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ب ِْس ِم ه ِ
اَّلل هالر ْْح َِن هالر ِح ِي
المقدمة:
نحم يده كنستى ًعينو كنستى ٍغ ًفره ،كنعكيذ بً ً
اهلل ًم ٍف يش ير ً
كر أٍىنفي ًسىنا ىك ًم ٍف
ى ٍ ى ي ى ى ٍ ي ي ىى ٍ يي ى ى ي
ً
مف يي ًد ًه اهلل فىبل م ً
م لىوي ،ىكأى ٍشيى يد
ض َّؿ لىوي ،ىك ٍم ٍف ىي ٍ
ضمي يؿ فى ىبل ىىاد ى
ىٍ ىٍ
ي
ي

ًإ َّف اٍلحمد ً
هلل،
ىٍ
سيىِّئ ً
ىع ىمالًىنا،
ات أ ٍ
ى
َّ
يؾ لىوي ،ىكأى ٍش ىي يد أ َّ
ىف يم ىح َّم ىدان ىع ٍب يدهي ىكىر يسكليوي.
ىف ال إًلىوى إًال اهللي ىك ٍح يدهي ال ىش ًر ى
أٍ

أما بعد:
َّ
ً
ً
قمكب
لممسجد األقصى في فمسطيف مكانةن ساميةن في
جعؿ اهللي 
مقد
ى
ف ٍ
المسمميف ،فيك مف ً
افر في
المقى َّدسات اإلسبلمية التي ليا
ي
النصيب الك ي
أبرز ي

َّ
ً
كسمَّـ بعد الحرميف الشريفيف:
كسَّنة ىن ِّبيو صمى اهلل عميو ى
كتاب اهلل  ،ي
المسجد الحراـ كالمسجد النبكم؛ فيك ميبط كمعدف األنبياء مف لدف إبراىيـ
الخميؿ؛ كقد جمع لرسكؿ صمَّى اهلل عميو َّ
أميـ في
ى
كسمـ ىنالؾ كميـ ،فى ٌ
ثالث مساجد المسمميف التي تي ىشد إلييا الرحاؿ ،كىك ثاني
ىم ًحمٌتيـ )1(.كىك
ي
مسجد كضع في األرض بعد المسجد الحراـ ،كالمسجد األقصى قبمة المسمميف
َّ
َّ
كسمَّـ كالصحابة رضي اهلل عنيـ
األكلى حيث صمى الرسكؿ صمى اهلل عميو ى
تجاه المسجد األقصى سبعة عشر شي انر ،كبيت المقدس بكابة األرض إلى
السماء ،فقد اختارىا اهلل سبحانو كتعالى ،لتككف ممتقى مسرل كمعراج الرسكؿ
صمى اهلل عميو كسمـ إلى السمكات العبل ،فيك منتيى إسر ً
اء ىسِّيدنا كنبينا
ي
َّ
كسمَّـ ،كىك بداية المعراج إلى المؤل األعمى.
محمد المصطفى صمى اهلل عميو ى
كبار ىؾ ىح ٍكلىوي ،كما قاؿ تعالى
فكؽ ذلؾ يكمِّ ًو َّإنو
المسجد الذم َّ
ي
كىك ى
شرفىوي اهلل ى
 -1تفسير القرآف العظيـ :أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير.5/5
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ِ
ِِ
ستيؿ سكرة اإلسراء :س ْبح َ ِ
في م ِّ
س ِج ِد
ُ َ
َس َرى ِب َع ْبده لَ ْي ًًل م َف ا ْل َم ْ
اف الَّذي أ ْ
ي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
آيات َنا إَِّن ُو ُى َو
ْصى الذي َب َارْك َنا َح ْولَ ُو ل ُن ِرَي ُو م ْف َ
ا ْل َح َراـ إِلَى ا ْل َم ْ
سجد ْاْلَق َ
ِ
َّ ِ
صَّرىح
السم ُ
ير[ اإلسراء ،]1 :كالبركةي التي ذكرتيا اآليةي الكريمةي كما ى
يع ا ْل َبص ُ
ض َّميـ
المفسركف ىي بركةه دينيةه ،تٌتىمثَّ يؿ في النبكة كالشرائع ،كالرسؿ الذيف ى

َّدا لؤلنبياء كقبم نة ليـ ،كما ىي بركةه يد ِّ
نيكيةه
ىذا المكاف المبارؾ ،فكاف يمتى ىعب ن
()1
مار كاألى ً
تىتىمثَّ يؿ في كث ًرة الزركًع كالثِّ ً
نيار.
أف ِّ
غير َّ
يعة "االثنا عشرية" كأمثاليـ ممف استحكذ عمييـ الشيطاف لـ
الش ى
ترؽ ليـ ىذه المكانة لممسجد األقصى المبارؾ في فمسطيف؛ لتعارضيا مع
مصالحيـ ،كأىدافيـ الحقيقية في الكيد لئلسبلـ كأىمو ،فحاكلكا التشكيؾ في
مكاف المسجد األقصى ،كالتقميؿ مف منزلتو ،في محاكلة منيـ لمحطِّ مف
شأنو ،ذلؾ أنيـ يعتقدكف القدسية لؤلماكف التي ىـ يردكنيا كالتي نسجكا حكلو
مئات الركايات الخرافية ،فكاف حق نا عمينا – مف خبلؿ ىذه الدراسة  -أف
ندافع عف تمؾ البقعة المباركة ،لتثبيت الحقائؽ حكؿ مكاف ،كمكانة المسجد

األقصى ،كالرد عمى شبيات ِّ
ؾ في
أحد أعداء اهلل يي ىش ِّك ي
يعة في ذلؾ .كىذا ي
الش ى
ً
كثير مف ِّ
تشكيكات و
ً
يعة في ذلؾ،
مكاف كجكد المسجد األقصى بنا نء عمى
الش ى

فيذا الكاتب الييكدم "ييكدا ليطاني" كتب في مقالة لو بجريدة يديعكت بعنكاف

عـ فييا َّ
أف
ى
المسجد األقصى يقعي
"معركة ذىنية حكؿ المسجد األقصى" ىز ى
ً
ً
المن َّكرًة ،فقاؿ" :كالحؽ َّ
أف ىناؾ تفسيرات إسبلمية لعبارة
بالقرب مف
المدينة ى

الحديث مفصبلن لمكانة المسجد األقصى عند الرِّ
َّد عمى تقميؿ الشيعة لمكانتو.
 -1سيأتي
ي

3

المسجد األقصى تجعمو في مناطؽ أخرل ،مف جممتيا بقرب المدينة

المن َّك ًرة!!".
ى

()1

مستدالن في ذلؾ بما جاء في كتب ِّ
يعة.
الش ى

عممي يم ىح َّك هـ ينشر في مجمة الجامعة
بحث
ىذا الكتاب :أصؿ ىذا الكتاب
ه
ه
تناكؿ بياف مكاف
اإلسبلمية بغزة ،مجمد  ،26عدد األكؿ :عاـ 2018ـ .ك ى
َّ
ً
كسمَّـ ،كقبمتًو
كمكانة المسجد األقصى مسرل رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ى
األكلى عند " ِّ
يعة االثنا عشرية".
الش ى

 -1نقبلن عف صحيفة الرأم العاـ الككيتية بتاريخ 2005/3/5ـ.
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القسم األول
مكان وجود املسجد األقصى
تبايف أقواؿ وروايات ِّ
يعة في بياف مكاف المسجد اْلقصى:
الش َ

عند تىتىبً ًع آر ً
اء عمماء ِّ
ً
مكاف كقكًع المسجد األقصى
حكؿ
يعة كأقكاليـ
ى
ى
الش ى
َّ
َّ
ً
ً
ً
ً
كسمـ،
صاحب المكانة العظيمة الذم ىك مسرل رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ى
الن ً
كتكضيح ذلؾ عمى َّ
حك
نجد َّأنيـ تىىباينكا في ذلؾ إلى قكليف،
كقبمتو األكلى ي
ي
التَّالي:

الموقؼ اْلوؿ :المسجد اْلقصى ىو البيت المعمور الذي في السماء:
أصحاب ىذا القكؿ َّ
البيت
المسجد األقصى ىك
أف
عـ
ى
ي
ي
زى
ً
القدس
عامةي المسمميف َّأنو في
السماء ،كليس كما
يعتقد َّ
ي
ً
و
ىنا مف أقكاؿ أئمة ِّ
يعة كركاياتيـ ،كما
ي
أذكر ى
الش ى
مجرد تى ىشابو في األسماء ،ك ي
ىيستدؿ بو طائفةه مف أتباعيـ –أيضان -في زعميـ ىذا ما يمي-:

المعمكر الذم في
ي
ىك
بفمسطيفٍ ،
بؿ ى

أولً :الروايات الشيعية
عمماء ِّ
يعة بالعديد مف الركايات المركية عف أئمتيـ كالتي تنص
استشيد
ي
الش ى
ي
َّ
كسمَّـ في
عمى كجكد المسجد األقصى مسرل رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ى
بيت المقدس ،كمف ً
السماء ،كليس في ً
تمؾ الركايات ما يمي-:
ى
 -1عف إسماعيؿ الجعفي قاؿ" :كنت في المسجد الحراـ قاعدان كأبك جعفر
ناحية فىرفىع أىرسو فىىنظىر إلى ال َّس ً
و
ثـ قاؿ:
 في
ماء مرةن كالى الكعبة مرةن َّ
ى ى
ى
اف الَّ ِذي أَسرى ِبع ْب ِد ِه لَ ْي ًًل ِم َف ا ْلمس ِج ِد ا ْلحرِاـ إِلَى ا ْلم ِ
ْصا
س ْب َح َ
َ ْ
َ ْ
س ِجد ْاْلَق َ
َْ َ
ُ
ََ
و
ثبلث مر و
شيء يقكلكف
إلي ،فقاؿ :أم
ثـ
[اإلسراء ،]1 :ك ىك َّرىر ذلؾ
اتَّ ،
التفت َّ
ى
ى
5

م بًو مف المسجد الحراـ
أى يؿ العراؽ في ىذه اآلية يا عراقي؟ ي
قمت يقكلكف أيسر ى
كما يقكلكفَّ ،
م بو مف ىذه إلى
كلكنو أيسر ى
إلى البيت المقدس فقاؿ :الى ى
ليس ى
ؽ الم ً
(َّ )1
ً
ً
جم ًسي –
ىذه ،كأشار بيده إلى السماء ،كقاؿ ما بينيما ىح ه
رـ  ،...كعم ى ى
ً
عمماء ِّ
مف ً
يعة في القرف الثالث عشر اليجرم -عمى الركاية السابقة
كبار
الش ى
بقكلو" :قكلو  :مف ىذه إلى ىذه ،أم المراد بالمسجد األقصى البيت
المعمكر؛ ألنو أقصى المساجد ،كال ينافي ذىابو أكالن إلى بيت المقدس".

()2

فقد

فسر المجمسي المسجد األقصى بالبيت المعمكر في السماء ،كىذا التفسير –
ٌ
َّ
كسَّمـ قد ذىب إلى بيت
كما زعـ -ال يتعارض مف ككف النبي صمى اهلل عميو ى
المقدس في رحمة إسرائو قبؿ ذىابو إلى المسجد األقصى في السماء.

 -2عف أبي عبد اهلل  قاؿ" :أتى رج هؿ إلى أمير المؤمنيف كىك في مسجد
إف في القر ً
أمير المؤمنيفَّ ،
آف آيةن قد
الككفة كقد احتبى بحمائؿ سيفو ،فقاؿ :يا ى
عز َّ
عمي ديني ك ىش َّك ىكتنًي في ديني! قاؿ :كما ذاؾ؟ قاؿ :قكؿ اهلل َّ
كجؿ
أفس ىدت َّ
ى
واسأ َْؿ م ْف أَرس ْم َنا ِم ْف قَْب ِم َؾ ِم ْف ر ِ
َج َع ْم َنا ِم ْف ُد ِ
الر ْح َم ِف آلِ َي ًة
وف َّ
سم َنا أ َ
ُُ
َ ْ َ ْ َ
َّ
وف[ الزخرؼ ،]45 :فيؿ في ذلؾ الزماف نبي غير محمد صمى اهلل
ُي ْع َب ُد َ
شاء
أمير المؤمنيف :
اجمس أيخبً ىر ىؾ ٍ
ٍ
إف ى
عميو كآلو فيسأليو عنو؟ فقاؿ لو ي
كجؿ يقكؿ في كتابو :س ْبح َ ِ
عز َّ
إف اهلل َّ
اهللَّ ،
َس َرى ِب َع ْب ِد ِه لَ ْي ًًل ِم َف
ُ َ
اف الَّذي أ ْ

ِ
ِ
ِ
ا ْلمس ِج ِد ا ْلحرِاـ إِ َلى ا ْلم ِ
آي ِات َنا إَِّن ُو
ْصى الَّذي َب َارْك َنا َح ْولَ ُو ل ُن ِرَي ُو م ْف َ
َ ْ
َ ْ
س ِجد ْاْلَق َ
ََ
ِ
ُىو َّ ِ
ير[ اإلسراء ،]1 :فكاف مف آيات اهلل التي أي ًرييا محمدان
السم ُ
َ
يع ا ْل َبص ُ
َّ
صمى اهلل عميو كآلو َّأنو انتيى جبرئيؿ إلى البيت المعمكر كىك المسجد
 -1القمي ،تفسير القمي  ،244-243/2كالمجمسي ،بحار االنكار  ،373-372/18كذكر بنحكه :الطبرم "الشيعي" ،نكادر
المعجزات ص.70-66

 -2المجمسي ،بحار األنكار .374/18
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األقصى )1(،"...عقَّب جعفر العاممي( )2عمى ىذه الرك ً
"كسند ىذه
اية بقكلو:
ي
ى
ي
أف قكلىو في الركاية المتقِّ ً
صحيح ،كىذا يدلنا عمى َّ
دمة عف سعد
الركاية
ه
()3
بيت اهلل األقصى" ىك البيت المعمكر ،ال ذلؾ الذم في
السعكد" :كىك ي
البيت المقدسَّ ،
عؿ مسجدان بعد استشياد الرسكؿ صمَّى اهلل عميو كآلو
فإنو قد يج ى
()4
ً
و
و
يككف
أف
نكر ٍ
ى
بسنكات كثيرة ،كمف ثىَّـ يسم ىي باألقصى أيضان" .فالعاممي يي ي

اد بالمسجد األقصى ىنا المسجد الذم بفمسطيف؛ َّ
ألنو – كما يزعـ -لـ
المر ي
النبي صمَّى اهلل عميو َّ
يكف ىز ً
مف َّ
ككف
كسمـ مسجدان ىنالؾ ،فضبلن عف ٍ
أف ي ى
ى
اسمو األقصى.
ي
 -3ركل العياشي كغيره في تفسيره آلية اإلسراء :عف أبي عبد اهلل  قاؿ:
"سألتو عف المساجد التي ليا الفضؿ ،فقاؿ :المسجد الحراـ كمسجد الرسكؿ،
قمت :كالمسجد األقصى جعمت فداؾ؟ فقاؿ :ذاؾ في السماء إليو أسرل رسكؿ

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

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

الشيعة في حقو ما يمي-:

أ -قاؿ الشيخ محمد تقي بيجتَّ :
"فإف العالـ الجميؿ ،كالحبر النبيؿ ،صاحب المصنفات الجميمة النافعة ،كالخدمات الميمة،
البحاثة ،حجة اإلسبلـ كمبلذ المسمميف
عمدة العمماء العامميف ،قكاـ الممة كالديف ،عمـ األعمـ كفخر األناـ العبلمة الفيٌامة ٌ
السيد جعفر مرتضى الحسيني العاممي دامت تأييداتو ....إلى أف قاؿ" :كما أكصى المؤمنيف بإكرامو كاعظامو ،كاإلصغاء إليو
في مكاعظو كمجالسو النافعة ،كاالستفادة مف كتبو القيمة" .المشيدم ،الحكزة العممية تديف االنحراؼ ص .443

ب -قاؿ جكاد التبريزم" :مؤلؼ كتاب مأساة الزىراء كىك العاممي ،شخص جميؿ ،كمحقؽ مطمع ،بصير ،ككتابو كسائر كتب
عممائنا األبرار" .الحكزة العممية تديف االنحراؼ ص .447كلبلطبلع عمى غيرىا مف الشيادات .انظر :المشيدم ،الحكزة
العممية تديف االنحراؼ ص.456-443
انظر :مكقع جعفر العاممي.

 -3ىي الركاية التي ذكرىا ص 107مف نفس الكتاب نقبلن عف ابف طاكس كالتي جاء فييا َّ
أف رسكؿ اهلل  قاؿ" :فمما
أطرقت ببصرم طرفة فرجعت إلي كأنا في مكاني ،فقاؿ أتدرم أيف أنت فقمت ال يا جبرئيؿ فقاؿ ىذا بيت المقدس بيت اهلل
األقصى فيو المحشر كالنشر" .ابف طاكس ،سعد السعكد ص .100

 -4العاممي ،إسرائيؿ في آيات سكرة بني إسرائيؿ "تفسير ثماف آيات" ص .114
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الناس يقكلكفَّ :إنو ً
َّ
بيت المقدس؟ فقاؿ:
اهلل صمى اهلل عميو كآلو ،فقمت :إ َّف َّ ى
المساجد التي في األرض
مسجد الككفة أفضؿ منو" )1(.فعندما ذكر العياشي
ى
ً
ئؿ عنو قاؿ َّ
بأنو
يذكر
فمما يس ى
ى
صاحبة المكانة كالفضؿ ٍلـ ٍ
المسجد األقصىٌ ،
الس ً
و
فضؿ ،فمسجد
أما ذاؾ الذم في بيت المقدس فيك ليس بذك
في َّ
ماءَّ ،
فإف ذكر العياشي ليذه الرك ً
اية عند تفسيره
الككفة أفض يؿ منو .كعمى ذلؾ َّ ى
تأكيد منو عمى َّ
أف المر ىاد بالمسجد األقصى في اآلية
لآلية الكريمة فيو
ه
الس ً
ماء –كما زعـ ،-ال ذاؾ الذم في بيت المقدس.
الكريمة ىك الذم في َّ
()2
ت في م ً
جمس ىاركف الرشيد،
 -4عف ىشاـ بف الحكـ في مناظروة لو ىج ىر ٍ
َّأنو قاؿ يحيى البرمكي ..." :فأخبرني عف ىذا المسجد األقصى أيف يى ىك؟،

عز َّ
إف اهللى َّ
قاؿ يحيى :يى ىك بيت المقدس ،قاؿ ىشاـَّ :
كجؿ قاؿ األقصى،
ألف اهلل َّ َّ
شيء؛ َّ
ذكر َّأنو األقصى ،كىذا ال
ه
كاألقصى ال يككف كراءهي
عزكجؿ ى
اءه ىذا ،قاؿ يحيى :ىكذا قاؿ اهلل
ه
يككف كراءهي
شيء ال يستحيؿ ،فيذا كر ي
اد بالمسجد األقصى
أف
استنكر
سبحانو )3(،"...فقد
يككف المر ي
ىشاـ بف الحكـ ٍ
ى
ى
ي
ىك الذم ببيت المقدس؛ َّ
أبعد عمى صيغة
ألف
الشيء األقصى الذم بمعنى ى
ى
أما الذم في بيت المقدس فينالؾ مف
يككف
المبالغة ،ال
أبعد منوَّ ،
شيء ى
ه
ي
أبعد منو.
المساجد ما ىك ي

 -1العياشي ،تفسير العياشي  ،280/2كالمجمسي ،بحار األنكار  ،405/97كقد ذكر ىذه الركاية –أيضنا -بعض مفسرم
الشيعة في تفاسيرىـ .انظر :الحكيزم ،تفسير نكر الثقميف  ،97/3كالبحراني ،البرىاف في تفسير القرآف  ،493/3كالمشيدم،

تفسير كنز الدقائؽ كبحر الغرائب .299/7

 -2أبك محمد ىشاـ بف الحكـ الشيباني بالكالء ،يكلد بالككفة كنشأ بكاسط ،شيخ اإلمامية في كقتو ،لو كتب عديدة منيا:
الفرائض ،كاإلمامة ،كالرد عمى ىشاـ الجكاليقي ،تكفي بعد نكبة البرامكة بمدة يسيرة متسترا ،كقيؿ :عاش إلى خبلفة المأمكف.
انظر :رجاؿ النجاشي ص ،434-433الفيرست لمطكسي ص.259-258

 -3مجمة تراثنا ،مناظرة ىشاـ بف الحكـ في مجمس ىاركف الرشيد .ع .88-87ص.358
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ثانياً :أقواؿ المفسريف ِّ
يعة:
الش َ

كبار مفسرم ِّ
عدد مف ً
يعة في كتبيـ المعتمدة َّ
مسجد
أف ال
ذكر ه
ى
الش ى
ى
كجؿ :س ْبح َ ِ
عز َّ
الكارد في قكؿ اهلل َّ
َس َرى ِب َع ْب ِد ِه َل ْي ًًل ِم َف
ُ َ
اف الَّذي أ ْ
ِ
ِ
ِ
ا ْلحرِاـ إِلَى ا ْلم ِ
آي ِات َنا
ْصى الَّذي َب َارْك َنا َح ْولَ ُو ل ُن ِرَي ُو م ْف َ
َ ْ
س ِجد ْاْلَق َ
ََ
ِ
ِ
تفسيرىـ ىذا
السماء ،ك َّأيدكا
ير[ اإلسراءَّ ،]1 :أنو
مسجد في َّ
َّ
ه
ى
السميعُ ا ْل َبص ُ
ً
ببعض الدالئؿ الكاىية ،كالركايات المنسكبة ألئمتيـ ،كمف أقكاؿ أكلئؾ
األقصى
س ِج ِد
ا ْل َم ْ
إَِّن ُو ُى َو

المفسريف ما يمي-:
الفيض الكاشاني" :أم إلى ممككت المسجد األقصى الذم ىك في
 -1قاؿ
ي
()1
السماء :كما يظير مف األخبار".
حسف المصطفكم - :كذلؾ بعد ذكره َّ
المسجد الحراـ أفض يؿ
أف
 -2قاؿ
ى
ي
()2
أما
المساجد عمى األرض ،كيقابميو في العالـ الركحاني
ي
المسجد األقصى" -ك ٌ

يبلئـ المكرد.
تفسير المسجد األقصى بمسجد القدس في بيت المقدس فبل
ي
ي
بأبعد مسجدو
ً
فأكالنَّ :
كمسجد القدس ليس
فإف األقصى بمعنى األبعد األعمى،
ى
ي
ٌ
مف َّ
مكة

مر مادم ظاىرم،
المكرمة ،كثانيانٌ :
اء إلى مسجد القدس أى ه
إف اإلسر ى
ٌ
صرحةه َّ
تشرؼ كرحمة إليو ...كثالثانَّ :
بأف
يد َّ
إف اآليةى يم ِّ
فيو أز ي
مما في ٌ

كال فائدةى
ً
السير
اء كاف مف المسجد الحراـ إلى المسجد األقصى ،فيككف منتيى
اإلسر ى
أما ما فكقىوي مف عك و
الـ أي و
الكبلـ
خر فبل يدؿ عميو ىذا
ىك المسجد األقصى ،ك َّ
ي
بالسير
مكضع آخر" :كال يصح
يؼ )3(،"...كقاؿ –أيضان -في
التفسير َّ
و
الشر ي
ي
 -1الفيض الكاشاني ،التفسير الصافي .166/3

 -2المصطفكم ،التحقيؽ في كممات القرآف الكريـ .119/5

 -3المصطفكم ،التحقيؽ في كممات القرآف الكريـ .120/5
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َّ
أشرؼ المساجد
المسجد الحر ىاـ
المقدس :فإ َّف
المادم .كبالمسجد في البيت
ي
ى
ً
و
الس ً
مسجد آخرَّ ،
اآليات
فاف
ير إلى
كأعمييا ،كال حاجةى في إراءة( )1اآليات إلى َّ
ً
المحسكسةى ً
جميع قطعات األرض ،كاآلية الكبرل
المحدكدة مكجكدةه في
المادَّي ًة
ً
كجكد ً
َّ
نفس اإلنساف بتماـ جكارحو".
المادة
في عالـ
ي
في تفسيره لآلية الكريمة في سكرة اإلسراء أف يككف المراد بالمسجد األقصى
()2

لقد أنكر المصطفكم

ىك ذلؾ الذم ببيت المقدس ،كاستدؿ عمى زعمو ىذا بالعديد مف األدلة

الكاىية.
ً
ً
ً
ً
صى ،أم :إلى ممككت
 -3قاؿ القمي" :م ىف اٍل ىم ٍس ًجد اٍل ىحراـ ًإلىى اٍل ىم ٍس ًجد األى ٍق ى
()3
َّ
السماء ،كما يظير مف األخبار."...
المسجد األقصى الذم ىك في ٌ
 -4قاؿ سمطاف الجنابذم" :الذم في بيت المقدس ،أك إلى المسجد األقصى
الذم ىك في السماء الرابعة المسمى بالبيت المعمكر الذم المسجد األقصى
مظيره كىك ممككتو" .)4(،كفسَّر قكلو تعالى :الَّ ِذي َب َارْك َنا َح ْولَ ُو لِ ُن ِرَي ُو بقكلو:
الم ًقد ً
ً
َّ
سائر الببلد
س "الشاـ كمصر" ككبلىما ممتازاف عف
"فإف
ى
حكؿ بيت ى

بكثرة النعـ مف ِّ
و
المعمكر الذم في السماء الرابعة
البيت
كؿ
معمكـ كثرةي
جنس ،ك ي
ه
ي
ً
ً
تفسيره
اؿ في
بركات ما حكلىو" )5(.كعمى ذلؾ يككف الجنابذم قد
جمع األقك ى
ى
لممس ً
جد األقصى في اآلية الكريمة.

 -1مصدر :أرل ،كأرل بػ ،كأريتو إياه إراءةن كا ارأن .انظر :الزمخشرم ،أساس الببلغة  ،326/1كابف منظكر ،لساف العرب
 ،296/14كالفيركز آبادم ،القامكس المحيط ص .1285
 -2المصدر السابؽ .281/9

 -3المشيدم ،تفسير كنز الدقائؽ كبحر الغرائب .299-298/7

 -4سمطاف الجنابذم ،تفسير بياف السعادة في مقامات العبادة .431/2
 -5سمطاف الجنابذم ،تفسير بياف السعادة في مقامات العبادة .431/2
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أعمـ َّ
المقصكد
أف
الظاىر كاهلل
 -5قاؿ محمد العبيداف القطيفي(" :)1ك
ى
ى
ي
سبحانو ي
ً
ً
ً
مكاف في السماء ،لعمَّو البيت
المباركة ىك
اآلية
المسجد األقصى في
مف
ه

االستناد عميو
المعمكر" )2(،كقاؿ في مكضع آخر" :لـ ينيض لنا كجوه ىيصح
ي
ى
ً
ً
إلثبات َّ
بيت المقدس،
أف
ى
المقصكد مف المسجد األقصى في اآلية الشريفة ىك ي
بؿ الدالئ يؿ كاألدلةي كميا عمى َّ
المعمكر في السماء ،أك
البيت
المقصكد منو
أف
ى
ي
ي
حاكؿ القطيفي أف يثبت ادعاءه ىذا بز ً
عمو
مسجد في السماء" )3(،كقد
َّأنو
ى
ه
ٍ ي ى
ى
()4
ائف في اآلية الكر ً
بب ً
عض القر ً
يمة كىي:
أف كممةى "أسرل" في اآلية الكريمة مشتقةه مف السراة ،كسراةي ِّ
أ -زعمو َّ
كؿ
و
الجميكر َّأنيا مشتقةه مف السرل ،كىك
قاؿ
كسنامو،
شيء أعبلىه
كما ى
ي
ي
كليس ى
ى
عـ َّ
أف ىنالؾ قرينةن حممتٍوي عمى ىذا المعنى كىي ذكر كممة
السير لي ن
ي
بل ،بؿ كز ى

لما كاف ىنالؾ
"ليبلن" في اآلية الكريمة إذ لك كانت أسرل مشتقةن مف السرل َّ
يككف إالَّ ليبلن .كعمى ذلؾ َّ
بل؛ َّ
اشتقاؽ
فإف
السير ال
ألف
فائدةه مف كممة لي ن
ى
ي
ى
ً
الر ً
ً
و
أسرل مف السراة كىي سناـ ِّ
الحاصمة
حمة
شيء يمنعي مف
كؿ
حممو عمى ِّ
ي
ً
ً
ً
غ ًسناـً
الم ٍقد ً
المقدسَّ ،
س ال يي ىمث يؿ بمك ى
ألف بمك ى
غ بيت ى
مف البيت الحراـ إلى بيت ى
ً
الشيء كأعبله.

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

العممية في منطقتو بعد مرحمة الثانكية ،كانتقؿ إلى بعض المناطؽ كالنجؼ كالقـ ،تتممذ عمى يد مجمكعة مف عمماء الشيعة،

كمف شيكخو :عمي الميبلني ،كجكاد التبريزم ،لو العديد مف المؤلفات منيا :الفكائد الرجالية .انظر :سيرة سماحة الشيخ

العبيداف ،كحياتو العممية ،مكقع محمد العبيداف القطيفي.

 -2القطيفي ،اإلسراء كالمعراج ،مكقع العبلمة الشيخ محمد العبيداف القطيفي.
 -3المصدر السابؽ.

 -4انظر المرجع السابؽ.
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انتياء
تفيد
عـ َّأنيا ي
ي
ب -حرؼ "إلى" في قكلو تعالى" :إلى المسجد األقصى" كز ى
َّ
كصكؿ َّ
يب َّ
كسمَّـ إلى المسجد األقصى
أف
ى
الغاية ،كالر ى
النبي صمى اهلل عميو ى
سجد األقصى في
انتياء الغاية ،فعمى ذلؾ
في بيت المقدس لـ يكف
يككف الم ي
ي
ي
السماء.

ثالثاً :أقواؿ بعض عمماء ِّ
يعة:
الش َ

ً
عدد مف عمماء ِّ
اعتقادىـ
يعة "االثنا عشرية" أقكاالن عديدةن تيؤ ىك يد عمى
ىذ ىك ىر ه
الش ى
و
َّ
أصكؿ
مسجد في السماء ،يمستنديف في ذلؾ عمى
المسجد األقصى
أف
ه
ى
و و
و
ؼ بيا لدل الطَّائفة ،كمف أقكاليـ ما يمي:
عتر ه
كم ى
كركايات شيعية ثابتة ،ي
المشيكر عمى َّ
المسجد األقصى ىك بيت
أف
عباس القمي" :ك
 -1قاؿ
ى
ي
ي
ظير مف األحاديث الكثيرة َّ
عمكر
أف المر ىاد منو ىك
ي
المقدس ،ك ٍ
الم ي
لكف ىي ي
البيت ى
ً ()1
ً
المساجد".
الذم يقعي في
السماء َّ
الرابعة ،كىك ي
أبعد ى

و
و
و
كمرمكقة عند
عظيمة
مكانة
ب
ذكر
جعفر مرتضى العاممي ،كىك صاح ي
ي
 -2ي
()2
العديد مف األقك ً
ِّ
اؿ في مؤلفاتًو تي ىدلِّ يؿ عمى َّ
المسجد األقصى في
أف
يعة،
ى
ى
الش ى
ً
"الصحيح مف سي ًرة َّ
األعظـ" )3(،إضافة إلى
بي
أىميا كتاب:
السماء ،كمف ِّ
الن ِّ
ي
َّ
أثبت فيو َّ
المسجد
أف
اسمو:
ى
ي
"المسجد األقصى أيف؟" ،ى
َّأنو ألؼ كتابان في ذلؾ ي

 -1عباس القمي ،منتيى اآلماؿ .79/1

 -2انظر حاشية ص  4مف ىذا البحث.

