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 سيتحرر املسجد األقصى
 2017/  07/  21خطبة الجمعة في                                   

 د. حممد توفيق رمضان البوطي

 ِبَعْبِدهِ  َأْسَرى الَِّذي ُسْبَحانَ  : يف كتابه الكرمي وتعاىل سبحانهربنا يقول  ؛ها املسلمونعد فيا أي  أما ب
 اْلَبِصيُ  السَِّميعُ  ُهوَ  إِنَّه َآيَاتَِنا ِمنْ  لُِنرِيَهُ  َحْولَهُ  بَارَْكَنا الَِّذي اْْلَْقَصى اْلَمْسِجدِ  ِإىَل  اْلَْرَامِ  اْلَمْسِجدِ  ِمنَ  لَْيًل 
 مث قال بعد ذلك : َنا  ُعُلوًّا َولَتَ ْعُلنَّ  َمرَّتَ ْيِ  ْْلَْرضِ ا يف  لَتُ ْفِسُدنَّ  اْلِكَتابِ  يف  إْسرائِيلَ  َبِن  ِإىَل  َوَقَضي ْ

يًعا اللَّهِ  ِِبَْبلِ  َواْعَتِصُموا نه: سبحا وقال  َكِبيًا  أَْعَداءً  ُكْنُتمْ  ِإذْ  َعَلْيُكمْ  اللَّهِ  َمََ نِعْ  َواذُْكُروا تَ َفرَُّقوا َوَل  َجَِ
َها َفأَنْ َقذَُكمْ  النَّارِ  ِمنَ  ْفَرٍ  حُ  َشَفا َعَلى وَُكْنُتمْ  ِإْخَوانًا بِِنْعَمِتهِ  َفَأْصَبْحُتمْ  قُ ُلوِبُكمْ  بَ ْيَ  َفأَلَّفَ   يُ بَ ِيُ  َكَذِلكَ  ِمن ْ

 َوَتْذَهبَ  ََشُلوافَ تَ فْ  تَ َناَزُعوا َوَل  َوَرُسوَلهُ  اللَّهَ  َوَأِطيُعواوقال سبحانه:  تَ ْهَتُدونَ  َلَعلَُّكمْ  َآيَاتِهِ  َلُكمْ  اللَّهُ 
هلل صلى اورى الَشيخان عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن النيب   الصَّاِبرِينَ  َمعَ  اللَّهَ  ِإنَّ  َواْصِبُوا رحُِيُكمْ 

َ أخيه كان اهلل يف حاجته، »: قال عليه وسلم املسلم أخو املسلم ل يظلمه ول يسلمه، من كان يف حاج
 اهلل عنه كربَ من كرب يوم القيامَ، ومن سرت مسلماً  ومن فرج عن مسلم كربَ من كرب الدنيا؛ فرج

 «سرته اهلل يوم القيامَ

الصهاينَ  سَ وأهل القدس من حوله يتعرضون اليوم ْلشرس عدوان، دن   املسجد اْلقصى ،ها املسلمونأي  
 .اً ا وللمنً وبي الصلٍ فيه عدوا اجملرمون املسجد اْلقصى وانتهكوا حرمته، وحالوا بي أهل القدس

.وليس هذا مستغربا منهم، فهم الذين أحرقوا املسجد ا  ْلقصى، وانتهكوا حرمته مرات كثٍي

رضي اهلل تحه عمر وبيت املقدس ف للمسلمي وثالث اْلرمي الَشريفي.املسجد اْلقصى أوىل القبلتي  
منهم  اً رض لعمر ينب اخلطاب بيت املقدس وأسلم بطارقَ وقساوسَ بيت املقدس مفاتيحَ  اً صلح عنه

ها تاريخ ٍر عرفمث حرره صلح الدين من سطٍو الفرجنَ الذين سفكوا دماء أهله بأشرس جمز  بذلك.
َ اليت سلمنا إياها عمر  بيت املقدس. يضيعها  وردها إلينا صلح الدين رضي اهلل عنهوها هي ذي اْلمان

