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َوَنْستَـْغِفرُُه، َونـَُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنـُْفِسَنا َوِمْن َسيَِّئاِت أَْعَمالَِنا، َمْن يـَْهِدِه اللَُّه َفَال  إنَّ احلَْْمَد لِلَِّه، َحنَْمُدُه َوَنْسَتِعيُنهُ 

ُحمَمًَّدا َعْبُدُه  ُد أَنَّ ُمِضلَّ لَُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفَال َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد أَْن َال إلـٰه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه َال َشرِيَك لَُه، َوَأْشهَ 

  .َوَرُسولُهُ 

أما بعد، فإن خري الكالم كالم اهللا، وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم، وشر األمور حمدثا�ا، وكل 

  .حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار

  ،ولقد وصينا (قال تعاىل أوصيكم ونفسي بتقوى اهللا، فهي وصية اهللا لألولني واآلخرين، أيها املسلمون

، واعلموا أن اتقوا اهللا تعاىل واحذروه، وأطيعوه وال تعصوه، ف)الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا اهللا

اهللا خيلق ما يشاء وخيتار، حبسب ما تقتضيه حكمته جل وعال، ففضَّل بعض املالئكة على بعض، وفضَّل 

يني على بعض، وفضَّل بعض األزمنة على بعض، وفضَّل بعض بعض الكتب على بعض، وفضَّل بعض النب

من  اعلى غريه األرض املباركة، واليت تضم بيت املقدس وما حولهاألمكنة على بعض، ومن ذلك تفضيل 

، ومعىن بيت املقدس )وربك خيلق ما يشاء وخيتار ما كان هلم اخلرية(األمكنة، وهذا من حكمة اهللا وحسن اختياره، 

 .من مظاهر الشرك ملطهرأي البيت ا

  عشرة خصائصله بيت املقدس عباد اهللا، و: 

سبحان الذي أسرى بعبده ليًال من (قال تعاىل أن اهللا تعاىل وصفه يف القرآن بأنه مبارك : الخصيصة األولى .1

 .ا حول املسجدم وه، والقدس )حوله باركنااملسجد احلرام إىل املسجد األقصى الذي 

يف قوله تعاىل على لسان موسى  وذلكطهر، أي مُ ، أن اهللا تعاىل وصفه بأنه مقدس ومن خصائص بيت املقدس .2

 .واألرض املقدسة هي بيت املقدس، )اليت كتب اهللا لكم المقدسةيا قوِم ادخلوا األرض ( عليه السالم 

 أن اهللا سبحانه وتعاىل أمر نبيه موسى أن يغزو أهلها،  ومن خصائص بيت املقدس .3

يَا قـَْوِم (لقومه قال موسى ، عنها وينشر التوحيد فيها ويزيل الشركوينتزعها منهم، ، نو اجلبار  نو العمالقة الوثني وهم

 ).الَِّيت َكَتَب اللَُّه َلُكْم َوَال تـَْرَتدُّوا َعَلٰى أَْدبَارُِكْم فـََتنَقِلُبوا َخاِسرِين اْلُمَقدََّسةَ  اْألَْرضَ  اْدُخُلوا

سأل اهللا أن يدنيه أن موسى عليه السالم  ِمن َصلَّى اُهللا عليه وسلَّمَ س ما أخرب به النيب املقدومن خصائص بيت  .4

أيب هريرة  حديثمنه قدر رميَة حجر إذا دنت وفاته ليموت قريبا منه، وما ذاك إال حملبته لبيت املقدس، دل على ذلك 

، رته الوفاة أن يُْدنَِيُه ِمْن اْألَْرِض اْلُمَقدََّسِة َرْمَيًة ِحبََجرٍ أن موسى عليه الصالة والسالم سأل ربه َلّما حضرضي اهللا عنه 

ومن املعلوم أن األرض املقدسة كانت حتت حكم العمالقة اجلبارين الوثنيني، فليس بيد موسى أن يدخلها لِيموت فيها، 