 -3كقد ناؿ العاممي عمى ىذا الكتاب  -الذم ش ٌك ىؾ فيو في مكانة المسجد األقصى ،كأ ٌكد عمى كجكده في السماء ،مستندان في
ً
أفضؿ و
كتاب في
ذلؾ عمى ركايات كأقكاؿ منسكبة إلى أئمتيـ -تكريمان مف الرئيس اإليراني السابؽ "أحمدم نجاد" كمنحو جائزةى
إيراف! .انظر :العاممي ،مقدمة كتاب الصحيح مف سيرة النبي األعظـ ص.5
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السماء ،مستندنا في ذلؾ عمى رك ً
ايات كأقك ً
اؿ أىئً َّمتىيـ
األقصى
مسجد في َّ
ه
كمف أقكالًو في ذلؾ ما يمي:

()1

أ" -إنو لك صح التفريؽ بيف اإلسراء كالمعراج ،لقمنا  :إننا نؤمف باإلسراء
ِ
ِِ
استنادان إلى قكلو تعالى :س ْبح َ ِ
س ِج ِد ا ْل َح َرِاـ
ُ َ
َس َرى ِب َع ْبده لَ ْي ًًل م َف ا ْل َم ْ
اف الَّذي أ ْ
إِلَى ا ْلمس ِج ِد ْاْلَقْصى الَّ ِذي بارْك َنا حولَ ُو ِل ُن ِري ُو ِم ْف آي ِات َنا إَِّن ُو ُىو َّ ِ
َ
َ
السميعُ
َْ
َ ْ
َ
َ
ََ
ِ
ير[ اإلسراء .]1 :فمحط النظر في اآلية ىك بياف اإلسراء فقطَّ ،
لكف
ا ْل َبص ُ
الحقيقةى ىي َّ
اء كاف سي نار صعكدي نا أك
أف المر ىاد باإلسراء ىك
السير بالميؿ سك ه
ي
ايات التي ذكرت َّ
المسجد
أف
أفقيان ،فاآلية ناظرةه إلى المعراج كما أظيرتوي ِّ
ى
الرك ي
و
األقصى في َّ ً
بشيء مف التَّفصيؿ في كتابنا المسجد
رحنا ذلؾ
السماء ،كقد ىش ى
()2
ً
عـ
األقصى أيف؟! كبذلؾ
يككف المعر ي
ي
اج قد يذك ىر في القرآف صراحةن" .فقد ز ى
أف المر ىاد "باإلسراء" في أى َّك ًؿ سك ًرة اإلسراء "المعراج" ؛ َّ
العاممي َّ
اء
ألف اإلسر ى
و
محاكلة
عمو ىذا في
يككف َّ
بالسٍي ًر لي ن
اء ى
بل سك ه
ي
أكاف سي انر صعكديان أك أفقيان .كز ي
ً
إلثبات َّ
السماء.
أف
منو
المسجد األقصى في َّ
ى
ِ
يؿ ِفي ا ْل ِكتَ ِ
اب لَتُ ْف ِس ُد َّف ِفي
ب-
س َرِائ َ
ى
استشيد بقكلو تعالى :وقَ َ
ض ْي َنا إِلَى َبني إِ ْ
ْاْل َْر ِ
ستفاد
ض َمَّرتَْي ِف َولَتَ ْعمُ َّف ُعمُِّوا َك ِب ًا
ير[ اإلسراءَّ ،]10-4 :
ؽ فقاؿ" :يي ي
ثـ عمَّ ى
ً
الظاىرَّ :
مف ىذه اآلياتَّ :
أف
مر ٍتيف ،ك
يدخمكف
سكؼ
العباد
أف ىؤالء
المسجد َّ
ى
ى
ى
ي
المر ىاد بو ىك المسجد الحراـ ،أما المسجد اْلقصى الذي حصؿ اإلسراء إليو،

 -1كىذا الكتاب غير متكافر حاليان ،فقد ذكرت إحدل المكاقع الشيعية َّ
المذككر ىك لمعمماء فقط كما صرَّح السيد
"الكتاب
أف
ى
ى
بأف يخرج منو كال أف يطَّمع عميو غير العمماء" ،بينما ذكر جعفر مرتضى
جعفر مرتضى حفظو اهلل كىك في بيتو ال يسمح ٍ

العاممي َّ
تـ ىحرقوي مف مؤلفاتو في الحرب اإلسرائيمية عمى لبناف عاـ 2006ـ .انظر :العاممي،
أف كتابو ىذا كاف مف ضمف ما َّ
طريؽ الحؽ ص ،8كمكقع ىجر.

 -2العاممي ،الصحيح مف سيرة النبي األعظـ .105-104/3
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والذي بارؾ اهلل حولو ،فيو في السماء ،ك َّ
كف عمى
أف دخكلىيـ ىذا
ى
سكؼ يك ي
()1
نحك ك و
و
المرتيف معان ،أم بالقكة كالقير ،كالغمبة".
احد في َّ
أما آيةى اإلسراءَّ ،
المقصكد بالمسجد األقصى فييا ىك :يمصمَّى
فإف
ج" -ك َّ
ى
()2
المبلئكة في السماء".
أف اهلل تعالى قد أىسرل َّ
ننكر َّ
بالن ِّ
كع ىرىج بو مائة كعشركف مرةن
بي ى
دَّ " -إنىنا ال ي
َّ
َّ
دليؿ عمى َّ
كسمَّـ
نقكؿ َّإنو ال ى
كلكنا ي
أف ىذا (أم إسراء النبي صمى اهلل عميو ى

اف
س ْب َح َ
إلى بيت المقدس) ىك المقصكد بقكلو تعالى في سكرة اإلسراءُ  :
الَّ ِذي أَسرى ِبع ْب ِد ِه لَ ْي ًًل ِم َف ا ْلمس ِج ِد ا ْلحرِاـ إِ َلى ا ْلم ِ
ْصى الَّ ِذي َب َارْك َنا
َ ْ
َ ْ
س ِجد ْاْلَق َ
َْ َ
ََ
()3
ِ
حولَ ُو ِل ُن ِري ُو ِم ْف آي ِات َنا إَِّن ُو ُىو َّ ِ
ذكر
َ
َ
السم ُ
َْ
َ
ير[ اإلسراء ."]1 :فقد ى
يع ا ْل َبص ُ
َّ
َّ
ألكثر مف م ورة ،كفي أماكف
كسمـ
العاممي َّأنو أسرم بالنبي صمى اهلل عميو ى
ى

مختمفةَّ ،
المذككر في القرآف الكريـ ليس الذم كاف ببيت
األىـ ك
اء
َّ
كلكف اإلسر ى
ى
المقدس.

دليؿ عمى َّ
المقصكد بالمسجد األقصى المذككر في ىذه اآلية –
أف
ق" -الى ى
ى
آية اإلسراء ،1 :ىك ذلؾ الذم في ً
بيت المقدس في فمسطيف ،بؿ ىو مصمَّى
عديدة ،ك و
و
استدؿ عمى قكلًو ىذا برك و
السماء الرابعة" )4(،ك َّ
أدلة
ايات
المًلئكة في َّ
ك و
مفادىا ما يمي:
اىية ي

()5

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

 -3العاممي ،الصحيح مف سيرة اإلماـ عمي .176/22

 -4العاممي ،إسرائيؿ في آيات سكرة بني إسرائيؿ "تفسير ثماف آيات" ص .92
 -5انظر :المرجع السابؽ  ،98-92كالعاممي ،طريؽ الحؽ ص .211-210
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ائف التػي تي ِّ
ػض القػر ً
ؤكػ يد
كر اهلل تعػالى فػي اآليػة الكريمػة –عمػى زعمػو -بع ى
ك -ىذ ى
عمى ذلؾ ،كمنيا-:
يتناسب مع َّ
أف المػر ىاد
 قكلو تعالى :الَّ ِذي َب َارْك َنا َح ْولَ ُو[ اإلسراء :]1 :كىذاي
بالمسجد األقصى في اآلية الكريمة ىػك ذلػؾ الػذم فػي السَّػماء ،إذ تىمتىػد البركػةي

من ػػو إل ػػى م ػػا حكلًػ ػو بس ػػبب انتش ػ ً
ػبيح اهلل
ػركف ع ػػف تس ػ ً
ػار المبلئك ػػة ال ػػذيف ال ىيفت ػ ى
ً
رد أم ىنػ و
ػير
كتقديسو ،ال ذلؾ المسجد الذم فػي بيػت المقػدس ،الػذم لػـ ىيػ ٍ
ص يش ي
إلػػى بركػ ًػة المنػػاطؽ حكلىػو ،باإلضػػافة إلػػى َّ
ػجد الحػر ىاـ أفضػ يؿ منػػو ،كمػػع
أف المسػ ى
يذكر بركةى المناط ً
ؽ حكلىو.
ذلؾ لـ ٍ
ِ
ِ
آي ِات َنا[ اإلسراء ،]1 :ىي إشارةه كما قاؿ إلى قكلو
 قكلو تعالى :ل ُن ِرَي ُو م ْف َتعالى :لَقَ ْد أرَى ِم ْف آي ِ
ات َرِّب ِو ا ْل ُك ْب َرى[ النجـ ،]18 :كقد رأل َّ
النبي صمَّى
َ
َ
ً
السماء عند سدرة المنتيى ،ال في مسيرًه إلى
كسمَّـ ىذه اآليات في َّ
اهلل عميو ى
المسجد األقصى الذم في القدس.
و
َّ
بيت ً
مساحة
كسمَّـ كاف عبارةن عف
الم ٍقدس في زمف النبي صمى اهلل عميو ى
 ي ىو
المساجد التي فييا بما فييا األقصى فيي
أما
شاسعة ،كلـ يكف فيو
مساجد ،ك َّ
ي
ي
َّ
كسمَّـ.
ستحدثةه ى
يم ى
بعد النبي صمى اهلل عميو ى
ً
العديد مف المساجد في ً
المسجد الذم في
أبعد مف
يكجد
ببلد الشاـ أقصى ك ي
ي
 يً
كمسجد أىؿ الكيؼ الذم ذكره اهلل تعالى في القرآف الكريـ
بيت المقدس
ِ
س ِج ًدا[ الكيؼ.]21 :
بقكلو :لَ َنتَّخ َذ َّف َعمَ ْي ِي ْـ َم ْ
ً
األرض عف ً
ً
المدينة
أبعد عف
التعبير بأدنى
 كرد في القرآف الكريـببلد ىي ي
ي
ِ ِ
ً
الروـ ِفي أ َْد َنى ْاْل َْر ِ
ض َو ُى ْـ
مف بيت ى
الم ٍقدس .فقد قاؿ تعالى :الـ ُغم َبت ُّ ُ
ِ
ِ
يف[ الركـ.]3-1 :
وف ِفي ِب ْ
ض ِع ِس ِن َ
س َي ْغ ِم ُب َ
م ْف َب ْعد َغمَ ِب ِي ْـ َ
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معمـ محمد جميؿ العاممي (مف مراجع ِّ
يعة المعاصريف)" :لقد
الش ى
 -3قاؿ الي ى ي
كاف سير َّ
النبي اْلكرـ صمَّى اهلل عميو وآلو إلى البيت المعمور الكائف في
ُ
السماء السابعة وىو الضراح ،أو في السماء الرابعة عمى اختًلؼ

كرد مف ً
ككف المسجد األقصى في فمسطيف
الروايات ...كلك فرضنا صحةى ما ى
إالَّ َّ
المسجد الذم بناهى عمر بف الخطاب بالتكاطؤ مع
ككنو
ي
أف ذلؾ ال ىيعني ي
ً
الييكد ً ً
يات
تقكـ تحتىو الحفر ي
لصرؼ ى
نظر المسمميف عف مسجد الصخرة ،الذم ي
ً
كؿ ذلؾ َّ
الييكؿ ،ومع ِّ
المبارؾ الذي تَ َّ
حدثت
المسجد
فإنو ليس
الستخراج
َ
َ
عنو أخبارنا َّ
السماء ،الذي فيو صمَّى النبي
بأنو
مسجد البيت المعمور في َّ
ُ
ُ
َّ
َّ
اْلعظـ صمى اهلل عميو وآلو إماماً باْلنبياء ...فتككف زيارةي النبي صمى اهلل
عميو كآلو إلى فمسطيف ليس مف ً
أجؿ مسجد الصخرة ،كاَّنما مف أجؿ زيارًة

محاريب األنبياء ىناؾ ،كقبكرىـ المتكاجدة في القرل المحيطة بمسجد

سميماف لمقضاء بيف َّ
جمس فيو َّ
الناس ،كإلدارة
النبي
ي
الصخرة ،الذم كاف ىي ي
ِ
ِ
ِ
الحجة
إمامنا
ظيور
سيكشؼ عنو قبؿ
اجد الييك ُؿ الذي
ُ
مممكتو ،وفيو يتو ُ
()2()1
ِ
سًلـ اهلل عميو".
القائـ
ُ

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

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

 -2العاممي ،محمد ،المسجد األقصى في السماء المعمكرة كليس في األرض ،مكقع مركز العترة الطاىرة لمدراسات كالبحكث.

16

الموقؼ الثاني :المسجد اْلقصى في فمسطيف:
ً
عمماء ِّ
يعة "االثنا عشرية" َّ
المسجد األقصى ىك في
أف
آخركف مف
قاؿ
ى
ي
الش ى
ى َّ
سمـ مف االعتر ً
اض
األرض ،كتحديدان في فمسطيف ،إال أَّ َّف
أغمب أىدلتيـ لـ تى ٍ
كالَّن ًقد مف ًق ً
ً
اْلوؿ :القائميف بوجود المسجد اْلقصى في
بؿ أى
صحاب القوؿ َّ

السماء ،وأدلتيـ في ذلؾ ىي-:

ً ً ً
الشيعة بعض ِّ ً
اء
أكالن :ذكر
الركايات المنسكبة ألىئ َّمتيـ تي ي
ى
ثبت فييا إسر ى
عمماء ِّ ى
ي
بي صمَّى اهلل عميو َّ
َّ
صرىح َّ
بأف المر ىاد
أف تي ِّ
الن ِّ
كسمـ إلى بيت المقدس ،دكف ٍ
ى
()1
أما
بالمسجد األقصى في َّأك ًؿ سكرة اإلسراء ىك الذم ببيت المقدس ،ك َّ
ً
ً
المسجد األقصى في فمسطيف ف ٍمـ تىسم ٍـ مف
بكجكد
صريح
الركايةي التي تي ِّ
شك ً
ؼ كالتَّ ً
التَّضعي ً
يؾ مف قبؿ عمماء ِّ
يعة )2(،كىي ما يركم عف جعفر
الش ى
لما أي ً
مر
م برسكؿ اهلل صمَّى اهلل عميو كآلو في طريؽ َّ
الصادؽ  قاؿَّ :
سر ى
و
عمى و
معاشر
مكاف مف الطريؽ ،فقاؿ لقريش – حيف أصبح -يا
عير في
ى
 -1ركل عمماء الشيعة بعض مف الركايات التي تثبت إسراء النبي إلى بيت المقدس دكف التصريح َّ
بأف المسجد األقصى

المراد في سكرة اإلسراء الذم ببيت المقدس ،كمف تمؾ الركايات ما ركاه الكميني عف أبي عبد اهلل " :لما أسرم برسكؿ اهلل

صمى اهلل عميو كآلو أتاه جبرئيؿ بالبراؽ فركبيا فأتى بيت المقدس فمقى مف لقى مف إخكانو مف األنبياء عمييـ السبلـ ،ثـ رجع

فحدث أصحابو إني أتيت بيت المقدس كرجعت مف الميمة كقد جاءني جبرئيؿ بالبراؽ فركبتيا كآية ذلؾ أني مررت بعير ألبي

سفياف عمى ماء لبني فبلف كقد أضمكا جمبل ليـ أحمر كقد ىـ القكـ في طمبو" .الكميني :الكافي .365-364/8 ،كلكف ىذه

أف المراد بالمسجد األقصى المذككر في سكرة اإلسراء عند الشيعة الذم ببيت المقدس؛ َّ
الركاية كأمثاليا ال تعد دليبلن َّ
ألف
الركاية تذكر بأنو أسرم بالنبي  إلى بيت المقدس دكف التصريح َّ
بأف المراد بالمسجد األقصى المذككر في سكرة اإلسراء ىك

مسجد بيت المقدس ،باإلضافة إلى َّ
أف الشيعة يعتقدكف بأنو أسرم بالنبي  ألكثر مف مرة كال يمنع عندىـ –حتى عند مف

قاؿ َّ
أف األقصى في السماء -أف يككف أسرم بو إلى بيت المقدس ،كلكف ال يعني ىذا عندىـ أف يككف المراد بالمسجد

األقصى في اآلية الكريمة في سكرة اإلسراء ىك الذم ببيت المقدس .انظر :إسرائيؿ في آيات سكرة بني إسرائيؿ ص -100

 ،104ككبلـ المجمسي ص 3مف ىذا البحث.

 -2لـ نجد قدر جيدنا القاصر سكل ركاية كاحدة ،قاؿ جعفر مرتضى العاممي" :لعمنا ال نجد اطبلؽ اسـ المسجد األقصى

عمى ىذه البقعة أم بيت المقدس عمى لساف أحد مف المعصكميف منذ بعثة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو ،كالى حيف الغيبة

الصغرل كبدء الغيبة الكبرل إال في بضع ركايات" .العاممي ،الصحيح مف سيرة اإلماـ عمي ص .178
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قريش إ َّف اهلل تبارؾ كتعالى قد أي ً
م بي في ىذه الميمة مف المسجد الحراـ إلى
سر
ى ى
الب ىار ً
ؽَّ )1(."....
كلكف
المسجد األقصى -يعني بيت المقدس -حتَّى ىرىكىب ي
ت عمى ي
الشيعة مف اعترض عمى ً
شير َّ
جد َّ
بأف المر ىاد
تمؾ ِّ
ىن ي
ى
أف مف ِّ ى
الركايات التي تي ي
َّ
ً
كسمَّـ ذلؾ الذم ببيت
بالمسجد األقصى مسرل رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ى
المقدس ،كحكمكا عمييا بالضعؼ ،يقكؿ محمد جميؿ العاممي -كذلؾ بعد

ذكره لمعديد مف الركايات التي تثبت َّ
السماء:
أف
المسجد األقصى في َّ
ى
الس ً
األخبار َّ
الدالةى عمى َّ
"كالحاص يؿَّ :
ماء
أف
إف ىذه
المسجد األقصى في َّ
ى
ى
الد ً
حاكمةه عمى األخبار َّ
الة عمى َّأنو في فمسطيف ،كىي في أغمبيا مف
ً
مصادر العامة( )2كطرقيا ،فبل ي ً
كجعميا حاكمةن عمى
االعتماد عمييا،
صح
ي
ى
ً
جعفر العاممي" :كيبلحظ َّ
أف الركايات التي كردت
األخبار األيخرل" )3(.كقاؿ
ي
فييا كممةى المسجد األقصى في ركايات ِّ
صمد كثي انر أماـ
يعة عف أىئً َّمتيـ ال تى ى
الش ى
ً
َّ
لضعؼ األسانيد في أكثرىا؛ ك َّ
ألف كممةى المسجد األقصى جاءت في
النقد،
ً
و
ً
أمكر
السائؿ لئلماـ  كلغير ذلؾ مف
لساف الراكم ،أك
بعضيا عمى
()4
كمؤ و
اخذات."...

اآلية الكر ً
لممسجد األقصى في ً
ً
ً
عمماء ِّ
يمة في سكرًة
يعة
تفسير بعض
ثاني نا:
الش ى
ي
اإلسر ً
اء بذلؾ ،كمف ىؤالء:

 -1الخصيبي ،اليداية الكبرل ص.58-57

 2المراد بقكلو" :مصادر العامة" :أم َّ
أف ىذه الركاية مصدرىا األعداء مف أىؿ السنة ،كبذلؾ ال ييحتىج بيا.
 -3العاممي ،محمد .المسجد األقصى في السماء المعمكرة كليس في األرض ،مكقع مركز العترة الطاىرة لمدراسات كالبحكث.
 -4العاممي ،إسرائيؿ في آيات سكرة بني إسرائيؿ ص .100
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 -1قاؿ الطبرسي" :كالمسجد األقصى :بيت المقدس؛ َّ
ألنو لـ يكف حينئذ
مسجد" )1(،كقاؿ –أيضان" :-إلى المسجد األقصى :يعني بيت المقدس،
كراءه
ه
()2
ً
ً
كبيف المسجد الحراـ".
كاَّنما قاؿ األقصى؛ لبعد المسافة ى
بينو ى

ً
بعد نقمو ما ركاه القمي في ركايتو التي تيفيد
 -2قاؿ الطباطبائي في
تفسيره ى
أقكؿ :قكليو َّ :
َّ
كلكنو أىسرل بًو مف ىذه
أف
المسجد األقصى في َّ
السماء :ي
ى
اد بو نفي االسر ً
ً
اء إلى
المعمكر ،كليس المر ي
إلى ىذه ،أم مف الكعبة إلى البيت ي
ى
اد
المعمكر ،بؿ المر ي
بيت المقدس ،كال تفسير المسجد األقصى في اآلية بالبيت ي
ايات
يتجاكزه فقد
اء إلى بيت المقدس ،كال
ٍ
ي
استفاضت الرك ي
نفى ٍ
أف ينتيى اإلسر ي
ى
()3
ً
ً
ً
نجد مف عمماء ِّ
ً
َّ
يعة مف
بتفسير المسجد األقصى ببيت المقدس".
كلكف ي
الش ى
اعترض عمى ً
كبلـ الطبطبائي ىذا ،كمنيـ محمد القطيفي الذم قاؿ" :كال
ى
ً
عرفت َّ
منا
قد
خفى ما في
كبلمو (أم في كبلـ الطبطبائي) مف التَّأمؿ ،إذ ٍ
ى
ىي ى
ذىابو صمَّى اهلل عميو كآلو لبيت المقدسَّ ،
لكف
ننكر
ى
في ما مضى َّأنىنا ال ي

المقصكد بالمسجد األقصىٍ ،أـ َّ
شيء آخر،
المقصكد بو
أف
الكبلـ ىؿ َّأنو
ى
ي
ه
ى
ً
ً
عمى َّ
تفسير المسجد األقصى عيدتيا
أف دعكاه ككف الركاية ليست بصدد
قدـ َّأنو  ي ِّ
َّ
خطأ ما
ي
عمى مدعييا ،إذ قد عرفت في بياف مدلكليا في ما تى ى
ً
صدر مف العراقيػيف في ً
كي ِّ
تككف
فكيؼ ال
الصحيح
ػبي يف
بياف
ى
ى
المقصكد منو ،ي
ي
ى
ً
ً
بصدد ً
بياف المقصكد مف
أجد نصاً واحداً
الركايةي
المسجد األقصى ،وأخي ارً لـ ْ

 -1الطبرسي ،تفسير جكامع الجامع .358/2
 -2الطبرسي ،تفسير مجمع البياف 218/6

 -3الطبطبائي ،تفسير الميزاف .21-20/13
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بيف ُّ
ِ
ِ
المسجد اْلقصى ببيت المقدس،
فس ُر
الن
في
صوص ُي ِّ
َ
مقدار ما ِب ُ
حثت َ
()1
صوص مستفيض ٌة…".
بأف ال ُن
عبر َّ
فكيؼ َّ
َ
 -3قػػاؿ عب ػػد اهلل شػػبر(" :)2م ػػف المسػػجد الحػ ػراـ إلػػى المس ػػجد األقصػػى ،بي ػػت
المقدس لبعد ما بينيما".

()3

أئمتنػا عمػييـ السَّػبلـ
 -4قاؿ فتح اهلل الكاشاني" :كالقك يؿ َّ
الص ي
حيح المنقػك يؿ عػف ٌ
ً
َّ َّ
َّ َّ
ػبحانو أسػػرل ِّ
بشخص ػ ًو مػػف
كسػػمَّـ يقظ ػةن
أف المػػو سػ ى
بنبي ػو صػػمى المػػو عميػػو كآلػػو ى
ً
اءه
صػى :بيػت المقػدس؛ ٌ
ألنػو لػـ يك ٍػف حينئػذ كر ى
المسجد الحراـ إًلىػى اٍل ىم ٍس ًػجد األى ٍق ى
()4
مسجد".
ه
المقػ ًػدس َّ
ألنػو لػػـ يكػػف
 -5قػػاؿ فخػ يػر الػػديف الطريحػػي" :المسػ ي
ػجد األقصػػى :بيػ ي
ػت ى
()5
مسجد".
اءه حينئذ
ه
كر ى

ً
صػػى ،أم األىىبعػ يػد ،فقػػد كػػاف أى ػ يؿ
 -6قػػاؿ محمػػد الشػػيرازم" :إًلىػػى اٍل ىم ٍسػ ًػجد األى ٍق ى
ػت المق ػػدس بالمس ػػجد األقص ػػى ،لًيبع ػ ًػد ًه ع ػػف ىمحمِّي ػػـ  ،مقاب ػ ىػؿ
كف بي ػ ى
مكػ ػةى ييس ػػم ى
المسػػجد األدنػػى الػػذم ىػػك المسػػجد الح ػراـ  -عنػػدىـ  -ثػ َّػـ َّ
ػير مػػف
أف ىػػذا السػ ى
()6
ىم َّكةى إلى المسجد األقصى ،يي ىس َّمى في عرفنا باإلسراء".

 -1القطيفي ،اإلسراء كالمعراج مكقع سماحة العبلمة الشيخ محمد العبيداف القطيفي.

شبر الحسيني1242 -1192 ،ق ،مف عمماء الشيعة البارزيف في القرف الثالث عشر ،كاف
 -2ىك عبد اهلل بف محمد رضا ٌ
حؽ اليقيف في معرفة أصكؿ الديف ،كاألنكار البلمعة في شرح زيارة الجامعة،
منيا:
عديدة
ينعت بالمجمسي الثاني ،لو مؤلفات
ٌ
كالببلغ المبيف في أيصكؿ الديف .انظر :األميف ،أعياف الشيعة  ،83-82/8كمقدمة تفسير شبر ص ،5-4كمقاؿ بعنكاف:
"السيد عبد اهلل شبر" ،مكقع ىدل القرآف اإللكتركني.

 -3شبر ،تفسير شبر ص .279

 -4الكاشاني ،زبدة التفاسير .7/4

 -5الطريحي ،تفسير غريب القرآف ص.60

 -6الشيرازم ،محمد ،تقريب القرآف إلى األذىاف .284/3
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الشػ ً
ػرض عمػػى تفسػ ً
ػير ى ػؤالء لممسػػجد األقصػػى ببيػػت
ى
ػيعة مػػف اعتػ ى
كنجػ يػد مػػف ِّ ى
المق ػػدس كمحم ػػد القطيف ػػي ال ػػذم زع ػػـ َّ
ػالؼ لممقص ػػكد م ػػف
ػير مخ ػ ه
أف ى ػػذا التفس ػ ى

ػجد بمعنػػى مكضػ ًػع
ظػػاىر اآليػػة ،كال يكجػ يػد مػػا يقتضػػي حممى ػو عمػػى ذلػػؾ ،فالمسػ ي
السجكد ،كاألقصى ىك المكاف المتناىي فػي البع ًػد ،كىػذا عمػى ىز ً
ػؽ
عمػو ال ىينطب ي
ي
ي
ً
ػمح
المسجد األقصى ببيت المقدس بؿ عمى
فقط عمى
جميع المك ً
ً
اضع التػي تىص ي
ً
اء فػي السَّػماء أك األرض ،كال ييكج يػد مػا يقتضػي حممىػو
لمسجكد ككانت بعيدةن سك ه
ػير إلػػى رحمتً ػو إلػػى بيػػت المقػػدس،
عمػػى بيػػت المقػػدس ،ك َّ
أم ػا الركايػ ي
ػات التػػي تشػ ي
كعمد إلييا المفسركف في تفسيرىـ ،فيي لـ تكػف بص ً
ػير كبي ً
ػدد تفس ً
ػاف المقصػكد
ى
مف المسػجد األقصػى ،بػؿ أقصػى مػا ىدلَّػت عميػو َّ
ػكؿ اهلل صػمَّى اهلل عميػو
أف رس ى
كس ػػمَّـ مض ػػى إل ػػى بي ػػت المق ػػدس ،كص ػػمَّى باألنبي ػػاء كىك ػػذا ،كى ػػذا أم ػ هػر غي ػ يػر
ى

ػتنكر عنػػد ِّ
يمسػ و
ػؾ النصػػكص عػػف
ػركف خمى ػك تمػ ى
ػيعة -كمػػا زعػ ىػـ -كلكػ َّػنيـ ينكػ ى
الشػ ى
()1
ً
المقصكد مف المسجد األقصى.
ػكد المسػ ػ ً
ثالث ػ ػان :صػ ػ َّػرح بعػ ػػض عممػ ػ ً
ػاء ِّ
ػيعة مػ ػػا يفيػ ػ يػد بكجػ ػ ً
ػجد األقصػ ػػى فػ ػػي
ي
الشػ ػ ى
فمسطيف ،كمف أقكالًيـ ما يمي-:

م إليػػو
 -1قػػاؿ محمػػد بػػاقر الحكػػيـ" :المسػ ي
ػجد األقصػػى ىػػك المكػ ي
ػاف الػػذم أيسػػر ى
َّ
حاف
س ْػب َ
ػار إليػو القػرآف الكػريـ فػي قكلػوُ  :
رسك يؿ المٌو صمى اهلل عميػو كآلػو ،كأش ى
َّ ِ
الَّ ِذي أَسرى ِبع ْب ِد ِه لَ ْي ًًل ِم َف ا ْلمس ِج ِد ا ْلحػرِاـ إِلَػى ا ْلمس ِ ِ
بارْكنػا
َ
َ ْ
َ ْ
ْ
ػجد ْاْلَق َ
َ
ْصػى الػذي َ
ً
ً
اج رسػ ً
ػذكر فػػي بعػ ً
الركايػػات َّ
ػكؿ
ػض ِّ
ػو لِ ُن ِرَيػ ُ
َح ْولَػ ُ
أف معػر ى
ػو[ اإلسػراء ،]1 :كمػػا يػ ي

 -1القطيفي ،اإلسراء كالمعراج مكقع سماحة العبلمة الشيخ محمد العبيداف القطيفي.
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المٌػػو إلػػى السػػماء ك ػاف مػػف المسػػجد األقصػػى ،كفيػػو صػػخرةه معركف ػةه َّ
بأنيػػا ىػػي
()1

مكضعي المعراج."...
َّ
ً
 -2قاؿ جعفر السبحانيَّ :
كسػمَّـ فػي
"إف عرك ىج رسكؿ اهلل صػمى اهلل عميػو كآلػو ى
ليمػ وػة كاحػ و
ػدة مػػف المسػػجد الح ػراـ فػػي مكػػة المكرمػػة إلػػى المسػػجد األقصػػى فػػي
تمػت ىػذه الرحمػةي الفضػائيةي العظيمػةي فػي م و
ػدة
فمسطيف ،كمنػو إلػى السػماء ،كقػد َّ
قصػػي ورة جػػدان ،يعتبػػر ىػػك اآلخػػر مػػف معػػاجز رسػ ً
ػكؿ اإلسػػبلـ التػػي يذكػػرت فػػي
ي
ي
()2
القرآف الكريـ".

ػث
ػجد األقصػ ػػى ىػ ػػك أكلػ ػػى القبمتػ ػػيف ،كثالػ ػ ي
 -3قػ ػػاؿ محمػ ػػد الشػ ػػيرازم" :فالمسػ ػ ي
َّ
كس ػ ػػمَّـ
الح ػ ػػرميف الشػ ػ ػريفيف ،كى ػ ػػك مح ػ ػػؿ مس ػ ػػرل رس ػ ػػكؿ اهلل ص ػ ػػمى اهلل عمي ػ ػػو ى
كمعرج ػػو ،كمص ػػمَّى األنبي ػػاء جميعػ ػان ليمػ ػةى اإلسػ ػراء ،في ػػك ج ػػامعه كبي ػ هػر يق ػػعي ف ػػي
ا
()3
ً
الجية ً
الق َّ
ِّ
ساحة الحرـ القيدسي الشريؼ في مدينة القدس".
بمي ًة مف
بعض عمماء ِّ
اد مػف المسػجد اْلقصػى فػي القػدس
ػيعة َّ
أف المػر َ
وقد ذكر ُ
الش َ
الشػػريؼ ىػػو ىيك ػ ُؿ سػػميماف( )4(،الييكػػؿ المزعػػكـ عنػػد الييػػكد)!!! كمػػف تمػػؾ
األقكاؿ ما يمي-:

 -1الحكيـ ،دكر أىؿ البيت في بناء الجماعة الصالحة .281/2

 -2السبحاني ،العقيدة االسبلمية عمى ضكء مدرسة أىؿ البيت ص.159
 -3الشيرازم ،األقصى المبارؾ .22-21

أف نبي اهلل داكد  أسس لبناء ىيكؿ ،كلكنو مات قبؿ أف يشرع في بنائو ،ك َّ
 -4يعتقد الييكد َّ
أف ابنو سميماف  ىك الذم

قاـ ببناء الييكؿ فكؽ جبؿ مكريا ،المعركؼ باسـ ىضبة الحرـ ،كىك المكاف الذم يكجد فكقو المسجد األقصى ،كلمييكؿ منزلة

خاصة في قمكب كعقكؿ الييكد ،فإنيـ يزعمكف أنو أىـ مكاف لمعبادة ،كأف سميماف  بناه ليـ كلديانتيـ ،كيزعمكف بأنو تى َّـ
تدميره ألكثر مف مرة نتيجة الحركب التي كاجييا الييكد ،كيتطمعكف اآلف أف يعيدكا  -لممرة الثبلثة -بناءه مف جديد في نفس

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

الذي بناه داود وسميماف عمييما السػًلـ وقدسػو اهلل لبنػي إسػرائيؿ" )1(،كقػاؿ:

ػؼ
"...حتػػى قصػػد الكس ػرل كػػكرش أحػ يػد ممػػكؾ الفػػرس العظػػاـ بابػ ىػؿ كفتحػػو تىمىطػ ه
عمػػى األسػػرل مػػف بنػػي إس ػرائيؿ كأىًذ ىف ليػػـ فػػي الرجػػكًع إلػػى األرض المقدسػػة،

ِ
تعمير الييكؿ  -المسجد اْلقصى  -كتجديد األبنية".
أعانيـ عمى
ك ى

()2

كس ًمي مسجدان؛
 -2قاؿ محمد جكاد مغنية :و
ُ
المسجد اْلقصى ىيك ُؿ سميماف ،ي
"كجاء في الركايات
ألَّنو مح هؿ لمسجكد ،كىك أقصى لبعده عف مكة" )3(،كقاؿ:
ى
أيضان -أ َّف َّالنبي صمَّى اهلل عميو كآلو صمَّى عمى أطًلؿ ىيكؿ سميماف إمامان

إلبراىيـ كمكسى كعيسى ،ك َّأنو ىعرىج إلى السماء بعد ذلؾ يمتخذان مف صخرًة
يعقكب مرك انز لمعر ً
و
السماء )4(.كقاؿ –أيضان -في تفسير قكلو تعالى:
اجو إلى َّ
س ِج َد َكما َد َخمُوهُ أ ََّو َؿ َمَّرٍة َولِ ُيتَِّب ُروا ما َعمَ ْوا تَتْ ِبي ارً[ اإلسراء:
َ ولِ َي ْد ُخمُوا ا ْل َم ْ
ْلف فييا ىيكؿ سميماف ،ك ً
ً
سم ىي
بالمسجد ىنا مدينةي القدسَّ ،
اد
 ،]7المر ي
ي
()5
مسجدان؛ َّ
ألنو مح هؿ لمسجكد".

