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 ملّخص: 
واالجتهاد  الّثبات  على  تدّل  حوله  وما  املقد�س  بيت  بركة 
والعظمة  والّتقدي�س  والّرفعة   , والكرثة  اخلري  وتعني   , واملواظبة 
الربكة.  لهذه  املانح  فهو  �سبحانه  بجالله  ة  خمت�سّ وهي  والّطهر, 
اإليهم  االأمر  وانت�رصوا و�سار  اّلذين ظهروا  املن�سورة هم  والّطائفة 
املن�سورة  الّظاهرة  االأّمة  هذه  من  باحلّق  القائمة  الّطائفة  فهم   ,
البحث  هذا  ويحاول   , الربكة  هذه  بف�سل  ثم  تعاىل–  اهلل  -بف�سل 
عر�س تف�سيل عند اأ�سحاب املذاهب امل�سهورة حول مفهوم الربكة 
, وحدود االأر�س املباركة واأ�سبابها , واأثر هذه الربكة على الّطائفة 

املن�سورة من الّناحية احل�ّسّية واملعنوّية واجلهادّية.
الّطائفة  حوله,  وما  املقد�س  بيت  بركة,  مفتاحّية:  الكلمات 

املن�سورة.

The religious value of Jerusalem and its Relevance 
to the Hadiths of the ‹Victorious Sect›

Abstract:

The religious value of Jerusalem and its 
surroundings signifies abundance, plentifulness, 
sacredness, nobility and purity all bestowed and 
endowed by Allah Almighty. The ‹victorious Sect› are 
the people who defended and preserved the place, 
thus deserving the help and satisfaction of Allah. The 
research discusses the moral and physical effect of the 
holy blessing on this sect.

Key words: The religious value of Jerusalem and 
its surroundings

املقّدمة: 
الة وال�ّسالم على ر�سول اهلل: بركة بيت املقد�س  احلمدهلل وال�سّ
اأنواع  لكّل  �ساملة  فهي   , مقّيدة  وال  حمّددة,  غري  بركة  حوله  وما 
واالجتماعّية  وال�سيا�سّية  واجلهادّية  واالأخالقّية  االإميانّية  الربكة: 
املقّد�سة  االأر�س  هذه  يف  م�ستقّرة  �ساملة  ثابتة  وهي   , والّتاريخّية 
املن�سورة  الّطائفة  على  اأثرها  ولها   , الّتاريخ  فرتات  اختالف  على 
يف ثباتهم و�سمودهم يف وجه العدّو الغا�سب املحتّل , فهي اأر�س 
هذه  اأثر  و�سيبقى  الّنا�س,  يح�رص  واإليها  ال�ّسهداء,  واأر�س   , االأنبياء 
الربكة على الّطائفة املن�سورة اإىل اأن تقوم ال�ّساعة باإذن اهلل تعاىل.

أهمّية البحث: 
بيت  يف  الربكة  مفهوم  تو�سيح  يف  الّدرا�سة  اأهمّية  تكمن 
الّطائفة  هي  ومن   , املباركة  االأر�س  وحدود   , حوله  وما  املقد�س 
املقد�س  بيت  بركة  واأثر   , وا�ستمرارها  املن�سورة وحقيقة وجودها 

وما حوله على هذه الطائفة. 

أهداف الّدراسة: 
تهدف الّدرا�ضة اإىل تو�ضيح ما يلي: 

وح�ّسّية  ♦ امياّينة  اأنواًعا:  املقد�س  بيت  يف  للربكة  اأّن 
ومعنوّية وجهادّية واجتماعّية واقت�سادّية وعلمّية. 

اأّن لالأر�س املباركة حدودا كما قال العلماء.  ♦
اأخربنا  ♦ اأن الّطائفة املن�سورة موجودة, ولها �سفات كما 

الّر�سول)�سّلى اهلل عليه و�سّلم(. 
على  ♦ واجلهادّية  واملعنوّية  احل�ّسّية  اآثارها  لها  الربكة  اأّن 

الّطائفة املن�سورة.

أسئلة الّدراسة:
�ضتجيب الّدرا�ضة عن الأ�ضئلة الآتية:

هل للربكة يف بيت املقد�س وما حوله اأنواع وحدود؟ ◄
هل االأر�س املقّد�سة لها حدود؟  ◄
ا؟ واأين هي؟  ◄ هل الّطائفة املن�سورة موجودة حاليًّ
الّطائفة  ◄ اآثار على  هل للربكة يف بيت املقد�س وما حوله 

املن�سورة ح�ّسّية اأو معنوّية اأو جهادّية.
هذه االأ�سئلة وغريها �ستجيب عليها الّدرا�سة

منهج الّدراسة:
اال�ستنباطّي  للمنهج  اإ�سافة  الو�سفّي,  املنهج  ا�ستخدمت 

واال�ستقرائّي يف درا�سة االأدّلة الّنقلّية. 

الّدراسات الّسابقة:
تتحّدث  والكتب  االأبحاث  بع�س  وجدت  للبحث  كتابتي  اأثناء 
ما  على  اإ�سافة  به  قمت  وما  املقد�س,  بيت  وف�سائل   , الربكة  عن 
بيت  يف  املن�سورة  والّطائفة  الربكة  بني  الّربط  هو  فيه؛  البحث  مّت 

املقد�س وما حوله, ومن هذه الّدرا�سات: 
–املجّلد . 1 بحث من�سور يف جمّلة جامعة الّنجاح لالأبحاث 

)مفهوم  وعنوانه:  فار�س  عّزت  للّدكتور   ,2007  /1 االإ�سدار   ,21
الربكة يف القراآن الكرمي )بركة بيت املقد�س( درا�سة لغوّية واأدبّية, 
كتابه  يف  اهلل  اآي  من  الكرمي  اللفظ  على  بالوقوف  البحث  ويعنى 
العزيز, واأخ�ّس لفظة )الربكة( , وف�سائل بيت املقد�س, وذكر الباحث 
يف  اأ�سفته  وما  واملعنوّية(.  احل�ّسّية  وهي  للربكة  اأنواًعا  هناك  اأّن 

درا�ستي على هذا البحث: 
الّطائفة  � على  واأثرها  اجلهادّية  املقد�س  بيت  بركة 

املن�سورة.
حدود االأر�س املقّد�سة , وحدود االأر�س املباركة. �
�سفات الّطائفة املن�سورة واأين هم.  �
ر�سالة ماج�ستري بعنوان )بيت املقد�س يف الكتاب وال�ّسّنة( . 2

فيها  ذكر  وقد  الّنجاح,  جلامعة  مقّدمة   , عبداهلل  حمّمد  للّطالب: 
الباحث: 
الفرق بني االأر�س املباركة واالأر�س املقّد�سة. �
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ارتباط االأنبياء باالأر�س املقّد�سة.  �
ف�سائل بيت املقد�س. �
نهاية اليهود والق�ساء عليهم.  �

واأ�ضفت يف كتابتي للبحث على ما ذكره الباحث يف ر�ضالته: 
بيت املقد�س منبع الربكة يف بالد ال�ّسام.  �
حدود بالد ال�ّسام واالأر�س املباركة. �
الّطائفة املن�سورة واأثر بركة بيت املقد�س عليها.  �
اأن الّطائفة املن�سورة هي منذ زمن االأنبياء , وما يقوم به  �

املرابطون من جهاد ومقاومة على اأر�س بيت املقد�س وبالد ال�سام 
احلني.  هو امتداد لالأنبياء وال�سّ

خّطة الّدراسة: 
ق�ضمت الّدرا�ضة اإىل مبحثني: 

املبحث االأّول: الربكة يف بيت املقد�س وما حوله واأ�سبابها  ♦
املطلب االأول: تعريفات مفردات البحث  ♦
املطلب الّثاين: بيت املقد�س منبع الربكة يف بالد ال�ّسام ♦
املقد�س وما حوله من  ♦ بيت  بركة  اأ�سباب  الّثالث:  املطلب 

بالد ال�ّسام 
املبحث الّثاين: الّطائفة املن�سورة  ♦
املطلب االأّول: وجود الّطائفة املن�سورة  ♦
املطلب الّثاين: �سفات الّطائفة املن�سورة ♦
على  ♦ حوله  وما  املقد�س  بيت  بركة  اأثر  الّثالث:  املطلب 

الّطائفة املن�سورة
اخلامتة  ♦
املراجع ♦

 املبحث األّول: الربكة يف بيت املقدس وما حوله 

املطلب األّول: تعريفات مفردات البحث 
: الربكة لغة وا�ضطالحا  ● اأّولاً

الربكة لغة: )الّثبات واالإقامة, واالجتهاد على االأمر واملواظبة 
فة  عليه«. وعندما تطلق هذه الكلمة على االأر�س, تعني اأّن هذه ال�سّ
اأّن  اأي:  والكرثة(:  )اخلري  الّدوام.وتعني  على  بها  ثابتٌة  لها,  مالزمٌة 
والّتنزيه  والّتقدي�س  الّرفعة  وتعني:  فيها,  مو�سوٌل  م�ستمّر  ذلك 
ة بجالله �سبحانه وتعاىل ال ينازعه  والعظمة والّطهر(, وكّلها خمت�سّ

فيها اأحد, فهو املانح لهذه الربكة.
واالأنبياء  والّثمار  واالأ�سجار  باالأنهار  اخلري  )اإثبات  وتعني:   
احلني(. وتعني: دوام املطر املنهمر من ال�ّسماء واإحلاح ال�ّسحاب  ال�سّ
اأر�س  جتدب  فلن  اإذن  حاب(.  اأوال�سَّ ال�ّسماء  اأبركت  بقولنا:  باملطر 
)الّتفاوؤل  اأبًدا, وقيل:  اأجدبت  اأّنها  بيت املقد�س كّلها,وماُعرف عنها 
ن(, فهي دائًما اأبًدا اأر�س اخلري, واالأمل والعمل.وقيل: )النَّماء  والتيمُّ
والّزيادة وال�ّسعادة(, فال تزال هذه االأر�س يف مناء وزيادة واإعمار, 
و�سعادة  فيها,  لوجودهم  �سعادة  امل�سلمني,  من  ل�ساكنيها  و�سعادة 

لت�سحيتهم وا�ست�سهادهم يف �سبيلها ,واحلفاظ على طهرها ونقائها, 
در يف كل �سيء(, اأي اأن اأر�س بيت املقد�س  حفًظا لذكر اهلل فيها. )وال�سّ
ال بّد اأن تت�سّدر العامل يف الربكةاملمنوحة لها من اهلل: اأي تعلو كّل 
ما عداها على تنّوع هذه الربكة.)االّت�ساع واالمتداد وال�ّسمول(, فهي 
وا�سعة ممتّدة و�ساملة لكّل معاين اخللود, والّرزق الوفري. وهي �سعة 

باقية لهذه البقعة املباركة اّلتي ت�سد الّرحال اإىل اأر�سها. )1(.
ا: قال الّراغب االأ�سفهايّن: الربكة ثبوت اخلري  الربكة ا�ضطالحاً
واّتقوا  اآمنوا  القرى  اأهل  اأّن  {ولو  تعاىل:  قال  ال�ّسيء.  يف  االإلهّي 
والأر�ض})االعراف:96( {وهذا  ال�ّضماء  بركات من  لفتحنا عليهم 
من  به  يفي�س  ما  على  تنبيها   )50 اأنزلناه})االأنبياء:  مبارك  ذكر 

اخلريات االإلهّية. 
وعلى هذا فاملعنى اال�سطالحّي للّترّبك هو: طلب ثبوت اخلري 

االإلهّي يف ال�ّسيء. )2(
ثانيا: تعريف بيت املقد�ض ●

بيت املقد�ض لغة: حرم الُقد�س, واالأر�س املقّد�سة: املباركة, 
د�س: الربكة, والبيت املقّد�س: بيت املقد�س, واملقد�س؛ املبارك)3( والقُّ
معنى القد�سّية يف اللغة: القاف والّدال وال�ّسني اأ�سل �سحيح, 

وهو يدّل على الّطهر, ومن ذلك االأر�س املقّد�سة: اأي املطّهرة)4(.
املذكور يف  االإلهّي  الّتطهري  )الّتقدي�س:  االأ�سفهايّن:  وقال   
الّتطهري  دون   ]33 ]االأحزاب:  َتْطِهرياًا}  َرُكْم  {َوُيَطهِّ تعاىل:  قوله 
اّلذي هو اإزالة الّنجا�سة املح�سو�سة, والبيت املقّد�س: هو املطّهر من 

