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فهر�س الكتاب



ا ا ال 4

بني يدي الكتاب
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني، نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه أمجعني... وبعد،،،

لعل البعض يستهجن أن نكتب يف مكانة املسجد األقىص عند املسلمني 
ويف الــرشع اإلســالمي ؛ حيث إهنا من املســلامت التــي ال جدال فيها، 
ومكانــة ال حتتــاج إىل مزيد بيــان ؛ فهي ثابتة برصيــح كالم اهللا تعاىل يف 

كتابه الكريم، وبصحيح قول النبي ^، وبإمجاع األمة  عىل فضله.

ولكننــا عــىل يقني بأن من يقرأ الرســالة التي بني أيدينا ســيعذرنا بعد أن 
بّــس علينا من أناس  تُكشــف له احلقائق... ويعي حجــم اخلداع الذي لُ
ادعوا نرصة املســجد األقىص وأرض املرس... ورفعوا لواء الدفاع عن 

املستضعفني من أهل فلسطني ومقدساهتم!! 

لــذا كان لزاماً الدفاع عن مكانة املســجد األقىص، والتنبيه عىل ما جاء يف 
الكتــب واملراجع املعتمدة لد الشــيعة وما أكثرهــا!! والتي خطوا فيها 
بأيدهيم أن ال مكانة للمســجد األقىص بموقعه احلايل، وإنام هو مسجد يف 

السامء!! وأن عامة الناس قد تومهوا أنه مسجد القدس!! 



ا ا 5ال

وقــد اجتهدنــا أال نرتك تلك املزاعــم من غري ردود تدحضها وتكشــف 
خبثها وزيفها، وذلك إســهاماً منــا بالكلمة والقلم بغية كشــف احلقائق 
وإزالة الغشاوة، ليعي اجلميع حجم املؤامرة واخلداع الذي حياول أولئك 

األفاكون تسطريه وإثباته يف مؤلفاهتم !! 

وأثبتنا كذلك من خالل البحث والتقيص أن كل من حاول التشــكيك يف 
مكانة املسجد األقىص املبارك - ومن أولئك اليهود واملسترشقون - دلل 
عىل ذلك بمزاعم واهية اســتلها من مراجع الشيعة، لتكون سيفاً يرضب 

ثوابت أمتنا وعقيدهتا، ويزعزع مكانة املسجد األقىص يف قلوبنا. 

ونود أن ننبه أننا نقصد يف هذه الرســالة وحدة األمة ومجع كلمة املسلمني 
واالتفاق عىل مقدســاتنا، وحب من كتــب اهللا عىل أيدهيم فتحها، وقطع 
الطريق أمام جيش الربوفسورات من اليهود واملسترشقني الذين وجدوا 
يف كتب الشــيعة مادة دســمة، وجعلوها ذريعة للتهويــن من مكانة بيت 
املقدس عند املسلمني... فكان ال بد من متحيص تلك الروايات املشككة 
يف مكانة املسجد األقىص وإثبات فضائل بيت املقدس باحلجة والدليل.

واحلمد هللا رب العاملني ،،،





ا ا ال 6

فرية يف كتاب !!
(املســجد األقىص أيــن؟) عنوان كتــاب لعالمة الشــيعة «جعفر مرتىض 
العامــيل»(١)  جــاء فيــه: «لقد تبــني لنا عــدة حقائق بخصوص املســجد 
األقىص والذي حيســم األمر أنه ليس الذي بفلســطني»!!؛ وأورد الكثري 
من األقوال والروايات التي تدلل عىل صحة تأويله حلادثة اإلرساء، وما 
نص عليه بأن املســجد األقىص مســجد يف الســامء!! من املراجع والسري 

والتفاسري املعتمدة لد الشيعة. 

كام خلُص فيه إىل أن املسجد األقىص مسجد يف السامء!! وليس كام يعتقد 
عامة املسلمني بأنه مسجد القدس!! 

ويف كتابــه: «الصحيــح من ســرية النبــي األعظم»(٢) زعــم «العاميل» 
 ، كذلك: «أنه حني دخل عمر بيت املقدس مل يكن هناك مســجد أصالً
فضالً عن أن يســمى أقىص» (٣) ؛  وأن «املســجد األقىص الذي حصل 

(١)  هو جعفر مرتىض العاميل، ولد عام ١٩٤٥م  يف جبل عامل (جنوب لبنان ) ودرس يف النجف  وقم، 
وأشهر مؤلفاته «الصحيح من سرية النبي األعظم».

ر عليه هذه التأويالت الباطلة والتشكيك يف  (٢) نال عىل تأليفه هذا الكتاب جائزة إيران للكتاب، بدل أن ينكَ
مكانة املسجد األقىص، والنص عىل أنه يف السامء، وقد كرمه الرئيس اإليراين «أمحدي نجاد» بنفسه !! 

(٣) الصحيح من سرية النبي األعظم (٣/ ١٣٧)، الطبعة اخلامسة ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦ م، املركز اإلسالمي للدراسات. 



ا ا 7ال

اإلرساء إليه، والذي بارك اهللا حوله، هو يف السامء»(٤)!!

وأضــاف «العاميل» أن: «املســجد األقــىص الذي حصــل اإلرساء إليه، 
والذي بارك اهللا حوله، فهو يف السامء»(٥). 

وحينــام نقل اآلراء يف إفســاد اليهود مرتــني املذكور يف ســورة اإلرساء، 
وصــف عبــارة  القائلني بأن املســجد األقىص هو مســجد القــدس بأهنا 
«مزاعــم» وعقب بعد ذلك بقوله:  نقول هذا كله مماشــاة للمســتدل فيام 
زعمه من أن املراد باملســجد هو خصوص ما يســمى باملســجد األقىص، 

واملوجود يف بيت املقدس فعالً (٦). 

ومن األدلة التي دلل هبا عىل أن املسجد األقىص هو مسجد يف السامء!! 
ما جــاء يف كتاب بحار األنوار «للمجلــيس» (٧): «عن أيب عبداهللا عليه 
السالم قال: ســألته عن املساجد التي هلا الفضل فقال: املسجد احلرام، 
ومســجد الرسول ^، قلت: واملســجد األقىص جعلت فداك؟ فقال: 
ذاك يف السامء، إليه أُرس برسول اهللا ^، فقلت: إن الناس يقولون إنه 

(٤) الصحيح من سرية النبي األعظم (٣/ ١٠٦). 
(٥) الصحيح من سرية النبي األعظم (٣/ ١٢٨، ١٢٩ ). 

(٦) الصحيح من سرية النبي األعظم (٣/ ١٣٩ ). 
(٧) بحار األنوار للمجليس (٩٠/٢٢).



ا ا ال 8

بيت املقدس؟ فقال: مسجد الكوفة أفضل منه»!!

والســؤال: هل ما جاء به «العاميل» يُعدُّ يف نظر الشيعة بدعاً من القول!! 
أم هي عقيدة راســخة عندهم؟! فلنرجع إىل تفاســريهم ؛ ولنر املســجد 

األقىص أين؟! 

 



ا ا 9ال

مكانة امل�شجد الأق�شى يف تفا�شري ال�شيعة 


جاء يف تفســري الصايف «للفيض الكاشــاين»، يف تفسري قول اهللا تعاىل: 
قْىصَ  َ دِ األْ جِ َسْ امِ إِىلَ املْ رَ َ دِ احلْ جِ َسْ يْالً مِنَ املْ هِ لَ بْدِ  بِعَ َ ي أَرسْ انَ الَّذِ ــبْحَ ﴿سُ
﴾ (٨): «أي إىل  ريُ بَصِ يعُ الْ ــمِ وَ السَّ ا إِنَّه هُ اتِنَ يَ يَهُ مِنْ آَ رِ هُ لِنُ لَ وْ نَا حَ كْ ي بَارَ ــذِ الَّ

امءِ كام يظهر من األخبار» (٩).  ملكوت املسجد األقىص الذي هو يف السَ

ي عن الباقر عليه الســالم  وأتبــع ذلك القول هبذه الرواية: «رو القمّ
ــامء مــرة وإىل الكعبة  أنــه كان جالســاً يف املســجد احلرام، فنظر إىل السَ
امِ إِىلَ  رَ َ دِ احلْ ــجِ َسْ يْالً مِنَ املْ هِ لَ بْدِ  بِعَ َ ي أَرسْ انَ الَّذِ ــبْحَ مرة ثم قال: ﴿سُ
﴾، وكــرر ذلك ثالث مرات ثم التفت إىل إســامعيل  قْىصَ َ دِ األْ ــجِ َسْ املْ
عفي فقال: أيّ يشء يقول أهل العراق يف هذه اآلية يا عراقي؟ قال:  اجلُ
يقولــون: أرسي به من املســجد احلرام إىل بيت املقــدس ؛  فقال: ليس 
كام يقولون ، ولكنه أرس به من هذه إىل هذه، وأشــار بيده إىل السامء، 

وقال:  ما بينهام حرم»(١٠).

(٨)  سورة اإلرساء: ١.
(٩) تفسري الصايف ؛ الفيض الكاشاين (٣/ ١٦٦ ) ؛ مؤسسة األعلمي للمطبوعات. 

(١٠) املرجع السابق (٣/ ١٦٦ ). 



ا ا ال 10


ويف تفســري نور الثقلني «للحويزي»(١١) ابتدأ يف تفســري ســورة اإلرساء 
بذكــر الروايــات الســابقة تأكيدا منه عىل متســكه هبا: فعن ســامل احلناط 
عن رجل عن أيب عبد اهللا عليه الســالم قال: ســألته عن املساجد التي هلا 
، قلت: واملسجد  الفضل؟ فقال: املســجد احلرام، ومســجد الرسول̂ 
األقىص جعلت فداك؟ قال: ذلك يف الســامء، إليه أرسي رسول اهللا ^، 
فقلت: إن الناس يقولون إنه بيت املقدس؟ فقال: «مسجد الكوفة أفضل 

منه»(١٢)!!

وأضاف «احلويزي»: يف تفسري عيل بن إبراهيم حدثني خالد عن احلسن 
بن حمبوب عن حممد بن سيار عن أيب مالك األزدي عن إسامعيل اجلعفي 
قال: كنت يف املسجد قاعداً وأبو جعفر عليه السالم يف ناحية، فرفع رأسه 
  َ ي أَرسْ انَ الَّذِ ــبْحَ فنظر إىل الســامء مــرة وإىل الكعبة مرة، ثم قال: ﴿سُ
﴾، وكرر ذلك ثالث  قْىصَ َ دِ األْ ــجِ َسْ امِ إِىلَ املْ رَ َ دِ احلْ ــجِ َسْ يْالً مِنَ املْ هِ لَ بْدِ بِعَ
مرات، ثم التفت إيلّ فقال: أي يشء يقولون أهل العراق يف هذه اآلية يا 

(١١) وهو عبد عيل بن مجعة العرويس احلويزي، املتويف سنة ١١١٢ هـ. 
األوىل  الطبعة   ،(  ٩٧/٣) املحاليت  هاشم  وتعليق  تصحيح  احلويزي،  عىل  عبد  الثقلني،  نور  تفسري    (١٢)

١٤٢٤هـ، دار التفسري – قم (إيران ). 



ا ا 11ال

عراقــي؟ قلت: يقولون: أرسي به من املســجد احلرام إىل بيت املقدس، 
فقال: ليس كام يقولون، ولكنه أرسي به من هذه إىل هذه وأشار بيده إىل 

السامء، وقال: ما بينهام حرم» (١٣).  



وأورد العيايش يف تفســري أول آية يف ســورة اإلرساء الرواية التي تأكد بأن 
املســجد األقىص مسجد يف الســامء بقوله: «عن سامل احلناط عن رجل عن 
أيب عبد اهللا عليه الســالم قال: ســألته عن املساجد التي هلا الفضل؟ فقال: 
، قلت: واملســجد األقىص جعلت  املســجد احلرام، ومســجد الرسول̂ 
فداك؟ قال: ذلك يف السامء، إليه أرسي رسول اهللا عليه وسلم، فقلت: إن 

الناس يقولون إنه بيت املقدس؟ فقال: مسجد الكوفة أفضل منه»(١٤)!!


وأورد البحراين يف «الربهان يف تفســري القرآن» الرواية التي تكرر ذكرها 
يف جلّ تفاســري الشــيعة، وأوردها كذلك الطباطبائي يف تفســري امليزان، 
والتي تنص عىل أن املسجد األقىص مسجد يف السامء ؛ «عن سامل احلناط 

(١٣) تفسري نور الثقلني (٩٨/٣ ). 
(١٤)  تفسري العيايش ؛ ملحمد ابن عياش السلمي السمرقندي، حتقيق هاشم املحاليت (٢/ ٣٠٢ )، الطبعة 

األوىل ١٤١١هـ - ١٩٩١م، مؤسسة األعلمي للمطبوعات. 



ا ا ال 12

عن رجل عن أيب عبد اهللا عليه الســالم قال: ســألته عن املساجد التي هلا 
، قلت: واملسجد  الفضل؟ فقال: املســجد احلرام، ومســجد الرسول̂ 
األقىص جعلت فداك؟ قال: ذلك يف الســامء، إليه أرسي رسول اهللا ^، 
فقلت: إن الناس يقولون إنه بيت املقدس؟ فقال: «مسجد الكوفة أفضل 

منه» (١٥)!!



كام مجع ســلطان اجلنابذي يف «بيان الســعادة يف مقامات العبادة» األقوال 
هِ  بْدِ  بِعَ َ ي أَرسْ انَ الَّذِ حَ ــبْ اآلتية يف تفســري أول آية يف سورة اإلرساء ﴿سُ
قْىص﴾: الذي يف بيت املقدس أو  َ دِ األْ ــجِ َسْ امِ إِىلَ املْ رَ َ دِ احلْ ــجِ َسْ يْالً مِنَ املْ لَ
إىل املســجد األقىص الذي هو يف الســامء الرابعة املســمى بالبيت املعمور 
الذي املســجد األقىص مظهره وهو ملكوته كام أن املسجد احلرام مظهره 

وهو ملكوته» (١٦). 

