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ملخص البحث

أنوكیف،األعوامآلالفالتاریخعبریمتدوالذيالشریفالقدسمدینةتاریخبحثنایتناول

الرسولومسارالحرمینوثالثالقبلتینأولىلكونھاوذلكالمسلمینعندعظیمةمكانةللقدس

محمد صلى هللا علیھ وسلم في رحلة اإلسراء والمعراج .

قاومواوالذینالمسلمینسیطرةتحتكانتعندماللمدینةالمشرقالتاریخأیضاالبحثیتناول

منالكاذبةواالدعاءاتوالظلمالغزوأنواعلكافةفیھتعرضتعامألفمناكثرطوالاحتاللھا

وذلكالقدسعلىاألوائلالمسلمونفیھاسیطرالتيالفترةالبحثویذكر،األوروبیینالغزاة

وعمروالولیدبنوخالدالجراحبنأبوعبیدةالعظامالقادةوجودفيالراشدینالخلفاءعصرفي

بن العاص وغیرھم .

لفلسطیناإلسرائیلياالحتاللظلفيوتطوراتھاالفلسطینیةالقضیةعنالبحثیتحدثثم

االنتفاضةقیامإلىأدىممااالحتاللتحتالقدسووضععلیھاالمغتصبینالیھودوسیطرة

القدسعندفاعاوذلكضدهبانتفاضاتوقامواالمحتلعلىالفلسطینیونثار،وكیفالفلسطینیة

وترابھا وتاریخھا ومكانتھا العظیمة عند كل المسلمین .

تعرضتالتيوالحروبوالغزواتللمدینةالحربيالتاریخعلىالضوءنلقيالبحثنھایةفي

لھا على طول تاریخھا .

الكلمات االفتتاحیة :

اإلسرائیلياالحتالل–الفلسطینیةالقضیة–األوائلالمسلمون-عظیمةمكانة–القدستاریخ

– االنتفاضة الفلسطینیة.
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The Summary

Our research talks about the history of Al-Quds Al-Sharif, which

extends throughout history for thousands of years, and how Al-Quds has

a great place among Muslims because it is the first of the two Qiblas and

the third of the Two Holy Sanctuaries and the path of the Messenger

Muhammad, god bless him, on the journey of Isra and Mi’raj.

The research also deals with the bright history of the city when it was

under the control of Muslims, who resisted its occupation for more than

a thousand years, during which it was exposed to all kinds of invasion,

injustice and false allegations from the European invaders, the research

also mentions the era in which the first Muslims took control of Al-Quds

during El- Khulafa' El-Rashidun era in the presence of the great leaders

Abu Ubaida bin Al-Jarrah, Khalid bin Al-Walid, Amr bin Al-Aas and

others.

Then the research talks about the Palestinian-israel conflict and its

developments in light of the Israel invasion of Palestine and the control

of the usurped Jews over it and the placement of Al-Quds under

occupation, which led to the establishment of the Palestinian uprising,
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and how the Palestinians revolted against the occupier and staged

uprisings against it in defense of Al-Quds, its land, its history and its

great position among all Muslims.

At the end of the research, we shed light on the war history of the city

and the invasions and wars it has been subjected to throughout its

history.

Keywords::

The history of Al-Quds - a great place - the first Muslims - the

Palestinian cause - the Israeli occupation - the Palestinian uprising.

المقدمة:

أشرقتأنمنذ،والمؤمنینالمحمدیةاألمةوأعداء،الیھودأعدائھكیدالمسلمینلعبادهبینالذي�الحمد

المدینةإلىالمباركةالنبویةالھجرةبدایةمنالیھودعداوةظھرتاإلسالمنوربزغأنومنذ،الھدىشمس

المنورة ، ینابذونھ بالعداوة ضد اإلسالم و الحاملین لرایة التوحید ، رغبة منھم والقضاء علیھم.

صلىمحمدنبینامعالیھودوعداوةكافة،واإلسالمیةالفلسطینیةاألمةقلبفيمسمومخنجرالیھودأنواعلم

اإلسالمفجرمنذالمسلمونعرفھالقدالتاریخیة،جذورھاولھا،أزلیةقدیمةعداوةوالمسلمینوسلم.علیھهللا

منمنوأقسىأغلظكبدهخلقاالرضوجھعلىیوجدال،والعصورمرعلىتذكرعداوةبعدھاماعداوة،
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المارینبانتظارالذياألرضباطنفيكاللغمأو،والیابساألخضرتأكل،ترحمالنار،اللعینالیھودكبد

من حولھ یكاد ینفجر.

الدولةإرھابالحاضر،العصرفيالیومنشاھدهماوھذا،اھلھوأبیدوااإلسالمدمروا:الغربقالولقد

استخدامفيأخالقيرادعأودینيوازعأيدونمنالفلسطینیینحقفياسرائیلتمارسھالتيالیھودیة

القسوة والعنف والشدة للمسلمین األبریاء في أكناف فلسطین.

واإلرھابوالطغیانالظلمداموماالقیامة"یومظلمات"الظلموالسالم:الصالةعلیھقال،ظلمفيظلم

والكبیروالصغیروالدانيالقاصيبینإدراكدونومنضحایابینتمییزدونمنمكانأيیضرباألعمى

الجاريالجماعيوالقتلالموتبقنابلالمحشوةرؤوسھمفيیدوروماوالشیاب،والشبابوالنساءوالرجال

والذابح الجاریة ھناك یجب أن تتوقف.

التيالدفینةالمؤامراتووعلنًا،وسًرا،نھاًراجھاًراتظھرالیھودیةالمؤامراتخیوطبلفحسبھذاولیس

،والرسلاألنبیاءمھبطالمسلمةفلسطینبالدفيوالمساكنالمنازلنسفإلىتھدفصدورھمفيتكن

ونزول المالئكة األبرار ومسرى الرسول علیھ الصالة والسالم.

والتنفیستسلیةلمجردعنھنتكلمالالمباركاألقصىوالمسجد،المسلمالفلسطینيالشعبعننتكلموعندما

ذكرھاالتيالمباركةالمقدسةاألماكنمناألقصىالمسجدألن،القلممدادالعملیسبقأنیجببلالنفسعن

المسلمینقلوبتطمئنكیفاعلموال،والمرسلیناالنبیاءخاتمالیھوأسرى،العظیمكتابھفيعزوجلهللا

وترتاح نفوسھم ، والمسجد األقصى یئن تحت وطأة األیادي القذرة منذ سنین وقلوبنا تعتصر ألماً وحسرة.....