َرهُ َألََريـُْتُكْم ) أي هناك(ُت َمثَّ فلْو ُكنْ : َصلَّى اُهللا عليه وسلَّمَ  قالمث  فأراد أن يدنو منها قدر اإلمكان،  ، إىل َجاِنِب قـَبـْ

.الطَّرِيِق، ِعْنَد الَكِثيِب األْمحَرِ 
1

 

النيب حني أراد ) عن حركتها أوقفهاأي (بس الشمس ــن اهللا سبحانه وتعاىل حأ مقدسـومن خصائص بيت ال .5

فسأل اهللا أن حيبس ومعه جيشه، اقرتب الظالم، إنه كان قد ف، الذين كانوا ببيت املقدس يوشع بن نون قتال اجلبارين

بيت املقدس،  الشمس حىت يستطيع دخول القرية قبل حلول الظالم ويقاتل اجلبارين، فأعطاه اهللا ما سأل، وكان فتحُ 

                                                 
 .والكثيب هو الكتلة من الرمال، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه) 2372(ومسلم  )1339( رواه البخاري  1
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إالَّ على حبس على بشر ـإن الشمس مل تُ : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

َقدَّسِ يوَشعٍ 
ُ
 1.، لياِيلَ ساَر إىل البيِت امل

أتيت النيب : قالرضي اهللا عنه عوف بن مالك ومن خصائص بيت املقدس أن فتحه من عالمات الساعة، فعن  .6

ثم فتــح بيـت ، ويتمَ : أُعُدد ِست�ــا بني يدي الساعة: ، فقال2يف غزوة تبوك وهو يف قبة من أََدم صلى اهللا عليه وسلم

  3.احلديث...  المقــدس

يقتله املسيح عيسى بن مرمي عليه ه، قتل قريبًا منيُ  بل، أن األعور الدجال ال يدخله ومن خصائص بيت املقدس .7

 . مكان قرب بيت املقدس" لُــدْ "و ،4"بباب ُلّد حني يدركه السالم 

قتل يف فلسطني ، فالدجال سيُ يف فلسطنيرموز الكفر وساستهم ستكون �ايتهم أن  ومن خصائص بيت املقدس .8

 ، يف معركة إبادة حقيقية فاصلة يكون الدجال فيها قائدًا لليهودعلى يد عيسى عليه السالم، 

من مل يؤمن به من النصارى اإلميان الصحيح، ِمن أنه بشر كل بل سيقتل  فيها،  هوجيشَ  وجيُشه الدجالَ عيسى  فيقتل

 5.كل هذا سيكون يف فلسطني  الذي يعبدونه، خنزير النصارى ويكسر صليبهم ويقتلرسول، 

بقيادة املسيح شجر واحلجر يفضح اليهود إذا حصل القتال بينهم وبني املسلمني أن ال ومن خصائص بيت املقدس .9

ال تـَُقوُم السَّاَعُة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يف آخر الزمان، فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قالعيسى ابن مرمي 

ْسِلُموَن حىتَّ َخيَْتِبَئ اليَـُهوِديُّ ِمن وراِء اَحلَجِر 
ُ
ْسِلُموَن اليَـُهوَد، فـَيَـْقتُـُلُهُم امل

ُ
َجُر أِو فَيقوُل الحَ الشََّجِر،  وأحىتَّ يُقاتَِل امل

 6.، إالَّ الَغْرَقَد، فإنَّه ِمن َشَجِر اليَـُهودهذا يـَُهوِديٌّ َخْلِفي، فـََتعاَل فاقْـتُـْلهُ  ،يا َعْبَد اهللا ،يا ُمْسِلم: الشََّجرُ 

القرآن بيت املقدس أن فيه املسجد األقصى، وهو أحد املساجد الثالثة املعظمة بنص  خصائصأعظم من و  .10

 :وجوه كثرية أمهها عشرةاحلديث النبوي، وهو معظم من و 

رج به إىل السماء، مث عُ سري به من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى اهللا عليه وسلم أُ أن الرسول صلى : األول

، ، مث ملا رجع من السماء )المسجد األقصىسبحان الذي أسرى بعبده ليًال من املسجد احلرام إىل (قال تعاىل 

