
بسم اهلل الرحمن الرحيم
والسنةالمقدس فً القرآن بٌت 

ًوالوجدان اإلسالم
عبد السالم البسٌونً



:المثلث األكـر في الكوف على اإلطالؽ



القدس وما حولها
    



البركات الربانية

 سٌدي ابن عباس قال( مٌنوالتٌن والزٌتون وطور سٌنٌن وهذا البلد األ: )تعالىتبارك و فً قوله•
وطور سٌنٌن الجبل الذي كلم ، والزٌتون بالد فلسطٌن، التٌن بالد الشام: رضً هللا تعالى عنهما

.شرفها هللا تعالى مٌن مكةوالبلد األ، هللا علٌه موسى علٌه السالم

سبحان الذي أسرى بعبده لٌالً من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى ): وفً بركتها قال تعالى•
.1: اإلسراء ( الذي باركنا حوله لنرٌه من آٌاتنا إنه هو السمٌع البصٌر

ولسلٌمان الرٌح ): وبركتها قدٌمها ببركات هللا تعالى على األنبٌاء السابقٌن، قال عز من قائل•
.81 :األنبٌاء ( وكنا بكل شًء عالمٌن، عاصفة تجري بأمره إلى األرض التً باركنا فٌها

(  إلى األرض التً باركنا فٌها للعالمٌن اونجٌناه ولوطً )فً قصة إبراهٌم ولوط علٌهما السالم •
.71 :األنبٌاء 

وجعلنا بٌنهم وبٌن القرى التً باركنا فٌها قرى ظاهرة وقدرنا فٌها : )وقال تعالى فً قصة سبأ•
.18 : سبأ( السٌر سٌروا فٌها لٌالً وأٌاماً آمنٌن

قال ابن  .50 :المؤمنون( وجعلنا ابن مرٌم وأمه آٌة وآوٌناهما إلى ربوة ذات قرار ومعٌن)•
.هً بٌت المقدس: عباس



:في السنة المشرفة
   
البراء بن عازب أّف النبي صلى اهلل عليو وسلم كاف أوؿ ما قدـ المدينة نزؿ على أجداده سيدي روى البخاري عن •

..اأو سبعة عشر شهرً ا وأنّو صلى ِقَبَل بيت المقدس ستة عشر شهرً ، أو أخوالو من األنصار
  :فقاؿ صلى اهلل عليو وسلم !أفتنا في بيت المقدس: يا نبي اهلل :عن ميمونة موالة النبي صلى اهلل عليو وسلم قالت•

 :رضي اهلل تعالى عنها قالت( فإف صالة فيو كألف صالة فيما سواه ؛ائتوه فصلوا فيو ؛أرض المنشر والمحشر)
فإف من أىدى لو  ؛ يسرج فيو افليهد إليو زيتً ) :أرأيت من لم يطْق أف يتحمل إليو أو يأتيو؟ قاؿ صلى اهلل عليو وسلم

.رواه أحمد وابن ماجو( كاف كمن صلى فيو
ال يضرىم من ، لعدوىم قاىرين ،ال تزاؿ طائفة من أمتي على الدين ظاىرين) :مرفوًعاوفي مسند أحمد بن حنبل  •

قاؿ صلى اهلل  ؟وأين ىم :يا رسوؿ اهلل: قالوا (حتى يأتيهم أمر اهلل وىم كذلك؛ خالفهم وال ما أصابهم من البالء
(.في بيت المقدس وأكناؼ بيت المقدس: )عليو وسلم

من أىّل بحجة أو عمرة من المسجد األقصى إلى المسجد الحراـ غفر اهلل ما تقدـ :)قاؿ صلى اهلل عليو وسلمو •
.أبو داود( وجبت لو الجنة) :، أو قاؿمن ذنبو

الصالة في المسجد الحراـ بمائة ألف ) :ضي اهلل عنو مرفوًعاأبي الدرداء ر وأخرج البزار والطبراني عن سيدي •
.(والصالة في بيت المقدس بخمسمائة صالة، والصالة في مسجدي بألف صالة، صالة

  .والمسجد األقصى ، ىذا،المسجد الحراـ :ال ُتشّد الرحاؿ إال إلى ثالثة مساجد): وفي البخاري وغيره مرفوًعا•



ومسؤولية األمة.. االرتباط األبدي
رسوؿ سيدنا رضي اهلل تعالى عنو سأؿ ذر اأبسيديفي سنن النسائي أف 

المسجد : )قاؿ ؟أي مسجد وضع أوال :اهلل صلى اهلل عليو وسلم
المسجد ) :صلى اهلل عليو وسلم قاؿ ؟ثم أي: قلت(الحراـ

، اأربعوف عامً ) :قاؿ صلى اهلل عليو وسلم؟ وكم بينهما :قلت(األقصى
(!فحيثما أدركت الصالة فصل ؛واألرض لك مسجد

وبين المسجدين؟.. ما االرتباط بين بيت المقدس ومكة شرفهما اهلل   •
ىل انفرد بيت المقدس بما لم تنفرد بو مكة والمسجد الحراـ؟   •



دالالت

ما داللة اإلسراء؟ •
ما داللة المعراج؟•
ما داللة حرص الفاروؽ رضي اهلل تعالى •

عنو على فتح بيت المقدس؟   



:من الذاكرة التاريخية لبيت المقدس
         



لى إحينما أسري برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم من مكة يروي ابن إسحق في سيرتو أنو        
ىل لك يا أبا بكر في : فقالوا لو رضي اهلل عنو لى أبي بكرإذىب الناس  ،بيت المقدس

