن آَبئه  يب اْلسن موسى بن جعفر بن أ

،  هدذا البلدد األمدال  طدور سدينال   الزيتدون   التدال  جدل مدن البلددان أربعدًة فقدال بدز
  هذا البلد األمال مكةمل.  طور سينال الكوفة  الزيتون بيا اصقدس التال اصدينة

 خرية بقاع األرق 
 تعداَل اختدار مدن الكدالم أربعداً إَل أن  قدال: اإن هللا تبدارك س بدن الند   بدن ابدن ببدا

  بيدا اصقددس  اصديندة : ا أمدا خيتده مدن البقداع فمكدة مدن البقداع أربعداً، إَل أن قدال قال

 ببيدا   سدبعال ألدف صدالة  َبصديندة خبمدجن  إن الصالة  كدة  ائدة ألدف  فار التنور َبلكوفة
  ب رين ألف صالةمل.   َبلكوفة خبمجن الةاصقدس خبمسال ألف ص
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 خيار البقاع 
 جددل  أنده قددال: اإن هلل بدز   تفسديه، بددن رسدول هللا   قدال أبدو  مددد العسدكري 

خيدداراً مددن كددل مددا خلددس، إَل أن قددال، فأمددا خيدداره مددن البقدداع فمكددة  اصدينددة  بيددا اصقدددسمل 
 ا رب.

ا خلقه فلده مدن البقداع خيدار  لده مدن اإن هلل بز  جل خيارا من كل م  قال رسول هللا 
الليددا   األَيم خيددار  لدده مددن ال ددهور خيددار  لدده مددن ببددامله خيددار  لدده مددن خيددارهم خيددار، فأمددا 
خياره من البقاع فمكة  اصدينة  بيا اصقدس، فأن صاليت   مسدجدي هدذا أفضدل مدن ألدف 

 اصقدسمل.صالة فيما سواه إال اصسجد اْلرام  اصسجد األقصى يعين مكة  بيا 

 من رايق اجلنة
بند ما سأله ابن سالم اليهوملي َي  مد أخربه بن ثالث من رَيف   قال رسول هللا 

 رلثهدا   رنيهدا بيدا اصقددس : اَي ابدن سدالم أ ردا مكدةاجلندة   األرف أيدن تكدون؟ قدال
 مدينة  مدمل، قال صدقا َي  مد.

 بيت املقدس حمفوظة
 فوظا  مكة  اصدينة  بيا اصقدس  وران  مدينة اجلنةمل. : اأربع   قال رسول هللا 

 بيت املقدس من اجلنة  
: اأربددددع مدددددائن مددددن اجلنددددة مكددددة  اصدينددددة  بيددددا اصقدددددس  مدينددددة بددددال سدددديحان  قددددال  

 جيحددان يقددال رددا منصددورة  هددي مصيصددة  فوظددة َبصالئكددة،  أربعددة قصددور اإلسددكندرية الددن 
ة  مسددجد الكوفددة  هددو قبددة اإلسددالم،  األ؟ددار مددن اجلنددة   بناهددا ذ  القددرنال  بسددقالن  ملطيدد 

 الدنيا سيحان  جيحان  النيل  الفرا مل.

 جممع خيار اخللق 
أخربه بدن موضدع البداا الدذي فدتح مدن  قال ببد هللا بن سالم   أسئلته لرسول هللا  

ل الصدد رة السدماء فنزلدا مندده اصالئكدة َبلرْحددة بلدى بددين إسدرائيل أي موضددع هدو؟ قددال: امقابد 
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إَل بيا اصقدس  معرا  األنبياء فأن بيا اصقدس بقعة  دع هللا فيهدا خيدار خلقده مدن األنبيداء 
  األ لياء  اصالئكة  اصقربالمل.

 األرق املباركة 
قيددل هددي أرف ال ددام  إَل األرف الددن َبركنددا فيهددا للعدداصال  قددالوا   تفسددي قولدده تعدداَل:

 إعدا قدال َبركندا فيهدا أل؟دا بدالمل خصدب،  قيدل إَل   إَل ال دام لوطا من كدور أي وينا إبراهيم
 بيدا اصقددس  أرف بيا اصقدس ألن هبا مقام األنبيداء، فدأن كثديا مدن األنبيداء بعثدوا   ال دام

  الدنيوية. فانت ر    العاصال شرائعهم الن هي مبامل  ا يا  الدينية

 من حرمات هللا
 حرمة بيا    حرمة رسول هللا  حرما  حرمة كتاا هللا تعاَل : اإن هلل تبارك قال 
  حرمة اصؤمنمل.  اصقدس

 التني والزيتون 
 الزيتددون  : التددال اجلبددل الددذي بليدده ملم ددس التددال  الزيتددون قددالوا   تفسددي قولدده تعدداَل 

 الزيتدون بيدا اصقددس،  قيدل التدال  اجلبل الذي بليه بيا اصقدس،  قيدل التدال مسدجد ملم دس
  الزيتددون بيددا اصقدددس،  قيددل التددال مسددجد اْلددرام الددذي بددىن بلددى اجلددوملي نددوح مسددجد

  الزيتون اصسجد األقصى.

 طني األرق 
 طدال األرف   ا لدد،  الفدرمل س  النعديم  جندة اصدأ ى  ر ي: اإن طال اجلنان جندة بددن

  اْليمل.   بيا اصقدس  الكوفة  اصدينة مكة

 املسجد األقصى وليلة القدر
د هللا بن بباس قال إن هللا تعاَل  مدر اصالئكدة   هدذه الليلدة يعدين ليلدة القددر أن  بن بب

 ميكائيددل مددن سدددرة اصنتهددى إَل األرف   أربعددة مددواطن: بلددى سددطح  يهبطددوا مددع جربئيددل
 طددور سدديناء مث يقددول جربئيددل تفرقددوا     بيددا اصقدددس   بلددى قددرب رسددول هللا  الكعبددة
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 أتتيه اصالئكة إال بيتاً فيده كلدب أ   ال حجرة فيها مؤمن أ  مؤمنة إال   فيتفرقون فال يبقى ملار
 خنزير أ  ور أ  صورة. 

 الصالة يف األقصى  
مث إنه مدن اصسدتحب الصدالة   اصسدجد األقصدى اصبدارك،  قدد ذكدر الفقهداء  ا ددثون    

 كتبهم َبا استحباا الصالة   بيا اصقدس.
قدال: اصدالة   بيدا اصقددس تعددل  أبيده بدن بلدي   رمل بن السكوه بن جعفر بن 

 ب در ن   صدالة   مسدجد القبيلدة ودجن  صالة   اصسدجد األبظدم مائدة صدالة ألف صالة
 صددالة الرجددل   بيتدده  حددده صددالة   صددالة   مسددجد السددوق اثنتددا ب ددرة صددالةً  صددالةً 

  احدةمل. 
  مثله   هتذيب االحكام  الفقيه. 

 القبلة االوىل 
خدددر  مدددن قبدددا يدددوم اجلمعدددة فدددوام بدددين سدددامل بندددد ل ال ال دددمجن  ن رسدددول هللا   رمل: اا

 اصنعدة فربكدا  قتده بندد   اْللفدة  اجللدد  قالوا هلم َي رسدول هللا إَل اجلدد فعرضا له بنو سامل
 صددلى هبددم   نددزل   مسدجدهم   قددد كدانوا بنددوا مسددجدا قبددل قدد م رسددول هللا مسدجدهم

  صدلى إَل بيدا اصقددس َبجلمعدة خطدب فيده رسدول هللا كدان أ ل مسدجد   خطبهم الظهر

 كان الدذين صدلوا معده   ذلدو الوقدا مائدة رجدل، مث ركدب رسدول هللا  قتده فدأرخى لمامهدامل، 
 ا رب.

 اصسلمون يصلون إَل بيا اصقددس فأ صدى الدرباء إذا      اْلديث: اكان رسول هللا 
  أ صى بثلث ماله فجر  به السنةمل. ةإَل القبل  ملفن أن جيعل  جهه إَل تلقاء الن 

 أوىل القبلتني 
إَل الكعبدة؟  مد  صدرا رسدول هللا   بن معا ية بن بمدار قدال: قلدا أليب ببدد هللا 

 كان يصلي   اصدينة إَل بيا اصقدس سبعة ب در شدهراً مث أبيدد  قال: ابعد رجوبه من بدر
 إَل الكعبةمل. 
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 مسجد القبلتني 
  حديث قدال: قلدا لده: إن هللا أمدره أن يصدلي إَل بيدا    بن أيب بصي بن أحد ا

 مدا جعلندا القبلدة الدن كندا بليهدا إال لدنعلم مدن  اصقدس، قال: انعم، أ ال تدرى أن هللا يقدول:
 هددم   الصددالة قددد صددلوا ركعتددال إَل  يتبددع الرسددول اآليددة مث قددال: إن بددين ببددد األشددهل أتددوهم

 الرجدال  إَل الكعبدة، فتحدول النسداء مكدان الرجدال بيدا اصقددس فقيدل ردم: إن نبديكم صدرا
 جعلوا الركعتال الباقيتال إَل الكعبة فصلوا صالًة  احدًة إَل قبلتدال فلدذلو  دي  مكان النساء

 مسجدهم مسجد القبلتالمل.

 حتويل القبلة 
   قولدده تعدداَل:    ر ايددة أيب اجلددار مل بددن أيب جعفددر   بلددي بددن إبددراهيم   تفسدديه،

 اكفدر ا آخدره  ائفة من أهدل الكتداا آمندوا َبلدذي أندزل بلدى الدذين آمندوا  جده النهدار قالا ط
 هددو يصددلي حنددو البيددا اصقدددس أبجددب  صددا قدددم اصدينددة لعلهددم يرجعددون، افددأن رسددول هللا 

 ذلددو اليهددومل فلمددا صددرفه هللا بددن بيددا اصقدددس إَل بيددا هللا اْلددرام  جددد  اليهددومل مددن ذلددو 

 اسدتقبل قبلتندا فدخلمنوا َبلدذي أندزل  ظهدر فقدالوا: صدلى  مدد الغدداة كان صرا القبلة صدالة ال
اصسدجد اْلدرام   اكفدر ا آخدره، يعندون القبلدة حدال اسدتقبل رسدول هللا  بلى  مد  جه النهار

 لعلهم يرجعون إَل قبلتنامل. 
 القبلددة   مددا  الهددم حددرفهم بددن قبلددتهم الددن كددانوا بليهددا، يعددين بيددا اصقدددس قددال تعدداَل:

 سة   األصل اْلال الن بليها اإلنسان من االستقبال مث صار  صا يستقبله   الصالةكاجلل 

  حنوها.

 سبعه عشر شهرا يف املدينة
قدال:  بدن أبيده  قرا اإلسنامل، بن السندي بن  مد بن أيب الب رتي بدن الصداملق 

  صدالة  هدو  استقبل بيا اصقدس سبعة ب ر شهرا مث صدرا إَل الكعبدة اإن رسول هللا 
 العصرمل. 

:   النصف من رجب سنة اثنتال من ارجرة حولا القبلة من بيا  قال ال يخ اصفيد
  كان الناس   صالة العصر فتحولوا فيها إَل البيا اْلرام.  اصقدس إَل الكعبة
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 صددوال  بلددي  األبمددال: أن يددوم خددامجن ب ددر مددن رجددب بقددد رسددول هللا   إقبددال 
   هدذا اليدوم حولدا القبلدة  بقد النكاح عذن هللا جل جاللده، ة الزهراء بلى موالتنا فاطم

  الناس   صالة العصر إَل البيا اْلرام.  من جهة بيا اصقدس إَل الكعبة
 الرباء بن بالا: إن الصالة كانا إَل بيا اصقدس إَل بعدد مقددم الند    بن ابن بباس

  .اصدينة تسعة ب ر شهرا 

 ل القبلةمن أسبا  حتوي
إَل بيددا اصقدددس بعددد النبددوة ثددالث   مددد بددن بلددي بددن اْلسددال قددال: صددلى رسددول هللا 

 تسعة ب ر شهراً َبصدينة مث بيته اليهومل فقالوا لده: إندو عبدع لقبلتندا، فداغتم  ب رة سنًة  كة
يقلدددب  جهددده   آفددداق السدددماء فلمدددا  لدددذلو غمددداً شدددديداً فلمدددا كدددان   بعدددن الليدددل خدددر  

قدد نددرى تقلددب فقدال لدده:  ى الغدداة فلمددا صددلى مدن الظهددر ركعتدال جدداء جربئيددل أصدبح صددل 
اآليددة، مث أخددذ   جهددو   السددماء فلنولينددو قبلددًة ترضدداها فددول  جهددو شددطر اصسددجد اْلددرام

  حول من خلفه  جوههم ح  قام الرجال مقدام النسداء فحول  جهه إَل الكعبة بيد الن  

 بلددغ ا ددرب   آخرهددا إَل الكعبددة ل صددالته إَل بيددا اصقدددس النسدداء مقددام الرجددال، فكددان أ  
 كدان أ ل صدالهتم إَل   قدد صدلى أهلده مدن العصدر ركعتدال فحولدوا حندو القبلدة مسدجداً َبصديندة

  آخرها إَل الكعبة فسمي ذلو اصسجد مسجد القبلتال اْلديث.  بيا اصقدس
 م بدن قبلدتهم الدن كدانوا بليهداسيقول السفهاء من النداس مدا  الهد  قالوا   قوله تعاَل: 

  قد نرى تقلدب  جهدو   السدماء فلنوليندو قبلدًة ترضداهافأن هذه اآلية متقدمة بلى قوله: 
 ذلدو أن  اآليدة سيقول السدفهاءمث نزل  قد نرى تقلب  جهو   السماء إنه نزل أ اًل: 

إَل قبلتندا، فداغتم رسدول هللا  يقولون له أنا عبدع لندا تصدلي  اليهومل كانوا يعي ن رسول هللا 
  ًينتظدر أمدر هللا تبدارك  خر    جوا الليل ينظدر   آفداق السدماء من ذلو غماً شديدا  

 كدان   مسدجد بدين سدامل قدد صدلى هبدم   حضدر  صدالة الظهدر  تعداَل   ذلدو فلمدا أصدبح
قددد نددرى ه الظهددر ركعتددال فنددزل بليدده جربئيددل فأخددذ بعضددديه فحولدده إَل الكعبددة فددأنزل هللا بليدد 

فصددلى  تقلددب  جهددو   السددماء فلنولينددو قبلددًة ترضدداها فددول  جهددو شددطر اصسددجد اْلددرام
مدا  الهدم بدن قبلدتهم  السدفهاء  ركعتدال إَل بيدا اصقددس  ركعتدال إَل الكعبدة، فقالدا اليهدومل

 كة ثدالث ب درة سدنًة إَل   حتولا القبلة إَل الكعبة بعد ما صلى الن    الن كانوا بليها
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 بعدددد مهاجرتددده إَل اصديندددة صدددلى إَل بيدددا اصقددددس سدددبعة أشدددهر مث حدددول هللا  بيدددا اصقددددس
 بز جل القبلة إَل البيا اْلرام. 

قدددال حتولدددا القبلدددة إَل الكعبدددة بعدددد مدددا   ر ى بلدددي بدددن إبدددراهيم عسدددنامله بدددن الصددداملق 
صددلى إَل  بعددد مهاجرتده إَل اصديندة   كدة ثددالث ب درة سدنًة إَل بيددا اصقددس صدلى الند  

 سداق اْلدديث   … ذلدو أن اليهدومل بيدا اصقددس سدبعة أشدهر قدال مث  جهده هللا إَل الكعبدة
 كما نقلناه إَل قوله كانوا بليها. 

 قدال: إن رسدول هللا  بدن أمدي اصدؤمنال  بن أيب ببد هللا جعفر بن  مد الصداملق 
َل بيددا اصقدددس  يددع صددا بُعددث كانددا الصددالة إَل بيددا اصقدددس فكددان   أ ل مبعثدده يصددلي إ

 قدالوا: أندا عبدع لقبلتندا، فدأنف   بعد هجرته إَل اصدينة أبشهر فعيتده اليهدومل أَيم مقامه  كة
قدد  ينتظدر األمدر   هو يقلب  جهه   السماء ذلو منهم فأنزل هللا تعاَل بليه رسول هللا 

عين اليهومل   هذا ي لئال يكون للناس بليكم حجةإَل قوله    نرى تقلب  جهو   السماء
  جدل العلدة الدن مدن أجلهدا مل حيدول قبلتده مدن أ ل مبعثده فقدال تبدارك اصوضع مث أخرب  هللا بز

فسدمى سدبحانه الصدالة  لدر  ا رحديمإَل قولده   ما جعلنا القبلدة الدن كندا بليهدا تعاَل 
 هاهنا إميا ً. 

 الصلوات السابقة إىل بيت املقدس
قددال: صددا صددرا هللا نبيدده إَل الكعبددة بددن بيددا اصقدددس  د هللا    اصسددتدرك بددن أيب ببدد 

 مددا  أ رأيددا صددالتنا الددن كنددا نصددلي إَل بيددا اصقدددس مددا حالنددا فيهددا قددال اصسددلمون للندد  
 مددا كددان هللا ليضدديع  هددم يصددلون إَل بيددا اصقدددس، فددأنزل هللا  حددال مددن مضددى مددن أمواتنددا

 . إميانكم إن هللا َبلناس لر  ا رحيم

 ن فلسفه القبلة األوىلم
 انه قال الزجا  إعا أمر َبلصالة إَل بيا اصقدس ألن مكة  قد حكى العالمة اجمللسي

 بيا هللا اْلرام كانا العرا آلفة حبجها فأحب هللا أن ميتحن القوم بغي ما آلفوه ليظهر مدن 
كنددا بليهددا صددر    قيددل معددىن  مددا جعلنددا القبلددة الددن كنددا بليهددايتبددع الرسددول  ددن ال يتبعدده 

 هو األصح يعين بيا اصقدس أي ما صرفناك بن القبلة   قيل  أنا بليها يعين الكعبة بليها
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أي لدديعلم  لددنعلمالددن كنددا بليهددا أ  مددا جعلنددا القبلددة الددن كنددا بليهددا فصددرفناك بنهددا إال 
أ  ألبلدم مدع  حزبنا من الن   اصدؤمنال أ  ليحصدل اصعلدوم موجدوملا أ  لنعداملكم معاملدة اص تدرب

أي   دن ينقلدب بلدى بقبيده أفعالده   يتبعده   أقوالده أي يدؤمن بده مدن يتبدع الرسدولغيي 
  إن كاندا أي القبلدة أ  التحويلدة الذين ارتد ا صا حولا القبلة أ  اصدرامل كدل مقديم بلدى كفدره

ن العدرا مل تكدن  مفارقة القبلة األ َل...  لكبية أي لثقيلة يعين التحويلة إَل بيدا اصقددس أل
 قبلة أحب إليهم من الكعبة أ  إَل الكعبة.

 احلق يف القبلتني 
فقددالوا َي  مددد هددذه القبلددة  : ا جدداء قددوم مددن اليهددومل إَل رسددول هللا  قددال أبددو  مددد

بيا اصقدس قد صدليا إليهدا أربدع ب درة سدنًة مث تركتهدا اآلن أ فحقداً كدان مدا كندا بليده فقدد 
الف اْلس الباطل، أ  َبطال كان ذلو فقد كندا بليده طدول هدذه اصددة تركته إَل َبطل فأعا خي

 فما يؤمننا أن تكون اآلن بلى َبطل.
 اصغدرا  قدل هلل اص درق هدذا حدس، يقدول هللا  : بدل ذلدو كدان حقداً فقدال رسدول هللا 

إذا بددرا صددالحكم َي أيهددا العبددامل   اسددتقبال اص ددرق  يهدددي مددن ي دداء إَل صددراط مسددتقيم
 إن بدرا صدالحكم   غي دا   إذا بدرا صدالحكم   اسدتقبال اصغدرا أمدركم بده بدهأمدركم 

  قصده إَل مصاْلكم. أمركم به فال تنكر ا تدبي هللا   ببامله
قد تركتم العمل يوم السبا مث بملتم بعده سائر األَيم مث تركتموه     مث قال رسول هللا 

 الباطل إَل حس أ  الباطل إَل َبطل أ  اْلدس  طلالسبا مث بملتم بعده أ فرتكتم اْلس إَل البا
  جوابه لكم. إَل حس قولوا كيف شئتم فهو قول  مد  

  العمل بعده حس. قالوا: بل ترك العمل   السبا حس
 فكذلو قبلة بيا اصقدس    قته حس مث قبلة الكعبة    قته حس. فقال رسول هللا 

أمرك به بزبمو من الصالة إَل بيا اصقددس حدال فقالوا: َي  مد أ فبدا لربو فيما كان 
 نقلو إَل الكعبة؟

 القدداملر بلددى اصصدداإل ال  مددا بدددا لدده بددن ذلددو فأندده العددامل َبلعواقددب فقددال رسددول هللا 
 ال يقع أيضاً بليده   ال يستحدث رأَيً خيالف اصتقدم جل بن ذلو  يستدرك بلى نفسه غلطاً 

 هددو بز جددل متعددال بددن هددذه  ن كددان هددذا  صددفه لدديجن يبددد  إال صدد  مددانع مينعدده بددن مددرامله
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 الصفا  بلواً كبياً..
 يصدح مث  : أيهدا اليهدومل أخدرب ه بدن هللا أ لديجن ميدرف مث يصدحمث قدال ردم رسدول هللا 

 مييدا، أ لديجن  يت َبلليدل   أثدر النهدار مث َبلنهدار    ميدرف أ بددا لده   ذلدو، أ لديجن حييدي
 ذلو؟ أثر الليل أ بدا له   كل  احد من

 قالوا: ال.
قدددال: فكدددذلو هللا تعبدددد نبيددده  مدددداً   َبلصدددالة إَل الكعبدددة بعدددد أن تعبدددده َبلصدددالة إَل 

  ما بدا له   األ ل. بيا اصقدس
 الصديف   أثدر ال دتاء أ بددا لده   كددل  مث قدال: أ لديجن هللا  يت َبل دتاء   أثدر الصديف

  احد من ذلو.
 قالوا: ال.

