 100معلومة مهمة

� 81أول م��ن بنى امل�سجد
الأق�صى يف الإ�سالم عمر ر�ضي اهلل
عنه ،وجعل له حرمة امل�ساجد.
 62م��ع��ج��زة زك��ري��ا عليه
ال�سالم �أال يكلم النا�س ثالثة �أيام
�إال رمزا (عالمة على وجود الولد).

 82معجزة معرفة النبي
عليه ال�صالة وال�سالم مكان قرب
مو�سى عليه ال�سالم.

44
ُ
َ
َ
لداود
احلديد
�أالن اهلل
عليه ال�سالم حتى ك�أنه الطني.

 63منرب الأنبياء� ،إذ خطب
يحيى عليه ال�سالم ،ووعظ بني
�إ�سرائيل يف امل�سجد الأق�صى.

83
ُ
���س��ي��ح��ال ب�ي�ن امل�����س��ج��د
الأق�صى وامل�سلمني ب�إعجاز �أخرب عنه
عليه ال�صالة وال�سالم ،وحتقق يف زماننا.

 1فل�سطني اجتباء وا�صطفاء
واختيار وت�شريف وتعظيم وتقدي�س
وحمبة وتكرمي من اهلل �سبحـانه وتعاىل.

 15بُ ِّ
�����ش��ر حم��م��د عليه
ال�صالة وال�سالم بالر�سالة على
ل�سان عي�سى عليه ال�سالم.

 29ب����د�أت ق�����ص��ة يو�سف
بر�ؤيا ،وكان ت�أويلها ب�شارة له باملجد
يف الدنيا والرفعة يف الآخرة.

45
�أن�����زل اهلل �سبحانه
كتابه ال�سماوي الزبور على داود
عليه ال�سالم.

 64ن���ذرت ام�����ر�أة ع��م��ران
�����را خل��دم��ة بيت
م��ول��وده��ا ُح ّ
املقد�س.

 84مل ت�����ش��ه��د فل�سطني
زمنا عا�ش فيه اجلميع بت�سامح
وعدالة مثل العهد الإ�سالمي.

 2مدينـة القد�س ثـاين
مدينـة عرفت التوحيد بعد مكة
املكرمة.

� 16صلى النبي عليه ال�صالة
وال�سالم �إىل قبلتها يف حياته �أربع
ع�شرة �سنة وخم�سة �أ�شهر.

 30ح�صلت معجزة �إع��ادة
ب�صر ي��ع��ق��وب ب���إل��ق��اء قمي�ص
يو�سف على وجهه.

� 46أع����ط����ى اهلل داود
عليه ال�سالم قوة امللك وتثبيته
و�سالمته.

ُ 65رزق����ت ام����ر�أة ع��م��ران
مبرمي ،وتقبلها اهلل منها ،وجعلها
�سيدة ن�ساء العاملني.

 85فل�سطني ق�ضية الأمة
ب�أكملها وح��ق ع��ام لكل م�سلمي
العاملولي�ستفقطللفل�سطينيني!

 17ب َّ
َ�����ش��ر ع��ل��ي��ه ال�����ص�لاة
وال�سالم بفتح بيت املقد�س ،وهو
من عالمات ال�ساعة.

 31يف فل�سطني ُدفن يو�سف
عليه ال�سالم بعد و�صيته بنقل
جثمانه من م�صر.

 47ورث ���س��ل��ي��م��ان العلم
والنبوة واحلكمة من �أبيه داود
عليهما ال�سالم.

ُ 66رزقت مرمي عليها ال�سالم
فاكهة ال�صيف يف ال�شتاء ،وفاكهة
ال�شتاء يف ال�صيف ،كرامة من اهلل.

86
ر�سخ عليه ال�صالة وال�سالم
َّ
حمبة الأق�صى يف قلوب �صحابته لتبقى
حمبته يف نفو�سنا عقيدة و�إميانا.

32
���ر اهلل قدا�ستها يف
َذ َك َ
القر�آن على ل�سان مو�سى ،مبعنى
�أنها مقد�سة من قبل.

� 48أق����ام �سليمان عليه
ال�سالم �أعظم مملكة للتوحيد
عرب التاريخ.

 67ول����د ع��ي�����س��ى عليه
ال�سالم مبعجزة ،وتكلم يف املهد
�صبيا.

87
ُ
عني ُز َغر ونخل بَي�سان
وبحرية طربية التي �س�أل عنها
الدجال ،عالمات على ظهوره.

3

امل�سجـد الأقـ�صـى �أول
قبـلة للم�سلمني.
4

الأر�ض.

ث��اين م�سجد ُو�ضع يف

5

ث��ال��ث امل�����س��اج��د التي
ُت�شد �إليها الرحال.
6

18

ب��رك��ة دن��ي��وي��ة بكرثة
الزروع واخل�صب الدائم والأرزاق.
19
ب��رك��ة دي��ن��ي��ة بكرثة
الأن��ب��ي��اء وتعاقبهم وتعبدهم
ووجود امل�سجد الأق�صى.
20

33

49

68

88

ذكر اهلل بركتها �صراحة
يف خم�س �آيات من القر�آن.

