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Read in the Liberation Speech of Jerusalem
Abstract

The Researcher is interested in speech of Ibnozzaki in Jerusalem after liberated by Saladin, so the researcher achieved the speech from the sources and revealed the differences
in the
of their
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:تقديم
تسلمُت منذ بعث اهلل تعاىل رسولنا الكرمي صلى اهلل١تقدس يف نفوس ا١لبيت ا
عليو كسلم برسال اإلسبلـ إىل الناس كاف ؛ منزل خاص إذ كاف القبل األكىل لصبلتو كمن
تعجزات اليت خص اهلل تعاىل بو نبينا صلى١ كما ارتبط با،تؤمنُت مدة من الزمن١معو من ا
تبلئك كعرج بو١تراـ إليو كأـ فيو األنبياء كاٟاهلل عليو كسلم عندما أسرم بو من البيت ا
.منو إىل السموات العبل
تنزلتو تواترت عليو جيوش الصحاب رضواف اهلل عليهم لفتحو كٖتريره من أيدم١ك
 رضي-تبطاب٠تؤمنُت عمر بن ا١ كتسلمو فاركؽ األم أمَت ا،الركـ كنشر دين التوحيد فيو
تا رسخو الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم يف أذىاهنم من منزل بيت١  ككاف،  بنفسو-اهلل عنو
 فعلى الرغم من اضبطبلعو بنشر دين،تقدس كتعليقو قلوهبم بو؛ أثر عظيم يف ذلك الفتح١ا
تنورة إال أف "ذلك مل دينعو هنائيا من البدء١تدين ا١تتمع إسبلمي يف ا٣ التوحيد كإنشاء أكؿ
تستمرة لصحابتو بإيقافهم على خبطبطو١يف االستعدادات للحمل من خبلؿ التهيئ ا
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ا١تقدس ككانت البداي بإعبطاء البشائر البطيب بأف ا١تسلمُت سيفتحوف
االسًتاتيجي لبيت
Karim Farouk Ahmed ABDELDAİM
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عاشها أكلئك الفاٖتوف الصبلحيوف لعل ذلك االستدعاء يكوف مذكرا ٔتنزل بيت ا١تقدس
يف صدكر ا١تسلمُت ،فضبل عن الكشف عما تضمنتو ا٠تبطب من دالالت كارتباط سيادة
ا١تسلمُت على بيت ا١تقدس با١تكياؿ الذم توزف بو عزهتم كقوة كحدهتم كمدل اتباعهم
هنج الرسوؿ الكرمي صلى اهلل عليو كسلم كصحابتو رضواف اهلل عليهم.
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كلذا انصب اىتمامنا على خبطب الفتح الصبلحي لبيت ا١تقدس كعكفنا على
دراستها بغي الوصوؿ إىل دالالهتا اٞتزئي كالكلي ٔتنهج يعتمد على االستقراء كالتحليل
zok Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
كرصد الظواىر اللغوي اليت ٘تيزىا باإلفادة من الدرس األسلويب اٟتديث الذم يستقي y@yahoo.com).
Anahtar Kelimeler: Beyt-ül Makdis, Hutbe, Fetih, İnceleme, Selahaddin.



Yrd. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
Dalı, (karimel_kholy@yahoo.com).

أدكاتو من اللغ كالببلغ  ،فَتصد مستويات األسلوب من صوت كصرؼ كتركيب كتصوير
كدالل جامعا بينها ،مع اإلفادة من ا١تناىج النقدي األخرل كا١تقوالت النظري  .كلتعدد
1
 1د .عبد الفتاح العويسي ا١تقدسي1،صناع التاريخ ا١تستقبلي -مناذج بيت ا١تقدس لتفسَت األحداث ا١تعاصرة كتوجيهها ،ص ،133دار
ا٠تلدكني  ،اٞتزائر ،ط2013 ،2ـ.
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ا١تصادر اليت كردت فيها ا٠تبطب كاختبلؼ بعض ا١تفردات فقد آثر البحث ٖتقيق ا٠تبطب
للوصوؿ إىل الغاي ا١ترجوة من االستقراء كالتحليل كرصد الظواىر اللغوي .
كقسم البحث على قسمُت:
القسػػم األكؿ يشػػمل :ا١تقدمػ  ،كالكشػػف عػػن ا١تػػنهج ،كا٠تبطيػػب ،كموعػػد ا٠تبطبػ
كأمهيتها.
القسم الثاين يشمل :ا٠تبطب  ،كٖتليل عناصرىا:
 البدء بآيات اٟتمد. اسًتداد بيت ا١تقدس من مظاىر عزة ا١تسلمُت. استحقاؽ ا١تسلمُت السيادة على بيت ا١تقدس بإخبلص العبادة. منزل بيت ا١تقدس كأمهيتو. تشريف الفاٖتُت ا١تسلمُت باسًتداد بيت ا١تقدس كفضل بيت ا١تقدس عليهم. اسًتداد بيت ا١تقدس نعم تقتضي الشكر كاٟتفاظ عليها. بيت ا١تقدس نقبط االنبطبلؽ الستكماؿ اٞتهاد كالفتح. تشريف قائد الفتح اإلسبلمي كاالنبطبلؽ إىل حكم العامل.خبلص القراءة.
ثبت ا١تصادر كا١تراجع.
الخطيب:

ىو أحد أحفاد أمَت ا١تؤمنُت عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو٤" :تمد بن علي بن
٤تمد بن حيِت بن علي بن عبد العزيز بن علي :قاضي قضاة الشاـ ٤تيي الدين ،أبو
ا١تعايل ابن قاضي القضاة زكي الدين أيب اٟتسن ابن قاضي القضاة ا١تنتجب ،أبو ا١تعايل
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ابن قاضي القضاة الزكي أيب الفضل القرشي ،الدمشقي ،الشافعي .كلد سن ٜتسُت
Karim Farouk Ahmed ABDELDAİM
الصالحي لبيت المقد
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اإلسبلمي تكراره ،كلعل ما أىلو لذلك ّتانب ٘تيزه ما تضمنتو خبطبتو من دالالت.
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موعد الخطبة وأهميتها:

أما موعد ا٠تبطب فكاف يف يوـ اٞتمع الرابع من شعباف سن ثبلث كٙتانُت

كٜتسمائ  ،كىي اٞتمع التالي لتسلم ا١تسلمُت بيت ا١تقدس  ،كىو ما أكرده العماد
 Beyt-ülشعباف
 Makdis,رابع
يوـ اٞتمع
دخل
Selahaddin.ولو:
األصفهاين الذم عاصر فتح بيت ا١تقدس بق
Anahtar Kelimeler:
Hutbe,
"فلماFetih,
İnceleme,

1

zok Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
y@yahoo.com).

Yrd. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
Dalı, (karimel_kholy@yahoo.com).

الذىيب ،تاريخ اإلسبلـ ،ج ،42ص ، 367ت .عمر التدمرم ،دار الكتاب العريب ،بَتكت ،لبناف ،ط 1993 ،2ـ .كانظر ترٚتتو :ابن

كثَت ،البداي كالنهاي  ،ج ،16ص 717كما بعدىا ،ت .عبد اهلل الًتكي ،دار ىجر .1997 ،كالصفدم ،الوايف بالوفيات ،ج ،4ص122
كما بعدىا ،ت .أٛتد األرناؤكط ،دار إحياء الًتاث ،بَتكت ،لبناف2000 ،ـ .كالسبكي ،طبقات الشافعي الكربل ،ج ،6ص 157كما
بعدىا ،ت٤ .تمود البطناحي ،دار ىجر ،ط1413 ،2ىػ .كابن قاضي شهب  ،طبقات الشافعي  ،ج ،2ص 39كما بعدىا ،ت .اٟتافظ خاف،
عامل الكتب ،بَتكت1407 ،ىػ .كابن خلكاف ،كفيات األعياف ،ج ،4ص 229كما بعدىا ،ت .إحساف عباس ،دار صادر ،بَتكت،
1
1994ـ.

2
الدين تسلم بيت ا١تقدس يوـ اٞتمع السابع كالعشرين من رجب سن ثبلث كٙتانُت كٜتسمائ  ،كسيأٌب
ا١تشهور عند ا١تؤرخُت أف صبلح 1
إيراد ذلك.
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أصبح الناس يسألوف يف تعيُت ا٠تبطب السلبطاف  ..كأكعز إىل القاضي ٤تيي الدين أيب
ا١تعايل ٤تمد بن زكي الدين علي القرشي بأف يرقى ذلك ا١ترقى".1
كالواضح ٦تا نقل عن ا١تؤرخُت التحضَت ٢تذه ا٠تبطب بتبطهَت ا١تسجد األقصى من
مظاىر الشرؾ كالدنس ال سيما الصلباف كحوانيت ا٠تمر ،كذلك مفهوـ ٦تا نقلو ابن
العدمي" :كتسلم القدس يف يوـ اٞتمع السابع كالعشرين من شهر رجب ،كأقيمت صبلة
اٞتمع فيو ،يف اٞتمع اليت تلي ىذه ،كىي رابع شعباف .كخبطب بالناس ٤تيي الدين بن
زكي الدين ،كىو يومئذ قاضي حلب ،كأزيلت الصلباف من قب الصخرة ،ك٤تراب داكد،
كأزيل ما كاف با١تسجد األقصى من حوانيت ا٠تمارين".2
ك٦تا صرح بو العماد األصفهاين الذم شارؾ يف التبطهَت" :ككاف األقصى ببل
٤ترابو مشغوال با٠تنازير كا٠تنا ٦تلوءا ٔتا أحدثوا من النسى مغمورا بالنجاسات حىت حرـ
3
علينا يف تبطهَته منا ألوفا"
ك٦تا نقلو أبو شام ا١تقدسي عن العماد أيضا" :قاؿ العماد يف كتاب الربؽ ١تا
كاف يوـ اٞتمع التالي ٞتمع الفتح تقدـ السلبطاف يف ا١تسجد األقصى ببسط العراص
كإخبلئها ألىل اإلخبلص كتنظيفها من األدناس ككنس ما يف أرجائها من األرجاس".4
كىذا التحضَت ال يدؿ على منزل بيت ا١تقدس عند ا١تسلمُت فحسب ،بل كيدؿ
على أمهي ا٠تبطب اليت مثلت احتفاؿ ا١تسلمُت باسًتداد بيت ا١تقدس من أيدم الغزاة
الصليبيُت؛ كلتلك األمهي تسابق علماء ا١تسلمُت لنيل شرؼ ا٠تبطاب يف ذلك اليوـ
 1العماد األصفهاين ،الفتح القسي يف الفتح القدسي ،ص ،77دار ا١تنار2004 ،ـ.

 2ابن العدمي ،زبدة اٟتلب يف تاريخ حلب ،ص ،412ت .خليل ا١تنصور ،دار الكتب العلمي  ،بَتكت1996 ،ـ.

 3الفتح بن علي البندارم ،سنا الربؽ الشامي ٥تتصر الربؽ الشامي للعماد األصفهاين ، ،ص ،312ت .فتحي النرباكم ،ا٠تا٧تي ،القاىرة،
1979ـ.
 4أبو شام ا١تقدسي ،عيوف الركضتُت يف أخبار الدكلتُت النوري كالصبلحي  ،ج ،3ص ،381ت .إبراىيم الزيبق ،مؤسس الرسال  ،بَتكت،
1997ـ.
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من رجب كليل كانت ا١تعراج ا١تنصوص عليها يف القرآف اجمليد فانظر إىل ىذا االتفاؽ
يسر اهلل ىع ٍوىدهي إىل أيدم ا١تسلمُت يف مثل زماف اإلسراء بنبيهم صلٌى اهلل
العجيب كيف ٌ
عليو كسلٌم كىذه عبلم قبوؿ ىذه البطاع من اهلل تعاىل ،ككاف فتوحا عظيما شهده من
يسر اهلل
أىل العلم خلق عظيم كمن أرباب اٟترؼ كالبطرؽ ،كذلك أف الناس ١تا بلغهم ما ٌ
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على يده من فتوح الساحل ،كشاع قصده القدس ،قصده العلماء من مصر كمن الشاـ
ْتيث مل يتخلف معركؼ من اٟتضور ،كارتفعت األصوات بالضجيج كالدعاء كالتهليل
zok Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim 2
كالتكبَت ،كخبطب فيو ،كصليت فيو اٞتمع " .
y@yahoo.com).
Anahtar Kelimeler: Beyt-ül Makdis, Hutbe, Fetih, İnceleme, Selahaddin.



Yrd. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
Dalı, (karimel_kholy@yahoo.com).

كّتانب ذلك فا٠تبطب تعد كثيق تارخيي مهم إذ دكهنا العماد األصفهاين يف
كتابو الربؽ الشامي كنقلها عنو أبو شام كغَته ،ككاف العماد حاضرا يوـ ا٠تبطب يف بيت
ا١تقدس إذ كصل إليو يوـ السبت الثامن كالعشرين من رجب كما صرح بنفسو" :ككصلت
1
 1ابن ٘تيم ا١تقدسي (765ق) ،مثَت الغراـ إىل زيارة القدس كالشاـ ،ص ،367ت .أٛتد ا٠تبطيمي ،دار اٞتيل ،بَتكت ،لبناف1994 ،ـ.
1
 2ابن شداد ،النوادر السلبطاني كاحملاسن اليوسفي  ،ص ،135تٚ .تاؿ الدين الشياؿ ،ا٠تا٧تي ،القاىرة1994 ،ـ.
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بكرة السبت ثاين يوـ الفتح بالسعد كاليمن كالنجح فوصلٍت السلبطاف عند كصويل بأجلى
بشاش ".1
كلعل العماد مل يدكهنا ٝتاعا فحسب بل رٔتا حصل عليها مكتوب قبل اٞتمع ،
كىو ما يبدك من تصرحيو بعرض ا٠تبطباء خبطبهم عليو لبلختيار" :كانتدب ا٠تبطباء ككثر
ا١تًتشحوف للخبطاب ا١تتوشحوف باإلصاب ا١تعركفوف بالفصاح ا١توصوفوف باٟتصاف فما
فيهم إال من خبطب الرتب كرتب ا٠تبطب كأنشأ معٌت شائقا ككشى لفظا رائقا كسول كبلما
با١توضع الئقا كركل مبتكرا من الببلغ فائقا .كفيهم من عرض علي خبطبتو كطلب مٍت
نصبتو ك٘تٌت أف ترجح فضيلتو ..فنصب السلبطاف ا٠تبطيب بنصو كأباف عن اختياره بعد
فحصو".2
الخطبة:
3
ً ً ً َّ ً
ً
ب
ُت} ٍ { ،
ين ظىلى يمواٍ ىك ٍ
اٟتى ٍم يد للٌ ًو ىر ِّ
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5
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ىف ى٢تي ٍم أ ٍ
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ي ي ى يى ى ي ٍ ى ى ى ٍ ى
 1العماد األصفهاين ،الفتح القسي ،ص.74

 2العماد األصفهاين ،الفتح القسي ،ص.78-77
 3األنعاـ ،اآلي .45 :
 4الفاٖت  ،اآليات.4 -2 :
 5األنعاـ ،اآلي .1 :
 6اإلسراء ،اآلي .111 :
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لبيت المقدس

Karim Farouk Ahmed ABDELDAİM
أىبدا { }3كي ً
ً ً
ين قىالي وا َّاٗتى ىذ اللَّوي ىكلى ندا {َّ }4ما ى٢تيم بًًو ًم ٍن ًع ٍل
نذ ىر الَّ ًذ
ت ىكلً ىم ن
ىن
Karimوم ىكىال آلبىائ ًه ٍم ىكبيػىر ٍ
ىي
ى
Farouk Ahmed ABDELDAİM
الصالحي لبيت المقد
الفتحً ً َّ ً
ىٗتٍرج ًمن أىفٍػو ًاى ًهم إًف يػ يقوليو ىف إًَّال ىك ًذبا}{ ،1قي ًل ٍ ًقَّ ًراءة في خطبة ً
ين
ن
يي ٍ ى ٍ ى
اٟتى ٍم يد للو ىك ىس ىبل هـ ىعلىى عبىاده الذ ى
المقدس
لبيت
الصالحي
الفتح
خطبة
في
اءة
ر
ق
2
ملخص
ً
ً
ً
ً
الس ىم ىوات ىكىما ًيف ٍاأل ٍىر ً
اٟتى ٍم يد ًيف ٍاآلخىرًة
ض ىكلىوي ٍ
اصبطىىفى} ٍ { ،
اٟتى ٍم يد لًلَّو الَّذم لىوي ىما ًيف َّ
ٍ
ملخصٓتبطب ابن ًالزكي يف بيتً ا١تقدس بعد فتح صبل
البحث
يهتم
ً
ً
ً
ا٠تىبً يَت { }1يػى ٍعلى يم ىما يىلج ًيف ٍاألىر ً
الس ىماء ىكىما
ض ىكىما ىخيٍير يج مٍنػ ىها ىكىما يىن ًزيؿ
يم ٍ
ىكيى ىو ٍ
كرصدم ىنفتح َّ
اٟتىك ي
األيويب لو،
صبلح
ا١تقدس بعد
بتحقيقهايفمنبيت
يهتميالبحث ٍٓتبطبفقاـابن الزكي
أمبل يف
الديندراستها
بينهاٍ ،ب
الفركؽ
مصادرىا
السمو ً
اع ًل الٍم ىبلئً ىك ً
ضجً
يػعرج فًيها كىو َّ ً
مصادرىافى ً ً
كتأثَتىاىك
ات
اٟتى ٍم يد لًلَّ ًو
ور}،3
يم الٍغى يف
بتحقيقها{ ٍ
األٍبٍىردرً ى
أمبل يفى
فقاـ ي
صوؿ إىل
ضوءالو
استها
الفركؽ
من
دالالهتااٟتديث
األسلويب
ا١تنهج
ا١تتلقُت؛ يف
بينهاٍ ،يف
الكلياطرك
كرصداٞتزئيَّ ى ى
ى ٍي ي ى ى ي ى
الرح ي
ير يس نبل}.4
اللغ
ا١تستمد
اٟتديث
مستويات األسلويب
فَتصدضوء ا١تنهج
ا١تتلقُت؛ يف
كيب كت
كصرؼمن كتر
صوت
األسلوب من
الكلي كاٞتزئي كتأثَتىا يفكالببلغ ؛
5
النقديكتركيب ً
اٟتمدك ً
األسلوبً
جامعا
كتصوير
كصرؼ
صوت
مستويات
الببلغمع؛ًز فَتصد
كداللالنظري .
ا١تقوالت
األخرل ك
ا١تناىج
اإلفادةمنمن
بنصره،مع
بينها
األمور
كمصرؼ
بقهره،
الشرؾ
كمذؿ
اإلسبلـ
هلل
كا٠تبطب  :ي
ا١تقوالت النظري
المفتاحيةك
األخرل
ا١تناىجينالنقدي
بشكره ،مع اإلفادة
كمدمي النعم بينها
بعدلو،راءة ،صبلح الدين
دكال  ،فتح ،ق
ا١تقدس. ،خبطب
الذم :بي َّت
الكلمات
بأمرهً ،
األياـ
ٔتكره.
كمستدرًجمنالكافر
قدر ى
الكلمات المفتاحية :بيتً ا١تقدس ،خبطب  ،فتح ،قراءة ،صبلح الدين.
عباده من ظلو ،كأظهر دينىو على الدين كلًو.
كجعل العاقب ى للمتقُت بفضلو ،كأفاء على
in'in Beyt-ul Makdis'in Fetihindeki Hutbesini İnceleme
اجع،
 Beyt-ulفبل يير
 Fetihindekiكاآلم ًر
نازع،
على خليقتو
القاى ًر فوؽ عباده فبل يديانىع ،كالظاى ًر
 Hutbesiniفبل يي ى
 Özى
Selahaddin'in
İnceleme
ٔMakdis'inتا يشاءي
ma; Selahaddin'in Beyt-ül Makdisi fethetmesinden sonra İbni
يد فبل ييدافىعÆ
كاٟتاك ًم ٔتا ير ي
ettiği hutbesini ele almaktadır. Hutbenin kaynakları
araştırılacak,
Öz
ıkları ortaya Bu
çıkarılacaktır.
dil, belagat
ve modern
araştırma; Ayrıca
Selahaddin'in
Beyt-ül
Makdisiüslup
fethetmesinden
sonra İbni
da okuyucular
incelenecektir.
Zeki’nin oradairad
hutbesini
ele almaktadır.
araştırılacak,
üzerindekiو
etkisiكتبطه
ألنصاره،
 Edebiكنصره
Hutbeninليائو
eleştiriألك
kaynaklarıزازه
كإظهاره ،6كإع
أٛتى يده على إظفاره
ًَ ettiğiته بيتى

anılacaktır.
aralarındaki farklılıkları ortaya çıkarılacaktır. Ayrıca dil, belagat ve modern üslup
8
yaklaşımları ışığında
okuyucular üzerindeki etkisi incelenecektir. Edebi eleştiri
Beyt-ül
Makdis,
Hutbe,
Fetih, İnceleme, Selahaddin.
teorilerinden faydalanılacaktır.

7
ً
كظاىر جهاره Æ
سره
باطن
اٟتمد
استشعر
من
ٛتد
أكضاره،
ك
رؾ
الش
أدناس
من
ا١تقدس
ى
ى
ي
ي
جهارهÆ8
Anahtar Kelimeler: Beyt-ül Makdis, Hutbe, Fetih, İnceleme, Selahaddin.

 1الكهف ،اآليات.5 -1 :
 2النمل ،من اآلي .59 :

zok Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
y@yahoo.com).

Yrd. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
Dalı, (karimel_kholy@yahoo.com).

 3سبأ ،اآليتاف.2-1 :
 4فاطر ،من اآلي ٘ .1 :تاـ اآليات الواردة بدء ا٠تبطب من شفاء القلوب.
 5يف شفاء القلوب :الدين.

" 6كإظهاره" سقبطت من شفاء القلوب.
1
 7يف مثَت الغراـ :كتبطهَته لبيتو ا١تقدس .كيف كنز الدرر :تبطهَته لبيت ا١تقدس من أ٧تاس الشرؾ كأكضاره .كيف كفيات األعياف :تبطهَت بيتو
ا١تقدس.
1
 8يف مثَت الغراـ :ظاىر إظهاره .يف كنز الدرر :كظاىر شكره.
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1
ً
يك لو ،ى
أشهد أف ال إلو إال اهلل ى
ك ي
كحده ال شر ى
األحد الصمد  ،الذم { ىملٍ يىل ٍد ىكىملٍ
2
أشهد
ىح هد}  ،شهاد ىة من َّ
طهر بالتوحيد قلبىو ،كأرضى بو ربَّو .ك ي
ييولى ٍد { }3ىكىملٍ يى يكن لَّوي يك يف نوا أ ى
كداحض الشرؾ،
افع الشك،
أشهد أف ٤تمدا صلى اهلل عليو كسلم ي
ك ي
ي
عبده كرسوليو ر ي
ً
كراحض اإلفك ،الذم أيسرم بو من ا١تس ً
ا١تسجد األقصا ،كعيرج بو منو
جد اٟتراـ إىل ىذا
ي
3
إىل السمو ً
ص ير ىكىما طىغىى} .
ات العبل ،إىل سدرةً ا١تنتهى ،عندىا جن ي ا١تأكل { ،ىما ىزا ى
غ الٍبى ى

طىغىى}.3
ً
ً
السابق إىل اإلدياف ،كعلى أمَت
الصديق
صلى اهلل عليو كعلى خليفتًو أيب بك ًر
ً
ً
شعار 4الصلباف ،كعلى أمَت
عمر بن ا٠تبطاب أكؿ من رفع عن ىذا البيت ى
ا١تؤمنُت ى
ا١تؤمنُت عثما ىف بن عفاف ذم النورين جام ًع القرآف ،كعلى أم ًَت ا١تؤمنُت علي بن أيب
طالب مز ً
لزؿ الشرؾ كمكس ًر األكثاف ،كعلى آلو كأصحابو كالتابعُت ٢تم بإحسافÆ
الناس أبشركا برضو ًاف اهلل الذم ىو الغاي ي ال يقصول ،كالدرج ي العليا١ .تا يسره
أيها ي
ً
كردىا 5إىل مق ًرىا من
اهللي على أيديكم من
اسًتداد ىذه الضالًَّ من األم ً الضالًَّ ِّ
اإلسبلـ ،بعد ابتذا٢تا يف أيدم ا١تشركُت قريبا من مائ ً عاـ .كتبطه ًَت ىذا ً
البيت الذم ًأذف
ذكر فيو اٝتيو ،كإماط ً الشرؾ عن طرقًو بعد أف ا َّ
متد عليها ىركاقيو كاستقر
اهللي أف يي ى
رفع كأف يي ى
ً
كشيَّد بنيانىو بالتمجيد 6فإنو أيسس على
فيها رٝتيو .كرفع قو ى
اعده بالتوحيد فإنو بيٍت عليو ،ى
خلفو كمن بُت يديو .فهو موطن أبيكم إبراىيم كمعراج نبيكم و
التقول من ً
٤تمد عليو
ي
ي
ى
 1يف كنز الدرر :الواحد األحد الفرد الصمد.
 2اإلخبلص ،اآليتاف.4 -3 :

 3النجم ،اآلي .17 :
4يف مثَت الغراـ ،كنز الدرر :شعائر.

 5يف مثَت الغراـ :اسًتداد ىذه الضال كردىا .كما بينهما ساقط.
" 6شيد بنيانو بالتمجيد" من كفيات األعياف كمثَت الغراـ .كمكاهنا يف الركضتُت كشفاء القلوب :كبالتقول.
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السبلـ ،1كقبلتكم اليت كنتم تصلُّوف إليها يف ً
ً Karim
كمقص يد
مقر األنبياء،
ابتداء اإلسبلـ،
Karimكىو ُّ
ي
Farouk Ahmed ABDELDAİM
2
الصالحي لبيت المقد
تنزؿ األم ًر ك قر
كمنزؿ ً
خطبة ً
الفتح احملشر،
أرض
اءة .فيكىو يف
النهي
ط الوحي ،ي
كمفر الرسل كمهبً ي
األكلياءُّ ،
الصالحي لبيت المقدس
قراءة في خطبة الفتح
ملخص 3
ً
ً
ا١تسجد
األرض ا١تقدس ً اليت ذكرىا اهللي يف كتابًو ا١تبُت ،كىو
كصعيد ا١تنشر .كىو يف
ي
ملخصٓتبطب ابن الزكي يف بيت ا١تقدس بعد فتح صبل
يهتم البحث
البلد الذم بعث
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم با١تبلئك ً ا١تقربُت .كىو
الذم صلى فيو ي
ي
األيويب لو،
صبلح
كرصد فتح
ا١تقدس بعد
بتحقيقهايفمنبيت
يهتم البحث ٓتبطبفقاـابن الزكي
أمبل يف
الديندراستها
بينهاٍ ،ب
الفركؽ
مصادرىا
برسالتًو،
الفركؽعيسى
كحزوئي،
ألقاىا إىل
كلمتىو اليت
اهللي إليو ى
مرميى
كرصداٞتى
الكلي ي
صوؿ إىل
ضوءالو
اهللييف
أمبل
الذمراستها
بينها،يفٍب د
مصادرىا
بتحقيقها من
عبده كرسولىو ،كفقاـ
دالالهتااٟتديث
األسلويب
ا١تنهج
شرفويف
ا١تتلقُت؛
كتأثَتىا
كرك
ً4
من ً
مستوياتستى ً
عبوديتً
الكليعنكاٞترزتبئي ً
َّ
صوتأىف
يح
س
م
ل
ا
ف
نك
ي
ن
ل
{
:
تعاىل
فقاؿ
،
و
و
يزحزح
مل
ك
،
ككرمو بنبوتو
ٍ
اللغ
ا١تستمد
اٟتديث
األسلويب
ا١تنهج
ضوء
يف
ا١تتلقُت؛
يف
كتأثَتىا
كيب كت
كصرؼمن كتر
األسلوب
فَتصد
؛
الببلغ
ك
ى
ٍ
ى ي
ىٍ
جامعا
كيب
النقديكتر
كصرؼ
صوت
األسلوب
مستويات
كو ىف ىعٍب ندا لِّلٌ ًو ىكالى الٍ ىم ك
كداللالنظري .
ا١تقوالت
األخرل
ا١تناىج
اإلفادة
ب مع
بينها
كتصويرىما
بعيداك {
ضبلال
كضلوا
منمنباهلل
العادلوف
فَتصد} ،5ك ىذ
الببلغالٍ؛يم ىقَّربيو ىف
يى ي
آلئً ىك ي
َّ َّ ً و
النظىبلري .
النقدي
ا١تناىج
فتح ،قىراءة ،صبلح الدين
بينها مع ًاإلفادةً ومنً َّ
ا١تقوالت ىكلى ىع
المفتاحيةك :ىبيخلىتىق
األخرلًٔتىا
الكلماتيك ُّل إًلىوو
ب
ض يهٍ ،م ىعلى
ا١تقدس ،بػى ٍعخبطبي
اٗتى ىذ اللوي من ىكلىد ىكىما ىكا ىف ىم ىعوي م ٍن إلىو إ نذا ل ىذ ىى ى
ا١تقدس ،خبطب
الكلمات
المفتاحيةعً :
ض سبحا ىف اللَّ ًو ع َّما ي ً
تلٍغىٍي ً
الدين.ىف}.6
صبلحي ٍش ًريكو
فتح،ػ ىعقرىاىلاءة ،ىع َّما ي
َّه ،ىادةً فىػت
ب ىكالش
املبي ا
ف {}91
ص يفو
ى
ى
ى
ى
ى ى
بػى ٍع و ي ٍ ى
in'in Beyt-ul Makdis'in Fetihindeki Hutbesini İnceleme
7
َّ ً
ً
ً
َّ
كثاين
،
القبلتُت
أكؿ
كىو
.
 Hutbesiniابٍ ين ىم ٍرىىمي}
يح
ي
İncelemeو الٍ ىمس ي
كقاؿ { :ل ىق ٍد ىك ىفىر الذ ى
ين قىآليواٍ إ َّف اللٌوى يى ى
Selahaddin'in
Beyt-ul Makdis'in Fetihindeki
Öz
ma; Selahaddin'in Beyt-ül Makdisi fethetmesinden sonra İbni
كثالث اٟترمُت .ال تي ُّ
ا٠تناصر
عقد
kaynaklarıإليو ،كال
ا١تسجدين Özإال
شد الرحاؿ بعد
ا١تسجدين،
Hutbeninتي ي
ي
ettiği hutbesini ele
almaktadır.
ي araştırılacak,
ي
ıkları ortaya Bu
çıkarılacaktır.
dil, belagat
ve modern
araştırma; Ayrıca
Selahaddin'in
Beyt-ül
Makdisiüslup
fethetmesinden sonra İbni
da okuyucular
üzerindeki
incelenecektir.
Edebi
بعد ا١توطنُت إال عليوeleştirikaynakları araştırılacak, .
Zeki’nin oradairad
ettiğietkisi
hutbesini
ele almaktadır.
Hutbenin
anılacaktır.
aralarındaki farklılıkları ortaya çıkarılacaktır. Ayrıca dil, belagat ve modern üslup
سكاف ً
Edebiمن ً
ً üzerindeki
خصكمyaklaşımları
١okuyucularتا ışığında
etkisi incelenecektir.
eleştiri
ببلده،
اصبطفاه من
عباده ،ك
كلوال أنكم ٦تن اختاره اهللي
Beyt-ül
Makdis, Hutbe,
Fetih, İnceleme, Selahaddin.
teorilerinden
faydalanılacaktır.
Beyt-ülلكم من
Makdis,فبطوىب
مبار.8
شرفًها
Selahaddin.يباريكم
هبذه الفضيل ً اليت ال َياريكم فيها ٣تا ور ،كال
Anahtar Kelimeler:
Hutbe,
İnceleme,يفFetih,

و
العزمات الصديقي ،
قعات البدري  ،ك
ي
ات النبوي  ،كالو ي
جيش ظهرت على أيديكم ا١تعجز ي

zok Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
y@yahoo.com).

