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 اإلٕذاء

ٗصاازة اىفارر  ،اىززَح اىَٖذاج ىيعاىَِٞ ، عإىٚ طٞذٛ ٗرط٘ىٜ ٗزثٞثٜ ٍسَذ  إٔذٛ ٕذٓ اىزطاىح

 تَظزآ إىٚ اىَظدذ األقصٚ اىَثارك.اىزٗزٜ 

 صازة اىفرر اىعَزٛ.،  سإىٚ طٞذّا عَز تِ اىخطاب 

 اىذِٝ ُخثِيد دٍاؤٌٕ اىشمٞح ترزاب تٞد اىَقذص.)رض٘اُ هللا عيٌٖٞ(،إىٚ اىصساتح اىنزاً

 اىثطو صالذ اىذِٝ األٝ٘تٜ )رزَٔ هللا(. ،ر اىقذصٍسزّ  اىعظٌٞاىقائذ إىٚ 

ّٛ اىنزَِٝٞ  ّٜ رٗزإىٚ  َٜ ٍقاٍَٖا. طائالً اىَ٘ىٚ أُ ٝزفع درخاذَٖا (هللا َارزَٖ)ٗاىَذ  ٗٝعي

ج عْٔ إىٚ شٞخ األقصٚ اىشٞخ رائذ صالذ )زفظٔ هللا  (.ٗفزَّ

 ٍُ  زج ٝذافع تٖا عِ اىَظدذ األقصٚ. ث  عَ إىٚ مو صازة ميَح طٞثح ٗقيٌ زز ٗص٘رج 

 اىَزاتطاخ ٗاىَزاتطِٞ ٗطيثح ٍظاطة اىعيٌ فٜ اىَظدذ األقصٚ اىَثارك. إىٚ

 اىْفٞض ٍِ أخو هللا دفاعا عِ اىَظزٙ.اىْفض ٗ اىذِٝ تذى٘ا ،ٗاألطزٙ اىث٘اطو إىٚ اىشٖذاء األتزار

 خَٞع أزثاتٜ )خشإٌ هللا خٞزا(.شاٝخٜ األفاضو ٗإخ٘اّٜ فٜ هللا ٗإىٚ أطاذذذٜ ٗ ٍ

 ٗإٔيٜ ٗأرزاٍٜ )أمزٌٍٖ هللا(.إىٚ إخ٘اّٜ ٗأخ٘اذٜ 

خال  ٗشزٝنح زٞاذٜ أطَٚ زظِ عظاف )أً إطالً( ، فٖٜ عْ٘اُ ىإل اىغاىٞح اىعشٝشج ىٚ سٗخرٜإ

 اىَسثح اى٘فاء .عطاء ٗٗاى

ْظل اىرٜ ا ٍَٗ٘ى٘دذٖ عثذ هللا : فاطَح ٗسٗخٖااىثزرج  أتْائٜ األعشاءإىٚ   زذٝثاً تفضاو اىْ٘ر رأخٍِ

 هللا زفظٖااٌ) ٗعثااذ اىااززَِإتاازإٌٞ ٗ ٗأزَااذتشاازٙ، ، ٗخْاااخ ٗطاادٚ ٗإطااالً ٗسٗخراأ ،  هللا

 .(ٗأعاٌّٖ ٗثثّرٌٖ

  فٜ خْاخ اىْعٌٞ خَٞعاً   أطنه أُ ٝدَعْاٗهللاَ 

 

 ٍاخذ إتزإٌٞ اىخزٗتٜ



 أ
 

  

 

 

 

 

 إلشاس3

١ٌٕلً دسعلخ اٌّبعغلز١شأ ٚأٔٙلب  أثٛد٠ظ - ّذِذ ٌغبِؼخ اٌمذطاٌشعبٌخ أٔٙب ل   ؼذّ ألّش أٔب ِ

ثبعزضٕبء ِب رّذ اإلشبسح إ١ٌٗ ؽ١ضّلب ٚسدأ ٚأْ ٘لزٖ اٌشعلبٌخ أٚ  أٔز١غخ أثؾبصٟ اٌخبصخ

 أٞ عضء ِٕٙب ٌُ ٠مذَ ١ًٌٕ أٞ دسعخ ػ١ٍب ألٞ عبِؼخ أٚ ِؼٙذ.

 

 

 ِبعذ إثشا١ُ٘ ػجذ اٌؼض٠ض اٌخشٚثٟاالع3ُ 

 

  اٌزٛل١غ3 

 

 11/6/2016َاٌزبس٠خ3 
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 شىش ٚرمذ٠ش

 َِّأْوزِْعِِن َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِِّت أَنْ َعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن أَْعَمَل َصاِِلًا تَ ْرَضاُه َرب
  َوَأْصِلْح ِل ِف ُذرِّيَِِّت ِإِّنِّ تُ ْبُت إِلَْيَك َوِإِّنِّ ِمَن اْلُمْسِلِميَ 

ٚال ؽٛي  أػٍٝ اٌظب١ٌّٓ إالٚال ػذٚاْ  أٚاٌؼبلجخ ٌٍّزم١ٓ أٓهلل ؽّذ اٌشبوش٠ اٌؾّذ

ّٟ اٌؼظ١ُ ٚاٌصالح ٚاٌغالَ ػٍٝ أششف اٌخٍك ٚخبرُ اٌّشع١ٍٓأ  أٚال لٛح إال ثبهلل اٌؼٍ

ً   فبٌفضً ٚإٌّّخ هلل  ّٟ  أِٚٓ ثؼذ   ِٓ لج ّٓ ػٍ ٚأػبٕٟٔ ػٍٝ إرّبَ  أفمذ أوشِٕٟ ِٚ

 ٘زٖ اٌشعبٌخأ ف١ب سثٕب ٌه اٌؾّذ وّب ٠ٕجغٟ ٌغالي ٚعٙه ٚػظ١ُ عٍطبٔه.

" ِٓ ال ٠شىش إٌبط ال ٠شىش هللا"  3وّب لبي سعٛي هللا ٚ أػ١ٍٗ ثٕبءٚ
2

أرمذَ أ فئٟٔ 

ػشٚح ػىشِخ صجشٞ ػٍٝ ِب فض١ٍخ اٌذوزٛس  ثبٌشىش اٌغض٠ً ٌٍّششف ػٍٝ سعبٌزٟ

ّٟ ِٓ رٛع١ٗ ٚٔصؼ ٚإسشبدأ  أثزٌٗ ِٓ ٚلذ ٚعٙذ ٚعشػخ فٟ األداءأ ِٚب أعذٜ إٌ

 د. ِؾّذ ع١ٍُ . إٌّبلش١ٓ ٌٍشعبٌخ ّٚ٘ب3 د. أ٠ّٓ ثذاس٠ٓ ٚ اٌذوزٛس٠ٓفض١ٍخ  ٚأشىش

  ً ػٍٝ  أٚاٌشىش اٌّٛفٛسألعبرزرٟ األعاّلء فٟ ثشٔبِظ اٌّبعغز١ش ٚاٌجىبٌٛس٠ٛط ِٓ لج

وً  فغضاُ٘ هللا ػٕب خ١ش اٌغضاءأ ٚعضٜ هللا خ١شا   أِب لذِٖٛ ِٓ عٙذ وج١ش ٚػظ١ُ

أٚ لذَ أٞ ٔٛع  أأٚ أػبس١ٔٗ زبثب  أٚ أسعً إٌٟ و أأٚ أػبٕٟٔ ٚشغؼٕٟ ِٓ ػٍّٕٟ ؽشفب  

 ِٓ اٌّغبػذح ٌٚٛ ثىٍّخ أٚ اثزغبِخ أٚ دػبء.

ٚرٛف١ش اٌغٛ  أضٚعزٟ ٚأثٕبئٟ ػٍٝ ؽضّٟ ٚرشغ١ؼٟ ػٍٝ إرّبَ ٘زٖ اٌشعبٌخٌٚأشىش 

ؼٟ اٌزٞ ثزي ِ أٚإػبٔزٟ ػٍٝ إرّبِٙبأ ٚأخص ثبٌزوش اثٕٟ إعالَ أإٌّبعت ٌزٌه

اٌزٟ عبّ٘ذ ثطجبػخ  أٚاثٕزٟ فبطّخ غ١مٙبأٚرٕ ٘زٖ اٌشعبٌخعٙذا  وج١شا  فٟ طجبػخ 

 اٌّشؽٍخ األٌٚٝ ِٕٙب.

غضاءأ ٚأْ اٌعبئال  اٌٌّٛٝ رجبسن ٚرؼبٌٝ أْ ٠غض٠ُٙ ع١ّؼب ػٕٟ ٚػٓ اٌّغ١ٍّٓ خ١ش 

 ٠جبسن ٌُٙ فٟ ػٍُِٛٙ ٚأػّبٌُٙ ٚأٚلبرُٙ ٚأثذأُٙ ٚأ١ٍُ٘ٙ ٚأِٛاٌُٙ ٠ٚؾغٓ خزبُِٙ.
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 اٌٍّخص 3
 .سن ٚاألؽىبَ اٌفم١ٙخ اٌّزؼٍمخ ثٗاٌّغغذ األلصٝ اٌّجبرٕبٌٚذ ٘زٖ اٌذساعخ اٌجؾش فٟ 

اٌّىبٔلللخ اٌؼظ١ّلللخ اٌزلللٟ ؽجب٘لللب هللا لعلللجؾبٔٗ ٚرؼلللبٌٝ  فلللٟ ٚرىّلللٓ أ١ّ٘لللخ اٌذساعلللخ 

ضلؼب ػٍلٝ األس َز٠ٓ ٍّلٚصلبٟٔ اٌّغلغذ٠ٓ اٌ أٌىٛٔٗ أٌٚلٝ اٌمجٍزل١ٓ ٌٍّغغذاأللصٝ؛  أٚ 

  أصلٍٝ هللا ػ١ٍلٗ ٚعلٍُلِٚغلشٜ سعلٛي هللا  أإ١ٌٙلب اٌشؽلبي ٚصبٌش اٌّغبعذ اٌزٟ رشلذ

ٛعذ ٌٗ أؽىبَ خبصلخ ثلٗ ولبْ ال ثلذ ب ٚص١مب ثؼم١ذح اٌّغ١ٍّٓأ ٚوزٌه رفٙٛ ٠شرجظ اسرجبط

 ِٓ إٌمبء اٌضٛء ػ١ٍٙب ٚرج١١ٕٙب . 

 ٚلذ اؽزٛد اٌذساعخ ػٍٝ صالصخ فصٛي 3 

 ٚأ٘لُ األؽلذاس اٌزلٟ ِلشّ  أاٌفصً األٚي3 اٌّغغذ األلصٝأ ؽ١ش رٕلبٚي رؼش٠فلٗ ٚثٕلبءٖ

ْ   أإٌج٠ٛلخ ٚاٌغلٕخ اٌىلش٠ُ ثٙب ثؼذ اٌجؼضخأ ِٚىبٔزٗ فٟ اٌمشآْ  ِٚلب ٠شلزًّ ػ١ٍلٗ ِلٓ ِجلب

 ِغمٛفخ ٚعبؽبد ِىشٛفخ.

 اٌفصً اٌضب3ٟٔ األؽىبَ اٌفم١ٙخ اٌّزؼٍمخ ثّىبٔزٗ ٚاٌصالح ف١ٗ.

 األؽىبَ اٌفم١ٙخ اٌّزؼٍمخ ثبٌؼجبداد ٚاٌجذع ٚاٌّخبٌفبد.  اٌفصً اٌضبٌش3

ٕٙغ١خ اٌجؾش ػٍٝ اٌغّغ ثل١ٓ اٌّلٕٙظ اٌٛصلفٟ االعلزمشائٟ ٚلذ اػزّذد اٌذساعخ فٟ ِ

ً   أألللللٛاي اٌؼٍّلللبء ِٚؾبٌٚلللخ  أاٌّمصلللٛد ِلللٓ والِٙلللُ ٗ  م لللٚف   ٚاٌّلللٕٙظ اٌزؾ١ٍٍلللٟ ٌزؾ١ٍللل

 اٌّٛاصٔخ ٚاٌزشع١ؼ ث١ٓ ا٢ساء اٌّخزٍفخ. 

 ٚرٛصٍذ اٌذساعخ إٌٝ ٔزبئظ أّ٘ٙب3 

ولً  اٌصخشح فؾغتأ ثلً ٘ل٠ٛمزصش ػٍٝ اٌغبِغ اٌمجٍٟ أٚ لجخ  أْ اٌّغغذ األلصٝ ال

أ ٚأٔللٗ رغللزؾت ف١للٗ دّٚٔللب   ثّغللبؽخ رمللذس ثللوّبئخ ٚأسثؼللخ ٚأسثؼلل١ٓ أِللب داسػ١ٍللٗ اٌغللٛس

ٚاألعلللش ف١لللٗ  أاألػّلللبي اٌصلللبٌؾخ وبٌصلللالح ٚاٌصللل١بَ ٚاالػزىلللبف ٚللللشاءح اٌملللشآْ

اٌزٟ ٠ّبسعلٙب ثؼلض  أِضبػفأ ٚاٌزطشق إٌٝ ثؼض األخطبء ٚاٌجذع اٌّخبٌفخ ٌٍششع

 اٌّغ١ٍّٓ أصٕبء ص٠بسرٗ.

 3أثشص اٌزٛص١بدِٚٓ 

ٚرٛع١للٗ  أػٍللٝ اٌّغلل١ٍّٓ فللٟ فٍغللط١ٓ ٚاٌؼللبٌُ اال٘زّللبَ ثبٌّغللغذ األلصللٝ اٌّجللبسن

زٛػ١خ اٌّغل١ٍّٓ ثٚاٌّؾبفظخ ػ١ٍٗأ ٚأٚصٟ اٌؼٍّبء ٚاٌخطجبء ٚاٌذػبح  أاٌجٛصٍخ ٔؾٖٛ

 ة اٌؼبِللخ أصٕللبء ص٠بسرللٗ رؼظ١ّللب  ِٚشاػللبح اٌغللٕٓ ٚا٢دا أ١للخ اٌخبصللخ ثللٗثبألؽىللبَ اٌفمٙ

ػٍٝ ١٘جزٗ ٚلذاعزٗأ ٚرؾز٠شاٌّغ١ٍّٓ ِٓ ِّبسعخ اٌجلذع اٌّؾشِلخ  هللا ٚؽفبظب   ٌشؼبئش

 وبفّلخ ف١ٗأ ٚأٚصٟ ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ثزٛػ١خ اٌطٍجخ فٟ اٌّشاؽلً اٌزؼ١ّ١ٍلخ

١ٙلللخأ ِللٓ خللالي إٌّللب٘ظ اٌذساعلل١خ ثؤ١ّ٘للخ اٌّغللغذ األلصللٝ اٌّجللبسن ٚأؽىبِللٗ اٌفم

فلٟ  رارلٗ ٍٙلذفٌزخصل١ص ثلشاِظ ٚٔلذٚاد ثٚأٚصٟ وزٌه ٚصاسرلٟ اٌضمبفلخ ٚاإلػلالَ 

 .وبفّخ اٌذٚي اٌؼشث١خ ٚاإلعال١ِخ
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Al-Aqsa Mosque and its jurisprudential provisions 

Prepared by: Majed Ibrahim Abd Al-Azeez kharroubi 

Supervised by: A. Orwa Eqrima Saeed Sabri 

Abstract: 

This study is about the blessed Al-Aqsa Mosque and the jurisprudence which is 

related to it. The importance of this study comes from the great stature which 

God (Almighty) gave to it; for being the first Qiblah, the second of the two 

mosques which placed on the earth, as well as it is one of the great three 

mosques that Muslims can travel to them for praying. It is the ascension of the 

Prophet Peace be upon him, As it is associated closely to the doctrine of 

Muslims , it has a private rules which must be highlighted and shown. 

The study contains three chapters: 

 The first chapter: Al-Aqsa Mosque, which talks about its definition, its 

construction, the most important events experienced by post-mission, its 

stature in Quran and Sunnah, and what includes of roofed buildings and open 

spaces. 

 The second chapter: the Jurisprudence which related to its stature and the    

prayer in it. 

 The third chapter: the Jurisprudence which is related to Worships, heresies 

and Irregularities. 

The structure of the study combined between descriptive inductive approach    

from scientists' quotes and analytical method to analyze their intent, and trying 

to balance between the different views. 

The important results of the study are: 

 Al-Aqsa Mosque is not limited to the Kiblah mosque and Dome of the Rock, 

but it contains all area inside the wall which is 144 acres.  

 There is a desirable works in it such as prayer, fasting, i’tikaaf and reading 

the Quran that have multiple wage. 

 Mistakes and heresies against Islam practiced by some Muslims during their 

visits. 
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The key recommendations are: 

Muslims in Palestine and the world must give great importance to Al-Aqsa 

Mosque and maintain it. I recommend scientists and preachers to educate 

Muslims about the provisions of jurisprudence related to it, respect the general 

literature and Sunan during their visits to expand the rites of Allah and to 

preserve its prestige and holiness, and warning Muslims from practicing 

heresies in it.  I also recommend the Ministry of Education to educate students 

at all levels through the Palestinian curriculum of the importance of Al-Aqsa 

Mosque and its provisions jurisprudential. Finally, I recommend the Ministries 

of Culture and Information to customize programs for the same goal in all Arab 

and Islamic countries. 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 : انًقذية

 أِٚلًء األس  أؽّذا ط١جب  ِجبسولبَ ِلًء اٌغلّبٚاد أاٌؾّذ هلل سة اٌؼب١ٌّٓ

ب ٠ٕجغللٟ ٌغللالي ٚعٙلله ٚػظلل١ُ أ ف١للب سثٕللب ٌلله اٌؾّللذ وّللث١ّٕٙللبِٚللًء ِللب 

عل١ذ اٌجشلش   -ٔج١بئله أػٍٝ أششف سعٍه ٚخلبرُ أ ٚاٌصالح ٚاٌغالَ عٍطبٔه

وشِه أعش٠ذ ثٗ ِٓ اٌّغغذ اٌؾشاَ اٌزٞ ثفضٍه ٚ -ػجذن ٚٔج١ه ٚسعٌٛه 

 أأ فؼ١ٍله أصولٝ اٌصلالحّلب ؽٌٛلٗف١إٌٝ اٌّغغذ األلصلٝ اٌلزٞ ثبسولذ ف١لٗ ٚ

 ُّ  ٠ب سعٛي هللا ٚثؼذ 3 أاٌزغ١ٍُ ٠ب ؽج١جٟ ٠ب ِؾّذ ٚأر

 راسة:أهًيَّة انذ  

 زٙبِٕٚبلشلل ّغللغذ األلصللٝ اٌّجللبسنفللئْ دساعللخ األؽىللبَ اٌفم١ٙللخ اٌّزؼٍمللخ ثبٌ

ال علل١ّب أٔٙللب رللشرجظ ثج١للذ رجٍللد دسعللخ ػب١ٌللخ ِللٓ األ١ّ٘للخأ ف١ٙللب ٚاٌجؾللش 

 بٟ رشللذ إ١ٌٙللزللاٌ اٌّغللبعذ ٚصبٌللش أاٌّغللغذ٠ٓ ٚصللبٟٔ أأٌٚللٝ اٌمجٍزلل١ٓ أاٌّمللذط

ٗ اٌمٍللٛة ٌلل زٙفللٛفٙللٛ ِللشرجظ ثؼم١للذح اٌّغلل١ٍّٓ فأ ِٚغللشٜ ٔج١ٕللب  اٌشؽللبيأ

ٔللٗ ٠للشصػ أل؛ أٔظللبس اٌؼللبٌُ أعّللغ ِؾللظّ أصللجؼ ثللً  أٚرشللخص إ١ٌللٗ األثصللبس

 االؽزالي. رؾذ ١ٔش

 خ اٌّغللغذ األلصللٝ اٌّجللبسن١ّ٘للأ ًوضااو  اختياا رل نااالا ان ساا   وكاا ٌ

ألعللزبر ثزٛع١للٗ ٚرشللغ١غ ِللٓ فضلل١ٍخ ا وللبْ ٘للزا زٌهوللأ ٟٚ ٌللٗج للٚؽ   ٚلذعلل١زٗ

٠غض٠للٗ ػٕللٟ  أْ عللبئال اٌّللٌٛٝ  أ ؽفظللٗ هللال اٌذوزٛسؽغللبَ اٌللذ٠ٓ ػفبٔللخ

ّ   ٠ؼ١ٕٕٟ ػٍٝ إٌمبء اٌضٛء خ١ش اٌغضاءأ ٚأْ أ ٚرلشن طذّ مَلػٍٝ ٘لزا اٌج١لذ اٌ

 ثصّبد ط١جخ ؽٛي األؽىبَ اٌّزؼٍمخ ثٗ.

فلئْ أؽىلبَ اٌّغلغذ األلصلٝ ِزٕلبصشح فلٟ   أي  ب نُسا ة نهذراسا ا انسا بقةو

وزللت اٌفمللٗ أ ٌٚللُ أػضللش ػٍللٝ وزللبة ٠غّللغ ٘للزٖ األؽىللبَ ػللذا ثؼللض اٌىزللت 

ٙب ٚرشولللذ وض١لللشا  ِٕٙلللبأ ٚ٘لللزٖ ٚاألثؾلللبس اٌم١ٍٍلللخ اٌزلللٟ رطشللللذ إٌلللٝ ثؼضللل
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أ  ٗ اٌؼبِللخ ٚأؽىبِللٗ اٌفم١ٙللخوزللبة ث١للذ اٌّمللذط ِٚللب ؽٌٛللٗ أ خصبئصلل -1

أ ْداس إٌفللللبئظ/األسدأ ِللللٓ ِٕشللللٛسادِؾّللللذ ػضّللللبْ شللللج١شأ.د  3رللللؤ١ٌف

 .َ 2004 -٘و 1423ل1ط

ؽ١ش سوض ػٍٝ ثشوخ اٌّغلغذ األلصلٝ ٚلذعل١زٗ ٚإعلال١ِزٗ ٌٚلُ ٠زطلشق إال 

 ٌم١ًٍ ِٓ أؽىبِٗ .

ػجلذ هللا  أ رلؤ١ٌف3 د.ٌلٝ دساعلخ اٌّغلغذ األلصلٝ اٌّجلبسناٌّذخً إ وزبة -2

 َ  .2002ل1ػّشأ داس اٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ / ث١شٚدأ ط ِؼشٚف

ؽ١للش سوللض ف١للٗ ػٍللٝ اٌغبٔللت اٌزللبس٠خٟ ٌٍّغللغذ األلصللٝأ ثبإلضللبفخ إٌللٝ 

 ٌُٚ ٠زطشق إال ٌم١ًٍ ِٓ أؽىبِٗ .رغ١ّزٗ ِٚىبٔزٗ ٚثٕبئٗ 

 لشال١ش . ثذس ٔغٜٛ .د / ٚأؽىبِٗ اٌّمذط ث١ذوزبة  -3

أ  ػّلبْ  أ ِؤعغلخ اٌفشعلبْ/بيت انًقذس وأحك يهأ د.ٔغٜٛ ثذسأ قراقيش

  َ .2014 -٘و 1435ل1ط

          أ رللللؤ١ٌف3ٚآداة ٚأؽىللللبَ فضللللبئً اٌّجللللبسن األلصللللٝ اٌّغللللغذوز١للللت   -4

ث١لذ  -طجغ ثزجلشع ِلٓ ٌغٕلخ صولبح اٌملذطػفبٔخ أ  ِٛعٝ ثٓا اٌذ٠ٓ ؽغبَ د.أ

 َ  .2014 -٘و 1435لاٌّمذط 

ٚ٘زا اٌىز١ت رؼش  ٌجؼض أؽىبَ اٌّغغذ األلصٝ ثشىً ِخزصلش ٚرطلشق 

إٌللٝ آداة ص٠بسرللٗ ٌٍشعللبي ٚإٌغللبء أ ٚآداة ٚأؽىللبَ ؽضللٛس صللالح اٌغّؼللخ 

 ف١ٗ أ ٚثؼض اٌجذع ٚاٌّخبٌفبد اٌزٟ رّبسط ف١ٗ .

      ثؾللش3 األلصللٝ اٌّجللبسن ٚاألؽىللبَ اٌخبصللخ ثللٗ فللٟ اٌفمللٗ اإلعللالِٟ /  -5

ثؾلش ػٍّلٟ ِٕشلٛس ػٍلٝ ِٛللغ اٌلذ١ًٌ اإلٌىزشٚٔلٟ أ عؼذٞ ؽغ١ٓ عجش أ.د 
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ٚ٘زا اٌجؾلش رؾلذس ػلٓ رلبس٠خ اٌّغلغذ األلصلٝ ٚثٕبئلٗ ٚفضلٍٗ ٚاعلزؾجبة 

 خزصش .ص٠بسرٗ ِٚغبٚسرٗ ٚثؼض األؽىبَ األخشٜ اٌّزؼٍمخ ف١ٗ ثشىً ِ

ػٍللٝ ِٛلللغ  ِٕشللٛس أثؾلش األؽىللبَ اٌفم١ٙللخ اٌخبصللخ ثبٌّغلغذ األلصللٝ   -6

 إِبَ اٌّغغذ .

فٙلٟ دساعلبد ِجبسولخ ِٚشلىٛسح ٌىٕٙللب رطشللذ إٌلٝ ثؼلض األؽىلبَ اٌفم١ٙللخ 

أثؾللش ِؼظللُ األؽىللبَ اٌفم١ٙللخ ٚسوللضد ػٍللٝ عٛأللت أخللشٜأ فبعزٙللذد أْ 

 اٌّزؼٍمخ ثبٌّغغذ األلصٝ اٌّجبسنأ ٚ٘ٛ عٙذ اٌّمًأ فئْ أصجذ فّٓ هللا 

 .  ٚإْ أخطؤد فّٓ ٔفغٟ ِٚٓ اٌش١طبْ
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 يُاجية ان حث:

اػزّللذد اٌذساعللخ فللٟ ِٕٙغ١للخ اٌجؾللش ػٍللٝ اٌغّللغ ثلل١ٓ اٌّللٕٙظ اٌٛصللفٟ االعللزمشائٟ 

ٚرؾ١ٍلً فمٙٙلب  أء فٟ ِؼظلُ اٌّغلبئًٚإٌّٙظ اٌزؾ١ٍٍٟأ ؽ١ش رُ اعزؼشا  آساء اٌؼٍّب

 ِٚؾبٌٚلخ اٌّٛاصٔلخ أؽىلُ ػ١ٍٙلبِلٓ ٚ أٚرخش٠ظ األؽبد٠ش اٌزٟ اعزذٌٛا ثٙب إِٔٚبلشزٙب

                          ٚرشع١ؼ ِب ٘ٛ ألٜٛ ٚألشة إٌٝ اٌصٛاة. أاٌّخزٍفخ ث١ٓ ا٢ساء

ثلً رٕبٌٚلذ غذ األلصلٝأ األؽىبَ اٌفم١ٙلخ اٌخبصلخ ثبٌّغلػٍٝ  ٘زٖ اٌذساعخٌُ رمزصش ٚ

ثؼللض اٌّغللبئً ٚاٌّّبسعللبد اٌّشللزشوخ اٌزللٟ رللزُ فللٟ اٌّغللغذ األلصللٝ ٚ ١للشٖ ِللٓ 

 اٌّغبعذأ وصالح اٌضؾٝ عّبػخ.

 خطة انذراسة:

 األِٛس ا٢ر١خ3٘زٖ اٌذساعخ  ٍّذش

 :  أوال: انًقذية 

 إِٔٚٙغ١لللخ اٌجؾلللش أٚعلللجت اخز١لللبسٞ ٌٙلللب أاٌذساعلللخرؾلللذصذ ف١ٙلللب ػلللٓ أ١ّ٘لللخ ٘لللزٖ 

 ٚاٌذساعبد اٌغبثمخ ٌٙب ٚاٌخطخ. أٚاٌّشىالد اٌزٟ ٚاعٙزٕٟ ف١ٙب

 انفصم األول: انًسجذ األقصى انً  رك.ث َي : 

 ٠ٚشًّ اٌّجبؽش ا٢ر١خ 3

 ٚف١ٗ صالصخ ِطبٌت3   َ لة عٍ ت ريخ انًسجذ األقصى انً  رك انً حث األول:

 . اٌّطٍت األٚي3 رؼش٠ف اٌّغغذ األلصٝ                    

 ء اٌّغغذ األلصٝ.اٌّطٍت اٌضب3ٟٔ ثٕب                     

  اٌّغغذ األلصٝ ثؼذ اٌجؼضخ.اٌّطٍت اٌضبٌش3                      

   أ ٚف١ٗ أسثؼخ ِطبٌت3 يك َة انًسجذ األقصى وقذسيتهانً حث انث َي: 

 اٌّطٍت األٚي3 ِىبٔزٗ ٚفضٍٗ فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ .                     