﴾ بقوله : «فإن حول بيت املقدس الشام ومرص  لَهُ وْ نَا حَ كْ ي بَارَ وفرس ﴿الَّذِ
وكالمها ممتازان عن سائر البالد بكثرة النعم من كل جنس، والبيت املعمور 
(١٥) الربهان يف تفسري القرآن، هلاشم البحراين (٤/ ٥٢٢ ) الطبعة األوىل ؛ ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م، مؤسسة 

األعلمي للمطبوعات.  
(١٦) بيان السعادة يف مقامات العبادة، سلطان حممد اجلنابذي، امللقب بسلطان عيل شاه (٢/ ٤٣١ ) الطبعة 

الثانية ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م، مؤسسة األعلمي للمطبوعات.



ا ا 13ال

الذي يف السامء الرابعة معلوم كثرة بركات ما حوله» (١٧). 

وما ســبق يدل عىل أن احلديث يف كثري من تفاســري الشــيعة يدور عىل أن 
املســجد الذي أرسي إليه بالنبي حممد̂  هو مســجد يف السامء يف البيت 
املعمور واســمه املســجد األقىص، ويتشابه اسمه مع مســجد القدس!! 
 ولننتقل اآلن مع القارئ الكريم إىل جانب آخر من املراجع املعتمدة لد

الشيعة لنقف عىل حقيقة موقع املسجد األقىص يف معتقداهتم؟!

 

 

 

(١٧) بيان السعادة (٢/ ٤٣١ ). 



ا ا ال 14

موقع امل�شجد الأق�شى يف مراجع ال�شيعة
ال خيتلف القول يف كتب الشــيعة عام تم ذكره يف أبرز تفاســريهم ، ونورد 

فيام ييل ما ذكر عن موقع املسجد األقىص يف أبرز كتب الشيعة: 



أورد «املجليس»: «عن أيب عبد اهللا عليه الســالم قال: سألته عن املساجد 
، قلت:  التــي هلــا الفضل فقال: املســجد احلرام، ومســجد الرســول̂ 
واملســجد األقىص جعلت فداك؟ قال: ذاك يف السامء، إليه أرسي برسول 
اهللا عليه وسلم، فقلت: إن الناس يقولون إنه بيت املقدس فقال: «مسجد 

الكوفة أفضل منه»(١٨)!!



وجاء يف كتاب منتهى اآلمال لعباس القمي: «واملشــهور عىل أن املســجد 
األقىص هو بيت املقدس، ولكن يظهر من األحاديث الكثرية أن املراد منه 

هو البيت املعمور الذي يقع يف السامء الرابعة وهو أبعد املساجد»(١٩). 

إحياء  دار  ؛  م  الثالثة ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣  الطبعة   ( املجليس (٤٠٥/٩٧  باقر  ؛ ملحمد  األنوار  بحار   (١٨)
الرتاث العريب. 

(١٩) منتهى اآلمال لعباس القمي ص ٧٠. 



ا ا 15ال



رو ابــن قولوبه يف كتاب كامل الزيارات ، عن أيب عبد اهللا الصادق 

عليه الســالم قــال: جاء رجــل إىل أمــري املؤمنني عليه الســالم وهو 
يف مســجد الكوفة فقال: «الســالم عليك يا أمــري املؤمنني ورمحة اهللا 
وبركاتــه، فرد عليه الســالم، فقال: جعلت فداك إين أردت املســجد 
األقىص، فأردت أن أسلم عليك، وأودعك، فقال  عليه السالم: وأي 
يشء أردت بذلــك؟ فقال الفضل، جعلت فداك، قال: فبع راحلتك، 
وكل زادك، وصــل يف هــذا املســجد، فإن الصــالة املكتوبة فيه حجة 
 ، مــربورة، والنافلــة عمرة مــربورة، والربكة منه عىل اثنــي عرش ميالً
يمينه يمن، ويســاره مكر، ويف وســطه عني من دهن، وعني من لبن، 
وعــني من مــاء، رشاب للمؤمنني، وعني من ماء، طهــراً للمؤمنني ؛ 
منه ســارت ســفينة نوح، وكان فيه نرس ويغــوث ويعوق، وصىل فيه 
، أنا أحدهم، وقال بيــده يف صدره، ما  ســبعون نبياً، وســبعون وصياً
دعا فيه مكروب بمســألة يف حاجة مــن احلوائج إال أجابه اهللا، وفرج 

عنه كربه»(٢٠). 

الزيارات ص ٨٠ ؛ وبحار األنوار (٩٧ /٤٠٤ )، و الوسائل (٥٢٩/٣)، وفروع الكايف أليب  (٢٠) كامل 
جعفر الكليني (٣/ ٤٩١). 



ا ا ال 16



ويف كتاب «الصحيح من سرية الرسول األعظم» قرر «جعفر العاميل»:  أن 
املسجد األقىص «هو مسجد يف السامء»، ودلل بحديث ال يصح سنداً وال 
متناً، ونسبه للنبي حممد̂  أنه قال:«ملا أرسي يب إىل السامء إذا عىل العرش 

مكتوب: ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا، أيدته بعيل عليه السالم»(٢١). 

ويف كتابه «املسجد األقىص أين»؟ دلل عىل تأويله باآليت: «أبسط األمور 
لغوياً أن كلمة أقىص تعني البعيد وبالغة القرآن الكريم خري شــاهد عىل 
امِ  رَ َ دِ احلْ ــجِ َسْ نَ املْ يْالً مِّ هِ لَ بْدِ  بِعَ َ ي أَرسْ انَ الَّذِ ــبْحَ ذلــك بقوله تعاىل﴿سُ
يعُ  ــمِ وَ السَّ ا إِنَّهُ هُ اتِنَ يَهُ مِنْ آيَ رِ هُ لِنُ لَ وْ ــا حَ نَ كْ ي بَارَ قْىصَ الَّذِ دِ األَ ــجِ َسْ إِىلَ املْ
﴾ ومعنى اإلرساء السري ليالً أفقياً كان أم عمودياً، واألقىص يعني  ريُ البَصِ
البعد والبعيد ؛ وإذا كان بيت املقدس عىل فرض أنه هو املسجد األقىص 
فهــو بعيد عن أهل احلجــاز ولكنه قريب من أهل الشــام ... وعىل هذا 
األســاس جيب أن يكون األقىص بعيداً عن كل الناس سواسية، وأكدنا 
بام أوردناه ســابقاً من أحاديث أن املســجد األقىص يف الســامء الرابعة يف 

البيت املعمور»!!. 

(٢١) الصحيح من سرية الرسول األعظم (٣/ ١٠١ ).  



ا ا 17ال



وجــاء يف رواية الكايف: فقلت له: أخربت أن عندك اســامً من أســامء اهللا 
تبلــغ به يف كل يوم وليلة بيت املقــدس وترجع إىل بيتك، فقال يل: وهل 
تعــرف بيت املقــدس؟ قلت: ال أعرف إال بيت املقدس الذي بالشــام؟ 
قــال: ليــس بيت املقــدس، ولكنــه البيت املقــدس وهو بيــت آل حممد 
صىل اهللا عليه وآله؛ فقلت له: أما ما ســمعت به إىل يومي هذا فهو بيت 
املقــدس؛ فقال يل: تلــك حماريب األنبيــاء، وإنام كان يقــال هلا: حظرية 
املحاريــب، حتى جــاءت الفرتة التي كانت بني حممد وعيســى صىل اهللا 
عليهــام وقرب البالء من أهل الرشك وحلت النقامت يف دور الشــياطني 
فحولوا وبدلوا ونقلوا تلك األســامء وهو قول اهللا تبارك وتعاىل- البطن 
آلل حممد والظهر مثل-: «إن هي إال أســامء سميتموها أنتم وآباؤكم ما 

أنزل اهللا هبا من سلطان»(٢٢). 



ويف كتاب علل الرشايع بإسناده إىل عيل بن سامل عن أبيه عن ثابت بن دينار 
قال: «ســألت زين العابدين عيل بن احلســني بن عيل بن أبى طالب عليهم 

(٢٢) الكايف للكليني ( ١ / ٤٨١).



ا ا ال 18

الســالم عن اهللا جل جالله ؛ هل يوصف بمــكان، فقال: تعاىل عن ذلك، 
قلت: فلم أرسي بنبيه صىل اهللا عليه وآله إىل الســامء، قال: لرييه ملكوت 

السموات، وما فيها من عجايب صنعه وبدايع خلقه...»(٢٣).



جاء يف حاشية دعاء املعراج الوارد يف كتاب «املصباح يف األدعية والصلوات 
والزيارات»  لتقي الدين الكفعمي: «هذا الدعاء رفيع الشأن عظيم املنزلة رواه 
أمري املؤمنني عليه السالم عن النبي صىل اهللا عليه وآله ما ملخصه: ملا أرسي يب 
إىل السامء،مل أزل أقطع حجاباً بعد حجاب حتى قطعت سبعني ألف حجاب 

ما بني كل حجابني كام بني املرشق واملغرب سبعني ألف مرة...»(٢٤). 



بوب حممد بن احلسن احلر العاميل املتوىف سنة ١١٠٤هـ  يف كتابه  «تفصيل 
وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة»  باب أسامه: «وجوب احرتام 
مكة واملدينة والكوفة واستحباب سكناها، والصدقة هبا، وكثرة الصالة 

(٢٣) علل الرشايع ، حممد بابويه القمي (١٦٠/١ )  الطبعة األوىل ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م، مؤسسة األعلمي 
للمطبوعات بريوت – لبنان. 

العاميل  إبراهيم بن عيل  الدين  (٢٤) املصباح يف األدعية والصلوات والزيارات واألحراز والعوذات، لتقي 
الكفعمي املتوىف ٩٠٠ هـ، صححه وأرشف عىل طباعته حسني األعميل ص ٣٦٣. الطبعة الثانية ١٤٢٤هـ - 

٢٠٠٣م، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت- لبنان .



ا ا 19ال

فيها، واإلمتام سفراً هبا»(٢٥). 

وذكــر فيه الروايــات التي تزعم أنه كام أن «مكة حــرم اهللا تعاىل، واملدينة 
حرم رســول اهللا ^، فالكوفة هي حرم أمري املؤمنني عيل ريض اهللا عنه، 

ال يريدها جبار بحادثة إال قسمه اهللا»!!

وأورد الروايــات التاليــة: حممد بن عيل بن احلســني يف (معاين األخبار) 
عــن أبيه، عن حممد بــن حييى، عن أمحد بن حممد بــن خالد، عن أيب عبد 
اهللا الرازي، عن احلســن عيل بن أيب عثامن، عن موســى بن بكر، عن أيب 
احلســن موســى بن جعفر، عن آبائه ( عليهم الســالم ) قال: قال رسول 
اهللا ( صــىل اهللا عيــه وآلــه ): إن اهللا اختــار مــن البلدان أربعــة، فقال عز 
مِنيِ﴾(٢٦)،  َ دِ األْ لَ بَ ا الْ ــذَ هَ ــينِنيَ * وَ ورِ سِ طُ يْتُونِ * وَ الزَّ التِّنيِ وَ وجل: ﴿وَ
التني: املدينة، والزيتون: بيت املقدس، وطور سنني: الكوفة، وهذا البلد 

األمني: مكة» (٢٧).

وعن أيب جعفر ( عليه السالم ) قال: قال أمري املؤمنني ( عليه السالم):  

(٢٥) تفصيل وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة، تأليف حممد بن احلسن احلر العاميل (٣٦٠/١٤ ) 
الطبعة األوىل ١٤١٣هـ -  ١٩٩٣م،  حتقيق مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء الرتاث - بريوت، لبنان. 

(٢٦) سورة التني: ١-٣. 
(٢٧) تفصيل وسائل الشيعة (٣٦١/١٤ ). 



ا ا ال 20

ــنيٍ ﴾(٢٨) قال: الربــوة: الكوفة،  عِ مَ ارٍ وَ ــرَ اتِ قَ ةٍ ذَ بْــوَ ــا إِىلَ رَ َ نَامهُ يْ آَوَ ﴿وَ
والقرار: املسجد، واملعني: الفرات»(٢٩).

 

(٢٨) سورة املؤمنون: ٥٠. 
(٢٩) تفصيل وسائل الشيعة (١٤/ ٣٦٢ ). 



ا ا 21ال

ف�شل م�شجد الكوفة عند ال�شيعة على امل�شاجد الثالثة 
باإلضافة لفضل مســجد الكوفة املقدم عند الشــيعة عىل املسجد األقىص 
املبــارك، فإن عندهم مــن الروايات ما يدل عىل أن مســجد الكوفة أقدم 
من كل املســاجد عدا بيت اهللا احلرام، وأنه البقعــة املباركة التي بارك اهللا 
فيهــا!!، وأنــه كان معبد املالئكة قبل خلــق آدم، ومعبد آدم وما بعده من 
األنبياء واملرسلني واألولياء والصديقني!! وأن وسطه روضة من رياض 
اجلنــة، ومنه حيرش اخللق يــوم القيامة!! واألغرب من هــذا وذاك أنه من 

املساجد التي تشد إليها الرحال(٣٠)!!

ويؤيد ذلك الروايات التالية يف كتبهم: 

رو الشيخ الصدوق يف اخلصال: «ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد: 
املسجد احلرام، ومسجد رسول اهللا، ومسجد الكوفة»(٣١)!!

– وهم فرقة باطنية ضالة - بقدسية «قاديان» يف اهلند، فهم يعتقدون  (٣٠) وخرج علينا القاديانيون كذلك 
بأن املسجد األقىص هو مسجد املريزا يف قاديان وليس الذي يف بيت املقدس!! فقد جاء يف صحيفة الفضل 
القاديانية عدد ٣ سبتمرب سنة ١٩٣٥م:«لقد قدس اهللا هذه املقامات الثالثة مكة واملدينة وقاديان واختار هذه 
باركنا حوله هو  الذي  املسجد األقىص  إىل  احلرام  باملسجد  املراد  «إن  لظهور جتلياته». ويف عدد ٢٣:  الثالثة 

مسجد قاديان»!! 
(٣١) كامل الزيارات، ص١٣٧. 



ا ا ال 22

ورو أيضاً الشــيخ الصدوق يف كتابه من ال حيرضه الفقيه واخلصال، بإسناده 
عن أمري املؤمنني عليه الســالم أنه قال: «ال تشــد الرحال إال إىل ثالثة مساجد: 
املسجد احلرام، ومسجد رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله، ومسجد الكوفة»(٣٢). 