الّنجا�سة اأي من ال�رّصك, وكذلك االأر�س املقّد�سة()5(.
فالقد�سّية مبعنى الّطهارة من ال�رّصك والّظلم والعدوان والعلّو 

يف االأر�س.
ثالثا: تعريف الّطائفة املن�ضورة ●

الّطائفة لغة: هي من ال�ّسيء قطعة منه, اأو الواحد ف�ساعدا, اأو 
اإىل االألف, واأقّلها رجالن اأو رجل, فتكون مبعنى الّنف�س, والّطائفة اإذا 
اأريد بها اجلمع فجمع طائف, واإذا اأريد بها الواحد في�سّح اأن تكون 

جمعا, وكّني به من الواحد.)6(.
وقيل:  اثنان,  وقيل:  واحد,  اأقّلها  الّطائفة  ا:  ا�ضطالحاً الّطائفة 

ثالثة, وقيل: اأربعة, وقيل: خم�سة, وقيل: ع�رصة, وقيل: نفر )7(.
تعريف الّطائفة املن�سورة: يقول ابن تيمية: )وقد كان معاوية 
ال�ّسامّية مبا هو يف  الّطائفة  لرجحان  واملغرية وغريهما يحتّجون 
حيحني عن الّنبّي)�سّلى اهلل عليه و�سّلم( اأنه قال: )ال تزال طائفة  ال�سّ
من اأّمتي قائمة باأمر اهلل ال ي�رّصهم من خالفهم وال من خذلهم حّتى 
يقول:  معاًذا  �سمع  اأّنه  يذكر  يخامر  بن  مالك  فقام  ال�ّساعة(.  تقوم 
اأّنه �سمع  )وهم بال�ّسام(. فقال معاوية: وهذا مالك بن يخامر يذكر 
اّلذي يف �سحيح م�سلم: عن ثوبان  معاًذا يقول: وهم بال�ّسام, وهذا 
عن الّنبّي- �سّلى اهلل عليه و�سّلم- قال: )ال تزال من اأّمتي اأّمة ظاهرة 
اأمر اهلل وهم كذلك()8(, وهذا يحتّجون به يف  على احلّق حّتى ياأتي 

رجحان اأهل ال�ّسام بوجهني:
اإليهم  � اّلذين ظهروا وانت�رصوا, و�سار االأمر  اأّنهم  اأحدهما: 

)ل  و�سّلم(:  عليه  اهلل  الّنبّي)�سّلى  قال  وقد  والفتنة,  االقتتال  بعد 
القائمة باحلّق من  الّطائفة  اأن  ي�رضّهم من خالفهم(. وهذا يقت�سي 
اأهل  كانوا  هوؤالء  انت�رص  فلما  املن�سورة,  الّظاهرة  هي  االأّمة  هذه 

احلّق.
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معاذ,  � كقول  بال�ّسام,  اأّنهم  عّينت  الّن�سو�س  اأّن  والّثاين: 
وكما روى م�سلم يف �سحيحه عن اأبي هريرة عن الّنبّي -�سّلى اهلل 
عليه و�سّلم- اأّنه قال: )ل يزال اأهل الغرب ظاهرين(. قال االإمام اأحمد: 
واأهل الغرب هم اأهل ال�ّسام, وذلك اأن الّنبّي- �سّلى اهلل عليه و�سّلم- 
ي�رّصق عنها  وما  فهو غربه,  يغّرب عنها  فما  باملدينة,  مقيما  كان 
امل�رصق,   اأهل  عنها  ي�رّصق  وما  جند:  اأهل  ي�سّمي  وكان  �رصقه,  فهو 
كما قال ابن عمر: قدم رجالن من اأهل امل�رصق فخطبا, فقال اّلنبّي- 

�سّلى اهلل عليه و�سّلم-: )اإّن من البيان ل�ضحرا(.)9(.

املطلب الثّاني: بيت املقدس منبع الربكة يف بالد الّشام 

اخلتف العلماء حول مفهوم الربكة وحدودها
: مفهوم الربكة: ● اأّولاً

اختلف العلماء يف مفهوم الربكة اإىل راأيني: 
الراأي الأّول: ذهب القرطبّي والّزرك�سّي والعّز بن عبدال�ّسالم  �

دفن  واالأنهار ومبن  الّثمار  الربكة يف  اأّن  اإىل  وال�ّسوكايّن  واجلراعّي 
حوله من الّر�سل واالأنبياء, وا�ستدّلوا باالآتي:

امْلَ�ْضِجِد  ِمَن  َلْيالاً  ِبَعْبِدِه  اأَ�رْضَى  ِذي  الَّ {�ُضْبَحاَن  تعاىل:  قال 
)االإ�رصاء:1(-  َحْوَلُه}  َباَرْكَنا  ِذي  الَّ اْلأَْق�َضى  امْلَ�ْضِجِد  اإِىَل  َراِم  اْلَ
باركنا حوله- قيل بالّثمار ومبجاري االأنهار, وقيل: مبن دفن حوله 

احلني, وبهذا جعله مقّد�ًسا)10(. من االأنبياء وال�سّ
بركات  � اأّنها  اإىل  والّطربّي  ا�س  اجل�سّ ذهب  الّثاين:  الراأي 

الّدين والّدنيا:
الّدين . 1 بربكات  حوله(  باركنا  )اّلذي  ا�س:  اجل�سّ ذكر 

املقد�س  فبيت  الّدين:  اأما  والّدنيا,  الّدين  بربكات  واملراد  والّدنيا, 
فيه  وت�ساعف  الّرحال,  اليه  وت�سّد  الوحي  ومهبط  االأنبياء  متعّبد 
الّدنيا:  احلني,اأما  وال�سّ االأنبياء  من  كثري  فيه  دفن  وقد  لوات,  ال�سّ
وحروثهم  واأرزاقهم  معاي�سهم,  يف  ل�ساكنيه  الربكة  اهلل  جعل  فقد 

وثمارهم. )11(
وللجمع بني االآراء فالربكة غري حمّددة اأو مقّيدة, واإمّنا �ساملة 

لكّل اأنواع الربكة؛ ا�ست�سهد بقول اخلالدّي:
وال  مقّيد  غري  وهو  �سبحانه,  اهلل  اإىل  م�سند  باركنا  فعل  )اإّن 
املباركة  االأر�س  لهذه  الرّبانّية  الربكة  اأّن  على  يدّل  وهذا  حمّدد, 
اأنواع الربكة, ومن  مطلقة غري حمّددة وال مقّيدة, وهي �ساملة لكّل 
االأخالقّية,  االإميانّية,والربكة  الربكة  الّرّبانّية:  الربكة  هذه  مظاهر 
االقت�سادّية,  والربكة  ال�ّسيا�سّية,  والربكة  الّتاريخّية,  والربكة 
والربكة االجتماعّية, والربكة اجلهادّية, والربكة احل�سارّية, والربكة 
بالفعل  الّرّبانّية  الربكة  عن  الّتعبري  واأّن  ذلك,  وغري  امل�ستقبلّية... 
االأر�س,  لهذه  الربكة  وا�ستقرار  ثبوت  على  يدّل  )باركنا(  املا�سي 
والأّن الفعل املا�سي يفيد الّثبات واال�ستقرار, فاهلل �سبحانه قد �ساء 
با�ستقرار الربكة يف هذه االأر�س, وجعلها ثابتة فيها,ولهذا �ستبقى 
هذه الربكة �ساملة م�ستقّرة فيها, على اختالف فرتات الّتاريخ, ولن 
ينجح االأعداء يف انتزاعها وتفريغها مهما بذلوا من جهود يف ذلك 

و�ستبقى لها هذه الربكة حتى قيام ال�ّساعة()12(.
ثانيا: حدود الأر�ض املباركة من خالل اآيات الأحكام عند  ●
العلماء

فل�سطني  اأر�س  هي  املباركة  االأر�س  حدود  اأّن  العلماء  اتفق 

وال�ّسام)13( , وا�ستدّلوا باالآتي:
�َضَة} . 1 امُلَقدَّ الأَْر�َض  اْدُخلُوا  َقْوِم  {َيا  تعاىل:  قوله 

ال�ّسام  واأر�س  الّطور  اأر�س  هي  املقّد�سة  ]املائدة:21[واالأر�س 
ودم�سق وفل�سطني وبع�س االأردّن)14(.

ُي�ْضَت�ْضَعُفوَن . 2 َكاُنواْ  ِذيَن  الَّ اْلَقْوَم  {َواأَْوَرْثَنا  تعاىل:  قوله 
ِتي َباَرْكَنا ِفيَها } ]االأعراف:137[. َم�َضاِرَق الأَْر�ِض َوَمَغاِرَبَها الَّ

ال�ّسام  اأر�س  َوَمَغاِرَبَها} يعني  الأَْر�ِض  قوله تعاىل:{َم�َضاِرَق 
وم�رص, واأراد مب�سارقها ومغاربها جهاتها ونواحيها جميعا, وقيل: 
اأراد مب�سارق االأر�س ومغاربها االأر�س املقّد�سة, وهو يليه من ال�رّصق 
والغرب, وقيل: اأراد جميع جهات االأر�س وهو اختيار الّزّجاج, قال: 
بني  من  كانا  عليهما-  و�سالمه  اهلل  �سلوات  و�سليمان-  داود  الأّن 
ِتي َباَرْكَنا ِفيَها} يدّل  اإ�رصائيل وقد ملكا االأر�س, وقوله عّز وجّل: {الَّ
واالأ�سجار  بالّثمار,  فيها  باركنا  يعني:  املقّد�سة,  االأر�س  اأّنها  على 
والّزروع, واخل�سب وال�ّسعة)15(. قد جعل الأولئك القوم املوؤمنني هذه 
االأر�س املباركة, جائزة لهم على اإميانهم, وثمرة مباركة جلهادهم 

و�سربهم, وثباتهم على احلّق.
ْيَناُه . 3 {َوَنَّ ال�ّسالم:  عليه  اإبراهيم  ة  ق�سّ يف  تعاىل  قال 

ِتي َباَرْكَنا ِفيَها ِلْلَعامَلِني }]االأنبياء:70 - 71[. ا اإِىَل الأَْر�ِض الَّ َوُلوطاً

اإمّنا  ال�ّسالم-  عليهما  لوًطا-  اأخيه  وابن  اإبراهيم  اأّن  ومعلوم 
لي�ستقرا  فل�سطني  اإىل  ال�ّسام  اأر�س  اإىل  العراق  اأهل  من  اهلل  جّناهما 
وثمارها  خ�سبها  مباركة؛لكرثة  لها:  وقيل  فيها,  ويقيما  عليها, 
وكمال  الكمال  نور  �سّع  اّلذين  االأنبياء,  معادن  والأّنها  واأنهارها, 

اخلري يف �رصائعهم الّدينّية والّدنيوّية البالد)16(.
اإبراهيم -عليه ال�ّسالم- يف منطقة بيت املقد�س  )وقد ا�ستقّر 
 - ال�ّسالم  -عليه  لوطًا  نبّيه  اهلل  بعث  بينما  املباركة,  االأر�س  من 
اإىل ال�رّصق من بيت املقد�س, ليكون نبيًا عند القوم القاطنني �رصق 

فل�سطني, واّلذين عرفوا فيما بعد بقوم لوط.
اإبراهيم  الكرميان,  الّنبّيان  فيها  اأقام  اّلتي  االأر�س  هذه 
اآية �سورة  ال�ّسالم- هي املق�سودة بقوله تعاىل يف  ولوط -عليهما 
ِلْلَعامَلِني}  ِفيَها  َباَرْكَنا  ِتي  الَّ الأَْر�ِض  اإِىَل  ا  االأنبياء)17({َوُلوطاً

]االأنبياء: 71[.
اإِىَل . 4 ِباأَْمِرِه  ِري  َفةاً َتْ الرِّيَح َعا�ضِ قال تعاىل: {َوِل�ُضَلْيَماَن 

ِتي َباَرْكَنا ِفيَها } ]االأنبياء:81[. الأَْر�ِض الَّ

ِتي  جاء يف تعقيب املف�رّصين على هذه االآية: { اإِىَل الأَْر�ِض الَّ
ب�سليمان  جتري  كانت  اأّنها  وذلك  ال�ّسام,  اإىل  يعني   { ِفيَها  َباَرْكَنا 
منزله  اإىل  به  عائدة  ترّده  ثم  �سليمان,  �ساء  حيث  اإىل  واأ�سحابه 
ِتي َباَرْكَنا ِفيَها}.)18(ويف هذا يقول  بال�ّسام لذلك قيل {اإِىَل الأَْر�ِض الَّ
اخلالدّي »هذه الّريح كانت تغدو باأمر �سليمان- عليه ال�ّسالم- يف 
مّدة �سهر, وتتحّرك يف خمتلف بقاع واأطراف مملكته, من فل�سطني 
�َضْلَنا  َواأَ َها �َضْهرٌ َوَرَواُحَها �َضْهرٌ  اإىل اليمن)19({َوِل�ُضَلْيَماَن الرِّيَح ُغُدوُّ