؟ !لى مكةإيزعم أنو قد جاء ىذه الليلة بيت المقدس وصلى فيو ورجع ، صاحبك
  !إنكم تكذبوف عليو :رضي اهلل عنوفقاؿ لهم        
!  بلى، ىا ىو ذاؾ في المسجد يحدث بو الناس: فقالوا       
فواهلل إنو ! واهلل لئن كاف قالو لقد صدؽ، فما يعّجبكم من ذلك: رضي اهلل عنوفقاؿ أبو بكر        

! ليخبرني أف الخبر ليأتيو من اهلل من السماء الى األرض في ساعة من ليل أو نهار فأصدقو
!فهذا أبعد مما تعجبوف منو

أحدثت ىؤالء القـو : يا نبي اهلل: لى الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم فقاؿإثم أقبل حتى انتهى    
يا : رضي اهلل عنوقاؿ ف (نعم): أنك جئت بيت المقدس ىذه الليلة؟ قاؿ صلى اهلل عليو وسلم

!نبي اهلل فصفو لي، فإني قد جئتو
فجعل الرسوؿ الكريم يصفو ألبي  (حتى نظرت إليو ،فرفع لي): فقاؿ صلى اهلل عليو وسلم       

حتى إذا انتهى قاؿ صلى اهلل عليو (نك رسوؿ اهلل إصدقت، أشهد ) :بكر ويقوؿ أبو بكر
  !فيومئذ سماه الصديق(! وأنت يا أبا بكر الصديق): وسلم



:من الذاكرة التاريخية لبيت المقدس
روى البخاري في كتاب بدء الوحي أّف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو     

، وسلم كتب إلى ىرقل  بعد العودة من  ،يدعوه إلى اإلسالـ ملك الرـو
.  الحديبية

ويرى المؤرخوف أّف الكتاب أرسل في المحـر من بداية السنة     
.  السابعة للهجرة

صلى اهلل  وقد جاء في كتاب رسوؿ اهلل .وكاف ىرقل في بيت المقدس
:  عليو وسلم

إلى ىرقل عظيم  ،من محمد رسوؿ اهلل :بسم اهلل الرحمن الرحيم)    
وأسلم يؤتك ،أسلم تسلم .السالـ على من اتبع الهدى :الرـو

وفي رواية )وإْف توليت فإف إثم األكارين عليك  ،اهلل أجرؾ مرتين 
(.ريسييناأل



:كتاب النبً صلى هللا علٌه وسلم لهرقل           

فً المدة التً كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ماد  بالشأم اوكانوا تجارً  ،قرٌش أرسل إلٌه فً ركب من هرقل أن أخبر با سفٌان بن حربفً البخاري أن سٌدنا أ         
. قرٌش وكفار أبا سفٌان فٌها

  ؟ا بهذا الرجل الذي ٌزعم أنه نبًأٌكم أقرب نسبً  :ثم دعا بترجمانه فقال، الروم فدعاهم فً مجلسه وحوله عظماء، بإٌلٌاء فأتوه وهم         

؛ قل لهم إنً سائل هذا عن هذا الرجل: ثم قال لترجمانه، وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره ،أدنوه منً ،فقال. اأنا أقربهم نسبً : رضً هللا عنه أبو سفٌان فقال            
  .فوهللا لوال الحٌاء من أن ٌأثروا علً كذبا لكذبت عنه ،فإن كذبنً فكذبوه

:قال، ال: قلت ؟فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله :قال! هو فٌنا ذو نسب :قلت ؟كٌف نسبه فٌكم :كان أول ما سألنً عنه أن قال ثم            

فهل ٌرتد أحد  :قال !بل ٌزٌدون :قلت ؟أٌزٌدون أم ٌنقصون :قال !بل ضعفاؤهم :فقلت؟ فأشراف الناس ٌتبعونه أم ضعفاؤهم: قال، ال :قلت؟ فهل كان من آبائه من ملك       
:قال. ال: قلت؟ فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن ٌقول ما قال :قال، ال :قلت؟ لدٌنه بعد أن ٌدخل فٌه سخطة منهم

!ولم تمكنً كلمة أدخل فٌها شٌئا غٌر هذه الكلمة: قال !ال ندري ما هو فاعل فٌها ،ونحن منه فً مدة ،ال :قلت ؟فهل ٌغدر       

!وننال منه ،ٌنال منا ؛الحرب بٌننا وبٌنه سجال: قلت؟ فكٌف كان قتالكم إٌاه :قال .نعم :قلت؟ فهل قاتلتموه قال          

!وٌأمرنا بالصالة والزكاة والصدق والعفاف والصلة، واتركوا ما ٌقول آباؤكم ا،وال تشركوا به شٌئً  ،اعبدوا هللا وحده :ٌقول :قلت :ماذا ٌأمركم: قال          

!فكذلك الرسل تبعث فً نسب قومها ؛فذكرت أنه فٌكم ذو نسب، سألتك عن نسبه :قل له :فقال للترجمان         

!رجل ٌأتسً بقول قٌل قبله :قبله لقلت لو كان أحد قال هذا القول: فقلت ،فذكرت أن ال ؟هل قال أحد منكم هذا القول :وسألتك        

!فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل ٌطلب ملك أبٌه :قلت :فذكرت أن ال ؟هل كان من آبائه من ملك :وسألتك        

!فقد أعرف أنه لم ٌكن لٌذر الكذب على الناس وٌكذب على هللا؛ فذكرت أن ال ؟هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن ٌقول ما قال :وسألتك        

!وهم أتباع الرسل، فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه ؟أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم :وسألتك        

!اإلٌمان حتى ٌتم وكذلك أمر ،فذكرت أنهم ٌزٌدون ؟أٌزٌدون أم ٌنقصون :وسألتك        

!وكذلك اإلٌمان حٌن تخالط بشاشته القلوب ،فذكرت أن ال ؟لدٌنه بعد أن ٌدخل فٌه سخطة أٌرتد أحد :وسألتك        