وملســجد الكوفة(٣٣) مكانته وقدره عند الشــيعة تفوق املســجد األقىص 
وهــذا بنص أحاديثهم التي ســطروها يف كتبهم املعتمدة، والتي جاء فيها 

من الروايات الباطلة ما ييل: 

رو الكليني يف كتابه الكايف، بإسناده عن خالد القالنيس أنه قال: سمعت أبا عبد 
اهللا الصادق عليه السالم يقول: «صالة يف مسجد الكوفة بألف صالة»(٣٤)!!

(٣٢) الوسائل (٣/ ٥٢٥ ). 
(٣٣) الذي بنى مسجد الكوفة الصحايب اجلليل سعد بن أيب وقاص ريض اهللا عنه يف عام ١٧هـ، بعد معركة 
القادسية يف خالفة عمر الفاروق ريض اهللا عنه ؛ والغريب موقف الرافضة من هذا الصحايب اجلليل من خالل 
رواياهتم وتسميته بقارون األمة ؛ جاء يف مقدمة الربهان أليب احلسن العاميل ص ٢٨٠؛ قال أبو احلسن العامري: 

سعد بن أيب وقاص قارون هذه األمة ؛ وهذا ظاهر من جهة ارتداده وتكربه عن مبايعة أمري املؤمنني عيل !!.
ويدعونا هذا للتساؤل: ملاذا مل يبارش اخلليفة الراشدي عيل ريض اهللا عنه هبدمه عندما انتقل إىل الكوفة وكان 
وقتها اخلليفة واحلاكم، إن كان بانيه من املرتدين - حسب زعمهم -؟!! وملاذا يويص أئمتهم بالصالة فيه 
مع قوهلم بردة سعد بن أيب وقاص املوصوف عندهم بقارون هذه األمة؟!! وملاذا كل تلك الفضائل ملسجد 
 أسس بأمر أمري املؤمنني عمر ريض اهللا عنه ؛ أمل يقل جعفر الصادق !!كل عبادة مؤسسة عىل غري التقو

فهي هباء منثور؟!! 
(٣٤) الوسائل (٥٤٧/٣). 



ا ا 23ال

وعن حســان بن مهران قال: ســمعت أبا عبد اهللا عليه السالم يقول: قال 
أمري املؤمنني عليه السالم: «مكة حرم اهللا، واملدينة حرم رسول اهللا صىل اهللا 

عليه وآله، والكوفة حرمي ال يريدها جبار بحادثة إال قصمه اهللا»(٣٥). 

ويف روايــة أخــر: «إن الكوفــة حرم اهللا وحرم رســوله̂  وحرم أمري 
املؤمنــني، وأن الصالة فيهــا بألف صــالة والدرهم بألــف درهم»(٣٦)، 
ويف غريهــا: «إن هللا حرماً هو مكة، ولرســوله حرماً وهو املدينة، وألمري 
املؤمنني حرماً وهو الكوفة، ولنا حرماً وهو قم(٣٧)، ستدفن فيه امرأة من 

ولدي تسمى فاطمة، من زارها وجبت له اجلنة»(٣٨)!! 

 

(٣٥) تفصيل وسائل الشيعة (٣٦٠/١٤). 
(٣٦) كامل الزيارات ص ٧٣-٧٤.

(٣٧) قم بالضم والتشديد كلمة فارسية، وهي مدينة مقدسة عند الشيعة مشهورة يف إيران، وأهلها كلهم شيعة 
إمامية (انظر: معجم البلدان: ٣٩٧/٤ ) ومن أسباب تقديسهم لقم وجود قرب فاطمة بنت موسى بن جعفر 

(إمامهم السابع ) فيها، انظر: عبد الرزاق احلسيني / مشاهد العرتة: ص ١٦٢ وما بعدها.
(٣٨) بحار األنوار (٢٦٧/١٠٢).



ا ا ال 24

كربالء اأف�شل من الكعبة وامل�شجد الأق�شى!!
الشــيعة يقدسون أماكن مل تثبت هلا أي قداسة ال يف كتاب اهللا وال يف سنة 
رســول اهللا، ومن ذلك تقديســهم لكربالء، وخاصة قرب احلســني ريض 
اهللا عنــه؛ فعن أيب عبد اهللا قــال: «إذا أردت احلج ومل يتهيأ لك، فائت قرب 
احلسني فإهنا تكتب لك حجة، وإذا أردت العمرة ومل يتهيأ لك فائت قرب 

احلسني فإهنا تكتب لك عمرة»(٣٩).

ويف بحــار األنوار: «اختذ اهللا أرض كربالء حرماً آمناً مباركاً قبل أن خيلق 
ســها  اهللا أرض الكعبــة ويتخذها حرمــاً بأربعة وعرشين ألف عام، وقدّ
وبــارك عليها، فــام زالت قبل خلق اهللا اخللق مقدســة مباركــة وال تزال 
كذلــك حتى جيعلها اهللا أفضــل أرض يف اجلنة، وأفضل منزل ومســكن 

يسكن فيه أولياءه يف اجلنة»(٤٠).

بل وصل هبم الغلو إىل االعتقاد بأفضلية زيارة قرب احلسني ريض اهللا عنه يف 
كربالء عىل احلج إىل بيت اهللا؛ فعن أيب عبد اهللا قال: «من زار قرب احلسني 
يوم عرفة كتب اهللا له ألف ألف حجة مع القائم عليه السالم وألف ألف 

(٣٩) وسائل الشيعة (٣٣٢/١٠).
(٤٠) بحار األنوار (١٠٧/١٠١). 



ا ا 25ال

عمرة مع رســول اهللا، وعتق ألف نسمة ومحالن ألف فرس يف سبيل اهللا، 
يق آمن بموعدي، وقالت املالئكة: فالن  وسامه اهللا عز وجل عبدي الصدّ

يق زكاه اهللا من فوق عرشه، وسمي يف األرض كروبياً» (٤١).  صدّ

وليســت زيــارة قرب احلســني ريض اهللا عنــه عند هؤالء أفضــل من احلج 
فحســب، بل هي أفضل األعامل، جاء يف رواياهتم أن زيارة قرب احلســني  
«أفضل ما يكون من األعامل»، ويف رواية أخر «من أحب األعامل زيارة 
قرب احلســني »(٤٢)، وأنشــأ  املجليس باباً خاصاً هبذا العنوان ذكر فيه مجلة 

من جنس هذه الروايات(٤٣).

وقال شيخهم الفيض الكاشاين يف التعليق عام تذكره رواياهتم من فضائل 
زيارة قرب احلسني: «إن هذا ليس بكثري عىل من جعله اهللا إماماً للمؤمنني، 
وله خلق السموات واألرضني، وجعله رصاطه وسبيله، وعينه، ودليله، 
وبابه، الــذي يؤتى منه، وحبله املتصل بينه وبني عباده من رســل وأنبياء 
وحجــج وأولياء، هذا مــع أن مقابرهم ريض اهللا عنهــم فيها أيضاً إنفاق 
أموال، ورجاء آمال، وإشخاص أبدان، وهجران أوطان، وحتمل مشاق، 

(٤١) وسائل الشيعة (٣٦٠/١٠).
(٤٢) كامل الزيارات ص ١٤٦، بحار األنوار (٤٩/١٠١).

(٤٣) وهو بعنوان: «باب أن زيارته عليه السالم من أفضل األعامل»،  بحار األنوار (٤٩/١٠١).



ا ا ال 26

وجتديد ميثاق، وشهود شعائر، وحضور مشاعر»(٤٤).

وهذا جزء يســري يف فضائل مســجد الكوفة وأرض كربالء عند الشــيعة 
تركــت الكثري منها خمافة اإلطالة، ومــن أراد الزيادة فلرياجع كتب الفقه  

اإلمامية واملزارات واألخبار عند الشيعة.

وال شــك أن عداوة الشــيعة لبني أمية وكرههم هلم دفعهم لذمّ ما قاموا به 
من إعادة بناء املســجد األقىص وإعامرهم للقدس بمنشآت جديدة، وكان 
ذلك من أبرز دوافع الشــيعة للتقليل من شــأن املســجد األقىص، وإعطاء 
أماكن أخر مكانة عظيمة تفوق مكانة املســجد األقىص وفضله؛ وجتاوز 
الغلو إىل إعطاء مكانة ملقدســاهتم تفوق مكانة املســاجد الثالثة التي تشد 
إليها الرحال... وعملوا عىل بث الســموم لتوهني الثوابت يف نفوس أهل 
السنة واجلامعة، واإلرصار عىل التشكيك يف كل ما جاء يف الكتاب والسنة 

حول فضائل املسجد األقىص املبارك!! 

فكيف يكون لبيت املقدس مكانة عندهم، وقد فتحها عمر ريض اهللا عنه، وحررها 
صالح الدين - رمحه اهللا - وظلت منارة للعلم والعلامء عهوداً طويلة !!  

(٤٤) الوايف املجلد الثاين (٢٢٤/٨).



ا ا 27ال

ومــع ذلك نقول إن موقف علامء الشــيعة حول مكانة املســجد األقىص 
وكذلــك حمله يف األرض أم يف الســامء مضطرب باضطــراب الروايات 
عندهم، فأورد بعضهم أن املســجد األقىص هو مســجد فلسطني وعدد 
فضائلــه:  كالطــويس يف اخلــالف، واحلــيل يف حترير اإلحــكام وكذلك 
تذكرة الفقهاء... لكن أمجع مجهورهم عىل أن مســجد الكوفة أفضل من 

املسجد األقىص(٤٥)!! 

 

(٤٥) ومع هذا يشيعون أن القدس هي قضيتهم األوىل - تقديس سيايس- وأهنم مع املستضعفني من أهلها، 
«يوم  أسموه  يوماً  القدس  لنرصة  فخصصوا   !! األقىص  املسجد  لتحرير  املعركة  سيقودون  الذين  هم  وأهنم 
القدس»، ولتحرير األقىص جيشاً أسموه «جيش القدس» و«فيلق القدس»، وللقدس إذاعة أسموها «إذاعة 
القدس»، وللقدس طريق أسموه «الطريق إىل القدس» فإذا هو طريق سالك باجتاه أفغانستان والعراق !! وما 

زلنا ننتظر لنر منْ منَ الفرس ضحى بدمه عىل ثر القدس !!



ا ا ال 28

اأقوال وت�شريحات ال�شيعة املعاشرين يف مكانة امل�شجد الأق�شى
تعددت أقوال الشيعة وترصحياهتم يف التنقيص من مكانة املسجد األقىص، 
إلعطاء مكانة خاصة ملقدساهتم ال تصلها املساجد الثالثة التي تشد إليها 

الرحال وإليك بعضاً منها:

روا كربالء قبل القد�س!!
تبَ حتت عنوان: «قبل  يف افتتاحية أحد أعداد جملة املنرب(٤٦) «الشيعية»،  كُ

القدس..حرروا كربالء»: 

«... إن كربــالء هي أقــدس وأرشف بقاع األرض مجيعــاً - بام فيها مكة 
واملدينــة - بنص املعصومني إذ تكتســب قداســتها مــن احتضان أرضها 
جلثــامن ثأر اهللا وبضعة رســوله اإلمــام أيب عبد اهللا احلســني صلوات اهللا 
وســالمه عليه الــذي اختلطت دمــاؤه الزاكية بذرات رمل هــذه البقعة 

احلبيب“ ويرأس  ”يارس  الكويت  يرأسها يف  التي  املهدي  هيئة خدام  املنرب تصدر شهرياً عن  (٤٦) جملة 
صدرت  أن  إىل  ؛  ١٩٩٩م  عام  ديسمرب  شهر  منذ  الصدور  يف  واستمرت  اهلادي،   عبد  يوسف  حتريرها 
األوامر من احلكومة الكويتية عام ٢٠٠٤م بإغالق هيئة خدام املهدي وحتويل القائمني عليها إىل النيابة 
وعنوان   !! وسلم  عليه  اهللا  صىل  اهللا  رسول  صحابة  لسبه  الكويت  يف  حبيب“  ”يارس  وسجن   ، العامة 

  www.14masom.com/menbar (االنرتنت) موقعهم عىل شبكة



ا ا 29ال

 فحــازت بذلك رشفاً ما بعده رشف إذ أصبحــت كعبة األحرار ومهو
األفئدة وحمجة املوالني ومقصد كل ذي حاجة وفاقة».

وأضــاف الكاتــب: «ومع مــا للقدس مــن رشف وقداســة ؛ فإهنا تبقى 
بعــد كربالء، فليســت القــدس ككربــالء وال الصخرة كاحلســني، وال 
املســجد كاحلرم... والقدس ليست قضيتنا األوىل... كربالء هي القضية 
األساســية... وقبل أن نحرر القدس علينا أن نحــرر كربالء(٤٧)، ومنها 
ننطلق إىل فلسطني، ومنها ننطلق إىل سائر البالد بمشاعل النور واهلداية... 
وقد ســبق لنا بيان أن القدس ال يمكن أن تعــود إىل هذه األمة، ما مل تعد 

هذه األمة إىل حممد وعيل عليهام الصالة والسالم» !!

 وأضاف: «عودوا إىل حممد وعيل.. تعود إليكم القدس باملهدي... وحرروا 
كربالء أوالً وقبل كل يشء، ثم فكروا يف القدس وما سواها »(٤٨)!!

 

بيد  العراق  سقوط  قبل  كتب  فاملقال  البعثي،  النظام  حكم  حتت  وكربالء  العراق  وقتها  وكانت   (٤٧)
االحتالل األمريكي.

(٤٨) جملة املنرب، عدد ٢٣، يف حمرم ١٤٢٣هـ - مارس ٢٠٠٢م. 



ا ا ال 30

ف�شل النجف على القد�س يف �شعر ابن مع�شوم
ر شعره يف نرصة مذهبه، وبدا ذلك جلياً يف كتابه:  ابن معصوم شيعي سخّ
«سالفة العرص»(٤٩) ؛ وعندما حج إىل النجف!! أنشأ قصيدته التي يفضل 

فيها النجف عىل املسجد األقىص حيث يقول: 

 
 

 

(٤٩) املصدر:  سالفة العرص يف حماسن الشعراء بكل مرص، البن معصوم احلسني ؛ املتوىف ١١١٩هـ.