 اٌّطٍت اٌضب3ٟٔ ِىبٔزٗ ٚفضٍٗ فٟ اٌغٕخ إٌج٠ٛخ .                     

 اٌّطٍت اٌضبٌش3 روش األؽبد٠ش اٌّىزٚثخ اٌّزؼٍمخ ثبٌصخشح .                     

 اٌّطٍت اٌشاثغ3 اسرجبطٗ ثبٌؼم١ذح اإلعال١ِخ .                     

 ١ٗ خّغخ ِطبٌت3ٚف  يكوَ ا انًسجذ األقصى انً  رك انً حث انث نث : 

 ِغبؽزٗ .ٚ 3 ؽذٚدٖ اٌّطٍت األٚي                     

 3 عٛسٖ ٚأثٛاثٗ . اٌّطٍت اٌضبٟٔ                     

 3 أسٚلزٗ ِٚغبطجٗ . اٌّطٍت اٌضبٌش                     

 ِآرٔٗ.3 لجبثٗ ٚ اٌّطٍت اٌشاثغ                     

 اٌّغبعذ اٌزبثؼخ ٌٗ .3 ٌخبِظاٌّطٍت ا                     
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 األحك و انفقاية انًتعهقة بًك َته وانصالة فيه.انفصم انث َي : ث نث : 

 3 اٌّجؾض١ٓ ا٢ر٠ٚٓ١١شًّ 

 ٚف١ٗ  عزخ ِطبٌت3  ول : أحك و فقاية تتعهق بًك َتهانً حث األ

 3 لجٍخ اٌّغ١ٍّٓ األٌٚٝ . اٌّطٍت األٚي                   

 ٠بسرٗ ِٓ خبسط فٍغط١ٓؽىُ صٚ أاٌشؽبي إ١ٌٗ 3 شذّ  اٌّطٍت اٌضبٟٔ                      

 .ظً االؽزالي اإلعشائ١ٍٟ فٟ                                       

 ِٚضبػفخ اٌؾغٕبد ٚاٌغ١ئبد. أ3 أعش اٌصالح ف١ٗ  اٌّطٍت اٌضبٌش                   

 ٚاٌذفبع ػٕٗ . 3 ؽىُ اٌّؾبفظخ ػ١ٍٗ  اٌّطٍت اٌشاثغ                   

 . ٚاٌغىٕٝ ف١ٗ اٌّطٍت اٌخبِظ3 ؽىُ ِغبٚسرٗ                   

 اٌّطٍت اٌغبدط3 اعزمجبٌٗ ٚاعزذثبسٖ فٟ ثٛي أٚ  بئظ .                   

 3ٚف١ٗ خّغخ ِطبٌت  في انًسجذ األقصى أحك و فقاية تتعهق ب نصالة :انً حث انث َي

 .فٟ اٌّغغذ األلصٝ اٌّجبسنإػبدح اٌغّبػخ  3اٌّطٍت األٚي                   

 ٚرزبثغ اٌصفٛف  أاٌّطٍت اٌضب3ٟٔ ٚؽذح صالح اٌغّبػخ فٟ ِغبعذٖ                    

 فٟ عبؽبرٗ.                                     

 ػٍٝ اٌؾٛاعضٚ أعٛسٖاٌصالح خبسط أثٛاثٗ ٚ 3اٌّطٍت اٌضبٌش                   

 اٌّؤد٠خ إ١ٌٗ .                                     

 اٌّطٍت اٌشاثغ3 صالح اٌؼ١ذ فٟ اٌّغغذ األلصٝ اٌّجبسن .                   

 صالح اٌضؾٝ عّبػخ فٟ اٌّغغذ األلصٝ اٌّجبسن.اٌّطٍت اٌخبِظ3                    

 خ نف ا. رابع : انفصم انث نث: أحك و فقاية يتفرقة وبعض ان ذ  وانً

 ٠ٚشًّ اٌّجؾض١ٓ ا٢ر١١ٓ 3

 ٚف١ٗ أسثؼخ ِطبٌت3: أحك و فقاية يتفرقة  انً حث األول

 اٌّطٍت األٚي3 االػزىبف فٟ اٌّغغذ األلصٝ اٌّجبسن .                 

 اٌّطٍت اٌضب3ٟٔ إٌزٚس ٚاٌزثبئؼ اٌّزؼٍمخ ثبٌّغغذ األلصٝ اٌّجبسن.                  

 .ِٓ اٌّغغذ األلصٝ اٌّجبسن ثبٌؼّشح ٚاٌؾظ اإلؽشاَ اٌّطٍت اٌضبٌش3                    

 اٌّطٍت اٌشاثغ3 خزُ اٌمشآْ اٌىش٠ُ فٟ اٌّغغذ األلصٝ .                  

 

 انً حث انث َي: بعض ان ذ  وانًخ نف ا انفقاية انتي تتى في انًسجذ األقصى

 ٚف١ٗ أسثؼخ ِطبٌت3
 اٌّطٍت األٚي3 رغ١ّزٗ ؽشِب  .                    

                       اٌّطٍت اٌضب3ٟٔ اٌزّغؼ ٚاٌزجشن ثؾغبسح اٌّغغذ األلصٝ ٚاٌصخشح.                     

 اٌّطٍت اٌضبٌش3 اٌطٛاف ؽٛي اٌصخشح اٌّششفخ.                    

 اٌّطٍت اٌشاثغ3 رمذ٠ظ اٌؾغخ فٟ اٌّغغذ األلصٝ .                    



 ر
 

 خ يس : انخ تًة: 

 اشزٍّذ ػٍٝ أثشص إٌزبئظ ٚاٌزٛص١بد.                    

 ٚرؾزٛٞ ػ3ٍٝس دس : انًس رد:  

 اٌّغشد األٚي3 ا٠٢بد اٌمشآ١ٔخ.                    

 ؽبد٠ش إٌج٠ٛخ ٚا٢صبس.اٌّغشد اٌضب3ٟٔ األ                    

 اٌّغشد اٌضبٌش3 األػالَ                    

 اٌّغشد اٌشاثغ3 اٌّصبدس ٚاٌّشاعغ                    

 اٌّغشد اٌخبِظ3 اٌّٛضٛػبد                    

 

 وقذ استخذيت االختص راا اآلتية:

 ط 3 اٌطجؼخ                      

 .ط 3 ثذْٚ عٕخ اٌطجبػخ.ثذْٚ ط                      

 ثذْٚ َ.ط 3 ثذْٚ ِؼٍِٛبد اٌطجبػخ.                      
 

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
 واهلل ولي التوفيق
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 الفصل األول

 المسجد األقصى المبارك
 ويشمل المباحث اآلتية:

 عن تاريخ المسجد األقصى المبارك المبحث األول: نبذة 

مكانة المسجد األقصى وقدسيته المبحث الثاني : 

 مكونات المسجد األقصى المباركالمبحث الثالث : 
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 بارك المبحث األول: نبذة عن تاريخ المسجد األقصى الم

 ويشمل المطالب اآلتية:

 طلب األول: تعريف المسجد األقصى الم

واصطالحا   لغة/ األقصى المسجد تعريف:  األول الفرع

 األقصى المسجد أسماء:  الثاني الفرع

 طلب الثاني: بناء المسجد األقصى الم

 : بناه سيدنا آدم  الفرع األول

 البيت المقّدسالفرع الثاني : أن سيدنا يعقوب هو أول من بنى 

 الفرع الثالث : بناه سيدنا داود 

 الفرع الرابع : بناه سيدنا سليمان 

 : أن المالئكة هي التي بنت الكعبة وبيت المقدس الفرع الخامس

 المسجد األقصى بعد البعثةالمطلب الثالث: 

 الفرع األول : الفتح الروحي للمسجد األقصى

 العمري(الفرع الثاني : فتح بيت المقدس )الفتح 

 لبيت المقدس صليبيينالثالث : احتالل ال الفرع

 : االحتالل اإلسرائيلي للمسجد االقصى المبارك الخامس الفرع

 الرابع : فتح البيت المقدس )الفتح الصالحي( الفرع
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 وأبرز أسمائه المطلب األول : تعريف المسجد األقصى

ومىا تعىرل لى،  واألقصىى ومكوناتى، و ومكانتى، العةيمىة قبل الحديث عن بناء المسجد

و وقد قسىمت هى ا المطلى  وبيان أسمائ، تعريف المسجد األقصىمن أحداثو ال بد من 

 إلى فرعين :

 الفرع األول : تعريف المسجد األقصى.

 .ء المسجد األقصىالفرع الثاني : أسما

 رع األول : تعريف المسجد األقصى الف

ىىجودا و  جىىع وولىىع رب تىى، علىىى األرل المسىىجد لغىىة: مىىن دج سج       ومىىادس َسىىَجَد يَُسىىجج

ف و سارد
1
. 

والمسَجد و المسِجد : ال ي يجسَجدج في،و وهو كل مولع يتعبّد في، ف و مسىجد
2
فقىد قىال  و

َْمدَننننَََّْمَ نننن َ َ ْ   عنننن   :َْهللا  َظ ْلَمظ َنننن مَْنعنننن َظ َوَمنننن
3
        أي منىىىىع العبىىىىادس في ىىىىاو وكىىىى ل  حىىىىديث  .

لى  يعط ىّن أحىد مىن األنبيىاء   مسا   يتج عطِ : "أج عبد هللا قال : قال رسول هللا بن رابر 

ت بالرع  مسيرس ش رو ورعلت لَي األرل مسجدا وطَ ورا ..."رُ صِ و نج قبلي
4
   

 ومحىىىراب البيىىىوتو ومصىىىلّى الجماعىىىات ووالَمُسىىىَجدج والمسىىىِجدج بفىىىتح الجىىىي  وكسىىىرها

والمسارد َرُمعج ا
5
   . 



                                                           

 ،204ص ،3، جلسان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم اإلفريقي المصري ، ابن منظور  -1
 م(.1994 -هـ 1414) 3بيروت، ط/ دار صادر 

و أشرف على الطبع : حسن علىي عطيىة ومحمىد 442و ص  1و ج المعجم الوسيطو د. إبراهي  وآ رون و وأنيس

 م(.   1972-هـ 1392) 2القاهرس و ط /شوقي أمين

  .204،ص3منظور، لسان العرب،ج ابن -2
  .114سورة البقرة، اآلية  -3
، كتراب 1، جصحيي  البخحاري، أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل بن إبرراهيم برن المريررة برن برد بر ، البخاري -4

ًرروراَ" ، ص) "جعلررت : برراب لررول النبرري  - الصرر ة (، 438حرردير رلررم) (،114-113لرري اضرم مسررجداَ وطا
هللا برن  عدة نسخ وعن نسخة فرت  البراري، التري حقرو أصرولًا وأجا هرا: عبرد الع ير  برن عبرد طبعة محققة على

 القاهرة .                                                                              / با ، المكتبة التوفيقية
حة وملونرة فري مجلرد  طبعرةصيي  مسلم، ، أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري، ومسلم جديردة ومصرحة

  م(.2001 - هـ1422( ، دار ابن الًيثم/القاهرة، ط )521،حدير)127واحد، كتاب المساجد، ص
 .204، ص 3ابن منظور، لسان العرب،ج -5
 .442، ص 1أنيس، المعجم الوسيط، جو  
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والَمُسَجدج بالفتح : رب ة الررل و حيث يصيب، نََدبج السجود
1

و وقول، تعالى:

َْ َولَنعْ  ظَمَ ننن َ َ ْ َ عننن
2
ف ىىىي موالىىىع السىىىجود مىىىن اإلنسىىىان: الجب ىىىة واألنىىىف واليىىىدان  

والركبتان والررالن
3
. 

ىىَوا  وقََصىىا  وقَصىىاءو  ومىىادس قصىىا ف ىىو مىىن لغىىة: وأمىىا األقصىىى قصىىا عنىى، قَُصىىَوا  وقجصج

ىَدو والقصىيُّ والقاصىي: البعيىد ّوا : بَعج َدو وقصا المكانج يقصو قصُّ وقَِصَي: بَعج
4

و وأقصىى 

الشيء: أبعدهو وبلغ أقصاهو واستقصى األمر: بلغ أقصاه فىي البحىث عنى،و واألقصىى: 

صىىاألبعد كاألكبرو ورمع، أقاٍصو يقال فىالن بالمكىان األق
5

. واألقصىى األبعىدو وهىو 

اس  تفجيل
6
.

ي بىى ل ه لبجعىىِدِه مىىن المسىىجد الحىىرامو ىىمك المسىىجد األقصىىى سج
7

ووهىىو أبعىىد المسىىارد التىىي 

تزار
8
وهو ك ل  بعيد عن األق ار و

9
هىو أول مسىجد  -الكعبىة -. والمسجد الحرام بمكىة 

ِلىىىَع للنىىىاس فىىىي األرلو حيىىىث نىىىَم القىىىرآن الكىىىري  عليىىى،و و لىىى  بقولىىى            : ، وج

 ِلَع لِلنَاِس لَلَِ ي بِبََكةَ مج ا َوهجد ى لُِلَعالَِمينَ إَِن أََوَل بَُيٍت وج بَاَرك 
10

  . 

ِلىىَع فىىي األرل بىىنم  -مسىىجد بيىىت المقىىدس -والمسىىجد األقصىىى  هىىو نىىاني مسىىجد وج

قىال: قلىت يىا رسىول هللا :  الحديث الشريفو حيث يروي الصىحابي الجليىل أبىو  ر 

لىىع فىىي األرل أولل قىىال  أيُّ مسىىجدٍ  : "المسىىجد الحىىرام" قلىىت: نجىىّ  أّيل قىىال: وج

"المسىىجد األقصىىى" قلىىت: كىى  بين مىىال قىىال: "أربعىىون سىىنةو وأينمىىا أدركتىى  الصىىالسج 

ف و مسجد" وفََصلك 
11

  .

                                                           

  .205، ص3ابن منظور، لسان العرب،ج -1
 .18 سورة الجن، اآلية -2

  .205، ص3لسان العرب،ج ابن منظور، -3
  .775، ص 2، وأنيس، المعجم الوسيط، ج 183، ص 15ابن منظور، لسان العرب،ج -4
  . 775، ص 2، و أنيس، المعجم الوسيط، ج 184، ص 15ابن منظور، لسان العرب،ج -5
       بيررررررروت،  ، دار النفررررررا س/64، صمع ححححححم لقحححححح  ال   ححححححا ، أ. د محمررررررد رواس و خرررررررون، قلعحححححح   حححححح  -6

 م(.1996-هـ1416)1ط

  .64للع  جي، معجم لرة الفقًاء، ص -7
، 27، صالروض المقرس فح  فاحا ا البيحل الم ح س، أبو النصر عبد الوهاب بن عمر الشافعي، اليسين  -8

       عمرررران، دراسررررة وتحقيررررو: د.  هيررررر لنررررايم عبررررد اللطيررررح و د. محمررررد عبررررد الكررررريم محافظررررة، دار جريررررر/
 م(.2009-هـ1430)1ط
، دراسرة وتحقيرو: خالرد عبرد 55، صأنس ال ليا ف  تيا ف ال ح س والخليحا، مصطفى أسعد، لطا ح  يم اللو

  م(.2001)1، ط عكا/ الكريم الًمشري، مؤسسة اضسوار
 . 55، واللقيمي، لطا ح أنس الجليل، ص27ص الحسيني، الروم المررس، -9
 .96سورة  ل عمران ، اآلية  -10

 ،3366، حدير رلم 344(، ص12،كتاب أحادير اضنبياء، باب )2جالبخاري، صحي  البخاري، -11
 . نفس  الكتاب 362، ص3425وطرف  في  

 =                                           (.520) -1، حدير رلم127ومسلم، صحي  مسلم، كتاب المساجد، ص
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  مىىان القىىرآن الكىىري  ربىى  بينفكىىان المسىىجد األقصىىى بعيىىدا  عىىن المسىىجد الحىىرامو إاّل أ

نبيّىى،  تمثّىىل برحلىىة اإلسىىراء والمعىىراجو تلىى  المعجىىزس التىىي أكىىرم هللا  وربطىىا  عجيبىىا  

ىُبَحاَن الَىِ ي أَُسىَرى بَِعُبىِدِه ب ىاو حيىث قىال هللا )تبىارك وتعىالى(:  ورسىول، محمىدا   سج

ِمُن آَيَاتِنَا إِنَى، هجىَو  لَُيال  ِمَن اُلَمُسِجِد اُلَحَراِم إِلَى اُلَمُسِجِد اأُلَُقَصى الَِ ي بَاَرُكنَا َحُولَ،ج لِنجِريَ،ج 

الَسِميعج اُلبَِصيرج 
1
.

ولعّل في ه ه اآلية الكريمة إشارس ترب  بين بجعد المسجد األقصى عىن المسىجد الحىرام 

ىِرج  وفي األرلو وبىين بعىد المسىجد األقصىى عىن سىدرس المنت ىى فىي السىماء التىي عج

 القِىىِ،  – الموصىىول بىىا   الرسىىول  منىى، إلي ىىاو إاّل أن بسىىيدنا وحبيبنىىا محمىىد 

ومنّت، بجزء مىن الليىلو فكىان قريبىا   ا تزل ه ا البعد المكاني بفجل هللا  –ومجرسلِ، 

ُنتَ َى و ِعُنَدهَا َرنَةج اُلَمأَُوىفي عاله(و و ل :  من الحّق )رلّ  ِعُنَد ِسُدَرِس اُلمج
2
. 

ا قريبىان إلىى لكنّ مى هفالمسجد األقصى المبارك هو األبعد عىن المسىجد الحىرام ووعلي،

 إلي ما نفوس   من كل أنحاء العال . قلوب المسلمين ت فو

 : أسماء المسجد األقصىنيالفرع الثا

             المسىىىىّمىو للمسىىىىجد األقصىىىىى عىىىىدس أسىىىىماءو وكثىىىىرس األسىىىىماء تىىىىدّل علىىىىى شىىىىرف 

 :وأبرز ه ه األسماء

ويعرف المسجد األقصىى ب ى ا االسى و فيقىال: مسىجد بيىت بيت المقدس:  مسجد : أوال

المقىىىدس
3

قَىىىَدسو والتقىىىديس:  . والتقىىىديس: تنزيىىى، هللا  تقىىىدكس القجىىىدُّوس المج و وهىىىو المج

التط ير والتبري و وتقَدس أي تط ّر
4
. 

بيىت المقىدس: أي  ومن ه ا قيل للَسطل: القََدسه ألن، يجتَقَدس من،و أي يجتَطَ ّرو ومن ه ا

، من ال نوبفي ّرو ف و المكان ال ي يجتط ّرج البيت المجطَ 
5
.

 

                                                                                                                                                                      

براب ككرر أية  –، كتاب المسراجد 1، جالسنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الخراساني، سا  الن  و =
 أشررح علير ، و: حسن عبد المرنعم شرلبي حقق  وخرج أحاديث ، 771، حدير رلم  384 مسجد وضع أوالَ، ص

 م( .2001 -هـ  1421) 1ط بيروت، /مؤسسة الرسالة ،  شعيب اضرناؤوط
 .1سورة اإلسراء، اآلية  - 1

  (.15-14سورة النجم، اآلية ) -2
  .64ص معجم لرة الفقًاء،للع  جي،  -3
   .168، ص6ابن منظور، لسان العرب، ج -4
 . 169، ص6ابن منظور، لسان العرب، ج -5

 .27الحسيني، الروم المررس، صو
، 70، ص1، ج األنحس ال ليحا بتحاريل ال ح س والخليححا، مجيرالردين عبرد الررحمن برن محمرد الحنبلري، والُعلَيمح 

           الخليررررل/ فلسررررطين،  –بررررد المجيررررد أبررررو تبةانررررة، مكتبررررة دنررررديس إعررررداد وتحقيررررو ومراجعررررة عرررردنان يررررونس ع
 م(.1999 -هـ 1420)1ط
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قَىىَدس أي المبىىارك: البياات الَمقَّااد س: ثانيااا  فالقىىدس تعنىىي البركىىةو والمج
1

و ف ىىو البيىىت 

والمجطَ َر من الصلبان والخالي من األصنام والمبارك الطاهر المجطَ ّر
2

. وهو المباركه 

وم ىىب  الىىوحيو وفيى، يحشىىر النىاس يىىوم القيامىىة واألنبيىاءألنى، قبلىىة 
3

س فىىي . وهىو مقىىدّ 

كما هو مقدس في األرل السماوات السبع
4
. 

معناه بيت هللا المقدس : مسجد إيلياء أو إيليا:ا ثالث
5
. 

وهو إيلياء ووسّميت إيلياء باس  باني ا
6
  .

قول الفََرزدقفي وقد  كر ه ا االس  
7
: 

التج،  يلياَء مجشّرفج إِ َوقصٌر بِأَعلى          َوبَيتان بَيتج هللَاج نَحنج وج
8
   

مسىىجد المدينىىة  :كمىىا يقىىال وولىىيس اسىى  ررىىل فألىىيف إليىى، المسىىجد ووإيليىىاء اسىى  البلىىد

ف ىو مسىجد إيليىاء وومسجد مكة
9

مو 135رىاء هى ا االسى  سىنة . وفىي نسىبة أ ىرى أنى، 

"مبراطور الروماني "هدريانولع، اإل
10
عائلة اإلمبراطورو أو اسى  وإيلياء اس  رد  

   .عائلت،

                                                           

  . 169، ص6ابن منظور، لسان العرب، ج -1
  .27الحسيني، الروم المررس، ص -2

  .55واللقيمي، لطا ح أنس الجليل، ص 
  .69، ص1الُعلايمي، اضنس الجليل بتاريخ القدس والخليل ، ج -3
، 75، ص1، جالب ايح  والن ايح  ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن ضوء القرشي الدمشقي الشرافعي،ثيرابن ك -4

تحقيو: صدلي جميل العطار، ومع  نًاية البدايرة والنًايرة فري الفرتن والم حرم ، وك همرا البرن كثيرر، دارالفكرر/ 
  م(.1998 -هـ 1419بيروت، ط )

 ،  27الحسيني، الروم المررس، ص، و 69، ص1العليمي، اضنس الجليل ،ج -5
 .55واللقيمي، لطا ح أنس الجليل، ص   
 .ْ وفلسطين وأردنة  وحمص دمشو أخو(، وهو بن إرم بن سام بن نوح )علي  الس مهو ا إيليا :-6

، دار صرادر/بيروت، 293، ص1،جمع حم البلح ان ، أبو عبرد هللا يرالوت برن عبرد هللا الرومري البرردادي،اليموي
  .(1995)2ط
ة بن ناجية بن عقال، وإنمرا لُقبرب برالفر دو لرلظر  ولصررن، وكنيتر  ال رز ق -7 عا عصا ام بن لالب بن صا : هو همة

 أبو فراس، يقول في كل شيء وسريع الجواب، اشتًر بنقا ض  مع جرير.  
هرـ، وكران جردن 114هرـ ، وليرل 112مرثثرن ومفراخرن كثيررة، تروفي سرنة  ،وهو شاعر تميمي نشر  فري بيرت كرريم

ة بن ناجية عظيم القدر في الجاهلية . عا ْعصا  صا
 ،الشعر والشعرا  أو طب ال الشعرا ، أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن لتيبة الدينوري، ابن قتيب 

ْيحة، دار الكتب العلمية236-235ص)  م(.1981 -هـ 1401)1/ بيروت، ط(، حقق  وضبط نص  : د. مفيد لُما
   م(.1996 -هـ 1417)1، دار المناهل/ بيروت، ط208، صمع م الشعرا ، ع يف عب  الريمنو
 .293،ص1الحموي، معجم البلدان، ج -8
، تحقيرو عبرد 409، ص6، ج، فت  الباري شرح صحيي  اممحام البخحاريأحمد بن علي العسق ني ابن ي ر، -9

   ، دار المعرفة / بيروت.با ، ورلةم كتب  وأبواب  وأحاديث : محمد فؤاد عبد الباليالع ي  بن عبد هللا بن 
وأسرس  ،هو إمبراطور روماني أخمد ثورة اليًود ضرد الوجرود الرومراني، وخررب مدينرة القردسه ريان :  -10

مكانًا مستعمرة رومانية، وأطلو عليًا اسم إيليا كابيتولينا، وإيليا هو اسرم هادريران، وحررم علرى اليًرود دخولًرا 
 م .135سنة 

 ،  270، ص 1، ج تاريل الخل ا  الراش ين ال تويال وامن ازال السياسي محمد سًيل ،  .، د ط وش
 م( .2003-هـ1424)  1دار النفا س / بيروت ، ط

 .2، طدار المعرفة الجامعية، 401، ص راسال ف  تاريل العرب ال  يم ،محمد بيومى،  م رانو
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التىي كتب ىا  ووبقي ه ا االس  شائعا  حتى الفتح اإلسالميو حيث راء في الع دس العمرية

سيدنا عمر بن الخطاب )أو أعطاها( ألهل إيلياء أي أهل القدس
1

و حيث نصىت الع ىدس 

 –أميىر المىنمنين عمىر  –هللا العمرية :"بس  هللا الىرحمن الىرحي و هى ا مىا أعطىى عبىد 

أهل إيلياء من األمان ..."
2

  .

ااال مرابعاااا          و)َسىىىلِ ( كسىىىر الىىىالمب)سىىىلّ (و ويىىىروى  وتشىىىديد الىىىالم بسىىىين:  أو سااال م : سَّ

معناه بيت السالمه لكثرس سالم المالئكة في،
3
. 

 و": اسى  " سىال  مقطعين : أور: بمعنى بيت و وسلي وهو اس  من  :ملسا: أور  خامسا

وهو إل، السالم عند الكنعانيين
4

و وقد  كره األعشى
5
 قال :  حيثفي شعره  

فأجُوري َسلُِ   دمشق فحمم        د طـفـت للمال آفـاق، وقـ
6

 

 وليس كما يجةن أن، اس  عبري . وف و اس  كنعاني عربي قدي 

       ويبقىىى المسىىجد األقصىىى هىىو االسىى  األكثىىر شىى رس وتىىداوال بىىين النىىاس وفىىي اإلعىىالمه

 ال سيما أن،  جِكر في القرآن الكري  والسنة النبوية.

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

اب -1 ، 34دراسرررة تاريخيرررة موثقرررة ، ص –بيحححل الم ححح س والمسححح   األقصححح  ، محمرررد محمرررد حسرررن، ُشحححر 
 م(.1994 -هـ 1415)1ط

  .377، ص1العليمي، اضنس الجليل، ج -2
 .70، ص1مي، اضنس الجليل، جيالعل  -3
 .28الحسيني، الروم المررس، صو 
 . 55اللقيمي، لطا ح أنس الجليل، صو 
اب ، بيت المقدس والمسجد اضلصى، صو   . 35شرة
اب ، بيت المقدس والمسجد اضلصى، ص -4  .268 شرة

ررى أبررا بصررير، وهررو شرراعر جرراهلي لررديم، أدر   ،وكرران أعمررى ،هررو سررعد بررن ضرربيعة بررن لرريساألعشح :  -5 ويكنة

نر  يحررم الخمرر وال نرا، فقرال: أتمترع )صلى هللا علي  وسلم ( فقيل لر  إ  اإلس م في  خر عمرن، ورحل إلى النبي
 فيًما سنة ثم أُسلم، فمات لبل كل  بناحية اليمامة، حير ألقان بعيرن فقتل .