 .على عظمته وأمهيتهرجع إىل املسجد األقصى مث إىل مكة، فهذا املرور مرتني على املسجد األقصى يدل 

، قال بعد عروجه يف رحلة اإلسراء األقصىاملسجد األنبياء يف مجيع أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أّم : الثاني

 7.فحانت الصالة فأممتهم: عليه الصالة والسالم

يراه، وذلك األقصى أن اهللا جاله لنبيه صلى اهللا عليه وسلم، أي رفعه حىت صار ومن خصائص املسجد : الثالث

، فسألوه عن أوصافه تعجيزا له، أل�م يف إىل املسجد األقصى ملا كذبه املشركون فيما ذكره هلم من حادثة اإلسراء

                                                 
 .»املسند«عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، وصححه حمققو ) 8315( أمحدرواه  1
  .األَدم هو اجللد 2
  ).3176(رواه البخاري  3
 . رضي اهللا عنه النواس بن مسعان عن )2937( مسلم  انظر صحيح 4
عن ) 156(عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، وكذا ) 2897(» صحيح مسلم«ال يف ــــمسيح وقتله للدجـانظر قصة نزول ال 5

  .رضي اهللا عنه عن النواس بن مسعان الكاليب) 2937(وكذا  ،ابر بن عبد اهللا األنصاري رضي اهللا عنهــــــج
 .، واللفظ له)2922(ومسلم ) 2926(رواه البخاري  6
 .عن أيب هريرة رضي اهللا عنه) 172(رواه مسلم  7
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سابق علمهم أنه مل يسافر إليه قط، فرفع اهللا له املسجد األقصى، فجعل يصف هلم بنيانه ومعامله، فعن جابر 

 : رضي اهللا عنهما قال
َّ
بـَْتِين  امل ، َفطَِفْقُت ُأْخِربُُهْم عن آياتِِه َفَجلَّى اللَُّه لي بـَْيَت الَمْقِدسِ ُقْمُت يف اِحلْجِر  َرْيشٌ قُـ  َكذَّ

  1.وأنا أْنظُُر إلَْيه

نَا : رضي اهللا عنه قال ، فعن الرباء بن عازبأنه قبلة املسلمني األوىل األقصىومن خصائص املسجد : الرابع َصلَّيـْ

َعَة َعَشَر َشْهرًا، ُمثَّ ُصرِفْـَنا َحنَْو  بـَْيِت الَمْقِدسِ مع َرسوِل اِهللا َصلَّى اللَُّه عليه وسلََّم َحنَْو   2.القبلةِستََّة َعَشَر أْو َسبـْ

والدليل على ذلك قول ، للعبادة أنه من املساجد اليت ُتشد الرحال إليها األقصىومن خصائص املسجد : الخامس

، ومسجد األقصى، املسجد احلرام :ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد(: النيب عليه الصالة والسالم

فال جيوز السَّفر إىل بقعة يف األرض بقصد التعّبد فيها إال هذه  ،أي املسجد النبوي ،3)ومسجدي هذا

 . املساجد الثالثة

مائتني ومخسني صالة، فعن أيب ذر رضي اهللا  أفضل منأن الصالة فيه  األقصىومن خصائص املسجد : السادس

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  تذاكرنا وحنن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيهما أفضل مسجد: عنه قال

أفضل من أربع صلوات فيه، هذا صالة يف مسجدي : بيت املقدس، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأ

من األرض حيث يَرى منه بيت املقدس، خري له  4يكون للرجل ِمْثل َشطِن فرسهال م املصلى، وليوشكن أن ـعْ ـنـِ ولَ 

   5.خري من الدنيا وما فيها: ، أو قالمجيعاً  من الدنيا 

خري من الصالة يف املسجد األقصى ، كانت ألف صالةخري من الصالة يف املسجد النبوي ملا كانت و عباد اهللا، 

  6.، أل�ا على الربع منهمائتني ومخسني صالة

قُلُت : قالَ  رضي اهللا عنه َعْن أِيب َذرٍّ األقصى أنه ثاين مسجد ُوِضع يف األرض، فومن خصائص املسجد : السابع

