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ِحيِ  ْْحَِن الره ِ الره  بِْسِم اَّلله

 :مقدمةال
نىٍستى  نىٍستىًعينيوي كى ٍمد هلًل، نىٍحمىديهي كى ًمٍف ًإفَّ اٍلحى كًر أىٍنفيًسنىا كى نىعيكذي ًباهلًل ًمٍف شيري ٍغًفريهي، كى

ٍمٍف يىٍضميؿي فىبلى ىىاًدمى لىوي، كىأىٍشيىدي  اًلنىا، مىٍف يىٍيًدًه اهللي فىبل ميًضؿَّ لىوي، كى سىيِّئىاًت أىٍعمى
مَّدىان عى   ٍبديهي كىرىسيكليوي.أىٍف ال ًإلىوى ًإالَّ اهللي كىٍحديهي ال شىًريؾى لىوي، كىأىٍشيىدي أىفَّ ميحى

 أمَّا بعد:
 في قمكبً  ساميةن  األقصى في فمسطيف مكانةن  لممسجدً   اهللي  جعؿى  مقدٍ ف

في  الكافري  سات اإلسبلمية التي ليا النصيبي دَّ قى المي  فيك مف أبرزً  ،المسمميف
مَّـاهلل عميو  صمَّىو بيِّ نى  ةً نَّ كسي  ،كتاب اهلل  بعد الحرميف الشريفيف:  كسى
فيك ميبط كمعدف األنبياء مف لدف إبراىيـ  الحراـ كالمسجد النبكم؛المسجد 

مَّـاهلل عميو  صمَّى الخميؿ؛ كقد جمع لرسكؿ ىنالؾ كميـ، فىأٌميـ في  كسى
مىًحٌمتيـ.
 كىك ثاني الرحاؿ، إلييا تيشىد   التي المسمميف مساجد ىك ثالثي ك  (1)
قبمة المسمميف  ىاألقص المسجدك  الحراـ، المسجد بعد األرض في كضع مسجد
مَّـ عميو اهلل صمَّى الرسكؿ صمَّى حيث األكلى  عنيـ اهلل رضي كالصحابة كسى
كبيت المقدس بكابة األرض إلى  ،شيران  عشر سبعة األقصى المسجد تجاه

السماء، فقد اختارىا اهلل سبحانو كتعالى، لتككف ممتقى مسرل كمعراج الرسكؿ 
دنا كنبينا يِّ سى  نتيى إسراءً يك مي ، فصمى اهلل عميو كسمـ إلى السمكات العبل

مَّـاهلل عميو  صمَّىمحمد المصطفى  ، كىك بداية المعراج إلى المؤل األعمى. كسى
، كما قاؿ تعالى وي لى كٍ حى  ؾى اهلل كبارى  وي فى الذم شرَّ  المسجدي إنَّو  مِّوً ذلؾ كي  كىك فكؽى 

                                                           
 .5/5أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير: تفسير القرآف العظيـ -1 
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ِدِه َلْيًًل ِمَف اْلَمْسِجِد ُسْبَحاَف الَِّذي َأْسَرى ِبَعبْ سكرة اإلسراء:  ستيؿِّ في مي 
اْلَحرَاـِ ِإَلى اْلَمْسِجِد اْْلَْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُو ِلُنِرَيُو ِمْف آَياِتَنا ِإنَُّو ُىَو 

 حى رَّ صى التي ذكرتيا اآليةي الكريمةي كما  كالبركةي  ،[1 اإلسراء:] السَِّميُع اْلَبِصيرُ 
مَّيـ  ؿي مثَّ تى تٌ  ،دينيةه  بركةه ىي  المفسركف في النبكة كالشرائع، كالرسؿ الذيف ضى

 ةه نيكيِّ دي  ىذا المكاف المبارؾ، فكاف ميتىعىبَّدنا لؤلنبياء كقبمةن ليـ، كما ىي بركةه 
 (1).نيارً كاألى  مارً كالثِّ  ركعً الز   في كثرةً  ؿي مثَّ تى تى 

"االثنا عشرية" كأمثاليـ ممف استحكذ عمييـ الشيطاف لـ  الشِّيعىةغير أفَّ 
ترؽ ليـ ىذه المكانة لممسجد األقصى المبارؾ في فمسطيف؛ لتعارضيا مع 

فحاكلكا التشكيؾ في  ،كأىدافيـ الحقيقية في الكيد لئلسبلـ كأىمو ،مصالحيـ
مف  في محاكلة منيـ لمحطِّ  ،كالتقميؿ مف منزلتو ،المسجد األقصى مكاف
التي نسجكا حكلو ذلؾ أنيـ يعتقدكف القدسية لؤلماكف التي ىـ يردكنيا ك  ،شأنو

أف  - ىذه الدراسةمف خبلؿ  –فكاف حقان عمينا مئات الركايات الخرافية، 
كمكانة المسجد  ،لتثبيت الحقائؽ حكؿ مكاف ،ندافع عف تمؾ البقعة المباركة

ييشىكِّؾي في أعداء اهلل  أحدي  كىذا في ذلؾ. الشِّيعىةكالرد عمى شبيات  ،األقصى
 في ذلؾ، الشِّيعىةمف  كثيرو  ءن عمى تشكيكاتً مكاًف كجكد المسجد األقصى بنا

بعنكاف  في مقالة لو بجريدة يديعكتكتب ييكدا ليطاني" " فيذا الكاتب الييكدم
 األقصى يقعي  المسجدى  فييا أفَّ  عـى "معركة ذىنية حكؿ المسجد األقصى" زى 

لعبارة  ىناؾ تفسيرات إسبلمية أفَّ  ، فقاؿ: "كالحؽ  رةً كَّ المنى  مف المدينةً  بالقربً 

                                                           
دِّ عمى تقميؿ الشيعة لمكانتو.  - 1  سيأتي الحديثي مفصبلن لمكانة المسجد األقصى عند الرَّ
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مف جممتيا بقرب المدينة  ،المسجد األقصى تجعمو في مناطؽ أخرل
 .الشِّيعىةفي ذلؾ بما جاء في كتب  مستدالن  (1)".!!المنىكَّرةً 

شر في مجمة الجامعة ني  ـه كَّ حى مي  عمميه  بحثه أصؿ ىذا الكتاب  :ىذا الكتاب
كاف مبياف  تناكؿى ـ. ك 2018عدد األكؿ: عاـ  ،26اإلسبلمية بغزة، مجمد 

مَّـاهلل عميو  صمَّىاهلل  ة المسجد األقصى مسرل رسكؿً مكانك  و كقبمتً  ،كسى
 االثنا عشرية".  الشِّيعىةاألكلى عند "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 ـ.5/3/2005لعاـ الككيتية بتاريخ نقبلن عف صحيفة الرأم ا - 1



5 

 األول القسم

 املسجد األقصىوجود مكان 

 في بياف مكاف المسجد اْلقصى: الشِّيَعةتبايف أقواؿ وروايات 
المسجد األقصى  كقكعً  مكافً  كاليـ حكؿى كأق الشِّيعىةعمماء  آراءً  عً بً تى تى  عندى 

مَّـاهلل عميو  صمَّىاهلل  الذم ىك مسرل رسكؿً  العظيمةً  المكانةً  صاحبً   ،كسى
 حكً ذلؾ عمى النَّ  كتكضيحي  ،اينكا في ذلؾ إلى قكليفبى يـ تى أنَّ  نجدي  كقبمتو األكلى

 الي:التَّ 

 :اءالمسجد اْلقصى ىو البيت المعمور الذي في السم :اْلوؿ الموقؼ
الذم في  المعمكري  البيتي  ىكاألقصى  ىذا القكؿ أفَّ المسجدى  أصحابي  زعـى 
 ىكى  بؿٍ  ،بفمسطيف القدسً و في المسمميف أنَّ  ةي عامَّ  كليس كما يعتقدي  ،السماء
 ماك  ،كركاياتيـ الشِّيعىةأئمة أقكاؿ  ا مفىنى  أذكري ك  ،في األسماءً  ابوو شى تى  مجردي 

 -ما يمي:في زعميـ ىذا  -أيضان –أتباعيـ مف  طائفةه  بو ستدؿ  يى 

 الروايات الشيعية :أولً 
بالعديد مف الركايات المركية عف أئمتيـ كالتي تنص   الشِّيعىة عمماءي  استشيدي 

مَّـاهلل عميو  صمَّى مسرل رسكؿ اهللعمى كجكد المسجد األقصى  في  كسى
  -الركايات ما يمي: كمف تمؾً  ،المقدس في بيتً  كليسى  ،السماء

كأبك جعفر  كنت في المسجد الحراـ قاعدان " :ف إسماعيؿ الجعفي قاؿع -1
  لى الكعبة مرةن  مرةن  ماءً سَّ إلى ال رى ظى نى و فى سى رأى  عى رفى فى  في ناحيةو : قاؿ ثَـّ  كا 
ُسْبَحاَف الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْيًًل ِمَف اْلَمْسِجِد اْلَحرَاـِ ِإَلى اْلَمْسِجِد اْْلَْقَصا 
يقكلكف  شيءو  : أم  فقاؿ ،إليَّ  التفتى  ثَـّ  ،مراتو  ذلؾ ثبلثى  رى رَّ ككى  ،[1 :اإلسراء]
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جد الحراـ و مف المسبً  سرمى يقكلكف أي  ؟ قمتي اؽ في ىذه اآلية يا عراقيالعر  أىؿي 
بو مف ىذه إلى  سرمى و أي ، كلكنَّ ا يقكلكفكمى  ليسى  : الى إلى البيت المقدس فقاؿ

 – يسً جمً المى  ؽى كعمَّ  (1)،... رـه ما بينيما حى  كقاؿ ،ى السماءً إل كأشار بيدهً  ،ىذه
عمى الركاية السابقة  -في القرف الثالث عشر اليجرم الشِّيعىة عمماءً  مف كبارً 

: مف ىذه إلى ىذه، أم المراد بالمسجد األقصى البيت : "قكلو بقكلو
 فقد (2)المقدس". إلى بيت المعمكر؛ ألنو أقصى المساجد، كال ينافي ذىابو أكالن 

–كىذا التفسير  ،فٌسر المجمسي المسجد األقصى بالبيت المعمكر في السماء
مَّـاهلل عميو  صمَّى ال يتعارض مف ككف النبي -زعـكما  قد ذىب إلى بيت  كسى

 المقدس في رحمة إسرائو قبؿ ذىابو إلى المسجد األقصى في السماء. 

د ىك في مسجإلى أمير المؤمنيف ك  أتى رجؿه ": قاؿ عف أبي عبد اهلل  -2
قد  آيةن  في القرآفً  ، إفَّ المؤمنيف فقاؿ: يا أميرى  ،الككفة كقد احتبى بحمائؿ سيفو

 كجؿَّ : قكؿ اهلل عزَّ كما ذاؾ؟ قاؿ: ي في ديني! قاؿتنً كى كَّ كشى ديني  ت عميَّ دى أفسى 
 َْمِف آِلَيًة َواْسَأْؿ َمْف َأْرَسْمَنا ِمْف َقْبِمَؾ ِمْف ُرُسِمَنا َأَجَعْمَنا ِمْف ُدوِف الرَّح

اهلل  صمَّىد غير محم فيؿ في ذلؾ الزماف نبي   ،[45 :الزخرؼ] ُيْعَبُدوفَ 
 شاءى  إفٍ  ؾى رى خبً أي  اجمٍس : المؤمنيف  اؿ لو أميري فق و عنو؟عميو كآلو فيسألي 

ُسْبَحاَف الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْيًًل ِمَف  يقكؿ في كتابو: كجؿَّ عزَّ اهلل  ، إفَّ اهلل
ْسِجِد اْلَحَراـِ ِإَلى اْلَمْسِجِد اْْلَْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُو ِلُنِرَيُو ِمْف آَياِتَنا ِإنَُّو اْلمَ 

 ان ييا محمدرً ، فكاف مف آيات اهلل التي أي [1 :اإلسراء] اْلَبِصيرُ ُىَو السَِّميُع 
جد البيت المعمكر كىك المسو انتيى جبرئيؿ إلى اهلل عميو كآلو أنَّ  صمَّى

                                                           
كذكر بنحكه: الطبرم "الشيعي"، نكادر ، 373-18/372، كالمجمسي، بحار االنكار 244-2/243القمي، تفسير القمي  1-

 .70-66صالمعجزات 
 .18/374المجمسي، بحار األنكار  -2
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ىذه  بقكلو: "كسندي  عمى ىذه الركايةً  (2)العاممي جعفري  عقَّبى  (1)،..."األقصى
عف سعد  دمةً و في الركاية المتقِّ لنا عمى أفَّ قكلى كىذا يد   ،الركاية صحيحه 

ال ذلؾ الذم في  ،اهلل األقصى" ىك البيت المعمكر "كىك بيتي  (3)السعكد:
 كآلواهلل عميو  صمَّىد استشياد الرسكؿ مسجدان بع عؿى و قد جي فإنَّ  ،البيت المقدس

 يككفى  أفٍ  نكري فالعاممي يي  (4)باألقصى أيضان". يى سيمً  َـّ كمف ثى  ،رةو كثي بسنكاتو 
لـ  -كما يزعـ –و ؛ ألنَّ المسجد الذم بفمسطيفبالمسجد األقصى ىنا  المرادي 
مَّـاهلل عميو  صمَّى بيالنَّ  مفً يكف زى   ككفى ي فضبلن عف أفٍ  ،مسجدان ىنالؾ كسى
 و األقصى. اسمي 

قاؿ:  في تفسيره آلية اإلسراء: عف أبي عبد اهلل كغيره ركل العياشي  -3
فقاؿ: المسجد الحراـ كمسجد الرسكؿ،  ،"سألتو عف المساجد التي ليا الفضؿ

رسكؿ  ؾ؟ فقاؿ: ذاؾ في السماء إليو أسرلقمت: كالمسجد األقصى جعمت فدا
                                                           

، كاالسترآبادم، تأكيؿ اآليات الظاىرة 209-7/208، كالقبانجي، مسند اإلماـ عمي 295-294ابف طاكس، اليقيف ص  -1
 . 37/317، 18/394، كالمجمسي، بحار األنكار 565-2/564في فضائؿ العترة الطاىرة 

ـ، جنكب لبناف، درس في النجؼ كقـ، لو العديد مف المؤلفات 1945عاـ  ىك جعفر مصطفى مرتضى العاممي، كلد 2-
أىميا "الصحيح مف سيرة النبي األعظـ"، كىك صاحب مكانة عظيمة عند الشيعة، كمف أقكاؿ كشيادات المراجع العظاـ عند 

 -الشيعة في حقو ما يمي:
ؿ، صاحب المصنفات الجميمة النافعة، كالخدمات الميمة، قاؿ الشيخ محمد تقي بيجت: "فإفَّ العالـ الجميؿ، كالحبر النبي -أ

عمدة العمماء العامميف، قكاـ الممة كالديف، عمـ األعمـ كفخر األناـ العبلمة الفٌيامة البٌحاثة، حجة اإلسبلـ كمبلذ المسمميف 
عظامو، كاإلصغاء إليو إلى أف قاؿ: "كما أكصى المؤمنيف بإكر  السيد جعفر مرتضى الحسيني العاممي دامت تأييداتو.... امو كا 

 .443في مكاعظو كمجالسو النافعة، كاالستفادة مف كتبو القيمة". المشيدم، الحكزة العممية تديف االنحراؼ ص 
قاؿ جكاد التبريزم: "مؤلؼ كتاب مأساة الزىراء كىك العاممي، شخص جميؿ، كمحقؽ مطمع، بصير، ككتابو كسائر كتب  -ب

. كلبلطبلع عمى غيرىا مف الشيادات. انظر: المشيدم، الحكزة 447العممية تديف االنحراؼ ص عممائنا األبرار". الحكزة
 .456-443العممية تديف االنحراؼ ص

 انظر: مكقع جعفر العاممي. 
قاؿ: "فمما  مف نفس الكتاب نقبلن عف ابف طاكس كالتي جاء فييا أفَّ رسكؿ اهلل  107ىي الركاية التي ذكرىا ص -3

م طرفة فرجعت إلي كأنا في مكاني، فقاؿ أتدرم أيف أنت فقمت ال يا جبرئيؿ فقاؿ ىذا بيت المقدس بيت اهلل أطرقت ببصر 
 .100األقصى فيو المحشر كالنشر". ابف طاكس، سعد السعكد ص 

 .114العاممي، إسرائيؿ في آيات سكرة بني إسرائيؿ "تفسير ثماف آيات" ص  -4
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المقدس؟ فقاؿ:  و بيتً يقكلكف: إنَّ  اسى النَّ  فَّ فقمت: إ ،اهلل عميو كآلو صمَّىاهلل 
التي في األرض  فعندما ذكر العياشي المساجدى  (1)مسجد الككفة أفضؿ منو".

و عنو قاؿ بأنَّ  فمٌما سيئؿى  ،األقصى المسجدى  يذكٍر  المكانة كالفضؿ لـٍ  صاحبةً 
فمسجد  ،ا ذاؾ الذم في بيت المقدس فيك ليس بذك فضؿو أمَّ  ،ماءً في السَّ 

عند تفسيره  العياشي ليذه الركايةً  منو. كعمى ذلؾ فإفَّ ذكرى  الككفة أفضؿي 
بالمسجد األقصى في اآلية  منو عمى أفَّ المرادى  لآلية الكريمة فيو تأكيده 
 ال ذاؾ الذم في بيت المقدس. ،-كما زعـ– ماءً الكريمة ىك الذم في السَّ 

 ،شيدىاركف الر  جمسً في م تٍ رى لو جى  في مناظرةو  (2)عف ىشاـ بف الحكـ -4
 ،؟كى فأخبرني عف ىذا المسجد األقصى أيف ىي  و قاؿ يحيى البرمكي: "...أنَّ 

 ،قاؿ األقصى كجؿَّ عزَّ  اهللى  قاؿ ىشاـ: إفَّ  ،بيت المقدس كى قاؿ يحيى: ىي 
كىذا ال  ،و األقصىأنَّ  ذكرى  كجؿَّ عزَّ ؛ ألفَّ اهلل شيءه  ال يككف كراءهي كاألقصى 
قاؿ يحيى: ىكذا قاؿ اهلل  ،ه ىذافيذا كراءي  ،ستحيؿال ي شيءه  يككف كراءهي 

ـي  فقد استنكرى  (3)،..."سبحانو بالمسجد األقصى  المرادي  يككفى  بف الحكـ أفٍ  ىشا
ة عمى صيغ األقصى الذم بمعنى أبعدى  ىك الذم ببيت المقدس؛ ألفَّ الشيءى 

ؾ مف ا الذم في بيت المقدس فينالأمَّ  ،منو أبعدى  شيءه  ال يككفي  ،المبالغة
 منو. المساجد ما ىك أبعدي 

                                                           
بعض مفسرم  -أيضان –، كقد ذكر ىذه الركاية 97/405كالمجمسي، بحار األنكار ، 2/280العياشي، تفسير العياشي  -1

، كالمشيدم، 3/493كالبحراني، البرىاف في تفسير القرآف ، 3/97الشيعة في تفاسيرىـ. انظر: الحكيزم، تفسير نكر الثقميف 
 .7/299تفسير كنز الدقائؽ كبحر الغرائب 

لد بالككفة كنشأ بكاسط، شيخ اإلمامية في كقتو،أبك محمد ىشاـ بف الحكـ الشيباني بال2-  لو كتب عديدة منيا:  كالء، كي
الفرائض، كاإلمامة، كالرد عمى ىشاـ الجكاليقي، تكفي بعد نكبة البرامكة بمدة يسيرة متسترا، كقيؿ: عاش إلى خبلفة المأمكف. 

 .259-258، الفيرست لمطكسي ص434-433انظر: رجاؿ النجاشي ص
 .358. ص88-87نا، مناظرة ىشاـ بف الحكـ في مجمس ىاركف الرشيد. عمجمة تراث -3
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 :الشِّيَعةثانيًا: أقواؿ المفسريف 
األقصى  مسجدى في كتبيـ المعتمدة أفَّ ال الشِّيعىةمفسرم  مف كبارً  عدده  ذكرى 

ُسْبَحاَف الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْيًًل ِمَف اْلَمْسِجِد : كجؿَّ الكارد في قكؿ اهلل عزَّ 
ِد اْْلَْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُو ِلُنِرَيُو ِمْف آَياِتَنا ِإنَُّو ُىَو اْلَحرَاـِ ِإَلى اْلَمْسجِ 

ىـ ىذا دكا تفسيرى كأيَّ  ،ماءمسجده في السَّ و أنَّ  ،[1 اإلسراء:] السَِّميُع اْلَبِصيرُ 
كمف أقكاؿ أكلئؾ  ،كالركايات المنسكبة ألئمتيـ ،الدالئؿ الكاىية ببعضً 

 -المفسريف ما يمي:

الكاشاني: "أم إلى ممككت المسجد األقصى الذم ىك في  الفيضي  قاؿ -1
 ( 1)كما يظير مف األخبار". :السماء

 الحراـ أفضؿي  كذلؾ بعد ذكره أفَّ المسجدى  -المصطفكم:  قاؿ حسفي  -2
"كأٌما  (2)-األقصى و في العالـ الركحاني المسجدي كيقابمي  ،المساجد عمى األرض

المكرد.  س فبل يبلئـي في بيت المقد لقدسالمسجد األقصى بمسجد ا تفسيري 
 مسجدو  القدس ليس بأبعدى  األعمى، كمسجدي  األقصى بمعنى األبعدً  : فإفَّ فأٌكالن 

 ،ظاىرم   مادم   مره إلى مسجد القدس أى  : إٌف اإلسراءى كثانيان  ،مف مكَّة المكٌرمة
 بأفَّ  حةه صرِّ مي  يةى اآل ليو... كثالثان: إفَّ ا في تشٌرؼ كرحمة إممَّ  و أزيدي في كال فائدةى 
 كاف مف المسجد الحراـ إلى المسجد األقصى، فيككف منتيى السيرً  اإلسراءى 

 عميو ىذا الكبلـي  فبل يدؿ   خرو أي  مف عكالـو  وي ا ما فكقى ىك المسجد األقصى، كأمَّ 
ير بالسَّ  التفسيري  كال يصح  آخر: " في مكضعو  -أيضان –كقاؿ  (3)،..."الشريؼي 

                                                           
 .3/166الفيض الكاشاني، التفسير الصافي  -1

 . 5/119المصطفكم، التحقيؽ في كممات القرآف الكريـ 2- 
 .5/120المصطفكم، التحقيؽ في كممات القرآف الكريـ  -3
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ـى  المسجدى  فَّ : فإسفي البيت المقدَّ كبالمسجد المادم.  المساجد  أشرؼي  الحرا
 اآلياتً  آخر، فافَّ  إلى مسجدو  يرً اآليات إلى السَّ  (1)في إراءة ، كال حاجةى كأعمييا

قطعات األرض، كاآلية الكبرل  في جميعً  مكجكدةه  المحدكدةً  ةً يَّ المادً  المحسكسةى 
قد أنكر المصطفكم ل (2)رحو".اإلنساف بتماـ جكا نفسً  ة كجكدي في عالـ المادَّ 

في تفسيره لآلية الكريمة في سكرة اإلسراء أف يككف المراد بالمسجد األقصى 
كاستدؿ عمى زعمو ىذا بالعديد مف األدلة  ،ىك ذلؾ الذم ببيت المقدس

 الكاىية.

ىقاؿ القمي   -3 ٍسًجًد األىٍقصى راـً ًإلىى اٍلمى ٍسًجًد اٍلحى أم: إلى ممككت  ،: "ًمفى اٍلمى
 (3)المسجد األقصى الَّذم ىك في الٌسماء، كما يظير مف األخبار...".

أك إلى المسجد األقصى  ،قاؿ سمطاف الجنابذم: "الذم في بيت المقدس -4
الذم المسجد األقصى  في السماء الرابعة المسمى بالبيت المعمكرالذم ىك 

بقكلو:  ا َحْوَلُو ِلُنِرَيوُ الَِّذي َباَرْكنَ  كفسَّر قكلو تعالى: .(4)،مظيره كىك ممككتو"
الببلد  ككبلىما ممتازاف عف سائرً  "الشاـ كمصر" سً قدً بيت المى  "فإفَّ حكؿى 

 كثرةي  الذم في السماء الرابعة معمكـه  المعمكري  كالبيتي  ،جنسو  بكثرة النعـ مف كؿِّ 
ه في تفسيرً  األقكاؿى  كعمى ذلؾ يككف الجنابذم قد جمعى  (5)و".ما حكلى  بركاتً 
 األقصى في اآلية الكريمة. جدً لممس

                                                           
راأن. ا 1- ، كابف منظكر، لساف العرب 1/326نظر: الزمخشرم، أساس الببلغة مصدر: أرل، كأرل بػ، كأريتو إياه إراءةن كا 
 .1285، كالفيركز آبادم، القامكس المحيط ص 14/296
 .9/281المصدر السابؽ 2- 
 .299-7/298المشيدم، تفسير كنز الدقائؽ كبحر الغرائب 3- 
 .2/431سمطاف الجنابذم، تفسير بياف السعادة في مقامات العبادة  4-
 .2/431الجنابذم، تفسير بياف السعادة في مقامات العبادة  سمطاف 5-
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ـي كاهلل سبحانى  : "كالظاىري (1)قاؿ محمد العبيداف القطيفي -5  المقصكدى  أفَّ  و أعم
و البيت في السماء، لعمَّ  ىك مكافه  المباركةً  األقصى في اآليةً  مف المسجدً 

عميو  االستنادي  صح  يى  كقاؿ في مكضع آخر: "لـ ينيض لنا كجوه  (2)،"المعمكرى 
المقدس،  ىك بيتي  الشريفةً  مف المسجد األقصى في اآليةً  المقصكدى  أفَّ إلثبات 

في السماء، أك  المعمكري  منو البيتي  يا عمى أفَّ المقصكدى كم   كاألدلةي  بؿ الدالئؿي 
و ه ىذا بزعمً ادعاءى  ثبتى يي  أفٍ  القطيفي   كقد حاكؿى  (3)،في السماء" و مسجده أنَّ 
 (4) كىي: في اآلية الكريمةً  القرائفً  عضً بب

 كؿِّ  كسراةي  ،مف السراة "أسرل" في اآلية الكريمة مشتقةه  زعمو أفَّ كممةى  -أ
كىك  ،مف السرل يا مشتقةه أنَّ  الجميكري  ا قاؿى كمى  كليسي  ،وه كسنامى أعبلى  شيءو 
عمى ىذا المعنى كىي ذكر كممة  وي حممتٍ  أفَّ ىنالؾ قرينةن  بؿ كزعـى  ،ليبلن  السيري 

ا كاف ىنالؾ مف السرل لمَّ  ة إذ لك كانت أسرل مشتقةن "ليبلن" في اآلية الكريم
 ليبلن. كعمى ذلؾ فإفَّ اشتقاؽى  إالَّ  ال يككفي  مف كممة ليبلن؛ ألفَّ السيرى  فائدةه 

ـي   الحاصمةً  حمةً عمى الرِّ  مف حمموً  يمنعي  شيءو  كؿِّ  أسرل مف السراة كىي سنا
 ناـً سً  بمكغى  ؿي ثً مى ال يي  سً دً قٍ المى  بيتً  بمكغى  قدس، ألفَّ مف البيت الحراـ إلى بيت المى 

 كأعبله. الشيءً 

                                                           
ق في منطقة القديح مف منطقة القطيؼ، التحؽ بالحكزة 1390ىك محمد ابف الحاج أحمد حسف العبيداف، كلد عاـ  1-

ماء الشيعة، العممية في منطقتو بعد مرحمة الثانكية، كانتقؿ إلى بعض المناطؽ كالنجؼ كالقـ، تتممذ عمى يد مجمكعة مف عم
كمف شيكخو: عمي الميبلني، كجكاد التبريزم، لو العديد مف المؤلفات منيا: الفكائد الرجالية. انظر: سيرة سماحة الشيخ 

  العبيداف، كحياتو العممية، مكقع محمد العبيداف القطيفي.
  القطيفي، اإلسراء كالمعراج، مكقع العبلمة الشيخ محمد العبيداف القطيفي. 2-
 مصدر السابؽ.ال3- 

 انظر المرجع السابؽ. -4
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 انتياءي  تفيدي يا أنَّ  كزعـى حرؼ "إلى" في قكلو تعالى: "إلى المسجد األقصى"  -ب
مَّـاهلل عميو  صمَّىبي النَّ  أفَّ كصكؿى  كالريبى  ،الغاية إلى المسجد األقصى  كسى

األقصى في  سجدي الم فعمى ذلؾ يككفي  ،الغاية في بيت المقدس لـ يكف انتياءي 
 السماء. 