�أُع��ط��ي �سليمان عليه
ال�سالم ُحكما ي�صادف ُحكمه.

معجزة نزول املائدة من
ال�سماء على عي�سى عليه ال�سالم.

�سي�صلي املهدي عليه
ال�سالم بعي�سى وامل�سلمني �إماما.

 34ب��داي��ة بعثة ور�سالة
مو�سى وتكليم اهلل له يف الوادي
املقد�س طوى.

ُ
 50ع�� َّل��م اهلل �سبحانه
َ
َ
منطق الطري و�سائر لغات
�سليمان
احليوانات.

 69ن���زول الإجن���ي���ل على
عي�سى عليه ال�����س�لام ُم َ
��ك ِّ��م�لا
للتوراة.

 89عي�سى عليه ال�سالم
ي�ؤم النا�س يف بيت املقد�س بعد
وفاة املهدي عليه ال�سالم.

51
َّ
���س��خ��ر اهلل �سبحانه
اجل���ن ل�سليمان عليه ال�سالم
خلدمته.

 70م���ن م��ع��ج��زات عي�سى
عليه ال�����س�لام �أن���ه يحيي املوتى
ُ
ويربىء الأكمه والأبر�ص ب�إذن اهلل.

� 90أ���ص��ل وحم��ور ومرتكز
ُ
ول ّب وعنوان وبو�صلة ال�صراع بني
احلق والباطل.

�أحد �أربعة م�ساجد ال
يدخلها الدجال.

مهاجر �إبراهيم ولوط
عليهما ال�سالم.

 7امل�سجد الأق�����ص��ى و�ضع
ُ
وبني بناء ت�أ�سي�س وابتداء يف عهد
�آدم بعد امل�سجد احلرام ب�أربعني �سنة.

 21ق�صدها مو�سى عليه
ال�سالم مع قومه بعد جناتهم من
فرعون.

معجزة الع�صا واليد
ملو�سى عليه ال�سالم ملا ك ّلمه ربه.

 8امل�سجد الأق�صى �سماه
اهلل م�سجدا قبل �أن يفتح امل�سلمون
القد�س ،فهو مو�ضع �سجود هلل وحده.

� 22إبراهيم عليه ال�سالم
�سكن فيها و�أ�س�س مع ذريته جمتمعا
موحدا هلل �سبحانه وتعاىل.

� 36سبع ح��اج��ات �أجابها
اهلل ملو�سى عليه ال�سالم دفعة
واحدة.

52

23
م���ه���اج���ر امل����ؤم���ن�ي�ن
َ
وال�صاحلني �آخر الزمان عند ظهور
الفنت و�ضعف الدين.

53

35

71

ُرف�����ع ع��ي�����س��ى عليه
ال�سالم �إىل ال�سماء.

 91ينتهي ال�صراع بني احلق
والباطل بقتل عي�سى عليه ال�سالم
للم�سيح الدجال باللد يف فل�سطني.

 37بُ عث ه���ارون بالنبوة،
ُ
وك ِّ��ل��ف مب�����ؤازرة مو�سى لدعوة
فرعون وقومه.

�أ���س��ل��م��ت م��ل��ك��ة ���س��ب���أ
وقومها مع �سليمان هلل رب العاملني.

 72امل�سجد الأق�صى مرياث
الأمة امل�سلمة ،و�شاهد على حال
امل�سلمني.

ُ 92يق�ضى على عنوان الف�ساد
ي�أجوج وم�أجوج بوجود عي�سى عليه
ال�سالم و�أتباعه يف فل�سطني.

 10م���ع���راج ال��ن��ب��ي عليه
ال�صالة وال�سالم �إىل ال�سموات
العلى.

نزل الوحي على خليل
الرحمن� -صحف �إبراهيم .-

 38ح�صلت عدة معجزات
ملو�سى عليه ال�سالم يف طريقهم
لفتح بيت املقد�س.

 54م���ات ���س��ل��ي��م��ان عليه
ال�سالم مبعجزة متكئا على ع�صاه
دون معرفة اجلن.

 73ارت��ب��اط وث��ي��ق وتعلق
كبري بر�سالة التوحيد يف بداية
الزمان وو�سطه و�آخره.

93
ُمبتغى الفاحتني وعقر
دار امل���ؤم��ن�ين وحم���ل الطائفة
املن�صورة التي تقاتل على احلق.

 11كل ما دار عليه ال�سور
من معامل فهو امل�سجد الأق�صى،
وم�ساحته  144000مرت مربع.

 25بُ ِّ
���������ش����ر �إب����راه����ي����م
ب�إ�سماعيل و�إ���س��ح��ق ويعقوب
عليهم ال�سالم.