 .114ابن لتيبة، الشعر والشعراء، ص
 . 35اب ، بيت المقدس والمسجد اضلصى، ص شرة  -6
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 المطلب الثاني : بناء المسجد األقصى

بناء المسجد األقصى زمنيا  ببناء المسجد الحرامو فكما ورد في الصحيحين عىن يرتب  

لىىع فىىي األرل أولل قىىال  أبىىي  ر  : قىىال: قلىىت يىىا رسىىول هللا : أيُّ مسىىجٍد وج

الحىىرام" قلىىت: نجىىّ  أّيل قىىال: "المسىىجد األقصىىى" قلىىت: كىى  بين مىىال قىىال: "المسىىجد 

"أربعون سنةو وأينما أدركت  الصالسج فََصلك ف و مسجد"
1
. 

ُبىىَراِهيَ  َمَكىىاَن اُلبَُيىىِت أَُن اَل تجُشىىِرُك بِىىي َشىىُيَ ا َوطَ كىىُر بَُيتِىىَي وقىىال هللا تعىىالى:  َوإُِ  بََوُأنَىىا إِلِ

ودِ لِلطَىىائِفِيَن َوا ىىجج َكىىِع السُّ ُلقَىىائِِميَن َوالرُّ
2

ِلىىَع لِلنَىىاِس و وقىىال هللا تعىىالى:  إَِن أََوَل بَُيىىٍت وج

ا َوهجد ى لُِلَعالَِمينَ  بَاَرك  لَلَِ ي بِبََكةَ مج
3
.

المىراد  لكىن قد يكون بجني قبل، بيوتوون، أول بناء ولع على ور، األرلو أيحتمل و

      ويدنا إبىىراهي  سىى ن يكىىونيمكىىن أ ودسو وبالتىىاليمباركىىا  للعبىىاأنىى، أول بيىىت ولىىع 

ول من بنى المسجد الحرام هو أ
4
. 

همىا مىن رفعىا قواعىد البيىت  )علي مىا السىالم( نا إبراهي  وإسماعيليلثابت أن سيدلكن ا

َماِعيُلْرَباََّناْتَاَقبَّل ِْمنَّااِْإََّّاَ َْنَّ اَتَْْوِإذْ الحرامه لقول، تعالى :  يَار َفُعِْإبا َراِهيُمْال َقَواِعَدِْمَنْال بَاي ِتَْوِإس 
السَِّميُعْال َعِليمُْ

5.ْ

قسىمت أبرزهىا إلىى الفىروع  وأما المسجد األقصى المبىارك ف نىاك عىدس آراء فىي بنائى،

 اآلتية: 

الفرع األول: بناه سيدنا آدم 

بالسىىير إلىىى بيىىت المقىىدس وبنىىاء  لمىىا بنىىى الكعبىىة المشىىرفة أمىىره هللا  إن آدم 

المسجد في،و  فبناه ونس  في، 
6
. 

 

 

                                                           

 (.520) -1،حدير رلم127. ومسلم ،ص3366، حدير رلم 344، ص2سبو تخريج : في البخاري ،ج -1

 . 26سورة الحج،  ية  -2

 .96سورة  ل عمران ،  ية  -3

 . 186، ص 1ابن كثير ، البداية والنًاية ،ج -4
 .127البقرسو آية  سورة - 5
6
يَّارو عبد المل  بن هشام بىن أيىوب الحميىري و ابن هشام  -  مر  ْ مركىز الدراسىات و  22و ص التيجاا  ياي ملاوك 

 هـ( .1347) 1و ط واألبحاث اليمنية / صنعاء

 . 409و ص 6ابن حجر و فتح الباري و جو
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اُنتََشىَر  و، لما بَنَى آدم اُلَكُعبَةحيث إنوقد يكون بعض أبناء آدم من ولع بيت المقدس ه 

هج فِي اأُلَُرِل  َولَدج
1
. 

وقال اإلمام السيوطي
2
،ج هجَو الَِ ي َولع، أَُيجا"   : " بَُل آَدمج نَُفسج

3
. 

نىي فيى، المسىجد نىي فىي الىزمن الى ي بج ن المسجد األقصى بج وقد نبت باألدلة الصحيحة أ

ن سىنة و كمىا رىاء فىي حىديث أبىي  ر السىالف وأن بين بناء المسىجدين أربعىيالحرام و 

ال كر 
4
. 

 .5هو أول من بنى البيت المقد س الفرع الثاني : أ  سيدنا يعقوب 

و فقىال  حيث دلت اآليات الكريمة أن سىيدنا يعقىوب ولىد فىي حيىاس سىيدنا إبىراهي  

ننَ  َوْ َن ظ منن  َْ: هللا تعىىالى  َْواَ َ ََْوظ َظ ننَ  َوَْوَمنن ْحَنَناعننرظَِ َس ْاَََوظ َضَْحَكننَ َ بظ رَلَتمنن مْاَ مََمنن َو مظ
6
وقىىال هللا و  

َد َْ  مْ: تعالى َْ َ  ظَد َْص ِلََيََْوَوَسننظ ًَْوَكمًّلا َ  َوَْو َن ظ م َ َِْ َحَ  ََوظ
7
 . 

و وليس أحىد   ت المقدس بعد موت سيدنا إبراهي أقام بأرل بي سيدنا يعقوب ف

و و اصىة  أن يجىع فىي  لى  الحىين مسىجدا     من األنبيىاء  أكرم عند هللا 

ال سيما أن، بيت هللا المقدس  والمسجد الثاني على األرل
8
. 

             واألنبيىىىىاء أسىىىىبق البشىىىىر فىىىىي فعىىىىل الخيىىىىرات و ولىىىى  يقىىىىل أحىىىىد أن الىىىى ي ولىىىىع، 

علىىىىى أن الىىىى ي ولىىىىع، هىىىىو سىىىىيدنا يعقىىىىوب  و فىىىىدلّ  سىىىىيدنا إسىىىىحاق 
9
 .                                 

بأن بنىى كىل واحىد من ىا  – إلي ا الرحال شدُّ التي تج  – ةالمسارد الثالن وقد شّرف هللا 

 نبي مرسل .
                                                           

1
 . 408و ص  6ابن حجر و فتح الباري و ج  - 

و انعّمى و دار الفكىر/ 89و ص 4و ج ألْكاام القارآ  ، الجاام أبو عبد هللا محمد بن أحمىد األنصىاري القرطبي ، و

 م( .1993 -هـ 1413) بيروت و ط / ودار الكت  العلمية
2
 : هو اإلمام رالل الدين أبو الفجل عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر المصىري الشىافعي و نشىأ يتيمىا  السيوطي   - 

 اإلمىاموهىو  وايخ، : اإلمام البلقينىي والمنىاويبالقاهرس و حفظ القرآن وتعل  العلوم و ورحل في طل  العل  و من مش

      الىىىدر المنثىىىور فىىىي التفسىىىير  -1:  ىىىامنالتىىىي و ومصىىىنف 600مصىىىنفات، بلغىىىت الىىى ي األديىىى و المىىىنر و الحىىىافظو

 هـ .911هللا( سن، اإلتقان في علوم اإلتقان و توفي )رحم،  -2بالمأنور 

، دار الكترب العلميرة/ بيرروت، 3، صالمقدمرة، ، طب حال الم سحرينمحمرد برن علري برن أحمرد المرالكي ال اوو ي،
 بدون م . ط .

و مىن تررمىة المنلىف للمحقىق حامىد أحمىد  أساباب النالولو رالل الىدين عبىد الىرحمن بىن أبىي بكىر و  السيوطيو

 م ( .2002 -هـ 1422) 1القاهرس و ط( و دار الفجر للتراث / 8-7الطاهرو ص )
3
 ،ساانن النسااائي بشاارف الحااايد ناالل الاادين الساايوطيو رىىالل الىىدين عبىىد الىىرحمن بىىن أبىىي بكىىر و  الساايوطي - 

 (.1986 – 1406)2و ط مكت  المطبوعات اإلسالمية /حل و  33و ص 2جوْاشية االمام السندي ، 
4
 . 263شراب و بيت المقدس والمسجد األقصى و ص - 
 . 187، ص 1ابن كثير ، البداية والنًاية ، ج - 5
 . 71سورة هود ، اآلية  - 6
 . 72سورة االنبياء ، اآلية  - 7
 . 187، ص 1ابن كثير ، البداية والنًاية ، ج - 8
 . 188، ص 1ابن كثير ، البداية والنًاية ، ج - 9
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 الفرع الثالث : بناه سيدنا داود 

فخىرج ب ى  إلىى مولىع بيىت  ورفطاعون رىا أصاب الناس في زمن سيدنا داود 

و وكان يرى المالئكىة تعىرج منى، إلىى السىماء فقصىدهه ليىدعو فيى، و فلمىا وقىف المقدس

ورفىىع  فىي كشىف الطىاعون عىن   و فاسىتجاب لى، هللا  مولىع الصىخرس دعىا هللا 

سىنة  سو وكان الشىروع فىي بنائى، إلحىدى عشىرالطاعونه فاتخ وا  ل  المولع مسجدا  

بإتمام،  وأوصى إلى سليمان  وهءبنا  َ تِ قبل أن يج  في مجت من ملك، و وتو
1
. 

 الفرع الراب  : بناه سيدنا سليما  

وز رفىى،  وفبنىىاه بالر ىىام واسىىتتَ  بنىىاء المسىىجد ودفنىى، سىىليمان  وفلمىىا تىىوفي داود

 عةيمىىا   لى  اليىوم عيىدا  ورّصىع، بىالجواهر بمسىاعدس الجىنو فلمىا فىر  اتخى    وبالى ه 

و فتقبل، هللا من، ب قرباناوقرّ 
2
. 

للمسجد األقصى في الحىديث الشىريف و حيىث ورد  وورد  كر بناء سيدنا سليمان 

ىوِل هللاِ َعُن َعُبِد هللاِ ُبِن َعُمٍروو هج  َدو لََمىا  َو اُبنج اُلَعاِصو َعُن َرسج ىلَُيَماَن ُبىَن َداوج أََن " سج

جوتِيَى،جو  ُكَمى،ج فَأ ىا يجَصىاِدفج حج ُكم  بَنَى َمُسِجَد بَُيِت اُلَمُقِدِسو َسأََل هللاَ ِ اِلال  ناََلنَىة : َسىأََل هللاَ حج

جوتِيَى،جو َوَسىأََل هللاَ ِحىينَ  ا اَل يَُنبَِغي أِلََحٍد ِمُن بَُعِدِه فَأ ُلك  فَىَرَ و ِمىُن بِنَىاِء اُلَمُسىِجِد  َوَسأََل هللاَ مج

هج إاَِل الَصاَلسج فِيِ،و أَُن يجُخِرَر،ج ِمُن َ ِطيََتِِ، َكيَُوِم َولََدُت،ج أجمُّ  ،ج "أَُن اَل يَأُتِيَ،ج أََحٌد اَل يَُن َزج
3
. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
و  227و ص 1و ج الكامال ياي التااريخو عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمىد الشىيباني و  ابن االثير - 

 م(.1995 -هـ  1415) 6ط دار صادر /بيروت و
2
 . 228و ص 1ابن األنير و الكامل في التاريخ و ج - 
، 774، حدير رلم ب فضل المسجد اضلصى والص ة في با –، كتاب المساجد 1، جالنسا ي ، السنن الكبرى - 3

 . 385ص
، كتراب إلامرة الصر ة ، براب مرا جراء  2، ج  ما ح سنن ابن،  أبو عبد هللا محمد بن ي يد الق ويني،   وابن ما 

دار الرسرالة ن ، يو خرر ؤوطاشرعيب اضرنر، تحقيرو :  1408، ح 414ص في الص ة في مسجد بيرت المقردس ،
 ( .م 2009 -هـ  1430) 1/ بيروت ، ط العالمية

 لال المحقو اضرناؤوط : حدير صحي .
 (.415 - 414)ص، 2ابن ماج ، سنن ابن ماج ، ج

 لال اإلمام اضلباني : صحي  .و
، 420، ص1، جصحيي  ال حاما الصحقير وزيا اتح ، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الردين اضشرقودري ، األلبان  

 بدون م .ط . ،  المكتب اإلس مي
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 هي التي بنت الكعبة وبيت المقدس الفرع الخامس  : أ  الملئكة

ىا َوهجىد ى من اآلية الكريمة  و ل  انطالقا   بَاَرك  ِلىَع لِلنَىاِس لَلَىِ ي بِبََكىةَ مج إَِن أََوَل بَُيىٍت وج

لُِلَعالَِمينَ 
1

و فالمالئكة بنت المسجدين قبل  لق البشر
2
 . 

 ول  أعثر على أحاديث صحيحة تنكد  ل  .

 الترنيح :

ى المبىىارك يىىرى الباحىىث أن بعىىد اسىىتعرال اآلراء المختلفىىة فىىي بنىىاء المسىىجد األقصىى

هىو الى ي قىام ببنىاء المسىجد األقصىى  لى الصواب واألررح أن سىيدنا آدم إاألقرب 

 المبارك وهللا أعل  و ل  ه انطالقا من األسباب اآلتية : 

الصحيح ال ي يبين أن أول بيت ولع للنىاس للعبىادس المسىجد  حديث رسول هللا  -1

و فىال يعقىل أن تبقىى األرل آالف بىأربعين عامىا  بعىده المسىجد األقصىى و والحىرام

 وبال بيت يعبد هللا في، حتى زمن سىيدنا إبىراهي  ويعقىوب السنين بعد سيدنا آدم 

. أرمعين عن سيدنا داود وسليمان  فجال  

  بىىادس و وهىى ا مىىن   أراد هللاورىىود المسىىارد فىىي األرل عنىىوان للتوحيىىد والع -2

وال و  حيث رعل،  ليفىة فىي األرل ترسيخ، على األرل من  هبوط آدم وحواء ه

 هزورىىين اننىىين مىىن كىىل   العبىىادس و وقىىد  لىىق هللا تسىىعد البشىىرية إال بالتوحيىىد و

المسىىجد  :وهمىىا توأمىىان متباعىىدان ومىىن المسىىارد هنىىاك زورىىان ن يكىىونفيتناسىى  أ

و وهى ا ن ى  األنبيىاء  رلي األحتى يعبد هللا ف هالحرام والمسجد األقصى المبارك

  أن وصىل المدينىة كىان مىن نىو فم بسىيدنا محمىد  العصور  تاما   على مرك  

أه  األعمال التي قام ب ا بناء المسجد النبوي.

والحديث الصىحيح الى ي يبىين أن  وأما التوفيق بين الحديث الصحيح السالف ال كر -3

 هىىىو الىىى ي قىىىام ببنىىىاء المسىىىجد األقصىىىى و فىىىإن بنىىىاء آدم  سىىىيدنا سىىىليمان 

 وللمسىجد الحىرام  وأما بنىاء سىيدنا إبىراهي  وسيسديد وتأحللمسجدين هو بناء ت

ورفىىع لقواعىىد  و ىىو بنىىاء تجديىىد وتوسىىعةفللمسىىجد األقصىىى  وسىىيدنا سىىليمان 

المسجد الحرام .

ولىيس فىي  وفىي السىماء فقىد يكىون بنىاء البيىت المعمىور وأما بناء المالئكىة للمسىجد -4

ه لقول، تعالى :أن يبني مساردها البشرلى وُ فاألَ  واألرل و أما األرل

َْظَغيظَبَْو  اعَه د  ْ َةْحَنينمَدنئنكم م ظَْمَن َْْوامَلْ عظَم م  َْحَ يَنَرىْ   ع مَْعَمَ  م ظَْوَاوم  م مَْو  ظممؤظَمدم َنَْوَوتنمَردُّوَنََََْلَْع ِلََ
ْ تَن ظَم م نَْكمدظتم ظ

3
 وهللا أعلى وأعل  . . 

                                                           

 .96سورة  ل عمران ،  ية  -1
 . 89، ص 4، وج 82، ص 2القرطبي، الجامع ضحكام القر ن ، ج - 2

 . 409، ص 6ابن حجر ، فت  الباري ، جو    
3
 . 105سورس التوبة و اآلية  - 
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 سجد األقصى بعد البعثة المالمطلب الثالث : 
عدس أحىداث عبىر التىاريخو وكىان أهم ىا مىا تعىرل لى، بعىد بعثىة مَر المسجد األقصى ب

 أبرزها في الفروع اآلتية: بينسأو و الرسول محمد 

 : الفتح الروْي للمسجد األقصى  الفرع األول

حيىث سىطّر  و وتمثل ه ا الفتح في رحلة اإلسراء والمعراج لرسىولنا وسىيدنا محمىد 

ىىُبَحاَن الَىىِ ي أَُسىىَرى بَِعُبىىِدِه لَىىُيال  ِمىىَن اُلَمُسىىِجِد  :آن الكىىري  هىى ا الفىىتح بقولىى، تعىىالىالقىىر سج

 اُلَحَراِم إِلَى اُلَمُسِجِد اأُلَُقَصى الَِ ي بَاَرُكنَا َحُولَ،ج لِنجِريَ،ج ِمُن آيَاتِنَا إِنَ،ج هجَو الَسِميعج 

اُلبَِصيرج 
1

 بىنج  ث الى ي رواه أَنىسج عن ه ه الرحلىة فىي الحىدي و وتحدث حبيبنا محمد 

ىىوَل هللاِ َمالِىى ٍ  و َوهجىىَو َدابَىىةٌ أَُبىىيَضج طَِويىىٌل فَىىُوَق اُلِحَمىىاِرو نُتِيااُتْبِااال بُاَرا ِْ»قَىىاَل:  و أََن َرسج

ُنتَ َىىىى طَُرفِىىى،ِ  فََرِكُبتجىىى،ج َحتَىىىى أَتَُيىىىتج بَُيىىىَت »و قَىىىاَل: «َودجوَن اُلبَُغىىىِلو يََجىىىعج َحىىىافَِرهج ِعُنىىىَد مج

" نجىَ  َدَ ُلىتج اُلَمُسىِجَدو و قَىاَل «فََربَُطتجى،ج بِاُلَحُلقَىِة الَتِىي يَىُربِ ج بِىِ، اأُلَُنبِيَىاءج »و قَاَل: «اُلَمُقِدسِ 

 .2« فََصلَُيتج فِيِ، َرُكَعتَُيِن ... 

إلىىى  ورسىىالة قويىىة مىىن رسىىولنا و  توريىى، مىىن هللا  نزلىىةفكانىىت هىى ه الرحلىىة بم

 ووإلى المسلمين مىن بعىده  لالهتمىام بالمسىجد األقصىى المبىاركو  الصحابة الكرام 

لى،  لى، و وورانىة الرسىول  روحيىا   وفتح، والحفاظ علي، و فكانت رحلة اإلسراء فتحىا  

فَعىىُن أَبِىىي  و معلنىىين بىى ل  توحيىىد العبوديىىة    وبإمامتىى، ل ىى  فيىى، مىىن األنبيىىاء 

َعُن َمُسىَراَيو لَقَُد َرأَُيتجنِي فِي اُلِحُجِر َوقجَرُيٌش تَُسأَلجنِي »:  هجَرُيَرسَو قَاَل: قَاَل َرسجوَل هللاِ 

ِرُبىتج ِمُثلَى،ج قَى ُّ  ُربَة  َما كج و قَىاَل: «فََسأَلَُتنِي َعُن أَُشيَاَء ِمُن بَُيِت اُلَمُقِدِس لَُ  أجُنبُِت َاو فَكجِرُبتج كج

تجنِي فِي َرَماَعىٍة " فََرفََع،ج هللاج لِي أَُنةجرج إِلَُيِ،و َما يَُسأَلجونِي َعُن َشُيٍء إاَِل أَُنبَأُتج جُ  بِِ،و َوقَُد َرأَيُ 

ٌل  َلُربٌ ِمَن اأُلَُنبِيَاِءو فَإَِ ا مجوَسى قَائٌِ  يجَصلكيو فَإَِ ا َررج
3

و َرُعٌد َكأَنَ،ج ِمُن ِرَراِل َشىنجوَءسَ 
4

و 

وٍد  َوإَِ ا ِعيَسىىى اُبىىنج َمىىُريََ   ىىُرَوسج ُبىىنج َمُسىىعج قَىىائٌِ  يجَصىىلكيو أَُقىىَربج النَىىاِس بِىىِ، َشىىبَ  ا عج

الثَقَفِيُّ 
5

ُ   و َوإَِ ا إُِبَراِهي ج  فََحانَىِت  -يَُعنِىي نَُفَسى،ج  -قَائٌِ  يجَصلكيو أَُشبَ،ج النَاِس بِِ، َصاِحبجكج

َحَمدجو هََ ا َمالِىٌ  َصىاِح ج النَىاِرو  الَصاَلسج فَأََمُمتج جُ و فَلََما فََرُغتج ِمَن الَصاَلسِ  قَاَل قَائٌِل: يَا مج
                                                           

 . 1سورة اإلسراء ، اآلية  - 1
 ، 50إلى السماوات وفرم الصلوات، ص باب اإلسراء برسول هللا   -صحي  مسلم، كتاب اإليمان  - 2

 (.162) -259 حدير رلم
 خفيح لليل اللحم ليس بجسيم . رجل: ب  رْ ضا  -3

ْوتبي، سلمة بن مسل ،الُصياري ، تحقيو: د. عبد الكريم خليفة 410، ص3، جامبان  ف  اللق  العربي م العا
 م(. 1999 -هـ  1420)1و خرون، و ارة الترار القومي والثقافة /سلطنة عمان، ط

 هو الرجل بين الرجلين في القامة، ليس بالطويل البا ن وال بالقصير الحقير )مربوع(. َ ْع : - 4
 وشنوءة: اسم لبيلة، والشنوءة تعني التق   . 

 ، 226، ص2، ج المن اج شرح صيي  مسلم بن الي اجأبو  كريا محيي الدين يحيى بن شرح،  النووي،
 (.1392)2دار إحياء الترار العربي/ بيروت، ط

والد هشام صحابي أسلم بعد ولعة الطا ح وحسن إس م  وفد على النبي صلى هللا علي   عروة بن مسعو  الث   : - 5

أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد،  السخاوي، وسلم بالمدينة ثم عاد إلى الطا ح ودعاهم إلى اإلس م فقتلون. 

 م(.1993-هـ1414)1دار الكتب العلمي / بيروت، ط ،259، ص2، جالتي   اللطي   ف  تاريل الم ين  الشري  
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فََسىىلكُ  َعلَُيىىِ،و فَاُلتَفَىىتُّ إِلَُيىىِ،و فَبَىىَدأَنِي بِالَسىىاَلِم "
1
مقدمىىة لفىىتح  يعىىدُّ وهىى ا الفىىتح الروحىىي  .

 المسجد األقصى وتط يره . 

 : يتح بيت المقدس )الفتح العمري(  انيالفرع الث

وبعث إلىى أهىل إيليىاء يعىرل  واألردنو عسكر ب ا حين أتى أبو عبيدس بن الجراح 

ن   لشىرب للموت مى و وإال سار إلي   بقوم ه  أشد حبا  فإن أبوا فالجزية وعلي   اإلسالم

ا فىأبوُ و أمير المىنمنين  الخمر وأكل لح  الخنزيرو وكت  ب ل  إلى عمر بن الخطاب

فحاصىىره   ولل جىىرس فىىي ربيىىع األول 15لىىي   فىىي سىىنة أن يصىىالحوه أو يىىأتوه فسىىار إ

فقىىىاتلوا المسىىىلمين فشىىىد علىىىي    ولىىىيق علىىىي   و فخررىىىوا إليىىى، يومىىىا   شىىىديدا   حصىىىارا  

وقىاتلوه  وهزمىوه  والمسلمون من كىل رانى 
2

فطلى  أهل ىا منى، أن يصىالح   علىى و 

ب ل   و فكت  إلي،صلح أهل مدن الشام و وأن يكون المتولي للعقد عمر بن الخطاب 

و وفتحت إيلياء وأهل ىا علىى واستخلف علي ا علي بن أبي طال   وفسار عن المدينة

يدي، 
3

اء وكت  ل   كتاباو وممىا رىاء أهل إيلي حيث صالح سيدنا عمر بن الخطاب و 

بس  هللا الرحمن الرحي  و ه ا ما أعطى عبد هللا أمير المىنمنين عمىر أهىل إيليىاء " :في،

 وبري ىامانا ألنفس   وأموال   و ولكنائس   وصلبان   و وسىقيم ا من األمان و أعطاه  أ

و وال وال ينىتقم من ىاو وال مىن حىدها ووال ت ىدم وئسى  و إن ا ال تسىكن كناوسائر أمت ا

أحىد مىن   و  من صليب   و وال شيء من أموال   و وال يكرهوا على دين   و وال يجىارَ 

وال يسكن بإيلياء مع   أحد من الي ود و وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كمىا يعطىي 

أهل المدائن ..." وسميت بالع دس العمرية 
4
 . 

 

 لبيت المقدس : صليبيين: اْتلل ال ثالثال الفرع

تاج الدولة تجتجشيحك  البيت المقدس  كان
5
 أرتق  بن وأقطَع، لألمير سقمان و

نيماتركال
6
. 

                                                           
اا    -صرررررحي  مسرررررلم، كتررررراب اإليمررررران  - 1 حححححي   الححححح     حححححي   اْبحححححن  َمحححححْرَيَم، َواْلَمس  ْكحححححر  اْلَمس   ِ                      ،  54، ص َبحححححاُب 

 ( .172) - 278حدير رلم 
لَيمي  - 2  ( .372-370، ص) 1،  اضنس الجليل ، جالعج

 ( .501-500، ص ) 2الكامل في التاريخ ، ج ابن اضثير ،و
 ( .501-500، ص ) 2ابن اضثير ، الكامل في التاريخ ، ج - 3

لَيمي و  . 372، ص  1، اضنس الجليل ، جالعج
 ( .155 – 154وابن تميم ، مثير الررام ، ص)

لَيمي  - 4  . 377، ص 1، اضنس الجليل ، جالعج
 سعيد أبو المل  دلاو، بن سلجوو بن ميكال بن داود بن محمد شجاع أبيأرس ن  ألب بنا: تاج الدولة  ُتُتش - 5

 . هـ 488: سنة  المتوفى ،من عظماء أمراء التر   عدة حا  الشام ب سرن، وي ،السلجولي
َهب  َِ تححاريل امسححوم ووفيححال المشححاهير ، شررمس الرردين أبررو عبررد هللا محمررد بررن أحمررد بررن عثمرران بررن لااْيمررا  ، الحح

                   و تحقيىىىىىق : عمىىىىىر عبىىىىىد السىىىىىالم التىىىىىدمري و دار الكتىىىىىاب العربىىىىىي/ بيىىىىىروتو  593ص، 10، ج  واألعحححححوم

 م( . 1993 -هـ  1413)  2ط
،  426، ص 1، جالمناقححب المزي يحح  فحح  أخبححار الملححو  األسحح ي ، هبررة هللا محمررد بررن نمررا ،  أبححو الب ححا  اليلحح و

 م( .1984) 1ال  موسى درادكة ، مكتبة الرسالة الحديثة/ عمان، طصتحقيو: محمد عبد القادر خريسات و
                                                                                                  =هـ.498، توفي سنة على بيت المقدس ، حير رتب  وحصن   : هو بن أرتو بن أكسب التركماني ، كان أميراَ س مان  - 6
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باألتراك على أَنطاِكيَة صليبيونفلما ظفر ال
1
وقتلوا في   لعفوا وتفرقوا  

2
حاصر وو 

الفرنجة عكا
3
وأربعين  و فلما وصلوا إلى بيت المقدس حاصروه نيفا  فل  يقدروا علي ا 

فلما فرغوا و وقتلوا كل من في، وأحدهما حرق، المسلمونأ وونصبوا علي، بررين يوما  

لكت من الجان  اآل ر من ر ة الشمال من إحراق،  أتاه  المستغيث بأن المدينة قد مج

 هـ .492ن ار يوم الجمعة من ش ر شعبان )لسبع بقين من شعبان( من سنة 

بالمسىجد  فىرن ون فيى، المسىلمين و حيىث قتىل اليقتلى في البلدس أسبوعا   صليبيونولبث ال

األقصى ما يزيد على سبعين ألفا  
4

 و  وعبّىاده  وزهىاده من أئمة المسلمين  وعلمائ   

وطىان ورىاور بى ل  البيىت المقىدس وممن فىارق األ
5
واحتمىى رماعىة مىن المسىلمين  و

بمحىىراب داود
6
صىىليبيون ة أيىىام و فبىى ل ل ىى  الو فاعتصىىموا بىى، وقىىاتلوا فيىى، نالنىى 

إلى عسقالن و و رروا ليال  صليبيونو فسلموه إلي   ووفى ل   الاألمان
7
فأقاموا ب ا  

8
. 