 القبلة. قال: فكذلو مل يبد له  
 ألدزمكم  قدال: مث قدال: أ لديجن قدد ألدزمكم   ال دتاء أن حتدرتل ا مدن الدربمل َبلثيداا الغليظدة

  الصدديف أن حتددرتل ا مددن اْلددر فبدددا لدده   الصدديف حدد  أمددركم خبددالا مددا كددان أمددركم بدده   
 ال تاء.

 قالوا: ال.
 قدا آخدر  ء مث بعده  : فكذلو تعبدكم    قا لصالح يعلمه ب يقال رسول هللا 

 هلل ء آخددر فددأذا أطعددتم هللا   اْلددالال اسددتحققتم ثوابدده،  أنددزل هللا: لصددالح آخددر يعلمدده ب ددي
أي إذا توجهتم أبمره فثم الوجده الدذي تقصدد ن منده  اص رق  اصغرا فأينما تولوا فثم  جه هللا

  أتملون ثوابه. هللا
را العددداصال كالطبيدددب فصدددالح  هللا  : َي ببدددامل هللا أندددتم كاصرضدددىمث قدددال رسدددول هللا 

 يدددبره بدده الفيمددا ي ددتهيه اصددرين  يقرتحدده أال فسددلموا هلل أمددره  اصرضددى فيمددا يعلمدده الطبيددب
 تكونوا من الفائزين.

 فقيل له: َي ابن رسول هللا فلم أمر َبلقبلة األ َل.
  هددي بيددا اصقدددس   مددا جعلنددا القبلددة الددن كنددا بليهددا جددل  : صددا قددال هللا بددزفقددال

إال لنعلم من يتبع الرسول  ن ينقلب بلى بقبيه  إال لنعلم ذلو منه موجوملاً بعد أن بلمناه
مددن  الفدده  سديوجد ذلددو إن هدوى أهددل مكدة كددان   الكعبدة فددأرامل هللا أن يبدال متبددع  مدد 
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 صدا كدان هدوى أهدل اصديندة   بيدا اصقددس أمدرهم   مر هبدا   مد  َبتباع القبلة الن كرهها
فيمدا يكرهده فهدو مصددقه  موافقده، مث   التوجده إَل الكعبدة ليتبدال مدن يوافدس  مدداً  الفتهدا 

إعا كان التوجده إَل بيدا اصقددس   ذلدو   إن كانا لكبيًة إال بلى الذين هدى هللاقال: 
   الوقا كبيًة إال بلى من يهدي هللا فعرا أن هللا يتعبد خبالا ما يريده اصرء ليبتلي طابته

  الفته هواه.

 الرفق ابملؤمنني 
:   من رفقه هبم أنده يددبهم بلدى األمدر، حاصدله أنده يريدد إلالدتهم  قال العالمة اجمللسي

بددن أمددر مددن األمددور لكددن يعلددم أندده لددو َبملر إَل ذلددو يثقددل بلدديهم فيددؤخر ذلددو إَل أن يسددهل 
ن هللا تعداَل كدان حيدب لنبيده بليهم مث حيورم بنه إَل غيه فيصي األ ل منسوخا كأمر القبلدة فدأ

 كدان   أ ل  ر مله اصديندة هدذا اْلكدم شداقا بلديهم إللفهدم َبلصدالة إَل  التوجه إَل الكعبدة 
 صددار سددهال يسدديا بلدديهم   آنسددوا أبحكددام اإلسددالم بيدا اصقدددس فددرتكهم بليهددا فلمددا كملددوا

 حورم إَل الكعبة.
 يعطددي بلددى الرفددس مددا ال يعطددي بلددى  أندده قددال: اإن هللا رفيددس حيددب الرفددس فعددن الندد   

 العنفمل. 

 بني الكعبة وبيت املقدس
مث إن الكعبدددة اص دددرفة أبلدددى مقامدددا مدددن بيدددا اصقددددس بلدددى شدددرفها  فضدددلها، حيدددث  رمل 

  يددع األمدداكن   اختيدداره بلددى النظددر إَل بيددا اصقدددس اسددتحباا إكثددار النظددر إَل الكعبددة
 اص رفة.

 هو  تب مستقبل الكعبة، فقدال: أمدا  أيب جعفرفعن لرارة قال كنا قابداً إَل جنب 
: إن  إن النظر إليها بباملة، فجاءه رجل من جبيلة يقال له باصم بن بمر فقال أليب جعفدر 

 كعب األحبار كان يقول إن الكعبة تسجد لبيا اصقدس   كل غداة.
 : فما تقول فيما قال كعب األحبار.فقال أبو جعفر 

 كعب.  فقال: صدق القول ما قال
  غضب.  كذا كعب األحبار معو  : كذبافقال أبو جعفر 

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة 

 71 

 قال لرارة: ما رأيته استقبل أحداً بقول كذبا غيه.
  جدل بقعدًة   األرف أحدب إليده منهدا مث أ مدأ بيدده حندو الكعبدة : ما خلدس هللا بدزقال

 لسدما ا   جدل منهدا ردا حددرم هللا األشدهر اْلدرم   كتابده يدوم خلدس ا  ال أكدرم بلدى هللا بدز

  شهر مفرمل للعمرة رجب.   ذ  اْلجة  ذ  القعدة  األرف ثالثة متوالية للحج شوال

 بني احلجر األسود وصخرة بيت املقدس
 أخددربه بددن أ ل بددال  قددال اليهددوملي:    حددديث مندداظرة اليهددوملي مددع أمددي اصددؤمنال 

 نبعا بلى  جه األرف؟
ه األرف فدأن اليهدومل يزبمدون أ؟دا : َي يهوملي أما أ ل حجر  ضع بلى  جد فقال بلي 

مددن اجلنددة فوضددعه   ركددن   كددذبوا  لكندده اْلجددر األسددومل نددزل بدده آملم  صدد ر بيددا اصقدددس
  جل.  بال هللا بز  اصيثاق فيما بينهم  جيدمل ن العهد  يقبلونه  الناس يتمسحون به البيا

 بني مسجد الكوفة واألقصى
ه  ميدثم التمدار قداال: جداء رجدل إَل بلدي   اصستدرك بن كتداا الغدارا ، بدن حبدة العدر 

  فقال: َي أمي اصؤمنال إه تز مل  لاملاً  ابتعا راحلًة  قضديا شدأه يعدين حدوائجي فأرحتدل
 إَل بيا اصقدس؟

فقددال لددده: كدددل لاملك  بددع راحلتدددو  بليدددو هبددذا اصسدددجد يعدددين مسددجد الكوفدددة فأنددده أحدددد 
اه مددن اصسدداجد الربكددة مندده بلددى اثددين ب ددر اصسدداجد األربعددة ركعتددان فيدده تعدددل ب ددراً فيمددا سددو 

 ميال من حيث ما أتيته.
قددال: سددألته   ر ى العياشددي   تفسدديه، بددن سددالم اْلندداط بددن رجددل بددن أيب ببددد هللا 

 بن اصساجد الن را الفضل.
 . فقال: اصسجد اْلرام  مسجد الرسول 
 قلا:  اصسجد األقصى جعلا فداك؟

 .سري رسول هللا فقال: ذاك   السماء إليه أ
 فقلا: إن الناس يقولون إنه بيا اصقدس.

 فقال: مسجد الكوفة أفضل منه.
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 أقول: ما كان   السماء هو البيا اصعمور   ي َبألقصى لبعده. 
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 واملسجد األقصى األنبياء  

 وبيت املقدس  آدم 
؟ قدددال: :  أخدددربه بدددن آملم مدددن أي األرف خلدددس قدددال ببدددد هللا بدددن سدددالم لرسدددول هللا 

 خلس رأسه   جهه من موضع الكعبة  خلس بدنه من بيا اصقدس. 

 النيب ارميا وبيت املقدس
أ  كالددذي مددر بلددى   قددول هللا بز جددل     الوسددائل بددن أيب بصددي بددن أيب ببددد هللا 

قال: إن هللا بعث إَل بدين إسدرائيل نبيداً يقدال لده إرميدا، إَل أن   هي خا ية بلى بر شها قرية
 قال:

 الغدرس بندو إسدرائيل بملدوا َبصعاصدي  فدأ حى هللا إليده أن قدل ردم إن البيدا بيدا اصقددس
   خذ أموارم فأن بكدوا إ ه مل أرحدم بكداءهم فألسلطن بليهم   بلدهم من يسفو ملماءهم

  إن ملبوه مل أستجب ملباءهم مث ألخربنها مائة بام مث ألبمر؟ا..
 مل نكددن نعمددل بعملهددم   رسددول هللا مددا ذنبنددا حنددنفلمددا حدددثهم اجتمددع العلمدداء فقددالوا َي

 فعا مل لنا ربو.
 إَل أن قال: مث أ حى هللا: قل رم ألنكم رأيتم اصنكر فلم تنكر ه.

 نصر فصنع هبم ما قد بلغو اْلديث. فسلط هللا بليهم خبا 
 : أمدا  هللا إرميدا الند    اإلحتجا : ه ام بدن اْلكدم   خدرب الزندديس قدال الصداملق 

أ  حييدي هدذه نصدر  قدال:  مدا حولده حدال غدزاهم خبدا  الذي نظدر إَل خدراا بيدا اصقددس
  كيف تلبجن اللحم  نظر إَل أبضائه كيف تلتئم فأماته هللا مائة بام مث أحياه هللا بعد موهتا

 ء قدير.  بر قه كيف توصل فلما استوى قابدا قال: أبلم أن هللا بلى كل شي  إَل مفاصله

 شع وبيت املقدس النيب يو 
 ذلدو فدتح أبواهبدا إَل  بىن بيدو  ذريدة هدار ن جبندب بيدا اصقددس   رمل أن الن  يوشع 

 . اصسجد أبمر موسى 
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 آصف بن برخيا وبيت املقدس
قدال لسدلمان: َي سدلمان فهدذا آصدف بدن برخيدا قددر أن     اْلديث ان أمي اصدؤمنال 

 ال أفعدل   بندده بلدم الكتداا  طرفدة بدال حيمدل بدرا بلقديجن مدن الديمن إَل بيدا اصقددس  
  ب رين ألف كتاا أنزل منها بلى شيث بن آملم.  أربعة  بندي بلم مائة ألف كتاا  ذلو 

 حيقوق النيب وبيت املقدس
 بلدددددى أرَبا اصلدددددل، قدددددال  بدددددن الندددددوفلي فيمدددددا احدددددتج     بيدددددون أخبدددددار الرضدددددا 

 هل تعرا حيقوق الن .  ل:للجاثليس: َي نصراه كيف بلمو بكتاا شعيا، إَل أن قا
 قال: نعم إه به لعارا.

 امدتأل  السدما ا  مدن   كتابكم ينطس به جاء هللا َبلبيان من جبدل فداران قال: فأنه قال
تسددبيح أْحددد  أمتدده حيمددل خيلدده   البحددر كمددا حيمددل   الددرب  تينددا بكتدداا جديددد بعددد خددراا 

 من به. تؤ  بيا اصقدس، يعين َبلكتاا القرآن، أ تعرا هذا
  ال ننكر قوله. قال رأس اجلالو : قد قال ذلو حيقوق الن 

 النيب حزقيل وبيت املقدس
قدال: صدا خدر  ملدو القدبط يريدد هددم     ا اسن بن أيب ْحزة الثما  بدن أيب جعفدر 

 ف كوا ذلو إليه. بيا اصقدس اجتمع الناس إَل حزقيل الن  
نه الليل  جى ربه فأ حى هللا إليده أه قدد كفيدتكهم فقال: لعلي أ جي ريب الليلة، فلما ج

 كددانوا قددد مضددوا فددأ حى هللا إَل ملددو ارددواء أن أمسددو بلدديهم أنفاسددهم فمدداتوا كلهددم فأصددبح 
  أخرب قومه بذلو ف رجوا فوجد هم قد ماتوا. حزقيل الن 

  قدد أبطيدا مثدل  ملخل حزقيل الن  العجب فقال   نفسه ما فضل سليمان الن  بلي
 هذا.

قال ف رجا قرحدة بلدى كبدده فخلذتده ف  دع هلل  تدذلل  قعدد بلدى الرمدامل فدأ حى هللا إليده 
 أن خذ ل  التال فحكه بلى صدرك من خار  ففعل فسكن بنه ذلو.

 قدد يدبجن  : ملخدل ملا مل غدارا مدن غديان بيدا اصقددس فوجدد حزقيدل يعبدد ربده   اْلدديث
 بعان  بم فمن أنا؟جلده بلى بظمه فسلم بليه، فقال: أ ع صو  ش
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 قال: أ  ملا مل.
  كذا أمة.  كذا  كذا امرأة قال: الذي له كذا

  أنا   هذه ال دة. قال: نعم
  ال أنا   نعمة ح  تدخل اجلنة.  قال: ما أ    شدة

 النيب إلياس وبيت املقدس
 : ر ى الثعل  عسنامله بن رجدل مدن أهدل بسدقالن أنده كدان مي ديقال العالمة اجمللسي

َبألرملن بند نصف النهار فرأى رجال فقال: َي ببد هللا من أنا، فجعدل ال يكلمدين، فقلدا: 
 َي ببد هللا من أنا؟
 قال: أ  إلياس.

 أبقدل  قال فوقعدا بلدي ربددة فقلدا: املع هللا أن يرفدع بدين مدا أجدد حد  أفهدم حدديثو 
 بنو.

 ملبددوتال  ي َي قيددومقددال فدددبا   بثمددان ملبددوا : َي بددر َي رحدديم َي حنددان َي منددان َي حدد 
َبلسرَينية فلم أفهمهما فرفع هللا بين ما كنا أجدد فوضدع كفده بدال كتفدي فوجدد  برملهدا بدال 

 ثديي فقلا له يوحى إليو اليوم؟
 رسوال فأنه ليجن يوحى إ . قال: منذ بعث  مد 

 قال: قلا له: فكم من األنبياء اليوم أحياء؟
      إملريددجن  ماء ففددي السددماء بيسددى اثنددان   السدد  قددال: أربعددة اثنددان   األرف

 . ا ضر  األرف إلياس
 قلا: كم األبدال؟

 رجدددالن  قدددال: سدددتون رجدددال وسدددون مدددنهم مدددن لددددن بدددري  اصصدددر إَل شددداط  الفدددرا  
 كلمدا أذهدب هللا تعداَل بواحدد مدنهم جداء   سدبعة   سدائر الدبالمل  رجدل بعسدقالن َبصصيصدة

  هبم ميطر ن. البالءسبحانه آبخر، هبم يدفع هللا بن الناس 
 قلا: فا ضر أ  يكون؟

 قال:   جزائر البحر.
 قلا: فهل تلقاه؟
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 قال: نعم.
 قلا: أين؟

 قال: َبصوسم، اْلديث.
 أريد أن أصحبو. قال الرا ي قلا له:   رمل   قصه إلياس الن  

 قال: إنو ال تقدر بلى صحبن.
  ال بيال. قال: إه خلس ما   ل جة

 تدز   مدا بددا   اصبارئدة  اصالبنة  اص تلعة  الناشزة  النساء األربع إَيك إَيك   فقال: تز  
 لو من النساء.

 قال: قلا: إه أحب لقاءك.
قدددال: إذا رأيتدددين فقدددد رأيتدددين، مث قدددال  : إه أريدددد أن أبتكدددف   بيدددا اصقددددس   شدددهر 

  بينه شجرة فو هللا ما أملري كيف ذهب.  رمضان مث حالا بيين

 يت املقدسابين ب
 : من ابتدأ ببناء بيا اصقدس؟  سأل ببد هللا بن سالم بن رسول هللا 

 : ملا مل  ابنه من بعده سليمان.فقال 

 النيب داود وبيت املقدس 
طددددابون جددددالا ف ددددر  هبددددم إَل موضددددع بيددددا  ر ي اندددده أصدددداا الندددداس   لمددددان ملا مل 

ليددبو فيده، فلمدا  قدف موضدع  اصقدس  كان يرى اصالئكدة تعدر  منده إَل السدماء فلهدذا قصدده
 رفدع الطدابون فاودذ ا ذلدو  الصد رة ملبدا هللا تعداَل   ك دف الطدابون بدنهم فاسدتجاا هللا

 تدو  قبدل أن   كدان ال در ع   بنائده إلحددى ب درة سدنة مضدا مدن ملكده اصوضدع مسدجدا
 عمتامه.   أ صى إَل سليمان يستتم بنا ه

أ؟ددا هددي البيددو  ال ددريفة  مددا ي دداء مددن  اريددبيعملددون لدده   رمل   تفسددي قولدده تعدداَل 
 قيددل: هددي القصددور،  اصسدداجد يتعبددد فيهددا، قددال:  كددان  ددا بملددوه بيددا اصقدددس  قددد كددان هللا 

أن  بز جددل سددلط بلددى بددين إسددرائيل الطددابون فهلددو خلددس كثددي   يددوم  احددد فددأمرهم ملا مل
 ذلدو   هللا تعداَل لعلده يدرْحهم يتضدربوا إَل  األهلدال  يدربل ا إَل الصدعيد َبلدذراري يغتسدلوا
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فدوق الصد رة ف در سداجدا يبتهددل إَل  صدعيد بيدا اصقددس قبدل بنداء اصسددجد،  ارتفدع ملا مل 
  سجد ا معه فلم يرفعوا رء سهم ح  ك ف هللا بنهم الطابون. هللا سبحانه

 قددال رددم إن هللا  بعددد ثددالث    بددين إسددرائيل  عهددم ملا مل  فلمددا أن شددفع هللا ملا مل 
 رْحكم فجدمل ا له شكرا أبن تت ذ ا مدن هدذا الصدعيد الدذي رْحكدم فيده  اَل قد من بليكمتع

  أخدذ ا   بنداء بيدا اصقددس، فكدان ملا مل ع ينقدل اْلجدارة ردم بلدى باتقده مسجدا، ففعلدوا

 ب ددر ن  مائددة سددنة،   كددذلو خيددار بددين إسددرائيل حدد  رفعددوه قامددة،  لدددا مل ع يومئددذ سددبع
 .ا مل أن متام بنائه يكون بلى يد ابنه سليمانفأ حى هللا تعاَل إَل مل
فأحب إمتام بيا  ابن أربعال  مائة سنة توفاه هللا  است لف سليمان فلما صار ملا مل
 ال دياطال فقسدم بلديهم األبمدال خيدي كدل طائفدة مدنهم بعمدل، فأرسدل  اصقددس فجمدع اجلدن

ملندده  أمددر ببندداء اصدينددة مددن  ال ددياطال   حتصدديل الرخددام  اصهددا األبددين الصددا  مددن معا اجلددن
  أنزل كل ربن منها سبطا من األسباط.  الصفاح  جعلها اثين ب ر ربضا الرخام

فلمددا فددرغ مددن بندداء اصدينددة ابتدددأ   بندداء اصسددجد فوجدده ال ددياطال فرقددا، فرقددة يسددت رجون 
ه  فرقددة  توندد   األحجددار مددن أماكنهددا الددذهب  اليواقيددا مددن معامل؟ددا  فرقددة يقلعددون اجلددواهر

 فرقدة  تونده َبلددر مدن البحدار فدأ يت مدن ذلدو ب ديء الحيصديه   سائر الطيدب  العنرب َبصسو 
 معاجلدة   أمدرهم بنحدا تلدو األحجدار حد  صدي ها ألواحدا إال هللا تعداَل مث أحضدر الصدناع

 األخضدر  بمدده   األصدفر اصسدجد َبلرخدام األبدين  بدىن سدليمان   الدل  تلدو اجلدواهر
  اليواقيدا  فصدي سدقوفه  حيطانده َبلدل   سدقفه أبلدواح اجلدواهر الصدا أبسداطال اصهدا 

 ال أندور مدن ذلدو   بسدط أرضده أبلدواح الفدي ل  فلدم يكدن   األرف بيدا أهبدى منده  اجلدواهر
 ء   الظلمة كالقمر ليلة البدر.اصسجد كان يضي

 اوددذ ذلددو اليددوم  فلمددا فددرغ مندده  ددع إليدده خيددار بددين إسددرائيل فددأبلمهم أندده بندداه هلل تعدداَل
نصددر بددين الدذي فددرغ منده بيدددا فلددم يدزل بيددا اصقدددس بلدى مددا بندداه سدليمان حدد  إذا غددزا خبدا 

إسدددرائيل ف دددرا اصديندددة  هددددمها  نقدددن اصسدددجد  أخدددذ مدددا   سدددقوفه  حيطانددده مدددن الدددذهب 
  الدرر  اليواقيا  اجلواهر فحملها إَل ملار  لكته من أرف العراق.

مدن بنداء بيددا اصقددس تغلقدا أبوابده فعاجلهددا  صددا فدرغ سدليمان قدال سدعيد بدن اصسديب: 
سليمان فلم تنفتح ح  قال   ملبائه بصلوا  أيب ملا مل إال فتحا األبدواا ففدرغ لده سدليمان 

 ال أتيت سدابة   وسدة آالا َبلنهدار ب درة آالا مدن قدراء بدين إسدرائيل وسدة آالا َبلليدل
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 رخدام كاندا   لجدا   شدبه متاثيدل يعدين صدورا مدن حنداس    يعبدد هللا فيهدا  ال ؟دار إال من ليل
 اجلن تعملها. 