 :الشِّيَعةثالثًا: أقواؿ بعض عمماء 
ىـ اعتقادً عمى  دي ؤكى تي  أقكاالن عديدةن "االثنا عشرية"  الشِّيعىةمف عمماء  عدده  رى كى ذى 

 أصكؿو عمى ستنديف في ذلؾ مي  ،في السماء األقصى مسجده  أفَّ المسجدى 
 كمف أقكاليـ ما يمي: ،ائفةالطَّ  بيا لدل ؼه عترى كمي  ،ثابتةو  ةو شيعي كركاياتو 

األقصى ىك بيت  المسجدى  عمى أفَّ  القمي: "كالمشيكري  قاؿ عباسي  -1
 عمكري المى  منو ىك البيتي  المرادى  مف األحاديث الكثيرة أفَّ  ظيري يى  لكفٍ ك  ،المقدس
  (1)."ساجدً المى  كىك أبعدي  ،ابعةالرَّ  في السماءً  الذم يقعي 

عند  كمرمكقةو  عظيمةو  مكانةو  بي كىك صاح ،العامميمرتضى  جعفري  ذكري  -2
األقصى في  عمى أفَّ المسجدى  ؿي لِّ دى و تي في مؤلفاتً  مف األقكاؿً  العديدى  (2)،الشِّيعىة
إضافة إلى  (3)،"األعظـً  بيِّ النَّ  مف سيرةً  يا كتاب: "الصحيحي كمف أىمِّ  ،السماء

 أفَّ المسجدى فيو  أثبتى  ،األقصى أيف؟" و: "المسجدي ذلؾ اسمي أنَّو ألَّؼ كتابان في 

                                                           
 .1/79عباس القمي، منتيى اآلماؿ  -1
 مف ىذا البحث. 4انظر حاشية ص  -2
عمى كجكده في السماء، مستندان في  الذم شٌكؾى فيو في مكانة المسجد األقصى، كأٌكد -كقد ناؿ العاممي عمى ىذا الكتاب  -3

تكريمان مف الرئيس اإليراني السابؽ "أحمدم نجاد" كمنحو جائزةى أفضًؿ كتابو في  -ـذلؾ عمى ركايات كأقكاؿ منسكبة إلى أئمتي
 .5. انظر: العاممي، مقدمة كتاب الصحيح مف سيرة النبي األعظـ ص!إيراف
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( 1)يـتى مَّ ئً أى  كأقكاؿً  مستندان في ذلؾ عمى ركاياتً  ،ماءاألقصى مسجده في السَّ 

  و في ذلؾ ما يمي:كمف أقكالً 

، لقمنا : إننا نؤمف باإلسراء صح التفريؽ بيف اإلسراء كالمعراجإنو لك " -أ
 ِمَف اْلَمْسِجِد اْلَحرَاـِ ُسْبَحاَف الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْيًًل استنادان إلى قكلو تعالى: 

ِإَلى اْلَمْسِجِد اْْلَْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُو ِلُنِرَيُو ِمْف آَياِتَنا ِإنَُّو ُىَو السَِّميُع 
 لكفَّ  ،ر في اآلية ىك بياف اإلسراء فقطفمحط النظ .[1 اإلسراء:] اْلَبِصيرُ 
كاف سيران صعكديان أك  كاءه الميؿ سب باإلسراء ىك السيري  المرادى  أفَّ  ىي الحقيقةى 

 المسجدى  ذكرت أفَّ التي  كاياتي الرِّ  إلى المعراج كما أظيرتوي  ، فاآلية ناظرةه أفقيان 
المسجد فصيؿ في كتابنا مف التَّ  ا ذلؾ بشيءو رحنى ، كقد شى ماءً األقصى في السَّ 
 زعـى  فقد (2)."في القرآف صراحةن  رى كً قد ذي  معراجي ال ! كبذلؾ يككفي األقصى أيف؟

 ؛ ألفَّ اإلسراءى "المعراج" اإلسراء  سكرةً  ؿً كَّ في أى "باإلسراء"  العاممي أفَّ المرادى 
 و ىذا في محاكلةو كزعمي سيران صعكديان أك أفقيان.  أكافى  ليبلن سكاءه  رً يٍ بالسَّ  يككفي 

 ماء.األقصى في السَّ  أفَّ المسجدى  منو إلثباتً 

ى َبِني ِإْسَراِئيَؿ ِفي اْلِكتَاِب َلُتْفِسُدفَّ ِفي وَقَضْيَنا ِإلَ  :تعالى بقكلو استشيدى  -ب
 ستفادي يي "فقاؿ:  ؽى عمَّ  ثَـّ  ،[10-4 اإلسراء:] اْْلَْرِض َمرََّتْيِف َوَلَتْعُمفَّ ُعُموِّا َكِبيًرا

 : أفَّ كالظاىري  ،فتيٍ مرَّ  المسجدى  يدخمكفى  سكؼى  العبادً  ىؤالء : أفَّ مف ىذه اآليات
حصؿ اإلسراء إليو، أما المسجد اْلقصى الذي ، الحراـ بو ىك المسجد المرادى 

                                                           
السيد كىذا الكتاب غير متكافر حاليان، فقد ذكرت إحدل المكاقع الشيعية أفَّ "الكتابى المذككرى ىك لمعمماء فقط كما صرَّح  -1

جعفر مرتضى حفظو اهلل كىك في بيتو ال يسمح بأٍف يخرج منو كال أف يطَّمع عميو غير العمماء"، بينما ذكر جعفر مرتضى 
رقوي مف مؤلفاتو في الحرب اإلسرائيمية  َـّ حى ـ. انظر: العاممي، 2006عمى لبناف عاـ العاممي أفَّ كتابو ىذا كاف مف ضمف ما ت

 ، كمكقع ىجر.8طريؽ الحؽ ص
 .105-3/104العاممي، الصحيح مف سيرة النبي األعظـ  -2
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عمى  كفي يك يـ ىذا سكؼى دخكلى  ، كأفَّ والذي بارؾ اهلل حولو، فيو في السماء
  (1)."، كالغمبةتيف معان، أم بالقكة كالقيرفي المرَّ  كاحدو  نحكو 

 صمَّىمي  :قصى فييا ىكبالمسجد األ المقصكدى  ، فإفَّ اإلسراء ا آيةى "كأمَّ  -ج
  (2)السماء".مبلئكة في ال

 بو مائة كعشركف مرةن  جى رى كعى  بيِّ سرل بالنَّ اهلل تعالى قد أى  أفَّ  ا ال ننكري نى إنَّ " -د
مَّـاهلل عميو  صمَّى)أم إسراء النبي عمى أفَّ ىذا  و ال دليؿى إنَّ  ا نقكؿي كلكنَّ   كسى

 ُسْبَحافَ ىك المقصكد بقكلو تعالى في سكرة اإلسراء: إلى بيت المقدس( 
الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْيًًل ِمَف اْلَمْسِجِد اْلَحرَاـِ ِإَلى اْلَمْسِجِد اْْلَْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا 

 فقد ذكرى  (3)".[1 اإلسراء:] َحْوَلُو ِلُنِرَيُو ِمْف آَياِتَنا ِإنَُّو ُىَو السَِّميُع اْلَبِصيرُ 
مَّ اهلل عميو  صمَّىو أسرم بالنبي العاممي أنَّ  كفي أماكف  ،مف مرةو  ألكثرى  ـكسى

في القرآف الكريـ ليس الذم كاف ببيت  كالمذككرى  األىَـّ  اإلسراءى  كلكفَّ  ،مختمفة
   المقدس.

 –بالمسجد األقصى المذككر في ىذه اآلية  عمى أفَّ المقصكدى  دليؿى  "الى  -ق
 ىصمَّ بؿ ىو م ،المقدس في فمسطيف ىك ذلؾ الذم في بيتً  ،1 آية اإلسراء:

 كأدلةو  ،عديدةو  بركاياتو  و ىذاقكلً عمى  كاستدؿَّ  (4)،"ماء الرابعةالمًلئكة في السَّ 
  (5)ىا ما يمي:مفادي  كاىيةو 

                                                           
 .129-3/128العاممي، الصحيح مف سيرة النبي األعظـ  -1
 .13/257العاممي، مختصر المفيد  -2
 .22176/العاممي، الصحيح مف سيرة اإلماـ عمي  -3

 .92العاممي، إسرائيؿ في آيات سكرة بني إسرائيؿ "تفسير ثماف آيات" ص  4-
 .211-210، كالعاممي، طريؽ الحؽ ص 98-92انظر: المرجع السابؽ  -5
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 دي ؤكِّػالتػي تي  القػرائفً  بعػضى  -عمػى زعمػو–اهلل تعػالى فػي اآليػة الكريمػة  كرى ذى  -ك
 -كمنيا: ،عمى ذلؾ

 المػرادى  أفَّ  مع كىذا يتناسبي  [:1 اإلسراء:] الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلوُ قكلو تعالى:  -
 البركػةي  د  متىػإذ تى  ،ماءبالمسجد األقصى في اآلية الكريمة ىػك ذلػؾ الػذم فػي السَّػ

اهلل  عػػػف تسػػػبيحً  فتػػػركفى المبلئكػػػة الػػػذيف ال يى  بسػػػبب انتشػػػارً و منػػػو إلػػػى مػػػا حكًلػػػ
 يشػيري  صو نىػ أم   ردٍ الػذم لػـ يىػ ،ال ذلؾ المسجد الذم فػي بيػت المقػدس ،وكتقديسً 

ـى  باإلضػػافة إلػػى أفَّ المسػػجدى  ،والمنػػاطؽ حكلىػػ إلػػى بركػػةً  كمػػع  ،منػػو أفضػػؿي  الحػػرا
 و.حكلى  المناطؽً  بركةى  ذلؾ لـ يذكٍر 

كما قاؿ إلى قكلو  ىي إشارةه  ،[1 اإلسراء:] ِلُنِرَيُو ِمْف آَياِتَناقكلو تعالى:  -
 صمَّى بي  النَّ  رألكقد  ،[18 النجـ:] َلَقْد رََأى ِمْف آَياِت َربِِّو اْلُكْبَرى :تعالى

مَّـاهلل عميو  إلى  ال في مسيرهً  ،ماء عند سدرة المنتيىفي السَّ  ىذه اآلياتً  كسى
 المسجد األقصى الذم في القدس.

مَّـاهلل عميو  صمَّىس في زمف النبي دً قٍ المى  بيتي  -  عف مساحةو  كاف عبارةن  كسى
ي فييا بما فييا األقصى فيي الت ا المساجدي كأمَّ  ،كلـ يكف فيو مساجدي  ،شاسعةو 

مَّـاهلل عميو  صمَّىالنبي  بعدى  ثةه ستحدى مي   .كسى

الذم في  مف المسجدً  الشاـ أقصى كأبعدي  مف المساجد في ببلدً  العديدي  يكجدي  -
أىؿ الكيؼ الذم ذكره اهلل تعالى في القرآف الكريـ  بيت المقدس كمسجدً 

ـْ َمْسِجًدابقكلو:   .[21 الكيؼ:] َلَنتَِّخَذفَّ َعَمْيِي

 عف المدينةً  ىي أبعدي  عف ببلدً  بأدنى األرضً  كرد في القرآف الكريـ التعبيري  -
ـْ س. فقد قاؿ تعالى: دً قٍ مف بيت المى  وـُ ِفي َأْدَنى اْْلَْرِض َوُى الـ ُغِمَبِت الرُّ

ـْ َسَيْغِمُبوَف ِفي ِبْضِع ِسِنيفَ  :] ِمْف َبْعِد َغَمِبِي  . [3-1 الرـك
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لقد ": المعاصريف( الشِّيعىة)مف مراجع  محمد جميؿ العاممي مـي معى الي قاؿ  -3
اهلل عميو وآلو إلى البيت المعمور الكائف في  صمَّىبي اْلكـر النَّ  كاف سيرُ 

ماء الرابعة عمى اختًلؼ أو في الس ،السماء السابعة وىو الضراح
مسطيف المسجد األقصى في ف مف ككفً  ما كردى  ... كلك فرضنا صحةى الروايات

عمر بف الخطاب بالتكاطؤ مع  الذم بناهى  و المسجدي عني ككني ذلؾ ال يى  أفَّ  إالَّ 
 و الحفرياتي تحتى  الذم تقكـي  ،الصخرة المسمميف عف مسجدً  نظرى  ؼً الييكد لصرً 

ثت حدَّ الذي تَ  المبارؾَ  و ليس المسجدَ ذلؾ فإنَّ  ومع كؿِّ ، الستخراج الييكؿً 
النبي  صمَّىالذي فيو  ،ماءت المعمور في السَّ البي و مسجدُ نا بأنَّ عنو أخبارُ 

اهلل  صمَّىالنبي  فتككف زيارةي  ...اهلل عميو وآلو إمامًا باْلنبياء صمَّىاْلعظـ 
نَّ  ،مسجد الصخرة عميو كآلو إلى فمسطيف ليس مف أجؿً   ما مف أجؿ زيارةً كا 

بمسجد  المتكاجدة في القرل المحيطةكقبكرىـ  ،محاريب األنبياء ىناؾ
دارة كإل ،اسلمقضاء بيف النَّ  سميمافي  بي  فيو النَّ  جمسي الذم كاف يى  ،خرةالص

 ا الحجةِ إمامنِ  عنو قبؿ ظيورِ  الذي سيكشؼُ  الييكؿُ  وفيو يتواجدُ مممكتو، 
  (2)(1)".اهلل عميو سًلـُ  القائـِ 

  

                                                           
إفَّ قكؿ محمد العاممي بأنَّو سيكشؼ عف الييكؿ المزعـك عند الييكد قبؿ ظيكر الميدم ليس قكالن شاذان أك شخصي،  -1

ف فييا بكجكد الييكؿ، ذكرت في أميات كتبيـ يعترفكف كيقٌرك  -سأشير إلى بعض منيا الحقان –فينالؾ ركايات عند الشيعة 
 مف ىذا البحث. 34-33انظر: ص كيربطكف إعادة بناءه بخركج الميدم المزعـك عندىـ!!!

  العاممي، محمد، المسجد األقصى في السماء المعمكرة كليس في األرض، مكقع مركز العترة الطاىرة لمدراسات كالبحكث. -2
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 الموقؼ الثاني: المسجد اْلقصى في فمسطيف:
األقصى ىك في  شرية" أفَّ المسجدى "االثنا ع الشِّيعىة مف عمماءً  آخركفي  قاؿ

 عتراضً االمف  سمـٍ يـ لـ تى دلتَّ أى إال أَّفَّ أغمبى  ،تحديدان في فمسطيفك  ،األرض
القائميف بوجود المسجد اْلقصى في : ؿالقوؿ اْلوَّ  صحابً أى مف ًقبؿً  قدً نَّ الك 

 -وأدلتيـ في ذلؾ ىي: ،السماء

 إسراءى فييا  ثبتي يـ تي تً مَّ ئً ألى  المنسكبةً  كاياتً الرِّ  بعضى  الشِّيعىة عمماءي : ذكر أكالن 
مَّـاهلل عميو  صمَّى بيِّ النَّ   المرادى بأفَّ  حى صرِّ تي  دكف أفٍ  ،إلى بيت المقدس كسى

 كأمَّا (1)،بيت المقدسىك الذم بسكرة اإلسراء  ؿً في أكَّ بالمسجد األقصى 
مف  ـٍ سمتى  مـٍ ف في فمسطيف صىقاأل المسجدً  بكجكدً  حي صرِّ التي تي  الركايةي 

كم  (2)،الشِّيعىةمف قبؿ عمماء  يؾً شكً كالتَّ  ؼً يضعتَّ ال عف جعفر كىي ما ري
يؽ مرَّ اهلل عميو كآلو في طر  صمَّىبرسكؿ اهلل  مى سرً ا أي قاؿ: لمَّ  الصادؽ 

 يا معاشرى  -أصبححيف  –، فقاؿ لقريش عمى عيرو في مكافو مف الطريؽ

                                                           
إلى بيت المقدس دكف التصريح بأفَّ المسجد األقصى  راء النبيركل عمماء الشيعة بعض مف الركايات التي تثبت إس1- 

: "لما أسرم برسكؿ اهلل المراد في سكرة اإلسراء الذم ببيت المقدس، كمف تمؾ الركايات ما ركاه الكميني عف أبي عبد اهلل 
مف األنبياء عمييـ السبلـ، ثـ رجع  صمى اهلل عميو كآلو أتاه جبرئيؿ بالبراؽ فركبيا فأتى بيت المقدس فمقى مف لقى مف إخكانو

فحدث أصحابو إني أتيت بيت المقدس كرجعت مف الميمة كقد جاءني جبرئيؿ بالبراؽ فركبتيا كآية ذلؾ أني مررت بعير ألبي 
. كلكف ىذه 365-8/364سفياف عمى ماء لبني فبلف كقد أضمكا جمبل ليـ أحمر كقد ىـ القـك في طمبو". الكميني: الكافي، 

ية كأمثاليا ال تعد  دليبلن أفَّ المراد بالمسجد األقصى المذككر في سكرة اإلسراء عند الشيعة الذم ببيت المقدس؛ ألفَّ الركا
إلى بيت المقدس دكف التصريح بأفَّ المراد بالمسجد األقصى المذككر في سكرة اإلسراء ىك   الركاية تذكر بأنو أسرم بالنبي

حتى عند مف –ألكثر مف مرة كال يمنع عندىـ  لى أفَّ الشيعة يعتقدكف بأنو أسرم بالنبي مسجد بيت المقدس، باإلضافة إ
أف يككف أسرم بو إلى بيت المقدس، كلكف ال يعني ىذا عندىـ أف يككف المراد بالمسجد  -قاؿ أفَّ األقصى في السماء

-100رائيؿ في آيات سكرة بني إسرائيؿ ص األقصى في اآلية الكريمة في سكرة اإلسراء ىك الذم ببيت المقدس. انظر: إس
 مف ىذا البحث. 3ص، ككبلـ المجمسي 104
لـ نجد قدر جيدنا القاصر سكل ركاية كاحدة، قاؿ جعفر مرتضى العاممي: "لعمنا ال نجد اطبلؽ اسـ المسجد األقصى  2-

لى حيف الغيبة  عمى ىذه البقعة أم بيت المقدس عمى لساف أحد مف المعصكميف منذ بعثة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو، كا 
 .178الصغرل كبدء الغيبة الكبرل إال في بضع ركايات". العاممي، الصحيح مف سيرة اإلماـ عمي ص 
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مسجد الحراـ إلى ي ىذه الميمة مف الف بيى  مى سرً اهلل تبارؾ كتعالى قد أي  فَّ إقريش 
 كلكفَّ  (1)....".اؽً رى البي عمى  تي بى كى ى رى حتَّ  -يعني بيت المقدس-المسجد األقصى 

 بأفَّ المرادى  شيري كايات التي تي الرِّ  عمى تمؾً  مف اعترضى  الشِّيعىةأفَّ مف  جدي نى 
مَّـاهلل عميو  صمَّى اهلل بالمسجد األقصى مسرل رسكؿً  ببيت ذلؾ الذم  كسى

كذلؾ بعد  -يمميقكؿ محمد جميؿ العا ،ييا بالضعؼعم كاكحكم ،المقدس
: ماءالسَّ األقصى في  ذكره لمعديد مف الركايات التي تثبت أفَّ المسجدى 

 ماءً األقصى في السَّ  المسجدى  عمى أفَّ  الةى الدَّ  ىذه األخبارى  إفَّ  :كالحاصؿي "
بيا مف يف، كىي في أغمو في فمسطعمى أنَّ  الةً عمى األخبار الدَّ  حاكمةه 
عمى  يا حاكمةن كجعمً  ،عمييا االعتمادي  ح  صً يى  فبل ،كطرقيا (2)در العامةمصا

التي كردت  العاممي: "كيبلحظ أفَّ الركاياتً  كقاؿ جعفري  (3)األخبار األيخرل".
كثيران أماـ  صمدى تيـ ال تى مَّ ئً عف أى  الشِّيعىةالمسجد األقصى في ركايات  فييا كممةى 

المسجد األقصى جاءت في  األسانيد في أكثرىا؛ كألفَّ كممةى  لضعؼً  ،قدالنَّ 
 كلغير ذلؾ مف أمكرو  لئلماـ  أك السائؿً  ،الراكم عضيا عمى لسافً ب

  (4)...".كمؤاخذاتو 

 في سكرةً  الكريمةً  األقصى في اآليةً  لممسجدً  الشِّيعىة بعض عمماءً  ان: تفسيري ثاني
 كمف ىؤالء: ،بذلؾ اإلسراءً 

                                                           
 .58-57الخصيبي، اليداية الكبرل ص -1
  يا.المراد بقكلو: "مصادر العامة": أم أفَّ ىذه الركاية مصدرىا األعداء مف أىؿ السنة، كبذلؾ ال ييحتىج  ب 2

 العاممي، محمد. المسجد األقصى في السماء المعمكرة كليس في األرض، مكقع مركز العترة الطاىرة لمدراسات كالبحكث. 3-
 .100العاممي، إسرائيؿ في آيات سكرة بني إسرائيؿ ص  -4
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و لـ يكف حينئذ : "كالمسجد األقصى: بيت المقدس؛ ألنَّ الطبرسي  قاؿ  -1
 ،: "إلى المسجد األقصى: يعني بيت المقدس-أيضان –كقاؿ  (1)،"كراءه مسجده 

نَّ   (2)المسجد الحراـ". و كبيفى بينى  المسافةً  ما قاؿ األقصى؛ لبعدً كا 

تو التي تيفيد ما ركاه القمي في ركاي ونقم ه بعدى في تفسيرً  قاؿ الطباطبائي   -2
و مف ىذه سرل بً و أى: كلكنَّ و : قكلي ماء: أقكؿي األقصى في السَّ  أفَّ المسجدى 

إلى  االسراءً  بو نفيى  عمكر، كليس المرادي أم مف الكعبة إلى البيت المي  ،إلى ىذهً 
 بؿ المرادي  ،عمكركال تفسير المسجد األقصى في اآلية بالبيت المي  ،بيت المقدس

 الركاياتي  ه فقد استفاضتٍ كال يتجاكزي  ،إلى بيت المقدس سراءي ينتيى اإل أفٍ  نفىى 
مف  الشِّيعىةً  مف عمماءً  نجدي  كلكفَّ  (3)األقصى ببيت المقدس". المسجدً  بتفسيرً 
كمنيـ محمد القطيفي الذم قاؿ: "كال  ،الطبطبائي ىذا عمى كبلـً  اعترضى 

ا منَّ  عرفتى  إذ قدٍ أمؿ، و )أم في كبلـ الطبطبائي( مف التَّ ما في كبلمً  خفىى يى 
 اهلل عميو كآلو لبيت المقدس، لكفَّ  صمَّىو ذىابى  ا ال ننكري نى أنَّ  مضىفي ما 
 ،آخر بو شيءه  المقصكدى  أفَّ  بالمسجد األقصى، أـٍ  و المقصكدي ىؿ أنَّ  الكبلـى 

المسجد األقصى عيدتيا  تفسيرً  دعكاه ككف الركاية ليست بصددً  عمى أفَّ 
أ ما خطِّ يي  و أنَّ  ـى قدَّ ي بياف مدلكليا في ما تى عمى مدعييا، إذ قد عرفت ف

 ال تككفي  فكيؼى  الصحيحى  في ػبيِّ منو، كيي  المقصكدً  مف العراقيػيف في بيافً  صدرى 
نصًا واحدًا  وأخيرًا لـ أجدْ  ،األقصى المقصكد مف المسجدً  بيافً  بصددً  الركايةي 

                                                           
 .2/358الطبرسي، تفسير جكامع الجامع  -1

 6/218الطبرسي، تفسير مجمع البياف  2-
 .21-13/20فسير الميزاف الطبطبائي، ت3- 



21 

قصى ببيت المقدس، اْل المسجدَ  رُ فسِّ يُ  صوصِ النُّ  بيفَ  حثتُ ما بِ  في مقدارِ 
  (1)".…مستفيضةٌ  صوَص النُ  ر بأفَّ فكيؼ عبَّ 

بيػػػت  ،"مػػػف المسػػػجد الحػػػراـ إلػػػى المسػػػجد األقصػػػى: (2)قػػػاؿ عبػػػد اهلل شػػػبر -3
 (3)المقدس لبعد ما بينيما".

بلـ عػف أئٌمتنػا عمػييـ السَّػ المنقػكؿي  حيحي الصَّ  قاؿ فتح اهلل الكاشاني: "كالقكؿي  -4
ػػمَّـالمَّػػو عميػػو كآلػػو  صػػمَّىو بنبيِّػػو أسػػرل المَّػػو سػػبحانى  أفَّ  مػػف  وً بشخًصػػ يقظػػةن  كسى

ػى: بيػت المقػدس؛ ألٌنػو لػـ يكػفٍ  ه حينئػذ كراءى  المسجد الحراـ ًإلىػى اٍلمىٍسػًجًد األىٍقصى
 (4)".مسجده 

و لػػـ يكػػف س ألنَّػػقػػدً المى  األقصػػى: بيػػتي  الطريحػػي: "المسػػجدي الػػديف  فخػػري قػػاؿ  -5
 (5)".ه حينئذ مسجده كراءى 

ػػى قػػاؿ محمػػد -6 ٍسػػًجًد األىٍقصى  ، فقػػد كػػاف أىػػؿي عػػدي بى أم األى  ،الشػػيرازم: "ًإلىػػى اٍلمى
 يػػػػـ ، مقابػػػػؿى حمِّ عػػػػف مى  هً عػػػػدً بي المقػػػػدس بالمسػػػػجد األقصػػػػى، لً  بيػػػػتى  كفى سػػػػم  يي  مكػػػػةى 

َـّ  -عنػػدىـ  -المسػػجد األدنػػى الػػذم ىػػك المسػػجد الحػػراـ  مػػف  ىػػذا السػػيرى  أفَّ  ثػػ
 (6)باإلسراء". ى في عرفنامَّ سى ، يي إلى المسجد األقصى ةى كَّ مى 

                                                           
 القطيفي، اإلسراء كالمعراج مكقع سماحة العبلمة الشيخ محمد العبيداف القطيفي. 1-
ق، مف عمماء الشيعة البارزيف في القرف الثالث عشر، كاف 1242 -1192ىك عبد اهلل بف محمد رضا شٌبر الحسيني،  -2

يف في معرفة أصكؿ الديف، كاألنكار البلمعة في شرح زيارة الجامعة، ينعت بالمجمسي الثاني، لو مؤلفات عديدة منيا: حٌؽ اليق
، كمقاؿ بعنكاف: 5-4، كمقدمة تفسير شبر ص83-8/82. انظر: األميف، أعياف الشيعة الببلغ المبيف في أيصكؿ الديفك 

 اإللكتركني.  "السيد عبد اهلل شبر"، مكقع ىدل القرآف
 .279شبر، تفسير شبر ص 3- 

 .4/7زبدة التفاسير  الكاشاني، -4
 .60الطريحي، تفسير غريب القرآف ص -5

 .3/284الشيرازم، محمد، تقريب القرآف إلى األذىاف  6-
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ىػػؤالء لممسػػجد األقصػػى ببيػػت  عمػػى تفسػػيرً  مػػف اعتػػرضى  الشِّػػيعىةً مػػف  جػػدي كنى 
لممقصػػػكد مػػػف  مخػػػالؼه  المقػػػدس كمحمػػػد القطيفػػػي الػػػذم زعػػػـ أفَّ ىػػػذا التفسػػػيرى 

 بمعنػػى مكضػػعً  فالمسػػجدي  ،و عمػػى ذلػػؾمػػا يقتضػػي حممىػػ كال يكجػػدي  ،ظػػاىر اآليػػة
 نطبػؽي و ال يى عًمػكىػذا عمػى زى  ،عػدً البي المتناىي فػي  كاألقصى ىك المكافي  ،جكدالس  

 صػمحي التػي تى  المكاضعً  األقصى ببيت المقدس بؿ عمى جميعً  فقط عمى المسجدً 
و مػا يقتضػي حممىػ كجػدي كال يي  ،ماء أك األرضفػي السَّػ سكاءه  ككانت بعيدةن  لمسجكدً 

ػػ ،عمػػى بيػػت المقػػدس  ،و إلػػى بيػػت المقػػدسإلػػى رحمًتػػ التػػي تشػػيري  ا الركايػػاتي كأمَّ
المقصػكد  كبيػافً  تفسػيرً  فيي لـ تكػف بصػددً  ،ف في تفسيرىـك إلييا المفسر  كعمدى 

اهلل عميػو  صػمَّىاهلل  رسػكؿى  ت عميػو أفَّ لَّػمف المسػجد األقصػى، بػؿ أقصػى مػا دى 
ػػػػمَّـ  غيػػػػري  كىػػػػذا أمػػػػره  ،باألنبيػػػػاء كىكػػػػذا صػػػػمَّىمضػػػػى إلػػػػى بيػػػػت المقػػػػدس، ك  كسى

ػػػيعىةعنػػػد  سػػتنكرو مي  ـى - الشِّ صػػػكص عػػػف الن   ك تمػػػؾى خمىػػػ يـ ينكػػػركفى كلكػػنَّ  -كمػػػا زعػػػ
   (1).مف المسجد األقصى المقصكدً 

ػػػػيعىة عممػػػػاءً  ح بعػػػػضي ثالثػػػػان: صػػػػرَّ  األقصػػػػى فػػػػي  المسػػػػجدً  بكجػػػػكدً  مػػػػا يفيػػػػدي  الشِّ
 -يـ ما يمي:كمف أقكالً  ،فمسطيف

إليػػو  سػػرمى الػػذم أي  كػػافي األقصػػى ىػػك الم المسػػجدي "قػػاؿ محمػػد بػػاقر الحكػػيـ:  -1
ُسػْبحاَف : إليػو القػرآف الكػريـ فػي قكلػو أشػارى ك  ،اهلل عميػو كآلػو صمَّىالٌمو  رسكؿي 

الَِّذي َأْسرى ِبَعْبِدِه َلْيًًل ِمَف اْلَمْسِجِد اْلَحػراـِ ِإَلػى اْلَمْسػِجِد اْْلَْقَصػى الَّػِذي باَرْكنػا 
 رسػػكؿً  عػػراجى مً  أفَّ  كايػػاتً الرِّ  فػػي بعػػضً  كمػػا يػػذكري  ،[1 اإلسػػراء:] َحْوَلػػُو ِلُنِرَيػػوُ 

                                                           
 القطيفي، اإلسراء كالمعراج مكقع سماحة العبلمة الشيخ محمد العبيداف القطيفي.1- 
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يػػا ىػػي بأنَّ  معركفػػةه  ، كفيػػو صػػخرةه األقصػػى اف مػػف المسػػجدالٌمػػو إلػػى السػػماء كػػ
 (1)المعراج...". مكضعي 

ػمَّـاهلل عميػو كآلػو  صػمَّىاهلل  رسكؿً  عركجى  "إفَّ السبحاني: جعفر قاؿ  -2 فػي  كسى
رمػػػة إلػػػى المسػػػجد األقصػػػى فػػػي الحػػػراـ فػػػي مكػػػة المك مػػػف المسػػػجد كاحػػػدةو  ليمػػػةو 

ػالسػماء ، كمنػو إلػىفمسطيف  فػي مػدةو  العظيمػةي  فضػائيةي ال لرحمػةي ت ىػذه ا، كقػد تمَّ
كػػػرت فػػػي ـ التػػػي ذي اإلسػػػبل مػػػف معػػػاجز رسػػػكؿً  ىػػػك اآلخػػػري  يعتبػػػري  ،جػػػدان  قصػػػيرةو 

   (2)القرآف الكريـ".
 كثالػػػػػثي  ،األقصػػػػػى ىػػػػػك أكلػػػػى القبمتػػػػػيف قػػػػاؿ محمػػػػػد الشػػػػػيرازم: "فالمسػػػػجدي  -3

ػػػػػمَّـاهلل عميػػػػػو  صػػػػػمَّىمسػػػػػرل رسػػػػػكؿ اهلل  كىػػػػػك محػػػػػؿ   ،الحػػػػػرميف الشػػػػػريفيف  كسى
فػػػي  يقػػػعي  كبيػػػره  فيػػػك جػػػامعه  ،اإلسػػػراء األنبيػػػاء جميعػػػان ليمػػػةى  صػػػمَّىكم ،اجػػػوكمعر 
   (3)دسي الشريؼ في مدينة القدس".الحـر القي  مف ساحةً  ةً بميَّ ية القً الجِّ 

المسػجد اْلقصػى فػي القػدس مػف  المػرادَ أفَّ  الشِّػيَعةعمماء  وقد ذكر بعُض 
ييػػكد(!!! كمػػف تمػػؾ الييكػػؿ المزعػػـك عنػػد ال) (4)،سػػميماف الشػػريؼ ىػػو ىيكػػؿُ 

 -األقكاؿ ما يمي:

                                                           
 .2/281الحكيـ، دكر أىؿ البيت في بناء الجماعة الصالحة  1-
 .159عقيدة االسبلمية عمى ضكء مدرسة أىؿ البيت صالسبحاني، ال 2-
 .22-21الشيرازم، األقصى المبارؾ  -3
ىك الذم  كلكنو مات قبؿ أف يشرع في بنائو، كأفَّ ابنو سميماف أسس لبناء ىيكؿ،  يعتقد الييكد أفَّ نبي اهلل داكد  -4