،واالضطھاد،والتآمرالظلممنالفلسطینيالعربيشعبنالقیھما،الدنیافيشعبیلق"لم!السادةأیھا

والتجاھل الدولي لمأساتھ وحقوقھ وطمس ھویتھ اإلسالمیھ على أرض وطنھ".
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المبحث األول

المسجد األقصى تاریخیًا

األقصىالمسجدعنمنيودفاًعاإسھاًما!الفاضلالقارئإلىنقدمھمتواضعجھد..األقصىالمسجد

المسجدمكانةحولالتاریخیةالحقائقإثباتنحاولالعجالةھذهوفي،فلسطینوبالدالمقدسوبیتالمبارك

األقصى في التشریع اإلسالمي والرد على أكاذیب الیھود ودحض شبھاتھم الباطلة العاطلة.

عامرةكانت،الیومبھاممیزةھيكماتماًمابھامعروفةتكنلموالتيالیوماإلقلیمیةبحدودھافلسطین"إن

من...نوحبنسامإلىمباشرةینتسبالذيالساميالجنسإلىاصلھافيترجععربیةوجماعاتبقبائل

القبائل العربیة من جنوب الجزیرة العربیة. "

القبائلھذهمنفلسطینفياستقرواوالذین،العراقإلىآخروجزءسوریاإلىھاجرجزءالقبائلھذهومن

التيالعربیةاللفظة"كنعان"واسم،البشریةمنفلسطینأرضأقدامھموطأتمنأولھم..الكنعانیونھم

)1(واالنخفاض.الھبوطتعني

منوأول،السماویةالدیاناتاتباعنفوسفيومكانتھالمنزلتھانظًراالعالممدنأقدسمنالقدسمدینةتعتبر

منوفرعاألوائلالعرببطونمنبطنوھمالكنعانیینمنتنحدرالتيیبوسقبیلةمنوھمبھاسكن

قبلسنةآالفأربعةمنذالعربموطنالعربیةالجزیرةمننزحوا:نوحبنسامإلىینسبونحیثالسامیین

المیالد ، وحطت رحالھم حول نبع غزیر فوق أحد جبال القدس.

وأنشأواكنعاناالرضوسمیت،فلسطینفياستقربعضھمأنإذا...العربیةالجزیرةعنرحلوافالكنعانیون

المدن ، ومنھا یبوس وھي القدس.

12-11صربابعةاسماعیلغازيد/االسرائیليالعربيوالصراعالفلسطینیةالقضیة–انظر)1(
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قبلسنةآالفخمسةمنذوالكنعانیینألیبوسیین،العرببالسكانعامرةفلسطینبالدوسائرالقدسكانتوقد

التاریخذلكعلىلناویشھد،فیھاشكالحقیقةھذه،للمسلمینالقدسمعنا،والحقلناالقدس)1(المیالد

تزلزلھالألھلھالحقثبوتألن،انكرواأواالعداءاعترفذلكبعدیضرناوال،األرضوشواھد،والواقع

لملو،تحوزھاالتيوأموالك،تزرعھاالتيوأرضك،تسكنھالذيبیتكأرأیت،األرضلصوصشھادات

ذلكمنیمنعھوما،مالكھاأنھنفسھفيیعرفوھوأموالكعلىیسطوفاللص،علیھامحترًزالھاحامیًاتكن

والشكإلیھیرتقيالفمما)2(نفوسھمفيبذلك،االعداءیعترفاالعداءیعترفردعھعلىقدرتكإال

ریب ، أن القدس جزء ال یتجزأ من دار االسالم إلى یوم القیامة.

...السابقةالسماویةالكتبوفيالقرآنفي:تعالىهللاقررهحقھووإنما،ادعاءلیس،للمسلمین"والقدس

موضعكانأنھعلىللداللة،القدسالمسلمونیفتحأنقبلمسجًدااالسراءسورةفيالكریمالقرآنسماهوقد

)3(یقصدونھ"التوحیدأھلوبقيوحدههللاسجود

ماذلكمن،االقصىالمسجدنحواتباعھاالواجبالفقھیةاالحكاموسن،المقدسبیتفضائلهللارسولبین

)4(غائط.أوببولالقبلتیننستقبلأننھىهللارسولأن،أحمداإلمامرواه

علیھهللاصلىوبین)5(إلیھاإالالرحالتشدالالتيمساجدثالثةأحداألقصىالمسجدأنهللارسولوبین

،الحراممسجد،مساجدأربعةالدجالیقربالالحدیثفيوجاء،األقصىالمسجدفيالصالةثوابوسلم

،المقدسبیتمنبعمرةأھلمنماجھابنوروى،األقصىوالمسجد،الطورومسجد،المدینةومسجد

كانت كفارة لما قبلھا من الذنوب.

أما سنة رسول هللا العملیة : فتظھر في جعل المسجد األقصى قبلة الصالة.

فلسطینإلىالكنعانیینھجرةباب46ص1جشوشھأحمدد/بقلمالتاریخفيوالیھودوالعرب24صالسابقالمصدرنفسانظر)1(

499صشرابحسنمحمدمحمدتصنیف–موثقةتاریخیةدراسةاألقصىوالمسجدالمقدسبیتانظر)2(

501صالسابقالمصدرانظر)3(

ھـ494المتوفيالباجيالولیدأبوللقاضيالصالةكتاب390ص2ممالكموطأشرحالمنتقى)4(

337-336ص2مللبغويالسنةشرح)5(
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أنھممع،المقدسبیتإلىصالتھمفيیتجھونوالمسلمونالرسولكان..مكةفيالصالةشرعتفحین

مكةإلىالقبلةتحولتثم،شھًراعشرستةالمقدسالبیتإلىتوجھواالمدینةقدموافلما،الكعبةبجوار

الصلیبینلطردأرواحھمبذلواالذینھمالمسلمینألنالشرعيبالحقللمسلمینفالقدس،هللایریدھالحكمة

)1(القدس؟فيحقاصحابكانواإذاالقرونھذهكلالیھودكانفأین،عنھصلیبیةحمالتتسعودفعوا

األغبیاءوإخوانھموالصھاینةالیھودوادعاء،باطلفھوباطلعلىبنيوماعاطلباطلالیھودفادعاء

ضعیف بل أضعف من بیت العنكبوت ، والحق أحق أن یتبع والرجوع إلى الحق خیر من التمادي في الباطل.

قوموالغدربالدھاءالیھودأن،النیرةوالعقولالبصیرةوأصحاب،االلبابوأوليالعلمأھلعلىیخفىوال

منھا،باطلعلىأسست،فاسدةمدرسةمنیھودیةدینیةتعالیمیتلقونأنھمحیث،قدیممنذمعروفونبھٌت

إالھيماالشریفالقدسحولالحفریاتوھذه،المؤمراتوتصدراالفتراءاتوتنتشراالكاذیبتنفجر

بنتماودمارھدمالیومویحاولون،الدینویأباھاالعقلیفسرھاالھذااألقصىالمسجدلھدمیھودیةمؤامرة

فيدخانًاتذھبكانتلكنھا،السالمإلىالدعوةصیحاتعلتماوكثیًرا،جبینھابعرققبلمناألجیال

الھواء ، وزلوا في المستنقع وقد خرجوا منھ ، والقدس لنا وللمسلمین.