قــرت بــه األعــني واألنفــس
األنفــــس واملعهــد  أعالمـــه 
ينجاب عـن آللئهــا احلنـدس
ال املسجد األقىص وال املقدس

يــا صاح هذا املشــهد األقدس
والنجــف األرشف بانــت لنــا
والقبــة البيضــاء قـــد أرشقت
حــرضة قــدس مل ينــل فضلها



ا ا 31ال

قبة �شامراء اأهم من حترير القد�س
ويف حمارضة للشــيعي الكويتي (يارس احلبيب) ألقاها يف لندن بعد حادثة 

تفجري قبة سامراء يف العراق علق عىل ذلك احلدث بقوله: 

«احلرم العســكري الرشيف املغتصب الســليب الباقــي إىل هذه اللحظة 
مدمراً واألنقاض عىل جسدي إمامينا املعصومني صلوات اهللا عليهام وما 
مــن مغيــث يدفع هذه األنقاض وهــذا احلرم الباقي إىل هــذه اللحظة يف 
أيــدي النواصب - أي أهل الســنة - جيب أن يســرتد، هــذا احلرم أمهيته 
تفوق أمهية اســرتداد القدس، اسرتداده هو أعظم عند اهللا!! جسد اإلمام 

املعصوم أعظم من صخرةٍ وإن عرج عليها رسول اهللا»(٥٠). 

 

(٥٠) املحارضة موجودة بالنص والصورة يف موقع احلقيقة  www.haqeeqa.comوكذلك يف «شبكة 
www.d-sunnah.net./ «الدفاع عن السنة



ا ا ال 32

�شامراء وبقيع الغرقد تفوق مكانة القد�س عند ال�شيعة 
بعض دعــاة الشــيعة يســتنكرون اهتامم ساســتهم وقياداهتــم بالقدس، 
ويعدون ذلــك من املقاصد السياســية، حيث إن مكانــة القدس موضع 
اختالف كبري عند علامئهم وذلك برصيح نصوصهم ورشوحهم... فهم 

يلحقون هذا االهتامم ألسباب سياسية وليست عقدية!! 

فقــد كتب يارس احلبيــب: «إن عىل املؤمنــني االلتفــات إىل قضية البقاع 
املقدســة أكثــر، فهي تفــوق يف رشفها وقدســيتها بيت املقــدس، بل ال 
قياس، فعىل أي أســاس رشعي يتجه كل هذا احلراك الشــعبي الشــيعي 
جتاه القدس وكأهنا هي قضيتنــا األولوية؟! كال! إننا مع اهتاممنا بقضية 
القــدس الرشيــف إال أننــا وحســب امليــزان الرشعي جيــب أن نجعل 
األولوية لقضية سامراء املقدســة والبقيع الغرقد، ثم بعد ذلك نتجه إىل 
القدس وغريها. جيب حترير ســامراء والبقيع مــن أيدي النواصب أوالً 
ثــم حترير القدس من أيدي اليهود، والعجب من الشــيعة املؤمنني كيف 

هم غافلون عن ذلك» (٥١)!!

www.mezan.net/vb/archive/index.php?t-389.html  : (٥١) موقع امليزان



ا ا 33ال

يف منتديات يا �شني.. الت�شكي كانة الأق�شى
وطــرح يف منتديات (يا حســني)(٥٢) أحد منتديات الشــيعة عىل اإلنرتنت 
تســاؤل حول مــكان املســجد األقىص كموضــوع نقايش حيمــل عنوان: 
املسجد األقىص أين؟! وتم رشح السؤال بالتايل: هل بيت املقدس املوجود 
يف فلســطني هو املســجد األقىص الذي حتدث عنه القرآن الكريم يف قوله 
دِ  ــجِ َسْ امِ إِىلَ املْ رَ َ دِ احلْ ــجِ َسْ نَ املْ يْالً مِّ هِ لَ بْدِ  بِعَ َ ي أَرسْ ــذِ انَ الَّ ــبْحَ تعاىل:﴿سُ

ريُ ﴾؟! يعُ البَصِ مِ وَ السَّ ا إِنَّهُ هُ اتِنَ يَهُ مِنْ آيَ رِ هُ لِنُ لَ وْ نَا حَ كْ ي بَارَ قْىصَ الَّذِ األَ

وكانت األجوبة واملناقشات واملشاركات عىل النحو التايل: 

كتــب أحدهم(٥٣): «املالحظ بأن املســجد األقىص املوجود بفلســطني ال 
 أســاس لــه يف روايات أهل البيت، بــل هو الذي يف الســامء، واملتابع ير
أن هذه الصخرة هي مقدســة عنــد اليهود، وكثري مــن الفضائل التي هي 
باألصل ملسجد أمري املؤمنني صلوات اهللا عليه- مسجد الكوفة - حرفوها 

وبدلوها وأعطوها ألقصاهم قبلة اليهود أجدادهم»!! 

www.yahosein.org/vb/showthread.php?t=79086&page=2   (٥٢)
يفكر  بامذا  لنعرف  أرسدها  بل  ؛  ونتيجة  حكامً  عليها  وأبني  واملشاركات،  التعليقات  هذه  أرسد  ال  أنا   (٥٣)

ويعتقد هؤالء بمكانة املسجد األقىص يف كتاباهتم احلرة.



ا ا ال 34

وآخر كتب أن مكانة املسجد األقىص: «هي من بدع اليهودية التي حافظ 
عليها أهل السنة وعملوا هبا»!! 

وأوضح آخر أن: «االهتامم باملسجد األقىص واحلكم الرشعي يف فلسطني 
ومقدســاهتا ليس منوطاً بكون املسجد األقىص هو البيت املعمور أو بيت 
املقــدس وإنام هــو منوط بفتــو املرجع الذي جيــب علينا تقليــده، فلو 
أوجــب علينا مرجعنا دعم القضية الفلســطينية ومنارصة أهلها والدفاع 
عنهم ودعمهم باألســاليب املمكنة واملتاحة لنا لوجب علينا ذلك،  وإن 
مل يكن املسجد األقىص هو بيت املقدس، بل حتى وإن مل يكن يف فلسطني 

أي معلم من املعامل اإلسالمية املقدسة»!!

ومشــارك آخر كتــب: «إذا كان بيت املقدس الكائن بفلســطني عىل هذه 
الدرجــة مــن األمهية فلامذا ال نجــد له أي مديح عند أهــل البيت عليهم 
الســالم بل نجد العكس أهنم صلوات اهللا عليهم حتدثوا عن أن مســجد 

الكوفة أهم منه بكثري».

وكتب أحدهم(٥٤):«إن مســجد القدس عند اجلانبيني الشيعي وغريه من 
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ا ا 35ال

الفرق الضالة(٥٥)، تشــهد بأن الــذي بناه هو املغتصب الثــاين(٥٦)، وفيه 
أعواد كان يقرأ فيها خطبه املهرتية(٥٧)خراب الدين األيويب(٥٨)، ولألسف 
الشديد هناك من الشيعة من حيزن، ويعمل يوماً للقدس، ويبكون عندما 

حفر اليهود بقرب املسجد األقىص»!!

وآخر كتب يف املنتد نفسه:«الظاهر و اهللا أعلم بأن املسجد األقىص ليس 
هو املوجود يف فلسطني، ولو كان له تلك األمهية ألخربنا أهل البيت حتامً 
عنه وأمرونا بزيارته كام فعلوا مع باقي األماكن املقدسة، وعىل العاقل أن 

يدقق يف تلك املسائل لكي ال يقع يف الشبهات»!!.

فهكذا يعتقد هؤالء بمكانة املسجد األقىص يف كتاباهتم احلرة ومشاركاهتم 
وتعليقاهتم ومناقشاهتم!!  

 

(٥٥) ويقصد عمر بن اخلطاب الذي اغتصب (كام يدعي) اخلالفة من عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه .
(٥٦) ويقصد به اخلليفة الراشد الثاين عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه. 

(٥٧) ويقصد منرب صالح الدين األيويب رمحه اهللا.
(٥٨) صالح الدين األيويب الذي شهدت له األمة يتهمه هذا الرافيض بأنه خراب الدين، انتقاماً لدوره 

يف إزالة الدولة الفاطمية الباطنية. 



ا ا ال 36

امل�شجد الأق�شى... يف كتابات اليهود؟!!
تنوعت أســاليب اليهــود يف نقض مكانة املســجد األقــىص والعمل عىل 
التشــكيك يف قداســته عند املســلمني، فال تكاد جتد بحثاً وكتاباً أو حتقيقاً 
وإصــداراً للباحثني اليهود احلاقدين إال ويؤكد أن قدســية مدينة القدس 
يشــوهبا الكثري من الشــكوك، بطرق ملتوية ونصوص ال حتتمل كل ذلك 
هبدف التزييف والتشــويه وتوهني حقائق اإلســالم ومقدساته يف نفوس 

املسلمني.

ومن أبرز تلــك اجلهود حماوالهتم تأويل اآليات القرآنية التي نصت عىل 
فضل املسجد األقىص، والتشكيك يف أحاديث النبي حممد ^ التي أمجع 
علامء أهل الســنة عىل صحتها، وزعموا أن املســجد األقىص هو مســجد 
يف الســامء!! وليس مســجد القدس املعروف عند املســلمني!! وأن كلمة 
األقــىص تفيد أنه مصىل ســاموي، أي القدس العليــا!! فوجدوا ضالتهم 
يف روايات وأقوال وأخبار ذكرها الشــيعة يف كتبهم تنص عىل أن املسجد 
األقىص مســجد يف السامء تشابه اسمه مع مسجد القدس!! وإليك بعضاً 

من كتاباهتم التي تنص عىل أنه مسجد يف السامء: 



ا ا 37ال

القد�س بوهل وماد
جاء يف «املوسوعة اإلسالمية» (Encyclopacdia of Islam) حتت 
كلمة: AL-Kuds  والتي كتبها اليهودي(بوهل).Buhl F(٥٩) ما يأيت: 

ربام كان الرسول ^ يظن أن املسجد األقىص مكان يف السامء »!! 

ورجح بعد ذلك: «أن الرســول حممد̂  ربام فهم منذ البداية أن املسجد 
املذكور يف اآلية الكريمة إنام هو مكان يف السامء، وليس املسجد الذي بني 

فيام بعد يف مدينة بيت املقدس»(٦٠) 

شو� شح�ا
يقول إســحق حســون الباحث اليهودي، والعضو يف معهد الدراســات 
اآلســيوية واألفريقية يف اجلامعة العربية، يف مقدمة حتقيقه لكتاب فضائل 
البيت املقدس أليب بكر حممد بن أمحد الواســطي: «ومعروف أن فرقاً من 
الشــيعة ال تر ملســجد بيت املقدس فضالً عىل غريه من املساجد»(٦١)؛ 

(٥٩) بوهل: مسترشق هيودي كتب مادة القدس يف املوسوعة اإلسالمية !! 
(٦٠) فضائل بيت املقدس يف خمطوطات عربية قديمة، للدكتور حممود إبراهيم، ص ٤٧، اجلامعة األردنية، 

إصدار معهد املخطوطات العربية (املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ) الطبعة األوىل ١٩٨٥م .
(٦١) فضائل بيت املقدس، أليب بكر الواسطي ص٣٥، حتقيق إسحاق حسون، معهد الدراسات األسيوية 

واألفريقية – اجلامعة العربية، القدس.  



ا ا ال 38

ودلــل عىل ذلــك برسده ألحاديــث وردت يف بحار األنــوار للمجليس، 
وينابيع املودة للقندوزي. .  ويف كتابة الحقة «حلسون» جاء فيها: «إن علامء 
املســلمني مل يتفقوا مجيعاً عىل أن املســجد األقىص هو مسجد القدس، إذ 
رأ بعضهم أنه مسجد يف السامء يقع مبارشة فوق القدس أو مكة»(٦٢)!! 

وحاول بذلك التمييز بني القدس الساموية والقدس السفيل!!. 

  وا لت�شرو�س ياف
كتبت «حوا ال ترسوس يافه»(٦٣)بحثاً أكدت فيها: «أن املســجد املذكور 
يف آيــة اإلرساء قــد فهم منذ البداية أنه مســجد بعيد قيص ســاموي!! ومل 

يقصد منه ذلك املسجد الذي مل يقم يف القدس إال زمن األمويني»!! 

 ودعمت التــرسوس فكرهتا بمقــال كتبه «جوزيــف هوروفيتش» حول 
املوضوع نفســه أكد فيه أن املســجد الذي عنته آيــة اإلرساء إنام هو مصىل 
ســاموي يقــع يف القدس الســاموية العليا، وقــال: «ينبغــي أن نفهم أقوال 
مفرسي القرآن األقدمني عىل هذا النحو حيث جيمعون عادة عىل أن املسجد 

(٦٢)  فضائل بيت املقدس يف خمطوطات عربية قديمة، للدكتور حممود إبراهيم، ص٤١.
(٦٣) «حوا الترسوس يافه»:  باحثة هيودية مسترشقة، قدمت عدة بحوث ملؤسسة «ياد يتسحاق بن تسفي» 

املتخصصة يف األبحاث والدراسات املتعلقة يف تاريخ القدس.   



ا ا 39ال

األقىص معناه بيت املقدس، وحســب رأهيا فإهنم  يقصدون القدس العليا 
غــري أن املصطلحات اختلطــت عىل مر األجيال، وفهم املســجد األقىص 

الذي يف القدس العليا عىل أنه موجود يف القدس احلارضة»(٦٤).  

ايهودا لي
الكاتــب (هيــودا ليطاين)(٦٥) خط مقــاالً يف «يديعــوت أحرونوت» حتت 
عنوان «معركة ذهنية حول املسجد األقىص» شكك فيه «أن يكون املسجد 
األقىص حمل إمجاع عند املســلمني أنه املسجد يف القدس، وأضاف: واحلق 
 أن هناك تفسريات إسالمية لعبارة املسجد األقىص جتعله يف مناطق أخر

من مجلتها بقرب املدينة املنورة» (٦٦)!!.  

 kister M.J.  ك�ش
وكذلــك «كســرت»(٦٧) كتــب اآليت:«إن هناك جدالً بني املســلمني حول 

(٦٤) القدس دراسات يف تاريخ املدينة ؛ حترير: أمنون كوهني ؛ ص ٣٩، إصدار «ياد يتسحاق بن تسفي» . 
(٦٥) كاتب صحفي يف صحيفة يديعوت أحرونوت العربية.

(٦٦) يديعوت أحرونوت ٢٠٠٥/٣/٣م.
(٦٧) أكاديمي وباحث هيودي، وهو من أصول بلجيكية، وعضو معهد الدراسات اآلسيوية واألفريقية يف 
اجلامعة العربية بالقدس املحتلة، وله العديد من البحوث يف تاريخ القدس، والتي ال ختلو من التشكيك في 

مكانة املسجد األقىص، ككل زمالئه يف جيش الربوفسورات العاملني يف اجلامعات العربية.  