 ح البيت المقدس )الفتح الصلْي( : يت الراب  الفرع

لما فر  صالح الدين
9
من أمر عسقالن وما يجاورها من البالد و حىّرك أسىطوال كىان  

في، رمع من المقاتلة الشجعان و فأقاموا في البحر يقطعون الطريق  ومرسل، إلى مصر

                                                                                                                                                                      

بي، تاريخ اإلس م ووفيات المشاهير واضع م ، ج  = ها ْ. (279و  66و  16ص)، 34الكا
َي   - 1 بناها انطيرونيا فري السرنة أول من تقع في الطرح الشرلي من ساحل تركيا على البحر المتوسط، و: أنطاك 

ولم يتمًا ف تمًا بعدن سلولوس، وهو الكي بنى ال كليرة وحلرب ، ولرم تر ل أنطاكيرة  ،السادسة من موت اإلسكندر
لصبة العواصم من الثرور الشامية، وهي من أعيان الب د وأمًاتًرا، موصروفة بالن اهرة والحسرن وطيرب الًرواء 

 . 266،  1الحموي ، معجم البلدان ، ج.     خيرالماء وكثرة الفواك  وسعة ال وعكوبة
 . 282، ص 10ابن اضثير ، الكامل في التاريخ ، ج - 2
ة: اسم بلد على ساحل بحر الشامعكا )عك  ( - 3 ة : الرملة حميت عليًا الشمس، وعكَّ كَّ ، وهي مدينة حصينة : العا

ومعاويرة يرن أبري سرفيان ، اسرتولى عليًرا  هـ على يرد عمررو برن العراص15كبيرة الجامع ، فتحت في حدود سنة 
 هـ .587هـ ثم أعادوا احت لًا سنة 583هـ حتى حررها ص ح الدين سنة 497الفرنج سنة 

 (.144 – 143، )ص 4الحموي ، معجم البلدان ، ج
 ( .284 -283، ص) 10ابن اضثير ، الكامل في التاريخ ، ج - 4

 . 409وشراب ، بيت المقدس والمسجد اضلصى ، ص 
 . 284، ص  10ابن اضثير ، الكامل في التاريخ ، ج - 5
 ،القلعة وهو ،المدينة باب عند حصن في اضلصى المسجد خارج محراب هو)علي  الس م(:  داود محراب - 6

 .الخليل بباب واآلن المحراب بباب لديما الباب هكا ويعرح ،لحصنا بًكا يقيم الوالي وكان

 .  485، ص1ج العليمي، اضنس الجليل،
: معناها أعلى الرأس ، وهي مدينة بالشرام مرن أعمرال فلسرطين علرى سراحل البحرر برين لر ة وبيرت عس ون  - 7

ر بًرا  جبرين ، ويقال لًا عروس الشام كما يقال لدمشرو ، ولرد نر ل بًرا جماعرة مرن الصرحابة والترابعين ، وحردَّ
 هـ .583حررها ص ح الدين سنة هـ إلى أن 548خلو كثير ، استولى عليًا الفرنج سنة 

 .  122، ص 4الحموي ، معجم البلدان ، ج
 . 283، ص 10ابن اضثير ، الكامل في التاريخ ، ج - 8
بن نجم الدين أيوب بن شاكي بن مرروان الكرردي ، ولرد فري يوسح  : السلطان الناصر صوح ال ين األيوب   -7

ت مصررر والشرام وعرفررت بالدولرة اضيوبيررة ، حفرظ القررر ن م( لعا لررة ملكر1137 -هرـ 532تكريرت برالعراو سررنة )
، أسرندت ياسرة وتردبير اضمرورومرارس الس ،ونش  على الفروسية وتدرٍب على الحررب والجًراد ،ودرج على الع 

رد كلمرة المسرلمين وجمرع صرفًمإلي  ر اسة الشرطة في دمشو في عًد نور الدين  نكي ، ، وولي الحكم بعدن، وحة
 ، د اإلسر مية مرن أيردي الصرليبيين، وانتصرر فري معرار  عديردة علرى رأسرًا معركرة حطرينمن الرب اَ حرر كثير

ن مملكة كبيرة تشمل شمال العرراو ،، أعاد لإلس م مجدن التليدهـ583وتحرير بيت المقدس في عام  والشرام  وكوة
 =          .هـ589صفر من عام  27فجر يوم   وفلسطين في فترة لصيرة من ال من، توفي)رحم  هللا( ومصر
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 صىليبيونالبيىت المقىدس و وكىان ال على الفرن  حتى وصلوه و فسار عن عسقالن إلى

ليمنعىوا  هوحصنوه ونصبوا المجانيق علىى أسىواره وفي، كثيرا   قد رمعوا وحشدوا  لقا  

 من يريد أن يقترب من، .

 وهىـ583منتصىف ررى  سىنة  فىي والمسلمون القدس )رحم، هللا(وصل صالح الدين 

سىة أيىام يطىوف لىدين  مصىالح ا ورأوا التحصينات المنيعة على سور القدس و وبقىي

للقتال من ر ىة الشىمال  واحدا   فل  يجد إال مولعا    ه لينةر من أين يقاتللحول المدينة

فانتقل إلي ا ونص  تل  الليلة المجانيق  ونحو باب َعمجود
1
. 

فتبادل الطرفان رمي المجانيق وقاتلوا أشد القتال و وكل واحد من الفىريقين يىرى  لى  

و وكىىان  يالىىة الفىىرن  كىىل يىىوم يخررىىون إلىىى ظىىاهر البلىىد يقىىاتلون  واربىىا   وحتمىىا   دينىىا  

ويبارزون فيجُقتل مىن الفىريقين و فحمىل المسىلمون علىي   حملىة ررىل واحىدو  فىأزاحوا 

 الفرن  عن مواقف   وأد لوه  دا ل السور .

وصل المسىلمون إلىى الخنىدق فجىازوه والتصىقوا إلىى السىور فنقبىوه و وزحىف الرمىاس 

جىىىانيقيحمىىىون   والم
2
تىىىوالي الرمىىىي ه لتكشىىىف الفرنجىىىة عىىىن األسىىىوار و فلمىىىا رأى  

شدس قتال المسىلمين وأن ى  أشىرفوا علىى ال ىالك ه ارتمعىوا يتشىاورون واتفىق  ةالفرنج

رأي   على طل  األمان وتسلي  البيت المقدس إلى صالح الدين 
3
. 

الح الىدين فأرسلوا رماعة من كبرائ   وأعيان   في طل  األمانو فامتنع السىلطان صى

من إرابت   و وقال : " ال أفعل بك  إال كما فعلت  بأهل، حين ملكتموه من القتىل والسىبي 

ورىىزاء السىىيَة بمثل ىىا "
4

و عنىىدها أرسىىل باليىىان بىىن بيىىرزان
5
وطلىى  األمىىان لنفسىى،  

ليحجىىر عنىىد السىىلطان صىىالح الىىدين فأريىى  إلىىى  لىى  و فسىىأل األمىىان واسىىتعطف 

اعل  أننا في المدينىة  لىق  ونمن  ل  قال :"أي ا السلطا واسترح  فل  يجَج  و فلما يَس

مىن   أنى   ظنىا   وو وإنمىا يفىرون عىن القتىال ررىاء األمىانكثيرو ال يعلم   إال هللا تعالى

تجيب   إلي، كما أربت غيره  و وه  يكرهون الموت ويرغبون في الحيىاس و فىإ ا رأينىا 

أموالنىا وأمتعتنىا و وال نتىركك   نّ نحىرقلأبناءنا ونساءنا و نّ هللا لنقتلفو وبد من، الموت ال

    و وال امىىىرأس و وال تسىىىبون وتأسىىىرون ررىىىال   وال درهمىىىاّ  واحىىىداّ  تغنمىىىون من ىىىا دينىىىاراّ 

                                                                                                                                                                      

بي، تاريخ اإلس م ووفيات المشاهير واضع م ، ج =  ها  . 890، ص12الكا
، من سلسرلة أع منرا  بطا يطين وميرر ال  س من الصليبيين صوح ال ين األيوب ، عبد هللا ناص  ، علوان و

 . م(1987 -هـ 1408) 7الس م / القاهرة، ط( ، دار 99،  71-45،  24،  22،  18 -17، ص)1الكتاب رلم
 ( .547 – 546، ص ) 11ابن اضثير ، الكامل في التاريخ ، ج - 1

 . 130وشراب ، بيت المقدس والمسجد اضلصى ، ص
اح، التي ترمى بًا  - 2 منجنيو، بفت  الميم وكسرها، والمنجنوو: القكَّ المجانيو: مفردها مجنو وِمنجنيو وما

ب.  .338، ص10ابن منظور، لسان العرب، ج     الحجارة، وهو اسم دخيل أعجمي معرة
 ( .548 - 547، ص)  11ابن اضثير ، الكامل في التاريخ ، ج - 3

 . 130د اضلصى ، صوشراب ، بيت المقدس والمسج
 ( .548 - 547، ص)  11ابن اضثير ، الكامل في التاريخ ، ج - 4
 باليان بن بير ان : صاحب الرملة ، وكانت مرتبت  عندهم تقارب مرتبة المل  . - 5

 . 546، ص 11ابن اضثير ، الكامل في التاريخ ، ج
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وإ ا فرغنا من  ل  أ ربنا الصخرس والمسجد األقصى و وغيرهما مىن الموالىع و نى  

ٍ  ال يجقتَىىل َىىأسىىير ... وحينوهىى   مسىىة آالف  ونقتىىل َمىىن عنىىدنا مىىن أسىىارى المسىىلمين

" الررل حتى يقتل أمثال، و ونموت أعزاء أو نةفر كراما  
1
. 

فىأرمعوا علىى إرىابت   إلىى األمىان و فىأعطى صىالح  وفاستشار صالح الدين أصحاب،

 أن يفدوا أنفس    . الدين األمان للفرن  على

و م(1187 -هىـ 583شىرين مىن ررى  سىنة )وسلمت المدينة يىوم الجمعىة السىابع والع

رفعت في، األعالم وعّمت الفرحة  مش ودا   وكان يوما  
2
 . 

رماعىة مىن المسىلمين إلىى  فتسىلّق ووكان على رأس قبة الصخرس صلي  كبيىر مى هّ 

مىىن البلىىد المسىىلمون والفىىرن  و أمىىا  واحىىدا   أعلىىى القبىىة فقلعىىوهو فصىىاح النىىاس صىىوتا  

 عا  وتورّ  عا  و وأما الفرن  فصاحوا تفجّ  المسلمون فكبروا فرحا  
3
 . 

وأمىر بتط يىر المسىجد والصىخرس  ووأمر صالح الدين بإعادس األبنية إلىى حال ىا القىدي 

من األق ار واألنجاس 
4
. 

ومع ىى   وولمىىا كانىىت الجمعىىة الثانيىىة الرابىىع مىىن شىىعبان صىىلى المسىىلمون فيىى، الجمعىىة

صالح الدين و وكان الخطي  واإلمام محيي الدين بن الزكي قالي
5
دمشىق و ورىيء  

ونص  بالمسجد األقصى  وبالمنبر من حل  بالشام
6
 . 

وأقام صالح الدين بالبيىت المقىَدس حتىى الخىامس والعشىرين مىن شىعبانو حيىث رتّى  

إلىىى مدينىىة  )رحمىى، هللا(أمىىور البلىىد وأحوالىى، وفىىتح المىىدارس و نىىّ  سىىار صىىالح الىىدين 

صور
7
األولى من رمادى األولى وكان قد فتح ا في الجمعة  وبمدينة عكا مرورا   و

8
. 

                                                           
 (.474 - 473، ص) 8ابن كثير ، البداية والنًاية ، ج - 1
 ( .549 - 548، ص ) 11اضثير ، الكامل في التاريخ ، ج ابنو
 . 549، ص11ابن اضثير ، الكامل في التاريخ ، ج - 2

 . 417وشراب ، بيت المقدس والمسجد اضلصى ، ص
 . 551، ص  11ابن اضثير ، الكامل في التاريخ ، ج - 3

 . 417وشراب ، بيت المقدس والمسجد اضلصى ، ص
 . 551، ص11لكامل في التاريخ ، جابن اضثير ، ا - 4
ْحياى :ميي  ال ين بن الزك  - 5 د ْبن يا مَّ لِية ْبن ُمحا د ْبن عا مَّ ين، أبو المعالي ابن ،  ُمحا لاضي لُضاة الشةام محيي الدة

رافعية  لاضي القضاة  كي الردين أبري الحسرن، وسرمع مرن والردن وعبرد الررحمن برن أبري ، هرـ 550ولرد سرنة ،  الشة
ْنُ  الشةًاب القُوصية ِفي معجم  ، والمجرد ْبرن عسراكر، وليرهمراو ، نيالحسن الدارا ، اَ ُمنِشر  كران أديبراَ ،  روى عا

هرر بليرررا ل مررن خطررب برر  خطبررةَ ،  اَ مفوَّ د فررت  بيررت المقرردس، فكرران أوة ًِ ، مضررمونًا تعظرريم بيررت المقرردس،  فا قررة شرر
ين عاء لص ح الدة  . هـ598هللا( سنة  )رحم  ُتُوفةي ،وتعظيم الجًاد والحرة علي ، والدة

 ( .370،  368 -367، ص) 42الكهبي ، تاريخ اإلس م ووفيات المشاهير واضع م ، ج
 . 475، ص 8ابن كثير ، البداية والنًاية ، ج - 6
 ( .552-551) ، ص 11ابن اضثير ، الكامل في التاريخ ، جو

 . 475، ص 8وابن كثير ، البداية والنًاية ، ج
: وهي فري اللررة القررن ، وهري مدينرة مشرًورة سركنًا خلرو مرن ال هراد والعلمراء ، وكانرت مرن ثررور  صور - 7

 منتصرح علرىتقرع ، و المسلمين ، وهي مشرفة على بحر الشام ، فتحًا المسلمون في عًد عمر بن الخطراب 
 ح الردين ثم حررها صر ،هـ ؛ حير احتلًا الفرنج518، بقيت في يد المسلمين حتى عام وعكا صيدا بين المسافة

 . 433، ص 3الحموي ، معجم البلدان ، ج     اضيوبي )رحم  هللا( .
 . 477، ص 8وابن كثير ، البداية والنًاية ، ج       . 553، ص  11كامل في التاريخ ، جابن اضثير ، ال - 8
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 : االْتلل اإلسرائيلي للمسجد االقصى المبارك خامسال الفرع

 ووت جيىىر أهل ىىا من ىىا وم1948عىىام  شىىطرا مىىن مدينىىة القىىدس الصىى اينةبعىىد احىىتالل 

حتىى تى   وئ الحتالل القس  الشرقي من ىا بمىا فيى، المسىجد األقصىى المبىاركأ  ت تج يّ 

م و ومن   لى  الحىين اتبىع االحىتالل سياسىة ممن جىة لت ويىد مدينىة 1967 ل  في عام 

وتغييىىر معالم ىىا و وتفريىىغ أهل ىىا من ىىا و وتىىدنيس المسىىجد األقصىىى المبىىارك  والقىىدس

 واقتحام باحات، و والسيطرس على حائ  البراق واستخدام، ككنيس ي ودي .

فىي المسىائل  حموّلى مسجد األقصىى المبىاركومن أه  االعتداءات التي تعرل ل ا ال

 اآلتية :

 المسألة األولى : إْراق الجام  القبلي 

و وقامىت السىلطات اإلسىرائيلية بقطىع الميىاه عىن حيث ت  إحراق الجىامع بشىكل متعمىد

و وكىاد وسىيارات اإلطفىاء مىن الوصىول إليى، وحاولت منع المواطنين العرب والمنطقة

ب فىىي الوصىىول إليىى، لىىوال اسىىتماتة المىىواطنين العىىر والحريىىق يىىأتي علىىى قبىىة المسىىجد

 والى ي ولىع، صىالح الىدين وو إال أن الحريق قد الت   منبر نور الىدينوإ ماد النيران

و وزعمىىت السىىلطات م21/8/1969امعو وكىىان  لىى  بتىىاريخ والسىىطح الجنىىوبي للجىى

اإلسرائيلية أن ال ي قام بإشعال الحريق معتوه ن  أطلقت سراح،
1
. 

و مىا أدى دث ال ائل بالشج  واالستنكار فق سالمية ه ا الحالدول العربية واإلوقابلت 

إلىىى تكىىرار االعتىىداءات علىىى المسىىجد بصىىور متعىىددس مثىىل إطىىالق النىىار علىىى قبىىة 

 الصخرس ورنبات المسجد وقتل المصلين في، .

 المسألة الثانية : الحفريات المستمرة تحت المسجد األقصى

م ب ىدف الىد ول إلىى سىاحات المسىجد االقصىى 1968عىام حيث بدأت ه ه الحفريات 

 ه بحثىا  البقايا المورودس تحت قبىة الصىخرسولفحم  وعبر شبكة األنفاق المورودس تحت،

  وبىن غوريىونمن   زعماء الي ود ال ين  و ال ي صرح بخصوص،عن ال يكل المزعوم

س و وال بىىدون القىىدال قيمىىة إلسىىرائيل : "اورّدد  لىى  مىىن بعىىده منىىاحي  بىىيغن حيىىث قىىالو

قيمة للقدس بدون ال يكل"
2
ل  يعثر علماء اآلنار عنده  على أي دليل لورودهو و

3
.   

 

                                                           
 . 480شراب ، بيت المقدس والمسجد اضلصى ، ص - 1

 ، ، مكتبة دار اإلع م / نابلس 304، ص فلسطين التاريل المصور، د. طارو محمد ،  والسوي ان
 م( .2005 -هـ  1426) 5ط
نظرر لبرل أن ي، و 143ص 11الخطر اليًودي ـ بروتوكوالت حكماء صًيون ترجمرة التونسري ، بروتوكرول  -2

 .73يًدم اضلصى ، لعبد الع ي  مصطفى ص
 ، (197 – 196، ص)المس   األقص  والصخرة المشرف  ، د. إبراهيم وطاهر النمري ، ال ن    - 3

 م( .2001) 1ط دار الشروو / عمان،
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ما قام ب، الي ود من ولىع حجىر األسىاس لل يكىل الثالىث بىالقرب  ل ل وتررمة عملية 

و وقىال ررشىون سىلمون( طىن3.5ِزنتى، ) تالى ي بلغى واألقصىى من مد ل المسجد
1
:    

ال يكل يمثل بداية حقبة تاريخية رديدس  ... لقد انت ى االحىتالل "إن ولع حجر أساس 

ونريد أن نبدأ ع دا  رديدا  مىن الخىالص للشىع  الي ىودي"و كمىا تورىد فىي  واإلسالمي

المدينة المقدسة وحدها سبع منسسات تتولى م مة اإلعداد لبناء ال يكل مكىان المسىجد 

األقصى
2
. 

سىجد األقصىى ومتانىة ردرانى، وسىاحات، و حيىث وقد أنرت ه ه الحفريات على بنية الم

و ط أشجار وأرلىيات فىي سىاحات المسىجدوسقو وأدت إلى تصدعات وشرو  مختلفة

حتىى يومنىا هى ا وفتح األنفىاق متواصىال   وه ه الحفريات مستمرس زالتوال 
3
و وبالتىالي  

بالسقوط واالن يارو مع العل  أن قدسية المسجد األقصىى  أصبح المسجد األقصى م ددا  

 البنيان .والمبارك تكمن في المكان 

و وأن االعتىىداء علىىى المسىىجد األقصىىى يمثىىل  يبىىورولكننىىا علىىى يقىىين أن مكىىر أولَىى  

ويتحىرك  ويصىحو مىن غفلتى،لللعال  العربىي واإلسىالمي وإيقاظى، مىن سىبات، ه  ا  تحريك

   لنصىىر آٍت بعىىون هللا تعىىالى ال محالىىةو ف ىى ا يقيننىىا ووعىىد بجحافلىى، نحىىو التحريىىر و فا

ولينصرن هللا من ينصره إن هللا لقوي عزيز  :ربنا 
4
. 

 بعد امتحان بخير المال والولــد سيجدرك النصر إن يأ ن ب، صــمــــد                   

 لى  أحــــــدإدامت  وهل تدوم وما      إلى أمـــــــــــد              ىودولة الةل  لن تبق

 ويبز  الفجر فوق الس ل والنجد ستشرق الشمس ال تجـزع لغـيـبـتـ ا              

وعد اإلل، الكري  المنعـ  الصمد    مآ نــــــــ ا                 وتررع القدس تزهو في
5

 

 األقصى المسألة الثالثة: االقتحامات اليومية للمسجد

والصىالس  والل بمنع المسىلمين مىن الوصىول إلىى المسىجد األقصىىتقوم سلطات االحت 

و فقىد اقىتح  فسح المجال أمىام الي ىود والمسىتوطنين القتحامى،يما ه في، والمحافةة علي،

    المسىىجد األقصىىى المبىىارك   -زعىىي  المعارلىىة الصىى يونية آنىى اك  -أرئيىىل شىىارون 

                                                           
ومحاضررر فرري  ،وضررابط فرري جرريال االحررت ل الصررًيوني ، عرريم جماعررة أمنرراء الًيكررل  رشححون سححلمون: - 1

 الدراسات الشرو أوسطية .
 . www.wikipedia.orgالموسوع  اليرة 

 . 37ومحمد عبد الكريم ، كتاب المسجد اضلصى ولفات وعبرات ، ص
 . 37محمد عبد الكريم ، كتاب المسجد اضلصى ولفات وعبرات ، ص - 2
 ( .199 – 196الفني ، المسجد اضلصى والصخرة المشرفة ، ص) - 3
 . 40سورة الحج ، اآلية  - 4
، مجلرة إسر مية جامعرة تصردر عرن  مجلرة البيران، منشرورة فري  الشحمس من قصي ة ستشحرق،  عل  ميم  - 5

 . 63م( ، ص 1987اكتوبر  -هـ  1408المنتدى اإلس مي في لندن ، العدد الثامن )صفر 

http://www.wikipedia.org/
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باحىات المسىىجد  المصىلّى المروانىي مدنسىا  و وحىاول الوصىول إلىى م28/9/2000فىي 

في اليوم التالي أّدى إلى اندالع انتفالة األقصى المباركة  مااألقصىه 
1
. 

زادت االعتداءات واالقتحامات للمسجد األقصى المبىارك و وأصىبحت  في ه ه األيامو

وزراء وغيىىره و الوبمشىىاركة شخصىىيات رسىىمية كىى ووبأعىىداد كبيىىرس وبشىىكل يىىومي

الشىج   و حتىىلى  يحركىوا سىاكنا   الى ين وعر العرب والمسلمين فىي العىال متحدين مشا

طنين أن يعربىدوا فىي سىاحات بالمسىتووصىل األمرو فواالستنكار مىن   أصىبح معىدوما  

ين سىىىتغلم ورفىىىع العلىىى  االسىىىرائيلي أمىىىام قبىىىة الصىىىخرس وحىىىاولوا واألقصىىىىالمسىىىجد 

والةىىىىروف  وواالنقسىىىىام الفلسىىىطيني ووالتنىىىىازالت المسىىىتمرس والمفاولىىىات الجاريىىىة

 وإغىىراق   فىىي القىىرول الربويىىةو ويوناالقتصىىادية الصىىعبة التىىي يعيشىى ا الفلسىىطين

ومىا  والربيع العربىيبى والتىي تعىرف ولثىورات الدا ليىةالشعوب العربيىة فىي ا وانشغال

 قابل ا من قتل و بح وهدم وتشريد .

المورك ىة للشىع  الفلسىطيني وللشىعوب إال أن المسجد األقصى المبارك يبقى البوصلة 

الى ين  - وأكنىاف بيىت المقىدس العربية واإلسالميةو ف يأ هللا تعالى شىباب بيىت المقىدس

للىىدفاع عىىن حيىىال المسىىجد  -مىىن قىىوس  داء هللا علىىى إفسىىاده  بكىىل مىىا أوتىىوااشىىتغل أعىى

 تدين.وب لوا أرواح   ودماءه  منتفجين بور، المع واألقصىو فقدموا الغالي والنفيس

ََْا  يجَدبكر وي يئ حيث قال هللا تعالى : ف ْ  ظَمن َكرَ  نرم ينظ َْ ْ   عن مَْو   عن مْ َوََيظ منرموَنَْوََيظ منرم
2
و والنصىر  

ْوتعلوه راية ال إل، إال هللا محمد رسىول هللا ووسيتحرر المسجد األقصى وقادم بعون هللا
َْم َنْا  َْ :ََْْوكذ كْا ل3ْْرَ ًن َو َن م  م َنَْمََتْسمَ ْاملظَْعَ ىْلَنظ  َوَاائَرْ  صع َارَ 

4
.



 وامحلد هلل رب العاملني

 

 

                                                           
 . www.wikipedia.orgالموسوعة الحرة   - 1

أطمحا  ي و يح    يح ة ق يمح  تحرير أ. سامي محمرود ، مقرال بعنروان :  ،موقا  ري ة ال يوان وعن اإلنترنت ، 
 .   www.aldiwan.org ،  ف  المصل  المروان 

 .  30سورة االنفال ، اآلية  - 2
 . 51سورة اإلسراء ، اآلية  - 3
 . 155سورة البقرة ، اآلية  - 4

http://www.wikipedia.org/
http://www.aldiwan.org/
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 : مكانة المسجد األقصى وقدسيته  نيالمبحث الثا
 

 ويشمل المطالب اآلتية :

 ول : المسجد األقصى يي القرآ  الكريمالمطلب األ

 المطلب الثاني : المسجد األقصى يي السنة النبوية الشريفة

 الفرع األول : أن، ناني مسجد ولع على األرل 

 الفرع الثاني : قبلة المسلمين األجولى

 مسرى رسول هللا الفرع الثالث : 

 الفرع الرابع : أحد المسارد الثالنة التي تجَشدُّ إلي ا الرحال

 الفرع الخامس : إتيان المسجد األقصى بقصد الصالس في، يكفر ال نوب ويح  الخطايا

 لسادس : مجاعفة أرر الصالس في، الفرع ا

 بفتح، شارسالفرع السابع : الب

 الفرع الثامن : مال  أهل اإليمان عند وقوع الفتن

 الفرع التاسع : عاصمة الخالفة اإلسالمية في آ ر الزمان

 الفرع العاشر : بيت المقدس ال يد ل، الدرال

 الفرع الحادي عشر : أرل المحشر والمنشر

 المتعلقة والضعيفة ذكر األْاديث المكذوبةالمطلب الثالث : 

 بالصخرة                      

 ارتباطه بالعقيدة اإلسلمية  المطلب الراب  :
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 : المسجد األقصى يي القرآ  الكريمالمطلب االول

نّىون إن للمسجد األقصى المبارك في نفوس المسلمين أهمية   اصة  ومكانة  عةيمة و يجكِ 

ومىىا  لىى  إال لتفجىىيل هللا إيىىاهو فيمىىا  لىىق هللاو نىى   ووالحىى  العميىىق والشىىديدلىى، الىىوّد 

وربّ  يخلق ما يشاء ويختار ما كان ل ى  الِخيَىرساصطفاه وارتباه 
1
وهللا رىّل وعىال  و

ال يختار مىن موروداتى، تفجىيال  وتشىريفا  إال مىا كىان شىريفا  طيبىا  مباركىا  و وقىد  طيّ 

تحدث القرآن الكري  في كثير من اآليات عن مكانة المسجد األقصى وقدسيت، وفجل،و 

 :  اآلتي على النحووأبرز ه ه اآليات مبينة 

د    : قال هللا  : أوالا  اج  سر ام  إ لَّى الرمَّ رَّ د  الرحَّ ج  سر نَّ الرمَّ ه  لَّيرلا م  ى ب عَّبرد  رَّ ا َّ ال ذ ي أَّسر َسبرحَّ

يرَ  يَ  الربَّص  نر آيَّات نَّا إ ن هَ هَوَّ الس م  لَّهَ ل نَر يَّهَ م  ور َّْ نَّا  كر ى ال ذ ي بَّارَّ َّقرصَّ   األر
2
. 