، كىك  كلمييكؿ منزلة ، المكاف الذم يكجد فكقو المسجد األقصىقاـ ببناء الييكؿ فكؽ جبؿ مكريا، المعركؼ باسـ ىضبة الحـر
كيزعمكف بأنو تىَـّ بناه ليـ كلديانتيـ،  خاصة في قمكب كعقكؿ الييكد، فإنيـ يزعمكف أنو أىـ مكاف لمعبادة، كأف سميماف 
بناءه مف جديد في نفس  -ةلممرة الثبلث -تدميره ألكثر مف مرة نتيجة الحركب التي كاجييا الييكد، كيتطمعكف اآلف أف يعيدكا 

المكاف الذم يزعمكف أنو بيني فيو الييكؿ السابؽ عمى أنقاض المسجد األقصى. انظر: الرقب، نقض المزاعـ الصييكنية في 
 .25-18، 7-6، كالفرا، الييكؿ المزعـك بيف الكىـ كالحقيقة ص 50-44ىيكؿ سميماف ص: 
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قػػاؿ الطبطبػػائي فػػي تفسػػيره لممسػػجد األقصػػى فػػي اآليػػة الكريمػػة مػػف سػػكرة  -1
والييكػؿ اإلسراء: "مف المسجد الحراـ إلى المسػجد األقصػى كىػك بيػت المقػدس 

كقػاؿ: ( 1)،"السػًلـ وقدسػو اهلل لبنػي إسػرائيؿ ماالذي بناه داود وسميماف عميي
 طػػؼه مى كفتحػػو تى  ممػػكؾ الفػػرس العظػػاـ بابػػؿى  رل كػػكرش أحػػدي "...حتػػى قصػػد الكسػػ

إلػػػى األرض المقدسػػػة،  ليػػػـ فػػػي الرجػػػكعً  فى ذً عمػػػى األسػػػرل مػػػف بنػػػي إسػػػرائيؿ كأى 
   (2)كتجديد األبنية". -المسجد اْلقصى  -الييكؿ  تعميرِ يـ عمى كأعانى 

 ؛ي مسجدان مً ، كسي سميماف اْلقصى ىيكؿُ  والمسجدُ قاؿ محمد جكاد مغنية:  -2
في الركايات  "كجاءى  كقاؿ: (3)،لمسجكد، كىك أقصى لبعده عف مكة" و محؿه نَّ أل
 مامان إ عمى أطًلؿ ىيكؿ سميماف صمَّىاهلل عميو كآلو  صمَّىبي النَّ  فَّ أ -أيضان -

 مف صخرةً  تخذان إلى السماء بعد ذلؾ مي  رجى و عى إلبراىيـ كمكسى كعيسى، كأنَّ 
: في تفسير قكلو تعالى -أيضان –قاؿ ك  (4)ماء.السَّ و إلى لمعراجً  مركزان  يعقكبو 

 ًَؿ َمرٍَّة َوِلُيَتبُِّروا ما َعَمْوا َتْتِبيرا  :اإلسراء] َوِلَيْدُخُموا اْلَمْسِجَد َكما َدَخُموُه َأوَّ
 يى سمً ، كي فييا ىيكؿ سميماف ْلفَّ القدس،  ىنا مدينةي  بالمسجدً  المرادي  ،[7

  (5)لمسجكد". و محؿه ألنَّ  ؛مسجدان 

لممسجد اْلقصى بالييكؿ المزعـو فيو  الشِّيَعةبعض عمماء  سيرَ إفَّ تف
 منيـ بوجود ىذا الييكؿ!!  واعتراؼٌ  إقرارٌ 

                                                           
 .13/6الطبطبائي، تفسير الميزاف  1-
 .13/25لسابؽ المصدر ا -2
 .5/7مغنية، التفسير الكاشؼ  -3
 5/11المصدر السابؽ  -4
 5/18المصدر السابؽ  -5
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المسجد األقصى  كجكدً  "االثنا عشرية" مف مكافً  الشِّيعىة مكقؼً  عرضً  كبعدى 
مَّـاهلل عميو  صمَّى مسرل رسكؿ اهلل تناقضكا كاضطربكا في ذلؾ أنَّيـ  نجدي  ،كسى

 الن عمى ذلؾ ببعضً ستدً ماء مي و في السَّ فمنيـ مف قاؿ بأنَّ  ،نان بيِّ اضطرابان 
 ،تيـمَّ ئً أى إلى  -زكران كبيتانان – اقطة المنسكبةً السَّ  كالركاياتً  ،البراىيف الكاىية

أـ  كىؿ ىك مسجده  ،الرابعة أـ السابعة سماءو  مً كىؤالء اختمفكا فيما بينيـ في أى
كما  – صى الذم في فمسطيف فيك مسجده األق أمَّا المسجدي  !البيت المعمكر

مَّـاهلل عميو  صمَّىاهلل  رسكؿً  كفاةً بعد  ثه ستحدى مي  - زعمكا  ىك المراده  كليس ،كسى
أفَّ  نجدي  كلكفٍ  ،في فمسطيف و مكجكده نيـ مف قاؿ بأنَّ كم ،اإلسراء سكرةً  ؿً أكِّ  في

 .عند الييكد المزعكـي  منو الييكؿي  بأفَّ المرادى  زعـى  مفمنيـ 

 ناقشة:الم
ىك  ماءً و في السَّ المسجد األقصى أنَّ  في مكافً  الشِّيعىة أكثري  وي ما زعمى  إفَّ 
 -ما يمي:كذلؾ  كضيحي كتى  ،كاىيةو  جو جى عمى حي  إالَّ  عتمدي ال يى  ،باطؿه  زعـه 

 ةو في السماء الرابعأنَّ  تذكري  فينالؾ ركاياته  ،سماء يكجد يـ في أمِّ تناقضي  -1
كىذا  ،و في السماء السابعةأنَّ  ذكري لركايات ما يى مف اىناؾ ك  ،بالبيت المعمكر

 ما زعمكه. عمى بطبلفً  و دليؿه ذاتً  في حدِّ  التناقضي 

 ماءً و في السَّ بأنَّ  اإلسراءً  بالمسجد األقصى في سكرةً  يـ أفَّ المرادى عمي زى  -2
 عمى أفَّ المرادى  الذيف أجمعكا ،عف عمماء المسمميف لما ىك ثابته  مخالؼه 

 قاؿ فخري  (1)،بيت المقدس صى في اآلية الكريمة ىك مسجده بالمسجد األق
 اتفقكا عمى أفَّ المرادى  ،األقصى و: إلى المسجدً ه: "كقكلي الديف الرازم في تفسيرً 

                                                           
، كالبغكم، معالـ التنزيؿ في تفسير 3/214، كالسمعاني، تفسير السمعاني 5/ 5انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ  -1

 .212/ 10، تفسير الجامع ألحكاـ القرآف ، كالقرطبي17/333، كالطبرم، تفسير جامع البياف 3/105القرآف 
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 (1)،المسافة بينو كبيف المسجد الحراـ" باألقصى لبعدً  يَّ مً كسي  ،المقدس منو بيتي 
  (2)...."بيت المقدس بو مسجده  المرادى  اتفقكا عمى أفَّ ": النسفي   كقاؿ البرىافي 

في اآلية الكريمة عمى  - اكما زعمك  – كقرائفى  ا ما استدلكا بو مف أدلةو كأمَّ 
 يا كما يمي:بطبلنً  كبيافي  ،ليـ ـي سمى في السماء فيي ال تى  بو مسجده  أفَّ المرادى 

 عمى كممة "أسرل" في اآلية الكريمة في أفَّ  ؿى االستدال الشِّيعىةً  بعضي  حاكؿى  -أ
يـ ت محاكلتي دى كقد تعدَّ  ،في السماء بالمسجد األقصى ىك مسجده  المرادى 

بؿ  ،يـ بيا كاهو أفَّ احتجاجى  إالَّ  ،عضياعف ب مختمفةو  لبلستدالؿ بيا بطرؽو 
  ذلؾ كما يمي: كبيافي  ،كأكىى مف بيت العنكبكت

بالقكؿ أفَّ "أسرل" ىنا  -كجعفر مرتضى العاممي –منيـ  فريؽه  ذىبى  -ب
فبل  ،األفقي كالعمكدم بيف السيرً  و ال فرؽى و قاؿ بأنَّ لكنَّ  ،سير ليبلن بمعنى ال
 كعمى ذلؾ فإفَّ اآلية تتحدثي  ،أسرل ىنا بمعنى السير العمكدم تككفى  يمنع أفٍ 

كقكلو ىذا  (3)،بينيما و ال فرؽى ألنَّ  ،عف اإلسراء عف المعراج كما تتحدثي 
 (4)،فأسرل ىي مف السير ليبلن  ،ما بيف السير كالعركج ؛ ألفَّ ىنالؾ فرؽه باطؿه 

مف  يككف عكد كما ىك معمكـه كالص   (5) ،كصعدى  نى ارتفعى : فيي بمعرجى ا عى أمَّ 
كاف عمكديان أم مف أسفؿ إلى لك  كعمى ذلؾ فإفَّ االنتقاؿى  ،أسفؿ إلى أعمى

  بؿ يعد  عركجان كصعكدان. ،ال يعد  سيران  أعمى

                                                           
 292/ 20الرازم، تفسير الرازم  -1
 .3/17الصالحي، سبؿ اليدل كالرشاد في سيرة خير العباد  -2
 مف ىذا البحث. 8انظر: ص -3
 .1/123، كالعكتبي، اإلبانة في المغة العربية 7/291انظر: الفراىيدم، العيف  -4
 .2/321، كابف منظكر، لساف العرب 3/203ي غريب الحديث كاألثر انظر: ابف األثير، النياية ف -5
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ُقْؿ  :رض كما في قكلو تعالىفي األ سكل في االنتقاؿً  ال يستعمؿي  كالسيري 
َـّ اْنُظُروا  العنكبكت:] ،[69النمؿ: ] ،[11 األنعاـ:] ِسيُروا ِفي اْْلَْرِض ُث

20]،  : منيا؛  ألفاظو  عدةى  القرآفي  يستخدـي الى السماء فى  ا االنتقاؿي أمَّ  ،،42الرـك
و  :العركج كما في قكلو تعالى لفظي  ُح ِإَلْيِو ِفي َيْوـٍ َكاَف َتْعُرُج اْلَمًَلِئَكُة َوالرُّ

كما يستخدـ لفظ الصعكد كما في  ،[4 المعارج:] ِمْقَداُرُه َخْمِسيَف أَْلَؼ َسَنةٍ 
َفَمْف ُيِرِد المَُّو َأْف َيْيِدَيُو َيْشَرْح َصْدَرُه ِلْْلِْسًَلـِ َوَمْف ُيِرْد َأْف : قكلو تعالى

عَُّد ِفي السََّماءِ ُيِضمَُّو َيْجَعْؿ َصْدَرُه َضيًِّقا َحَرًجا   ،[125 األنعاـ:] َكَأنََّما َيصَّ
اِلُح َيْرَفُعوُ  :كلفظ الرفع كما في قكلو تعالى كقكلو  ،10:فاطر َواْلَعَمُؿ الصَّ

آؿ ]   ِعيَسى ِإنِّي ُمَتَوفِّيَؾ َورَاِفُعَؾ ِإَليَّ َوُمَطيُِّرؾَ  ْذ َقاَؿ المَُّو َياإتعالى: 
  (1)ذلؾ فإف اإلسراء كاف مف األرض إلى األرض. كعمى ،[55 عمراف:

الذم زعـ أفَّ اإلسراء ىنا مشتقة  -كمحمد القطيفي –ا الفريؽ الثاني كأمَّ  -ج
كممة "ليبلن" في اآلية  - كما زعـ –بقرينة  ،كليس مف السرل ،مف السراة

 إذ لك كاف المراد ىنا بمعنى السرل لما كاف فائدة لذكر كممة ليبلن  ،الكريمة
إذ تعني أفَّ  ،بخبلؼ لك كانت مشتقة مف السراة ،ليبلن  ال يككف إالَّ  ألفَّ السيرى 

فقد ذىب جميع  ،كزعمو ىذا باطؿ ،بمكغ أعمى الشيء كمنتياه كاف ليبلن 
 ىنا مشتقةه  إلى القكؿ بأفَّ اإلسراءى  - (2)الشِّيعىة فييـ مفسركبما  -المفسريف 

في اآلية الكريمة مع أفَّ السير ال  "يبلن ل"كرت كذي  (3)،السرل كىك سير الميؿمف 

                                                           
 مكقع حبؿ اهلل "كاعتصمكا بحبؿ اهلل".مقاؿ بعنكاف: أيف المسجد األقصى،  -1

، كمحمد الشيرازم، تقريب القرآف 5/231، كمغنية، التفسير الكاشؼ 2/462انظر: الفيض الكاشاني، التفسير الصافي  2-
 .20/176ناصر الشيرازم، األمثؿ في تفسير كتاب اهلل المنزؿ ، ك 3/284إلى األذىاف 

، كالمحمي، كالسيكطي، 205/ 10 تفسير الجامع ألحكاـ القرآف، كالقرطبي، 434/ 3انظر: ابف عطية، تفسير ابف عطية  3-
 .364تفسير الجبلليف ص
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و أنَّ كذلؾ  ،ليبلن  كممةً  عميو تنكيري  دؿ  الذم يى اإلسراء ليبلن؛ لتقميؿ مدة  يككف إالَّ 
  (1).وال كمِّ  و في بعض الميؿب مى سرً أي 

 -جدالن –كلك سممنا  ،يا مشتقة مف السراة فيذا قكؿ غريبا القكؿ بأنَّ كأمَّ 
فيككف المعنى "ذىب بو في  ،: كىي األرض الكاسعةبأنَّيا مشتقة مف السراة

 كال يكجد في ذلؾ ما يدؿ عمى مرادىـ. (2)،سراة مف األرض"

األقصى في بيت المقدس ليس بأبعد مسجد بالنسبة  المسجدى  فَّ زعميـ أ -د
بلد مف المساجد في ب فينالؾ العديدي  ،لمبيت الحراـ حتى يقاؿ عنو األقصى

 عند حدكثً  ال يكجدي نَّو إذ أ ،باطؿه  زعـه  (3)،األقصى مف المسجدً  الشاـ أبعدي 
 ،كالمسجد الحراـالمسجد األقصى  سكل مساجدي  اإلسراء كالمعراج عجزةً مي 
 يى كلذلؾ سيمً  ،عظَّـ بالزيارةعف أىؿ مكة يي  مسجدو  األقصى ىك أبعدي  المسجدي ك 

اجد المس و أبعدي ؛ ألنى لو: األقصىى  قاؿ ابف جرير الطبرم: "كقيؿى  ،باألقصى
كقاؿ القرطبي:  (4)،بعد المسجد الحراـ" بتغى في زيارتو الفضؿي زار، كيي التي تي 

 عف أىؿً  مسجدو  الحراـ، ككاف أبعدي  المسجدً  و كبيفى ما بينى  ي األقصى لبعدً مً "سي 
و باألقصى ألنَّ  يى مِّ و سي أنَّ  كىنالؾ مف ذكرى  (5)بالزيارة". ـي عظَّ ة في األرض يي مكَّ 

 (6)،كراءه مسجدو  كف أم  كلـ ي ،ةلؾ الكقت عف أىؿ مكَّ في ذ مسجدو  كاف أبعدى 
 ه.غيرى  بؿ لـ تكف مساجدي 

                                                           
، 440/ 1، كتفسير ابف جزم 3/247 ، كالبيضاكم، تفسير البيضاكم2/811انظر: عكبرم، التبياف في إعراب القرآف  -1

 .646/ 2كالزمخشرم، تفسير الزمخشرم 
 .428/ 6القاسمي، تفسير القاسمي  2-
  مف ىذا البحث. 9، كص5انظر: ص 3-
 .333/ 17الطبرم، تفسير جامع البياف  4-
 .212/ 10القرطبي، تفسير الجامع ألحكاـ القرآف  5-
 .3/246كالشككاني، فتح القدير ، 408/ 2انظر: العاني، بياف المعاني  6-
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 نتيى السيرً أفَّ مي : القدس يعني المسجد األقصى بمسجدً  يـ أفَّ تفسيرى زعمي ك  -أ
 سً بٍ ىك مف لى  (1)،عميو الكبلـ ىنا دؿ  ا ما فكقو فبل يى كأمَّ  ،سً قدً المً  ىك لبيتً 

كال  (2)،ير إلى المسجد األقصىالسَّ  منتيى غايةً  ثبتي تي  فاآليةي  ،بالباطؿ الحؽِّ 
 الحادثة إلى السماء كما ثبتى  و بعد ذلؾ في نفسً في ىذا ما ينفي عركجي  يكجدي 

مَّـاهلل عميو  صمَّىذلؾ بالصحيح الثابت المتكاتر عف رسكؿ اهلل  قاؿ  ،كسى
إلى اإليماف يـ استدرجى  عف ذلؾ بأفَّ  ةي مَّ ئً األى  الصالحي: "كأجابى يكسؼ محمد 
و، رسالتً  ت ليـ براىيفي حَّ دقو، كصى صً  يرت أماراتي ا ظى ، فممَّ اإلسراء أكالن  بذكرً 
، منيا، كىك المعراجي  أعظـى  ىـ بما ىكى ، أخبرى الخارقةً  اآليةً  سكا بتمؾً نى كاستأٍ 
مَّـاهلل عميو  صمَّى ثيـ النبي  فحدَّ  جـ. بو، كأنزلو اهلل تعالى في سكرة النَّ  كسى
عند   ثابت عف أنس ركايةي  كاحدةو  ب االسراء في ليمةو قً المعراج عً  كقكعى  دي كيؤيِّ 

 إلى أفٍ  ةى صَّ القً  ، فذكرى "بيت المقدس و حتى أتيتى ركبتى بالبراؽ فى  تيتي أي »مسمـ: 
 (3)."ماء الدنياا إلى السَّ نى بً  جى رً عي  ثَـّ : »قاؿى 

فٍ  إفَّ المسجدى  اإلسراء  في حادثةً  كاف ىك منتيى غاية السيرً  األقصى كا 
 ،الكصكؿ إليو مف ىذه الحادثة ليس مجردي  المقصكدةى  أفَّ الغايةى  إالَّ  ،كالمعراج

مَّـاهلل عميو  صمَّى نبي  ىك ما رآه الَّ  ما كاف المقصكدي إنَّ  في  كآياتو  مف حججو  كسى
عركجو إلى  كمف ثىَـّ  ،رحمة سيره مف المسجد الحراـ إلى المسجد األقصى

اإلسبلـ ابف  قاؿ شيخي  ،[1 اإلسراء:] ُنِرَيُو ِمْف آياِتنالِ  السماء لقكلو تعالى:
                                                           

 مف ىذا البحث. 7، كص6انظر: ص1-
 .8/282، كطنطاكم، التفسير الكسيط 7/10انظر: ابف حياف، البحر المحيط في التفسير  2-
، كالحديث 259، ح146-1/145إلى السماء كفرض الصمكات،  مسمـ: صحيح مسمـ، باب اإلسراء برسكؿ اهلل 3- 

سيكؿى ا اًفرىهي ًعٍندى ميٍنتىيى »قاؿ:  هلًل بمفظو: أىفَّ رى عي حى ديكفى اٍلبىٍغًؿ، يىضى ى أيًتيتي ًباٍلبيرىاًؽ، كىىيكى دىابَّةه أىٍبيىضي طىًكيؿه فىٍكؽى اٍلًحمىاًر، كى
: «طىٍرًفوً  تَّى أىتىٍيتي بىٍيتى اٍلمىٍقًدسً »، قىاؿى ًكٍبتيوي حى : «فىرى ٍمقىًة الًَّتي يىرٍ »، قىاؿى بىٍطتيوي ًباٍلحى ٍمتي اٍلمىٍسًجدى، «ًبطي ًبًو اأٍلىٍنًبيىاءي فىرى َـّ دىخى ، قىاؿى " ي

اءىًني ًجٍبًريؿي  رىٍجتي فىجى ٍكعىتىٍيًف، ثيَـّ خى مٍَّيتي ًفيًو رى ، فىقىاؿى ًجٍبًريؿي  فىصى ، فىاٍختىٍرتي المَّبىفى نىاءو ًمٍف لىبىفو ، كىاً  ٍمرو : اٍختىٍرتى ًبًإنىاءو ًمٍف خى
 ًبنىا ًإلىى السَّمىاًء...". اٍلًفٍطرىةى، ثيَـّ عيًرجى 
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مَّـاهلل عميو  صمَّى: "كالنبي رحمو اهللتيمية  بو مف المسجد الحراـ  ا أيسرمى مَّ لى  كسى
كصكلو إلى األقصى، بؿ  دى مجرَّ  إلى المسجد األقصى لـ يكف المقصكدي 

كما قاؿ في  ،[1 اإلسراء:] ناِلُنِرَيُو ِمْف آياتِ ما ذكره اهلل بقكلو:  المقصكدي 
َوَلَقْد َرآُه َنْزَلًة ُأْخَرى ِعْنَد ِسْدَرِة اْلُمْنَتَيى ِعْنَدَىا َجنَُّة اْلَمْأَوى ِإْذ سكرة النجـ: 

َيْغَشى السِّْدَرَة َما َيْغَشى َما َزاَغ اْلَبَصُر َوَما َطَغى َلَقْد َرَأى ِمْف آَياِت َربِِّو 
باألنبياء، ال يككف ذلؾ لمف  كما رآه مختصه  ،[18-13 النجـ:] اْلُكْبَرى
و سرل بو. ككذلؾ صبلتي حيف أى  محمدان  اهلل تعالى ما أراهي  وي ريى يـ، كال يي خالفى 

و مف خصائص و عمى البراؽ؛ ىذا كم  األقصى، كرككبي  باألنبياء في المسجدً 
  (1)األنبياء".

ـى  قكليـ: إفَّ المسجدى كأمَّا  -د  كال حاجةى  ،جد األقصىمف المس أشرؼي  الحرا
 ليـ ليسى  قاؿي يي فى  (2)الماديةً  المحسكسةً  اآلياتً  لرؤيةً  غيرهً  إلى مسجدو  يرً لمسَّ 

الكصكؿ إلى المسجد  اإلسراء كالمعراج ىك مجردي  مف حادثةً  المقصكدي 
ىي ما رآه  فَّ الغايةى إ -كما أثبتنا في النقطة السابقة-كلكف  ،األقصى فحسب

مَّـعميو اهلل  صمَّى بي  النى  ىي مف  كبراىيفى  في تمؾ الحادثة مف آياتو  كسى
أم  ،العالميف مف ربِّ  و رسكؿه كأنَّ  ،ونبكتً  عمى صدؽً  األنبياء تدؿ   خصائصً 

مَّـاهلل عميو  صمَّى ي  بً أفَّ ما رآه النَّ  التي  ةً ت العاديَّ ليست باآليا مف آياتو  كسى
مَّـعميو  اهلل صمَّىو كلـ يكف عركجي  البشر. اىا جميعي رى يى  بؿ  مباشرةن  مف مكةى  كسى

 ،لممؤمنيف إلى اإليماف بالمعراج ألفَّ في ذلؾ استدراجه  ،كاف مف بيت المقدس
 ىك أعظـي ا ىـ بمى أخبرى  ،دعكاه ليـ صدؽي  ا ظيرى فممَّ  ،أكالن  اإلسراءً  كذلؾ بذكرً 
مف المسجد الحراـ إلى  إفَّ الرحمةى إلى  إضافةن  ،كىك المعراج مف اإلسراءً 

                                                           
 2/998ابف تيمية، النبكات  -1
 مف ىذا البحث.  6انظر: ص -2
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مف عند اهلل المطيؼ الخبير، تربط بيف  مختارةه  جد األقصى ىي رحمةه المس
سماعيؿ، إلى محمدو  دفً عقائد التكحيد الكبرل مف لى  يف بيِّ النَّ  خاتـً  إبراىيـ كا 

مَّـاهلل عميو  صمَّى التكحيد  لرساالتً بيف األماكف المقدسة  -أيضان – كتربطي  ،كسى
سات مقدَّ لً  األخيرً  الرسكؿً  كراثةً  يبة إعبلفي بيذه الرحمة العج ريدى ما أي جميعان. ككأنَّ 

و بيا رسالتً  سات، كارتباطً قدَّ و عمى ىذه المي رسالتً  قبمو، كاشتماؿً  سؿً الر  
  (1).جميعان 

ػػ -ق  يشػػيري  ،[1 اإلسػػراء:] الػػذي باركنػػا حولػػو و تعػػالى:يػػـ أفَّ قكلىػػا زعمي كأمَّ
 ضػحان إذا كػاف المػرادي كا كىػذا يظيػري  ،المسػجد األقصػى المناطؽ حكؿى  إلى بركةً 

ػ ،بو البيت المعمػكر فػي السػماء  صو نىػ مي ا لػك كػاف بػو بيػت المقػدس فمػـ يػرد أأمَّ
 ،لكتػػاب اهلل تعػػالى خػػالؼه مي  باطػػؿه  فيػػذا افتػػراءه  ،والمنػػاطؽ حكلىػػ إلػػى بركػػةً  يشػػيري 
 رى ذكي نىػػ ،مػػف اآليػػاتً  األقصػػى فػػي كثيػػرو  المسػػجدً  حػػكؿى  منػػاطؽى  بركػػةى  ثبػػتى الػػذم أى 

 -منيا ما يمي:
 َتْرتَػدُّوا َول َلُكػـْ  المَّوُ  َكَتبَ  الَِّتي اْلُمَقدََّسةَ  اَْلْرَض  اْدُخُموا َقْوـِ  َيا : قاؿ تعالى -

 :ة ىنػاسىػدَّ قى المي  بػاألرضً  كالمػرادي  ،[21 المائدة:] َخاِسِريفَ  َفَتْنَقِمُبوا َأْدَباِرُكـْ  َعَمى
 أفَّ مفسػرم جػدي كنى  (2).مػف المفسػريف كثيػره  ذلؾ و كما ذكرى بيت المقدس كما حكلى 

   (3).سً دً قٍ المى  ىنا بيتي  المقصكدى  كا بأفَّ ر  أقى  الشِّيعىةً 

                                                           
 .4/2212سيد قطب، في ظبلؿ القرآف  1-
 .4/2111، كأبك زىرة، زىرة التفاسير 3/75انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ  2

، كالكاشاني، زبدة 1/225تفسير مجمع البياف لمطبرسي ، كالطبرسي، 3/483انظر: الطكسي، التبياف في تفسير القرآف  3-
 1/153التفاسير 
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َوَأْوَرْثَنػػػا اْلَقػػػْوـَ الَّػػػِذيَف َكػػػاُنوا ُيْسَتْضػػػَعُفوَف َمَشػػػاِرَؽ اْْلَْرِض قػػػاؿ تعػػػالى:  -
 األرضً  بمشػػػػارؽً  كالمػػػػرادي  ،[137 األعػػػػراؼ:] َوَمَغاِرَبَيػػػػا الَِّتػػػػي َباَرْكَنػػػػا ِفيَيػػػػا

   (2).الشِّيعىةمف مفسرم  بذلؾ مجمكعةه  كقد أقرَّ  (1) ،الشاـ يا:كمغاربً 
ْيَناُه َوُلوطًا ِإَلى اْْلَْرِض الَِّتي َباَرْكَنا ِفيَيا ِلْمَعاَلِميفَ قاؿ تعالى:  -  َوَنجَّ
بركف كالتي اهلل إلى مدينة حً  اهي اهلل إبراىيـ نجَّ  نبيى  كمعمـك أفَّ  .[71 األنبياء:]
 مسافةن  دي بعي بالخميؿ ككنو عميو السبلـ خميؿ الرحمف، كىي تى  بعدي  فيمافت رً عي 

 مف بيت المقدس، فعف عبد اهلل بف عمرك رضي اهلل عنيما قاؿ: سمعتي  قريبةن 
أىؿ  ، فخياري بعد ىجرةو  ىجرةه  "ستككفي  ـ يقكؿ:ى اهلل عميو كسمَّ اهلل صمَّ  رسكؿى 

رى إبراىيـ....".األرض ألزميي  ـ مياجى
ليذا  ابف تيمية رحمو اهلل بعد ذكرهً قاؿ  (3)

مف  بخبلؼً  ،إبراىيـ يـ مياجرى األرض ألزمي  أىؿً  خيرى  أفَّ  الحديث: "فقد أخبرى 
قاؿ ابف عباس.  (4)إبراىيـ ىي الشاـ". عنو، كمياجري  يذىبي  يأتي إليو، ثَـّ 

اء. األنبي يا معادفي ىا؛ كألنَّ ىا كأنيارً مارً يا كثً صبً خى  لكثرةً  كقيؿ: ليا مباركةي 
 ( 6).ذلؾ ذكرى مف  الشِّيعىةمفسرم مف ىناؾ ك  (5).الخيري  ثبكتي  كالبركةي 

ػلى  ماءً باألقصى ىػك الػذم فػي السَّػ المرادى  أفَّ  -جدالن –منا كلك سمَّ  م ا قػاؿ )الػذمى
  (7).يا مباركةه كمَّ  باركنا حكلو( ألفَّ السماءى 

                                                           
 .212، كالمحمي، كالسيكطي، تفسير الجبلليف ص: 77-13/76الطبرم، تفسير جامع البياف  -1
 . 2/235، كمحمد الشيرازم، تقريب القرآف إلى األذىاف 2/586انظر: الكاشاني، زبدة التفاسير  -2

 .79، كحسنو األلباني في تخريج مناقب الشاـ كأىمو ص 2482أخرجو أبك داكد رقـ  3-
 .27/44ابف تيمية، مجمكع الفتاكل  4-
 .11/305القرطبي، تفسير الجامع ألحكاـ القرآف  5-
، كناصر الشيرازم، األمثؿ في تفسير 14/303، كالطبطبائي، تفسير الميزاف 3/832البحراني، البرىاف في تفسير القرآف  -6

 .5/289، كمغنية، التفسير الكاشؼ 10/203المنزؿ كتاب اهلل 
  35انظر: األشقر، كليتبركا ما عمكا تتبيرا ص -7
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شػارة إلػى إ ،[1 اإلسػراء:] ِلُنِرَيػُو ِمػْف آياِتنػا :قكلػو تعػالىزعميـ بأفَّ إفَّ  -ك
ػػمَّـاهلل عميػػو  صػػمَّىمػػا رآه الرسػػكؿ  ىػػك  ،ماء ال فيمػػا رآه فػػي مسػػيرهفػػي السَّػػ كسى

ماء. األقصػى فػي السَّػ في ذلؾ ما يدؿ  عمى أفَّ المسجدى  كجدي إذ ال يى  ،كاىيو  زعـه 
َـّ  ػػػمَّـاهلل عميػػػو  صػػػمَّىالنبػػػي  إفَّ  ثػػػ لػػػيس فقػػػط  ،مػػػف اآليػػػات البػػػاىرات رألقػػػد  كسى

قبؿ عركجو مػف اآليػات البػاىرات  - أيضان  –فقد رأل  ،إلى السماء جى رً عي  عندما
مػػف  كقطعػػو ىػػذه المسػػافة الطكيمػػة فػػي جػػزءو  ،التػػي ىػػي مػػف خصػػائص األنبيػػاء

و باألنبيػاء فػي كصػبلتي  ،يػا فػي ىػذه الفتػرةً عي طٍ عمػييـ قى  صػعبي يى  فػي زمػفو  (1)الميؿ
ػػػفػػي  كمػػػا ثبػػػتى  ،راؽً و عمػػى البيػػػالمسػػجد األقصػػػى، كرككبيػػػ عػػػف  ابػػػتً الثَّ  حيحً الصَّ