  قال آخر ن كانوا يعملون صور السباع مث اختلفوا فقال بعضهم كانا صورا للحيوا   

 نسدرين فدوق   البهدائم بلدى كرسديه ليكدون أهيدب لده فدذكر ا أ؟دم صدور ا أسددين أسدفل كرسديه
 إذا بال بلى  لكرسي بسط األسدان ذرابيهمابموملي كرسيه فكان إذا أرامل أن يصعد بلى ا

 الكرسي ن ر النسران أجنحتهما فظلاله من ال مجن.
نصدر صدعومل الكرسدي   يقال إن ذلدو كدان  دا ال يعرفده أحدد مدن النداس فلمدا حدا ل خبدا

بعد سليمان حال غلب بلى بين إسرائيل مل يعدرا كيدف كدان يصدعد سدليمان ع فرفدع األسدد 
 ا ف ر مغ يا بليه فما جسر أحد بعده أن يصعد ذلو الكرسي.ذرابيه فضرا ساقه فقده

 يف  ار بيت املقدس 
يعبددد ربدده قددد  غددارا مددن غدديان بيددا اصقدددس فوجددد حزقيددل   قددد سددبس اندده ملخددل ملا مل 

 يبجن جلده بلى بظمه فسلم بليه، فقال أ ع صو  شبعان  بم فمن أنا؟
 فقال: أ  ملا مل.

  كذا أمه.  كذا  كذا امرأة قال: الذي له كذا
  أنا   هذه ال دة.. قال: نعم

  ال أنا   نعمة ح  ندخل اجلنة.  قال: ما أ    شدة

 النيب سليمان وبيت املقدس
    الدر اح كدذلو  :  قيل كانا الدريح جتدري بده   الغدداة مسدية شدهر قال الطربسي 

  غيها. إَل  حيتا  إَل ا ر   إليها  يبىن له بيا اصقدس  كان يسكن بعلبو 
 اجلدن   يقدوم لده اإلندجن خير  إَل  لسه فتعكف بليه الطدي قال  هب:  كان سليمان 

  جيتمع معه جنومله مث حتمله الريح إَل حيث أرامل. ح  جيلجن بلى سريره
إَل األرف الدن قدال جتدري مدن كدل جاندب   لسليمان الريح باصدفةً    تفسي القمي 

  ال ام.  سقال إَل بيا اصقد َبركنا فيها

 اعتكاف النيب سليمان  
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 كدددان يعتكدددف   مسدددجد بيدددا اصقددددس السدددنة  قيدددل إن سدددليمان  قدددال الطربسدددي 

 يتعبدد فيده، فلمدا كدان     شدرابه  أكثدر يددخل فيده طعامده  أقدل  ال دهرين  ال دهر  السدنتال
ه بدن فت درب   تنبدا شدجرة كدان يسدأرا سدليمان  اصرة الن ما  فيها مل يكن يصدبح يومدا إال

  ضرها فرأى يوما نبتا فقال ما ا و؟  نفعها ا ها
 قال: ا رنوا.

 قال: ألي شيء أنا؟
 قال: لل راا.

 فعلم أنه سيمو  فقال: اللهدم أبدم بلدى اجلدن مدويت لديعلم اإلندجن أ؟دم ال يعلمدون الغيدب

ل  رابه  كان قد بقي من بنائه سنة  قال ألهله ال ورب ا اجلن  ويت ح  يفرغوا من بنائه  ملخ
 قددام متكئددا بلددى بصدداه فمددا   بقددي قائمددا سددنة  هللا البندداء، مث سددلط هللا بلددى منسددأته األرضددة 
حدد  أكلتهددا ف ددر ميتددا، فعددرا اجلددن موتدده  كددانوا حيسددبونه حيددا صددا كددانوا ي دداهد ن مددن طددول 

 قيامه قبل ذلو.
ن يعلم اإلنجن أن  بقائه كذلو أغراضا منها إمتام البناء،  منها أ  قيل: إن   إماتته قائما

 منهددا أن يعلدم أن مدن حضددر أجلده فددال   أ؟ددم   املبداء ذلدو كدداذبون، اجلدن ال يعلدم الغيددب
 مع جاللته.. يتأخر إذ مل يتأخر سليمان 

  اجلن   بملهم.  تكفن  حتنط  ر ي أنه أطلعه هللا سبحانه بلى حضور  فاته فاغتسل

 النيب سليمان يف بناء بيت املقدس
ه است ر  منهما معدنال من اْلديد  النحاس قدالوا أبي قدوة نقطدع اْلديدد    اْلديث ان

 هدو أشدد مدا خلدس هللا   النحاس فاست ر  رم معد  آخر مدن حتدا األرف يقدال لده السدامور
 تعاَل بياضا  هو الذي قطع به سليمان أساطال بيا اصقدس  ص وره  جواهره.

 وسدال سدنة، مددة ملكده منهدا أربعدون  كدان ثدالر   ذكر أهل التأريخ أن بمر سليمان 
 ابتدأ   بناء بيا اصقدس بعد أربع سنال مضال مدن   هو ابن ثالث ب رة سنة  ملو  سنة،
 ملكه.

 بعد الفراغ من بناء بيت املقدس
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أندده صددا فددرغ مددن بندداء بيددا اصقدددس بددزم  ر ي اندده كددان سددبب غيبددة اردهددد بددن سددليمان 
 الدوح    الطي  ال ياطال  اإلنجن  استصحب من اجلن بلى ا ر   إَل أرف اْلرم، فتجهز

 كدان  ما بلغ بسدكره مائدة فرسدخ فحملدتهم الدريح فلمدا  ام اْلدرم أقدام بده مدا شداء هللا أن يقديم
  ب رين ألف شاة.   يذبح وسة آالا ثور ينحر كل يوم طول مقامه وسة آالا  قة

 عند ما خرج سليمان من بيت املقدس 
قال خدر   أَبن بن أيب ْحزة بن األصبغ بن نباتة بن أمي اصؤمنال  بن أيب بصي بن 

  معدده ثالمثائددة ألددف كرسددي بددن مييندده بليهددا اإلنددجن مددن بيددا اصقدددس سددليمان بددن ملا مل

 أمر الريح فحملدتهم حد   رمل   أمر الطي فأظلتهم  ثالمثائة ألف كرسي بن يساره بليها اجلن
فاضطجع مث غدا فانتهى إَل مدينة تركا ان هبركا ان( مث إيوان كسرى   اصدائن مث رجع فبا  

بلددى بمددومل منهددا فقددال   سددليمان أمددر الددريح فحملددتهم حدد  كددامل  أقدددامهم يصدديبها اصدداء
 ال  عندا  ثلده،    عتم به، فقدالوا: مدا رأيندا بعضهم لبعن: هل رأيتم ملكا قط أبظم من هذا

  أبظم  ا رأيتم. فناملى ملو من السماء ثواا تسبيحة  احدة   هللا

 النيب حييي وبيت املقدس 
أنده أتدى بيدا  كدان مدن لهدد حيدمل بدن لكدرَي   : قال رسدول هللا    األما  للصد ق

 إذا   بدرانجن الصدوا  الرهبدان بلديهم مددارع ال دعر اصقددس فنظدر إَل اجملتهددين مدن األحبدار
ري اصسدجد فلمدا نظدر إَل ذلدو  شد ها إَل سدوا  سلكوا فيها السالسل هم قد خرقوا تراقيهم

 برنسدا مدن صدوا حد  آيت بيدا اصقددس  أتى أمه فقال: َي أماه انسجي   مدربدة مدن شدعر
  الرهبان. فأببد هللا مع األحبار

 فقالا له أمه: ح   يت ن  هللا  أ امره   ذلو.
 أخربته  قالة حيمل. فلما ملخل لكرَي 

  إعا أنا ص  صغي. هذا : َي بين ما يدبوك إَلفقال له لكرَي
 فقال له: َي أبة أ ما رأيا من هو أصغر سنا مين قد ذاق اصو .

  برنسا من صوا. قال: بلى، مث قال ألمه: انسجي له مدربة من شعر
  ضدع الدربنجن بلدى رأسده مث أتدى بيدا اصقددس فأقبدل  ففعلدا، فتددرع اصدربدة بلدى بدنده
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مدربة ال عر ْلمه، فنظر ذا  يوم إَل ما قد حندل  جل مع األحبار ح  أكلا  يعبد هللا بز
  بدزيت  جل إليه: َي حيمل أ تبكي  ا قد حنل من جسدمو  من جسمه فبكى، فأ حى هللا بز

  جال  لو اطلعا إَل النار اطالبة لتدربا مدربة اْلديد فضال بن اصنسو ..
أمده فددخلا  بددا للنداظرين أضراسده، فبلدغ ذلدو  ح  أكلا الددموع ْلدم خديده فبكى

  الرهبان فأخرب ه بذهاا ْلم خديه..  اجتمع األحبار  بليه  أقبل لكرَي
 فقال: ما شعر  بذلو.

 : َي بين ما يدبوك إَل هذا إعا سألا ريب أن يهبو   لتقر بو بيين؟فقال لكرَي 
 قال: أنا أمرتين بذلو َي أبة.

 قال:  م  ذلو َي بين؟
  النار لعقبة ال جيولها إال البكاء ن من خ ية هللا. قال: أ لسا القائل أن بال اجلنة

  شأنو غي شأه.  اجتهد قال: بلى، فجد
 إَل ملموع بينيده فرفدع رأسده  إَل ابنه فقام حيمل فنفن مدربته، فأخذته أمه فنظر لكرَي 

  أنا أرحم الراْحال..  هذه ملموع بينيه إَل السماء فقال: اللهم إن هذا ابين
 مل يذكر جنة   .اال فأن رأى حيمل  ذا أرامل يعد بين إسرائيل يلتفا مييناإ   كان لكرَي 

قددد لددف رأسدده بعبدداءة فجلددجن     أقبددل حيددمل  ال  را، فجلددجن ذا  يددوم يعددد بددين إسددرائيل
بن   .اال فلم ير حيمل فأن أ يقول: حدثين حبي  جربئيل ميينا  التفا لكرَي غمار الناس

جهدددنم جدددبال يقدددال لددده السدددكران،   أصدددل ذلدددو اجلبدددل  امل يقدددال لددده هللا تبدددارك  تعددداَل إن   
 تعاَل،   ذلو الواملي جب قامته مائة بام،   ذلدو اجلدب  الغضبان، لغضب الرْحن تبارك

توابيدا مدن  ر،   تلددو التوابيدا صددنامليس مدن  ر  ثيدداا مدن  ر  سالسددل مدن  ر  أغددالل 
 من  ر..

 من السكران، مث أقبل هائما بلى  جهه.. رأسه فقال:  ا غفلتاه فرفع حيمل 
من  لسه فدخل بلى أم حيدمل فقدال ردا: َي أم حيدمل قدومي فداطل  حيدمل فدأه  فقام لكرَي

 قد ووفا أن ال نراه إال  قد ذاق اصو .
فقامددا ف رجددا   طلبدده حدد  مددر  بفتيددان مددن بددين إسددرائيل فقددالوا رددا: َي أم حيددمل أيددن 

 تريدين؟
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أطلدب  لددي حيدمل، ذكدر  الندار بدال يديده فهدام بلدى  جهده، فمضدا أم  قالدا: أريدد أن
 الفتيدة معهدا حد  مدر  برابدي غدنم فقالدا لده: َي رابدي هدل رأيدا شداَب مدن صدفته كدذا  حيدمل
  كذا؟

 فقال را: لعلو تطلبال حيمل بن لكرَي.
 قالا: نعم، ذاك  لدي ذكر  النار بال يديه فهام بلى  جهه.

 كددذا  قعددا قدميدده   اصدداء رافعددا بصددره إَل  بة بلددى بقبددة ثنيددة كددذاقددال: إه تركتدده السددا
 السماء يقول:  بزتو موالي ال ذقا َبرمل ال راا ح  أنظر إَل منزلن منو.
 هدي تناشدده  فأقبلا أمه فلما رأته أم حيمل ملنا منده فأخدذ  برأسده فوضدعته بدال ثددييها

 َبهلل أن ينطلس معها إَل اصنزل..
 تلدبجن   أتدى اصندزل فقالدا لده أم حيدمل: هدل لدو أن ولدع مدربدة ال دعرفانطلس معها حد 

 مدربة الصوا فأنه ألال، ففعل.
 طبخ له بدس فأكل  استوم فنام فذهب به النوم فلم يقم لصدالته د أي   أ ل  قتهدا د، 

  جوارا خيا من جواري فاستيقد. فنوملي   منامه َي حيمل بن لكرَي أرمل  ملارا خيا من ملاري
فقام فقال: َي را أقلين بثريت إري فو بزتو ال أسدتظل بظدل سدوى بيدا اصقددس،  قدال 

 ألمه   ليين مدربة ال عر فقد بلما أنكما ستورملاه اصهالو.
 تعلقا به، فقال را لكرَي: َي أم حيمل ملبيه فدأن  لددي  فتقدما أمه فدفعا إليه اصدربة

 .قد ك ف له بن قناع قلبه  لن ينتفع َبلعي 
  ضع الربنجن بلى رأسه مث أتى بيا اصقدس فجعل يعبد هللا  فلبجن مدربته فقام حيمل 

  جل مع األحبار ح  كان من أمره ما كان. بز

 وبيت املقدس النيب عزير 
بلددى أي أ  هددل رأيددا كالددذي مددر  أ  كالددذي مددر:   قولدده تعدداَل  قددال الطربسددي 

 القرية الن مدر بليهدا هدي  … قيل هو إرميا   هللا هو بزير  هو اصر ي بن أيب ببد  قرية
  قيل هي األرف اصقدسة. نصربيا اصقدس صا خربه خبا 

 وبيت املقدس النيب يوسف
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قدددال: صدددا  الوسدددائل َبا اسدددتحباا الددددفن   اْلدددرم، ر ي بدددن أيب جعفدددر   مسدددتدرك 
 اصقدس.  عبو  إَل أرف ال ام فدفنه   بيا  ْحله يوسف ما  يعقوا 

  يابت اجلب 
  غيابدا  قيدل ال ي   قيدل يهدوملا أي ر بيدل قال قائل مدنهم    تفسي قوله تعاَل :

 اختلدف فيده فقيدل هدو بئدر بيدا اصقددس،  قيدل أبرف األرملن،  قيدل  أي   قعدر البئدر اجلدب
  مصر،  قيل غي ذلو. بال مدين

 وبيت املقدس النيب يعقو  
األخبددددار   حددددديث طويدددل يقددددول فيدددده: إعدددا  ددددي إسددددرائيل     بلدددل ال ددددرائع بددددن كعدددب

 كدان   آخدر مدن خيدر   كدان أ ل مدن يددخل إسدرائيل هللا ألن يعقدوا كدان خيددم بيدا اصقددس
  كان إذا كان َبلغداة رآها مطفأة. يسر  القنامليل

قددال: فبددا  ليلددة   مسددجد بيددا اصقدددس فددأذا جبددين يطفئهددا فأخددذه فأسددره إَل سددارية   
  كان اسم اجلين إيل فسمي إسرائيل لذلو.  فلما أصبحوا رأ ه أسيا اصسجد

 مدفن يعقو  
  حدديث قدال: صدا   ر ى الطربسي    مع البيان بن  مد بن مسدلم بدن أيب جعفدر

   عبو  إَل أرف ال ام فدفنه   بيا اصقدس.  ْحله يوسف ما  يعقوا 

 إىل بيت املقدس هجرة إبراهيم 
قاصددددا إَل بيدددا اصقددددس مدددن سدددلطان  إه ذاهدددب إَل ريبصدددا قدددال:  راهيم  رمل أن إبددد 

عددر مل، جعددل سددارة   عبددو  لددئال يراهددا أحددد لغيتدده فمددر بع ددار   سددلطان رجددل مددن القددبط 
 كانددا موصددوفة َبجلمددال، فرفددع الع ددار  فقددال: ال أخليددو حدد  تفددتح التددابو ، ففتحدده بنهددا

 ابو  معه إ .ا رب إَل اصلو فقال: اْحلوه  الت
 فلما ملخل بلى اصلو قال إلبراهيم: افتحه.

  ال أفتحه.  أ  أبطيو ما معي فقال: فيه حرمن
اللهدددم احدددبجن يدددده ف دددلتا،  :فدددأه إال فتحددده، فلمدددا رآهدددا مدددد يدددده إليهدددا، فقدددال إبدددراهيم 
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 اْلديث.

 النيب إبراهيم يف جبل بيت املقدس
الرْحن   جبل بيا اصقدس يطلب اصربى  خليل قال: بينا إبراهيم    اْلديث بنه 

لغنمه إذ  ع صوعً، فأذا هو برجل قائم يصلي طوله اثنا ب ر شرباً، فقال إبدراهيم لده: َي ببدد 
 هللا صن تصلي؟

 قال: إلله السماء.
 : هل بقي من قومو أحد غيك.فقال إبراهيم

 قال: ال.
 قال: فمن أين أتكل؟

 آكله   ال تاء.قال: أجين من ال جر   الصيف   
 قال: فأين منزلو؟

 قال: فأ مأ بيده إَل جبل.
 : هل لو أن تذهب يب معو فأبيا بندك الليلة.فقال له إبراهيم

 فقال: إن قدامي ماًء خياف.
 قال: كيف تصنع؟
 قال: أم ي بليه.

 قال: فاذهب يب معو فلعل هللا يرلقين ما رلقو.
 انتهيددا إَل اصدداء فم دى  م ددى بليدده إبددراهيمقدال: فأخددذ العابددد بيدده فمضدديا  يعدداً حد  

 معه ح  انتهيا إَل منزله.
 : أي األَيم أبظم؟فقال إبراهيم

 فقال له العابد: يوم يدان الناس بعضهم من بعن.
  جل أن يؤمننا شر ذلو اليوم.  أرفع يدي فندبو هللا بز قال: فهل لو أن ترفع يدك

 ء. لدبوًة منذ ثالث سنال ما أجبا فيها ب يفقال له:  ما تصنع بدبويت فو هللا إن  
 ء احتبسا ملبوتو.: أ ال أخربك ألي شيفقال له إبراهيم

 قال: بلى.
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 إذا   يطلدب إليده  يسدأله قدال لده: إن هللا بز جدل إذا أحدب ببدداً احتدبجن ملبوتده ليناجيده
 أبغن ببداً بجل له ملبوته أ  ألقى   قلبه اليأس منها.

 بوتو؟مث قال له: ما كانا مل
  معها غالم له ذ ابة فقلا: َي غالم صن هذا الغنم. قال: مر يب غنم

 قال: إلبراهيم خليل الرْحن.
 فقلا: اللهم إن كان لو   األرف خليل فأرنيه.

: فقددد اسددتجاا لددو أ  إبددراهيم خليددل الددرْحن، فعانقدده، فلمددا بعددث هللا فقددال لدده إبددراهيم
 جاء  اصصافحة.   مداً 

 وبيت املقدس  السيدة مرمي 
 إه  خاملمدددة لبيدددا اصقددددس حيدددث قالدددا:  قدددد ندددذر  أم مدددرج أن جتعدددل ابنتهدددا مدددرج 

 هللا أبلم  ا  ضدعا  لديجن الدذكر كداألنثى أل؟دا ال تصدلح صدا يصدلح لده الدذكر،  أبيذها بو،
 إعددا كدددان جيددول ردددم التحريدددر   الددذكور مل ن اإل ث أل؟دددا ال تصددلح صدددا يصدددلح الددذكر لددده مدددن 

 الصديانة بدن التدرب  للنداس  مل   النفداس تحريدر  دمدة بيدا اصقددس صدا يلحقهدا مدن اْلدينال
يكددن التحريدددر إال   الغلمدددان فيمدددا جددر  بددده العددداملة،  إه  يتهدددا مددرج،  هدددي بلغدددتهم العابددددة 

  ا املمة فيما قيل.

 وبيت املقدس النيب عيسى 
  قالوا: بيسى خي منو.     ر اية: إن  عاً من اليهومل جا  ا إَل رسول هللا

 قال:  مل ذاك؟
قالوا: ألن بيسى ابن مدرج كدان ذا  يدوم بعقبدة بيدا اصقددس فجاءتده ال دياطال ليحملدوه 

أن اضددددرا جبناحددددو األميددددن  جددددوه ال ددددياطال  ألقهددددم   النددددار،  فددددأمر هللا بز جددددل جربئيددددل
 فضرا أبجنحته  جوههم  ألقاهم   النار.

   أفضل من ذلو.: لقد أبطيا أقال الن 
 أ  جدائع شدديد اجلدوع فلمدا  رمل    ما هو قال أقبلا يوم بدر من قتدال اص دركال قالوا:

ء    اجلفندة جددي م دوي    كمهدا شدي  بلدى رأسدها جفندة اصديندة اسدتقبلتين امدرأة يهومليدة
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  الظفدر بلدى األبدداء  أبطداك النصدر مدن سدكر، فقالدا: اْلمدد هلل الدذي منحدو السدالمة

  ألشوينه قد كنا نذر  هلل نذرا إن أقبلا ساصا غاعا من غزاة بدر ألذحبن هذا اجلدي  إه

  ألْحلنه إليو لتأكله.
 ضدربا بيددي إَل اجلددي آلكلده فاسدتنطس هللا  : فنزلدا بدن بغلدن ال دهباءفقدال الند 

  قال: َي  مد ال أتكلين فأه مسموم. تعاَل اجلدي فاستوى بلى أربع قوائم
 صدقا َي  مد هذا خي من ذلو.قالوا: 

 بقر  بيت املقدس مولد عيسى 
  حدددديث طويدددل  صدددف فيددده اصعرا ،قدددال: قدددال     تفسدددي القمدددي: بدددن أيب ببدددد هللا

  صليا، فقال  : تدري أين صليا؟ مث قال   جربئيل: انزل فصل فنزلا رسول هللا 
 فقلا: ال.