ىدكرت سىىورس  لتىيا وتجلىت مكانىة المسىجد األقصىى المبىارك فىي هى ه اآليىة الكريمىة صج

التىي تحىىدنت عىىن و وسىميت السىىورس ب ى ا االسىى  رغى  أن ىىا اآليىة الوحيىىدس اإلسىراء ب ىىا

المكانىة العةيمىة عةمت ىا و وه ممىا يىدل علىى أهميىة هى ه الرحلىة ورحلة اإلسراء في ىا

 التي منح ا هللا تعالى لبيت المقدس . 

مبارك المسجد األقصى الوقد أشارت ه ه اآلية الكريمة إلى أن البركة ل  تقتصر على 

و وه ه مزية انفرد ب ىا المسىجد األقصىى عىن المسىارد بل امتدت إلى ما حول، وفحس 

 و فقال تعالى: جد الحرام والمسجد النبوي الشريفاأل رى حتى المس

 َحُولَ،ج  بَاَرُكنَا الَِ ي  .

ك البعيىر إ ا لىزم مكانى، فلى  يبىرحو ومنى، بىروالبركة بثبوت الخيىر
3

و والبركىة بالثمىار 

 واألن ار وبما دفن حول، من األنبياء والصالحين و وم ىب  المالئكىة ومسىرى النبىي 

 وإلي، ومعرار، من، إلى السماوات العلىو وتشمل بركىات الىدين والىدنيا : فبركىة الىدين

و كما أن ىا قبلىة المسىلمين األولىى و أن ا مبعث األنبياء والشرائع وإرسال الرسل وقبلت 

وإحاطت ىىا بىىالخيرات مىىن األن ىىار واألشىىجار  وكىىة الىىدنيا طيىى  أرلىى ا وهوائ ىىاوبر

وتوفير العيش واألقوات ووالثمار
4
. 

                                                           
 .68اآلية  سورة القصص، - 1
 . 1سورة اإلسراء ، اآلية  - 2
 .71و ص1و جالمعج  الوسي أنيس،  - 3

أحمرد ، تحقيرو  305، ص 11، ج ال حاما أليكحام ال حر نأبو عبد هللا محمد برن أحمرد اضنصراري ،  ،ال رطب و 
 م( .1964 -هـ 1384) 2دار الكتب المصرية / القاهرة ،ط،  البردوني وإبراهيم أطفيال

 ، (14 – 13، ص)15، جالت سير المنير ف  الع ي ة والشريع  والمن ج ، ، د. وهبة مصطفى الزييل  - 4
 هـ( . 1418) 2دار الفكر المعاصر / دمشو ، ط

 هـ( .1422) 1، دار الفكر / دمشو ، ط 1322، ص 2، ج الت سير الوسيط، د. وهبة مصطفى ،  والزييل 
، دا ررة 31ص، الع   الراش ي ويت  ن اي  ال ولح  األيوبيح  بيل الم  س من، د. حمد أحمد عبد هللا،  يوسفو

 م( .1982 -هـ 1402)1اضولاح والشؤون اإلس مية/القدس، ط
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والح في ه ه األرل المباركة ه حيث نرى المجاعىة فىي بعىض  وه ا بفجل هللا 

و بينمىا ت واألعاصير في بعض الدول األ رىالدول و والزالزل والبراكين والفيجانا

 ي ه ه األرل المباركة .ال نرى  ل  ف

نَّاا   :في قصة إبراهي   قال هللا   : ثانياا  كر َّرر   ال ت اي بَّارَّ لَوطااا إ لَّاى األر يرنَّاهَ وَّ نَّج  وَّ

ينَّ    ي يهَّا ل لرعَّالَّم 
1
 .

إلىىى أرل الشىىام إلىىى األرل المقدسىىة من ىىا و حيىىث كانىىا  أي نجينىىا إبىىراهي  ولوطىىا  

بالعراق 
2
. 

قال قتادس
3
ومىا نقىم مىن الشىام ِزيىَد  وإلى الشام  بأرل العراق فأنجاه هللا: " كان  

في فلسطين" 
4
 . 

ومقصىىد الخيىىر وم ىىارر سىىيدنا إبىىراهي   وفكانىىت هىى ه األرل المباركىىة طريىىق النجىىاس

بعدما حاول قوم، إحراق، بالنار  الخليل 
5
 . 

َّرر َّ   :قال هللا  : ثالثاا  َخلَوا األر م  ادر ةَّ يَّا قَّور  الرَمقَّد سَّ
6
 .

لقوم، ه لما يعل  ما في هى ه األرل مىن قدسىية وط ىر  وهو  طاب سيدنا موسى 

هىى ه األرله حتىىى تحىىل علىىي   لقومىى، أن يىىد لوا  فىىأراد سىىيدنا موسىىى  ووبركىىة

 ربارين.  ا أمر نبي   بحجة أن في ا قوما  وُ صَ عَ و إال أن   أبَُوا وَ البركة

ه ألن   وفلسىطين مقدسىة قبىل أن يحىل ب ىا قىوم موسىىوفي ا دليل علىى أن القىدس 

ورىود المسىىجد األقصىىى فىىي القىىدس وفلسىىطين قبىىل حلىىول بنىىي إسىىرائيل فىىي فلسىىطينو 

يزع  الي ود ورانت     ينوقبل أنبياء بني إسرائيل ال
7
. 

 

 

                                                           
 . 71سورة اضنبياء ، اآلية  - 1
 . 305،  11القرطبي ، الجامع ضحكام القر ن ، ج - 2
 ، 5، ج ت سير ال ر ن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن ضوء القرشي الدمشقي الشافعي ، ابن كثيرو

 ( .1999 -هـ 1420) 2، المحقو سامي بن محمد س مة ، دار طيبة للنشر والتو يع ، ط353ص 
ُدوسرية  و الخطراب برن دعامرة برن لترادة برن عب: هو أقتا ة  - 3 ررير، حرافظ الب ير  السَّ ة ودولر العصررصررية الضة

ثين، ولد سن رين والمحدب ، ، سرجس، وأنس برن مالر  بن هـ ، روى عن: عبد هللا 60ة المفسب وأابري الطفيرل الكنرانية
ة وسعيد بن المسيبب ر اإلس م: أيوب و خرين ، وروى عن  أ مة ، وابرن السة بري عروبرة، ومعمرر برن راشرد، أختيانية

 .هـ  بواسط117 م  هللا( سنةا وليرهم، توفي )رح واضاو اعية 
(، 282،  270 - 269، ص ) 5، ج سححير أعححوم النححبو  ، شررمس الرردين محمررد بررن أحمررد بررن عثمرران ،الححِهب  

 بيروت،  /مؤسسة الرسالة، و خرين ؤوطاح على تحقيو الكتاب وخرج أحاديث : شعيب اضرنأشر
 م(. 1985 –هـ  1405)  3ط 
 . 353، ص 5ابن كثير ، تفسير القر ن العظيم ، ج  - 4
 ،469، ص 18، ج اما البيان ف  تأويا ال ر ن  ، أبو جعفر محمد بن جرير بن ي يد اآلملي،الطبري و

 م( . 2000 -هـ  1420)  1تحقيو : أحمد محمد شاكر ، مؤسسة الرسالة ،ط
 . 353، ص 5ابن كثير ، تفسير القر ن العظيم ، ج - 5
 . 21سورة الما دة ، اآلية  - 6
 . 307شراب ، بيت المقدس ، ص - 7
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ر ه  إ لَّى   :قال هللا  : رابعاا  ر ي ب أَّمر فَّةا تَّجر اص  يحَّ عَّ ا َّ الرِّ ل َسلَّيرمَّ نَّاا وَّ كر َّرر   ال ت اي بَّارَّ األر

ينَّ  ال م  ٍء عَّ ير َكن ا ب َكلِّ شَّ  .    1ي يهَّا وَّ

ن  تعىود ب ى   وبسليمان وأصحاب، إلى حيث أراد يعني الشام و حيث كانت الريح تجري

إلى الشام 
2
في مدينة القدس . س سيدنا سليمان وكانت نبوّ و  

عَّلرنَّااا  فىىي قصىىة سىىبأ : قىىال هللا  : خامساااا  نَّ نَّااا ي يهَّااا وَّ كر ى ال ت ااي بَّارَّ بَّاايرنَّ الرقَاارَّ بَّيراانَّهَمر وَّ

ن ينَّ  ا آم  أَّي اما يَروا ي يهَّا لَّيَّال يَّ وَّ يررَّ س  نَّا ي يهَّا الس  رر قَّد  ةا وَّ ى ظَّاه رَّ   قَرا
3
 .

وبىين قىرى الشىام مىن العمىارس القديمىة فباركنىا   -مساكن سبأ  -وهو ما كان بين اليمن 

في ا أي الشام و ومن ا القدس مركز البركة 
4
.

ردن والقىىىرى التىىىي بىىىورك في ىىىا الشىىىام واألقىىىال الحسىىىن : " بىىىين الىىىيمن والشىىىام " 

وفلسطين
5
: " القرى التي باركنا في ا بيت المقدس "  وعن ابن عباس  .

6
 . 

اٍر   :قال هللا  : سادساا  ات  قَّارَّ ٍة ذَّ براوَّ اا إ لَّاى رَّ يرنَّاهَمَّ آوَّ اهَ آيَّاةا وَّ أَم  يَّمَّ وَّ ارر عَّلرنَّا ابرانَّ مَّ نَّ وَّ

ينٍ  ع  مَّ   وَّ
7
 . 

ف ىو زائىد علىي مىا يحىي  بى، و فقىد قىال هللا  ووالربوس لغة : ما ارتفع وعىال مىن األرل

لَ َا ِلُعفَُينِ َكَمثَِل َرنٍَة بَِرُبَوٍس أََصابَ َا تعالى:   َوابٌِل فَآتَُت أجكج
8
 . 

رىل وأل وألن ىا  ات نمىارو وألن ىا مسىتويةوه ه الربوس  ات القرار التي يجسىتقرُّ علي ىاه 

ظاهر للعيون ومعين: أي ماء رارٍ  الثمار يستقر في ا الساكنونو
9

هاهنىا  و  والمىراد ب ىا

"فلسطين"  في قول أبي هريرس
10

"بيت المقدس" هي  :و وقال ابن عباس 
11

 و 

 .12َوِهَي بَُيتج اُلَمُقِدِس" و: "َ اِت نَِماٍر َوَماءٍ  )رحم، هللا(وقال قتادس 

                                                           
 . 81سورة االنبياء ، اآلية  - 1
 . 322، ص  11القرطبي ، الجامع ضحكام القر ن ، ج - 2

 . 358ص  5وابن كثير ، تفسير القر ن العظيم ، ج
 . 18سورة سب  ، اآلية  - 3
 . 306شراب ، بيت المقدس ، ص - 4
 . 289، ص  14الجامع ضحكام القر ن ، جالقرطبي ،  - 5
 . 805، ص 6ابن كثير ، تفسير القر ن العظيم ، ج - 6
 . 50سورة المؤمنون ، اآلية  - 7
 .  265سورة البقرة ، اآلية  - 8
، مع م وت سير لقوي لكلمال ال ر ن -مخطوط  ال ما ، حسن ع  الدين بن حسين بن عبد الفتاح  ،  ال ما - 9
 م(. 2008 - 2003) 1، الًي ة المصرية العامة للكتاب / مصر ، ط 339، ص  3و ج  170، ص 2ج

 ( .127 – 126، ص) 12والقرطبي ، الجامع ضحكام القر ن ، ج
، 472، ص 7)تر وي ت أهرل السرنة(، ج ت سحير الماتريح يأبو منصور محمد بن محمد بن محمود ،  الماتري ي،

 م( . 2005 -هـ  1426)  1علمية / بيروت، طدار الكتب ال ،تحقيو : د. مجدي باسلوم
 . 339، ص 3الجمل ، مخطوطة الجمل ، ج  - 10
 . 307شراب ، بيت المقدس ، ص - 11
 ، 416، ص2، ج ت سير عب  الرزاق، أبو بكر بن همام بن نافع الحميري الصنعاني ،  عب  الرزاق - 12

 هـ( .1419) 1ط تحقيو: د. محمود محمد عبدن ، دار الكتب العلمية / بيروت ،
 ،402، ص1،ج، ت سير ييي  بن سومبن أبي ثعلبة البصري ثم اإلفريقي القيرواني  وييي  بن سوم،

 م( . 2004 -هـ  1425) 1تحقيو: د . هند شلبي دار الكتب العلمية / بيروت ، ط 
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 المطلب الثاني : المسجد األقصى يي السنة النبوية الشريفة

فىي الحىديث عىن المسىجد األقصىىو  الناظر في السنة النبوية يجد أن ا أس بت كثيرا   إنَ 

و وهى ا  ومنزلتى، عنىد ربى،  ووعةىي  فجىل، ووه ا يىدل داللىة والىحة علىى أهميتى،

 .المطل  يتقاطع مع بعض المطال  السابقة وبعض المطال  الالحقة

بيَن في الفروع اآلتية:  وأه  ما ورد في السنة النبوية عن فجل المسجد األقصى مج

 مسجد وض  على األر   الفرع األول : أنه ثاني

لىع فىي األرل أولل قىال  قىال: قلىت يىا رسىول هللا : فعن أبي  ر : أيُّ مسىجٍد وج

"المسىىجد الحىىرام" قلىىت: نجىىّ  أّيل قىىال: "المسىىجد األقصىىى" قلىىت: كىى  بين مىىال قىىال: 

"أربعون سنةو وأينما أدركت  الصالسج فََصىلك ف ىو مسىجد"
1

دل داللىة والىحة وهى ا يىو 

 .وفجل،على أهميت، 

 الفرع الثاني : قبلة المسلمين األَولى

َكىىاَن أََوَل َمىىا قَىىِدَم الَمِدينَىىةَ نَىىَزَل َعلَىىى  حيىىث ورد َعىىِن البَىىَراِء ُبىىِن َعىىاِزٍبو أََن النَبِىىَي 

او  أَُرَداِدِهو أَُو قَاَل أَُ َوالِِ، ِمَن األَُنَصاِرو َوأَنَ،ج "َصلَى قِبَىَل بَُيىِت الَمُقىِدِس ِسىتَةَ َعَشىَر َشىُ ر 

ا ... "  ن فعنىدما يكىون المسىجد األقصىى قبلىة للمسىلمين يتور ىوو 2أَُو َسُبَعةَ َعَشَر َشُ ر 

 بالصالس إلي، تة ر أهميت، وقدسيت، .

 

  الفرع الثالث : مسرى رسول هللا 

من المسجد الحرام إلى السماوات العلى  حيث كان من الممكن أن يجعرج برسول هللا 

مىىن المسىىجد الحىىرام إلىىى المسىىجد األقصىىى  مباشىىرس و إال أنىى، أسىىري برسىىول هللا 

مىىا يىىدل علىىى  وفكىىان بوابىىة إلىىى السىىماء العلىىى و نىى  عىىرج بىى، إلىىى السىىماوات والمبىىارك

أهميت، وبركت، ومكانت، عند أهل األرل وأهل السماء
3
. 

دُّ إليها الرْالتَ اب  : أْد المساند الثلثة التي الفرع الر  شَّ

َحالج إاَِل إِلَى ناَلَنَِة َمَساِرَد: و َعِن النَبِيك َعُن أَبِي هجَرُيَرسَ   قَاَل: " الَ تجَشدُّ الرك

و َوَمُسِجِد األَُقَصى "الَمُسِجِد الَحَراِمو َوَمُسِجِد الَرسجوِل 
4
. 

                                                           

 (.520) -1،حدير رلم127. ومسلم ،ص3366، حدير رلم 344، ص2سبو تخريج : في البخاري ،ج -1
 . 40، حدير رلم  18باب الص ة من اإليمان ، ص –، كتاب اإليمان  1البخاري ، صحي  البخاري، ج - 2
 .12، ص تطرلت لككر حدير اإلسراء في الك م عن الفت  الروحي للمسجد ومساحت  وحدودن  - 3
  ، 279نة ، ص، كتاب وباب فضل الص ة في مسجد مكة والمدي 1البخاري ، صحي  البخاري ، ج - 4

                                                                                                . 1189حدير رلم 
                 ،341ة بمسرررررجدي مكرررررة والمدينرررررة ، ص ومسرررررلم ، صرررررحي  مسرررررلم ، كتررررراب الحرررررج ، بررررراب فضرررررل الصررررر 

 ( .1397) - 511حدير رلم 
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السىفر إلي ىا بقصىد التعبىد دون غيرهىاو  شىرعارد الثالنة هىي الوحيىدس التىي يج ف  ه المس

والمسجد األقصى هو واحد من ا ه مما يدل على فجل، وقدسيت، 
1
. 

 

   ييه يكفر الذنوبة : إتيا  المسجد األقصى بقصد الصلالفرع الخامس

 الخطايا ويحط  

و وقىد  لما فر  من تجديد المسجد األقصى وه ا الفجل يعود لدعوس سيدنا سليمان 

ول في بناء المسجد كرت الحديث في المبحث األ
2
 . 

وأي فجل أعة  من ه ا الفجل حيث يخرج المسىل  القاصىد للمسىجد األقصىى للعبىادس 

 من ال نوب كيوم ولدت، أم، . ى  ل، منقّ  في، مغفورا  

يىأتي مىن الحجىاز فيىد ل فيصىلي  رلي هللا عن ماكان ابن عمر  ووألرل ه ا الحديث

في، ن  يخرج وال يشرب في، ماء مبالغة  من، لتمحيم نية الصىالس دون غيرهىا لتصىيب، 

دعوس سليمان 
3
. 

 الفرع السادس : مضاعفة أنر الصلة ييه 

و قَاَل: " فَُجلج الَصاَلِس فِىي اُلَمُسىِجِد و َعِن النَبِيك  ُن أَبِي الَدُرَداءِ َعُن أجمك الَدُرَداِء عَ 

 َصىىاَلٍسو َوفِىىي َمُسىىِجِد بَُيىىتِ  اُلَحىىَراِم َعلَىىى َغُيىىِرِه ِمائَىىةج أَُلىىِف َصىىاَلٍسو َوفِىىي َمُسىىِجِدي أَُلىىفج 

ِمائَِة َصاَلٍس " اُلَمُقِدِس َ ُمسج
4
. 

ويصىل  وأرر الصالس فىي المسىجد األقصىى مجىاعفيولح ه ا الحديث الشريف أن 

وهى ا األرىر عىدا المسىجد الحىرام والمسىجد النبىوي و  وفىي غيىره صىالس  مسىمائةإلى 

 صالس في، وفجل، وقدسيت، وبركت، .دل على أهمية الالمجاعف ي

 

                                                           
 . 59، ص أفردت مطلباَ في شد الرحال للمسجد اضلصى في الفصل الثاني لقد   - 1
 . 10ص - 2
: ، تحقيو 258،ص 27، جم مو  ال تاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني،  ابن تيمي  - 3

 عبررررد الرررررحمن بررررن محمررررد بررررن لاسررررم ، مجمررررع الملرررر  فًررررد لطباعررررة المصررررحح الشررررريح/ المدينررررة النبويررررة،
 م( .1995هـ/1416ط)
 ،6ج ، شحعب اميمحانردي الخراسراني ، مد بن الحسين بن علي برن موسرى الخسرروج، أبو بكر أحالبي     - 4

اجع نصوص  وخرج أحاديث : ، حقق  ور3845، حدير رلم   41باب فضل الحج والعمرة، ص -كتاب المناس  
ي، صراحب الردار وتخريج أحاديثر : مخترار أحمرد النردوأشرح على تحقيق   عبد العلي عبد الحميد حامد ،الدكتور

ومبراي بالًنرد ، بيرام بالتعراون مرع الردار السرلفية/ الًنرد ، مكتبرة الرشرد للنشرر والتو يرع / الر/ السلفية ببومباي 
  م( . 2003 -هـ  1423)1ط

 .نك م، وهو حدير حس مجال  ثقات، وفي بعضًرطبرانية في الكبير، وال ولال الًيثمي : روان
 ، 4،جم ما الزوا   ومنبا ال وا  ، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان ، ال يثم 

، 5873، حرردير رلررم  7، ص وبيررت المقرردس  ة فرري اْلمسررجد الحرررام ومسررجد النبرريبرراب الصرر  -كترراب الحررج 
 م( . 1994  -هـ 1414)  تحقيو: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي/ القاهرة ، ط
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 بفتحه ةراالبش الفرع الساب  :

قبىل أن يجفىتح ببجىع  وبفىتح بيىت المقىدس فمن عالمات النبوس كانىت بشىارس الرسىول 

َوهجىَو فِىي قجبَىٍة  وفِىي َغىُزَوِس تَبجىوكَ  عشرس سنةو فعن َعُوَف ُبَن َمالٍِ و قَىاَل: أَتَُيىتج النَبِىَي 

ُوتَىاٌن  ُد ِسىتّ ا بَىُيَن يَىَدِي الَسىاَعِة: َمىُوتِيو نجىَ  فَىُتحج بَُيىِت الَمُقىِدِسو نجىَ  مج ِمُن أََدٍمو فَقَاَل: " اُعدج

ى ج فِىى ُ  َكقجَعىىاصِ يَأُ ج يكج
1
ىىلج ِمائَىىةَ ِدينَىىاٍر فَيَةَىىلُّ   الَغىىنَِ و نجىَ  اُستِفَاَلىىةج الَمىىاِل َحتَىىى يجُعطَىى الَررج

ُ  َوبَىىُيَن بَنِىىي ىىونج بَُيىىنَكج  َسىاِ ط او نجىىَ  فُِتنَىىةٌ الَ يَُبقَىىى بَُيىىٌت ِمىىَن الَعىىَرِب إاَِل َدَ لَُتىى،جو نجىىَ  هجُدنَىىةٌ تَكج

و ُ  تَُحَت نََمانِيَن َغايَة و تَُحَت كجلك َغايٍَة اُننَا َعَشَر أَُلف ا "األَُصفَِرو فَيَُغِدرج َن فَيَأُتجونَكج
2
 . 

بَشر ب، وفج ووه ه البشارس إن دلت على شيء ل، ومكانت، فىي فإن ا تدل على أهمية المج

 األرل وفي السماء.

 ملذ أهل اإليما  عند وقوع الفتنالفرع الثامن : 

ىىولج هللَاِ  ىىوَد اُلِكتَىىاِب : »لحىىديث أَبِىىي الىىَدُرَداِءو قَىىاَل: قَىىاَل َرسج بَُينَىىا أَنَىىا نَىىائٌِ  إُِ  َرأَُيىىتج َعمج

ِمىَد بِىِ، إِلَىى الَشىاِمو  اُحتجِمَل ِمُن تَُحِت َرُأِسيو فَةَنَُنتج أَنَ،ج َمُ هجوٌب بِِ،و فَأَُتبَُعتجى،ج بََصىِريو فَعج

يمَ  «اَن ِحيَن تَقَعج اُلفِتَنج بِالَشامِ أاََل َوإَِن اإُلِ
3
. 

أن، ستكون فتن كثيىرس بعىده و وأن اإليمىان حين ىا يكىون فىي الشىام و   يبين رسول هللا

فأهل الشام ه  أهل الثبات على اإليمان و وبيت المقىدس هىي قلى  الشىام و ف ىي إشىارس 

الى ين هى  الطائفىة الصىادقين للمىنمنين  وأن، مىال ٌ  وتبين فجل، وأهميت، من الرسول 

ال يجرها من   ل ا أو  الف ا  والتي تقاتل في سبيل هللا ظاهرس على الحق والمنصورس

ىولج هللَاِ  إلى أن تقوم الساعة و حيث روى أَبىو أجَماَمىةَ البىاهلي  اَل : » قَىاَل: قَىاَل َرسج

هِ  يِن ظَاِهِريَن لََعدجوك هجُ  َمُن َ الَفَ جُ  إاَِل َمىا تََزالج طَائِفَةٌ ِمُن أجَمتِي َعلَى الدك رُّ ُ  قَاِهِريَن اَل يَجج

أََصابَ جُ  ِمُن أَلَُواءَ 
4
ىوَل هللَاِ َوأَُيىَن هجىُ ل « . َحتَىى يَىأُتِيَ جُ  أَُمىرج هللَاِ َوهجىُ  َكىَ لِ َ   قَىالجوا: يَىا َرسج

« بِبَُيِت اُلَمُقِدِس َوأَُكنَاِف بَُيِت اُلَمُقِدسِ »قَاَل: 
5
. 

                                                           
   ان: الموت الكثير الولوع، تا وْ ، مُ فج ة فتموت شيء أنوفًا من فيسيل الدواب ي خك داءلعاص الرنم: هو  - 1

 .278، ص6ابن حجر، فت  الباري، ج        لاية: أي راية.
، (299 – 298) الج ية والموادعة، باب ما يحركر مرن الرردر، ص ، كتاب2البخاري، صحي  البخاري، ج  - 2

 .3176حدير رلم 
، حردير 62، ص36، جبن ينبا مسن  اممام أيم ، د هللا بن محمد بن حنبل الشيبانيعب، أبوأيم  بن ينبا  - 3

 .م( 2001 -هـ  1421)1ط، ن، مؤسسة الرسالةيؤوط  وعادل مرشد و خراعيب اضرن: ش، تحقيو21733رلم 
ْوِجردي الخراوالبي     راءا ِفري  6،ج   ال ا النبحوةساني، ، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الُخْسرا را جا راُب ما ، با

ررا لِرر ا ِمرْن  ثا ررا ِفري كا ًا ررا ظا ما انا وا ررةا ْبرِن أاِبرري ُسرْفيا اِويا راِرِن ِبُمْلرِ  ُمعا ِة ،  صإِْخبا ُبروَّ : د. عبرد المعطرري ، تحقيررو 447ِر النُّ
ِحي   ولال ال .م( 1988 -هـ  1408) 1للترار ، ط للعجي، دار الكتب العلمية ودار الريان اد  صا ا إِْسنا كا  .بيًقي : ها

ة .    - 4 ، 309، ص2، جغريب الي يث، أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي، ابن ال وزيضواء : شدَّ
 م(.1985 -هـ 1405) 1تحقيو: د. عبد المعطي أمين القلعجي، دار الكتب العلمية / بيروت، ط

 .22320( ، حدير رلم 657 – 656، ص ) 36أحمد بن حنبل ، مسند اإلمام أحمد بن حنبل ، ج  - 5
، 145، ص  8، ج المع حم الكبيحر، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطيرر اللخمري الشرامي، الطبران  و

 ة ، بدون م .ط .حمدي بن عبد المجيد السلفي ، مكتبة ابن تيمية / القاهر :، تحقيو 7643حدير رلم 
 ولال الًيثمي بعد أن ع ان ضحمد والطبراني:" ورجال  ثقات " ، ولال اضلباني : إسنادن ضعيح .

سلسححل  األيا يححث الاححعي   والمواححوع  وأثرهححا ، أبررو عبررد الرررحمن محمررد ناصررر الرردين اضشررقودري ، األلبححان 
 . م(1992 -هـ  1412)1الريام، ط ح /دار المعار ، 5849، حدير رلم 764، ص 12ج ، السيئ ف  األم 
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 عاصمة الخلية اإلسلمية يي آخر اللما الفرع التاس  : 

علىى رأسىي أو علىى هىامتي  يىده قال: ولىع رسىول هللا  عن أبي حوالة األزدي 

فقىد دنىت الىزالزل  ويا ابن حوالة إ ا رأيت الخالفة قد نزلت األرل المقدسىة"ن  قال: 

"يدي ه ه من رأس  رب إلى الناس منوالساعة يومَ  أق ووالباليا واألمور العةام
1
. 