ْسِجُد اَحلرَامُ : أوَُّل؟ قالَ  األْرضِ  يف ُوِضعَ  َمْسِجدٍ  أيُّ اهللا، يا َرسوَل 
َ
ْسِجُد األْقَصى: أيٌّ؟ قالَ  ُمثَّ : قُلتُ  .امل

َ
: قُلتُ  .امل

نَـُهَما؟ قالَ   7 ... أْربـَُعوَن َسَنةً : َكْم بيـْ

جدد بناءه، وسأل اهللا أن يغفر لكل عليه السالم أن سليمان بن داود  املسجد األقصىومن خصائص : الثامن

 :صلَّى اُهللا عليه وسلََّم قال، أنَّ النَّيبَّ رضي اهللا عنه عبُد اِهللا بُن عمرٍوفعن فأجاب اهللا دعاءه، من صلى فيه، 

أي (فأوتَيه،  ،ُحْكًما يصادُف ُحْكَمهُ  ؛عز وجل خالال ثالثةسأَل اللََّه  املقِدسِ  بيتِ ملا بىن  داودَ  بنُ  ُسَلْيمانُ  إن

                                                 
 ).170(ومسلم ) 3886(رواه البخاري  1
 ).525(ومسلم ) 4492(رواه البخاري  2
عن أبـي ) 1397(ومسلم ) 1189(عن أبـي سعيد رضي اهللا عنه ، ورواه البخاري ) 827(ومسلم ) 1995(رواه البخاري  3

 .هريرة رضي اهللا عنه
 .الشَّْطُن هو احلبل الذي تشد به الدابة 4
 »متام املنة« وصححه األلباين يفواللفظ للحاكم، ، )4509(» مستدركه«يف واحلاكم ) 6983( »األوسط«رواه الطرباين يف  5

  ).294ص (
  .)292ص (للشيخ األلباين رمحه اهللا  »متام املنة«انظر فضعيف،  ور أن الصالة فيه خبمسمائة صالةوأما احلديث املشه 6
 .، واللفظ له)520(ومسلم ) 3425(اري رواه البخ 7
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ملًكا ال سأل اهللا عز وجل و ، )للصَّواِب يف االجتهاِد وفْصِل اُخلصوماِت بني النَّاسِ وفق فيُ  يواِفُق ُحْكَم اِهللا،حكما 

إالَّ الصَّالَة ينهزه أحٌد ال  هيأتيَ  فأوتيه، وسأل اهللا عز وجل حني فرغ من بناء املسجد أن ال ،بعِدهِ  من ينبغي ألحدٍ 

   1.ولدْتُه أمُّهُ كيوم أن خيرجه من خطيئته  فيِه 

  .السالمأن املسجد األقصى قد جدد بناءه أنبياء عدة قبل سليمان، كإبراهيم ويعقوب، عليهم :التاسع

قام فقد ومن خصائص املسجد األقصى أن الذي فتحه عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، اخلليفة الراشد،  :العاشر

عبيدة أبو  الصحايب اجلليل حتت قيادةم،  636ـ املوافق ه 15عام يف مبحاصرة القدس  يف عهده املسلمني جيش

على االستسالم بشرط قدوم  رئيس النصارى، وبعد ستة أشهر من احلصار وافق رضي اهللا عنه عامر بن اجلراح

  .خليفة املسلمني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

ة، وإعالن دخوهلا يف بالد املسلمني، فتم ذلك، م مفاتيح املدينلُّ سَ تَ عمر إىل القدس لِ اخلليفة هـ سافر  16ويف عام 

منه النيب صلى اهللا عليه وسلم ليلة اإلسراء، وصلى فيه حتية املسجد  فدخل املسجد األقصى من الباب الذي دخل

، وسجد فيها، وقرأ يف الثانية )ص(يف حمراب داود، وصلى باملسلمني صالة الفجر من الغد، فقرأ يف األوىل بسورة 

يها بيان احلقوق اليت ، وُكِتبت املعاهدة الـُعـَمرية، واليت تتضمن شروطه على نصارى الشام، وف)بين إسرائيل(بسورة 