فذكرت أنه ٌأمركم أن تعبدوا هللا وال تشركوا به شٌئا وٌنهاكم عن عبادة األوثان  ؟بم ٌأمركم :وسألتك!    وكذلك الرسل ال تغدر، فذكرت أن ال ؟هل ٌغدر: وسألتك        
فلو أنً أعلم أنً أخلص إلٌه ؛ لم أكن أظن أنه منكم، وقد كنت أعلم أنه خارج ،هاتٌن فإن كان ما تقول حقا فسٌملك موضع قدمً؛ وٌأمركم بالصالة والصدق والعفاف

!ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه ،لتجشمت لقاءه

:    بسم هللا الرحمن الرحٌم :فقرأه فإذا فٌه ،هرقل فدفعه إلى بصرى إلى عظٌم دحٌة ثم دعا بكتاب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم الذي بعث به        

فإن تولٌت فإن  ،ٌؤتك هللا أجرك مرتٌن؛ أسلم تسلم :فإنً أدعوك بدعاٌة اإلسالم: أما بعد ،سالم على من اتبع الهدى: الروم عظٌم هرقل من محمد عبد هللا ورسوله إلى        
فإن تولوا  ،ا من دون هللاا أربابً وال ٌتخذ بعضنا بعضً ا، وال نشرك به شٌئً ، أن ال نعبد إال هللا: تعالوا إلى كلمة سواء بٌننا وبٌنكم هل الكتابأٌ) ، واألرٌسٌٌن علٌك إثم

!(فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون

إنه  ؛كبشة لقد أمر أمر ابن أبً: فقلت ألصحابً حٌن أخرجناا، وارتفعت األصوات وأخرجن، كثر عنده الصخب ،وفرغ من قراءة الكتاب ،فلما قال ما قال :أبو سفٌان قال       
!  فما زلت موقنا أنه سٌظهر حتى أدخل هللا علً اإلسالم  ..بنً األصفر ٌخافه ملك

.فً السنة السادسة للهجرة فً زمن الخلٌفة عمر بن الخطاب وامتلك المسلمون موضع قدمً هرقل ملك الرومبٌت المقدس حررت وأظهر هللا اإلسالم فعال فت            
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العهدة العمرية

:ىذا ما أعطى عبد اهلل، عمر، أمير المؤمنين، أىل إيلياء من األماف: اهلل الرحمن الرحيم بسم
:ألنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقمها وبريئها وسائر ملتها اأعطاىم أمانً 

أنو ال تسكن كنائسهم وال تهدـ، وال ينقص منها وال من حيّْزىا وال من صلبهم وال من شيء من أموالهم، وال ُيكرىوف 
.على دينهم، وال يضاّر أحد منهم، وال يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود

فمن خرج منهم ؛ وعليهم أف ُيخرِجوا منها الرـو واللصوص. وعلى أىل إيلياء أف يُعطوا الجزية كما يُعطي أىل المدائن
. من على نفسو ومالو حتى يبلغوا أمنهمآفإنو 

. ومن أقاـ منهم فهو آمن، وعليو مثل ما على أىل إيلياء من الجزية
ويخلي بَِيعهم وصلبهم، فإنهم آمنوف على أنفسهم وعلى ، ومن أحب من أىل إيلياء أف يسير بنفسو ومالو مع الرـو

. وعليو مثل ما على أىل إيلياء من الجزية، فمن شاء منهم قعد. بَِيعهم وصلبهم حتى يبلغوا أمنهم
.ومن شاء رجع إلى أىلو، فإنو ال يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادىم. ومن شاء سار مع الرـو

.وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين، إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية ،وذمة رسولو، وعلى ما في ىذا الكتاب عهد اهلل
.ضر سنة خمس عشرة ىجريةكتب وحُ 

 :شهد على ذلك
خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوؼ وعمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفياف
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 استرداد بيت المقدس من أيدي الصليبيين
:باختصار  :مفكرة اإلسالـ: عن.. ىػ583رجب  7•
الذي تولى إمارة الموصل « عماد الدين زنكي»قبل ىذا الحدث العظيم بستين سنة تقريًبا، ظهر البطل المجاىد •

وحرر إمارة  يهم،ىػ عل539ىػ، ووضع خطة بعيدة المدى لمحاربة الصليبيين، وحقق انتصارًا كبيًرا سنة  522سنة 
ىػ، 541في الجزيرة الفراتية، وظل يجاىدىم حتى قتل غيلة سنة « الُرىا»

الملقب بالشهيد، وعلى يديو تحررت الكثير من « نور الدين محمود»حمل الراية من بعده ولده الملك العادؿ •
المدف والحصوف من أسر الصليبيين، ولكنو مات قبل أف يحقق ىدفو األسمى وىو تحرير بيت المقدس، فحمل 

.ىػ569وذلك سنة « صالح الدين األيوبي»الراية من بعده تلميذه النجيب 
صالح الدين األيوبي قبل تحرير بيت المقدس، كانت الدولة الفاطمية الرافضية  هاواجهأولى العقبات التي •

الباطنية، التي استدعت الصليبيين إلى الشاـ ليمنعوا تقدـ السالجقة األتراؾ إلى مصر، وقد استطاع صالح الدين 
!األيوبي أف يقضي على ىذه الدولة ويطهر البالد واألمة من نجسها وآثارىا الخبيثة

ثم اصطدـ صالح الدين بعد ذلك بعقبة تفرؽ الصف المسلم بالشاـ بظهور الشرور واآلثاـ واألطماع بعد وفاة  •
، توأف ينضووا تحت راي« دمشق ػ حلب ػ حمص ػ حماة»ىػ، ورفض أمراء الشاـ 569سنة « نور الدين محمود»