449صشرابحسنمحمدمحمدتألیف–موثقةتاریخیةدراسةواألقصىالمقدسبیت)1(
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المبحث الثاني

المسجد األقصى مسرى الرسول

لنریھحولھباركناالذياألقصىالمسجدإلىالحرامالمسجدمنلیالبعبدهأسرىالذي"سبحانتعالى:قال
)1(البصیر"السمیعھوإنھآیاتنامن

وقریشالحجرفيرأیتني"لقدوسلم:علیھهللاصلىهللارسولقال:قالعنھهللارضيھریرةأبيعن
،قطمثلھكربتماشدیدةكربةفكربت،اثبتھالمالمقدسبیتمنأشیاءعنفسألتني،مسرائيعنتسألني

منجماعةفيرأیتنيوقد،بھأنبأتھمإالشيءعنیسألونيما،الیھانظرالمقدسبیتليهللافرفعھ:قال
علیھمریمبنعیسىواذا،شنوءهرجالمنكأنھ،جعدضربرجلفإذا،یصليقائمموسىفإذا،األنبیاء
قالالصالةمنفرغتفلما،فأممتھمالصالةفحانتنفسھیعني:صاحبكمبھالناسأشبھیصليقائمالسالم

)2(بالسالم"فبدأني:إلیھفالتفت.علیھفسلمالنارصاحبمالكھذامحمدیا:قائل

عندأنابینما:وسلمعلیھهللاصلىالنبيقالقال:عنھماهللارضيصعصعةبنمالكبنأنس:قتادةعن
فشقوایمانًاحكمةممتلئذھبمنبطستفأتیت،الرجلینبینالثالثةاحدأقبلإذوالیقظانالنائمبینالبیت

)3(وإیمانًا.حكمةملئثمزمزمبماءالقلبفغسل،البطنمراقإلىالنحرمن

ثم)4(علیھفحملتطرفھ،منتھىعندحافرهیضعالبغلودونالحمارفوقأبیضدابةوھوبالبراقاتیتثم
،السالمعلیھجبریلمعانطلقتثمإماًماوالمرسلینبالنبینفیھفصلیت،المقدسبیتإلىاتیناحتىانطلقنا

فأتینا السماء الدنیا ، قیل : من ھذا؟ قال: جبریل. قیل: ومن معك ؟ قال : محمد. قیل: وقد أرسل إلیھ؟ قال نعم.

)5(جاء....المجئونعمبھمرحبا:قیل

.1رقمآیةعشرالخامسالجزء)1(
السالمعلیھمباألنبیاءوسلمعلیھهللاصلىباب80رقمحدیث28صالمنذريللحافظ–مسلماإلمامرواه)2(

278رقمحدیثاإلیمانكتاب–مسلموصحیح–االسالمیةوالشئووناألوقافوزارة–طاأللباني
156ص

.151ص265رقمحدیثاإلیمانكتاب1ممسلمصحیح)3(
االسراءسورة4ص8مالطبريتفسیروانظر150ص264رقمحدیثاالیمانكتاب1ممسلمصحیح)4(

22014رقمحدیث
.122ص1مالعفافيحسینسیدد/تألیفقدساهواهراجع)5(
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وفي روایة ثابت عن أنس بن مالك أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم.

حتىفركبتھقال:طرفھ.منتھىعندحافرهبضھالبغلودونالحمارفوقطویلدابةوھوبالبراقأتیتقال:
اتیت بیت المقدس ، قال: فربطتھ بالحلقة التي یربط بھا االنبیاء.

وإناء،خمرمنبإناءالسالمعلیھجبریلفجاءني،خرجتثم،ركعتینفیھفصلیتالمسجددخلتثمقال:
)1(الفطرةاخترتجبریلفقال،اللبنفاخترت،لبنمن

)2(السماء.علىبناعرجثم

حیثقریشكذبتنيلما:یقولوسلمعلیھهللاصلىهللارسولسمعأنھعنھهللارضيعبدهللابنجابروعن
انظروأناآیاتھعنأخبرھمفطفقت،المقدسبیتليهللافجلى،الحجرفيقمتالمقدسبیتإلىبيأسري

)3(إلیھ.
والسالمالصالةعلیھبھأسريلیلةكانالمعراجأنعلىدلیلالسیاقھذاوفيالبیھقي:قال:كثیرابنقال
)4(مریة.والفیھشكالالذيالحقھوقالھالذيوھذا،المقدسبیتإلىمكةمن

وهللا ما أعظم لیلة االسراء عند ھذه األمة. قال النووي : اجمع العلماء أن فرض الصالة كان لیلة االسراء.
حتىنقصتثم،خمسینبھأسريلیلةالصلواتالنبيعلىفرضت:قالعنھهللارضيمالكبنأنسوعن

جعلت خمًسا ، ثم نودي : یامحمد : إنھ ال یبدل القول لدي ، وإن لك بھذه الخمس خمسین.
،إلیھاالمقدسبیتمنكالطریقالسماءإلىمكةمنفالطریقوإالالبیتینبینلیجمعالمقدسياإلماموقال
فيالمباركةباألرضوانتھائھبمكةالحرامالمسجدمناالسراءرحلةبدء"فيمستو:الدینمحیيوقال

النبواتمبعثشھدتأرضمنبھمایحیطوما،المسجدینھذینقداسةعلىیدلما،األقصىالمسجد
التيالدائمةالقبلةاآلخروكان،للمسلمینتنسىالالتياألولىالقبلةأحدھماكانولھذا،والرساالت

یتوجھون إلیھا كل یوم."

اخترت الفطرة "أي اإلسالم واالستقامة")1(
1م123صالسابقالمصدرراجع)2(
مسلمصحیح–البغاد/دیبترقیم1743ص4433رقمحدیثالتفسیركتاب4مالبخاريصحیحراجع)3(

الفكر.دار/ط276رقمحدیث1ماالیمانكتاب
127ص1مالقدسبحدیثالنفستذكیرانظر)4(
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األنبیاءھؤالءواعترف،هللاعندومكانتھهللارسولخلفمأمومیناألقصىالمسجدفيصالتھمإنثم
ھؤالءودعوة،رسالةبعدرسالةوال،بعدهنبيوال،بعدهوحيفال،والرسالةالنبوةبختم،والمرسلین

أوالیھودیةمنعلیھكانواعماوالتخليبالقرآنواالیمان،االسالمفيبالدخولوأتباعھمألقوامھماالنبیاء
)1(السابقین.االنبیاءطریقعلىأنھمادعواوإن....النصرانیة