مَّـاهلل عميو  صمَّى بيِّ النَّ     (2).كسى
فػي عيػد عمػر بػف  ثه حدى سػتى مي  بالقدس الشػريؼً  ألقصىا زعميـ أفَّ المسجدى  -3

 ت المقػػدس زمػػفى لػػـ يكػػف فػػي بيػػأنَّػػو ك  ،كؿ اآليػػة الكريمػػةأم بعػػد نػػز  ،الخطػػاب
ػػمَّـاهلل عميػػو  صػػمَّى بػػيِّ النَّ   زعػػـه  ،و األقصػػىاسػػمي مسػػجده فضػػبلن عػػف أف يكػػكف  كسى

 -عف أمريف ىما: مف الحديثً  بيدَّ كلتكضيح ذلؾ ال ،باطؿه 
المسػػػػجد األقصػػػػى عمػػػػى المسػػػػجد  إطػػػػبلؽى  إفَّ : حػػػػدود المسػػػػجد اْلقصػػػػى -أ

األقصى فػي المصػطمح القرآنػي  ، فالمسجدي حادثه  المعركؼ اآلف ىك اصطبلحه 
 اآلف بػػػيفً  كجػػػكدي كىػػػك الم ،سػػػميماف نبػػػي  اهلل  هبنػػػاءى  جػػػدَّدى الػػػذم  ىػػػك المكػػػافي 

لجميػع  األقصػى: ىػك "اسػـه  لمسػجدي : "ارحمو اهلل أسكار األقصى. قاؿ ابف تيمية
ي األقصػػػى سػػػمً اس يي النَّػػػ بعػػػضي  كقػػػد صػػػارى  ،الػػػذم بنػػػاه سػػػميماف  المسػػػجدً 

 الػذم بنػاهي  صمَّىفي ىذا الم كالصبلةي  ،الذم بناه عمر بف الخطاب  صمَّىالم
                                                           

 .3/246انظر: الشككاني، فتح القدير  -1
انظر: مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب اإلسراء برسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ إلى السماكات كفرض الصبلة،  -2
، رقـ 1/156مـ: صحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب ذكر المسيح ابف مريـ، كالمسيح الدجاؿ، ، كمس209: ح1/145-146

 .278الحديث: 
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قػػاؿ مجيػػر الػػديف ك ( 1)،المسػػجد" سػػائرً مػػف الصػػبلة فػػي  أفضػػؿي لممسػػمميف  عمػػري 
 الجػػػػامعي  :القبمػػػػة األقصػػػػى مػػػػف جيػػػػةً  اس أفَّ النَّػػػػ عنػػػػدى  الحنبمػػػػي: "إفَّ المتعػػػػارؼى 

 فَّ أالحػاؿ  كحقيقػةي  ،الكبيػري  كالمحػرابي  المسػجد الػذم بػو المنبػري  في صدرً  بني  المً 
ػػ األقصػػى اسػػـه   كػػؿَّ  كعمػػى ذلػػؾ فػػإفَّ  (2) ،كر"عميػػو الس ػػ ا دارى لجميػػع المسػػجد ممَّ

 ال يتجػزأي  األقصػى المبػارؾ ىػي جػزءه  عميػو سػكري  مػا دارى  حػدكدي  القائمةً  المساحةً 
األبػػكاب  ؿِّ ككيػػ ه المسػػاحةً بيػػذً  المحػػيطي  كري فالس ػػ ،األقصػػى المبػػارؾالمسػػجد مػػف 

مػف األقصػى  ال يتجػزأي  ىي جػزءه  فةي شرَّ الصخرة المي  مسجدي ك  ،المكجكدة في السكر
ىػك ك  ،داخػؿ السػكر (3) القبمػة جيػةً  مكجػكده  بػارؾي األقصػى الم جدي كالمسػ ،المبارؾ

فقػط  األقصػى المبػارؾي  المسػجدي كلػيس ىػك  ،مػف األقصػى المبػارؾ ال يتجزأي  جزءه 
ػفٍ  كلعػؿَّ  ،ى اآلفالمسمميف حتَّ  غالبي  ـي ىَّ كى تى كما يى   بػأفَّ المسػجدى  الشِّػيعىةمػف  قػاؿى  مى

ػػػػبعػػػػد اإلسػػػػبلـ ىػػػػك مً  األقصػػػػى مسػػػػتحدثه  كظػػػػفَّ أفَّ  ،ري عميػػػػو األمػػػػ شػػػػكؿى ف أي مَّ
قػامكا  أك أنَّيػـ ،ىػك المسػجد األقصػى  بػف الخطػاب الذم بناه عمري  صمَّىالم

األقصػػػى  ليؤكػػػدكا عمػػػى مػػػا ذىبػػػكا إليػػػو بػػػأفَّ المسػػػجدى  متعمػػػديفً  الحقػػػائؽً  بخمػػػطً 
ػمَّـاهلل عميػو  صػمَّىمسرل رسكؿ اهلل  تكىينػا لمنزلتػو كمكانتػو فػي  اءمى فػي السَّػ كسى
 ليست كذلؾ. قةي كالحقي ،نفكس المسمميف

 أفَّ المسػػجدى المسػػمميف جميعػػان  لػػدل الثابػػتي  بنػػاء المسػػجد اْلقصػػى: زمػػفُ  -ب
ًضػ األقصى ىك ثاني مسجدو  الحػديث  عمػى األرض بعػد البيػت الحػراـ بػنصِّ  عى كي

                                                           
 .27/11ابف تيمية، مجمكع الفتاكل  1-
 .2/24العميمي، األنس الجميؿ  -2
 بيت فتح نماحي القبمة، جية مف لمسكر محاذيان  األقصى المسجد ساحات في  الخطاب بف عمر بناه الذم المصمى كىك -3

 العيد كفي األقصى، المسجد صدر في ليككف المصمى مكاف عمر كحدد خشبية، عركؽ مف أنشأكه ىػ،15 سنة المقدس
، كمقاؿ 12-2/11األنس الجميؿ انظر: العميمي،  جديد. مف ببنائو ىػ96-86 الممؾ عبد بف الكليد الخميفة قاـ األمكم

القدكمي، المسجد الحقيقي ...أيف، مكقع مركز بيت المقدس لمدراسات لكتركني، ك بعنكاف: "المسجد القبمي"، مكقع المسجد اإل
  التكثيقية.
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: قيٍمػػتي يىػػا رىسيػػكؿى المَّػػًو، قػػاؿ كذلػػؾ فيمػػا ركاه البخػػارم عػػف أبػػي ذر  ،الشػػريؼ
: أىم  مىٍسًجدو كيًضعى ًفي األى  ؟ قىاؿى ؿى ـي »ٍرًض أىكَّ ػرىا ؟ « المىٍسػًجدي الحى َـّ أىم  : ثيػ : قيٍمػتي قىػاؿى

ػػى»قىػاؿى  ٍسػػًجدي األىٍقصى : « المى ػػا؟ قىػػاؿى ـٍ كىػػافى بىٍينىييمى : كىػ ػػا »قيٍمػػتي َـّ أىٍينىمى ػػنىةن، ثيػػ أىٍربىعيػكفى سى
مٍِّو، فىػًإفَّ الفىٍضػؿى ًفيػوً  بلىةي بىٍعدي فىصى كىٍتؾى الصَّ  ة تشػير إلػى أفَّ الفػرؽى فالركايػ (1)«.أىٍدرى

أفَّ  كمػػػف المعمػػػكـً  ،الحػػػراـ كالمسػػػجد األقصػػػى أربعػػػكف عامػػػان  المسػػػجدً  بػػػيف بنػػػاءً 
ـى  البيػتى  قىبػؿ إبػراىيـ  ان كػاف مكجػػكد الحػرا

بػدليؿ مػػا ذكػره تعػالى فػي كتابػػو  (2)
يَِّتي ِبػواٍد َغْيػِر ِذي  :الكريـ مف قكؿ إبػراىيـ  َزْرٍع َربَّنا ِإنِّي َأْسَكْنُت ِمْف ُذرِّ

ـِ  ـِ  فقكلػػو تعػػالى: ،[37إبػػراىيـ: ] ِعْنػػَد َبْيِتػػَؾ اْلُمَحػػرَّ  يػػدؿ   ِعْنػػَد َبْيِتػػَؾ اْلُمَحػػرَّ
 ،رضػػػيعان  ابنػػػو إسػػػماعيؿ إبػػػراىيـ كػػػاف مكجػػػكدان قبػػػؿ كضػػػعً  عمػػػى أفَّ البيػػػتى 

ـى  عنػػػي أفَّ المسػػػجدى كىػػػذا يى  ػػػ كػػػاف قبػػػؿ إبػػػراىيـ  الحػػػرا ػػػا يي ممَّ  أفَّ المسػػػجدى  دي ؤكِّ
 (3)كذلؾ. كاف قبؿ إبراىيـ  األقصى

 كقيػػؿ آدـ... ،بػػاني المسػػجد األقصػػى فقيػػؿ المبلئكػػة مػػؼ فػػي تحديػػدو كقػػد اختي 
ىػػػك مػػػف بنػػػى  الركايػػػات ذكػػػرت أفَّ آدـ  كلكػػػفَّ بعػػػضى  (4)،غيػػػر ذلػػػؾ كقيػػػؿى 
 بعػػد بنػػاء المسػػجد الحػػراـ كػػاف لممسػػجد األقصػػى بنػػاءو  ؿى كعميػػو فػػإفَّ أكَّ  ،الكعبػػة

                                                           
 .3366: رقـ الحديث: 146-4/145البخارم: صحيح البخارم، كتاب أحاديث األنبياء/ باب بدكف عنكاف،  -1

ض لمف بناه أفَّ الشائع عند كثير مف قاؿ د. كامؿ سبلمة الدقس: "كما دمنا بصدد الحديث عف بيت اهلل فبل بدَّ أف نتعر  2-
ٍسمىاًعيؿي ىك الذم بنى البيت، كحجتيـ في ذلؾ قكلو تعالى:  المفسريف أفَّ إبراىيـ  ـي اٍلقىكىاًعدى ًمفى اٍلبىٍيًت كىاً  ٍذ يىٍرفىعي ًإٍبرىاًىي  كىاً 

ىك الذم رفع قكاعد البيت،  إبراىيـ [، كىذا فيـ خاطئ كاهلل سبحانو كتعالى أعمـ إذ أفَّ النص يصرح بأفَّ 127]البقرة: 
ٍذ بىكٍَّأنىا كالرفع لغة ىك االرتفاع، كالقكاعد مكجكدة كاهلل سبحانو كتعالى أمر إبراىيـ برفعيا بعد أف أطمعو عمى مكاف البيت:  كىاً 

طىيٍِّر بىٍيًتيى ًلمطَّاًئًفي ـى مىكىافى اٍلبىٍيًت أىٍف الى تيٍشًرٍؾ ًبي شىٍيئنا كى ٍبرىاًىي كًَّع إًلً ، كعمى ىذا الفيـ ال [26الحج: ] كدً الس جي فى كىاٍلقىاًئًميفى كىالر 
يككف إبراىيـ ىك الباني لمبيت؛ ألفَّ البناء مكيف، كلكف البيت مكاف، فميس ميبلد البيت عمى يد إبراىيـ؛ ألنو كما سبؽ ثابت 

سمى فاعميو، ك"الناس" المكضكعة أصبلن لشمكؿ قبؿ الرفع، كقد يساعد عمى فيـ النص كممتاف ىما: "كضع" المبنى لما لـ يي 
 . 24أفراد الجنس". الدقس، االعتداءات الباطنية عمى المقدسات اإلسبلمية ص:

 .16/976انظر: الشعراكم، تفسير الشعراكم  -3
 .6/409انظر: ابف حجر، فتح البارم  -4
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: رحمػػو اهللقػػاؿ ابػػف القػػيـ  ،مػػف أبنائػػو أحػػدو  عيػػدً أك عمػػى  آدـ  عمػػى عيػػدً 
َـّ مف بنى الكعبػة آدـي  ؿى أكَّ  ا أفَّ "كقد ركينى   أفى  ه فػي األرض، فجػائزه كلػدي  انتشػرى  ، ثػ

ػػ يكػػكفى  ػػ (1)،"سً قػػدً المى  بيػػتى  يـ قػػد كضػػعى بعضي العسػػقبلني مػػا  حجػػر ابػػفي  حى كقػػد رجَّ
 إفَّ  مػػف قػػاؿى  قػػكؿى  دي يؤيِّػػلػػو ك  مػػا يشػػيدي  جػػدتي فقػػاؿ: "كقػػد كى الجكزيػػة، قػػيـ قالػػو ابػػف 

 التيجػاف أفَّ  فػي كتػابً  ىشػاـو  بفي افذكر  ،مف المسجديف بلن كي  سى ىك الذم أسَّ  آدـى 
 ؾى سىػكنى  ،اهو فبنىػبنيىػيى  كأفَّ  ،إلػى بيػت المقػدس بالسػيرً  اهللي  هي أمػرى  نى الكعبػةى لما بى  آدـى 

  (2)فيو".

اهلل عميػػػو  صػػػمَّى سػػػائي عػػػف النبػػػيالنَّ  مػػػع مػػػا ركاهي  ضي تعػػػارى كىػػػذا القػػػكؿ ال يى 
مَّـ دى كسى مَّـاهلل عميو  صمَّى: "أىفَّ سيمىٍيمىافى ٍبفى دىاكي ػا بىنىػى بىٍيػتى  كسى ٍقػًدًس..."لىمَّ  (3)،اٍلمى

   (4).تأسيسو ال  تجديدو  ىنا بناءي   سميمافً  ببناءً  فالمقصكدي 

كقبػػؿ  ،قبػػؿ تػػاريخ بنػػي إسػػرائيؿ ان األقصػػى مكجػػكد كعمػػى ذلػػؾ يكػػكف المسػػجدي 
ػػػمَّـاهلل عميػػػو  ىصػػػمَّ محمػػػد  الفػػػاركؽ  فػػػي زمػػػفً  سػػػتحدثه و مي بأنَّػػػ قػػػاؿي فكيػػػؼ يي  ،كسى
!؟!   
ػمَّـاهلل عميػو  صػمَّىبػالنبي  يـ أنَّػو أيسػرمى زعمي  -4  كفػي أكثػرى  ،مػف مػرةو  ألكثػرى  كسى

اهلل  صػمَّىبالنبي  و أيسرمى أنَّ  لدل المسمميف فالثابتي  ،باطؿه  ىك زعـه  (5)مف مكافو 
ػػػمَّـعميػػػو  المسػػػجد الحػػػراـ إلػػػى المسػػػجد األقصػػػى فػػػي بيػػػت مػػػف  كاحػػػدةن  مػػػرةن  كسى

 المقدس.

                                                           
 .1/360ابف الجكزم، كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف  -1
 6/409ح البارم ابف حجر، فت -2
 [.693: رقـ الحديث: 2/34النسائي، سنف النسائي، كتاب المساجد/فضؿ المسجد األقصى كالصبلة فيو:  -3
 .6/409انظر: ابف حجر، فتح البارم  - 4
 مف ىذا البحث.  9-8انظر: ص -5
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 -ىذا الفتراء ما يمي: مف وراءِ  أفَّ اليدؼَ  ناوالذي يظير ل

ػػػيعىة بعػػػض الركايػػػات فػػػي كتػػػبً  كجػػػكدي  -أ اهلل عميػػػو  صػػػمَّى بػػػيَّ أفَّ النَّ  تثبػػػتي  الشِّ
مَّـ إلػى سػرم بػو و أي مػع مػا زعمػكه أنَّػ كىػذا يتعػارضي  ،أيسرم إلى بيت المقدس كسى

ـى  ،المسػػجد األقصػػى فػػي السػػماء ػػ فمػػذلؾ زعػػ  أفٍ  و ال مػػانعى يـ كالمجمسػػي أنَّػػبعضي
كمػنيـ مػف  ،و قبؿ المسجد األقصى في السماء إلى بيت المقػدسبً  مى أيسرً  يككفى 
 اإلسراء. في سكرةً  المذككرً  غيرى  إلى بيت المقدس إسراءن آخرى  مى و أيسرً قاؿ أنَّ 

ظيػارىـ -ب يػا بػػالنبي كربطً  ،مػػاكف المقدسػة لػدييـلمكانػة بعػض األ تقديسػيـ كا 
ػػػمَّـاهلل عميػػػو  صػػػمَّى عطائً  ،كسى المسػػػجد األقصػػػى الػػػذم  فػػػكؽ مكانػػػةى  يػػػا مكانػػػةن كا 
و أيسػػرم بػػالنبي التػػي زعمػػكا أنَّػػ ،كالككفػػة مػػثبلن  ،اهلل فيػػو فػػي القػػرآف الكػػريـ بػػارؾى 
مَّـاهلل عميو  صمَّى  إلييا.  كسى

ػػػ في تبػػػيَّ كبػػػذلؾ يى  ػػػيعىةً  مػػػف و كثيػػػره أفَّ مػػػا زعمي المسػػػجد األقصػػػى فػػػي  بكجػػػكدً  الشِّ
ػػػ ـه السَّ  المسػػػجدً  مػػػف شػػػأفً  التقميػػػؿي  و إالَّ مػػػف كراًئػػػ كال طائػػػؿى  ،باطػػػؿه  ماء ىػػػك زعػػػ

و فػػػي اإلسػػػبلـ كمقدسػػػاتً  حقػػػائؽً  لتشػػػكيوً  ،يف بػػػوالػػػدِّ  أعػػػداءً  كاسػػػتدالؿي  ،األقصػػػى
 الػرابط بػيف فمسػطيف كالمسػجد كقطػعً  ،القدس إسبلميةً  كإلنكارً  ،المسمميف نفكسً 

فػي  مػف الييػكد كالمستشػرقيف الػذيف حػاكلكا التشػكيؾى  الكثيري  لذا فيناؾ ،األقصى
األقصػػى  كزعمػػكا أفَّ المسػػجدى  ،و عنػػد المسػػمميفمكانػػة المسػػجد األقصػػى كقداسػػتً 

ػػمَّـاهلل عميػػو  صػػمَّى -مسػػرل رسػػكؿ اهلل  - مسػػتنديف  !!!فػػي السػػماء مسػػجده  كسى
 ىػػػذا االعتقػػػادي  ىػػػك مػػػا جنػػػاهي كىػػػذا  (1)،فػػػي ذلػػػؾ إلػػػى تفسػػػيرات كركايػػػات شػػػيعية

                                                           
"، مكقع صيد الفكائد، كحجازم، د؟ماذا نستفيد؟ ككيؼ نيفي سياسة الييكد في التآمر عمى األقصى كأىمو، ابف مركافانظر:  -1

الشيعة مصدر الييكد كالمستشرقيف في نقض مكانة األقصى، مكقع البرىاف، كالقدكمي، الييكد كأكذكبة القدس ليست مقدسة 
  عند المسمميف مكقع مركز بيت المقدس لمدراسات التكثيقية.
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لتحقيػػػؽ أىػػػدافيـ الخبيثػػػة  و بػػػاحثكف ييػػػكدإذ اسػػػتغمَّ  ،المزعػػػكـي  الخػػػاطئي  الشػػػيعيي 
 .كتمرير مقكالتيـ الخرافية

ليػا  "حػكا ال تسػرك سػيافو" فػي بحػثو  الييكديػةي  و الباحثةي ما زعمتي  (1):كمف ذلؾ
ـى اإلسػراء قػد في  فػي آيػةً  المػذككرى  ت فيػو أفَّ المسػجدى أكدَّ   و مسػجده منػذ البدايػة أنَّػ يػ
 زمػفى  ـ فػي القػدس إالَّ قيػالػذم لػـ يى  منػو المسػجدي  قصدي كلـ يي  ،قصي سماكم!أ بعيده 

ػػػػكدى  ،األمػػػػكييف و بىػػػػػتى كى  بمقػػػػاؿو  المزعكمػػػػةى  يػػػػافكرتى  :""حػػػػكا ال تسػػػػرك سػػػػيافوت عمَّ
 آيػةي  وي الػذم عنٍتػ المسػجدى  فيػو أفَّ  و أكَّػدى نفسً  المكضكعو  "جكزيؼ ىكركفيتش" حكؿى 

نبغػي في القدس السماكية العميا، كقاؿ: "يى  يقعي  سماكمه  صمَّىما ىك مي اء، إنَّ اإلسر 
ـى فى نى  أفٍ  مفسػػرم القػػرآف األقػػدميف عمػػى ىػػذا النحػػك، حيػػث ييجمعػػكف عػػادةن  أقػػكاؿً  يػػ

 قصػػدكفى يـ يى يػػا فػػإنِّ األقصػػى معنػػاه بيػػت المقػػدس، كحسػػب رأيً  المسػػجدى  عمػػى أفَّ 
ـى ا المصطمحاتى  أفَّ  العميا، غيرى  القدسى   المسػجدي  ختمطت عمى مرِّ األجيػاؿ، كفييػ

 (2)الحاضرة". في القدسً  و مكجكده األقصى الذم في القدس العميا عمى أنَّ 

 المسػػػمميف عمػػػى كػػػكفً  حسػػػكف إجمػػػاعى  إسػػػحاؽي  الييػػػكدمي  الباحػػػثي  كقػػػد أنكػػػرى 
المسمميف لػـ يتفقػكا جميعػان  المسجد األقصى ىك مسجد القدس فقاؿ: "إفَّ عمماءى 

ػػ ،القػػدس األقصػػى ىػػك مسػػجدي  سػػجدى عمػػى أفَّ الم فػػي  و مسػػجده يـ أنَّػػإذ رأل بعضي
  (3)فكؽ القدس أك مكة". مباشرةن  يقعي  ،السماء

                                                           
بيت المقدس في مخطكطات عربية قديمة ىيـ، فضائؿ إبرالبلستزادة كاالطبلع عمى بعض أقكاؿ ىؤالء المشككيف. انظر:  -1

 .48-40ص: 
: تحرير: أمنكف ككىيف، ترجمة: سمماف مصالحة، مراجعة الترجمة كأعدَّ الكتاب لمنشر: القدس دراسات في تاريخ المدينة -2

 .39ص إسحاؽ حسكف
 .41إبراىيـ، فضائؿ بيت المقدس في مخطكطات عربية قديمة ص3- 
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-AL":" كممػػةً  "بكىػػؿ" فػػي المكسػػكعة اإلسػػبلمية تحػػتى  الييػػكدم   كقػػد حػػاكؿى 
Kuds  سػػكرة اإلسػػراء  ؿً فػػي أكَّ  المسػػجد األقصػػى المػػذككرً  فػػي مكػػافً  التشػػكيؾى
ػػمَّـاهلل عميػػو  صػمَّى الرسػػكؿي  كػػافى مػا و ربَّ و أنَّػػبزعًمػ األقصػػى  المسػػجدى  أفَّ  يظػفي  كسى

   (1)في السماء.

ػػ ػػا مػػا زعمى بالمسػػجد األقصػػى ىػػك الييكػػؿ  مػػف أفَّ المػػرادى  الشِّػػيعىة بعػػضي  وي كأمَّ
مػػػػع  ينسػػػػجـي  لمحقػػػػائؽ كفيػػػػو خمػػػػطي  ،باطػػػػؿه  فيػػػػك زعػػػػـه   سػػػػميمافي  الػػػػذم بنػػػػاهي 
  سػميمافى  نبػي اهلل أفَّ  و لػـ يثبػتٍ إذ أنَّػ ،الييػكد مف حاخاماتً  كثيرو  معتقداتً 

 -ذلؾ كما يمي: كتكضيحي  (2)،األقصى المسجدً  كلكنو جدَّد بناءى  ،بنى ىيكبلن 

 ،: بمعنػى بيػت األصػناـلغػةن  الييكػؿي ف ،معنى كممة الييكؿ كالمسجد اختبلؼي  -أ
ػػاٍلميقىػػٌدس يي  كىاٍلبىٍيػػت الضػػخـي  ػػة الشػػعائر الدِّيًنيَّػػ اٍليىييػػكدي  دهي يِّ شى كيقابميػػا فػػي  (3)،ةإًلقىامى

، أم: بيػػػت المقػػػدس، أك ىيخػػػاؿ، التػػػي تعنػػػي البيػػػت «بيػػػت ىمقػػػداش»العبريػػػة 
َـّ  ،ةاميَّ مػػف المغػػات السَّػػ الكبيػػر فػػي كثيػػرو   ،«بيػػت ييػػكه»أسػػماء الييكػػؿ  كمػػف أىػػ

 قػػػكسً الط   كأداءً  كلػػػيس مكانػػػان لمعبػػػادةً  ،لئللػػو و أساسػػػان مسػػػكفه اإللػػػو ألنَّػػػ أم بيػػتي 
فٍ ك  ،القػػػرابيف كتقػػػديـً  ـى  ،فيمػػػا بعػػػد مكانػػػان ليػػػذه األمػػػكر صػػػبحى أ ا   الييػػػكدي  كمػػػا زعػػػ

ػػ (4)المتػػأخركف  ،ذلؿ هلل تعػػالىأم الخضػػكع كالتَّػػ ،جكدمػػف الس ػػفيػػك  ا المسػػجدي أمَّ

                                                           
  ـ.12/12/2015، التكضيحي كالبيافي في الردِّ عمى افتراءات يكسؼ زيداف، شبكة يسألكنؾ اإلسبلمية، أ.د حساـ عفانة -1
، حيث بيَّف المزاعـ الييكدية كأبطميا دينيا الييكؿ الييكدم المقدس خرافات ببل حدكدانظر أ.د صالح حسيف الرقب،  -2

 كتاريخيا، كمف خبلؿ الكتاب المقدس عند الييكد.
، إبراىيـ مصطفى 11/701، كابف منظكر، لساف العرب 5/1851بي، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية الفارا -3

 .2/990كآخركف، المعجـ الكسيط 
 .4/159انظر: المسيرم، مكسكعة الييكد كالييكدية كالصييكنية  -4
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الكريمػػة فػي السػكرة  المسػجدي  ري فسَّػفكيػؼ يي  (1)،لعبػادة اهلل تعػالى مكػافه : كالمسػجدي 
 بالييكؿ؟!!

ػػػكمػػػا أى  ،سػػػميماف  اهلل نبػػػي   بنػػػاهي  أفَّ ىنالػػػؾ ىػػػيكبلن  لػػػـ يػػػذكر التػػػاريخي  -ب  دى كَّ
فضػػبلن  ،عمػى ذلػؾ ؿي لِّ دى ييػ أثػػرو  أمِّ  عثػركا عمػىاآلثػار الػػذيف لػـ يى  عمػى ذلػؾ عممػاءي 

المزعػػـك ىػػػك مػػف خيػػػاؿ فالييكػػػؿ  (2)،و ىػػك المسػػػجد األقصػػىيقػػاؿ بأنَّػػػ عػػف أفٍ 
 عممػػػاءً  كمػػػف أقػػػكاؿً  ،ليبرىنػػػكا أحقيػػػتيـ فػػػي بيػػػت المقػػػدس الييػػػكد الػػػذم رسػػػمكه

   -ذلؾ ما يمي: دي ؤكِّ التي تي  اريخً تَّ ال

ػػأى  - ـي  يسػػرائيؿ دى كَّ لمييػػكد  و ال صػػمةى عمػػى أنَّػػ ييػػكدم آثػػارو  فنكمشػػتايف، كىػػك عػػال
ه عمػػػػى بنػػػاءى  العبريػػػةي  الدكلػػػةي  بمدينػػػة القػػػدس أك بالمسػػػجد األقصػػػى الػػػذم تػػػزعـي 

 لػػو، ال كجػػكدى  خرافػػةو  مجػػردي  ىػػذا الييكػػؿى  الػػى أفَّ  ىيكػػؿ سػػميماف، مشػػيران  أنقػػاضً 
عمػى  أك أثريػةو  تاريخيػةو  شػكاىدو  اآلثار الييكد لـ يعثركا عمػى أمَّ  عمماءى  حيث إفَّ 

ـي  مائيريف دكؼ، كىك أيضان  دَّ كى كما أى . ىيكؿ سميماف و ييػكدم، عمػى أنَّػ آثػارو  عال
القدسػػػػي الحػػػػـر  أسػػػػفؿى  مكجػػػػكدةه « الييكػػػػؿ»بقايػػػػا  مػػػػف أفَّ  قػػػػاؿى لمػػػػا يي  ال صػػػػحةى 
   (3).الشريؼ

مػػف عممػػاء  كالتػػي التقػػت بالعديػػدً  -"غػػريس ىالسػػؿ"  مريكيػػةي األ تقػػكؿ الكاتبػػةي  -
 "إفَّ عممػػػاءى  -اآلثػػػار كالبػػػاحثيف مػػػف الييػػػكد كاألمريكػػػاف الميتمػػػيف ببنػػػاء الييكػػػؿ

   (4)لثاني".كا ؿي األكَّ  الييكؿي  يقعي  كافى  إلى أيفى  يشيري  أثرو  اآلثار لـ يجدكا أمَّ 

                                                           
 . 7/261انظر: ابف سيده، المحكـ كالمحيط األعظـ  -1
عمماء التاريخ في ذلؾ. انظر: الرقب، الييكؿ الييكدم المقدس خرافات ببل حدكد، ات بعض لبلستزادة كاالطبلع عمى شياد 2

 .204-202، كالفني، كالنمرم، ماذا يجرم عبر طبقات المسجد األقصى كالصخرة المشرفة ص 54-44ص
سنة، جريدة الشرؽ دراسة جديدة: بنك إسرائيؿ لـ يدخمكا فمسطيف، ربى كرا. يكليك 28ـ، 2001انظر: كراسنة، ربا.  3

 .8278العدد األكسط، 
 .100ىالسؿ، النبكءة كالسياسة ص  -4
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ك الييكػػػػؿ المزعػػػػـك كمػػػػا األقصػػػػى ىػػػػ أفَّ المسػػػػجدى بػػػػ -جػػػػدالن –منا كلػػػػك سػػػػمَّ  -ج
   -:التاليةه  كالتناقضاتي  المحاذيري منو  فيذا يمزـي  ،يزعمكف

اهلل  نبػػيِّ  كػػاف عمػػى يػػدً  ،ىػػذه الخرافػػة أصػػحابي  كمػػا يػػذكري  ،الييكػػؿ إفَّ بنػػاءى  -1
ػػػ ،كلػػػذلؾ نسػػػبكه لػػػو ،سػػػميماف  كمػػػا ذكرنػػػا -األقصػػػى فقػػػد بينػػػي  ا المسػػػجدي أمَّ

 ،لػػو كػػاف تجديػػدان ال تأسيسػػان  اف كبنػػاء سػػميم ،قبػػؿ عيػػد سػػميماف  -آنفػػان 
فكيػؼ  ،الييكػؿ الخرافػي األقصػى سػابقان لكجػكدً  المسػجدً  كعمى ذلؾ يكػكف كجػكدي 

 بو؟!! ري ييفسَّ 
عظيمػػة عنػػد المسػػمميف النػػة األقصػػى ذك المكا قػػكليـ ىػػذا يعنػػي أفَّ المسػػجدى  -2