، وقد ظل صالح الدين يعمل على توحيد الصف بالسلم عووآثروا أف يدفعوا الجزية للصليبيين، على أف يتحدوا م
ىػ، وتعرض لعدة محاوالت لالغتياؿ من جانب الباطنية 578ىػ حتى سنة 570تارة وبالسيف تارة من سنة 

.الحشاشين ولكن اهلل عز وجل نجاه، وبعد أف وحد الشاـ قرر التوجو بكل ما لديو من قوة لحرب الصليبيين
بدأ صالح الدين األيوبي باستثارة الهمم في مصر والشاـ والحجاز واليمن واشتعل الجهاد في قلوب المسلمين، •

وعلى طريق بيت المقدس، فتح صالح الدين الكثير من البؤر الصليبية، مثل عكا، يافا، طبرية، صيدا، بيروت، 
عسقالف، الالذقية، حصوف كوكب، الشغر، بكاس، درب ساؾ، بغراس، صفد، سقيف، صهيوف، بيت األحزاف، 

.وغيرىا حتى انفتح الطريق إلى بيت المقدس
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ىػ وفيها وقع معظم ملوؾ وأمراء 583ربيع اآلخر سنة  25جاءت أولى إشارات الفتح بالنصر الكبير في معركة حطين في •
أمير الكرؾ الصليبي، وفاًء بنذره الذي « أرنولد»الصليبيين في األسر، وأخذ صليبهم المقدس، وقتل صالح الدين بيده الكلب 

.صلى اهلل عليو وسلمقطعو على نفسو انتقاًما من جرائم ىذا الكلب الحاقد بحق المسلمين وبحق رسوؿ اهلل 
ىػ، وكاف بيت المقدس 583رجب سنة  15نزلت الجيوش اإلسالمية على المدينة وحاصرتها في « حطين»بعد بشارة نصر •

أصبح بيت المقدس ملجأ كل صليبي الشاـ حتى فوقتها يعج بالمقاتلين الذين فروا إليو بعد ىزائمهم السابقة أماـ المسلمين، 
.بلغ عدد مقاتليو ستين ألًفا، وقد قرروا الصمود في الدفاع عن المدينة حتى الموت

عدة مرات، ودافع الصليبيوف بشراسة، وحنق المسلموف ها وحاولوا اقتحام ،أخذ المسلموف في قصف المدينة بالمجانيق•
صليب كبير، فلما أحس الصليبيوف بقرب سقوط المدينة، خرج وقد عالىا واشتدوا في قتالهم، خاصة بعد أف رأوا قبة الصخرة 

ال »: وطلب تسليم المدينة صلًحا، نظير تأمينهم على أنفسهم وأموالهم، ولكن صالح الدين رفض بشدة قائالً « بالياف»أميرىم 
أفتحها إال عنوة، كما افتتحتموىا أنتم عنوة، وال أترؾ فيها أحًدا من النصارى إال قتلتو، كما قتلتم أنتم من كاف فيها من 

إف لم تعطنا األماف رجعنا، فقتلنا كل نسائنا »: مداه فرد على صالح الدين قائالً « بالياف»، وبلغ اليأس بالصليبي «المسلمين
وأطفالنا وأسرى المسلمين ػ وكانوا أربعة آالؼ أسير ػ ثم حرقنا الدور، وىدمنا قبة الصخرة والمسجد األقصى، ثم نخرج لكم 

ورأى أف المصلحة في قبوؿ  ،، وعندىا وازف صالح الدين بين المصالح والمفاسد«بسيوفنا، نقاتل قتاؿ من ال يرجو الحياة
.الصلح مع اشتراط الفدية

ىػ، دخل المسلموف بقيادة صالح الدين بيت المقدس، بعد أف ظل بيد الصليبيين منذ 583رجب سنة  27وفي يـو الجمعة •
ىػ، أي ألكثر من تسعين سنة، ووقعت مشاىد مضيئة من التسامح والعفو من جانب صالح الدين بحق األسرى 492سنة 

الصليبيين، اعترؼ بها المؤرخوف الغربيوف أنفسهم، والحقيقة التي تتجلى في ىذا الحدث العظيم، أف المسلمين وقتها رغم 
ضعفهم، وتفرقهم، وسطوة عدوىم، لم يدخل اليأس في قلوبهم، على الرغم من طوؿ احتالؿ األعداء لبيت المقدس، فلم 

ملكية لهم بمقدسات المسلمين بدعوى يعترؼ أي أمير أو ملك مسلم باالحتالؿ الصليبي لبيت المقدس، ولم يعط صك
طوؿ المقاـ والتسليم باألمر الواقع، بل ظل المسلموف في سعي حثيث لتحرير البيت، تارة يتقدموف وتارة يتعثروف، تارة 

ينتصروف وأخرى ينهزموف، ولكنهم واصلوا السير ولم ينقطعوا حتى تحقق المراد وتحررت البالد، وىذا ىو الطريق والسبيل، 
.إذا أردنا أف نحرر البالد المقدسة مرة أخرى



أول خطبة جمعة ألقٌت بعد تحرٌر بٌت المقدس من الصلٌبٌٌن

أوؿ خطبة جمعة ألقيت بعد تحرير بيت المقدس من االحتالؿ الصليبي على يد الّسلطاف 
ىػ 583شعباف 4في  -صالح الّدين األيّوبي -أبي المظفر يوسف بن أيوب 

ـ1187أكتوبر  10الموافق 
ي الدين محمد بن زكي الدين علي القرشي رحمو اهلليد ألقاىا الشيخ محوق

:نس الجليل بتاريخ القدس والخليل لمجير الدين الحنبلي رحمو اهللجاء في كتاب األ
..فقرأىا إلى آخرىا ةي الدين المنبر استفتح بسورة الفاتحيما رقى القاضي محل 