االحتفاءھذامثلیكنلمحیثهللاعندومنزلتھقدرهوعلوالعظیمالنبيھذامكانةإلىتشیراالسراءوحادثة
األقصىالمسجدإلىالحرامالبلدمنبھوأسري،وسلمعلیھهللاصلىالنبيسوىالبشرمنألحدوالتكریم

تشریفبعدهماتشریفوذلك،إماًمابھمفیصلي،والمرسلینباألنبیاءولیلتقيالكبرىآیاتھمنلیریھ
)2(احتفاء.بعدهماواحتفاء

المبحث الثالث

المسجد األقصى والفتح االسالمي

فيلناعرضت،الخندقبحفرهللارسولأمرناحینكانلما:قال.عنھهللارضيعازببنالبراءعن
فخرهللا""بسمفقالالمعولفأخذفجاءناهللارسولإلىفاشتكیناالمعاولفیھاتأخذالصخرةالخندقبعض

الثالثةضربثمالمدائنقصرألبصرإنيوهللا،فارسمفاتیحأعطیتاكبرهللا:وقالثلثھافكسربضربةبھا
منصنعاءأبوابالبصرإنيوهللا،الیمنمفاتیحأعطیتاكبرهللا:فقالالحجربقیةفقطعهللابسموقال،

)3(.الساعةھذهمكاني

بیتوفتح،موتي،الساعةأشراطمنستقالوسلم.علیھهللاصلىالنبيعنقالجبل.بنمعاذوعن
دینارألفالرجلیعطىوأن،مسلمكلبیتحرھایدخلوفتنةالغنم،كقعاصالناسیأخذوموت،المقدس

)4(ألفًا.عشراثنابندكلتحتبنًدا.ثمانینفيفیسیرونالرومتغدروأن،فیسخطھا

127صالسابقالمصدرمنواقتباساتاختیارات)1(
175ص6-5مالصابونيللشیخ–الكریمالقرآننورمنقبس)2(
أحمد والنسائي والبیھقي)3(
احمد والنسائي والطبراني والبیھقي)4(
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أقبلاللھم:فقال،العراققبلونظربقلوبھماقبلفقال"اللھمالیمنقبلهللارسولنظرقال:ثابتبنزیدعن
بقلوبھم ونظر قبل الشام ، فقال اللھم اقبل بقلوبھم ، وبارك لنا في صاعنا ومدنا"

هللاوأعز،المكرمةمكةفتحتمأنوبعد،المنورةالمدینةفيالناشئةاالسالمیةالدولةدعائمترسختأنبعد
هللاصلىالنبيأنظارتوجھتالمشرفة.الكعبةربوعفيالتوحیدرایةرفعمنالمسلمونوتمكن،فیھادیننا
كما،النصرانيالرومانيالشركأدرانمنلیطھرھاالشامفيالمقدسبیتصوبوالمسلمینوسلمعلیھ

طھر مكة من دنس الشرك العربي الوثني، وأراد بذلك الخطوة نحو الھدف الكبیر تحریر االرض المقدسة.

وإلیصالوفاتھیومإلىالطریقھذاإلىوسرایاهغزواتھواستمرت،القدسإلىالطریقبفتحالرسولوبدأ
الدعوة ونشر االسالم في الشام.

اختیارفيولعل628سنةفيبالنصریحتفلجاءبالقدسوھوالنبيكتابیتلقىھرقلإلىكتابًاالنبيأرسل
منیتدبروإنما،بقوتھیكنلمالنصرمننالھماإنحكمة...ھرقلإلىالكتابووصولوالمكانالزمانھذا
سطوروھوالتوحیدإلىیدعونبيسیكونإنھالسالمعلیھعیسىلسانعلىهللاخبربمایؤمنأنفعلیھهللا

،التوحیدمعاقلأحدسیكونالقدسأنإلىاشارةفیھ،مجیئھویتوقعونالكتابأھلمنالعارفینعلماءعند
الذینوسلمعلیھهللاصلىمحمدأتباعأمورهوزمامحمایتھیتولىوسوفالمسلمینبأیديیكونأنالبدوأنھ

ال سلطان الدنیا یریدون وال للدنیا یعملون.

،الروممعالجیشفاشتبكرجلآالفثالثةقوامھجیًشاالشامإلىالنبيبعث،الھجرةمنالثامنةالسنةوفي
،الجیشبینالمجاھدینمنالثالثةالقادةواستشھدبالشامالبلقاءأرضفيالمعركةودارتالحربواندلعت
هللارسولعندكانانھأوسبنشدادعنالطبرانيعنوروي،فلسطینمنبالقربالطاھرةدمائھموسالت
إن.علیكلیسفقال.الدنیابيضاقتقال؟شدادیامالك:فقال،بنفسھیجودوھووسلمعلیھهللاصلى
)1(تعالى.هللاشاءأنفیھمأئمةبعدكمنوولدكأنتوتكون،سیفتحالمقدسوبیت،ستفتحالشام

الجیشقادةكباراستشار،اإلسالمیةالقواتقائدالجراحبنعبیدةأبيالصحابيیدعلىدمشقفتحتمأنبعد
هللارضيالخطاببنعمرالمؤمنینأمیرباستشارةعلیھفأشارواالموحدینوأبطالالمسلمینفرسانومعھ
االنبیاءمھبطالمقدسبیتنحوالمشاعرتحركتوھنا،المقدسبیتإلىبالتوجھالردفجاء،)2(عنھ

الحرمینبعداألولىالمكانةیحتلالذيالبیتذلك،والسالمالصالةعلیھالرسولومسرىوالمالئكة
الشریفین.

83صاالقصىوالمسجدالمقدسبیتقضیةراجع)1(
54صوالتاریخالحقیقةاألقصىالمسجد–42صللندوي–فلسطینوقضیةالمسلمون)2(
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أو......أوالجزیةیبذلونأو،اإلسالموإلىهللاإلىیدعوھمإیلیاأھلإلىكتبدمشقمنأبوعبیدةفرغلما
منالجراحبنأبوعبیدةوفرغ،المقدسبیتالعاصبنعمرووحاصر،إلیھدعاھمماإلىیجیبواأنفأبو

وكان،علیھموضیقالمقدسبیتوحاصر،بجیشھوسارحمصالصامتبنعبادةفولى،الشامتطھیر
أبيمنفطلبوا،التسلیممنمفرالأنوأدركواأشھرأربعةاستمرالذيحصارھمطالقدالمقدسبیتأھل

المؤمنینأمیرالصلحیعقدوالمتوليمقدمتھمعلىیكونوأن،الشاممدنصلحمثلعلىیصالحھمأنعبیدة
الولیدبنخالدذلكعلىشھدالصحابةمنبجمعبالجابیةالصلحكتابةوتمتعنھهللارضيالخطاببنعمر

المطلبعبدبنالعباسمقدمتھمفيسفیانأبيبنومعاویة،عوفبنوعبدالرحمن،العاصبنوعمرو،
)1(القدس.أھلمنووفد