أنشَت الدولة اإلسالمية في المدينة المنورس و ن  بىدأت تنتقىل مىن بلىد إلىى آ ىر إلىى أن 

فىىي بدايىىة القىىرن العشىىرين المىىيالدي و نىى  بىىدأت الىىويالت  وهىىدمت الخالفىىة اإلسىىالمية

دك عنفوان ا في وقتنا الحالر . ووالمصائ  تحل ببالد المسلمين والعرب  وهي في أشج

وطلوع الفجىر الصىادق  وه ا الحديثه ليرس  لنا البشرى بانقشاع الةالم الحال  ويأتي

وعىىودس الخالفىىة اإلسىىالمية فىىي آ ىىر الزمىىان و حيىىث بىىدأت الدولىىة  وبانتصىىار اإلسىىالم

مسى  الختىام فىي إقامىة دولىة  وسيكون مسىرى النبىي  واإلسالمية في المدينة المنورس

 للخير يجيء على العالمين .  عاعا  وإش ونورلل اإلسالم و فيكون بيت المقدس مصدرا  

 الفرع العاشر : بيت المقدس ال يدخله الدنال 

ىىٍل ِمىىُن  ىىٌل ِمىىَن اأُلَُنَصىىاِر إِلَىىى َررج نَىىاَدسَ ُبىىِن أَبِىىي أجَميَىىةَ اأُلَُزِديك قَىىاَل: َ هَُبىىتج أَنَىىا َوَررج فَعىىُن رج

ىىوِل هللَاِ  أَُصىىَحاِب النَبِىىيك  ُننَا َمىىا َسىىِمُعَت ِمىىُن َرسج يجىىُ َكرج فِىىي الىىَدَراِلو َواَل  فَقجُلنَىىا: َحىىدك

َصَدق ا قَاَل: َ طَبَنَىا النَبِىيُّ  ُننَا َعُن َغُيِرِه َوإُِن َكاَن مج فَقَىاَل: " أَُنىَ ُرتجكج ج الىَدَراَل ناََلن ىا  تجَحدك

ُن نَبِيٌّ قَُبلِي ُ  أَيَتج َىا اأُلجَمىةج  فَإِنَ،ج لَُ  يَكج ىوحج  وإاَِل قَُد أَُنَ َرهج أجَمتَى،جو َوإِنَى،ج فِىيكج َوإِنَى،ج َرُعىٌد آَدمج َمُمسج

ُبىٍز َونَُ ىٌر ِمىُن  وَمَع،ج َرنَةٌ َونَارٌ  واُلَعُيِن اُليجُسَرى هج َرنَةٌ َوَرنَتجى،ج نَىاٌرو َوَمَعى،ج َربَىٌل ِمىُن  ج فَنَارج

رج اُلَمطَىَرو َواَل يجُنبِىتج الَشىَجَرو َوإِنَى،ج يجَسىلَ ج َعلَىى نَُفىٍس فَيَُقتجلج َىاو َواَل يجَسىلَ ج َماٍءو َوإِنَى،ج يجُمِطى

ىَل َمُن َىٍلو َواَل يَُقىَربج  ا يَُبلجىغج فِي َىا كج َعلَى َغُيِرهَاو َوإِنَ،ج يَُمكجىثج فِىي اأُلَُرِل أَُربَِعىيَن َصىبَاح 

َحَراِمو َوَمُسِجَد اُلَمِدينَِةو َوَمُسىِجَد الطُّىوِرو َوَمُسىِجَد اأُلَُقَصىىو َوَمىا أَُربََعةَ َمَساِرَد َمُسِجَد الُ 

ُ  لَُيَس بِأَُعَوَر"  ُ و فَإَِن َربَكج يجَشبَ،ج َعلَُيكج
2
. 

                                                           
المسحت ر  أبو عبد هللا محمد بن عبرد هللا برن محمرد برن حمدوير  النيسرابوري المعرروح برابن البيرع،  الياكم ، - 1

تحقيو: مصطفى عبد القادر عطا، ، 8309، حدير رلم 471ص  ،، كتاب الفتن والم حم4، ج عل  الصيييين
 . م(1990 – ـه 1411) 1دار الكتب العلمية / بيروت، ط

 لال الحاكم: هكا حدير صحي  اإلسناد ولم يخرجان.   نفس المرجع السابو والصفحة.
جْستاني،  او وأبو ْلر3، جسنن أب   او ، سليمان بن اضشعر بن إسحاو السة ْررُ و يا ُجرِل يا اب  ِفي الرَّ ِمُس اْضاْجررا ، با تا

، ص ةا ِنيما اْلرا   بدون م.ط.المكتبة العصرية/بيروت، الحميد، محيي الدين عبدقيو:محمد تح ،2535،حدير رلم19وا
 .7838، حدير رلم  1294، ص  2اضلباني ، صحي  الجامع الصرير و يادات ، ج    ولال اضلباني : صحي  .

 . 23685( ، حدير رلم 90-89، ص ) 39أحمد بن حنبل ، مسند اإلمام أحمد بن حنبل ، ج  - 2

 ، معرف  الصياب مد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاو بن موسى بن مًران ، ، أبو نعيم أح األصب ان 
 ،سح الع ا ي ، دار الوطن / الريام، تحقيو: عادل بن يو 7139، حدير رلم  3091، ص  6ج
 م( .1998 -هـ  1419)1ط

 ولال ابن حجر : رجال  ثقات .
اُب الا يا الباري شرح صحي  اإلمام البخاري ابن حجر، فت  ، ج، با ةا ِدينا اُل اْلما جَّ  ،105، ص13ْدُخُل الدَّ

 . 7133حدير رلم  

 .الصحي  رجال ورجال  أحمد، روانولال الًيثمي: 

 .12524، حدير رلم343باب ما جاء في الدجال، ص -ر، كتاب القد7جمي، مجمع ال وا د ومنبع الفوا د،الًيث
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الىىدرال  حيىىث إنفىىي هىى ا الحىىديث ه  ة  قدسىىية المسىىجد األقصىىى المبىىارك رليىىوتة ىىر 

يطوف األرل في أربعين يوما  يفتن الناس عىن ديىن   إال هى ه المسىارد األربعىة التىي 

ل ىى ا  فإنىى، يجمنىىع مىىن د ول ىىا و وهىى ا فجىىل عةىىي  مىىن هللا  ومن ىىا المسىىجد األقصىىى

 المسجد .

 الفرع الحادي عشر : أر  المحشر والمنشر 

ونَةَ َمىُواَلِس المنشر دس األرل التي يحشر إلي ا العبادو ومن ا يكونفبيت المق ه فَعُن َمُيمج

ىىوَل هللَاِو أَُفتِنَىىا فِىىي بَُيىىِت اُلَمُقىىِدِس  قَىىاَل: "أَُرلج اُلَمُحَشىىِر  النَبِىىيك  : يَىىا َرسج قَالَىىُت: قجُلىىتج

: أََرأَ  ُيىَت إُِن لَىُ  َواُلَمُنَشِرو اُئتجوهج فََصلُّوا فِيِ،و فَإَِن َصاَلس  فِيِ، َكأَُلِف َصاَلٍس فِىي َغُيىِرِه" قجُلىتج

َ لِىىَ  فَ جىىَو َكَمىىُن  أَُسىىتَِطُع أَُن أَتََحَمىىَل إِلَُيىىِ،ل قَىىاَل: "فَتجُ ىىِدي لَىى،ج َزُيت ىىا يجُسىىَرجج فِيىىِ،و فََمىىُن فََعىىلَ 

أَتَاهج"
1

 . 

فكانت مكة المكرمة حالنة البيت العتيق أول مسجد ولع على األرل مبىدأ الخلىقو 

ومنى،  وفيى، يحشىرون واألرل معىاد الخلىقوكان بيت المقدس ناني مسجد ولع على 

 للمسجد األقصى . إلى رب   يجنشرونو وه ا تعةي  وتكري  من هللا 

 

والعنايىىة اإلل يىىة الكريمىىة للمسىىجد  ووفىىي ن ايىىة هىى ا المطلىى  نىىرى الفجىىائل العةيمىىة

التىي تحىدنت  وةو وه ا والح في السنة النبويىة الشىريفرك وبيت المقدساألقصى المبا

ما يدل بكىل ولىوح علىى عةمىة هى ا المسىجد وفجىل، وقدسىيت، ه ه ا األمركثيرا عن 

 وبركت، .

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ْقِدِس، ج  - 1 ْيِت اْلما ْسِجِد با ِة ِفي ما اءا ِفي الصَّ ا ا جا اُب ما  ، 413، ص 2ابن ماجة، سنن ابن ماجة، با

 .1407حدير رلم 
ررد  لررال المحقررو اضرنرراؤوط: إسررنادن ضررعيح،  يرراد بررن أبرري سررودة وإن روى عنرر  جمررع، ووثقرر  مررروان بررن محمَّ

 الدمشقي. نفس المرجع السابو والصفحة.
 .27626( ، حدير رلم 599 -597، ص ) 45نبل ، مسند اإلمام أحمد بن حنبل ، ج وأحمد بن ح

 ولال اضلباني : هكا سند حسن أو صحي  رجال  ثقات رجال البخاري، لير  ياد بن أبي سودة وأخي  عثمان 
 وهما ثقتان .
، 2، ج لسحن  والكتحابالثمحر المسحتطاب فح  ف ح  اأبو عبرد الررحمن محمرد ناصرر الردين اضشرقودري ،  األلبان  ،

 هـ . 1422 1، طلراس للنشر والتو يع،  542ص
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 المتعلقة بالصخرة والضعيفة اديث المكذوبةالمطلب الثالث : ذكر األْ

ورىد في ىا توالتىي  وشاع بين الناس بعض األحاديث المتعلقة بمكانة الصىخرس وتقديسى ا

بىد مىن التطىرق  و فكىان الوهي أحاديث مك وبة نسبت إلى الرسول  ومبالغات كبيرس

 اآلتية :األحاديث إلي ا و وأبرزها 

 األول : المياه العذبة من تحت صخرة بيت المقدس

ُنيَا: َمَكىىةج  َعىىُن أَبِىىي هجَرُيىىَرس َعىىن النَبِىىي  ِن اُلَجنَىىِة فِىىي الىىدُّ ىىدج قَىىاَل: " أَُربَىىعج َمىىَدائَِن ِمىىُن مج

ُنيَا: اُلقجُسىطَُنِطينِيَة  ِن النَىاِر فِىي الىدُّ ىدج واُلَمِدينَةج َوبَُيتج اُلَمُقىِدِس َوِدَمُشىقج َوأَُربَىعج َمىَدائَِن ِمىُن مج

ُحتَِرقَىةج وَ ُيَرانِيَةج َوأَُنطَاِكيَىةج َوالطَ  يَىاِح اللَىَواقِِح ِمىُن اُلمج و َوإَِن ِمىَن اُلِميَىاِه اُلَعُ بَىِة َوالرك َصىُنَعاءج

تَُحِت َصُخَرِس بَُيِت اُلَمُقِدِس "
1

  . 

ىىولج هللَاِ   َعبَىىاسوفىىي حىىديث آ ىىر َعىىِن اُبىىِن  : "اأُلَُن َىىارج أَُربََعىىةٌ  قَىىاَل :  قَىىاَل َرسج

َوأََمىا  وفَِدُرلَىةج  وَوأََمىا َرُيَحىانج  وفَنَُ ىرج بَُلىخٍ  وفَأََما َسىُيَحانج  وَسُيَحانج َوَرُيَحانج َوالنكيلج َواُلفجَراتج 

ىلُّ َمىا يَُشىَربج،ج اُبىنج آُدَم فَ جىَو ِمىُن هَىِ ِه  وفَفجَراتج اُلكجوفَةِ  وَوأََما اُلفجَراتج  وفَنَُ رج ِمُصرَ  والنكيلج  فَكج

جج ِمُن تَُحِت الَصُخَرِس " واأُلَُربََعِة اأُلَُن َارِ  تَُخرج
2
. 

قرد س  الثاني :  ةَ بَّيرت  الرمَّ رَّ خر لٍَّة  صَّ لَّى نَّخر  عَّ

قىال : " الصىخرس صىىخرس بيىت المقىىدس علىى نخلىىةو  مرفوعىىا   عىن عبىادس بىىن الصىامت

والنخلىىة علىىى ن ىىر مىىن أن ىىار الجنىىةو وتحىىت النخلىىة آسىىية امىىرأس فرعىىونو ومىىري  بنىىت 

وطَ مج عمران ينةمان سج 
3
أهل الجنة إلى يوم القيامة " 

 4 
. 

                                                           
،  باب  428، ص 1، ج  ال وا   الم موع  ف  األيا يث المواوع ، محمد بن علي بن محمد،  الشوكان  - 1
 ط.بدون م./ بيروت، دار الكتب العلمية المعلمي اليماني، ىالرحمن بن يحيعبد تحقيو: ضا ل اضمكنة واض منة،ف

 لال الشوكاني : "الحدير لد أوردن ابن الجو ي في الموضوعات ف صاب".
 . 428، ص  1، ج الفوا د المجموعة في اضحادير الموضوعةالشوكاني ، 

، ، كتراب الفضرا ل والمثالرب 2، ج المواحوعال، جمال الدين عبد الرحمن برن علري برن محمرد ،  ابن ال وزيو
، مكتبرة السرلفية / المدينرة المنرورةتحقيو: عبرد الررحمن محمرد عثمران ، ال،  51بااب ِفي مدح مدن وكم مدن ، ص

 م( . 1966 -هـ  1386) 1ط
 لال ابن الجو ي : هكا حدير ال أصل ل  .

 . 51، ص  2ابن الجو ي ، الموضوعات ، ج
اُب فاْضِل  56، ص 1، ج فاا ا بيل الم  س ، ضياء الدين أبو عبد هللا محمد بن عبد الواحد ،الم  س   - 2 ، با

ْقِدِس ، حدير رلم  ْيِت اْلما ِة با ْخرا  هـ( .1405) 1، تحقيو : محمد مطيع الحافظ ، دار الفكر / سورية ، ط 26صا
   لال الجديع: إسنادن ضعيح . 

    ،17ص ،امسوميِّ  الع ي ة َاو    ف  ال ُ س َصخرة بيث محمد، بن الرحمن عبد بن ناصر. د ،ال  يا 
 .ط.س بدون اإلس مية، مشكاة مكتبة

مط: ثوب من الصوح، وجمعًا أسماط وُسموط، - 3  .أي ثياب أهل الجنة السُّ
 .474،ص1أنيس،المعجم الوسيط،ج

 حاما المسحاني  والَسحَنن ال حا ي ، أبرو الفرداء إسرماعيل برن عمرر القرشري البصرري ثرم الدمشرقي ،  ابن كثيحر - 4
د هللا الردهيال ، دار خضرر/ ، تحقيرو : د . عبرد الملر  برن عبر 5736، حدير رلرم  545، ص 2، ج ألقوم َسَنن

                                                                                        م( .1998 -هررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررـ  1419)2، طبيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروت
= 
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 الصخرة العرش األدنى الثالث : 

ومىىن  لىى  مىىا يىىروى عىىن كعىى  األحبىىار أن هللا تعىىالى قـىىـال للصىىخرس : "أنىىت عرشىىي 

األدنىو من  ارتفعت إلى السماء و ومن  بسطت األرل و ومن تحت  رعلت كىل مىاء 

ع ب يطلع في رؤوس الجبال" 
1

 .  

   منها عرج الرب الراب : 

مّر بي ربريىل إلىى  ولما أجسري بي إلى بيت المقدس " :مرفوعا   حديث أبي هريرس 

و  فقال : انزل فصل ه نا ركعتين و فىإن ه نىا قبىر أبيى  إبىراهي   قبر إبراهي  

و و فإن ه نا ولىد أ ىوك عيسىى لح  فقال: انزل فصل ه نا ركعتينن  مر بي ببيت 

ربى  إلىى السىماء و فىأل مني هللا أن قلىت : نحىن  ن  أتى الصخرس فقال : من ه نا عىرج

" رج بي إلى السماءبمولع عرج من، ربي إلى السماء و فصليت بالنبيين و ن  ع
2

  . 

 

 

                                                                                                                                                                      

أحاديرر كثيررة واهيرة وموضروعة أضرربنا عنًرا، ومنًرا : ولد أورد الطبراني في هكن الترجمرة ولال ابن كثير =
نان ، ج . هكا الحدير نان الًادي ضلوم سا                                  . 545، ص 2ابن كثير ، جامع المسانيد والسُّ
، 2ج، ال ححت  الكبيححر فحح  اححم الزيححا ة إلحح  ال ححاما الصححقير،، جرر ل الرردين عبررد الرررحمن بررن أبرري بكررروالسححيوط 

    م( .2003 -هـ 1423) 1، تحقيو : يوسح النبًاني ، دار الفكر/ بيروت ، ط 7371، حدير رلم 191ص
  لال اضلباني : روان ابن عساكر وهو موضوع .

 .1252، حدير رلم  406، ص 3ج ، سلسلة اضحادير الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في اضمةاضلباني ، 
 ، براب فري أن هللا فاحا ا ال ح س، جمرال الردين أبرو الفررج عبرد الررحمن برن علري برن محمرد ،  ابن ال وزي - 1
(، تحقيررو : د. جبرا يررل سررليمان جبررور ، دار اآلفرراو 147- 145عرررج مررن هنررا  إلررى السررماء ، ص ) (تعررالى)

 م( . 1980 -هـ  1400) 2الجديدة / بيروت، ط
 ".موضوعحافظ : هكا حدير ال يش  عوام أهل الحدير أن  لال ابن الجو ي : " لال أبو حاتم ابن حيان ال

 . 146ابن الجو ي ، فضا ل القدس ، ص 
ةُ ْبرُن ولد حكم اإلمام ابن القيم بوضع هكا اضثر ، وأن  مككوب ُمفترى ، ثم أورا  رِمعا ُعرْروا را سا د الرواية التالية : "لامَّ

ِ يقول  انا هللاَّ : "ُسْبحا ا لاالا كا ْيِر ها با { وتكون الصخرة عرش  اضدنىال ُّ اضاْرما اِت وا اوا ما ُ  السَّ ِسعا ُكْرِسيُّ  !هللا تعالى: }وا
، المنحار المنيحف فح  الصحيي  والاحعيف، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سرعد شرمس الردين ،  ابن قيم ال وزي 

، مية / حلرربمكتبررة المطبوعررات اإلسرر ( ، تحقيررو: عبررد الفترراح أبررو لرردة ، 155،  154، حرردير رلررم ) 86ص
 م( .1970هـ/1390)1ط
ْعبردا ، الردارمي ،  ابن يبحان - 2 الم حرويين محن ، أبرو حراتم محمرد برن حبران برن أحمرد برن حبران برن معراك برن ما

، محمود إبراهيم  ايد، دار الوعي/ حلب ( ، تحقيو:197 – 169، ص) 1، ج المي ثين والاع ا  والمتروكين
 هـ( .1396)1ط

ا ه :لال ابن حبان ْوُضوع .كا ِديِر أان  ما اِب اْلحا امُّ أاْصحا وا ُش ُّ عا ْيء  الا يا  شا
 .197، ص 1الضعفاء والمتروكين ، ج، المجروحين من المحدثين وابن حبان

 ولال الكهبي : "صدو ابن حبان" .
رلرم ، محردر  ميحزان االعتح اا فح  ن ح  الر حااشمس الردين أبرو عبرد هللا محمرد برن أحمرد برن لااْيمرا  ،  الِهب  ،
   ، تحقيرررو : علررري محمرررد البجررراوي ، دار المعرفرررة للطباعرررة  345، ص 1، بكرررر برررن  يررراد البررراهلي ، ج1281

 . م( 1963 -هـ  1382) 1ط والنشر/ بيروت ،
 ولال ابن تيمية : "فًكا ونحون من الككب المختلو باتفاو أهل المعرفة" .

اقتاححا  الصححراط ، عبررد السرر م الحرانرري الدمشررقي مررد بررن عبررد الحلرريم بررن، تقرري الرردين أبررو العبرراس أح ابححن تيميحح 
، تحقيو: ناصر عبد الكريم العقل ،352، ص2، فصل في المسجد اضلصى، جالمست يم لمخال   أصياب ال ييم

 م( .1999 -هـ 1419) 7دار عالم الكتب/ بيروت ، ط
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 يه الصلة والسلم( لحظة المعراجلحوق الصخرة بالرسول )علالخامس : 

قَىىّدس  أَنّ  ِمىىنُ  فأمىىا َمىىا اُشىىت ر علىىى ألسىىنة النىىاس لَُيلَىىة  صىىعدت َمَعىى، َصىىُخَرس بَيىىت اُلمج

ُسَراء ِحين عرج بِ،ِ  اَل أصىل لىَ لِ و َوهجىَو مىن َكىاَلم فى وفِي َا ا  َوأَن لقدم، الشريف أنر واإُلِ

النَاسو َول  ي كرهج أحد من أهل اُلعل  
1

 . 

يقول األلوسي: "من األكا ي  المش ورس أن، لما أراد العروج َصَعَد علىى صىخرس بيىت 

المقدسو ورك  البىراقو فمالىت الصىخرس وارتفعىت لتلحقى،و فأمسىكت ا المالئكىةو ففىي 

و ف ىي  طرف من ا أنر قدم، الشريفو وفي الطرف اآل ىر أنىر أصىابع المالئكىة 

ال يمسىك ا إال الى ي يمسى  السىماء أن تقىع واقفة في ال واءو قد انقطعت من كىل ر ىةو 

" على األرل 
2
. 

وقىد لىّعف اإلمىام ابىن القىي  كىّل األحاديىث الىواردس فىي الصىخرس و حيىث قىال:" وكىل 

حىىديٍث فىىي الصىىخرس ف ىىو كىى ب مفتىىرىو والقىىدم الىى ي في ىىا كىى ب مولىىوع مّمىىا عملتىى، 

. 3أيدي المزّورينو ال ين يرّورون ل ا ليكثر سواد الزائرين" 

وتنبي، الناس على أمر صخرس بيت المقدس ال يقلّل من فجائل المسجد األقصى وبيىت 

كثيىر فىي كتى  الصىحاح والسىنن  المقدس بالبركة والفجيلةو ونبىت عىن رسىول هللا 

مىىن الخيىىر والبركىىةو وبيّنىىت  بىى، مىىن األحاديىىث التىىي نّصىىت علىىى مىىا حبىىاه هللا تعىىالى

أرل، لما ل ىا مىن مكانىة عةيمىة ومنزلىة الخصائم التي تميّز ب ا المسجد األقصى و

 رفيعة في الشرع اإلسالمي.

 



 

  

                                                           
،      أيا يحث مختل ح  المراتحبأسن  المطالب فح  ، أبو عبد الرحمن محمد بن محمد درويال الشافعي ، اليول  - 1

 م( .1997-هـ  1418) 1ط ، تحقيو: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية / بيروت ، 349ص 
روح المعححان  فحح  ت سححير ال ححر ن العظححيم والسححبا ، شررًاب الرردين محمررود بررن عبررد هللا الحسرريني ،  األلوسحح  - 2

 : علي عبد الباري عطية ، دار الكتب العلمية / بيروت،  تحقيو ،11، ص 8، تفسير سورة اإلسراء ، ج المثان 
 هـ( . 1415) 1ط
 .87ص المنار المنيح في الصحي  والضعيح،، ابن ليم الجو ية - 3
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ارتباطه بالعقيدة اإلسلمية  المطلب الراب  :

رحلىة مختىارس مىن اللطيىف  وورحلة اإلسراء من المسجد الحرام إلى المسجد األقصىى

إلىى  ترب  بين عقيدس التوحيد العةيمة من لدن سيدنا إبىراهي  وإسىماعيل  والخبير

 ،ودياناتىىتىرب  بىين مقدسىات التوحيىد  ىات  األنبيىاء والمرسىلين و كمىىا  سىيدنا محمىد 

و  لمقدسىات الرسىل قبلى، و فكىأن هى ه الرحلىة المعجىزس تعلىن ورانىة الرسىول  رميعا  

وترمىىز إلىىى أعةىى  وأبعىىد مىىن حىىدود الزمىىان والمكىىان و وتتجىىمن معىىاني أكبىىر وآفىىاق 

أوسع 
1
 . 

منىى  أن كىىان القبلىىة األولىىى  والمسىىجد األقصىىى بالعقيىىدس اإلسىىالميةوقىىد ارتبطىىت قدسىىية 

وتونقت إسىالمية المسىجد األقصىى بحادنىة اإلسىراء والمعىراجو حيىث قَىاَل و  للمسلمين

ُبَحاَن الَِ ي أَُسَرى بَِعُبِدِه لَىُيال  ِمىُن اُلَمُسىِجِد اُلَحىَراِم إلَىى اُلَمُسىِجِد اأُلَُقَصىى هللا تََعالَى :  سج

ِ ي بَاَرُكنَىىا َحُولَىى،ج لِنجِريَىى،ج ِمىىُن آيَاتِنَىىا إنَىى،ج هجىىَو الَسىىِميعج اُلبَِصىىيرج الَىى
2

و تلىى  المعجىىزس التىىي 

و وما أن أدرك واستوع  المسلمون أهمية هى ه المكانىة  ا تصت برسول هللا محمد 

 الدينية الرفيعة للمسجد األقصى وبيت المقىدس وعالقت مىا الونيقىة بالعقيىدس اإلسىالميةو

 15حتىىى بىىدأوا بأسىىلمت ما ماديىىا  وسياسىىيا  و فكىىان الفىىتح العمىىري لبيىىت المقىىدس سىىنة 

وأعطىى ألهل ىا  وميالدية و عندما د ل ا الخليفىة عمىر بىن الخطىاب سىلما   636هجرية 

األمان من  الل ونيقت، التي عرفت بالع دس العمرية 
3

  . 

وعىدينو بىين الوعىد  فإن صراعنا مع الي ود في القدس وفلسطين إنمىا هىو صىراع بىين

و صراع بين عقيدس التوحيد التي راء ب ىا نبىي هللا إبىراهي   والحق والوعد المفترى

و وبين عقيىدس الشىرك والخرافىة والىدرلو التىي أسسى ا ورّددها سيد المرسلين محمد 

األحبار والرهبانو مستندين في  ل  على أوهام وافتىراءاتو وعليى، فىإن صىراعنا مىع 

صىراع ورىود الو عقيىدس و إنمىا هىو صىراعل فلسىطين وأرل القىدسلي ود على أرا

 طريىق حدودو وحسم، لن يكىون بتسىوية سىلمية أو سياسىيةو وإنمىا حسىم، سىيكون عىن

و َعىىُن تتحمىىل األريىىال القادمىىة مسىىنولية إنجىىازهو كمىىا روى أبىىو هجَرُيىىَرسَ  وقتىىاٍل دامٍ 

         الَ تَقجومج الَساَعةج َحتَى تجقَاتِلجوا اليَ جوَدو َحتَى يَقجوَل الَحَجرج "و قَاَل: َرسجوِل هللَاِ 

 

 
                                                           

، القاهرة –، دار الشروو/ بيروت 2212، ص4، جف  ظوا ال ر ن، ، ابن إبراهيم حسين الشاكليسي  قطب - 1
 هـ(.1412) 17ط
 . 1سورة اإلسراء ، اآلية  - 2
 http://www.saaid.net/mktarat/flasteen/99.htm،  موقا صي  ال وا    - 3

 المشوخي ،  ياد بن عابد ،  بيت المقدس المكانة واضمانة .

http://www.saaid.net/mktarat/flasteen/99.htm
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ُسىلِ ج َوَرا : يَا مج هَىَ ا يَ جىوِديٌّ َوَرائِىي فَاُقتجُلى،ج "و َءهج اليَ جوِديُّ
1
ولىن يكىون قتىال   ر ىادا  فىي  و

َمىَر )سبيل هللا دون مرارعة دين اإلسىالمو  ( قَىاَل: َسىِمُعتج عن مىارلىي هللا فَعىِن اُبىِن عج

ىىوَل هللَاِ  : َرسج إَِ ا تَبَىىايَُعتجُ  بِاُلِعينَىىِة و َوأََ ىىُ تجُ  أَُ نَىىاَب اُلبَقَىىِرو َوَرِلىىيتجُ  بِىىالَزُرِعو  " يَقجىىولج

 " ُ وا إِلَى ِدينِكج ،ج َحتَى تَُرِرعج اّل  اَل يَُنِزعج ُ   ج َوتََرُكتج ج اُلِج َاَدو َسلَ َ هللَاج َعلَُيكج
2
 . 