 كليما.ت فقال: صليا بطور سينا حيث كلم هللا موسى
 مث ركبا فمضينا ما شاء هللا مث قال  : انزل فصل.

  صليا فقال  : أ تدري أين صليا؟ فنزلا
 فقلا: ال.

 فقال: صليا   بيا ْلم،  بيا ْلم بناحية بيا اصقدس حيث  لد بيسى ابدن مدرج
 ا رب.

 .(24) لد بكربالء هذا    بعن الر اَي  انه

 إىل  بيت املقدس 
  يدع   اْلكمدة  العلدم  اسدتوملبه الندور    جدل بيسدى ابدن مدرج  بدز رمل انده بعدث هللا

  بعثده إَل بيدا اصقددس إَل بدين إسدرائيل يددبوهم إَل كتابده  لامله اإلويدل بلدوم األنبيداء قبلده

  كفرا..  رسوله فأه أكثرهم إال طغيا   إَل اإلميان َبهلل  حكمته
ند هللا ثالر  ثالثال سنة ح  طلبته بيا اصقدس فمكث يدبوهم  يرغبهم فيما ب  أتى

 
قددال:  فحملته فانتبــذت بــه مكــاانً قصــيا  قوله   فيه: هبن بلي بن اْلسال  8ح22ا 73  6راجع التهذيب:   (24ه

 مث رجعا من ليلتها.   خرجا من ملم س ح  أتا كربالء فوضعته   موضع قرب اْلسال 
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 مدا كدان   صدلبوه  املبدى بعضدهم أ؟دم قتلدوه  ملفنتده   األرف حيدا  املبدا أ؟دا بذبتده اليهدومل
  صلبه.  ال بلى قتله  ملفنه  ما قدر ا بلى بذابه  إعا شبه رم هللا ليجعل رم سلطا  بليه

 وبيت املقدس النيب موسى 
صددا  : إن رسددول هللاقددال: قددال أمددي اصددؤمنال الصدداملق  ر ى ابددن قولويدده عسددنامله إَل

 تعداَل أخدرب    ذلدو أن هللا تبدارك بُعث كانا القبلة إَل بيدا اصقددس بلدى سدنة بدين إسدرائيل
 أخيده   أ حيندا إَل موسدىأن جيعدل بيتده قبلدًة   قولده:    القرآن أنه أمر موسى بن بمدران

بلدى هدذا يصدلي إَل   كدان رسدول هللا  لدوا بيدوتكم قبلدةً  اجع أن تبدوءا لقومكمدا  صدر بيدوعً 
 قالوا أنا عبدع لندا تصدلي   بعد ارجرة أشهراً ح  بيته اليهومل بيا اصقدس مدة مقامه  كة

 كدان   أحدب أن حيدول هللا قبلتده إَل الكعبدة لدذلو   بيدو  نبيندا، فداغتم رسدول هللا إَل قبلتندا
لدئال إَل قولده  قدد ندرى تقلدب  جهدو  فدأنزل هللا بليده ينظدر   آفداق السدماء ينتظدر أمدر هللا

 يعين اليهومل. يكون للناس بليكم حجة
: إن هللا أ حدى إَل موسدى أه مندزل بليدو مدن السدماء  را فأسدر  منهددا     قدال الند 

 ألقدى فيده الكناسدا  اودذ فيده ح دا ف دكا  نصر البيدابيا اصقدس فقال: صا خرا خبا 
 جعلدا     جعلتدين بيتدو   جدل فقالدا: َي را بمدرتين  الئكتدو  إَل هللا بدزتلدو البقعدة 

  سلطا بلي  وسيا يعبد النيان ففعل   ما فعل.  سلو  مواضع خيار أنبيائو 
 جددل إليهددا أعددا فعلددا بددو هددذا لدديعلم أهددل القددرى أ؟ددم إذا بصددوه   قددال: فددأ حى هللا بددز

 كانوا بلي أهون.

 يسري أبهله  موسى
 سددار أبهلدده حنددو بيددا  قددال: صددا قضددى موسددى األجددل بصددي بددن أيب جعفددر  ر ى أبددو

 اصقدس أخطأ الطريس ليال فرأى  را، اْلديث. 

 إىل بيت املقدس يف طريقه 
فلمدددا قضدددى  إَل أن قدددال: البددداا الثدددامن   نبدددوة موسدددى بدددن بمدددران   قدددال الرا نددددي:

لدديال فددأ ري  را فلددم ميكندده الزنددد  سددار أبهلدده حنددو بيددا اصقدددس أخطددأ الطريددس  موسددى األجددل
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 فرأى  را فقال ألهله: امكثوا إه ءانسا  را لعلي آتيكم منها بقبجن أ  خرب.
فلمددا انتهددى إَل النددار إذا شددجرة تضددطرم مددن أسددفلها إَل أبالهددا فلمددا مل  منهددا أتخددر  مث 

ثدددل اجلدددذع،  أن ألدددس بصددداك، فألقاهدددا فدددأذا هدددي حيدددة م ملنتددده فندددوملي أه أ  هللا را العددداصال
 خدذها فوقددع  ألسدنا؟ا صدرير، خيدر  مدن فمهدا مثدل ردب الندار، فدوَل مرتعدددا، فندوملي ال ودف

  تنا ل ْليتها فأذا يده   شعبة العصا قد بامل  بصا.    ضع رجليه بلى ذنبها بليه األمان

 فسطاس موسى
 : فأخربه بن فسطاط موسى بن بمران؟   قال ببد هللا بن سالم لرسول هللا 

 قال: موضع بيا اصقدس.
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 بيت املقدس والتوراة 
بن الثعل  بن  هب بن منبه قال: أ حدى هللا تعداَل إَل موسدى   ر ى العالمة اجمللسي 
 أن جيعدل   قبداَب للقدرَبن  لتدابو  السدكينة  بيدا اصقددس للتدوراة أن يت ذ مسجدا جلمابتهم

 تكدون تلدو اجللدومل مدن  ة بليهدا َبطنهدا مدن اجللدومل اصلبسد  لدذلو اصسدجد سدراملقا  ظاهرهدا
 جلومل ذَبئح القرَبن.

 عصا موسى يف بيت املقدس
  أجوبدة اليهدوملي: تلدو بصدا موسدى بدن بمدران أمدره هللا     حديث قال رسول هللا 

 أن يلقيها   بيا اصقدس  فألقاها فأذا هي حية تسعى، قال صدقا َي  مد.

 بيت املقدس وتوبة بئ إسرائيل 
إَل اصيقددا   رجددع إَل قومدده رآهددم قددد ببددد ا العجددل فقددال رددم: َي قددوم  صددا خددر  موسددى

 إنكم ظلمتم أنفسكم َبواذكم العجل فتوبوا إَل َبرئكم فاقتلوا أنفسكم.
 فقالوا: فكيف نقتل أنفسنا.

 معدده سددكال أ  حديدددة أ   فقددال رددم موسددى: اغددد ا كددل  احددد مددنكم إَل بيددا اصقدددس
إسددرائيل فكونددوا أنددتم متلثمددال ال يعددرا أحددد صدداحبه فدداقتلوا سدديف فددأذا صددعد  أ  منددرب بددين 

 بعضكم بعضا.
فددداجتمعوا سدددبعال ألدددف رجدددل  دددن كدددانوا ببدددد ا العجدددل إَل بيدددا اصقددددس فلمدددا صدددلى هبدددم 

 صددعد اصنددرب أقبددل بعضددهم يقتددل بعضددا حدد  نددزل جربئيددل فقددال: قددل رددم َي موسددى   موسددى
 ب رة آالا. ارفعوا القتل فقد عا هللا بليكم فقتل منهم

 النيب هارون وبيت املقدس 
 أ المله   تعمي بيو  هللا   بين إسدرائيل كدان ردار ن    التاريخ: أن سدانة بيا اصقدس

. 
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 وبيت املقدس  رسول اإلسالم 
يصلي إَل بيا اصقدس  يع أَيم مقامه  كة اصكرمة،  بعد هجرته إَل  كان رسول هللا

 ى ما مر.اصدينة اصنورة أبشهر  بل 
 يسددتقبل بيددا   يسددتقبل الكعبددة كددان يصددلي مقابددل اْلجددر األسددومل   ر ي أن الندد  

 بدال   إذا قرأ  القرآن جعلندا بيندو   كان يسترت بقوله: اصقدس فال يرى ح  يفرغ من صالته
 الذين ال يؤمنون َبآلخرة حجاَبً مستوراً.

يصددددلي إَل بيددددا  قددددال: سددددألته هددددل كددددان رسددددول هللا  بددددن اْللدددد  بددددن أيب ببددددد هللا
 اصقدس؟

 قال: نعم.
 فقلا: أ كان جيعل الكعبة خلف ظهره.

  أما إذا هاجر إَل اصدينة فنعم ح  حول إَل الكعبة.  فقال: أما إذا كان  كة فال
 اصت دابه عسددنامله بدن أمددي   قدال بلدي بددن اْلسدال اصرتضددى بلدم اردددى   رسدالة ا كددم

 ن   أ ل مبعثه يصلي إَل بيا اصقدس  يع أَيم مقامه  كةكا  أن رسول هللا   اصؤمنال 

 قدالوا: إندو عبدع لقبلتندا فأحزنده ذلدو فدأنزل هللا   بعدد هجرتده إَل اصديندة أبشدهر فعيتده اليهدومل
 هددو يقلددب  جهدده   السددماء  ينتظددر األمددر: قددد نددرى تقلددب  جهددو   السددماء   جددل بددز

  حيث ما كنتم فولوا  جوهكم شطره.  سجد اْلرامفلنولينو قبلًة ترضاها فول  جهو شطر اص

 إىل بيت املقدس  يف طريقه 
  فار التنور ح  إذا جاء أمر أ رأيا قول هللا   بن اصفضل قال: قلا أليب ببد هللا

  كيف كان؟  أ  كان موضعه ما هذا التنور
 فقال: كان التنور حيث  صفا لو.

 لتنور.فقلا: فكان بد  خر   اصاء من ذلو ا
فقال: نعم إن هللا أحب أن يدري قدوم ندوح اآليدة مث إن هللا بعدده أرسدل بلديهم مطدراً يفدين 

 مدن معده   العيدون كلهدن فيضداً فغدرقهم هللا تعداَل  أودى نوحداً   فداف الفدرا  فيضداً أيضداً  فيضاً 
   السفينة.
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  من معه   السفينة ح  نضب اصاء  خرجوا منها. فقلا له: فكم لبث نوح
 هدو فدرا    طافدا َبلبيدا مث اسدتو  بلدى اجلدوملي  لياليهدا ال: لبثدوا فيهدا سدبعة أَيمفقد 
 الكوفة.

 فقلا له: إن مسجد الكوفة لقدج.
حيث انطلس به جربئيل بلى   لقد صلى فيه رسول هللا   هو مصلى األنبياء فقال: نعم

 الرباق.
اصقددس قدال لده: َي  مدد   هدو يريدد بيدا  هو ظهر الكوفة فلما انتهى به إَل ملار السالم

هذا مسجد أبيو آملم  مصلى األنبيداء فدانزل فصدل فيده، فندزل رسدول هللا   فصدلى مث انطلدس 
 به إَل بيا اصقدس فصلى مث إن جربئيل بر  به إَل السماء. 

 الرباق مركب الرسول  
  يقدول: أتدى جربئيدل رسدول هللا  بن ببد الصمد بن ب ي قال:  عا أَب ببد هللا 

 أكددرب مددن اْلمددار، بليدده ألددف ألددف  فددة مددن نددور،   هددو َبألبطددح َبلددرباق أصددغر مددن البغددل
لطمدة بدرق الدرباق منهدا، مث قدال: اسدكن فأنده  ف مجن حال أمل ه منده ليكبده فلطمده جربئيدل

  مد.
مث لا بددده مدددن بيدددا اصقددددس إَل السدددماء فتطددداير  اصالئكدددة مدددن أبدددواا السدددماء، فقدددال 

  أكرب، فقالا اصالئكة: ببد  لوق.جربئيل: هللا أكرب هللا
 قال: مث لقوا جربئيل فقالوا: َي جربئيل من هذا؟

 قال: هذا  مد.
 فسلموا بليه مث لا به إَل السماء الثانية، اْلديث.

أن يركددب الدرباق مددرح الددرباق ف ددر  إليدده جربئيددل     حدديث آخددر: اندده صددا أرامل الرسددول 
 ر، أحب خلس هللا إليه.فقال اسكن، فأعا يركبو خي الب  

  توجه حنو بيا اصقدس. فركب ليال فسكن ف ر  رسول هللا 
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  إمامة األنبياء
  بيان قصه معراجه: مث أ ا اصالئكدة   السدماء كمدا أ دا األنبيداء   قال رسول هللا 

   بيا اصقدس.
ذي أسددرى بعبددده سدبحان الدد هددذه اآليددة  الظدداهرة قددال: فددتال أبدو جعفددراآلَي     أت يدل

كدددان مدددن   لددديال مدددن اصسدددجد اْلدددرام إَل اصسدددجد األقصدددى الدددذي َبركندددا حولددده لنريددده مدددن آَيتندددا
حيددث أسددرى بدده إَل البيددا اصقدددس أندده ح ددر هللا لدده األ لددال  اآلَي  الددن أراهددا هللا  مدددا 

تدده حددي فددأذن شددفعا  أقددام شددفعا  قددال   إقام  اآلخددرين، النبيددال  اصرسددلال، مث أمددر جربئيددل
 فصلى َبلقوم.. بلى خي العمل، مث تقدم  مد

فلما انصرا قال هللا لده: سدل َي  مدد مدن أرسدلنا مدن قبلدو مدن رسدلنا أ جعلندا مدن مل ن 
 الرْحن آرة يعبد ن.
 بلى ما ت هد ن  ما كنتم تعبد ن؟ فقال رسول هللا 

أخدذ  بلدى ذلدو  قالوا: ن هد أن ال إله إال هللا  حده ال شدريو لده  أندو رسدول هللا 
 بهومل   مواثيقنا.

بينمدددددا أ    اْلجدددددر إذ أعه جربئيدددددل فهمدددددزه برجلدددددي     حدددددديث: قدددددال رسدددددول هللا 
فاستيقظا فلدم أر شديئا مث أعه الثانيدة فهمدزه برجلدي فاسدتيقظا فأخدذ بضدبعي فوضدعين   

 ري أين أنا؟ ء كوكر الطي فلما طرقا ببصري طرفة فرجعا إ   أ    مكان فقال أتدشي
 فقلا: ال َي جربئيل.

فقدددال: هدددذا بيدددا اصقددددس بيدددا هللا األقصدددى فيددده ا  دددر  اصن دددر، مث قدددام جربئيدددل فوضدددع 
سبابته اليمىن   أذنه اليمىن فأذن مثىن مثىن يقول   آخرهدا حدي بلدى خدي العمدل مثدىن مثدىن 

الصدددالة قدددد قامدددا حددد  إذا قضدددى أذانددده أقدددام الصدددالة مثدددىن مثدددىن  قدددال   آخرهدددا قدددد قامدددا 
الصالة فربق نور من السماء ففتحا به قبور األنبياء فأقبلوا من كل أ ا يلبون ملبوة جربئيل 
فددوام أربعددة آالا  أربعمائددة ندد   أربعددة ب ددر نبيددا فأخددذ ا مصددافهم أ ددا اصالئكددة   السددماء  

 كما أ ا األنبياء   بيا اصقدس. 
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 األسفار التجارية إىل بيت املقدس
يسافر إَل ال دام مضدارَب  دجيدة بندا خويلدد،  كدان مدن مكدة إَل  ان رسول هللا  قد ك

بيددا اصقدددس مسددية شددهر فكددانوا   ْحددارة القددديد يصدديبهم حددر تلددو البددواملي  ر ددا بصدددفا 
 سددفا بلدديهم الرمددال  الددرتاا  كددان هللا تعدداَل   تلددو األحددوال يبعددث  بلدديهم فيهددا الددرَيح

 إن أتخدر   تدز ل بز الده إن تقددم تقددما رأسده تقدف بوقوفدهغمامدة تظلده فدوق  لرسدول هللا 
 إن تياسدر تياسدر  فكاندا تكدف بنده حدر ال دمجن مدن فوقده،  أتخدر ،  إن تيدامن تيامندا

 اْلديث.

 إىل بيت املقدس صالته 
 كان يصدلي مقابدل اْلجدر األسدومل  أنه   اجلرائح: ان من معجزا  الن      ا رائج

 كان يسترت بقوله:  إذا  قبل الكعبة فال يرى ح  يفرغ من صالته يست  يستقبل بيا اصقدس
 بال الذين ال يؤمنون َبآلخرة حجاَبً مستوراً،  بقوله: أ لئو الدذين  قرأ  القرآن جعلنا بينو 

   آذا؟دم  قدرا،  بقولده: أ   بقولده:  جعلندا بلدى قلدوهبم أكندًة أن يفقهدوه طبع هللا بلى قلوهبم،
 خددتم بلددى  عدده  قلبدده  جعددل بلددى بصددره   أضددله هللا بلددى بلددم هددواه فرأيددا مددن اوددذ إردده

 غ ا ًة. 

 عن بيت املقدس إخباره  
 قال:  عته يقول:    تفسي العياشي بن ببد هللا بن حيمل الكاهلي بن أيب ببد هللا 

 صا أسري برسول هللا بليه  آله السالم أعه جربئيل َبلرباق فركبها فأتى بيدا اصقددس فلقدي
من لقي من إخوانه من األنبياء مث رجع فأصدبح حيددث أصدحابه أه أتيدا بيدا اصقددس الليلدة 

  لقيا إخوا  من األنبياء.
 فقالوا: َي رسول هللا  كيف أتيا بيا اصقدس الليلة.

َبلددرباق فركبتده،  آيددة ذلددو أه مددرر  بعدي أليب سددفيان بلددى مدداء  فقدال: جدداءه جربئيددل
 ال رم  هم   طلبه. قد أضلوا   بين فالن

 قدددال: فقدددال القدددوم بعضدددهم لدددبعن: إعدددا جددداء راكدددب سدددريع  لكدددنكم قدددد أتيدددتم ال دددام

  برفتموها فاسألوه بن أسواقها  أبواهبا  جتارها.

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة 

 94 

 قال: فسألوه فقالوا: َي رسول هللا كيف ال ام  كيف أسواقها.
    جهه. إذا سئل بن ال يء ال يعرفه شس بليه ح  يرى ذلو   كان رسول هللا 

فقددال َي رسددول هللا هددذه ال ددام قددد رفعددا لددو،  قددال: فبينددا هددو كددذلو إذا أعه جربئيددل 
  جتارها.  أبواهبا فأذا هو َبل ام فالتفا رسول هللا 

 فقال: أين السائل بن ال ام؟
  مكان فالن. فقالوا: أين بيا فالن

 فأجاهبم   كل ما سألوه بنه.
 الندذر بدن قدوم ال يؤمندون،  هدو قدول هللا  مدا تغدين اآلَي     قال: فلم يدؤمن فديهم إال قليدل

  برسوله.  برسوله آمنا َبهلل  رسوله آمنا َبهلل فنعوذ َبهلل أن ال نؤمن َبهلل

 صف لنا بيت املقدس
  رمل   تفسي قوله تعاَل: أ فتمار نه بلى مدا يدرى، أ؟دم جدامللوه حدال أسدري بده، فقدالوا: 

 بي    طريس ال ام. صف لنا بيا اصقدس  أخرب  بن

 كالم العالمة اجمللسي يف قصة املعراج
إَل بيدا اصقددس مث إَل السدماء   ليلدة  احددة  ابلدم أن بر جده  قال العالمدة اجمللسدي:

 إنكددار   العامددة جبسددده ال ددريف  ددا مللددا بليدده اآلَي   األخبددار اصتددواترة مددن طددرق ا اصددة
 أ  بكوندده   اصنددام ين ددأ إمددا مددن قلددة التتبددع   آرر أمثددال ذلددو أ  أت يلهددا َبلعددر   الر حدداه

أ  مدددن قلدددة التددددين  ضدددعف اليقدددال أ  االخندددداع بتسدددويال  اصتفلسدددفال،  األئمدددة الطددداهرين
ء مدن أصدول اصدذهب فمدا أملري مدا  األخبار الوارملة   هذا اصطلب ال أظن مثلهدا  رمل   شدي

ها  التوقف   هذا اصقصد األقصدى، فبداْلري البابث بلى قبول تلو األصول  املباء العلم في
 تكفددر ن بددبعن،  أمددا ابتددذارهم بعدددم قبددول الفلددو  أن يقددال رددم أ فتؤمنددون بددبعن الكتدداا 

لل رق  االلتيدام فدال خيفدى بلدى أ   األفهدام أن مدا متسدكوا بده   ذلدو لديجن إال مدن شدبها  
وال ا دددرق   الفلددو ا ددديط األ هددام مدددع أن مللدديلهم بلدددى تقدددير متامددده إعددا يددددل بلددى بددددم جدد 

 ال ددبها  مانعددة مددن   لددو كانددا أمثدال تلددو ال ددكوك جبميدع األجسددام  اصعددرا  ال يسددتلزمه
 قبول ما ثبا َبصتواترا  جلال التوقف    يع ما صار   الدين من الضر رَي ...
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 أهددل التحقيددس مددنهم مل يتوقفددوا   ذلددو، قددال شدديخ الطائفددة   ابلددم أن قدددماء أصددحابنا
 ذكدره اجلبدائي أيضدا أنده   بندد أكثدر أهدل التأ يدل  بندد أصدحابنا هقدس هللا ر حده(   التبيدان

 أراه هللا مدن  بر  به   تلو الليلة إَل السدما ا  حد  بلدغ سددرة اصنتهدى   السدماء السدابعة
 الدذي   كدان ذلدو   يقظتده مل ن منامده  يقيندا  األرف مدا الملامل بده معرفدة آَي  السدما ا  

  الثداه يعلدم َب درب انتهدى بده القدرآن اإلسدراء مدن اصسدجد اْلدرام إَل اصسدجد األقصدى ي دهد

  قوله بند أصحابنا يدل بلى اتفاقهم بلى ذلو. 