السبلـYrd. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap.
veكDili
Belagatı
BilimراجAna
الصبلة
نبيكم عليو
 1يف مثَت الغراـ :فهو موطن أبيكم إبراىيم كمع
Dalı, (karimel_kholy@yahoo.com).
2

يف مثَت الغراـ :كمقصد األتقياء كمدفن الرسل كمهبط الوحي كتنزؿ بو األمر كالنهي .كيف شفاء القلوب :مقر الرسل .كيف كفيات األعياف:

مدفن الرسل.
 3يف مثَت الغراـ :كىو يف ا١تسجد األقصى .كيف كفيات األعياف :كىو ا١تسجد األقصى.
 4يف مثَت الغراـ :الذم كرمو اهلل برسالتو كشرفو بنبوتو.

 5سورة النساء ،من اآلي .172 :
 6ا١تؤمنوف ،اآليتاف .92 -91 :من "كذب العادلوف" إىل ىنا منقوؿ من 1مثَت الغراـ كمل يرد يف الركضتُت كال يف شفاء القلوب.
 7ا١تائدة ،من اآلي .17 :
1
 8يف الركضتُت :مبارع .كالتعديل من كفيات األعياف كمثَت الغراـ.
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ً
أياـ القادسي ،
اٞتيوش العثماني  ،ك
ي
العلوي  ،جددًب لئلسبلـ ى
الفتكات ى
الفتوح العمري  ،ك ي
ك ي
ا٢تجمات ا٠تالدي  .1فجزاكم اهلل عن نبيو 2و
ً
الوقعات الَتموكي  ،كا١تناز ً
ً
٤تمد
الت ا٠تيربي  ،ك
ك
ي
٤تمد صلى اهلل عليو كسلم أفضل اٞتزاء ،كشكر لكم ما بذلتموه من ً
و
مهجكم يف مقارع ً
ى
ً
دار
األعداء ،كتقبل منكم ما تقربتم بو إليو من مهراؽ الدماء ،كأثابكم اٞتن ى فهي ي
حق قد ًرىا ،كقوموا هلل تعاىل بو ً
اجب
السعداء .فاقدركا -رٛتكم اهلل -ىذه النعم ى َّ
ً
ً
كترشيحكم ٢تذه ا٠تدم  .فهذا ىو
بتخصيصكم هبذه النعم ،
شك ًرىا ،3فلو ا١تن ي 4عليكم
اب السماء ،كتبلجت بأنوا ًره كجوهي الظلماء .كابتهج بو
الفتح الذم فيتحت لو أبو ي
ىو ي
ا١تبلئك ي ا١تقربوف ،كقر بو عيننا األنبياءي كا١ترسلوف .فماذا لو 5عليكم من النعم ً بأف جعلكم
6
تقوـ
البيت
فتح على يديو
جعلكم
ا١تقدس يف آخ ًر الزماف ،ك ى
ي
اٞتند الذم ي
ى
اٞتيش الذم يي ي
ي
فًتة من النبوةً
بسيوفًهم بعد و
أعبلـ اإلدياف .فيوشك أف تكو ىف التهاين بو بُت ً
أىل
ي
8
7
أكثر من التهاين بو بُت ً
البيت الذم ذكره اهللي يف
أىل الغرباء  .أليس ىو ى
ا٠تضراء ،ى
ً
ىسىرل بً ىعٍب ًدهً لىٍيبلن ِّم ىن الٍ ىم ٍس ًج ًد
كتابًوَّ ،
كنص عليو يف خبطابًو ،فقاؿ تعاىل { يسٍب ىحا ىف الَّذم أ ٍ
9
ً
ًً
ً ً
الس ًميع الب ً
ٍ ً
ً ً
صَتي}
اٟتىىراـ إً ىىل الٍ ىم ٍسجد األىقٍ ى
صا الَّذم بى ىارٍكنىا ىح ٍولىوي لني ًريىوي م ٍن آيىاتنىا إنَّوي يى ىو َّ ي ى

1

يف مثَت الغراـ :الفتوحات كا١تبلحم كاٟتمبلت ،مكاف :الفتوح كالوقعات كا٢تجمات ،على الًتتيب .كيف شفاء القلوب :الفتوحات العمري

مكاف الفتوح العمري .
 2يف مثَت الغراـ :نبيكم .كيف شفاء القلوب :عن ٤تمد نبيو.

 3يف شفاء القلوب :ذكرىا.
 4من كفيات األعياف كمثَت الغراـ كشفاء القلوب ،يف الركضتُت :النعم .
" 5لو" من شفاء القلوب.

 6من كفيات األعياف كمثَت الغراـ كشفاء القلوب ،يف الركضتُت :عليو.
 7يف كفيات األعياف كمثَت الغراـ :كأف تكوف التهاين ألىل ا٠تضراء أكثر من التهاين ألىل الغرباء.
" 8أليس" سقبطت من مثَت الغراـ كتكرر سقوطها يف اٞتملتُت التاليتُت.
 9اإلسراء ،اآلي .1 :
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لبيت المقدس

Karim Farouk Ahmed ABDELDAİM1

الكتب
البيت الذم عظمتو ا١تلل  ،كأثنت عليو الرسل ،كتليت فيو
اآلي ؟ .أليس ىو
ي
ى Karim Farouk Ahmed ABDELDAİM
ً 2
الصالحي لبيت المقد
عز الفتح
خطبة
قراءة في
ً
كجل ألجلو
األربع ي ا١تنزل ي من إ٢تكم عز كجل؟ ،أليس ىو ى
البيت الذم أمسك اهللي
خطبة الفتح الصالحي لبيت المقدس
ق
كباعدراءةبُتفيخبطو ً
ملخص ىو
فتحو كيقرب؟ .أليس
ليتيسر
ا
اهت
يوشع أف تغرب،
يهتم البحث ي
الشمس على ى
ى
ملخصٓتبطب ابن الزكي يف بيت ا١تقدس بعد فتح صبل
ً
َيبو إال رجبلف ،كغضب عليهم
قومو باستنقاذه فلم
ى
بتحقيقهايف ٍ
يأمر ى
البيت الذم أمر اهللي موسى أف يهتمى
األيويب لو،
صبلح
كرصد فتح
ا١تقدس بعد
منبيت
البحث ٓتبطبفقاـابن الزكي
أمبل يف
الديندراستها
بينهاٍ ،ب
الفركؽ
مصادرىا
ً
ً
نكلت
ائمكم
أمضى
الذم
مصادرىاكا
للعصيافمن .فاٛتىد
عنو إىل
صوؿ
أمبل يف
استها
عقوب نبتحقيقها
ألجلو فألقاىم يف التيو فقاـ
دالالهتااٟتديث
األسلويب
الوا١تنهج
ضوء
ا١تتلقُت؛ ١تايف
الفركؽكتأثَتىا
كرصداٞتزئي
الكلياهللىك
بينها،يفعٍبزدرى
األم ًم
األسلوبكممنمن
فيو من
ذؿ
ككفقكم
العا١تُت،
مستوياتكاف قبلى
اللغ
ا١تستمد
اٟتديث
األسلويب
ا١تنهج
فَتصدضوء
خ يف
علىكاٞتزئي
ائيل كقد فضلهمالكلي
كيب كت
كصرؼمن كتر
صوت
الببلغ١تا ؛
كتأثَتىا يفك
ا١تتلقُت؛ي
بنو إسر ى
3
ً
جامعا
كتصوير
النقديكتر
كصرؼ
اإلفادةمنٔتامنصوت
األسلوب
مستويات
فَتصد
الببلغ ؛
كداللالنظري .
ا١تقوالت
األخرل ك
بينهاكمع
سوؼ
كقدكيبعن
ا١تناىجكاف
أمضتو
أغناكم
كانت شىت،
كم ك
ا١تاضُت  .كٚتع ألجلو ككلمتى
عنده،األخرل
بينها مع اإلفادة من ا١تناىج النقدي
جنوداراءة ،صبلح الدين
كنتم ،فتح ،ق
ا١تقدس. ،خبطب
كجعلكبيمت
المفتاحيةك:
الكلمات
ا١تقوالتبعدالنظريأف
كحىت .فلييهنِّكم أف اهللى قد ذكركم بو فيمن ى
صبلح
الكلمات المفتاحية :بيت ا١تقدس ،خبطب  ،فتح ،قراءة
ً 4
ىذاً ،
الدينً .
طيب
البيت من
جنده .كشكركم ا١تبلئك ي ا١تنزلوف على ما أىديتم إىل
ألىويتكم
ى
in'in Beyt-ul Makdis'in Fetihindeki Hutbesini İnceleme
ً
التمجيد كالتحميد .5كما أمبطتم عن طرقًهم فيو من أذل ً
ً
الشرؾ
التقديس ك
التوحيد ،كنش ًر
Selahaddin'in
Beyt-ul Makdis'in Fetihindeki Hutbesini İnceleme
Öz
ma; Selahaddin'in Beyt-ül Makdisi fethetmesinden sonra İbni
ً
ً
ً
كتصلي
السموات،
أمبلؾ
ستغفر لكم
ا٠تبيث .فاآل ىف ت
االعتقاد الفاج ًر
الشرؾ كالتثليث ،ك
 kaynaklarıي
ettiği hutbesini ele
almaktadır.
Hutbenin
araştırılacak,
Öz
ي
ıkları ortaya Bu
çıkarılacaktır.
dil, belagat
ve modern
araştırma; Ayrıca
Selahaddin'in
Beyt-ül
Makdisiüslup
fethetmesinden sonra İbni
عليكم الصلو ً
da okuyucular
üzerindeki
incelenecektir.
Edebi
eleştirikaynakları araştırılacak,
Zeki’nin oradairad
ettiğietkisi
hutbesini
ele almaktadır.
Hutbenin
ات ا١تباركات.

anılacaktır.
aralarındaki farklılıkları ortaya çıkarılacaktır. Ayrıca dil, belagat ve modern üslup
yaklaşımları ışığında okuyucular üzerindeki etkisi incelenecektir. Edebi eleştiri
Beyt-ül
Makdis, Hutbe,
Fetih, İnceleme, Selahaddin.
teorilerinden
faydalanılacaktır.

فاحفظوا -رٛتكم اهلل -ىذه ا١توىب ى فيكم ،كاحرسوا ىذه النعم ى عندكم ،بتقول
ً Selahaddin.
 Beyt-ülا٢تول،
تباع
احذركا
صم .ك
بعركهتا ٧تا
اهلل؛ اليت من ٘تسك هبا سلًم ،كمن اعتصم
Anahtar Kelimeler:
Makdis,
Hutbe,
Fetih,
من ا ً
İnceleme,كعي
كرجوع القهقرل ،ك ً
النكوؿ عن العًدل .كخذكا يف انتها ًز الفرص  ،كإزال ً ما
كموافق ً الردل،
ً
zok Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
حق ً
جهاده ،كبيعوا -عباد اهلل -أنفسكم يف رضاه إذ y@yahoo.com).
بقي من الغص  .كجاىدكا يف اهللً َّ
ى
 Ġlahiyat Fakültesiى
Yrd. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi
Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
Dalı, (karimel_kholy@yahoo.com).
جعلكم من خ ًَتً 6
عباده .كإياكم أف يستزلَّكم الشيبطاف ،كأف يتداخلىكم البطغياف .فيخيٌ ىل


 1من كفيات األعياف كمثَت الغراـ ،يف الركضتُت كشفاء القلوب :ا١تلوؾ.

 2من كفيات األعياف كمثَت الغراـ .كيف الركضتُت كشفاء القلوب :جاءت "ألجلو" قبل "أف تغرب".

 3يف كفيات األعياف كمثَت الغراـ :كقد فضلت على العا١تُت ككفقكم ١تا خذلت فيو أمم كانت قبلكم من األمم ا١تاضُت.
1
 4يف مثَت الغراـ :جنود األىوي .
5
التقديس .ك"التمجيد" من شفاء القلوب.
يف مثَت الغراـ :نشر التمجيد ك 1
 6كلم "خَت" من كفيات األعياف كمثَت الغراـ.
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ً
كّتبلدكم يف مواط ًن
النصر بسيوفًكم اٟتداد ،كٓتيولًكم اٞتياد،
فيخيٌ ىل لكم أف ىذا
ى
اهلل {كما النَّصر إًَّال ًمن ًع ً
ً
اٟتى ًكي ًم}.1
ند اللٌ ًو الٍ ىع ًزي ًز ٍ
ٍ
اٞتبلد .ال ك ى ى ٍ ي

ا١تنح اٞتزيل .كخصكم
الفتح اٞتليل ،ك ً
عباد اهلل -بعد أف شرفكم هبذا ً
كاحذركا -ى
هبذا النص ًر ا١تبُت ،2كأعلق أيديكم ْتبلًو ا١تتُت3؛ أف تقًتفوا كبَتا من مناىيو ،كأف تأتوا
ت ىغ ٍزى٢تىا ًمن بػى ٍع ًد قيػ َّوةو أىن ىكاثنا} ،4ك{الَّ ًذم
ضٍ
عظيما من معاصيو ،فتكونوا { ىكالًَّيت نػى ىق ى
ً
ً
ً
ين}.5
انسلى ىخ مٍنػ ىها فىأىتٍػبىػ ىعوي الشٍَّيبطىا يف فى ىكا ىف م ىن الٍغىا ًك ى
آتىػٍيػنىاهي آيىاتنىا فى ى
أفضل عباداتًكم ،ك ً
ً
أشرؼ عاداتًكم ،انصركا اهللى؛
اٞتهاد فهو من
اٞتهاد
ى
ك ى

6
كيشكركم.
كم
د
يز
؛
اهلل
ا
ك
اشكر
،
كم
يذكر
؛
اهلل
ا
ك
اذكر
،
ينصركم ،احفظوا اهللى؛ حيفظٍكم
ٍ
ى
ى
ٍ
ٍ
ٍ
ً
ً
ً
األ٧تاس اليت
األرض من ىذه
خذكا يف حس ًم الداء ،كقبط ًع شأف األعداء .كطهركا بقي ى
أغضبت اهلل كرسولىو ،7كاقبطعوا فركع الكف ًر كاجتثوا أصولىو .فقد نادت األياـ بالثار ً
ات
ى
ي
ى
ً
اإلسبلمي  ،كا١تل احملمدي  :اهللي أكرب ،فتح اهللي كنصر ،غلب اهللي كقهر ،أذؿ اهللي من كفر.
كاعلموا -رٛتكم اهلل -أف ىذه فرص ه فانتهزكىا ،كفريس ه فناجزكىا ،كغنيم ه
8
كسَتكا إليها سرايا عزماتًكم كجهزكىا.
٢تا
ا
و
فأخرج
كبرزكىاِّ ،
فحوزكىا ،كمهم ه
مهمكم ِّ
ى
ً
ا١تخذكؿ كىم مثليكم
ا١تكاسب بذخائ ًرىا ،فقد أظفركم اهللي هبذا العد ًك
مور بأكاخ ًرىا ،ك
فاأل ي
ي
أك يزيدكف ،فكيف كقد أضحى يف قبال ً الو ً
احد منكم منهم 9عشركف ،كقد قاؿ اهلل تعاىل
 1آؿ عمراف ،من اآلي .126 :
 2من شفاء القلوب .يف الركضتُت :كخصكم هبذا الفتح ا١تبُت .كيف كفيات األعياف كمثَت الغراـ :كخصكم بنصره ا١تبُت.
 3يف مثَت الغراـ :خصكم بنصره ا١تبُت ،كٚتل " كأعلق أيديكم ْتبلو ا١تتُت " ساقبط .
 4النحل ،من اآلي .92 :
 5األعراؼ ،من اآلي .175 :

ٚ 6تل "احفظوا اهلل؛ حيفظكم" من كفيات األعياف كمثَت الغراـ.
 7من كفيات األعياف كمثَت الغراـ ،يف الركضتُت :كتبطهَت بقي األرض اليت أغضبت اهلل كرسولو.

ٚ 8تل "كغنيم فحوزكىا" من كفيات األعياف كمثَت الغراـ .كسقبطت كلم "مهم " من مثَت الغراـ.
 9من مثَت الغراـ .يف الركضتُت ككفيات األعياف :منهم منكم .كيف شفاء القلوب :منكم.
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قراءة في خطبة الفتح الصالحي
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لبيت المقدس

تباع
تعاىل {إًف يى يكن ِّمن يك ٍم ًع ٍش يرك ىف
صابًيرك ىف يػى ٍغلًبيواٍ ماٍئىػتىػ ٍُت}  .أعاننا اهللي كإياكم على ا ً
ى
Karim Farouk Ahmed ABDELDAİM
ً
ً
ً
ً
ً
الصالحي لبيت المقد
الفتح
خطبة
في
اءة
نص ٍريك يم اللٌوي فىبلى
معشر ا١تسلمُت بنص ور منقرعنده{ ،إف يى ي
أكامره ،كاالزدجار بزكاجره ،كأيدنا ى
َّ ً قراءة في خطبة ً ً 2
الفتح .الصالحي لبيت المقدس
ً
ملخص
نص يريكم ِّمن بىػ ٍعده}
ب لى يك ٍم ىكإًف ىخيٍ يذلٍ يك ٍم فى ىمن ذىا الذم يى ي
ىغال ى
بيت ا١تقدس بعد فتح صبل
ملخصٓتبطب ابن الزكي
و يهتم
أجلىيف و
أشرؼ و
قوؿ يٕتلى
البحث الكبلـ ،ك
عن قسي
قاؿ يف مقاـ ،كأنف ىذ سهاـ
إف
مقاؿ يي ي
ى
األيويب لو،
صبلح
كرصد فتح
ا١تقدس بعد
بتحقيقهايفمنبيت
يهتم البحث ٓتبطبفقاـابن الزكي
أمبل يف
الديندراستها
بينهاٍ ،ب
الفركؽ
مصادرىا
بو األفهاـ ،كبلـ الو ً
استى ًمعيواٍ لىو
احد العزي ًز العبلـ ،قاؿ اهلل تعاىل { :ىكإًذىا قي ًرلءى الٍ يق ٍرءىا يف ف
ى
ي
ٍ
ي
صوؿ إىل
أمبل يف
بينها،يفٍب دراستها
فقاـ بتحقيقها من مصادرىا
دالالهتااٟتديث
األسلويب
ضوءالوا١تنهج
ا١تتلقُت؛ يف
الفركؽكتأثَتىا
كرصداٞتزئي
الكلي ك
3
الشيبطاف الرجيم بسم ً
ىنصتيواٍ لىعلَّ يكم تػير ىٛتو ىف}  ،أعوذي ً
كأ ً
ً
صوتكقرأ
الرحيم
األسلويبًن
اهلل الرٛت
باهلل من
اللغ
ا١تستمد
اٟتديث
فَتصدضوء ا١تنهج
ا١تتلقُت؛ يف
ى ٍ ٍ ي الكلي كاٞتزئي
كيب كت
كصرؼمن كتر
األسلوب من
مستويات
كتأثَتىا يفكالببلغ ؛
ى
4
البطاع ً
أهناكم
فأطيعوه،
اإلفادةمنيحمنس ًن
األسلوبن
مستوياتبينهااهلليمعبو ًم
كإيام ٔتا أمر
جامعا
كتصوير
النقديكتركيب
كصرؼ
صوت
كم فَتصد
آمر ؛
أكؿ سورة اٟتشر ٍب ك
كداللالنظري .
ا١تقوالت
األخرلكك
ا١تناىج
قاؿ:الببلغي
ا١تعصي ً
قويلالنظري
ا١تقوالت
النقدي
اإلفادة من
كأهناكم كإيام عما هنىبينها
اهللىراءة ،صبلح الدين
فتح ،ق
ا١تقدس،
أقوؿبيت
الكلمات
أستغفر
األخرلك
تعصوه،
ا١تناىجفبل
قبح
اهللي معمن ً
المفتاحيةك :ي
ىذا .كخبطب  ،ي
ت ا١تقدس ،خبطب  ،فتح ،قراءة ،صبلح الدين.
ا١تسلمُتالمفتاحية:
العظيم يل كلكم كلسائ ًر الكلمات
فاستغفركهبي.5
ى
ً 1
Karim Farouk Ahmed ABDELDAİM
ً 

in'in Beyt-ul Makdis'in Fetihindeki Hutbesini İnceleme

ك٘تاـ ا٠تبطب كا٠تبطب الثاني قريب ٦تا جرت بو العادة كقاؿ بعد الدعاء للخليف :
اللهم كأدـ سلبطا ىف ً
ً
ا١تعًتؼ ٔتوىبتًك.
عبدؾ ،ا٠تاض ًع ٢تيبتًك ،الشاك ًر لنعمتًك،
حرمك ً
ً
الذاب عن ً
كحرـ
سيفك القاطع ،كشهابًك البلمع ،كاحملامي عن دينًك ا١تدافع ،ك ِّ
ً
الكهف األظل ً .
السيد األجل ،ك ً
ا١تلك الناص ًر جام ًع كلم ً اإلدياف،
رسولًك ا١تمانع.
ً
كقام ًع عبدةً الصلب ً
 ،Beyt-ülمبطه ًر
ا١تسلمُت
اإلسبلـ ك
Selahaddin.كالدين،
صبلح الدنيا
اف كاألكثاف.7
ً
Anahtar Kelimeler:
Makdis,
سلبطاف Hutbe,
Fetih, İnceleme,

Selahaddin'in
Beyt-ul Makdis'in Fetihindeki Hutbesini İnceleme
Öz
ma; Selahaddin'in Beyt-ül Makdisi fethetmesinden sonra İbni
ettiği hutbesini ele almaktadır. Hutbenin kaynakları
araştırılacak,
Öz
ıkları ortaya Bu
çıkarılacaktır.
dil, belagat
ve modern
araştırma; Ayrıca
Selahaddin'in
Beyt-ül
Makdisiüslup
fethetmesinden sonra İbni
da okuyucular
üzerindeki
incelenecektir.
Edebi
eleştirikaynakları araştırılacak,
Zeki’nin oradairad
ettiğietkisi
hutbesini
ele almaktadır.
Hutbenin
anılacaktır.
aralarındaki farklılıkları ortaya çıkarılacaktır. Ayrıca 6dil, belagat ve modern üslup
yaklaşımları ışığında okuyucular üzerindeki etkisi incelenecektir. Edebi eleştiri
Beyt-ül
Makdis, Hutbe,
Fetih, İnceleme, Selahaddin.
teorilerinden
faydalanılacaktır.

 1األنفاؿ ،من اآلي .65 :

zok Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
y@yahoo.com).

Yrd. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
Dalı, (karimel_kholy@yahoo.com).

 2آؿ عمراف ،من اآلي .160 :
 3األعراؼ ،اآلي .204 :
4
اٟت ًكيم { }1ىو الَّ ًذم أىخرج الَّ ًذين ىك ىفركا ًمن أىى ًل ال ً
السمو ً
ٍكتى ً
ًَّ ً ً
ً
ات ىكىما ًيف ٍاأل ٍىر ً
اب ًمن ًديىا ًرًى ٍم
ٍى ى ى ي ٍ ٍ
يى
ض ىكيى ىو ال ىٍعز ييز ٍى ي
اآليات { :ىسبَّ ىح للو ىما يف َّ ى ى
ً
ً
ب خييٍ ًربيو ىف
ًأل َّىكًؿ ٍ
ؼ ًيف قيػليوهبًً يم ُّ
ث ىملٍ ىٍحيتى ًسبيوا ىكقى ىذ ى
اى يم اللَّوي ًم ٍن ىحٍي ي
صونػي يهم ِّم ىن اللَّو فىأىتى ي
َّهم َّمان ىعتيػ يه ٍم يح ي
اٟتى ٍش ًر ىما ظىنىنتي ٍم أىف خيىٍير يجوا ىكظىنُّوا أىنػ ي
الر ٍع ى
ً
ً
ً
ً
ً
يكيل ٍاألىبٍ ى ً
اعىتًربيكا يىا أ ً
اب النَّا ًر
اٞتى ىبلءى لى ىع َّذبػى يه ٍم ًيف ُّ
ب اللَّوي ىعلىٍي ًه يم ٍ
ُت فى ٍ
بػيييوتىػ يهم بًأىيٍدي ًه ٍم ىكأىيٍدم ال يٍم ٍؤمن ى
الدنٍػيىا ىكى٢تي ٍم ًيف ٍاآلخىرًة ىع ىذ ي
صار { }2ىكلى ٍوىال أىف ىكىت ى
ً
ً
ً
ً
ً
ك بًأىنػ يَّه ٍم ىشاقُّوا اللَّ ىو ىكىر يسولىوي ىكىمن يي ىش ِّ
يد الٍع ىقاب {اٟتشر.}4/
اؽ اللَّوى فىإ َّف اللَّ ىو ىشد ي
{ }3ذىل ى
 5العبارة من "إف أشرؼ مقاؿ" إىل "فاستغفركه" من كفيات األعياف كمثَت 1الغراـ كمل ترد يف الركضتُت كال يف شفاء القلوب.
" 6كحرـ رسولك"" ،كالكهف األظل "1من شفاء القلوب ككنز الدرر .كمل تردا يف الركضتُت كال يف كفيات األعياف كال يف مثَت الغراـ.
" 7األكثاف" من شفاء القلوب.
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مبطه ًر ً
ً
يوسف بن أيوب ٤تيي دكل ً أم ًَت
ا١تقدس من أث ًر ا١تشركُت ،1أيب ا١تظف ًر
البيت
ى
ً 2
ا١تؤمنُت .اللهم َّ ً
أحسن عن
اجعل مبلئكتىك ا١تقربُت براياتو ٤تيبط  .ك ٍ
عم بدكلتو البسيبط  ،ك ٍ
3
ً
ً
ً
عزمو كمضاءه .اللهم ً
لئلسبلـ
أبق
اشكر عن ا١تل احملمدي ى
الدي ًن اٟتنيفي جزاءىه ،ك ٍ
ى
ً5
ً
ا١تشارؽ ك ً
كا١تسلمُت 4مهجتىوِّ ،
ا١تغارب دعوتىو .اللهم كما
انشر يف
ككؽ لئلدياف حوزتىو ،ك ٍ
ً
فافتح على
البيت
كما فتحت على يده ى
ا١تقدس بعد أف ظينت الظنوف ،كابتلي ا١تؤمنوف؛ ٍ
ى
األرض كقاصيها ،كملِّ ٍكو بفضلًك ك ً
ً
كرمك 6صياصي الكفرًة كنواصيها .فبل تلقاه
يده داينى
تلقاه منهم كتيب ه إال مزقها ،كال ٚتاع ه بعزتًك 7إال فرقها ،كال طائف ه بعد طائف و إال أٟتقها
٤تمد صلى اهلل عليو كسلم سعيو ،ك ً
أٟتقها ٔتن سبقها .اللهم اشكر لو 8عن و
أنف ٍذ يف
ى
ً
ً
ً
ً
ا١تمالك
أمره كهنيىو .اللهم ك ٍ
أصلح بو أكسا ىط الببلد كأطرافىها ،كأرجاءى
ا١تشارؽ كا١تغارب ى
أنوؼ الفجار ،كانشر ذكائب ً
ملكو
ذلل بو
أرغم بو ى
ٍ
معاطس الكفار ،ك ٍ
ى
كأكنافىها .اللهم ٍ
ى
10
9
ث سرايا ً
جنوده يف ً
ا١تلك فيو
برٛتتًك على األمصار ،كابثي ٍ
ثبت ى
سبل األقبطار  .اللهم ٍ
كيف عقبًو إىل ً
يوـ الدين ،كاحفظٍو يف بنيو كبٍت أبيو ً
عضده ببقائًهم،
اشد ٍد ى
ا١تلوؾ ا١تيامُت ،ك ي
12
ً
ك ً
اقض بإعزا ًز أكليائًو كأكليائًهم .11اللهم كما أجريت على يده يف
اإلسبلـ ىذه اٟتسن ى
ٚ 1تل "من أثر ا١تشركُت" من مثَت الغراـ .كمل ترد يف الركضتُت كال يف كفيات األعياف .ككردت يف شفاء القلوب :من أيدم ا١تشركُت.
" 2ا١تقربُت" من شفاء القلوب ككنز الدرر.
" 3اٟتنيفي" سقبطت من مثَت الغراـ.