سير بعض عمماء ِّ
يعة لممسجد اْلقصى بالييكؿ المزعوـ فيو
َّ
الش َ
إف تف َ
اؼ منيـ بوجود ىذا الييكؿ!!
إقرٌار واعتر ٌ

 -1الطبطبائي ،تفسير الميزاف .6/13
 -2المصدر السابؽ .25/13

 -3مغنية ،التفسير الكاشؼ .7/5
 -4المصدر السابؽ 11/5
 -5المصدر السابؽ 18/5
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ً
مكقؼ ِّ
ً
ً
ً
كجكد المسجد األقصى
مكاف
يعة "االثنا عشرية" مف
عرض
كبعد
ى
الش ى
َّ
نجد َّأنيـ تناقضكا كاضطربكا في ذلؾ
كسمَّـ ،ي
مسرل رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ى
السماء م ً
ً
اضطراب نا ِّبين نا ،فمنيـ مف قاؿ َّ
ببعض
ستدالن عمى ذلؾ
بأنو في َّ
ي
ً
البراىيف الكاىية ،كالرك ً
المنسكبة –زك انر كبيتانان -إلى أىئً َّمتيـ،
الساقطة
ايات َّ
و
مسجد أـ
سماء الرابعة أـ السابعة ،كىؿ ىك
كىؤالء اختمفكا فيما بينيـ في أى ًم
ه
مسجد – كما
المسجد األقصى الذم في فمسطيف فيك
أما
البيت المعمكر! َّ
ه
ي
َّ
ً
ً
اد
ستحد ه
كسمَّـ ،كليس ىك المره
زعمكا  -يم ى
ث بعد كفاة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ى
في ِّأك ًؿ سك ًرة اإلسراء ،كمنيـ مف قاؿ َّ
نجد َّ
أف
بأنو
ه
كلكف ي
مكجكد في فمسطيفٍ ،
عـ َّ
عكـ عند الييكد.
بأف المر ىاد منو الييك يؿ المز ي
منيـ مف ز ى

المناقشة:
الس ً
إف ما زعموي أكثر ِّ
ً
َّ
ماء ىك
يعة في
مكاف المسجد األقصى َّأنو في َّ
الش ى
ي
ى
عتمد إالَّ عمى حج وج ك و
كضيح ذلؾ كما يمي-:
اىية ،كتى
عـ باط هؿ ،ال ىي ي
ي
يى
زه
تذكر َّأنو في السماء الرابعة
-1
تناقضيـ في ِّ
أم سماء يكجد ،فينالؾ رك ه
ي
ايات ي
ذكر َّأنو في السماء السابعة ،كىذا
بالبيت المعمكر ،كىناؾ مف الركايات ما ىي ي

التناقض في ِّ
ً
بطبلف ما زعمكه.
دليؿ عمى
حد ذاتًو ه
ي

الس ً
أف المر ىاد بالمسجد األقصى في سكرًة اإلسر ً
اء َّ
عميـ َّ
ماء
بأنو في َّ
 -2ىز ي
ثابت عف عمماء المسمميف ،الذيف أجمعكا عمى َّ
أف المر ىاد
مخالؼ لما ىك
ه
ه
()1
فخر
بالمسجد األقصى في اآلية الكريمة ىك
ه
مسجد بيت المقدس ،قاؿ ي
ً
ً
المسجد األقصى ،اتفقكا عمى َّ
أف المر ىاد
تفسيره" :كقكليو :إلى
الديف الرازم في

 -1انظر :ابف كثير ،تفسير القرآف العظيـ  ،5 /5كالسمعاني ،تفسير السمعاني  ،214/3كالبغكم ،معالـ التنزيؿ في تفسير
القرآف  ،105/3كالطبرم ،تفسير جامع البياف  ،333/17كالقرطبي ،تفسير الجامع ألحكاـ القرآف .212 /10
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منو بيت المقدس ،كس ًم َّي باألقصى ً
لبعد المسافة بينو كبيف المسجد الحراـ"،
ي
ي
()2
ىاف النسفي" :اتفقكا عمى َّ
مسجد بيت المقدس."...
أف المر ىاد بو
ه
كقاؿ البر ي
و
ائف – كما زعمكا  -في اآلية الكريمة عمى
ك َّ
أما ما استدلكا بو مف أدلة كقر ى
َّ
كبياف بطبلنًيا كما يمي:
مسجد في السماء فيي ال تىسمى يـ ليـ،
أف المر ىاد بو
ه
ي
()1

بعض ِّ
يع ًة االستدال ىؿ عمى كممة "أسرل" في اآلية الكريمة في َّ
أف
حاكؿ
أ-
ى
ي
الش ى
مسجد في السماء ،كقد َّ
تعد ىدت محاكلتييـ
المر ىاد بالمسجد األقصى ىك
ه
و
لبلستدالؿ بيا بطر و
مختمفة عف بعضيا ،إالَّ َّ
احتجاجيـ بيا ك واه ،بؿ
أف
ؽ
ى
كبياف ذلؾ كما يمي:
كأكىى مف بيت العنكبكت،
ي
يؽ منيـ – كجعفر مرتضى العاممي -بالقكؿ َّ
أف "أسرل" ىنا
ب-
ذىب فر ه
ى
ً
لكنو قاؿ َّ
بمعنى السير ليبلنَّ ،
السير األفقي كالعمكدم ،فبل
فرؽ بيف
بأنو ال ى

تككف أسرل ىنا بمعنى السير العمكدم ،كعمى ذلؾ َّ
تتحدث
فإف اآلية
أف
ي
يمنع ٍ
ى
تتحدث عف اإلسراءَّ ،
فرؽ بينيما )3(،كقكلو ىذا
عف المعراج كما
ي
ألنو ال ى
()4
باط هؿ؛ َّ
فرؽ ما بيف السير كالعركج ،فأسرل ىي مف السير ليبلن،
ألف ىنالؾ ه

معمكـ يككف مف
كصعد )5( ،كالصعكد كما ىك
تفع
َّ
ى
ه
أما ىعرىج :فيي بمعنى ار ى
أسفؿ إلى أعمى ،كعمى ذلؾ َّ
االنتقاؿ لك كاف عمكديان أم مف أسفؿ إلى
فإف
ى
أعمى ال يعد سي نار ،بؿ يعد عركجان كصعكدان.

 -1الرازم ،تفسير الرازم 292 /20

 -2الصالحي ،سبؿ اليدل كالرشاد في سيرة خير العباد .17/3
 -3انظر :ص 8مف ىذا البحث.

 -4انظر :الفراىيدم ،العيف  ،291/7كالعكتبي ،اإلبانة في المغة العربية .123/1
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ً
االنتقاؿ في األرض كما في قكلو تعالىُ  :ق ْؿ
السير ال يستعم يؿ سكل في
ك ي
ِ
يروا ِفي ْاْل َْر ِ
ض ثَُّـ ا ْنظُ ُروا[ األنعاـ[ ،]11 :النمؿ[ ،]69 :العنكبكت:
سُ
و
ألفاظ منيا؛
 ،]20الركـَّ ،،42 :
أما االنتقا يؿ الى السماء فى
آف عدةى
يستخدـ القر ي
ي
اف
لفظي العركج كما في قكلو تعالى :تَ ْع ُر ُج ا ْل َم ًَل ِئ َك ُة َو ُّ
الرو ُح إِلَ ْي ِو ِفي َي ْوٍـ َك َ
س َن ٍة[ المعارج ،]4 :كما يستخدـ لفظ الصعكد كما في
يف أَْل َ
ِم ْق َد ُارهُ َخ ْم ِس َ
ؼ َ
ص ْد َرهُ ِل ْ ِ
َف
َف َي ْي ِد َي ُو َي ْ
س ًَلِـ َو َم ْف ُي ِرْد أ ْ
قكلو تعالى :فَ َم ْف ُي ِرِد المَّ ُو أ ْ
ْل ْ
ش َر ْح َ
السم ِ
ض ِّيقًا حرجا َكأ ََّنما ي َّ ِ
ِ
اء[ األنعاـ،]125 :
ص ْد َرهُ َ
َ َ
ََ ً
ُيضمَّ ُو َي ْج َع ْؿ َ
ص َّع ُد في َّ َ
الص ِال ُح َي ْرفَ ُع ُو فاطر ،10:كقكلو
كلفظ الرفع كما في قكلو تعالىَ  :وا ْل َع َم ُؿ َّ
ِ
يؾ َو َر ِاف ُع َؾ إِلَ َّي َو ُمطَ ِّي ُر َؾ[ آؿ
تعالى :إ ْذ قَ َ
يسى إِِّني ُمتََوفِّ َ
اؿ المَّ ُو َيا ع َ
()1
عمراف ،]55 :كعمى ذلؾ فإف اإلسراء كاف مف األرض إلى األرض.
أما الفريؽ الثاني – كمحمد القطيفي -الذم زعـ َّ
أف اإلسراء ىنا مشتقة
ج -ك َّ
مف السراة ،كليس مف السرل ،بقرينة – كما زعـ  -كممة "ليبلن" في اآلية

الكريمة ،إذ لك كاف المراد ىنا بمعنى السرل لما كاف فائدة لذكر كممة ليبلن
السير ال يككف إالَّ ليبلن ،بخبلؼ لك كانت مشتقة مف السراة ،إذ تعني َّ
َّ
أف
ألف
ى
بمكغ أعمى الشيء كمنتياه كاف ليبلن ،كزعمو ىذا باطؿ ،فقد ذىب جميع

المفسريف  -بما فييـ مفسرك ِّ
يعة( - )2إلى القكؿ َّ
اء ىنا مشتقةه
بأف اإلسر ى
الش ى
مف السرل كىك سير الميؿ )3(،كيذكرت "ليبلن" في اآلية الكريمة مع َّ
أف السير ال

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

 -2انظر :الفيض الكاشاني ،التفسير الصافي  ،462/2كمغنية ،التفسير الكاشؼ  ،231/5كمحمد الشيرازم ،تقريب القرآف
إلى األذىاف  ،284/3كناصر الشيرازم ،األمثؿ في تفسير كتاب اهلل المنزؿ .176/20
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بل؛ لتقميؿ مدة اإلسراء الذم يدؿ عميو تنكير ً
بل ،كذلؾ َّأنو
كممة لي ن
يككف إالَّ لي ن
ى
ي
ِّ ()1
أي ً
م بو في بعض الميؿ ال كمو.
سر ى
أما القكؿ َّ
بأنيا مشتقة مف السراة فيذا قكؿ غريب ،كلك سممنا –جدالن-
ك َّ

َّ
بأنيا مشتقة مف السراة :كىي األرض الكاسعة ،فيككف المعنى "ذىب بو في
سراة مف األرض"،

()2

كال يكجد في ذلؾ ما يدؿ عمى مرادىـ.

المسجد األقصى في بيت المقدس ليس بأبعد مسجد بالنسبة
د -زعميـ أ َّف
ى
العديد مف المساجد في ببلد
لمبيت الحراـ حتى يقاؿ عنو األقصى ،فينالؾ
ي
()3
ً
ً
حدكث
يكجد عند
عـ باط هؿ ،إذ أَّنو ال
ي
الشاـ ي
أبعد مف المسجد األقصى ،ز ه
مساجد سكل المسجد األقصى كالمسجد الحراـ،
يمعجزًة اإلسراء كالمعراج
ي
و
مسجد عف أىؿ مكة ييعظَّـ بالزيارة ،كلذلؾ يس ًم ىي
أبعد
ك
المسجد األقصى ىك ي
ي
أبعد المساجد
"كقيؿ لو:
باألقصى ،قاؿ ابف جرير الطبرم:
ى
ألنو ي
األقصى؛ ى
ى
كيبتغى في زيارتو الفض يؿ بعد المسجد الحراـ" )4(،كقاؿ القرطبي:
التي تيزار ،ي
و
ً
"س ًمي األقصى ً
مسجد عف ً
أىؿ
أبعد
كبيف
المسجد الحراـ ،ككاف ي
لبعد ما ى
بينو ى
ي
()5
َّ
َّ
ذكر َّأنو يس ِّمي باألقصى َّ
ألنو
مكة في األرض ييعظ يـ بالزيارة" .كىنالؾ مف ى
ى
()6
و
و
مسجد في ذلؾ الكقت عف أىؿ َّ
مسجد كراءه،
مكة ،كلـ يكف أم
أبعد
كاف ى
غيره.
بؿ لـ تكف
ي
مساجد ى

 -1انظر :عكبرم ،التبياف في إعراب القرآف  ،811/2كالبيضاكم ،تفسير البيضاكم  ،247/3كتفسير ابف جزم ،440 /1
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ً
ً
بمسجد القدس يعنيَّ :
عميـ َّ
السير
أف يمنتيى
تفسير المسجد األقصى
أف
ى
أ -كز ي
لبيت ً
ىك ً
أما ما فكقو فبل ىيدؿ عميو الكبلـ ىنا )1(،ىك مف لىٍب ً
الم ًقد ً
س
س ،ك َّ
ً
ِّ
السير إلى المسجد األقصى )2(،كال
ثبت منتيى
غاية َّ
الحؽ بالباطؿ ،فاآليةي تي ي
عركجو بعد ذلؾ في ً
ثبت
يكجد في ىذا ما ينفي
ي
نفس الحادثة إلى السماء كما ى
ي
َّ
كسمَّـ ،قاؿ
ذلؾ بالصحيح الثابت المتكاتر عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ى
أجاب األىئً َّمةي عف ذلؾ َّ
استدرجيـ إلى اإليماف
بأف
ى
محمد يكسؼ الصالحي" :ك ى
ً
ً
اىيف رسالتًو،
بذكر اإلسراء أكالنَّ ،
فمما ظىيرت أمار ي
كص َّحت ليـ بر ي
ات صدقو ،ى
ً
ً
كاست ٍأنسكا ً
اج،
ىك
الخارقة،
اآلية
بتمؾ
ى
أعظـ منيا ،كىك المعر ي
ى
ى
أخبرىـ بما ى
َّ
َّ
كسمَّـ بو ،كأنزلو اهلل تعالى في سكرة َّ
النجـ.
فحدثيـ النبي صمى اهلل عميو ى
ليمة ك و
ع المعراج ًع ًقب االسراء في و
ِّ
احدة ركايةي ثابت عف أنس  عند
كيؤي يد كقك ى
أتيت بيت المقدس" ،فذكر ً
أف
الق َّ
صةى إلى ٍ
تيت بالبراؽ فىركبتىو حتى ى
مسمـ« :أي ي
ى
()3
السماء الدنيا".
ثـ يع ًرىج بًىنا إلى َّ
قاؿَّ « :
ى
ً
ً
َّ
حادثة اإلسراء
السير في
المسجد األقصى كا ٍف كاف ىك منتيى غاية
إف
ى
كالمعراج ،إالَّ َّ
مجرد الكصكؿ إليو،
أف الغايةى المقصكدةى مف ىذه الحادثة ليس
ي
و
َّ
َّ
كآيات في
حجج
كسمَّـ مف
َّإنما كاف
و
ي
المقصكد ىك ما رآه النبي صمى اهلل عميو ى
رحمة سيره مف المسجد الحراـ إلى المسجد األقصى ،كمف ثىَّـ عركجو إلى
السماء لقكلو تعالىِ  :ل ُن ِري ُو ِم ْف ِ
شيخ اإلسبلـ ابف
آياتنا[ اإلسراء ،]1 :قاؿ ي
َ
-1انظر :ص ،6كص 7مف ىذا البحث.

 -2انظر :ابف حياف ،البحر المحيط في التفسير  ،10/7كطنطاكم ،التفسير الكسيط .282/8

 -3مسمـ :صحيح مسمـ ،باب اإلسراء برسكؿ اهلل  إلى السماء كفرض الصمكات ،146-145/1 ،ح ،259كالحديث
كؿ ا ً
ؽ ،كىك ىد َّابةه أٍىبيض طى ًكي هؿ ىفك ى ً
هلل  قاؿ« :أيتً ي ً ً
بمفظو :أ َّ
ضعي ىح ًاف ىرهي ًعٍن ىد يمٍنتىيىى
س ى
كف اٍلىب ٍغ ًؿ ،ىي ى
ى ي
ؽ اٍلح ىم ًار ،ىكيد ى
ىف ىر ي
ٍ
يت باٍليب ىار ى ي ى
ً
ً
َّ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
ً
ت اٍل ىم ٍسج ىد،
اؿ« :فى ىرىب ٍ
اء» ،قى ى
ت اٍل ىم ٍقدس» ،قى ى
طى ٍرًف ًو» ،قى ى
اؿ "ي َّـ ىد ىخٍم ي
ت ىبٍي ى
اؿ« :فى ىركٍبتيوي ىحتى أىتىٍي ي
طتيوي باٍل ىحٍمقىة التي ىي ٍربطي بو ٍاألٍىنبىي ي
َّ
ً
و
ً
و
ً
ت ًف ً
ت
ت المىب ىف ،فىقى ى
اؿ ًجٍبرًي يؿ ٍ :
اءني ًجٍبرًي يؿ  بًًإىناء م ٍف ىخ ٍم ور ،ىكًاىناء م ٍف لىىب وف ،فى ٍ
اختىٍر ى
اختىٍر ي
يو ىرٍك ىعتىٍي ًف ،ثيَّـ ىخ ىرٍج ي
صمٍَّي ي
ت فى ىج ى
فى ى
طرةى ،ثيَّـ عرًج بًىنا إًلىى السَّم ً
ً
اء."...
ٍ
ي ى
اٍلف ى
ى
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َّ
كسَّمـ لى َّما
تيمية رحمو اهلل" :كالنبي صمى اهلل عميو ى
مجرىد
إلى المسجد األقصى لـ يكف
المقصكد َّ
ي
المقصكد ما ذكره اهلل بقكلو :لِ ُن ِري ُو ِم ْف ِ
آياتنا[ اإلسراء ،]1 :كما قاؿ في
ي
َ
ُخ َرى ِع ْن َد ِس ْد َرِة ا ْل ُم ْنتَ َيى ِع ْن َد َىا َج َّن ُة ا ْل َمأ َْوى إِ ْذ
سكرة النجـَ  :ولَقَ ْد َرآهُ َن ْزلَ ًة أ ْ
غ ا ْلبصر وما طَ َغى لَقَ ْد أرَى ِم ْف آي ِ
ات َرِّب ِو
شى ِّ
الس ْد َرةَ َما َي ْغ َ
َي ْغ َ
َ
َ
شى َما َاز َ َ َ ُ َ َ
م بو مف المسجد الحراـ
أيسر ى
كصكلو إلى األقصى ،بؿ

مختص باألنبياء ،ال يككف ذلؾ لمف
ا ْل ُك ْب َرى[ النجـ ،]18-13 :كما رآه
ه
خالفىيـ ،كال ييرىيوي اهلل تعالى ما أراهي محمدان حيف أىسرل بو .ككذلؾ صبلتيو
ً
كرككبو عمى البراؽ؛ ىذا كمو مف خصائص
المسجد األقصى،
باألنبياء في
ي
()1
األنبياء".
أما قكليـَّ :
المسجد الحر ىاـ
إف
د -ك َّ
أشرؼ مف المسجد األقصى ،كال حاجةى
ي
ى
ً ()2
ً
ً
ً
و
لمس ً
ليس
َّ
ير إلى مسجد غيرًه لرؤية اآليات المحسكسة المادية فىييقا يؿ ليـ ى
ً
مجرد الكصكؿ إلى المسجد
حادثة اإلسراء كالمعراج ىك
المقصكد مف
ي
ي
األقصى فحسب ،كلكف -كما أثبتنا في النقطة السابقة -إ َّف الغايةى ىي ما رآه
و
النبي صمَّى اهلل عميو َّ
اىيف ىي مف
ى
كسمـ في تمؾ الحادثة مف آيات كبر ى
ى
خصائص األنبياء تدؿ عمى صد ً
ً
ؽ نبكتًو ،ك َّأنو رسك هؿ مف ِّ
رب العالميف ،أم
النبًي صمَّى اهلل عميو كسمَّـ مف و
أف ما رآه َّ
َّ
َّ
العادي ًة التي
آيات ليست باآليات
ى
َّ
كسمَّـ مف مكةى مباشرةن بؿ
ىي ىراىا جميعي البشر .كلـ يكف
ي
عركجو صمى اهلل عميو ى
كاف مف بيت المقدسَّ ،
اج لممؤمنيف إلى اإليماف بالمعراج،
ألف في ذلؾ استدر ه
بذكر اإلسر ً
كذلؾ ً
أعظـ
بما ىك
ظير ليـ
اء أكالنَّ ،
ي
صدؽ دعكاه ،ى
فمما ى
أخبرىـ ى
ي
مف اإلسر ً
اء كىك المعراج ،إضافةن إلى َّ
إف الرحمةى مف المسجد الحراـ إلى
 -1ابف تيمية ،النبكات 998/2

 -2انظر :ص 6مف ىذا البحث.
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المسجد األقصى ىي رحمةه مختارةه مف عند اهلل المطيؼ الخبير ،تربط بيف
و
محمد ً
عقائد التكحيد الكبرل مف لى ً
خاتـ َّ
الن ِّبييف
دف إبراىيـ كاسماعيؿ ،إلى
ً
َّ
لرساالت التكحيد
كسمَّـ ،كتربطي –أيض نا -بيف األماكف المقدسة
صمى اهلل عميو ى
يد بيذه الرحمة العجيبة إعبلف كر ً
ً
األخير لً َّ
ً
جميعانَّ .
مقدسات
الرسكؿ
اثة
ككأنما أير ى
ي
قدسات ،كار ً
ً
ً
ً
الم َّ
تباط رسالتًو بيا
الرسؿ قبمو ،كاشتماؿ رسالتو عمى ىذه ي
()1
جميعان.
أم ػا
ق -ك َّ
إلى ً
بركة

عميػػـ َّ
ػير
أف قكلى ػو تعػػالى :الػػذي باركنػػا حولػػو[ اإلس ػراء ،]1 :يشػ ي
ز ي
اد
المناطؽ ى
حكؿ المسػجد األقصػى ،كىػذا يظي يػر كاضػحان إذا كػاف المػر ي

م ىنػ و
ص
بو البيت المعمػكر فػي السػماءَّ ،
أمػا لػك كػاف بػو بيػت المقػدس فمػـ يػرد أ ي
ً
ػالؼ لكتػػاب اهلل تعػػالى،
اء باط ػ هؿ يمخػ ه
ػير إلػػى بركػػة المنػػاطؽ حكلىػو ،فيػػذا افت ػر ه
يشػ ي
ػجد األقصػػى فػػي كثيػ وػر مػػف اآليػ ً
ػكؿ المسػ ً
ػات ،ىن ػذ يك ىر
ػاطؽ حػ ى
ػت برك ػةى منػ ى
الػػذم أىثبػ ى
منيا ما يمي-:
ِ
ب المَّ ُو لَ ُك ْػـ َول تَْرتَ ُّػدوا
 قاؿ تعالىَ  :يا قَ ْوِـ ْاد ُخمُوا اْل َْر ََّس َة الَّتي َكتَ َ
ض ا ْل ُمقَد َ
ارُكـ فَتَْن َقمِبوا َخ ِ
ً
المقى َّد ىسػة ىنػا:
اد ب
يف[ المائدة ،]21 :كالمػر ي
اس ِر َ
ُ
َعمَى أ َْد َب ِ ْ
ػاألرض ي
()2
كنج يػد َّ
أف مفسػرم
ذكر ذلؾ كثي هػر مػف المفسػريف .ى
بيت المقدس كما حكلىو كما ى
()3
ِّ
الم ٍق ًد ً
يع ًة أقىركا َّ
س.
بأف
ى
المقصكد ىنا ي
الش ى
بيت ى

 -1سيد قطب ،في ظبلؿ القرآف .2212/4

 2انظر :ابف كثير ،تفسير القرآف العظيـ  ،75/3كأبك زىرة ،زىرة التفاسير .2111/4

 -3انظر :الطكسي ،التبياف في تفسير القرآف  ،483/3كالطبرسي ،تفسير مجمع البياف لمطبرسي  ،225/1كالكاشاني ،زبدة
التفاسير 153/1
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 ق ػػاؿ تع ػػالى :وأَورثْ َنػػػا ا ْلقَػػػوـ الَّ ِؽ ْاْل َْر ِ
ش ِ
ض
وف َم َ
ػػػار َ
ستَ ْ
ػػػعفُ َ
ػػػذ َ
يف َكػػػا ُنوا ُي ْ
ض َ
ََْ
َْ
ِ
ِ
ً
اد بمشػ ػػار ً
َو َم َغ ِ
األرض
ؽ
ييػػػػا[ األع ػ ػراؼ ،]137 :كالم ػ ػر ي
ارَب َيػػػػا الَّتػػػػي َب َارْك َنػػػػا ف َ
()2
()1
أقر بذلؾ مجمكعةه مف مفسرم ِّ
يعة.
كمغاربًيا :الشاـ ،كقد َّ
الش ى
ِ
َّي َناه ولُوطاً إِلَى ْاْلَر ِ ِ
يف
ييا لِ ْم َعالَ ِم َ
ض الَّتي َب َارْك َنا ف َ
 قاؿ تعالىَ  :وَنج ْ ُ َْ
أف نبي اهلل إبراىيـ َّ
[األنبياء .]71 :كمعمكـ َّ
نجاهي اهلل إلى مدينة ًحبركف كالتي
ى
بع يد مساف نة
يع ًرفت فيما ي
بعد بالخميؿ ككنو عميو السبلـ خميؿ الرحمف ،كىي تى ي
سمعت
قريبةن مف بيت المقدس ،فعف عبد اهلل بف عمرك رضي اهلل عنيما قاؿ:
ي
رسكؿ اهلل صمَّى اهلل عميو َّ
فخيار أىؿ
"ستككف ىجرةه بعد ىج ورة،
كسمـ يقكؿ:
ى
ي
ي
()3
مياج ىر إبراىيـ ."....قاؿ ابف تيمية رحمو اهلل بعد ذكرًه ليذا
األرض ألزمييـ
ى
ً
ً
أخبر َّ
بخبلؼ مف
مياجر إبراىيـ،
ألزميـ
ى
أف ى
الحديث" :فقد ى
خير أىؿ األرض ي
كمياجر إبراىيـ ىي الشاـ" )4(.قاؿ ابف عباس.
يذىب عنو،
ثـ
يأتي إليوَّ ،
ي
ي
مارىا ك ً
كقيؿ :ليا مباركةي لكثرًة ىخصبًيا كثً ً
أنيارىا؛ ك َّ
معادف األنبياء.
ألنيا
ي
الخير.
ثبكت
كالبركةي
ي
ي

()5

كىناؾ مف مفسرم ِّ
ذكر ذلؾ.
الش ى
يعة مف ى

()6

أف المر ىاد باألقصى ىػك الػذم فػي السَّػ ً
كلك سمَّمنا –جدالنَّ -
ماء لى ىمػا قػاؿ (الػذم
()7
باركنا حكلو) َّ
السماء كمَّيا مباركةه.
ألف
ى

 -1الطبرم ،تفسير جامع البياف  ،77-76/13كالمحمي ،كالسيكطي ،تفسير الجبلليف ص.212 :

 -2انظر :الكاشاني ،زبدة التفاسير  ،586/2كمحمد الشيرازم ،تقريب القرآف إلى األذىاف .235/2
 -3أخرجو أبك داكد رقـ  ،2482كحسنو األلباني في تخريج مناقب الشاـ كأىمو ص .79
 -4ابف تيمية ،مجمكع الفتاكل .44/27

 -5القرطبي ،تفسير الجامع ألحكاـ القرآف .305/11

 -6البحراني ،البرىاف في تفسير القرآف  ،832/3كالطبطبائي ،تفسير الميزاف  ،303/14كناصر الشيرازم ،األمثؿ في تفسير

كتاب اهلل المنزؿ  ،203/10كمغنية ،التفسير الكاشؼ .289/5
 -7انظر :األشقر ،كليتبركا ما عمكا تتبي ار ص35
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ػو ِم ْػف ِ
إف زعميـ َّ
كَّ -
آياتنػا[ اإلسػراء ،]1 :إشػارة إلػى
بأف قكلػو تعػالى :لِ ُن ِرَي ُ
َّ
الس ػماء ال فيمػػا رآه فػػي مسػػيره ،ىػػك
كسػػمَّـ فػػي َّ
مػػا رآه الرسػػكؿ صػػمى اهلل عميػػو ى

كجد في ذلؾ ما يدؿ عمى َّ
المسجد األقصػى فػي السَّػماء.
أف
عـ ك و
ى
اىي ،إذ ال ىي ي
زه
َّ
ثػ َّػـ َّ
كسػػمَّـ قػػد رأل مػػف اآليػػات البػػاىرات ،لػػيس فقػػط
إف النبػػي صػػمى اهلل عميػػو ى
عندما يع ًرىج إلى السماء ،فقد رأل – أيضان  -قبؿ عركجو مػف اآليػات البػاىرات
التػػي ىػػي مػػف خصػػائص األنبيػػاء ،كقطعػػو ىػػذه المسػػافة الطكيمػػة فػػي جػػزوء مػػف

()1
ط يعيػا فػي ىػذه الفتػرًة ،كصػبلتيو باألنبيػاء فػي
ػعب عمػييـ قى ٍ
الميؿ فػي زم وػف ىيص ي
حيح الثَّابػ ً
الب ػ ار ً
ػت عػػف
المسػػجد األقصػػى،
ػت فػػي َّ
الص ػ ً
ؽ ،كمػػا ثبػ ى
كرككب ػو عمػػى ي
ي
َّ ()2
الن ِّ َّ
َّ
كسمـ.
بي صمى اهلل عميو ى
المسجد األقصى بالقدس الشػر ً
 -3زعميـ َّ
ث فػي عيػد عمػر بػف
أف
حد ه
يؼ يمسػتى ى
ى
الخطػػاب ،أم بعػػد نػػزكؿ اآليػػة الكريمػػة ،ك َّأنػػو لػػـ يكػػف فػػي بي ػت المقػػدس زمػ ىػف
النبػ ِّ َّ
َّ
ػجد فضػبلن عػػف أف يكػػكف اسػ يػمو األقصػػى ،زعػ هػـ
كسػػمَّـ مسػ ه
ػي صػػمى اهلل عميػػو ى
ً
الحديث عف أمريف ىما-:
باط هؿ ،كلتكضيح ذلؾ اليب َّد مف
أ -حػػػػدود المسػػػػجد اْلقصػػػػىَّ :
ػبلؽ المسػ ػػجد األقصػ ػػى عمػ ػػى المسػ ػػجد
إف إطػ ػ ى

فالمسجد األقصى فػي المصػطمح القرآنػي
حادث،
اصطبلح
المعركؼ اآلف ىك
ه
ي
ه
ػكد اآلف ب ػ ً
ػيف
ػاءه نبػػي اهلل سػػميماف  ،كى ػػك المكجػ ي
ىػػك المكػ ي
ػاف ال ػػذم جػ َّػد ىد بن ػ ى

ػجد األقصػى :ىػك "اس هػـ لجميػع
أسكار األقصى .قاؿ ابف تيمية رحمو اهلل" :المس ي
ً
ػض َّ
النػ ػاس ييس ػ ًػمي األقص ػػى
ػار بع ػ ي
المس ػػجد ال ػػذم بن ػػاه س ػػميماف  ،كق ػػد ص ػ ى
َّ
َّ
المصمى الذم بناه عمر بف الخطاب  ،كالصبلةي في ىذا المصمى الػذم بنػاهي
 -1انظر :الشككاني ،فتح القدير .246/3

 -2انظر :مسمـ :صحيح مسمـ ،كتاب اإليماف ،باب اإلسراء برسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ إلى السماكات كفرض الصبلة،

 :146-145/1ح ،209كمس مـ :صحيح مسمـ ،كتاب اإليماف ،باب ذكر المسيح ابف مريـ ،كالمسيح الدجاؿ ،156/1 ،رقـ
الحديث.278 :
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عمػ يػر لممسػػمميف أفض ػ يؿ مػػف الصػػبلة فػػي سػ ً
ػائر المسػػجد" )1(،كقػػاؿ مجيػػر الػػديف
ً
ػارؼ عنػ ػ ىػد َّ
الن ػ ػاس َّ
الحنبمػ ػػيَّ :
"إف المتعػ ػ ى
أف األقصػ ػػى مػ ػػف جيػ ػػة القبمػػػة :الجػ ػػامعي
ً
ً
اب الكبي يػر ،كحقيقػةي الحػاؿ أ َّف
المبني في
صدر المسػجد الػذم بػو المنب يػر كالمحػر ي
دار عميػػو الس ػكر" )2( ،كعمػػى ذلػػؾ فػ َّ
ػإف كػ َّػؿ
األقصػػى اسػ هػـ لجميػػع المسػػجد َّ
مم ػا ى
ً
ً
ػكر األقصػى المبػارؾ ىػي جػزهء ال يتجػ أيز
المساحة
القائمة ح ي
دار عميػو س ي
ػدكد مػا ى
مػػف المسػػجد األقصػػى المبػػارؾ ،فالس ػكر المحػػيطي بيػ ًػذه المسػ ً
ػاحة ك يك ػ ِّؿ األب ػكاب
ي
شرفةي ىي جػزهء ال يتجػ أيز مػف األقصػى
الم َّ
المكجكدة في السكر ،ك ي
مسجد الصخرة ي
ػكد جي ًػة القبمػة ( )3داخػؿ السػكر ،كىػك
جد األقصػى المبػار ي
ؾ مكج ه
المبارؾ ،كالمسػ ي

ؾ فقػط
ػجد األقصػى المبػار ي
جزهء ال يتج أيز مػف األقصػى المبػارؾ ،كلػيس ىػك المس ي
ػاؿ مػف ِّ
ػيعة ب َّ
ػجد
كما ىيتىىك َّى يـ
غالب المسمميف حتَّى اآلف ،كلع َّػؿ ىم ٍػف ق ى
ػأف المس ى
ي
الش ى
ػكؿ عميػ ػػو األم ػ ػ ير ،كظػ ػ َّػف َّ
أف
األقصػ ػػى مسػ ػ
ه
ػتحدث بعػ ػػد اإلسػ ػػبلـ ىػ ػػك ًم َّم ػ ػف أيشػ ػ ى
َّ
عمر بػف الخطػاب  ىػك المسػجد األقصػى ،أك َّأنيػـ قػامكا
المصمى الذم بناه ي
بخم ػ ً
ػط الحق ػػائ ً
ؽ متعم ػ ً
ػديف ليؤك ػػدكا عم ػػى م ػػا ذىبػ ػكا إلي ػػو ب ػ َّ
ػجد األقص ػػى
ػأف المس ػ ى
َّ
كسػمَّـ فػي السَّػ ىماء تكىينػا لمنزلتػو كمكانتػو فػي
مسرل رسكؿ اهلل صػمى اهلل عميػو ى
نفكس المسمميف ،كالحقيقةي ليست كذلؾ.