﴿فَػُقِطَع َداِبُر اْلَقْوـِ الَِّذيَن ظََلُموْا َواْلَحْمُد ِلّلِو َربّْ اْلَعاَلِميَن﴾  :ثم قاؿ
﴿اْلَحْمُد ِلّلِو الَِّذي َخَلَق السََّمَواِت َواأَلْرَض َوَجَعَل الظُُّلَماِت َوالنُّورَ : ثم قرأ أوؿ سوة األنعاـ 

ثُمَّ الَِّذيَن َكَفُروْا ِبَربِّْهم يَػْعِدُلوفَ  
ُىَو الَِّذي َخَلَقُكم مّْن ِطيٍن ثُمَّ َقَضى َأَجاًل َوَأَجٌل مُّسمِّى ِعنَدُه ثُمَّ أَنُتْم َتْمتَػُروَف، َوُىَو الّلُو  

﴾يَػْعَلُم ِسرَُّكْم َوَجهرَُكْم َويَػْعَلُم َما َتْكِسُبوفَ  ِفي السََّمَواِت َوِفي اأَلْرِض 
َلْم َيُكن لَُّو َوِليّّ مَّْن الذُّؿَّ وََكبػّْْرُه َتْكِبيًرا ﴾  وَ ثم قرأ من سورة سبحاف الذي أسرى ﴿َوُقِل اْلَحْمُد ِلّلِو الَِّذي َلْم يَػتَِّخْذ َوَلًدا َوَلم َيُكن لَُّو َشرِيٌك ِفي اْلُمْلكِ 

ثم قرأ من سورة الكهف ﴿اْلَحْمُد ِللَِّو الَِّذي َأنَزَؿ َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب َوَلْم َيْجَعل لَُّو ِعَوَجا 
َأْجًرا َحَسًنا، َماِكِثيَن ِفيِو أََبًدا قَػيًّْما لُّْينِذَر بَْأًسا َشِديًدا ِمن لَُّدْنُو َويُػَبشَّْر اْلُمْؤِمِنيَن الَِّذيَن يَػْعَمُلوَف الصَّاِلَحاِت َأفَّ َلُهمْ  

َواِىِهْم ِإف يَػُقوُلوَف ِإالَّ َكِذبًاُج َويُنِذَر الَِّذيَن قَاُلوا اتََّخَذ اللَُّو َوَلًدا، مَّا َلُهم ِبِو ِمْن ِعْلٍم َواَل آِلبَاِئِهْم َكبُػَرْت َكِلَمًة َتْخرُ  ِمْن َأفػْ
فَػَلَعلََّك بَاِخٌع نػَّْفَسَك َعَلى آثَارِِىْم ِإف لَّْم يُػْؤِمُنوا ِبَهَذا اْلَحِديِث َأَسًفا﴾  

ٌر َأمَّا ُيْشرُِكوَف﴾  ـٌ َعَلى ِعَباِدِه الَِّذيَن اْصَطَفى آللَُّو َخيػْ ثم قرأ من سورة النمل ﴿ُقِل اْلَحْمُد ِللَِّو َوَساَل
ُىَو اْلَحِكيُم اْلَخِبيُر ﴾ وَ ثم قرأ من سورة سبأ ﴿ اْلَحْمُد ِللَِّو الَِّذي َلُو َما ِفي السََّمَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض َوَلُو اْلَحْمُد ِفي اآْلِخَرِة  

َع بَا ﴿ اْلَحْمُد ِللَِّو فَاِطِر السََّمَواِت َواأْلَْرِض َجاِعِل اْلَماَلِئَكِة ُرُساًل ُأوِلي َأْجِنَحٍة مَّثْػَنى َوُثاَلَث َورُ : ثم قرأ من سورة فاطر
ْمِسَك َلَها مُ  َيزِيُد ِفي اْلَخْلِق َما َيَشاء ِإفَّ اللََّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديٌر، َما يَػْفَتِح اللَُّو ِللنَّاِس ِمن رَّْحَمٍة َفاَل 

﴾َوَما يُْمِسْك َفاَل ُمْرِسَل َلُو ِمن بَػْعِدِه َوُىَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيمُ 
:ثم شرع في الخطبة فقاؿ



:لخطبة األولىا•

ومصرؼ األمور بأمره، ومديم النعم ، الحمد هلل معز اإلسالـ بنصره، مذؿ الشرؾ بقهره    
الذي قدر األياـ دوال بعدلو، وجعل العاقبة للمتقين بفضلو، ، بشكره، ومستدرج الكفار بمكره

كلو، القاىر فوؽ عبادة فال يمانع، والظاىر   نوأفاء على عباده من ظلو، وأظهر دينو على الدي
على  هعلى خليقتو فال ينازع، واآلمر بما يشاء فال يراجع، والحاكم بما يريد فيما يدافع، أحمد

وليائو ونصره ألنصاره، وتطهير بيتو المقدس من أدناس الشرؾ ظفاره وإظهاره، وإعزازه ألإ
!حمد من استشعر الحمد باطن سره وظاىر جهاره، وأوضاره

األحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم ، وحده ال شريك لو ،وأشهد أف ال إلو إال اهلل        
من طّهر بالتوحيد قلبو، وأرضى بو ربو، وأشهد أف محمداً عبده  ةيكن لو كفوًا أحد، شهاد

رافع الشك، وداحض الشرؾ، ورافض اإلفك، الذي أسرى بو ليال من المسجد الحراـ ؛ ورسولو
وعرج بو منو إلى السموات الُعلى ﴿ِعنَد ِسْدرَِة اْلُمْنتَػَهى، ِعنَدَىا َجنَُّة ، إلى ىذا المسجد األقصى

صلى اهلل عليو وسلم وعلى  اْلَمْأَوى، ِإْذ يَػْغَشى السّْْدرََة َما يَػْغَشى، َما زَاَغ اْلَبَصُر َوَما َطَغى﴾
وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أوؿ من ، خليفتو أبي بكر الصديق السابق إلى اإليماف