 يقص واقعة املعراج الرسول  
مث ركبدا فمضدينا مدا شداء هللا مث قدال هجربئيدل(  :    حديث اصعرا : قال رسول هللا 

 انزل فصل، فنزلا  صليا.
 قال  : تدري أين صليا؟ف

 فقلا: ال.
  بيا ْلم بناحية بيدا اصقددس حيدث  لدد بيسدى ابدن مدرج  قال: صليا   بيا ْلم

مث ركبا فمضينا ح  انتهينا إَل بيا اصقدس فربطا الرباق َبْللقة الدن كاندا األنبيداء تدربط 
فديمن شداء هللا   بيسدى  موسدى  معدي جربئيدل إَل جند  فوجدد  إبدراهيم هبا فدخلا اصسدجد

 جربئيدل سديتقدمنا فلمدا اسدتو ا   ال أشدو إال  أقيمدا الصدالة قدد  عدوا إ  مدن أنبيداء هللا 
  ال ف ر، اْلديث.   أ تهم أخذ جربئيل بعضدي فقدمين

 اجلبل الشرقي ببيت املقدس
ح  إذا كان َبجلبل ال رقي مدن بيدا اصقددس     حديث اصعرا  انه مضى رسول هللا 

 هدذا الصدو  الدذي    دع صدوع قدال: مدا هدذه الدريح َي جربئيدل الدن أجددها رحيدا حدارة جدد 
 أ ع؟

 قال: هذه جهنم.
 : أبوذ َبهلل من جهنم.فقال الن  

 هدذا الصدو  الدذي    ع صوع فقال ما هذه الريح الن أجد مث  جد رحيا بن ميينه طيبة
 أ ع؟
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 فقال: هذه اجلنة.
 فقال: أسأل هللا اجلنة .

 أبوا  مدينة القدس ليلة املعراج
 حدد  انتهددى إَل َبا مدينددة بيددا اصقدددس    حددديث اصعددرا : اندده مضددى رسددول هللا 

 توضدع بندد رأسده، فلمدا    يدؤتى َبصفداتيح  كاندا أبدواا اصديندة تغلدس كدل ليلدة  فيهدا هرقدل
 رس.كانا تلو الليلة امتنع الباا أن ينغلس فأخرب ه، فقال: ضابفوا بليها من اْل

فدخل بيا اصقدس فجاء جربئيل ع إَل الص رة فرفعها فأخر   قال: فجاء رسول هللا  
 قدددحا مددن بسددل  قدددحا مددن وددر، فنا لدده قدددح اللدد   مددن حتتهددا ثالثددة أقددداح قدددحا مددن لدد 

ف را مث   لده قددح العسدل ف درا مث   لده قددح ا مدر فقدال: قدد ر يدا َي جربئيدل، قدال: أ 
  تفرقا بنو. أمتو  ما إنو لو شربته ضلا

   مسجد بيا اصقدس بسبعال نبيا. قال: مث أم رسول هللا 
ملدو مل يطدأ األرف قدط معده مفداتيح خدزائن األرف، فقدال: َي  قال: هبط مع جربئيدل 

  يقدول هدذه مفداتيح خدزائن األرف فدأن شدئا فكدن نبيدا ببددا  مدد إن ربدو يقرئدو السدالم

أن تواضع َي  مد، فقال: بل أكون نبيا ببددا، مث  ئيل إن شئا نبيا ملكا، فأشار إليه جرب 
فقدددالوا: مدددن هدددذا، قدددال:  صدددعد إَل السدددماء فلمدددا انتهدددى إَل َبا السدددماء اسدددتفتح جربئيدددل

 ء جاء، اْلديث. مد، قالوا: نعم اجملي

 بيت املقدس وحماريب االنبياء
إَل بيدددا   قدددال: صدددا أسدددري برسدددول هللا   بددن أيب ببدددد هللا جعفدددر بدددن  مدددد الصددداملق

 اصقدس ْحله جربئيل بلى الدرباق فأتيدا بيدا اصقددس  بدرف بليده  اريدب األنبيداء  صدلى هبدا

  رمله. 
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 صخرة بيت املقدس 
   بيا اصقدس ح  صار  كالعجال    اْلديث: انه النا الص رة حتا يد نبينا  

  الناس يلمسونه أبيديهم إَل اليوم.   رئي ذلو من مقام ملابته

 لرجوع من بيت املقدسعند ا
 كدانوا   قدد أضدلوا بعديا ردم  إذا ردم مداء   آنيدة   رجوبده بعدي لقدري  مدر رسدول هللا 

  أهرق َبقيه.. من ذلو اصاء يطلبونه ف را رسول هللا
 قال لقري : إن هللا جل جالله قدد أسدرى يب إَل بيدا اصقددس فلما أصبح رسول هللا 

رم  إه مددرر  بعددي لقددري    موضددع كددذا  كددذا  قددد أضددلوا بعدديا رددم  أراه آرر األنبيدداء  منددال 
  أهرقا َبقي ذلو. ف ربا من مائهم

  القنامليل. فقال أبو جهل: قد أمكنتكم الفرصة منه فاسألوه كم األساطال فيها
  قنامليلده فقدالوا: َي  مدد إن هاهندا مدن قدد ملخدل بيدا اصقددس فصدف لندا كدم أسداطينه

   اريبه؟
 فعلس صورة بيا اصقدس جتاه  جهه، فجعل خيربهم  ا يسألونه بنه. ربئيلفجاء ج

  نسأرم بما قلا. فلما أخربهم قالوا: ح  جييء العي
: تصددديس ذلددو أن العددي تطلدع بلدديكم مددع طلددوع ال ددمجن يقدددمها فقدال رددم رسددول هللا 

  ل أ رق.
ال دمجن تطلدع السدابة فبيندا هدم   يقولدون هدذه  فلما كان من الغد أقبلوا ينظر ن إَل العقبة

كذلو إذ طلعا بليهم العي حال طلع القر  يقدمها  ل أ رق، فسألوهم بما قال رسدول 
 قدد    ضدعنا مداء فأصدبحنا  كدذا فقدالوا: لقدد كدان هدذا، ضدل  دل لندا   موضدع كدذا هللا 

 أهريس اصاء.. فلم يزملهم ذلو إال بتوا. 

 بيت املقدس ونزول املالئكة
 صددا  فركبدا  مضديا حدد  انتهيدا إَل بيدا اصقدددس   قصدة اصعددرا : هللا  قدال رسدول

 صدليا     الكرامدة مدن بندد را العدزة انتهيدا إليده إذا اصالئكدة نزلدا مدن السدماء َبلب دارة
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 بيا اصقدس.
   بعضددها: ب ددره إبددراهيم   رهددط مدددن األنبيدداء مث  صددف موسددى  بيسددى صدددلوا  هللا 

بيدددي إَل الصدد رة فأقعددده بليهددا فددأذا معددرا  إَل السددماء مل أر مثلهددا  بليهمددا مث أخددذ جربئيددل
  رأيا بجائبها.   اال فصعد  إَل السماء الدنيا حسنا

 األنبياء يف  استقباله 
هددذا أبددوك إبددراهيم فثددىن  اسددتقبل شددي ا فقددال جربائيددل:    قصددة اإلسددراء: إن الرسددول 

  هم َبلنز ل.. رجله
، فجمع ما شاء هللا مدن أنبيائده ببيدا اصقددس فدأذن جربئيدل فتقددم فقال جربئيل كما أنا
 رسول هللا   فصلى هبم. 

 آية املسجد األقصى
 قددد  رمل   ع يددل اآليددة اصباركددة: بسددم هللا الددرْحن الددرحيم سددبحان الددذي أسددرى بعبددده لددياًل 

هددو السددميع  مددن اصسددجد اْلددرام إَل اصسددجد األقصددى الددذي َبركنددا حولدده لنريدده مددن آَيتنددا إندده
 البصي:

ما ر اه بلي بن إبراهيم بن أبيه بن ببد هللا بن اصغية بن ه ام بدن اْلكدم بدن أيب ببدد 
  قول هللا بز  جدل: سدبحان الدذي أسدرى بعبدده لديال اآليدة، قدال ر ي بدن رسدول هللا  هللا 

ي إذ أ    أنده قدال بينددا أ  راقدد َبألبطددح  بلدي بددن مييدين  جعفدر بددن يسداري  ْحددزة بدال يددد
 خبفس أجنحة اصالئكة  قائل يقول إَل أيهم بعثا َي جربئيل..

فأشددار إ   قددال: إَل هددذا  هددو سدديد  لددد آملم  هددذا  ليددره   صدديه  ختندده  هددذا ْحددزة بمدده 
سيد ال هداء  هذا ابن بمه جعفر له جناحان خضيبان يطي هبما   اجلنة مع اصالئكدة ملبده 

بدده  اضددربوا لدده مددثال ملددو بددىن ملارا  اوددذ مأملبددة  بعددث ملابيددا فلتددنم بيندداه  تسددمع أذ ه  يعددي قل 
 فقال رسول هللا   اصلو هللا  الدار الدنيا  اصأملبة اجلنة  الدابي إليها أ ، اْلديث.

 مما جري ليلة املعراج
  السددنة الددن كددان حددج فيهددا ه ددام بددن   بددن أيب الربيددع قددال: حججنددا مددع أيب جعفددر 
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  ركدن البيدا  ع مدوَل بمدر بدن ا طداا فنظدر  فدع إَل أيب جعفدرببد اصلدو  كدان معده  فد 
  قد اجتمع بليه الناس فقال  فع: َي أمي اصؤمنال من هذا الذي قد تداك بليه الناس؟

 فقال: هذا ن  أهل الكوفة، هذا  مد بن بلي.
 صي ن .فقال: اشهد آلتينه فألسألنه بن مسائل ال جييبين فيها إال ن  أ  ابن ن  أ    

 قال: فاذهب إليه  سله لعلو وجله.
فقددال: َي  مددد بددن بلددي  فجدداء  فددع حدد  اتكددأ بلددى الندداس مث أشددرا بلددى أيب جعفددر 

إه قرأ  التوراة  اإلويل  الزبور  الفرقان  قدد برفدا حالردا  حرامهدا  قدد جئدا أسدألو بدن 
 مسائل ال جييب فيها إال ن  أ   صي ن  أ  ابن ن .

 رأسه فقال: سل بما بدا لو. ع أبو جعفر قال: فرف
 من سنة؟ فقال: أخربه كم بال بيسى  بال  مد 

 قال: أخربك بقو  أ  بقولو؟
 قال: أخربه َبلقولال  يعاً.

 قال: أما   قو  ف مسمائة سنة،  أما   قولو فستمائة سنة.
لدو مدن رسدلنا أ جعلندا  سئل من أرسلنا مدن قبقال: فأخربه بن قول هللا بز  جل لنبيه 

  كان بينه  بال بيسى وسمائة سنة؟ من الذي سأل  مد  من مل ن الرْحن آرًة يعبد ن
سدبحان الدذي أسدرى بعبدده لديال مدن اصسدجد اْلدرام قال: فتال أبو جعفر ع هدذه اآليدة: 

 تبدارك فكدان مدن اآلَي  الدن أراهدا هللا إَل اصسجد األقصى الذي َبركنا حوله لنريه من آَيتنا
حيددث أسددرى بدده إَل بيددا اصقدددس أن ح ددر هللا بددز ذكددره األ لددال  اآلخددرين   تعدداَل  مددداً 

من النبيدال  اصرسدلال مث أمدر جربئيدل ع فدأذن شدفعاً  أقدام شدفعاً  قدال   أذانده حدي بلدى خدي 
فصددلى َبلقددوم، فلمددا انصددرا قددال رددم: بلددى مددا ت ددهد ن  مددا كنددتم  العمددل مث تقدددم  مددد 

 ن؟ قددالوا: ن ددهد أن ال إلدده إال هللا  حددده ال شددريو لدده  أنددو رسددول هللا أخددذ بلددى ذلددو تعبددد
 بهومل   مواثيقنا.

 فقال  فع: صدقا َي أَب جعفر.
   حديث: قال  فع صدقا َي ابن رسول هللا َي أَب جعفر أندتم  هللا أ صدياء رسدول هللا 

    القرآن  أنتم أحس َبألمر من غيكم. خلفا ه   التوراة  أ ا كم   اإلويل    الزبور 
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 قصه املعراج والصالة يف بيت املقدس
سدبحان األنبياء للرا ندي: فصل  قصة اصعرا  معر فة   قوله جلا بظمته     قصي

مث قددال:  َبإلسددنامل اصددذكور  الددذي أسددرى بعبددده لدديال مددن اصسددجد اْلددرام إَل اصسددجد األقصددى
إَل  دداء الددنيا مل ميدر أبحدد مددن  قدال: صدا أسدري برسدول هللا  بدن ابدن بكدي بدن الصدداملق 

اصالئكدة إال استب ددر ا بدده، قدال: مث مددر  لددو كئيددب حدزين فلددم يستب ددر بده فقددال َي جربئيددل مددا 
 مرر  أبحد من اصالئكة إال استب ر يب إال هذا اصلو فمن هذا؟

 قال: هذا مالو خالن جهنم  هكذا جعله هللا.
 َي جربئيل سله أن يرينيها. فقال له الن  

 قد شكا إ   قال ما مدرر  أبحدد  قال: فقال جربئيل: َي مالو هذا  مد رسول هللا 
من اصالئكة إال استب ر ا يب إال هذا اصلو فأخربته أن هكذا جعله هللا حيث شاء  قد سدألين 

 أن أسألو أن تريه جهنم.
 ضاحكا ح  قبن. ل هللا قال: فك ف له بن طبس من أطباقها فما ر ي رسو 

ح  انتهى بده إَل   بن أيب بصي قال  عته يقول إن جربئيل احتمل رسول هللا   قال:
 مكان من السماء مث تركه  قال: ما  ط  ن  قط مكانو.

 أ   كدددة فقددال: قددم َي  مدددد، فقمددا معدده  خرجدددا إَل   أعه جربئيددل  قددال الندد  
ئيددل  إسدددرافيل فددأتى جربئيددل َبلدددرباق فكددان فددوق اْلمدددار  مل ن البدداا فددأذا جربئيدددل  معدده ميكا

البغل خده ك د اإلنسان  ذنبه كذنب البقر  برفه كعرا الفرس  قوائمه كقدوائم اإلبدل، بليده 
رحددل مددن اجلنددة  لدده جناحددان مددن ف ذيدده خطددوه منتهددى طرفدده، فقددال: اركددب فركبددا  مضدديا 

اصالئكددددة نزلددددا مددددن السددددماء َبلب ددددارة  حدددد  انتهيددددا إَل بيددددا اصقدددددس  صددددا انتهيددددا إليدددده إذا
  الكرامة من بند را العزة  صليا   بيا اصقدس.

 مما جري يف بيت املقدس 
 هدو   مسدجد الكوفدة  قال: أتى رجل إَل أمي اصدؤمنال   اْلديث بن أيب ببد هللا

يدددين  قدددد احتدددل حبمائدددل سددديفه فقدددال: َي أمدددي اصدددؤمنال إن   القدددرآن آيدددة قدددد أفسدددد  بلدددي مل
  شككتين   مليين.
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 قال:  ما ذاك.
 سدئل مدن أرسدلنا مدن قبلدو مدن رسدلنا أ جعلندا مدن مل ن الدرْحن قال: قول هللا بدز  جدل 

 فيسأله بنه؟ فهل   ذلو الزمان ن  غي  مد  آرًة يعبد ن
: اجلدددجن أخدددربك إن شددداء هللا، إن هللا بز جدددل يقدددول   كتابددده: فقدددال لددده أمدددي اصدددؤمنال 

لددذي أسددرى بعبددده لدديال مددن اصسددجد اْلددرام إَل اصسددجد األقصددى الددذي َبركنددا حولدده سددبحان ا
أنده انتهدى جربئيدل إَل البيدا اصعمدور  فكان من آَي  هللا الدن أراهدا  مددا  لنريه من آَيتنا

 هو اصسجد األقصى فلما مل  منه أتى جربئيل بينا فتوضدأ منهدا مث قدال َي  مدد توضدأ مث قدام 
تقدم فصل  اجهر َبلقراءة فأن خلفو أفقا من اصالئكة ال يعلدم  ن مث قال للن  جربئيل فأذ

بدهتم إال هللا جل  بز،    الصف األ ل آملم  نوح  إبراهيم  هومل  موسدى  بيسدى  كدل ند  
فتقددم رسدول  بعث هللا تبارك  تعداَل مندذ خلدس هللا السدما ا   األرف إَل أن بعدث  مددا 

 هائب  ال  ت م.. فصلى هبم غي هللا 
فلما انصرا أ حى هللا إليده كلمدح البصدر سدل َي  مدد مدن أرسدلنا مدن قبلدو مدن رسدلنا أ 

 جبميعه فقال: مب ت هد ن؟ جعلنا من مل ن الرْحن آرًة يعبد ن، فالتفا إليهم رسول هللا 
ؤمنال قالوا: ن هد أن ال إله إال هللا  حدده ال شدريو لده  أندو رسدول هللا  أن بليدا أمدي اصد 

 صيو  أنا رسول هللا سيد النبيال  أن بليا سيد الوصيال أخذ  بلدى ذلدو مواثيقندا لكمدا 
 َبل هاملة.

 فقال الرجل: أحييا قل   فرجا بين َي أمي اصؤمنال.

 األقصى وفضائل امري املؤمنني 
د سبحان الذي أسرى بعبدده لديال مدن اصسدجد اْلدرام إَل اصسدج رمل   أت يل قوله تعاَل 

بينمدددددا أ    اْلجدددددر أعه جربئيدددددل فنهدددددره برجلدددددي قال: اآليدددددة، بدددددن رسدددددول هللا  األقصدددددى
ء كور الطي فلما أطرقا ببصري طرفدة فرجعدا إ  فاستيقظا فأخذ بضبعي فوضعين   شي
  أ    مكاه فقال: أ تدري أين أنا؟

 فقلا: ال َي جربئيل.
ا  دددر  الن دددر، مث قدددام جربئيدددل فوضدددع فقدددال: هدددذا بيدددا اصقددددس بيدددا هللا األقصدددى فيددده 

سددبابته اليمددىن   أذندده فددأذن مثددىن مثددىن يقددول   آخرهددا حددي بلددى خددي العمددل حدد  إذا قضددى 
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أذانه أقام الصالة مثىن مثىن  قال   آخرها قد قامدا الصدالة قدد قامدا الصدالة فدربق ندور   
جربئيددل فددوام أربعددة آالا  السددماء ففتحددا بدده قبددور األنبيدداء فددأقبلوا مددن كددل أ ا يلبددون ملبددوة

 أربعمائددة  أربعددة ب ددر ندد  فأخددذ ا مصددافهم  ال شددو أن جربئيددل سدديقدمنا فلمددا اسددتو ا بلددى 
مصددافهم أخددذ جربئيددل بضددبعي مث قددال َي  مددد تقدددم فصددل عخوانددو فا دداهللا أ َل مددن اص تددوم 

ان  بدن يسداره فالتفا من مييين  إذا أ  أبيب إبدراهيم ع بليده حلتدان خضدر ان  بدن ميينده ملكد 
بليددده حلتدددان  ملكدددان مث التفدددا بدددن يسددداري  إذا أ  أبخدددي   صددديي بلدددي بدددن أيب طالدددب 

بيضدددا ان بدددن ميينددده ملكدددان  بدددن يسددداره ملكدددان فددداهتزل  سدددر را فغمدددزه جربئيدددل بيدددده فلمدددا 
انقضددا الصددالة قمددا إَل إبددراهيم فقددام إ  فصددافحين  أخددذ مييددين بكلتددا يديدده فقددال: مرحبددا 

 االبن الصاإل  اصبعوث الصداإل   الزمدان الصداإل،  قدام إَل بلدي بدن أيب طالدب  َبلن  الصاإل
 فصافحه  أخذ بيمينه بكلتا يديه  قال: مرحبا َبالبن الصاإل   صي الصاإل َي أَب اْلسن.

 فقلا: َي أبا كنيته أبيب اْلسن  ال  لد له.
 اْلسدن  اْلسدال فقال: كذلو  جدته   صحفي  بلدم غيدب ريب َب ده بلدي  كنيتده أبيب

   صي خاهللا أنبياء ذرين.
  قصده اصعددرا : فلمدا جددز  الرجدل  انتهيددا إَل بيدا اصقدددس إذا أ    قدال رسددول هللا 

برجل أحسن الناس  جها  أهللا الناس جسما  أحسن الناس ب رة، فلما نظدر إ ه قدال: السدالم 
 بليو َي بين  السالم بليو َي أ ل مثل تسليم األ ل.

 ال   جربئيل: َي  مد رمل بليه.قال: فق
 فقلا:  بليو السالم  رْحة هللا  بركاته.

قال: فقال  : َي  مد احتفد َبلوصي ثالث مرا  بلي بن أيب طالب اصقرا من ربده، 
 األمال بلى حوضو، صاحب شفابة اجلنة.