 مكػػػافً ـ لو بعػػػد فػػػتحيً بناًئػػػ ف بعػػػد ذلػػػؾ بإعػػػادةً كلػػػـ يقػػػـ المسػػػممك  ،مكجػػػكدو  غيػػػري 
ف ا متفقػك نىػا أنَّ مى األقصػى السػيِّ  يػكد حػكؿى مف القتاؿ مع الي !! بؿ ما الفائدةي هكجكدً 

 !!؟في ذلؾ
الييػػكد فػػي  سػػكل مسػػاعدةً  االعتقػػادىػػذا  مػػف كراءً  و ال طائػػؿى كمػػف الظػػاىر أنَّػػ

ػػحي بً  ،بعػػد ىػػدميـ لممسػػجد األقصػػى المبػػارؾ عػػـكبنػػاء الييكػػؿ المز  إعػػادةً  أنَّػػو  ةً جَّ
باإلضػافة  (1)،الييكػؿ الػذم بنػاه المسػممكف عمػى أنقػاضً  ،ىك المسػجد األقصػى

ـى أيضػػػان  طمقػػػكفى يي  إلػػػى أفَّ الييػػػكدى  ألقصػػػى عمػػػى الييكػػػؿ المزعػػػـك االمسػػػجد اسػػػ
فيمػا  مػع الييػكدً  الػركافضً  الشِّػيعىةً  ؽً كافيػعمػى تى  دؿ  فيػك يىػ دؿَّ  كىذا إفٍ  (2)،عندىـ

 ىبكا إليو.ذً 
  

                                                           
الشيعية التي تفيد بإقرارىـ بكجكد الييكؿ، كربط إعادة بنائو كمما يؤكد لي ىذا االحتماؿ أفَّ ىنالؾ بعضان مف الركايات  -1

 .-كما سأذكر ذلؾ الحقان –بخركج الميدم المنتظر عندىـ 
 .49-48مصطمحات ييكدية احذركىا ص انظر: القدكمي،  -2
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 الثاني القسم

 "االثنا عشرية" الش ِّيَعةعند  ىاملسجد األقصوفضل مكانة 

المسػػجد  "االثنػػا عشػػرية" اختمفػػكا فػػي مػػكقفيـ مػػف مكػػافً  الشِّػػيعىةى آنفػػان أفَّ  نػػاكر ذى 
ػػمَّـاهلل عميػػػو  صػػػمَّىمسػػػرل رسػػػكؿ اهلل  ،األقصػػى عػػػف  ظػػػرً النَّ  كلكػػػف بغػػػضً  ،كسى

 جػكدً لممسػجد األقصػى المك  أك فضػؿه  مكانةه  كجدي تىؿ  ،االختبلؼ بينيـ في ذلؾ
 .القسـىذا  و خبلؿً حى ضً كى ني ىذا ما سى يف عندىـ؟ في فمسط

 بيت المقدس: فضؿَ  تبيِّفُ  شيعيةٌ  أوًل: رواياتٌ 
لممسػجد  فضػؿو  إلػى كجػكدً  التػي تشػيري ة يالشػيعركايػات ال بعضً  كجكدى  نكري نال 

 -:كىي كما يمي ،المبارؾ األقصى

 قػاؿ: المؤمنيف عمي بف أبي طالب  : عف أميرً مف قصور الجنة قصرُ  -1
 سػكؿ، كمسػجدي الرَّ  الحراـ ، كمسجدي  ة في الدنيا : المسجدي الجنَّ  مف قصكرً  "أربعةه 

  (1)الككفة".بيت المقدس، كمسجد 
حباب اسػػت بػػابى  الشِّػػيعىة: ذكػػر الفقيػػاء كالمحػػدثكف مػػف فضػػؿ الصػػًلة فيػػو -2

 عػدؿي و مػف المسػاجد األربعػة التػي تى حيػث ذكػركا أنَّػ (2)،الصبلة في بيت المقػدس
 ،صػبلةو  ألػؼى  ؿي عدً فيو تى  أفَّ الصبلةى ك  (3) ،عمرةن  عدؿي تى  كالنافمةي  ،فيو حجةن  الفريضةى 

   (4)".... صبلةو  ألؼى  ؿي عدً تى  سً دَّ قى في البيت المي  قاؿ: "صبلةي  عف عمي ف

                                                           
 .369الطكسي، األمالي ص  1-
 .431-3/430، كالطبرسي، مستدرؾ الكسائؿ 290-5/289انظر: العاممي، كسائؿ الشيعة -2
قاؿ: "المساجد األربعة المسجد الحراـ كمسجد الرسكؿ صمى اهلل عميو كآلو، كمسجد بيت المقدس،  عف أبي جعفر  -3

 .1/229أبا حمزة الفريضة فييا تعدؿ حجة، كالنافمة تعدؿ عمرة ". الصدكؽ، مف ال يحضره الفقيو، كمسجد الككفة، يا 
 .31-30الصدكؽ، ثكاب األعماؿ ص  -4
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اهلل تبػارؾ  اهلل عميو كآلو قاؿ: "إفَّ  صمَّى: عف النبي مف خيرة بقاع اْلرض -3
، كمػف ، كمف األنبياء أربعةو كمف المبلئكة أربعةو  ،مف الكبلـ أربعةو  كتعالى اختارى 

، ، كمػف الشػيكر أربعػةو ، كمف النساء أربعػةو ، كمف الشيداء أربعةو الصادقيف أربعةو 
ػػػػ ا......، كمػػػػف البقػػػػاع أربعنػػػػكمػػػػف األيػػػػاـ أربعػػػػةو  ػػػػفمى  قػػػػاعً و مػػػػف البً ا خيرتيػػػػكأمَّ  ،ةي كَّ

   (1)...".بالككفة نكري التَّ  كفارى  ،كبيت المقدس ،كالمدينةي 
 عػػف معاكيػػة بػػف عمػػار قػػاؿ: قمػػت ألبػػي عبػػد اهلل: قبمػػة المسػػمميف اْلولػػى -4

 إلى الكعبة؟ قاؿ: بعد رجكعػو  اهلل عميو كآلو صمَّى اهلل رسكؿي  : متى صرؼى
َـّ  ،مف بدر، ككاف يصمي في المدينة إلى بيت المقدس سبعة عشر شيران   عيػدى أي  ثػ

مػف فضػائؿ  الفضيمةَ ىذه  تكوفَ  مف ينكر أفْ  الشِّيَعةمف لكف و  (2)،"إلى الكعبة
ـى  "إفَّ يقكؿ محمػد العػاممي: . لو ىا مثمبةً بؿ يعدُّ  ،المسجد اْلقصى  النبػيَّ األعظػ

 يكػػكفى  األقصػػى فػػي فمسػػطيف بػػأفٍ  اهلل عميػػو كآلػػو لػػـ يكػػف يػػرتًض المسػػجدى  صػػمَّى
ػػلػػو ل قبمػػةن   َقػػْد َنػػرى َتَقمُّػػَب َوْجِيػػَؾ ِفػػي ا كػػاف يصػػمي إلػػى جيتػػو بقكلػػو تعػػالى:مَّ

 :البقػػرة] السَّػػماِء َفَمُنَولَِّينَّػػَؾ ِقْبَمػػًة َتْرضػػاىا َفػػَوؿِّ َوْجَيػػَؾ َشػػْطَر اْلَمْسػػِجِد اْلَحػػراـِ 
ػػ ،[144 فػػي  الييػػكدً  إلػػى كعبػػةً  كجػػوً ا كػػاف سػػاخطان عمػػى التَّ كلػػك كػػاف مرضػػيان لمى

   (3)".المسجد األقصى..!؟
 السػػابقةً  يػػاتً الركا فػػي بعػػضً  كيطعػػفي  مػػف يػػرفضي  الشِّػػيعىةمػػف معممػػي  بػػؿ إفَّ 
 -ياسػر الحبيػب الشػيعي المػدعك  فقد ذكػر ،عمى فضؿ بيت المقدس دؿ  كالتي تى 
 قػدسً المى  بيػتً  عف األئمة في فضػؿً  دٍ رً و لـ يى أنَّ  -المعاصريف الشِّيعىة معمميمف 
 ،صػػػػبلةو  ألػػػػؼى  عػػػػدؿي فيػػػػو تى  األكلػػػػى: تفيػػػػد بػػػػأفَّ الصػػػػبلةى  ،فقػػػػط ركايػػػػاتو  ثػػػػبلثي  إالَّ 

                                                           
 .261-260الركاندم، النكادر ص  -1
 .4/298الحر  العاممي، كسائؿ الشيعة  -2
 ض، مكقع مركز العترة الطاىرة لمدراسات كالبحكث.العاممي، محمد، المسجد األقصى في السماء المعمكرة كليس في األر  -3
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ػفيو حى  الفريضةي  عدؿي المساجد األربعة التي تى مف  وكالثانية: أنَّ   ،عمػرةن  كالنافمػةي  ،ةن جى
ػػ َـّ  ،نػػة فػػي الػػدنياو مػػف قصػػكر الجَّ ا الثالثػػة: أنَّػػأمَّ كايػػات: الرِّ  ه لتمػػؾً بعػػد ذكػػرً  قػػاؿى  ثػػ
ػػ  يػػا مػػف طريػػؽً ليػػذا المسػػجد فكم   الكبيػػرً  بالفضػػؿً  المشػػحكنةً  الركايػػاتً  ا سػػائري "أمَّ

كىػػك  ،عػػف السػػككني ىػػي مركيػػةه  المزبػػكرةى  األكلػػىى  ايػػةى ك ى الرِّ المخػػالفيف، بػػؿ حتَّػػ
ي، كركايػة عمػي بػف عمػي مالً ة الثَّ أبي حمزى  ى لنا سكل ركايةً بقى ، فبل تى عامي أيضان 

   (1)".)أم الركاية الثانية كالثالثة( بف رزيف

 ثانيًا: روايات شيعية تطعف في مكانة بيت المقدس:
كمػف ذلػؾ مػا  ،األقصػى مكانػةً فػي  قػدحي ا يى م كاياتً مف الرِّ  الشِّيعىة عمماءي  ذكرى 
ػالػذم ىػك أى  -و الكػافي فػي كتاًبػالكميني  ركاهي   بػاعتراؼً  الشِّػيعىةعنػد  الكتػبً  ح  صى

 أىػػػؿي ك  ،المحاريػػػب قػػػاؿ لػػو فػػػي األصػػػؿ حظيػػػرةي المقػػػدس يي  بػػػأفَّ بيػػػتى  - يـعممػػائً 
 خبػرتي لػو: أي  كايػة: "فقمػتي فػي الرِّ  جػاءى  حيػثي  ،كه ببيت المقدسلي أبدى ىـ مىف  رؾً الشِّ 
 ت المقػدس كترجػعي ٍيػبى  كليمػةً  يػكـو  بػو فػي كػؿِّ  بمػ ي اهلل تي  مػف أسػماءً  ؾ اسمان عندى  أفَّ 

 بيػػػتى  إالَّ  : ال أعػػػرؼي المقػػػدس؟ قمػػػتي  بيػػػتى  : كىػػػؿ تعػػػرؼي ؾ، فقػػػاؿ لػػػيى إلػػػى بيًتػػػ
 كىػك بيػتي  ،سي قػدَّ المي  و البيػتي المقدس الذم بالشاـ؟ قاؿ: ليس بيت المقدس كلكنَّػ

بو إلى يكمي ىػذا فيػك  ا سمعتى ا مى هلل عميو كآلو، فقمت لو: أمَّ ا صمَّىمحمد  آؿً 
نمػػا كػػاف يقػػاؿ ليػػا: حظيػػرة  قػػدس، فقػػاؿ لػػي: تمػػؾ محاريػػبي المي  بيػػتي  األنبيػػاء، كا 

اهلل  صػػػػمَّىحتػػػػى جػػػػاءت الفتػػػػرة التػػػػي كانػػػػت بػػػػيف محمػػػػد كعيسػػػػى  ،المحاريػػػػب
 ،اطيففػػػي دكر الشػػػي قمػػػاتي ت النَّ كحمَّػػػ ،كقػػػرب الػػػببلء مػػػف أىػػػؿ الشػػرؾ ،عمييمػػا

الػػبطف آلؿ  -كىػػك قػػكؿ اهلل تبػػارؾ كتعػػالى  ،لكا كنقمػػكا تمػػؾ األسػػماءلػػكا كبػػدَّ فحكَّ 
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ـْ مػا َأْنػَزَؿ :  -محمد كالظير مثػؿ ـْ َوآبػاُؤُك ْيُتُموىا َأْنػُت ِإْف ِىػَي ِإلَّ َأْسػماٌء َسػمَّ
   (2)(1)...." [23 :النجـ] المَُّو ِبيا ِمْف ُسْمطافٍ 

 ية عمى المسجد اْلقصى:تفضيؿ اْلماكف المقدسة الشيع
 مػػف أتبػػاعً  كثيػػره  حػػاكؿي التػػي يي -كايػػات السػػابقة الرً  عنػػد مقارنػػةً و إضػػافة إلػػى أنَّػػ

 ةو مكانىػػػ األقصػػػى صػػػاحبي  المسػػػمميف بيػػػا أفَّ المسػػػجدى  خػػػداعى  الشػػػيعي المػػػذىبً 
األمػاكف  ضػؿً كف ةً إلػى مكانىػ القـك التػي تشػيري  مع غيرىا مف ركاياتً  (3)-عندىـ

ػػػدَّ قى المي  ػػػيعىةلممسػػػجد األقصػػػى عنػػػد  ال مكانػػػةى  وأنَّػػػ نبلحػػػظي ىـ عنػػػد ةً سى "االثنػػػا  الشِّ
يػػا أنَّ  نجػػدي  بػػؿٍ  ،مػػف األمػػاكف المقدسػة الكثيػػرة عنػػدىـغيػػرًه  ةً مكانىػػ عشػرية" مقابػػؿي 

   باهلل تعالى. رؾً الشِّ  األماكف إلى حدِّ  في بعضً  تصؿي 

 عمػييـ السػبلـنػا تً مَّ ئً أى  فػي ركايػاتً  "كال نجدي ياسر الحبيب:  الشيعي   المعمـي قاؿ 
ىا س تمػػؾ الخصكصػػية االسػػتثنائية العاليػػة، كمػػا نجػػدي دً ٍقػػلبيػػت المى  مػػا يػػكحي بػػأفَّ 

لممسجد الحراـ، أك المسجد النبكم، أك مسػجد الككفػة، أك الحػائر الحسػيني، بػؿ 

                                                           
 .5، ح484-1/481الكميني: الكافي، كتاب الحجة/ باب مكلد اإلماـ أبي الحسف مكسى بف جعفر عمييما السبلـ، 1-
قاؿ المجمسي في شرحو لمركاية السابقة: "كالحاصؿ أنو ليس الذم بالشاـ اسمو المقدس كلكف المسمى ببيت المقدس ىك  -2

ـي كآلو كسمـ الذم أنزؿ اهلل فييـ: البيت المقدس المنزه المطير، كىك بيت آؿ محمد صمى اهلل عميو  ًإنَّمىا ييًريدي المَّوي ًلييٍذًىبى عىٍنكي
ـٍ تىٍطًييرناالرٍِّجسى أى كي ييطىيِّرى كقاؿ المازندراني في شرحو: "سألو عف . 6/58المجمسي، مرآة العقكؿ . [33األحزاب:] ٍىؿى اٍلبىٍيًت كى

بيت المقدس كأراد بو معنى ىك بيت آؿ محٌمد صمى اهلل عميو كآلو، كحممو الراىب عمى معنى آخر معركؼ عنده كىك بيت 
نما كاف يقاؿ لو: حظيرة المحاريب ثـ بدلو أىؿ  المقدس الذم بالشاـ فرد عميو بأف ىذا البيت ليس بيت المقدس في األصؿ كا 

الشرؾ كسمكه بيت المقدس كبيت المقدس إنما كاف في األصؿ بيت آؿ محٌمد صمى اهلل عميو كآلو لتطيره عف النقائص 
 .7/368المازندراني، شرح أصكؿ الكافي كالعيكب، كتنزىو عف الرذايؿ كالذنكب". 

نجد أفَّ بعض عمماء الشيعة يحاكلكا أف يخدعكا عكاـ المسمميف بأفَّ المسجد األقصى ذك مكانة عظيمة عندىـ كيستدلكا  -3
ببعض مف الركايات اآلنفة الذكر كما فعؿ محمد الشيرازم الذم كضع كتابان كسماه بعنكاف: "األقصى المبارؾ"، لكف أم تكريـ 

كتاب بعض مف الركايات اآلنفة الذكر، كالتي تفيد أفَّ المسجد األقصى مسرل رسكؿ اهلل لؤلقصى كقد ذكر المؤلؼ في نفس ال
صمى اهلل عميو كسمـ في السماء، باإلضافة إلى أنَّو كغيره مف عمماء الشيعة لـ يذكر أمَّ ركايةو تفيدي بتفضيًؿ المسجد األقصى 

 سجًد الككفة كقبكر أىئمتيـ كغيرىـ!!!عمى غيره مف األماكف المقدسة عندىـ ممَّا سأذكرىا الحقان كم
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فػػػي كتابػػػو  عقػػػدي عنػػػدما يى  - رضػػػكاف اهلل تعػػػالى عميػػػو -شػػػيخنا الكمينػػػي أفَّ  نجػػػدي 
عمػػى  عمػػييـ السػػبلـ األئمػػةي  المسػػاجد التػػي حػػثَّ  ؿً فضػػ الكػػافي فصػػبلن فػػي ذكػػرً 

، كمسػجد ءقبػا ؛ مػف بينيػا مسػجدي كثيرةن  مساجدى  و يذكري زيارتيا كالصبلة فييا، فإنَّ 
األحػػزاب، كمسػػجد الفضػػيخ، كمسػػجد الفػػتح، كمسػػجد الغػػدير، بػػؿ كحتػػى مشػػربة 
أـ إبػػراىيـ، ىػػذا فضػػبلن عػػف مسػػجد السػػيمة، كمسػػجد الككفػػة، كالمسػػجد الحػػراـ، 

يركييػػا  كاحػػدةن  ىنػػاؾ ركايػػةن  دي ًجػػالمسػػجد النبػػكم، ككسػػط كػػؿ ىػػذه الركايػػات ال تى ك 
كقػػػاؿ محمػػػد العػػػاممي: "فمػػػا ىػػػي  (1)،س"دً ٍقػػػالمى  تً ٍيػػػبى  مسػػػجدً  الكمينػػػي فػػػي فضػػػؿً 

ػػعظَّ المسػػاجد المي  ةً مػػف بقيَّػػ عػػف غيػػرهً  فمسػػطيفى  لمسػػجدً  الميػػزةي  الككفػػة  كمسػػجدً  ةً مى
 يجػكزي  كما الى  ... المساجدً  و عمى سائرً ضمً ف بعمكً  الشريفةي  الذم كردت األخباري 

يا ضػمي فى  دى رى التػي كى  األرضً  قاعً بً  ةً امَّ عمى عى  رببلءً كى  فضؿً  كً مي عف عي  ظرً النَّ  إغفاؿي 
فػػي بػػف قكلكيػػو القمػػي منيػػا ال قسػػمان كى التػػي رى  ،فػػي األخبػػار الصػػحيحة العظػػيـي 

فىًمػف ذلػؾ  ،الكعبػة ةً ربى مف تي  كرببلء أفضؿي  ةى ربى تي  بأفَّ  "الزياراتكامؿ "ـ كتابو القيِّ 
لرجػؿو  ما ركاه عف ابف أبي يعفكر، قاؿ: سمعت أبا عبد اهلل عميػو السػبلـ يقػكؿ

ـي أفَّ اهلل اتَّخػذى كػرببلء حرمػان آمننػا مباركػان قبػؿ  ػا تىعمػ ػؾ أمى مف مكاليػو: ...... كيحى
 (2)أٍف يىتخذى مكةى حرمان".

ليػا  تٍ ثبي ا لـ تى ممَّ  الشِّيعىةيا سي دً قى تي يي كاألماكف ال مف المناطؽً  ىنالؾ العديدي إفَّ 
ػػمَّـاهلل عميػػو  صػػمَّى ورسػػكلً  ةً نَّ فػػي سيػػاهلل تعػػالى كال  فػػي كتػػابً  مكانػػةو  ةي أيَّػػ بػػؿ  ،كسى
ػػػ ا مػػػف القداسػػػةً حكىىػػػمنى ك  ،غػػػالكا فػػػي تقديسػػػياك   عبػػػةي لكى بػػػو ا حػػػظى تى  مػػػا لػػػـٍ  رؼً كالشَّ

 كمنيا: ،المنكرةي  كالمدينةي  ،المشرفةي 
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 .449ص  جعفر بف محمد بف قكلكيو، كامؿ الزيارات -2
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 لكوفة: ا أوًل: مسجدُ 
كاياتً  الشِّيعىة تبً كي العديًد مف في  تكجدي   ةً فضميَّ إلى أى  التي تشيري  كثيره مف الرِّ
  -أذكر منيا ما يمي: ،األقصى عندىـ عمى المسجدً  الككفة مسجدً 

 -: كمف تمؾ الركايات ما يمي:مف المسجد اْلقصى مسجد الكوفة أفضؿ -1
و عػػف المسػػاجد اؿ: "سػػألتي قػػ عػػف أبػػي عبػػد اهلل  ركل العياشػػي عػػف رجػػؿو  -أ

ـي فقػػػػاؿ التػػػػي ليػػػػا الفضػػػػؿي   الرسػػػػكؿ، قمػػػػت: كالمسػػػػجدي  كمسػػػػجدي  : المسػػػػجد الحػػػػرا
اهلل  صػمَّىاهلل  رسػكؿي  مى رً ٍسػإليػو أي  ماءً فػي السَّػ اؾ؟ فقػاؿ: ذاؾى فػدى  متي عً األقصى جي 

الككفػػة  ؟ فقػػاؿ: مسػػجدي سً قػػدً المى  و بيػػتً اس يقكلػػكف: إنَّػػالنَّػػ عميػػو كآلػػو فقمػػت: إفَّ 
 ضػػؿي فأ الككفػػةً  جػدان فػػي إثبػػات أفَّ مسػػجدى  صػػريحةه  فيػػذه الركايػػةي  (1)نػػو".م أفضػؿي 

عمػى الركايػة  تعقيبػوً قػاؿ محمػد العػاممي فػي . الشِّيعىةمف المسجد األقصى عند 
الككفػػة  إنَّمػػا ىػك لمسػػجدً  الفضػػؿى  عػف أفَّ  كشػػفتٍ  الشػػريفةي  الركايػةي  : "فيػػذهي السػابقة

عػف اهلل عميػو  سػبلـي  المؤمنيفي  أميري مف ىنا نيى  في فمسطيف .. كليس لممسجدً 
 ضػػؿً الفى  ه بمسػػجد الككفػػة الػػذم فيػػو كػػؿ  كأمػػري  ،إلػػى فمسػػطيف لمزيػػارة حػػاؿً الرِّ  شػػدِّ 

   (2)...."كالبركةً 
إلػى أميػر المػػؤمنيف  رجػػؿه  قػاؿ: "جػاءى  عػف أبػي عبػػد اهلل ركل الكمينػي  -ب

المػؤمنيف  ا أميػرى ي عميؾي  فقاؿ: السبلـي  ،الككفة اهلل عميو كىك في مسجدً  صمكاتي 
 األقصػىى  المسػجدى  ي أردتي إنِّػ اؾى دى ًفػ عمػتي عميػو، فقػاؿ: جي  و فػردَّ اهلل كبركاتي  كرحمةي 
ػػػػكدً عميػػػػؾ كأي  ـى سػػػػمِّ أف أي  فػػػػأردتي  بػػػػذلؾ؟ فقػػػػاؿ:  أردتى  شػػػػيءو  ؾ، فقػػػػاؿ لػػػػو: كأمي عى
 ،فػػي ىػػذا المسػػجد كصػػؿِّ  ،ؾزادً  ككػػؿَّ  ،ؾراحمتىػػ عٍ ًبػػجعمػػت فػػداؾ، قػػاؿ: فى  الفضػػؿي 

                                                           
 .97/405، كالمجمسي، بحار األنكار 2/280العياشي، تفسير العياشي  -1
 العاممي، محمد. المسجد األقصى في السماء المعمكرة كليس في األرض، مكقع مركز العترة الطاىرة لمدراسات كالبحكث. -2
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فيػو عمػى  كالبركةي  ،مبركرةه  عمرةه  افمةي كالنَّ  ،مبركرةه  فيو حجةه  المكتكبةى  الصبلةى  فإفَّ 
 كعػيفه  ،ىػفو مػف دي  و عػيفه كفػي كسػطً  ،مكػره  كيسػارهي  و يمػفي ، يمينيػمػيبلن  اثني عشػرى 

منػو  ،لممػؤمنيف طيػره  مف مػاءو  كعيفه  ،لممؤمنيف شرابه  ،مف ماءو  يفه كعى  ،بفو مف لى 
 فيػػو سػػبعكف نبيػػان  صػػمَّىك  ،كيعػػكؽه  يغػػكثه ك  سػػره ككػػاف فيػػو نً  ،نػػكح سػػارت سػػفينةي 
 بمسػألةو  مػا دعػا فيػو مكػركبه  ،كقاؿ بيده في صػدره ،ىـا أحدي أنى  ،كسبعكف كصيان 

ػػعى المي  كقػػد اسػػتدؿَّ  (1)،و"ج عنػػو كربتىػػو اهلل كفػػرَّ أجابىػػ مػػف الحػػكائج إالَّ  فػػي حاجػػةو   ـي مَّ
 سػبة لغيػرهً بالنِّ  المسػجد األقصػى مفضػكؿه  كػكفً  عمػى الحبيب بيػذه الركايػةً  ياسري 

اهلل  صػػمكاتي  األميػػرى  أفَّ  ل كيػػؼى رى ا تىػػنىػػيي فقػػاؿ: "فى  ،عنػػدىـ ريفةً الشَّػػ مػػف المسػػاجدً 
كىػك  ،شػرعان  ه بيػت المقػدس إلػى مػا ىػك أرجػحي عف قصػدً  جؿى الرَّ  ؼى رى عميو قد صى 

 مػف المسػجدً  كشػرفان  فضػبلن  الككفػة أكثػرى  في مسجد الككفة، فيككف مسػجدي  دي عب  التَّ 
   (2)".األقصى

 : كقػاؿ أميػري حػاؿُ إلييػا الرِّ  دُّ َشػالمسػاجد الثًلثػة التػي تُ  أحدُ  مسجد الكوفة -ج
جد ، كمسػمسػاجد: المسػجد الحػراـ إلى ثبلثةً  إالَّ  حاؿي الرِّ  د  شٌ : "ال تي المؤمنيف 
 مسػجدى  ىػذه الركايػةي  رتٍ كىػذى  (3)، كمسػجد الككفػة".اهلل عميػو كآلػو صمَّىرسكؿ اهلل 

كىػذا  ،األقصػى المسػجدى  ذكٍر كلػـ تىػ ،حػاؿي يػا الرِّ يإل د  شى الككفة مف المساجد التي تي 
 .المبارؾ عمى المسجد األقصى الككفةً  يـ مسجدى يمً ليبلن عمى تفضً ييعد  دى 

قػاؿ : فػي رحمػة إسػرائو لمسػجد الكوفػة وَسػمَّـاهلل عميػو  صمَّى زيارة النبي -د
 ،د ككفػػاففػػي مسػػج صػػمَّىكقػػد  إالَّ  كال نبػػيو  صػػالحو  مػػا مػػف عبػػدو ": الصػػادؽ 

                                                           
-3/491الكميني: الكافي، كتاب الصبلة/ باب فضؿ المسجد األعظـ بالككفة كفضؿ الصبلة فيو كالمكاضع المحبكبة فيو، -1

 .404-97/403، كالمجمسي، بحار األنكار 81-80ص  ، كابف قكلكيو، كامؿ الزيارات2، ح492
 مكقع القطرة.ردنا عمى سؤاؿ حكؿ رتبة بيت المقدس بالنسبة لمشاىد أئمة الشيعة االثنى عشر، الحبيب، في إجابتو  ياسر 2-
 .5/257، كالعاممي، كسائؿ الشيعة، 1/231الصدكؽ، مف ال يحضره الفقيو، باب حد مسجد الككفة كفضميا،  -3
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ػػمَّـ اهلل عميػػو كآلػػو صػػمَّىاهلل  رسػػكؿى  ى أفَّ حتَّػػ : م بػػو قػػاؿ لػػو جبرئيػػؿرً ٍسػػلمػػا أي  كسى
 ،ككفػاف مسػجدً  مقابؿي  قاؿ: أنتى  ،اهلل الساعة؟ قاؿ: ال يا رسكؿى  أتدرم أيف أنتى 

ػػفأي  وي ى آتيىػػي حتٌػػلػػي ربِّػػ : فاسػػتأذفى قػػاؿ  كجػػؿَّ اهلل عزَّ  فيػػو ركعتػػيف، فاسػػتأذفى  يى مً صى
فَّ  صػمَّىف يػبطى و، فى ل فى ذً فأى  فَّ  و لركضػةو قبمتىػ فيػو ركعتػيف، كا   مػف ريػاض الجنػة، كا 

فَّ  و لركضةو ميمنتى  فَّ  مػف ريػاضً  و ركضػةه ميسػرتى  مػف ريػاض الجنػة، كا   الجنػة، كا 
فَّ نَّ الجى  مف رياضً  ه ركضةه رى مؤخَّ  ، بػألؼ صػبلة ؿى عدى فيو لتي  المكتكبةى  الصبلةى  ة، كا 
فَّ  فَّ ئة صػػػبلةو بخمسػػػما ؿى عػػػدى لتي  افمػػػةى النَّ  كا   كال ذكػػػرو  تػػػبلكةو  فيػػػو بغيػػػرً  الجمػػػكسى  ، كا 

ـى عبػػادةه  ،ا"كن ٍبػػكلػػك حى  هي كٍ تىػػمػػا فيػػو ألى  اسي النَّػػ ، كلػػك عمػػ
 بػػيَّ أفَّ النَّ  الركايػػةي ذكػػرت ك  (1)

مَّـاهلل عميو  صمَّى زيارتػو  فيو قبؿى  صمَّىالككفة ك  و مسجدى إسرائً  في رحمةً  زارى  كسى
و منيػػا: أنَّػػالككفػػة مسػػجد مػػف فضػػائؿ  ان بعضػػكذكػػرت أيضػػان  ،لممسػػجد األقصػػى

ػا النَّ  ،صػبلةو  ألػؼى  ؿي عػدً الفريضػة فيػو تى  كصػبلةي  ،مػف ريػاض الجنػة ركضػةه   افمػةي أمَّ
 !!!.عبادةن عد  الجمكس فيو يي  كمجردي  ،صبلةو  خمسمائةى  ؿي عدً تى فى 

 : قبور اْلئمة: ثانياً 
فيػي تضػاىي  ،ـمػف فػرائض ديػني فريضػةن  الشِّػيعىةقبكر األئمة عنػد  تيعد  زيارةي 
فقػد  ،عميػو أجػران كمكانػةن  كتزيػدي  وبؿ تفكقيػ ،حج إلى بيت اهلل الحراـال عندىـ ركفى 

 (2)فػػي فضػػائؿ كثػػكاب زيارتيػػا. المكذكبػػة أسػػرفكا فػػي ذكػػر العديػػد مػػف الركايػػات
 مػػػػكفى عطِّ )أم الرافضػػػػة( يي  : "فتجػػػػدىـرحمػػػػو اهلل قػػػػاؿ شػػػػيخ االسػػػػبلـ ابػػػػف تيميػػػػة

كال  كف فييػا جمعػةن صػم  و، فػبل يي فييػا اسػمي  كري ذٍ كييػ رفػعى تي  اهلل أفٍ  التي أمرى  المساجدى 
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فٍ رمػػػةو حي  ، كلػػػيس ليػػا عنػػػدىـ كبيػػري جماعػػةن  ، انان دى ٍحػػػكا فييػػػا كي كا فييػػػا صػػمَّ صػػمَّ  ، كا 
لممشػػركيف،  فيعكفػػكف عمييػػا مشػػابيةن  ،عمػػى القبػػكر ةى المبنيَّػػ المشػػاىدى  مػػكفى ظِّ عى كيي 
إلييػا  البيت العتيؽ، كمنيـ مف يجعؿ الحػجَّ إلى  الحاج   ج  حي ا يى إلييا كمى  كفى ج  حي كيى 

 إلييػا عػف الحػجِّ  سػتغني بػالحجِّ مػف ال يى  كفى سػب  إلى الكعبة، بؿ يى  مف الحجً  أعظـى 
ػػالػذم فى   (1)".كالجماعػػةً  معػػةً غني بيػػا عػػف الجي سػػتى يى و اهلل عمػػى عبػػاده، كمػػف ال رضى

ـى إ الحػػجَّ  فى كٍ فػػييـ مػػف يػػرى  أفَّ  قػػاتي ثني الثِّ : "كحػػدَّ كقػػاؿ أيضػػان   مػػف الحػػجِّ  لييػػا أعظػػ
ـى  اإلشػراؾى  فى كٍ يػرى إلى البيت العتيػؽ، فً   كىػذا مػف أعظػـً مػف عبػادة اهلل،  بػاهلل أعظػ
   (2)اإليماف بالطاغكت".