دورجاءحتىوشرابطعاملھمیطبولم،المدةھذهفيعیشللمسلمینیھنألم،سنینحكمھمفيبقيوقد
العادلةاإلسالمیةالوالیةإلىوضمھالمسلمینإلىالقدساستردالراشدةخالفتھفيالخطاببنعمرالخلیفة

الساعة.قیامإلىالعدلودولةساعةالظلمفدولة)2(

مملوكةاألرضتكونأنوبشرط.الخطاببنعمرالخلیفةیدعلىصلًحاالمقدسبیتمدینةفتحتمھكذا
ألنفسھمأمانًاعنھهللارضيعمرأعطاھمالعمریةالعھدةأوالصلحكتابفيوردماذلكویؤید،للمسلمین
)4(الجبال"تحملھال،عظیمأمرالقدسمنعنده"وكان.)3(ولكنائسھموأموالھم

كانالذيزنكيالدیننورظلفينشأقدوكان،الدینصالحالقدسفاتحالراشدالباسلالمجاھددوروجاء
یحتاجطردھمأنیعرفوكان،المسلمینإلىالقدسوإرجاع،البالدمنوطردھم،الصلیبیینمطاردةھمھ
العربيالعالممنكبیرقسمفاتخذ،واحدةقیادةتحتاالسالمأقالیمضمفيجھدهفبذل،المسلمینوحدةإلى

تحت لوائھ ، محققًا بذلك وحدة االمة ، مما مكنھ من إعالن الجھاد ضد الصلیبیین.

الصلیبیینمحاربةفيالقاهعمایقلالما،المصاعبمنالمسلمینوحدةسبیلفيالدینصالحالقىوقد
وطردھم من الوطن االسالمي.

المقدسوبیتاألیوبيالدینصالح–العامةخصائصھالمقدسبیت–متنوعةكتبمناقتباسات)1(
والمسجد األقصى وغیره.

المسلمون وقضیة فلسطین – أبوالحسن الندوي.)2(
.66صبشیرعثمانمحمدد/حولھوماالمقدسبیتكتابراجع)3(
قالھ أدیب الھند أبوالحسن علي الحسني الندوي)4(
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إلىالدینلصالحمعاصرینكانواألنھممعھعاشواالذینأولئكآثارخاللمنالجھادیةلسیرتھعرضوھذا
إلىالمبادرةعنالدینصالحعاقتأمورولكناالسالميالوطنمناللدودالعدووطردالجھادیریدالشام

وأماإلیھ،كتبھمما،األلمھذاوقععلیھیخففالقاضيإلیھفكتب،شدیًداألًمالذلكالسلطانفتألمالجھاد،
قدرعلىوالثواب...ألجلھا.بیتھمنخرجالتيالفریضةمنعاطلھاینقضيأوقاتعلىالمولىتأسف

،اإلسالمواعداء،االسالمأھلبینالقضیةوفصلاألیامأقلفيالعظامالفتوحفتحالمولىأنولومشقتھ....
)1(طویت.واالنتظاربالمرابطةالمكتسبةالبروصحائف،قضیتقدالجھادتكالیفلكانت

ھذااستخالصفیھیتحققالوقتانقضاءمنوتألمھالجھادإلىالدینصالحوشوقبیدالرسالةھذهومن
الجزء المغتصب من أرض الوطن.

علىوغلب،قلبھعلىاستولىحبًاالجھادإلیھوحببالدنیافيرغبةكلالدینصالحنفسمنهللانزعوقد
مفتتًحاأومحاصًراأو،لألعداءمقاتالًالخیامفيالسنواتھذهجلقضىلقد،الشدائدعلیھوھون،نفسھ

ومھدتوقادتھمالصلیبینامراءفیھااستسلمالتيھـ583سنةحطینمعركةوكانتوحصونھملقالعھم
عاشتالشریفینوالمعراجاالسراءذكرىیومھـ583الجمعةیوموفي،المقدسبیتتحریرأمامالطریق

تسلیماتفاقیةعلىورؤسائھموقادتھموأمراؤھمالصلیبینملوكوقععندماتاریخھاأیامأفضلاالسالمیةاالمة
المدینة المقدسة إلى القائد المسلم الفاتح صالح الدین االیوبي والرحیل عنھا مقابل األمان.

المبحث الرابع

منزلة المسجد األقصى المبارك

منلنریھحولھباركناالذياألقصىالمسجدإلىالحرامالمسجدمنلیالًبعبدهأسرىالذي"سبحانتعالىقال

آیاتنا إنھ ھو السمیع البصیر"

وقولھ تعالى: "یقوم ادخلوا األرض المقدسة التي كتب هللا لكم"

وقال تعالى: "ولسلیمان الریح عاصفة تجري بأمره إلى األرض التي باركنا فیھا"

ھذه اآلیات الكریمة توضح وتصرح مكانة المسجد األقصى المبارك ومنزلتھ الالمعة عند االسالم والمسلمین.

اقتباسات من كتاب تاریخ القدس وحاضرھا – اعداد نخبة من المختصین.)1(
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مسرىأنھالقولویكفیك،واألرضالسماواتمادامتالصادقینالمسلمینقلوبفيالعطرةذكراھاوستبقى
علیھموالمرسلیناالنبیاءفیھاصلىالتيالمقدسةوالبقعةالمباركةواللمعةوسلمعلیھهللاصلىالرسول
إالالرحالتشد"ال:والسالمالصالةعلیھقالالصحیحینففيوسلم،علیھهللاصلىبإمامتھوالسالمالصالة

)1(األقصى"والمسجد،الحراموالمسجد،ھذامسجدي،مساجدثالثةإلى

فنشطهللاإلىوقربانًاالعبادةألسبابتسھیالالمقدسبیتبنىلماالسالمعلیھسلیمانان:النسائيسننففي
حتى أقامھ عالي االركان شامخ البنیان.

كیومخطیئتھمنیخرجھأنفیھالصالةإالینھزهالأحدیأتنیھالالمسجدبناءمنفرغحینعزوجلهللاسأل
غفرالمقدسبیتفيصلى"منوسلم:علیھهللاصلىهللارسولقالقال:ھریرةأبيوعن،)2(أمھولدتھ

وكان،درجاتأربعةورفع،لھغفرالمقدسبیتمسجدأتىومن:روایةوفي،)3(كلھاذنوبھلھهللا
الصالةإالینھزهالالسالمعلیھسلیمانلدعاءماءیشربوالفیھفیصليالمقدسبیتیأتيعمربنعبدهللا

فیھ"

مرعلىتزارالتيالثالثةالمساجدھذهأفضلیةعلىتدلوالسنةالكتابمنالقاطعةوالبراھیناالدلةھذه

وسمي،إلیھاوخرجالوفاءویلزمھیجبفإنھفیھاصالةنذرفمناألرضوجھعلىالمساجدعلىالدھور

األقصى النھ أبعد المساجد من المسجد الحرام كان یزار ویعظم بالزیارة.