ا ا ال 40

أفضلية املسجد األقىص»(٦٨)...

«واســتعان بعدد من األحاديث التي أوردها للتشكيك يف مكانة القدس 
عند املسلمني، بأحاديث نُسب رواهتا إىل الشيعة»(٦٩).

وهــذا غيــض مــن فيــض ممــا كتبــت األقــالم اليهوديــة للتشــكيك يف 
أفضلية القدس واملســجد األقىص واهتامم املســلمني هبــام، ومكانتهام يف 
الــرشع اإلســالمي، وتأكيدهــم عىل أن املســجد األقىص هو مســجد يف 

السامء(٧٠)!!.

 

(٦٨) فضائل بيت املقدس يف خمطوطات عربية قديمة، ص ٤٠.
(٦٩) املرجع السابق، ص ٤٠.        

اجلامعة  إبراهيم،  حممود  للدكتور  قديمة،  عربية  خمطوطات  يف  املقدس  بيت  فضائل  انظر  لالستزادة:   (٧٠)
األوىل  الطبعة   ( والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  (املنظمة  العربية  املخطوطات  معهد  إصدار  األردنية، 
اليهود» بحث وحتقيق عبد اللطيف زكي أبو هاشم،  ١٩٨٥م.و«أدب فضائل املدن يف دراسات املسترشقني 
مدير دائرة التوثيق واملخطوطات واآلثار – غزة، فلسطني. و املسترشقون اليهود وحماولة التهوين من قدسية 
القدس».  «جامعة  اآلداب  كلية  عميد  سلوادي،  احلميد  عبد  حسن  د.  بقلم  اإلسالم،  يف  ومكانتها  القدس 

والقدس دراسات يف تاريخ املدينة، حترير الربوفسور أمنون كوهني.    



ا ا 41ال

امل�شجد الأق�شى... يف كتابات امل�شت�شرقني؟!!
أثار املسترشقون جمموعة من القضايا التي تتصل بتاريخ القدس واملسجد 
األقــىص، ومكانتهام عند املســلمني ؛ وكان اهلدف من إثارة تلك القضايا 
التدليــل عىل أن مدينة القدس مل تكن هلا أية مكانة مميزة يف اإلســالم، ومل 
يكــن هلا أمهيــة تذكر من الناحيتني االســرتاتيجية واإلدارية!! وســنذكر 

أشهر أقواهلم: 

جولد ت�شيهر
«جولــد تســيهر» (١٨٥٠  – ١٩٢٠م) - املســترشق املجري - وهو 
من أصول هيودية، يُعد املرجع األســاس لكثري ممن كتب من الباحثني 
اليهــود عن القدس واملســجد األقىص، ومؤلفاته تعــد مراجع أصلية 
لطــالب االســترشاق مــن الغربيــني، وهو مــن أوائل من شــكك يف 
األحاديــث التي جــاءت بفضل املســجد األقىص وبركتــه، وزعم أن 
«عبد امللك بــن مروان» منع الناس من احلج أيام فتنة ابن الزبري، وأنه 
بنى قبة الصخرة يف املسجد األقىص ليحج الناس إليها ويطوفوا حوهلا 

بدالً من الكعبة!! 



ا ا ال 42

وزعــم أيضــاً أن عبد امللــك أراد أن حيمل الناس عىل احلــج إليها بعقيدة 
دينية، فوجد الزهري(٧١) وهو ذائع الصيت يف األمة اإلســالمية مستعداً 
ألن يضع له أحاديث كحديث: «ال تشــد الرحال إال إىل ثالثة مســاجد» 
وزعم أن األحاديث التي وردت يف فضائل بيت املقدس  مروية من طريق 

الزهري فقط!! (٧٢) 

(٧١) اإلمام الزهري هو أبو بكر حممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب القريش الزهري ؛ ولد 
سنة ٥١هـ ، وهو من كبار التابعني؛ لقي عرشة من الصحابة منهم أنس بن مالك وابن عمر وجابر وسهل بن 
 ” سعد ؛ وكان شيخه سعيد بن املسيب ؛ قال عنه اإلمام أمحد: ”الزهري أحسن الناس حديثاً وأجودهم إسناداً
وقال عنه ابن حجر يف هتذيب التهذيب: ”هو الفقيه أبو بكر احلافظ املدين أحد األئمة األعالم ، وعامل احلجاز 

والشام“ . 
وقال عنه الذهبي : هو اإلمام احلافظ احلجة ، وأطلق عليه عامل احلجاز والشام من كثرة أحاديثه والتنقل بينهم 

. وقال عمرو بن دينار : ”ما رأيت أنص وأبرص باحلديث من الزهري ” . 
وتضافرت روايات األئمة واحلفاظ وعلامء اجلرح والتعديل عىل توثيقه وأمانته وجاللته وال نعلم أحداً اهتم 

الزهري بأمانته وصدقه يف احلديث قبل هذا املسترشق اليهودي املتعصب جولد تسهري . 
واهتامه بأنه وضع األحاديث لألمويني كذب حمض ، فهل يعقل : أن الصحابة والتابعني وفقهاء اإلسالم وأئمة 

احلديث ثالثة عرش قرناً كاملة قد خدعوا بابن شهاب الزهري !! 
”جولد تسيهر“ إىل تلك  ومل يفطنوا إىل وضعه للحديث وجرأته يف الكذب إرضاء لألمويني !! إىل أن فطن 

النتيجة ببصريته النافذة!! 
ص١٨٩-١٩٩،   ، السباعي  مصطفى  الدكتور  الشيخ   ، اإلسالمي  الترشيع  يف  ومكانتها  السنة  انظر   (٧٢)

املكتب اإلسالمي، الطبعة الرابعة ١٤٠٥هـ _ ١٩٨٥م.



ا ا 43ال

 يجي�س بال�شري
وكتب املســترشق الفرنيس «رجييس بالشــري»(٧٣)يف ترمجته ملعاين القرآن إىل 
يْال مِنَ  هِ لَ بْدِ  بِعَ َ ي أَرسْ انَ الَّذِ بْحَ اللغة الفرنســية وحتديداً يف قوله تعاىل: ﴿سُ
﴾(٧٤). و«إن املســلمني الذين عارصوا  دِ األقْىصَ ــجِ َسْ امِ إِىلَ املْ رَ َ دِ احلْ ــجِ َسْ املْ
النبي̂  - أي الصحابة ريض اهللا عنهم - كانوا يرون - فيام يبدو - أن املراد 
من املسجد األقىص مسجد يف السامء، وأن اإلرساء يعني املعراج أي الصعود 
يف الســامء، ولكن يف عهد األمويني كانت هنــاك حماولة لتجريد مكة املكرمة 
مــن مركزها الفريد عاصمةً لإلســالم، وتبعاً لذلك مل يعد املســجد األقىص 

مسجدا ساموياً لكنه صار يعني مدينة يف دولة هيودية»(٧٥)!! 

فهال عرفنا من أين هلؤالء اليهود واملســترشقني هذه األقوال؟!واملراجع 
واملصادر التي اعتمدوها للتدليل عىل أن املســجد األقىص هو مسجد يف 

السامء!! وأن مكانته مشكوكٌ فيها؟!! 

أعضاء  ومن  العرشين،  القرن  يف  فرنسا  مسترشقي  أشهر  من   ( ١٩٧٣م   -١٩٠٠) بالشري»  «رجييس   (٧٣)
املجمع العلمي العريب بدمشق !! أصدر ترمجة معاين القرآن الكريم إىل اللغة الفرنسية يف عام ١٩٥٧م ثم أعيد 
طباعتها عام ١٩٦٦م. وحو تفسريه الكثري من املغالطات واألكاذيب واالفرتاءات. وحاول إقناع القاريء 

بأن القرآن الكريم من تأليف حممد ^. 
(٧٤) سورة اإلرساء: ١.

(٧٥) رجييس بالشري ترمجة معاين القرآن الكريم إىل اللغة الفرنسية، صفحة ٣٠٥.



ا ا ال 44

 شةاخلال
وهكذا نجد أن اليهود لتأييد أقواهلم قد  استعانوا بكل النصوص واألقوال 
التي حاول الشيعة هبا حماربة اخللفاء األمويني، وإعطاء مكانة ملقدساهتم 

تفوق مكانة املسجد األقىص.

 ومن ثم اســتغل اليهود هذه التهم واألكاذيب لقطع الرابط بني فلسطني 
واملسجد األقىص ؛ وليقولوا كاذبني بأن القدس ال مكانة إسالمية هلا وال 
رابط بينها وبني اإلسالم، واملسجد األقىص هو مسجد آخر غري املوجود 

بالقدس(٧٦). 

(٧٦) وحني سئل الشيخ الدكتور حسام الدين عفانة األستاذ يف الفقه واألصول، كلية الدعوة و أصول الدين 
يف جامعة القدس - فلسطني - عن «مكانة املسجد األقىص املبارك عند الشيعة»؟  فكان من إجابته: «وخالصة 
األمر أن الشيعة ال ينظرون إىل املسجد األقىص املبارك كام ينظر إليه أهل السنة، فاملسجد األقىص عند الشيعة 
إنام هو يف السامء، ومن يقر منهم بأنه املعروف يف بيت املقدس فمسجد الكوفة أفضل منه، وال شك أن هذا 
حمض افرتاء عىل دين اهللا فلم تثبت أي فضيلة ملسجد الكوفة ال يف الكتاب وال يف السنة«. املرجع موقع الشيخ 
www.yasaloonak.net و كذلك موقع  العاملية:   الشبكة  «يسألونك عىل  الدين عفانة   الدكتور حسام 

. www.haqeeqa.com احلقيقة



ا ا 45ال

املكانة الثابتة للم�شجد الأق�شى عند امل�شلمني
وبعد ســياق شبهات كل من شــكك يف مكانة املسجد األقىص فيام مىض 
من صفحات، جيدر بنا بيان مكانة املســجد األقىص يف معتقد أهل الســنة 

واجلامعة، ويف ذلك ما يرد عىل زيفهم وادعاءاهتم الباطلة: 

مُ  لَكُ قٌ وَ اهِ وَ زَ ا هُ ــإِذَ هُ فَ غُ مَ يَدْ لِ فَ بَاطِ ىلَ الْ ــقِّ عَ َ فُ بِاحلْ ذِ قــال تعاىل: ﴿بَلْ نَقْ
ونَ ﴾(٧٧). فُ َّا تَصِ يْلُ ممِ الْوَ

ال ريب أن للمســجد األقىص وبيت املقــدس فضائل مجة وبركات وفرية 
ذكــرت يف كتاب اهللا  تعاىل وســنة نبيه ^، ال يشــكك فيهــا إال من ملئ 
قلبه حقداً وخبثاً ؛ وإن كنا عىل يقني بأن كثريين ليسوا بحاجة إىل التذكري 
بمكانة املســجد األقىص واألرض املباركة، فأقوال املشــككني أوهن من 
كر بالثابت منها ما يتسع له املجال  بيت العنكبوت ؛ ومع ذلك ارتأينا أن نذّ
من غري إطالة... ولنا عربة يف كتاب اهللا تعاىل، حيث أخرب أنه ســيعرتض 
الســفهاء من الناس عىل تغيري القبلة وحتويلها من اســتقبال بيت املقدس 
إىل اســتقبال املســجد احلرام، وأخرب اهللا بذلك قبل أن يأمر نبيه حممد ^ 

(٧٧) سورة األنبياء: ١٨.



ا ا ال 46

اءُ مِنَ  هَ فَ ولُ السُّ يَقُ باســتقبال املسجد احلرام يف قوله ســبحانه وتعاىل: ﴿سَ
ي  ْدِ رِبُ هيَ َغْ املْ قُ وَ ِ َرشْ ِ املْ َّ لْ هللاِ ا قُ يْهَ لَ انُوا عَ تِي كَ مُ الَّ تِهِ لَ نْ قِبْ مْ عَ هُ الَّ ا وَ النَّاسِ مَ

تَقِيمٍ ﴾(٧٨).  سْ اطٍ مُ َ اءُ إِىلَ رصِ نْ يَشَ مَ

فوصــف من وقع منهم هذا القول بالســفه ألهنم اعرتضوا عىل حكم اهللا 
اءُ ﴾ ما يغني عن رد قوهلم وعدم املباالة  هَ ــفَ ورشعه، وكان يف قوله ﴿السُّ
بــه، ولكنه ســبحانه مع هذا مل يرتك هذه الشــبهة حتى أزاهلا وكشــف ما 
قُ  ِ َرشْ ِ املْ َّ لْ هللاِ ســيعرض لبعض القلوب من االعرتاض، فقال تعــاىل: ﴿قُ
﴾ أي قل يا حممد هلم جميباً: هللا املــرشق واملغرب وكل اجلهات  ــرِبُ َغْ املْ وَ

ملك هللا تعاىل .

 

(٧٨) سورة البقرة: ١٤٢.



ا ا 47ال

ثوابتنا يف مكانة امل�شجد الأق�شى 
وحتى يكون اســتهدافنا ملعاقل املشــككني والعادين عىل مكانة املســجد 
 األقىص واضحاً، نرسد ثوابتنا يف مكانة املســجد األقىص وأرض املرس

الصافية النقية، لتتضح املعامل ولتكشف احلقائق، وإليك بياهنا:   

امل�شجد الأق�شى واألرض املقدســة جــاء ذكرمهــا يف العديد من 
اآليــات يف كتــاب اهللا عــز وجــل، وأمجع املفــرسون عىل فضل املســجد 

األقــىص، ومل يقترصوا عىل آيــة اإلرساء األوىل فيام يتعلق بمكانة القدس 

واملسجد األقىص، بل مجعوا إىل هذه اآلية - التي ال خالف عىل داللتها- 

  : آيات قرآنية أخر

دِ  جِ َسْ امِ إِىلَ املْ رَ َ دِ احلْ جِ َسْ يْالً مِنَ املْ هِ لَ بْدِ  بِعَ َ ي أَرسْ انَ الَّذِ بْحَ - قال تعاىل: ﴿سُ
ريُ ﴾(٧٩) . بَصِ يعُ الْ مِ وَ السَّ ا إِنَّه هُ اتِنَ يَ يَهُ مِنْ آَ رِ هُ لِنُ لَ وْ نَا حَ كْ ي بَارَ قْىصَ الَّذِ َ األْ

ِنيَ ﴾(٨٠ ) املَ عَ ا لِلْ ا فِيهَ نَ كْ تِي بَارَ ضِ الَّ رْ َ ا إِىلَ األْ لُوطً نَاهُ وَ يْ نَجَّ - وقال تعاىل: ﴿وَ

(٧٩) سورة اإلرساء: ١.
(٨٠) سورة األنبياء: ٧١.