 قال: فنزلا بن ملابن بمدا.
  اصسجد غا  أبهله. واقال: فأخذ جربئيل بيدي فأملخلين اصسجد ف رق يب الصف

 قال: فأذا بنداء من فوقي تقدم َي  مد.
 قال: فقدمين جربئيل، فصليا هبم.

قددال: مث  ضددع لنددا مندده سددلم إَل السددماء الدددنيا مددن لؤلددؤ فأخددذ بيدددي جربئيددل فرقددى يب إَل 
 السماء.
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 املكتو  علي صخرة بيت املقدس
ي إَل السدددماء  جدددد  بلدددى : إه صدددا بلغدددا بيدددا اصقددددس   معراجددد  قدددال رسدددول هللا 

:مدن  نصدرته بدوليره، فقلدا جلربئيدل  صد رهتا: ال إلده إال هللا،  مدد رسدول هللا، أيدتده بدوليره
  ليري؟

 .فقال: بلي بن أيب طالب
قددال لفاطمددة: إندده صددا أسددري يب إَل السددماء  جددد      تفسددي القمددي بددن رسددول هللا 

 نصرته بدوليره،  ،  مد رسول هللا، أيدته بوليرهمكتوَب بلى ص رة بيا اصقدس: ال إله إال هللا
 .فقلا جلربئيل:  من  ليري، فقال: بلي بن أيب طالب 

: َي بلددي، إه رأيددا ا ددو مقددر   َب ددي   أربعددة     حددديث آخددر: قددال رسددول هللا 
مواطن، فأنسا َبلنظر إليه، إه صا بلغا بيا اصقدس   معارجي إَل السماء،  جد  بلى 

 مددن   نصددرته بدده، فقلددا َي جربئيددل  رهتا ال إلدده إال هللا،  مددد رسددول هللا، أيدتدده بددوليرهصدد 
 . ليري؟ قال: بلي بن أيب طالب

 اول من صلي القبلتني 
هو أ ل من صلى القبلتال، صلى إَل بيا اصقدس أربع     اْلديث: ان أمي اصؤمنال 

 هدو بلدى َبا مولدد   خدجيدة معدر ا لدي معه ب ب رة سنة،  ا راا الذي كان الن  يصلي
   شعب بين هاشم.  الن 

 خلفاء هللا عزوجل
 بلدي بدن حدرا الطدائي قدال ببدد هللا بدن مسدعومل: ا لفداء أربعدة،   رمل تفسيي أبدو ببيددة

يعين بيدا  َي ملا مل إ  جعلناك خليفًة   األرف،  ملا مل إه جابل   األرف خليفةآملم 
  بددد هللا الددذين آمنددوا مددنكم،  بلددي موسددى... اخلفددين   قددوميقددال اصقدددس،  هددار ن 

 آملم ليست لفنهم   األرف كما اسدت لف الدذين مدن قدبلهميعين بليا   بملوا الصاْلا  

 يعين اإلسالم.  ليمكنن رم ملينهم الذي ارتضى رم هار ن   ملا مل

 ثوا  زايرة األمري 
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 ل: أتيددا أَب ببددد هللا جعفددر بددن  مددد  بددن أيب بددامر السدداجي  ابددد أهددل اْلجددال قددا
  بمر تربته؟ فقلا له: َي ابن رسول هللا ما صن لار قربه يعين أمي اصؤمنال

 أن الند   قال: َي أَب بامر حدثين أيب بن أبيه بن جده اْلسال بن بلدي بدن بلدي 
 قال له:  هللا لتقتلن أبرف العراق  تدفن هبا.

  تعاهدها؟  بمرها ر قبور قلا: َي رسول هللا ما صن لا
 برصدًة مدن   قدرب  لددك بقابداً مدن بقداع اجلندة فقدال  : َي أَب اْلسدن إن هللا جعدل قدربك

  حتتمدل اصذلدة  صدفوته مدن ببدامله حتدن إلديكم  إن هللا جعدل قلدوا وبداء مدن خلقده برصداهتا

منهم لرسوله، أ لئدو َي  يكثر ن لَيرهتا تقرَبً منهم إَل هللا موملًة   األذى فيكم فيعمر ن قبوركم
بلددي اص صوصددون ب ددفابن  الددوارمل ن حوضددي  هددم ل اري غددداً   اجلنددة، َي بلددي مددن بمددر 

 مدن لار قبدوركم بددل   تعاهدها فكأعا أبان سدليمان بدن ملا مل بلدى بنداء بيدا اصقددس قبوركم
م ذلو له ثواا سبعال حجًة بعد حجة اإلسالم  خر  من ذنوبه حد  يرجدع مدن لَيرتكدم كيدو 

  ال أذن  عدا  قرة العال  ا ال بال رأ    لدته أمه فأب ر  ب ر أ لياءك   بيو من النعيم

 لكن حثالًة من الناس يعي ن ل ار قبدوركم بدزَيرتكم كمدا تعدي الزانيدة   ال خطر بلى قلب ب ر
 بز ها أ لئو شرار أمن ال  لتهم شفابن  ال يرمل ن حوضي.

 ؤمنني بيت املقدس بعد مقتل أمري امل
 عريددخ النسددوي: أندده سددأل ببددد اصلددو بددن مددر ان الزهددري مددا كانددا    أربعددال ا طيددب

 ؟بالمة يوم قتل بلي
 قال: ما رفع حصاة من بيا اصقدس إال كان حتتها ملم ببيط.

 بيت املقدس بعد مقتل اإلمام احلسني 
مدددام  ر ي بدددن ابدددن شدددهاا الزهدددري أن حجدددارة أرف بيدددا اصقددددس قلبدددا بندددد قتدددل اإل

 فوجد حتتها ملم ببيط  األمر العظيم ح  تكلما به الرهبان. اْلسال
    كامدل الدزَيرا  بدن أْحدد بدن ببدد هللا بدن بلدي بدن ببدد الدرْحن السدلمي  قدال أْحدد

 أخربه بمي بن أبيه بن أيب نضرة بن رجل من أهل بيا اصقدس أنده قدال:  هللا لقدد برفندا 
 تل اْلسال بن بلي.أهل بيا اصقدس  نواحيها ب ية ق
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  كيف ذلو؟ قلا:
قال: ما رفعنا حجرا  ال مدرا  ص را إال  رأينا حتتها ملما يغلدي،  اْحدر  اْليطدان كدالعلس 

  مطر  ثالثة أَيم ملما ببيطا   عنا مناملَي يناملي   جوا الليل يقول:
 أترجـــــــــــو أمـــــــــــة قتلـــــــــــت حســـــــــــينا

 
ــا   ــوم احلســـــــــــــ ــده يـــــــــــــ ــفاعة جـــــــــــــ  شـــــــــــــ

ــا  ــتم يقينـــــــــــــــ ــاذ هللا ال نلـــــــــــــــ  معـــــــــــــــ
 

ــد  ــفاعة أ ــــــــ ــرا  شــــــــ  وأيب تــــــــ
 قتلــــــتم خــــــري مـــــــن ركــــــب املطـــــــااي 

 
ــرا  ــبا  وخـــــــري الشـــــــيب طـــــ  والشـــــ

 ان ددبكا النجددوم فلمددا كددان مددن الغددد أرجفنددا   انكسددفا ال ددمجن ثددالر مث جتلددا بنهددا 
 .ء ح  نعي إلينا اْلسالبقتله فلم    بلينا كثي شي

عسددنامله قددال: قددال بمددر بددن  أيضدداً   كامددل الددزَيرا : أْحددد بددن ببددد هللا بددن بلددي الناقددد 
سعد حدثين أبو مع ر بن الزهري قال: صا قتل اْلسال بن بلي مل يبدس ببيدا اصقددس حصداة 

 إال  جد حتتها ملم ببيط.
 بددن يعقددوا بددن سددليمان بددن حددرا بددن ْحددامل بددن ليددد بددن معمددر قددال: أ ل مددا بددرا 

مدا فعلدا أحجدار بيدا الزهري تكلدم    لدجن الوليدد بدن ببدد اصلدو فقدال الوليدد: أيكدم يعلدم 
 اصقدس يوم قتل اْلسال بن بلي؟

 فقال الزهري: بلغين أنه مل يقلب حجر إال  جد حتته ملم ببيط. 
  بن معر ا بن الزهري مثله.

 حديث سهل الساعدي 
 ر ى صاحب اصناقب عسنامله بدن ليدد بدن آَبئده أن سدهل بدن سدعد قدال: خرجدا إَل  

 ديندددة مطدددرملة األ؟دددار كثدددية األشدددجار قدددد بلقدددوا بيدددا اصقددددس حددد  توسدددطا ال دددام فدددأذا أ  
 هدم فرحددون مستب در ن  بندددهم نسداء يلعدد  َبلددفوا  الطبددول،  السدتور  اْلجدب  الددديبا 

 فقلا   نفسي: ال نرى ألهل ال ام بيدا ال نعرفه حنن.
 فرأيا قوما يتحدثون فقلا: َي قوم لكم َبل ام بيد ال نعرفه حنن؟

 بيا.قالوا: َي شيخ نراك أبرا
 .فقلا: أ  سهل بن سعد قد رأيا  مدا 

  األرف التن سف أبهلها؟ قالوا: َي سهل ما أبجبو السماء ال متطر ملما
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 قلا:  مل ذاك؟
 يهدى من أرف العراق. برتة  مد  قالوا: هذا رأس اْلسال 

  الناس يفرحون؟فقلا:  ا بجباه يهدى رأس اْلسال 
  َبا يقال له َبا سابا .قلا: من أي َبا يدخل، فأشار ا إَل

قددال: فبينددا أ  كددذلو حدد  رأيددا الددراَي  يتلددو بعضددها بعضددا فددأذا حنددن بفددارس بيددده لددواء 
فددأذا أ  مددن  رائدده رأيددا نسددوة  منددز ع السددنان بليدده رأس مددن أشددبه الندداس  جهددا برسددول هللا 

 بلى  ال بغي  طاء فدنو  من أ الهم فقلا: َي جارية من أنا؟
 ينة بنا اْلسال.فقالا: أ  سك

   عا حديثه. فقلا را: أ لو حاجة إ ، فأ  سهل بن سعد  ن رأى جدك
قالا: َي سعد قل لصاحب هذا الدرأس أن يقددم الدرأس أمامندا حد  ي دتغل النداس َبلنظدر 

 . ال ينظر ا إَل حرم رسول هللا  إليه
خدذ مدين قال سهل: فدنو  من صاحب الرأس فقلا له: هل لو أن تقضي حداجن  أت

 أربعمائة ملينار؟
 قال: ما هي؟

قلا: تقدم الرأس أمام اْلدرم، ففعدل ذلدو، فددفعا إليده مدا  بدتده   ضدع الدرأس   حقدة 
  ملخلوا بلى يزيد.

 ويف جملس يزيد 
   لجن يزيد  قال   خطبتده: أ  ابدن مدن أسدري بده   قد خطب اإلمام لين العابدين 

 من اصسجد اْلرام إَل اصسجد األقصى.
  حبدار األندوار: بدن صداحب اصناقدب  غديه أن يزيدد هلعنده هللا(   ى العالمدة اجمللسدي ر 

 مددا فعددال، فصددعد ا طيددب اصنددرب  أمددر  نددرب  خطيددب لي ددرب الندداس  سددا ي اْلسددال  بلددي 
فحمددددد هللا  أثددددىن بليدددده مث أكثددددر الوقيعددددة   بلددددي  اْلسددددال  أطنددددب   تقددددريد معا يددددة  يزيددددد 

  ا بكل  يل.هلعنهما هللا( فذكر 
 يلدو أيهدا ا اطدب اشدرتيا مرضداة اص لدوق بسد ط  قال: فصاح به بلي بدن اْلسدال

 ا الس فتبوأ مقعدك من النار.
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: َي يزيددد ائددذن   حدد  أصددعد هددذه األبددوامل فددأتكلم بكلمددا  مث قددال بلددي بددن اْلسددال 
 هلل فيهن رضا  رؤالء اجللساء فيهن أجر  ثواا.

و، فقدال النداس: َي أمدي ائدذن لده فليصدعد اصندرب فلعلندا نسدمع منده قال: فأه يزيد بليه ذل
 شيئا.

 فقال: إنه إن صعد مل ينزل إال بفضيحن  بفضيحة آل أيب سفيان.
 فقيل له: َي أمي  ما قدر ما حيسن هذا؟
 فقال: إنه من أهل بيا قد لقوا العلم لقا.

 قال: فلم يزالوا به ح  أذن له.
  أثددىن بليدده مث خطددب خطبددة أبكددى منهددا العيددون  أ جددل منهددا اصنددرب فحمددد هللا فصددعد 

القلددددوا مث قددددال: أيهددددا النددددداس أبطينددددا سددددتا  فضددددلنا بسدددددبع أبطينددددا العلددددم  اْللددددم  السدددددماحة 
 الفصددداحة  ال دددجابة  ا بدددة   قلدددوا اصدددؤمنال،  فضدددلنا أبن مندددا النددد  اص تدددار  مددددا  مندددا 

وله  مندا سدبطا هدذه األمدة، مدن بدرفين فقدد بدرفين الصديس  منا الطيار  منا أسدد هللا  أسدد رسد 
 من مل يعرفين أنبأته حبس   نس ، أيهدا النداس أ  ابدن مكدة  مدىن أ  ابدن لمدزم  الصدفا أ  ابدن 
من ْحل الركن أبطراا الرملا أ  ابن خدي مدن ائتدزر  ارتددى أ  ابدن خدي مدن انتعدل  احتفدى أ  

حدج  لدل أ  ابدن مدن ْحدل بلدى الدرباق   اردواء ابن خي مدن طداا  سدعى، أ  ابدن خدي مدن 
أ  ابددن مددن أسددري بدده مددن اصسددجد اْلددرام إَل اصسددجد األقصددى أ  ابددن مددن بلددغ بدده جربئيددل إَل 
سددددرة اصنتهدددى أ  ابدددن مدددن مل  فتددددَل فكدددان قددداا قوسدددال أ  أمل  أ  ابدددن مدددن صدددلى  الئكدددة 

 السماء.
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 وبيت املقدس اإلمام املهدي 
  يعمدل بسدنن خيدر  رجدل مدن أهدل بيدن ا ددري قدال: قدال رسدول هللا بدن أيب سدعيد 

  متدأل بده األرف بددال كمدا ملئدا ظلمدا  ودر  األرف بركتهدا  ينزل هللا له الربكة مدن السدماء

  ينزل بيا اصقدس.   يعمل بلى هذه األمة سبع سنال  جورا
 بليده  يقال ردا: أثبدين بلى ثنية من األرف اصقدسة    اْلديث: ينزل بيسى ابن مرج

 النداس   هي الن يقتل هبا الددجال فيدأيت بيدا اصقددس  بيده حربة  صرعن  شعر رأسه ملهال
 يصلي خلفه بلى شريعة  مدد   اإلمام يؤم هبم فيتأخر اإلمام فيقدمه بيسى   صالة العصر

 ال من آمن به. يقتل النصارى إ  الكنائجن  خيرا البيع  يكسر الصليب مث يقتل ا نالير 

 بيت املقدس خري املساكن 
فقدال:   بن الضحاك بن مزاحم بن النزال بدن سدربة قدال: خطبندا بلدي ابدن أيب طالدب 

 سلوه قبل أن تفقد ه ثالر.
 فقام صعصعة بن صوحان فقال: َي أمي اصؤمنال م  خير  الدجال.

يئددا  يتبددع بعضددها  ه  لكددن لددذلو بالمددا   فقددال: مددا اصسددئول بندده أببلددم مددن السددائل
 أضدابوا األماندة  اسدتحلوا الكدذا  أكلدوا  بعضا،  إن بالما  ذلو إذا أما  الناس الصدالة

  قطعدوا األرحدام  شدا ر ا النسداء  اسدتعملوا السدفهاء  َببدوا الددين َبلددنيا الرَب  شيد ا البنيان

 الدولراء  مدراء فجدرة كاندا األ  الظلدم ف درا  كان اْللدم ضدعفا  است فوا َبلدماء  اتبعوا األهواء
  اإلمث  قدول البهتدان  استعلن الفجور  ظهر  شهاملة الز ر  القراء فسقة  العرفاء خونة ظلمة

 الملْحددا   أكددرم األشدرار  طولدا اصنددارة  لخرفددا اصسداجد  حليدا اصصدداحف  الطغيدان
 شدارك النسداء أل اجهددن     اقدرتا اصوبدومل  نقضدا العهددومل  اختلفدا القلددوا  الصدفوا

  كدان رئديجن القدوم أرذردم  اسدتمع مدنهم  بلدا أصدوا  الفسداق جدارة حرصدا بلدى الددنياالت

 لعدن آخدر   اصعدالا  اوذ  القيندا    ا متن ا ائن  صدق الكاذا   اتقي الفاجر  افة شره
 شدهد   النسداء َبلرجدال  ت دبه الرجدال َبلنسداء  ركدب ذ ا  الفدر   السدر   هدذه األمدة أ ردا

  تفقده لغدي الددين  شدهد اآلخدر قضداء لدذمام مدن غدي حدس برفده  دهدشاهد من غي أن يست

 قلوهبم أننت مدن   لبسوا جلومل الضأن بلى قلوا الذائا   آثر ا بمل الدنيا بلى بمل اآلخرة
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 أمددر مددن الصددرب فعنددد ذلددو الوحددا الوحددا العجددل العجددل خددي اصسدداكن يومئددذ بيددا  اجليددف
 أنه من سكانه. اصقدس ليأتال بلى الناس لمان يتمىن أحدهم

 صيحة الظهور  
ينددزل     جربئيددل : إن أ ل مددن يبددايع القددائم   إكمددال الدددين: قددال أبددو ببددد هللا 

 رجددال بلددى بيددا اصقدددس مث  صددورة طددي أبددين فيبايعدده مث يضددع رجددال بلددى بيددا هللا اْلددرام
 يناملي بصو  طلس ذلس تسمعه ا الئس: أتى أمر هللا فال تستعجلوه. 

قدال: إذا أرامل هللا قيدام القدائم بعدث جربئيدل   صدورة  خدر بدن أيب ببدد هللا   حديث آ
طددائر أبددين فيضددع إحدددى رجليدده بلددى الكعبددة  األخددرى بلددى بيددا اصقدددس مث يندداملي أببلددى 

 صوته: أتى أمر هللا فال تستعجلوه.
 هدم   حواليده أصدحابه قدال: فيحضدر القدائم فيصدلي بندد مقدام إبدراهيم ركعتدال مث ينصدرا

 معدده اْلجددر فيلقيدده   ثالثددة ب ددر رجددال إن فدديهم صددن يسددري مددن فراشدده لدديال في ددر  مثائددةثال
 فت عب األرف. 

 أبو ذر ال فاري وبيت املقدس
اندده كتددب بثمددان إَل معا يددة أن اْحددل جندددَب إ  بلددى   رمل   أحددوال أيب ذر الغفدداري 

  أ بره. أغلد مركب
لدى شدارا لديجن بليهدا إال قتدب حد  قددم  ْحلده ب  النهدار فوجه به مع من سار به الليدل

  قد سقط ْلم ف ذيه من اجلهد.  به اصدينة
 فلما قدم بعث إليه بثمان قال له: اْلس أبي أرف شئا.

 قال:  كة.
 قال: ال.

 قال: بيا اصقدس.
 قال: ال.

 قال: أبحد اصصرين.
  لكين مسيك إَل ربذة، فسيه إليها فلم يزل هبا ح  ما . قال: ال
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 املقدس وأرواح املؤمننيبيت 
بدددن آَبئددده هصدددلوا  هللا بلددديهم( قدددال: كدددان فيمدددا سدددأل ملدددو الدددر م  بدددن أيب ببدددد هللا 

 أن سأله بن أر اح اصؤمنال أين يكونون إذا ماتوا؟ اْلسن بن بلي 
 هو برا هللا األمل  منها يبسط هللا  قال: جتتمع بند ص رة بيا اصقدس   ليلة اجلمعة

  اصالئكة.  منها استوى ربنا إَل السماء  إليه ا  ر ويها إليها يط األرف
 مث سأل بن أر اح الكفار أين جتتمع؟

 قال: جتتمع    املي حضرمو   راء مدينة اليمن. 

 ملك املوت وبيت املقدس 
بنددما قدال: فدأخربه كيدف مييدا    جواا أسئلة ابن سالم اليهوملي  قال رسول هللا 
 امة؟هللا ا الئس يوم القي

قال: َي ابن سالم  مر هللا ملو اصو  فيقف بلى ص رة بيا اصقددس فيضدع ميينده بلدى 
 ال   يصديح هبدم صديحة  احددة فدال يبقدى ملدو مقدرا   يدده اليسدرى حتدا الثدرى السدما ا  

 األرف خدراَب   ال طائر يطي إال خر ميتا، فتبقى السما ا  خالية من سكا؟ا  ال جان إنجن
  ال دمجن منكسدفة  اجلبدال مدكدكدة  البحدار جامددة حيتا؟دا معطلدة  الع دار مدن بمارهدا

  النجوم منطمسة.
 قال: صدقا َي  مد. 