َلُه َعنْيَ اْلِقْطِر} ]�سباأ:12[.
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د. جنوى بدر محمد قراقيش بركة بيت املقدس وماحوله وأثرها على الّطائفة املنصورة من خالل آيات وأحاديث األحكام

املطلب الثّالث: أسباب بركة بيت املقدس وما حوله من خالل أحاديث 
األحكام:

للربكة يف بيت املقد�ض وما حوله اأ�ضباب كثرية اأذكر منها:
: اأر�ض املح�رض واملن�رض ● اأّولاً
من حديث عبد اهلل بن عمر- ر�سي اهلل عنهما- قال: قال . 1

ر�سول اهلل -�سّلى اهلل عليه و�سّلم-: )�ضتخرج نار نحو ح�رضموت، اأو 
من نحو ح�رضموت قبل يوم القيامة حت�رض الّنا�ض(، قلنا: يا ر�ضول 

اهلل: ما تاأمرنا؟ قال: )عليكم بال�ّضام()20(.
املقد�س  بيت  اختار  حني  �سبحانه  اهلل  اأّن  اال�ستدالل:  وجه 
لتكون االأر�س اّلتي يح�رص اإليها العباد, يعلم اأّنها من خرية االأر�س 
ولذلك  واالأف�سلّية,  الّتكرمي  من  عالية  مبنزلة  تتمّتع  واأنها  عنده, 

ا�ستحقت اأن تكون اأر�س املح�رص واملن�رص.
قال العز بن عبد ال�سالم- رحمه اهلل-: )اأ�سار -�سّلى اهلل عليه 
و�سّلم - بال�ّسام عند خروج الّنار, لعلمه باأّنها خري للموؤمنني حينئذ 
من غريها وامل�ست�سار موؤمتن)21(, هذا وقد اأبرز احلديث بع�س االأمور 

الهاّمة اأورد منها:
اّلتي  ♦ االأر�س  هي  وفل�سطني,  املقد�س  وبيت  ال�ّسام  اأر�س 

يح�رص الّنا�س فيها, وهذه منزلة عالية, مل تعط الأّي بلد من البالد.
من  ♦ �ساأله  ملن  و�سّلم-  عليه  اهلل  �سّلى  الّنبّي-  ن�سيحة 

حابة عن اأّي البالد ي�سكنون, فاأ�سار عليهم ب�سكنى ال�ّسام. ال�سّ
اأر�س فل�سطني, هي االأر�س اّلتي ياأمن بها الّنا�س من الفنت  ♦

اإذا نزلت, لذلك ن�سح الّنبّي -�سلى اهلل عليه و�سلم- بال�ّسكن فيها.
املح�رص  ♦ اأر�س  و�سّلم-  عليه  اهلل  �سّلى  الّنبّي-  امتدح 

ة اأر�س بيت املقد�س)22(. واملن�رص وخا�سّ
ثانيااً: الو�ضّية ب�ضكناها ●
من حديث اأبي الّدرداء- ر�سي اهلل عنه- قال: عن الّنبّي- . 1

بال�سام  جنداَ  اأجناًدا  �ستجّندون  )اإّنكم  قال:  و�سّلم-  عليه  اهلل  �سّلى 
وم�رص والعراق واليمن(, قالوا: فخر لنا يا ر�سول اهلل. قال: )عليكم 
اإّنا اأ�سحاب ما�سية, وال نطيق ال�ّسام. قال: )فمن مل  بال�ّسام(. قالوا: 

يطق ال�ّسام فليلحق بيمنه, فاإن اهلل قد تّكفل يل بال�ّسام()23(.
يدّل احلديث على اأّنه جاء ن�سح الّنبّي- �سّلى اهلل عليه و�سّلم- 
لكّل من �ساأله اأن يختار له بلًدا ي�سكن فيه, اأو جنًدا من االأجناد ينتمي 
ياأووا  واأن  ال�ّسام,  ب�سكنى  و�سّلم-  عليه  اهلل  -�سّلى  فن�سحهم  اإليه, 
االإ�سالمّية,  باالأّمة  والفنت  البالء  ا�ستداد اخلطوب, ونزول  اإليها عند 
وبني  اأر�سها,  يف  واالإميان  والّطماأنينة  االأمن  �سيجدون  فاإّنهم 

اأبنائها؛ وذلك لكرثة ف�سائلها, ومن هذه الف�سائل:
وفيها  � بالده,  من  و�سفوته  اأر�سه,  من  اهلل  خرية  اأّنها 

مع�سكر االإميان واالأمن والّطماأنينة عند الفنت.
والعناية  � باحلفظ  واأبناءها  ال�ّسام  تعاىل  اهلل  تكّفل  وقد 

واالأّمة  الّدين  عن  الّدفاع  وقلب  االأجناد  خرية  وفيها  والّرعاية. 
االإ�سالمّية, وغريها من االأ�سباب.

 قال ابن فقيه الهمداين: )واأجناد ال�ّسام اأربعة: حم�س, ودم�سق, 
وفل�سطني, واالأردّن( )24(.

ويف  حقيقتها  يف  املقد�س  وبيت  ال�ّسام  بالد  مكانة  فهذه 
اأحاديثه- �سلى اهلل عليه و�سلم-)25(.

ثالثا: اأر�ض الإ�رضاء ●
من حديث اأن�س بن مالك- ر�سي اهلل عنه- قال: )اإّن ر�سول اهلل 
-�سّلى اهلل عليه و�سّلم- اأتى بالرباق, وهو داّبة اأبي�س فوق احلمار 
ف�سار  )فركبته  قال:  البغل, ي�سع حافره حّتى منتهى طرفه.  ودون 
بي حّتى اأتيت بيت املقد�س؛ فربطته باحللقة اّلتي يربط االأنبياء, ثّم 

دخلت امل�سجد ف�سّليت ركعتني, ثّم خرجت... وذكر احلديث)26(.
اهلل  �سّلى  حمّمد-  بر�سوله  االإ�رصاء  يكون  اأن  تعاىل  اهلل  �ساء 
يف  االأق�سى  امل�سجد  اإىل  مكة,  يف  احلرام  امل�سجد  -من  و�سّلم  عليه 
القد�س, واأن يريه هناك يف امل�سجد االأق�سى ما يريه من بع�س اآياته, 
واأن  العلى,  ال�ّسماوات  اإىل  االأق�سى  امل�سجد  من  معراجه  يكون  واأن 
يريه هناك ما يريه من اآياته. فهذه االآيات لي�ست له وحده, اإمّنا هي 

لالأّمة امل�سلمة من بعده, على اختالف اأجيالها.
الة وال�ّسالم- ببيت املقد�س, واأتى امل�سجد  و�سّلى -عليه ال�سّ
كان  واّلتي  الرباق,  حائط  يف  اّلتي  باحللقة  الّدابة  وربط  االأق�سى, 
اّلتي  دواّبهم  بها  يربطون  ال�سالم-  -عليهم  ال�ّسابقون  االأنبياء 

الة فيه. يركبونها عند قدومهم امل�سجد االأق�سى لل�سّ
)وهذا الفعل من ر�سول اهلل -�سّلى اهلل عليه و�سّلم-واالأخبار 
الّتاريخّية  االأ�سالة  على  دليل  ال�ّسابقني,  االأنبياء  عن  نقلت  اّلتي 
ا على هذه البقعة املباركة من بيت  للم�سجد االأق�سى, واأّنه كان مبنيًّ
املقد�س قبل اآالف ال�ّسنني. وهذا الفعل منه- �سّلى اهلل عليه و�سّلم - 
الة ولعبادة اهلل  دليل على اأ�سالة هذا امل�سجد, وعلى تخ�سي�سه لل�سّ

�سبحانه()27(.

املبحث الثّالث: الّطائفة املنصورة

املطلب األّول: وجود الّطائفة املنصورة

يف  ذكرت  اّلتي  املن�سورة  الّطائفة  �سفات  عن  احلديث  قبل 
ذكر  بّد من  ال  و�سّلم -  عليه  اهلل  الّر�سول -�سّلى  اأحاديث  من  كثري 
تواترت  فقد   , واأين هي   , الّطائفة  تدّل على وجود هذه  اّلتي  االأدّلة 
وعلى  املن�سورة,  الّطائفة  وجود  على  تدّل  اّلتي  حيحة  ال�سّ االأدّلة 
ا�ستمرارّية وجودها اإىل يوم القيامة, واأّنها طائفة من�سورة ظاهرة 
على احلّق ال ي�رّصهم من خذلهم اأو خالفهم حّتى تقوم ال�ّساعة منها: 
لقد و�سف ر�سول اهلل -�سّلى اهلل عليه و�سّلم- الّتجّمع االإميايّن 
احلّق  لطائفة  االأ�سا�سّية  البنية  ي�سّكلون  باأّنهم  املقد�ّسة,  االأر�س  يف 
اّلذين اأخرب- �سّلى اهلل عليه و�سّلم -عند وجودهم, اإىل اأن يرث اهلل 
و�سّلم-  عليه  اهلل  -�سّلى  عنه  ذلك  روى  حيث  عليها,  ومن  االأر�س 

حابة ر�سوان اهلل عليهم: جماعة من ال�سّ
من حديث عمران بن ح�سني- ر�سي اهلل عنه- اأّن ر�سول . 1

اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم -قال: )ال تزال طائفة من اأّمتي يقاتلون 
امل�سيح  اآخرهم  يقاتل  حّتى  ناواأهم؛  من  على  ظاهرين  احلّق,  على 

الّدجال(. )واأوماأ بيده اإىل ال�ّسام()28(.
اأبي . 2 بن  معاوية  �سمعت  قال:  هاين  بن  عمري  حديث  ومن 

ر�سول  �سمعت  يقول:  املنرب  هذا  على  عنهما-  اهلل  ر�سي  �سفيان- 
اهلل- �سّلى اهلل عليه و�سّلم- يقول: )ال تزال طائفة من اأّمتي قائمة 



305

2018 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث واألربعون (1) - شباط 

باأمر اهلل ال ي�رّصهم من خذلهم, اأو خالفهم, حّتى ياأتي اأمر اهلل, وهم 
يا  فقال:  ال�ّسك�سكّي,  يخامر  بن  مالك  فقام  الّنا�س(  على  ظاهرون 
اأمري املوؤمنني, �سمعت معاذ بن جبل يقول: )وهم اأهل ال�ّسام( فقال 
اأهل  )وهم  معاًذا,  �سمع  اأّنه  يزعم  مالك,  هذا  �سوته:  ورفع  معاوية 

ال�سام()29(.
قال: . 3 عنه-  اهلل  ر�سي  الباهلّي-  اأمامة  اأبي  حديث  ومن 

اأّمتي  من  طائفة  تزال  )ال  قال:  و�سّلم-  عليه  اهلل  �سّلى  الّنبّي-  عن 
على الّدين ظاهرين, لعدّوهم قاهرين, ال ي�رّصهم من خالفهم, اإاّل ما 
اأ�سابهم من الأواء حّتى ياأتيهم اأمر اهلل وهم كذلك(. قالوا فاأين هم؟ 

قال: )ببيت املقد�س واأكناف بيت املقد�س()30(. 
وعن كريب ال�ّسحويّل قال: حّدثني مّرة البهزّي- ر�سي اهلل . 4

عنه- قال: �سمعت ر�سول اهلل -�سّلى اهلل عليه و�سلم- يقول: )ال تزال 
اأّمتي على احلّق ظاهرين على من ناواأهم, وهم كاالإناء  طائفة من 
واأين  اهلل  يا ر�سول  قلنا:  اأمر اهلل وهم كذلك  ياأتي  االأكلة, حّتى  بني 
هم؟ قال: )باأكناف بيت املقد�س قال: وحّدثني اأّن الّرملة هي الّربوة 

ذلك اأّنها مغّربة وم�رّصقة()31(.
وجه ال�ضتدلل بالأحاديث ال�ّضابقة:

عرب  بل  االإ�سالمّية,  االأر�س  عرب  الّطائفة  هذه  اأن�سار  ميتّد 
مواقع كثرية من االأر�س وحيثما وجد امل�سلمون املنا�رصون للحّق, 
احلربة  فراأ�س  والباطل,  احلّق  بني  ال�رّصاع  حلبة  يف  وامل�ساركون 
املقد�س.  بيت  اأر�س  يف  موجود  الّطائفة,  هذه  من  القلب  ومو�سع 
واملوؤّيدون عرب  االأن�سار  القلب,  ومو�سع  احلربة  راأ�س  اإىل  وي�ساف 
مكانهم  عن  و�سّلم-  عليه  اهلل  �سّلى  الّنبّي-  عرّب  واّلذين  االأر�س, 

بقوله )واأكناف بيت املقد�س(.
هذه االأحاديث اّلتي ذكرت اإخبار من احلبيب- �سّلى اهلل عليه 
اأر�س بيت املقد�س, للّدفاع  اأهل احلّق �ستكون يف  و�سّلم-اأّن طائفة 
اهلل: من يهود  اأعداء  ال�رّص�سة من  الهجمة  اأمام  امل�سلمني  عن حقوق 
يحاولون  اّلذين  من  دربهم,  على  و�سار  اأّيدهم,  ومّمن  ون�سارى, 
اأبناء هذه االأّمة,  الق�ساء على عقيدة امل�سلمني وانتزاعها من قلوب 
حّتى ي�سهل عليهم �سلب حّق امل�سلمني يف بيت املقد�س واأر�س بيت 

املقد�س, ونحن نعي�س هذه الفرتة.
م�سوؤولّيات  تنتظرها  احلّق  اأهل  طائفة  اأّن  نعلم  كّله,  هذا  من 
اأكرث  ج�سام وواجبات عظام, فاخلطب جلل, واخلطر داهم, واالأعداء 
اأّن ديننا وعقيدتنا هما املق�سودان  من االأ�سدقاء, فعلينا اأن ندرك 
واالهتمامات  ال�سّيقة,  ال�رّصاعات  عن  نبتعد  اأن  فعلينا  باخلطر, 
من  نكون  حّتى  املخاطر  هذه  لدرء  جميعًا  نتعاون  واأن  القا�رصة, 
الّطائفة املن�سورة, وحّتى ال ي�ستبدلنا اهلل تعاىل اإن تولينا كما قال 
َيُكوُنوا  لَ  ُثمَّ  َغرْيَُكْم  ا  َقْوماً َي�ْضَتْبِدْل  ْوا  َتَتَولَّ �سبحانه وتعاىل: {َواإِن 

اأَْمَثاَلُكم} ]حممد:38[.

املطلب الثّاني: صفات الّطائفة املنصورة
عليه  الّنبّي-  بنّي  وقد  املن�سورة,  الّطائفة  هم  االإميان  اأهل 
اهلل  الّدرداء -ر�سي  اأبي  لهم, من حديث  وال�ّسالم- �سفات  الة  ال�سّ
�ستجندون  )اإنكم  قال:  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  عن  قال:  عنه- 
يا  لنا  فخر  قالوا:  واليمن(,  والعراق  وم�رص  بال�سام  جنداً  اأجناداً 
وال  ما�سية,  اأ�سحاب  اإّنا  قالوا:  بال�ّسام(.  )عليكم  قال:  اهلل.  ر�سول 
قد  اهلل  فاإّن  بيمنه,  فليلحق  ال�ّسام  يطق  )فمن مل  قال:  ال�ّسام.  نطيق 

تكّفل يل بال�ّسام()32(

خلدمة  جمّندة  وع�ساكر  جنودا  �سيكونون  اأّنهم  الأوىل:  ال�ّضفة 
االإ�سالم والّدفاع عنه �سّد من يريد به واأبناء اأّمته اأّي �سوء.

اإىل  اهلل  اأي: يجمع   , اهلل من عباده  الّثانية: هم خرية  ال�ّضفة 
الة  اأر�س ال�ّسام املختارين من عباده , ولقد اأخرب الّنبّي -عليه ال�سّ
وال�ّسالم -اأّن اأفراد هذه الّطائفة هم اّلذين يدافعون عن حمى االإ�سالم 
يف االأر�س املقّد�سة, كما جاء يف حديث ابن حوالة: )عليك بال�ّسام 
فاإّنها خرية خلق اهلل يف اأر�سه, يجتبي اإليها خريته من خلقه()33(, 
فاإّنه خرية  ال�ّسام  لك  اأختار  )اإيّن  �سارية:  بن  العربا�س  ومن حديث 

امل�سلمني و�سفوة اهلل من بالده يجتبي اإليه �سفوته من خلقه()34(.
ال�ّضفة الّثالثة: حفظ اهلل ورعايته لهم؛ لقوله -�سّلى اهلل عليه 
و�سّلم-: )اإّن اهلل عّز وجّل تكّفل يل بحفظ ال�ّسام واأهله( )35(. قال العّز 
ال�ّسام يف  اأّن  الّنبّي- �سّلى اهلل عليه و�سّلم-  ال�ّسالم: )اأخرب  بن عبد 
ومن  وحمايته,  وحفظه  كفالته  يف  �ساكنيه  واأّن  تعاىل,  اهلل  كفالة 
فة الّرابعة: كونهم  حاطه اهلل تعاىل وحفظه فال�سيعةعليه. )36( ال�سّ
الة وال�ّسالم-: )اإذا  طائفة احلّق الّظاهرين عليه, قال الّنبّي -عليه ال�سّ
ف�سد اأهل ال�ّسام فال خري فيكم, وال تزال طائفة من اأّمتي من�سورين 
ال ي�رّصهم من خذلهم حّتى تقوم ال�ّساعة( )37(, ويف حديث عمران: 
الّطائفة املن�سورة مكانها يف  اأّن  اأي:  ال�ّسام( )38(,  اإىل  )واأوماأ بيده 

ال�ّسام. 
ال�ّضفة اخلام�ضة: الّطائفة املن�سورة فئة جماهدة مقاتلة على 
�رصط  والعلم  القيامة,  يوم  اإىل  اهلل-  منت�رصة-باإذن  ,ظاهرة  احلّق 
اأّمتي  من  طائفة  تزال  -:)ال  و�سّلم  عليه  اهلل  �سّلى  لقوله-  فيها, 
يقاتلون على احلّق, ظاهرين اإىل يوم القيامة, فينزل عي�سى بن مرمي, 
فيقول اأمريهم: تعال �سّل لنا, فيقول: ال, اإّن بع�سكم على بع�س اأمراء 
لتكرمة اهلل هذه االأمة()39(. العلم دائمًا �رصط يف الّطائفة املن�سورة, 
جماهدة,  وكونها  املن�سورة,  الّطائفة  يف  �رصط  العلم  بهذا  والعمل 
زارعة, حارثة, تاجرة, هذا ال ي�رّص, وهم منت�رصون يف �رصق البالد 
وغربها كما بنّي ذلك االإمام الّنووّي وغريه من اأهل العلم)40(, وهذه 
اأحكامه, مل ينبذوا كتاب اهلل  اأمر احلّق وتطبيق  الّطائفة قائمة على 
تعاىل و�سّنة ر�سوله وراء ظهورهم, واإمّنا عملوا بها علمًا وعماًل؛ الأّن 
الة وال�ّسالم- بنّي اأّنهم قائمون باأمر اهلل, قائمون  الّنبّي- عليه ال�سّ
اآن  يف  والعمل  العلم  توافر  على  يدّل  وهذا  للحّق,  وقائمون  باحلّق, 

واحد.
رب على  ال�ّضفة ال�ّضاد�ضة: ومن �سفات هذه الّطائفة كذلك ال�سّ
الة وال�ّسالم- اأن  ما ي�سيبها من اأعدائها, فقد ذكر الّنبّي -عليه ال�سّ
طائفة اأهل احلّق �ستتعّر�س للّت�سييق والّت�سديد, كما جاء يف حديث 
وال�ّسالم-  الة  ال�سّ -عليه  الّنبّي  عن  عنه-  اهلل  ر�سي  اأمامة-  اأبي 
-من�سورين  ظاهرين  الّدين  على  اأّمتي  من  طائفة  تزال  )ال  قال: 
خالفهم  من  ي�رّصهم  ال  قاهرين  لعدّوهم  عالية-  رايتهم  مرفوعني 
اهلل  اأمر  ياأتي  حّتى  والعنت-  ال�ّسّدة  -اأي:  الأواء  من  اأ�سابهم  ما  اإال 
وهم كذلك(, يعني: وهم �سابرون, حمت�سبون, جماهدون, ال ي�رّصهم 
من خالفهم, وال من ا�ستّد عليهم, اإاّل اأّن اهلل تعاىل وعدها على ل�سان 
هوؤالء,  على  ظاهرة  �ستبقى  باأّنها  و�سّلم-  عليه  اهلل  -�سّلى  الّنبّي 
وهذه ب�سارة عظيمة, فمهما طال الليل فالبّد من بزوغ الفجر, وهذه 
�سّنة اهلل تبارك وتعاىل, الأّنه -�سّلى اهلل عليه و�سّلم- قال: )ال تزال 
طائفة..( يعني: ثّلة قليلة من اأهل االإميان, ثّم اأثبت اأّنها قائمة على 
احلّق وباأمر اهلل ال ي�رّصها املخالفة وال العداء, )حّتى ياأتي اأمر اهلل( 
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-عليه  الّنبّي  قال  ولذلك  ذلك(  على  )وهم  ال�ّساعة  تقوم  حّتى  اأي: 
واحد  االإناء   ,)41( االأكلة(  بني  كاالإناء  )وهم  وال�ّسالم-:  الة  ال�سّ
واالأكلة كرث, وهكذا اأ�سحاب احلّق قليلون, واأ�ساحب الباطل كثريون.

�سوط  الأّنهم  الّطائفة ال يعلو منافقوهم على موؤمنيهم؛  وهذه 
الة وال�ّسالم-: )اأهل  اهلل ينتقم بهم مّمن ي�ساء, قال الّنبّي -عليه ال�سّ
اأر�سه ينتقم بهم مّمن ي�ساء من عباده, وحرام  ال�ّسام �سوط اهلل يف 
ا(  ا وغمًّ على منافقيهم اأن يظهروا على موؤمنيهم وال ميوتون اإاّل همًّ
ا, وقد بنّي الّنبّي- عليه  ا وغمًّ )42(. اأي: املنافقون ال ميوتون اإال همًّ

واأهل  ال�ّسام,  اأر�س  يف  يكون  اإمّنا  كّله  ذلك  اأّن  وال�ّسالم-  الة  ال�سّ
بال�ّسام  واالإميان  االأمن  حيث  الفنت  نزول  عند  يجتمعون  االإميان 
اإّن  )اأال  و�سّلم-:  عليه  اهلل  �سّلى  الّنبّي-  قال  كما  املقد�س,  وبيت 
فاالأمن  الفنت  وقعت  )اإذا  وقال:  بال�ّسام(,  الفنت  وقعت  اإذا  االإميان 
وكذلك  بال�ّسام(,  الفنت  تقع  حني  االإميان  اإّن  )اأال  وقال:  بال�ّسام(, 
اإذا  الفنت  اأّن  يبنّي  وهذا  مّر,  اّلذي  واالإميان  االإ�سالم  عمود  حديث 
الّدنيا  يف  كانت  واإذا  منها,  براآء  ال�ّسام  اأهل  كان  الّدين  يف  وقعت 
ورعايته.  اهلل  حفظ  يف  فكانوا  االإميان  مبوجب  ال�ّسام  اأهل   عمل 
واملالحم  الفنت  عند  الّدين  الّثامنة:  تاأييد  فة   ال�سّ
يعني:  واملالحم,  الفنت  عند  الّدين  يوؤّيدون  اّلذين  الّطائفة هم   هذه 
قال  كما  واملالحم,  الفنت  نزول  عند  اهلل  دين  ين�رصون  اّلذين  هم 
بعث  واملالحم  الفنت  وقعت  )اإذا  وال�ّسالم-:  الة  ال�سّ عليه  الّنبّي- 
يوؤّيد  العرب واأجودهم �سالحًا  اأكرم  اهلل من دم�سق بعًثا من املوايل 
ال�ّسام,  يف  ودم�سق  دم�سق,  من  البعث  وهذا  الّدين()43(.  بهم  اهلل 
اأّن الّطائفة املن�سورة املوؤّيدة لدين اهلل تعاىل جّلها  وهذا يدّل على 
�سامّيون, واأعظم الفوائد: اأّن الّن�رص ال يكون على يد اأحد اإاّل من اأهل 
االإميان, واأّن اأ�سل الّن�رص اإمّنا يتحّقق على يد الّثّلة املوؤمنة املوّحدة, 
والّطائفة املن�سورة, فالبّد اأن نعلم اأّن الّن�رص ال يتحّقق اإاّل اإذا حتّقق 
ال�رّصط, كما قال العلماء: اإذا كان ال�ّسيء م�رصوطًا ب�رصط فال يكون 
َوُيَثبِّْت  َين�رُضُْكْم   ،َ اهللَّ َتن�رُضُوا  اإاّل بتحّققه)44(, قال اهلل تعاىل: {اإِْن 
اأوالًّ  تعاىل  اهلل  فاإن ن�رصنا  واإن �رصطية -  اأَْقَداَمُكْم} ]حممد:7[,- 
ن�رصنا ثانًيا, واإاّل فال, والّن�رص والهزمية بيده �سبحانه وتعاىل, وال 

يح�سل الّن�رص اإال بتحّقق ال�رّصط. 