،مسرائيعنتسالنيوقریشالحطیمفيقریشرأتني"لقدوسلم:علیھهللاصلىقال:قالھریرةأبيعن
بیتليهللافرفعقالقط.مثلھكربتماشدیًداكربًافكربت،أثبتھالمالمقدسبیتعنأشیاءعنفسالتني
سألونيفما،عینطرفةفيبلقیسعرشأحضرفقدفیھاستحالةوالمعجزةابلغھذاإلیھانظروأناالمقدس

عن شيء إال أنبأتھم بھ"

هللاصلىالنبيواستخبروالھم،وینعتھإلیھینظرفطفق،قصیرةخاطفةلحظةفيبعیدةعوالملھجليماھذا
علیھ وسلم عن صفة بیت المقدس فوصفھ لھم ولم یكن رآه قبل ذلك.

اقتباسات من كتاب تاریخ القدس وحاضرھا – اعداد نخبة من المختصین.)1(

.111صشرابحسنمحمدمحمدتألیف–االقصىوالمسجدالمقدسوبیت18صالمقدسلبیتاالسالميالمؤتمر

1197رقمحدیثالمقدسبیتمسجدبابوالمدینةمكةمسجدفيالصالةفضلكتاب90ص3مالباريفتح)2(
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رقماذكرلمولكنالكتابفيقرأتھاالتياألخیرةوالفقرة115–107صالمقدسيالمرجيالمعاليأبي–المقدسبیتفضائل)3(

الصفحة ، ھذا ال یعني غیر وجود وغیر مذكور.

الحاالتھذهبینالمسافةھذهكل،المقدسبیتمنالدنیاالسماءإلىبھالعروجكانذاتھااللیلةوفي

واللحظات لیست بعیدة ، وال یغیر من طبیعة ھذه الواقعة شیئًا.

الذيالمطلقالقادرالخبیراللطیفمنمختارةرحلةكانتاألقصىالمسجدإلىالحرامالمسجدمنوالرحلة

ھذهفي،وسلمعلیھهللاصلىالرسولشاھدھاالتيوالحقائقالواقعةتقصيفيغرابةفال،شئیعجزهال

التيالوجیزةالبرھةفيواحدةلیلةوفيواحدآنفيرآھالقد،شططوالفیھاوكسالطبیعتھاعلىالرحلة

لم یبرد فیھا فراش رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أیا كانت صورتھا وكیفیتھا .

المسلمونإلیھاصلىالقبلتینوأولىإلیھاإالالرحالتشدالالتيالثالثةالمساجدأحدھواألقصىالمسجدإن

هللاصلىالرسولبھأخبركماالمنشروصعیدالمحشرأرضوھي.شھًراعشرةسبعةأوشھًراعشرةستة

تقوىمنفإنھاهللاشعائریعظم"ومن:تعالىلقولھاألولىالعصورمنذالدینیةالشعائرأعظمومنوسلمعلیھ

)1(القلوب"

الكتابإلیھاأشارالتيالدینیةلمكانتھانظًرا)2(ربھ"عندلھخیرفھوهللاحرماتیعظم"ومن:تعالىوقولھ

الشریفالقدسمدینةوفضلالمنیفاألقصىالمسجدفضلمنوردلماونظًرا،المأثورةواألقوالوالسنة

رفاتھموموارةأرضھاعلىالصالحینمأوىاإلسالمیةالعصورمدىعلىاصبحتفإنھابھاالعبادةوفضل

في بطن ترابھا.

بیتالمسكننعم:�قالالمقدسبیتعنوسلمعلیھهللاصلىهللارسولسألتعنھاهللارضيمیمونةعن

:قال.ذلكیطقلمفمن"قالتسواهفیماصالةبألفصالةفیھصلىومنالمقدسبیتالمسكننعمالمقدس

)3("زیتًاإلیھفلیھد

32االیة–الحجسورة)1(
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30االیة–الحجسورة)2(
293ص4مالسیوطيلإلمامالمنثورالدرتفسیر)3(

السیئاتفإن،البیتھذامنبنااخرجنافعیا،المقدسببیتوھو،قالأنھعنھماهللارضيعمرابنعن

تضاعف فیھ ، كما تضاعف الحسنات.

والسنةشھر،كألففیھوالشھر،یومكألففیھالیوم،المقدسبیتفيكعبعنالواسطيوأخرج
)1(الدنیا.السماءفيماتوكأنمافیھماتومن،سنةكألففیھ

لماالسالمعلیھسلیمانأنوسلمعلیھهللاصلىهللارسولقال:قالعمربنعبدهللاعن
یصادفحكًماسألھ،الثالثةأعطاهیكونأنأرجووأنا،اثنتینفاعطاه،ثالثًاربھسألالمقدسبیتبنى

یریدالبیتھمنخرجرجلأیماوسألھ،إیاهفاعطاه،بعدهمنألحدینبغيالملًكاوسألھ،إیاهفأعطاهحكمھ
الصالة في ھذا المسجد یعني بیت المقدس خرج من خطیئتھ كیوم ولدتھ أمھ.

)2(ذلك"أعطاههللایكونأننرجو"ونحن:وسلمعلیھهللاصلىقال

فيوضعمسجدأيهللارسولیاقلتقال:عنھهللارضيذرأبيعنالبخاريصحیحففي

)3(.سنةأربعونقالبینھما؟كمقلت،األقصىالمسجدقالأي؟قلت،الحرامالمسجد:قالأول؟األرض

والمقدس : في اللغة المنزه ، قال تعالى : ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.

القدسللسطلقیلھذاومننطھره،أيقدسھأطاعكبمننفعلوكذلكلكأنفسنانطھرأيلكنقدس:معناه

ألنھ یتقدس منھ أي یتطھر قال : ومن ھذا بیت المقدس ، أي البیت المقدس المطھر الذي یتطھر بھ الذنوب.