" 4ا١تسلمُت" من شفاء القلوب ككنز الدرر.
 5يف مثَت الغراـ :لئلسبلـ.
" 6بفضلك ككرمك" من شفاء القلوب.
" 7بعزتك" من شفاء القلوب ككنز الدرر.
" 8لو" من شفاء القلوب ككنز الدرر.

" 9برٛتتك" من شفاء القلوب.
ٚ 10تل "كابثث سرايا جنوده يف سبل األقبطار" سقبطت من مثَت الغراـ.

 11يف مثَت الغراـ :كاحفظو يف بنيو الغر ا١تيامُت كإخوتو أكيل الغز كالتمكُت كشد عضده ببقائهم كاقض بإعزاز أكليائك كأكليائهم.
 12يف مثَت الغراـ :السن .
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األبدم الذم ال
ا١تلك
مر الشهوًر كاألعواـ؛
اليت تبقى على األياـ،
كتتخلد على ِّ
ي
فارزقٍو ى
ى
Karim Farouk Ahmed ABDELDAİM
الصالحي لبيت المقد
خطبة الفتح
قراءة في
ت
أجب دعاءىه يف قولًو { :ىر ِّ
ي
ب أ ٍىكًز ٍع ًٍت أى ٍف أى ٍش يكىر نً ٍع ىمتى ى
ك الًَّيت أىنٍػ ىع ٍم ى
ينفد يف دا ًر ا١تتقُت ،ك ٍ
المقدس
لبيت
الصالحي
الفتح
خطبة
في
اءة
ر
ق
ملخص2
1
م كأى ٍف أىعمل ً
ً
ك ًيف ًعبا ًد ىؾ َّ ًً
ُت} . " .
ضاهي ىكأ ٍىد ًخ ٍل ًٍت بًىر ٍٛتىتً ى
صاٟتنا تىػ ٍر ى
الصاٟت ى
ىعلى َّي ىك ىعلىى ىكال ىد َّ ى ٍ ى ى ى
ى

".2

ملخصٓتبطب ابن الزكي يف بيت ا١تقدس بعد فتح صبل
يهتم البحث
األيويب لو،
صبلح
كرصد فتح
ا١تقدس بعد
بتحقيقهايفمنبيت
يهتم البحث ٓتبطبفقاـابن الزكي
أمبل يف
الديندراستها
بينهاٍ ،ب
الفركؽ
مصادرىا
بين يدي الخطبة:
صوؿ إىل
أمبل يف
بينها،يفٍب دراستها
فقاـ بتحقيقها من مصادرىا
دالالهتااٟتديث
األسلويب
ضوءالوا١تنهج
ا١تتلقُت؛ يف
الفركؽكتأثَتىا
كرصداٞتزئي
الكلي ك
اللغ
ا١تستمد
اٟتديث
مستويات األسلويب
فَتصدضوء ا١تنهج
ا١تتلقُت؛ يف
البدء بآيات الكلي
كيب كت
كصرؼمن كتر
صوت
األسلوب من
الحمد:كاٞتزئي كتأثَتىا يفكالببلغ ؛
جامعا
كتصوير
النقديلوكتركيب
كصرؼ
صوت
األسلوب
مستويات
ّتمعفَتصد
الببلغ ؛
كداللالنظري .
ا١تقوالت
دالالتك
األخرل
ا١تناىج
اإلفادةمنمن
بينهامنمع
شكر
كذلك
الكرمي
القرآف
التحميدات
بدأ ا٠تبطيب خ كبطبتو

أيدمالنظري
ا١تقوالت
األخرل
النقدي
بينها مع
كذلكراءة ،صبلح الدين
الصليبيُت ،،فتح ،ق
ا١تقدس. ،خبطب
من بيت
المفتاحيةك:
الكلماتا١تقدس
ا١تناىج بيت
اإلفادةيف مناسًتداد
١تسلمُت
نعم اهلل تعاىل يف توفيقو ا
الكلمات المفتاحية :بيت ا١تقدس ،خبطب  ،فتح ،قراءة ،صبلح الدين.

التوفيق ىب رباني لعباد استحقوىا بإخبلص اإلدياف كاٞتهاد يف سبيل اهلل بأنفسهم
يكشف
Beyt-ulراره
اٟتمد كتك
كأموا٢تم بعد أف ٚتعت كلم ا١تسلمُت كعدهتم كعتادىم .كىذا
Selahaddin'in
Makdis'in Fetihindeki Hutbesini İnceleme
Öz
ma; Selahaddin'in Beyt-ül Makdisi fethetmesinden sonra İbni
اٟتمد
بالصبلة ك
kaynaklarıإياىم
araştırılacak,بنصر Özاهلل
ا١تسًتد كمنزلتو الديني ؛ إذ يعد االحتفاؿ
عن أمهي
ettiği hutbesini ele
almaktadır.
Hutbenin
ى
ıkları ortaya Bu
çıkarılacaktır.
dil, belagat
ve modern
araştırma; Ayrıca
Selahaddin'in
Beyt-ül
Makdisiüslup
fethetmesinden sonra İbni
da okuyucular
incelenecektir.
Edebi
Zeki’nin oradairad
ettiğietkisi
hutbesini
ele almaktadır.
Hutbenin
kaynakları
araştırılacak,
üzerindekiير
قائد ٖتر
الدين
صبلح
احملتفلُت
eleştiriرأس
كعلى
التدنيس،
كالشكر كتبطهَت مظاىر الكفر ك
in'in Beyt-ul Makdis'in Fetihindeki Hutbesini İnceleme

anılacaktır.
aralarındaki farklılıkları ortaya çıkarılacaktır. Ayrıca dil, belagat ve modern üslup
yaklaşımları ışığında okuyucular üzerindeki etkisi incelenecektir. Edebi eleştiri
Beyt-ül
Makdis, Hutbe,
Fetih, İnceleme, Selahaddin.
teorilerinden
faydalanılacaktır.

بيت ا١تقدس كقادتو كجنوده اجملاىدكف كعلماء األم كمشاخيها؛ داال على تلك ا١تنزل ،
Beyt-ülيوـ ٚتع
افل يف
كعيت النو
 Fetih,ر
الدين يف
Selahaddin.صبلح
كذلك مفهوـ ٦تا أكرده ابن شداد عن بكاء
Anahtar Kelimeler:
Makdis,
Hutbe,
İnceleme,
خوفا على بيت ا١تقدس" :كصلى الركعتُت بُت األذاف كاإلقام كرأيتو ساجدا كدموعو

zok Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
y@yahoo.com).

Yrd. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
Dalı, (karimel_kholy@yahoo.com).

 1النمل ،من اآلي .19 :
 2أبو شام ا١تقدسي (665ق) ،الركضتُت يف أخبار الدكلتُت النوري كالصبلحي  ،ج ،3ص ،253 -248تعليق .إبراىيم مشس الدين ،دار
الكتب العلمي  ،بَتكت ،لبناف .ابن خلكاف (681ىػ) ،كفيات األعياف ،ج ،4ص ،236-230ت .إحساف عباس ،دار صادر ،بَتكت،
1994ـ .ابن ٘تيم ا١تقدسي (765ق) ،مثَت الغراـ إىل زيارة القدس كالشاـ ،ص ،375 -368ت .أٛتد ا٠تبطيمي ،دار اٞتيل ،بَتكت،
لبناف .1994 ،أٛتد بن إبراىيم اٟتنبلي (876ق) ،شفاء القلوب يف 1مناقب بٍت أيوب ،ص ،152 -146ت .مدحي الشرقاكم ،مكتب
ادارم ،كنز الدرر كجامع الغرر ،ج ،7ص ،89-87ت .سعيد عبد الفتاح عاشور ،القاىرة.1972 ،
الثقاف الديني  ،القاىرة .ابن أيبك الدك1
كأكرد ا٠تبطب الثاني كجزءا من ا٠تبطب األكىل.
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تتقاطر على شيبتو كعلى سجادتو كال أٝتع ما يقوؿ" .1كمن إشارة العماد األصفهاين إىل
تبطهَت صبلح الدين ا١تسجد كما حولو بنفسو" :كمن ٚتل أفعالو ا١تشكورة كمكرماتو
ا١تشهورة أنو حضر يوما يف قب الصخرة مع ٚتاع من السراة األسرة كمعو من ماء الورد
أٛتاؿ كألجل الصدق كالرفد ماؿ فانتهز فرص ىذه الفضيل اليت ابتكرىا باالفًتاض كتوىل
بيده كنس تلك الساحات كالعراص ٍب غسلها با١تاء مرارا حىت تبطهرت ٍب أتبع ا١تاء ٔتاء

الورد صبا حىت تعبطرت ككذلك طهر حيبطاهنا كغسل جدراهنا".2
كاحتفاؿ ا١تسلمُت بتلك الوسائل يستدعي يف الذاكرة أشكاؿ احتفاؿ احملتل
الصلييب قدديا قبل الفتح الصبلحي ٔتا ينايف الشرائع السماكي بتدنيس البيت ا١تقدس
ْتوانيت ا٠تمور كغَتىا كما مر بنا من نص ابن العدمي ،كبقتل األبرياء كسرق ٤تتويات
البيت ا١تقدس ،كذلك مفهوـ من قوؿ ابن اٞتوزمٍ" :ب دخلت سن اثنتُت كتسعُت
كأربعمائ فمن اٟتوادث فيها :أخذ اإلفرنج بيت ا١تقدس يف يوـ اٞتمع ثالث عشر
شعباف ،كقتلوا فيو زائدا على سبعُت ألف مسلم ،كأخذكا من عند الصخرة نيفا كأربعُت
قنديبل فض كل قنديل كزنو ثبلث آالؼ كستمائ درىم ،كأخذكا تنور فض كزنو أربعوف
رطبل بالشامي ،كأخذكا نيفا كعشرين قنديبل من ذىب ،كمن الثياب كغَته ما ال حيصى،
ككرد ا١تستنفركف من ببلد الشاـ ،كأخربكا ٔتا جرل على ا١تسلمُت".3
كبالتأمل يف آيات اٟتمد اليت أكردىا ا٠تبطيب ٧تد طائفتُت بإزاء بعضهما،
البطائف األكىل ٚتع فيها من كفركا برهبم ،كمنهم مشركو العرب قبل اإلسبلـ كاليهود

 1ابن شداد ،النوادر السلبطاني كاحملاسن اليوسفي  ،ص.40

 2العماد األصفهاين ،الفتح القسي يف الفتح القدسي ،ص.80
 3ابن اٞتوزم ،ا١تنتظم يف تاريخ األمم كا١تلوؾ ،ج ،47 ،17ت٤ .تمد عبد القادر عبطا ،دار الكتب العلمي  ،بَتكت1992 ،ـ.
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كالنصارل الذين جعلوا هلل كلدا كما يف تفسَت آيات سورة الكهف  ،كيظهر عموـ
Karim Farouk Ahmed ABDELDAİM
الصالحي لبيت المقد
الكفار من اآلي إحدل عشرة كمائ من سورة اإلسراء ،2قراءة
الفتحمن اآلي
خطبةأيضا
كيظهرفيالعموـ
الصالحيولولبيت
كىواءة في
ا٠تامس كاألربعُت من سورة األنعاـ ،قر
ملخصبطع
المقدسيق
تعاىل{" :ف
الفتح البطربم ق
خطبةتفسَت
مفهوـ من
ملخصٓتبطب ابن الزكي يف بيت ا١تقدس بعد فتح صبل
يهتم البحث
دابر القوـ الذين ظلموا} ،فاستؤصل القوـ الذين عتوا على رهبم ،كك ٌذبوا رسلو ،كخالفوا
األيويب لو،
صبلح
كرصد فتح
ا١تقدس بعد
بتحقيقهايفمنبيت
يهتم البحث ٓتبطبفقاـابن الزكي
أمبل يف
الديندراستها
بينهاٍ ،ب
مصادرىا
الفركؽ 3
من
ك
.
"
اهلل
عذاب
جاءىم
إذ
أمره ،عن آخرىم ،فلم يًتؾ منهم أحد إال أىلك بغت
فقاـ بتحقيقها من مصادرىا كرصد الفركؽ بينهاٍ ،ب دراستها أمبل يف الوصوؿ إىل دالالهتا

الكلي كاٞتزئي كتأثَتىا يف ا١تتلقُت؛ يف ضوء ا١تنهج األسلويب اٟتديث
صوتأف
عندم
مستويات بالصو
ذلك
األقويفاؿ
األنعاـ" :يفككأكىل
اللغ
ا١تستمد
اٟتديث
األسلويب
يف ا١تنهج
فَتصدضوء
ا١تتلقُت؛
سورةئي كتأثَتىا
من كاٞتز
تفسَته أيضا اآلي األكىلالكلي
كيب كت
كصرؼمن كتر
ابمن
األسلوب
الببلغ ؛
كتصويركمل
األخرلٌف كار،
الك
بذلك
فعم
مستوياتر
الذين كفركا ب
يقاؿ :إ ٌف اهلل تعاىل ذكرهكأخرب
جامعا
ٚتيعكيب
النقديكتر
كصرؼ
صوت
اإلفادةمن
األسلوب
الببلغ أ؛ ٌففَتصد
كداللالنظري .
ا١تقوالت
ا١تناىج
بينهاهبممع
يعدلوف،من ٌ

ا١تقوالت النظري
األخرل
ا١تناىج النقدي
اإلفادة من
بينها مع
اىم،راءة ،صبلح الدين
كنصارفتح ،ق
يهودىم.،خبطب ،
ا١تقدس،
ذلك:ت
المفتاحيةك :بي
الكلمات
داخلوف يف
فجميعهم
بعض.
خيصص منهم بعضا دكف
الكلمات المفتاحية :بيت ا١تقدس ،خبطب  ،فتح ،قر4
اءة ،.صبلح الدين.
ك٣توسهم ،كعبدة األكثاف منهم كمن غَتىم من سائر أصناؼ الكفر"
in'in Beyt-ul Makdis'in Fetihindeki Hutbesini İnceleme

كالبطائف الثاني ٚتع فيها من آمنوا برهبم كعبدكه حق عبادتو كىم ا١تسلموف ،كما
جاء يف تفسَت قولو تعاىل{ :عباده الذين اصبطفى} من اآلي التاسع كا٠تمسُت من سورة
النمل" :الذين اجتباىم لنبيو ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم ،فجعلهم أصحابو ككزراءه على
الدين الذم بعثو بالدعاء إليو دكف ا١تشركُت بو ،اٞتاحدين نبوة نبيو"  .ككما جاء يف
 Fetih,الٍم ٍؤًمنً
 Beyt-ülكيبشر
Makdis,يقوؿ:
ُت}،
{كيػ
تفسَت اآلي الثاني من سورة الكهف" :كق
Anahtar Kelimeler:
 Hutbe,ى
İnceleme,يبىشىِّر ي
Selahaddin.ولو :ى
ا١تصدقُت اهلل كرسولو {الَّ ًذين يػعمليو ىف َّ ً
اٟت ً
ات} كىو العمل ٔتا أمر اهلل بالعمل بو،
الص ى
ى ىٍ ى

Selahaddin'in
Beyt-ul Makdis'in Fetihindeki Hutbesini İnceleme
Öz
ma; Selahaddin'in Beyt-ül Makdisi fethetmesinden sonra İbni
ettiği hutbesini ele almaktadır. Hutbenin kaynakları
araştırılacak,
Öz
ıkları ortaya Bu
çıkarılacaktır.
dil, belagat
ve modern
araştırma; Ayrıca
Selahaddin'in
Beyt-ül
Makdisiüslup
fethetmesinden sonra İbni
da okuyucular
üzerindeki
incelenecektir.
Edebi
eleştirikaynakları araştırılacak,
Zeki’nin oradairad
ettiğietkisi
hutbesini
ele almaktadır.
Hutbenin
anılacaktır.
aralarındaki farklılıkları ortaya çıkarılacaktır. Ayrıca dil, belagat ve modern üslup
5
yaklaşımları ışığında okuyucular üzerindeki etkisi incelenecektir. Edebi eleştiri
Beyt-ül
Makdis,
Hutbe,
Fetih,
İnceleme,
Selahaddin.
teorilerinden faydalanılacaktır.

1

zok Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
y@yahoo.com).

Yrd. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
Dalı, (karimel_kholy@yahoo.com).

نقل الواحدم عن الكليب كالسدم أف ا١تقصود بالذين قالوا اٗتذ اهلل كلدا ىم اليهود كالنصارل ،انظر :الواحدم ،الوسيط يف تفسَت القرآف

اجمليد ،ج ،3ص ،136ت .عادؿ أٛتد عبد ا١توجود كفريق عمل ،دار الكتب العلمي  ،بَتكت1994 ،ـ .كذىب الرازم إىل أهنم كفار العرب
كالنصارل كاليهود ،انظر :الرازم ،مفاتيح الغيب ،ج ،21ص ،425دار إحياء الًتاث العريب ،بَتكت ،ط1420 ،3ىػ.

 2انظر ذلك :البطربم ،جامع البياف يف تأكيل القرآف ،ج ،17ص ،590ت .أٛتد ٤تمد شاكر ،مؤسس الرسال 2000 ،ـ ،كذكر اليهود

كالنصارل كالعرب كالصابئُت كاجملوس.
 3البطربم ،جامع البياف يف تأكيل القرآف ،ج ،11ص.363
4
القرآف ،ج ،11ص.254
البطربم ،جامع البياف يف تأكيل 1
 5البطربم ،جامع البياف يف تأكيل القرآف ،ج ،19ص.482
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كاالنتهاء عما هنى اهلل عنو {أ َّ
ىجنرا ىح ىسننا} ،يقوؿ :ثوابا جزيبل ٢تم من اهلل على
ىف ى٢تي ٍم أ ٍ
إدياهنم باهلل كرسولو ،كعملهم يف الدنيا الصاٟتات من األعماؿ ،كذلك الثواب :ىو

اٞتن ".1

كالرتباط ا٠تبطب بالفتح الصبلحي لبيت ا١تقدس كٖتريره من الصليبيُت على
اعتبارىم من طائف الكافرين؛ كاف من البدىي أف يورد ا٠تبطيب من اآليات ما خيتص
بكفار النصارل دكف غَتىم ،ألف الفاٖتُت الصبلحيُت جاىدكىم كحرركا بيت ا١تقدس من
أيديهم كطهركه من مظاىر كفرىم؛ لكنو أكرد من اآليات ما يذكر عموـ من كفر من
النصارل كاليهود كاجملوس كغَتىم ،كىو ما يعٍت أف جهاد ا١تسلمُت يف ٖترير بيت ا١تقدس
ال يفرؽ بُت كوف من اغتصبو من الصليبيُت أك اليهود أك غَتىم؛ إذ لو كاف اليهود ىم
من اغتصبوه من ا١تسلمُت ٞتمع صبلح الدين أيضا اٞتيوش اإلسبلمي كحرره من أيديهم
كطهره من تدنيسهم كمظاىر كفرىم كظلمهم ،كىو ما يشَت إىل عدـ كجود أم حق ١تن
كفر باهلل -يهوديا كاف أك نصرانيا أك ٣توسيا أك غَتىم -يف السيادة على بيت اهلل
ا١تقدس أك يف أرض قدسها اهلل تعاىل كبارؾ فيما حو٢تا .كإمنا اٟتق لعباد اهلل ا١تسلمُت
ا١تخلصُت الذين يوفقهم يف ٖترير بيتو كأرضو ا١تقدس كتبطهَتمها من الكفر كمظاىره ،كىو
ما كاف يف الفتح اإلسبلمي العمرم كالفتح اإلسبلمي الصبلحي ،كما سيكوف يف الفتح
اإلسبلمي القادـ بإذف اهلل ما داـ ا١تسلموف ٥تلصُت عبادهتم هلل كمواصلُت جهادىم العدك
الصهيوين الذم دنس األرض ا١تقدس بكفره كظلمو.
استرداد بيت المقدس من مظاهر عزة المسلمين:

كبعد انتهاء ا٠تبطيب من إيراد آيات اٟتمد شرع يف صياغ ٖتميداتو يف قوالب
متشاهب الًتاكيب تربط بُت ٛتد اهلل تعاىل على توفيقو عباده ا١تخلصُت يف فتح بيت
 1البطربم ،جامع البياف يف تأكيل القرآف ،ج ،17ص.593
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ا١تقدس كبسط سيادهتم عليو ،كبُت ما ترتب على ذلك الفتح من مظاىر منها :عزة
Karim Farouk Ahmed ABDELDAİM
الصالحي لبيت المقد
ا١تسلمُت،راءة
ق
الفتح كاإلفاءة
خطبة ٢تم،
في العاقب
كجعل
اإلسبلـ كإظهاره ،كتبطهَت بيتو ا١تقدس ،كإعزاز اهلل
المقدس
الصالحي لبيت
نعموراءة
ق
ملخصراج
استد
الشرؾ ،ك
الفتح إذالؿ اهلل
خطبةا١تقابل
في .كيف
عليهم
عليهم ،كتصريف أمورىم ،كإدام

ملخصٓتبطب ابن الزكي يف بيت ا١تقدس بعد فتح صبل
يهتم البحث
الكفار إىل ىبلكهم ،كتقدير الدكل عليهم .كتلك ا١تظاىر تعرب عن حالُت بإزاء بعضهما:
األيويب لو،
صبلح
كرصد فتح
ا١تقدس بعد
بتحقيقهايفمنبيت
يهتم البحث ٓتبطبفقاـابن الزكي
أمبل يف
الديندراستها
بينهاٍ ،ب
الفركؽ
مصادرىا
بإخبلص
ا
و
استحق
ٔتا
عليو
كسيادهتم
ا١تقدس
األكىل عزة اإلسبلـ كا١تسلمُت بعد فتح بيت
صوؿ إىل
أمبل يف
بينها،يفٍب دراستها
فقاـ بتحقيقها من مصادرىا
دالالهتااٟتديث
األسلويب
ضوءالوا١تنهج
ا١تتلقُت؛ يف
الفركؽكتأثَتىا
كرصداٞتزئي
الكلي ك
بيت
ا١تسلمُت
مستوياتاسًتداد
فَتصدينضوءبعد
الكافيفر
الكفر
الثاني ذؿ
اللغ
ا١تستمد
اٟتديث
األسلويب
ا١تنهج
ا١تتلقُت؛
سبيلو ،ككاٞتزئي
العبادة هلل كاٞتهاد يف الكلي
كيب كت
كصرؼمن كتر
صوت
األسلوب من
الببلغك؛
كتأثَتىا يفك
بيت
السيادة
ىو
اٟتالُت
األسلوبيف
ا١تؤثر
مستوياتك
تدنيسهم،
كتبطهَته
جامعا
كتصوير
كيب
النقديكتر
كصرؼ
صوت
الببلغ ؛منفَتصد
ا١تقدس من أيديهم ك
كداللالنظري .
ا١تقوالت
علىك
األخرل
ا١تناىج
اإلفادةمنمن
بينها مع

علىري
ا١تقوالت النظ
األخرل
النقدي
اإلفادة
بينها مع
ا١تقدس.قراءة ،صبلح الدين
خبطب  ،فتح،
المفتاحيةك :بيت
ا١تقدس. ،بيت
السيادة
الكلماتمُت ىو
ا١تناىج ا١تسل
يقاسمن بو عزة
الذم
ا١تقدس٦ .تا يعٍت أف ا١تقياس
ا١تتقابلتُتفتح ،قر
ا١تقدس ،خبطب ،
المفتاحية :بي
الدين.لغوي ،
صبلحواىر
علىاءة،عدة ظ
تانكتاٟتالُت
الكلماتيف إبراز
كقد اعتمد ا٠تبطيب
in'in Beyt-ul Makdis'in Fetihindeki Hutbesini İnceleme

منها :التقابل بُت مفردات الفاصل األكىل "معز اإلسبلـ بنصره" ،كالفاصل الثاني "مذؿ
الشرؾ بقهره" ،كذلك بالتقابل ا١تعجمي بُت العزة كالذؿ ،كاإلسبلـ كالشرؾ ،كذلك
التقابل يؤكد 1عزة اإلسبلـ بفتح بيت ا١تقدس ،كٙت تأكيد آخر على تلك العزة يتضح
من الًتادؼ 2بُت دالل الفاصلتُت  .كلعل حشد ا٠تبطيب أصوات الصفَت "ز ،س ،ص،
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ettiği hutbesini ele almaktadır. Hutbenin kaynakları
araştırılacak,
Öz
ıkları ortaya Bu
çıkarılacaktır.
dil, belagat
ve modern
araştırma; Ayrıca
Selahaddin'in
Beyt-ül
Makdisiüslup
fethetmesinden sonra İbni
da okuyucular
üzerindeki
incelenecektir.
Edebi
eleştirikaynakları araştırılacak,
Zeki’nin oradairad
ettiğietkisi
hutbesini
ele almaktadır.
Hutbenin
anılacaktır.
aralarındaki farklılıkları ortaya çıkarılacaktır. Ayrıca dil, belagat ve modern üslup
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yaklaşımları ışığında okuyucular üzerindeki etkisi incelenecektir. Edebi eleştiri
Beyt-ül
Makdis,
Hutbe,
Fetih,
İnceleme,
Selahaddin.
teorilerinden faydalanılacaktır.

ذ ،ش" 4كاشف عن رغبتو يف إذاع تلك الدالل .

Anahtar Kelimeler: Beyt-ül Makdis, Hutbe, Fetih, İnceleme, Selahaddin.

1

zok Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
y@yahoo.com).

Yrd. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
Dalı, (karimel_kholy@yahoo.com).

التأكيد ىنا من ثبوت حقيق األكؿ يف الذىن ،انظر دالل عبطف ا١تتقابلُت على ثبوت دالل ا١تعبطوؼ عليو :عفت الشرقاكم ،ببلغ

العبطف يف القرآف الكرمي ،ص ،214دار النهض العربي  ،بَتكت1981 ،ـ.
 2انظر دالل عبطف أحد ا١تًتادفُت على اآلخر على التأكيد :الزركشي ،الربىاف يف علوـ القرآف ،ج ،2ص 472كما بعدىا .ت .أبو الفضل
إبراىيم ،دار الًتاث ،القاىرة.1957 ،

 3الًتادؼ الداليل بُت عزة اإلسبلـ كذؿ الكفر يف مكاف كاحد ىو بيت ا١تقدس كزمن كاحد ىو زمن الفتح كالسيادة عليو؛ مفهوـ من انتفاء
حصوؿ عزة اإلسبلـ كالشرؾ ،كانتفاء ذؿ اإلسبلـ كالشرؾ يف مكاف كاحد1كزمن كاحد.