ػت لػػدل المسػػمميف جميع ػان َّ
ػجد
أف المسػ ى
ب -زمػ ُ
ػف بنػػاء المسػػجد اْلقصػػى :الثابػ ي
مسجد ك ً
و
ػنص الحػديث
األقصى ىك ثاني
ضػ ىع عمػى األرض بعػد البيػت الحػراـ ب ِّ
ي
 -1ابف تيمية ،مجمكع الفتاكل .11/27
 -2العميمي ،األنس الجميؿ .24/2

 -3كىك المصمى الذم بناه عمر بف الخطاب  في ساحات المسجد األقصى محاذينا لمسكر مف جية القبمة ،حينما فتح بيت
المقدس سنة 15ىػ ،أنشأكه مف عركؽ خشبية ،كحدد عمر مكاف المصمى ليككف في صدر المسجد األقصى ،كفي العيد

األمكم قاـ الخميفة الكليد بف عبد الممؾ 96-86ىػ ببنائو مف جديد .انظر :العميمي ،األنس الجميؿ  ،12-11/2كمقاؿ
بعنكاف" :المسجد القبمي" ،مكقع المسجد اإللكتركني ،كالقدكمي ،المسجد الحقيقي ...أيف ،مكقع مركز بيت المقدس لمدراسات

التكثيقية.
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ػكؿ المَّػ ًػو،
ػت ىيػػا ىر يسػ ى
الش ػريؼ ،كذلػػؾ فيمػػا ركاه البخػػارم عػػف أبػػي ذر  قػػاؿ :يقٍمػ ي
أىم مس ًج ود ك ً
ض ىع ًفي األىٍر ً
ػت :ثي َّػـ أىم؟
الح ىػر ياـ» قى ى
ض أ َّىك ىؿ؟ قى ى
ػاؿ :يقٍم ي
الم ٍس ًػج يد ى
اؿ « :ى
ىٍ ي
ػكف ىسػ ىػنةن ،ثيػ َّػـ أٍىيىن ىمػػا
ػاف ىبٍيىنيي ىمػػا؟ قىػ ى
قى ى
صػػى» يقٍمػ ي
ػاؿ« :أ ٍىرىب يع ى
ػت :ىك ٍػـ ىكػ ى
الم ٍسػ ًػج يد األى ٍق ى
ػاؿ « ى
ض ىػؿ ًفي ًػو» )1(.فالركايػة تشػير إلػى َّ
ػرؽ
أ ٍىد ىرىكتٍ ىؾ َّ
أف الف ى
صمِّ ٍو ،فىػًإ َّف الفى ٍ
الصبلىةي ىب ٍع يد فى ى
ػاء المسػ ً
بػػيف بن ػ ً
ػجد الحػ ػراـ كالمسػػجد األقص ػػى أربعػػكف عامػ ػان ،كمػػف المعم ػ ً
ػكـ َّ
أف

ػت الحػر ىاـ كػاف مكجػػكدان قىبػؿ إبػراىيـ  )2(بػدليؿ مػػا ذكػره تعػالى فػي كتابػػو
البي ى
ت ِم ْف ُذِّري َِّتي ِبػو ٍاد َغ ْي ِػر ِذي َزْر ٍع
َس َك ْن ُ
الكريـ مف قكؿ إبػراىيـ َ  :ربَّنا إِِّني أ ْ
ػؾ ا ْل ُم َحػ َّػرِـ يػػدؿ
ػؾ ا ْل ُم َحػ َّػرِـ[ إب ػراىيـ ،]37 :فقكلػػو تعػػالىِ  :ع ْنػ َػد َب ْي ِتػ َ
ِع ْنػ َػد َب ْي ِتػ َ
عمػػى َّ
ػت ك ػػاف مكجػػكدان قب ػػؿ كضػ ًػع إب ػراىيـ ابن ػػو إسػػماعيؿ رض ػػيعان،
أف البيػ ى
ممػ ػا يي ِّ
ؤكػ ػ يد َّ
كى ػػذا ىيعن ػػي َّ
ػجد
ػجد الحػ ػر ىاـ ك ػػاف قب ػػؿ إبػ ػراىيـ َّ 
أف المس ػ ى
أف المس ػ ى
()3
األقصى كاف قبؿ إبراىيـ  كذلؾ.

كقػػد اختيمػػؼ فػػي تحديػ وػد بػػاني المسػػجد األقصػػى فقيػػؿ المبلئكػػة ،كقيػػؿ آدـ...
()4
ػض الركاي ػػات ذك ػػرت َّ
أف آدـ  ى ػػك م ػػف بن ػػى
كقي ػ ىػؿ غي ػػر ذل ػػؾ ،كلك ػ َّػف بع ػ ى
ػإف َّأك ىؿ بنػ و
الكعبػػة ،كعميػػو فػ َّ
ػاء كػػاف لممسػػجد األقصػػى بعػػد بنػػاء المسػػجد الح ػراـ
 -1البخارم :صحيح البخارم ،كتاب أحاديث األنبياء /باب بدكف عنكاف :146-145/4 ،رقـ الحديث.3366 :

 -2قاؿ د .كامؿ سبلمة الدقس" :كما دمنا بصدد الحديث عف بيت اهلل فبل َّ
بد أف نتعرض لمف بناه َّ
أف الشائع عند كثير مف
ً
ً
ً
ً
ً
ً
المفسريف َّ
يـ اٍلقى ىكاع ىد م ىف اٍلىبٍيت ىكًا ٍس ىماعي يؿ
أف إبراىيـ  ىك الذم بنى البيت ،كحجتيـ في ذلؾ قكلو تعالى  :ىكًا ٍذ ىي ٍرفىعي إٍب ىراى ي
أف النص يصرح َّ
[البقرة ،]127 :كىذا فيـ خاطئ كاهلل سبحانو كتعالى أعمـ إذ َّ
بأف إبراىيـ  ىك الذم رفع قكاعد البيت،

كالرفع لغة ىك االرتفاع ،كالقكاعد مكجكدة كاهلل سبحانو كتعالى أمر إبراىيـ برفعيا بعد أف أطمعو عمى مكاف البيت  :ىكًا ٍذ ىب َّكأىٍنا
ًً
ً ً َّ ً ً
ًً ً
يف كالرَّك ًع الس يج ً
ىف ىال تي ٍشر ٍ ً
كد[ الحج ،]26 :كعمى ىذا الفيـ ال
اف اٍلىبٍي ًت أ ٍ
يـ ىم ىك ى
إلٍب ىراى ى
ًؾ بي ىشٍينئا ىكطىي ٍِّر ىبٍيت ىي لمطائفي ىف ىكاٍلقىائم ى ى
يككف إبراىيـ ىك الباني لمبيت؛ َّ
ألف البناء مكيف ،كلكف البيت مكاف ،فميس ميبلد البيت عمى يد إبراىيـ؛ ألنو كما سبؽ ثابت
قبؿ الرفع ،كقد يساعد عمى فيـ النص كممتاف ىما" :كضع" المبنى لما لـ ييسمى فاعميو ،ك"الناس" المكضكعة أصبلن لشمكؿ
أفراد الجنس" .الدقس ،االعتداءات الباطنية عمى المقدسات اإلسبلمية ص.24:

 -3انظر :الشعراكم ،تفسير الشعراكم .976/16
 -4انظر :ابف حجر ،فتح البارم .409/6
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عمػػى عيػ ًػد آدـ  أك عمػػى عيػ ًػد أحػ وػد مػػف أبنائػػو ،قػػاؿ ابػػف القػػيـ رحمػػو اهلل:

ركينا َّ
أف
آدـ ،ث َّػـ انتش ىػر كل يػده فػي األرض ،فج ه
"كقد ى
ػائز ى
أف َّأك ىؿ مف بنى الكعبػة ي
المقػ ًػد ً
س" )1(،كقػػد َّ
رجػ ىح ابػ يػف حجػػر العسػػقبلني مػػا
ػع بيػ ى
ػكف ي
ي كػ ى
ػت ى
بعضػيـ قػػد كضػ ى
ػاؿ َّ
ػيد لػػو ك ِّ
إف
ػكؿ مػػف قػ ى
يؤيػ يد قػ ى
ػدت مػػا يشػ ي
قالػػو ابػػف قػػيـ الجكزيػػة ،فقػػاؿ" :كقػػد ىكجػ ي
بف ىش وػاـ فػي كت ً
ػاب التيجػاف َّ
أف
آدـ ىك الذم َّ
أس ىس يكبلن مف المسجديف ،فذكر ا ي
ى
آدـ لما ىبنى الكعبػةى أم ىػرهي اهللي بالس ً
ػير إلػى بيػت المقػدس ،ك َّ
كن ىسػ ىؾ
فبنػاه ،ى
بنيػو ى
أف ىي ى
ى
فيو".

()2

ض م ػػع م ػػا ركاهي َّ
النس ػػائي ع ػػف النب ػػي ص ػػمَّى اهلل عمي ػػو
ػار ي
كى ػػذا الق ػػكؿ ال ىيتع ػ ى
()3
ىف سمىٍيماف ٍبف ىداكىد صمَّى اهلل عميو َّ
َّ
ػت اٍل ىم ٍق ًػد ً
س،"...
كسمـ لى َّمػا ىبىنػى ىبٍي ى
ى
ى
كسمـ" :أ َّ ي ى ى ى ي
()4
و
فالمقصكد ً
و
ً
تأسيس.
تجديد ال
بناء
ببناء
ي
سميماف  ىنا ي
ػجد األقصػػى مكجػػكدان قبػػؿ تػػاريخ بنػػي إس ػرائيؿ ،كقبػػؿ
كعمػػى ذلػػؾ يكػػكف المسػ ي
َّ
كس ػػمَّـ ،فكي ػػؼ ييق ػػا يؿ َّ
ػتحدث ف ػػي زم ػ ًػف الفػػاركؽ
بأنػ ػو يمس ػ
ه
محم ػػد ص ػػمى اهلل عمي ػػو ى

؟!!

َّ
كسػمَّـ ألكث ىػر مػف مػروة ،كفػي أكث ىػر
م بػالنبي صػمى اهلل عميػو ى
عميـ َّأنػو أيسػر ى
 -4ز ي
)
5
(
و
م بالنبي صػمَّى اهلل
عـ باط هؿ،
مف
ي
فالثابت لدل المسمميف َّأنو أيسر ى
مكاف ىك ز ه
كس ػػمَّـ مػ ػرةن كاح ػػدةن م ػػف المس ػػجد الحػ ػراـ إل ػػى المس ػػجد األقص ػػى ف ػػي بي ػػت
عمي ػػو ى
المقدس.

 -1ابف الجكزم ،كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف .360/1
 -2ابف حجر ،فتح البارم 409/6

 -3النسائي ،سنف النسائي ،كتاب المساجد/فضؿ المسجد األقصى كالصبلة فيو :34/2 :رقـ الحديث.]693 :
 - 4انظر :ابف حجر ،فتح البارم .409/6
 -5انظر :ص 9-8مف ىذا البحث.
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اليدؼ مف ور ِ
اء ىذا الفتراء ما يمي-:
أف
والذي يظير لنا َّ
َ
ػكد بع ػػض الركاي ػػات ف ػػي كت ػ ً
ػب ِّ
أف َّ
ػت َّ
ػي ص ػػمَّى اهلل عمي ػػو
النب ػ َّ
أ -كج ػ ي
ػيعة تثب ػ ي
الش ػ ى
َّ
ػارض مػع مػا زعمػكه َّأنػو أيسػرم بػو إلػى
كسمـ أيسرم إلى بيت المقدس ،كىػذا يتع ي
ى

أف
ػانع ٍ
المسػػجد األقصػػى فػػي السػػماء ،فمػػذلؾ زعػ ىػـ ي
بعض ػيـ كالمجمسػػي َّأن ػو ال مػ ى
يككف أ ً
م بًو قبؿ المسجد األقصى في السماء إلى بيت المقػدس ،كمػنيـ مػف
ى
يسر ى
ً
قاؿ َّأنو أ ً
المذككر في سكرًة اإلسراء.
غير
م إلى بيت المقدس إسر ن
يسر ى
آخر ى
اء ى

ب -تقديسػيـ كاظيػارىـ لمكانػة بعػض األمػػاكف المقدسػة لػدييـ ،كر ً
بطيػا بػػالنبي
َّ
كس ػػمَّـ ،كاعطائًي ػػا مكانػ ػةن ف ػػكؽ مكانػ ػةى المس ػػجد األقصػػى ال ػػذم
ص ػػمى اهلل عمي ػػو ى
ػارؾ اهلل فيػػو فػػي الق ػرآف الك ػريـ ،كالككفػػة مػػثبلن ،التػػي زعم ػكا َّأن ػو أيسػػرم بػػالنبي
بػ ى
َّ
كسمَّـ إلييا.
صمى اهلل عميو ى

أف م ػػا زعمػ ػو كثي ػ هػر م ػػف ِّ
ػيع ًة بكج ػ ً
كبػػذلؾ ىيتب ػ َّػي يف َّ
ػكد المس ػػجد األقصػػى فػػي
الش ػ ى
ي
ػأف المس ػ ً
السػ ػماء ى ػػك زع ػ هػـ باطػ ػ هؿ ،كال طائ ػ ىػؿ م ػػف كرائًػ ػو إالَّ التقميػ ػ يؿ م ػػف ش ػ ً
ػجد
َّ
ػداء ال ػ ِّػديف ب ػػو ،لتش ػ ً
األقصػػى ،كاس ػػتدال يؿ أع ػ ً
ػكيو حق ػػائ ً
ؽ اإلس ػػبلـ كمقدس ػػاتًو فػػي
ً
ً
نفكس المسمميف ،ك ً
إسبلمية القدس ،كقط ًػع الػرابط بػيف فمسػطيف كالمسػجد
إلنكار
ػكيؾ فػي
األقصى ،لذا فيناؾ
الكثير مػف الييػكد كالمستشػرقيف الػذيف حػاكلكا التش ى
ي
مكانػػة المسػػجد األقصػػى كقداسػػتًو عنػػد المسػػمميف ،كزعمػكا َّ
ػجد األقصػػى
أف المسػ ى
َّ
ػجد فػػي السػػماء!!! مسػػتنديف
كسػػمَّـ مسػ ه
 مسػػرل رسػػكؿ اهلل  -صػػمى اهلل عميػػو ى()1
ػاد
ف ػػي ذل ػػؾ إل ػػى تفس ػػيرات كركاي ػػات ش ػػيعية ،كى ػػذا ى ػػك م ػػا جن ػػاهي ى ػػذا االعتق ػ ي

 -1انظر :ابف مركاف ،سياسة الييكد في التآمر عمى األقصى كأىمو ماذا نستفيد؟ ككيؼ نيفيد؟" ،مكقع صيد الفكائد ،كحجازم،
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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ػكـ ،إذ اسػػتغمَّو ب ػػاحثكف يي ػػكد لتحقيػػؽ أىػػدافيـ الخبيث ػػة
الشػ
ػيعي الخ ػػاطئي المزع ػ ي
ي
كتمرير مقكالتيـ الخرافية.
كمف ذلؾ )1(:ما زعمتيو الباحثةي الييكديػةي "حػكا ال تسػرك سػيافو" فػي بح و
ػث ليػا
َّ
أكدت فيػو َّ
ػجد
ػذككر فػي آي ًػة اإلسػراء قػد فيي ىػـ منػذ البدايػة َّأنػو مس ه
أف المس ى
ػجد الم ى
ػجد الػذم لػـ ىيقيػـ فػي القػدس إالَّ زم ىػف
ه
قصد منػو المس ي
بعيد أقصي سماكم! ،كلـ يي ي
عم ػ ػت "ح ػ ػكا ال تسػ ػػرك سػ ػػيافو" :فكرتىيػ ػػا المزعكم ػ ػةى بمقػ ػ و
ػاؿ ىكتىىب ػ ػو
كد َّ
األمػ ػػكييف ،ى

حكؿ المكضكوع ً
نفسو َّ
أك ىػد فيػو َّ
ػجد الػذم عنتٍػوي آيػةي
"جكزيؼ ىكركفيتش" ى
أف المس ى
سماكم يقعي في القدس السماكية العميا ،كقاؿ :ى"ينبغػي
اإلسراءَّ ،إنما ىك يمصمَّى
ه
أف ىنفىيػػـ أقػك ً
اؿ مفسػػرم القػرآف األقػػدميف عمػػى ىػػذا النحػػك ،حيػػث ييجمعػػكف عػػادةن
ٍ
ى
ػجد األقصػػى معنػػاه بيػػت المقػػدس ،كحسػػب أريًيػػا فػ ِّ
عمػػى َّ
ػدكف
أف المسػ ى
ػإنيـ ىيقصػ ى
غير َّ
ػجد
أف
المصطمحات اختمطت عمى ِّ
مر األجيػاؿ ،كفيي ىػـ المس ي
ى
ى
القدس العميا ،ى
ً
القدس الحاضرة".
مكجكد في
األقصى الذم في القدس العميا عمى َّأنو
ه

()2

ػاع المس ػػمميف عم ػػى ك ػ ً
ػكف
كق ػػد أنك ػ ىػر الباح ػ ي
ػحاؽ حس ػػكف إجم ػ ى
ػكدم إس ػ ي
ػث اليي ػ ي
المسجد األقصى ىك مسجد القدس فقاؿَّ :
"إف
عمماء المسمميف لػـ يتفقػكا جميعػان
ى

عمػػى َّ
ػجد فػػي
بعض ػيـ َّأن ػو مسػ ه
ػجد األقصػػى ىػػك مسػ ي
أف المسػ ى
ػجد القػػدس ،إذ رأل ي
()3
السماء ،يقعي مباشرةن فكؽ القدس أك مكة".

 -1لبلستزادة كاالطبلع عمى بعض أقكاؿ ىؤالء المشككيف .انظر :إب ارىيـ ،فضائؿ بيت المقدس في مخطكطات عربية قديمة
ص.48-40 :

 -2القدس دراسات في تاريخ المدينة :تحرير :أمنكف ككىيف ،ترجمة :سمماف مصالحة ،مراجعة الترجمة ك َّ
أعد الكتاب لمنشر:
إسحاؽ حسكف ص.39

 -3إبراىيـ ،فضائؿ بيت المقدس في مخطكطات عربية قديمة ص.41
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ػت كممػ ًػة"AL- ":
كقػػد حػ ى
ػاكؿ الييػػكدم "بكىػػؿ" فػػي المكسػػكعة اإلسػػبلمية تحػ ى
ػاف المسػػجد األقصػػى المػ ً
ػكيؾ فػػي مكػ ً
ػذككر فػػي َّأك ًؿ سػػكرة اإلس ػراء
 Kudsالتشػ ى

َّ
ً
كسػػمَّـ يظ يػف َّ
ػجد األقصػػى
أف المسػ ى
بزعمػو َّأنػو رَّبمػا كػ ى
ػاف الرسػػك يؿ صػمى اهلل عميػػو ى
()1
في السماء.

ػض ِّ
ػيعة مػػف َّ
أف الم ػر ىاد بالمسػػجد األقصػػى ىػػك الييكػػؿ
ك َّ
عم ػوي بعػ ي
الشػ ى
أمػػا مػػا ز ى
ػجـ مػ ػػع
الػ ػػذم بنػ ػػاهي سػ ػ ي
ػميماف  فيػ ػػك زعػ ػ هػـ باط ػ ػ هؿ ،كفيػ ػػو خم ػ ػطي لمحقػ ػػائؽ ينسػ ػ ي
ً
ً
معتقدات و
ػت َّ
ػميماف 
كثير مف
حاخامات الييػكد ،إذ َّأنػو لػـ يثب ٍ
أف نبػي اهلل س ى
()2
ً
بنى ىيكبلن ،كلكنو َّ
كتكضيح ذلؾ كما يمي-:
المسجد األقصى،
بناء
ي
جدد ى
اختبلؼ معنى كممة الييكؿ كالمسجد ،فالييكػ يؿ لغػةن :بمعنػى بيػت األصػناـ،
أ-
ي
()3
كاٍلىبٍيػػت الضػػخـ اٍلمقىػ ٌػدس يي ىش ػِّيدهي اٍلىيييػ ي ً
امػػة الشػػعائر ِّ
الدينًَّي ػة ،كيقابميػػا فػػي
ػكد إلقى ى
ي ي
ى
العبريػػة «بي ػػت ىمقػػداش» ،أم :بي ػػت المقػػدس ،أك ىيخ ػػاؿ ،التػػي تعنػػي البي ػػت

الس ػ َّ
امية ،كمػػف أىػ َّػـ أسػػماء الييكػػؿ «بيػػت ييػػكه»،
الكبيػػر فػػي كثيػ وػر مػػف المغػػات َّ
ػادة ك ً
ػكف لئللػػو ،كلػػيس مكان ػان لمعبػ ً
أداء الطقػ ً
ػت اإللػػو َّ
ػكس
ألن ػو أساس ػان مسػ ه
أم بيػ ي
كتق ػ ً
ػكد
ػبح فيم ػػا بع ػػد مكانػ ػان لي ػػذه األم ػػكر ،كم ػػا زع ػ ىػـ اليي ػ ي
ػديـ القػ ػرابيف ،كا ٍف أص ػ ى
()4
ػجد فيػػك مػػف الس ػجكد ،أم الخضػػكع كالتَّ ػذلؿ هلل تعػػالى،
المتػػأخركف َّ
أم ػا المسػ ي

البياف في ِّ
الرد عمى افتراءات يكسؼ زيداف ،شبكة يسألكنؾ اإلسبلمية2015/12/12 ،ـ.
 -1أ.د حساـ عفانة،
ي
التكضيح ك ي
 -2انظر أ.د صالح حسيف الرقب ،الييكؿ الييكدم المقدس خرافات ببل حدكد ،حيث بيَّف المزاعـ الييكدية كأبطميا دينيا
كتاريخيا ،كمف خبلؿ الكتاب المقدس عند الييكد.

 -3الفا اربي ،الصحاح تاج المغة كصحاح العربية  ،1851/5كابف منظكر ،لساف العرب  ،701/11إبراىيـ مصطفى
كآخركف ،المعجـ الكسيط .990/2

 -4انظر :المسيرم ،مكسكعة الييكد كالييكدية كالصييكنية .159/4
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ػاف لعبػادة اهلل تعػالى،
كالمس ي
ػجد :مك ه
بالييكؿ؟!!

()1

ػجد فػي السػكرة الكريمػػة
فكيػؼ ييفسَّػ ير المس ي

يخ َّ
أف ىنالػػؾ ى ػػيكبلن بنػػاهي نبػػي اهلل س ػػميماف  ،كمػػا أى َّكػ ػ ىد
ب -لػػـ يػػذكر الت ػػار ي
ػاء اآلثػار الػػذيف لػـ ىيعثػركا عمػى ِّ
أم أثػ وػر ييػ ىدلِّ يؿ عمػى ذلػؾ ،فضػبلن
عمػى ذلػؾ عمم ي
أف يقػػاؿ َّ
بأن ػو ىػػك المسػػجد األقصػػى )2(،فالييكػػؿ المزعػػكـ ىػػك مػػف خيػػاؿ
عػػف ٍ
اؿ عمم ػ ً
اليي ػػكد ال ػػذم رس ػػمكه ليبرىنػ ػكا أحقي ػػتيـ ف ػػي بي ػػت المق ػػدس ،كم ػػف أقػ ػك ً
ػاء

يخ التي تي ِّ
ؤك يد ذلؾ ما يمي-:
التَّار ً

َّ
ػالـ آثػ و
ػار ييػػكدم عمػػى َّأن ػو ال صػػمةى لمييػػكد
 أىك ػ ىد يس ػرائيؿ فنكمشػػتايف ،كىػػك عػ يػاءه عم ػػى
عـ الدكلػ ػةي العبريػ ػةي بن ػ ى
بمدين ػػة الق ػػدس أك بالمس ػػجد األقص ػػى ال ػػذم ت ػػز ي
أنقػ ً
ػاض ىيكػػؿ سػػميماف ،مشػػي انر الػػى َّ
ػكد لػػو،
ػرد خ ارفػ وػة ال كجػ ى
أف ىػػذا الييكػ ىػؿ مجػ ي
أم شػك و
حيث َّ
اىد تاريخي وػة أك أثري وػة عمػى
إف
عمماء اآلثار الييكد لـ يعثركا عمػى َّ
ى
َّ
عالـ آث و
ػار ييػكدم ،عمػى َّأنػو
ىيكؿ سميماف .كما أى ىكد مائيريف دكؼ ،كىك أيضان ي
ػاؿ مػ ػػف َّ
ػفؿ الحػ ػػرـ القدسػ ػػي
أف بقايػ ػػا «الييكػ ػػؿ» مكجػ ػػكدةه أسػ ػ ى
ال صػ ػػحةى لمػ ػػا ييقػ ػ ى
الشريؼ.

()3

 تقػػكؿ الكاتب ػةي األمريكي ػةي "غ ػريس ىالسػػؿ"  -كالتػػي التقػػت بالعديػ ًػد مػػف عممػػاءاآلثػػار كالبػػاحثيف مػػف الييػػكد كاألمريكػػاف الميتمػػيف ببنػػاء الييكػػؿَّ -
ػاء
"إف عممػ ى

أم و
األك يؿ كالثاني".
اآلثار لـ يجدكا َّ
كاف يقعي الييك يؿ َّ
أيف ى
يشير إلى ى
أثر ي

()4

 -1انظر :ابف سيده ،المحكـ كالمحيط األعظـ .261/7

 2لبلستزادة كاالطبلع عمى شيادات بعض عمماء التاريخ في ذلؾ .انظر :الرقب ،الييكؿ الييكدم المقدس خرافات ببل حدكد،
ص ،54-44كالفني ،كالنمرم ،ماذا يجرم عبر طبقات المسجد األقصى كالصخرة المشرفة ص .204-202

 3انظر :كراسنة ،ربا2001 .ـ 28 ،يكليك .دراسة جديدة :بنك إسرائيؿ لـ يدخمكا فمسطيف ،ربى ك ارسنة ،جريدة الشرؽ
األكسط ،العدد .8278

 -4ىالسؿ ،النبكءة كالسياسة ص .100
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ج -كلػ ػػك سػ ػػمَّمنا –جػ ػػدالن -ب ػ ػ َّ
ػجد األقصػ ػػى ى ػ ػك الييكػ ػػؿ المزعػ ػػكـ كمػ ػػا
أف المسػ ػ ى
التناقضات التاليةه-:
المحاذير ك
يمزـ منو
ي
ي
يزعمكف ،فيذا ي
َّ -1
ػي اهلل
ػحاب ىػػذه الخ ارفػػة ،كػػاف عمػػى يػ ًػد نبػ ِّ
ػذكر أصػ ي
إف بنػ ى
ػاء الييكػػؿ ،كمػػا يػ ي
ػجد األقص ػػى فقػػد يبن ػػي -كمػػا ذكرن ػػا
سػػميماف  ،كلػػذلؾ نس ػػبكه لػػوَّ ،
أمػ ػا المسػ ي

آنف ػان -قبػػؿ عيػػد سػػميماف  ،كبنػػاء سػػميماف  لػػو كػػاف تجديػػدان ال تأسيس ػان،
ػكد المس ً
ػجد األقصػى سػابقان لكج ً
ػكد الييكػؿ الخ ارفػي ،فكيػؼ
كعمى ذلؾ يكػكف كج ي

فس ير بو؟!!
يي َّ
 -2قػػكليـ ىػػذا يعنػػي َّ
ػجد األقصػػى ذك المكانػػة العظيمػػة عنػػد المسػػمميف
أف المسػ ى
ػكد ،كل ػػـ يق ػػـ المس ػػممكف بع ػػد ذل ػػؾ بإع ػ ً
غي ػػر مكج ػ و
ػادة بنائًػ ػو بع ػػد ف ػػتح ًيـ لمك ػ ً
ػاف
ي
ً
ػكؿ األقصػى الس ِّػي ىما َّأنىنػا متفقػكف
كجكده!! بؿ ما الفائدةي مف القتاؿ مع الييػكد ح ى
في ذلؾ؟!!
اء ىػػذا االعتقػػاد سػػكل مسػ ً
كمػػف الظػػاىر َّأن ػو ال طائػ ىػؿ مػػف كر ً
ػاعدة الييػػكد فػػي

إع ػ ً
ػادة بنػػاء الييكػػؿ المزعػػكـ بعػػد ىػػدميـ لممسػػجد األقصػػى المبػػارؾ ،بً يح َّج ػ ًة َّأنػػو
ىك المسػجد األقصػى ،الػذم بنػاه المسػممكف عمػى أنق ً
ػاض الييكػؿ )1(،باإلضػافة

إل ػػى َّ
ػكف أيضػ ػان اس ػ ىػـ المس ػػجد األقص ػػى عم ػػى الييك ػػؿ المزع ػػكـ
أف اليي ػ ى
ػكد ييطمق ػ ى
()2
إف َّ
ؽ ِّ
افض مػع اليي ً
ػيع ًة الػرك ً
دؿ فيػك ىيػدؿ عمػى تىكافيػ ً
ػكد فيمػا
عندىـ ،كىذا ٍ
الش ى
ًذىبكا إليو.