ا ا ال 48

تِي  ضِ الَّ رْ َ هِ إِىلَ األْ رِ مْ رِي بِأَ ْ ةً جتَ فَ اصِ يحَ عَ نَ الرِّ يْامَ لَ لِسُ - وقال ســبحانه: ﴿وَ
ِنيَ ﴾(٨١ ). املِ ءٍ عَ ْ لِّ يشَ ا بِكُ نَّ كُ ا وَ ا فِيهَ نَ كْ بَارَ

ةً  رَ اهِ  ظَ رً ا قُ ا فِيهَ نَ كْ تِي بَارَ  الَّ رَ َ الْقُ بَــنيْ مْ وَ نَهُ يْ ا بَ نَ لْ عَ جَ - وقــال تعاىل: ﴿وَ
نِنيَ ﴾(٨٢) . ا آَمِ امً يَّ أَ َ وَ يَايلِ ا لَ وا فِيهَ ريُ َ سِ ريْ ا السَّ نَا فِيهَ رْ دَّ قَ وَ

مِنيِ ﴾(٨٣ )   َ دِ األْ لَ بَ ا الْ ذَ هَ ينِنيَ * وَ ورِ سِ طُ يْتُونِ * وَ الزَّ التِّنيِ وَ - وقال تعاىل:﴿وَ
ذكر بعض املفرسين أن املقصود بالتني: بالد الشام، والزيتون: بيت املقدس. 

مْ  تُ ــئْ يْثُ شِ ا حَ نْهَ وا مِ لُ كُ يَةَ فَ رْ قَ هِ الْ ــذِ وا هَ لُ خُ ــا ادْ نَ لْ إِذْ قُ - وقــال تعاىل: ﴿وَ
يدُ  ــنَزِ سَ مْ وَ ايَاكُ طَ مْ خَ رْ لَكُ فِ ةٌ نَغْ طَّ وا حِ ولُ قُ ا وَ دً ــجَّ بَابَ سُ وا الْ لُ خُ ادْ ا وَ دً غَ رَ

نِنيَ ﴾ (٨٤)  سِ ُحْ املْ

الَ  مْ وَ ُ لَكُ تَــبَ اهللاَّ تِي كَ ــةَ الَّ سَ دَّ ُقَ ضَ املْ رْ َ ــوا األْ لُ خُ مِ ادْ وْ ا قَ - وقــال تعــاىل: ﴿يَ
ينَ ﴾(٨٥). ِ ارسِ وا خَ لِبُ نْقَ تَ مْ فَ كُ بَارِ ىلَ أَدْ وا عَ تَدُّ تَرْ

(٨١) سورة األنبياء: ٨١.
(٨٢) سورة سبأ: ١٨.

(٨٣) سورة التني:١- ٣ .
(٨٤) سورة البقرة: ٥٨.
(٨٥) سورة املائدة: ٢١.



ا ا 49ال

وامل�شجد الأق�شى هـو ثـاين املساجد وضعاً يف األرض بعد املسجد 
احلـــرام، فعن أيب ذر ريض اهللا عنه قال:«قلت يا رســول اهللا أي مســجد 
؟ قال:املســجد احلرام. قال: قلــت: ثم أي؟ قال:  لُ وضــع يف األرض أَوَّ
املسجد األقىص قلت: كم كان بينهام؟ قال أربعون سنة، ثم أينام أدركتك 

لَ فِيهِ» (٨٦).  ضْ ، فإنَّ الفَ هْ لِّ الصالة بعدُ فَصَ

وامل�شجد الأق�شى مبارك فيه وفيام حوله، فهو مسجد يف أرض باركها 
امِ  رَ َ دِ احلْ جِ َسْ يْالً مِنَ املْ هِ لَ بْدِ  بِعَ َ ي أَرسْ انَ الَّذِ بْحَ اهللا تعاىل، قال تعاىل: ﴿سُ

لَهُ ﴾(٨٧).  وْ نَا حَ كْ ي بَارَ قْىصَ الَّذِ َ دِ األْ جِ َسْ إِىلَ املْ

وقيــل فيه: لو مل تكن له فضيلة إال هذه اآليــة لكانت كافية، وبجميع 
الــربكات وافية، ألنــه إذا بورك حولــه، فالربكة فيــه مضاعفة. ومن 
ل عىل غريه من املســاجد ســو املسجد احلرام ومسجد  ضّ بركته أن فُ

 . الرســول̂ 

الثانية  الطبعة  بالرياض -  – طبعة دار السالم  البخاري  البخاري، حديث رقم: ٣٣٦٦ صحيح  (٨٦) رواه 
ذواحلجة ١٤١٩هـ - مارس ١٩٩٩م.

(٨٧) سورة اإلرساء: ١.



ا ا ال 50

ازِبٍ - رىض  اءِ بْنِ عَ َ نِ الْربَ وامل�شجد الأق�شى أول قبلة للمسلمني، فعَ
َ أَوْ  رشَ ةَ عَ تَّ سِ سِ دِ َقْ وَ بَيْتِ املْ ىلَّ نَحْ ِ ^ صَ ــولُ اهللاَّ سُ انَ رَ الَ كَ اهللا عنهام - قَ
لَ  نْزَ اَ ، فَ بَةِ عْ هَ إىلَ الْكَ جَّ وَ ِبُّ أَنْ يُ ِ ^ حيُ ولُ اهللاَّ سُ انَ رَ كَ ا، وَ رً هْ َ شَ رشَ ةَ عَ ــبْعَ سَ
بَة(٨٨ِ).وحتويل  عْ وَ الْكَ هَ نَحْ جَّ تَوَ ءِ ﴾   فَ امَ هِكَ يفِ السَّ جْ بَ وَ لُّ قَ  تَ دْ نَرَ ُ ﴿ قَ اهللاَّ
القبلة عن بيت املقــدس مل يلغ مكانته، بل بقيت مكانته عظيمة يف قلوب 

املسلمني ويف الرشع اإلسالمي .

وامل�شجد الأق�شى إليه كان مرس النبي حممد̂  من أول مســجد 
وضــع يف األرض إىل ثــاين مســجد وضع فيهــا، فجمع له فضــل البيتني 
 ِ ــولَ اهللاَّ سُ ، أَنَّ رَ الِكٍ ــنْ اَنَسِ بْنِ مَ ورشفهــام، ورؤيــة القبلتني وفضلهام، عَ
لِ  بَغْ ونَ الْ دُ رِ وَ ِامَ قَ احلْ وْ يلٌ فَ وِ ةٌ اَبْيَضُ طَ ابَّ وَ دَ هُ اقِ - وَ َ تِيتُ بِالْربُ : « أُُ الَ ^ قَ
الَ  سِ - قَ دِ َقْ يْتُ بَيْتَ املْ تَ تَّى أَ هُ حَ تُ بْ كِ رَ الَ فَ فِهِ - قَ رْ ى طَ تَهَ نْ نْدَ مُ هُ عِ افِرَ عُ حَ يَضَ
يْتُ  لَّ دَ فَصَ جِ َسْ لْتُ املْ خَ مَّ دَ الَ : ثُ بِيَاءُ - قَ نْ بِطُ بِهِ األَ تِي يَرْ ةِ الَّ قَ لْ َ هُ بِاحلْ تُ بَطْ رَ - فَ
إِنَاءٍ  رٍ وَ ْ مُ - بِإِنَاءٍ مِنْ مخَ الَ يْهِ السَّ لَ ِيلُ - عَ ربْ ينِ جِ اءَ جَ تُ فَ جْ رَ مَّ خَ ِ ثُ تَنيْ عَ كْ فِيهِ رَ
ةَ  .   رَ تَ الْفِطْ ْ رتَ ِيلُ صىل اهللا عليه وسلم اخْ ربْ الَ جِ قَ بَنَ فَ تُ اللَّ ْ رتَ اخْ بَنٍ فَ مِنْ لَ

(٨٨) رواه البخاري، حديث رقم:  ٣٩٩ صحيح البخاري – طبعة دار السالم بالرياض.



ا ا 51ال

ءِ..»(٨٩) . امَ ا إِىلَ السَّ جَ بِنَ رَ مَّ عَ ثُ

وامل�شجد الأق�شى املكان الوحيــد يف األرض الذي اجتمع فيه كل 
أنبياء اهللا من لدن آدم عليه الســالم حتى نبينا حممد ^، يف أعظم اجتامع 
يف التاريــخ، وصــىل النبي ^ فيه باألنبيــاء إماماً يف ليلــة اإلرساء إقراراً 
لصبغته اإلسالمية وإلمامة أمة حممد عىل املسجد األقىص، وإعالن وراثة 
الرســول ( خاتم األنبياء ) ملقدســات الرســل قبله، واشتامل رسالته عىل 

هذه املقدسات، ووراثة الدين اإلسالمي ما سبقه من األديان.

 ومل جيتمع األنبياء عىل األرض يف غري هذا املكان، فازداد املسجد األقىص 
مكانة وترشيفاً.

رِ  ِجْ نِي يفِ احلْ تُ يْ أَ دْ رَ قَ :  «لَ  ِ̂ ولُ اهللاَّ سُ الَ رَ الَ قَ ، قَ ةَ يْرَ رَ نْ أَيبِ هُ رو مسلم عَ
ا  .   بِتْهَ ثْ ْ أُ سِ ملَ دِ َقْ يَاءَ مِنْ بَيْتِ املْ نْ أَشْ تْنِي عَ لَ أَ سَ ايَ فَ َ رسْ نْ مَ نِي عَ لُ أَ يْشٌ تَسْ رَ قُ وَ
نْ  لُوينِ عَ أَ ا يَسْ يْهِ مَ رُ إِلَ نْظُ ُ يلِ أَ هُ اهللاَّ عَ فَ رَ الَ فَ طُّ قَ هُ قَ لَ ثْ بْتُ مِ رِ ا كُ بَةً مَ رْ بْتُ كُ رِ كُ فَ
يلِّ  ائِمٌ يُصَ ى قَ وسَ ا مُ إِذَ بِيَاءِ فَ نْ ةٍ مِنَ األَ اعَ َ نِي يفِ مجَ تُ يْ أَ دْ رَ قَ مْ بِهِ وَ ُ أْهتُ بَ نْ ءٍ إِالَّ أَ ْ يشَ
يْهِ  لَ يَمَ - عَ رْ ى ابْنُ مَ يسَ ا عِ إِذَ ةَ وَ وءَ نُ الِ شَ جَ نَّهُ مِنْ رِ أَ دٌ كَ عْ بٌ جَ ْ لٌ رضَ جُ ا رَ إِذَ فَ

حمرم  الثانية  الطبعة  بالرياض  السالم  دار  طبعة   - مسلم  صحيح   ،٢٥٩ رقم:   حديث  مسلم،  رواه   (٨٩)
١٤٢١هـ - إبريل ٢٠٠٠م.



ا ا ال 52

ا  إِذَ فِيُّ وَ قَ ودٍ الثَّ عُ سْ ةُ بْنُ مَ وَ رْ ا عُ هً ــبَ بُ النَّاسِ بِهِ شَ رَ يلِّ أَقْ ائِمٌ يُصَ مُ - قَ ــالَ السَّ
نِي  مْ - يَعْ كُ بُ احِ ـهِ صَ هُ النَّاسِ بـِ ــبَ يلِّ أَشْ ائِمٌ يُصَ مُ - قَ ــالَ يْهِ السَّ لَ يمُ - عَ اهِ إِبْرَ
دُ  مَّ َ ائِلٌ يَا حمُ الَ قَ ةِ قَ الَ تُ مِنَ الصَّ غْ رَ امَّ فَ لَ مْ فَ هُ ْتُ ممَ أَ ةُ فَ الَ انَتِ الصَّ حَ ــهُ - فَ سَ نَفْ

.(٩٠) « مِ الَ أَينِ بِالسَّ بَدَ يْهِ فَ تُّ إِلَ تَفَ الْ يْهِ  .  فَ لَ مْ عَ لِّ سَ ارِ فَ بُ النَّ احِ الِكٌ صَ ا مَ ذَ هَ

وامل�شجد الأق�شى أثنى النبي̂  عىل فضله وعظيم شأنه وأخرب بتعلق 
قلوب املســلمني به لدرجة أنه يتمنى املسلم أن يكون له موضع صغري يطل 
منه عىل املســجد األقىص أو يراه منه ويكون ذلك عنده أحب إليه من الدنيا 
وما فيها. فعن أيب ذر  ريض اهللا عنه  قال: «تذاكرنا عند رســول اهللا ^ أهيام 
: صالة  أفضل:  أمســجد رســول اهللا أم بيت املقدس؟ فقال رســول اهللا̂ 
يف مســجدي أفضل من أربع صلوات فيه، ولنعم املصىل هو، وليوشكن أن 
يكون للرجل مثل شطن(٩١)فرســه من األرض حيث ير منه بيت املقدس 

خري له من الدنيا مجيعا. قال: أو قال خري من الدنيا وما فيها»(٩٢).

وامل�شجد الأق�شى بــرشّ النبي ^ بفتحــه قبل أن يفتــح، وتلك 

(٩٠) رواه مسلم، حديث رقم:  ٢٧٨، صحيح مسلم - طبعة دار السالم.
: احلبل الطويل يُستقى  نُ طَ طان ). وقال يف «املعجم الوسيط «: الشَّ : احلبل، واجلمع أشْ نُ طَ ن: (الشَّ طَ (٩١) الشَّ

به من البئر، أو تشدُّ به الدابة.
(٩٢) أخرجه احلاكم وصححه ووافقه الذهبي واأللباين.