4
كتفصيلها :إبراىيم أنيس ،األصوات اللغوي  ،ص 66كما بعدىا ،األ٧تلو ا١تصري  ،القاىرة ،ط1999 ،3ـ.
انظر ا١تقصود بأصوات الصفَت 1
كانظر إحياء األصوات بدالل نابع من صفاهتا :إبراىيم أنيس ،دالل األلفاظ ،ص ،65األ٧تلو ا١تصري  ،القاىرة2004 ،ـ.
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كبالنظر فيما أكرد ا٠تبطيب يف الفواصل عموما ٧تد أنو نسب أسباب اسًتداد
بيت ا١تقدس إىل اهلل تعاىل كقدرتو ككسائلو٦ ،تا يعد إقرارا استحق كصف جيوش ا١تسلمُت
الذين اسًتدكا بيت ا١تقدس بعباد اهلل ا١تخلصُت .كيتضح ذلك من اعتماد ا٠تبطيب عدة
ظواىر لغوي يف الفواصل ا٠تمس األكىل ،منها :صيغ اسم الفاعل للدالل على الفاعلي
كالقدرة ا١تنسوب هلل تعاىل" :معز ،مذؿ ،مصرؼ ،مدمي ،مستدرج" كامتدت تلك الصيغ
إىل الفواصل بعدىا" :القاىر ،الظاىر ،اآلمر ،اٟتاكم" .كأكد القدرة لتقريرىا يف األذىاف
بتكرار الصيغ الصرفي أكؿ كل فاصل  .1كبإبراز اٞتانب العملي للقدرة ا١تتمثل يف
الوسائل" :بنصره ،بقهره ،بأمره ،بشكرهٔ ،تكره" كامتدت تلك الوسائل إىل الفاصلتُت
التاليتُت" :بعدلو ،بفضلو" ،كقد صاغ ا٠تبطيب تلك الوسائل صرفيا يف قالب ا١تصدر ذم

الدالل على إطبلؽ الزمن 2ك٨تويا يف قالب اٟتاؿ ذات الدالل على ا١تبلزم ٦ 3تا يؤكد
مشوؿ قدرة اهلل كل األزمن ككل األحواؿ كعدـ التقيد بزمن أك حاؿ .كبتكرار القالب
الًتكييب ا١تكوف من "اسم الفاعل ،مضاؼ إليو ،مصدر" ،كّتانب التأكيد الداليل لتكرار
ذلك القالب ٙت تأثَت صوٌب على ا١تتلقُت عن طريق التوازم بُت مفردات الفواصل.
كاعتمد يف بناء الفواصل األربع التالي على التصدير بالفعل ا١تاضي ذم الدالل
على التحقق كالتأكيد" :4قدر ،جعل ،أفاء ،أظهر" فضبل عن صياغ تلك األفعاؿ يف

 1انظر دالل التكرار على التأكيد كالتقرير :الزركشي ،الربىاف يف علوـ القرآف ،ج ،3ص 8كما بعدىا.
2

اإلطبلؽ ىنا لدالل ا١تصدر على ا١تعٌت اجملرد بغَت ٖتديد زماف ،انظر :عباس حسن ،النحو الوايف ،ج ،3حاشي ص .183دار ا١تعارؼ،

القاىرة ،ط ،3د.ت.
 3انظر دالل اٟتاؿ على ا١تبلزم  :عباس حسن ،النحو الوايف ،ج.366 ،2

 4تلك الدالل مفهوم من قوؿ الزركشي" :ك٢تذا ال َيوز تأكيد ا١تاضي كال اٟتاضر لئبل يلزـ ٖتصيل اٟتاصل كإمنا يؤكد ا١تستقبل" ،انظر:
الزركشي ،الربىاف يف علوـ القرآف ،ج ،2ص.384
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قالب التعدم ذم الدالل على الفاعلي 1؛ لتأكيد قدرة اهلل تعاىل يف تقدير األياـ دكال
Karim Farouk Ahmed ABDELDAİM
خطبة الفتح الصالحي لبيت المقد
في
اءة
كاإلفاءة على عباده ا١تخلصُت كجعل العاقب ٢تم كإظهار ق
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يهتم البحث
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ديانع،الو فبل
كييب:
بينها،الًت
القالب
الكليتككر
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النقديكتركيب
كصرؼ
منصوت
اإلفادةمن
األسلوب
مستويات
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ت
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على
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الوضوح
صوتمعالعُت
خبطب  ،فتح ،قراءة ،صبلح الدين.
الكلمات المفتاحية :بيت ا١تقدس3 ،

كبصياغ األفعاؿ يف صيغ ا١تضارع الداؿ على االستمرار ٦تا يضفي على القدرة إطبلقا
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٦تتدا يف الزمن دكف انقبطاع أك نوبات فتور .كبصيغ ا١تفاعل ا١تسبوق بالنفي لنفي إمكاني
مشارك  4اهلل يف قدرتو كنفي الندي لو كتكرار النفي يؤكد االنتفاء ا١تبطلق لتلك ا١تشارك ،
كببناء تلك الصيغ للمفعوؿ لتعظيم قدرة اهلل تعاىل  .كما أكدىا بالًتادؼ الداليل بُت
اجع ،اٟتاكم
أكائل الفواصل كأكاخرىا" :القاىر فبل يديانىع ،الظاىر فبل يي ى
نازع ،اآلمر فبل يير ى
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فبل ييدافىع".

Anahtar Kelimeler: Beyt-ül Makdis, Hutbe, Fetih, İnceleme, Selahaddin.

zok Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
y@yahoo.com).

Yrd. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
Dalı, (karimel_kholy@yahoo.com).

 1دالل التعدم على الفاعلي لقدرتو التأثَتي حسب تعبَت النحويُت كمنهم ٣تد الدين ابن األثَت ،انظر :ابن األثَت ،البديع يف علم العربي ،
ج ،1ص /431ت .فتحي أٛتد علي الدين ،جامع أـ القرل1420 ،ىػ.
 2انظر ذلك :إبراىيم أنيس ،األصوات اللغوي  ،ص 26كما بعدىا.

 3انظر تلك الدالل  :الزركشي ،الربىاف يف علوـ القرآف ،ج ،3ص.21
1
 4انظر دالل ا١تفاعل على ا١تشارك  :ابن األثَت ،البديع يف علم العربي  ،ج ،2ص ،411ت .صاحل حسُت العايد ،جامع أـ القرل،
1421ىػ.
1
 5انظر تلك الدالل  :عباس حسن ،النحو الوايف ،ج ،2حاشي ص.97
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ككما بدأ ا٠تبطيب ٖتميداتو بلفظ اٟتمد ا١تصاغ يف قالب اٞتمل االٝتي ا٠تالي
من الزمن الدال على االستقرار كالثبوت٦ 1تا يعكس ثبوت اٟتمد يف الزمن" :اٟتمد هلل"،
ٛتد"؛ ليعرب
ختمها بو أيضا كىنا صاغو يف قالب ا١تضارع الداؿ على االستمرار" :أٛتده ى
بالثبوت كاالستمرار عن مشوؿ اٟتمد كل األزمن  ،كأكد اٟتمد بتكرار مادتو اللغوي أربع
مرات" :اٟتمد ،أٛتدهٛ ،تد ،اٟتمد"؛ ليلح هبذا التأكيد على دالل نسب نصر ا١تسلمُت
كٖترير بيت ا١تقدس هلل تعاىل ،كاإلٟتاح على ٛتده على ىذا النصر .كأتبع ا٠تبطيب فعل
اٟتمد ببعض األسباب اليت ٛتد اهلل عليها" :إظفاره ،إظهاره ،إعزازه ،نصره ،تبطهَته بيتو
ا١تقدس" ،ككضع تلك األسباب يف بؤرة اىتماـ ا١تتلقي بوسيلتُت ،األكىل :البطوؿ ا٠تبطي
الذم أسهم فيو العبطف ٦تا يستدعي احتبلؿ األسباب مساح ال بأس هبا يف ذىن
ا١تتلقي ،كالثاني  :تأخَت ا١تفعوؿ ا١تبطلق "ٛتد" ليحيط اٟتمد بتلك األسباب من اٞتهتُت
كذلك تأكيد ١تا سبق من نسب النصر إىل اهلل كىو ما استحق بو الفاٖتوف اٟتامدكف أف
يكونوا عباد اهلل ا١تخلصُت ،كلئلٟتاح على تلك الدالل عمد ا٠تبطيب يف الفاصل
باطن سره كظاىر جهاره" إىل تقدمي ا١تفعوؿ "اٟتمد"
ٛتد من استشعر ى
األخَتة " :ى
اٟتمد ي

ألمهيتو 2كتأخَت الفاعل كعبطف عليو ا١تقابل الداليل لو" :باطن ،ظاىر -سر ،جهر"
للتعبَت عن مشوؿ اٟتمد كل األحواؿ .3كالبلفت للنظر أف األسباب األربع األيكؿ دال
على عموـ نصر اهلل ا١تسلمُت كأساس ىذا النصر ىو فتح بيت ا١تقدس كالسيادة عليو
كتبطهَته من دنس الصليبيُت ،كلذا فإف إفراد ا٠تبطيب السبب ا٠تامس" :تبطهَته بيتو
ا١تقدس من أدناس الشرؾ كأكضاره" يعد إطنابا عن طريق ذكر ا٠تاص بعد العاـ ،كىذا
 1انظر تلك الدالل  :الزركشي ،الربىاف يف علوـ القرآف ،ج ،4ص.66
 2انظر تلك الدالل  :الزركشي ،الربىاف يف علوـ القرآف ،ج ،3ص.235

 3انظر دالل عبطف ا١تتقابلُت على الشموؿ :الزركشي ،الربىاف يف علوـ القرآف ،ج . 465 ،3ك٤تمد عبد ا١تبطلب ،بناء األسلوب يف شعر
اٟتداث  ،ص ،152دار ا١تعارؼ ،القاىرة ،ط1995 ،2ـ.
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ا١تقدس كتبطهَته ينبو على فضلو  .ك٢تذا الفضل اختار ا٠تبطيب من
الذكر ا٠تاص لبيت
Karim Farouk Ahmed ABDELDAİM
الصالحي لبيت المقد
خطبة الفتح
الداللاءة في
معجمو لفظ التبطهَت دكف التنظيف أك التنقي لتضمنو قر
التنظيف مع
على غاي
قراءة في خطبة الفتح الصالحي لبيت المقدس
ملخص ما
اٟتماي من الدنس ،كتضمنو أيضا دالل عرفي على إزال الكفر كأحقاد القلوب 2كىو
ملخصٓتبطب ابن الزكي يف بيت ا١تقدس بعد فتح صبل
يهتم البحث
يعكس تبطهَت مظاىر الدنس احملسوس من حوانيت ا٠تمور اليت انتشرت ببيت ا١تقدس
األيويب لو،
صبلح
كرصد فتح
ا١تقدس بعد
بتحقيقهايفمنبيت
يهتم البحث ٓتبطبفقاـابن الزكي
أمبل يف
الديندراستها
بينهاٍ ،ب
الفركؽ
مصادرىا
ا١تعنوي
الدنس
مظاىر
كتبطهَت
،
الصخرة
كدماء القرابُت اليت ذْتتفقاـلغَت اهلل
صوؿ إىل
أمبل يف
بينها،يفٍب دراستها
على مصادرىا
بتحقيقها من
دالالهتااٟتديث
األسلويب
ضوءالوا١تنهج
ا١تتلقُت؛ يف
الفركؽكتأثَتىا
ا١تقدسئي
كرصداٞتز
الكلي ك

يوحي
الشرؾ
األدناس إىل
كإضاف
أكضاره"؛،
"أدناسزئي الشرؾ
اللغ
ا١تستمد
اٟتديث
األسلويب
ضوء ا١تنهج
ا١تتلقُت؛ يف
من الشرؾ باهلل سبحانو:الكلي كاٞت
كيب كت
كصرؼمن كتر
صوت
األسلوب من
مستويات
فَتصد
كتأثَتىاك يفكالببلغ
جامعا
علىكتركيب
كصرؼ
منمنصوت
األسلوب
مستويات
الببلغ ؛
كداللالنظري .
ا١تقوالت
األدناسك
األخرل
النقدي
ا١تناىج
اإلفادة
بينها
كتصويركمها
األكضار
عبطف
العبلق مع ب
فَتصد تلك
ا٠تبطيب
بعبلق التبلزـ بينهما كككرر

ا١تقوالت النظري
األخرل
تلك النقدي
وجودا١تناىج
اإلفادة من
بينها مع
أثناءراءة ،صبلح الدين
ا١تقدسفتح ،ق
ا١تقدس. ،خبطب ،
المفتاحيةك :بي
الكلمات
بيت
بشقيهاتيف
األدناس
التبلزـ ب
مًتادفاف مؤكدا على ذلك
الكلمات المفتاحية :بيت ا١تقدس ،خبطب  ،فتح ،قراءة ،صبلح الدين.

اغتصاب الصليبيُت لو كىو ما استحق ٖتريره من أيديهم ،كيستحق يف الوقت اٟتايل
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ٖتريره أيضا من أيدم العصابات الصهيوني للتبلزـ بُت اغتصاهبا لو كأدناس الشرؾ.
كصاغ ا٠تبطيب لفظ التبطهَت يف قالب ا١تصدر" :التفعيل" للدالل على ا١تبالغ يف إخراج
األدناس كتكرار تلك العملي .
كقد اعتمد ا٠تبطيب يف بناء كلمات الفواصل على التأثَت يف ا١تتلقُت بثبلث
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كسائل صوتي  ،األكىل :انبطواء الفواصل على األصوات ا١تتوسبط " :ر ،ؿ ،ع" ،4كىي
5
ص ،ىع ٍد ،ما،
أصوات ذات كضوح ٝتعي  ،كالثاني  :النرب على ا١تقبطع قبل األخَت" :نى ٍ

Anahtar Kelimeler: Beyt-ül Makdis, Hutbe, Fetih, İnceleme, Selahaddin.

1

zok Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
y@yahoo.com).

Yrd. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
Dalı, (karimel_kholy@yahoo.com).

انظر دالل ذكر ا٠تاص بعد العاـ :عبد ا١تتعاؿ الصعيدم ،بغي اإليضاح لتلخيص ا١تفتاح يف علوـ الببلغ  ،مكتب اآلداب ،القاىرة ،ج،2

ص.119
 2انظر دالل طهر :أٛتد ٥تت ار عمر كفريق عمل ،معجم اللغ العربي ا١تعاصر ،مادة طهر  ،3247ص ،1417عامل الكتب ،القاىرة،
2008ـ.

3
فعل على ا١تبالغ كالتكرير كالتكثَت :الزركشي ،الربىاف يف علوـ القرآف ،ج ،3ص 35كما بعدىا.
انظر دالل ٌ
4
1
صوت الراء كالوصل با٢تاء الساكن "ره" يف ٣تموعيت الفواص ل األكىل كاألخَتة ،كصوت البلـ كالوصل با٢تاء الساكن "لو" يف ٣تموع

الفواصل الثاني  ،كصوت العُت الساكن1يف ٣تموع الفواصل الثالث " ػ ػ ػى ٍع".
 5انظر ذلك :إبراىيم أنيس ،األصوات اللغوي  ،ص 26كما بعدىا.
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ىا" 1كللنرب ىنا تأثَت صوٌب ٘تثل يف كضوح ا١تقبطع ٝتعيا كتأكيد داليل لكلم الفاصل ،
كالثالث  :بناء ا١تقبطع األخَت على النوع الثالث من ا١تقاطع كبناء ا١تقبطع ا١تنبور قبلو على
ا١تقبطعُت من النوع الثالث كالثاين ،2كىذاف ا١تقبطعاف ٢تما نسب كضوح يف السمع أيضا،
كبتلك الوسائل ٧تد كضوحا لكلمات الفواصل عموما .كمن شأف ذلك الوضوح ضماف
كصوؿ ما أراده ا٠تبطيب إىل أذىاف متلقيو من كجوب ٛتد اهلل على توفيقهم يف فتح بيت
ا١تقدس كتبطهَته من أدناس الشرؾ ،كنسب النصر إىل اهلل تعاىل الذم أعزىم بذلك النصر.
استحقاق السيادة على بيت المقدس بإخالص العبادة:

بعد ٛتد اهلل انتقل ا٠تبطيب إىل الركن األكؿ من أركاف اإلسبلـ كىو الشهادة
بوحداني اهلل تعاىل كألوىيتو ،كالشهادة بنبوة ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم كأنو عبد هللٍ .ب
ذكر ا٠تلفاء الراشدين رضواف اهلل عليهم.
كيظهر من ىذا اٞتزء من ا٠تبطب استحقاؽ الفاٖتُت الصبلحيُت السيادة على
بيت ا١تقدس لكوهنم من عباد اهلل تعاىل ا١تخلصُت؛ كذلك من عدة أمور ،األكؿ :صح
عبادهتم اهلل تعاىل بالتوحيد كتنزيهو عن الشرؾ كعن ا١تثل كالولد كتعظيمو بذكر معجزتُت
من معجزات قدرتو كمها اإلسراء كا١تعراج ،كالثاين :صح ا١تذىب بتوقَت صحاب الرسوؿ
صلى اهلل عليو كسلم كعليهم رضواف اهلل تعاىل كعدـ ا١تغاالة بالتشيع ألحدىم كما فعلت
1

النرب يف كلمات الفواصل ا٠تمس األكؿ" :بنصره ،بقهره ،بأمره ،بشكرهٔ ،تكره" على" :نص ،قو ،أـ ،شك ،مك" .كيف كلمات الفواصل

األربع التالي " :بعدلو ،بفضلو ،ظلو ،كلو" على" :عد ،فض ،ظل ،كل" .كيف كلمات الفواصل األربع التالي ٢تا" :ديانع ،ينازع ،يراجع ،يدافع"
على" :ما ،نا ،را ،دا" .كيف كلمات الفواصل األربع التالي ٢تا" :إظهاره ،أنصاره ،أكضاره ،جهاره" على" :ىا ،صا ،ضا ،ىا".
2

من كلمات الفواصل" :بنصره ،بعدلو ،ديانع ،أنصاره" ،كمثلنا بكلم فاصل كاحدة من ٣تموع الفواصل ا١تقسم إىل أربع ٣تموعات.

كاجملموعتاف األخَتتاف من الفواصل نرب فيها على مقبطع من النوع الثاين .ا١تقصود با١ت قبطع من النوع الثالث ىو ا١تتكوف من صوتُت صامتُت
بينهما حرك قصَتة كثانيهما ساكن .كا١تقبطع من النوع الثاين ىو ا١تتكوف من صوت صامت كصوت لُت طويل .كا١تقصود بالنرب ىو الضغط
على مقبطع كاحد من مقاطع الكلم عن طريق نشاط أعضاء النبطق يف كقت كاحد ،انظر تفصيل ا١تقاطع الصوتي كالنرب كأماكن النرب :إبراىيم
أنيس ،األصوات اللغوي  ،ص 131كما بعدىا ،كص 138كما بعدىا.
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الفرؽ الضال  ،كيضاؼ إىل ذانك اتباعهم أكامر اهلل كرسولو كهنج صحابتو يف اٞتهاد يف
Karim Farouk Ahmed ABDELDAİM
الصالحي لبيت المقد
سبيل اهلل كتبطهَت بيت ا١تقدس من الشرؾ كمظاىره .ك قر
الفتح اإلسراء
خطبةمعجزٌب
فيتباط
اءة :ار
الثالث
قراءة في خطبة الفتح الصالحي لبيت المقدس
ملخص
كا١تعراج ببيت ا١تقدس كىذا االرتباط مظهر من مظاىر أمهيتو لدل ا١تسلمُت.
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يهتم البحث
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الكلمات المفتاحية :بيت ا١تقدس ،خبطب  ،فتح ،قراءة ،صبلح الدينً.
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الفاٖتُت العبادة هلل .كمنها :إتباع الشهادة بنبوة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم باإلطناب
ا١تعظم 5للرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كعملو يف نشر دين اهلل كإزال الشرؾ ،كا١تعظم
zok Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
١تعجزتُت من ا١تعجزات اليت ارتببطت بو كببيت ا١تقدس كمها اإلسراء كا١تعراج ،كاعتمد y@yahoo.com).
Anahtar Kelimeler: Beyt-ül Makdis, Hutbe, Fetih, İnceleme, Selahaddin.



Yrd. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
Dalı, (karimel_kholy@yahoo.com).

 1انظر دالل اٟتاؿ على الثبات :عباس حسن ،النحو الوايف ،ج ،2ص.366
 2اإلخبلص ،اآليتاف.4 -3 :

 3انظر تلك الدالل ٤ :تيي الدين الدركيش ،إعراب القرآف الكرمي كبيانو ،ج ،10ص ،619دار ابن كثَت ،دمشق ،ط1992 ،3ـ.

 4انظر تلك الدالل  :الزركشي ،الربىاف يف علوـ القرآف ،ج ،2ص.478 ،464
 5اإلطناب كما عرفو ابن األثَت" :ىو زيادة اللفظ على ا١تعٌت لفائدة"1 ،انظر ذلك :ابن األثَت ،ا١تثل السائر ،ج ،2ص ،120ت٤ .تمد ٤تيي
بَتكت1990 ،ـ .كانظر أيضا تعريفو كدالالتو :عبد ا١تتعاؿ الصعيدم ،بغي اإليضاح لتلخيص ا١تفتاح يف
الدين عبد اٟتميد ،ا١تكتب العصري 1 ،
علوـ الببلغ  ،ج ،2ص.117
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افع الشك ،كداحض
ا٠تبطيب يف إطنابو على كسيلتُت ،األكىل :تعدد ا١تعبطوفات" :ر ي
الشرؾ ،كراحض اإلفك" كاعتمد فيها على صيغ اسم الفاعل للدالل على فاعلي الرسوؿ
صلى اهلل عليو كسلم يف إزال الشرؾ ككرر تلك الصيغ للتأكيد على تلك الفاعلي ،
كالثاني  :ا١توصوؿ كصلتو كما عبطف على الصل ٦تا أكجد طوال خبطيا" :الذم أيسرم بو
من ا١تسجد اٟتراـ إىل ىذا ا١تسجد األقصا ،كعيرج بو منو إىل السموات العبل ،إىل سدرة

ص ير ىكىما طىغىى} ".1كمن شأف ىذا البطوؿ ا٠تبطي
{ما ىزا ى
غ الٍبى ى
ا١تنتهى ،عندىا جن ا١تأكل ،ى
شغل مساح ال بأس هبا يف أذىاف ا١تتلقُت كاستغراؽ مدة زمني ٦تاثل يستحضر فيها
الذىن معجزٌب اإلسراء كا١تعراج كيتخيلهما كىو ما يستدعي اإلقرار بعظم اهلل تعاىل
كعظم رسولو صلى اهلل عليو كسلم كعظم ا١تسجد الذم أسرم بو إليو كعرج بو منو إىل
السموات ،كأحل على دالل التعظيم ببناء الفعلُت للمفعوؿ" :أسرم ،عرج" ،كأسهمت
اإلشارة إىل ا١تسجد األقصى ا١تاثل أماـ أعينهم" :ىذا" يف االنتقاؿ من االستحضار
الذىٍت ١تعجزٌب اإلسراء كا١تعراج إىل ا١تشاىدة العيني ١تكاف حدكثهما كىو ا١تسجد
األقصى الذم أنعم اهلل عليهم بفتحو كتبطهَته كالسيادة عليو إنعاما ينسيهم ما كابدكه يف
اٞتهاد من أجلو ،كلعل ذلك االنتقاؿ من الصورة ا١تتخيل إىل ا١تعاين معرب عن حاؿ
ا١تسلمُت قبل فتح بيت ا١تقدس كبعده؛ إذ غابت عنو األنظار مدة احتبلؿ الصليبيُت لو
ٍب تنعمت برؤيتو بعد اسًتداده منهم ،ككأف لساف حاؿ ا٠تبطيب الذم كجو أنظار
الفاٖتُت إليو يقوؿ :تلذذكا برؤيتو فهو مكافأة إخبلصكم العبادة هلل كجهادكم يف سبيلو.
كمن البلفت للنظر أف ا٠تبطيب كضع كلم " :األقصى" آخر الفاصل األكىل كأقاـ عليها
بقي كلمات الفواصل بعدىا" :العبل ،ا١تنتهى ،ا١تأكل" ٦تا أقاـ بينها عبلق ارتباط صوتي
تعزز ارتباط ا١تسجد األقصى ٔتعراج الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم إىل السموات.
 1النجم ،اآلي .17 :
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اإلطناب يف ذكر ا٠تلفاء الراشدين رضواف اهلل عليهم إقرارا بفضلهم
كمنها:
Karim Farouk Ahmed ABDELDAİM
الصالحي لبيت المقد
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كقيامهم على نشر دين اهلل تعاىل يف أرضو ،كاعتمد قر
ا١توضح صح
ا٠تبطيباءة يففيإطنابو
قراءة 1في خطبة الفتح الصالحي لبيت المقدس
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2
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الكلمات المفتاحية :بيت ا١تقدس ،خبطب  ،فتح ،قراءة ،صبلح الدين.

الوثيق بُت أيب بكر ،كعمر ،كعثماف ،كعلي ،رضواف اهلل عليهم ٚتيعا كبُت السبق إىل
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اإلدياف ،كالسبق إىل فتح بيت ا١تقدس كتبطهَته ،كٚتع القرآف ،كٖتبطيم األكثاف كإزال
مظاىر الشرؾ .كأثناء تعظيم ا٠تبطيب فضل عمر رضي اهلل عنو كفضل ا١تسلمُت األكائل
بإعادة بيت ا١تقدس إىل سيادة عباد اهلل ا١تخلصُت كتبطهَته من صلباف الشرؾ ٦تا يعد
استدعاء للفتح العمرم لبيت ا١تقدس" :كعلى أمَت ا١تؤمنُت عمر بن ا٠تبطاب أكؿ من رفع
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عن ىذا البيت شعار الصلباف"؛ عزز ا٠تبطيب ذلك االستدعاء بإعادة اإلشارة" :ىذا"
لتوجيو ا١تتلقُت إىل إنعاـ النظر إىل ا١تسجد األقصى الذم أعادكه إىل اإلسبلـ كطهركه من
zok Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
أدناس الشرؾ كما فعل أسبلفهم األكائل ٦تا يشَت إىل أهنم على هنج الرسوؿ كصحابتو y@yahoo.com).
Anahtar Kelimeler: Beyt-ül Makdis, Hutbe, Fetih, İnceleme, Selahaddin.



Yrd. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
Dalı, (karimel_kholy@yahoo.com).