يضمنها املسلمون ملن أراد اإلقامة يف فلسطني من النصارى حتت ظل الدولة اإلسالمية، أوهلا دفع اجلزية للمسلمني 

 2.مقابل متتعهم بالبقاء يف بالد املسلمني وحفظ أمنهم وكرامتهم فيها

 وعشر خصائص جعلها اهللا للمسجد عشر خصائص جعلها اهللا لبيت املقدس، فهذه ، عباد اهللا وبعد

ة فلسطني ليست علمها أبناءه، فإن قضيعلمها ويُ يَ  ، ينبغي لكل مسلم أنما، ورفعة لشأ�ماتعظيما هلاألقصى، 

، والتهاون فيها ثلمة يف الدين، وقد بذل خرية ملوك األرض جهودا َعَقديةقضية ، بل أو سياسية قضية مادية

رافضة إيران، الذين يرفعون جموس هذه األمة، طِمع �ا يف العصر احلاضر  وقد، مضنية لنزع االحتالل عنها

، شعارات حترير القدس طمعا يف الوصول إىل املسجد األقصى لرفع رايا�م الشركية عليه، وهيمنة دولتهم عليه

 !وصالح الدين ، ولن يعيد فتحها من يسب عمرمث صالح الدين ، ففلسطني فتحها عمروخِسئوا ورب الكعبة

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم، ونفعين وإياكم مبا فيه من اآليات والذكر احلكيم، أقول قويل هذا وأستغفر اهللا

 يل ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم

 الخطبة الثانية

  اليهود يدَّعون أحقيتهم و ، اهللاعباد أيها املؤمنون، احلمد هللا وكفى، وسالم على عباده الذي اصطفى، أما بعد، فيا

وهذا القول باطل  باملسجد األقصى دون غريهم اعتمادا على بناء النيب سليمان عليه السالم له، مث كو�م من ذريته،

 :من سبعة وجوه

                                                 
 .واللفظ له، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، وصححه األلباين رمحه اهللا) 693(النسائي ، و )2/176(أمحد رواه  1
  .هـ  15، أحداث سنة »البداية والنهاية«انظر  2
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o ان قبل أن سليمان عليه السالم مل ينب املسجد بناء تأسيس وإمنا جدد بناءه، وإمنا التأسيس ك: األول

 .سليمان بكثري، فقيل إن الذي بناه آدم عليه السالم، وقيل غري ذلك

o أن املسجد األقصى قد جدد بناءه أنبياء قبل سليمان، كإبراهيم ويعقوب، لَيعبد اهللا فيه املوحدون، : ثانيا

 .وليس ليكون معبدا لليهود

o على �ج أنبيائهم، بل عادوهم، وحرَّفوا  فلم يسريوااليهود أما  ،كان موحداً أن سليمان عليه السالم  : ثالثا

التوراة واإلجنيل، وصاروا كافرين، فاليهود انفصلوا بكفرهم عن بين إسرائيل زمن بين إسرائيل، كانفصال نوح 

عن ابنه، وإبراهيم عن أبيه آزر، وحممد عن عمه أيب هلب، والكفر يقطع املواالة بني املسلمني والكافرين، 

 .ليت كانت لبين إسرائيل ليس ليهود فيها شيء، حجبهم عنها كفرهموهلذا فإن الفضائل ا

o ليصلي فيه  جدد بناءه، فإنه  متلكهم له مبوجب الِعرقهو الذي بىن املسجد ال يعين سليمان كون أن  : رابعا

األنبياء دعو�م ليست عرقية كما هو دين اليهود ن األعراق اليت تصلي باملسجد، فإن ، بقطع النظر عناسال

  .على التوحيد والتقوى ةقائم هي دعوةحملرف، بل ا

o أن عمر رضي اهللا عنه ملا فتح بيت املقدس وضع صلحا ال زال قائما منذ ذلك احلني مل يتنازل عنه : خامسا

املسلمون ولن يتنازلوا، وهو أن فلسطني تكون هلم، وتكون هلم الوالية والسيادة، واليهود هلم احلق باإلقامة ال 