وعلى أمير المؤمنين عثماف بن عفاف ذي النورين جامع ، رفع عن ىذا البيت شعائر الصلباف
القرآف، وعلى أمير المؤمنين على بن أبي طالب مزلزؿ الشرؾ ومكسر األوثاف، وعلى آلو 

!وصحبو والتابعين لهم بإحساف



والدرجة العليا، لما يّسره اهلل على أيديكم من استرداد  ،أيها الناس أبشروا برضواف اهلل الذي ىو الغاية القصوى•
من مائة عاـ، ا لى مقرىا من اإلسالـ بعد ابتذالها في أيدي المشركين قريبً إوردىا ، من األمة الضالة ةىذه الضال

وتطهير ىذا البيت الذي أذف اهلل أف يرفع ويذكر فيو اسمو، وإماطة الشرؾ عن طرقو بعد أف امتد عليها رواقو، 
واستقر فيها رسمو، ورفع قواعده بالتوحيد، فإنو بُني عليو وشيد بنيانو بالتمجيد، فإنو أسس على التقوى من بين 

وقبلتكم التي كنتم تصّلوف إليها ، ومعراج نبيكم عليو الصالة والسالـ ،يديو ومن خلفو، فهو موطن أبيكم إبراىيم
، ومدفن الرسل ومهبط الوحي، ومنزؿ ينزؿ بو األمر والنهي ، ومقصد األولياء، في ابتداء اإلسالـ، وىو مقر األنبياء

التي ذكرىا اهلل في كتابو المبين ، وىو المسجد  ةوىو أرض المحشر وصعيد المنشر، وىو في األرض المقدس
قصى الذي صلى فيو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم بالمالئكة المقربين، وىو البلد الذي بعث إليو عبده األ

وشّرفو بنبوتو، ولم يزحزحو عن رتبة عبوديتو ، ورسولو وكلمتو التي ألقاىا إلى مريم وروحو عسيى الذي أكرمو برسالتو
!ن َيْسَتنِكَف اْلَمِسيُح َأف َيُكوَف َعْبداً لّّْلِو َواَل اْلَمآلِئَكُة اْلُمَقرَّبُوَف﴾ل﴿ :فقاؿ تعالى

َلى بَػْعٍض ُسْبَحاَف اللَِّو  عَ ﴿َما اتََّخَذ اللَُّو ِمن َوَلٍد َوَما َكاَف َمَعُو ِمْن ِإَلٍو ِإًذا لََّذَىَب ُكلُّ ِإَلٍو ِبَما َخَلَق َوَلَعاَل بَػْعُضُهمْ           
!َعمَّا َيِصُفوَف، َعاِلِم اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة فَػتَػَعاَلى َعمَّا ُيْشرُِكوَف﴾

اَد َأف يُػْهِلَك اْلَمِسيَح َأرَ ﴿ لََّقْد َكَفَر الَِّذيَن َقآُلوْا ِإفَّ الّلَو ُىَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرَيَم ُقْل َفَمن َيْمِلُك ِمَن الّلِو َشْيًئا ِإْف           
نَػُهَما ،اْبَن َمْرَيَم َوُأمَُّو َوَمن ِفي اأَلْرِض َجِميًعا َيْخُلُق َما َيَشاء َوالّلُو َعَلى ُكلّْ  ،َوِلّلِو ُمْلُك السََّمَواِت َواأَلْرِض َوَما بَػيػْ

ُبُكم ِبُذنُوِبُكم، َشْيٍء َقِديٌر، َوقَاَلِت اْليَػُهوُد َوالنََّصاَرى َنْحُن أَبْػَناء الّلِو َوَأِحبَّاُؤهُ  َبْل َأنُتم َبَشٌر مّْمَّْن َخَلَق  ،ُقْل َفِلَم يُػَعذّْ
نَػُهَما َوِإلَْيِو اْلَمِصيُر، يَا َأْىَل اْلِكَتاِب َقْد  ،يَػْغِفُر ِلَمن َيَشاء َويُػَعذُّْب َمن َيَشاء َوِلّلِو ُمْلُك السََّمَواِت َواأَلْرِض َوَما بَػيػْ

َرٍة مَّْن الرُُّسِل َأف تَػُقوُلوْا َما َجاءنَا ِمن َبِشيٍر َواَل َنِذيٍر فَػقَ  َجاءُكم َبِشيٌر َوَنِذيٌر َوالّلُو ْد َجاءُكْم َرُسولَُنا يُػبَػيُّْن َلُكْم َعَلى فَػتػْ
!﴾َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديرٌ 



وال تعقد الخناصر بعد الموطئين إال عليو، فلوال  ،وىو أوؿ القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين، ال تشد الرحاؿ بعد المسجدين إال إليو         
م في شرفها يكوال يبار  التي ال يجاريكم فيها مجارٍ  ةلما خّصكم اهلل بهذه الفضيل ،واصطفاكم من سكاف بالده ،أنكم ممن اختاره اهلل من عباده

والعزمات الصّديقية، والفتوحات الُعمرية، والجيوش ، ، فطوبى لكم من جيش ظهرت على أيديكم المعجزات النبوية، والوقعات البدريةمبارٍ 
!العثمانية، والفتكات العلوية

محمد صلى اهلل عليو  وفجزاكم اهلل عن نبي؛جددتم لإلسالـ أياـ القادسية ، والمالحم اليرموكية ، والمنازالت الخيبرية ، والهجمات الخالدية          
وسلم أفضل الجزاء، وشكر لكم ما بذلتموه من مهجكم في مقارعة األعداء، وتقبل اهلل منكم ما تقربتم بو إليو من إىراؽ الدماء، وأثابكم 