عند  املنصورة  الّطائفة  على  املقدس  بيت  بركة  أثر  الثّالث:  املطلب 
أصحاب املذاهب:

ذكرت يف املطالب ال�ّسابقة عن بركة بيت املقد�س اأّنها ت�سمل 
واقت�سادّية  و�سيا�سّية  اإميانّية  بركة  من   , جميعا  احلياة  نواحي 
الّطائفة  على  الربكة  هذه  اأثر  املطلب  هذا  يف  و�ساأذكر   , وزراعّية 

املن�سورة يف بيت املقد�س وما حوله:
: الربكة ال�ّضّية واأثرها على الّطائفة املن�ضورة  ● اأّولاً

ِفيَها  َباَرْكَنا  ِتي  الَّ اْلُقَرى  َوَبنْيَ  َبْيَنُهْم  تعاىل: {َوَجَعْلَنا  قال 
ُقراًى َظاِهَرةاً } ]�سباأ:18[.

الّطربّي: ووافقه كثري من املف�رّصين: )جعلنا بني  االإمام  قال 
�سباأ وبني القرى اّلتي بورك فيها بالّتو�سعة على اأهلها بالّنعم واملياه 
واخل�سب والّرزق, وكرثة ال�ّسجر والّثمر, قرًى ظاهرة, واملراد بالقرى 
اّلتي بورك فيها قرى ال�ّسام, حّددها ابن عّبا�س بقرى بيت املقد�س, 
وعن جماهد هي الّرواية, وعن وهب قرى �سنعاء, وقال ابن جبري: 
اإجماع  اإّن  عطّية:  ابن  قال  حّتى  االأّول  عليه  واملعّول  ماأرب,  قرب 

املف�رّصين عليه, وقرى ظاهرة )اأي ظاهرة مرتفعة متوا�سلة حت�سل 
اأ�رصف القرى, وقيل: ظاهرة مبعنى معروفة,  اأمن الّطريق وهي  بها 
يف  ويبيتون  واحدة  يف  يقيلون  امل�سافرون  يعرفها  حل�سنها  وذلك 

اأخرى, وعن ابن عّبا�س هي قرى عربّية بني املدينة وال�ّسام()45(.
هكذا جعل اهلل قرى ظاهرة بارزة عامرة, اآهلة بال�ّسكان بني 
قوم �سباأ يف اليمن, والقرى اّلتي بارك اهلل فيها, كما قال املف�رّصون 
هي قرى ومدن فل�سطني املباركة, التي كانت عامرة اآهلة بال�ّسكان, 
اآثار حكم �سليمان  االآية  ال�ّسالم- وتذكر  اأثناء حكم �سليمان -عليه 
والربكة,  اخلري  ظاهر  وتبني  �سباأ,  مملكة  زمن  واليمن,  لفل�سطني 
البالد  اإّنه حكم  اأثر حكمه, حيث  اّلتي �سملت املنطقة كّلها  والّرخاء 
حكم  بعد  اأنف�سهم  ظلموا  اليمن  يف  �سباأ  اأهل  اأّن  فرنى  اهلل,  ب�رصع 
الّنعم  بتلك  وكفروا  الكفر,  اإىل  وعادوا  ال�سالم-  -عليه  �سليمان 
والّرخاء, فاأوقع اهلل بهم عذابه, وحرمهم ذلك الّرخاء, ودّمر جّناتهم 
وب�ساتينهم, وخّرب قراهم وجتّمعاتهم, ومّزقهم كّل ممّزق, وجعلهم 

اأحاديث.
اليمن و االأر�س املباركة يف  الّظاهرة بني  القرى  وزالت تلك 
فل�سطني, ب�سبب كفر اأهلها, وهذه نتيجة الزمة لكّل اإق�ساء حلكم اهلل, 
قيام  اإىل  احلّق  ودولة  �ساعة  الّظلم  فدولة  اهلل,  اأنزل  ما  بغري  وحكم 

ال�ّساعة. )46(.
ويف القراآن اآيات كثرية، يبّينها املف�رّضون تدّل على اأّنها بالد 

ال�ّضام عاّمة، وعلى بيت املقد�ض خا�ّضة ومن هذه الآيات:
َواآَوْيَناُهَما . 1 اآَيةاً  ُه  َواأُمَّ َمْرَيَ  اْبَن  {َوَجَعْلَنا  تعاىل:  قوله 

بيت  هو  قتادة:  عن  ]املوؤمنون:50[  َوَمِعني}  َقَراٍر  َذاِت  َرْبَوٍة  اإِىَل 
املقد�س)47(.

اأَنَّ . 2 ْكِر  الذِّ َبْعِد  ِمن  الزَُّبوِر  يِف  َكَتْبَنا  {َوَلَقْد  تعاىل:  قوله 
ابن عّبا�س:  ]االأنبياء:105[ عن  اِلُون}  ال�ضَّ ِعَباِدَي  َيِرُثَها  الأَْر�َض 

اأّنها االأر�س املقّد�سة)48(.
ُ اأَن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر ِفيَها ا�ْضُمُه . 3 قوله تعاىل: {يِف ُبُيوٍت اأَِذَن اهللَّ

البيوت:  احل�سن  ]النور:36[ عن  ال}  َوالآ�ضَ ِباْلُغُدوِّ  ِفيَها  َلُه  ُح  ُي�َضبِّ
)هي بيوت بيت املقد�س()49(.

ّحاك: . 4 قوله تعاىل: {َوالتِّنِي َوالزَّْيُتون} ]التني:1[ فعن ال�سّ
الّتني, امل�سجد احلرام, والّزيتون: امل�سجد االأق�سى( وعن قتادة وكلب 

قال: الّتني م�سجد دم�سق, والّزيتون: بيت املقد�س.
وعن ابن عّبا�س قوله {َوالتِّنِي َوالزَّْيُتون} يعني م�سجد نوح 
اّلذي بني على اجلودّي)50(. وقد ذكر الّطربّي يف تف�سريه: )والّزيتون: 
ومنابت  الّتني,  مبنابت  الق�سم  الكالم,  من  واملراد  املقد�س,  بيت 
اأّنه كذلك  واإن مل يكن على �سّحة ذلك,  الّزيتون, فيكون لك مذهب, 
داللة يف ظاهر الّتنزيل, وال من قول من ال يجوز خالفه, الأّن دم�سق 

بها منابت الّتني, وبيت املقد�س منابت الّزيتون(
يف هذه املعجزة اخلارقة تتجّلى مكانة القد�س, قبلة امل�سلمني 
االأوىل, م�رصى الّر�سول -�سلى اهلل عليه و�سلم- ومنها املعراج, اإىل 

ال�ّسموات العلى؛ لريى هنالك من اآيات رّبه الكربى.
ثاينا: الربكة املعنوّية واأثرها على الّطائفة املن�ضورة ●

اآخر بني البقعتني  اأّن االإ�رصاء اإىل االأر�س املباركة, ربط  كما 
احلرام  امل�سجد  والقد�س,  مّكة  وفل�سطني؛  احلجاز  يف  املباركتني؛ 
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وامل�سجد االأق�سى, حيث مّت االرتباط بني البقعتني مّرتني:
ال�ّسالم- عندما جمع ملك  الأوىل: زمن �سليمان -عليه  املرّة 
من  ثمرة  الّربط  هذا  وكان  وع�سري,  واحلجاز  اليمن,  وملك  فل�سطني 
ثمار احلكم االإ�سالمّي الرباين, اّلذي اأقامه �سليمان- عليه ال�ّسالم- 

يف كّل من فل�سطني واليمن.
اهلل  �سّلى  بر�سوله-  �سبحانه  اهلل  اأ�رصى  ملا  الّثانية:  املرّة 
ور�سالته  املر�سلني,  خامت  الأّنه  املباركة  االأر�س  اإىل  و�سّلم-  عليه 
الّنا�س  على  ال�ّسهادة  اأّمة  االأمم,  خامتة  واأّمته  الّر�ساالت,  خامتة 
اّلذي  واالإ�سالم,  للّدين  الوارثة  واالأّمة  ال�ّساعة,  قيام  حّتى  اأجمعني, 
وهي  والقدا�سة,  للربكة  الوارثة  واالأّمة  ال�ّسابقون,  االأنبياء  به  جاء 
االأّمة الوارثة لالأر�س املباركة فل�سطني, ورثتها من االأنبياء الكرام, 
اإبراهيم واإ�سحق ويعقوب ومو�سى وداود و�سليمان -عليهم ال�ّسالم-.
وبو�سول اإرث االأر�س املباركة اإىل هذه االأّمة املباركة؛ عّمت 
الربكة الّرّبانّية هذه االأر�س وما حولها, واإىل )امل�سجد االأق�سى اّلذي 
باركنا حوله( �سملت كّل االأر�س املباركة, املمتّدة ما بني الّنهرين 
االإ�سالمّيني – الفرات والّنيل –اللذين ينبعان من اجلّنة, ملا �سعد اإىل 
اأثناء رحلة االإ�رصاء واملعراج)51(,  ال�ّسماء ال�ّسابعة يف ليلة املعراج, 

وبركة هذه االأر�س بركة �ساملة عظيمة.
�سيخ  يحّدثنا  ومكانة,  ف�سل  من  البالد  هذه  به  تتمّتع  وما 
عبارات  يف  لف�سائلها  -ملّخ�سًا  اهلل  -رحمه  تيمية  ابن  االإ�سالم 

خمت�رصة جامعة فيقول:
هجرة  واإليها  االأنبياء,  مبعث  وفيها  االأق�سى,  امل�سجد  )فيها 
وعمود  ملكه,  وبها  معراجه,  ومنها  نبّينا,  م�رصى  واإليها  اإبراهيم, 
دينه وكتابه, والّطائفة املن�سورة من اأّمته, واإليها املح�رص واملعاد, 
كما اأّن مّكة املبداأ, فمكة اأّم القرى من حتتها ُدحيت االأر�س, واإليها 
الّثاين,  احل�رص  على  نّبه  احل�رص(  )الأّول  قوله  يف  كما  الّنا�س  يح�رص 
اأ�رصى  فاإّنه  االأمر,  بداأ  وكذلك  اخللق,  يف  معاد  واإيلياء  مبداأ,  فمكة 
مكة,  من  دينه  وخمرج  ومبعثه  اإيلياء)52(,  اإىل  مكة  من  بالّر�سول 
فمكة  بال�ّسام,  املهدّي  ميلكه  حّتى  ومتامه  وظهوره  دينه  وكمال 
هي االأّول, وال�ّسام هي االآخر يف اخللق واالأمر, يف الكلمات الكونّية 

والدينّية, ومن ذلك اأّن بها الّطائفة املن�سورة اإىل قيام ال�ساعة)53(.
ثالثا: اأثر الربكة اجلهادّية على الّطائفة املن�ضورة: ●

)اأر�س ال�ّسام وبيت املقد�س هي اأر�س مباركة بركة جهادّية 
منعطفاته  االإميايّن  الّتاريخ  ي�سّجل  كان  فعليها  حركّية,  ح�سارّية 
اجلاهلّي  الّتاريخ  ي�سّجل  كان  وعليها  العظيمة,  واأحداثه  اخلطرية 
هزائمه ونك�ساته وزواله. الّتاريخ عليها حّي فاعل متحّرك ال يتوّقف, 
خطرية  واأحداثًا  عجيبة  مفاجاآت  واأّيامه  و�سهوره  اأعوامه  وُتقّدم 
ُق�سم  عليها  اأخرى.  ووالدة  واأنظمة  دول  وزوال  فا�سلة,  ومعارك 
اليهود  اهلل  �سيق�سم  وعليها  والّتتار,  ليبّيون  وال�سّ والفر�س  الّرومان 
ويدّمر كيانهم, وعليها �سيقتل اهلل امل�سيح الّدّجال وعليها �سيبيد اهلل 
وهي  واملحن,  االبتالء  اأر�س  وهي  وماأجوج()54(,  ياأجوج  جحافل 
العمالء  وتف�سح  اخلونة,  تك�سف  اّلتي  هي  والف�سح,  الك�سف  اأر�س 