ل جترأ جبناء وه سلم.من جهات تدعي اإل اً مت مهي، بل يف إقرار وتأييد ورضيف صاليوم املسلمون 
 اهلل هااملهانَ بعد ثوب العز الذي ألبسثوب لنفسها  ذلك إل عندما رأوا أمتنا قد ارتضتاليهود على 
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إياه، هل جترأ الصهاينَ اجملرمون على ذلك إل بعد أن شغلت اْلمَ بنفسها يف صراع أمحق وسعي غيب 
هم إىل اجلهاد أسلحتَ  بعد أن وجه أدعياءُ  يف خدمَ املصاحل الغربيَ؟ هل جترأ العدو على ذلك إل

 أمتهم مستعيني بعدوهم؛ بل لقد استخدم العدو الصهيوين يف سبيل حتقيق أهدافه إخواهنم وأبناءِ 
استخدم و  بعضًا بدل من أن يقاتلوا عدوهم. ليقتل املسلمون بعضهم ،فيما يسمونه جهاًدا أدواته،

وموا بنَشر ليقء إسلميَ خيفون وراءها حقيقتهم أمسا ونمللء أو مولفي يف مؤسسَ املوساد حيعم
لقت السلطات لقد أف عضهم بعضا كما نرى اليوم.َ بي املسلمي، وليَشجعوا املسلمي على قتال بنالفت

همَ قت القبض على إمام مسجد يسمي نفسه أبا حفص بتَ كما ذكرت أمس صحيفَ إسبانيَ، ألالليبي
ساد الصهيوين، يدعو يامي أفراييم من املو وجواز سفره، تبي أن امسه بن يتهالتجسس، فلما تبينت هلم هو 

 رى هنا يف بلدنا.وكما ن كما نرى يف ليبيا  ؛بأن يقتل بعضهم بعضا ،يف سبيل اهلل الناس إىل اجلهاد
دعوا إىل اجلهاد ضد الدولَ؛ فلما فَشلت دعوهتم يف حتقيق أهدافها أعملوا سيوفهم يف رقاب بعضهم 

 بذلك على غبائهم وعلى سوء نيتهم. ليدلوا

 موجود اآلن يف صفوف املسلمي يوجه مهتهم وأسلحتهم ليضرب أفراييم ياميكم من أمثال بن  ،نعم 
إقامَ و  ،ولتأمن اسرائيل يف مساعيها لتقويض املسجد اْلقصى .بعضهم بعضا، وليقتل بعضهم بعضا

ولكي  ،مي صاروا خطباء مساجد لينَشروا الفتنَكم من أمثاله بي املسل  اهليكل القذر على أنقاضه؟! 
وكلهم يعلم، وكلكم تعلمون، أن العدو الصهيوين هو الذي  عوا الناس على أن يقتل اْلخ أخاه؟!يَشج

ل ْلنه  ،يغذي الفتنَ يف املنطقَ بي املسلمي عامَ ويف سوريَ خاصَ، ويدعم أهل الفتنَ بصوٍر علنيَ
أن ينتصروا على خصومهم؛ ولكن لكي يفتت البناء اإلسلمي داخلًيا ليتآكل البناء اإلسلمي  يريد

 ي أنفسهم.لفتنَ بي أبناء املسلمنعم لتأجيج نار ا يف وجهه.منهم فسه دون أن تستخدم رصاصَ بن
 وسلم لى اهلل عليهصواليوم كلكم يسمع ويرى كيف يقتل بعضهم بعضا، ْلن قصدهم ليس هلل، والنيب 

ل اهلل حممد هذا يرفع شعار ل إله إ «إذا التقى املسلمان بسيفهما فالقاتل واملقتول يف النار»يقول: 
تعارضت عندما و  ا وتهتانا.ل إله إل اهلل حممد رسول اهلل زور  زورا وتهتانا، وذا  يرفع شعار رسول اهلل
نَشغلوا عن بعضهم يف رقاب بعض لي وأعملوا سيوف ،لوا فاقتتلواتأمرهم أسيادهم بأن يقت مصاْلهم

 لو أن هؤلء اْلغبياء أو العملء استعملوا عددهم وعدهتم يف مواجهَ حرمَ املسجد اْلقصى، وواهلل
، وما أحداث   2002ام لبنان يف عجنوب العدو الصهيوين لسقط العدو الصهيوين خلل فرٍت وجيٍز