ا ا 53ال

بِيَّ ^ يفِ  يْتُ النَّ تَ الَ أَ ، قَ ـكٍ الـِ فَ بْنَ مَ وْ البــرش من أعالم النبوة، عن عَ
ةِ، -  ــاعَ ِ السَّ َ يَدَ ا بَنيْ ــتًّ دْ سِ دُ : «  اعْ الَ قَ مٍ فَ ةٍ مِنْ اَدَ بَّ وَ يفِ قُ هْ ، وَ بُوكَ ةِ تَ وَ زْ غَ

 .(٩٣)«... سِ دِ َقْ تْحُ بَيْتِ املْ مَّ فَ ذكر منها - ثُ

وامل�شجد الأق�شى فيه مقام الطائفة املنصــورة وعقر دار املؤمنني، 
تِي  مَّ ةٌ مِنْ أُ ائِفَ الُ طَ :  «الَ تَزَ  ِ̂ ولُ اهللاَّ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ ٍ نيْ صَ انَ بْنِ حُ رَ مْ نْ عِ عَ
ــيحَ  َسِ مُ املْ هُ رُ اتِلَ آخِ قَ تَّى يُ مْ حَ أَهُ نْ نَاوَ ىلَ مَ ينَ عَ رِ اهِ ــقِّ ظَ َ ىلَ احلْ ــونَ عَ اتِلُ قَ يُ

الَ  » (٩٤)  .   جَّ الدَّ

ومن املعلوم أن عيســى بن مريم - عليه الســالم - يدرك املسيح الدجال 
بباب لد بفلسطني فيقتله.

وامل�شجد الأق�شى وبيت املقــدس األرض التي حيرش إليها العباد، 
ومنهــا يكون املنرش، فعن ميمونة بنت ســعد موالة النبــي صىل اهللا عليه 
وآله وســلم قالت: يا نبي اهللا أفتنــا يف بيت املقدس فقال: «أرض املحرش 

واملنرش»(٩٥).

(٩٣) رواه البخاري، حديث رقم:  ٣١٧٦، صحيح البخاري - طبعة دار السالم بالرياض.
(٩٤) أخرجه أمحد، وأبو داود، واحلاكم، والطرباين يف الكبري، وصححه األلباين يف الصحيحة، حديث رقم:  

٢٤٨٤، باب يف دوام اجلهاد سنن أيب داود طبعة مكتبة املعارف بالرياض - الطبعة األوىل..
(٩٥) أخرجه أمحد وابن ماجه، صححه األلباين يف ختريج أحاديث فضائل الشام ودمشق للربعي.



ا ا ال 54

وامل�شجد الأق�شى فيه يتحصن املؤمنون مــن الدجال وال يدخله، 
نيَ  بَعِ ضِ أَرْ ثُ يفِ األرْ كُ هُ يَمْ تُ مَ الَ قال رســول اهللا ^ عن الدجال: «... عَ
دَ  ــجِ سْ مَ بَةَ وَ عْ دَ الْكَ ــاجِ سَ ةَ مَ بَعَ أْيتِ أَرْ لٍ ال يَ نْهَ لَّ مَ هُ كُ انُ طَ ــلْ غُ سُ بْلُ ــا يَ بَاحً صَ

.(٩٦)«... ورَ الطُّ دَ األقْىصَ وَ جِ َسْ املْ ولِ وَ سُ الرَّ

وامل�شجد الأق�شى إليــه تشــد الرحــال، وأمجــع أهــل العلم عىل 
اســتحباب زيارة املســجد األقىص والصالة فيه، وأن الرحال ال تشد إال 
إىل ثالثة مساجد منها املسجد األقىص، وتلك املساجد الثالثة هلا الفضل 
ةَ  يْرَ رَ عــىل غريها من املســاجد فقد ثبــت يف الصحيحني من روايــة أَيبِ هُ
دَ  ــاجِ سَ ةِ مَ ثَ الُ إِِالَّ إِِىلَ ثَالَ حَ ــدُّ الرِّ شَ الَ  :«الَ تُ بِيِّ ^ قَ نِ النَّ ريض اهللا عنه عَ
قْىصَ  »(٩٧  )؛  وهلذا  دِ األَ ــجِ سْ مَ ̂  وَ ــولِ سُ دِ الرَّ ــجِ سْ مَ ، وَ امِ رَ َ دِ احلْ ــجِ َسْ املْ
شــد الكثري من الصحابة الرحال للصالة يف املســجد األقىص، وجاء من 
بعدهم ســلفنا الصالح رضوان اهللا عليهم، الذين أحيوا املسجد األقىص 

بحلقات العلم وطالبه.

(٩٦) أخرجه أمحد حديث رقم ٢٣٤٧٨،٢٤٠٨٣،٢٤٠٨٤،٢٤٠٨٥، وإسناده صحيح عىل رشط الشيخني، 
مسند اإلمام أمحد، طبعة بيت األفكار الدولية ٢٠٠٤.

(٩٧) رواه البخاري، حديث رقم:  ١١٨٩، صحيح البخاري - طبعة دار السالم بالرياض.



ا ا 55ال

قال النووي رمحه اهللا: «فيه بيان عظيم فضيلة هذه املساجد الثالثة وميزهتا 
عــىل غريها، لكوهنا مســاجد األنبيــاء -صلوات اهللا وســالمه عليهم-، 
ولفضل الصالة فيها، وفضيلة شــد الرحــال إليها، ألن معناه عند مجهور 
العلامء: ال فضيلة يف شد الرحال إىل مسجد غريها، وقال الشيخ أبو حممد 

اجلويني من أصحابنا: حيرم شد الرحال إىل غريها»(٩٨  ).

وقــال احلافــظ: ويف احلديــث فضيلة هذه املســاجد ومزيتهــا عىل غريها 
لكوهنا مســاجد األنبياء، وألن األول قبلة النــاس وإليه حجهم، والثاين 

 .(  ٩٩)كان قبلة األمم السالفة، والثالث أسس عىل التقو

وقد ســئل شــيخ اإلســالم ابن تيميه رمحه اهللا عــن حكم زيــارة بيت املقدس 
والصــالة فيــه فقــال: ثبــت يف الصحيحــني عــن النبــي ^ أنه قال ال تشــد 
الرحــال.... وهو يف الصحيحني من حديث أيب ســعيد وأيب هريرة وقد روي 
من طرق أخر، وهو حديث مستفيض متلقى بالقبول، أمجع أهل العلم عىل 
صحته وتلقيه بالقبول والتصديق، واتفق علامء املسلمني عىل استحباب السفر 

(٩٨) املنهاج رشح صحيح مسلم.
(٩٩) الفتح (٦٠٣/٣).



ا ا ال 56

إىل بيت املقدس للعبادة املرشوعة فيه، وكان ابن عمر يأيت إليه فيصيل(١٠٠  ).

وامل�شجد الأق�شى يُضاعف فيه أجر الصالة، عن أيب ذر - ريض اهللا 
عنه - قال: تذاكرنا - ونحن عند رســول اهللا ^ - أهيام أفضل: أمســجد 
:«صالة يف مسجدي أفضل  رسول اهللا أَم بيت املقدس؟ فقال رسول اهللا̂ 
من أربع صلوات فيه، ولنعم املصىل هو، وليوشكن أن يكون للرجل مثل 
شــطن فرســه من األرض حيث يــر منه بيت املقدس خري لــه من الدنيا 

مجيعا.قال: أو قال خري له من الدنيا وما فيها»(١٠١  ).

وامل�شجد الأق�شى الصالة فيه هلا فضل كبري، أخرج النســائي عن 
عبد اهللا بن عمرو بن العاص عن النبي ^  قال: ملا فرغ ســليامن بن داود 
مــن بناء بيت املقدس  ســأل اهللا ثالثاً: حكام يصــادف حكمه، و ملكاً ال 
ينبغــي ألحد مــن بعده، وأال يأيت هذا املســجد أحد ال يريــد إال الصالة 
فيــه إال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه»؛ فقال النبي ^: «أما اثنتان فقد 

أعطيهام، وأرجو أن يكون أعطي الثالثة»(١٠٢  ). 

(١٠٠) جمموع فتاو شيخ اإلسالم ابن تيمية (٥-٢٧/٦) الطبعة الثانية ١٣٩٨هـ مجع وترتيب عبداحلمن 
النجدي احلنبيل .

(١٠١) أخرجه احلاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه األلباين.
(١٠٢) رواه النسائي وابن ماجه، حديث رقم ١٤٠٨، سنن النسائي طبعة مكتبة املعارف بالرياض - الطبعة األوىل.



ا ا 57ال

وامل�شجد الأق�شى والقدس وفلســطني مقدســة منذ القِدم،  قال 
﴾(١٠٣  )، وهو خطاب موســى  ــةَ سَ دَّ ُقَ ضَ املْ رْ َ وا األْ لُ خُ مِ ادْ وْ تعاىل:  ﴿يَا قَ
عليه الســالم لقومه، قبل حلول بني إرسائيل يف فلســطني، وقبل أنبياء 
بنــي إرسائيل الذين يزعــم اليهود وراثتهــم، وقال تعاىل عــن إبراهيم 
 ،  (١٠٤)﴾ ِنيَ املَ عَ ا لِلْ ا فِيهَ نَ كْ تِي بَارَ ضِ الَّ رْ َ ــا إِىلَ األْ لُوطً نَاهُ وَ يْ نَجَّ ولوط: ﴿وَ
وتلــك الربكــة كانت فيها قبــل إبراهيم عليه الســالم، ولذلك ســكن 

اليبوسيون(١٠٥) بجوارها، ومل يسكنوا فيها، ألهنا حمل للعبادة .

وامل�شجد الأق�شى دخله من الصحابة ريض اهللا عنهم مجـع كثري، 
شـــدوا الرحــال إليه وقصدوه بالســكن والعبادة والوعـظ واإلرشــاد، 
منهـم: أبو عبيدة بن اجلراح، وكان القائد العام جليوش الفتح يف الشام، 
وبالل بن رباح، شــهد فتح بيت املقدس مع عمر بن اخلطاب، وأذن يف 
املســجد األقىص، ومعاذ بن جبل، اســتخلفه أبو عبيــدة عىل الناس بعد 
موته، وخالد بن الوليد، ســيف اهللا املســلول شــهد فتــح بيت املقدس، 

(١٠٣) سورة املائدة: ٢١.
(١٠٤) سورة األنبياء: ٧١.

مع  عنها  نزحوا  ثم  العربية،  اجلزيرة  قلب  يف  نشأوا  األوائل،  العرب  بطون  من  بطن  اليبوسيون:   (١٠٥)
 . البنيان  فيها  بنى  من  وأول  القدس  أول من سكن  ، وهم  إليها  ينتمون  التي  الكنعانية  القبائل  من  نزح  من 



ا ا ال 58

وعبادة بن الصامت أول من ويل قضاء فلسطني سكن بيت املقدس ودفن 
فيهــا، ومتيم بن أوس الداري، وعبد اهللا بن ســالم، قــدم بيت املقدس، 

وشهد فتحها، وهو من املشهود هلم باجلنة، وغريهم كثري كثري(١٠٦  ). 

وامل�شجد الأق�شى متيز موطنه عن كل املدائن التي فتحها املسلمون؛ 
فهي البلــدة الوحيدة التي خرج اخلليفة الراشــد عمر بن اخلطاب ريض 
اهللا عنه  من املدينة الســتالم مفاتيحها، وبنى املصىل يف ساحات املسجد 
األقــىص - ســنة١٥هـ - بعد أن يَرسَ اهللا للمســلمني فتــح بيت املقدس، 

وأوقف أرضها املباركة لتكون أمانة يف عنق األمة إىل قيام الساعة.  

وامل�شجد الأق�شى بذل أتباع رســول اهللا حممد ^ أرواحهم لطرد 
الروم والصليبيني منه، ودفعوا تسع محالت صليبية عنه، بقيادة نور الدين 
حممــود بن زنكي، وصالح الدين األيويب  رمحهم اهللا وغريهم من احلكام 
املســلمني الذين قادوا املجاهدين املســلمني حتى حتقق عىل أيدهيم حترير 
بيت املقدس بعد ٩١ عاماً من اغتصاهبا، ألن مكانة األقىص والقدس يف 
القلوب كبرية ، وهي أرض املســلمني املباركة، وهــذا من عقيدتنا، ولن 

(١٠٦) لالستزادة يف أسامء الصحابة الذين قصدوا بيت املقدس، راجع: مثري الغرام إىل زيارة القدس والشام، 
واألنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل.



ا ا 59ال

ينجح األعداء يف انتزاع هذه املحبة مهام أشاعوا من األكاذيب.

وامل�شجد الأق�شى كان وما زال موضع اهتامم علامء املســلمني، وما 
كتبه علامء املسلمني يف فضائل املسجد األقىص يف القرون األوىل وما تالها 
لداللــة عىل مكانته، وما زالت إىل اليوم تدرس وحتقق تلك املخطوطات 
والتي جر عليها من الدراســات اإلســالمية والدراسات ذات الصبغة 
العاملية ما مل جيرِ عىل أية مدينة إسالمية أخر. واهتامم سلفنا الصالح من 
علامئنا األعالم، باملسجد األقىص واألرض املباركة واضح جيل؛ فكثرت 
مؤلفاهتــم ومصنفاهتــم التي صنفــت يف فضائل القــدس وبيت املقدس 
واملســجد األقىص، واحلض عىل شد الرحال إليها، ملا ورد يف فضائلها يف 

كتاب اهللا، وسنة رسول اهللا.
ومهام عددنا يف فضائل املسجد األقىص فلن تنتهي إىل ما انتهى اهللا إليه بقوله 
دِ  جِ َسْ امِ إِىلَ املْ رَ َ دِ احلْ جِ َسْ يْالً مِنْ املْ هِ لَ بْدِ  بِعَ َ ي أَرسْ انَ الَّذِ بْحَ جل عاله: ﴿سُ
﴾(١٠٧) ؛  ريُ بَصِ يعُ الْ ــمِ وَ السَّ ا إِنَّه هُ اتِنَ يَهُ مِنْ آيَ رِ هُ لِنُ لَ وْ نَا حَ كْ ي بَارَ األقْىصَ الَّذِ
فلو مل تكن له فضيلة إال هذه اآلية لكانت كافية، وبجميع الربكات وافية، 
ألنه إذا بورك حوله، فالربكة فيه مضاعفة ؛ ومن بركته أن فُضل عىل غريه 

(١٠٧) سورة اإلرساء: ١.



ا ا ال 60

من املساجد سو املسجد احلرام ومسجد الرسول ^.

وتاما نت�شاءل...
كيف يكو امل�شجد الأق�شى يف ال�شماء !! وقد برش النبي̂  بفتحه، 

وأوضح فضله بقوله «ولنعم املصىل هو» ؟!.