293ص4مالسابقالمصدر)1(
293ص4مالمنثورالدرتفسیرراجع)2(
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1260ص3243رقموحدیث–1231ص3186رقمحدیثاالنبیاءكتاب3مالبخاريصحیحانظر)3(
.3366رقمحدیثاالنبیاءأحادیثكتاب502ص6مالباريفتح–البغادیبمصطفىد/تحقیق

بھ....یتبركونالنصارىوصبیانمقدسللراھبقیلومنھ،المباركأيالمقدسبأرضالمراد:قتادةوقال

قال،علیھالمطلعیستحسنھحتىمنھاشيءذكرمنوالبدكثیرةالمقدسبیتوفضائلثوبھ،یتمزقحتى

المقدس،بیتھيقال،للعالمینفیھاباركناالتياألرضإلىولوطًاونجیناهتعالى:قولھسلیمانبنمقاتل

وامھمریمابنوجعلنا:تعالىوقولھ،المقدسبیتیعني،األیمنالطورجانب:وواعدناكمتعالىوقولھ

ترفعأنهللاأذنبیوتفيتعالى:وقولھ،المقدسالبیت:قال،معینقرارذاتربوةإلىوآویناھماآیتین

، البیت المقدس.ویذكر فیھا اسمھ

بیتمنالسماءإلىمریمبنعیسىهللاورفعالسماءفيصلىفكأنماالمقدسبیتفيصلىمنالخبروفي

)1(والمزور.بالزائرمرحبًالھاالمقدسالبیتإلىحجاجھابجمیعالكعبةوتزفھبطإذامھبطوفیھالمقدس

166ص5مالبغداديللحمويالبلدانمعجمراجع)1(
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واتمھبناهالسالمعلیھداودأنذكرانھعلىیذكرشيءفیھلیسالذھبمروجوفيبیروتصادردارط
–ط233ص2مالذھبمروجراجع....الضحاكبناهالذيانتزعموالمجوس،أبیھوفاةبعدسلیمان

دار االندلس بیروت.

المنطقةھذهفياالھتماممعظمتحتلالیھوديالعربيالصراعلبھيالتيالفلسطینیةالقضیةمازالت

أصبحت ھي قضیة كل العراب.

بذلكلتضع،االنتفاضةاندلعتثمالداخلیةوالثورات،الیھودالمستوطینلمقاومةفلسطینیةأحزابوتأسیس

أن1987عامدیسمبر9منذاالنتفاضةأثبتتفقد،الیھوديالعربيالصراعتاریخفيجدیدةمرحلةبدایة

فقاوم،منھاالخوفعقدةحطمالفلسطینيالشعبأناالحتالللسلطاتوأثبتت،وھشضعیفاالحتاللھذا

أوضاعمعالتعایشأنكذلكاالنتفاضةاثبتت،مثیللھیسبقلمبشكلالعالمضمیروھز،بالحجارةالسالح

االحتالل ال یتحقق بطول المدة وأن دوام الحال من المحال .

عامأغسطسففي.المتراكمالفلسطینيالشعبيالغضبالنفجارشرارةسوىاالنتفاضةاندالعحادثیكنلم

فيالفلسطینیةالمقاومةأیديعلىالیھوديالعسكریةالشرطةقائدمصرعاثر،غزةانتفاضةاندلعت1987

أربعةاستشھادإثرم1987عامأولكانوندیسمبر9فياالنتفاضةاندلعتالغربیةالضفةوفي،غزةقطاع

خرجعندمااالحتجاجموجةانطلقت،وعسكریةشحنسیارةمعمتعمدمروريحادثفيفلسطینینعمال

فاندفعتاالحتاللقواتبھمتحرشتثمالشھداءمقابرزیارةإلىالفطرصالةبعدالعودةمسجدمنالمصلون

االنتفاضة في مختلف انحاء الضفة وقطاع غزة.

واحتلتبسرعةالفلسطینياالجماعحازتوالتيفتحالفلسطینیةالتحریرحركةالمقاومةحركاتأبرزومن

المركز القیادي في المنظمة.

،الفلسطینیةالتحریروجبھةالفلسطیني،الشعبيالنضالجبھة،فلسطینلتحریرالشعبیةالجبھةأیًضاھناك

)1(فلسطین.لتحریركثیرةأحزابتكونتذلكوغیر
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1789ص2مالسیاسیةالعلومموسوعةراجع)1(

المبحث الخامس

فتوحات وغزوات

ثالثةمنتتألفھجریة8سنةفيالشامبالدإلىإسالمیةقوةأول.وسلمعلیھهللاصلىالنبيأرسل●

آالف رجل مسلم ، وكان أول عمل عمل حربي للمسلمین خارج الجزیرة العربیة.

معواشتبكالشمالنحوألفًاوعشرینبأربعةیقدرجیًشابكرأبووأعدوسلمهللاصلىالنبيوفاةبعد●

الروم . ودارة معركة ، وكسر شوكتھم وانتصر المسلمون على الروم .

كبارعلیھوشھدبالجابیةالصلحكتابةوكتبصلُحاالخطاببنعمربیدالمقدسبیتفتحتم●

الصحابة.

الثاني.خصرأغارحینأخرىمرةللخطرفلسطینأمنتعرضم611عاموفي●

ثیودورنفسھاالسنةفيھزمواثمم634عامساجیوسفلسطینجنوبيحاكمالمسلمونھزملقد●

شقیق ھرقل.

أشھر.أربعةالحصارودارم636عامالمقدسببیتالمسلمینجیوشحاصر●

وعسقالنویافاونابلسقیصریةمنابتداءالباقیةاألجزاءففتحواالمسلمونتقدمالقدسفتحوبعد●

وغیرھا حتى غزة... من بلد فلسطین.

.م750عامحتىم616عاماالمويالعھدفيفلسطینعلىاالسالميالحكماستمر●

القیامةكنیسةدمرواالذینالقرامطةثورةعقبالقدسإلىالمسلمینمنكثیراتجھم929سنةوفي●

م.831عامعلیھااستولواقدالیھودكانالتي

وألمانیا.فرنساملكيبقیادةم1147سنةالثانیةالثانیةالصلیبیةالحملةجاءتالصلیبیینقوةوبعد●

20



التركمانیونھاجمحیناإلسالميالفتحبعدمرةألولللخطرفلسطینأمنتعرضم1072سنةوفي●

السالجقة القادمون من بالد خراسان .... واحتل الجینرال الخوارزمي القدس.

فتح/1187عاموفي،مقاومةبدونویافاوقیصریة،نابلسهللارحمھاألیوبيالدینصالحغزا●

القدس بعد حصار دام أسبوعین.

مكةالحتاللعقیمةبمحاولةقامأنبعدللجھادهللارحمھالدینصالحأثرشاتیلونديرینالد●

والمدینة عبر البحر االحمر.

القدس.حاكمأصبحالذيم1099عامبوبلوناوففريجودبقیادةالقدسالصلیبیوناستولى●

أعلن حفید فیلیب أغسطس حین دخل دمشق أمام قبر صالح الدین ھا نحن قد عدنا یا صالح الدین.●

،مرتیندمشقواحتلوا،فلسطینشرقمحلھموجلوااألیدومینمواطن300األنباطھاجموا●

وبذلك،الیھودضدالرومانیساعدوناألنباطوكان،الیھودمعدائمةحربفياالنباطوظل

اكتسبوا كراھیة الیھود.