���� 39س����أل م��و���س��ى عليه
ال�سالم ربه �أن يدنيه من الأر�ض
املقد�سة رمية بحجر.

55
ُ
�����ض��ح �أم�����ر اجل��ن
اف��ت
َ
بادعائهم الغيب مبوت �سليمان
عليه ال�سالم.

 74مدينة القد�س التاريخية
الرتاثية زهرة املدائن ومدينة ال�صالة
وملتقى الر�سل عليهم ال�سالم.

94

� 12أعظم اجتماع عرب التاريخ،
�إذ �صلى فيه نبينا عليه ال�صالة وال�سالم
�إماما بجميع الأنبياء ليلة الإ�سراء.

 26نزل جربيل و�إ�سرافيل
وميكائيل �ضيوفا على �إبراهيم
عليه ال�سالم.

40
ُحب�ست ال�شم�س عن
الغروب لنبي اهلل يو�شع ليايل �سار
لفتح بيت املقد�س.

56
َّ
����س���خ���ر اهلل ال���ري���ح
ل�سليمان عليه ال�سالم ،غدوها
�شهر ورواحها �شهر.

75
للم�سجد الأق�صى �أكرث
من ع�شرين ا�سما ،كرثتها تدل
على �شرف ومكانة وعلو امل�سمى.

95

نهاية العامل ،لأن بيت
املقد�س �أر�ض املح�شر واملن�شر.

 13اختار فيه عليه ال�صالة
وال�سالم الفطرة لتكون بداية
التوفيق والهداية لهذه الأمة.

 27مدفن �إبراهيم وزوجه
���س��ارة و�إ���س��ح��ق ويعقوب عليهم
ال�سالم.

41
َ
ُ
داود عليه ال�سالم
قتل
َ
��امل ،و�أق���ام مملكة
ج��ال��وت ال��ظ��ـ َ
التوحيد يف بيت املقد�س.

 57يُ ��رج��ـ��ى مل��ن �صـلى يف
امل�سجد الأق�صى �أن يخرج من
ذنوبه كيوم ولدته �أمه.

 76ب��ي��ت امل��ق��د���س ودي��ع��ة
ر�سولنا عليه ال�صالة وال�سالم،
و�أمانة عمر ،طال الزمان �أو ق�صر.

 96ينطق احلجر وال�شجر:
يا م�سلم يا عبد اهلل هذا يهودي
خلفي تعال فاقتله.

 14ليلة الإ�سراء هي �أ�سعد
ليلة يف ح��ي��ات��ه عليه ال�صالة
وال�سالم.

ُ 28ت��ل��ي��ت ال��ك��ت��ب املنزلة
الأربعة التوراة والإجنيل والزبور
والقر�آن.

 42كان داود عليه ال�سالم
ي�صوم يومً ا ،ويفطر يومً ا ،ويقوم
ثلث الليل.

 58ت��ـ�� ُـ�����ض��اع��ف �أج�����ور
ال�صلوات يف امل�سجد الأق�صى
مائتني وخم�سني �ضعفا.

 77بيت املقد�س البلدة الوحيدة
التي ت�سلم عمر مفاتيحها �سنة 15هـ،
وعقد بنف�سه عهدها و�أوقف �أر�ضها.

�ستعود اخلــــالفة على
منهاج النبوة.

� 59أق�����س��م اهلل بثمرتها،
فقال «والتني والزيتون» �إ�شارة �إىل
امل�سجد الأق�صى.

 78تكفل اهلل بها وب�أهلها،
وفيها ع��م��ود ال��دي��ن ،واملالئكة
با�سطة �أجنحتها عليها.

 98ان��دح��ـ��ـ��ـ��ار ج��ي��و���ش
ال�صليبيني يف م��ع��رك��ة حطني
583هـ.

معجزة نبي اهلل ع ُـ َزير،
�آية ودليال على �صحة البعث.

 79ج��ع��ل اهلل �سبحانه
���ص�لاح �أه��ل��ه��ا م��ع��ي��ارا ومقيا�سا
خلريية الأمة!

 99ان����دح����ـ����ـ����ار ال���ت�ت�ر
املغــــــــــــــول يف عيـــــــن جالوت
658هـ.

 61ب�شارة املالئكة لزكريا
بيحيى عليهما ال�سالم ووالدته
مبعجزة.

 80م���دي���ن���ة ع�����س��ق�لان
بفل�سطني �أف�ضل الرباط يف �سبيل
اهلل كما �أخرب عليه ال�صالة وال�سالم.

 100ان���ك�������س���ار احل���م�ل�ات
الفرن�سية بقيادة نابليون عند
�أ�سوار عكا 1799م.

9

م�سرى احلبيب عليه
ال�صالة وال�سالم.

24

43

ُت�سبح الطري واجلبال
لت�سبيح داود ،والنا�س ينظرون.

الإت��ي��ان بعر�ش ملكة
�سب�أ ل�سليمان عليه ال�سالم.
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