و( ة فػػي زماًنػػإلماميَّػػمشػػيعة ال األكبػػري  الخػػكئي )المرجػػعي  اإلمػػاـي  ثى عنػػدما تحػػدَّ ك 
 عشػػرةى  ؿي عػػدً تى  فيػػو الصػػبلةى  فػػي المسػػجد النبػػكم قػػاؿ بػػأفَّ  الصػػبلةً  عػػف اسػػتحبابً 

بينمػػػا عنػػػد  ،صػػػبلةو  ألػػػؼى  ؿي عػػػدً فػػػي األقصػػػى كالككفػػػة تى  كالصػػػبلةي  ،صػػػبلةو  آالؼً 
ػػئً األى  الصػػبلة فػػي مشػػاىدً  و عػػف اسػػتحبابً حديًثػػ فػػي  الصػػبلةي  حب  سػػتن ة قػػاؿ: "تي مَّ

ػػئً األى  مشػػاىدً   أفَّ  يػػا أفضػػؿ مػػف المسػػاجد، كقػػد كردى نَّ إبػػؿ قيػػؿ:  ،عمػػييـ السػػبلـ ةمَّ
فػػػي مسػػػجد  أم أفَّ الصػػػبلةى  (3)مػػػائتي ألػػػؼ صػػػبلة".ب عنػػػد عمػػػي  الصػػػبلةى 
مَّـاهلل عميو  صمَّى النبي   !عند عمي لمسجد األقصى دكف الصبلةً كا كسى

 كربًلء: تربة ثالثًا:
كم عػػف أبػػي  ،!!!مػػف الكعبػػة أفضػػؿَ  الشِّػػيعىةعنػػد  كػػرببلءي  عػػد  تي  كذلػػؾ فيمػػا ري

كعبػػة بأربعػػة كعشػػريف ال يخمػػؽى  فٍ أاهلل كػػرببلء قبػػؿ  و قػػاؿ: خمػػؽى أنَّػػ جعفػػر 
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 مقدسػػةن  اهلل الخمػػؽى  يخمػػؽى  فمػػا زالػػت قبػػؿ أفٍ  ،سػػيا كبػػارؾ عمييػػاكقدَّ  ،لػػؼ عػػاـأ
كلػػـ يكتػػؼ  (1)،األرض فػػي الجنػػة" كجعميػػا اهلل أفضػػؿى  ،كال تػػزاؿ كػػذلؾ ،مباركػػةن 
إفَّ و قػاؿ: "أنَّػ بػؿ نسػبكا زكران كبيتانػان إلػى أبػي عبػد اهلل  !بيذا الغمػك الشِّيعىة

 اسي ، كيػػأتيني النَّػػاهلل عمػػى ظيػػرم بيػػتي  يى ًنػػمثمػػي كقػػد بي  قالػػت: مػػف الكعبػػة رضى أ
 ،كفػػي كقػػرم فٍ إلييػػا أ، فػػأكحى اهلل اهلل كأمنػػو حػػرـى  عمػػتي ، كجي عميػػؽو  فػػجو  مػػف كػػؿِّ 

ػػزَّ عً كى فىػػ  الَّ بػػو فيمػػا أعطيػػت بػػو أرض كػػرببلء إ ضػػمتي مػػا في  ؿى تي كجبللػػي مػػا فضَّ
ًلء مػا ربُ َكػ ولػول تربػةُ البحػر،  مف مػاء حممتٍ ست في البحر فى مً غي  بمنزلة اإلبرةً 

ػػفَ  كػػربًلء مػػا خمقتػػؾ ول خمقػػت البيػػت الػػذي  رُض منتو أَضػػ، ولػػول مػػا تَ ؾمتُ ضَّ
 سػتنكؼو مي  ، غيػرى امييننػ ذلػيبلن  ا متكاضػعان ككػكني دنيىػ رم كاسػتقرمقىػ، فى افتخرت بػو

 (2)ـ.يػػػػنَّ جى  ارً فػػػي نىػػػ ؾً ًبػػػ يػػػتي كى كىى  ؾً ًبػػػ ختي ال سيػػػء، كا  كػػػرببل ألرضً  كبرو سػػػتى كال مي 
كانػػت  فػػإفٍ  كػػرببلء!!! ىػػك بفضػػؿً  أفَّ مػػا كػػاف لمكعبػػة مػػف فضػػؿو  تفيػػدي  فالركايػػةي 
التػػػػي ىػػػػي أفضػػػػؿ البقػػػػاع عمػػػػى كجػػػػو  –مػػػػف الكعبػػػػة  عنػػػػدىـ أفضػػػػؿى  كػػػػرببلءي 
 األقصى. مف المسجدً  يا أيضان أفضؿي عني أنَّ فيذا يى  -األرض

 تعقيب:
لؾ  فى بيَّ إذ تى  ؾى الً ؤى سي  جكابى  ؼي عرً الحبيب: "كبيذا تى  ياسري يعي الشِّ  ـي مَّ عى المي  يقكؿي 

المساجد المعظمة األخرل في الفضؿ، فكيؼ بتمؾ التي  المقدس دكفي  بيتى  أفَّ 
كالتي تكاترت  ،تحكم األجساد الطاىرة لؤلئمة المعصكميف صمكات اهلل عمييـ

 و دكفى و في فضمً أنَّ  شؾَّ و الصكص في الترغيب بزيارتيا كالتعٌبد فييا؟! إنَّ الن  
)كيقصد عمى المؤمنيف  ، كليذا قمنا في بعض محاضراتنا أفَّ يا بكثيرو فضمً 
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 ، فيي تفكؽي االلتفات إلى قضية تمؾ البقاع المقدسة أكثرى  شيعتو الركافض(
 وي يتجً  شرعيو  أساسو  ، فعمى أمِّ اسى يى المقدس، بؿ ال قً  في شرفيا كقدسيتيا بيتى 

ىي قضيتنا األكلكية؟! يا القدس ككأنَّ  تجاهى  الشيعي   الشعبي   ىذا الحراؾي  كؿ  
الميزاف الشرعي  ا كحسبً نى أنَّ  نا مع اىتمامنا بقضية القدس الشريؼ إالَّ ! إنَّ كبلَّ 
ذلؾ  بعدى  غرقد، ثَـّ بقيع الكال ةً سَّ دَّ قى المي  امراءً سى  ة لقضيةً كلكيَّ األى  جعؿى نى  أفٍ  جبي يى 
 (1)كاصبالنَّ مف أيدم  راء كالبقيعً امً سى  تحريري  إلى القدس كغيرىا، يجبي  وي جً نتَّ 

 يؼى لمؤمنيف كى ا الشِّيعىةمف  بي جى القدس مف أيدم الييكد، كالعى  تحريري  ، ثَـّ أكالن 
 (2)ذلؾ!". ىـ غافمكف عفٍ 

 الشِّيعىة بالمسجد األقصى في حفبلتً  المرادي  يككفى  أفٍ  ستبعدى يي فبل  بيذاك 
عند  عكـى المز  و الييكؿى مف كرائً  كفى دي قصً اسمان مستعاران يى  :ككمماتيـ الرنَّانة

 ،نفان آى  رَّ معنا، كما مى ح بذلؾرَّ صى  فٍ رييـ مى سَّ فى السٌيما كأفَّ ىنالؾ مف مي  ،الييكد
 ىذا الحتماؿ: دُ ا يؤكِّ مَّ ومِ 

 كاياتً رِّ المف  كثيري  -المعتمدة عندىـ-في كتبيـ كمراجعيـ ذيكرت أنَّو  أوًل:
 الثبلثة عمى كجوً  الراشديفكالخمفاء  ، حابةفي الصَّ  طعفه التي تى  ةً يَّ يعالشِّ 

كا عف ييكىن   مف أفٍ  فما المانعي  (3)،بطريؽ الكنى كاإلشارة ،الخصكص منيـ
ليس في  افيـ بذلؾ صراحةن ألفَّ اعترى  ،الييكؿ المزعـك بالمسجد األقصى

 يـ أماـ الشعكب اإلسبلمية.صالحً 
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األقصى ىك ىيكؿ  بأفَّ المسجدى  القكؿى  الشِّيعىةمفسرم  بعضي  ذكرى  ثانيًا:
األقصى في فمسطيف يقصدكف مف  المسجدى  كلعؿَّ مف قاؿ أفَّ  ،ميماف صراحةن س

مف  يـ لـ يقكلكا ذلؾ صراحةن كلكنَّ  ،كمف صرَّح بذلؾ ،و الييكؿ المزعـككرائً 
 ة.يَّ قً باب التى 
إلى  -زكران كبيتانان  –فيما ذكركه مف ركايات منسكبة  الشِّيعىةً  اعتراؼي  ثالثًا:

 و بخركجً بنائً  إعادةى  كيربطكفى  بؿٍ  ،المزعـكالييكدم ؿ الييك تيـ بكجكدً مَّ ئً أٌ 
مف  بف أبي طالب  عف عميو  كمى كمف ذلؾ: ما ري  ،عندىـ الميدم المزعكـً 

الككفة  إحصاري  يفَّ ، أكلى كعبلماته  الميدم: "كلذلؾ آياته  يكرً ظي  عبلماتً 
 األكبرً  المسجدً  حكؿى  راياتو  كالخندؽ... ككشؼ الييكؿ، كخفؽً  صدً بالرَّ 
كتاب شيعي عف  - الكاتب الشيعي كامؿ يكسؼيقكؿ  (1)....".يتز  تى 

بي سميماف النَّ  ىك ىيكؿي  فالييكؿي ": في تعقيبو عمى )ككشؼ الييكؿ( -المبلحـ
  امنا كفي أيَّ  في مدينة القدس... ه يقكـي جيبان في عيدً عبدان عى الذم كاف مى

المسجد  تحتى  منيا قسـه  يدخؿي  عمى مساحةو  كىك يقعي  ،وكشفى  الييكدي  ىذه يحاكؿي 
 حكؿى  ز  يتى تى سى  الثبلثي  كالراياتي  ،القيامة كنيسةً  تحتى  كقسـه  ،األقصى المبارؾ

ـى  الييكدي  يككفى  بعد أفٍ  ،القدسى  العربي  حي فتى يى  حيفى  ،ىذا المسجد  قد كشفكا معال
 وليَس  ،وأنا أكتب ىذه السطور ،عمى كشفو يـ الحافرةي آالتي  عمؿي الذم تى  الييكؿً 

اإلماـ الميدم  أحاديثً  عجـً في كتاب مي  كجاءى  (2)،"اهلل شاءَ  إفْ  ببعيدٍ  ؾَ ذل
: " الذم بناهي  ماد، كالقصري العً  ذاتً  لو )أم لمميدم( عف إرـً  اهللي  فيكشؼي 

يا عمى مى سِّ قى كيي  ما بيا مف األمكاؿً  و، فيأخذي مكتً  بى رٍ قي  بف داكدو  سميمافي 
                                                           

مكسكعة أحاديث أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ:  .110تاريخ الككفة لمبراقي ص ، 275-52/272ر بحار األنكا -1
مسند اإلماـ عمي عميو السبلـ: السيد حسف القبانچي، تحقيؽ الشيخ ، 282المجنة العميا لمتحقيؽ في مؤسسة نيج الببلغة ص 

 .340(، إعداد مركز األبحاث العقائدية ص 122ـ )طاىر السبلمي، سمسمة الكتب المؤلفة في أىؿ البيت عمييـ السبل
 .356كامؿ يكسؼ: يـك الخبلص في ظؿ القائـ الميدم عميو السبلـ ص  2-
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 كبناءن  ،صارلكالنَّ  يكافقكف الييكدى  العتقادً في ىذا ا الشِّيعىةك  (1)،المسمميف..."
 بناءى  يـحتً مصمى  في الييكؿ المزعـك فإفَّ مف الشِّيعىة مف اعتقادً  كرى عمى ما ذي 

 ىذا الييكؿ.

 المناقشة:
، كلػػو مكانػػةه عاليػػةه  أوًل: إفَّ المسػػجدى األقصػػى فػػي القػػدس مسػػجده عظػػيـه مبػػارؾه

ػصَّ بالعديػدً في نفكًس المؤمنيف، كمنزلةه رفيعةه فػي قمػ مػف  كبيـ، كيػؼى ال كقػد خي
 كمنيا:  (2)في الكتاب كالس نَّة، الفضائؿ المذككرةً 

ػمَّـ مسرى رسػوؿ اهلل -1 ُسػْبحاَف  : قػاؿ تعػالى:وومعراُجػ صػمَّى اهلل عميػو كسى
ي باَرْكنػا الَِّذي َأْسرى ِبَعْبِدِه َلْيًًل ِمَف اْلَمْسِجِد اْلَحػراـِ ِإَلػى اْلَمْسػِجِد اْْلَْقَصػى الَّػذِ 

. قػاؿ السػيكطي [1 اإلسػراء:] َحْوَلُو ِلُنِرَيُو ِمْف آياِتنا ِإنَُّو ُىَو السَِّميُع اْلَبِصػيرُ 
ىػذه  لبيػت المقػدس مػف الفضػيمة غيػري  رحمو اهلل في تعميقو عمييا: "فمػك لػـ يكػفٍ 

و فالبركػػةي فيػػو حكلىػػ ؾى كرً ؛ ألنَّػػو إذا بيػػ، كبجميػػع البركػػات كافيػػةه اآليػػة لكانػػت كافيػػةن 
ػا أرادى أفٍ فى اعى ضى مي  ػمَّـ  ةه؛ كألفَّ المَّو تعالى لمَّ يىعػرجى بنبيػو محمػدو صػمَّى اهلل عميػو كسى

 يفً تىػػػػيٍ البى  لػػػػو فضػػػػؿى  نػػػػان لفضػػػػمو، كليجعػػػػؿى ايى بى عميػػػػو تً  طريقىػػػػوي  و جعػػػػؿى إلػػػػى سػػػػمائً 
الَّ فػػػػالطريؽي مػػػػف البيػػػػت الحػػػػراـ إلػػػػى السػػػػماء كػػػػالطريؽً كشػػػػرفى  مػػػػف بيػػػػت  يما، كا 
 -كما ذكرى المفسركف كالبركةي التي ذكرتيا اآليةي الكريمةي ىي (3)س إلييا"،المقد

ػػػمَّيـ ىػػػذا المكػػػاف  ،كالشػػػرائع ،بركػػػةه دينيػػػةه تىتىمثػػػؿي فػػػي الن بػػػكة كالرسػػػؿ الػػػذيف ضى

                                                           
-11/530-531. 
لبلطبلع عمى بعض فضائؿ المسجد األقصى. انظر: محمد المقدسي، فضائؿ بيت المقدس، كاألسيكطي، إتحاؼ  -2

 األخصا بفضائؿ المسجد األقصى.
 .1/95ي، إتحاؼ األخصا بفضائؿ المسجد األقصى األسيكط 3-
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المبارؾ، فكاف ميتىعىبَّدنا لؤلنبياء كقبمةن ليـ، كما ىي بركػةه دنيكيػةه تىتىمثىػؿي فػي كثػرًة 
ركًع كالثِّمار   (1).كاألنيار الز 

كجػػػؿَّ لنبيػػػو محمػػػدو  ػػػمَّـ ليمػػػةى اإلسػػػراء فػػػي  كقػػػد جمػػػعى اهلل عزَّ صػػػمَّى اهلل عميػػػو كسى
المسجد األقصى جميعى األنبياء كالرسؿ، فاجتمعى بيـ كأىمَّيـ فػي الصػبلة، كبػذلؾ 

ػمَّـ  قاؿ رسػكؿي اهلل .آلت إليو الخبلفةي لمرساالت جميعان  فػي  -صػمَّى اهلل عميػو كسى
بىٍطتيػػوي  -سػػراءحػػديث اإل ٍقػػًدًس، فىرى تَّػػى أىتىٍيػػتي بىٍيػػتى اٍلمى ًكٍبتيػػوي حى : "أيًتيػػتي ًبػػاٍلبيرىاًؽ... فىرى

َـّ  ٍكعىتىػػٍيًف، ثيػػ ػػمٍَّيتي ًفيػػًو رى ٍسػػًجدى، فىصى ٍمػػتي اٍلمى َـّ دىخى ٍمقىػػًة الًَّتػػي يىػػٍرًبطي ًبػػًو اأٍلىٍنًبيىػػاءي، ثيػػ ًباٍلحى
ػػاءىًني ًجٍبًريػػؿي  رىٍجػػتي فىجى ، ًبًإنىػػاءو ًمػػ خى ، فىػػاٍختىٍرتي المَّػػبىفى نىػػاءو ًمػػٍف لىػػبىفو ، كىاً  ٍمػػرو ٍف خى

اًء". َـّ عيػًرجى ًبنىػا ًإلىػى السَّػمى مَّـ: اٍختىٍرتى اٍلًفٍطػرىةى، ثيػ  (2)فىقىاؿى ًجٍبًريؿي صمَّى اهلل عميو كسى
ػػمَّـ  ِـّ الغفيػػر مػػف األنبيػػاًء كصػػبلة النبػػي صػػمَّى اهلل عميػػو كسى إفَّ اجتمػػاعى ىػػذا الجػػ

   (3)لـ يتفؽ في سائر األرضييف، لمىنقبىةه عظيمةه ليذا المسجد. بيـ ، كالذم
ـي  القػػرآفي  : كصػػؼى أرٌض مباركػػةٌ  -2 المقػػدس كأكنافػػو بالقداسػػة  أرضى بيػػتً  الكػػري

قد دؿَّ القرآفي العظػيـي عمػى بركػًة يقكؿ ابف تيمية: "مف اآليات،  كالبركة في كثيرو 
،" زيػادة عمػى  –نيا آنفان، كنذكري ىنػا بعضان م كقد ذكرنا (4)الشَّاـ في خمًس آياتو

 -ما يمي: -ما ذكرت آنفان 
يَح َعاِصػػػَفًة َتْجػػػِري ِبػػػَأْمرِِه ِإَلػػػى اْلْرِض الَِّتػػػي قػػػاؿ تعػػػالى:  -أ َوِلُسػػػَمْيَماَف الػػػرِّ

، قػػاؿ الطبػػرم: "تجػػرم [81 األنبيػػاء:] َباَرْكَنػػا ِفيَيػػا َوُكنَّػػا ِبُكػػؿِّ َشػػْيٍء َعػػاِلِميفَ 
يػا اـ، كذلػؾ أنَّ ا فييا، يعني: إلى الشَّػالتي باركنى  إلى األرضً  سميماف بأمرً  الريحي 

                                                           
 .284-8/283، كطنطاكم، التفسير الكسيط 3/246انظر: الشككاني، فتح القدير  1-
مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب اإليماف/ باب اإلسراء برسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ إلى السمكات كفرض الصمكات،  -2
 . 259، رقـ الحديث 1/145-146
 .268مثير الغراـ إلى زيارة بيت المقدس كالشاـ ص المقدسي، -3
 .27/44ابف تيمية، مجمكع الفتاكل  -4
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َـّ  و و إلػى منزًلػبىػ تعػكدي  كانت تجرم بسميماف كأصحابو إلى حيث شاء سميماف، ثػ
   (1)ى اْْلَْرِض الَِّتي َباَرْكَنا ِفيَيا ِلْمَعاَلِميَف"."ِإلاـ، فمذلؾ قيؿ: بالشَّ 

ـْ قػاؿ تعػػالى:  -ب  َوَبػػْيَف اْلقُػػَرى الَِّتػػي َباَرْكَنػػا ِفيَيػػا قُػػًرى َظػػاِىَرةً َوَجَعْمَنػػا َبْيػػَنُي
   (2)، "كالقرل التي بكرؾ فييا: الشاـ كاألردف كفمسطيف".[18 سبأ:]

قػاؿ:  : أكرد البخػارم بسػنده إلػى أبػي ذر ثاني مسجد ُبني عمى اْلرض -3
ًضػػعى ًفػػي األىٍرًض أى  ٍسػػًجدو كي " قيٍمػػتي يىػػا رىسيػػكؿى المَّػػًو، أىم  مى ـي ػػرىا ٍسػػًجدي الحى : "المى ؟ قىػػاؿى ؿى كَّ

: "أىٍربىعيػكفى  ػا؟ قىػاؿى ـٍ كىػافى بىٍينىييمى : كىػ ى" قيٍمتي ؟ قىاؿى "المىٍسًجدي األىٍقصى : ثيَـّ أىم  : قيٍمتي قىاؿى
مٍِّو، فىًإفَّ الفىٍضػؿى ًفيػًو". بلىةي بىٍعدي فىصى كىٍتؾى الصَّ سىنىةن، ثيَـّ أىٍينىمىا أىٍدرى
 ةى األقدميػ ىػذه إفَّ ( 3)

 كالقمكب. النفكس في كمكانتييا كقداستييا أىميتييا ليا المسجدً  ليذا
ػًة َوَسػًطا ِلَتُكوُنػوا : قاؿ تعالى: قبمة المسمميف اْلولى -4 ـْ ُأمَّ َوَكػَذِلَؾ َجَعْمَنػاُك

ـْ َشِييًدا َوَما َجَعْمَنا اْلِقْبَمَة الَّ  ِتي ُكْنػَت ُشَيَداَء َعَمى النَّاِس َوَيُكوَف الرَُّسوُؿ َعَمْيُك
ػْف َيْنَقِمػُب َعَمػى َعِقَبْيػوِ  ـَ َمػْف َيتَِّبػُع الرَُّسػوَؿ ِممَّ ، [143 البقػرة:] َعَمْيَيا ِإلَّ ِلػَنْعَم

مىٍييىػػػػاكالمػػػػراد بقكلػػػػو تعػػػػالى: " ٍمنىػػػػا اٍلًقٍبمىػػػػةى الًَّتػػػػي كيٍنػػػػتى عى عى ػػػػا جى مى " أم قبمػػػػة بيػػػػت كى
   (4).المقدس

ػػػ أىفَّ رىسيػػػكؿى المَّػػػًو صػػػمَّى اهلل عميػػػو : "راء بػػػف عػػػازب عػػػف البَّػػػ يحً حً كفػػػي الصَّ
كىػػافى  ػػٍيرنا، كى ػػٍبعىةى عىشىػػرى شى ػػٍيرنا، أىٍك سى ٍقػػًدًس ًسػػتَّةى عىشىػػرى شى ػػمَّـ صػػمَّى ًإلىػػى بىٍيػػًت المى كسى
ػػػبلىةى العىٍصػػػًر  ىىا، صى ػػػبلَّ ػػػؿى البىٍيػػػًت، كىأىنَّػػػوي صػػػمَّى، أىٍك صى ييٍعًجبيػػػوي أىٍف تىكيػػػكفى ًقٍبمىتيػػػوي ًقبى

مىػى أىٍىػًؿ المىٍسػًجًد «ٍكـه كىصػمَّى مىعىػوي قىػ ػرَّ عى ػٍف كىػافى صػمَّى مىعىػوي فىمى ػؿه ًممَّ ػرىجى رىجي ، فىخى

                                                           
 .18/481الطبرم، تفسير جامع البياف  1-
 .14/289القرطبي، تفسير الجامع ألحكاـ القرآف  2-
 .3366، ح4/145البخارم: صحيح البخارم، كتاب أحاديث األنبياء، باب بدكف عنكاف،  3-
 .1/120م، زاد المسير في عمـ التفسير ابف الجكز  -4
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مٍَّيتي مىعى النًَّبيِّ  : أىٍشيىدي ًبالمًَّو، لىقىٍد صى ، قىاؿى ـٍ رىاًكعيكفى ػمَّـ كىىي ًقبىػؿى  صػمَّى اهلل عميػو كسى
ػػافى الَّػػذً  كى ـٍ ًقبىػػؿى البىٍيػػًت، كى ػػا ىيػػ كا كىمى ؿى مىكَّػػةى، فىػػدىاري ػػكَّ مىػػى الًقٍبمىػػًة قىٍبػػؿى أىٍف تيحى ػػاتى عى م مى

ؿى المَّػػوي:  ، فىػػأىٍنزى ـٍ ػػا نىقيػػكؿي ًفػػيًي ـٍ نىػػٍدًر مى ػػاؿه قيًتميػػكا، لىػػ َوَمػػا َكػػاَف المَّػػُو ًقبىػػؿى البىٍيػػًت ًرجى
ـْ ِإفَّ المََّو ِبالنَّاِس َلَرُءوٌؼ َرِحيـٌ    (1).[143 البقرة:] ِلُيِضيَع ِإيَماَنُك

بمػػة لػػـ ييمػػً  مكانػػةى المسػػجد األقصػػى، بػػؿ بقيػػت مكانتيػػو عظيمػػةن إفَّ تحكيػػؿ الق
ػػا مػػا زعمػػو بعػػض  أفَّ  الشِّػػيعىةفػػي قمػػكب المسػػمميف، كفػػي الشػػرع اإلسػػبلمي، كأمَّ

ػمَّـ لػـ  في تحكيؿ القبمة منقصة لممسجد األقصى؛ ألفَّ النبي صػمَّى اهلل عميػو كسى
لىػت عنػو، فيػك زعػـه باطػؿه  يكف يرتضػييا، ككػاف سػاخطان عمػى التكجػو إليػو فتحكَّ

 -أثارىه الييكدي كالمنافقيف مف قبؿ ذلؾ، كبيافي بطبلنيا كما يمي:

مَّـ في تحكيؿ القبمة ليس كرىان في  -أ إفَّ حبَّ النبي صمَّى اهلل عميو كسى
المسجد األقصى، بؿ كرىان لمكافقة الييكد في القبمة، كحبان في التكجو لمكعبة 

 .(2)قبمة إبراىيـ 

مَّـ بؿ ىك مف إفَّ  -ب تحكيؿى القبمة ليس أمران مف الرسكؿ صمَّى اهلل عميو كسى
، كلو أٍف يأمرى بالتكجو إلى أم قبمةو شاءىىا، قاؿ تعالى  كجؿَّ ردان  -أمًر اهلل عزَّ

ـْ َسيَ  :-عمى مف اعترض بتحكيؿ القبمة ُى ُقوُؿ السَُّفَياُء ِمَف النَّاِس َما َولَّ
ـُ الَِّتي  ، فقد [142 البقرة:] َواْلَمْغِربُ اْلَمْشِرُؽ َكاُنوا َعَمْيَيا ُقْؿ ِلمَِّو َعْف ِقْبَمِتِي

كصؼ اهلل تعالى القائميف بمثؿ ىذا القكؿ "بالسفو" العتراضيـ عمى أمًر اهلل 
تعالى، باإلضافة إلى إزالتو سبحانو كتعالى ليذه الشبية فقاؿ: "قيٍؿ ًلمًَّو 

                                                           
ـي الًَّتي البخارم: صحيح البخارم، كتاب تفسير القرآف/ باب قكلو تعالى:  -1 ـٍ عىٍف ًقٍبمىًتًي ىي سىيىقيكؿي الس فىيىاءي ًمفى النَّاًس مىا كىالَّ

مىٍييىا قيٍؿ ًلمًَّو المىٍشًرؽي كىالمىٍغًربي يىٍيًدم مىٍف يىشىاءي ًإلى   .4486، رقـ الحديث 6/21، [142البقرة: ] ى ًصرىاطو ميٍستىًقيـو كىانيكا عى
 .1/177انظر: البغكم، معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف  -2
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". أم أفَّ  كؿَّ الجيات ىي ممؾ هلل، فمو أف يأمر بالتكجو إلى  اٍلمىٍشًرؽي كىاٍلمىٍغًربي
 ( 1)أم جية شاء.

إفَّ تحكيؿى القبمًة مف بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة ال ييعد  تحٌكالن عف  -ج
ٍقًدس كال نككصان عنو أك ىجرانان لو، بدليًؿ أفَّ المسجدى األقصى  تقديس بيت المى

ي اإلسبلـ بتصريح النبي صمَّى اهلل عميو ظؿَّ أحدى المزارات الثبلثة المقدسة ف
اؿي إالَّ إلييا. مَّـ ال تيشىد  الرِّحى  كسى

ػاًؿ إلػى عمى َشدِّ الرِّحاؿ إلػى اْلقصػى الحثُّ  -5 : حػثَّ اإلسػبلـي عمػى شىػدِّ الرِّحى
المقصػػػػػكدات بالزيػػػػػارة مػػػػػف األمػػػػػاكف  المسػػػػػجًد األقصػػػػػى، كجعميػػػػػا مػػػػػف نػػػػػكادرً 

ػػد  عػػف النبػػ المقدسػػة. عػػف أبػػي ىريػػرة  ػػمَّـ قػػاؿ: "الى تيشى ي صػػمَّى اهلل عميػػو كسى
مىٍسػًجًد الرَّسيػكًؿ صػمَّى اهلل عميػو  ، كى ػرىاـً اؿي ًإالَّ ًإلىى ثىبلىثىًة مىسىاًجدى: المىٍسًجًد الحى الرِّحى

ػػى"، ٍسػػًجًد األىٍقصى مى ػػمَّـ، كى كسى
كفػػي الحػػديًث داللػػةه عمػػى أفَّ اإلسػػبلـى ال يجيػػزي  (3()2)

سجدو بقصًد الصػبلًة فيػو إالَّ فػي ىػذه المسػاجد، قػاؿ اإلمػاـ الرِّحمةى كالسفرى إلى م
ضػػػيمًة ىػػػذه فى  : "فيػػػو بيػػػافه عظػػػيـً السػػػابؽً  و لمحػػػديثً فػػػي شػػػرحً  النػػػككم رحمػػػو اهلل

يػػػا عمػػػى غيرىػػػػا، لككًنيػػػا مسػػػاجدي األنبيػػػاء صػػػػمكات اهلل المسػػػاجد الثبلثػػػة كمزيتي 
المسػػجد الحػػراـ  إلػػى ىابى الصػػبلة فييػػا، كلػػك نػػذرى الػػذَّ  كسػػبلمو عمػػييـ، كلفضػػؿً 

ػػو قىصػػديه لحػػجو أك عمػػرةو، كلػػك نػػذرىه إلػػى المسػػجديف اآلخػػريف فقػػكالف لمشػػافعي  لزمى
، كًبػػو قػػاؿ  ، كالثػػاني يجػػبي يما عنػػد أصػػحابو: يسػػتحب  قصػػديىما كال يجػػبي ػػحي أصَّ

                                                           
  .1/136، كانظر: النسفي، تفسير النسفي 1/174الشككاني، فتح القدير، بتصرؼ  1-
فضؿ الصبلة في مسجد مكة كالمدينة، البخارم: صحيح البخارم، كتاب فضؿ الصبلة في مسجد مكة كالمدينة، باب  -2
2/60 ،1189. 