والّرايات وال�ّسعارات والّدعوات, ومن هذه الربكات: 
اأّواًل: اأّن اأهل ال�ّسام �سوط اهلل يف اأر�سه: ●
عن خرمي بن فاتك االأ�سدّي �ساحب ر�سول اهلل- �سلى اهلل . 1

عليه و�سلم- اأّنه �سمع ر�سول اهلل- �سّلى اهلل عليه و�سّلم- يقول: )اأهل 

ال�ّسام �سوط اهلل يف اأر�سه, ينتقم بهم مّمن ي�ساء من عباده, وحرام 
ا وهّما( على منافقيهم اأن يظهروا على موؤمنيهم, وال ميوتوا اإال غمًّ

)55(

و�سوريا  واالأردّن  )فل�سطني  ال�ّسام  اأهل  اأّن  ال�ضتدلل:  وجه 
ولبنان ( عذاب اهلل يف االأر�س ملن عاداهم, وملن قهرهم و�رّصدهم 
و�سّتت �سملهم واغت�سب اأر�سهم ومقّد�ساتهم , و�سينتقم اهلل منهم ولو 
بعد حني , ولن تتحقق اأمنيات منافقيهم وال اأعدائهم على املوؤمنني, 
اأعداوؤهم  ميوت  وال   , غاية  لهم  حتّقق  وال  راية  لهم  ترفع  ولن 
ا النهزامهم, وطم�س رايتهم, واإخراجهم من  ا وغمًّ ومنافقوهم اإاّل همًّ

ديار بالد ال�ّسام اأذاّلء –باذن اهلل تعاىل -.
يقول املناوّي: )اأهل ال�ّسام �سوط اهلل تعاىل يف االأر�س( يعني 
عذابه ال�ّسديد ير�سله على من ي�ساء )ينتقم بهم مّمن ي�ساء من عباده( 
اأي يعاقبه بهم )وحرام على منافقيهم اأن يظهروا على موؤمنيهم( اأي 

ميتنع عليهم ذلك )واأن ميوتوا اإال هّما( اأي قلًقا )وغيظا( غ�سب )56(
الّنبّي- . 2 يخدم  كان  عنه(  اهلل  )ر�سي  الغفارّي  ذّر  اأبا  اأّن 

�سّلى اهلل عليه و�سّلم- فاإذا فرغ من خدمته, اآوى اإىل امل�سجد, فكان 
و�سّلم-  عليه  اهلل  اهلل -�سّلى  ر�سول  فدخل  فيه,  ي�سطجع  بيته,  هو 
امل�سجد, فنكته ر�سول  نائًما منجداًل يف  ذّر  اأبا  ليلة, فوجد  امل�سجد 
له  فقال  جال�ًسا,  ا�ستوى  حّتى  برجله  و�سّلم-  عليه  اهلل  �سّلى  اهلل- 
ر�سول اهلل -�سّلى اهلل عليه و�سّلم-: )اأال اأراك نائًما؟ قال: اأبو ّذر: يا 
ر�سول اهلل, فاأين اأنام, هل يل من بيت غريه؟ فجل�س اإليه ر�سول اهلل- 
�سّلى اهلل عليه و�سّلم- فقال له: )كيف اأنت اإذا اأخرجوك منه؟( قال: 
اإذن اأحلق بال�ّسام, فاإّن ال�ّسام اأر�س الهجرة, واأر�س املح�رص, واأر�س 
االأنبياء, فاأكون رجاًل من اأهلها, قال له: كيف اأنت اإذا اأخرجوك من 
ال�ّسام؟ قال: اإذن اأرجع اإليه, فيكون هو بيتي ومنزيل, قال: فكيف اأنت 
اآخذ �سيفي, فاأقاتل عّني حّتى  اإذن  اأخرجوك منه الّثانية؟ )قال:  اإذا 
فاأثبته  و�سّلم-  عليه  اهلل  �سّلى  اهلل-  ر�سول  اإليه  فك�رّص  قال:  اأموت, 
بيده, قال: )اأدّلك على خري من ذلك؟( قال: بلى, باأبي اأنت واأّمي يا 
نبّي اهلل, قال ر�سول اهلل- �سّلى اهلل عليه و�سّلم-: )تنقاد لهم حيث 
قادوك, وتن�ساق لهم حيث �ساقوك حّتى تلقاين, واأنت على ذلك ()57(

اأر�س  واأّن  لالأمري,  والّطاعة  ال�ّسمع  على  يدّل  احلديث  وهذا 
واملقاومة  اجلهاد  واأر�س  االأنبياء  واأر�س  الهجرة,  اأر�س  ال�ّسام 

والّت�سحية والّرباط.
ثانيا: اأر�ض الرّباط ●
من حديث �سلمة بن نفيل الكندّي – ر�سي اهلل عنه – قال: . 1

»كنت جال�ًسا عند ر�سول اهلل -�سّلى اهلل عليه و�سّلم- فقال رجل: يا 
ر�سول اهلل؟ اأذّل الّنا�س اخليل, وو�سعوا ال�ّسالح, وقالوا: ال جهاد, قد 
اأوزارها )فاأقبل ر�سول اهلل- �سّلى اهلل عليه و�سّلم-  و�سعت احلرب 
بوجهه وقال: )كذبوا, االآن االآن جاء القتال, وال يزال من اأّمتي اأّمة 
يقاتلون على احلّق, ويزيغ اهلل لهم قلوب اأقوام, ويرزقهم منهم حّتى 
نوا�سيها  يف  معقود  واخليل  اهلل,  وعد  ياأتي  وحّتى  ال�ّساعة,  تقوم 
اخلري اإىل يوم القيامة, وهو يوحي اإىّل اأين مقبو�س غري ملبث, واأنتم 
املوؤمنني  دار  وعقر  بع�س,  رقاب  بع�سكم  ي�رصب  اأفناًدا,  تتبعوين 

ال�ّسام)58(.
وجه اال�ستدالل: احلديث يدّل على اأّن اهلل جعلها اأر�س الّرباط 
لها على �سائر البقاع والبلدان,  واجلهاد والّتحّدي واحل�سم, ولهذا ف�سّ
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فقد عد الّنبّي -�سّلى اهلل عليه و�سّلم- بيت املقد�س وال�ّسام عقر دار 
املوؤمنني, فاإّن ذلك يعطي اأهّمّية بالغة لهذه البالد, وكيف ال يكون 
فيها,  االإميان  فاأهل  املنزلة.  بهذه  تتمّتع  وهي  االأهّمّية,  هذه  لها 
مو�سع  وهي  فيها,  واالأمان  االأمن  ومنزل  فيها,  االإميان  ومع�سكر 
الّزمان  اآخر  يف  الفنت  ظهور  عند  ياأمر  لذلك  وعنايته؛  اهلل  رعاية 

بالهجرة اإليها.
املوؤمنني  دار  )وُعقر  بقوله:  هذا  ال�ّسيوطّي  االإمام  ف�رّص  وقد 
ال�ّسام(, قال يف الّنهاية ب�سّم العني, وفتحها, اأي اأ�سلها ومو�سعها, 
كاأّنه اأ�سار به اإىل وقت الفنت, اأن يكون ال�ّسام يومئذ اآمنا منها واأهل 

االإ�سالم به اأ�سلم)59(
ورباط  جهاد  اأر�س  املقّد�سة,هي  االأر�س  اخلالدّي:)هذه  قال 
م�ستمّر, على اختالف االأزمان, واإّنها اأر�س �ساخنة حبلى باالأحداث, 
ميدان  وهي  واأعدائهم,  امل�سلمني  بني  القوّي  الّتحّدي  اأر�س  فهي 
ال�رّصاع واحلرب مع يهود و�سليبّيني, وهي اأر�س احل�سم يف املعركة 
الّطهور  ثراها  فعلى  واأعدائهم,  امل�سلمني  بني  والباطل,  احلّق  بني 
الّطهور  الّطّيب  ثراها  ومن  والبغي,  الكفر  وجيو�س  مكائد  تتحّطم 
ترتفع اأعالم الّن�رص والّتحرير. ولهذا جعلها اهلل اأر�س الّرباط واجلهاد 
لها اهلل على �سائر البقاع والبلدان()60(. والّتحّدي واحل�سم, ولهذا ف�سّ

وبعد هذا كّله؛ �ستبقى اأر�س اجلهاد والّرباط اإىل يوم القيامة, 
كما جاء على ل�سان احلبيب- �سّلى اهلل عليه و�سّلم-.

عن . 2 عنهما-  اهلل  -ر�سي  عمر  بن  اهلل  عبد  حديث  من 
)اإمّنا تكون هجرة بعد هجرة,  الّنبّي- �سّلى اهلل عليه و�سّلم- قال: 
فخيار اأهل االأر�س األزمهم مهاجر اإبراهيم, ويبقى يف االأر�س �رصار 
مع  الّنار  وحت�رصهم  اهلل,  نف�س  وتقذرهم  اأر�سوهم,  تلفظهم  اأهلها, 

القردة واخلنازير()61(.
قال العّز بن عبد ال�ّسالم- رحمه اهلل-: )اأخرب الّنبّي- �سّلى اهلل 
عليه و�سّلم- يف هذا احلديث بالّرّدة اّلتي تقع مّمن اأراد اهلل تعاىل اأن 
يزيغ قلبه عن االإ�سالم, واأ�سار بقتل املرتّدين, ثّم ب�سكنى ال�ّسام اإ�سارة 
منه اإىل اأّن املقام بها رباط يف �سبيل اهلل تعاىل, واإخباراً باأّنها ثغر 

اإىل يوم القيامة(.
من  اأخرى  خ�سلة  زادها  فقد  االأر�س  لهذه  اخلري  يف  وزيادة 
وتقوية  واالإقامة  لل�ّسكن  اإليها  الهجرة  اأو  بها  املقام  فجعل  اخلري, 
زمن  املنّورة  املدينة  اإىل  املهاجرين  اأجر  تعدل  فيها,  املوؤمنني 
الّنبّي- �سلى اهلل عليه و�سلم- وجعل اأهلها واملقيمني فيها من اأهل 
الح واخلري, واّلذين ياأتونها للمرابطة فيها هم خري اأهل االأر�س  ال�سّ
بن�ّس احلديث الّثاين حني قال- �سّلى اهلل عليه و�سّلم-: )فخيار اأهل 

االأر�س األزمهم مهاجر اإبراهيم(.
ومهاجر اإبراهيم كما هو معلوم اإىل اأر�س فل�سطني, وا�ستقراره 

ووفاته يف اأر�س بيت املقد�س من فل�سطني)62(.
اإبراهيم,  مهاجر  األزمهم  االأر�س  اأهل  خيار  اأّن  اأخرب  )فقد 
ال�سام  هي  اإبراهيم  ومهاجر  عنه,  يذهب  ثم  اإليه  ياأتي  من  بخالف 
اإبراهيم تعدل مهاجر نبّينا-�سلى  اأن قال: »وقد جعل مهاجر  »اإىل 

اهلل عليه و�سلم- فاإّن الهجرة اإىل مهاجره انقطعت بفتح مكة()61(.
فاإن انقطعت الهجرة اإىل مهاجر نبّينا حمّمد- �سّلى اهلل عليه 
و�سّلم- بفتح مّكة, فاإّن الهجرة اإىل مهاجر اإبراهيم مفتوحة وباقية 

اإىل يوم القيامة.

ثالثا: كرثة �ضهدائها وف�ضلهم:  ●
من حديث اأبي ع�سيب موىل الّنبّي- �سّلى اهلل عليه و�سّلم- . 1

-عليه  جربيل  )اأتاين  و�سّلم-:  عليه  اهلل  �سّلى  الّنبّي-  قال  قال: 
واأر�سلت  املدينة,  احلّمى يف  فاأم�سكت  والّطاعون,  باحلّمى  ال�ّسالم- 
لهم ورج�س  الأّمتي, ورحمة  �سهادة  والّطاعون  ال�ّسام,  اإىل  الّطاعون 

على الكافرين()62(.
اهلل  اأّن  احلديث  و�سّلم- يف هذا  عليه  اهلل  الّنبّي- �سّلى  يخرب 
يكرث  اأن  هي  معّينة,  حلكمة  ال�ّسام  بالد  يف  الّطاعون  اأ�سكن  تعاىل, 
�سهداء هذه البالد, ويرفع به درجاتهم, ويزّكي اأعمالهم. واأهّم الفوائد 
واخل�سال اّلتي اأعطيت الأهل ال�ّسام, و�سهداء بالد ال�ّسام, وفل�سطني ما 

ياأتي:
أ اإ�سكان الّطاعون يف بالد ال�ّسام �سهادة الأهل ال�ّسام, حيث 	.