كمقياس ذلك النهج ىو اٞتهاد من أجل ا١تسجد األقصى ٦تا يكشف أمهيتو لدل
ا١تسلمُت.
 1انظر دالالت الذكر :عبد ا١تتعاؿ الصعيدم ،بغي اإليضاح ،ج ،1ص.1351

2
أكيد :بدر الدين الزركشي ،الربىاف يف علوـ القرآف ،ج ،2ص.430
انظر دالل الصف على اللزكـ كالت 1
 3انظر تلك الدالل  :عباس حسن ،النحو الوايف ،ج ،3ص.236
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منزلة بيت المقدس وأهميته:

بعد الشهادة كجو ا٠تبطيب خبطابو إىل الفاٖتُت الصبلحيُت مبشرا إياىم برضا اهلل

تعاىل إلخبلصهم اٞتهاد يف سبيلو كاسًتداد بيت ا١تقدس من أيدم الصليبيُت الذين
دنسوه بشركهم .كعظم ا٠تبطيب جهاد الفاٖتُت يف ىذا اٞتزء من ا٠تبطب بتذكَتىم بعظم
بيت ا١تقدس كأمهيتو ،كذكر من جوانب تلك األمهي  :أنو بٍت زمن التوحيد األكؿ بعد بناء
الكعب ا١تشرف كذلك مفهوـ من" :ثاين ا١تسجدين" ،كموطن أيب األنبياء إبراىيم صلى اهلل
عليو كسلم ،كمسرل خاًب األنبياء ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم كمعراجو إىل السموات،
كمكاف صبلتو با١تبلئك كاألنبياء ،كالقبل األكىل لصبلة ا١تسلمُت قبل ٖتو٢تا إىل الكعب
ا١تشرف  ،كمقر أنبياء اهلل كمقصدىم كمفرىم كمهبط الوحي كالرساالت عليهم ،كضمن
أرض احملشر ،كضمن األرض اليت قدسها اهلل كبارؾ فيها كذكرىا يف قرآنو الكرمي ،كمبعث
عيسى صلى اهلل عليو كسلم ،كا١تسجد الثالث الذم تشد إليو الرحاؿ بعد اٟترمُت
الشريفُت.
كأبرز ا٠تبطيب تلك ا١تنزل لبيت ا١تقدس كأكدىا بعدة كسائل لغوي  ،منها:
التمهيد بالنداء" :أيها الناس" لتنبيو اٟتضور كجذب انتباىهم 1على اعتبار ذلك مؤشرا
على أمهي ما سوؼ خياطبهم بوٍ ،ب أعقبو بالبشرل برضا اهلل تعاىل" :أبشركا برضواف اهلل"
لتهيئتهم لتلقي ا٠تبطاب يف حاؿ من السركر ،كالًتقب لذكر سبب الفوز برضا اهللٍ ،ب أتى
ا٠تبطيب ٔتا ترقبوا ٝتاعو بعد فاصل ذم طوؿ نسيب١" :2تا يسره اهلل على أيديكم من
اسًتداد ىذه الضال من األم الضال " كمن شأف ترقب ا١تتلقُت كالوصوؿ إىل ما ترقبوا
ٝتاعو ضماف تفاعلهم مع ا٠تبطيب ،كزاد من التفاعل بتقدمي" :على أيديكم"
 1انظر دالل النداء بأيها على التأكيد كالتنبيو كاالعتناء با٠تبطاب الذم يتلوه :الزركشي ،الربىاف يف علوـ القرآف ،ج ،2ص.415
 2الفاصل ىنا اإلطنا ب با١توصوؿ كالصل كما عبطف على الصل " :الذم ىو الغاي القصول كالدرج العليا".
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لتخصيصهم بتيسَت اهلل دكف غَتىم ،1كما اعتمد على التأثَت الصوٌب عليهم ا١تنشط
Karim Farouk Ahmed ABDELDAİM
2
الصالحي لبيت المقد
اءة في
للذىن باٞترس ا١توسيقي النابع من اٞتناس التاـ بُت :ق
الفتح ا٠تبطيب
خطبة .كأحل
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"الضالر ،
قراءة في خطبة الفتح الصالحي لبيت المقدس
ملخص
دالل :
على تأكيد أحقي ا١تسلمُت يف السيادة على بيت ا١تقدس دكف غَتىم من
ملخصٓتبطب ابن الزكي يف بيت ا١تقدس بعد فتح صبل
يهتم البحث
"الضال " على غياب شيء كاف منتميا أك ٦تلوكا للمسلمُت ،كدالل " :االسًتداد" على
األيويب لو،
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كرصد فتح
ا١تقدس بعد
بتحقيقهايفمنبيت
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إعادة ا١تسلمُت شيئا كاففقاـ٢تم يف
صوؿ إىل
أمبل يف
بينها،يفٍب دراستها
كرصد
مصادرىا
بتحقيقها من
دالالهتااٟتديث
األسلويب
ضوءالوا١تنهج
ا١تتلقُت؛ يف
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ابتذا٢تا يف أيدم ا١تشركُت قريبا من مائ عاـ .كتبطهَت ىذا البيت الذم أذف اهلل أف يرفع

in'in Beyt-ul Makdis'in Fetihindeki Hutbesini İnceleme

كأف يذكر فيو اٝتو ،كإماط الشرؾ عن طرقو بعد أف امتد عليها ركاقو كاستقر فيها رٝتو"
كأحل على التأكيد بعبطف ا١ترادؼ للتبطهَت" :إماط الشرؾ" ،كأسهم اسم اإلشارة" :ىذا"
يف تأكيد تلك ا١تقابل عن طريق مشاىدة ا١تتلقُت العيني ١تظاىر االبتذاؿ عند الفتح
كا١تشاىدة العيني اآلني ١تظاىر التبطهَت عند ٝتاعهم قوؿ ا٠تبطيب ،كلدالل اإلشارة على
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مشار إليو قريب للعياف كىو بيت ا١تقدس فذلك يعد ردا على ادعاء بعض الفرؽ الضال
كجوده يف السماء.3

Anahtar Kelimeler: Beyt-ül Makdis, Hutbe, Fetih, İnceleme, Selahaddin.

zok Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
y@yahoo.com).

Yrd. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
Dalı, (karimel_kholy@yahoo.com).

 1انظر دالل التقدمي على التخصيص كالقصر :عبد ا١تتعاؿ الصعيدم ،بغي اإليضاح ،ج ،1ص 93كما بعدىا.

 2األكىل ٔتعٌت :ما ضاع كفقد ،كا١تقصود بيت ا١تقدس أثناء غياب سيادة ا١تسلمُت عليو باغتصاب الصليبيُت لو ،كالثاني  :ا١تنحرؼ عن البطريق
ضل :ابن منظور اإلفريقي ،لساف العرب ،ج ،11ص ،390دار صادر،
الصحيح أك ا١تنحرؼ عن دين اهلل كا١تقصود :الصليبيوف .انظر معٌت َّ
بَتكت .كانظر اٞتناس كأثره ا١توسيقي :علي اٞتندم ،فن اٞتناس ،ص 31كما بعدىا ،دار الفكر العريب ،القاىرة1954 ،ـ.

 3من ا١تعلوـ أف بعض الشيع قد ادعوا أف ا١تسجد األقصى يف السماء كذلك استنادا على ما مل يصح من ركايات منكرين ما كرد يف الكتاب
كالسن من أفضاؿ ا١تسجد األقصى اليت ال شبه فيها ،انظر كوف ا١تسجد 1األقصى يف مكانو ا١تعركؼ يف مدين بيت ا١تقدس يف أرض فلسبطُت

حوؿ ا١تسجد األقصى كالردكد عليها :طارؽ أٛتد حجازم ،الشيع كا١تسجد األقصى ،من إصدارات ٞتن
كليس يف السماء كمفًتيات الشيع 1
الدفاع عن عقيدة أىل السن  ،فلسبطُت.
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كبعد التمهيد الذم ضمن بو ا٠تبطيب تفاعل ا١تتلقُت معو كأكد فيو أحقي
ا١تسلمُت يف السيادة على بيت ا١تقدس ،انتقل إىل إبراز أسباب أحقيتهم يف السيادة عليو
كىذه األسباب ال تنفصل عن جوانب عظم بيت ا١تقدس كأمهيتو ،كبدأ بإبراز بناء بيت
ا١تقدس ا١ترتبط ببدء اإلنساف على األرض باستدعاء رفع قواعده كما جاء عن أيب ذر
ىم ىم ٍس ًج ود يك ًض ىع ًيف األ ٍىر ً
اؿ« :ال ىػم ٍس ًج يد
ض أ َّىك ىؿ؟ قى ى
ت يىا ىر يس ى
وؿ اللَّ ًو ،أ ُّ
رضي اهلل عنو" :قيػ ٍل ي
ً
اؿ:
ت :ىك ٍم ىكا ىف بػىٍيػنىػ يه ىما؟ قى ى
ىم؟ قى ى
اٟتىىر ياـ» قى ى
ت :يٍبَّ أ ٌّ
صى» قيػ ٍل ي
اؿ :قيػ ٍل ي
اؿ «ال ىػم ٍسج يد األىقٍ ى
ض ىل فً ًيو»"ٍ ،1ب أبرز ارتباطو
ك َّ
صلِّ ٍو ،فىًإ َّف ال ىف ٍ
«أ ٍىربػىعيو ىف ىسنى ن ،يٍبَّ أىيٍػنى ىما أ ٍىد ىرىكٍت ى
الصبلىةي بػى ٍع يد فى ى
بانتهاء اإلنساف على األرض بإبراز كونو ضمن أرض احملشر كما جاء يف مسند أيب يعلى
ض الٍمٍن ىش ًر ائٍػتيوه فىصلُّوا فً ًيو ،فىًإ َّف ص ىبل نة فً ًيو ىكأىلٍ ً
ف
ا١توصلي «" :يى ىو أ ٍىر ي
ى
ي ى
ض الٍ ىم ٍح ىش ًر ىكأ ٍىر ي ى
اؿ « :ىم ٍن ىملٍ يى ٍستى ًبط ٍع أى ٍف
وؿ اللَّ ًو فى ىم ٍن ىملٍ يى ٍستى ًبط ٍع أى ٍف يػىتى ىح َّم ىل إًلىٍي ًو؟ قى ى
ص ىبلةو» ،قيػ ٍلنىا :يىا ىر يس ى
ى
2
يىأٍتًيىوي فىػ ٍلييػ ٍه ًد إًلىٍي ًو ىزيٍػتنا يي ٍسىر يج فً ًيو ،فىًإ َّف ىم ٍن أ ٍىى ىدل إًلىٍي ًو ىزيٍػتنا ىكا ىف ىك ىم ٍن قى ٍد أىتىاهي»" ؛ ليوحي
بارتباطو ببدء حياة اإلنساف كانتهائها بشموؿ عظمتو كأمهيتو من البدء حىت االنتهاء مركرا
بكل العصور ،كأبرز أمهيتو يف البدء بتعظيمو النابع من عظم كسيل البناء كآلتو:

"بالتوحيد ،بالتمجيد ،التقول" ،كأكد ذلك باإلطناب "فإنو بٍت عليو ،فإنو أسس على
التقول" ا١تتضمن "إف" ا١تؤكدة 3ككررىا لئلٟتاح على التأكيد ،كبتعظيم الباين كا١تؤسس:
"بٍت ،أسس" ببناء الفعلُت للمفعوؿ .كأبرز أمهيتو يف االنتهاء بإعادة ذكره بالضمَت
ا١تنفصل" :كىو يف أرض احملشر" ،كاختياره" :يف" دكف" :عند" للتعبَت عن ٤تليتو 4داخل
 1صحيح البخارم  ،3366كصحيح مسلم .520

 2مسند أيب يعلى ا١توصلي ،ح  ،7088ج ،12ص ،523ت .حسُت سليم أسد ،دار ا١تأموف للًتاث ،دمشق1984 ،ـ .كحكم حسُت
سليم أسد :إسناده صحيح .ككرد يف مسند أٛتد ح 27626عن ميمون موالة النيب.
 3انظر تلك الدالل  :الزركشي ،الربىاف يف علوـ القرآف ،ج ،2ص.405
 4انظر دالل يف على احمللي أك الظرفي ا١تكاني  :ابن ىشاـ ،مغٍت اللبيب ،ج ،2ص.513
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الوىم عن قربو منها كعدـ دخولو فيها ،كأكد احمللي بعبطف ا١ترادؼ:
أرض احملشر ٦تا يرفع
Karim Farouk Ahmed ABDELDAİM
قراءة في خطبة الفتح الصالحي لبيت المقد
"كصعيد ا١تنشر".
قراءة في خطبة الفتح الصالحي لبيت المقدس
ملخص
لغوي ،
كبُت البدء كاالنتهاء أبرز ا٠تبطيب جوانب أخرل من أمهيتو بعدة كسائل
ملخصٓتبطب ابن الزكي يف بيت ا١تقدس بعد فتح صبل
يهتم البحث
منها :تذكَت ا١تتلقُت بأنو كاف موطن إبراىيم صلى اهلل عليو كسلم" :فهو موطن أبيكم
األيويب لو،
صبلح
كرصد فتح
ا١تقدس بعد
بتحقيقهايفمنبيت
يهتم البحث ٓتبطبفقاـابن الزكي
أمبل يف
الديندراستها
بينهاٍ ،ب
الفركؽ
مصادرىا
الرٛتن
خليل
١تكان
ا١تعظم
اإلسبلمي
إبراىيم" كىذا التذكَت منفقاـشأنو
صوؿ إىل
أمبل يف
بينها،يفٍب دراستها
استدعاءمصادرىا
بتحقيقها من
دالالهتااٟتديث
األسلويب
ضوءالوا١تنهج
ا١تتلقُت؛ يف
الفركؽكتأثَتىا
كرصداٞتزئي
ا١توركث ك
الكلي

٠تليلو
تعاىل
اهلل
مستوياتاختاره
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نبيكم ٤تمد عليو السبلـ" ليعرب بذكر أيب األنبياء كخا٘تهم عن مشوؿ استحقاقهم السيادة
عليو كل األزمن  .2كمنها :التذكَت بكوف بيت ا١تقدس أكؿ القبلتُت" :كقبلتكم اليت كنتم
zok Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
تصلُّوف إليها يف ابتداء اإلسبلـ" ،كيف ىذا التذكَت أضاؼ القبل إىل الضمَت العائد على y@yahoo.com).
Anahtar Kelimeler: Beyt-ül Makdis, Hutbe, Fetih, İnceleme, Selahaddin.



Yrd. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
Dalı, (karimel_kholy@yahoo.com).

ا١تتلقُت الفاٖتُت كنسب إليهم الصبلة إليو يف ابتداء اإلسبلـ كذلك موافق للواقع الديٍت
ك٥تالف للواقع الزمٍت؛ إذ تنسب القبل األكىل كالصبلة إليها إىل الرسوؿ صلى اهلل عليو
كسلم كا١تسلمُت األكائل ،ك٥تالف ا٠تبطيب الواقع الزمٍت فيو إحياء بأف الفاٖتُت الصبلحيُت
1
 1آؿ عمراف ،اآلي .68 :
1
 2انظر دالل العبطف على الشموؿ :عفت الشرقاكم ،ببلغ العبطف يف القرآف الكرمي ،ص.238

EKEV AKADEMİ DERGİSİ

Yrd. Doç. Dr. Karim Farouk
Ahmed ABDELDAİM

214 /

امتداد للمسلمُت األكائل كتعبَت عن اتصاؿ هنج الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كصحابتو
رضواف اهلل عليهم با١تسلمُت الفاٖتُت يف كل العصور ،كأعاد ا٠تبطيب التذكَت بالقبل
األكىل قبل انتهاء ىذا اٞتزء من ا٠تبطب " :كىو أكؿ القبلتُت" لتأكيد منزلتو؛ إذ جعلو اهلل
تعاىل القبل األكىل للركن الثاين من أركاف دينو القومي يف بدء بعث خاًب أنبيائو كرسلو عليو
كعليهم الصبلة كالسبلـ.
كمنها :تكرار ا٠تبطيب ذكر بيت ا١تقدس عن طريق الضمائر ا١تتصل العائدة
عليو" :قواعده ،فإنو ،بنيانو ،فإنو ،خلفو ،يديو ،قبلتكم ،تصلوف إليها ،ذكرىا اهلل ،صلى
فيو ،بعث اهلل إليو ،ال تشد إال إليو ،ال تعقد إال عليو" لبلستلذاذ بذكره كالرغب يف اتصاؿ
بقائو يف أذىاف ا١تتلقُت ،1كأكد الرغب يف ىذا البقاء يف أذىاهنم بتكرار الضمَت ا١تنفصل:
"فهو موطن ،كىو مقر ،كىو يف أرض احملشر ،كىو يف األرض ا١تقدس  ،كىو البلد ،كىو
ا١تسجد ،كىو أكؿ القبلتُت" فضبل عن التعظيم النابع من اإلشارة إليو بضمَت الغياب كىو
ماثل أماـ أعينهم .2كما كرر ذكره عن طريق تكرار صيغ اسم ا١تكاف" :موطن إبراىيم،
معراج ٤تمد ،مقر األنبياء ،مقصد األكلياء ،مفر الرسل ،مهبط الوحي ،منزؿ تنزؿ األمر
كالنهي ،مسجد" إلبراز العبلق بُت ا١تبلئك كاألنبياء كالرسل كاألكلياء كبُت بيت ا١تقدس
كىي حلو٢تم فيو حلوال دائما" :موطن ،مقر" أك غَت دائم" :معراج ،منزؿ" ،كمن شأف
تلك العبلق إعماؿ الذىن يف سبب اختيار صفوة خلق اهلل بيت ا١تقدس كجه ٢تم كىو
ما يكشف عن قدسيتو كأمهيتو.

1

انظر تلك الدالل  :الزركشي ،الربىاف يف علوـ القرآف ،ج ،2ص .487كانظر دالل تكرار الذكر على االستعذاب٤ :تمد عبد ا١تبطلب،

جدلي اإلفراد كالًتكيب ،ص.141
 2انظر تلك الدالل  :الزركشي ،الربىاف يف علوـ القرآف ،ج ،3ص.326
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قراءة في خطبة الفتح الصالحي
قراءة في خطبة الفتح الصالحي لبيت المقدس
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5
عمل ،معجم اللغ العربي ا١تعاصرة ،مادة خنصر ص .702كفيو" :عقدكا عليو ا٠تناصر :اتفقوا كحافظوا
انظر :أٛتد ٥تتار عمر كفريق 1
عليو".

EKEV AKADEMİ DERGİSİ

Yrd. Doç. Dr. Karim Farouk
Ahmed ABDELDAİM

216 /

اٞتانب العملي لبلتفاؽ كاٟتفاظ عليو كذلك موضح للجدي  ،كحشد ا١تؤكدات السابق
لتأكيد اختصاص األقصى بشد الرحاؿ من شأنو إبراز أمهيتو كقدسيتو بعد اٟترمُت
الشريفُت.
كيف ىذا اٞتزء من ا٠تبطب عاد ا٠تبطيب إىل اإلشارة إىل استحقاؽ الفاٖتُت
ا١تسلمُت السيادة على بيت ا١تقدس عن طريق التعريض بالصليبيُت الذين جعلوا من نبيهم
إ٢تا افًتاء على اهلل تعاىل ،كىذا التعريض هبم ينفي عنهم االستحقاؽ يف السيادة على بيتو
ا١تقدس ،كأحل ا٠تبطيب على ذلك بتأكيد ضبل٢تم ككفرىم ككضع عيسي صلى اهلل عليو
كسلم موضعو من النبوة كالعبودي هلل بعدة كسائل ،منها :التدليل باآليات الشريف .
كتأكيد ضبل٢تم با١تفعوؿ ا١تبطلق كتبيُت غاي الضبلؿ بالوصف" :1كضلوا ضبلال بعيدا".
كتأكي د عبوديتو هلل كنبوتو بتكرار األلفاظ الدال عليهما" :عبده كرسولو ،شرفو اهلل
برسالتو ،كرمو بنبوتو،مل يزحزحو عن رتب عبوديتو".
تشريف الفاتحين باسترداد بيت المقدس ،وفضل بيت المقدس عليهم:
بعد ذكر ا٠تبطيب بعضا من جوانب منزل بيت ا١تقدس كأمهيتو انتقل إىل استثمار
تلك األمهي يف تشريف الفاٖتُت الصبلحيُت بفتحهم بيت ا١تقدس؛ إذ تشريف ا١تس ًًتد
ا١تسًتد ،كىو ما يربز حاج ا١تسلمُت إليو لنيل شرؼ السيادة عليو كشرؼ
حسب منزل
ى
اٞتهاد يف سبيل اهلل الذم قدس ىذا البيت كبارؾ ما حولو .كمن حيثيات التشريف اليت
ذكرىا ا٠تبطيبٗ :تصيص اهلل تعاىل ٢تم بفتح بيت ا١تقدس على أيديهم كاصبطفاء
الشهداء منهم كإثابتو إياىم على جهادىم يف سبيلو ،كىي نعم توجب عليهم ٛتد اهلل
ط فتحهم بيت ا١تقدس بغزكات الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كالفتوحات
عليها .كرب ي
 1انظر ا١تفعوؿ ا١تبطلق كدالالتو :شرح ابن عقيل على ألفي ابن مالك ،ج ،2ص 172كما بعدىا ،ت٤ .تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ،دار
الًتاث ،القاىرة ،ط1980 ،20ـ.
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نشر هبا الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كصحابتو -رضواف اهلل عليهم
اإلسبلمي األكىل اليت
Karim Farouk Ahmed ABDELDAİM
الصالحي لبيت المقد
مشراءة
ٚتيعا -دين اهلل يف أرضو كجاىدكا ملل الشرؾ كالكفر من قر
الفتح كاجملوس
خطبةكاليهود
كيفيالعرب
قراءة في خطبة الفتح الصالحي لبيت المقدس
ملخص
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ا١تقدس بعد
بتحقيقهايفمنبيت
يهتم البحث ٓتبطبفقاـابن الزكي
أمبل يف
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مصادرىا
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فهي
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صوؿ إىل
ضوءالو
أمبلك يف
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مصادرىا
بتحقيقها من
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دالالهتااٟتديث
األسلويب
ا١تنهج
السماءيف
ا١تتلقُت؛
كتأثَتىا
كرصداٞتزئي
الكلي الك

على
ا٠تبطيب
ا١تقدس أحل
بيت
الصبلحيُتالببلغٔتن ؛زل
كالرتباط تشريف
اللغ
ا١تستمد
اٟتديث
األسلويب
ضوء ا١تنهج
ا١تتلقُت؛ يف
الكلي كاٞتزئي
كيب كت
كصرؼمن كتر
صوت
األسلوب من
مستويات
فَتصد
الفاٖتُت كتأثَتىا يفك
جامعا
كتصوير
كثناءكتركيب
كصرؼ
صوت
األسلوب
مستويات
كداللالنظري .
ا١تقوالت
الرسل ك
األخرل
النقدي
ا١تناىج
اإلفادة
منها:مع
بينها
عليو.
لو.
تعظيممنمنا١تلل
فَتصد منزلتو،
الببلغج؛وانب
تذكَتىم ّتوانب أخرل كمن

فتحوري
ا١تقوالت النظ
عليواألخرل
النقدي
ا١تناىج
اإلفادة من
كإمساؾ اهلل الشمس عنبينها مع
مضموفراءة ،صبلح الدين
خبطب  ،فتح ،ق
ت
المفتاحيةك:
الكلمات
ا١تقدس. ،كىو
السبلـ بيمن
يوشع
تمكن
الغركب لي
الكلمات المفتاحية :بيت ا١تقدس ،خبطب  ،فتح ،قراءة ،صبلح الدين.

اٟتديث الشريف" :إف الشمس مل ٖتبس على بشر إال ليوشع ليايل سار إىل بيت
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القدس" .1كتليت فيو كتب اهلل ا١تنزل  .كأمر اهلل تعاىل نبيو موسى صلى اهلل عليو كسلم
وسى إًنَّا لىن
كمن معو باستنقاذه من جبارم زماهنم ١تنزلتو فكاف جواهبم{ :قىاليواٍ يىا يم ى
ً
ك فىػ ىقاتًبل إًنَّا ىاىنىا قى ً
اع يدك ىف}  ،فاستحقوا
ىنت ىكىربُّ ى
بأ ى
ىي
نَّ ٍد يخلى ىها أىبى ندا َّما ىد يامواٍ ف ىيها فىا ٍذ ىى ٍ
عقاب اهلل تعاىل لتقاعسهم كمعصيتهم أمر اهلل كأمر نبيو .كما أعاد تذكَتىم بذكر اهلل
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تعاىل لو يف كتابو العزيز كٔتعجزٌب اإلسراء كا١تعراج.
كقد أشار ا٠تبطيب إىل جانب من جوانب منزل بيت ا١تقدس كىو أف اهلل جعلو
zok Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
سببا ٞتمع الفاٖتُت ا١تسلمُت كلمتهم على اٞتهاد يف سبيلو بعد تناحرىم من أجل األمور y@yahoo.com).
Yrd. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
Anahtar Kelimeler: Beyt-ül Makdis, Hutbe, Fetih, İnceleme, Selahaddin.



الدنيوي  ،كلتوحيد صفوفهم بعد تفرقهم.
1

Dalı, (karimel_kholy@yahoo.com).

مسند أٛتد ،ح ،8298ج ،8ص ،275ت .أٛتد شاكر ،دار اٟتديث ،القاىرة .1995 ،كأكرده البطحاكم يف شرح مشكل اآلثار

( ،)1070( ،)1069كالقبطيعي يف جزء األلف دينار ( .)239كلو ركاي أخرل مبطول أكردىا اٟتاكم يف ا١تستدرؾ على الصحيحُت
( ،)2618كالبطرباين يف ا١تعجم األكسط ( ) 6600تذكر مدين أرحيا .كذكر الشيخ األلباين :أف لو أربع طرؽ عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو
1
كحكمو صحيح كأكرد أقواؿ العلماء يف أف الصواب مدين بيت ا١تقدس ،انظر :األلباين ،سلسل األحاديث الصحيح كشيء من فقهها
كفوائدىا ،ح( ،)202ج ،1ص1 393كما بعدىا ،مكتب ا١تعارؼ ،الرياض1995 ،ـ.
 2ا١تائدة ،اآلي .24 :
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كقد أبرز ا٠تبطيب التشريف كمنزل بيت ا١تقدس كفضلو على الفاٖتُت بعدة
كسائل لغوي  ،منها :اإلطناب يف التعبَت عن اختيار اهلل تعاىل الفاٖتُت الصبلحيُت من
عباده لينالوا فضيل اسًتداد بيت ا١تقدس" :كلوال أنكم ٦تن اختاره اهلل من عباده"
با١ترادؼ الداليل عن طريق العبطف" :كاصبطفاه من سكاف ببلده" كىو مؤكد الصبطفاء
اهلل ٢تم .كاإلطناب يف كصف الفضيل با١توصوؿ كصلتو" :خصكم هبذه الفضيل اليت ال
َياريكم فيها ٣تا ور" كتضمنت ٚتل الصل ٗتصيص الفاٖتُت بفضيل الفتح عن طريق نفي
ا١تشارك فيها كبتقدمي الضمَت العائد عليها على الفاعل" :فيها" ،ككرر القالب الًتكييب
ٞتمل الصل بالعبطف" :كال يباريكم يف شرفها مبار" كالًتادؼ الداليل بُت ٚتل ا١تعبطوؼ
كا١تعبطوؼ عليو لتأكيد ٗتصيصهم بفضيل الفتح كنفي ا١تشارك كا١تنافس فيها ،كأحل
ا٠تبطيب على تأكيد ٗتصيصهم بفضيل الفتح بتقدمي شبو اٞتمل ا١تتضمن ضمَتا عائدا
على الفاٖتُت على الفاعل" :ظهرت على أيديكم ا١تعجزات النبوي " ،كبإعادة ذكر لفظ
التخصيص كإتباعو با١ترادؼ الداليل عن طريق العبطف" :فلو ا١تن عليكم بتخصيصكم
هبذه النعم  ،كترشيحكم ٢تذه ا٠تدم ".
كمنها :شغل مساح ال بأس هبا يف أذىاف ا١تتلقُت باستدعاء الفتوحات
اإلسبلمي األكىل اليت كانت جهادا ضد ٚتيع ملل الكفر من أجل نشر دين اهلل كاعتمد
على اإلطناب بالعبطف لتفصيل تلك الفتوحات إٟتاحا على استدعائها" :ظهرت على
أيديكم ا١تعجزات النبوي  ،كالوقعات البدري  ،كالعزمات الصديقي  ،كالفتوح العمري ،
كاٞتيوش العثماني  ،كالفتكات العلوي  ،جددًب لئلسبلـ أياـ القادسي  ،كالوقعات الَتموكي ،
كا١تنازالت ا٠تيربي  ،كا٢تجمات ا٠تالدي " ،كىذا االستدعاء ا١تفصل يعد تشريفا ٢تم بأهنم
على هنج الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كصحابتو كسبب التشريف ىو اسًتدادىم بيت
ا١تقدس ،كاعتمد على التوازم بُت مكونات الفواصل إلحداث أثر موسيقي يعزز
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االستدعاء يف أذىاهنم ،كمن البلفت للنظر أف ا٠تبطيب صاغ اٞتمل األكىل اليت ربط هبا
Karim Farouk Ahmed ABDELDAİM
الصالحي لبيت المقد
الفتح
خطبة
في
اءة
بُت اسًتداد بيت ا١تقدس كالفتوحات اإلسبلمي األكىل يف قر
قالب ا٠ترب ا١تعتمد على الفعل
قراءة في خطبة الفتح الصالحي لبيت المقدس
ملخصفتح
ا١تاضي الداؿ على التحقيق" :ظهرت على أيديكم ا١تعجزات النبوي " دكف التشبيو:
ملخصٓتبطب ابن الزكي يف بيت 1ا١تقدس بعد فتح صبل
يهتم البحث
بيت ا١تقدس كالفتوحات اإلسبلمي األكىل ،ليخرج عن إمكاني كجود مفارق بينهما إىل
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الديندراستها
بينهاٍ ،ب
الفركؽ
مصادرىا
الصبلحي
فتح
ال
بُت
فرؽ
ال
بأنو
يوحي
بتحقيقهاعنمنالتشبيو
ٖتقيق االتفاؽٔ ،تعٌت أففقاـالعدكؿ
صوؿ إىل
أمبل يف
بينها،يفٍب دراستها
مصادرىا
دالالهتااٟتديث
األسلويب
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ا١تقوالت النظري
الكلمات األخرل
اإلفادة من ا١تناىج النقدي
ا١تسلمُت أم كاحدة ضدبينها
ا١تقدس. ،خبطب  ،فتح ،قراءة ،صبلح الدين
المفتاحيةك :بيت
مللمعالكفر.
الكلمات المفتاحية :بيت ا١تقدس ،خبطب  ،فتح ،قراءة ،صبلح الدين.