لى مسجدم ىذا،  كفي ركاية مرفكعة أفَّ رسكؿ اهلل 3-  ثىًة مىسىاًجدى: ًإلىى المسجد الحراـ كا  قاؿ: "الى تيٍعمىؿي اٍلمىًطي  ًإالَّ ًإلىى ثىبلى
لى مسًجًد ًإيًمياء أك مسًجًد بىٍيًت المٍقًدًس. شؾَّ أييما". صحيح ابف حب . قاؿ األلباني: "صحيح"، األلباني، 8-7/7اف كاً 

 .4/369التعميقات الحساف عمى صحيح ابف حباف 
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ػػػا بػػػاقي المسػػػػاجد سػػػكل الثبلثػػػة فػػػبل يجػػػبي قصػػػػديىا  كثيػػػركف مػػػف العممػػػاء. كأمَّ
   (1)..".ىذا مذىبنا كمذىب العمماء كافة قصدىا،بالنَّذًر، كال يىنعًقدي نذري 

فػػي  مػػف األحاديػػثً  ت كثيػػره كػػرى ذي لقػػد : ثػػواب زيػػارة اْلقصػػى والصػػًلة فيػػو -6
و، كمػف تمػؾ األحاديػث: مػا في المسجد األقصى، ككذا في زيارًتػ الصبلةً  فضؿً 

ػمَّـ:  سائي عف عبد اهلل بف عمرك ركاه النَّ  عػف رسػكؿ اهلل صػمَّى اهلل عميػو كسى
ػػػا بىنىػػػى بىٍيػػػتى " ػػػمَّـ لىمَّ دى صػػػمَّى اهلل عميػػػو كسى ػػػمىٍيمىافى ٍبػػػفى دىاكي ػػػأىؿى المَّػػػوى  أىفَّ سي ٍقػػػًدًس سى اٍلمى

سىػأىؿى  كجؿَّ عزَّ  ػوي فىأيكًتيىػوي، كى ٍكمى ػاًدؼي حي ػا ييصى ٍكمن ثىةن: سىأىؿى المَّوى عػز كجػؿ حي الن ثىبلى ًخبلى
ػدو ًمػٍف بى  كجػؿَّ ًحػػيفى المَّػوى عػز كجػؿ ميٍمكنػا الى يىٍنبىًغػي أًلىحى سىػأىؿى المَّػوى عزَّ ٍعػًدًه فىأيكًتيىػوي، كى

ػػده الى يىٍنيىػػزيهي  ٍسػػًجًد أىٍف الى يىٍأًتيىػػوي أىحى فىػػرىغى ًمػػٍف ًبنىػػاًء اٍلمى
ػػوي  (2) ةي ًفيػػًو أىٍف ييٍخًرجى ػػبلى ًإالَّ الصَّ

لىدىٍتوي أيم وي  ًطيئىًتًو كىيىٍكـً كى لكػؿِّ  بػالمغفرة كفي دعاء نبي اهلل سػميماف  (3)،"ًمٍف خى
مف يزكري المسجدى األقصى مف المؤمنيف ما يىديؿ  عمػى فضػًؿ األقصػى، كعظػيـً 

 .منزلًتو
فقد كانكا  : قد كاف المسجُد اْلقصى حاضرًا في ذاكرِة الصحابة -7

األقصى، ككاف  أـ المسجدي  المسجد النبكم  ران دى قى  يتدارسكف أمَّ المسجديف أعظـي 
، فعف أبي ذر اهلل صمَّى اهلل عميو كسى  رسكؿي  قاؿ:  مَّـ ييجميى ليـ األمرى

، مىٍسًجدي رىسيكًؿ  ؿي مَّـ، أىي مىا أىٍفضى نىٍحفي ًعٍندى رىسيكًؿ المًَّو صمَّى اهلل عميو كسى تىذىاكىٍرنىا كى
ٍقًدًس؟ فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو صمَّى اهلل عميو  مَّـ أىٍك بىٍيتي اٍلمى المًَّو صمَّى اهلل عميو كسى

مَّـ: "صى  ـى اٍلميصمَّى كسى لىًنٍع مىكىاتو ًفيًو، كى ؿي ًمٍف أىٍربىًع صى ةه ًفي مىٍسًجًدم ىىذىا أىٍفضى بلى
ٍيثي يىرىل ًمٍنوي  ًؿ ًمٍثؿي ًسيىًة قىٍكًسًو ًمفى اأٍلىٍرًض، حى لىييكًشكىفَّ أىٍف يىكيكفى ًلمرَّجي ، كى ىيكى

                                                           
 .9/106النككم، شرح النككم عمى مسمـ  1-
 .4/810النيز: الدفع، ال ينيزه أم لـ ينك بخركجو غير الصبلة. الكجراتي، مجمع بحار األنكار  2-
، قاؿ 693، رقـ الحديث 2/34ضؿ المسجد األقصى كالصبلة فيو، النسائي، سنف النسائي، كتاب المساجد/ باب ف -3

 .1/420األلباني: "صحيح". األلباني، صحيح الجامع الصغير كزياداتو 
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ًميعنا". ٍيره لىوي ًمفى الد ٍنيىا جى ٍقًدًس خى ىذا الحديثي بأفَّ الصبلةى في  نصَّ  (1)بىٍيتى اٍلمى
ذا األقصى تساكم في األجر ربعى الصبلة في المسجد النبكم في المدينة،  كا 

فبذلؾ يككف أجري الصبلًة  (2)عممنا الصبلة في المسجد النبكم بألؼ صبلة،
في المسجًد األقصى يفكؽي أجرى )مائتيف كخمسيف صبلة( فيما سكاه، كيزيدي 

 لنعـ المصمَّى".الفضؿ فضمى كيقكؿ: "ك 

مَّـ في حديثو  رسكؿي  كقد ذكرى  في  أفَّ الصبلةى  آخرى  اهلل صمَّى اهلل عميو كسى
بلًة ًفي  صبلةو  ئةى اخمسم ؿي عدً المقدس تى  بيتً  في غيرىا، حيث قاؿ: "فىٍضؿي الصَّ

ًفي  بلةو، كى ًفي مىٍسًجًدم أىٍلؼي صى بلةو كى المسجد الحراـ عمى غيره ًمئىة أىٍلًؼ صى
بلةو".اً لمقدس خمسممسجد بيت ا   (3)ئىة صى

دولة الخًلفة  عاصمةِ  -بيت المقدس –المسجد اْلقصى سيكوُف في  -8
مَّـفقد ثىبىتى أفَّ النَّبيَّ  القادمة: كضع يدهى عمى رأًس أبف  صمَّى اهلل عميو كسى

لىت األىرضى الميقدَّسةى  حكالة األزدم، كقاؿ: "يا بف حكالة إذا رأيتى الخبلفةى قد نىزى
ـي كالساعةي فق يكمئذو أقربي إلى النَّاس مف د دىنىت الزالزؿي كالببلياي كاألمكري الًعظىا

يقكؿي شيخي اإلسبلـ ابف تيمية: "كقد دؿَّ الكتابي  (4)يدم ىذه مف رأًسًؾ".
 ، ـى بالًحسِّ ًم كمى عف األنبياء المتقدميف عمييـ السبلـ، مع ما عي كالس نَّةي، كما ري

ارفيف إفَّ الخمؽى كاألمرى ابتدآ مف مىكَّةى أيِـّ القرل، فيي أـ  كالعقًؿ، ككشكفات الع
، كىى جعميا  مىدِّيةي التي طىبىؽى نكريىا األرضى الخمًؽ، كفييا ابتدأًت الرِّسىالةي الميحى

                                                           
المستدرؾ عمى . قاؿ الحاكـ: "ىذا حديث صحيح اإلسناد، كلـ يخرجاه". الحاكـ، 7/103الطبراني، المعجـ األكسط  1-

 .554/ 4الصحيحيف مع تعميقات الذىبي 
". مسمـ: صحيح مسمـ، قاؿ  2- ـى رىا ةو ًفيمىا ًسكىاهي، ًإالَّ اٍلمىٍسًجدى اٍلحى بلى ؿي ًمٍف أىٍلًؼ صى ةه ًفي مىٍسًجًدم ىىذىا أىٍفضى بلى كتاب الحج، : "صى

 .1394: 2/1012باب فضؿ الصبلة بمسجدم مكة كالمدينة، 
 . قاؿ البزار: "إسناده حسف".10/77البزار، مسند البزار  -3
و الحاكـ5/288ركاه أحمد في المسند  - 4 حى حَّ  .7838كاأللباني في صحيح الجامع  ، كصى
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، كيقكـي بيا ما شاءى اهللي، مف مصالًح  كفى ج  اهللي قيامان لمنَّاًس إلييا ييصم كفى كيىحي
ًؿ ظييكريه بالحجاًز أعظـي، كدَّلٍت ًديًنيـ كدنياىـ، ف ماًف األكَّ كافى اإلسبلـي في الزَّ

الدالئؿي المذككرةي عمى أفَّ ميمؾى الن بكًة بالشاـ، كالحشرى إلييا فإلى بيت المقدس 
، كىناؾ ييحشىري الخمؽي، كاإلسبلـي في آخر الزماف  كما حكلىو يعكدي الخمؽي كاألمري

يره  يككفي أظيرى بالشاـ، ككما أفَّ  ؿي األيمًَّة خى ، فأكَّ ٍقًدسى مىكَّةى أفضؿي مف بيًت المى
مف آىًخرىىا، ككما أنَّو في آخًر الزماًف يىعكدي األمري إلى الشَّاـ، كما أيسًرمى بالنَّبًي 
ماًف  مف المسجًد الحراـً إلى المسجًد األقصى، فىًخياري أىًؿ األرًض في آخًر الزَّ

مىييـٍ مىيىاًجرى إبراىيـ ". أىلزى  (1)عميو السبلـ، كىك بالشَّاـً

 اْلقصى: المسجدِ  وفضؿَ  مكانةَ  الشِّيَعةِ  إنكارِ  أسبابُ 
ػػػيعىةى جعمػػػت  التػػػي األسػػػبابً  أفَّ ىنالػػػؾ بعػػػضى  لمباحػػػثً  يظيػػػري  مػػػا  نكػػػركفي يي  الشِّ

ػػفى كيي  ،كمنزلػػةو  مػػف مكانػػػةو  المبػػػارؾ ألقصػػىا ممسػػجدً ل ىػػػا مػػف األمػػػاكف غيرى  مكفى ضِّ
 -منيا: ،عميو

: ذكػػػرت آنفػػػان بعػػػض مػػػف الييػػػود فػػػي إقامػػػة الييكػػػؿ المزعػػػـو مسػػػاعدةُ  -1
ػػػػيعىةالركايػػػػات التػػػػي تػػػػذكر أفَّ الميػػػػدم المنتظػػػػر عنػػػػد  ال يخػػػػرج إال بإقامػػػػة  الشِّ

أف يقكمػػكا بػػأم عمػػؿ ليسػػاعدىـ عمػػى  الشِّػػيعىةفمػػذلؾ كػػاف ال بػػد مػػف  (2)،الييكػػؿ
 مف شأف األقصى يساعدىـ عمى ذلؾ.  التقميؿ كلعؿَّ  ،ذلؾ األمر

 تحكيػػػػؿ النػػػػاس كصػػػػرفيـ عػػػػف المناسػػػػؾ كالشػػػػعائر اإلسػػػػبلمية إلػػػػى أخػػػػرل -2
ػػػ لنشػػػرً  ابتػػػدعكىا، شػػػركيةو   ،الفرقػػػة كالفػػػتف بػػػيف المسػػػمميف كبػػػثِّ  ،يـ الفاسػػػدً ذىبً مى

                                                           
 .44-27/43مجمكع الفتاكل  - 1
 مف ىذا البحث.  34-33: صانظر 2-
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مػػػف زيػػػارة المسػػػجد  أئمػػػتيـ أفضػػػؿى  قبػػػكرً  زيػػػارةً  فضػػػؿى  ايػػػـ جعمػػػك أنَّ  لػػػذلؾ نجػػػدي 
 الحراـ. فضبلن عف البيتً  ،األقصى

مػػػف  بالعديػػػدً  سى دً ٍقػػػالمى  : مػػػرَّ بيػػػتي اْلقصػػػى المسػػػجدِ  يفػػػاتحِ  فضػػػؿِ  إنكػػػارُ  -3
 في يِّ بىػػػكني  ،ىػػػذه الفتكحػػػاتً مػػػف  ىنػػػا عمػػػى بعػػػضو  كسػػػنقؼي  ،ةً اإلسػػػبلميَّ  الفتكحػػػاتً 

 -:امني الشِّيعىة إجماالن مكقؼى 

عمى عمر بف الخطاب  كجؿَّ عزَّ لقد مفَّ اهلل :  عمر بف الخطاب فتحُ  -أ
  ًنقمكا  الشِّيعىةى أفَّ  كلذلؾ نجدي  ،ة فييايَّ جكسً لمى ا ارً نى  كاطفاءً  ،فارس ببلدً  بفتح

فقد سمقكه  ،وعمى غيره مثمى  كامي نقً بما لـ يى   عمر بف الخطاب عمى الفاركؽ
 وي يـ لى مف أبرزىا اتيامي  كلعؿَّ  (1)،عديدة يكا إليو مطاعفى ككجَّ  ،دادو حً  بألسنةو 
 بؿٍ  ،ف أشد  كي لـ يى  إبميس إفٍ كفًر ه كاف مساكيان ليـ بأفَّ كفرى عمً كزى  ،بالكفرً 

كلعؿَّ  .ه عاقؿه في كفرً  و ال يشؾ  كيزعمكف أنَّ  ،هفي كفرً  مف يشؾ   ؿَّ كيمعنكف كي 
حقد الشيعة المجكس عمى عمر رضي اهلل عنو تحريره رضي  مف أىِـّ أسباب

المجكس: إفَّ مف أىـ أسباب عداكة شيعة  اهلل عنو لببلد فارس، كتدميره لدكلة
ببلد فارس، ككسر  شد الثاني عمر بف الخطاب لككنو فتحإيراف لمخميفة الرا

شككة الفرس، لذا فإف الشيعة أعطكا لعداكتو صبغة دينيو مذىبيو كليس ىذا 
مف الحقيقة بشيء، كليست عداكة إيراف كأىميا لعمر بف الخطاب ألنو غصب 
حقكؽ عمي كفاطمة رضي اهلل عنيما كما تزعـ الشيعة، بؿ ألنَّو فتح ببلد 

 (2)ف، كقضى عمى األسرة الساسانية.إيرا

                                                           
 ، كالبرش، الصحابة834 -636ص  . انظر: مكقؼ الشيعة مف الصحابة لبلطبلع عمى مكقؼ الشيعة مف عمر  -1
 335-316ي لمكميني ص بيف صحيح البخارم كالكاف.  
. المستشرؽ الدكتكر بارؤكف، تاريخ أدبيات إيراف 38انظر إحساف إليي ظيير، الشيعة كالسنة: إحساف إليي ظيير ص -2
1/217. 
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: "ال -المعاصريف الشِّيعىة الدكلة الصفكية كمرجعي  شيخي - المجمسي  قاؿ 
مف  اهلل كرسكلو عميو، كعمى كؿِّ  ةي ، فمعنى عمرى  في كفرً  ؾَّ شي يً  أفٍ  لعاقؿو  مجاؿى 
 مف أعظـً  وً مً تٍ قى  بؿ كجعمكا يكـى  (1)،"وعنً عف لى  ؼَّ كي مف يى  سممان، كعمى كؿِّ ه مي اعتبرى 

 (3) ،"و أبك لؤلؤة المجكسي بػ"بابا شجاع الديفقاتمى  بكفى قً مى كيي  (2)،ـىي ندى عً  األعيادً 
  (5)لزائريو. الفضائؿى  كزعمكا بعضى بؿ  (4)،مزاران  قاتمو كجعمكا قبرى 

ليذه  كجؿَّ عزَّ اهلل  لقد قيَّضى  صًلح الديف اْليوبي:السمطاف الناصر فتُح  -ب
و ل عشؽ األقصى في دمو كفي كيانو؛ حتى صار حممي األمة قائدان شجاعان سر 

 السمطافي  كىك القائدي  ،الغزاة الصميبييفتحرير بيت المقدس مف يد  :ىك حدى كٍ األى 
 ،واهلل كعكنً  فكاف لو ما أراد بفضؿً  ،رحمو اهللالديف األيكبي  صبلحي  الناصري 

ـى  ،ق(583كذلؾ في القرف السادس مف اليجرة عاـ )  تطييرً قبؿ ذلؾ ب كقد قا
، كتكحيد المناطؽ اإلسبلمية المحيطة مصر مف الدكلة الشيعية الفاطمية

صبلح االقتصاد  .بفمسطيف، إلعادة تشكيؿ القاعدة الصمبة القكية كاآلمنة كا 
كتحكيؿ المكارد مف االعتماد عمى الضرائب كالمككس، إلى مصادر أخرل 

ى إصبلح التجارة شرعية، مف بينيا الجزية كالخراج كالغنائـ، باإلضافة إل
ف المدف كالقبلع،  .كالزراعة كبناء القدرة العسكرية لمجيش اإلسبلمي، فحصَّ

زى قدرات البحرية اإلسبلمية، كأدخؿى أساليبى مختمقةن في حشًد الجيش  كعزَّ

                                                           
 .1/210المجمسي، جبلء العيكف  -1
 .3/77انظر: الخكئي، منياج البراعة في شرح نيج الببلغة  -2
 .2/62القمي، الكنى كاأللقاب  -3
 .203-202، فصؿ الخطاب في تاريخ قبر ابف الخطاب ص: الشيخ أبك الحسيف الخكئيني انظر: -4
 .236-235انظر: المرجع السابؽ ص:  -5
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كقد كاف كضكحي ىدًؼ صبلح الديف بتحرير القدس، كحشًد كؿِّ  .كتقسيمو
  (1).الطاقات الممكنة في ىذا السبيؿ

 نتيجةى  كاف باألساسً  -ىػ492ـ/1099 -سقكٌط القدس بيد الصميبييف  إفَّ 
لـ  حيث (2)،الدكلة العبيدية الشيعي اإلسماعيمية الفاطمية كتخاذؿً  تكاطؤً 

كاف صاحب السمطة  – الجماليبف بدر ىـ األفضؿ يكتًؼ الفاطميكف ككزيري 
يبييف الحتبلؿ بمكقؼ المتفرج عند قدـك الصم -الفعمية في الدكلة الفاطمية
بلجقة كالمسمميف السَّ  التحالؼ مع الصميبييف ضدَّ  القدس، كلـ يكتًؼ بعرضوً 

بلجقة باحتبلؿ عددو مف المدف السَّ المسمميف السنة، إنِّما كجيكا طعناتيـ إلى 
 األفضؿي  الكزيري  وى يكجِّ  أفٍ  بدؿى  التي بحكزتيـ كعمى رأسيا: صكر كالقدس. أمٍ 

بلجقة الذيف كانكا السَّ  ا إلى قتاؿً يى يى الصميبييف، كجَّ  بةً و إلى محار ه كقكاتً جنكدى 
يقكؿ د. محمد  (3).منيمكيف في قتاؿ الصميبييف كالدفاع عف المدف اإلسبلمية

ميبية األكلى إلى ببلد الصَّ  الحممةً  طقكش: "في الكقت الذم كصمت فيو طبلئعي 
ياسية أكضاعيـ الداخمية الس الشاـ، كاف الفاطميكف منيمكيف بسكءً 

 في ببلد الشاـ، لذلؾ لـٍ  بلجقةً لمسَّ  اءً دى العى  ت فييـ ركحي مى حكَّ كاالقتصادية، كتى 
–أركاف الدكلة  ا رأل بعضي مى ميبييف، كربَّ الصَّ  الجياد ضدَّ  يتحمسكا آنذاؾ لفكرةً 

  (4)."بلجقةالسَّ  حمييـ مف خطرً رعان يى في ىؤالء دً  -الفاطميةالدكلة يقصد 

                                                           
، كالصبلبي، 216-215لبلستزادة. انظر: العسيرم، مكجز التاريخ اإلسبلمي مف عيد آدـ إلى عصرنا الحاضر ص  -1

 .651-493لدكلة الفاطمية كتحرير بيت المقدس صصبلح الديف األيكبي كجيكده في القضاء عمى ا
 .149-5/147النجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة ، يكسؼ بف تغرم بردم -2
. كقد أجاد 149-141ص  .أثر الحركات الباطنية في عرقمة الجياد ضد الصميبييفانظر يكسؼ إبراىيـ الشيخ العيد،  -3

سييؿ النصارل الصميبييف الحتبلؿ مدينة القدس، كارتكابيـ لمجازر رىيبة كخطيرة كأفاد الباحث في بياف دكر الفاطمييف في ت
 ضد المسمميف.

 .429ص د. محمد سييؿ طقكش، تاريخ الفاطمييف في شمالي إفريقية كمصر كببلد الشاـ  -4
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 الشِّػيعىة ةً كلىػالدَّ  أركػافً  الصميبييف كاف بتكاطؤً  ٌط القدس بيدً أفَّ سقك  كرغـى  نقكؿي 
 الػػديف لمقػػدس صػػبلحً  السػػمطاف الفػػاتحً ب يطعنػػكفى  الشِّػػيعىةى أفَّ  نجػػدي فإنَّػػا  الفاطميػػة
الميعَّمػػػـً الشػػػيعي فػػػي فتػػػكل  جػػػاءى فقػػػد  ،قيصػػػةو كنى  شػػػيفو  بكػػػؿِّ فػػػاتيمكه  ،رحمػػػو اهلل

و يقضػػي فػػي حقِّػػ قكلػػو: "التػػاريخي  رحمػػو اهللصػػادؽ الشػػيرازم عػػف صػػبلح الػػديف 
و تصػرفاتى  كلكػفَّ يركانػي: "كقاؿ عنػو محمػد بػاقر اإل (1)،!!!"باطؿه  و كاف رجؿه بأنَّ 
دس، ٍت إلػى عػكدة الصػميبيف مػف جديػد إلػى القػدَّ أى  الشخصيةى  ، كمطامعوى عناءى الرَّ 

ػػ لػػى ضى  كثيػػره  كلممػػؤرخ الشػػيعي حسػػف األمػػيف كػػبلـه  (2)الدكلػػة اإلسػػبلمية". عؼً كا 
ػ في  جيػبً صػبلح الػديف األيػكبي، كمػف عى السػمطاف الناصػر مػف شخصػية  طِّ الحى

فػػػي  صػػػبلح الػػػديف، لقػػػد انتصػػػرى  حػػػربً  و: "كمػػػاذا كانػػػت نتػػػائجي بػػػو قكليػػػ هى كَّ فىػػػمػػػا تى 
ذا أبعدنا قي سي دٍ رت القي يف فتحرَّ حطِّ  ال القيػٍدًس  تحريػرى  جانبػان، فػإفَّ  سً دٍ ة القيػسػيَّ دٍ ، كا 

ىػػػذا  فقػػػد حػػػاكؿى  (3)."خػػػرل فػػػي فمسػػػطيفأي  مدينػػػةو  ةً أيَّػػػ يعػػػدك فػػػي نتائجػػػو تحريػػػرى 
صػبلح  تحريػرً  ةً ىميَّػأمػف  ؿى مً قى ليي  سً دٍ عف القي  ةً يَّ سً دٍ القي  األميف إبعادى  حسفي  الشيعي  
يف، التػي طِّػحً  فػي معركػةً  كانتصػارهً  ،لممسػجد األقصػى المبػارؾ رحمػو اهللالديف 

  تاريخ.كبرل في ال ارؾمع سبعً  المؤرخيف إحدل أىِـّ  ا لكبارً كفقن  د  عى تي 
ػػػػ عسػػػػكرً  كبعػػػػد انتصػػػػارً  السػػػػمطاف صػػػػبلح الػػػػديف األيػػػػكبي  ديف بقيػػػػادةً المكحِّ

مػػػف بعػػػض  يائسػػةه  كلػػػة الفاطميػػة عػػػف مدينػػة القػػػدس جػػرت محاكلػػػةه الدَّ  كانحػػدارً 
األقصػى  المسػجدً  ىػػ بعػد تحريػرً 584في سنة الدكلة الفاطمية، ف ةً إلعادى  الشِّيعىة

فػػي الميػػؿ ينػػادكف: يػػاؿ  الشِّػػيعىةعشػػر رجػػبلن مػػف مػػف أيػػدم الصػػميبييف "ثػػار اثنػػا 

                                                           
حسيني مف فتكل صادؽ الشيرازم حكؿ سؤاؿ: "ىؿ صبلح الديف كاف رجؿ حؽ"، المكقع الرسمي لمكتب صادؽ ال -1

 الشيرازم.
"ىؿ إفَّ صبلح الديف األيكبي ىك رجؿه حؽه؟ كىؿ ىناؾ مآخذ عمى مف فتكل الشيخ محمد باقر اإليركاني حكؿ سؤاؿ:  -2

  "، مكقع شبكة رافد.شخصيتو؟
 صبلح الديف األيكبي... نظرة مختمفة، مكقع صكت األخدكد. -3
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البمػػد  ةى رعيَّػ كػذلؾ ظنػان مػنيـ أفَّ  ،كىػـ ينػادكف ككا الػدركبى عمػي! يػاؿ عمػي! كسػمى 
 بػكسً فػي الحي  فٍ فيخرجكف مى  ،إعادة الدكلة الفاطميةيـ، كيقكمكف في دعكتى  بكفى مى يي 

 (1)."قكارَّ فى تى  حده ـ أى جيبيي ا لـ يي فممَّ  كيممككف البمدى 
 

  

                                                           
 .1/101 -الجزء الرابع مف كتاب المقريزم عف تاريخ مصر -المقريزم، تقي الديف، السمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ  1-
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 دراسةال نتائج

"االثنا عشرية" في مكاف كجكد المسجد األقصى مسرل  الشِّيعىة اختمؼى  -1
مَّـاهلل عميو  صمَّى رسكؿ اهلل فاألكثر منيـ  ،كر في القرآف الكريـكالذم ذي  كسى
 في فمسطيف.  كبعضيـ قاؿ بأنَّو مكجكده  ،ماءفي السَّ  و مكجكده زعمكا بأنَّ 

ما بيف السماء  :أفَّ المسجد األقصى في السماء القائميف الشِّيعىة اختمؼى  -2
ه بالييكؿ دى دَّ حى  فمنيـ مىفٍ  ،ا القائميف بكجكده في فمسطيفكأمَّ  ،كالسابعة ،الرابعة

 المزعـك عند الييكد.
ليس زعمان  ماءً المسجد األقصى في السَّ  بكجكدً  الشِّيعىةي و إفَّ ما زعمى  -3
إلى  منسكبةو  كركاياتً  ،يـ المتقدميففي أقكاؿ عممائ بؿ ىك مذككره  ،ستحدثان مي 
 . المعتمدة عندىـ كتبيـمصادرىـ ك يات مِّ في أي  يـ مذككرةه تً مَّ ئً أى 

بغيرىا  ـ مقارنةن ىي األقصى عندى  لممسجدً  ال أفضميةى  أفَّ  الشِّيعىة عمماءي  اتفؽى  -4
 .كقبكرىـ ةمَّ ئى كمزارات األى  ،ككرببلء ،الككفة سجدً مى كى  ،ساتدِّ قى مف المي 

بؿ  ،افة الييكد في الييكؿ المزعـكرى خي "االثنا عشرية" بً  الشِّيعىةً  راؼي اعت -5
منيـ  البعضى  كنجدي  ،وبنائً  عمى إعادةً  عندىـ متكقؼه  الميدم كيجعمكف خركجى 

 األقصى بو.  المسجدى  ري سِّ فى يي 

مَّـاهلل عميو  صمَّىبي بأفَّ الن   الشِّيعىة اعتقادي  -6  ،مف مرةو  بو ألكثرى  مى رً سٍ أي  كسى
رسكؿ اهلل إسراء عف كالمعمـك بداىةن لمثابت  كىذا مخالؼه  ،مف مكافو  كفي أكثرى 

مَّـاهلل عميو  صمَّى  .كاحدةه  مرةه  بأنَّو كسى
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 ،سات التي لـ يرد في فضميا شيءه قدَّ المي  في تفضيميـ لبعضً  الشِّيعىة غمك   -7
 الشرؾ حدِّ  إلى صؿي كالتي تى  ،كمزاراتيـ بؿ كالمنيي عف زيارتيا كقبكر األئمة

 .باهلل تعالى
 مكافً  الشِّيعىةكثيرو مف ميعىمًَّمي ككيتَّاًب  ارً كى نٍ إ مف كراءً  الحقيقيَّ  اليدؼى إفَّ  -8

كالمسمميف لئلسبلـ  ىك الكيدي  كمكانتو مف شأنو كالتقميؿً  ،األقصى المسجدً 
 .ـياتً سى دَّ قى مي ك 
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 املصادر واملراجع

 :ًلمية: المصادر والمراجع اإلسالقسـ اْلوؿ
 القرآف الكريـ.

النياية في غريب الحديث كاألثر. تحقيؽ:  :المبارؾ بف محمد ،ابف األثير -
 بيركت: المكتبة العممية. ،كمحمكد محمد الطناحي ،د الزاكلطاىر أحم

 1مقدس في مخطكطات عربية قديمة. طمحمكد. فضائؿ بيت ال ،إبراىيـ -
 ق(.1406)

ـ(. إتحاؼ األخصا بفضائؿ 1984-1982محمد بف أحمد. ) ،األسيكطي -
األقصى. تحقيؽ: أحمد رمضاف أحمد. مصر: الييئة المصرية  المسجد

 العامة لمكتب.

. األردف: 1ق(. كليتبركا ما عمكا تتبيرا. ط1430عمر سميماف. ) ،األشقر -
 دار النفائس.