 بيت املقدس وحشر اخلالئق
   جواا ابن سالم اليهوملي:  حي ر هللا ا الئس إَل بيا اصقدس.  قال رسول هللا 

  كيف ذلو؟ قال:
 ميدر ن  ا  جدوه ا الئدس فيهربدون منهدا تضدر   جدل  را فتحديط َبلددنيا قدال:  مدر هللا بدز

 بلى  جوههم فيجتمعون إَل بيا اصقدس.
  ال يخ الكبي؟ قال: صدقا َي  مد، فأخربه ما يصنع هللا َبلطفل الصغي

 مدن    انقضا النار بدن  جهده، قال: َي ابن سالم من كان مؤمنا َبهلل سار  به اصالئكة
 إَل بيا اصقدس. كان كافرا تلفح  جهه النار ح  يؤتى به
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 قال: صدقا َي  مد.
  األ صدال اصنقطعدة  ر ي أنده ينداملي مندامل مدن صد رة بيدا اصقددس: أيتهدا العظدام الباليدة

  ما أبد هللا لو من اجلزاء.  اللحوم اصتمزقة قومي لفصل القضاء
 يقول: َي مع ر ا الئس قوموا للحساا.  قيل: إن اصناملي إسرافيل 

   را مدن اصغدرا  قال: مث يبعث هللا  را من اص درق المام اْلسن    حديث مناظرة ا

 يتبعهما برحيال شديدتال فيح ر الناس بند ص رة بيا اصقدس فيح ر أهل اجلنة بدن ميدال 
  فيها الفلس  يصي جهنم بن يسار الص رة   ووم األرضال السابعة  يزلف اصتقال الص رة

 مدن  جبدا لده الندار  الص رة فمدن  جبدا لده اجلندة ملخلهدا السجال فيعرا ا الئس من بند 
 . فريس   السعي فريس   اجلنة ذلو قوله:  ملخلها

 أ تدري أين أنا؟ :   حديث اصعرا  قال جربئيل لرسول هللا 
 فقلا: ال َي جربئيل.

  الن ر. فقال: هذا بيا اصقدس بيا هللا األقصى، فيه ا  ر

 بيت املقدس والنفختان
 قال: سئل بن النف تال كم بينهما؟  بن ثوير بن أيب فاختة بن بلي بن اْلسال 

 قال: ما شاء هللا.
 فقيل له: فأخربه َي ابن رسول هللا كيف ينفخ فيه؟

 معده صدور  للصدور رأس  فقال: أما النف ة األ َل فأن هللا  مر إسدرافيل فيهدبط إَل الددنيا
  األرف. ما بال السماء احد  طرفان  بال طرا كل رأس منهما 

قددال: فددأذا رأ  اصالئكددة إسددرافيل  قددد هددبط إَل الدددنيا  معدده الصددور قددالوا: قددد أذن هللا   
 مو  أهل األرف    مو  أهل السماء.

 يسددتقبل الكعبدة فددأذا رأ ا أهددل األرف قددالوا:  قدال: فيهددبط إسددرافيل حبظدية بيددا اصقدددس
 أذن هللا   مو  أهل األرف.

فيه نف ة في ر  الصو  من الطرا الدذي يلدي األرف فدال يبقدى   األرف قال: فينفخ 
ذ  ر ح إال صددددعس  مددددا   خيددددر  الصددددو  مددددن الطددددرا الددددذي يلددددي السددددما ا  فددددال يبقددددى   

 السما ا  ذ  ر ح إال صعس  ما  إال إسرافيل.
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قددال: فيقددول هللا إلسددرافيل: َي إسددرافيل مددا، فيمددو  إسددرافيل فيمكثددون   ذلددو مددا شدداء 
 ، اْلديث.هللا

 إسرافيل وبيت املقدس
 ال  أي منكددر غددي معتددامل ء نكددريددوم يدددع الددداع إَل شددي  رمل   تفسددي قولدده تعدداَل: 

 اختلدف   الددابي فقيدل هدو إسدرافيل  معر ا بل أمر فظيدع مل يدر ا مثلده فينكر نده اسدتعظاما،
 يدبو الناس إَل اْل ر قائما بلى ص رة بيا اصقدس.

 ت املقدسإبليس على عقبة بي
ثالثددون سددنة بعثدده هللا تعدداَل إَل بددين إسددرائيل   بددن ابددن ببدداس قددال: صددا مضددى لعيسددى 

 هددي بقبددة أفيددس فقددال لدده: َي بيسددى أنددا  فلقيدده إبلدديجن هلعندده هللا( بلددى بقبددة بيددا اصقدددس
 الذي بلغ من بظم ربوبيتو أن تكونا من غي أا.

  حواء.  كذلو كون آملم : بل العظمة للذي كونينقال بيسى 
 قال إبليجن: َي بيسى فأنا الذي بلغ من بظم ربوبيتو أنو تكلما   اصهد صبيا.

  لو شاء ألبكمين. : َي إبليجن بل العظمة للذي أنطقين   صغريقال بيسى 
قال إبليجن: فأنا الذي بلدغ مدن بظدم ربوبيتدو أندو ولدس مدن الطدال كهيئدة الطدي فتدنفخ 

 فيه فيصي طيا.
  خلس ما س ر  . لعظمة للذي خلقين: بل اقال بيسى 

 قال إبليجن: فأنا الذي بلغ من بظم ربوبيتو أنو ت في اصرضى.
 : بل العظمة للذي عذنه أشفيهم  إذا شاء أمرضين.قال بيسى

 قال إبليجن: فأنا الذي بلغ من بظم ربوبيتو أنو حتيي اصوتى.
  مييتين. مييا ما أحييا ال بد من أن  : بل العظمة للذي عذنه أحييهمقال بيسى 

قدددال إبلددديجن: َي بيسدددى فأندددا الدددذي بلدددغ مدددن بظدددم ربوبيتدددو أندددو تعدددرب البحدددر فدددال تبتدددل 
  ال ترسخ فيه. قدماك

 : بل العظمة للذي ذللده  لو شاء أغرقين.قال بيسى 
قددال إبلدديجن: َي بيسددى فأنددا الددذي بلددغ مددن بظددم ربوبيتددو أندده سدديأيت بليددو يددوم تكددون 
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  تقسم األرلاق.  أنا فوق ذلو كله تدبر األمر فيهن مل نو  من   األرف السما ا  
ء : سدبحان هللا مدل ذلو من قدول إبلديجن الكدافر اللعدال فقدال بيسدى  فأبظم بيسى

  رضا نفسه.  أرضه  مدامل كلماته  لنة برشه  ا اته
قددال: فلمددا  ددع إبلدديجن هلعندده هللا( ذلددو ذهددب بلددى  جهدده ال ميلددو مددن نفسدده شدديئا حدد  

 للجة ا ضراء. قع   ا
قدددال ابدددن ببددداس: ف رجدددا امدددرأة مدددن اجلدددن مت دددي بلدددى شددداط  البحدددر فدددأذا هدددي عبلددديجن 
سداجدا بلددى صد رة صددماء تسديل ملموبدده بلددى خديده فقامددا تنظدر إليدده تعجبدا، مث قالددا لدده: 

  حيو َي إبليجن ما ترجو بطول السجومل.
بز جددل قسددمه  أملخلددين  فقددال رددا: أيتهددا اصددرأة الصدداْلة ابنددة الرجددل الصدداإل أرجددو إذا بددرره

  ر جهنم أن خيرجين من النار برْحته.

 ذبح الشيطان على صخرة بيت املقدس 
 إَل يدوم الوقدا اصعلدوم تعداَل:    قدول هللا تبدارك    تفسي القمي بن أيب ببد هللا 

 بلى الص رة الن   بيا اصقدس. قال: يوم الوقا اصعلوم يوم يذحبه رسول هللا 

 ون ر اي فرع
 يسددتبقي  أي يقتددل األبندداء يددذبح أبندداءهم  يسددتحيي نسدداءهم    تفسددي قولدده تعدداَل:

 ذلددو أن بعدن الكهنددة قددال لدده: إن مولدوملا يولددد   بددين إسددرائيل يكددون   ال يقددتلهن البندا  
سدددبب ذهددداا ملكدددو،  قيدددل: رأى فربدددون   منامددده أن  را أقبلدددا مدددن بيدددا اصقددددس حددد  

قددا القددبط  تركددا بددين إسددرائيل، فسددأل بلمدداء قومدده فقددالوا: اشددتملا بلددى بيددو  مصددر فأحر 
 خير  من هذا البلد رجل يكون هالك مصر بلى يده.

إن فربددون رأى   منامدده أن  را قددد أقبلددا مددن بيددا اصقدددس حدد  اشددتملا بلددى   قيددل:
بيدددو  مصدددر فأحرقتهدددا  أحرقدددا القدددبط  تركدددا بدددين إسدددرائيل فددددبا فربدددون السدددحرة  الكهندددة 

  اصنجمال  سأرم بن ر َيه؟  اصعربين
  خيرجو  فقالوا له: إنه يولد   بين إسرائيل غالم يسلبو ملكو  يغلبو بلى سلطانو 

  قدد أظلدو لمانده الدذي يولدد فيده، مث ذكدر ا  الملة موسدى   يدذل مليندو   قومو من أرضدو 
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  ما صنع فربون   قتل ذكور األ المل. 

 خبت النصر وبيت املقدس
 بتوا بن أمدر رهبدم فدأرامل هللا أن  قال صا بملا بنو إسرائيل اصعاصي  بن أيب ببد هللا 
 يقدتلهم فدأ حى هللا تعداَل إَل أرميدا: َي أرميدا مدا بلدد انت بتده مدن بدال  يسدلط بلديهم مدن يدذرم

  غرسا فيه من كرائم ال جر فأخلف فأنبا خرنوَب. البلدان
 ع ربو لي رب  ما معىن هذا اصثل.فأخرب أرميا أخيار بلماء بين إسرائيل فقالوا له: راج

 أما ما أنبا فيها فبنو  فصام أرميا سبعا، فأ حى هللا إليه: َي أرميا أما البلد فبيا اصقدس
 بددلوا نعمدن كفدرا، فد  حلفدا   غدي ا مليدين إسدرائيل الدذين أسدكنتهم فيهدا فعملدوا َبصعاصدي

 شدرهم طعامدا  شدر ببداملي  الملة ألسدلطن بلديهم  ألمتحندنهم بفتندة يظدل اْلكديم فيهدا حديان
 يلقدي   خيدرا ملَيرهدم الدن يغدرت ن هبدا  يسد  حدرميهم فليسلطن بليهم َبجلربية فيقتل مقداتليهم

 حجرهم الذي يفت ر ن به بلى الناس   اصزابل مائة سنة.
  اصسداكال فأخرب أرميا أحبار بين إسرائيل فقالوا لده راجدع ربدو فقدل لده: مدا ذندب الفقدراء

 . الضعفاء
 مل يدوح إليده   أكدل أكلدة فصام أرميا سبعا مث أكل أكلة فلم يوح إليه شيء، مث صام سبعا

 شيء، مث صام سبعا فأ حى هللا إليه َي أرميا لتكفن بن هذا  ألرملن  جهو   قفاك.
 قال: مث أ حى هللا تعاَل إليه قل رم: ألنكم رأيتم اصنكر فلم تنكر ه.

  أهل بين منه أما .  آخذ لنفسي   آتيهفقال أرميا: را أبلمين من هو ح
 أضددعفهم   أخبددثهم  الملة  كددذا فددانظر إَل غددالم أشدددهم لمددا  قددال: ائددا موضددع كددذا

  شرهم غذاء فهو ذلو. جسما
 إذا لده أم  فأتى أرميا ذلو البلد فأذا هو غالم   خان لمن ملقى بلى مزبلة  سط ا ان

بليدده خنزيددرة رددا مث تدنيدده مددن ذاك الغددالم   حتلددب  تفددا الكسددر   القصددعة تددزه َبلكسددر
 فيأكله.

 فقال أرميا: إن كان   الدنيا الذي  ضعه هللا فهو هذا، فد  منه فقال له ما ا و؟
 فقال: خبتنصر.

 فعرفه أنه هو، فعاجله ح  برأ مث قال له: تعرفين؟
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 قال: ال، أنا رجل صاإل.
 أنه سيسلطو بلى بين إسرائيل فتقتدل رجدارمقال: أ  أرميا ن  بين إسرائيل، أخربه هللا 

  كذا.  تفعل هبم كذا
 قال: فتاه   نفسه   ذاك الوقا.

 مث قال أرميا: اكتب   كتاَب أبمان منو فكتب له كتاَب.
  يبيعه.   يدخله اصدينة  حيتطب  كان خير    اجلبل

نصدر قبدل خبدا  أ  كدان مسدكنهم   بيدا اصقددس فددبا إَل حدرا بدين إسدرائيل فأجدابوه
 اجتمع إليه ب ر كثي، فلما بلغ أرميا إقبالده حندو بيدا اصقددس اسدتقبله بلدى  حنو بيا اصقدس

 أصدحابه،  نصدر فلدم يصدل إليده أرميدا مدن كثدرة  مله معده األمدان الدذي كتدب لده خبدا  ْحار لده
  رفعها.. فصي األمان بلى قصبة
 فقال: من أنا.

 هددذا أمانددو  أبندو سيسددلطو هللا بلددى بدين إسددرائيل فقدال: أ  أرميددا الند  الددذي ب ددرتو 
.  

قددال: أمددا أنددا فقددد أمنتددو،  أمددا أهددل بيتددو فددأه أرمددي مددن هاهنددا إَل بيددا اصقدددس فددأن 
  انتدزع قوسده  إن مل تصدل فهدم آمندون،  صدلا رميدن إَل بيدا اصقددس فدال أمدان ردم بنددي

بيدا اصقددس، فقدال: ال أمدان   رمى حنو بيدا اصقددس فحملدا الدريح الن دابة حد  بلقتهدا  
 رم بندي.

 إذا ملم يغلددي  سددطه كلمددا ألقددي بليدده  فلمددا  ام نظددر إَل جبددل مددن تددراا  سددط اصدينددة
  هو يغلي فقال: ما هذا. الرتاا خر 

 كلمدا ألقيندا بليده الدرتاا   ملمده يغلدي فقالوا: هذا ملم ن  كدان هلل فقتلده ملدوك بدين إسدرائيل
 خر  يغلي.

 ألقتلن بين إسرائيل أبدا ح  يسكن هذا الدم.نصر فقال: خبا 
  كان   لمانه ملو جبار يزه بنسداء بدين إسدرائيل   كان ذلو الدم ملم حيمل بن لكرَي 

  كان مير بيحمل بن لكرَي فقال له حيمل: اتس هلل أيها اصلو، ال حيل لو هذا.
 قتل هذا.فقالا له امرأة من اللوايت كان يزه هبن حال سكر: أيها اصلو ا

 يقول لده: َي هدذا   كان الرأس يكلمه   ط ا فأمر أن يؤتى برأسه، فأتوا برأس حيمل 

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة 

 116 

 ال  اتددس هللا ال حيددل لددو هددذا، مث غلددى الدددم   ط ددا حدد  فدداف إَل األرف ف ددر  يغلددي
 يسكن.

 نصر مائة سنة. بال خر   خبا   كان بال قتل حيمل
 كدل   الصدبيان  النسداء ريدة فيقتدل الرجدال كدان يددخل قريدة ق نصدر يقدتلهم مل يدزل خبدا 

  ال يسكن ح  أفناهم فقال: أ بقي أحد   هذه البالمل؟  الدم يغلي حيوان
  كذا. قالوا: بجول   موضع كذا

  كانا آخر من بقي. فبعث إليها، فضرا بنقها بلى الدم فسكن،
قدى معده اللبدوة فجعلدا  أل  حفدر بئدرا فدألقى فيهدا ملانيدال  أقدام مث أتى َببل فبىن هبدا مديندة

 ي را ملانيال لبنها فلبث بذلو لمدا ، فدأ حى هللا إَل الند  الدذي   اللبوة أتكل من طال البئر
  أقرئه مين السالم.  ال راا إَل ملانيال كان ببيا اصقدس أن اذهب هبذا الطعام

 قال:  أين ملانيال َي را؟
  كذا. قال:   بئر ببابل   موضع كذا

 ع   البئر فقال: َي ملانيال.قال: فأعه فاطل 
 فقال: لبيو صو  غريب.
  ال راا فأملاله إليه.  قد بعث إليو َبلطعام قال: إن ربو يقرئو السالم

فقال ملانيدال: اْلمدد هلل الدذي ال خييدب مدن ملبداه، اْلمدد هلل الدذي مدن توكدل بليده كفداه، 
ه، اْلمدد هلل الدذي مدن اْلمد هلل الذي ال ينسدى مدن ذكدره، اْلمدد هلل الدذي ال خييدب مدن ملبدا

 ثددس بدده مل يكلدده إَل غدديه، اْلمددد هلل الددذي جيددزي َبإلحسددان إحسددا ، اْلمددد هلل الددذي جيددزي 
َبلصددرب ودداة، اْلمددد هلل الددذي يك ددف حزننددا هضددر ( بنددد كربتنددا، اْلمددد هلل الددذي هددو ثقتنددا 

 حال تنقطع اْليل منا، اْلمد هلل الذي هو رجا   حال ساء ظننا أببمالنا.
 صدددره مددن   رجليدده مددن حندداس نصددر   نومدده كددأن رأسدده مددن حديدددل: فددأ ري خبددا قددا

 ذهب، قال: فدبا اصنجمال فقال رم: ما رأيا؟
  لكن قي بلينا ما رأيا. قالوا: ما ندري

 ال تددر ن مدا رأيدا   اصندام، فدأمر هبدم   كدذا فقدال:  أ  أجدري بلديكم األرلاق مندذ كدذا
 فقتلوا.

ء فعندد صداحب اجلدب، فدأن كدان بندده: إن كدان بندد أحدد شدي  قال: فقال لده بعدن مدن
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  ترضعه.  هي أتكل الطال اللبوة مل تعرف له
 فبعث إَل ملانيال فقال: ما رأيا   اصنام؟

  صدرك من ذهب.  رجليو من حناس قال: رأيا كأن رأسو من حديد
 قال: هكذا رأيا، فما ذاك؟

 يقتلو رجل من  لد فارس.  أنا مقتول إَل ثالثة أَيم قال: قد ذهب ملكو 
 مدا رضديا بدذلو حد   قال: فقال له: إن بلي سبع مدائن، بلى َبا كل مدينة حدرس

  ضعا بطة من حناس بلى َبا كل مدينة ال يدخل غريب إال صاحا بليه ح  يؤخذ.
 قال: فقال له: إن األمر كما قلا لو.

كائنا مدن كدان،  كدان ملانيدال   قال: فبث ا يل  قال: ال تلقون أحدا من ا لس إال قتلتموه
 جالسا بنده،  قال ال تفارقين هذه الثالثة أَيم فأن مضا قتلتو..

فلمددا كددان اليددوم الثالددث  سدديا أخددذه الغددم ف ددر  فتلقدداه غددالم كددان خيدددم ابنددا لدده مددن أهددل 
 قدال لده َي غدالم ال تلقدى أحددا مدن  فدارس  هدو ال يعلدم أنده مدن أهدل فدارس، فددفع إليده سديفه

   قتلته  إن لقيتين أ  فاقتلين.ا لس إال
 نصر ضربة فقتله. فأخذ الغالم سيفه فضرا به خبا 

  كان من جنجن عر مل نصر ملو َببل األنبياء للجزائري، قال:  ر ي أن خبا   قصي

 ألقدى اجليدف     أحدرق التدوراة  خدرا اصسدجد  كان لزنية ال أا له فظهر بلى بيا اصقدس
 سدل   أخدر  أمدوارم  سدل ذراريهدم  أغدار بلديهم سدبعال ألفدا حيدمل قتدل بلدى ملم  اصسدجد

 بقددوا   مدددة مائددة سددنة تسددتعبدهم اجملددوس. مث تفضددل هللا   ذهددب هبددم إَل َببددل سددبعال ألفددا
بليهم َبلرْحة فأمر ملكا من ملوك فارس بارفا َبهلل سدبحانه فدرملهم إَل بيدا اصقددس فأقدامهم 

 اصعاصدي فجداءهم ملدو مدن ملدوك  قيمة. مث بدامل ا إَل الفسداملبه مائة سنة بلدى الطريقدة اصسدت
  سل أهله. الر م ا ه أنطياخوس ف را بيا اصقدس

  كدان اسدم الكلبدة خبدا نصر ألنه رضع بل  كلبدة ي خبا   قال:  بن أيب ببد هللا 

 ملخلده   سدتمائة ألدف،   كدان  وسديا أغلدف أغدار بلدى بيدا اصقددس  اسدم صداحبها نصدر
 يثاْلد

 سبحان هللا عما يصفون 
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 قدوم  صددفوه َبلددرجلال     اْلدديث: ان قومددا  صدفوا هللا َبليدددين فقدالوا: يددد هللا مغلولدة،
فقدددالوا:  ضدددع رجلددده بلدددى صددد رة بيدددا اصقددددس فمنهدددا ارتقدددى إَل السدددماء،   صدددفوه َبأل مدددل 

را ال قددال: إه  جدد  بددرمل أ ملده بلدى قلدد ، فلمثدل هددذه الصدفا  قدد  فقدالوا: إن  مددا 
 .العرا بما يصفون

 لقاء يف بيت املقدس
   الصدددددراط اصسدددددتقيم، قدددددال:  أسدددددند ال ددددديخ الفاضدددددل أْحدددددد بدددددن  مدددددد بدددددن بيددددداا إَل 
السد سددي أندده لقددي   بيددا اصقدددس بمددران بددن خاقددان الددذي أسددلم مددن اليهومليددة بلددى يددد أيب 

ن بعدده، فقدال    ا لفداء مد   كان حيا  اليهومل فال يستطيعون جحدد بالمدا  الند   جعفر
 لديجن فديهم تيمدي  ال بدد ي   اثدين ب در مدن أهدل بيتده خلفداء يومدا: إ  ودد   التدوراة  مددا

  ال أموي.
 قلا: فأخربه هبم.