م عرفوا ولكنه وأضعف من أن يواجهوا املسلمي. ،على أهنم أجنب من أن يواجهوا املسلميإل دليل 
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ضرب بعضهم يوجيههم للتآكل ذاتًيا وداخلًيا، بأن أن خي وسيلَ لتدمي املسلمي هو أن يقوموا بت
ولو  ،وهذا هو الذي جيري، صراعهم فيما بينهم مل يعد خفًيا ؛يفتتوا الصف من داخلهو  ،رقاب بعض

من تدميها لكان ذلك مصدر رهبَ يف قلب العدو مينعه  دلً توجه أدعياء اجلهاد إلصلح بلدهم ب
 الفلسطين.لنيل من املسجد اْلقصى ومن الَشعب من ا

 يف الَشوارع. اً وتنتهك حرماته، ويقتل شبابه علن سلب أرضهاليوم يقتَّل الَشعب الفلسطين وتُ  
 يهود ومحاهتم.ٍ هي أداٍ بيد التحداملَشرع جلرائم اسرائيل، هيئَ التآمر امل َهدوليَ هي اجلواملؤسسات ال

عن أن متده  وتغمد السلح ،ول أمل هلذه اْلمَ إل بأن جتمع كلمتها وتعود إىل دينها وتتوب إىل رتها
ا اجلهاد ادعو  -لألسفو  –حىت الذين  .إىل رقاب إخواهنا، وجتعل هذا السلح موجًها إىل وجهَ واحدٍ

يف قتال  هن محايَ فلسطي، واستعملو أغمدوا سلحهم عيف فلسطي لفلسطي وملقدسات فلسطي، 
يفَ، على كراسي مز  ، وهاهم فيما بينهم يصطرعونهوهذا مما يؤسف ل ، وكلهم يعلم ذلك.إخواهنم

ومكانَ سرابيَ ل قيمَ هلا، أين هي اْلمَ الراشدٍ اليت حترص على مقدساهتا وحتمي أرضها وعرضها، 
غي يف تل يبقتل ذا ، و هذا إل ليُ  مَ عدو شرس ل يبتغي بدعوحترص على توحيد كلمتها يف مواجه

دعم ذا  إل ليقتل هذا، يريدون أن يفتتوا اْلمَ ويقتل بعضهم رقاب بعض ليأمنوا على أنفسهم 
قد  -مَأموال أبناء هذه اْلوها هي ذا  ا إىل حد بعيد.وقد سيطرو  ويتمكنوا من السيطٍر على املنطقَ.

ما نفسهم يصطرعون فيذي أرضهم قد أصبحت مرتًعا ْلعدائهم، وهاهم أ هي ُوهبت لعدوهم، وها
 بينهم، علَم؟ وفيَم؟ سلوهم باهلل.

رَُكْم مُثَّ َل َيُكونُوا أَ )،نكون جلمع الكلمَ حنن اليوم أحوج ما    .(ْمثَاَلُكمْ َوِإن تَ تَ َولَّْوا َيْسَتْبِدْل قَ ْوماً َغي ْ

تهي بإذن اهلل وتواجه أولئك الَشراذم بعون اهلل تعاىل بعد أن تنستنطلق جحافل اجلهاد من هذه البلد 
حنو ا هتد إىل رقاب إخواهنا، وتوجه سلحوبعد أن تستيقظ اْلمَ فتغمد سلحها عن أن مي ،الفتنَ
 حنو العدو الذي يرتبص تها. ،واحدٍ وجهَ

أسأل اهلل أن يردنا إىل دينه ردا َجيل وأن جيمع كلمتنا على اْلق والتقوى، لن خندع بعد اليوم  
ضهم، أبناء هذه اْلمَ بع بالَشعارات ول باملظاهر ول بالدعاءات، اجلهاد ليس يف أن يقتل بعض

ن يتخلى  أل ،على املسجد اْلقصى اً اْلريص على املسجد اْلقصى ينبغي أن يكون حريص واملسلم
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عنه يف ساعَ اْلرج، ويدع أهله يُ َقتَّلون يف باحات املسجد اْلقصى، وحيال بينهم وبي الصلٍ يف 
 املسجد اْلقصى.

سيتحرر املسجد اْلقصى، ول تقوم الساعَ حىت تقاتلوا اليهود، حىت يقول الَشجر واْلجر يا مسلم 
 وجتتمع كلمتنا.هذا يهودي خلفي تعال فاقتله، ولكن عندما نعود إىل ديننا 

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم فيا فوز املستغفرين