اأهّم حدث لتكثري �سهداء هذه البالد  يكرث �سهداوؤهم, والّتاريخ �سّجل 
املباركة يف طاعون عموا�س, حيث تويّف على اأثر هذا احلدث, اآالف 
الة وال�ّسالم- ومن تبعهم  من خيار اأ�سحاب ر�سول اهلل- عليه ال�سّ
باإح�سان, ومن اأبرزهم: اأمني هذه االأّمة اأبو عبيدة عامر بن اجلّراح, 

ومعاذ بن جبل, و�رصحبيل بن ح�سنة, وغريهم كثري.
من 	.أ ودعوة  ال�ّسام,  الأهل  رحمة  الّطاعون  تعاىل  اهلل  جعل 

نبّيه- �سّلى اهلل عليه و�سّلم- ليكون �سهادة لهم, وهو املر�س اّلذي 
االأزمان,  من  فيما م�سى  اهلل  عباد  احلون, من  ال�سّ به  يقب�س  كان 
من  لهم  وراحة  ذنوبهم  مبغفرة  لدرجاتهم  رفعة  تعاىل  اهلل  وجعله 
ي�سكنون  مّمن  واملنافقني  الكافرين  على  رجزاً  جعله  كما  اأعدائهم, 

هذه البالد.
�سهداء 	.أ بني  من  عنده,  ال�ّسهداء  اأف�سل  تعاىل  اهلل  جعل 

امل�سلمني اّلذين ي�ست�سهدون يف املعركة العظمى, �سد جتّمعات املكر 
العاملّي وقادته, اّلذين ياأتون حلرب امل�سلمني يف اأر�س ال�سام, وهذه 
ميزة عظيمة, وف�سيلة كربى حظي بها اأهل هذه الّديار, مل يحظ بها 

اأحد من امل�سلمني يف اأّي بقعة اأخرى من اأر�س االإ�سالم.

اخلامتة:
لت  اأهّم ما تو�سّ  , الة وال�ّسالم على ر�سول اهلل  احلمد هلل وال�سّ

اإليه من نتائج وتو�سيات يف اأثناء كتابتي للبحث ما يلي: 

: الّنتائج أّولاً

وح�ّسّية  � اإميانّية  اأنواًعا:  املقد�س  بيت  يف  للربكة  اأّن 
ومعنوّية وجهادّية واجتماعّية واقت�سادّية وعلمّية. 

العلماء , وحدودها  � اأّن لالأر�س املباركة حدودا كما قال 
ت�سمل فل�سطني وال�ّسام واالأردّن.

اأخربنا  � كما  ولها �سفات  املن�سورة موجودة  الّطائفة  اأّن 
الّر�سول- �سّلى اهلل عليه و�سّلم-. 

على  � واجلهادّية  واملعنوّية  احل�ّسّية  اآثارها  لها  الربكة  اأّن 
الّطائفة املن�سورة.

ثانيا: الّتوصيات

حتليلّية  � درا�سة  اأنواعها  بكّل  الربكة  مفهوم  وفهم  درا�سة 
�ساملة. 
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الّثبات  � بزيادة  حوله  وما  املقد�س  بيت  اأهل  اأو�سي 
الّطائفة  من  الأّنهم   , املحتّل  العدّو  وجه  يف  واملقاومة  مود  وال�سّ

املن�سورة –باإذن اهلل تعاىل-.
الّطائفة  � معنى  بتو�سيح  واجلهاد  العلم  اأهل  اأو�سي 

اجلهاد  اأهل  اأو   , والفقه  العلم  اأهل  بها  يق�سد  اّلتي  املن�سورة 
واملقاومة, الأّن قول احلّق نوع من اأنواع اجلهاد, وهو جهاد املنابر.
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حممد حافظ ال�رصيدة( �س44, نابل�س – فل�سطني. 

دار . 26  ,162/  145/ ,ج1  م�سلم  الني�سابوري,�سحيح  احلجاج  ابن   , م�سلم 
اإحياء الرتاث- بريوت, )د,ط(, باب اال�رصاء بالر�سول عليه ال�سالم.

اخلالدي, �سالح, مقال بعنوان: الر�سول يت�سلم مفاتيح االأر�س املقد�سة من . 27
جملة »فل�سطني امل�سلمة« عدد اأيلول 1993م.
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28 . , احلاكم  و�سححه  �سابق(  )مرجع   )4/437( امل�سند  يف  اأحمد  اأخرجه 
ووافقه الذهبي يف املعجم الكبري ج1 /306.

اإحياء . 29 دار  ج3/1524,  م�سلم  �سحيح  الني�سابوري,  احلجاج  ابن   , م�سلم 
الرتاث- بريوت,)د,ط(

اأخرجه الطرباين يف الكبري برقم )7643(. واحلديث �سحيح ل�سواهده, وقال . 30
عنه الهيثمي يف كتابه جممع الزوائد ومنبع الفوائد ج7/288/12248, 
 – منظور  ابن  وال�سنة,  ال�سدة  االأواء:  ثقات.  رجال  ورجاله  الطرباين  رواه 

ل�سان العرب, ج7/ �س 47.

االألباين . 31 ال�سيخ  و�سححه   )754( رقم:   )318  ,317  /20( نف�سه  املرجع 
املكتب  من�سورات  ال�سحيحة  االأحاديث  �سل�سلة  يف  الدين  نا�رص  حممد 

االإ�سالمي ل�سواهده رقم: )1957/ 270(.

العتكي)1998(.م�سند . 32 اخلالق  عبد  بن  عمر  بن  اأحمد  بكر  اأبو  البزار, 
�سعد,  بن  وعادل  اهلل,  زين  الرحمن  الزخار,)حتقيق:حمفوظ  البزار=البحر 
و�سربي عبداخلالق ال�سافعي( ط1/ج1 /79,باب حديث اأبي الدرداء,حديث 

ح�سن, مكتبة العلوم واحلكم –املدينة املنورة.

حبان . 33 ابن  �سحيح  )ت354هـ(,  معبد  بن  حبان  ابن  حممد   , حبان  ابن 
ا�سناده  ,ط1/1408هـ,  الر�سالة-بريوت  موؤ�س�سة  ج16/395/7306, 

�سحيح

االأحاديث, . 34 جامع  911هـ(,  )ت:  بكر  اأبي  بن  عبدالرحمن  ال�سيوطي, 
ج1/477/10071, )د,ن()د,ط(, رجاله ثقات.

�سحيح ابن حبان , �سبق تخريجه. �س12. 35

العزبن عبدال�سالم,ال�ّسلمي,ترغيب اهل اال�سالم ب�سكنى ال�سام , �س20, دار . 36
الكتب العلمية –بريوت,)د,ط(.

ال�سيخني, . 37 ا�سناده �سحيح على �رصط  ابن حبان ,ج1/261/61,  �سحيح 
مرجع �سابق

على . 38 امل�ستدرك  )ت:405هـ(,  احلاكم  عبداهلل  الني�سابوري,اأبو 
بريوت,  العلمية-  الكتب  ال�سحيحني,ج2/4788/3646,دار 

ط1/1411هـ, اخرجه احلاكم و�سححه الذهبي.

ثقات . 39 ورجاله  �سحيح  ,ج15/231/6819,ا�سناده  حبان  ابن  �سحيح 
رجال ال�سحيح, مرجع �سابق

م�سلم . 40 �سحيح  على  النووي  �رصح  �رصف,  بن  زكريا  اأبو  النووي, 
,ج2/363/320, دار احياء الرتاث العربي –بريوت , ط2/1392هـ.

االأقوال . 41 �سنن  يف  العمال  كنز  املتقي,  الدين  ح�سام  بن  علي  الهندي, 
واالأفعال,ج14/33/37893, موؤ�س�سة الر�سالة –بريوت,1989م )د,ط(.

الهيثمي, احلافظ نور الدين علي, جممع الزوائد ومنبع الفوائد , ج9/496, . 42
دار الفكر-بريوت.ط1412هـ, ورجالهم ثقات.

املقد�سي, اأبي عبد الرحمن ال�سلفي , اإ�سعاد االأخ�سا بذكر �سحيحي ف�سائل . 43
ال�سام وامل�سجد االأق�سى ,ج1/28, )د,ن(,)د,ط(

العز ابن عبد ال�سالم: ترغيب اأهل االإ�سالم, �س )34(.. 44

القراآن . 45 تف�سري  يف  املعاين  واالآلو�سي,روح   ,249 ج1/  الطربي,  تف�سري 
ال�سامل, ج5/287,  التف�سري  واأمري,  املثاين, ج11/292,  وال�سبع  العظيم 

القراآن  تف�سري  185,وابن كثري,  القراآن, ج14/  الأحكام  والقرطبي,اجلامع 
العظيم, ج3/ 533.)م�سادر �سابقة(.

عبداهلل, حممدعبداهلل, بيت املقد�س يف الكتاب وال�سنة, ر�سالة ماج�ستري يف . 46
جامعة النجاح –نابل�س, 2007/�س34.

تف�سري الطربي, ج19/38.مرجع �سابق. 47

اجلامع الأحكام القراآن, ج11/ 231. مرجع �سابق. 48

176. مرجع �سابق/ تف�سري الطربي, ج7, . 49 اجلامع الأحكام القراآن, ج12/ 
.659

)2002( ط1, . 50 الفل�سطينية  الق�سية  قراآنية حول  اخلالدي, �سالح, حقائق 
�س 23 - 24., دار العلوم للن�رص والتوزيع -عمان

اإيلياء: من اأ�سماء مدينة بيت املقد�س, وهو ا�سم اأطلقه الرومان عليها.. 51

ابن تيمية, مناقب ال�سام واأهله, �س 73 - 75.. 52

ابن حنبل, اأبو عبداهلل بن اأ�سد ال�سيباين )ت:241هـ(, م�سند اأحمد بن حنبل . 53
ج25 /468/16066,موؤ�س�سة الر�سالة ,ط1/1421هـ. ذكره ابن حبان 

يف )الثقات(

اخلالدي , �سالح, حقائق قرانية حول الق�سية الفل�سطينية,�س39. 54

ال�سغري, . 55 اجلامع  ب�رصح  التي�سري  )ت:1031هـ(,  الدين حممد  املناوي,زين 
ج1/383, مكتبة االمام ال�سافعي –الريا�س, ط3/1408هـ

ا�سناده . 56 ,قال:  �سابق  مرجع  ج45/569/37589,  حنبل  بن  م�سنداحمد 
�سعيف

الن�سائي, اأبو عبد الرحمن اأحمد بن �سعيب بن علي اخلرا�ساين )1986(. ال�سنن . 57
ال�سغرى للن�سائي, )حتقيق: عبد الفتاح اأبو غدة( ط2/ج6/214/3561/ 
باب كتاب اخليل, مذيل باأحكام االألباين, وقال عنه االألباين �سحيح, مكتبة 

املطبوعات االإ�سالمية-حلب.

ل�سنن . 58 ال�سيوطي  �رصح  الف�سل,  اأبو  بكر  اأبي  بن  الرحمن  عبد  ال�سيوطي: 
مكتب   ,1986  /1406 ط2,  غادة,  اأبو  الفتاح  عبد  حتقيق:  الن�سائي, 

املطبوعات االإ�سالمية – حلب, كتاب اخليل, ج6/ �س 214/ 3561.

واحل�سم/ . 59 واجلهاد  الرباط  اأر�س  فل�سطني  بعنوان  اخلالدي,�سالح,مقال: 
جملة فل�سطني امل�سلمة. �سهر اآب 1993, لندن.

البيع . 60 ابن  املعروف  عبداهلل  بن  حممد  احلاكم  عبداهلل  اأبو  الني�سابوري, 
ال�سحيحني )حتقيق: م�سطفى عبدالقادر عطا(,  امل�ستدرك على   .)1990(
البخاري وم�سلم, ط1/  8558 -على �رصط  الذهبي  التعليق من تلخي�س 
ج4 /556 /8558, باب حديث اأبي عوانة, دار الكتب العلمية –بريوت./ 

مناقب ال�سام واأهله, �س 80.