 قال: لتعطيين بهومل هللا أن ال ورب به ال يعة   حيايت فيظهر نه بلي.
بايذ شدنيم بوسدون فأبطيته فقال: .عوبيل .عي يحو  هين پياخ ي أ تو  وتين  ايذ 

 نيتيتو توليد كفى كوملل.
 تقديسددي يلددد اثددين ب ددر  لدددا  قددال: إن .عوبيددل خيددر  مددن ظهددرين مبددارك صدداليت بليدده

  بليهم تقوم السابة طوه صن برفهم حبقيقتهم.  يكون ذكرهم َبقيا إَل القيامة

 مع اليهود 
اليهدددومل قدددالوا:    اإلحتجدددا  بدددن ابدددن ببددداس قدددال: خدددر  مدددن اصديندددة أربعدددون رجدددال مدددن 

انطلقددوا بنددا إَل هددذا الكدداهن الكددذاا حدد  نوخبدده    جهدده  نكذبدده فأندده يقددول أ  رسددول را 
 . العاصال، فكيف يكون رسوال  آملم خي منه،  نوح خي منه،  ذكر ا األنبياء 

 لعبد هللا بن سالم: التوراة بيين  بينكم. فقال الن  
 فرضيا اليهومل َبلتوراة.

 مل: آملم خي منو ألن هللا تعاَل خلقه بيده  نفخ فيه من ر حه.فقالا اليهو 
 : آملم الن  أيب  قد أبطيا أ  أفضل  ا أبطي آملم.فقال الن  
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 فقالا اليهومل: ما ذلو؟
قددال: إن اصندداملي يندداملي كددل يددوم وددجن مددرا  أشددهد أن ال إلدده إال هللا  أن  مدددا رسددول 

 مد بيدي يوم القيامة  ليجن بيد آملم.هللا،  مل يقل آملم رسول هللا،  لواء اْل
 فقالا اليهومل: صدقا َي  مد  هو مكتوا   التوراة.

 قال: هذه  احدة.
 قالا اليهومل: موسى خي منو.

 :  مل ذلو؟قال الن 
 ء.قالوا: ألن هللا بز  جل كلمه أبربعة آالا كلمة  مل يكلمو ب ي

 : لقد أبطيا أ  أفضل من ذلو.قال الن  
  ما ذاك؟ فقالوا:

سبحان الذي أسرى بعبده ليال من اصسجد اْلرام إَل اصسدجد األقصدى قال: قوله تعاَل 
 ْحلددا بلددى جندداح جربئيددل حدد  انتهيددا إَل السددماء السددابعة فجددا ل   الددذي َبركنددا حولدده

سدرة اصنتهى بندها جنة اصأ ى ح  تعلقا بساق العدرا فنومليدا مدن سداق العدرا: إه أ  
ه إال أ  السددالم اصددؤمن اصهدديمن العزيددز اجلبددار اصتكددرب الددرء ا الددرحيم فرأيتدده بقلدد   مددا هللا ال إلدد 

 رأيته بعيين، فهذا أفضل من ذلو.
 فقالا اليهومل: صدقا َي  مد،  هو مكتوا   التوراة، ا رب.

 ليله اإلسراء  
لده يهدوملي: فدأن هدذا سدليمان قدد سد ر      حديث آخر: قال ألمدي اصدؤمنال بلدي 

 الرَيح فسار    بالمله غد ها شهر  ر احها شهر.
أبطي ما هو أفضل مدن هدذا، إنده أسدري بده  : لقد كان كذلو   مد فقال له بلي 

مددن اصسددجد اْلددرام إَل اصسددجد األقصددى مسددية شددهر  بددر  بدده   ملكددو  السددما ا  مسددية 
  َبلعلم فتدَل فدد  لده وسال ألف بام   أقل من ثلث ليلة ح  انتهى إَل ساق العرا فد

مددن اجلنددة رفددرا أخضددر  غ ددي النددور بصددره فددرأى بظمددة ربدده بددز  جددل بفددؤامله  مل يرهددا بعيندده 
 فكان كقاا قوسال بينها  بينه أ  أمل  فأ حى إَل ببده ما أ حى.
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 متفرقات
   اْلديث: إن رجدال مدا  َبلرسدتاق بلدى رأس فرسدخ مدن الكوفدة فحملدوه إَل الكوفدة، 

 ال تفعلدوا كفعددل  فقددال: املفندوا األجسددامل   مصداربهم إَل بلددي بدن أيب طالدب فرفدع ذلدو 
 اليهومل فأن اليهومل تنقل موعهم إَل بيا اصقدس.  

أنددده رفدددع إليددده أن رجدددال مدددا  َبلرسدددتاق فحملددددوه إَل     ملبدددائم اإلسدددالم، بدددن بلدددي 
لدون مدوعهم إَل بيدا  ال تفعلدوا كفعدل اليهدومل ينق الكوفدة فقدال: املفندوا األجسدامل   مصداربها

اصقدددس،  قددال: إندده صددا كددان يددوم أحددد أقبلددا األنصددار لتحمددل قتالهددا إَل مل رهددا فددأمر رسددول 
 مناملَيً فناملى املفنوا األجسامل   مصاربها. هللا

 املسجد األقصى وبركة ما حوله 
سددددبحان الددددذي أسددددرى بعبددددده لدددديال مددددن اصسددددجد اْلددددرام إَل  رمل   تفسددددي قولدددده تعدددداَل: 

 يعين بيا اصقدس الذي َبركنا حوله َبصاء  الثمار.  األقصى الذي َبركنا حولهاصسجد 

 وسط الدنيا 
 قال ببد هللا بن سالم: َي  مد أخربه أين  سط الدنيا؟ 

 قال: بيا اصقدس.
 قال:  مل ذلو.

 قال: ألن فيها ا  ر  اصن ر،  منه ارتفع العرا  فيه الصراط  اصيزان.
 د.قال: صدقا َي  م

 اجملوس وبيت املقدس
  تعظمه  العرا كانا حتجه ر ي انه أنكر  اجملوس بيا اصقدس   وه بيا ال يطان،

  تقول: بيا ربنا.

 ملاذا حنوسة األربعاء
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 رمل كراهة اختيار األربعاء للسفر،  بلل أبسدباا منهدا مدا  رمل   العلدل  العيدون  ا صدال 
أبن يدوم األربعدداء خدرا بيددا   اصددؤمنال بدن أمدي بدن آَبئدده بدن بلدي بددن موسدى الرضددا 

 اصقدس، ففي اْلديث:
 أي   ثقلده  تطدي  منده إن رجدال قدام إليده فقدال: َي أمدي اصدؤمنال أخدرب  بدن يدوم األربعداء

 أربعاء هو؟
 يدوم األربعداء ألقددي  فقدال آخدر أربعداء   ال دهر  هدو ا داق  فيده قتدل قابيدل هابيدل أخداه

يددوم األربعدداء  ضددعوه   اصنجنيددس،  يددوم األربعدداء أغددرق هللا فربددون،  يددوم إبددراهيم ع   النددار،   
األربعاء جعل هللا قرية لوط باليها سافلها،  يوم األربعاء أرسدل هللا الدريح بلدى قدوم بدامل،  يدوم 
األربعددداء أصدددبحا كالصدددرج،  يدددوم األربعددداء سدددلط هللا بلدددى عدددر مل البقدددة،  يدددوم األربعددداء طلدددب 

ه،  يدوم األربعداء خددر بلديهم السدقف مددن فدوقهم،  يدوم األربعدداء أمدر فربددون فربدون موسدى ليقتلدد 
بددذبح الغلمددان،  يددوم األربعدداء خددرا بيددا اصقدددس،  يددوم األربعدداء أحددرق مسددجد سددليمان بددن 

 ملا مل عصط ر من كورة فارس.
 هذا  قد ذكر    فقه اصر ر ان الكراهه ترتفع َبلصدقة  قراءة آيه الكرسي  ما أشبه.

 ء وبيت املقدسكربال 
":  الددددذي نفددددجن بلددددي بيددددده لقددددد حدددددثين الصدددداملق اصصدددددق أبددددو  قددددال أمددددي اصددددؤمنال 

 بدالء يددفن فيهدا   هدذه أرف كدرا  أه سدأراها   خر جدي إَل أهدل البغدي بليندا  القاسدم
 إ؟دا لفدي السدما ا  معر فدة تدذكر أرف     لدد فاطمدة  سدبعة ب در رجدال مدن  لددي اْلسدال
  بقعة بيا اصقدس. بقعة اْلرمال  بالء كما تذكر كرا 

 بني ال اضرية وبيت املقدس
  جددى  : الغاضددرية هددي البقعددة الددن كلددم هللا فيهددا موسددى بددن بمددران  قددال أبددو جعفددر 

 أنبيداءه فددز ر ا   هدي أكدرم أرف هللا بليدده  لدوال ذلدو مدا اسددتوملع هللا فيهدا أ ليداءه نوحداً فيهدا
 قبور  َبلغاضرية.

 :  الغاضرية من تربة بيا اصقدس.    قال أبو ببد هللا

 قطعة من بيت املقدس
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يقدول إعدا   بن أيب مقاتل الديلمي نقيب الري قدال:  عدا أَب اْلسدن بلدي بدن  مدد 
 هددو قطعددة مددن بيددا  قامددا  ددي قددم بدده، ألندده صددا  صددلا السددفينة إليدده   طوفددان نددوح 

 اصقدس. 

 بيت املقدس وليلة القدر 
أنددده قدددال: إذا كاندددا ليلدددة القددددر تندددزل اصالئكدددة الدددذين هدددم     بدددن ابدددن ببددداس بدددن النددد 

 لدواء   اصسدجد   معه ألوية فينصب لواء منهدا بلدى قدربي  فيهم جربئيل سكان سدرة اصنتهى
 يسدلم بليده   ال مؤمندة إال  ال يدع مؤمنا  لواء بلى طور سيناء  لواء بلى بيا اصقدس اْلرام

 ير اصضمخ َبلزبفران.  آكل ْلم ا نز  إال مدمن ا مر

 املنادي من بيت املقدس 
 ر ى القطددب الرا ندددي   لددب اللبدداا:أن ملكدداً يندداملي مددن الكعبددة: مددن تددرك فددرائن هللا 
خر  من أمان هللا، يناملي منامل من بيا اصقدس: أال مدن كدان قوتده حرامداً رمل هللا بليده بملده، 

 ن  بر  من شفابته. : من ترك سنة هذا ال يناملي منامل من قرب رسول هللا 

 نداء ليايل بيت املقدس
إن هلل ملكا يناملي بلى بيدا اصقددس كدل ليلدة: مدن أكدل حرامدا مدا مل يقبدل     اْلديث:

  العدل الفريضة.  ال بدال،  الصرا النافلة هللا منه صرفا

 ال للقائلني ابلتجسيم 
ابر مدا أبظدم فريدة : َي جد   تفسي العياشي بن جابر اجلعفدي قدال: قدال  مدد بدن بلدي

 تعدداَل حيددث صددعد إَل السددماء  ضددع قدمدده بلددى  أهدل ال ددام بلددى هللا يزبمددون أن هللا تبددارك
 تعداَل أن   لقد  ضع ببد من ببامل هللا قدمه بلى حجر فأمر  هللا تبارك ص رة بيا اصقدس

واصدفال،  تعاَل النظي له  ال شدبيه، تعداَل بدن صدفة ال نت ذها مصلى، َي جابر إن هللا تبارك
 اليفددل مددع   جددل بددن أ هددام اصتددو ال،  احتجددب بددن بددال الندداظرين، ال يددز ل مددع الددزائلال

  هو السميع العليم. ءاآلفلال، ليجن كمثله شي

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة 

 123 

 اخلطاف وبيت املقدس
ال تقتلوا ا طاا فأنه صا خدرا بيدا اصقددس قدال:  أذاه، حيث  رمل:  يكره قتل ا طاا

 را سلطين بلى البحر ح  أغرقهم.
  ر ي: ال تقتلوا ا طاطيف فأ؟ن يبنت بلى بيا اصقدس ح  كسر.

  سأل الرا ي: ما َبله يعين ا طاا ال مي ي بلى األرف؟
 مل يزل يبكي مع  قال: ألنه  ح بلى بيا اصقدس، فطاا حوله أربعال باماً يبكي بليه

 فمن هناك سكن البيو ، اْلديث. آملم 

 على صخرة بيت املقدس 
الندون اصصدري أنده قدال  جدد    صد رة   بيدا اصقددس مكتدوا بليهدا:   ر ي بن ذي
  كل قانع بزيز  كل طائع مستأنجن  كل با  مستوح   كل را  طالب كل خائف هارا 

  كددان يقددول يقدددر اصقدددر ن ء كددل طالددب ذليددل،  نظددر  فددأذا هددذا الكددالم أصددل لكددل شددي

  القضاء يضحو منهم.
 كدل طدائع  بليهدا مكتدوا: كدل بدا  مسدتوح  قيدل:  جدد    بيدا اصقددس صد رة 

 كدل حدريي ذليدل، فنظدر  فدأذا   كل قانع بزيدز  كل را  طالب  كل خائف هارا  مستأنجن
 هو أصل جلميع ما تعبد هللا به ببامله.

 بيت املقدس والساهرة 
قددال الزجدددرة  فأعددا هددي لجدددرة  احدددة فددأذا هددم َبلسدداهرةر ي   تفسددي قددول هللا تعدداَل: 

 نية   الصور  الساهرة موضع َبل ام بند بيا اصقدس.النف ة الثا
 تتبعهددا الراملفددة يددوم ترجددف الراجفددة    تفسددي القمددي قددال بلددي بددن إبددراهيم   قولدده 

أبصدددارها أي خائفدددة  قلدددوا يومئدددذ  اجفدددةقدددال: تن دددس األرف أبهلهدددا،  الراملفدددة الصددديحة 
قددال: الزجددرة النف ددة الثانيددة    فددأذا هددم َبلسدداهرة ... فأعددا هددي لجددرة  احدددة خاشددعة 

 الصور،  الساهرة موضع َبل ام بند بيا اصقدس. 

 قرابني بيت املقدس
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   اْلددديث: كانددا األمددم السددالفة إذا أصدداهبم أذى مددن واسددة قرضددوها مددن أجسدداملهم، 
 قد جعلا اصاء ألمتو طهورا فهذه من اآلصار الن كانا بليهم فرفعتها بن أمتو،  كانا 

لسالفة حتمل قرابينها بلى أبناقها إَل بيا اصقدس فمدن قبلدا ذلدو منده أرسدلا بليده األمم ا
 مددن مل أقبددل ذلددو مندده رجددع مثبددورا،  قددد جعلددا قددرَبن أمتددو     را فأكلتدده فرجددع مسددر را

 من مل أقبدل  بطون فقرائها  مساكينها فمن قبلا ذلو منه أضعفا ذلو له أضعافا مضابفة
 قد رفعا ذلدو بدن أمتدو  هدي مدن اآلصدار الدن كاندا    الدنياذلو منه رفعا بنه بقوَب

 بلى من كان قبلو.

 النفقة إىل بيت املقدس
بددن منحددل بددن بلددي  اإلمامددة   ذكددر بعددن معجددزا  اإلمددام  مددد بددن بلددي   ملالئددل 

قال: لقيا  مد بن بلي بسر من رأى فسألته النفقدة إَل بيدا اصقددس فأبطداه مائدة مليندار، 
: غمدددن بينيدددو، فغمضدددتهما، مث قدددال: افدددتح، فدددأذا أ  ببيدددا اصقددددس حتدددا القبدددة، مث قدددال  

 فتحي    ذلو.

 فتح بيت املقدس 
 هدو   فيئدة فسدمع  كدز رجدل    غزاة تبوك قال بوا بن مالو جئا إَل رسول هللا 

 فقال: من هذا؟
 فقلا: بوا بن مالو.
 فقال: املخل َي بوا.

، فقال  : َي بوا ابدمل ستة بال يدي مدا توبدد ن فدخلا، فأذا به يتوضأ  ضوء َبلغا
 أ رن مو  نبيكم.

 قال بوا: فووا من ذلو  وة شديدة.
 فقال: قل  احدة.
 فقلا:  احدة.

 فقال:  فتح بيا اصقدس.
 قلا: اثنتال.
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 قال:  فتنة تكون فيكم تعم بيوع  العرا.
 قلا: ثالث.

صدال فديكم حد  أن أحددكم ليعطدى قال: مو  يقع فيكم كعقدا  الغدنم، ا امسدة يف دو ا
 بال بين األصفر فيجتمعون بلى  اصائة ملينار فيضل را ساخطا،  الساملسة هدنة تكون بينكم

 مثانال راية حتا كل راية اثنا ب ر ألفا. 

 ملك القبط وهدم بيت املقدس
 قال: صا خر  ملو القبط يريد هدم بيا اصقددس اجتمدع النداس إَل  بن اإلمام الباقر 

حزقيددل النددد  ف دددكوا إليدده فقدددال إه أ جدددي ريب الليلددة فنددداجى ربددده فددأ حى هللا إليددده قدددد كفيدددتم، 
 كددانوا قددد مضددوا فددأ حى هللا تعدداَل إَل ملددو ارددواء أن أمسددو بلدديهم أنفاسددهم فمدداتوا كلهددم، 

 فأخرب قومه ف رجوا فوجد هم قد ماتوا.  أصبح حزقيل

 حرق بيت املقدس 
 سدل ذراريهدم  نصدر بيدا اصقددس بغدى بلدى بدين إسدرائيلخبدا    اْلديث: أنه صا حدرق 

 حرق التدوراة حد  مل يبدس ردم رسدم  كدان   سدباَيه ملانيدال فعدرب ر َيه فندزل منده أحسدن اصندالل 
فأقام بزير رم التوراة بعينها حال بامل إَل ال ام بعد موته، فقالا طائفدة مدن اليهدومل: هدو ابدن 

  مل يقل لو كل اليهومل. هللا

 جه تسمية بيت املقدسو 
للكفعمي:   ي بيا اصقدس بذلو ألنه اصكدان الدذي يتطهدر مدن الدذنوا،     اصصباح

  اآلفا  الن تكون   الدنيا.  قيل للجنة حظية القدس أل؟ا موضع الطهارة من األمل س
 األسىن. ذكر مثله   اصقام 

 من آدا  املسجد األقصى
 هدددو   مسدددجد  قدددال: جددداء رجدددل إَل أمدددي اصدددؤمنال      الكدددا  بدددن أيب ببدددد هللا

 الكوفة فقال: السالم بليو َي أمي اصؤمنال  رْحة هللا  بركاته.
 فرمل بليه.
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 فقال: جعلا فداك إه أرمل  اصسجد األقصى فأرمل  أن أسلم بليو  أ ملبو.
 ء أرمل  بذلو.فقال له:  أي شي

 فقال: الفضل جعلا فداك.
ل لاملك  صدددل   هدددذا اصسدددجد فدددأن الصدددالة اصكتوبدددة فيددده حجدددة قدددال: فبدددع راحلتدددو  كددد 

مددرب رة،  النافلددة بمددرة مددرب رة،  الربكددة فيدده بلددى اثددين ب ددر مدديال، مييندده ميددن،  يسدداره مكددر،    
 سددطه بددال مدددن ملهددن  بددال مدددن لدد   بدددال مددن مدداء شدددراا للمددؤمنال،  بددال مدددن مدداء طهدددر 

يغددوث  يعددوق،  صددلى فيدده سددبعون نبيدداً  كددان فيدده نسددر    للمددؤمنال مندده سددار  سددفينة نددوح 
 سددبعون  صددياً أ  أحدددهم،  قددال بيددده   صدددره: مددا ملبددا فيدده مكددر ا  سددألة   حاجددة مددن 

 اْلوائج إال أجابه هللا  فر  بنه كربته.

 أذان اإلسالم يف بيت املقدس
 : بينمددا أ    اْلجددر إذ أعه جربئيددل فهمددزه برجلددي فاسددتيقظا د إَل قددال رسددول هللا 

 د قال: فهل تدري أين أنا. أن قال 
 فقلا: ال َي جربئيل.

 فقال: هذا بيا اصقدس بيا هللا األقصى فيه ا  ر  اصن ر.
مث قام جربئيل: فوضع سبابته اليمىن   أذنه اليمىن فأذن مثىن مثىن يقدول   آخرهدا: حدي 

ثدىن،  قدال   آخرهدا: قدد بلى خي العمل مثىن مثىن، ح  إذا قضى أذانه أقدام الصدالة مثدىن م
 قاما الصالة ا رب. 

 املسجد األقصى يف األدعية
  قد  رمل هاصسجد األقصى(   بدمل من األملبية اصأثورة.

ففي االقبال:  َب و الذي ملباك به سليمان فوهبا لده ملكدا ال ينبغدي ألحدد مدن بعدده 
يده  آلده  سدلم إذ قدال إنو أنا الوهاا،  َب و الدذي سد ر  بده الدرباق  مدد صدلى هللا بل 

تعاَل: سبحان الذي أسرى بعبده ليال من اصسجد اْلرام إَل اصسجد األقصى،  قوله سبحان 
الذي سد ر لندا هدذا  مدا كندا لده مقدرنال  إ  إَل ربندا صنقلبدون،  َب دو الدذي تندزل بده جربئيدل 

 بلى  مد صلى هللا بليه  آله  َب و الذي ملباك به آملم فغفر  له.
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 اء آخر:    ملب
سبحان هللا بما ي ركون، سبحان الذي أسرى بعبده ليال من اصسجد اْلدرام إَل اصسدجد 
األقصددى الددذي َبركنددا حولدده لنريدده مددن آَيتنددا إندده هددو السددميع البصددي سددبحان هللا حددال متسددون 

  حال تصبحون.
 

 
 

 هذا آخر ما أرمل  بيانه   هذا الكتاا  هللا اصوفس للصواا.
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