كبعد ٘تهيد ا٠تبطيب بوضع اسًتداد بيت ا١تقدس يف مرتب الفتوحات األكىل انتقل
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إىل نتيج ىذا الوضع ا١تتمثل يف اٞتزاء على االسًتداد مستثمرا اٞتزاء يف تشريف آخر
يستمد قيمتو من عظم اجملازم سبحانو كتعاىل" :فجزاكم اهلل عن نبيو ٤تمد صلى اهلل
عليو كسلم أفضل اٞتزاء ،كشكر لكم ما بذلتموه من مهجكم يف مقارع األعداء ،كتقبل
منكم ما تقربتم بو إليو من مهراؽ الدماء ،كأثابكم اٞتن فهي دار السعداء" كصاغ
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ا٠تبطيب اٞتزاء يف الدعاء بالفعل ا١تاضي" :جزاكم ،شكر لكم ،تقبل منكم ،أثابكم"
دكف ا١تضارع إلضفاء ٖتقق اٟتدكث على اٞتزاء بإذف اهلل ،كأحل عليو بتكرار الدعاء،
zok Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
كبا١ترادؼ الداليل" :بذلتموه ،تقربتم بو" ،كمشولو ٚتيع الفاٖتُت من شهداء كجرحى كمن y@yahoo.com).
Anahtar Kelimeler: Beyt-ül Makdis, Hutbe, Fetih, İnceleme, Selahaddin.



Yrd. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
Dalı, (karimel_kholy@yahoo.com).

 1توضيح ذلك أف التشبيو يكوف بُت طرفُت بينهما اشًتاؾ من كجو كافًتاؽ من كجو آخر كيببطل التشبيو بتماـ االشًتاؾ بُت البطرفُت أك ٘تاـ
االفًتاؽ بينهما ،كىو ا١تفهوـ من قوؿ السكاكي" :ال خيفى عليك أف التشبيو مستدع طرفُت مشبها كمشبها بو كاشًتاكا بينهما من كجو كافًتاقا
من آخر مثل أف يشًتكا يف اٟتقيق كخيتلفا يف الصف أك بالعكس فاألكؿ كاإلنسانُت إذا اختلفا صف طوال كقصرا ،كالثاين كالبطويلُت إذا اختلفا
حقيق إنسانا كفرسا ،كإال فأنت خبَت بأف ارتفاع االختبلؼ من ٚتيع الوجوه حىت التعيُت يأىب التعدد فيببطل التشبيو ألف تشبيو الشيء ال
يكوف إال كصفا لو ٔتشاركتو ا١تشبو بو يف أمر كالشيء ال يتصف بنفسو1،كما أف عدـ االشًتاؾ بُت الشيئُت يف كجو من الوجوه دينعك ٤تاكل
التشبيو بينهما" مفتاح العلوـ ،ص ،1439ت .عبد اٟتميد ىنداكم ،دار الكتب العلمي  ،بَتكت2000 ،ـ .كانظر أيضا٤ :تمد عبد ا١تبطلب،
بناء األسلوب يف شعر اٟتداث  ،ص.28
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مل يصب" :1من مهجكم ،من مهراؽ الدماء" ،كبتكرار ا١تادة اللغوي للجزاء" :جزاكم
أفضل اٞتزاء" كتبيُت كصفو" :2أفضل" ليقابل أفضلي بيت ا١تقدس ا١تسًتد بإذف اهلل.
كلعلو ىذا اٞتانب من جوانب تشريف الفاٖتُت دعاىم ا٠تبطيب إىل احملافظ على بيت
ا١تقدس سبب التشريف" :فاقدركا -رٛتكم اهلل -ىذه النعم حق قدرىا ،كقوموا هلل تعاىل
بواجب شكرىا".
كالرتباط التشريف بأمهي بيت ا١تقدس أعاد ا٠تبطيب إبراز جوانب أخرل من
جوانب منزلتو كقدسيتو ،منها :إبراز عظم النتائج ا١تتسبب عن فتحو" :فهذا ىو الفتح
الذم فتحت لو أبواب السماء ،كتبلجت بأنواره كجوه الظلماء .كابتهج بو ا١تبلئك
ا١تقربوف ،كقر بو عيننا األنبياء كا١ترسلوف" ،كأكد السبب كىو الفتح بضمَت الفصل" :3ىو"
كاٟتاج إىل التأكيد نابع من تعدد نتائجو كعظمتها ،كإبراز عظم الفواعل ا١تتأثرين
بفتحو" :ا١تبلئك  ،األنبياء كا١ترسلوف" ،كاإلشارة إليو" :ىذا" لصح ٘تييزه كاستحضاره يف
الذىن بوضعو يف نبطاؽ احملسوسات ،4كبناء الفعل للمفعوؿ" :فتحت" لتعظيم فاعل
النتيج األكىل ٦تا يضفي العظم على سببها ،كتقوي العبلق ا١تنبطقي بإقام عبلق صوتي
بُت السبب كالنتيج عن طريق اٞتناس" :الفتح ،فتحت" ،كقصر النتائج ا١تتعددة على
السبب بتقدمي الضمَت العائد على الفتح على الفواعل" :فتحت لو ،تبلجت بأنواره،
ابتهج بو ،قر بو" ،كحلق ا٠تبطيب ٓتيالو ليضفي على نتيج التأثر بالفتح صف العموـ
بشمولو أىل السماء كاألرض" :فيوشك أف تكوف التهاين بو بُت أىل ا٠تضراء ،أكثر من
1

كذلك الحتماؿ" :تقربتم بو إليو من مهراؽ الدماء" الدالل على دماء الفاٖتُت الذين أصيبوا كالدالل على إسال الفاٖتُت دماء الكفار

الصليبيُت ،كالدماء يف اٟتالُت للتقرب إىل اهلل.
 2انظر ا١تفعوؿ ا١تبطلق كدالالتو كما ينوب عنو :ابن عقيل ،شرح ابن عقيل على ألفي ابن مالك ،ج ،2ص 172كما بعدىا.
 3انظر تلك الدالل  :الزركشي ،الربىاف يف علوـ القرآف ،ج ،2ص.409
 4انظر تلك الدالل  :عبد ا١تتعاؿ الصعيدم ،بغي اإليضاح ،ج ،1ص.67
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التهاين بو بُت أىل الغرب اء" ،كيف ىذا التعبَت إشارة إىل أمهي الفتح كقدسي بيت ا١تقدس
Karim Farouk Ahmed ABDELDAİM
الصالحي لبيت المقد
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الفتحالبشر عن
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قراءة في خطبة الفتح الصالحي لبيت المقدس
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ا١تقوالت النظري
الكلمات األخرل
بينها مع اإلفادة من ا١تناىج النقدي
ا١تقدس. ،خبطب  ،فتح ،قراءة ،صبلح الدين
المفتاحيةك :بيت
الكلمات المفتاحية :بيت ا١تقدس ،خبطب  ،فتح ،قراءة ،صبلح الدين.

الوقوع" :يوشك".
كمنها :االعتماد يف إبراز أمهي بيت ا١تقدس كعظمتو على االستفهاـ كىو إشارة

in'in Beyt-ul Makdis'in Fetihindeki Hutbesini İnceleme

من اهلل هبا على الفاٖتُت
إىل ٕتاكز ا٠تبطيب إثبات أف اسًتداد بيت ا١تقدس نعم َّ
الصبلحيُت إىل مبطالبتهم بالفعل ا١تقابل للنعم " :فماذا لو عليكم من النعم بأف جعلكم
اٞتيش الذم يفتح على يديو البيت ا١تقدس يف آخر الزماف" ،كاالستفهاـ يضمن تفاعل
ا١تتلقُت م ع ا٠تبطيب فضبل عن شغل األذىاف بالتفكَت يف طرؽ مقابل النعم  .كأكد
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Beyt-ul Makdis'in Fetihindeki Hutbesini İnceleme
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ma; Selahaddin'in Beyt-ül Makdisi fethetmesinden sonra İbni
ettiği hutbesini ele almaktadır. Hutbenin kaynakları
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ıkları ortaya Bu
çıkarılacaktır.
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ve modern
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fethetmesinden sonra İbni
da okuyucular
üzerindeki
incelenecektir.
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eleştirikaynakları araştırılacak,
Zeki’nin oradairad
ettiğietkisi
hutbesini
ele almaktadır.
Hutbenin
anılacaktır.
aralarındaki farklılıkları ortaya çıkarılacaktır. Ayrıca dil, belagat ve modern üslup
yaklaşımları ışığında okuyucular üzerindeki etkisi incelenecektir. Edebi eleştiri
Beyt-ül
Makdis, Hutbe,
Fetih, İnceleme, Selahaddin.
teorilerinden
faydalanılacaktır.

العظم ب االستفهاـ التقريرم النابع من عدـ جهل ا١تتلقي ٔتا استفهم عنو" :2أليس ىو
البيت الذم ذكره اهلل يف كتابو" ،كأسهم العدكؿ عن األسلوب ا٠تربم إىل االستفهاـ
zok Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
لتقرير أمهي بيت ا١تقدس من جه ذكر اهلل تعاىل إياه يف كتابو؛ يف تفاعل ا١تتلقُت مع y@yahoo.com).
Anahtar Kelimeler: Beyt-ül Makdis, Hutbe, Fetih, İnceleme, Selahaddin.



Yrd. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
Dalı, (karimel_kholy@yahoo.com).

ا٠تبطيب كالتفاعل أدعى إىل تقرير تلك األمهي  ،كأحل على أمهيتو من تلك اٞته با١ترادؼ

 1انظر دالل الكناي على إثبات الصف للموصوؼ :عبد القاىر 1
اٞترجاين ،دالئل اإلعجاز ،ص ،306ت٤ .تمود ٤تمد شاكر ،ا٠تا٧تي،
القاىرة ،ط2004 ،5ـ.
1
 2انظر دالل االستفهاـ على التقرير كا١تقصود بالتقرير :عبد ا١تتعاؿ الصعيدم ،بغي اإليضاح ،ج ،2ص.39
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الداليل عن طريق العبطف" :كنص عليو يف خبطابو" ،كبإيراد دليل الذكر كىو اآلي األكىل
من سورة اإلسراء اليت تربز أمهي بيت ا١تقدس ا١تكاني يف معجزٌب اإلسراء كا١تعراج.
كيعد تكرار ا٠تبطيب لبلستفهاـ التقريرم إٟتاحا على إبراز منزل بيت ا١تقدس
كتقرير تلك ا١تنزل يف أذىاف ا١تتلقُت على اعتبار أهنا حقيق ال جداؿ فيها" :أليس ىو
البيت الذم عظمتو ا١تلل؟  ..أليس ىو البيت الذم أمسك اهلل عز كجل ألجلو الشمس
على يوشع أف تغرب؟  ..أليس ىو البيت الذم أمر اهلل موسى أف يأمر قومو باستنقاذه
فلم َيبو إال رجبلف؟" .كاعتمد ا٠تبطيب يف ىذا التقرير على التذكَت بارتباط بيت ا١تقدس
ٔتعجزات اهلل تعاىل ا٠تارق لقوانُت البطبيع اليت اعتادىا البشر كمنها معجزتا اإلسراء
كا١تعراج ،كمعجزة إمساؾ اهلل الشمس عن الغركب ألجل فتح بيت ا١تقدس كقصر تلك
ا١تعجزة على بيت ا١تقدس عن طريق تقدمي اجملركر ا١تتضمن ضمَتا عائدا عليو على
ا١تفعوؿ" :أمسك اهلل عز كجل ألجلو الشمس".
كأبرز ا٠تبطيب فضل بيت ا١تقدس على ا١تسلمُت الفاٖتُت بعدة كسائل ،منها:
ا١تقابل الداللي بينهم كبُت بٍت إسرائيل زمن موسى صلى اهلل عليو كسلم كخلوصها لصاحل
الفاٖتُت الصبلحيُت ،كلكوف ا١تقياس يف ا١تقابل ىو اتباع أكامر اهلل تعاىل يف اٞتهاد من
أجل بيت ا١تقدس فتحقيق ا١تقابل ألفضلي الفاٖتُت الصبلحيُت -الذين استجابوا بالفعل
لنداء بيت اهلل ا١تقدس كاسًتدكه كطهركه -على بٍت إسرائيل الذين تقاعسوا كعصوا أمر
اهلل؛ معرب عن فضل بيت ا١تقدس على الفاٖتُت يف ٖتقيق تلك األفضلي " :أليس ىو
البيت الذم أمر اهلل موسى أف يأمر قومو باستنقاذه فلم َيبو إال رجبلف ،1كغضب عليهم
1
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عقوب للعصياف .فاٛتدكا اهلل الذم أمضى عزائمكم ١تا نكلت عنو
أل جلو فألقاىم يف التيو
Karim Farouk Ahmed ABDELDAİM
الصالحي لبيت المقد
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ملخصٓتبطب ابن الزكي يف بيت ا١تقدس بعد فتح صبل
يهتم البحث
ا١تسلمُت ،كبا١تفارق بُت تفضيل اهلل بٍت إسرائيل على العا١تُت قبل اإلسبلـ" :كقد فضلهم
األيويب لو،
صبلح
كرصد فتح
ا١تقدس بعد
بتحقيقهايفمنبيت
يهتم البحث ٓتبطبفقاـابن الزكي
أمبل يف
الديندراستها
بينهاٍ ،ب
الفركؽ
مصادرىا
ا١تفارق
تلك
كعمق
،
"
نكلت
"
:
كجبنهم
كتقاعسهم
على العا١تُت" كبُت عصياهنم أمر اهلل
صوؿ إىل
أمبل يف
بينها،يفٍب دراستها
فقاـ بتحقيقها من مصادرىا
دالالهتااٟتديث
األسلويب
ضوءالوا١تنهج
ا١تتلقُت؛ يف
الفركؽكتأثَتىا
كرصداٞتزئي
الكلي ك
الفاٖتُت
األسلوب أف
مستوياتعرب عن
ا١تفارق ت
"قد"،1
التفضيل بػ:
بتأكيد البطرؼ الثاين كىو
اللغ
ا١تستمد
اٟتديث
األسلويب
ا١تنهج
فَتصدضوء
كىذهيف
ا١تتلقُت؛
الكلي كاٞتزئي
كيب كت
كصرؼمن كتر
صوت
من
الببلغ ؛
كتأثَتىا يفك
2
جامعا
كتصوير
كيب
النقديكتر
كصرؼ
منصوت
مستويات
فَتصد
الببلغ ؛
كداللالنظري .
ا١تقوالت
األخرل ك
ا١تناىج
بينها مع
كتبطهَتىم
ٞتهادىم
الفعلي
اإلفادةمناقع
األسلوببالو
اليهود
من صفوة
الفضل
ا١تسلمُت يف مرتب أعلى كيف

ا١تقوالت النظري
األخرل
النقدي
اإلفادة من
مقياس التفضيل بيت بينها
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أفضلي الفاٖتُت الصبلحيُت على اليهود بتعميم أفضلي الفاٖتُت الصبلحيُت على ٚتيع

in'in Beyt-ul Makdis'in Fetihindeki Hutbesini İnceleme

من تقاعس عن اسًتداده ٦تن سبقهم من األمم على اختبلفهم" :ككفقكم ١تا خذؿ فيو
من كاف قبلكم من األمم ا١تاضُت" ،كذكره العاـ" :األمم ا١تاضُت" بعد ا٠تاص" :بنو
إسرائيل" يعد تأكيدا 3على أفضلي الفاٖتُت الصبلحيُت عليهم.
كمنها :قصر ٚتع اهلل كلم الفاٖتُت الصبلحيُت على بيت ا١تقدس ٦تا جعلو
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dil, belagat
ve modern
araştırma; Ayrıca
Selahaddin'in
Beyt-ül
Makdisiüslup
fethetmesinden sonra İbni
da okuyucular
üzerindeki
incelenecektir.
Edebi
eleştirikaynakları araştırılacak,
Zeki’nin oradairad
ettiğietkisi
hutbesini
ele almaktadır.
Hutbenin
anılacaktır.
aralarındaki farklılıkları ortaya çıkarılacaktır. Ayrıca dil, belagat ve modern üslup
yaklaşımları ışığında okuyucular üzerindeki etkisi incelenecektir. Edebi eleştiri
Beyt-ül
Makdis, Hutbe,
Fetih, İnceleme, Selahaddin.
teorilerinden
faydalanılacaktır.

السبب الوحيد ٞتمعهم ،كذلك بتقدمي شبو اٞتمل ا١تتضمن ضمَتا عائدا عليو على
ا١تفعوؿٚ" :تع ألجلو كلمتكم" ،كأكد ذلك القصر بالتعبَت عن ثبوت فضل بيت ا١تقدس

Anahtar Kelimeler: Beyt-ül Makdis, Hutbe, Fetih, İnceleme, Selahaddin.

zok Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
y@yahoo.com).

Yrd. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
Dalı, (karimel_kholy@yahoo.com).
ً
ً
ً

ً
ً
ً ً
ك فىػ ىقاتًبل إًنَّا ىاىنىا قى ً
ُت {}25
اع يدك ىف { }24قى ى
اؿ ىر ِّ
ب إً ِّين ال أ ٍىمل ي
ىنت ىكىربُّ ى
ُت الٍ ىق ٍوـ الٍ ىفاسق ى
ك إًالَّ نػى ٍفسي ىكأىخي فىافٍػير ٍؽ بىػٍيػنىػىنا ىكبػى ٍ ى
ىي
بأ ى
ف ىيها فىا ٍذ ىى ٍ
ً
ً
ً
ً
ُت ىسنى ن يىتً ييهو ىف ًيف األ ٍىر ً
ُت {}26
قى ى
ٍس ىعلىى الٍ ىق ٍوـ الٍ ىفاسق ى
اؿ فىًإنػ ىَّها ي٤تىَّرىم ه ىعلىٍي ًه ٍم أ ٍىربىع ى
ض فىبلى تىأ ى
 1انظر دالل قد على التحقيق كالتأكيد :ابن ىشاـ ،مغٍت اللبيب ،ج ،2ص ،544ت .عبد اللبطيف ٤تمد ا٠تبطيب ،السلسل الًتاثي ،
الكويت2000 ،ـ.

 2التعبَت بالصفوة ألف ا١تقصودين بالذكر ىنا من عاصركا ن بيهم موسى عليو الصبلة كالسبلـ كعلى الرغم من ىذا عصوه كتقاعسوا عن أمره يف
دخوؿ بيت ا١تقدس ،كإف كانت الصفوة يف تلك ا١ترتب الدكني فما باؿ 1
العصابات الصهوني اآلف.

3
على االعتناء با٠تاص :علي اٞتارـ كمصبطفى أمُت ،الببلغ الواضح  ،ص ،241مكتب اآلداب ،القاىرة،
انظر دالل ذكر العاـ بعد ا٠تاص 1
2002ـ .كانظر داللتو على التأكيد :الزركشي ،الربىاف يف علوـ القرآف ،ج ،2ص.471

EKEV AKADEMİ DERGİSİ

Yrd. Doç. Dr. Karim Farouk
Ahmed ABDELDAİM

224 /

يف ٚتع كلم ا١تسلمُت الفاٖتُت على اعتباره نقبط الفصل بُت التشتت كاٞتمع كذلك
با١تقابل  1بُت حا٢تم من الشتات كالتفرؽ قبل التوجو للفتح كبُت االجتماع من أجل
الفتحٚ" :تع ،شىت" .كأحل ا٠تبطيب على تأكيد فضلو عليهم بالتكرار الداليل لتقرير ذلك
الفضل يف أذىاهنم كذلك باعتباره نقبط الفصل بُت ما كانوا عليو من االقتتاؿ الداخلي
من أجل ا١تصاحل الدنيوي  2مدة مستغرق يف الزمن" :أف كنتم" كبُت ما صاركا عليو من
نيل شرؼ إضافتهم إىل الضمَت العائد على اهلل تعاىل" :كجعلكم بعد أف كنتم جنودا
ألىويتكم جنده" ،كعدؿ ا٠تبطيب أفقيا با١تفعوؿ كالضمَت ا١تضاؼ إليو" :جنده"
ليضعهما يف بؤرة اىتماـ ا١تتلقُت باحتبلؿ كلم الفاصل  ،كيكوف آخر ما يقرع أٝتاعهم
منها إضافتيهم إىل الضمَت العائد على اهلل تعاىل ،كمن شأف ىذا العدكؿ زيادة تقرير فضل
بيت ا١تقدس عليهم إذ حو٢تم من االقًتاف باألىوي " :أىويتكم" إىل جند اهلل تعاىل .كما
أحل على تقرير ذلك الفضل باإلطناب ا١تفصل للعبلق ا١تنبطقي ا١تتمثل يف أسباب كوهنم
جند اهلل الذين طهركا بيت ا١تقدس من الشرؾ كاألدناس كإماط األذل عن طرؽ ا١تبلئك
كالنتائج ا١تًتتب عليها من استغفار ا١تبلئك ٢تم كالصبلة عليهم كذلك غاي الفضل من اهلل

تعاىل " :كشكركم ا١تبلئك ا١تنزلوف على ما أىديتم إىل ىذا البيت من طيب التوحيد،
كنشر التقديس كالتمجيد كالتحميد .كما أمبطتم عن طرقهم فيو من أذل الشرؾ كالتثليث،
كاالعتقاد الفاجر ا٠تبيث .فاآلف تستغفر لكم أمبلؾ السموات ،كتصلي عليكم الصلوات
ا١تباركات" ،كدعم تقرير فضل بيت ا١تقدس عليهم بقصر استغفار ا١تبلئك ٢تم دكف
غَتىم كالصبلة عليهم تعظيما ٞتهادىم يف اسًتداده كذلك بتقدمي الضمَت العائد عليهم
 1انظر أثر ا١تقابل يف ثبوت الدالل  :عفت الشرقاكم ،ببلغ العبطف يف القرآف الكرمي ،ص.214

 2انظر أحواؿ اجملتمع اإلسبلمي قبيل اٟتركب الصليبي كما ٗتللو من صراعات داخلي كخارجي يف أقبطار الدكل اإلسبلمي ٤ :تمود شليب ،حياة
صبلح الدين ،ص 11كما بعدىا ،دار اٞتيل ،بَتكت ،ط1989 ،3ـ.
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على الفاعل" :أمبلؾ" كا١تفعوؿ بو" :الصلوات"كتضمن القصر إشارة إىل نقبط الفصل
Karim Farouk Ahmed ABDELDAİM
الصالحي لبيت المقد
الزمٍت بيت ا١تقدس بُت حا٢تم قبل الفتح كبعده" :فاآلف".قراءة
الفتحالنتيج :
خطبة بربط
كدعمفيالقصر
قراءة في خطبة الفتح الصالحي لبيت المقدس
ملخصريق
"استغفار ا١تبلئك ٢تم كصبلهتم عليهم" بالسبب" :تبطهَتىم بيت ا١تقدس" عن ط
ملخصٓتبطب ابن الزكي يف بيت ا١تقدس بعد فتح صبل
يهتم البحث
صورتُت اعتمد فيهما على تقابل طريف التشبيو يف األكىل منهما لبطريف التشبيو يف الثاني :
األيويب لو،
صبلح
كرصد فتح
ا١تقدس بعد
بتحقيقهايفمنبيت
يهتم البحث ٓتبطبفقاـابن الزكي
أمبل يف
الديندراستها
بينهاٍ ،ب
الفركؽ
مصادرىا
يف
ا١تتمثل
السبب
ير
ر
تق
يف
أثر
مصادرىاك
أذلمنالشرؾ"
كإماط
صوؿ إىل
أمبل يف
بينها،يفٍب دراستها
بتحقيقها
"إىداء طيب التوحيد ،فقاـ
دالالهتااٟتديث
األسلويب
ضوءالوا١تنهج
ا١تتلقُت؛ يف
الفركؽكتأثَتىا
للتقابلزئي
كرصداٞت
الكلي ك

بلصوؽ
باإلحياء
التقرير
كدعم
األذل
البطيبئي كإماط
مظاىر التبطهَت من إىداء
اللغ
ا١تستمد
اٟتديث
األسلويب
ذلكا١تنهج
فَتصدضوء
ا١تتلقُت؛ يف
الكلي كاٞتز
كيب كت
كصرؼمن كتر
صوت
من
األسلوب
مستويات
الببلغ ،؛
كتأثَتىا يفك
جامعا
كتصوير
كيب
النقديكتر
كصرؼ
صوت
األسلوب
ا١تقدسمستويات
لبيت؛ فَتصد
البطيب الذم قدموه ىديكالببلغ
كداللالنظري .
ا١تقوالت
األخرل ك
ا١تناىج
اإلفادةمنمن
مع
بينها
الصليبيوف
أحدثو
الذم
األذل
لصوؽ
بالتوحيد ،ك

ا١تقدس. ،
ا١تقوالت النظري
الكلماتمااألخرل
النقدي
اإلفادة.1من كا١تناىج
بالشرؾ؛ عن طريق نزع بينها
التقديس،راءة ،صبلح الدين
التوحيد،خبطب  ،فتح ،ق
المفتاحيةك :بي
ا١تعقوالت:ت "
أدخل فيه
أداةمعالتشبيو
الكلمات المفتاحية :بيت ا١تقدس ،خبطب  ،فتح ،قراءة ،صبلح الدين.

التمجيد ،التحميد" ،ك"الشرؾ ،التثليث ،االعتقاد الفاجر ا٠تبيث" يف عامل احملسوسات:

in'in Beyt-ul Makdis'in Fetihindeki Hutbesini İnceleme

2
أسهم
ما
كىو
"طيب ،نشر" ،ك"أذل" لتكوف تلك ا١تعقوالت أكثر إدراكا يف األذىاف
Selahaddin'in
Beyt-ul Makdis'in Fetihindeki Hutbesini İnceleme
Öz
ma; Selahaddin'in Beyt-ül Makdisi fethetmesinden sonra İbni
باٟتس
ا١تعقوالت
kaynaklarıإدراؾ
ديثل
كما
يف تقرير النتيج شكر ا١تبلئك ٢تم بسبب جهادىم،
ettiği hutbesini ele
almaktadır.
Hutbenin
araştırılacak,
Öz
ıkları ortaya Bu
çıkarılacaktır.
dil, belagat
ve modern
araştırma; Ayrıca
Selahaddin'in
Beyt-ül
Makdisiüslup
fethetmesinden sonra İbni
da okuyucular
üzerindeki
eleştiri
عن
النإت
incelenecektir.العبطرة
ائح
 Edebiمنو
تنبعث
الذم
araştırılacak,ا١تقدس
مناسب ٟتاؿ مكاف ا٠تبطب بيت
Zeki’nin oradairad
ettiğietkisi
hutbesini
الركele
almaktadır.
Hutbenin
kaynakları
anılacaktır.
aralarındaki farklılıkları ortaya çıkarılacaktır. Ayrıca dil, belagat ve modern üslup
الصورةyaklaşımları
كضوحışığında
okuyucular
أحل üzerindeki
etkisi
incelenecektir.
تبطهَته ٔتاء الورد على eleştiri
ا٠تبطيب على
الصليبيُت .ك
Edebiدنس
أيديهم من
Beyt-ül
Makdis, Hutbe,
Fetih, İnceleme, Selahaddin.
teorilerinden
faydalanılacaktır.

األكىل ْتشد األصوات ذات الوضوح السمعي 3فضبل عن تكرارىا يف طريف الصورة:
"طيب كنشر"" ،التوحيد كالتقديس كالتمجيد كالتحميد" ،من صوت اللُت" :يػ ػػ" كأصوات
zok Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
شديدة" :ط ،ب ،ت ،د ،ؽ" ،كأصوات متوسبط ٣تهورة" :ؿ ،ف ،ـ" ،كأصوات ٣تهورةy@yahoo.com). :
Anahtar Kelimeler: Beyt-ül Makdis, Hutbe, Fetih, İnceleme, Selahaddin.



Yrd. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
1
Dalı, (karimel_kholy@yahoo.com).

"ر ،ج" .4كيف الصورة الثاني حشد ا٠تبطيب أصوات الصفَت" :ذ ،ش ،ث ،ؼ" ا١توحي
1

قاؿ ابن األثَت" :إف التشبيو ا١تضمر أبلغ من التشبيو ا١تظهر كأكجز أما كونو أبلغ فلجعل ا١تشبو مشبها بو من غَت كاسبط أداة فيكوف ىو

إياه" ،انظر :ابن األثَت ،ا١تثل السائر ،ج ،1ص 377كما بعدىا.