التعميقات الحساف عمى صحيح ابف حباف  ،محمد ناصر الديف ،األلباني -
 ،ق(1424الطبعة األكلى ) ،يمو مف صحيحو، كشاذه مف محفكظوكتمييز سق

 كزير لمنشر كالتكزيع. جدة: دار با

صحيح الجامع الصغير كزياداتو. المكتب  .محمد ناصر الديف ،األلباني -
 اإلسبلمي.
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محمد بف إسماعيؿ. الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر  ،البخارم -
المعركؼ بػ"صحيح البخارم".  ،كسننو كأيامو مَّـكسى اهلل عميو  صمَّىرسكؿ اهلل 

 ىػ(. دار طكؽ النجاة.1422. )1تحقيؽ: محمد زىير بف ناصر الناصر. ط

بيف صحيح البخارم  رضي اهلل عنيـ الصحابةىناء عصاـ.  ،البرش -
 ق(. السعكدية: دار العقيدة.1439)1طكالكافي لمكميني. 

معركؼ بػ"باسـ البحر الزخار". أحمد بف عمرك. مسند البزار ال ،البزار -
ـ(. المدينة 2009-1988)1كآخركف. ط ،تحقيؽ: محفكظ الرحمف زيف اهلل

 المنكرة: مكتبة العمـك كالحكـ.

المعركؼ  ،الحسيف بف مسعكد. معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف ،البغكم -
ق(. بيركت: دار 1420.)1بػ"تفسير البغكم". تحقيؽ: عبد الرزاؽ الميدم. ط

 ياء التراث العربي.إح

المعركؼ  ،عبد اهلل بف عمر. أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ ،البيضاكم -
ق(. 1418)1تحقيؽ: محمد عبد الرحمف المرعشمي. ط ،البيضاكم" بػ"تفسير

 بيركت: دار إحياء التراث العربي. 

مثير الغراـ إلى زيارة بيت المقدس  ،شياب الديف المقدسي ،ابف تميـ -
 ق(. دار الجميؿ.1415) 1تحقيؽ: أحمد الخطيمي. طكالشاـ. 

عبد العزيز بف صالح تحقيؽ:  ،النبكات أحمد بف عبد الحميـ: ،يميةابف ت -
 ق(. الرياض: أضكاء السمؼ.1420) 1. طالطكياف
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مجمكع الفتاكل. تحقيؽ: عبد  ق(،1416أحمد بف عبد الحميـ. ) ،ةابف تيمي -
مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ  الرحمف بف محمد بف قاسـ. السعكدية:

 الشريؼ.

تحقيؽ: قاعدة جميمة في التكسؿ كالكسيمة. أحمد بف عبد الحميـ.  ،ابف تيمية -
 ق(. الرياض: مكتبة الممؾ فيد.1420) 1عبد القادر األرناؤكط. ط

منياج السنة النبكية في نقض كبلـ أحمد بف عبد الحميـ.  ،ابف تيمية -
السعكدية: جامعة  ،ق(1406) 1ط ،يؽ: محمد رشاد سالـتحق ،دريةالق الشِّيعىة

 اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية.

المعركؼ بػ"تفسير ابف  ،محمد بف أحمد. التسييؿ لعمـك التنزيؿ ،ابف جزم -
ق(. بيركت: شركة دار األرقـ 1416) 1ط ،م". تحقيؽ: عبد اهلل الخالدمجز 

 بف أبي األرقـ.

 :تحقيؽ ،زاد المسير في عمـ التفسير عمي. عبد الرحمف بف ،جكزمابف ال -
 .بيركت: دار الكتاب العربي ،ق(1422) 1ط ،عبد الرزاؽ الميدم

كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف. عبد الرحمف بف عمي.  ،ابف الجكزم -
  الرياض: دار الكطف. عمي حسيف البكاب.تحقيؽ: 

عركؼ الم ،اإلحساف في تقريب صحيح ابف حبافمحمد.  ،ابف حباف -
ق(. بيركت: 1414. )2بػ"صحيح ابف حباف". تحقيؽ: شعيب األرناؤكط. ط

 مؤسسة الرسالة.

ق(. فتح البارم شرح 1379أحمد بف عمي. ) ،ابف حجر العسقبلني -
 .صحيح البخارم. تصحيح: محب الديف الخطيب. بيركت: دار المعرفة
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صدقي  محمد بف يكسؼ. البحر المحيط في التفسير. تحقيؽ: ،ابف حياف -
 ق(. بيركت: دار الفكر.1420ط ) ،محمد جميؿ

محمد بف عبد اهلل. المستدرؾ عمى الصحيحيف. تحقيؽ: مصطفى  ،الحاكـ -
 ق(. بيركت: دار الكتب العممية.1411) 1عبد القادر عطا. ط

مصدر الييكد  الشِّيعىةفبراير(. 10 ،ـ2014طارؽ أحمد. ) ،حجازم -
 ،ـ2017فبراير 10. تاريخ االطبلع: نقض مكانة األقصىفي  كالمستشرقيف

 (./http://alburhan.comالبرىاف: )مكقع 

ديسمبر(. التيكيد الديني كالثقافي  31 ،ـ2014خباب بف مركاف. ) ،الحمد -
مركز البياف لمبحكث  مكقع ،ـ2017فبراير 4. تاريخ االطبلع: 2في القدس 

 (.http://www.albayan.co.uk/RSC/Default.aspxكالدراسات: )

سياسة الييكد في التآمر عمى األقصى خباب بف مركاف.  ،الحمد -
مكقع  ،ـ2017فبراير 4تاريخ االطبلع:  .ماذا نستفيد؟ ككيؼ نيفيد؟ كأىمو

 (./http://www.saaid.net)صيد الفكائد: 

 1مقدسات اإلسبلمية. طاالعتداءات الباطنية عمى الكامؿ سبلمة.  ،الدقس -
 ىجر لمطباعة.ق(، 1409)

نقض المزاعـ الصييكنية في ىيكؿ  ـ(2002صالح حسيف. ) ،الرقب -
 العدد األكؿ. ،سميماف. مجمة الجامعة اإلسبلمية. المجمد العاشر

تحقيؽ: محمد باسؿ عيكف محمكد بف عمرك. أساس الببلغة.  ،الزمخشرم -
 ق(. بيركت: دار الكتب العممية.1419) 1السكد. ط

http://alburhan.com/
http://www.albayan.co.uk/RSC/Default.aspx
http://www.saaid.net/
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 ،الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ محمكد بف عمرك. ،الزمخشرم -
 . بيركت: دار الكتاب العربي.(ىػ1407) 3. طالمعركؼ بػ"تفسير الزمخشرم"

 دار الفكر العربي.  ،زىرة التفاسير .محمد بف أحمد ،أبك زىرة -

راىيـ تفسير السمعاني. تحقيؽ: ياسر بف إب ،منصكر بف محمد ،السمعاني -
 الرياض: دار الكطف.  ،ق1418 1ط ،كغنيـ بف عباس بف غنيـ

بيركت: دار  ،ق1412 17ط ،ـ. في ظبلؿ القرآف1997سيد قطب  -
 الشركؽ. 

محيط األعظـ. تحقيؽ: عبد المحكـ كالعمي بف إسماعيؿ.  ،ابف سيده -
 ق(. بيركت: دار الكتب العممية.1421) 1ط ،الحميد ىنداكم

. ،تفسير الشعراكم ،محمد مكلي ،الشعراكم -  مطابع أخبار اليـك

ـ(. حزب اهلل رؤية مغايرة "حقيقة المقاكمة 2000عبد المنعـ. ) ،شفيؽ -
 .1ط ،قراءة في أكراؽ الحركة السياسية الشيعية في لبناف

ق(. دمشؽ: دار ابف 1414) 1ط ،فتح القديرمحمد بف عمي.  ،الشككاني -
 كثير. كبيركت: دار الكمـ الطيب. 

 ق(. 1428) 2ط ماذا تعرؼ عف حزب اهلل؟. .عمي ،الصادؽ -

سبؿ اليدل كالرشاد في سيرة خير العباد.  ،محمد بف يكسؼ ،الصالحي -
ىػ(. 1414.)1تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد، كعمي محمد معكض. ط

 بيركت: دار الكتب العممية.
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صبلح الديف األيكبي كجيكده في القضاء عمى  ،عمي محمد ،الصبلبي -
بيركت:  ،ق(1429الطبعة: األكلى ) ،الدكلة الفاطمية كتحرير بيت المقدس

أضرحة األئمة  سبتمبر(. تقديس 6 ،ـ2010عمي. ) ،الصبلبيك  دار المعرفة.
مكقع  ،ـ2017فبراير 2تاريخ االطبلع:. يعىةالشِّ عند  كزيارة قبر الحسيف

 ./http://www.alburhan.comالبرىاف: 

رضي اهلل  مف الصحابة الشِّيعىةعبد القادر محمد عطا. مكقؼ  ،صكفي -
 السعكدية: الجامعة اإلسبلمية. .عنيـ

ط. تحقيؽ: طارؽ بف عكض المعجـ األكس سميماف بف أحمد. ،لطبرانيا -
 اهلل. )د. ط(. القاىرة: دار الحرميف.

 المعركؼ بػ"تفسير ،محمد بف جرير. جامع البياف في تأكيؿ القرآف ،الطبرم -
 ق(. مؤسسة الرسالة. 1420. )1. تحقيؽ: أحمد محمد شاكر. طالطبرم"

. القاىرة: دار 1. طالتفسير الكسيط لطنطاكم محمد سيد. ،الطنطاكم -
 مصر. نيضة

ق(. 1382) 1. طعبد القادر بف مبٌل حكيش. بياف المعاني ،العاني -
 دمشؽ: مطبعة الترقي.

أحمد معمكر. مكجز التاريخ اإلسبلمي مف عيد آدـ إلى عصرنا  ،العسيرم -
 . ق(1417) 1اضر. طالح

عبد الحؽ بف غالب. المحرر الكجيز في تفسير الكتاب  ،ابف عطية -
ير ابف عطية". تحقيؽ: عبد السبلـ عبد الشافي المعركؼ بػ"تفس ،العزيز
 ق(. بيركت: دار الكتب العممية.1422) 1ط ،محمد

http://www.alburhan.com/
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التبياف في إعراب القرآف. تحقيؽ: عمي  عبد اهلل بف الحسيف. ،برمالعك -
 عيسى البابي الحمبي كشركاه. ،محمد البجاكم

ميؿ. األنس الجميؿ بتاريخ القدس كالخعبد الرحمف بف محمد.  ،العميمي -
 عماف: مكتبة دنيس. د نباتة.تحقيؽ: عدناف يكنس عبد المجي

مىمة بف ميٍسًمـ.  ،العىٍكتبي - : عبد الكريـ االبانة في المغة العربية. تحقيؽسى
 ىػ(. مسقط: كزارة التراث القكمي كالثقافة. 1420) 1كآخركف. ط ،خميفة

 بية. تحقيؽ:الصحاح تاج المغة كصحاح العر  إسماعيؿ بف حماد. ،فارابيال -
 ق(. بيركت: دار العمـ لممبلييف.1407) 4أحمد عبد الغفكر عطار. ط

المعركؼ بػ"التفسير  ،مفاتيح الغيبمحمد بف عمر.  ،فخر الديف الرازم -
 ق(. بيركت: دار إحياء التراث العربي.1420. )3الكبير". ط

ث محكـ. عبد الناصر قاسـ. الييكؿ المزعـك بيف الكىـ كالحقيقة. بح ،الفرا -
  غزة: جامعة القدس المفتكحة.

براىيـ  ،الفراىيدم - الخميؿ بف أحمد. العيف. تحقيؽ: ميدم المخزكمي، كا 
 السامرائي. )د. ـ(. دار كمكتبة اليبلؿ.

ـ(. ماذا يجرم عبر طبقات 2000طاىر. ) ،كالنمرم ،إبراىيـ ،الفني -
 .المسجد األقصى كالصخرة المشرفة. عماف: الشركؽ 

يؽ محمد بف يعقكب. القامكس المحيط. تحقيؽ: مكتب تحق ،ركزآبادمالفي -
 ق(. بيركت: مؤسسة الرسالة.1426) 8التراث في مؤسسة الرسالة. ط
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 المعركؼ بػ"تفسير ،محمد جماؿ الديف بف محمد. محاسف التأكيؿ ،القاسمي -
ق(. بيركت: دار 1418. )1". تحقيؽ: محمد باسؿ عيكف السكد. طالقاسمي
 لعممية.الكتب ا

 ـ(. 1991) 1ط ،تحرير: أمنكف ككىيف ،المدينةالقدس دراسات في تاريخ  -

الييكد كأكذكبة القدس ليست  يناير( 26 ،ـ2014). عيسى ،القدكمي -
تاريخ االطبلع:  ،ـ(26/1/2014تاريخ النشر: ) المسمميف مقدسة عند

مكقع مركز بيت المقدس لمدراسات التكثيقية:  ،ـ(10/2/2017)
(http://www.aqsaonline.org/.) 

ق(. قبرص: 1431) 2. طعيسى. مصطمحات ييكدية احذركىا ،القدكمي -
 مركز بيت المقدس لمدراسات التكثيقية.

 10تاريخ االطبلع:  ،عيسى. المسجد الحقيقي ...أيف ،القدكمي -
مدراسات التكثيقية: مكقع مركز بيت المقدس ل ،ـ2017فبراير

(http://www.aqsaonline.org/.) 

المعركؼ بػ"تفسير  ،الجامع ألحكاـ القرآف محمد بف أحمد. ،القرطبي -
براىيـ أطفيش. طالقرطبي". تحقيؽ: أ ىػ (. القاىرة: 1384) 2حمد البردكني كا 
 دار الكتب المصرية.

تحقيؽ: سامي بف  ،إسماعيؿ بف عمر. تفسير القرآف العظيـ ،ابف كثير -
 دار طيبة.  ق(.1420. )2ط ،محمد سبلمة

. 1يؽ: عمي شيرم. طإسماعيؿ بف عمر. البداية كالنياية. تحق ،ابف كثير -
 . دار إحياء التراث العربي.(1408)

http://www.aqsaonline.org/
http://www.aqsaonline.org/
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محمد طاىر بف عمي. مجمع بحار األنكار في غرائب التنزيؿ  ،الكجراتي -
 مطبعة مجمس دائرة المعارؼ العثمانية. ،ق(1387. )3. طلطائؼ األخبارك 

دراسة جديدة: بنك إسرائيؿ لـ يدخمكا يكليك(.  28 ،ـ2001ربا. ) ،كراسنة -
 .8278العدد  ،جريدة الشرؽ األكسط ،ربى كراسنة ،فمسطيف

عبد الرحمف بف أبي بكر. تفسير  ،كالسيكطي ،محمد بف أحمد ،المحمي -
 . القاىرة: دار الحديث.1. طالجبلليف

 1عبد الكىاب محمد. مكسكعة الييكد كالييكدية كالصييكنية. ط ،المسيرم -
 القاىرة: دار الشركؽ. ،ـ(1999)

 ق(.1399كآخركف مف مجمع المغة العربية بالقاىرة. ) ،إبراىيـ ،مصطفى -
  المعجـ الكسيط. دار الدعكة.

 ،(2011/12/20ريخ النشر: )تا ،مقاؿ بعنكاف: )أيف المسجد األقصى( -
( /http://www.hablullah.comمكقع حبؿ اهلل "كاعتصمكا بحبؿ اهلل": )

 (.16/3/2017تاريخ االطبلع: )

مكقع  ،ـ2017فبراير 10تاريخ االطبلع: ". مقاؿ بعنكاف: "المسجد القبمي -
 (./http://www.emasjid.netالمسجد اإللكتركني: )

محمد بف عبد الكاحد فضائؿ بيت المقدس. تحقيؽ: محمد مطيع  ،المقدسي -
 ق(. سكرية: دار الفكر.1405. )1ط ،الحافظ

محمد سييؿ : د. تاريخ الفاطمييف في شمالي إفريقية كمصر كببلد الشاـ -
 ـ.2007ق/1428، 2دار النفائس، بيركت، ط  طقكش،

http://www.hablullah.com/
http://www.emasjid.net/
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. لساف العرب ،ابف منظكر - ق(. بيركت: دار 1414) 3. طمحمد بف مكـر
 صادر.

يكسؼ بف تغرم بردم بف عبد اهلل  :النجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة -
الظاىرم الحنفي، أبك المحاسف، جماؿ الديف، كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي، 

 .دار الكتب، مصر

بف شعيب المجبتى مف السنف المعركؼ بػ"سنف النسائي". أحمد  ،النسائي -
ق(. حمب: مكتب المطبكعات 1406) 2اح أبك غدة. طتحقيؽ: عبد الفت

 اإلسبلمية. 

المعركؼ بػ"  ،عبد اهلل بف أحمد. مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ ،النسفي -
دار بيركت: ق(. 1419. )1يكسؼ عمي بديكم. طتفسير النسفي". تحقيؽ: 

 مـ الطيب.الك

المعركؼ  ،يحيى بف شرؼ المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ،النككم -
ق(. بيركت: دار إحياء التراث 1392) 2. طبػ"شرح النككم عمى مسمـ"

 العربي.

المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف  ،مسمـ بف الحجاج ،النيسابكرم -
مَّـاهلل عميو  صمَّىالعدؿ إلى رسكؿ اهلل   ،صحيح مسمـ"عركؼ بػ"الم ،كسى

 بيركت: دار إحياء التراث العربي.  ،تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي

أثر الحركات الباطنية في عرقمة الجياد ضد يكسؼ إبراىيـ الشيخ العيد،  -
 ـ(. 1998ق/14019) 1األردف، ط -دار المعالي، عماف .الصميبييف
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 كف في الطريؽ إلىعسكري  الكف جريس. النبكءة كالسياسة )اإلنجيمي   ،ىالسؿ -
ق(. القاىرة: دار 1424) 2. ترجمة: محمد السماؾ. طالحرب النككية(

 الشركؽ.

 :: المصادر والمراجع الشيعيةالقسـ الثاني
تأكيؿ اآليات الظاىرة في فضائؿ العترة عمي الحسيني.  ،االسترآبادم -

 . ق(1407) 1. طقـ -تحقيؽ كنشر: مدرسة اإلماـ الميدم  .الطاىرة

بيركت:  ،)د. ط( ،تحقيؽ: حسف األميف ،الشِّيعىةأعياف  ،محسف ،األميف -
 دار التعارؼ.

تحقيؽ: قسـ الدراسات  .البرىاف في تفسير القرآفىاشـ الحسيني.  ،البحراني -
 . قـ –مؤسسة البعثة  -االسبلمية

 بعة. طالشِّيعىةجامع أحاديث آقا حسيف الطباطبائي.  ،البركجردم -
 قـ: المطبعة العممية. ق(.1399)

طيراف:  ق(.1416) .2. طمحسف. التفسير الصافي ،الفيض الكاشاني -
 مكتبة الصدر.

إلى تحصيؿ  الشِّيعىةتفصيؿ كسائؿ  .محمد بف الحسف ،الحر العاممي -
 .2ط .قـ -تحقيؽ كنشر: مؤسسة آؿ البيت عمييـ السبلـ .مسائؿ الشريعة

  ق(.1414)

. 2. طأىؿ البيت في بناء الجماعة الصالحةدكر محمد باقر.  ،الحكيـ -
مركز الطباعة كالنشر لممجمع العالمي ألىؿ البيت عمييـ . ق(1425)

 السبلـ.
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تصحيح:  .تفسير نكر الثقميفى بف جمعة العركسي. الحكيزم عبد األعم -
 قـ: مؤسسة اسماعيمياف.  .ق(1413) 4. طىاشـ الرسكلي المحبلتي

بيركت:  .ق(1411) 4ط . اليداية الكبرل.الحسيف بف حمداف ،الخصيبي -
 مؤسسة الببلغ. 

. حبيب اهلل الياشمي. منياج البراعة في شرح نيج الببلغة ،الخكئي -
 إيراف: دار اليجرة. .4. طتحقيؽ: إبراىيـ الميانجي

قـ:  .ق(1410) 28ط .منياج الصالحيفعمي أكبر بف ىاشـ.  ،الخكئي -
 السيد الخكئي. 

 1ط .فصؿ الخطاب في تاريخ قبر ابف الخطاب. لحسيفأبك ا ،الخكئيني -
 .لندف: ىيئة خداـ الميدم  ،ق(1427)

تحقيؽ: سعيد رضا عمى  .النكادر. فضؿ اهلل بف عمي الحسني ،الركاندم -
 قـ: دار الحديث. .ق(1477) .1ط .عسكرم

 .1. طالعقيدة االسبلمية عمى ضكء مدرسة أىؿ البيت جعفر. ،السبحاني -
 . قـ: مؤسسة اإلماـ الصادؽ  .ق(1419)

تفسير بياف ". الممقب بػ" سمطاف عمي شاه ،محمد ،سمطاف الجنابذم -
 بيركت: مؤسسة األعممي.  .ق(1408) 2ط .السعادة في مقامات العبادة

بيركت: دار . يـك الخبلص في ظؿ القائـ الميدم كامؿ.  ،سميماف -
 الكتاب المبناني.
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القاىرة: السيد  .ق(1385) 3ط .لقرآف الكريـتفسير اعبداهلل.  ،شبر -
 مرتضى الرضكم.

بيركت: مركز الجكاد  .األقصى المبارؾ. محمد الحسيني ،الشيرازم -
 لمتحقيؽ كالنشر. 

 .ق(1424) 1. طتقريب القرآف إلى األذىاف .محمد الحسيني ،الشيرازم -
.  بيركت: دار العمـك

  كتاب اهلل المنزؿ.األمثؿ في تفسير . ناصر مكاـر ،الشيرازم -

 2ط .ثكاب األعماؿ عقاب األعماؿ. محمد بف عمي ،الصدكؽ -
 قـ: الرضا. .ق(1368)

تصحيح: عمي أكبر  .مف ال يحضره الفقيو. محمد بف عمي ،الصدكؽ -
قـ: مؤسسة النشر اإلسبلمي التابعة لجماعة المدرسيف في . 2. طغفارم

 الحكزة العممية.

تحقيؽ: األنصارم.  ،بف مكسى. اليقيفرضى الديف عمي  ،ابف طاكس -
 ق(. قـ: مؤسسة دار الكتاب الجزائرم. 1413. )1ط

ق(. سعد السعكد. قـ: 1363رضى الديف عمي بف مكسى. ) ،ابف طاكس -
 منشكرات الرضا.

تحقيؽ كنشر:  ،تفسير جكامع الجامعالفضؿ بف الحسف.  ،الطبرسي -
 ق(.1418) .1ط ،ف بقـمؤسسة النشر االسبلمي التابعة لجماعة المدرسي
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تحقيؽ: لجنة مف . تفسير مجمع البياف. الفضؿ بف الحسف ،الطبرسي -
 بيركت: مؤسسة األعممي.  .ق(1415) .1. طالعمماء كالمحققيف األخصائييف

تحقيؽ  ،مستدرؾ الكسائؿ كمستنبط المسائؿحسيف النكرم.  ،الطبرسي -
 ق(.1408) .1ط .بيركت -كنشر: مؤسسة آؿ البيت عمييـ السبلـ

تحقيؽ كنشر:  ،نكادر المعجزات .محمد بف جرير )الشيعي( ،الطبرم -
 ق(.1410الطبعة األكلى ) ،قـ -مدرسة اإلماـ الميدم 

قـ: مؤسسة النشر  ،الميزاف في تفسير القرآف ،محمد حسيف ،الطبطبائي -
 اإلسبلمي التابعة لجماعة المدرسيف. 

تحقيؽ: محمد كاظـ  ،رآفتفسير غريب الق ،فخر الديف ،الطريحي -
 قـ: انتشارات زاىدم.  ،الطريحي

 -تحقيؽ : قسـ الدراسات االسبلمية  ،األمالي ،محمد بف الحسف ،الطكسي -
 قـ: دار الثقافة. ،ق(1414الطبعة األكلى ) ،مؤسسة البعثة

تحقيؽ: أحمد حبيب  ،التبياف في تفسير القرآف ،محمد بف الحسف ،الطكسي -
 مكتب االعبلـ االسبلمي.  ،ق(1209طبعة األكلى )ال ،قصير العاممي

محمد بف الحسف. تيذيب األحكاـ في شرح المقنعة لمشيخ المفيد  ،الطكسي -
طيراف: دار الكتب  .تحقيؽ: حسف المكسكم الخرساف .رضكاف اهلل عميو

 اإلسبلمية.

. الطبعة تحقيؽ: جكاد القيكمي ،الفيرست ،محمد بف الحسف ،الطكسي -
 مؤسسة نشر الفقاىة. ،ق(1417األكؿ. )
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إسرائيؿ في آيات سكرة بني إسرائيؿ "تفسير ثماف  ،جعفر مرتضى ،العاممي -
 المركز اإلسبلمي لمدراسات.. ق(1433. )1ط .آيات"

 1ط .الصحيح مف سيرة النبي األعظـجعفر مرتضى.  ،العاممي -
 قـ: دار الحديث. .ق(1426)

المركز بيركت:  ق(.1431)1. ططريؽ الحؽجعفر مرتضى.  ،العاممي -
 اإلسبلمي لمدراسات.

 ،مختصر المفيد أسئمة كأجكبة في الديف كالعقيدةجعفر مرتضى.  ،العاممي -
 بيركت: المركز اإلسبلمي لمدراسات. .ق(1423) 1ط

تحقيؽ: ىاشـ الرسكلي  ،تفسير العياشي. محمد بف مسعكد ،العياشي -
 ية.طيراف: المكتبة العممية اإلسبلم .المحبلتي

 .1. طاىر السبلميتحقيؽ: ط .مسند اإلماـ عمي ،حسف ،القبانجي -
 بيركت: مؤسسة األعممي لممطبكعات. ،ق(1421)

 طيراف: مكتبة الصدر.. كاأللقاب الكنىعباس.  ،القمي -

بيركت: . منتيى اآلماؿ في تكاريخ النبي كاآلؿق(. 1414عباس. ) ،القمي -
 الدار اإلسبلمية.

 3. طتصحيح: طيب الجزائرم .تفسير القميبراىيـ. عمي بف إ ،القمي -
 قـ: مؤسسة دار الكتاب لمطباعة كالنشر. .ق(1404)

 1جعفر بف محمد. كامؿ الزيارات. تحقيؽ: جكاد القيكمي. ط ،ابف قكلكيو -
 مؤسسة نشر الفقاىة. ،ق(1417)
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تحقيؽ كنشر: مؤسسة . زبدة التفاسير. فتح اهلل بف شكر اهلل ،الكاشاني -
 ق(.1423) .1ط ،قـ -عارؼ اإلسبلميةالم

 3ط ،تحقيؽ: عمي أكبر غفارم. الكافي ،محمد بف يعقكب ،الكميني -
 طيراف: دار الكتب اإلسبلمية. ،ق(1388)

كتاب معجـ أحاديث اإلماـ الميدم كمؤسسة المعارؼ.  ،عمي ،الككراني -
، قـ: مؤسسة المعارؼ. ،(ق1411) .1ط 

 .تصحيح: عمي عاشكر .رح أصكؿ الكافيشمحمد صالح.  ،المازندراني -
 بيركت: دار إحياء التراث العربي. ق(.1421) 1ط

مناظرة ىشاـ بف الحكـ في  ،88ك 87العدد ق(. 1427) .مجمة تراثنا -
خضر محمد نبيا. مؤسسة آؿ البيت  تحقيؽ: د. ،مجمس ىاركف الرشيد

 إلحياء التراث.

. لدرر أخبار األئمة األطيار بحار األنكار الجامعة ،محمد باقر ،المجمسي -
 بيركت: مؤسسة الكفاء. ،ق(1403) .2ط

تصحيح:  ،مرآة العقكؿ في شرح اخبار آؿ الٌرسكؿمحمد باقر.  ،المجمسي -
 طيراف: دار الكتب االسبلمية. ،ق(1404الطبعة الثانية ) ،ىاشـ الٌرسكلي

ؽ: تحقي ،تفسير كنز الدقائؽ كبحر الغرائب ،محمد بف محمد ،المشيدم -
مؤسسة الطبع كالنشر كزارة  ،ق(1366)الطبعة األكلى  ،درگاىيحسيف 

  الثقافة كاالرشاد االسبلمي.

الطبعة  ،االنحراؼالحكزة العممية تديف  ،محمد عمي الياشمي ،المشيدم -
 دار الصديقة الشييدة.  ،ق(1431)الرابعة 
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بعة الط ،التحقيؽ في كممات القرآف الكريـ ،الشيخ حسف ،المصطفكم -
طيراف: مؤسسة الطباعة كالنشر كزارة الثقافة كاإلرشاد  ،ق(1417األكلى)

 اإلسبلمي.

بيركت:  ،ـ(1981الطبعة الثالثة ) ،التفسير الكاشؼ ،محمد جكاد ،مغنية -
 دار العمـ لممبلييف 

الطبعة  ،تحقيؽ: محمد باقر األبطحي ،المزار ،محمد بف محمد ،المفيد -
 دار المفيد.بيركت:  ،ق(1414الثانية )

تاريخ االطبلع:  ،يناير(3 ،ـ2008) ،مقاؿ بعنكاف: "السيد عبد اهلل شبر" -
اإللكتركني:  ـ(/ مكقع ىدل القرآف24/5/2017)
(http://www.hodaalquran.com/index.php) 

الصحيح مف سيرة اإلماـ عمي رضي اهلل عنو  ،جعفر مرتضى ،العاممي -
المركز اإلسبلمي  ،ق(1430عة األكلى )الطب ،"المرتضى مف سيرة المرتضى"

 لمدراسات.

فبراير  12تاريخ االطبلع:  .نظرة مختمفة صبلح الديف األيكبي... -
مكقع صكت األخدكد:  ،ـ2017

(http://www.okhdood.com/?act=home .) 

المسجد األقصى في السماء  .مايك( 17 ،ـ2014. )محمد جميؿ ،العاممي -
مكقع مركز  ،2017فبراير  4تاريخ االطبلع:  .المعمكرة كليس في األرض

 (.http://aletra.org/index.phpالعترة الطاىرة لمدراسات كالبحكث: )

http://www.okhdood.com/?act=home
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تاريخ . اإلسراء كالمعراج أكتكبر(. 26محمد العبيداف. ) ،القطيفي -
مة الشيخ محمد العبيداف مكقع سماحة العبل ،ـ2017فبراير 4االطبلع: 
 (./http://www.alobaidan.orgالقطيفي )

المكقع الرسمي لمكتب صادؽ الحسيني الشيرازم:  -
(http://arabic.shirazi.ir/ .) 

 (./http://www.alqatrah.netمكقع القطرة: ) -

 (http://www.al-ameli.com/edara/index.phpالعاممي: )كقع جعفر م -

 (./http://rafed.net/arفد: )مكقع شبكة را -

 مكقع ىجر:  -

)http://hajrnet.net/hajrvb/showthread.php?t=402965451.) 

المعركؼ  ،الشِّيعىةأحمد بف عمي. فيرست أسماء مصنفي  ،النجاشي -
ق(. قـ: 1416طبعة ) ،ى الشبيرم الزنجانيبػ"رجاؿ النجاشي". تحقيؽ: مكس

 مؤسسة النشر اإلسبلمي التابعة لجماعة المدرسيف.

  

http://hajrnet.net/hajrvb/showthread.php?t=402965451)
http://hajrnet.net/hajrvb/showthread.php?t=402965451)
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