وكيف يكو يف ال�شماء!! وقد بارك اهللا حوله، ولفظ الربكة قد أطلق 
يف القرآن الكريم سبع مرات عىل أرض فلسطني أرض بيت املقدس ؛  ثم 

أليست السامء كلها مباركة؟!!

وكيف يكو يف ال�شماء!! وقد أجاب رســول اهللا ^ صحابته حني 
سألوه: أهيام أفضل أمسجد رسول اهللا أم بيت املقدس؟ فقال: «صالة يف 

مسجدي هذا بأربع صلوات فيه»؟!!

وكيف يكو يف ال�شماء!!  ويضاعف للمسلمني أجر الصالة فيه، وقد 
شــد الصحابة الكرام الرحال إليه، وهو مقام الطائفة املنصورة وعقر دار 

املؤمنني، وأرض املحرش واملنرش؟!!

وكيف يكو يف ال�شماء!! وقد كان ملجــأ األنبيــاء، وحمل دعوهتم 



ا ا 61ال

لتوحيــد اهللا تعاىل؟!! وقد أرسي بنبي اهللا إليه، ومنه عرج إىل الســموات 
العىل؟!! وقد أخربنا الصادق «عليه أفضل الصالة والسالم «إن الدجال 

لن يدخله وفيه يتحصن املؤمنون»؟!!

وكيف يكو يف ال�شماء!!  وقــد نص احلديــث الصحيــح بأنه ثـاين 
املســاجد وضعــاً يف األرض بعــد املســجد احلـرام؟!! فعــن أيب ذر ريض 
؟  لُ اهللا عنــه قــال: «قلت يا رســول اهللا أي مســجد وضــع يف األرض أَوَّ
قال:املســجد احلــرام. قال: قلت: ثــم أي؟ قال: املســجد األقىص قلت: 
، فإنَّ  هْ لِّ كم كان بينهام؟ قال أربعون ســنة ثم أينام أدركتك الصالة بعدُ فَصَ

لَ فِيهِ»(١٠٨).  ضْ الفَ

وكيف يكو يف ال�شماء!!  وحديث «ال تشد الرحال» حديث صحيح 
متواتر، رواه مجعٌ من الصحابة رو عنهم مجع من الثقات، وتلقته األمة 

بالقبول، وعمل به السلف وأتباعهم إىل يومنا هذا؟!! 

ومل يشك أحد من املسلمني أن املسجد األقىص هو مسجد القدس والذي 
أرسي بنبي اهللا حممد ^ إليه. 

(١٠٨) رواه البخاري، حديث رقم: ٣٣٦٦ صحيح البخاري – طبعة دار السالم بالرياض..



ا ا ال 62

وكيف يكو يف ال�شماء!! ومل ينقل لنا يف الروايات املسندة الصحيحة 
أن مــن الصحابــة رضــوان اهللا عليهم من فهــم أن املســجد األقىص هو 
مســجد يف الســامء، وهو الذي وصفه أمامهم وكانوا يصدقه من كان قد 
نِ  قُ عَ نْطِ ــا يَ مَ زار املســجد األقىص. والنبــي ^ وصفه اهللا تعاىل بأنه ﴿وَ

ى ﴾(١٠٩). يٌ يُوحَ حْ وَ إِالَّ وَ  * إِنْ هُ َوَ اهلْ

وكيف يكون يف الســامء؟!! وقد تواتــرت وتعارفت األمة أمجع جيل بعد 
ى  عَ دّ جيل أن املســجد األقىص هو مســجد القدس، ومل يكن يتصور أن يُ

غري ذلك!!

لذا نقول للباحثني اليهود وملن سبقهم من املسترشقني وملن قال بقوهلم من 
الرافضة، إن أحداً من الصحابة وال التابعني وال غريهم من علامء األمة قال 
هبــذا القول، وإن ما فهموه من اآلية واألحاديث أنه مســجد بيت املقدس 
وتلقــت األمة هذا الفهم من بعدهــم عىل مد أربعة عرش قرناً مجيعاً أئمة 
وأصحابــاً وتابعني وحمدثني وفقهاء وعلامء أنه مســجد بيت املقدس تلقته 

بالقبول ومل ينكر أحد ذلك، ُثم يأيت من يزعم أنه مسجد يف السامء!!

(١٠٩) سورة النجم: ٣-٤.



ا ا 63ال

فمهام حاولتم دس الســم فلن تفلحوا... فقلــوب الصحابة كانت تواقة 
لفتح بيت املقدس قبل أن تفتح بالد الشــام ؛ وكان أصحاب رســول اهللا 
^ يدركون أن األرض  املقدســة املذكــورة يف القرآن الكريم هي أرض 

القدس وفلسطني.

ونحمد اهللا تعاىل أننا لسنا نحن الذين أسميناه املسجد األقىص، وإنام الذي 
ســامه هو اهللا الســميع البصري، ولســنا نحن الذين نزعم أن الرســول̂  
أرسي به من املسجد احلرام إىل املسجد األقىص، إنام هي احلقيقة الناصعة 
يف رصيح كالم اهللا تعاىل يف كتابه الكريم، ويف السنة الصحيحة املتواترة. 

 



ا ا ال 64

اخلامتة
الشك عندنا يف إمجاع املسلمني عىل مكانة املسجد األقىص وأن فضله حق 
ال يعرتيه باطل، وأن املسجد األقىص املذكور يف اآلية هو عينه املوجود يف 
بيــت املقدس ؛ ولكن الشــيعة ال ينظرون إىل املســجد األقىص املبارك كام 
ينظر إليه أهل الســنة، فبعضهم ال يُعقل عنده أن يكون للمسجد األقىص 
والقدس مكانة وفضيلة وقد فتحه عمر ريض اهللا عنه، وجدده األمويني، 
وحــرره النــارص صالح الديــن األيــويب وأثخــن اجلــراح يف الصليبيني 

احلاقدين، وأخرجهم من بالد املسلمني.

وأقوال الشيعة يف مكانة املسجد األقىص تتحدد بثالث اجتاهات: 

 الأول اال
ير أن مسجد القدس ليس هو املسجد األقىص، وأن املسجد املقصود يف 
اآلية األوىل من سورة اإلرساء هو البيت املعمور الذي يف السامء الرابعة، 

وإليه أرسي بالنبي حممد ^!! 

وير أن املســجد األقىص يف فلســطني ال يعد من املســاجد الثالثة التي 
تشد إليها الرحال، وأن بناءه حديث يف عهد األمويني وهم الذين أشاعوا 



ا ا 65ال

قداســته وأمروا الناس باحلج إليه، ووضعــوا األحاديث لرتغيب الناس 
يف زيارته!!وأن تقديس ساســة الشــيعة للمســجد األقىص هو ألسباب 

سياسية وليست عقدية تعبدية.  

الثا اوال
 يــر وإن كانــت هنــاك نصوص معتمــدة - يف مراجعهم وتفاســريهم 
وأخبارهم - تدل عىل أن املســجد األقىص هو مســجد يف السامء، إال أن 
ذلــك ال يقلل من مكانة مســجد القــدس ورضورة الدفاع عنه وحتريره، 
فهو من مســاجد املســلمني ؛ ولكن مكانة مســجد الكوفة وكربالء وقم 

تفوق مكانة املسجد األقىص.

 الثال ااأما ال
ير أن مسجد القدس هو املسجد األقىص املذكور يف أول سورة اإلرساء 
ومكانته وفضله مقدمة عىل املساجد األخر إال املسجد احلرام ومسجد 
النبي ^ ومسجد الكوفة!! واملسجد األقىص مكانته ال تذكر أمام مكانة 

مسجد الكوفة وكربالء وغريها من أماكنهم املقدسة.

فاآلراء الثالث جمتمعة عىل تقديم فضل مســجد الكوفة ومسجد كربالء 



ا ا ال 66

وقرب احلسني وقبة سامراء عىل مكانة املسجد األقىص سواء كان يف األرض 
أو يف الســامء!! وهذا مبعث العجب كام ذكرنا، ومكمن اخلطورة، ودليل 

التناقض الواضح... 

نســأل اهللا العافية، ونأمل أن نكون قد وفقنا يف بيان حقيقة األمر عندهم، 
ودحض مزاعمهم.

ويف اخلتام أرجو من اهللا تعاىل أن يتقبل عميل بقبول حســن وجيعله خالصاً 
لوجهه الكريم، فإن أحسنت فمن اهللا وإن أسأت فمني ومن الشيطان...

واحلمد هللا رب العاملني،،،

 



ا ا 67ال

امل�شاد واملراجع
١. القرآن الكريم: كتاب اهللا عز وجل.

٢. صحيح البخاري، اإلمام البخاري. 

٣. صحيح مسلم، اإلمام مسلم النيسابوري.

٤. سلسلة األحاديث الصحيحة،  العالمة حممد نارص الدين األلباين. 

٥. جمموع الفتاو، شيخ اإلسالم ابن تيمية.

أبو  عدنان  حتقيق  احلنبيل،  الدين  جمري  واخلليل،  القدس  بتاريخ  اجلليل  األنس   .٦

تبانة، مكتبة دنديس ، الطبعة األوىل ١٤٢٠هـ -١٩٩٩م.

٧. بيت املقدس واملسجد األقىص دراسة تارخيية موثقة،  حممد رشاب، دار القلم، 

الطبعة األوىل ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م.

حتقيق   املقديس،  متيم  ابن  الدين  شهاب  والشام،  القدس  زيارة  إىل  الغرام  مثري   .٨

أمحد اخلطيمي، دار اجلليل ، الطبعة األوىل  ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م.

٩. فضائل بيت املقدس، اخلطيب أيب بكر حممد بن أمحد الواسطي، حتقيق اسحق حسون، 

اجلامعة العربية - القدس . 

١٠. إحتاف األخصا بفضائل املسجد األقىص، حممد بن شهاب الدين السيوطي، 

حتقيق د. أمحد رمضان أمحد. 

املقدس  بيت  مركز  القدومي،  عيسى  والتاريخ،  احلقيقة  األقىص...  املسجد   .١١



ا ا ال 68

للدراسات التوثيقية ، الطبعة الثانية ٢٠٠٨هـ. 

إبراهيم،  حممود  الدكتور  قديمة،  عربية  خمطوطات  يف  املقدس  بيت  فضائل   .١٢

للرتبية  العربية  املنظمة   ) العربية  املخطوطات  معهد  إصدار  األردنية،  اجلامعة 

والثقافة والعلوم ) الطبعة األوىل ١٩٨٥م.

١٣.املسجد األقىص..حقائق ال بد أن تعرف ، عيسى القدومي، مركز بيت املقدس 

للدراسات التوثيقية ، الطبعة الثانية ٢٠٠٥م.

١٤. القدس دراسات يف تاريخ املدينة ، حترير: الربوفسور أمنون كوهني ، الطبعة 

األوىل - ١٩٩٠م.

١٥. ترمجة معاين القرآن الكريم إىل اللغة الفرنسية ، رجييس باليش.

١٦. أدب فضائل املدن يف دراسات املسترشقني اليهود، بحث وحتقيق عبداللطيف 

زكي أبو هاشم، مدير دائرة التوثيق واملخطوطات واآلثار – غزة، فلسطني.

١٧. املسترشقون اليهود وحماولة التهوين من قدسية القدس ومكانتها   يف  اإلسالم، 

بقلم د. حسن عبد احلميد سلوادي، عميد كلية اآلداب «جامعةلقدس».

١٨. السنة ومكانتها يف الترشيع اإلسالمي، د.مصطفى السباعي، املكتب اإلسالمي، 

الطبعة الرابعة ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.



ا ا 69ال

امل�شاد واملراجع ال�شيعية
١. تفسري الصايف ؛ الفيض الكاشاين، منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات.

٢.  تفسري نور الثقلني، عبد عيل احلويزي، تصحيح وتعليق هاشم املحاليت، الطبعة 
األوىل ١٤٢٤هـ، دار التفسري – قم ( إيران ).

٣. تفسري العيايش ؛ حممد ابن عياش السلمي السمرقندي، حتقيق هاشم املحاليت، 
الطبعة األوىل ١٤١١هـ - ١٩٩١م، مؤسسة األعلمي للمطبوعات. 

٤. الربهان يف تفسري القرآن، هاشم البحراين، الطبعة األوىل ؛ ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م، 
مؤسسة األعلمي للمطبوعات  

بسلطان  امللقب   ، اجلنابذي  حممد  سلطان  العبادة،  مقامات  يف  السعادة   بيان   .٥
األعلمي  مؤسسة  -١٩٨٨م،  ١٤٠٨هـ  الثانية  الطبعة   (  ٤٣١  /٢  ) شاه،  عيل 

للمطبوعات.
٦. بحار األنوار ؛ ملحمد باقر املجليس، الطبعة الثالثة ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣ م ؛ دار 

إحياء الرتاث العريب. 
اخلامسة  الطبعة  العاميل،  مرتىض  جعفر  األعظم،  النبي  سرية  من  الصحيح   .٧

١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦ م، املركز اإلسالمي للدراسات.
٨. سالفة العرص يف حماسن الشعراء بكل مرص، ابن معصوم احلسني.

٩. املسجد األقىص أين؟ جعفر مرتىض العاميل.



ا ا ال 70

١٠. جملة املنرب، عدد ٢٣، يف حمرم ١٤٢٣هـ - مارس ٢٠٠٢م.
١١. علل الرشايع، حممد بابويه القمي ؛ الطبعة األوىل ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م، مؤسسة 

األعلمي للمطبوعات بريوت – لبنان. 
األوىل  الطبعة  الفقاهة،  نرش  حتقيق  القمي،  قولويه  جعفر  الزيارات،  كامل   .١٢

١٤١٨هـ - ١٩٩٧م، دار الرسور - بريوت. لبنان. 
١٣. فروع الكايف، أيب جعفر حممد الكليني، الطبعة األوىل  ١٤١٣هـ - ١٩٩٢م ، 

دار األضواء للطباعة والنرش، بريوت - لبنان. 
احلر  احلسن  بن  حممد  الرشيعة،  مسائل  حتصيل  إىل  الشيعة  وسائل  تفصيل   .١٤
العاميل،الطبعة األوىل ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م،حتقيق مؤسسة آل البيت عليهم السالم 

إلحياء الرتاث ، بريوت - لبنان. 
١٥. منتهى اآلمال، لعباس القمي. 

١٦. املصباح يف األدعية والصلوات والزيارات، تقي الدين العاميل الكعفمي، الطبعة 
الثانية ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت - لبنان.