فلو تعالى المنة عليكم بتخصيصكم  ؛وقوموا هلل قانتين بواجب شكرىا، قدروا رحمكم اهلل ىذه النعمة حق قدرىااالجنة فهي دار السعداء، ف
فهذا ىو الفتح الذي فتحت لو أبواب السماء، وتبلجت بأنوار وجوده الظلماء، وابتهج بو المالئكة  ،وترشيحكم لهذه الخدمة، بهذه النعمة

!ا األنبياء والمرسلوفالمقربوف، وقر بو عينً 
فماذا عليكم من النعمة أف جعلكم الجيش الذي يفتح على يديو البيت المقدس في آخر الزماف، والجند الذي تقـو بسيوفهم بعد فترة من           

!وأف يكوف التهاني ألىل الخضراء أكثر من التهاني ألىل الغبراء، فيوشك أف يفتح اهلل على أيديكم أمثالو، النبوة أعالـ اإليماف
﴿ ُسْبَحاَف الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْياًل مَّْن اْلَمْسِجِد اْلَحَراـِ : أليس ىذا البيت الذي ذكره اهلل في كتابو ونص عليو في محكم خطابو فقاؿ تعالى          

ِإَلى اْلَمْسِجِد اأَلْقَصى الَِّذي بَارَْكَنا َحْوَلُو لُِنرِيَُو ِمْن آيَاتَِنا ِإنَُّو ُىَو السَِّميُع الَبِصيُر﴾ ؟ 
  وباعد بين خطواتها ليتيسر فتحو ويقرب؟ ، أليس ىو البيت ىو الذي أمسك اهلل تعالى ألجلو الشمس على يوشع أف تغرب         
وغضب اهلل عليهم ألجلو فألقاىم في التيو عقوبة ، أليس ىو البيت الذي أمر اهلل عز وجل موسى أف يأمر قومو باستنقاذه فلم يجبو إال رجالف         

للنسياف؟ 
فاحمدوا اهلل الذي أمضى عزائمكم لما نكلت عنو بنو إسرائيل وقد فضلت على العالمين، ووفقكم لما خذلت فيو أمم كانت قبلكم من            
..وجمع ألجلو كلمتكم وكانت شتى، وأغناكم بما أمضتو كاف وقد عن سوؼ وحتى ،مم الماضيناأل

وشكر لكم المالئكة المنزلوف على ما أىديتم لهذا  ،فليهنكم أف اهلل قد ذكركم بو فيمن عنده وجعلكم بعد أف كنتم جنودا الىويتكم جنده           
!عتقاد الفاجر الخبيثالبيت من طيب التوحيد، ونشر التقديس والتمجيد، وما أمطتم عن طرقهم فيو من أذى الشرؾ والتثليث، واال

فأآلف تستغفر لكم أمالؾ السموات، وتصلي عليكم الصلوات المباركات، فاحفظوا رحمكم اهلل ىذه الموىبة فيكم، واحرسوا ىذه النعمة            
عندكم بتقوى اهلل التي من تمسك بها سلم ومن اعتصم بعروتها نجا وعصم، واحذروا من اتباع الهوى، ومواقعة الردى ورجوع القهقرى، 

والنكوؿ عن العدى، وخذوا في انتهاز الفرصة، وإزالة ما بقى من الغصة، وجاىدوا في اهلل حق جهاده، 



          
وبيعوا عباد اهلل أنفسكم في رضاه إذ جعلكم من خيار عباده، وإياكم أف يستزلكم الشيطاف، وأف يتداخلكم الطغياف فيخيل لكم أف ىذا              

 اهلل النصر بسيوفكم الحداد، وخيولكم الجياد، وبجالدكم في مواطن الجالد، ال واهلل ما النصر إال من عند اهلل العزيز الحكيم، فاحذروا عباد
وأف  يو،بعد أف شّرفكم اهلل بهذا الفتح الجليل، والمنح الجزيل، وخّصكم بنصره المبين، وأعلق أيديكم بحبلو المتين، أف تقترفوا كبيرا من مناى

!تأتوا عظيماً من معاصيو
ذكروا اهلل يذكركم، اشكروا اهلل ، اصروا اهلل ينصركم، احفظوا اهلل يحفظكمنالجهاد الجهاد فهو من أفضل عباداتكم، وأشرؼ عاداتكم، ا         

واقطعوا فروع ، وقطع شأفة األعداء، وطّهروا بقية األرض من ىذه األنجاس التي أغضبت اهلل ورسولو ،يزدكم ويشكركم، خذوا في حسم الداء
!كفرمن  الكفر واجتّثوا أصولو، فقد نادت األياـ بالثارات اإلسالمية، والملة المحمدية، اهلل أكبر فتح اهلل ونصره، غلب اهلل وقهر، أذؿ اهلل 

ومهمة فأخرجوا لها ىممكم وأبرزوىا، وسّيروا إليها ، واعلموا رحمكم اهلل أف ىذه فرصة فانتهزوىا، وفريسة فناجزوىا، وغنيمة فحوزوىا           
أظفركم اهلل بهذا العدو المخذوؿ وىم مثلكم أو يزيدوف، فكيف وقد أضحى  دعزماتكم وجّهزوىا، فاألمور بأواخرىا، والمكاسب بذخائرىا، فق

َفُروْا  كَ ِإف َيُكن مّْنُكْم ِعْشُروَف َصاِبُروَف يَػْغِلُبوْا ِمَئتَػْيِن َوِإف َيُكن مّْنُكم مَّْئٌة يَػْغِلُبوْا َأْلًفا مَّْن الَِّذينَ =﴿ :فقد قاؿ تعالى؛ قبالة الواحد منكم عشروف
ِبَرٌة يَػْغِلُبوْا ِمَئتَػْيِن َوِإف َيُكن مّْنُكْم َأْلٌف يَػْغِلُبوْا َأْلَفْيِن َصابِأَنػَُّهْم قَػْوـٌ الَّ يَػْفَقُهوَف، اآلَف َخفََّف الّلُو َعنُكْم َوَعِلَم َأفَّ ِفيُكْم َضْعًفا َفِإف َيُكن مّْنُكم مَّْئٌة 