  .منهم اجلزية مقابل متتعهم بسيادة املسلمني عليهمغري، وتؤخذ 

o َنا ِيف (أن اهللا تعاىل قضى يف كتابه أن األرض له، يورثها عباده الصاحلني، : سادسا ِمن بـَْعِد  الزَّبُورِ  َوَلَقْد َكَتبـْ

اتبع دين اإلسالم، أما اليهود ، ومن املعلوم أنه ال صاحل إال من )الذِّْكِر أَنَّ اْألَْرَض يَرِثـَُها ِعَباِدَي الصَّاِحلُون

بنو إسرائيل أحق الناس باألرض : قال ابن عثيمني رمحه اهللا ما حمصَّله. فهم أعداء الرسل وقتلة األنبياء

املقدسة، وهي ُكـــِتبت هلم حني كانوا مؤمنني، ال أل�م من بين إسرائيل، بل أل�م مؤمنون، وال شك أ�م يف 

ولقد كتبنا يف الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها (د قال اهللا تعاىل عهد موسى أفضل أهل األرض، وق

فكذلك املسلمون واملؤمنون مبحمد  ؛، فكما أن اهللا أورث بين إسرائيل بالد فرعون وأرضه)عبادي الصاحلون

 .انتهى كالمه رمحه اهللا 1.صلى اهللا عليه وسلم يرثون بين إسرائيل

o موما واملساجد الثالثة خصوصا تكون للمؤمنني وليست للكافرين، قال أن الوالية على املساجد ع: سابعا

شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعماهلم ويف  للمشركين أن يعمروا مساجد اهللاما كان (تعاىل 

َة وَملَْ َخيَْش ِإالَّ َوأَقَاَم الصََّالَة َوآَتى الزََّكاإمنا يعمر مساجد اهللا من آمن باهللا واليوم واآلخر * النار هم خالدون 

 ). اللَّه

  ،لوب املوحدة، واأليدي املتوضئةموعود من اهللا سبحانه وتعاىل للجباه الساجدة، والق النصرإن عباد اهللا ،

وعد اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات (قال تعاىل واهللا صادق يف وعده، ال ُخيلف امليعاد، واأللسنة الصادقة، 

                                                 

 ).يا قوم ادخلوا األرض املقدسة اليت كتب اهللا لكم(، تفسري قوله تعاىل »تفسري سورة املائدة«انظر كالمه رمحه اهللا يف  1
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يمكنن هلم دينهم الذي ارتضى هلم ، وليبدلنهم من بعد ليستخلفنهم يف األرض كما استخلف الذين من قبلهم ولَ 

  ).ونخوفهم أمناً يعبدونين ال يشركون يب شيئاً فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسق

  إن اللََّه َوَمَالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّيبِّ يَا ( سبحانه وتعاىل أمركم بأمر عظيم فقال اهللامث اعلموا رمحكم اهللا أن

، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك حممد، وارض عن )أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا تسليما

 . من تبعهم بإحسان إىل يوم الدينوارض عن التابعني و األئمة احلنفاء، أصحابه اخللفاء، 

  اللهم أعز اإلسالم واملسلمني، وأذل الشرك واملشركني، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك

 . املوحدين

 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا ووالة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين . 

 اللهم وفق مجيع والة املسلمني لتحكيم كتابك، وإعزاز دينك، واجعلهم رمحة على رعاياهم . 

 ،وسفكوا دم الصلحاء،  اللهم إن اليهود قد طغوا وبغوا، وأكثروا يف األرض الفساد، اللهم إ�م قتلوا األنبياء

، إليك الرعب واخلوفاللهم سلط عليهم الوباء، الرجز و و�بوا األموال، اللهم سلط عليهم واحتلوا الديار، 

 .املشتكى، وعليك التكالن، وال حول وال قوة إال بك

  ُنه من تدنيس اليهود يا اهللاللهم اجعل املسجد األقصى شاخما عزيزا، وص. 

 سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسالم على املرسلني، واحلمد هللا رب العاملني. 
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