 -1كمما يؤكد لي ىذا االحتماؿ َّ
أف ىنالؾ بعضنا مف الركايات الشيعية التي تفيد بإقرارىـ بكجكد الييكؿ ،كربط إعادة بنائو
بخركج الميدم المنتظر عندىـ –كما سأذكر ذلؾ الحقان.-

 -2انظر :القدكمي ،مصطمحات ييكدية احذركىا ص .49-48
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القسم الثاني
مكانة وفضل املسجد األقصى عند الشِّيعَة "االثنا عشرية"
أف ِّ
ػيعةى "االثنػػا عشػرية" اختمفػكا فػػي مػػكقفيـ مػػف مكػ ً
ىذكرنػػا آنفػان َّ
ػاف المسػػجد
الشػ ى
َّ
كسػػمَّـ ،كلكػػف بغػ ً
ػض َّ
النظػ ًػر عػػف
األقصػػى ،مسػػرل رسػػكؿ اهلل صػػمى اهلل عميػػو ى
كجد مكانةه أك فضػ هؿ لممسػجد األقصػى المكج ً
ػكد
االختبلؼ بينيـ في ذلؾ ،ىؿ ت ي
في فمسطيف عندىـ؟ ىذا ما سنك ً
ً
خبلؿ ىذا القسـ.
ض ىحو
ىيى

فضؿ بيت المقدس:
تبي ُف
ايات شيعي ٌة ِّ
َ
أولً :رو ٌ
بعض الركايػات الشػيعية التػي تشػير إلػى كج ً
ً
ػكد فض وػؿ لممسػجد
كجكد
نكر
ى
ي
ال ن ي
األقصى المبارؾ ،كىي كما يمي-:
قصر مف قصور الجنة :عف ً
أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب  قػاؿ:
ُ -1
ً
قصكر َّ
ػجد
المسجد الحراـ ،
الجنة في الدنيا :
"أربعةه مف
كمسجد َّ
الرسػكؿ ،كمس ي
ي
ي
بيت المقدس ،كمسجد الككفة".

()1

 -2فضػػؿ الصػػًلة فيػػو :ذكػػر الفقيػػاء كالمحػػدثكف مػػف ِّ
ػاب اسػػتحباب
ػيعة بػ ى
الشػ ى
الصبلة في بيت المقػدس )2(،حيػث ذكػركا َّأنػو مػف المسػاجد األربعػة التػي تىعػد يؿ
ػؼ ص و
أف الصبلةى فيو تى ً
الفريضةى فيو حجةن ،كالنافمةي تىعد يؿ عمرةن )3( ،ك َّ
ػبلة،
عد يؿ أل ى
()4
و
س تى ً
المقى َّد ً
صبلة ."...
ألؼ
عد يؿ ى
فعف عمي  قاؿ" :صبلةي في البيت ي

 -1الطكسي ،األمالي ص .369

-2انظر :العاممي ،كسائؿ الشيعة  ،290-289/5كالطبرسي ،مستدرؾ الكسائؿ .431-430/3

 -3عف أبي جعفر  قاؿ" :المساجد األربعة المسجد الحراـ كمسجد الرسكؿ صمى اهلل عميو كآلو ،كمسجد بيت المقدس،
كمسجد الككفة ،يا أبا حمزة الفريضة فييا تعدؿ حجة ،كالنافمة تعدؿ عمرة " .الصدكؽ ،مف ال يحضره الفقيو.229/1 ،

 -4الصدكؽ ،ثكاب األعماؿ ص .31-30
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 -3مف خيرة بقاع اْلرض :عف النبي صمَّى اهلل عميو كآلو قاؿَّ :
"إف اهلل تبػارؾ
بعة ،كمف األنبياء أر و
بعة ،كمف المبلئكة أر و
كتعالى اختار مف الكبلـ أر و
بعة ،كمػف
ى
بعة ،كمف الشيداء أر و
الصادقيف أر و
بعة ،كمف النساء أربع وػة ،كمػف الشػيكر أربع وػة،
و
فم َّكػ ػةي،
أمػ ػا خيرتيػ ػو م ػػف البًق ػ ً
بعػ ػا ......ك َّ
كم ػػف األي ػػاـ أربع ػػة ،كم ػػف البق ػػاع أر ن
ػاع ى
()1
َّ
نكر بالككفة."...
كفار الت ي
كالمدينةي ،كبيت المقدس ،ى
 -4قبمػػة المسػػمميف اْلولػػى :عػػف معاكيػػة بػػف عمػػار قػػاؿ :قمػػت ألبػػي عبػػد اهلل
صرؼ رسك يؿ اهلل صمَّى اهلل عميو كآلو إلى الكعبة؟ قاؿ :بعد رجكعػو
 :متى
ى
مف بدر ،ككاف يصمي في المدينة إلى بيت المقدس سبعة عشر شي انر ،ث َّػـ أيعي ىػد
إلى الكعبة" )2(،ولكف مف ِّ
تكوف ىذه الفضيم َة مػف فضػائؿ
أف
يعة مف ينكر ْ
َ
الش َ

يعدىا مثمب ًة لو .يقكؿ محمػد العػامميَّ :
المسجد اْلقصى ،بؿ ُّ
ػي األعظ ىػـ
"إف النب َّ
صػػمَّى اهلل عميػػو كآلػػو لػػـ يكػػف ي ػر ً
ػكف
تض المسػ ى
ػجد األقصػػى فػػي فمسػػطيف بػ ٍ
ػأف يكػ ى
ػؾ ِفػػي
ػب َو ْج ِيػ َ
قبم ػةن لػػو ل َّم ػا كػػاف يصػػمي إلػػى جيتػػو بقكلػػو تعػػالى :قَػ ْػد َنػػرى تَ َقمُّػ َ
السػ ِ
سػ ِ
ػج ِد ا ْل َح ػرِاـ[ البق ػرة:
َّ
ػؾ َ
ػؾ ِقْبمَ ػ ًة تَْرضػػاىا فَػ َػو ِّؿ َو ْج َيػ َ
ػماء َفمَ ُن َولِّ َي َّنػ َ
ش ػ ْط َر ا ْل َم ْ
 ،]144كلػػك كػػاف مرضػػيان لم ػا كػػاف سػػاخطان عمػػى التَّكجػ ًػو إلػػى كعبػ ًػة الييػ ً
ػكد فػػي
ى
()3
المسجد األقصى!..؟".
ػات السػ ً
ػض الركايػ ً
إف مػػف معممػػي ِّ
ػرفض كيطعػ يػف فػػي بعػ ً
بػػؿ َّ
ػابقة
ػيعة مػػف يػ ي
الشػ ى
كالتي تىدؿ عمى فضؿ بيت المقدس ،فقد ذكػر الشػيعي المػدعك ياسػر الحبيػب -
ً ً
مف معممي ِّ
المق ً
ػدس
الش ى
يعة المعاصريفَّ -أنو لـ ىي ًرٍد عف األئمة في فضػؿ بيػت ى
ػؼ صػ ػ و
ػبلث ركاي ػ و
ػات فق ػػط ،األكل ػػى :تفي ػػد ب ػ َّ
ػبلة،
إالَّ ث ػ ي
ػأف الص ػػبلةى في ػػو تىع ػػد يؿ أل ػ ى
 -1الركاندم ،النكادر ص .261-260

 -2الحر العاممي ،كسائؿ الشيعة .298/4

 -3العاممي ،محمد ،المسجد األقصى في السماء المعمكرة كليس في األرض ،مكقع مركز العترة الطاىرة لمدراسات كالبحكث.
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كالثانيةَّ :أنو مف المساجد األربعة التي تىعد يؿ الفريضةي فيو ىح ىجػةن ،كالنافمػةي عمػرةن،
أمػا الثالثػػةَّ :أنػو مػػف قصػػكر َّ
الركايػػات:
َّ
ػاؿ بعػػد ذكػ ًػره لتمػ ًػؾ ِّ
الجنػػة فػػي الػػدنيا ،ثػ َّػـ قػ ى
ػات المشػ ً
"أم ػا سػػائر الركايػ ً
ػحكنة بالفضػ ًػؿ الكبيػ ًػر ليػػذا المسػػجد فكميػػا مػػف طري ػ ً
ؽ
َّ
ي
الركاي ػةى األكلػػى المزبػػكرةى ىػػي مركي ػةه عػػف السػػككني ،كىػػك
المخػػالفيف ،بػػؿ حتَّ ػى ِّ
ى
عامي أيضان ،فبل تىبقىى لنا سكل رك ً
حمزة الثَّمالًي ،كركايػة عمػي بػف عمػي
اية أبي ى
بف رزيف (أم الركاية الثانية كالثالثة)".

()1

ثانياً :روايات شيعية تطعف في مكانة بيت المقدس:
الشيعة مف ِّ ً
ػدح فػي مكان ًػة األقصػى ،كمػف ذلػؾ مػا
ذكر
الركايات ما ىيق ي
عمماء ِّ ى
ي
ى
الشػيعة بػاعتراؼً
صػح الكت ً
ػب عنػد ِّ ى
ركاهي الكميني فػي كتابًػو الكػافي  -الػذم ىػك أى ى
عممػػائًيـ  -بػ َّ
ػت المقػػدس ييقػػاؿ لػػو فػػي األصػػؿ حظي ػرةي المحاريػػب ،كأى ػ يؿ
ػأف بيػ ى
الش ً
ِّ
ػرت
ػاء فػي ِّ
أبدليكه ببيت المقدس ،حي ي
رؾ ىـ ىمف ى
ػت لػو :أيخب ي
الركايػة" :فقم ي
ػث ج ى
ً
عندؾ اسمان مػف أس ً
ػماء اهلل تيبمػ ي بػو فػي ك ِّػؿ ي و
َّ
أف ى
ػكـ كليمػة ىبٍيػت المقػدس كترجػعي
ػرؼ بي ػػت المق ػػدس؟ قم ػػت :ال أع ػ ي َّ
ً
ػت
ػي :كى ػػؿ تع ػ ي
ػرؼ إال بي ػ ى
ي
ى
إل ػػى بيتػ ػؾ ،فق ػػاؿ ل ػ ى
المقدس الذم بالشاـ؟ قاؿ :ليس بيت المقدس َّ
ػت
المق َّػد يس ،كىػك بي ي
كلكنػو البي ي
ػت ي
ً
سمعت بو إلى يكمي ىػذا فيػك
أما ىما
آؿ محمد صمَّى اهلل عميو كآلو ،فقمت لوَّ :
ى

ػب األنبيػػاء ،كانمػػا كػػاف يقػػاؿ ليػػا :حظي ػرة
بيػ ي
المقػػدس ،فقػػاؿ لػػي :تمػػؾ محاريػ ي
ػت ي
المحاريػ ػػب ،حتػ ػػى جػ ػػاءت الفت ػ ػرة التػ ػػي كانػ ػػت بػ ػػيف محمػ ػػد كعيسػ ػػى صػ ػػمَّى اهلل
عمييمػػا ،كقػػرب الػػببلء مػػف أىػػؿ الشػػرؾ ،كحمَّ ػت َّ
ػات فػػي دكر الشػػياطيف،
النقمػ ي
فحكل ػكا كبػ َّػدلكا كنقم ػكا تمػػؾ األسػػماء ،كىػػك قػػكؿ اهلل تبػػارؾ كتعػػالى  -الػػبطف آلؿ
َّ

ردا عمى سؤاؿ حكؿ رتبة بيت المقدس بالنسبة لمشاىد أئمة الشيعة االثنى عشر ،مكقع القطرة.
 -1ياسر الحبيب ،في إجابتو ن

43

آبػاؤ ُك ْـ مػا أَْن َػز َؿ
محمد كالظير مثػؿ : -إِف ِى
س َّػم ْيتُ ُموىا أَْنػتُ ْـ َو ُ
ػي إَِّل أ ْ
ػماء َ
َس ٌ
ْ َ
()2()1
ِ
س ْم ٍ
طاف[ النجـ."... ]23 :
المَّ ُو ِبيا م ْف ُ

تفضيؿ اْلماكف المقدسة الشيعية عمى المسجد اْلقصى:
إضػػافة إلػػى َّأنػو عنػػد مقارنػ ًػة ً
ػاع
الركايػػات السػػابقة -التػػي ييحػػاك يؿ كثيػهػر مػػف أتبػ ً
الم ػ ً
ػداع المس ػػمميف بي ػػا َّ
مكانػ ػ وة
أف المس ػ ى
ػذىب الش ػػيعي خ ػ ى
ػاحب ى
ػجد األقص ػػى ص ػ ي
()3
ً
مكانػ ًة كفض ًػؿ األمػاكف
ػير إلػى ى
عندىـ -مع غيرىا مف ركايات القكـ التػي تش ي
المقى َّد ىسػ ػ ًة عن ػػدىـ نبلحػ ػظي َّأنػ ػو ال مكانػ ػةى لممس ػػجد األقص ػػى عن ػػد ِّ
ػيعة "االثن ػػا
الش ػ ى
ي
ً
ً
َّ
مكانػة غيػره مػػف األمػػاكف المقدسػة الكثيػرة عنػػدىـ ،بػ ٍػؿ نجػ يػد أنيػػا
عشػرية" مقابػ يؿ ى
الش ً
حد ِّ
ً
بعض األماكف إلى ِّ
رؾ باهلل تعالى.
تص يؿ في
نجد فػي ركاي ً
ػات أىئً َّمتًنػا عمػييـ السػبلـ
قاؿ
المعمـ الشيعي ياسر الحبيب" :كال ي
ي
مػػا يػػكحي بػ َّ
الم ٍقػ ًدس تمػػؾ الخصكصػػية االسػػتثنائية العاليػػة ،كمػػا نجػ يػدىا
ػأف لبيػػت ى
لممسجد الحراـ ،أك المسجد النبكم ،أك مسػجد الككفػة ،أك الحػائر الحسػيني ،بػؿ

 -1الكميني :الكافي ،كتاب الحجة /باب مكلد اإلماـ أبي الحسف مكسى بف جعفر عمييما السبلـ ،484-481/1 ،ح.5

 -2قاؿ المجمسي في شرحو لمركاية السابقة" :كالحاصؿ أنو ليس الذم بالشاـ اسمو المقدس كلكف المسمى ببيت المقدس ىك
البيت المقدس المنزه المطير ،كىك بيت آؿ محمد صمى اهلل عميو كآلو كسمـ الذم أنزؿ اهلل فييـ :إًنَّما ير ي َّ ً ً
ب ىعٍن يك يـ
ًيد الموي ليي ٍذى ى
ى ي
ير[ األحزاب .]33:المجمسي ،مرآة العقكؿ  .58/6كقاؿ المازندراني في شرحو" :سألو عف
ط ًي نا
طي ىِّريك ٍـ تى ٍ
ِّج ىس أى ٍى ىؿ اٍلىبٍي ًت ىكيي ى
الرٍ
محمد صمى اهلل عميو كآلو ،كحممو الراىب عمى معنى آخر معركؼ عنده كىك بيت
بيت المقدس كأراد بو معنى ىك بيت آؿ ٌ
المقدس الذم بالشاـ فرد عميو بأف ىذا البيت ليس بيت المقدس في األصؿ كانما كاف يقاؿ لو :حظيرة المحاريب ثـ بدلو أىؿ

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

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

لؤلقصى كقد ذكر المؤلؼ في نفس الكتاب بعض مف الركايات اآلنفة الذكر ،كالتي تفيد َّ
أف المسجد األقصى مسرل رسكؿ اهلل
أم رك و
ً
بتفضيؿ المسجد األقصى
تفيد
صمى اهلل عميو كسمـ في السماء ،باإلضافة إلى أنَّو كغيره مف عمماء الشيعة لـ يذكر َّ
اية ي

عمى غيره مف األماكف المقدسة عندىـ ممَّا سأذكرىا الحقان كم ً
سجد الككفة كقبكر أىئمتيـ كغيرىـ!!!
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نج ػ يػد َّ
أف ش ػػيخنا الكمين ػػي -رضػ ػكاف اهلل تع ػػالى عمي ػػو  -عن ػػدما ىيعق ػ يػد ف ػػي كتاب ػػو
الكػػافي فص ػبلن فػػي ذكػ ًػر فض ػ ًؿ المسػػاجد التػػي حػ َّ
ػث األئم ػةي عمػػييـ السػػبلـ عمػػى
زيارتيا كالصبلة فيياَّ ،
ػجد قبػاء ،كمسػجد
يذكر
مساجد كثيرةن؛ مػف بينيػا مس ي
ى
فإنو ي
األحػزاب ،كمسػػجد الفضػػيخ ،كمسػػجد الفػػتح ،كمسػػجد الغػػدير ،بػػؿ كحتػػى مشػربة

أـ إب ػراىيـ ،ىػػذا فض ػبلن عػػف مسػػجد السػػيمة ،كمسػػجد الككفػػة ،كالمسػػجد الح ػراـ،
كالمسػػجد النبػػكم ،ككسػػط كػػؿ ىػػذه الركايػػات ال تى ًج ػ يد ىنػػاؾ ركاي ػةن كاحػػدةن يركييػػا

ً ً
ً
الم ٍق ػ ًدس" )1(،كقػػاؿ محمػػد العػػاممي" :فمػػا ىػػي
الكمينػػي فػػي فضػػؿ مسػػجد ىبٍي ػت ى
بقي ػ ًة المسػػاجد المعظَّم ػ ًة كمسػ ً
ً
ػطيف عػػف غي ػرًه مػػف َّ
ػجد الككفػػة
المي ػزةي لمسػػجد فمسػ ى
ي ى
ً
األخبار الشريفةي ً
بعمك فضمًو عمى ً
ػكز
سائر
الذم كردت
المساجد  ...كما الى يج ي
ي
فضؿ ىكر ً
ً
ً
الن ً
إغفا يؿ َّ
األرض التػي ىكىرىد فىضػمييا
قاع
ظر عف يعمي ًك
ام ًة بً ً
ببلء عمى ىع َّ
ػيـ فػػي األخبػػار الصػػحيحة ،التػػي ىرىكل قسػػمان منيػػا ابػػف قكلكيػػو القمػػي فػػي
العظػ ي
القيـ "كامؿ الزيارات" َّ
كتابو ِّ
بأف تيرىبةى كرببلء أفض يؿ مف تيرىب ًة الكعبػة ،فى ًمػف ذلػؾ
ما ركاه عف ابف أبي يعفكر ،قاؿ :سمعت أبا عبد اهلل عميػو السػبلـ يقػكؿ لرج وػؿ
أمػا تىعم يػـ َّ
آمنػا مباركػان قبػؿ
أف اهلل اتَّخػ ىذ كػرببلء حرمػان ن
مف مكاليػو ...... :ى
كيحػؾ ى
()2
أف ىيتخ ىذ مكةى حرمان".
ٍ

ؽ كاألماكف التي ييقىًد يسيا ِّ
العديد مف المناط ً
َّ
ت ليػا
إف ىنالؾ
يعة َّ
ي
مما لـ تى يثب ٍ
الش ى
َّ
ً
َّأيػةي مكانػ وػة فػػي كتػ ً
كسػػمَّـ ،بػػؿ
ػاب اهلل تعػػالى كال فػػي يسػَّنة رسػػكلًو صػػمى اهلل عميػػو ى
الشػ ػ ً
حكىػ ػا م ػػف القداس ػ ًػة ك َّ
رؼ م ػػا ل ػ ٍػـ تىحػ ػظى ب ػػو ال ىكعبػ ػةي
كغ ػػالكا ف ػػي تقديس ػػيا ،ك ى
من ى
المشرفةي ،كالمدينةي المنكرةي ،كمنيا:

 -1ياسر الحبيب ،في إجابتو ردان عمى سؤاؿ حكؿ رتبة بيت المقدس بالنسبة لمشاىد أئمة الشيعة االثنى عشر ،مكقع القطرة.
 -2جعفر بف محمد بف قكلكيو ،كامؿ الزيارات ص .449
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مسجد الكوفة:
أولً:
ُ

الشيعة كثير مف ِّ ً
ً
العديد مف يك ً
تشير إلى أى َّ
فضمي ًة
تكجد في
ي
ه
تب ِّ ى
الركايات التي ي
ً
ً
المسجد األقصى عندىـ ،أذكر منيا ما يمي-:
مسجد الككفة عمى

 -1مسجد الكوفة أفضؿ مف المسجد اْلقصى :كمف تمؾ الركايات ما يمي-:
أ -ركل العياشػػي عػػف رجػ وػؿ عػػف أبػػي عبػػد اهلل  قػاؿ" :سػػألتيو عػػف المسػػاجد

ػجد
ػجد الرسػ ػػكؿ ،قمػ ػػت :كالمسػ ػ ي
التػ ػػي ليػ ػػا الفض ػ ػ يؿ فقػ ػػاؿ :المسػ ػػجد الح ػ ػر ياـ كمسػ ػ ي
ً
ً
م رسػك يؿ اهلل صػمَّى اهلل
مت ف ىػداؾ؟ فقػاؿ :ى
األقصى يجع ي
ذاؾ فػي السَّػماء إليػو أي ٍسػ ًر ى
ً
المقػ ًػد ً
إف َّ
عميػػو كآلػػو فقمػػتَّ :
ػجد الككفػػة
س؟ فقػػاؿ :مسػ ي
الن ػاس يقكلػػكفَّ :إن ػو بيػػت ى
أفضػ يؿ منػػو" )1(.فيػػذه الركايػةي صػريحةه جػدان فػػي إثبػػات َّ
ػجد الككفػ ًػة أفضػ يؿ
أف مسػ ى
مف المسجد األقصى عند ِّ
يعة .قػاؿ محمػد العػاممي فػي تعقيب ًػو عمػى الركايػة
الش ى
أف الفضػ ىػؿ َّإنمػػا ىػك لمسػ ً
ػفت عػف َّ
ػجد الككفػػة
السػابقة" :فيػػذهي الركايػةي الشػريفةي كشػ ٍ
ً
ػبلـ اهلل عميػو عػف
أمير
ي
كليس لممسجد في فمسطيف  ..مف ىنا نيى ي
المؤمنيف س ي
الرحػ ً
ػاؿ إلػػى فمسػػطيف لمزيػػارة ،كأمػ يػره بمسػػجد الككفػػة الػػذم فيػػو كػػؿ الفىضػ ًػؿ
شػ ِّػد ِّ
()2
ك ً
البركة."...

ػاء رجػ هؿ إلػى أميػر المػػؤمنيف
ب -ركل الكمينػي عػف أبػي عبػػد اهلل  قػاؿ" :ج ى
ً
ؾ يا أمي ىػر المػؤمنيف
مسجد الككفة ،فقاؿ:
ات اهلل عميو كىك في
السبلـ عمي ي
صمك ي
ي
كرحمةي اهلل كبركاتيو ف َّ
ػى
اؾ ِّإنػي
ػت ًفػ ىد ى
أردت المس ى
ي
ػرد عميػو ،فقػاؿ :يجعم ي
ػجد األقص ى
كدع ػ ػؾ ،فقػ ػػاؿ لػ ػػو :كأم شػ ػ و
أردت بػ ػػذلؾ؟ فقػ ػػاؿ:
ػيء
ى
فػ ػ ي
ػأردت أف أيس ػ ػمِّ ىـ عميػ ػػؾ كأي ً ى
ي
الفضػ يؿ جعمػػت فػػداؾ ،قػػاؿ :فىبًػ ٍع راحمتىػؾ ،ككػ َّػؿ زًادؾ ،كصػ ِّػؿ فػػي ىػػذا المسػػجد،
 -1العياشي ،تفسير العياشي  ،280/2كالمجمسي ،بحار األنكار .405/97

 -2العاممي ،محمد .المسجد األقصى في السماء المعمكرة كليس في األرض ،مكقع مركز العترة الطاىرة لمدراسات كالبحكث.
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فإف الصبلةى المكتكبةى فيو حجةه مبركرةه ،ك َّ
َّ
النافمةي عمرةه مبركرةه ،كالبركةي فيػو عمػى
اثني عشػر مػيبلن ،يمينػو يمػف كيسػاره مكػر ،كفػي كس ً
ػيف
ػيف مػف يدى وػف ،كع ه
ػطو ع ه
ي
ي
ي ه
ى
كعيف مف م و
يف مف و
مف لى و
ػاء طي هػر لممػؤمنيف ،منػو
اب لممؤمنيف،
ماء ،شر ه
ه
كع ه
بف ،ى
ػكؽ ،كصػػمَّى فيػػو سػػبعكف نبي ػان
سػػارت سػػفينةي نػػكح ،ككػػاف فيػػو نًسػ هػر كيغػ ه
ػكث كيعػ ه
ػركب بمس و
ػألة
كسبعكف كصيان ،ىأنا ي
أحدىـ ،كقاؿ بيده في صػدره ،مػا دعػا فيػو مك ه
()1
َّ
و
َّ
الم ىع َّمػ يـ
فػػي حاجػػة مػػف الحػكائج إال ى
أجابػو اهلل كفػ َّػرج عنػػو كربتىػو" ،كقػػد اسػػتدؿ ي
ياسر الحبيب بيػذه الركاي ًػة عمػى ك ً
ػكف المسػجد األقصػى مفضػك هؿ ِّ
بالنسػبة لغيػرًه
ي
الش ػر ً
مػػف المسػ ً
ػاجد َّ
ػؼ َّ
ات اهلل
يفة عنػػدىـ ،فقػػاؿ" :فىييىن ػا تى ػ ىرل كيػ ى
أف األميػ ىػر صػػمك ي
ً
ػح شػرعان ،كىػك
ؼ َّ
الر ى
ص ىر ى
جؿ عف قصػده بيػت المقػدس إلػى مػا ىػك أرج ي
عميو قد ى
ػجد الككفػة أكثػر فضػبلن كشػرفان مػف المس ً
ػجد
التَّعب يد في مسجد الككفة ،فيككف مس ي
ى
()2
األقصى".
الرحػا ُؿ :كقػاؿ أمي يػر
شػ ُّد إلييػا ِّ
أحد المسػاجد الثًلثػة التػي تُ َ
ج -مسجد الكوفة ُ
ً
ثبلثة مسػاجد :المسػجد الحػراـ ،كمسػجد
الرحا يؿ إالَّ إلى
المؤمنيف " :ال تي ٌشد ِّ
()3
ػجد
رت ىػذه الركايػةي مس ى
رسكؿ اهلل صمَّى اهلل عميػو كآلػو ،كمسػجد الككفػة" .ىذ ىكػ ٍ

ػجد األقصػى ،كىػذا
الككفة مف المساجد التي تي ىشد إلييػا ِّ
ذكر المس ى
الرحػا يؿ ،كلػـ تىػ ٍ
ً
يعد ىدليبلن عمى ً
الككفة عمى المسجد األقصى المبارؾ.
مسجد
تفضيمًيـ
ى
ي

وسػمَّـ لمسػجد الكوفػة فػي رحمػة إسػرائو :قػاؿ
د -زيارة النبي صمَّى اهلل عميػو َ
ػالح كال نبػ وػي إالَّ كقػػد صػػمَّى فػػي مسػػجد ككفػػاف،
الصػػادؽ " :مػػا مػػف عبػ وػد صػ و
-1الكميني :الكافي ،كتاب الصبلة /باب فضؿ المسجد األعظـ بالككفة كفضؿ الصبلة فيو كالمكاضع المحبكبة فيو-491/3 ،

 ،492ح ،2كابف قكلكيو ،كامؿ الزيارات ص  ،81-80كالمجمسي ،بحار األنكار .404-403/97

ردا عمى سؤاؿ حكؿ رتبة بيت المقدس بالنسبة لمشاىد أئمة الشيعة االثنى عشر ،مكقع القطرة.
 -2ياسر الحبيب ،في إجابتو ن
 -3الصدكؽ ،مف ال يحضره الفقيو ،باب حد مسجد الككفة كفضميا ،231/1 ،كالعاممي ،كسائؿ الشيعة.257/5 ،
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َّ
حتَّػى َّ
كسػػمَّـ لمػػا أي ٍس ػ ًرم بػػو قػػاؿ لػػو جبرئيػػؿ:
أف رسػ ى
ػكؿ اهلل صػػمى اهلل عميػػو كآلػػو ى
رسكؿ اهلل الساعة؟ قاؿ :ال ،قاؿ :أنت مقاب يؿ مس ً
ػجد ككفػاف،
أنت يا
ى
ى
أتدرم أيف ى
قػػاؿ :فاسػػتأذف لػػي رِّب ػي حتٌػى آتي ػو فأي ً
ػتأذف اهلل َّ
عزكجػ َّػؿ
ص ػم ىي فيػػو ركعتػػيف ،فاسػ ى
ى
ىي ى
فأىًذ ىف لو ،فىيػبطى فصػمَّى فيػو ركعتػيف ،كا َّف قبمتىػو لركض وػة مػف ريػاض الجنػة ،كا َّف
و
لركضة مػف ريػاض الجنػة ،كا َّف ميسػرتىو ركضػةه مػف ري ً
ػاض الجنػة ،كا َّف
ميمنتىو
مؤخ ىره ركضةه مف ر ً
َّ
عد ىؿ بػألؼ صػبلة،
الجَّنة ،كا َّف الصبلةى المكتكبةى فيو لتي ى
ياض ى
و
كا َّف َّ
ػكس في ػػو بغي ػ ًػر ت ػػبلكوة كال ذك ػ وػر
النافمػ ػةى لتيع ػ ىػد ىؿ بخمس ػػمائة ص ػػبلة ،كا َّف الجم ػ ى

أف َّ
عبػػادةه ،كلػػك عمػ ىػـ َّ
اس مػػا فيػػو ألىتىػ ٍكهي كلػػك ىحٍب ػ نكا" )1(،كذكػػرت الركاي ػةي َّ
ػي
النبػ َّ
الن ػ ي
صمَّى اهلل عميو كسمَّـ زار في ً
قبؿ زيارتػو
رحمة إسرائًو
مسجد الككفة كصمَّى فيو ى
ى
ى ى

لممسػػجد األقصػػى ،كذكػػرت أيض ػان بعض ػان مػػف فضػػائؿ مسػػجد الككفػػة منيػػاَّ :أن ػو
ػؼ ص و
أمػا َّ
ػبلةَّ ،
النافمػةي
ركضػةه مػف ريػاض الجنػة ،كصػبلةي الفريضػة فيػو تىع ًػد يؿ أل ى
و
فىتى ً
كمجرد الجمكس فيو ييعد عبادةن!!!.
صبلة،
عد يؿ خمسمائةى
ي

ثانياً :قبور اْلئمة:
تيعد زيارةي قبكر األئمة عنػد ِّ
ػيعة فريضػةن مػف فػرائض ديػنيـ ،فيػي تضػاىي
الش ى
ركف الحج إلى بيت اهلل الحراـ ،بؿ تفكقيػو كتزي يػد عميػو أجػ انر كمكانػةن ،فقػد
عندىـ ى
()2
أسػػرفكا فػػي ذكػػر العديػػد مػػف الركايػػات المكذكبػػة فػػي فضػػائؿ كث ػكاب زيارتيػػا.
ِّ
ػكف
قػ ػػاؿ شػ ػػيخ االسػ ػػبلـ ابػ ػػف تيميػ ػػة رحمػ ػػو اهلل" :فتجػ ػػدىـ (أم الرافضػ ػػة) ييعطمػ ػ ى
كر فييػا اس يػمو ،فػبل ييصػمكف فييػا جمعػةن كال
ى
أمر اهلل ٍ
ػع ي
كيػ ٍذ ي
المساجد التي ى
أف تيرف ى
 -1المفيد ،المزار ص .9-8

 -2نجد َّ
أف كثي انر مف عمماء الشيعة مف أفردكا أبكابان في ثكاب كفضؿ زيارة مراقد األئمة ،كمف ذلؾ الكميني صاحب أصح

كتاب عند الشيعة أفرد لكؿ إماـ بابان في فضؿ زيارتو .انظر :الكميني  585-579/4كابف قكلكيو ،كامؿ الزيارات ص-79 :

 ،91كص ،342-220ص ،512-505 ،501-497كالبركجردم ،جامع أحاديث الشيعة .294-290/12
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جماع ػةن ،كلػػيس ليػػا عنػػدىـ كبيػ يػر يحرمػ وػة ،كا ٍف صػػمَّكا فييػػا صػػمَّكا فييػػا يك ٍح ػ ىدانان،
ِّ
َّ
المبني ػةى عمػػى القبػػكر ،فيعكفػػكف عمييػػا مشػػابيةن لممشػػركيف،
ػاىد
ػكف المشػ ى
ي
كي ىعظمػ ى