إن قجية فلسطين قجية إسالميةو ال تخمُّ الفلسطينيين وحده و وال العرب وحده  و 

بل هي قجية المسلمين عامة عرب   وعجم   إلىى قيىام السىاعةو وهى ا مىا عمىل لىده 

عشىىىرات السىىىنين ه ليحىىىرف أهىىىل فلسىىىطين والعىىىرب عىىىن البوصىىىلة  والاالحىىىتالل طىىى

ي أحىىد مقىىاالت   :"إن علىىى وسىىائل الحقيقيىىة للمسىىجد األقصىىى و وينكىىد  لىى  مىىا رىىاء فىى

إعالمنىىا أن ال تنسىىى حقيقىىة م مىىة هىىي رىىزء مىىن اسىىتراتيجية إسىىرائيل فىىي حرب ىىا مىىع 

العربو ه ه الحقيقة هي أننا نجحنىا بج ودنىا ور ىود أصىدقائنا فىي إبعىاد اإلسىالم عىن 

معركتنىىا مىىع العىىرب طىىوال نالنىىين عامىىا و ويجىى  أن يبقىىى اإلسىىالم بعيىىدا  عىىن تلىى  

المعركة"
3

 .
4

 

وب  ا ية ر لنىا االرتبىاط الونيىق بىين المسىجد األقصىى المبىارك والعقيىدس اإلسىالمية و 

وأولىىى  ووم ىىد الرسىىاالت ووأرل األنبيىىاء وكيىىف ال والمسىىجد األقصىىى م ىىب  الىىوحي

و وهو البيت المقَدس ال ي قدس، هللا وبىارك  ومسرى رسولنا وسيدنا محمد  والقبلتين

فيىى، ومىىا حولىى، و وصىىراع أهىىل الحىىق وأهىىل الباطىىل عليىى، عبىىر التىىاريخ و والمعركىىة 

الفاصىىلة فىىي آ ىىر الزمىىان مىىع الي ىىود عليىى، و وهىى ا والىىح فىىي سىىورس اإلسىىراء التىىي 

ونصىر أهىل الحىق  وتحدنت بعد اآلية األولى عىن بنىي إسىرائيل وإفسىاده  فىي األرل

 وعد اآل رس . في

 

 



                                                           
 . 2926،حدير رلم  234ًاد والسير ، باب لتال اليًود، ص، كتاب الج 2البخاري ، صحي  البخاري ، ج - 1

ْبرِر الرَّ  ُجرُل ِبقا ُمررَّ الرَّ رى يا تَّ ُة حا اعا قُوُم السَّ اُب الا تا ِة، با اعا اِط السَّ أاْشرا ِن وا رى ومسلم ، صحي  مسلم ، كتاب اْلِفتا نَّ ما تا يا ُجرِل فا
ِء، ص  يبِت ِمنا اْلبا ا انا اْلما كا ُكونا ما  ( .2922) -82ر رلم ، حدي738أاْن يا

 . 3462( ، حدير رلم 275 – 274، ص ) 3أبو داود ، سنن أبو داود ، باب في النًي عن العينة ، ج - 2
 . 2825، حدير رلم  440، ص 8وأحمد بن حنبل ، مسند اإلمام أحمد ، ج

 ورجال إسنادن رجال الصحي لال المحقو: 

، تحقيو: د. يوسح عبد الرحمن 487، ص1، جف  الي يثالميرر محمد بن أحمد بن عبد الًادي،  الينبل ،
 م( .2000 -هـ 1421) 3المرعشلي و خرون، دار المعرفة / بيروت، ط

 ولال اإلمام اضلباني : صحي  .
 . 423، حدير رلم  136، ص 1اضلباني ، صحي  الجامع الصرير و يادات  ، ج

 م .11/3/1987ال نشر بتاريخ ، مق صحيفة إسرا يلية يومية، صيي   ي يعول أيرنول - 3
 ، كتاب إلكتروني منشور على  57، ص المس   األقص  وق ال وعبرال،  ميم  عب  الكريم  - 4

 . http://www.meshkat.netمولع المشكاة ، 

http://www.meshkat.net/
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المبحث الثالث : مكونات المسجد األقصى المبارك 

 وييه المطالب اآلتية :

 مساْته ْدوده والمطلب األول : 

 : سوره وأبوابهالمطلب الثاني

 : سور المسجد األقصى المبارك الفرع األول

 : أبواب المسجد األقصى المبارك الفرع الثاني

 هو مساطب األقصى المبارك: أروقة المسجد المطلب الثالث

 الفرع األول: أروقة المسجد األقصى المبارك

 الفرع الثاني : مساط  المسجد األقصى

 هومآذن : قباب المسجد األقصى المباركالمطلب الراب 

 الفرع األول : قباب المسجد األقصى

 الفرع الثاني : مآ ن المسجد األقصى المبارك

 : أبرز المساند التابعة له المطلب الخامس

 : وهو المستوى األولالفرع األول 

 الفرع الثاني : المستوى المتوس  وهو الجامع القبلي 

 الفرع الثالث : المستوى األعلى وهو الصخرس المشرفة 
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 مساْته ْدوده والمطلب األول : 

عةيمىة شرف هللا سبحان، المسجد األقصى وعةم، و ويتس  المسجد األقصىى بصىفات 

والى ي تعىارف  ومحاسن وإتقان في بنائ، و أما الجامع ال ي هو في صدره عند القبلىةبو

و والى ي يورىد فيى، المنبىر والمحىراب في ه ا العصر أن، المسىجد األقصىى علي، الناس

ف و في الحقيقىة رىزء مىن المسىجد  وتعلوه قبة مزينة  وشتمل على بناء عةي وي والكبير

األقصىىىو أمىىا المسىىجد األقصىىى ف ىىو أعىى  وأشىىملو حيىىث يشىىمل الجىىامع القبلىىي وقبىىة 

والبوائىى  الصىىخرس واألروقىىة والمسىىارد والسىىاحات والمىىدارس
1
وكىىل مىىا دار عليىى،  و

السور
2
. 

قال العالمة مجير الدين الحنبلي العليمي
3
: " والمراد بالمسجد األقصىى هىو رميىع مىا  

ار علي، السور "د
4
. 

المسىىجد األقصىىى بكامىىل مسىىاحت، و  كىىان يطلىىق عليىى،  فىىي عصىىر النبىىي  وهىى ا مىىا

البىىراق عنىىد الحىىائ  الىى ي سىىمي  حيىىث ربىى  الرسىىول  ووأكىىدت  لىى  رحلىىة اإلسىىراء

حيىىث قبىىة الصىىخرس  وحىىائ  البىىراق فىىي الج ىىة القبليىىة نىى  سىىار إلىىى منتصىىف المسىىاحة

ن  عرج ب، من ا إلىى السىماءو وقىد سىمى هللا  ورميعا   )علي   السالم( فصلى في األنبياء

 حيىث قىال :  والمساحة كل ا المسجد األقصىى سىبحان الى ي أسىرى بعبىده لىيال  مىن

المسىىجد الحىىرام إلىىى المسىىجد األقصىىى الىى ي باركنىىا حولىى، 
5

فىىي  و وقىىول الرسىىول 

بطىىت :"فركبتىى، حتىىى أتيىىت بيىىت المقىىدس  و فر الحىىديث الىى ي رواه أنىىس بىىن مالىى  

ن  د لت المسجد ..." والبراق بالحلقة التي يرب  ب ا األنبياء
6
. 

                                                           
في أع ها ب لواس  مستقيم، والموصولةبوا  : مفردها با كة، وهي مجموعة اضعمدة المتتابعة على خط  - 1

 تحمل السقح، وهكا اللفظ يستعمل بشكل أساسي في العمارة الدينية وعلى وج  التحديد في عمارة المساجد.

 .  www.aljazeera.net/encyclopediaموسوع  ال زيرة 
 ( . 64،  45، ص ) 2الجليل ، جالعليمي ، اضنس  -2
: هرو عبرد الررحمن برن محمرد برن عبرد الررحمن العمرري العليمري ، ولرد فري مدينرة بيرت المقردس سرنة  العليم  -3
م(  وكرران والرردن لاضرري بيررت المقرردس الشررريح ، أبررر  مشررايخ  : الشرريخ عبررد هللا بررن محمررد 1455 -هررـ  860)

ة والحدير الشريح ، انتقل إلى القاهرة ول م لاضي مصر الحنبلي القلقشندي ، حفظ القر ن وأجي  في لواعد اللر
في القدس والخليل ونابلس إضافة إلى الرملة ، من أبر   في مدينة الرملة ثم لاضياَ  أبا بكر السعدي ، عين لاضياَ 

 م( .1521 -هـ 927سنة ) )رحم  هللا(مصنفات  : اإلتحاح والمنًج اضحمد ، توفي 
 ( .8 - 7، ص) 2اضنس الجليل ، جمن ترجمة المؤلح ، 

 .  64، ص 2العليمي، اضنس الجليل، ج -4
  ،543ص ،3ج ،األمصحار ممالح  فح  األبصحار مسحال  العردوي، القرشي هللا فضل بن يحيى بن أحمد ،العمري و

 ( .هـ 1423) 1ط ظبي، أبو/  الثقافي المجمع
اضلصى إلعمار المقدسات اإلس مية/فلسطين،        ، مؤسسة 10، صال بلتين أوا  ليا، أ.أحمد فتحي، وخلي  
 م(.2001 -هـ 1421ط )

 .1سورة اإلسراء،  ية رلم  - 5
، 50إلررى السررماوات وفرررم الصررلوات، ص  برراب اإلسررراء برسررول هللا  -صررحي  مسررلم، كترراب اإليمرران  - 6

 (.162) -259حدير رلم 

http://www.aljazeera.net/encyclopedia
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وه ه إشارس والحة لورود حدود للمسجد و حيث من يأتي إلى المسجد بدابتى، يربط ىا 

عند مد ل المسجد
1
 . 

وقال الشيخ رائد صالح
2

 ووالمسىجد والصىخرس قبة: المبارك األقصى المسجد حدود: "

 واألقصىىى المسىىجد مىىن كل ىىا ودا لىى، والمبىىاني ووالسىىور ووالقبىىاب ووالسىىبل وواألبىىواب

 ب ى ه المحىي  والسىورو المبىارك األقصىى مىن يتجىزأ ال رزء هي القائمة المساحة فكل

"من ا يتجزأ ال رزء هو المساحة
3

 

وممىىا ينكىىد  لىى  أن المىىآ ن موزعىىة علىىى أطىىراف سىىاحات المسىىجد األقصىىىو وليسىىت 

ما يعني أن مساحة المسجد األقصى الجامع القبلي أو قبة الصخرس ه  مورودس في مبنى

وكل مىا  وال تنحصر في المباني المسقوفة فحس و بل تتعداها إلى المساحات المكشوفة

هو دا ل السور
4
( دونمىا و وهىي 145-140وتبلغ مسىاحة المسىجد األقصىى حىوالي ) .

القدسس لمدينة رسدس مساحة البلدس القديمة المسوّ تشكل 
5

   . 

ومحىاوالت ت ويىد القىدس والمسىجد  وومن لمن الحملة المسىعورس علىى بيىت المقىدس

األقصى المباركو حاول الي ود النيل من المسجد األقصى المبارك مىن  ىالل ادعىائ   

أن المسجد األقصى المبارك يقتصر على الجامع القبلي وقبىة الصىخرس المشىرفةو وأن 

الساحات المحيطة ب ما هي ساحات عامة من حق الجميع استخدام ا واالسىتفادس من ىاو 

تم يىىدا   ه ا االدعىىاء مىىا هىىو إال طريىىق لىىد ول الي ىىود لسىىاحات المسىىجد األقصىىىوهىى

وتدنيسىى، وبنىىاء ال يكىىل المزعىىوم مكانىى،و والحقيقىىة أن  ولىىد ول   إلىىى الجىىامع القبلىىي

وكىىل مىىا دار عليىى،  وسىىاحات المسىىجد رىىزء ال يتجىىزأ مىىن المسىىجد األقصىىى المبىىارك

 ة،.أن يحف ف و المسجد األقصىو نسأل هللا  والسور

 

                                                           
اب، بيت المقدس والمسجد اضلصى، ص - 1  .296شرة
را د ص ح : هو الشيخ را د ص ح سليمان أبو شقرة محاجنة ، الملقب بشيخ اضلصى ، ولد في أم الفحم  - 2

م ، حصل على شًادة البكالوريوس في الشريعة اإلس مية من جامعة الخليل ، نشط في مجال الدعوة 1958عام 
وأبر  لادتًا ، ل  دور  48ة في مناطو اإلس مية منك كان في المرحلة الثانوية ، من مؤسسي الحركة اإلس مي

 بار  في الدفاع عن المسجد اضلصى والمقدسات وإعمارها ، واعتقل لدى سلطات االحت ل عدة مرات.
 . www.wikipedia.orgالمصدر: الموسوعة الحرة )الويكيبيديا(  

"، س   األقص  المبار ي و  الممقال بعنوان : " ، الشيخ را د ص ح سليمان أبو شقرة محاجنة،صوح - 3
  www.facebook.com.  منشور على مولع الشيخ را د ص ح في الفيسبو 

، إشررراح 264، ص1، جموسححوع  ال حح س والمسحح   األقصحح  المبححار ، د.حسررن علرري مصررطفى، خححاطر - 4
 م(.  2004 -هـ 1424)1ط، بيت المقدس، مؤسسة الرسالة المجلس العلمي الفلسطيني/

برنامج إعمار  -، كتيةب صدر عن مؤسسة التعاون 4ص، المس   األقص  المبار ، د. يوسح سعيد، النتش  - 5
 م(.2002 -هـ 1423) ، ط/ القدسالبلدة القديمة

اب،و  .   306بيت المقدس، ص شرة
 .90يوسح، بيت المقدس من العًد الراشدي وحتى نًاية الدولة اضيوبية، صو

http://www.facebook.com/
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 المطلب الثاني : سوره وأبوابه

 وقد قسمت ه ا المطل  إلى فرعين :

 الفرع األول: سور المسجد األقصى المبارك

 تحىىاط مدينىىة القىىدس منىى  النشىىأس بسىىور منيىىعو ومىىع تطىىور المدينىىة واتسىىاع ا علىىى مىىرّ 

العصور كان يبنى حول ا سورو فإ ا راءها الغزاس هدموه نى  أعيىد بنىاؤهو فلى  تكىد تمىر 

حقبىىة مىىن الىىزمن إال ويورىىد سىىور لمدينىىة القىىدس
1

 كىىان و فىىأول سىىور بنىىي حىىول القىىدس

ولىيس  وقبل الميالد و وكّل بناء ت  بعد  لى  إنمىا هىو تجديىد وتىرمي  2500حوالي سنة 

ردد سور مدينة القدس السلطان سليمان القانونيبناء تأسيس . وآ ر من نعرف أن، 
2
. 

ومن ال ين قاموا بترمي  السور وتجديده القائىد الناصىر صىالح الىدين األيىوبيو  اصىة 

ام ببنىاء أبىراج حربيىة ما ت دم من، نتيجة للمعارك التي  ال ا لىد الصىليبيينو كمىا قى

يقىىةه حتىىى ال مىىود إلىىى بىىاب الخليىىلو وحفىىر حىىول السىىور الخنىىادق العممىىن بىىاب الع

اليستطيع العدو االقتراب من،
3
. 

بررىا  وسىبعة أبىواب وهى ا السىور علىى  34وعلي،  ا وقدما  ونصف 38وكان علّو السور 

شكل مربىع طولى، مىيالن ونصىف ميىل
4

و أو أقىرب إلىى الشىكل المسىتطيله حيىث يمتىد 

للمسىىجد األقصىىى  مشىىتركا   مو ويشىىكل سىىورا  462السىىور مىىن الج ىىة الشىىرقية مسىىافة 

التىي  وعلىى الج ىة الجنوبيىة و وه ا الحىال ينطبىق أيجىا  نفس، الوقت فيمدينة القدس ول

مو والحىد الغربىي 310م و أمىا الحىد الشىمالي فيمتىد إلىى 281يمتد السور في ا لحىوالي 

التي بنيت فىي العصىر  ومو ويشكالن مجموعة من العمائر والمدارس491يبلغ امتداده 

 ىىىالل الفتىىىرس  األيىىىوبي والمملىىىوكيو وقىىىد ألىىىيف فوق مىىىا طبقىىىات معماريىىىة الحقىىىا  

العثمانية
5
. 

 

 

 

 

                                                           

اب،1-   .  48 بيت المقدس، ص شرة
 م(.1566-1520: هو سلطان تركي تولى الحكم ما بين )سليمان ال انون 2- 

اب،  . 48ص بيت المقدس، شرة
 (.302-301يوسح، بيت المقدس، ص) - 3

اب،4-    . 48 ص بيت المقدس، شرة
 .4النتشة، المسجد اضلصى المبار ، ص - 5
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الفرع الثاني: أبواب المسجد األقصى المبارك

بىواب  شىبية مكونىة مىن دفىة أو دفتىينو أواب المسجد األقصى رميع ا بأن ىا تشترك أب

وتفننىوا فىي ز رفت ىاو وتشىتمل الدفىة علىى  وحيث برع المسلمون في األعمال الخشبية

و ل ه لتنةىي  مىرور المتىأ رين بعىد  -وهو باب صغير يسمح بد ول شخم - و ة 

إغالق األبواب عند الغروب
1

في أيامنا هى ه  -ولألسف الشديد -. وقد أصبحت الخو ة 

وهىى   والمىىد ل الرئيسىىي لىىرّواد المسىىجد األقصىىىو حيىىث يقىىف عنىىدها رنىىود االحىىتالل

 الكثير. نللبعض ويمنعو نن بالسالح يأ نومدرجو

ويورد للمسجد األقصى عدد من األبوابو من ا ما هو مسىتعمل فىي أيامنىا هى هو ومن ىا 

الشىمالية والغربيىة  تىينفتوحة للمسجد األقصى تقىع فىي الج ما هو مغلقو واألبواب الم

األبىواب تقىع لىمن أسىوار المسىجد األقصىىو أمىا  ،نفسىمن المسجدو وهي في الوقىت 

الجنوبيىىة والشىىرقية للمسىىجدو وهىىي كىى ل  لىىمن أسىىوار  تىىينفتقىىع فىىي الج  والمغلقىىة

المسجد التي تعد في الوقت نفس، رزءا  من أسوار مدينة القدس
2
. 

 األقصى عدس أبواب أ كرها في النقاط اآلتية: مسجدللو

 باب األسباط   -1

وهو نسبة ألسباط بني إسرائيل
3

الشىمالية للمسىجد األقصىىو ويعىود يقع في الزاويىة و و

م(. و لى  فىي 1213 -هىـ 610في حىدود سىنة ) وتاريخ تجديد بنائ، إلى الفترس األيوبية

فترس تجديد الرواق الشمالي لألقصىى
4

 ىورىد فىي أحىدوت ودفتىان مىن الخشى و وللبىاب 

 الدفتين  و ة.

  باب ْطة -2

الوار ىة الشىمالية لىمن  ويعّد ه ا الباب مىن أقىدم أبىواب المسىجد األقصىىو ويقىع فىي

رواق المسىىجد الشىىمالي بىىين المدرسىىة الكريميىىة والتربىىة األوحديىىةو تىى  تجديىىده سىىنة 

هما  و ةاحدإرد في وترس األيوبيةو ول  ا الباب دفتان م( في الفت1220 -هـ 617)
5

  . 

 

 

                                                           
   .186، ص1جخاطر، د.حسن علي مصطفى، موسوعة القدس والمسجد اضلصى المبار ،  -1
 .186، ص1خاطر، موسوعة القدس والمسجد اضلصى، ج - 2
 .69، ص2العليمي، اضنس الجليل، ج -3
 .69، ص2العليمي، اضنس الجليل، ج -4
 . 187، ص1خاطر، موسوعة القدس والمسجد اضلصى، جو 

 .70، ص2الجليل، ج العليمي، اضنس 5-
 . 188، ص1خاطر، موسوعة القدس والمسجد اضلصى، جو
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لجىوا هَىِ ِه وقد أشار القرآن الكري  إلي، فىي قولى، تعىالى:  لجىوا ِمُن َىا َوإُِ  قجُلنَىا اُد ج اُلقَُريَىةَ فَكج

ُ  َوَسىىنَِزيدج  ىىُ  َ طَايَىىاكج ا َوقجولجىىوا ِحطَىىةٌ نَُغفِىىُر لَكج ىىَجد  لجىىوا اُلبَىىاَب سج ا َواُد ج َُتجُ  َرَغىىد   َحُيىىثج ِشىى

ُحِسنِيَن ) ىوا  ( فَبََدَل الَِ يَن ظَلَمجوا قَُوال  َغُيىَر الَىِ ي قِيىَل لَ جىُ  فَأَُنَزُلنَىا َعلَىى الَىِ ينَ 58اُلمج ظَلَمج

ا  قجونَ ِرُرز   ِمَن الَسَماِء بَِما َكانجوا يَُفسج
1

  . 

وقد  كر اإلمام القرطبي
2

أّن هى ا البىاب الى ي أمىروا بد ولى، هىو بىاب فىي  )رحم، هللا(

بيت المقدسو يعرف اليوم بباب حطّىة
3

و حيىث أمىر هللا بنىي إسىرائيل أن يىد لوا البىاب 

داعينى، أن يحى َ عىن    طايىاه ه لى ل  سىّمي  في حالٍة من التجرع والتبتل إلى هللا 

 مر رب   وبّدلوا قول حطّة بحنطة.ب  ا االس  و إال أن    الفوا أ

 باب العتم -3

ول، عدس أسماء أ رىو ف و باب الدويدارية
4

و وباب فيصلو وباب شرف األنبيىاء. وقىد 

األقصىى سىنة  ردد بناؤه ك ل  في الفترس األيوبية عنىد تجديىد الىرواق الشىمالي للمسىجد

م(1213 -هىىىـ 610)
5
وهىىىو بىىىاب  شىىىبي مىىىن دفتىىىينو ويىىىندي إلىىىى طريىىىق معتمىىىة .  

مقنطرسو حيث مد ل الخانقاه الدويدارية
6

عمىر بىن و ولعل، الباب ال ي د ل منى، سىيدنا 

وهللا أعل  ويوم الفتح الخطاب 
7
. 

 باب الغوانمة -4

وسىمي بى ل ه ألنى، ينت ىي وهو الباب األول في الرواق الغربىي مىن الناحيىة الشىماليةو 

فىي الفتىرس األمويىةو وعىرف آنى اك باسى  بىاب الوليىد ئإلى حارس بني غان و وقد أنشى
8
-   

                                                           
 (.59-58ية رلم ) سورة البقرة ،  - 1
، ولررد فرري لرطبررة اضنصرراري الخ رجرري المررالكي محمررد بررن أحمررد بررن أبرري بكررر  أبررو عبررد هللا هررو ال رطبحح : - 2

فري  تفسرير  كبيرر   كتراب   -1مصرنفات أبر هرا: فين، ولر  وكان من عباد هللا الصرالحين، والعلمراء العرار باضندلس،
كتراب  -2، سرمان جرامع أحكرام القرر ن والمبريةن لمرا تضرمن  مرن السرنة و ي القرر ن القر ن في خمسة عشرر مجلرداَ 

 وتوفي )رحم  هللا( ،ة في أحوال الموتى وأمور اآلخرةالتككركتاب  -3، اضسنى في شرح أسماء هللا الحسنى
 . هـ671بمنية مصر سنة 

(، دار الكتب العلمية/ بيروت، 70-69، ص)2، ج، طب ال الم سرينمحمد بن علي بن أحمد المالكي ال اوو ي،
 بدون م . ط .

 . (410-409) ، ص1، جالجامع ضحكام القر نالقرطبي ،  - 3
 .188، ص1خاطر، موسوعة القدس والمسجد اضلصى، ج -4
اب، بيت المقدس والمسجد اضلصى، صو    .510شرة
 .71، ص2العليمي، اضنس الجليل، ج -5
 .188، ص1خاطر، موسوعة القدس والمسجد اضلصى، جو 
 .188، ص1خاطر، موسوعة القدس والمسجد اضلصى، ج -6
 .71، ص2العليمي، اضنس الجليل، ج -7
 .72، ص2العليمي، اضنس الجليل، ج -8
اب، بيت المقدس والمسجد اضلصى، صو   .510شرة
 .189، ص1القدس والمسجد اضلصى، جخاطر، موسوعة و 
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نسبة إلى الوليد بن عبد المل 
1
ّدد البىاب سىنة ) -  م( عنىد إنشىاء 1307 -هىـ 707وقد رج

في ا  و ة سالرواق الغربي للمسجدو وهو باب  شبي من دفة واحد
2
. 

 باب الناظر -5

عدس أسماء أ رى متداولة مثل: باب الحبسه لقرب، من الحبس أيام األتراكو وباب ول، 

المجلس. ويقع في الوار ة الغربية لساحة المسجد األقصىو وقد رىّدد بنىاؤه فىي الفتىرس 

م( 4.5هىىو لىىخ  ارتفاعىى، )و وم(و وفتحتىى، مسىىتطيلة1213 -هىىـ 600األيوبيىىة سىىنة )

يعلوه قوس مترانوعرل، 
3
. 

 دباب الحدي -6

يقىىع فىىي الوار ىىة الغربيىىة للمسىىجد األقصىىىو وهىىو عبىىارس عىىن فتحىىة مسىىتطيلة بعقىىد 

مستقي و وهو أحىد المىدا ل المتفرعىة عىن طريىق بىاب العمىودو وقىد سىمي ب ى ا االسى  

نسبة إلى األمير )آرغون(
4
ال ي يعني باللغة العربية )الحديد(و وقد رّدد في ع ده بىين  

علىوه وار ىة تد على شكل قىوس حى وي مىدبّ  الحدي هـ(. وباب758 -هـ 755عامي )

التي تعود للفترس المملوكيةو تتوسط ا ناف س معقودسو ويرتفىع البىاب عىن  وإحدى الغرف

أرلية الزقاق المندي إلي، بثالث دررات
5
. 

 باب القطانين -7

ة ّمىى مة المىىن األبىىواب الرئيسىى دُّ َعىىيقىىع فىىي الج ىىة الغربيىىة لسىىاحة المسىىجد األقصىىىو ويج 

 . يندي ه ا الباب إلى سوق القطانينالمندية للمسجدو و والجميلة

                                                           
 مسرجد وهردم ،: هو الخليفة أبو العباس اضموي الدمشقي، أنش  جامع بني أميةالولي  بن عب  المل  بن مروان - 1

، وفرت  بوابرة اضنردلس وبر د الترر ،  الكعبرة وصرفَّ  ، و خرفر  جديرداَ  بنراء بنران ثرم بر  المحيطة والبيوت المدينة
 سنة. 51هـ عن عمر 96مرات، مكر في الخ فة عشر سنوات، توفي ول ا الروم عدة 

، اضرنرراؤوط، تحقيررو: شررعيب 149، ص1، جت ححِيب سححير أعححوم النححبو ، محمررد بررن أحمررد بررن عثمرران، الححِهب 
 م(. 1991 -هـ 1412)1مؤسسة الرسالة، ط

للم يررررين،                 ، دار العلررررم128، ص8ج، األعححححومخيررررر الرررردين بررررن محمررررود بررررن محمررررد الدمشررررقي، الزركلحححح ، و
 م(.2002) 15ط
 .189، ص1خاطر، موسوعة القدس والمسجد اضلصى، ج -2
 .72، ص2العليمي، اضنس الجليل، ج -3
 .190، ص1خاطر، موسوعة القدس والمسجد اضلصى، جو 
: وهو أرلون شان بن عبد هللا الدوادار الناصري، اضمير سيح الدين، ولي نيابة السرلطنة فري الرديار   رغون - 4

 . عاماَ 80المصرية ،  ار القدس ، وتوفي عن عمر 
 . 77، ص 14ابن كثير ، البداية والنًاية ، ج

 .191، ص1خاطر، موسوعة القدس والمسجد اضلصى، ج - 5
-، صردر عرن مؤسسرة التعراون2وهرو كتيرب رلرم  ،8، صالمسح   األقصح  المبحار ، د. يوسح سرعيد، النتش و

 م(.2002 -هـ 1423) ط المكتب الفني لبرنامج إعمار البلدة القديمة في القدس،
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وقىىد رىىدد هىى ا البىىاب فىىي ع ىىد السىىلطان الناصىىر محمىىد قىىالوون
1
 -هىىـ 737سىىنة ) 

م(1336
2

. وعلى الباب دفتان من الخشى  المز ىرف بىدا ل إحىداهما  و ىةه لتنةىي  

المرور
3
. 