!بِِإْذِف الّلِو َوالّلُو َمَع الصَّاِبرِيَن﴾ 
﴿ ِإف يَنُصرُْكُم الّلُو َفاَل َغاِلَب َلُكْم َوِإف  :واإلزدجار بزواجره، وأيدنا معاشر المسلمين بنصر من عنده، أعاننا اهلل وإياكم على اتباع أوامره         

       ! َيْخُذْلُكْم َفَمن َذا الَِّذي يَنُصرُُكم مّْن بَػْعِدِه﴾
، قاؿ اهلل أو  ،إف أشرؼ مقاؿ يقاؿ في مقاـ           نفذ سهاـ تمرؽ عن قسى الكالـ، وأمضى قوؿ تحّلى بو األفهاـ، كالـ الواحد الفرد العزيز العالـّ

﴿ َوِإَذا ُقِرىَء اْلُقْرآُف َفاْسَتِمُعوْا َلُو َوأَنِصُتوْا َلَعلَُّكْم تُػْرَحُموَف﴾  :تعالى
اْلَحِكيُم، ُىَو الَِّذي َأْخَرَج  يزُ أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم بسم اهلل الرحمن الرحيم ﴿َسبََّح ِللَِّو َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض َوُىَو اْلَعزِ           

انَِعتُػُهْم ُحُصونُػُهم مَّْن اللَِّو َفَأتَاُىُم اللَُّو ِمْن َحْيُث َلْم مَّ  الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب ِمن ِديَارِِىْم أِلَوَِّؿ اْلَحْشِر َما ظََننُتْم َأف َيْخُرُجوا َوظَنُّوا َأنػَُّهم
ُأوِلي اأْلَْبَصاِر﴾ ا َيْحَتِسُبوا َوَقَذَؼ ِفي قُػُلوِبِهُم الرُّْعَب ُيْخرِبُوَف بُػُيوتَػُهم بِأَْيِديِهْم َوأَْيِدي اْلُمْؤِمِنيَن فَاْعَتِبُروا يَ 

وأنهاكم وإيّاي عما نهى اهلل عنو من قبح المعصية فال تعصوه، أقوؿ قوؿ ، فأطيعوه آمركم وإيّاي عباد اهلل بما أمر اهلل بو من حسن الطاعة          
!ىذا وأستغفر اهلل العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه 



    
:ثم خطب الخطبة الثانية على عادة الخطباء مقتصره ، ثم دعا لإلماـ الناصر خليفة العصر ثم قاؿ                         

والمحامي عن دينك ، وشهابك الالمع، اللهم أدـ سلطاف عبدؾ الخاضع لهيبتك، الشاكر لنعمتك، المعترؼ بموىبتك، سيفك القاطع           
صالح الدين والدنيا، سلطاف  ،الصلباف ةالمدافع، والذاب عن حرمك الممانع، السيد األجل الملك الناصر، جامع كلمة اإليماف، وقامع عبد

!اإلسالـ والمسلمين، مطّهر اليت المقدس من أيدي المشركين، أبي المظفر يوسف بن أيوب محيي دولة أمير المؤمنين
..، واجعل مالئكتك براياتو محيطو، وأحسن عن الدين الحنفي جزاءه، واشكر عن الملة المحمدية عزمو ومضاءهةاللهم عم بدولتو البسيط          
. بق لإلسالـ مهجتو، ووؼ لإليماف حوزتو، وانشر في المشارؽ والمغارب دعوتوأاللهم           
وابتلي المؤمنوف ، فافتح على يديو داني األرض وقاصيها، ومّلكو صياصي  ،اللهم كما فتحت على يديو البيت المقدس بعد أف ظنت الظنوف         

!وال طائفة بعد طائفة إال ألحقها بمن سبقها، وال جماعة إال فّرقها ،الكفره ونواصيها، فال تلقاه منهم كتيبة إال مّزقها
 اللهم اشكر عن محمد صلى اهلل عليو وسلم سميو، وأنفذ في المشارؽ والمغارب أمره ونهيو، اللهم أصلح بو أوساط البالد وأطرافها، وأرجاء         

!الممالك وأكنافها
!قطاروأرغم بو أنوؼ الفجار، وانشر ذاؤب ملكو على األمصار، وابثث سرايا جنوده في سبيل األ ،اللهم ذلل بو معاطس الكفار          
اللهم أثبت الملك فيو وفي عقبو إلى يـو الدين، واحفظ بنيو الغر الميامين، وإخوانو أولي العـز والتمكين، وشد عُضده ببقائهم، واقض           

!بإعزاز أوليائو وأوليائهم
التي على األياـ، وتتجدد على ممر الشهور واألعواـ، فارزقو الملك األبدي الذي ال  ةاللهم كما أريت على يديو في اإلسالـ ىذه الحسن          

﴿َربّْ َأْوِزْعِني َأْف َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّتي َأنْػَعْمَت َعَليَّ وعلى والدي َوَأْف َأْعَمَل َصاِلًحا تَػْرَضاُه  :ينفذ في دار المتقين، وأجب دعاءه في قولو
﴾َوَأْدِخْلِني ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَؾ الصَّاِلِحينَ 



:واقعنا الحالي
كم تنديًدا وشجًبا واستنكارًا أطلقنا؟       وكم رصاصة أطلقنا؟•
!حراسة من ينجس األرض المباركةّ          حسرتي في غزة•



حسرات أخيرة











:بشريات

ماذا رأيت 
!في غزة؟