كما ىي يحج الحاج إلى البيت العتيؽ ،كمنيـ مف يجعؿ الح َّػج إلييػا
ى
كي يحج ى
كف إلييا ى
كف مػف ال ىيسػتغني ب ِّ
ػالحج إلييػا عػف الح ِّػج
أعظـ مف ً
الحج إلى الكعبة ،بؿ ىيسػب ى
ى
ً ()1
ً
الجمعػػة كالجماعػػة".
رضػو اهلل عمػػى عبػػاده ،كمػػف ال ىيسػػتىغني بيػػا عػػف ي
الػذم فى ى
ػات َّ
أف فػػييـ مػػف يػ ىػرٍك ىف الحػ َّػج إلييػػا أعظػ ىػـ مػػف الحػ ِّػج
كقػػاؿ أيض ػان" :كحػ َّػدثني الثِّقػ ي
اؾ بػاهلل أعظ ىػـ مػف عبػادة اهلل ،كىػذا مػف أعظ ًػـ
إلى البيت العتيػؽً ،في ىػرٍك ىف اإلشػر ى
()2
اإليماف بالطاغكت".
َّ
إلمامي ػة فػػي زمانً ػو)
ػاـ الخػػكئي (المرجػػعي األكبػ يػر لمشػػيعة ا
كعنػػدما تحػ َّػد ى
ث اإلمػ ي
ػتحباب الصػ ً
ً
ػبلة فػػي المسػػجد النبػػكم قػػاؿ بػ َّ
عػػف اسػ
ػأف الصػػبلةى فيػػو تىعػ ًػد يؿ عش ػرةى

ػؼ ص ػ و
آالؼ ص ػ و
ً
ػبلة ،بينم ػػا عن ػػد
ػبلة ،كالص ػػبلةي ف ػػي األقص ػػى كالككف ػػة تىع ػ ًػد يؿ أل ػ ى
ػتحباب الصػػبلة فػػي مشػ ً
ً
ػاىد األىئً َّم ػة قػػاؿ" :تيسػػتنحب الصػػبلةي فػػي
حديثً ػو عػػف اسػ
مشػ ً
كرد َّ
أف
ػاىد األىئً َّمػة عمػػييـ السػػبلـ ،بػػؿ قيػػؿ :إَّنيػػا أفضػػؿ مػػف المسػػاجد ،كقػػد ى

الص ػػبلةى عن ػػد عم ػػي  بم ػػائتي أل ػػؼ ص ػػبلة" )3(.أم َّ
أف الص ػػبلةى ف ػػي مس ػػجد
ً
َّ
الصبلة عند عمي!
كسمَّـ كالمسجد األقصى دكف
النبي صمى اهلل عميو ى

ثالثاً :تربة كربًلء:
ببلء عنػػد ِّ
أفضػػؿ مػػف الكعبػػة!!! ،كذلػػؾ فيمػػا يركم عػػف أبػػي
ػيعة
َ
الشػ ى
تيعػػد ك ػر ي
ػؽ الكعبػػة بأربعػػة كعش ػريف
ػؽ اهلل ك ػرببلء قبػػؿ أ ٍف يخمػ ى
جعفػػر َّ أن ػو قػػاؿ :خمػ ى
 -1ابف تيمية ،منياج السنة النبكية .474/1
 -2المصدر السابؽ .451/3

 -3الخكئي ،منياج الصالحيف .147/1
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ألػػؼ عػػاـَّ ،
ػؽ مقدس ػةن
ػؽ اهلل الخمػ ى
أف يخمػ ى
كقدسػػيا كبػػارؾ عمييػػا ،فمػػا ازلػػت قبػػؿ ٍ
مبارك ػةن ،كال ت ػزاؿ كػػذلؾ ،كجعميػػا اهلل أفضػ ىػؿ األرض فػػي الجنػػة" )1(،كلػػـ يكتػػؼ

ِّ
يعة بيذا الغمػك! بػؿ نسػبكا زك انر كبيتانػان إلػى أبػي عبػد اهلل َّ أنػو قػاؿَّ " :
إف
الش ى
ً
ػت اهلل عمػػى ظيػػرم ،كيػػأتيني َّ
اس
رض الكعبػػة قالػػت :مػػف مثمػػي كقػػد يبنػ ىي بيػ ي
أ ى
النػ ي
مػػف كػ ِّػؿ فػ وػج عمي ػ و
ػرـ اهلل كأمنػػو ،فػػأكحى اهلل إلييػػا أ ٍف كفػػي كقػػرم،
كجعمػ ي
ؽ ،ي
ػت حػ ى
فض ػ ىؿ مػػا فيضػػمت بػػو فيمػػا أعطيػػت بػػو أرض ك ػرببلء إالَّ
فى ػ ىك ًعَّزتي كجبللػػي مػػا َّ
ي
ربًلء مػا
بمنزلة اإلبرًة يغ ًمست في البحر فى ٍ
حممت مف مػاء البحػر ،ولػول تربػ ُة َكػ ُ
رض كػػربًلء مػػا خمقتػػؾ ول خمقػػت البيػػت الػػذي
فَ َّ
ض ػمنتو أ ُ
ض ػمتُؾ ،ولػػول مػػا تَ َ
افتخرت بػو ،فىقىػرم كاسػتقرم ككػكني دنيػا متكاضػعان ذلػيبلن ميينػا ،غيػر مس و
ػتنكؼ
ن
ى
ى ي
()2
ً
ً
ً
كال يمس ػػتى و
ػت بًػ ػؾ ف ػػي ىنػ ػ ًار ىجي ػ َّػنـ.
كبر
كى ىكي ػ ي
ألرض كػ ػرببلء ،كاال يسػ ػ ي
خت بًػ ػؾ ى
فالركاي ػةي تفيػ يػد َّ
ػإف كانػػت
أف مػػا كػػاف لمكعبػػة مػػف فضػ وػؿ ىػػك بفضػ ًػؿ ك ػرببلء!!! فػ ٍ
ببلء عنػ ػػدىـ أفضػ ػ ىػؿ مػ ػػف الكعبػ ػػة – التػ ػػي ىػ ػػي أفضػ ػػؿ البقػ ػػاع عمػ ػػى كجػ ػػو
ك ػ ػر ي
ً
المسجد األقصى.
األرض -فيذا ىيعني َّأنيا أيضان أفض يؿ مف

تعقيب:
ِّ
ياسر الحبيب" :كبيذا تى ً
اب يس ىؤ ًال ىؾ إذ تى َّبي ىف لؾ
عر ي
ؼ جك ى
الم ىع َّم يـ الشيعي ي
يقك يؿ ي
َّ
دكف المساجد المعظمة األخرل في الفضؿ ،فكيؼ بتمؾ التي
أف ى
بيت المقدس ي
تحكم األجساد الطاىرة لؤلئمة المعصكميف صمكات اهلل عمييـ ،كالتي تكاترت
ً
التعبد فييا؟! َّإنو ال َّ
دكف
النصكص في الترغيب بزيارتيا ك ٌ
شؾ َّأنو في فضمو ى
و
بكثير ،كليذا قمنا في بعض محاضراتنا َّ
أف عمى المؤمنيف (كيقصد
فضمًيا
 -1الطكسي ،تيذيب األحكاـ  ،72/6كانظر :ابف قكلكيو ،كامؿ الزيارات ،باب فضؿ كرببلء كزيارة الحسيف  ص .451
 -2ابف قكلكيو ،كامؿ الزيارات ص .450-449
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تفكؽ
أكثر ،فيي
ي
شيعتو الركافض) االلتفات إلى قضية تمؾ البقاع المقدسة ى
ً
عي ً
و
أم
اس ،فعمى ِّ
أساس شر و
في شرفيا كقدسيتيا ى
يتجوي
بيت المقدس ،بؿ ال قىي ى

ؾ الشعبي الشيعي تجاهى القدس َّ
ككأنيا ىي قضيتنا األكلكية؟!
كؿ ىذا الح ار ي
ً
كحسب الميزاف الشرعي
كبلَّ! َّإننا مع اىتمامنا بقضية القدس الشريؼ إالَّ َّأنىنا
ً
ً
جعؿ األى َّ
بعد ذلؾ
المقى َّد َّس ًة كالبقيع الغرقدَّ ،
أف ىن ى
ثـ ى
جب ٍ
ىي ي
كلكية لقضية ىسامراء ي
()1
نتَّ ًجو إلى القدس كغيرىا ،يجب تحرير س ً
البقيع مف أيدم َّ
النكاصب
امراء ك ً
ي
ي
ي ى
ب مف ِّ
يؼ
أكالنَّ ،
يعة المؤمنيف ىك ى
الع ىج ي
الش ى
ثـ تحر يير القدس مف أيدم الييكد ،ك ى
عف ذلؾ!".
ىـ غافمكف ٍ

()2

ً
حفبلت ِّ
يعة
اد بالمسجد األقصى في
أف
كبيذا فبل يي
يككف المر ي
ى
ستبعد ٍ
ى
الش ى
ً
عكـ عند
كف مف كرائًو
ى
ككمماتيـ الرَّنانة :اسمان مستعا انر ىيقص يد ى
الييكؿ المز ى
السيما ك َّ
صَّرح بذلؾ ،كما ىمَّر معنا ىآنفان،
الييكدٌ ،
أف ىنالؾ مف يمفى َّسرييـ ىم ٍف ى
و ِم َّما ِّ
يؤك ُد ىذا الحتماؿ:
أولًَّ :أنو يذكرت في كتبيـ كمراجعيـ -المعتمدة عندىـ -كثير مف الِّرك ً
ايات
ي
الصحابة  ،كالخمفاء الراشديف الثبلثة عمى ً
ِّ
كجو
طعف في َّ
الشيعَّي ًة التي تى ه
()3
أف يي ىكنكا عف
الخصكص منيـ ،بطريؽ الكنى كاإلشارة ،فما المانعي مف ٍ
الييكؿ المزعكـ بالمسجد األقصىَّ ،
اعترافيـ بذلؾ صراحةن ليس في
ألف
ى
ً
صالحيـ أماـ الشعكب اإلسبلمية.

 -1يقصد بالنكاصب ىنا :أىؿ السنة كالجماعة .كىذا معمكـ مف إطبلؽ الشيعة اسـ النكاصب عمى أىؿ السنة.

ردا عمى سؤاؿ حكؿ رتبة بيت المقدس بالنسبة لمشاىد أئمة الشيعة االثنى عشر ،مكقع القطرة.
 -2ياسر الحبيب ،في إجابتو ن
اشديف أبي بكر كعمر رضي اهلل عنيما :الصنماف كاألعرابياف
 -3فقد أطمقكا – فيما رككه مف ركايات -عمى الخميفتىيف الر ى

كاألشقياف ...كغيرىا .لبلستزادة .انظر :البرش ،الصحابة رضي اهلل عنيـ بيف صحيح البخارم كالكافي لمكميني ص -250

 ،251كص.322-321 ،280-279
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بعض مفسرم ِّ
القكؿ َّ
المسجد األقصى ىك ىيكؿ
بأف
يعة
ذكر
ى
ى
ي
الش ى
ثانياً :ى
سميماف صراحةنَّ ،
كلعؿ مف قاؿ َّ
المسجد األقصى في فمسطيف يقصدكف مف
أف
ى
صرح بذلؾَّ ،
كلكنيـ لـ يقكلكا ذلؾ صراحةن مف
كرائًو الييكؿ المزعكـ ،كمف َّ
باب التىًقَّية.
اؼ ِّ
يع ًة فيما ذكركه مف ركايات منسكبة – زك انر كبيتانان -إلى
ثالثاً :اعتر ي
الش ى
ً
بطكف إعادةى بنائًو بخرك ًج
أٌئً َّمتيـ
بكجكد الييكؿ الييكدم المزعكـٍ ،
بؿ كير ى
الميدم المز ً
عمي بف أبي طالب  مف
كم عف و
عكـ عندىـ ،كمف ذلؾ :ما ير ى
ً
عبلمات ظي ً
كعبلمات ،أكلى َّ
إحصار الككفة
يف
آيات
يكر الميدم" :كلذلؾ
ه
ه
ي
ً
ؽ ر و
بالر ً
صد كالخندؽ ...ككشؼ الييكؿ ،كخف ً
ً
األكبر
المسجد
حكؿ
ايات
َّ
ى
تىيتز."....

()1

يقكؿ الكاتب الشيعي كامؿ يكسؼ  -كتاب شيعي عف

المبلحـ -في تعقيبو عمى (ككشؼ الييكؿ)" :فالييك يؿ ىك ىيك يؿ َّ
النبي سميماف
ً
يقكـ في مدينة القدس ...كفي َّأيامنا
 الذم كاف ىمعبدان ىعجيبان في عيده ي
و
تحت المسجد
ىذه يحاك يؿ
ي
قسـ ى
الييكد كشفىو ،كىك يقعي عمى مساحة يدخ يؿ منيا ه
ً
حكؿ
الثبلث ىستىيتىز
ايات
تحت
كقسـ
األقصى المبارؾ،
ى
ي
كنيسة القيامة ،كالر ي
ى
ه

معالـ
الييكد قد كشفكا
يككف
أف
العرب
حيف ىيفتى يح
ي
القدس ،بعد ٍ
ي
ى
ىذا المسجد ،ى
ى
ى
ً
وليس
الييكؿ الذم تىعم يؿ آالتييـ الحافرةي عمى كشفو ،وأنا أكتب ىذه السطور،
َ
ً
ٍ
إف شاء اهلل" )2(،كجاء في كتاب م ً
أحاديث اإلماـ الميدم
عجـ
ذل َؾ
ببعيد ْ
ى
َ
ي
فيكشؼ اهلل لو (أم لمميدم) عف ً ً ً
" :
القصر الذم بناهي
إرـ ذات العماد ،ك ي
ي ي
ب مكتًو ،فيأخ يذ ما بيا مف األمك ً
و
كيقى ِّس ىميا عمى
سميماف بف
اؿ ي
داكد قيٍر ى
ي
 -1بحار األنكار  ،275-272/52تاريخ الككفة لمبراقي ص  .110مكسكعة أحاديث أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ:

المجنة العميا لمتحقيؽ في مؤسسة نيج الببلغة ص  ،282مسند اإلماـ عمي عميو السبلـ :السيد حسف القبانچي ،تحقيؽ الشيخ
طاىر السبلمي ،سمسمة الكتب المؤلفة في أىؿ البيت عمييـ السبلـ ( ،)122إعداد مركز األبحاث العقائدية ص .340

 -2كامؿ يكسؼ :يكـ الخبلص في ظؿ القائـ الميدم عميو السبلـ ص .356
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ً
المسمميف )1(،"...ك ِّ
الييكد ك َّ
كبناء
النصارل،
العتقاد يكافقكف
يعة في ىذا ا
ى
ن
الش ى
ً
ً
اعتقاد ِّ
يعة في الييكؿ المزعكـ َّ
بناء
كر مف
فإف مف مصمىحتيـ ى
الش ى
عمى ما يذ ى
ىذا الييكؿ.

المناقشة:
أولًَّ :
ؾ ،كلػػو مكان ػةه عالي ػةه
ػيـ مبػػار ه
ػجد األقصػػى فػػي القػػدس مسػ ه
إف المسػ ى
ػجد عظػ ه
ً
ػص بالعدي ًػد مػف
في
ػؼ ال كقػد يخ َّ
نفكس المؤمنيف ،كمنزلةه رفيعةه فػي قمػكبيـ ،كي ى
الفضائؿ المذككرًة في الكتاب كالسَّنة،

()2

كمنيا:

 -1مسرى رسػوؿ اهلل صػمَّى اهلل عميػو َّ
حاف
س ْػب َ
كسػمـ ومعر ُ
اجػو :قػاؿ تعػالىُ  :
ى
َّ ِ
الَّ ِذي أَسرى ِبع ْب ِد ِه لَ ْي ًًل ِم َف ا ْلمس ِج ِد ا ْلحػرِاـ إِلَػى ا ْلمس ِ ِ
بارْكنػا
َ
َ ْ
َ ْ
ْ
ػجد ْاْلَق َ
َ
ْصػى الػذي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ػير[ اإلسػراء .]1 :قػاؿ السػيكطي
َح ْولَ ُو لِ ُن ِرَي ُو م ْف آياتنا إَِّن ُو ُى َو َّ
السميعُ ا ْل َبص ُ
رحمو اهلل في تعميقو عمييا" :فمػك لػـ يك ٍػف لبيػت المقػدس مػف الفضػيمة غي يػر ىػذه

ألنػػو إذا يب ػ ً
اآليػػة لكانػػت كافي ػةن ،كبجميػػع البركػػات كافي ػةه؛ َّ
كر ىؾ حكلى ػو فالبرك ػةي فيػػو
و َّ
اعفىةه؛ ك َّ
كسػمَّـ
ألف المَّو تعالى َّ
لمػا أر ىاد ٍ
ض ى
يم ى
أف ىيعػرىج بنبيػو محمػد صػمى اهلل عميػو ى
ً
ً
البٍيتى ػ ػ ً
يف
إلػ ػػى سػ ػػمائو جعػ ػ ىػؿ طريقىػ ػػوي عميػ ػػو تىبىيان ػ ػان لفضػ ػػمو ،كليجعػ ػ ىػؿ لػ ػػو فضػ ػ ىػؿ ى
يؽ م ػػف البي ػػت الحػ ػراـ إل ػػى الس ػػماء ك ػػالطري ً
ؽ م ػػف بي ػػت
كش ػػرفىيما ،كاالَّ ف ػػالطر ي
()3
ذكر المفسركف-
المقدس إلييا" ،كالبركةي التي ذكرتيا اآليةي الكريمةي ىي كما ى
ض ػ َّػميـ ى ػػذا المك ػػاف
بركػ ػةه دينيػ ػةه تىتىمثػ ػ يؿ ف ػػي النب ػػكة ،كالشػ ػرائع ،كالرس ػػؿ ال ػػذيف ى

.531-530/1-1

 -2لبلطبلع عمى بعض فضائؿ المسجد األقصى .انظر :محمد المقدسي ،فضائؿ بيت المقدس ،كاألسيكطي ،إتحاؼ
األخصا بفضائؿ المسجد األقصى.

 -3األسيكطي ،إتحاؼ األخصا بفضائؿ المسجد األقصى .95/1
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َّدا لؤلنبياء كقبمةن ليـ ،كما ىي بركػةه دنيكيػةه تىتىمثىػ يؿ فػي كثػرًة
المبارؾ ،فكاف يمتى ىعب ن
()1
الزركًع كالثِّمار كاألنيار.
و َّ
كقػػد جمػػع اهلل َّ َّ
كسػػمَّـ ليم ػةى اإلس ػراء فػػي
عزكجػػؿ لنبيػػو محمػػد صػػمى اهلل عميػػو ى
ى
ىميـ فػي الصػبلة ،كبػذلؾ
جميع األنبياء كالرسؿ،
المسجد األقصى
فاجتمع بيـ كأ َّ
ى
ى
َّ
كسػمَّـ  -فػي
آلت إليو الخبلفةي لمرساالت جميعان .قاؿ رسػك يؿ اهلل صػمى اهلل عميػو ى
ً
ً
ػت اٍل ىم ٍقػ ًػد ً
ػت بًػػاٍليب ىار ً
س ،فى ىرىب ٍ
ػت ىبٍيػ ى
ؽ ...فى ىركٍبتيػػوي ىحتَّػػى أىتىٍيػ ي
حػػديث اإلس ػراء" : -أيتيػ ي
طتيػػوي
بًاٍلحٍمقىػ ًػة الَّتًػػي يػػربًطي بًػ ًػو ٍاألٍىنبًيػػاء ،ثيػ َّػـ ىد ىخٍمػػت اٍلمسػ ًػج ىد ،فى َّ
ت ًفيػ ًػو ىرٍك ىعتىػ ٍػي ًف ،ثيػ َّػـ
صػػمٍي ي
ى
ي ىٍ
ى
ى ي
ىٍ
ػاء ًم ػف ىخمػ وػر ،كًانػ و
ىخر ٍجػػت فىجػػاءنًي ًجٍب ًري ػ يؿ  بًًإنػ و
ت المَّػ ىػب ىف،
ػاء ًمػ ٍػف لىػ ىػب وف ،فىػ ٍ
ػاختىٍر ي
ٍ ٍ ىى
ى
ى ي ى ى
ً ()2
َّ
ً ً
َّػماء".
ت اٍل ًف ٍ
فىقى ى
كسمَّـٍ :
اختىٍر ى
اؿ ًجٍب ًري يؿ صمى اهلل عميو ى
ط ىػرةى ،ثي َّػـ يع ًػرىج بىنػا إلىػى الس ى
َّ
ً
َّ
كسػػمَّـ
إف اجتمػ ى
ػاع ىػػذا الجػ ِّػـ الغفيػػر مػػف األنبيػػاء كصػػبلة النبػػي صػػمى اهلل عميػػو ى
()3
نقبةه عظيمةه ليذا المسجد.
لم ى
بيـ  ،كالذم لـ يتفؽ في سائر األرضييف ،ى
ػؼ الق ػرآف الك ػريـ أرض بيػ ً
ػت المقػػدس كأكنافػػو بالقداسػػة
أرض مبارك ػ ٌة :كصػ ى
ٌ -2
ي ى
ي
كثير مف اآليات ،يقكؿ ابف تيمية" :قد َّ
كالبركة في و
ػيـ عمػى برك ًػة
دؿ القر ي
آف العظ ي
خمس و
َّ
ً
كنذكر ىنػا – زيػادة عمػى
آيات" )4(،كقد ذكرنا بعضان منيا آنفان،
الشاـ في
ي
ما ذكرت آنفان -ما يمي-:
اف الػ ِّػػريح ع ِ
اْلر ِ
اصػػػفَ ًة تَ ْجػ ِ
ض الَّ ِتػػػي
سػػػمَ ْي َم َ
َ َ
أ -قػػاؿ تعػػالىَ  :ولِ ُ
ػػري ِبػػػأ َْم ِرِه إِلَػػػى ْ
ِ
يف[ األنبيػػاء ،]81 :قػػاؿ الطبػػرم" :تجػػرم
ييػػا َو ُك َّنػػا ِب ُكػ ِّػؿ َ
ػي ٍء َعػػالِ ِم َ
َب َارْك َنػػا ف َ
شػ ْ
باركنا فييا ،يعني :إلى َّ
ً
يح ً
الشػاـ ،كذلػؾ َّأنيػا
األرض التي
بأمر سميماف إلى
ى
الر ي
 -1انظر :الشككاني ،فتح القدير  ،246/3كطنطاكم ،التفسير الكسيط .284-283/8

 -2مسمـ :صحيح مسمـ ،كتاب اإليماف /باب اإلسراء برسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ إلى السمكات كفرض الصمكات،
 ،146-145/1رقـ الحديث .259

 -3المقدسي ،مثير الغراـ إلى زيارة بيت المقدس كالشاـ ص.268
 -4ابف تيمية ،مجمكع الفتاكل .44/27
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ػكد ىبػو إلػى منزلًػو
كانت تجرم بسميماف كأصحابو إلى حيث شاء سميماف ،ث َّػـ تع ي
()1
ِ
بالشاـ ،فمذلؾ قيؿ" :إِلى ْاْلَر ِ ِ
َّ
يف".
ييا لِ ْم َعالَ ِم َ
ض الَّتي َب َارْك َنا ف َ
ْ

ب -قػاؿ تعػػالى :وجع ْم َنػػا ب ْيػ َنيـ وبػ ْػي َف ا ْلقُػػرى الَّ ِتػػي بارْك َنػػا ِفييػػا قُػػرى ظَػ ِ
ػاى َرةً
َ َ َ َ ُْ ََ
َ ً
ََ
َ
()2
[سبأ" ،]18 :كالقرل التي بكرؾ فييا :الشاـ كاألردف كفمسطيف".

 -3ثاني مسجد ُبني عمى اْلرض :أكرد البخػارم بسػنده إلػى أبػي ذر  قػاؿ:
ًو ً
يقٍمػػت يػػا رسػ ى َّ ً
ػع ًفػػي األ ٍىر ً
الحػ ىػر ياـ"
ض أى َّك ىؿ؟ قىػ ى
"الم ٍسػ ًػج يد ى
ي ى ىي
ػاؿ :ى
ػكؿ المػػو ،أىم ىم ٍسػػجد يكضػ ى
ػكف
ػاف ىبٍيىنيي ىمػا؟ قى ى
ت :ثيَّـ أىم؟ قى ى
قى ى
صى" يقٍم ي
اؿ :يقٍم ي
ػاؿ" :أ ٍىرىب يع ى
ت :ىك ٍػـ ىك ى
"الم ٍس ًج يد األى ٍق ى
اؿ ى
ض ىػؿ ًفي ًػو"َّ )3(.
ىسىنةن ،ثيَّـ أٍىيىن ىما أ ٍىد ىرىكتٍ ىؾ َّ
إف ىػذه األقدميػةى
صمِّ ٍو ،فىًإ َّف الفى ٍ
الصبلىةي ىب ٍع يد فى ى
ً
المسجد ليا أىميتييا كقداستييا كمكانتييا في النفكس كالقمكب.
ليذا
سػطًا لِتَ ُكوُنػوا
 -4قبمة المسمميف اْلولى :قاؿ تعالىَ  :و َكػ َذلِ َؾ َج َع ْم َنػا ُك ْـ أ َّ
ُمػ ًة َو َ
اء َعمَى َّ
الن ِ
ػت
وف َّ
سو ُؿ َعمَ ْي ُك ْـ َ
ُ
ش ِي ً
يدا َو َما َج َع ْم َنا ا ْل ِقْبمَ َة الَّ ِتي ُك ْن َ
اس َوَي ُك َ
الر ُ
ش َي َد َ
ِ
الرس َ ِ
ِ
ػب َعمَػى َع ِق َب ْي ِػو[ البقػرة،]143 :
ػوؿ م َّم ْػف َي ْن َقم ُ
َعمَ ْي َيا إَِّل لػ َن ْعمَ َـ َم ْػف َيتَِّبػعُ َّ ُ
ػت ىعمىٍييىػ ػػا" أم قبمػ ػػة بيػ ػػت
كالم ػ ػراد بقكلػ ػػو تعػ ػػالى " :ىك ىمػ ػػا ىج ىعٍمىنػ ػػا اٍل ًقٍبمى ػ ػةى الَّتًػ ػػي يكٍنػ ػ ى

المقدس.

()4

يح عػػف َّ
البػ ػراء ب ػػف عػػازب " :أ َّ
ػكؿ المَّػ ًػو ص ػػمَّى اهلل عمي ػػو
كفػػي َّ
الصػ ػ ًح ً
ىف ىر يس ػ ى
ػت الم ٍقػ ًػد ً ً
كسػػمَّـ صػػمَّى إًلىػػى بٍيػ ً
ػاف
ى
س سػتَّةى ىع ىشػ ىػر ىشػ ٍػي نرا ،أ ٍىك ىسػ ٍػب ىعةى ىع ىشػ ىػر ىشػ ٍػي نرا ،ىك ىكػ ى
ى
ى
َّ
ً
ً
ً
َّ
ً
ص ػ ًػر
يي ٍعجيب ػػوي أ ٍ
ػكف قٍبمىتيػػوي قىب ػ ىػؿ ى
ىف تى يك ػ ى
الع ٍ
صػ ػبلىةى ى
ص ػػبل ىىا ،ى
البٍي ػػت ،ىكأَّىن ػػوي ص ػػمى ،أ ٍىك ى
ً
َّ
ػاف صػمَّى معػوي فىم َّػر ىعمىػى أ ٍ ً
الم ٍس ًػج ًد
ىكصػمى ىم ىعػوي قىػ ٍكهـ» ،فى ىخ ىػرىج ىر يجػ هؿ م َّم ٍػف ىك ى
ىىػؿ ى
ىى ى

 -1الطبرم ،تفسير جامع البياف .481/18

 -2القرطبي ،تفسير الجامع ألحكاـ القرآف .289/14

 -3البخارم :صحيح البخارم ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب بدكف عنكاف ،145/4 ،ح.3366
 -4ابف الجكزم ،زاد المسير في عمـ التفسير .120/1
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َّ
اؿ :أى ٍشي يد بًالمَّ ًو ،لىقى ٍد َّ
ً
ت ىم ىع َّ
كسػمَّـ ًقىب ىػؿ
كف ،قى ى
صمٍي ي
ىك يى ٍـ ىراك يع ى
النبً ِّي صػمى اهلل عميػو ى
ى
ى
ً ً
ػت ،ك ىكػ َّ ً
ً
ً
ىف تي ىحػ َّػك ىؿ
ػات ىعمىػػى القٍبمىػػة قىٍبػ ىػؿ أ ٍ
ػاف الػػذم ىمػ ى
ىم َّكػةى ،فىػ ىػد ياركا ىك ىمػػا يىػ ٍػـ قىبػ ىػؿ ى
البٍيػ ى ى
ًقبػ ىػؿ البٍيػ ً
ػػو
ػاف المَّ ُ
ػت ًر ىجػػا هؿ قيتًمي ػكا ،لىػ ٍػـ ىنػ ٍػد ًر ىمػػا ىنقيػػك يؿ ًفػػي ًي ٍـ ،فى ػأٍىن ىز ىؿ المَّػػويَ  :و َمػػا َكػ َ
ى ى
()1
اس لَرء ٌ ِ
ِ ِ
يع إِيما َن ُكـ إِ َّف المَّ َو ِب َّ
يـ[ البقرة.]143 :
الن ِ َ ُ
ل ُيض َ َ ْ
وؼ َرح ٌ

َّ
إف تحكيػػؿ القبمػػة لػػـ ييم ػ ً مكان ػةى المسػػجد األقصػػى ،بػػؿ بقيػػت مكانتيػػو عظيم ػةن
أمػػا مػػا زعمػػو بعػػض ِّ
ػيعة َّ
أف
فػػي قمػػكب المسػػمميف ،كفػػي الشػػرع اإلسػػبلمي ،ك َّ
الشػ ى
َّ
في تحكيؿ القبمة منقصة لممسجد األقصى؛ َّ
كسػمَّـ لػـ
ألف النبي صػمى اهلل عميػو ى
فتحكلىػت عنػو ،فيػك زع هػـ باطػ هؿ
يكف يرتضػييا ،ككػاف سػاخطان عمػى التكجػو إليػو َّ
كبياف بطبلنيا كما يمي-:
الييكد كالمنافقيف مف قبؿ ذلؾ،
أثاره
ي
ي
ى

َّ
إف َّ
أَّ -
كسمَّـ في تحكيؿ القبمة ليس كرىان في
حب النبي صمى اهلل عميو ى
المسجد األقصى ،بؿ كرىان لمكافقة الييكد في القبمة ،كحبان في التكجو لمكعبة
قبمة إبراىيـ .