 2قاؿ ابن األثَت عنو أنو أبلغ أقساـ التشبيو لتمثيلو ا١تعاين ا١توىوم بالصور ا١تشاىدة ،انظر :ابن األثَت ،ا١تثل السائر ،ج ،1ص.381
 3من األصوات ذات الوضوح السمعي أصوات اللُت كاألصوات ا١تتوسبط 1كاجملهورة كالشديدة ،انظر ذلك :إبراىيم أنيس ،األصوات اللغوي ،

ص 27كما بعدىا.
1
 4انظر تفصيل أصوات اللُت كاألصوات الشديدة كاجملهورة كا١تتوسبط  :إبراىيم أنيس ،األصوات اللغوي  ،ص.28-21
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باالنتشار كالتفشي 2بُت طريف الصورة" :أذل"" ،الشرؾ كالتثليث كاالعتقاد الفاجر
ا٠تبيث" كالصفَت مناسب للتعبَت عن انتشار أدناس الصليبيُت يف بيت ا١تقدس قبل
اسًتداده منهم ،كانتشار األدناس يوحي ّتهد الفاٖتُت يف إزالتها ٔتا استحقوا بو الشكر
كاالستغفار.
استرداد بيت المقدس نعمة تقتضي الشكر والحفاظ عليها:
بعد إبراز ا٠تبطيب فضل بيت ا١تقدس على الفاٖتُت كما نتج عنو من نيل
اٟتظوات يف الدنيا كاآلخرة كىو ما يغببطهم عليها ا١تسلموف بعدىم؛ انتقل إىل توجيو
الفاٖتُت إىل شكر نعم اهلل عليهم بأف جعلهم من خَت عباده الذين استجابوا لنداء بيتو
ا١تقدس فأثاهبم فضبل يف اآلخرة يلزـ عليهم اٟتفاظ عليو بقي حياهتم بتقول اهلل ،كفضبل
يف الدنيا بالتمتع بالصبلة يف مصلى الرسوؿ با١تبلئك كاألنبياء عليهم السبلـ كالتمتع
بشرؼ القياـ على خدم البيت الذم قدسو اهلل كىو ما يلزمهم باٟتفاظ عليو كاستئناؼ
اٞتهاد لتبطهَت ما حولو من دنس الكفر.
كقد أبرز ا٠تبطيب تلك النعم كما يقتضيها من احملافظ عليها بعدة كسائل لغوي ،
منها :االعتماد على البطلب ٟتث الفاٖتُت على اٟتفاظ على بيت ا١تقدس كعلى ما أثاهبم
اهلل تعاىل باسًتداده" :احفظوا ىذه ا١توىب ى فيكم" ،كتأكيد اٟتث با١ترادؼ الداليل لضماف
استجابتهم للبطلب" :كاحرسوا ىذه النعم ى عندكم" ،كاإلٟتاح على اٟتث بتكرار البطلب:

"احذركا ،خذكا ،جاىدكا ،احذركا" كاإلٟتاح يكشف عن رغب ا٠تبطيب الشديدة يف
اٟتفاظ على بيت ا١تقدس ١تنزلتو كفضلو على ا١تسلمُت ،كمهد ا٠تبطيب لئلٟتاح عليهم

 1انظر ا١تقصود بأصوات الصفَت كتفصيلها :إبراىيم أنيس ،األصوات اللغوي  ،ص 66كما بعدىا.
 2انظر إحياء األصوات بدالل نابع من صفاهتا :إبراىيم أنيس ،دالل األلفاظ ،ص.65
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بالدعاء ٢تم عن طريق االعًتاض" :1رٛتكم اهلل" لضماف استجابتهم للبطلب كالتخفيف
Karim Farouk Ahmed ABDELDAİM
الصالحي لبيت المقد
منبطقي فيبُتخطبة
من كطأة اإلٟتاح اآلٌب بعده ،كما أكجد باالعًتاض عبلق قراءة
الفتح ا١تتمثل
االستجاب
قراءة في خطبة الفتح الصالحي لبيت المقدس
ملخصعلى
يف تقول اهلل كاٟتفاظ على بيت ا١تقدس على اعتبارمها سببُت كبُت رٛت اهلل إياىم
ملخصٓتبطب ابن الزكي يف بيت ا١تقدس بعد فتح صبل
يهتم البحث
اعتبارىا نتيج ٢تما ٦تا مثل إغراء ٢تم لبلستجاب إىل البطلب.
األيويب لو،
صبلح
كرصد فتح
ا١تقدس بعد
بتحقيقهايفمنبيت
يهتم البحث ٓتبطبفقاـابن الزكي
أمبل يف
الديندراستها
بينهاٍ ،ب
الفركؽ
مصادرىا
على
ا١تقدس
بيت
على
اٟتفاظ
عن
صوؿ إىل
أمبل يف
بينها،يفٍب دراستها
ٖتذيرىممنمنمصادرىا
كمنها :االعتمادفقاـيفبتحقيقها
دالالهتااٟتديث
األسلويب
ضوءالوا١تنهج
ا١تتلقُت؛ يف
الفركؽكتأثَتىا
كرصداٞتزئي
التقاعسك
الكلي

صوتمدة
فيها
مستوياتطريق
أذىاهنم عن
الببلغ ؛يف
التحذير
العبطفزئيليتقرر
البطوؿ ا٠تبطي باإلطناب ك
اللغ
ا١تستمد
اٟتديث
األسلويب
ا١تنهج
فَتصدضوء
ا١تتلقُت؛ يف
الكلي كاٞت
كيب كت
كصرؼمن كتر
بقائومن
األسلوب
كتأثَتىا يفك
فَتصد كموافق ً
األخرل ً
جامعا
كيب
كصرؼ
صوت
كداللالنظري .
ا١تقوالت
النكوؿك
ا١تناىج
كتصويرعن
النقدي،كترك
ل
القهقر
رجوع
األسلوب ك
مستوياتبينهاالردمعل،
الببلغ ؛ا٢تول،
اتباع
اإلفادةمنمنً
طويل " :كاحذركا من ك ً

ا١تقدس. ،
النظوري
األخرل
النقدي
اٟتذرمنيفا١تناىج
بقاءاإلفادة
بينها مع
ا١تدراءة ،صبلح الدين
علىفتح ،ق
خبطب ،
المفتاحيةك :بيت
اصل
ا١تقوالت الف
كلمات
الكلماتبانبطواء
أذىاهنم
العًدل" ،كعزز طوؿ مدة
الكلمات المفتاحية :بيت ا١تقدس ،خبطب  ،فتح ،قراءة ،صبلح الدين.
2

باأللف ا١تستغرؽ يف البطوؿ فضبل عن كضوحو ٝتعيا ٦تا يصبغ الدالل بالوضوح،
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كيضفي استعماؿ ا١تصدر على اٟتذر إطبلقا يف الزمن ٦تا يعٍت عموـ اٟتذر كل زماف.
كالبلفت للنظر أف ا٠تبطيب ربط بُت اٟتذر من أجل اٟتفاظ على بيت ا١تقدس كبُت
استكماؿ اٞتهاد إلزال بقايا الصليبيُت من حولو كىو ما يكشف عن رؤي ا٠تبطيب يف أف
اٟتفاظ على بيت ا١تقدس يستلزـ اٟتفاظ على ما حولو من إقليم" :كخذكا يف انتها ًز
ً Fetih,
 Selahaddin.يف اهللً
عباد اهلل-
Hutbe,ه ،كبيعو
جهاد
حق
الفرص  ،كإزال ً ما بقي من الغص  .كجاىدكا
Anahtar Kelimeler:
َّ İnceleme,
Makdis,اBeyt-ül-ى
أنفسكم يف رضاه إذ جعلكم من خ ًَت ً
عباده" ،كصور ا٠تبطيب لزكـ عملي استئصاؿ بقايا
ى
zok Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
ك مألوف للمتلقُت كىي الغص y@yahoo.com).
الصليبيُت من إقليم بيت ا١تقدس يف صورة حسي متحر

Selahaddin'in
Beyt-ul Makdis'in Fetihindeki Hutbesini İnceleme
Öz
ma; Selahaddin'in Beyt-ül Makdisi fethetmesinden sonra İbni
ettiği hutbesini ele almaktadır. Hutbenin kaynakları
araştırılacak,
Öz
ıkları ortaya Bu
çıkarılacaktır.
dil, belagat
ve modern
araştırma; Ayrıca
Selahaddin'in
Beyt-ül
Makdisiüslup
fethetmesinden sonra İbni
da okuyucular
üzerindeki
incelenecektir.
Edebi
eleştirikaynakları araştırılacak,
Zeki’nin oradairad
ettiğietkisi
hutbesini
ele almaktadır.
Hutbenin
anılacaktır.
aralarındaki farklılıkları ortaya çıkarılacaktır. Ayrıca dil, belagat ve modern üslup
yaklaşımları ışığında okuyucular üzerindeki etkisi incelenecektir. Edebi eleştiri
Beyt-ül
Makdis, Hutbe,
Fetih, İnceleme, Selahaddin.
teorilerinden
faydalanılacaktır.



Yrd. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
Dalı, (karimel_kholy@yahoo.com).

اليت تقف يف حلق البطاعم أك الشارب فتكوف حائبل مؤقتا بينو كبُت التلذذ ٔتا طعم يلزـ
عليو بالفبطرة إزالتها عن موضعها يف رد فعل سريع لَتسلها إىل معي الفناء .كعزز تلك
 1انظر االعًتاض كأغراضو :عبد ا١تتعاؿ الصعيدم ،بغي اإليضاح ،ج1،2ص 129كما بعدىا.

 2ا١تقصود بالبطوؿ ىنا ىو طوؿ ا١تدة 1الزمني لنبطق ا١تد باأللف؛ إذ يقدره علماء األصوات األطوؿ زمنيا ،انظر :إبراىيم أنيس ،األصوات
اللغوي  ،ص 127كما بعدىا.
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الصورة باستخداـ أصوات موحي  1بدالل الغص على الشقاء -ا١تؤقت -فصوت الغُت
اٟتلقي الرخو ا١تتبطلب جهدا عضليا للنبطق بو؛ يوحي بذلك الشقاء ،كصوت الصاد
ا١تبطبق الرخو ذك الصفَت العايل 2ا١تقلق للسمع بتكراره؛ يوحي بالقلق ٦تا يستدعي السرع
يف إزالتو.
كإٟتاحا على الربط بُت اٟتذر كبُت اٞتهاد لتقرير مواصلتو على اعتبار أف اٞتهاد

كسيل اٟتفاظ على بيت ا١تقدس؛ اعتمد ا٠تبطيب على التأكيد عن طريق تكرار مادة
حق ً
اٞتهاد اللغوي " :كجاىدكا يف ً
جهاده" .كما اعتمد على تقرير التضحي باألعز يف
اهلل َّ
أذىاهنم بتصوير جهادىم يف عملي بيع كشراء كالبائع ىو الفاتح الصبلحي الذم استحق
أف يبطلق عليو من خَت عباد اهلل كلذا استحق أف يكوف ا١تبيع أعز ما ديلك كىي حياتو
أنفسكم يف رضاه إذ
الدنيوي ليناؿ حياتو األخركي برضا اهلل تعاىل" :كبيعوا -عب ىاد اهلل -ى
جعلكم من خ ًَت ً
عباده" .كعزز تلك الصورة بالتمثيل ا١تقتبس من القرآف الكرمي ليضاعف
من التأثَت عليهم بالتدليل باآليات كالتمثيل معا؛ النتهاج تقول اهلل تعاىل كالتواضع لو
كمواصل االعتصاـ ْتبلو ا١تتُت حىت ال يضيع أجر اسًتدادىم لبيت ا١تقدس ىباء:
ا١تنح اٞتزيل .كخصكم هبذا
الفتح اٞتليل ،ك ً
عباد اهلل -بعد أف شرفكم هبذا ً
"كاحذركا -ى
النص ًر ا١تبُت ،كأعلق أيديكم ْتبلًو ا١تتُت؛ أف تقًتفوا كبَتا من مناىيو ،كأف تأتوا عظيما من
ت ىغ ٍزى٢تىا ًمن بىػ ٍع ًد قيػ َّوةو أىن ىكاثنا} ،3ك{الَّ ًذم آتىػٍيػنىاهي آيىاتًنىا
ضٍ
معاصيو ،فتكونوا { ىكالًَّيت نػى ىق ى
ً
ً
ين}.".4
انسلى ىخ مٍنػ ىها فىأىتٍػبىػ ىعوي الشٍَّيبطىا يف فى ىكا ىف م ىن الٍغىا ًك ى
فى ى
1

ا١تقصود ىنا الصوت ا١تفرد الذم يوحي بذاتو بدالل ما تزيد على الدالل ا١تعجمي للكلم  ،انظر تفصيل ذلك مع التبطبيق٤ :تمد صاحل

الضالع ،األسلوبي الصوتي  ،ص 25كما بعدىا ،دار غريب ،القاىرة2002 ،ـ.
 2انظر ٥ترج صوت الغُت كصفاتو كصوت الصاد كصفاتو :إبراىيم أنيس ،األصوات اللغوي  ،ص 76كما بعدىا ،كص 66كما بعدىا.
 3النحل ،من اآلي .92 :
 4األعراؼ ،من اآلي .175 :
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لبيت المقدس

Karim Farouk Ahmed ABDELDAİM

بيت المقدس نقطة االنطالق الستكمال الجهاد والفتح:
Karim Farouk Ahmed ABDELDAİM
الصالحي لبيت المقد
الفتح
خطبة
في
اءة
ق
ا١تقدسر على اعتبار اسًتداده نعم
بعد تقرير ا٠تبطيب أمهي اٟتفاظ على بيت
المقدس
لبيت
الصالحي
الفتح
خطبة
قراءة في
ملخص
الفاٖتُت
تقتضي الشكر بتقول اهلل تعاىل؛ رفع نربة ا٠تبطاب بنداء اٞتهاد ملحا على
ملخصٓتبطب ابن الزكي يف بيت ا١تقدس بعد فتح صبل
يهتم البحث
الصبلحيُت ٔتواصل نصر اهلل تعاىل لينصرىم بتبطهَت بقي األرض ا١تقدس من دنس أعدائو
األيويب لو،
صبلح
كرصد فتح
ا١تقدس بعد
بتحقيقهايفمنبيت
يهتم البحث ٓتبطبفقاـابن الزكي
أمبل يف
الديندراستها
بينهاٍ ،ب
الفركؽ
مصادرىا
ك٦تا
كفركعها
الكفر
اجتثاث شجرة
شأفتهم ك
صوؿ إىل
أمبل يف
منٍب دراستها
الفركؽ
كرصد
مصادرىا
بتحقيقها من
الصليبيُت كاستئصاؿ فقاـ
دالالهتااٟتديث
األسلويب
ا١تقدسالوا١تنهج
ضوء
األرض يف
ا١تتلقُت؛
بينها،يف
كتأثَتىا
اٞتزئي
الكلي ك

تعاىل
األسلوبدينمناهلل
مستويات نشر
إىل
كز
ا١تقدساٞتزئيقاعدة
اللغ
ا١تستمد
اٟتديث
األسلويب
النبطبلؽا١تنهج
فَتصدضوء
ا١تتلقُت؛ ايف
حو٢تا على اعتبار بيت الكلي ك
كيب كت
كصرؼمن كتر
صوت
كمر؛
اٞتهادالببلغ
كتأثَتىا يفك
جامعا
كتصوير
كيب
النقديكتر
كصرؼ
اقعمنصوت
اإلفادةمن
مستويات
علىفَتصد
الببلغ ؛
على األرض  ،كأثناء ك
كداللالنظري .
ا١تقوالت
األخرل ك
بينها مع
الصليبيُت
ضعف
ا١تناىج من
العملي
األسلوبو
ا٠تبطيب ال
اٞتهاد أبرز
اإلٟتاح

كقادهتمري
ا١تقوالت النظ
األخرل
كدحرىمالنقدي
عليهممن ا١تناىج
الصبلحيُتاإلفادة
بعد انتصار الفاٖتُت بينها مع
ائهمق،راءة ،صبلح الدين
كربفتح،
خبطب ،
اغيتهمبيت
المفتاحيةك:
الكلمات
ا١تقدس،ك.أسر
كقتل طو
الكلمات المفتاحية :بيت ا١تقدس ،خبطب  ،فتح ،قراءة ،صبلح الدين.

يف مقابل زيادة قوة الفاٖتُت بنصر اهلل تعاىل إياىم ،كىو ما يعد إغراء للفاٖتُت بسهول
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القضاء على بقي الصليبيُت .كالبلفت للنظر أف ا٠تبطيب ختم خبطبتو األكىل باآليات اليت
السمو ً
ًَّ ً ً
ات ىكىما ًيف ٍاأل ٍىر ً
ض
نزلت يف يهود بٍت النضَت أكؿ سورة اٟتشر { :ىسبَّ ىح للو ىما يف َّ ى ى
ً
كىو الٍع ًزيز ٍ ً
ىخرج الَّ ًذين ىك ىفركا ًمن أ ٍىى ًل الٍ ًكتى ً
اب ًمن ًديىا ًرًى ٍم ًأل َّىكًؿ
ىيى ى ي
يم يى ىو الَّذم أ ٍ ى ى ى ي ٍ
اٟتىك ي
ً
ً
ً
ث
ٍ
اى يم اللَّوي م ٍن ىحٍي ي
صونػي يهم ِّم ىن اللَّو فىأىتى ي
اٟتى ٍش ًر ىما ظىنىنتي ٍم أىف ىخيٍير يجوا ىكظىنُّوا أىنػ يَّهم َّمان ىعتيػ يه ٍم يح ي
ًİnceleme,دي ًهم ً
Hutbe,م الٍم ٍؤًمً
ً
اعتىًربيكا يىا
Anahtar Kelimeler:
ُت فى
ؼ ًيف قيػليوهبًً يم ُّ
ىملٍ ىٍحيتى ًسبيوا ىكقى ىذ ى
ٍBeyt-ül
Makdis,ن ى
ب يخيٍ ًربيو ىف بػي
Selahaddin.ييوتىػ يهم بأىيٍ ٍ
 Fetih,ىكأىيٍد ي
الر ٍع ى
يكيل ٍاألىبٍ ى ً
أً
اٞتى ىبلءى لى ىع َّذبػى يه ٍم ًيف ُّ
الدنٍػيىا ىكى٢تي ٍم ًيف ٍاآل ًخىرًة
ب اللَّوي ىعلىٍي ًه يم ٍ
صار { }2ىكلى ٍوىال أىف ىكتى ى
zok Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
ً
ع ىذاب النَّا ًر { }3ىذلً
ديد y@yahoo.com).
ك بًأىنػ يَّه ٍم ىشاقُّوا اللَّوى ىكىر يسولىوي ىكىمن يي ىش ِّ
Ġlahiyatاللَّوى فىًإ َّف
اؽ
Üniversitesiاللَّوى ىش ي
ى ي
Yrd. Doç. Dr., Bozok
ى Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
Dalı, (karimel_kholy@yahoo.com).
الٍعً ىق ً
اب} ،2كلعل القصد من إيراد اآليات ما فيها من مشاهب حاؿ الصليبيُت الذين

Selahaddin'in
Beyt-ul Makdis'in Fetihindeki Hutbesini İnceleme
Öz
1
ma; Selahaddin'in Beyt-ül Makdisi fethetmesinden sonra İbni
ettiği hutbesini ele almaktadır. Hutbenin kaynakları
araştırılacak,
Öz
ıkları ortaya Bu
çıkarılacaktır.
dil, belagat
ve modern
araştırma; Ayrıca
Selahaddin'in
Beyt-ül
Makdisiüslup
fethetmesinden sonra İbni
da okuyucular
üzerindeki
incelenecektir.
Edebi
{eleştirikaynakları araştırılacak, }1
Zeki’nin oradairad
ettiğietkisi
hutbesini
ele almaktadır.
Hutbenin
anılacaktır.
aralarındaki farklılıkları ortaya çıkarılacaktır. Ayrıca dil, belagat ve modern üslup
yaklaşımları ışığında okuyucular üzerindeki etkisi incelenecektir. Edebi eleştiri
Beyt-ül
Makdis, Hutbe,
Fetih, İnceleme, Selahaddin.
teorilerinden
faydalanılacaktır.



ٖتصنوا يف األرض ا١تقدس كعلى الرغم من ىذا انتصر عليهم ا١تسلموف كدحركىم عن
بيت ا١تقدس كمصَتىم جهنم لكفرىم باهلل تعاىل؛ ٟتاؿ اليهود الذين احتموا ْتصوهنم يف
1
1
القرآف ،ص 435كما بعدىا ،ت .كماؿ بسيوين زغلوؿ ،دار الكتب العلمي  ،بَتكت1991 ،ـ.
انظر :الواحدم ،أسباب نزكؿ 1
 2اٟتشر ،اآليات.4-1 :
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ا١تدين عندما غدركا بالرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم فأذ٢تم اهلل بأيدم ا١تؤمنُت كأجبلىم
عنها كمصَتىم جهنم لكفرىم باهلل تعاىل ،كعلى ىذا فتلك ا١تشاهب معززة إلغراء ا٠تبطيب
الفاٖتُت ٔتواصل اٞتهاد على اعتبار قوهتم ا١تستمدة من نصر اهلل ٢تم يف مقابل ضعف
الذين كفركا من أىل الكتاب من اليهود كالصليبيُت لقذؼ اهلل الرعب يف قلوهبم .كلعل
استدعاء ا٠تبطيب ذكر كفار اليهود منبو للمسلمُت للحذر من طمع طوائف الكفر-
على اختبلفهم -يف بيت اهلل ا١تقدس كليس الصليبيُت فحسب ،كىو ما غاب عنا حديثا.
كقد أبرز ا٠تبطيب دعوتو الفاٖتُت ٔتواصل اٞتهاد بعدة كسائل لغوي  ،منها:
أفضل عباداتًكم ،ك ً
ً
أشرؼ
اٞتهاد فهو من
اٞتهاد
ى
االعتماد على أسلوب اإلغراء" :ك ى
كبُت عموـ أفضليتو
عاداتًكم" ،ككرر فيو كلم اٞتهاد لتقرع أٝتاعهم كيتقرر يف أذىاهنمَّ ،

لآلخرة كالدنيا باٞتمع بُت العبادة كالعادة .كمنها :تعزيز اإلغراء باٞتهاد لتقريره بتكرار
قالب تركييب ذم طبيع شرطي تتسم الركابط الًتكيبي بُت مكوناتو بالقوة" :1انصركا اهللى؛
كيشكركم" ٦تا
يذكركم ،اشكركا اهللى؛ يزٍدكم
ٍ
ينصركم ،احفظوا اهللى؛ حيفظٍكم ،اذكركا اهللى؛ ٍ
ٍ
زاد من قوة العبلق ا١تنبطقي بُت السبب" :انصركا اهلل" كالنتيج " :ينصركم" فضبل عن
تكرار ا١تادة اللغوي للنصر كاٟتفظ كالذكر كالشكر يف النتائج ،كتلك القوة تضفي على
النتائج حتمي الًتتب على األسباب أك ٔتعٌت آخر يقرر ا٠تبطيب يف أذىاف ا١تتلقُت حتمي
نصر اهلل إياىم حاؿ جهادىم الصادؽ يف سبيلو.

كمنها :تعزيز اإلغراء باٞتهاد بالتأثَت البصرم على ا١تتلقُت الناتج عن تتابع تصوير
اٞتهاد للتخلص من بقي الصليبيُت كدحرىم عن إقليم بيت ا١تقدس كأراضي ا١تسلمُت؛ يف
عدة صور حسي متحرك تتكوف يف ذىن ا١تتلقي ككأنو يراىا رأم العُت" :خذكا يف حس ًم
 1انظر الًتاكيب ذات البطبيع الشرطي ك٘تيزىا بالًتابط الداخلي٤ :تمد عبد ا١تبطلب ،جدلي اإلفراد كالًتكيب يف النقد العريب القدمي ،ص178
كما بعدىا ،لو٧تماف ،القاىرة ،ط2004 ،2ـ.
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ى

األ٧تاس اليت أغضبت اهللى
Karim Farouk Ahmed ABDELDAİM
الصالحي لبيت المقد
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ى
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بتحقيقهاالثالثمن صور
فقاـ كيف
لتحديدىا كسهول رؤيتها،
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صوت
األسلوب من
فَتصد
كتأثَتىايلويفكالببلغ ؛
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ا١تقوالت النظري
الكلمات األخرل
باٞتهاد .من ا١تناىج النقدي
فركعها مع اإلفادة
اجتثاث أصلها كقبطع بينها
ا١تقدس. ،خبطب  ،فتح ،قراءة ،صبلح الدين
المفتاحيةك :بيت
الكلمات المفتاحية :بيت ا١تقدس ،خبطب  ،فتح ،قراءة ،صبلح الدين.

كمنها :اإلٟتاح على اٞتهاد بتكرار البطلب مصاحبا لئلغراء بسهول القياـ بو:

in'in Beyt-ul Makdis'in Fetihindeki Hutbesini İnceleme

"كاعلموا -رٛتكم اهلل -أف ىذه فرص ه فانتهزكىا ،كفريس ه فناجزكىا ،كغنيم ه فحوزكىا،
سَتكا إليها سرايا عزماتًكم كجهزكىا" فالقضاء على
كبرزكىا ،ك ِّ
مهمكم ِّ
كمهم ه فأخرجوا ٢تا ى
بقايا الصليبيُت مهم كفرص ألهنم ٔتثاب غنيم سهل االقتناص كفريس منتظرة من
يأكلها ،كأسهمت الفاء يف صبغ االستجاب ا١تبطلوب من الفاٖتُت بالسرع فضبل عن
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إسهامها يف الربط بُت األسباب :2العلم بأف الصليبيُت فريس كغنيم كالقضاء عليهم
فرص كمهم  ،كبُت النتائج :االنتهاز كا١تناجزة كاٟتوز كالتربيز٦ ،تا أكجد عبلق منبطقي
zok Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
ٕتعل من اقتناص فرص القضاء على بقايا الصليبيُت أمرا بدىيا ال حيتاج إىل البطلب أك y@yahoo.com).
Anahtar Kelimeler: Beyt-ül Makdis, Hutbe, Fetih, İnceleme, Selahaddin.



Yrd. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
Dalı, (karimel_kholy@yahoo.com).