القاري �رصح . 61 اأحمد بن مو�سى )د,ت(,عمدة  العيني,اأبو حممد بن  بدرالدين 
اإحياء  دار  املوازين(,  )ون�سع  البخاري,ج1/29,باب قوله تعاىل  �سحيح 

الرتاث العربي –بريوت.

اأخرجه اأحمد يف امل�سند: )5/81( وابن �سعد يف الطبقات: )7/61( )مرجع . 62
�سابق(.  )مرجع   )974( رقم:   )22/391( الكبري:  يف  والطرباين  �سابق(. 
اأحمد ط1/1408 هـ, مكتبة  الدين  الثقات: حتقيق �رصف  وابن حبان يف 

الدار – املدينة املنورة, ومكتبة احلرمني – الريا�س.
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2018 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث واألربعون (1) - شباط 

املصادر واملراجع: 
1 ..)1996( مهران  بن  اأحمد  بن  عبداهلل  بن  اأحمد  نعيم  اأبو  االأ�سبهاين, 

ح�سن  )حتقيق:اأحمد  م�سلم,  االإمام  �سحيح  على  امل�ستخرج  امل�سند 
بالنبي اأ�رصي  ليلة  ذكر  (ط1/ج1/227/412,باب  ال�سافعي  اإ�سماعيل 

بريوت.  العلمية-  الكتب  r,دار 

يف . 2 املفردات  )ت:502هـ(,  حممد  بن  احل�سن  القا�سم  اأبو   , اال�سفهاين 
غريب القران ج1/130, دار القلم –دم�سق, ط1/1412هـ

من�سورات . 3 ال�سحيحة  االأحاديث  �سل�سلة  يف  الدين  نا�رص  حممد  االألباين, 
املكتب االإ�سالمي ل�سواهده رقم: )1957/ 270(.

املثاين, . 4 وال�سبع  العظيم  القراآن  تف�سري  يف  املعاين  االآلو�سي,روح 
ج11/292,)د,ط()د,ن( 

اأمري, عبدالعزيز , التف�سري ال�سامل, ج5/287)د,ط()د,ن(. 5

بدرالدين العيني,اأبو حممد بن اأحمد بن مو�سى )د,ت(,عمدة القاري �رصح . 6
�سحيح البخاري, دار اإحياء الرتاث العربي –بريوت. ج1/29

العتكي)1998(.م�سند . 7 اخلالق  عبد  بن  عمر  بن  اأحمد  بكر  اأبو  البزار, 
بن  وعادل  اهلل,  زين  الرحمن  الزخار,)حتقيق:حمفوظ  البزار=البحر 
العلوم  ال�سافعي( ط1/ج1/79, ح�سن, مكتبة  �سعد, و�سربي عبداخلالق 

واحلكم –املدينة املنورة.

الرتمذي, . 8 �سنن   .)1998( ال�سحاك  بن  عي�سى  بن  حممد  الرتمذي, 
الغرب  ج4/68/2217,,دار  )د,ط(  معروف(  عواد  )حتقيق:ب�سار 

االإ�سالمي –بريوت.

ابن تيمية , تقي الدين اأبو العبا�س ,جمموع الفتاوى , جممع امللك فهد-. 9
ال�سعودية , ط1/1423هـ., ج4/517

10 . -  73 �س  واأهله,  ال�سام  مناقب  العبا�س,  ابو  الدين  تقي  تيمية,  ابن   
75.)د,ط()د,ن(

وال�ساجد . 11 الراكع  883هـ(,حتفة  )ت:  احلنبلي  زيد  بن  بكر  اأبي   , اجلراعي 
�س178 - 179, ,2010م, دار النوادر,ط1/1435هـ

احياء . 12 دار  ج1/106,  القران  اأحكام  احلنفي,  علي  بن  اأحمد  اجل�سا�س, 
الرتاث العربي,ط1405هـ,)د,ن(. 

موؤ�س�سة . 13 حبان,  ابن  ,�سحيح  معبد  بن  حبان  ابن  حممد   , حبان  ابن   
الر�سالة-بريوت ,ط1/1408هـ, ج16/395/7306

ج25 . 14 حنبل  بن  اأحمد  م�سند   , ال�سيباين  اأ�سد  بن  عبداهلل  اأبو  حنبل,  ابن   
يف  حبان  ابن  ذكره  ,ط1/1421هـ.  الر�سالة  /468/16066,موؤ�س�سة 

)الثقات(

اخلازن, عالء الدين علي بن حممد بن اإبراهيم البغدادي, التف�سري اخلازن . 15
حممد  اأبو  ال�سنة,  حميي  ومعه  التنزيل,  معاين  يف  التاأويل  لباب  امل�سمى 
احل�سني بن م�سعود الفراء ال�سافعي)1420 هـ ()املتوفى: 510هـ(, معامل 
التنزيل يف تف�سري القراآن = تف�سري البغوي, )املحقق: عبد الرزاق املهدي,(

ط1/ج2/572, دار اإحياء الرتاث العربي –بريوت

اخلالدي, �سالح, مقال: بعنوان فل�سطني اأر�س الرباط واجلهاد واحل�سم/ . 16

جملة فل�سطني امل�سلمة. �سهر اآب 1993, لندن.

الفل�سطينية)2002(ط1, . 17 الق�سية  حول  قراآنية  حقائق  �سالح,  اخلالدي, 
24-23.,دار العلوم للن�رص والتوزيع-عمان �س 

املقد�سة . 18 االأر�س  مفاتيح  يت�سلم  الر�سول  بعنوان:  مقال  �سالح,  اخلالدي, 
من جملة )فل�سطني امل�سلمة( عدد اأيلول 1993م.

ال�ساجد . 19 اإعالم  794هـ(  )ت:  ال�سافعي  الدين  بدر  عبداهلل  اأبو  الزرك�سي, 
االإ�سالمية,  لل�سوؤون  االعلى  املجل�س  �س289,  امل�ساجد  باأحكام 

ط4/1416هـ, 

ج1 . 20 االأحاديث,  جامع   , بكر  اأبي  بن  عبدالرحمن  ال�سيوطي, 
/477/10071, )د,ن()د,ط(.

ل�سنن . 21 ال�سيوطي  �رصح  الف�سل,  اأبو  بكر  اأبي  بن  الرحمن  عبد  ال�سيوطي: 
مكتب   ,1986  /1406 ط2,  غادة,  اأبو  الفتاح  عبد  حتقيق:  الن�سائي, 

املطبوعات االإ�سالمية – حلب, كتاب اخليل, ج6/ �س 214/ 3561.

ط1/. 22 القدير,  فتح  )1414هـ(.  حممد  بن  علي  بن  حممد  ال�سوكاين, 
ج3/246,دار الكلم الطيب-دم�سق., 

تاأويل . 23 يف  البيان  جرير)2000م(,جامع  بن  حممد  جعفر  اأبو  الطربي, 
القراآن,ط1,ج17/351, )حتقيق: اأحمد حممد �ساكر(, موؤ�س�سة الر�سالة.

وال�سنة, . 24 الكتاب  يف  املقد�س  بيت  علي(,  )حممد  اهلل  عبد  حممد  اهلل,  عبد 
ر�سالة ماج�ستري يف كلية اأ�سول الدين يف جامعة النجاح )اإ�رصاف: حممد 

حافظ ال�رصيدة( �س44, نابل�س – فل�سطني. 

ترغيب . 25 املقد�سي)1998(  غامن  بن  اأحمد  الدين  ال�سالم,عز  عبد  بن  العز 
24,دار  �س  الطباع(,  خالد  )حتقيق:اإياد  ال�سام  �سكنى  يف  االإ�سالم  اأهل 

الفكر املعا�رص

الغرناطي , اأبو القا�سم حممد,)ت741هـ(, القوانني الفقهية ,249,)د,ط(. 26
)د,ت(

 ابن فار�س, اأبو احل�سني اأحمد بن فار�س بن زكريا الرازي, معجم مقايي�س . 27
اللغة, و�سع حوا�سيه: اإبراهيم �سم�س الدين, ج5, ط2 /1986م, موؤ�س�سة 

الر�سالة -بريوت

ابن الفقيه, اأبو عبد اهلل اأحمد بن حممد بن اإ�سحاق الهمداين املعروف بابن . 28
الكتب,  عامل  الهادي(  يو�سف  )حتقيق:  ج1/153,  ط1,  البلدان   , الفقيه 

بريوت

)1388هـ(, . 29 املغني  620هـ(,  )ت:  الدين  موفق  حممد  اأبو   , قدامة  ابن 
)د,ط( القاهرة  مكتبة   ,8/170

الكتب . 30 دار  ال�رصائع,  ترتيب  يف  ال�سنائع  بدائع   , الدين  عالء  الكا�ساين, 
العلمية,ط4/1406هـ, ج7 /61.

والفروق . 31 امل�سطلحات  يف  معجم   , احل�سيني  مو�سى  بن  اأيوب  الكفوي: 
اللغوية, , موؤ�س�سة الر�سالة- بريوت ,)د,ط(, ج1/585

�سحيحي . 32 بذكر  االأخ�سا  اإ�سعاد  ال�سلفي,  الرحمن  عبد  اأبي  املقد�سي, 
ف�سائل ال�سام وامل�سجد االأق�سى ,ج1/28, )د,ن(,)د,ط(

بن . 33 متيم  بن  هالل  بن  اإبراهيم  بن  حممود  اأبو  الدين  املقد�سي:جمال 
وال�سام,  القد�س  بف�سائل  الغرام  ال�سافعي)1994(.مثري  املقد�سي  �رصور 
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د. جنوى بدر محمد قراقيش بركة بيت املقدس وماحوله وأثرها على الّطائفة املنصورة من خالل آيات وأحاديث األحكام

 -  84 �س  ط2/   ) اخلالدي  �سامح  اأحمد  عليه:  وعلق  و�رصحه  )�سححه 
–يافا.  الطاهر  مكتبة   ,90

ج1/383, . 34 ال�سغري,  اجلامع  ب�رصح  التي�سري   , حممد  الدين  املناوي,زين 
مكتبة االمام ال�سافعي –الريا�س, ط3/1408هـ

منت�رص, ال�سواحلي, اأحمد, املعجم الو�سيط, ج2, �س719,دار الدعوة. )د, . 35
ت(.)د,ط(

العرب . 36 ل�سان  )ت:711هـ(,  علي  بن  مكرم  بن  حممد   , منظور  ابن 
ج10/395 وما بعدها , دار �سادر –بريوت, ط3/1414هـ.

37 . .)1986( اخلرا�ساين  �سعيب بن علي  بن  اأحمد  الرحمن  اأبو عبد  الن�سائي, 
ط2/ غدة(  اأبو  الفتاح  عبد  )حتقيق:  للن�سائي,  ال�سغرى  ال�سنن 
ج6/214/3561/ باب كتاب اخليل,مذيل باأحكام االألباين, وقال عنه 

االألباين �سحيح, مكتبة املطبوعات االإ�سالمية-حلب.

م�سلم . 38 �سحيح  على  النووي  �رصح  �رصف,  بن  زكريا  اأبو  النووي, 
,ج2/363/320, دار احياء الرتاث العربي –بريوت , ط2/1392هـ.

وعمدة . 39 الطالبني  رو�سة  676هـ(,  )ت:  الدين  حميي  زكريا  اأبو  النووي, 
املفتني , 10/99, املكتب اال�سالمي –بريوت ,ط3/1412هـ, 

البيع . 40 ابن  املعروف  عبداهلل  بن  حممد  احلاكم  عبداهلل  اأبو  الني�سابوري, 
)1990(. امل�ستدرك على ال�سحيحني )حتقيق: م�سطفى عبدالقادر عطا(, 
البخاري وم�سلم, ط1/  الذهبي -8558على �رصط  التعليق من تلخي�س 
ج4/556 /8558, باب حديث اأبي عوانة, دار الكتب العلمية –بريوت.

االأقوال . 41 �سنن  يف  العمال  كنز   , املتقي  الدين  ح�سام  بن  علي  الهندي, 
–بريوت,1989م  الر�سالة  موؤ�س�سة  واالأفعال,ج14/33/37893, 

)د,ط(.

42 . , الفوائد  ومنبع  الزوائد  جممع  علي,  الدين  نور  احلافظ  الهيثمي, 
ج9/496, دار الفكر-بريوت.ط1412هـ, ورجالهم ثقات.