()2

َّ
بَّ -
كسَّمـ بؿ ىك مف
إف
ى
تحكيؿ القبمة ليس أم انر مف الرسكؿ صمى اهلل عميو ى
و
عز َّ
أمر اهلل َّ
ً
شاءىا ،قاؿ تعالى  -ردان
كجؿ ،كلو ٍ
يأمر بالتكجو إلى أم قبمة ى
أف ى
اء ِم َف َّ
الن ِ
اس َما َوَّل ُى ْـ
س َيقُو ُؿ ُّ
السفَ َي ُ
عمى مف اعترض بتحكيؿ القبمةَ  :-
ب[ البقرة ،]142 :فقد
َع ْف ِقْب َم ِت ِي ُـ الَّ ِتي َكا ُنوا َع َم ْي َيا ُق ْؿ لِمَّ ِو ا ْل َم ْ
ش ِر ُ
ؽ َوا ْل َم ْغ ِر ُ
كصؼ اهلل تعالى القائميف بمثؿ ىذا القكؿ "بالسفو" العتراضيـ عمى ً
أمر اهلل
تعالى ،باإلضافة إلى إزالتو سبحانو كتعالى ليذه الشبية فقاؿ " :يق ٍؿ لًمَّ ًو

اء ًم ىف الن ً
َّاس ىما ىكَّال يى ٍـ ىع ٍف ًقٍبمى ًت ًي يـ الَّتًي
 -1البخارم :صحيح البخارم ،كتاب تفسير القرآف /باب قكلو تعالى  :ىسىيقيك يؿ السفىيى ي
صر و
ً
ًَّ ً
اط يم ٍستىًق ويـ[ البقرة ،21/6 ،]142 :رقـ الحديث .4486
ًب ىي ٍي ًدم ىم ٍف ىي ى
الم ٍشر ي
الم ٍغر ي
ش ي
اء إًلىى ى
ًؽ ىك ى
ىكانيكا ىعمىٍي ىيا يق ٍؿ لمو ى
 -2انظر :البغكم ،معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف .177/1
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أف َّ
ب" .أم َّ
كؿ الجيات ىي ممؾ هلل ،فمو أف يأمر بالتكجو إلى
اٍل ىم ٍش ًر ي
ؽ ىكاٍل ىم ٍغ ًر ي
()1
أم جية شاء.
ً
جَّ -
تحكالن عف
إف
ى
تحكيؿ القبمة مف بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة ال ييعد ٌ
ً
بدليؿ َّ
المسجد األقصى
أف
الم ٍق ًدس كال نككصان عنو أك ىجرانان لو،
ى
تقديس بيت ى
َّ
أحد الم ازرات الثبلثة المقدسة في اإلسبلـ بتصريح النبي صمَّى اهلل عميو
ظؿ ى
الر ىحا يؿ إالَّ إلييا.
كسمَّـ ال تي ىشد ِّ
ى

الر ىح ً
َّ
ُّ
ػاؿ إلػى
-5
ػبلـ عمػى ىش ِّػد ِّ
ش ِّد ِّ
الحث عمى َ
الرحاؿ إلػى اْلقصػى :حػث اإلس ي
المس ػ ػ ً
ػجد األقص ػ ػػى ،كجعمي ػ ػػا م ػ ػػف نػ ػ ػك ً
ادر المقص ػ ػػكدات بالزي ػ ػػارة مػ ػػف األم ػ ػػاكف
َّ
كسػػمَّـ قػػاؿ" :الى تي ىشػػد
المقدسػػة .عػػف أبػػي ىري ػرة  عػػف النب ػي صػػمى اهلل عميػػو ى
ً
اج ىد :المس ًج ًد ى ً
الرس ً
الر ىحا يؿ إً َّال إًلىى ثىبلىثى ًة م ىس ً
ػكؿ صػمَّى اهلل عميػو
ِّ
ىٍ
الح ىػراـ ،ىك ىم ٍس ًػجد َّ ي
ى
كسػػمَّـ ،كمسػ ًػج ًد األى ٍقصػػى" )3()2(،كفػػي الحػ ً
ػديث دالل ػةه عمػػى َّ
ػبلـ ال يجيػ يػز
ى ىى ٍ
ى
أف اإلسػ ى
بقصد الص ً
ً
الرحمةى كالسفر إلى م و
ػبلة فيػو إالَّ فػي ىػذه المسػاجد ،قػاؿ اإلمػاـ
سجد
ِّ
ى
ػاف عظػ ًػيـ فىضػ ً
ػرحو لمحػ ً
النػػككم رحمػػو اهلل فػػي شػ ً
ػديث السػػاب ً
ػيمة ىػػذه
ؽ" :فيػػو بيػ ه
ػاجد األنبي ػػاء ص ػػمكات اهلل
المس ػػاجد الثبلث ػػة كمزيتيي ػػا عم ػػى غيرى ػػا ،لككنًي ػػا مس ػ ي
َّ
ً
ىاب إلػػى المسػػجد الح ػراـ
ػذر الػػذ ى
كسػػبلمو عمػػييـ ،كلفضػػؿ الصػػبلة فييػػا ،كلػػك نػ ى
ػذره إلػػى المسػػجديف اآلخػريف فقػكالف لمشػػافعي
لزمػػو قىصػ يػده لحػ وػج أك عمػ ورة ،كلػػك نػ ى
ى
ً
ػب ،كبػػو قػػاؿ
َّ
ػب ،كالثػػاني يجػ ي
ػحيما عنػػد أصػػحابو :يسػػتحب قصػ يػدىما كال يجػ ي
أصػ ي
 -1الشككاني ،فتح القدير ،بتصرؼ  ،174/1كانظر :النسفي ،تفسير النسفي .136/1

 -2البخارم :صحيح البخارم ،كتاب فضؿ الصبلة في مسجد مكة كالمدينة ،باب فضؿ الصبلة في مسجد مكة كالمدينة،

.1189 ،60/2
ً
ً
َّ
ً
ً
ً
ً
 -3كفي ركاية مرفكعة َّ
أف رسكؿ اهلل  قاؿ :ى"ال تي ٍع ىم يؿ اٍل ىمطي إال إلىى ثى ىبلثىة ىم ىساج ىد :إلىى المسجد الحراـ كالى مسجدم ىذا،
سَّ .
ً
ً
مسج ًد ىبٍي ًت الم ٍق ًد ً
شؾ أييما" .صحيح ابف حباف  .8-7/7قاؿ األلباني" :صحيح" ،األلباني،
مسج ًد إًيمًياء أك
كًالى
التعميقات الحساف عمى صحيح ابف حباف .369/4
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ػب قص ػ يػدىا
كثي ػػركف م ػػف العمم ػػاء .ك َّ
أم ػػا ب ػػاقي المس ػػاجد س ػػكل الثبلث ػػة ف ػػبل يج ػ ي
()1
ً
بالن ً
َّ
نذر قصدىا ،ىذا مذىبنا كمذىب العمماء كافة."..
ذر ،كال ىينعق يد ي
 -6ث ػواب زيػػارة اْلقصػػى والصػػًلة فيػػو :لقػػد يذكػػرت كثيػػر مػػف األحاديػ ً
ػث فػػي
ه
ى
ً
ً
ً
الصبلة في المسجد األقصى ،ككذا في زيارتػو ،كمػف تمػؾ األحاديػث :مػا
فضؿ
َّ
ركاه َّ
كسػمَّـ:
النسائي عف عبد اهلل بف عمرك  عػف رسػكؿ اهلل صػمى اهلل عميػو ى
س س ػأ ى َّ
ً
ىف س ػمىٍيماف ٍبػػف ىداكىد صػػمَّى اهلل عميػػو َّ
كسػػمـ لى َّمػػا ىبىنػػى ىبٍيػ ى
ىؿ المػػوى
ػت اٍل ىم ٍقػػد ً ى
ى
"أ َّ ي ى ى ى ي
ىؿ المَّو عػز كجػؿ ح ٍكمػا يص ً
عز َّ ً
َّ
ىؿ
ؼ يح ٍك ىمػوي فىأيكتًىيػوي ،ىك ىسػأ ى
ػاد ي
كجؿ خ ىبل نال ثى ىبلثىةن :ىسأ ى ى
ي ن ي ى
ً
َّ
ً ً
ىؿ المَّػوى َّ
ػيف
ىح وػد ًم ٍػف ىب ٍع ًػد ًه فىأيكتًىيػوي ،ىك ىسػأ ى
المػوى عػز كجػؿ يمٍم نكػا ىال ىيٍنىبغػي أل ى
عزكج َّػؿ حػ ى
ػاء اٍلمسػ ًػج ًد أىف ىال يأٍتًيػػو أىحػ هػد ىال يٍنيػ يػزه( )2إً َّال َّ ً ً
فىػػرغى ًمػػف بًنػ ً
الصػ ىػبلةي فيػػو أ ٍ
ٍ ى
ىف يي ٍخ ًر ىجػػوي
ٍ ى ىي ى
ىٍ
ى ى ي
ى
)
3
(
ً
ً
ً
ًم ٍف ىخط ىيئتو ىكىي ٍكًـ ىكلى ىدتٍوي أيموي" ،كفي دعاء نبي اهلل سػميماف  بػالمغفرة لك ِّػؿ
المسجد األقصى مف المؤمنيف ما ىي يدؿ عمػى فض ًػؿ األقصػى ،كعظ ًػيـ
يزكر
ى
مف ي
منزلتًو.
المسجد اْلقصى حاض ارً في ذاكرِة الصحابة  :فقد كانكا
 -7قد كاف
ُ
المسجد األقصى ،ككاف
أعظـ قى ىد انر المسجد النبكم أـ
أم المسجديف
يتدارسكف َّ
ي
ي
رسك يؿ اهلل صمَّى اهلل عميو َّ
األمر ،فعف أبي ذر  قاؿ:
جمي ليـ
ى
ى
كسمـ يي ى
كؿ المَّ ًو صمَّى اهلل عميو َّ
ض يؿ ،م ٍس ًج يد رس ً
تى ىذا ىكرىنا كىن ٍح يف ًعٍن ىد رس ً
كؿ
ىي
ى
ىي
كسمـ ،أىي ىما أى ٍف ى ى
ٍ ى
َّ
ً
َّ
ً
َّ
َّ ً َّ
ً
اؿ ىر يسك يؿ المو صمى اهلل عميو
ت اٍل ىم ٍقدس؟ فىقى ى
كسمـ أ ٍىك ىبٍي ي
المو صمى اهلل عميو ى
ات ًف ً
كسمَّـ" :ص ىبلةه ًفي مس ًج ًدم ى ىذا أى ٍفض يؿ ًم ٍف أىرب ًع صمىك و
يو ،ىكلىنً ٍع ىـ اٍل يمصمَّى
ى
ى
ىٍ
ى
ى
ٍى ى ى
ً
ىك ،كلىي ً
كف ًل َّمر يج ًؿ ًم ٍث يؿ ًسىي ًة قى ٍك ًس ًو ًم ىف ٍاأل ٍىر ً
ض ،ىحٍي ي
كش ىك َّف أ ٍ
ث ىي ىرل مٍنوي
يى ى ي
ىف ىي يك ى
 -1النككم ،شرح النككم عمى مسمـ .106/9

 -2النيز :الدفع ،ال ينيزه أم لـ ينك بخركجو غير الصبلة .الكجراتي ،مجمع بحار األنكار .810/4

 -3النسائي ،سنف النسائي ،كتاب المساجد /باب فضؿ المسجد األقصى كالصبلة فيو ،34/2 ،رقـ الحديث  ،693قاؿ
األلباني" :صحيح" .األلباني ،صحيح الجامع الصغير كزياداتو .420/1
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ً
ً
ت اٍل ىم ٍق ًد ً
الحديث َّ
بأف الصبلةى في
نص ىذا
يعا"َّ )1(.
ي
ىبٍي ى
س ىخٍيهر لىوي م ىف الدٍنىيا ىجم ن
بع الصبلة في المسجد النبكم في المدينة ،كاذا
األقصى تساكم في األجر ر ى
()2
ً
الصبلة
أجر
عممنا الصبلة في المسجد النبكم بألؼ صبلة ،فبذلؾ يككف ي
ً
يد
المسجد األقصى
في
أجر (مائتيف كخمسيف صبلة) فيما سكاه ،كيز ي
ي
يفكؽ ى
الفضؿ فضمى كيقكؿ" :كلنعـ المصمَّى".
و
رسكؿ اهلل صمَّى اهلل عميو َّ
آخر َّ
أف الصبلةى في
ذكر
ي
ى
كسمـ في حديث ى
كقد ى
الص ً
و
بيت المقدس تى ً
ً
بلة ًفي
ض يؿ َّ
عد يؿ خمسمائةى
صبلة في غيرىا ،حيث قاؿ" :فى ٍ
ؼ ص و
ً
و
ً
ً
بلة ،ىكًفي
صبلة ىكًفي ىم ٍس ًجدم أىٍل ي ى
المسجد الحراـ عمى غيره مىئة أىٍلؼ ى
و ()3
ً
صبلة".
مسجد بيت المقدس خمسماىئة ى

ِ
عاصمة دولة الخًلفة
سيكوف في – بيت المقدس-
 -8المسجد اْلقصى
ُ
الن َّ َّ
كسمَّـ كضع يدهى عمى ر ً
أف َّ
ت َّ
أس أبف
القادمة :فقد ثىىب ى
بي صمى اهلل عميو ى
الم َّ
قدسةى
حكالة األزدم ،كقاؿ" :يا بف حكالة إذا ر ى
أيت الخبلفةى قد ىن ىزلىت األ ى
ىرض ي
و
فقد ىدىنت الزالز يؿ كالببلياي كاألمكر ً
أقرب إلى َّ
الناس مف
يكمئذ
الع ى
اـ كالساعةي
ي
ي
ظي
ً ً ()4
شيخ اإلسبلـ ابف تيمية" :كقد َّ
الكتاب
دؿ
يقكؿ
يدم ىذه مف رأسؾ".
ي
ي
ي
كالسَّنةي ،كما ركم عف األنبياء المتقدميف عمييـ السبلـ ،مع ما عًمـ ً
بالح ِّس،
ي ى
يى
ك ً
العقؿ ،ككشكفات العارفيف َّ
األمر ابتدآ مف ىم َّكةى أ ِّيـ القرل ،فيي أـ
إف
ى
الخمؽ ك ى
ً
الخم ً
األرض ،كىى جعميا
نكرىا
ؽ ،كفييا
ابتدأت ِّ
الم ىح ىم ِّديةي التي ى
طىب ى
ى
ؽ ي
الر ىسالةي ي
 -1الطبراني ،المعجـ األكسط  .103/7قاؿ الحاكـ" :ىذا حديث صحيح اإلسناد ،كلـ يخرجاه" .الحاكـ ،المستدرؾ عمى

الصحيحيف مع تعميقات الذىبي .554 /4
ؼ ص ىبل وة ً
 -2قاؿ " :ص ىبلةه ًفي مس ًج ًدم ى ىذا أى ٍفض يؿ ًم ٍف أىٍل ً
يما ًس ىكاهي ،إً َّال اٍل ىم ٍس ًج ىد اٍل ىح ىر ىاـ" .مسمـ :صحيح مسمـ ،كتاب الحج،
ف
ى
ى
ىٍ
ى
ى
ى
باب فضؿ الصبلة بمسجدم مكة كالمدينة.1394 :1012/2 ،
 -3البزار ،مسند البزار  .77/10قاؿ البزار" :إسناده حسف".

َّحو الحاكـ كاأللباني في صحيح الجامع .7838
كصح ى
 -4ركاه أحمد في المسند  ،288/5ى
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لمن ً
اهللي قيامان َّ
كيقكـ
كف،
كف ى
كي يحج ى
اس إلييا ييصم ى
ي
ًً
اإلسبلـ في َّ
الز ً
األك ًؿ
كاف
ماف َّ
دينيـ كدنياىـ ،ف ى
ي

مصالح
شاء اهللي ،مف
ً
بيا ما ى
بالحجاز أعظـَّ ،
ً
لت
يكره
كد ٍ
ظي ي
ي

ً
الدالئ يؿ المذككرةي عمى َّ
الحشر إلييا فإلى بيت المقدس
أف يم ى
مؾ النبكة بالشاـ ،ك ى
اإلسبلـ في آخر الزماف
الخمؽ ،ك
األمر ،كىناؾ ييح ىش ير
يعكد
ي
ي
كما حكلىو ي
الخمؽ ك ي
ي
ً
يككف أظير بالشاـ ،ككما َّ َّ
فأك يؿ األ َّيم ًة ىخ هير
الم ٍق ًد ىسَّ ،
ي
ى
أف ىمكةى أفض يؿ مف بيت ى
مف آ ً
عكد األمر إلى َّ
الشاـ ،كما أ ً
ً
ىخ ىرىا ،ككما َّأنو في ً
م َّ
بي
آخر
بالن ً
الزماف ىي ي
يسر ى
ي
ً
ً
المسجد األقصى ،فى ًخيار ً
ً
آخر َّ
الز ً
األرض في ً
ماف
أىؿ
المسجد الحرًاـ إلى
مف
ي
َّ ً ()1
ىلزميـ مي ً
اج ىر إبراىيـ عميو السبلـ ،كىك بالشاـ".
أ ى ى يٍ ى ى

ِ
أسباب ِ
إنكار ِّ
المسجد اْلقصى:
وفضؿ
يع ِة مكان َة
َ
ُ
الش َ

يظيػػر لمباحػ ً
ػض األسػ ً
ػباب التػػي جعمػػت ِّ
ػث َّ
ػركف مػػا
أف ىنالػػؾ بعػ ى
ػيعةى يينكػ ي
الشػ ى
ي
و
و
ً
كيفى ِّ
غيرىػػا مػػف األمػػاكف
لممسػػجد األقصػػى المبػػارؾ مػػف مكانػػة كمنزلػػة ،ي
ضػ ى
مكف ى
عميو ،منيا-:

 -1مسػػػاعدةُ الييػػػود فػػػي إقامػػػة الييكػػػؿ المزعػػػوـ :ذك ػػرت آنفػ ػان بع ػػض م ػػف
أف المي ػػدم المنتظ ػػر عن ػػد ِّ
الركاي ػػات الت ػػي ت ػػذكر َّ
ػيعة ال يخ ػػرج إال بإقام ػػة
الش ػ ى

الييكػػؿ )2(،فمػػذلؾ كػػاف ال بػػد مػػف ِّ
ػيعة أف يقكمػكا بػػأم عمػػؿ ليسػػاعدىـ عمػػى
الشػ ى
ذلؾ األمرَّ ،
كلعؿ التقميؿ مف شأف األقصى يساعدىـ عمى ذلؾ.

 -2تحكي ػػؿ الن ػػاس كص ػػرفيـ ع ػػف المناس ػػؾ كالش ػػعائر اإلس ػػبلمية إل ػػى أخ ػػرل
شػ و
ػركية ابت ػػدعكىا ،لنش ػ ًػر مػ ػذىبًيـ الفاس ػ ًػد ،كب ػ ِّ
ػث الفرق ػػة كالف ػػتف بػػيف المس ػػمميف،
ى

 -1مجمكع الفتاكل .44-43/27

 -2انظر :ص 34-33مف ىذا البحث.
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ل ػػذلؾ نج ػ يػد َّأني ػػـ جعم ػػكا فض ػ ىػؿ زي ػػارًة قب ػ ً
ػكر أئم ػػتيـ أفض ػ ىػؿ م ػػف زي ػػارة المس ػػجد
األقصى ،فضبلن عف ً
البيت الحراـ.
ِ
ِ
 -3إنكػػػار فضػ ِ
الم ٍقػ ػ ًد ىس بالعدي ػ ًػد م ػػف
ػػؿ فػػػاتحي المسػػػجد اْلقصػػػى :م ػ َّػر بي ػ ي
ُ
ػت ى
ً
ً
الفتكح ػ ً
و
ػات اإلس ػ َّ
كنىبػ ػِّي يف
ػبلمية ،كس ػ ي
ػنقؼ ىن ػػا عم ػػى بع ػػض م ػػف ى ػػذه الفتكح ػػات ،ي
مكقؼ ِّ
يعة منيا-:
إجماالن
ى
الش ى

عز َّ
مف اهلل َّ
فتح عمر بف الخطاب  :لقد َّ
كجؿ عمى عمر بف الخطاب
أُ -
اطفاء ن ًار الم ً
ببلد فارس ،ك ً
بفتح ً
أف ِّ
نجد َّ
يعةى نقمكا
ً 
جكسَّية فييا ،كلذلؾ ي
ى
الش ى
ى
عمى الفاركؽ عمر بف الخطاب  بما لـ ىي ًنق يمكا عمى غيره مثمىو ،فقد سمقكه
()1
بألسنة ًح و
و
َّ
دادَّ ،
كلعؿ مف أبرزىا
مطاعف عديدة،
ككجيكا إليو
اتياميـ لىوي
ى
ي
كز ً
كفره كاف مساكيان ل ً
ً
عميـ َّ
بؿ
إف لـ ىي يكف أشدٍ ،
بالكفر ،ى
كفر إبميس ٍ
بأف ى
َّ
كفره ،كيزعمكف َّأنو ال يشؾ في ً
كيمعنكف يك َّؿ مف يشؾ في ً
كلعؿ
كفره عاق هؿ.
أىـ أسباب حقد الشيعة المجكس عمى عمر رضي اهلل عنو تحريره رضي
مف ِّ
اهلل عنو لببلد فارس ،كتدميره لدكلة المجكسَّ :
إف مف أىـ أسباب عداكة شيعة

إيراف لمخميفة ال ارشد الثاني عمر بف الخطاب لككنو فتح ببلد فارس ،ككسر
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 َّ
ألنو فتح ببلد
إي ارف ،كقضى عمى األسرة الساسانية.

()2

 -1لبلطبلع عمى مكقؼ الشيعة مف عمر  .انظر :مكقؼ الشيعة مف الصحابة  ص  ،834 -636كالبرش ،الصحابة
 بيف صحيح البخارم كالكافي لمكميني ص .335-316

 -2انظر إحساف إليي ظيير ،الشيعة كالسنة :إحساف إليي ظيير ص .38المستشرؽ الدكتكر بارؤكف ،تاريخ أدبيات إيراف
.217/1
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شيخ الدكلة الصفكية كمرجع ِّ
يعة المعاصريف" :-ال
قاؿ المجمسي  -ي
الش ى
ي
و
فمعنةي اهلل كرسكلو عميو ،كعمى ِّ
أف يً يش َّؾ في ً
كؿ مف
مجاؿ
ى
عمر ،ى
لعاقؿ ٍ
كفر ى
ً ()1
ً
ِّ
َّ
أعظـ
يكـ قى ٍتًم ًو مف
ى
اعتبره يمسممان ،كعمى كؿ مف ىي يكؼ عف لىعنو" ،بؿ كجعمكا ى
()3
()2
ً
ً
ً
بكف قاتمىو أبك لؤلؤة المجكسي بػ"بابا شجاع الديف"،
ند يىـ،
األعياد ع ى
ي
كيمىق ى
قبر قاتمو م از نار،
كجعمكا ى

()4

الفضائؿ لزائريو.
بعض
بؿ كزعمكا
ى
ى

()5

عز َّ
َّض اهلل َّ
كجؿ ليذه
فتح السمطاف الناصر صًلح الديف اْليوبي :لقد قي ى
بُ -
حممو
األمة قائدان شجاعان سرل عشؽ األقصى في دمو كفي كيانو؛ حتى صار ي

السمطاف
القائد
حد ىك :تحرير بيت المقدس مف يد الغزاة الصميبييف ،كىك
ي
األىٍك ى
ي
ً
بفضؿ اهلل كعكنًو،
صبلح الديف األيكبي رحمو اهلل ،فكاف لو ما أراد
الناصر
ي
ي

ً
تطيير
قاـ قبؿ ذلؾ ب
كذلؾ في القرف السادس مف اليجرة عاـ (583ق) ،كقد ى
مصر مف الدكلة الشيعية الفاطمية ،كتكحيد المناطؽ اإلسبلمية المحيطة
بفمسطيف ،إلعادة تشكيؿ القاعدة الصمبة القكية كاآلمنة .كاصبلح االقتصاد
كتحكيؿ المكارد مف االعتماد عمى الضرائب كالمككس ،إلى مصادر أخرل

شرعية ،مف بينيا الجزية كالخراج كالغنائـ ،باإلضافة إلى إصبلح التجارة

فحصف المدف كالقبلع،
كالزراعة .كبناء القدرة العسكرية لمجيش اإلسبلمي،
َّ
ً
َّ
حشد الجيش
أساليب مختمقةن في
أدخؿ
كعزىز قدرات البحرية اإلسبلمية ،ك ى
ى

 -1المجمسي ،جبلء العيكف .210/1

 -2انظر :الخكئي ،منياج البراعة في شرح نيج الببلغة .77/3
 -3القمي ،الكنى كاأللقاب .62/2

 -4انظر :الشيخ أبك الحسيف الخكئيني ،فصؿ الخطاب في تاريخ قبر ابف الخطاب ص.203-202 :
 -5انظر :المرجع السابؽ ص.236-235 :
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ً
ً
كحشد ِّ
كؿ
ىدؼ صبلح الديف بتحرير القدس،
كتقسيمو .كقد كاف كضك يح
()1
الطاقات الممكنة في ىذا السبيؿ.
ً
َّ
إف سقكطٌ القدس بيد الصميبييف 1099 -ـ492/ىػ -كاف
باألساس نتيجةى
ً
تك ً
كتخاذؿ الدكلة العبيدية الشيعي اإلسماعيمية الفاطمية )2(،حيث لـ
اطؤ
ً
يكتؼ الفاطميكف ككز ييرىـ األفضؿ بف بدر الجمالي – كاف صاحب السمطة
الفعمية في الدكلة الفاطمية -بمكقؼ المتفرج عند قدكـ الصميبييف الحتبلؿ
ً
ً
بعرضو التحالؼ مع الصميبييف َّ
السبلجقة كالمسمميف
يكتؼ
القدس ،كلـ
ضد َّ
السبلجقة باحتبلؿ و
عدد مف المدف
السنة ،إنِّما كجيكا طعناتيـ إلى المسمميف َّ

أف ِّ
يكجوى الكز يير األفض يؿ
أم ى
بدؿ ٍ
التي بحكزتيـ كعمى رأسيا :صكر كالقدسٍ .
ً
ً
كجييا إلى ً
السبلجقة الذيف كانكا
قتاؿ َّ
ى
جنكده كقكاتو إلى محاربة الصميبييف َّ ،ى ى
()3
منيمكيف في قتاؿ الصميبييف كالدفاع عف المدف اإلسبلمية .يقكؿ د .محمد
ً
الصميبية األكلى إلى ببلد
الحممة َّ
طقكش" :في الكقت الذم كصمت فيو طبلئعي
الشاـ ،كاف الفاطميكف منيمكيف بسكًء أكضاعيـ الداخمية السياسية
ً
حكمت فييـ ركح الع ىد ً
َّ
بلجقة في ببلد الشاـ ،لذلؾ ٍلـ
لمس
اء َّ
ي ى
كاالقتصادية ،كتى ى
يتحمسكا آنذاؾ لفك ًرة الجياد َّ
بعض أركاف الدكلة –
الصميبييف ،كرَّب ىما رأل
ضد َّ
ي
()4
يقصد الدكلة الفاطمية -في ىؤالء ًدرعان ىيحمييـ مف ً
السبلجقة".
خطر َّ

 -1لبلستزادة .انظر :العسيرم ،مكجز التاريخ اإلسبلمي مف عيد آدـ إلى عصرنا الحاضر ص  ،216-215كالصبلبي،
صبلح الديف األيكبي كجيكده في القضاء عمى الدكلة الفاطمية كتحرير بيت المقدس ص.651-493

 -2يكسؼ بف تغرم بردم ،النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة .149-147/5

 -3انظر يكسؼ إبراىيـ الشيخ العيد ،أثر الحركات الباطنية في عرقمة الجياد ضد الصميبييف .ص  .149-141كقد أجاد
كأفاد الباحث في بياف دكر الفاطمييف في ت سييؿ النصارل الصميبييف الحتبلؿ مدينة القدس ،كارتكابيـ لمجازر رىيبة كخطيرة

ضد المسمميف.

 -4د .محمد سييؿ طقكش ،تاريخ الفاطمييف في شمالي إفريقية كمصر كببلد الشاـ ص .429
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ط القدس ً
الدكلىػ ًة ِّ
ػاف َّ
بيد الصميبييف كاف بتك ً
اطؤ أرك ً
غـ َّ
ػيعة
أف سقك ٌ
الش ى
نقك يؿ كر ى
أف ِّ
الفاطميػػة َّ
فإنػػا نجػ يػد َّ
ػبلح الػػديف
ػاتح لمقػػدس صػ ً
ػكف بالسػػمطاف الفػ ً
ػيعةى يطعنػ ى
الشػ ى
و
رحم ػػو اهلل ،ف ػػاتيمكه بك ػ ِّػؿ ش ػ و
الم َّعم ػ ًػـ الش ػػيعي
ػيف ى
كنقيص ػػة ،فق ػػد ج ػ ى
ػاء ف ػػي فت ػػكل ي
يخ يقضػػي فػػي حقِّػو
صػػادؽ الشػػيرازم عػػف صػػبلح الػػديف رحمػػو اهلل قكلػػو" :التػػار ي

َّ
بأنو كاف رج هؿ باط هؿ"!!! )1(،كقاؿ عنػو محمػد بػاقر اإليركانػي" :كلك َّػف تصػرفاتىو
ت إلػى عػكدة الصػميبيف مػف جديػد إلػى القػدس،
َّ
عناء ،كمطامعوى الشخصيةى أى َّد ٍ
الر ى
()2
ً
ػبلـ كثيػ هػر
كالػػى ى
ض ػعؼ الدكلػػة اإلسػػبلمية" .كلممػػؤرخ الشػػيعي حسػػف األمػػيف كػ ه
الحػطِّ مػف شخصػية السػمطاف الناصػر صػبلح الػديف األيػكبي ،كمػف ىعجي ً
ػب
في ى
ػائج حػ ً
ػرب ص ػػبلح الػػديف ،لق ػػد انتصػ ىػر فػػي
مػػا تىفى ػ َّكهى ب ػػو قكلي ػو" :كم ػػاذا كانػػت نت ػ ي
ػإف تحري ىػر القي ٍػد ً
فتحررت القي ٍد يس ،كاذا أبعدنا قي ٍدس َّػية القيػ ٍد ً
س جانبػان ،ف َّ
س ال
حطِّيف َّ
()3
ػاكؿ ى ػػذا
يع ػػدك ف ػػي نتائج ػػو تحري ػ ىػر َّأيػ ػ ًة مدين ػ وػة أيخ ػػرل ف ػػي فمس ػػطيف" .فق ػػد ح ػ ى
إبعاد القي ٍد ًسَّي ًة عف القي ٍد ً
س يلي ىقمً ىؿ مػف أ َّ
ىميػ ًة تحري ًػر صػبلح
الشيعي
حسف األميف ى
ي
الديف رحمػو اهلل لممسػجد األقصػى المبػارؾ ،كانتصػارًه فػي معرك ًػة ًحطِّػيف ،التػي
تي ىعد كفقنا ً
سبع معارؾ كبرل في التاريخ.
أىـ ً
لكبار المؤرخيف إحدل ِّ
المكح ػ ػديف بقيػ ػ ً
ػار عسػ ػ ً
كبعػ ػػد انتصػ ػ ً
ِّ
ػادة السػ ػػمطاف صػ ػػبلح الػ ػػديف األيػ ػػكبي
ػكر

ػدار َّ
كانحػ ً
الدكلػػة الفاطميػػة عػػف مدينػػة القػػدس جػػرت محاكل ػةه يائس ػةه مػػف بعػػض
إلعاد ًة الدكلة الفاطمية ،ففي سنة 584ى ػ بعػد تحري ًػر المس ً
ِّ
ػجد األقصػى
يعة
ى
الش ى
مػػف أيػػدم الصػػميبييف "ثػػار اثنػػا عشػػر رج ػبلن مػػف ِّ
ػيعة فػػي الميػػؿ ينػػادكف :يػػاؿ
الشػ ى
 -1مف فتكل صادؽ الشيرازم حكؿ سؤاؿ" :ىؿ صبلح الديف كاف رجؿ حؽ" ،المكقع الرسمي لمكتب صادؽ الحسيني
الشيرازم.

 -2مف فتكل الشيخ محمد باقر اإليركاني حكؿ سؤاؿ" :ىؿ َّ
حؽ؟ كىؿ ىناؾ مآخذ عمى
إف صبلح الديف األيكبي ىك رج هؿ ه
شخصيتو؟" ،مكقع شبكة رافد.

 -3صبلح الديف األيكبي ...نظرة مختمفة ،مكقع صكت األخدكد.
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أف ر َّ
ػدركب كىػـ ينػادكف ،كػذلؾ ظنػان مػنيـ َّ
عيػةى البمػػد
عمػي! يػاؿ عمػي! كسػمىككا ال
ى
الحب ً
ػكس
بكف دعكتىيـ ،كيقكمكف في إعادة الدكلة الفاطمية ،فيخرجكف ىم ٍف فػي ي
ييمى ى
حد تىفىَّرقكا".
البمد َّ
فمما لـ ييجيبييـ أى ه
كيممككف ى

()1

 -1المقريزم ،تقي الديف ،السمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ  -الجزء الرابع مف كتاب المقريزم عف تاريخ مصر.101/1 -
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نتائج الدراسة
اختمؼ ِّ
يعة "االثنا عشرية" في مكاف كجكد المسجد األقصى مسرل
-1
ى
الش ى
َّ
كسمَّـ كالذم يذكر في القرآف الكريـ ،فاألكثر منيـ
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ى
السماء ،كبعضيـ قاؿ َّ
زعمكا َّ
مكجكد في فمسطيف.
بأنو
بأنو
مكجكد في َّ
ه
ه
اختمؼ ِّ
يعة القائميف َّ
أف المسجد األقصى في السماء :ما بيف السماء
-2
ى
الش ى
أما القائميف بكجكده في فمسطيف ،فمنيـ ىم ٍف ىح َّد ىده بالييكؿ
الرابعة ،كالسابعة ،ك َّ
المزعكـ عند الييكد.