اإلٟتاح عليو .كأسهم حشد ا٠تبطيب أصوات الصفَت فضبل عن تكرارىا يف األسباب

 1التخصيص ىنا من ذكر ا٠تاص كىو الشأف بعد العاـ كى و الداء ،فالداء :اسم جامع لكل مرض كعيب يف الرجاؿ ظاىر أك باطن.
كالشأف  :قرح ٗترج يف القدـ كقيل يف أسفل القدـ كقيل ىو كرـ خيرج يف1اليد كالقدـ ،انظر :ابن منظور اإلفريقي ،لساف العرب ،ص،1448
ص ،2176ت .عبد اهلل على الكبَت كف1ريق عمل ،دار ا١تعارؼ ،القاىرة.
 2ان ظر دالل الفاء على التعقيب كالربط بُت السبب كا١تسبب :ابن ىشاـ ،مغٍت اللبيب ،ج ،2ص ،479ص485
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كالنتائج" :ذ ،ؼ ،ص ،س ،ز" يف اإلحياء ببطلب سرع االستجاب من الفاٖتُت للتجهز
للجهاد ٔتا يشبو اإلعبلف عنو ببوؽ ذم صوت عاؿ منبو لآلذاف.
تشريف قائد الفتح واالنطالق إلى حكم العالم:

بعد انتهاء ا٠تبطيب من ا٠تبطب األكىل شرع يف ا٠تبطب الثاني ٥تصصا إياىا
للدعاء للسلبطاف صبلح الدين األيويب قائد اسًتداد بيت ا١تقدس ،كمهد للدعاء بتعديد
بعض أعماؿ صبلح الدين من تواضعو هلل تعاىل كشكره لنعمو ،كإعمالو السيف يف سبيلو
كالدفاع عن دينو ،كذبو عن مدين الرسوؿ كبيوت اهلل ا١تقدس كتبطهَته بيت ا١تقدس من
دنس الكفار ،كٚتع كلم ا١تسلمُت ،كقمع الصليبيُت كدحرىم .كيبدك من الدعاء أف
ا٠تبطيب اعترب اسًتداد بيت ا١تقدس نقبط االنبطبلؽ إىل حكم األرض كنشر دين اهلل
عم بدكلتًو
تعاىل فيها كإزال الكفر عنها ،كىنا إشارة إىل مقتبطفات من دعائو" :اللهم َّ

ً
ا١تشارؽ ك ً
ا١تقدس..؛
البيت
انشر يف
ا١تغارب دعوتىو .اللهم كما فتحت على يده ى
البسيبط ٍ .
ى
األرض كقاصيها ،كملِّكٍو بفضلًك ك ً
ً
كرمك صياصي الكفرًة كنواصيها.
ٍ
فافتح على يده داينى
ً
ً
ً
ً
أمره كهنيىو .اللهم ك ٍ
أصلح بو أكسا ىط الببلد كأطرافىها ،كأرجاءى
أنف ٍذ يف ا١تشارؽ كا١تغارب ى
ث سرايا ً
ا١تمالك كأكنافىها .انشر ذكائب ً
ً
جنوده يف
ملكو برٛتتًك على األمصار ،كابثي ٍ
ٍ
ى
ً
سبل األقبطار"  ،فا٠تبطيب يدعو اهلل تعاىل أف يعم حكم صبلح الدين العامل مشارقو
كمغاربو قاصيو كدانيو بعدما يسر اهلل تعاىل لو فتح بيت ا١تقدس ،كلعل ىذا ما تبلور يف

ذىن ا٠تبطيب من ا١توركث الديٍت 1فجعلو يصدح بالدعاء بو عسى أف يكوف ذلك على

 1كذلك من األحاديث اليت ذكر فيها أحداث بُت يدم الساع من قتاؿ نصارل الركـ كاليهود كفتح قسبطنبطيني كركمي كنزكؿ ا٠تبلف بيت
ا١تقدس كخليف ا١تسلمُت الذم حيكم األرض كنزكؿ عيسى عليو الصبلة كالسبلـ كنشر دين اهلل تعاىل على األرض ،انظر بعض ذلك :صحيح
مسلم ،ح .82-79 ،124 ،118 -116 ،111 -100 /كصحيح البخارم ،ح.3593 ،2926 ،2925 ،3176 ،3449/
كسنن أيب داكد ح Æ4286/مسند أٛتد ،ح ،22487 /ا١تستدرؾ للحاكم .8309 /كيعزز اعتماد ا٠تبطيب على تسلسل األحداث الواردة

233

قراءة في خطبة الفتح الصالحي
قراءة في خطبة الفتح الصالحي لبيت المقدس
لبيت المقدس

Karim Farouk Ahmed ABDELDAİM

يد صبلح الدين ،كلعل ارتباط ا١توركث الديٍت بقتاؿ اليهود بُت يدم الساع كالسيادة
Karim Farouk Ahmed ABDELDAİM
الصالحي لبيت المقد
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أموت".1المفتاحية :بيت ا١تقدس ،خبطب  ،فتح ،قراءة ،صبلح الدين.
األرض من يكفر باهلل أكالكلمات
in'in Beyt-ul Makdis'in Fetihindeki Hutbesini İnceleme

كىذا ما يوافق حديثا نظري دكائر الربك لبيت ا١تقدس ،كىي يف مضموهنا تشَت
إىل أف السيادة على العامل تبدأ من بيت ا١تقدس ،كتستمد أركاهنا من ا١تستجدات العا١تي
السياسي اٟتديث ككقائع التاريخ اإلسبلمي ،فقد بدا" :للمسلمُت بكل جبلء كرٔتا للمرة
األكىل العناصر العا١تي العملي لرسالتهم اٞتديدة كأظهرت ٢تم أف رسالتهم مل كلن تكوف
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أمرا داخليا بل عا١تيا ،إضاف إىل ذلك فقد تأكد لديهم أنو حىت مع معاناهتم ا١تؤقت فلن
تنحصر رسالتهم داخل حدكد مك أك شبو اٞتزيرة العربي بل ستمتد لتصل إىل بيت
zok Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
ا١تقدس كمنها إىل بقي العامل ،كال شك أف كصوؿ رسال اإلسبلـ إىل بيت ا١تقدس -مر
كز y@yahoo.com).
Anahtar Kelimeler: Beyt-ül Makdis, Hutbe, Fetih, İnceleme, Selahaddin.



Yrd. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
Dalı, (karimel_kholy@yahoo.com).

الربك  -يعٍت كفقا لنظري دكائر الربك لبيت ا١تقدس أف ىذه الرسال سينبعث شعاعها من
بيت ا١تقدس ليمتد كيتسع ليصل إىل ا١تستول العا١تئ ،تعٌت آخر فإف الدعوة اٞتديدة
يف األحاديث ا١تشار إليها كمن بينها نزكؿ ا٠تبلف بيت ا١تقدس؛ 1
اعتقاده أف زمانو آخر الزماف كيتضح ذلك من إشارتو يف ا٠تبطب األكىل:
ً
ا١تقدس يف آخ ًر الزماف".
البيت
فتح على يديو ي
"فماذا لو عليكم من النعم بأف جعلكم 1ى
اٞتيش الذم يي ي
ي
 1ابن شداد ،النوادر السلبطاني  ،ص.55
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ستخ رج من طور احمللي إىل العا١تي من خبلؿ إشعاعها من مركز الربك يف بيت ا١تقدس،
كىكذا مل يكن بيت ا١تقدس ٣ترد أرض لؤلمل فحسب بل كاف مصدرا للتغيَت اٞتذرم
كبدايتو كصوال للعا١تي انبطبلقا من بيت ا١تقدس".1
خالصة القراءة:
 فتح بيت ا١تقدس توفيق من اهلل لعباد استحقوا السيادة عليو بإخبلص اإلديافكاٞتهاد يف سبيل اهلل بأنفسهم كأموا٢تم بعد أف ٚتعت كلمتهم كعدهتم.
 يعد احتفاؿ صبلح الدين قائد ٖترير بيت ا١تقدس كقادتو كجنوده اجملاىدينكاألم كعلمائها كمشاخيها بنصر اهلل إياىم بالصبلة كاٟتمد كالشكر كتبطهَت مظاىر الكفر
كالتدنيس كنسب النصر إىل اهلل تعاىل؛ داال على منزل بيت ا١تقدس.
 جهاد ا١تسلمُت يف ٖترير بيت ا١تقدس ال يفرؽ بُت كوف من اغتصبو منالصليبيُت أك اليهود أك غَتىم.
 حق السيادة على بيت ا١تقدس لعباد اهلل ا١تسلمُت ما داموا ٥تلصُت عبادهتمهلل كمواصلُت جهادىم ضد كل من دنس األرض ا١تقدس بكفره كظلمو من صليبيُت
كصهاين كغَتىم.
 سيادة ا١تسلمُت على بيت ا١تقدس مقياس عزهتم كسبب تشريفهم دينياكدنيويا.
 جهاد ا١تسلمُت السًتداد بيت ا١تقدس كبسط سيادهتم عليو كتبطهَته منالشرؾ كمظاىره؛ مقياس اتباعهم هنج الرسوؿ كصحابتو.
 ارتباط صفوة خلق اهلل تعاىل مكانيا ببيت ا١تقدس كاشف عن قدسيتوكأمهيتو.
 1د .عبد الفتاح العويسي ا١تقدسي ،صناع التاريخ ا١تستقبلي -مناذج بيت ا١تقدس لتفسَت األحداث ا١تعاصرة كتوجيهها ،ص.6
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بيت ا١تقدس لنيل شرؼ السيادة عليو كشرؼ اٞتهاد يف سبيل اهلل
 حاج ا١تسلمُت إىلKarim Farouk Ahmed ABDELDAİM
خطبة الفتح الصالحي لبيت المقد
الذم قدس ىذا البيت كبارؾ فيما حولو كخصو با١تعجزات قر
اءة فيللبطبيع .
ا٠تارق
احملافظالمقدس
الشكرلبيت
الصالحي
 اسًتداد بيت ا١تقدس نعم من اهلل قراءةملخص
عليو.
الفتحمظاىر
خطبةكمن
تقتضيفيالشكر

ملخصٓتبطب ابن الزكي يف بيت ا١تقدس بعد فتح صبل
يهتم البحث
 لبيت ا١تقدس الفضل يف ٚتع كلم ا١تسلمُت ككحدهتم ،كنقبط االنبطبلؽ لفتح العامل.األيويب لو،
صبلح
كرصد فتح
ا١تقدس بعد
بتحقيقهايفمنبيت
يهتم البحث ٓتبطبفقاـابن الزكي
أمبل يف
الديندراستها
بينهاٍ ،ب
الفركؽ
مصادرىا
 اٟتفاظ على بيت ا١تقدس يستلزـ اٟتفاظ على ما حولو من إقليم.صوؿ إىل
أمبل يف
بينها،يفٍب دراستها
فقاـ بتحقيقها من مصادرىا
دالالهتااٟتديث
األسلويب
ضوءالوا١تنهج
ا١تتلقُت؛ يف
الفركؽكتأثَتىا
كرصداٞتزئي
الكلي ك
 السيادة على العامل تبدأاللغ
ا١تستمد
اٟتديث
مستويات األسلويب
فَتصدضوء ا١تنهج
ا١تتلقُت؛ يف
بيتئي كتأثَتىا
الكليمن كاٞتز
كيب كت
كصرؼمن كتر
صوت
األسلوب من
ا١تقدس .يفكالببلغ ؛
جامعا
كتصوير
النقديكتركيب
ا١تناىجكصرؼ
اإلفادةمنمنصوت
األسلوب
كالببلغ ؛ فَتصد مستويات
كداللالنظري .
ا١تقوالت
األخرل ك
بينها مع

المصادر

اٌمشآْ اٌىش.ُ٠

ا١تقوالت النظري
الكلمات األخرل
بينها مع اإلفادة من ا١تناىج النقدي
ا١تقدس. ،خبطب  ،فتح ،قراءة ،صبلح الدين
المفتاحيةك :بيت
الكلمات المفتاحية :بيت ا١تقدس ،خبطب  ،فتح ،قراءة ،صبلح الدين.
in'in Beyt-ul Makdis'in Fetihindeki Hutbesini İnceleme

ئتشا٘ ُ١أٔ١ظ ،األصٛاخ اٌٍغ٠ٛح ،األٔجٍ ٛاٌّصش٠ح ،اٌما٘شج ،ط.َ9111 ،3

Selahaddin'in
Beyt-ul Makdis'in Fetihindeki Hutbesini İnceleme
Öz
دالٌح األٌفاظ ،األٔجٍ ٛاٌّصش٠ح ،اٌما٘شج.َ4002 ،
ma; Selahaddin'in Beyt-ül Makdisi fethetmesinden sonra İbni
ettiği hutbesini ele
almaktadır.
Hutbenin
kaynakları
araştırılacak,
ٛ٠عف Öz
اٌش٠اض،
اٌششذ،
ِىرثح
اٌذٛخ،
اتٓ أت ٟش١ثح  ،اٌّصٕف ف ٟاألداد٠س ٚا٢شاس ،خ .وّاي
ıkları ortaya Bu
çıkarılacaktır.
dil, belagat
ve modern
araştırma; Ayrıca
Selahaddin'in
Beyt-ül
Makdisiüslup
fethetmesinden sonra İbni
da okuyucular
üzerindeki
incelenecektir.
Edebi
eleştirikaynakları araştırılacak,
Zeki’nin oradairad
ettiğietkisi
hutbesini
ele almaktadır.
Hutbenin
.ٖ9201
anılacaktır.
aralarındaki farklılıkları ortaya çıkarılacaktır. Ayrıca dil, belagat ve modern üslup
yaklaşımları ışığında okuyucular üzerindeki etkisi incelenecektir. Edebi eleştiri
اٌّىرثح
اٌذّ١ذ،
اٌذ ٓ٠ػثذ
اتٓ األش١ش ،اٌّصً اٌغائش ف ٟأدب اٌىاذة ٚاٌشاػش ،خِ .ذّذ ِذٟ١
Beyt-ül
Makdis, Hutbe,
Fetih,
İnceleme,
Selahaddin.
teorilerinden
faydalanılacaktır.

اٌؼصش٠ح ،ت١شٚخ.َ9110 ،

Anahtar Kelimeler: Beyt-ül Makdis, Hutbe, Fetih, İnceleme, Selahaddin.

اتٓ األش١ش ِجذ اٌذ ،ٓ٠اٌثذ٠غ ف ٟػٍُ اٌؼشت١ح ،خ .فرذ ٟأدّذ ػٍ ٟاٌذٚ ،ٓ٠صاٌخ دغ ٓ١اٌؼا٠ذ،
جاِؼح أَ اٌمش،ٜ
اتٓ أ٠ثه اٌذٚاداس ،ٞوٕض

zok Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
٘9249ـ.
y@yahoo.com).

Yrd. Doç. Dr.,
ػاشٛسBozok،
Üniversitesi
Ġlahiyat
ve Belagatı
اٌذسس Ana
Bilim
اٌما٘شج،
اٌفراح
 Fakültesiػثذ
Arapخ .عؼ١ذ
،7Dili
اٌغشس ،ض
ٚجاِغ
Dalı, (karimel_kholy@yahoo.com).

.9174
اتٓ ذّ ُ١اٌّم ذعِ ،ٟص١ش اٌغشاَ ئٌ ٝص٠اسج اٌمذط ٚاٌشاَ ،خ .أدّذ اٌخط ،ّٟ١داس اٌج،ً١
ت١شٚخٌ ،ثٕاْ.َ9112 ،
اتٓ اٌجٛص ،ٞإٌّرظُ ف ٟذاس٠خ األُِ ٚاٌٍّٛن1 ،خِ .ذّذ ػثذ اٌمادس ػطا ،داس اٌىرة اٌؼٍّ١ح،
ت١شٚخ1.َ9114 ،
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اتٓ دثاْ ،صذ١خ اتٓ دثاْ ترشذ١ة اتٓ تٍثاْ ،خ .شؼ١ة األسٔاؤٚطِ ،إعغح اٌشعاٌح ،ت١شٚخ،
ط.َ9113 ،4
اإلدغاْ ف ٟذمش٠ة صذ١خ اتٓ دثاْ ،خ .شؼ١ة األسٔاؤٚطِ ،إعغح اٌشعاٌح ،ت١شٚخ،
.َ9111
اتٓ خٍىاْٚ ،ف١اخ األػ١اْ ،خ .ئدغاْ ػثاط ،داس صادس ،ت١شٚخ.َ9112 ،
اتٓ شذاد ،إٌٛادس اٌغٍطأ١ح ٚاٌّذاعٓ اٌٛ١عف١ح ،خ .جّاي اٌذ ٓ٠اٌش١اي ،اٌخأج ،ٟاٌما٘شج،
.َ9112
اتٓ اٌؼذ ،ُ٠صتذج اٌذٍة ف ٟذاس٠خ دٍة ،خ .خٍ ً١إٌّصٛس ،داس اٌىرة اٌؼٍّ١ح ،ت١شٚخ،
.َ9111
اتٓ ػم ،ً١ششح اتٓ ػم ً١ػٍ ٝأٌف١ح اتٓ ِاٌه ،خِ .ذّذ ِذ ٟ١اٌذ ٓ٠ػثذ اٌذّ١ذ ،داس اٌرشاز،
اٌما٘شج ،ط.َ9110 ،40
اتٓ لاض ٟشٙثح ،طثماخ اٌشافؼ١ح ،خ .اٌذافع خاْ ،ػاٌُ اٌىرة ،ت١شٚخ٘9207 ،ـ.
اتٓ وص١ش ،اٌثذا٠ح ٚإٌٙا٠ح ،خ .ػثذ هللا اٌرشو ،ٟداس ٘جشِ ،صش.َ9117 ،
اتٓ ِاجٗ ،اٌغٕٓ ،خ .شؼ١ة األسٔاؤٚط ٚفش٠ك ػًّ ،داس اٌشعاٌح اٌؼاٌّ١ح.َ4001 ،
اتٓ ِٕظٛس اإلفش٠مٌ ،ٟغاْ اٌؼشب ،خ .ػثذ هللا ػٍ ٝاٌىث١ش ٚآخش ،ْٚداس اٌّؼاسف ،اٌما٘شج.
ٌغاْ اٌؼشب ،داس صادس ،ت١شٚخ.
اتٓ ٘شاَِ ،غٕ ٟاٌٍث١ة ،خ .ػثذ اٌٍط١ف ِذّذ اٌخط١ة ،اٌغٍغٍح اٌرشاش١ح ،اٌى٠ٛد.َ4000 ،
أت ٛتىش اٌثضاس ،اٌثذش اٌضخاس (اٌّغٕذ) ،خ .ػادي تٓ عؼذِ ،ىرثح اٌؼٍٚ َٛاٌذىُ ،اٌّذٕ٠ح
إٌّٛسج.َ4001 ،
أت ٛداٚد عٍّ١اْ تٓ األشؼس اٌغجغرأ ،ٟاٌغٕٓ ،خ .شؼ١ة األسٔاؤٚط ،داس اٌشعاٌح اٌؼاٌّ١ح،
.َ4001
أت ٛداٚد عٍّ١اْ تٓ داٚد اٌط١اٌغ ،ٟاٌّغٕذ ،خِ .ذّذ تٓ ػثذ اٌّذغٓ اٌرشو ،ٟداس ٘جش،
ِصش.َ9111 ،
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أت ٛشاِح اٌّمذع ،ٟػ ْٛ١اٌشٚضر ٓ١ف ٟأخثاس اٌذٌٚر ٓ١إٌٛس٠ح ٚاٌصالد١ح ،خ .ئتشاُ٘١
Karim Farouk Ahmed ABDELDAİM

اٌض٠ثكِ ،إعغح اٌشعاٌح ،ت١شٚخ.َ9117 ،
قراءة في خطبة الفتح الصالحي لبيت المقد
المقدس
شّظلبيت
الصالحي
إٌٛس٠حراءة في
وراب اٌشٚضر ٓ١ف ٟأخثاس اٌذٌٚر ٓ١ق
اٌىرة
اٌذ ،ٓ٠داس
الفتح ئتشاُ٘١
خطبةذؼٍ١ك.
ٚاٌصالد١ح،
ملخص

اٌؼٍّ١ح ،ت١شٚخٌ ،ثٕاْ.
ملخصٓتبطب ابن الزكي يف بيت ا١تقدس بعد فتح صبل
يهتم البحث
.َ9112
ٌٍرشاز،
دغ ٓ١عٍُ١
األيويب لو،
صبلح
كرصد فتح
دِشك،بعد
ا١تقدس
اٌّأِْٛيفمنبيت
داسابن الزكي
البحث ٓت
أت٠ ٛؼٍ ٝاٌّٛصٍ ،ٟاٌّغٕذ ،خ .يهتم
أمبل يف
الديندراستها
بينهاٍ ،ب
الفركؽ
مصادرىا
بتحقيقها
أعذ،بطبفقاـ
اٌصمافح
ِىرثح
أٛ٠ب،ئي خ.
من ِٕالة
بتحقيقها فٟ
شفاء اٌمٍٛب
صوؿ إىل
أمبل يف
ِذ٠ذحيفٍب دراستها
بينها،
مصادرىا
أدّذ تٓ ئتشا٘ ُ١اٌذٕثٍ ،ٟفقاـ
دالالهتااٟتديث
األسلويب
ضوءالوا١تنهج
اٌششلا،ٞٚيف
ا١تتلقُت؛
الفركؽكتأثَتىا
كرصداٞتز
تٕ ٟك
الكلي
اللغ
ا١تستمد
اٟتديث
مستويات األسلويب
فَتصدضوء ا١تنهج
ا١تتلقُت؛ يف
كيب كت
كصرؼمن كتر
صوت
األسلوب من
اٌذ١ٕ٠ح ،اٌما٘شج .الكلي كاٞتزئي كتأثَتىا يفكالببلغ ؛
جامعا
كتصوير
النقديكتركيب
كصرؼ
صوت
األسلوب
مستويات
أدّذ تٓ دٕثً ،اٌّغٕذ ،خ.كالببلغ
كداللالنظري .
ا١تقوالت
األخرل ك
ا١تناىج
اإلفادةمنمن
بينها مع
.9111
اٌما٘شج،
اٌذذ٠س،
فَتصدشاوش ،داس
أدّذ ؛ِذّذ

ا١تقدس. ،
اٌىرة،النظري
ا١تقوالت
األخرل
اٌؼشت١حالنقدي
اٌٍغح ا١تناىج
اإلفادة من
 أدّذ ِخراس ػّش ٚفش٠كبينهافتح.َ،قراءة ،صبلح الدين
خبطب ،
ػاٌُ بيت
المفتاحيةك:
الكلمات
4001
اٌما٘شج،
اٌّؼاصشج،
مع ِؼجُ
ػًّ،
اٌّؼاسف،الدين.
ِىرثحاءة ،صبلح
ئذ٘ا،فتح ،قر
خبطب ،
المفتاحية
األٌثأ ،ٟعٍغٍح األداد٠سالكلمات
اٌش٠اض،
ا١تقدسٚ،فٛا
ت فمٙٙا
ٚشٟء :بيِٓ
اٌصذ١ذح
.َ9111

in'in Beyt-ul Makdis'in Fetihindeki Hutbesini İnceleme

Selahaddin'in
Hutbesini
اٌثخاس ،ٞاٌجاِغ اٌّغٕذ اٌصذ١خ İnceleme
ٚ Beyt-ulعٍُٚÖzعٕٕٗ
Makdis'inهللا ػٍٗ١
Fetihindekiهللا صٍٝ
أِٛس سعٛي
اٌّخرصش ِٓ
ma; Selahaddin'in Beyt-ül Makdisi fethetmesinden sonra İbni
ettiği hutbesini ele
almaktadır.
Hutbenin
kaynakları
Öz
إٌجاج،
داس طٛق
إٌاصش،
ٔaraştırılacak,اصش
ٚأ٠اِٗ (صذ١خ اٌثخاس ،)ٞخِ .ذّذ ص٘١ش تٓ
ıkları ortaya Bu
çıkarılacaktır.
dil, belagat
ve modern
araştırma; Ayrıca
Selahaddin'in
Beyt-ül
Makdisiüslup
fethetmesinden sonra İbni
da okuyucular
üzerindeki
incelenecektir.
Edebi
eleştirikaynakları araştırılacak,
Zeki’nin oradairad
ettiğietkisi
hutbesini
ele almaktadır.
Hutbenin
٘9244ـ.
anılacaktır.
aralarındaki farklılıkları ortaya çıkarılacaktır. Ayrıca dil, belagat ve modern üslup
yaklaşımları ışığında okuyucular üzerindeki etkisi incelenecektir. Edebi eleştiri
اٌرشاز،
ُ ،داس
تذس اٌذ ٓ٠اٌضسوش ،ٟاٌثش٘اْ ف ٟػٍ َٛاٌمشآْ ،خ .أت ٛاٌفضً ئتشا٘١
Beyt-ül
اٌما٘شجMakdis, ،
Hutbe,
Fetih,
İnceleme,
Selahaddin.
teorilerinden
faydalanılacaktır.

.9117

Anahtar Kelimeler: Beyt-ül Makdis, Hutbe, Fetih, İnceleme, Selahaddin.

تٙاء اٌذ ٓ٠اتٓ شذاد ،إٌٛادس اٌغٍطأ١ح ٚاٌّذاعٓ اٌٛ١عف١ح ،خ .جّاي اٌذ ٓ٠اٌش١اي ،اٌخأج،ٟ
اٌما٘شج،
اٌرشِز ،ٞاٌجاِغ
.َ9111

zok Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
ط.َ9112 ،4
y@yahoo.com).

Yrd. Doç. Dr.,
اإلعالِBozok،ٟ
اٌغشبÜniversitesi
داسĠlahiyat
Fakültesi
Arap Dili
Belagatı
اٌىث١ش Bilim
ت١شٚخ،
ِؼشٚف،
تشاس veػٛاد
(اٌغٕٓ)Ana،خ.
Dalı, (karimel_kholy@yahoo.com).

اٌذاوُ ،اٌّغرذسن ػٍ ٝاٌصذ١ذ ،ٓ١خِ .صطف ٝػثذ اٌمادس ػطا ،داس اٌىرة اٌؼٍّ١ح ،ت١شٚخ،
.َ9110
اٌغما ،دِشك.َ9111 ،
اٌذّ١ذ ،ٞاٌّغٕذ ،دغٓ عٍ ُ١أعذ اٌذاسأ ،ٟداس 1
اٌز٘ث ،ٟذاس٠خ اإلعالَ ،خ 1.ػّش اٌرذِش ،ٞداس اٌىراب اٌؼشت ،ٟت١شٚخٌ ،ثٕاْ ،ط .َ9113 ،4
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اٌشاصِ ،ٞفاذ١خ اٌغ١ة ،داس ئد١اء اٌرشاز اٌؼشت ،ٟت١شٚخ ،ط٘9240 ،3ـ.
اٌغثى ،ٟطثماخ اٌشافؼ١ح اٌىثش ،ٜخِ .ذّٛد اٌطٕاد ،ٟداس ٘جشِ ،صش ،ط٘9293 ،4ـ.
اٌغىاوِ ،ٟفراح اٌؼٍ ،َٛخ .ػثذ اٌذّ١ذ ٕ٘ذا ،ٞٚداس اٌىرة اٌؼٍّ١ح ،ت١شٚخ.َ4000 ،
اٌصفذ ،ٞاٌٛاف ٟتاٌٛف١اخ ،خ .أدّذ األسٔاؤٚط ،داس ئد١اء اٌرشاز ،ت١شٚخٌ ،ثٕاْ.َ4000 ،
طاسق أدّذ دجاص ،ٞاٌش١ؼح ٚاٌّغجذ األلص ِٓ ،ٝئصذاساخ ٌجٕح اٌذفاع ػٓ ػم١ذج أً٘
اٌغٕح ،فٍغط.ٓ١
اٌطثشأ ،ٟاٌّؼجُ األٚعظ ،خ .طاسق تٓ ػٛض هللا ٚػثذ اٌّذغٓ تٓ ئتشا٘ ،ُ١داس اٌذشِ،ٓ١
اٌما٘شج.ٖ9291 ،
اٌطثش ،ٞجاِغ اٌث١اْ ف ٟذأ ً٠ٚاٌمشآْ ،خ .أدّذ ِذّذ شاوشِ ،إعغح اٌشعاٌح.َ4000 ،
اٌطذا ،ٞٚششح ِشىً ا٢شاس ،خ .شؼ١ة األسٔإٚطِ ،إعغح اٌشعاٌح٘ 9291 ،ـ.
ػثاط دغٓ ،إٌذ ٛاٌٛاف ،ٟداس اٌّؼاسف ،اٌما٘شج ،ط ،3د.خ.
ػثذ اٌشصاق اٌصٕؼأ ،ٟاٌّصٕف ،خ .دث١ة اٌشدّٓ األػظّ ،ٟاٌّجٍظ اٌؼٍّ ،ٟإٌٙذ ،ط،4
٘9203ـ.
ػثذ اٌفراح اٌؼ٠ٛغ ٟاٌّمذع ،ٟصٕاػح اٌراس٠خ اٌّغرمثٍّٔ -ٟارض ت١د اٌّمذط ٌرفغ١ش األدذاز
اٌّؼاصشج ٚذٛجٙٙ١ا ،داس اٌخٍذ١ٔٚح ،اٌجضائش ،ط.َ4093 ،4
ػثذ اٌما٘ش اٌجشجأ ،ٟدالئً اإلػجاص ،خِ .ذّٛد ِذّذ شاوش ،اٌخأج ،ٟاٌما٘شج ،طَ4002 ،1
ػثذ اٌّرؼاي اٌصؼ١ذ ،ٞتغ١ح اإل٠ضاح ٌرٍخ١ص اٌّفراح ف ٟػٍ َٛاٌثالغحِ ،ىرثح ا٢داب ،اٌما٘شج.
ػثذ اٌ٘ٛاب اٌّغ١ش ،ٞاٌص١ٔٛ١ٙح ٚاٌؼٕف ِٓ تذا٠ح االعر١طاْ ئٌ ٝأرفاضح األلص ،ٝداس
اٌششٚق ،اٌما٘شج ،ط.َ4004 ،4
ػفد اٌششلا ،ٞٚتالغح اٌؼطف ف ٟاٌمشآْ اٌىش ،ُ٠داس إٌٙضح اٌؼشت١ح ،ت١شٚخ.َ9119 ،
ػٍ ٟاٌجاسَ ِٚصطف ٝأِ ،ٓ١اٌثالغح اٌٛاضذحِ ،ىرثح ا٢داب ،اٌما٘شج.َ4004 ،
ػٍ ٟاٌجٕذ ،ٞفٓ اٌجٕاط ،داس اٌفىش اٌؼشت ،ٟاٌما٘شج.َ9112 ،
اٌؼّاد األصفٙأ ،ٟاٌفرخ اٌمغ ٟف ٟاٌفرخ اٌمذع ،ٟداس إٌّاس ،اٌما٘شج.َ4002 ،
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ح١ فرذ. خ،ٟٔاٙ ٌٍؼّاد األصفِٟ ِخرصش اٌثشق اٌشاِٟ عٕا اٌثشق اٌشا،ٞ اٌثٕذاسٍٟاٌفرخ تٓ ػ
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