م1147عامفيوالثانیةم1099عامفياألولى،متعددةحمالتفلسطینعلىالصلیبونھاجم●

م1239والسابعةم1229والسادسةم1215والخامسةم1102والرابعةم1189عامفيوالثالثة

)1(م.1270والتاسعة1248والثامنة
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اقتباسات وتلخیص من كتاب تاریخ فلسطین القدیم للمؤلف الشیخ الدكتور ظفر االسالم خان.)1(

الخـــــــاتــــــمـــــة

وظھرتبدت،الھدىشمسأشرقتأنفمنذ،الیھوداعدائھمكیدالمسلمینلعبادهبینالذي�الحمد●

االسالمضدوالبغضاءبالعداوةینابذونھالمنورةالمدینةإلىالنبویةالھجرةبدایةمنعداوتھم

والحاملین لرایة التوحید ، رغبة منھم والقضاء علیھم.

األرضباطنفيكاللغمأووالیابساألخضرتأكل،ترحمالنارالعدائیةسلوكھمفيالیھودإن●

حقفيالحاقدینالیھودیمارسھالذيالیھودیةالدولةوإرھاب،ینفجریكادحولھالمارینبانتظار

إنھافلسطینوأكنافأطراففياألبریاءللمسلمینوالشدةوالعنفالقسوةواستخدام،الفلسطینین

رعد وبرق ، وصاعقة تكاد تسقط علیھم.

جھاًراتظھروالمتشددةالمتطرفةالصھیونیةالمؤمراتخیوطبلفحسبھذاولیس،ظلمفيظلم●

فيالمحدقاالكبرالخطرھواالرھابوكذلكوحسرةألًماتعتصروقلوبنا،وعلنًاسًرا،ونھاًرا

،حیرانفیھمالحلیمتذرعظیمةفتنةوتلكھذا،الفلسطینیننحوالیھودیمارسھالذي،المنطقة

،وطامعةحاقدةعصابةھيالیھودأنالقولوجملة،الحكیموحكمةالرأيذيرأيفیھاویضل

قذرة ومحور الشر وأم الخبائث.

منالمرابطینلقتالوالكفرالشركوجحافل،السائبةوالقرود،العذرةالخنازیرتجمعتلقد●

ویأباهالعقلیقرهالالبغیضاالحتاللوھذا،ودینعقلولنا،األبطالوالجاھدینالنضالالمسلمین
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دارفيهللامنلھیكنلملمنالدنیافيخیروال،واألرضالسمواتدامتما،باقواالسالم،الدین

المقام نصیب ، متاع قلیل والزوال قریب ، فالیھود بذرة الشر ، أصاب شرھم وسبق شرھم.

غالظالقلوبشداد،الخبیثةاللئیمةبأفعالھمیلیقكما،الغلیظةالجاسیةالیھودطبیعةآنفًاعلمتلقد●

صلبشعببأنھمالتوراةعنھمتعبركماطبیعتھمحقیقةبیانمعوذلك–تلین.الوالطباعاألعصاب

الرقبة ، وال یحمل لإلنسانیة رحمة .

ھذهوفيوفلسطینالمقدسبیتعنمنيودفاًعاإسھاًماإلیكنقدمھمتواضعجھدھذا:الفاضلأخي●

االسالميالتشریعفيالمباركاألقصىالمسجدمكانةحولالتاریخیةالحقائقاثباتنحاولالعجالة

والرد على أكاذیب الیھود ودحض شبھاتھم الباطلة العاطلة.

الجنسإلىأصلھافيترجععربیةوجماعاتبقبائلعامرةكانتاإلقلیمیةبحدودھافلسطینإن●

،سوریاإلىھاجرمنھاجزء،العربیةالقبائلمننوحبنسامإلىمباشرةینتسبالذيالسامي

یبوسقبیلةوھمبھاسكنمنوأولالكنعانیونھمبفلسطیناستقرواوالذینالعراقإلىآخروجزء

لناویشھد،فیھاشكالالحقیقةھذه،الیبوسیینالعرببالسكانعامرةفلسطینوبالدالقدسوكانت

لصوصشھاداتتزلزلھالألھلھالحقثبوتألناالرضوشواھدوالواقعالتاریخذلكعلى

االرض.

إالالرحالتشدالالتيمساجدثالثةأحداألقصىالمسجدأنوسلمعلیھهللاصلىهللارسولوبین●

ودفعواالصلیبینلطردارواحھمبذلواالذینھمالمسلمینألنالشرعيبالحقللمسلمینفالقدسإلیھا..

فادعاءالقدس؟فيحقأصحابكانواإذاالقرونھذهكلالیھودكانفأین،عنھصلیبیةحمالتتسع

خیرالحقإلىوالرجوع،یتبعأنأحقوالحق،باطلفھوباطلعلىبنيوماعاطلباطلالیھود

من التمادي في الباطل.
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قائمة بالمراجع

بالقاھرةالعربيالكتاب-دارالقرآنألحكامالجامعھ ١٣٨٧احمدبنمحمد-القرطبي.1

ابنالمشرفالمعانيابي-االمامالمقدسبیتفضائلم٢٠٠٢الدیننصرایمن-االزھري.2

بیروت١طالعلمیھالكتبدار_المرجي

بیروتالعربيالفكردارالمأثوربالتفسیرفيالمنثورالدر-ھ ١٤٠٣الدینجالل...السیوطي.3

١ط

2ط–الحلبيالبابيمصطفىنشرالترمذيسنن٢طھ ١٣٩٨محمداحمدشاكر.4

١طسوریاالحدیثدار-دواودابوسننھ ١٣٨٩عزتالدعاس-.5

٢طبیروتصادردار-البلدانمعجم-٢٠٠٦یاقوتالحموي-.6

العلمیةالكتبدارمحمدمفیدد.شرح-الذھبمروج-م٢٠٠٨الحسینبنعلي-المسعودي-.7

.١طبیروت

العلمیةالكتبدار-شاكرمحمودتحقیقمالكموطأشرحالمنتقاةم٢٠٠٩الولیدابو-الباجي.8

بیروت

بیروت.دمشق_االسالميالمكتب_٢ط-للبغويالسنةشرحم١٩٨٣شعیب-االرناؤوط.9

القلمدار_موثقةتاریخیةدراسةواألقصىالمقدسبیت-م١٩٩٤حسنمحمدمحمد_شراب.10

١ط.دمشق
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العراق.واالعالمالثقافةوزارةالتاریخ-فيوالیھودالعرب١٩٨١احمدد.-سوسة.11

والتاریخ.الحقیقةاألقصىالمسجدمجلھ_م٢٠٠٤عیسي_القدومي.12

الكویت.جامعة-السیاسیةالعلومموسوعة-م١٩٩٤محمودمحمد_ربیع.13

مكتبةاإلسرائیلي_العربيوالصراعالفلسطینیةالقضیة_م١٩٨٩اسماعیلغازيد.ربابعة_.14

الرسالة الحدیثة.
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