الس ً
إف ما زعمو ِّ
ً
َّ -3
بكجكد المسجد األقصى في َّ
ماء ليس زعمان
يعةي
الش ى
ى
و
مستحدثان ،بؿ ىك مذككر في أقكاؿ عممائيـ المتقدميف ،كرك ً
منسكبة إلى
ايات
ه
ي
أىئً َّمتًيـ مذككرةه في أي ِّميات مصادرىـ ككتبيـ المعتمدة عندىـ.
ً
عمماء ِّ
يعة َّ
عند يىـ مقارنةن بغيرىا
اتفؽ
أف ال أفضميةى
لممسجد األقصى ى
 -4ى
الش ى
ي
مف الم ىق ِّدسات ،ىكم ً
سجد الككفة ،ككرببلء ،كم ازرات األىىئ َّمة كقبكرىـ.
ى
ي

اؼ ِّ
يع ًة "االثنا عشرية" بً يخ ىرافة الييكد في الييكؿ المزعكـ ،بؿ
 -5اعتر ي
الش ى
ً
البعض منيـ
كنجد
إعادة بنائًو،
متكقؼ عمى
كيجعمكف خرك ىج الميدم عندىـ
ه
ي
ى
المسجد األقصى بو.
ييفى ِّس ير
ى

بأف النبي صمَّى اهلل عميو َّ
اعتقاد ِّ
يعة َّ
ألكثر مف م ورة،
م بو
-6
ي
كسمـ أي ٍس ًر ى
ى
الش ى
ى
أكثر مف و
مخالؼ لمثابت كالمعمكـ بداىةن عف إسراء رسكؿ اهلل
مكاف ،كىذا
ه
كفي ى
َّ
كسمَّـ َّ
بأنو مرةه كاحدةه.
صمى اهلل عميو ى
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 -7غمك ِّ
الم َّ
ً
شيء،
قدسات التي لـ يرد في فضميا
يعة في تفضيميـ
ه
الش ى
لبعض ي
بؿ كالمنيي عف زيارتيا كقبكر األئمة كم ازراتيـ ،كالتي تىص يؿ إلى ِّ
حد الشرؾ
باهلل تعالى.
الحقيقي مف كر ً
كثير مف م ىع َّم ًمي ك يكتَّ ً
اب ِّ
ً
اء إٍن ىك ًار و
َّ -8
مكاف
يعة
اليدؼ
إف
َّ
ى
الش ى
ي
ً
المسجد األقصى ،ك ً
الكيد لئلسبلـ كالمسمميف
التقميؿ مف شأنو كمكانتو ىك
ي
ك يمقى َّد ىساتًيـ.
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املصادر واملراجع
القسـ اْلوؿ :المصادر والمراجع اإلسًلمية:
القرآف الكريـ.
 ابف األثير ،المبارؾ بف محمد :النياية في غريب الحديث كاألثر .تحقيؽ:طاىر أحمد الزاكل ،كمحمكد محمد الطناحي ،بيركت :المكتبة العممية.
 -إبراىيـ ،محمكد .فضائؿ بيت المقدس في مخطكطات عربية قديمة .ط1

(1406ق).

 -األسيكطي ،محمد بف أحمد1984-1982( .ـ) .إتحاؼ األخصا بفضائؿ

المسجد األقصى .تحقيؽ :أحمد رمضاف أحمد .مصر :الييئة المصرية
العامة لمكتب.
 -األشقر ،عمر سميماف1430( .ق) .كليتبركا ما عمكا تتبيرا .ط .1األردف:

دار النفائس.

 -األلباني ،محمد ناصر الديف ،التعميقات الحساف عمى صحيح ابف حباف

كتمييز سقيمو مف صحيحو ،كشاذه مف محفكظو ،الطبعة األكلى (1424ق)،
جدة :دار باكزير لمنشر كالتكزيع.

 األلباني ،محمد ناصر الديف .صحيح الجامع الصغير كزياداتو .المكتباإلسبلمي.
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 البخارم ،محمد بف إسماعيؿ .الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكرَّ
كسمَّـ كسننو كأيامو ،المعركؼ بػ"صحيح البخارم".
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ى
تحقيؽ :محمد زىير بف ناصر الناصر .ط1422( .1ىػ) .دار طكؽ النجاة.
 البرش ،ىناء عصاـ .الصحابة رضي اهلل عنيـ بيف صحيح البخارمكالكافي لمكميني .ط1439(1ق) .السعكدية :دار العقيدة.
 البزار ،أحمد بف عمرك .مسند البزار المعركؼ بػ"باسـ البحر الزخار".تحقيؽ :محفكظ الرحمف زيف اهلل ،كآخركف .ط2009-1988(1ـ) .المدينة
المنكرة :مكتبة العمكـ كالحكـ.
 البغكم ،الحسيف بف مسعكد .معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف ،المعركؼبػ"تفسير البغكم" .تحقيؽ :عبد الرزاؽ الميدم .ط1420(.1ق) .بيركت :دار
إحياء التراث العربي.
 -البيضاكم ،عبد اهلل بف عمر .أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ ،المعركؼ

بػ"تفسير البيضاكم" ،تحقيؽ :محمد عبد الرحمف المرعشمي .ط1418(1ق).
بيركت :دار إحياء التراث العربي.

 -ابف تميـ ،شياب الديف المقدسي ،مثير الغراـ إلى زيارة بيت المقدس

كالشاـ .تحقيؽ :أحمد الخطيمي .ط1415( 1ق) .دار الجميؿ.

 -ابف تيمية ،أحمد بف عبد الحميـ :النبكات ،تحقيؽ :عبد العزيز بف صالح

الطكياف .ط1420( 1ق) .الرياض :أضكاء السمؼ.
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 ابف تيمية ،أحمد بف عبد الحميـ1416( .ق) ،مجمكع الفتاكل .تحقيؽ :عبدالرحمف بف محمد بف قاسـ .السعكدية :مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ
الشريؼ.
 ابف تيمية ،أحمد بف عبد الحميـ .قاعدة جميمة في التكسؿ كالكسيمة .تحقيؽ:عبد القادر األرناؤكط .ط1420( 1ق) .الرياض :مكتبة الممؾ فيد.
 -ابف تيمية ،أحمد بف عبد الحميـ .منياج السنة النبكية في نقض كبلـ

ِّ
يعة القدرية ،تحقيؽ :محمد رشاد سالـ ،ط1406( 1ق) ،السعكدية :جامعة
الش ى
اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية.

 ابف جزم ،محمد بف أحمد .التسييؿ لعمكـ التنزيؿ ،المعركؼ بػ"تفسير ابفجزم" .تحقيؽ :عبد اهلل الخالدم ،ط1416( 1ق) .بيركت :شركة دار األرقـ
بف أبي األرقـ.
 ابف الجكزم ،عبد الرحمف بف عمي .زاد المسير في عمـ التفسير ،تحقيؽ:عبد الرزاؽ الميدم ،ط1422( 1ق) ،بيركت :دار الكتاب العربي.
 ابف الجكزم ،عبد الرحمف بف عمي .كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف.تحقيؽ :عمي حسيف البكاب .الرياض :دار الكطف.
 ابف حباف ،محمد .اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف ،المعركؼبػ"صحيح ابف حباف" .تحقيؽ :شعيب األرناؤكط .ط1414( .2ق) .بيركت:

مؤسسة الرسالة.

 ابف حجر العسقبلني ،أحمد بف عمي1379( .ق) .فتح البارم شرحصحيح البخارم .تصحيح :محب الديف الخطيب .بيركت :دار المعرفة.
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 ابف حياف ،محمد بف يكسؼ .البحر المحيط في التفسير .تحقيؽ :صدقيمحمد جميؿ ،ط (1420ق) .بيركت :دار الفكر.
 -الحاكـ ،محمد بف عبد اهلل .المستدرؾ عمى الصحيحيف .تحقيؽ :مصطفى

عبد القادر عطا .ط1411( 1ق) .بيركت :دار الكتب العممية.

 حجازم ،طارؽ أحمد2014( .ـ10 ،فبراير)ِّ .يعة مصدر الييكد
الش ى
كالمستشرقيف في نقض مكانة األقصى .تاريخ االطبلع 10 :فبراير2017ـ،
مكقع البرىاف.)/http://alburhan.com( :

 -الحمد ،خباب بف مركاف2014( .ـ 31 ،ديسمبر) .التيكيد الديني كالثقافي

في القدس  .2تاريخ االطبلع 4 :فبراير2017ـ ،مكقع مركز البياف لمبحكث
كالدراسات.)http://www.albayan.co.uk/RSC/Default.aspx( :
 الحمد ،خباب بف مركاف .سياسة الييكد في التآمر عمى األقصىكأىمو ماذا نستفيد؟ ككيؼ ينفيد؟ .تاريخ االطبلع 4 :فبراير2017ـ ،مكقع

صيد الفكائد.)/http://www.saaid.net( :

 -الدقس ،كامؿ سبلمة .االعتداءات الباطنية عمى المقدسات اإلسبلمية .ط1

(1409ق) ،ىجر لمطباعة.

 الرقب ،صالح حسيف2002( .ـ) نقض المزاعـ الصييكنية في ىيكؿسميماف .مجمة الجامعة اإلسبلمية .المجمد العاشر ،العدد األكؿ.

 الزمخشرم ،محمكد بف عمرك .أساس الببلغة .تحقيؽ :محمد باسؿ عيكفالسكد .ط1419( 1ق) .بيركت :دار الكتب العممية.
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 الزمخشرم ،محمكد بف عمرك .الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ،المعركؼ بػ"تفسير الزمخشرم" .ط1407( 3ىػ) .بيركت :دار الكتاب العربي.
 أبك زىرة ،محمد بف أحمد .زىرة التفاسير ،دار الفكر العربي. السمعاني ،منصكر بف محمد ،تفسير السمعاني .تحقيؽ :ياسر بف إبراىيـكغنيـ بف عباس بف غنيـ ،ط1418 1ق ،الرياض :دار الكطف.
 سيد قطب 1997ـ .في ظبلؿ القرآف ،ط1412 17ق ،بيركت :دارالشركؽ.
 -ابف سيده ،عمي بف إسماعيؿ .المحكـ كالمحيط األعظـ .تحقيؽ :عبد

الحميد ىنداكم ،ط1421( 1ق) .بيركت :دار الكتب العممية.

 الشعراكم ،محمد مكلي ،تفسير الشعراكم ،مطابع أخبار اليكـ. شفيؽ ،عبد المنعـ2000( .ـ) .حزب اهلل رؤية مغايرة "حقيقة المقاكمةقراءة في أكراؽ الحركة السياسية الشيعية في لبناف ،ط.1
 الشككاني ،محمد بف عمي .فتح القدير ،ط1414( 1ق) .دمشؽ :دار ابفكثير .كبيركت :دار الكمـ الطيب.

 الصادؽ ،عمي .ماذا تعرؼ عف حزب اهلل؟ .ط1428( 2ق). الصالحي ،محمد بف يكسؼ ،سبؿ اليدل كالرشاد في سيرة خير العباد.تحقيؽ :عادؿ أحمد عبد المكجكد ،كعمي محمد معكض .ط1414(.1ىػ).

بيركت :دار الكتب العممية.
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 الصبلبي ،عمي محمد ،صبلح الديف األيكبي كجيكده في القضاء عمىالدكلة الفاطمية كتحرير بيت المقدس ،الطبعة :األكلى (1429ق) ،بيركت:
دار المعرفة .كالصبلبي ،عمي2010( .ـ 6 ،سبتمبر) .تقديس أضرحة األئمة

كزيارة قبر الحسيف عند ِّ
يعة .تاريخ االطبلع 2:فبراير2017ـ ،مكقع
الش ى
البرىاف./http://www.alburhan.com :
 صكفي ،عبد القادر محمد عطا .مكقؼ ِّيعة مف الصحابة رضي اهلل
الش ى
عنيـ .السعكدية :الجامعة اإلسبلمية.
 -الطبراني ،سميماف بف أحمد .المعجـ األكسط .تحقيؽ :طارؽ بف عكض

اهلل( .د .ط) .القاىرة :دار الحرميف.

 -الطبرم ،محمد بف جرير .جامع البياف في تأكيؿ القرآف ،المعركؼ بػ"تفسير

الطبرم" .تحقيؽ :أحمد محمد شاكر .ط 1420( .1ق) .مؤسسة الرسالة.

 الطنطاكم ،محمد سيد .التفسير الكسيط لطنطاكم .ط .1القاىرة :دارنيضة مصر.
مبل حكيش .بياف المعاني .ط1382( 1ق).
 -العاني ،عبد القادر بف ٌ

دمشؽ :مطبعة الترقي.

 العسيرم ،أحمد معمكر .مكجز التاريخ اإلسبلمي مف عيد آدـ إلى عصرناالحاضر .ط1417( 1ق).
 ابف عطية ،عبد الحؽ بف غالب .المحرر الكجيز في تفسير الكتابالعزيز ،المعركؼ بػ"تفسير ابف عطية" .تحقيؽ :عبد السبلـ عبد الشافي
محمد ،ط1422( 1ق) .بيركت :دار الكتب العممية.
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 العكبرم ،عبد اهلل بف الحسيف .التبياف في إعراب القرآف .تحقيؽ :عميمحمد البجاكم ،عيسى البابي الحمبي كشركاه.
 -العميمي ،عبد الرحمف بف محمد .األنس الجميؿ بتاريخ القدس كالخميؿ.

تحقيؽ :عدناف يكنس عبد المجيد نباتة .عماف :مكتبة دنيس.

الع ٍكتبي ،ىسمىمة بف يم ٍسًمـ .االبانة في المغة العربية .تحقيؽ :عبد الكريـ
 ىخميفة ،كآخركف .ط 1420( 1ىػ) .مسقط :ك ازرة التراث القكمي كالثقافة.
 الفارابي ،إسماعيؿ بف حماد .الصحاح تاج المغة كصحاح العربية .تحقيؽ:أحمد عبد الغفكر عطار .ط1407( 4ق) .بيركت :دار العمـ لممبلييف.
 فخر الديف الرازم ،محمد بف عمر .مفاتيح الغيب ،المعركؼ بػ"التفسيرالكبير" .ط1420( .3ق) .بيركت :دار إحياء التراث العربي.
 الف ار ،عبد الناصر قاسـ .الييكؿ المزعكـ بيف الكىـ كالحقيقة .بحث محكـ.غزة :جامعة القدس المفتكحة.
 الفراىيدم ،الخميؿ بف أحمد .العيف .تحقيؽ :ميدم المخزكمي ،كابراىيـالسامرائي( .د .ـ) .دار كمكتبة اليبلؿ.

 الفني ،إبراىيـ ،كالنمرم ،طاىر2000( .ـ) .ماذا يجرم عبر طبقاتالمسجد األقصى كالصخرة المشرفة .عماف :الشركؽ .
 -الفيركزآبادم ،محمد بف يعقكب .القامكس المحيط .تحقيؽ :مكتب تحقيؽ

التراث في مؤسسة الرسالة .ط1426( 8ق) .بيركت :مؤسسة الرسالة.
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 -القاسمي ،محمد جماؿ الديف بف محمد .محاسف التأكيؿ ،المعركؼ بػ"تفسير

القاسمي" .تحقيؽ :محمد باسؿ عيكف السكد .ط1418( .1ق) .بيركت :دار
الكتب العممية.

 القدس دراسات في تاريخ المدينة ،تحرير :أمنكف ككىيف ،ط1991( 1ـ). -القدكمي ،عيسى2014( .ـ 26 ،يناير) الييكد كأكذكبة القدس ليست

مقدسة عند المسمميف تاريخ النشر2014/1/26( :ـ) ،تاريخ االطبلع:
مكقع

(2017/2/10ـ)،

بيت

مركز

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

المقدس

لمدراسات

التكثيقية:

 القدكمي ،عيسى .مصطمحات ييكدية احذركىا .ط1431( 2ق) .قبرص:مركز بيت المقدس لمدراسات التكثيقية.

 -القدكمي ،عيسى .المسجد الحقيقي ...أيف ،تاريخ االطبلع10 :

فبراير2017ـ،

مكقع

مركز

بيت

المقدس

لمدراسات

التكثيقية:

(.)/http://www.aqsaonline.org
 -القرطبي ،محمد بف أحمد .الجامع ألحكاـ القرآف ،المعركؼ بػ"تفسير

القرطبي" .تحقيؽ :أحمد البردكني كابراىيـ أطفيش .ط1384( 2ىػ ) .القاىرة:
دار الكتب المصرية.
 ابف كثير ،إسماعيؿ بف عمر .تفسير القرآف العظيـ ،تحقيؽ :سامي بفمحمد سبلمة ،ط1420( .2ق) .دار طيبة.
 -ابف كثير ،إسماعيؿ بف عمر .البداية كالنياية .تحقيؽ :عمي شيرم .ط.1

( .)1408دار إحياء التراث العربي.
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 الكجراتي ،محمد طاىر بف عمي .مجمع بحار األنكار في غرائب التنزيؿكلطائؼ األخبار .ط1387( .3ق) ،مطبعة مجمس دائرة المعارؼ العثمانية.
 -كراسنة ،ربا2001( .ـ 28 ،يكليك) .دراسة جديدة :بنك إسرائيؿ لـ يدخمكا

فمسطيف ،ربى كراسنة ،جريدة الشرؽ األكسط ،العدد .8278

 المحمي ،محمد بف أحمد ،كالسيكطي ،عبد الرحمف بف أبي بكر .تفسيرالجبلليف .ط .1القاىرة :دار الحديث.
 المسيرم ،عبد الكىاب محمد .مكسكعة الييكد كالييكدية كالصييكنية .ط1(1999ـ) ،القاىرة :دار الشركؽ.
 مصطفى ،إبراىيـ ،كآخركف مف مجمع المغة العربية بالقاىرة1399( .ق).المعجـ الكسيط .دار الدعكة.
 مقاؿ بعنكاف( :أيف المسجد األقصى) ،تاريخ النشر،)20/12/2011( :مكقع حبؿ اهلل "كاعتصمكا بحبؿ اهلل")/http://www.hablullah.com( :
تاريخ االطبلع.)2017/3/16( :
 -مقاؿ بعنكاف" :المسجد القبمي" .تاريخ االطبلع 10 :فبراير2017ـ ،مكقع

المسجد اإللكتركني.)/http://www.emasjid.net( :

 المقدسي ،محمد بف عبد الكاحد فضائؿ بيت المقدس .تحقيؽ :محمد مطيعالحافظ ،ط1405( .1ق) .سكرية :دار الفكر.
 تاريخ الفاطمييف في شمالي إفريقية كمصر كببلد الشاـ :د .محمد سييؿطقكش ،دار النفائس ،بيركت ،ط 1428 ،2ق2007/ـ.
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 ابف منظكر ،محمد بف مكرـ .لساف العرب .ط1414( 3ق) .بيركت :دارصادر.
 النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة :يكسؼ بف تغرم بردم بف عبد اهللالظاىرم الحنفي ،أبك المحاسف ،جماؿ الديف ،ك ازرة الثقافة كاإلرشاد القكمي،

دار الكتب ،مصر.
 النسائي ،أحمد بف شعيب المجبتى مف السنف المعركؼ بػ"سنف النسائي".تحقيؽ :عبد الفتاح أبك غدة .ط1406( 2ق) .حمب :مكتب المطبكعات
اإلسبلمية.
 النسفي ،عبد اهلل بف أحمد .مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ ،المعركؼ بػ"تفسير النسفي" .تحقيؽ :يكسؼ عمي بديكم .ط1419( .1ق) .بيركت :دار
الكمـ الطيب.
 النككم ،يحيى بف شرؼ المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ،المعركؼبػ"شرح النككم عمى مسمـ" .ط1392( 2ق) .بيركت :دار إحياء التراث

العربي.

 النيسابكرم ،مسمـ بف الحجاج ،المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عفَّ
كسمَّـ ،المعركؼ بػ"صحيح مسمـ"،
العدؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ى
تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي ،بيركت :دار إحياء التراث العربي.
 يكسؼ إبراىيـ الشيخ العيد ،أثر الحركات الباطنية في عرقمة الجياد ضدالصميبييف .دار المعالي ،عماف -األردف ،ط14019( 1ق1998/ـ).
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 ىالسؿ ،جريس .النبكءة كالسياسة (اإلنجيميكف العسكريكف في الطريؽ إلىالحرب النككية) .ترجمة :محمد السماؾ .ط1424( 2ق) .القاىرة :دار
الشركؽ.

القسـ الثاني :المصادر والمراجع الشيعية:
 االسترآبادم ،عمي الحسيني .تأكيؿ اآليات الظاىرة في فضائؿ العترةالطاىرة .تحقيؽ كنشر :مدرسة اإلماـ الميدم  -قـ .ط1407( 1ق).
 األميف ،محسف ،أعياف ِّيعة ،تحقيؽ :حسف األميف( ،د .ط) ،بيركت:
الش ى
دار التعارؼ.
 -البحراني ،ىاشـ الحسيني .البرىاف في تفسير القرآف .تحقيؽ :قسـ الدراسات

االسبلمية -مؤسسة البعثة – قـ.

 البركجردم ،آقا حسيف الطباطبائي .جامع أحاديث ِّيعة .طبعة
الش ى
(1399ق) .قـ :المطبعة العممية.
 -الفيض الكاشاني ،محسف .التفسير الصافي .ط1416( .2ق) .طيراف:

مكتبة الصدر.

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

(1414ق).

 -الحكيـ ،محمد باقر .دكر أىؿ البيت في بناء الجماعة الصالحة .ط.2

(1425ق) .مركز الطباعة كالنشر لممجمع العالمي ألىؿ البيت عمييـ
السبلـ.
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 الحكيزم عبد األعمى بف جمعة العركسي .تفسير نكر الثقميف .تصحيح:ىاشـ الرسكلي المحبلتي .ط1413( 4ق) .قـ :مؤسسة اسماعيمياف.
 -الخصيبي ،الحسيف بف حمداف .اليداية الكبرل .ط1411( 4ق) .بيركت:

مؤسسة الببلغ.

 الخكئي ،حبيب اهلل الياشمي .منياج البراعة في شرح نيج الببلغة.تحقيؽ :إبراىيـ الميانجي .ط .4إيراف :دار اليجرة.
 الخكئي ،عمي أكبر بف ىاشـ .منياج الصالحيف .ط1410( 28ق) .قـ:السيد الخكئي.
 الخكئيني ،أبك الحسيف .فصؿ الخطاب في تاريخ قبر ابف الخطاب .ط1(1427ق) ،لندف :ىيئة خداـ الميدم .
 الركاندم ،فضؿ اهلل بف عمي الحسني .النكادر .تحقيؽ :سعيد رضا عمىعسكرم .ط1477( .1ق) .قـ :دار الحديث.
 -السبحاني ،جعفر .العقيدة االسبلمية عمى ضكء مدرسة أىؿ البيت .ط.1

(1419ق) .قـ :مؤسسة اإلماـ الصادؽ .

 سمطاف الجنابذم ،محمد ،الممقب بػ" سمطاف عمي شاه" .تفسير بيافالسعادة في مقامات العبادة .ط1408( 2ق) .بيركت :مؤسسة األعممي.
 -سميماف ،كامؿ .يكـ الخبلص في ظؿ القائـ الميدم  .بيركت :دار

الكتاب المبناني.
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 شبر ،عبداهلل .تفسير القرآف الكريـ .ط1385( 3ق) .القاىرة :السيدمرتضى الرضكم.
 -الشيرازم ،محمد الحسيني .األقصى المبارؾ .بيركت :مركز الجكاد

لمتحقيؽ كالنشر.

 الشيرازم ،محمد الحسيني .تقريب القرآف إلى األذىاف .ط1424( 1ق).بيركت :دار العمكـ.
 الشيرازم ،ناصر مكارـ .األمثؿ في تفسير كتاب اهلل المنزؿ. -الصدكؽ ،محمد بف عمي .ثكاب األعماؿ عقاب األعماؿ .ط2

(1368ق) .قـ :الرضا.

 الصدكؽ ،محمد بف عمي .مف ال يحضره الفقيو .تصحيح :عمي أكبرغفارم .ط .2قـ :مؤسسة النشر اإلسبلمي التابعة لجماعة المدرسيف في
الحكزة العممية.
 -ابف طاكس ،رضى الديف عمي بف مكسى .اليقيف ،تحقيؽ :األنصارم.

ط1413( .1ق) .قـ :مؤسسة دار الكتاب الجزائرم.

 ابف طاكس ،رضى الديف عمي بف مكسى1363( .ق) .سعد السعكد .قـ:منشكرات الرضا.
 الطبرسي ،الفضؿ بف الحسف .تفسير جكامع الجامع ،تحقيؽ كنشر:مؤسسة النشر االسبلمي التابعة لجماعة المدرسيف بقـ ،ط1418( .1ق).

81

 الطبرسي ،الفضؿ بف الحسف .تفسير مجمع البياف .تحقيؽ :لجنة مفالعمماء كالمحققيف األخصائييف .ط1415( .1ق) .بيركت :مؤسسة األعممي.
 الطبرسي ،حسيف النكرم .مستدرؾ الكسائؿ كمستنبط المسائؿ ،تحقيؽكنشر :مؤسسة آؿ البيت عمييـ السبلـ -بيركت .ط1408( .1ق).

 الطبرم ،محمد بف جرير (الشيعي) .نكادر المعجزات ،تحقيؽ كنشر:مدرسة اإلماـ الميدم  -قـ ،الطبعة األكلى (1410ق).
 الطبطبائي ،محمد حسيف ،الميزاف في تفسير القرآف ،قـ :مؤسسة النشراإلسبلمي التابعة لجماعة المدرسيف.
 الطريحي ،فخر الديف ،تفسير غريب القرآف ،تحقيؽ :محمد كاظـالطريحي ،قـ :انتشارات زاىدم.
 الطكسي ،محمد بف الحسف ،األمالي ،تحقيؽ  :قسـ الدراسات االسبلمية -مؤسسة البعثة ،الطبعة األكلى (1414ق) ،قـ :دار الثقافة.
 -الطكسي ،محمد بف الحسف ،التبياف في تفسير القرآف ،تحقيؽ :أحمد حبيب

قصير العاممي ،الطبعة األكلى (1209ق) ،مكتب االعبلـ االسبلمي.

 الطكسي ،محمد بف الحسف .تيذيب األحكاـ في شرح المقنعة لمشيخ المفيدرضكاف اهلل عميو .تحقيؽ :حسف المكسكم الخرساف .طيراف :دار الكتب
اإلسبلمية.
 الطكسي ،محمد بف الحسف ،الفيرست ،تحقيؽ :جكاد القيكمي .الطبعةاألكؿ1417( .ق) ،مؤسسة نشر الفقاىة.
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 العاممي ،جعفر مرتضى ،إسرائيؿ في آيات سكرة بني إسرائيؿ "تفسير ثمافآيات" .ط1433( .1ق) .المركز اإلسبلمي لمدراسات.
 -العاممي ،جعفر مرتضى .الصحيح مف سيرة النبي األعظـ .ط1

(1426ق) .قـ :دار الحديث.

 العاممي ،جعفر مرتضى .طريؽ الحؽ .ط1431(1ق) .بيركت :المركزاإلسبلمي لمدراسات.
 العاممي ،جعفر مرتضى .مختصر المفيد أسئمة كأجكبة في الديف كالعقيدة،ط1423( 1ق) .بيركت :المركز اإلسبلمي لمدراسات.
 العياشي ،محمد بف مسعكد .تفسير العياشي ،تحقيؽ :ىاشـ الرسكليالمحبلتي .طيراف :المكتبة العممية اإلسبلمية.
 القبانجي ،حسف ،مسند اإلماـ عمي .تحقيؽ :طاىر السبلمي .ط.1(1421ق) ،بيركت :مؤسسة األعممي لممطبكعات.
 القمي ،عباس .الكنى كاأللقاب .طيراف :مكتبة الصدر. القمي ،عباس1414( .ق) .منتيى اآلماؿ في تكاريخ النبي كاآلؿ .بيركت:الدار اإلسبلمية.
 القمي ،عمي بف إبراىيـ .تفسير القمي .تصحيح :طيب الجزائرم .ط3(1404ق) .قـ :مؤسسة دار الكتاب لمطباعة كالنشر.
 ابف قكلكيو ،جعفر بف محمد .كامؿ الزيارات .تحقيؽ :جكاد القيكمي .ط1(1417ق) ،مؤسسة نشر الفقاىة.
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 الكاشاني ،فتح اهلل بف شكر اهلل .زبدة التفاسير .تحقيؽ كنشر :مؤسسةالمعارؼ اإلسبلمية -قـ ،ط1423( .1ق).
 -الكميني ،محمد بف يعقكب ،الكافي .تحقيؽ :عمي أكبر غفارم ،ط3

(1388ق) ،طيراف :دار الكتب اإلسبلمية.

 الككراني ،عمي ،كمؤسسة المعارؼ .كتاب معجـ أحاديث اإلماـ الميدم ،ط1411( .1ق) ،قـ :مؤسسة المعارؼ.
 المازندراني ،محمد صالح .شرح أصكؿ الكافي .تصحيح :عمي عاشكر.ط1421( 1ق) .بيركت :دار إحياء التراث العربي.
 مجمة تراثنا1427( .ق) .العدد  87ك ،88مناظرة ىشاـ بف الحكـ فيمجمس ىاركف الرشيد ،تحقيؽ :د .خضر محمد نبيا .مؤسسة آؿ البيت
إلحياء التراث.
 المجمسي ،محمد باقر ،بحار األنكار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطيار.ط1403( .2ق) ،بيركت :مؤسسة الكفاء.
الرسكؿ ،تصحيح:
 -المجمسي ،محمد باقر .مرآة العقكؿ في شرح اخبار آؿ ٌ

الرسكلي ،الطبعة الثانية (1404ق) ،طيراف :دار الكتب االسبلمية.
ىاشـ ٌ

 المشيدم ،محمد بف محمد ،تفسير كنز الدقائؽ كبحر الغرائب ،تحقيؽ:حسيف درگاىي ،الطبعة األكلى (1366ق) ،مؤسسة الطبع كالنشر ك ازرة
الثقافة كاالرشاد االسبلمي.

 المشيدم ،محمد عمي الياشمي ،الحكزة العممية تديف االنحراؼ ،الطبعةالرابعة (1431ق) ،دار الصديقة الشييدة.
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 المصطفكم ،الشيخ حسف ،التحقيؽ في كممات القرآف الكريـ ،الطبعةاألكلى(1417ق) ،طيراف :مؤسسة الطباعة كالنشر ك ازرة الثقافة كاإلرشاد
اإلسبلمي.
 مغنية ،محمد جكاد ،التفسير الكاشؼ ،الطبعة الثالثة (1981ـ) ،بيركت:دار العمـ لممبلييف
 المفيد ،محمد بف محمد ،المزار ،تحقيؽ :محمد باقر األبطحي ،الطبعةالثانية (1414ق) ،بيركت :دار المفيد.
 -مقاؿ بعنكاف" :السيد عبد اهلل شبر"2008( ،ـ3 ،يناير) ،تاريخ االطبلع:

(2017/5/24ـ)/

مكقع

القرآف

ىدل

اإللكتركني:

()http://www.hodaalquran.com/index.php
 العاممي ،جعفر مرتضى ،الصحيح مف سيرة اإلماـ عمي رضي اهلل عنو"المرتضى مف سيرة المرتضى" ،الطبعة األكلى (1430ق) ،المركز اإلسبلمي
لمدراسات.
 صبلح الديف األيكبي ...نظرة مختمفة .تاريخ االطبلع 12 :فبراير2017ـ،

صكت

مكقع

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

األخدكد:

 -العاممي ،محمد جميؿ2014( .ـ 17 ،مايك) .المسجد األقصى في السماء

المعمكرة كليس في األرض .تاريخ االطبلع 4 :فبراير  ،2017مكقع مركز
العترة الطاىرة لمدراسات كالبحكث.)http://aletra.org/index.php( :
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 القطيفي ،محمد العبيداف 26( .أكتكبر) .اإلسراء كالمعراج .تاريخاالطبلع 4 :فبراير2017ـ ،مكقع سماحة العبلمة الشيخ محمد العبيداف
القطيفي (.)/http://www.alobaidan.org
 المكقع الرسمي لمكتب صادؽ الحسيني الشيرازم:(.)/http://arabic.shirazi.ir
 مكقع القطرة.)/http://www.alqatrah.net( : مكقع جعفر العاممي)http://www.al-ameli.com/edara/index.php( : مكقع شبكة ارفد.)/http://rafed.net/ar( : مكقع ىجر:).)http://hajrnet.net/hajrvb/showthread.php?t=402965451
 النجاشي ،أحمد بف عمي .فيرست أسماء مصنفي ِّيعة ،المعركؼ
الش ى
بػ"رجاؿ النجاشي" .تحقيؽ :مكسى الشبيرم الزنجاني ،طبعة (1416ق) .قـ:
مؤسسة النشر اإلسبلمي التابعة لجماعة المدرسيف.
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