 باب المطهرة -8

و ويىندي إلىى المتولىأه جد األقصىىويقع ه ا الباب في الوار ىة الغربيىة لسىاحة المسى

-هىـ665بىاب المط ىرسو وهىو بىاب قىدي  رىدد فىي الع ىد المملىوكي سىنة )ول ل  سمي 

م( 3.5رتفىاع )م(و وعلي، باب  شبي من دفتىين فىي إحىداهما  و ىةو والبىاب با1266

مترانتقريبا و وعرل، 
4
. 

 باب السلسلة والسكينة -9

مىن  دُّ عىاألقصىو لمن الرواق الغربىيو ويج يقع في الوار ة الغربية من ساحة المسجد 

بابىا  واحىدا   اوليسى وا بابينعّدهمة المندية إلى المسجد األقصىو ويمكن األبواب الرئيس

بمد لينو األول: باب السلسىلةو وقىد سىمي ب ى ا االسى ه لالعتقىاد بورىود سلسىلة كانىت 

باب هو المفتوحمعلقة في،و أو ربما لورود عالقة ما تربط، بقبة السلسلةو وه ا ال
5

. أما 

ح ه ا البىاب اآل ر: ف و باب السكينة يقع شمال باب السلسلةو وهو مالصق ل،و وال يفت

ىى ئإال فىىي حىىاالت الطىىوار فىىي الفتىىرس  انابىىالب اند هىى دك أو الجىىرورس القصىىوىو وقىىد رج

نو وهمىا م(و وهما بابان  شبيان لكىل واحىد من مىا دفتىا1203 -هـ 600األيوبية سنة )

مترين م( وعرل 4.5)بارتفاع 
6
. 

 باب المغاربة -10

د ىل   بباب النبيو وباب البراقه ألن التصىور أن الرسىول  ويعرف ه ا الباب أيجا  

 المسجد األقصى في رحلة اإلسراء من ه ا المكانو وسمي كى ل  بىاب المغاربىةه ألنى،

يوصل إلى حارس المغاربة غربي األقصى
7
 حيث إن ه ا الباب يقع في الزاوية  و

 

                                                           
م(، وحكرم 1285 -هرـ 684السلطان الناصر ، أحد س طين الممالير  فري مصرر، ولرد سرنة ) ميم  قووون: - 1

 م(.1340-هـ 741عة،  توفي مقتوالَ سنة )دولة الممالي  عدة فترات متقط
 .60، ص2العليمي، اضنس الجليل، ج

 .72، ص2العليمي، اضنس الجليل، ج -2
 .192، ص1خاطر، موسوعة القدس والمسجد اضلصى، جو 
 .193، ص1خاطر، موسوعة القدس والمسجد اضلصى، ج -3
 .194، ص1، جالمصدر السابو -4
 .9المبار ، صالنتشة، المسجد اضلصى و
 .195، ص1خاطر، موسوعة القدس والمسجد اضلصى، ج -5
 .9النتشة، المسجد اضلصى المبار ، صو
 .195، ص1خاطر، موسوعة القدس والمسجد اضلصى، ج -6
 .9النتشة، المسجد اضلصى المبار ، صو
 .72، ص2العليمي، اضنس الجليل، ج -7
 .197ص، 1خاطر، موسوعة القدس والمسجد اضلصى، جو
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الغربيىىة الجنوبيىىة لسىىاحة المسىىجدو وهىىو أصىىغر األبىىواب
1
وقىىد أعيىىد بنىىاؤه فىىي الفتىىرس  .

الىى ي قىىام بإنشىىاء األروقىىة  –المملوكيىىة فىىي ع ىىد السىىلطان الناصىىر محمىىد بىىن قىىالوون 

م(و وهىىو بىىاب  شىىبي 1336هىىـ/737 –م 1305هىىـ/707الغربيىىة فىىي الفتىىرس مىىا بىىين )

الشىمالية مسىجد صىغير يسىمى: مسىجد البىراقو بدفة واحدسو ويجاور الباب مىن الج ىة 

نفس ا مملوكي البناء ت  إنشاؤه في الفترس الم كورس آنفا  
2
. 

 الباب الذهبي )باب مغلق( -11

وسىىمي ب ىى ا االسىى ه لجمالىى، ورونقىى،
3

و ويكىىاد يكىىون البىىاب الوحيىىد فىىي الج ىىة الشىىرقية 

المسىىىلمون  الشىىىمالية للسىىىورو إال أنىىى، يورىىىد بىىىاب صىىىغير يسىىىمى بىىىاب الجنىىىائزو كىىىان

، فىىي تشىىييع الجنىىائز بعىىد الصىىالس علي ىىا فىىي المسىىجد األقصىىى إلىىى المقبىىرس نيسىىتخدمو

المجاورسو وهو باب صغير ال يستخدم حاليا  
4

. ورّدد في العصر األمىويو وهىو مكىون 

صالح الدين األيوبي من بابين وهما: باب الرحمة وباب التوبة. وت  إغالق ما في ع د 

ألسباب أمنية و ل  ومن القدسصليبيين البعد إ رار، 
5
. 

 الباب الواْد )باب مغلق( -12

وتعلوه قوس واحدس ويقع في الج ة الجنوبية قرب الزاوية الشرقية
6
. 

 الباب الملدوج )باب مغلق( -13

وهو من بابين ويقع في الج ة الجنوبية القبلية لسور المسجد األقصى
7
. 

 أو البوابة الثلثية )باب مغلق( الباب المثلث -14

لسىىور المسىىجد األقصىىى بعىىد البىىاب الواحىىدو وهىىو  -القبليىىة–ويقىىع فىىي الج ىىة الجنوبيىىة 

تعلو كاّل  من ا قوس ومنلف من نالنة أبواب
8

  . 

لىى أن ىا أنشىَت فىي العصىر األمىويو إاأل يرس المغلقةو تشير الدالئل  واألبواب الثالنة

التي ت  اكتشىاف ا رنىوب األقصىىو وال يورىد تىاريخ  ووهي تطل على القصور األموية

متفق علي، إلغالق ا
9
. 

                                                           
 .72، ص2العليمي، اضنس الجليل، ج - 1
اب، بيت المقدس والمسجد اضلصى، صو   .50شرة
 .197، ص1خاطر، موسوعة القدس والمسجد اضلصى، جو 
 .197، ص1خاطر، موسوعة القدس والمسجد اضلصى، ج - 2
اب، بيت المقدس والمسجد اضلصى، ص - 3  .50شرة
 .198، ص1لصى، جخاطر، موسوعة القدس والمسجد اض - 4
 .68، ص2العليمي، اضنس الجليل، ج - 5
 .198، ص1خاطر، موسوعة القدس والمسجد اضلصى، جو 
اب، بيت المقدس والمسجد اضلصى، ص - 6  .50شرة
 .202، ص1خاطر، موسوعة القدس والمسجد اضلصى، ج -7
اب، بيت المقدس والمسجد اضلصى، صو    .50شرة
 .202، ص1والمسجد اضلصى، جخاطر، موسوعة القدس  - 8
اب، بيت المقدس والمسجد اضلصى، صو    .50شرة
 .202، ص1خاطر، موسوعة القدس والمسجد اضلصى، ج - 9
اب، بيت المقدس والمسجد اضلصى، صو    .50شرة
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 هو مساطب المطلب الثالث : أروقة المسجد األقصى المبارك
يمتاز المسجد االقصى المبارك بأروقت، ومساطب، العةيمة والجميلة و وقد قسىمت هى ا 

 المطل  الى  فرعين :

 الفرع األول: أروقة المسجد األقصى المبارك

يتكىون مىىن سلسىىلة مىىن العقىودو تفىىتح إلىىى دا ىىل سىىاحات  والىرواق : هىىو ممىىر مسىىقوف

المسجد على شكل أقواس لخمة ومدببة
1

ن االمسجد األقصى رواقىو ويورد في ساحة 

 ن هما: اكبير

 : الرواق الغربياألول

يقىىع علىىى طىىول الوار ىىة الغربيىىة للمسىىجد األقصىىى مىىن بىىاب المغاربىىة إلىىى بىىاب و

 وبنىىي فىىي ع ىد السىىلطان الناصىىر محمىىد بىن قىىالوون علىىى عىىدس مراحىىلالغوانمىةو وقىىد 

( عقىدا  55هىـ(و ويتكىون الىرواق مىن )737 -هىـ 707 الل الفتىرس الواقعىة بىين سىنة )

لىىخما  ومىىدببا و وأرلىىية الىىرواق الغربىىي مبلّطىىة بىىالحجرو وهىىي ترتفىىع عىىن أرلىىية 

ساحة المسجد األقصى بدررتين أو نالث دررات
2
. 

 الشمالي : الرواقالثاني

أول رىزء  ئمىن سىاحة المسىجد األقصىىو وقىد أنشى ويقع على طىول الوار ىة الشىمالية

علىىو أرىىزاءه عىىدس مىىدارسو وأرلىىيت، مبلطىىة بىىالحجرو وهىىي تهىىـ(و و610منىى، سىىنة )

ترتفع عن مستوى ساحة األقصى دررة أو دررتينو وقىد أغلىق حىديثا  رىزء كبيىر مىن 

ة لطالب القدسالعقود بجدر باطونيةه لتستخدم كغرف دراسي
3
. 

 الفرع الثاني : مساطب المسجد األقصى 

ىىدج  مىىن مىىادس سىىط و ورمع ىىا مسىىاط و َويجقَىىالج : الَمُسىىطَبةج والِمسىىطَبة لغىىة: َكاِن يَُقعج للىىدُّ

النىىاسج َعلَُيىىِ، مسىىطبة و قَىىاَل: َسىىِمُعتج َ لِىىَ  ِمىىُن اُلَعىىَربِ 
4
واسىىتخدمت بالصىىاد أيجىىا:  و

و وهىىو مكىىاٌن مجم َىىد مرتفىىع قلىىيال  َمُصىىطَبة و ِمُصىىطَبةو ورمع ىىا  َمُصىىطبات وَمصىىاِط ج

يجقعد علي،
5
. 

 

                                                           
 .296، ص1خاطر، موسوعة القدس والمسجد اضلصى، ج -1
 .60، ص2العليمي، اضنس الجليل، ج -2
 .296، ص1القدس والمسجد اضلصى، جخاطر، موسوعة و
 (.61-60، ص)2العليمي، اضنس الجليل، ج -3
 . 297، ص1خاطر، موسوعة القدس والمسجد اضلصى، جو

 . 481وشراب ، بيت المقدس والمسجد اضلصى ، ص
 .467، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج - 4
، 1063، ص)2، جاللقح  العربيح  المعاصحرةمع حم د. أحمد مختار عبد الحميد بمسراعدة فريرو عمرل،  عمر، - 5

 م( . 2008 -هـ  1429)1( ، عالم الكتب ، ط1293
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شىكل مربىع أو مقام من الحجىر علىى  وبناء مرتفع عن سطح ساحة المسجد اصطالحا:

يصعد إلي ا غالبا  بوساطة دررتين أو نالنىةو وعلىى األغلى  يكىون للمسىطبة  ومستطيل

تستخدم لعقد حلقات العل تجاه القبلةه للصالس علي او كما محراب صغير يحدد ا
1
 . 

ويورد في ساحات المسجد األقصى مساط  كثيرس
2

و يصل عددها إلى أربع وعشىرين 

سارد وطابعا  مميزا  للمسجد األقصى عن سائر م وألفت منةرا  رماليا  رائعا   ومسطبة

المىاء المورىودسو وأنشىئ بىالقرب مىن األبىواب وسىبل  العال و وهى ه المسىاط  موزعىةٌ 

معةم ا في الفترتين المملوكية والعثمانية
3
. 

وفىىي هىى ه األيىىام أصىىبحت مسىىاط  حلقىىات العلىى  رمىىزا  للىىدفاع عىىن قدسىىية المسىىجد 

األقصى المبارك أمام محاوالت الي ود اقتحام المسجد وهدم،و وبنىاء ال يكىل المزعىوم 

على ه ه المساط  يتصىدون ل ى ه  مكان،و حيث يراب  طلبة العل  من الشباب والفتيات

 نت اكات الةالمة.اال

 وأبرز ه ه المساط :

: مسطبة البصيري أوالا 

تقع بين سبيل البصىيري وسىبيل الشىيخ بىدير فىي الج ىة الغربيىة مىن سىاحة األقصىى و 

وقىد تى  بناؤهىىا زمىن الةىاهر بيبىىرس
4
عىىالء م(و أنشىىأها األميىر 1260- هىـ658سىنة ) 

الدين البصير
5

( م1397 -هىـ  800)  في ىا محىراب سىنة و وانشىئسىميت باسىم، ول اه 

ولع في منتصف الج ة الجنوبية للمسطبة
6
. 



                                                           
 .312، ص 1خاطر، موسوعة القدس والمسجد اضلصى، ج - 1
 . 60، ص 2جاضنس الجليل بتاريخ القدس والخليل ، العليمي ، - 2
 .312، ص 1خاطر، موسوعة القدس والمسجد اضلصى، ج - 3
م( ، ينتمري إلرى اضتررا  ، ضرخم 1228 -هرـ 625هرو ركرن الردين البندلرداري ، ولرد سرنة ) :الظاهر بيبرس - 4

في عًد الممالي  ، فاشتران أمير من الممالي  اسرم  البندلرداري مرن سروو  مملوكاَ  الجثة أسمر البشرة ، كان عبداَ 
الركين لًرم الممالير  وسر طينًم ، وكران أحرد  دمشو ، وألحق  اضمير بالممالي  السرلطانية ، أصرب  مرن أهرم  لرادة

سر مية ، مرن شريوخ  الخضرر برن أبري بكرر برن موسرى الفضرل فري إيقراح الحمر ت الصرليبية وتحريرر الرب د اإل
 م( .1277 -هـ 676العدوي ، توفي سنة )

، 14المقدمرة ، ص ،  ، سير أعحوم النحبو ، شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن لااْيما  الِهب 
 م(. 1985 -هـ  1405) 3مؤسسة الرسالة، ط تحقيو مجموعة من المحققين بإشراح الشيخ شعيب اضرناؤوط،

 ، من سلسلة مشاهير لادة اإلس م  ، الظاهر بيبرس ون اي  اليروب الصليبي  ال  يم ، بسام  والعَسل   
 م( . 1981 -هـ 1401)1روت ، ط(، دار النفا س / بي22 -16، 11،  9،  5، ص )11كتاب رلم 

را :  عو  ال ين البصير )األعم ( - 5 اء ، لامَّ ررا راِبر اْضُما رانا مرن أكا رالِِحي النجمري ، كا ابرن إيدلردي برن عبرد هللا الصَّ
يْ ل  فعمرن وثمرن وعمل ناظراَ  ،لشريحأضرة أالااما بالقدس ا ما را انا نااظر اْلحا كا اِهر بيبرس ، وا ام الظَّ رام إِن ِفي أايَّ لرى أايَّ

اَطا ِببااب النَّاظر و ثاراَ  الح مراسيم  ، أنش  بالقدس الشريح ِربا انا مًيبا الا تخا ْنُصور ل وون ، كا ةَ  اْلما نا سا   حا
ة ْخرا روبلط صحن الصَّ فِسر ِ ، طيب وحسرن السريرة ، كا اشرر اْضُُمرور ِبنا ال سرنة )انا ُيبا روَّ هرـ( 693، تروفةي ِفري شرًر شا
دفن برباط  ِببااب ا  لنَّاظر بالقدس .وا

 . 394، ص 2العليمي ، اضنس الجليل ، ج
 (.313 -312، ص )1خاطر، موسوعة القدس والمسجد اضلصى، ج - 6
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 مسطبة سبيل الشيخ بدير:  ثانياا 

وأنشىَت فىي الفتىرس المملوكيىةو وهىي  وتقع في الج ة الغربيىة لسىاحة المسىجد األقصىى

إطىار حجىري باسىتثناء المحىرابو وكى ل  يورىد  من ا مستطيلةو وعلى الج ة الجنوبية

إطار حجىري مىن الج ىة الشىمالية والتىي تحتىوي علىى تجويىف يورىد بى، سىبيل المىاءو 

نامرتفعة بمقدار مدماكين ول ا دررتوالمسطبة 
1
.

 مسطبة سبيل سليما   : ثالثاا 

تقع أمام باب العت 
2
و في الج ة الشمالية لسىاحة المسىجد األقصىى و أنشىَت فىي الفتىرس  

سىىىليمان القىىىانوني و وهىىىي مسىىىتطيلة ع ىىىد م( فىىىي  1536-هىىىـ 943العثمانيىىىة سىىىنة )

ومتعامىىدس مىىع اتجىىاه القبلىىة و ول ىىا محىىراب فوقىى، حجىىر يحمىىل اسىى  السىىلطان و وترتفىىع 

ل ماء بمقدار نالنة مدامي  و ويستغل المحراب من الج ة األ رى كسبي
3
.

 

 : مسطبة قبة سليما   رابعاا 

س العثمانيىىة تقىىع فىىي الج ىىة الشىىمالية لسىىاحة المسىىجد األقصىىىو وتىى  إنشىىاؤها فىىي الفتىىر

وهىي مسىتطيلة موازيىة التجىاه  ون ا تقع بالقرب من قبىة سىليمانوسميت ب  ا االس ه أل

   القبلىىةو ويورىىد في ىىا محىىراب وسىى  الج ىىة الجنوبيىىةو وترتفىىع بمقىىدار  مسىىة مىىدامي و 

وال يورد ل ا درج
4
. 

 : مسطبة الكرك  خامساا 

تقع في الج ة الجنوبيىة الشىرقية للصىخرس المشىرفةو ول ىا محىرابو وبنيىت فىي الفتىرس 

علي ىىا يمكنىى، رؤيىة الجبىىال الشىىرقية لن ىىر  العثمانيىةو وسىىميت ب ىى ا االسى ه ألن الواقىىف

التي في ا ربال الكرك واألردن
5
.

 : مسطبة الكأس  سادساا 

ة  سىىار الكىىأسو  أمىىام الوار ىىة الرئيسىىتقىىع فىىي الج ىىة الجنوبيىىة لسىىاحة المسىىجد علىىى ي

لمبنى المسىجدو وتعىود إلىى الفتىرس العثمانيىةو وهىي علىى شىكل مسىتطيل ومتعامىدس مىع 

اتجاه القبلة
6
 . 
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 .319، ص 1خاطر، موسوعة القدس والمسجد اضلصى، ج  -6
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 هومآذن المطلب الراب  : قباب المسجد األقصى المبارك

ومما يزيد المسجد األقصى المبىارك رمىاال  وب ىاء  وهيبىة  قبابى، الموزعىة فىي سىاحات،و 

 ومآ ن، الشامخة المحيطة بسوره الم ي  .

 وقد قسمت ه ا المطل  إلى فرعين : 

 الفرع األول : قباب المسجد األقصى

وقجبَ  و ويمكن تعريف ا بأن ا : بنىاء دائىري علىى شىكل نصىف كىرس والقبة رمع ا قِباب 

تقريبا  مجَوف تقام فوق مسطح و وقد ترتفع عن المسطح برقبة مجلعة أو دائرية
1
. 

( قبىىة15ويبلىىغ عىىدد القبىىاب المورىىودس فىىي سىىاحات المسىىجد األقصىىى )
2
موزعىىة فىىي  و

وقىد أنشىَت هى ه وعلى صىحن الصىخرس المشىرفةو  وساحات المسجد األقصى المبارك

من الفترس األموية وحتى العثمانية القباب في فترات زمنية مختلفة ابتداء  
3
. 

وهىي ترمىز لىى كرى أو مناسىبة دينيىىةو مثىل حادنىىة اإلسىراء والمعىىراج كقبىة الصىىخرسو 

وتسىىتخدم القبىىاب للصىىالس ولحلقىىات العلىى  والتىىدريسو واالرتمىىاع والعبىىادس والىى كرو 

تبىرز فيى، مالمىح الفىن جد األقصى روا  إسالميا  رائعا  و وتجفي القباب في ساحة المس

سالمي العريقالمعماري اإل
4
 . 

 ومن أبرز ه ه القباب : 

 : قبة الصخرة المشرية  أوالا 

إن الناظر لقبة الصخرس ومسجدها لينب ر بجمال ىا وسىحرها وتناسىق ا وروعت ىاو ف ىي 

إلسالميةومعل  بارز في تاريخ العمارس ا وآية في الفن ال ندسي
5
. 

ورصىد  وما استشىار المسىلميند األمىوي عبىد الملى  بىن مىروان بعىدوقد بناها فىي الع ى

وانت ى البنىاء سىنة  وهـ 66شروع في بنائ ا سنة نائ ا  راج مصر سبع سنينو وت  اللب

هـو وقد بنيت فوق صخرس بيت المقدس 72
6
. 

 

                                                           
 . 743،  2أنيس ، المعجم الوسيط ، ج - 1

 . 206، ص 1وخاطر، موسوعة القدس والمسجد اضلصى، ج
 . 382شراب ، بيت المقدس والمسجد اضلصى ، ص - 2
 .206، ص 1خاطر، موسوعة القدس والمسجد اضلصى، ج - 3
 .206، ص 1خاطر، موسوعة القدس والمسجد اضلصى، ج - 4
 .90يوسح ، بيت المقدس من العًد الراشدي وحتى نًاية الدولة اضيوبية، ص  - 5
 .208، ص1خاطر، موسوعة القدس والمسجد اضلصى، ج - 6
 .93يوسح ، بيت المقدس ، ص و
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هىـ(و 492المقدس سنة )وقد تعرلت قبة الصخرس لأل ى عندما احتل الصليبيون بيت 

 لسيد العةي (و فىانت كوا قدسىيت اوحيث قاموا بتحويل ا إلى كنيسة عرفت باس  )هيكل  ا

وولعوا في ا الصىور والتمانيىلو ورفعىوا الصىلي  علىى ظ رهىاو  وا فوق ا م بحا  وبنوُ 

فحىرر  وبعىد مىا يقىرب قرنىا  مىن الزمىان )رحمى، هللا(حتى رىاء صىالح الىدين األيىوبي 

هىىـ( وط ىىر المسىىجد األقصىىى وقبىىة الصىىخرس مىىن دنىىس الصىىليبيينو 583) القىىدس سىىنة

والصىور والتمانيىلو وقىام فأعاد الصخرس إلى ما كانت علي،و وأزال المى بح والصىلي  

وردد ت هي  القبة من الدا ل حس  ما نجده اليوم وبترميم ا
1
. 

 : قبة السلسلة / يي العهد األموي ثانياا 

تقع قبة السلسلة إلى الشرق من قبة الصىخرس المشىرفةو مقابىل البىاب الشىرقي المسىمى 

هىىـ(و وهىىي 68 -هىىـ 65بىىاب داودو وقىىد أنشىىأها الخليفىىة عبىىد الملىى  بىىن مىىروان سىىنة )

نمىىو ج لقبىىة الصىىخرس المشىىرفة مىىع ورىىود ا تالفىىات متعىىددس و ممىىا يىىدل علىىى أن قبىىة 

بدون ردران رانبية  -الجوان  الصخرس طّورت عن ه ه القبة و وهي مفتوحة 
2
. 

 : قبة المعراج/ يي العهد األيوبي ثالثاا 

لتخليىد  ة على بعد بجعة أمتار من او و لى قبة الصخرس المشرف يّ وهي تقع شمال غرب

علىى يىد األميىر عىز الىدين و وقىد أنشىَت  ىإلى السىماوات العلى  كرى معراج النبي 

عمىىىرو يأبىىى
3
وعثمىىىان الزنجبيلىىىي 

4
      هىىىـ( فىىىي ع ىىىد الملىىى  597متىىىولي القىىىدس سىىىنة ) 

بكر يسيف الدين أب
5

و وهي مثمنة الشكل
6

  . 

 

 

                                                           
 (.226 -225، ص )1، موسوعة القدس والمسجد اضلصى، جخاطر - 1
 (.108-107يوسح، بيت المقدس، ص) -2
 .232، ص1خاطر، موسوعة القدس والمسجد اضلصى، جو 
، ولد سنة عز ال ين أبو عمرو -3 ، الحنبلية مشقية    ،هـ567: هو عثمان بن أسعد بن المنجى ْبن أاِبي البركات، الدة

ْينة، وكران كا مراٍل وثرروة، ويتعرانى وسمع بمصر من  ، وببرداد من ابن بروال، وعبرد الوهراب ابرن ُسركا الُبوِصيرية
 هـ.641التجارات والمعاملة ، وتوفي سنة 

اضع م، ج فيات المشاهير وا وا  .386،ص14الكهبي،  تاريخ اإلس م وا
انا عثمان الزن بيل -4 ين كا لية ال نجبيلي يلقب بع  الدة رعا شرمس : هو عثمان بن عا اء الَّكين لدُموا ما را من جملاة اْضُما

اد واستخلح ال نجبيلري علرى عردن  ا لبر ثمَّ عا الدولة توران شان بن أايُّوب ِحين لدم اْليمن فالبر توران ِفي اْليمن ما
 ونواحيًا.

(، 463-461، ص)1، ج السحلو  فح  طب حال العلمحا  والملحو ، محمد برن يوسرح برن يعقروب ، ال ن ي اليمن 
 (.1995)2حقيو: محمد بن علي بن الحسين اضكوع الحوالي ، مكتبة اإلرشاد/صنعاء،  طت
ين أَُبو بكر -5 روب، ولرد بمدينرة بعلبر  سيف ال   ين ُيوُسرح برن أايُّ ح الردة ر ا ان صا رْلطا ين أاِخير  السُّ : اْبن اْضاِمير نجم الدة

 سنة. 18لمل  العادل، وكانت مدة تولي  مصر هـ  ولقب با596عليًا، تولى المل  سنة  هـ وأبون نا باَ 534سنة 
محور  اللطافح  فح  محن ولح  السحلطن  ، أبو المحاسن يوسح برن تررري برردي برن عبرد هللا،  ماا ال ين الظاهري

 تحقيو: نبيل محمد عبد الع ي  أحمد، دار الكتب المصرية/القاهرة، بدون م.ط. (،12-10، ص)2، جوالخوف 
 .109يوسح، بيت المقدس، ص -6
 (.237-236، ص)1خاطر، موسوعة القدس والمسجد اضلصى، جو 
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 ملوكي ، وتسمى: منبر برها  الدينالميلا  / يي العهد الم: قبة رابعاا 

عود بدايىة تأسيسى ا إلىى الفتىرس األيوبيىةو تي الج ة الجنوبية لصحن الصخرسو وتقع فو 

حيث كان المنبر ال ي تعتلي، من الخش  يحمل على عجالتو ولكن، استبدل في الفتىرس 

          المملوكيىىىىة بمنبىىىىر آ ىىىىر مىىىىن الر ىىىىام والحجىىىىرو و لىىىى  علىىىىى يىىىىد قالىىىىي القجىىىىاس 

برهان الدين
1
 .

2
 

خاصىةو مثىل: صىالس الجمعىة وكان ه ا المنبر يستخدم للخطابة في المناسبات الدينية ال

والعيدينو وصالس االستسقاءو وك ل  لتسميع المصلين في الصلوات الخمس
3
. 

 يي العهد العثماني / قبة النبي:  خامساا 

وتقع على بعد عدس أمتار من الج ة الشمالية الغربية لقبة الصخرس المشىرفةو ف ىي بىين 

هىـ( فىي 945األولىى سىنة )قبة الصخرس وقبىة المعىراجو وبنىي المحىراب فىي المرحلىة 

هىـ( فىي 1261ع د السلطان سليمان القانونيو وبنيىت القبىة فىي المرحلىة الثانيىة سىنة )

ع د السلطان عبد المجيد بن محمود الثاني
4
.

5
   

وهي تتألف من نمانية أعمدس ر امية أسىطوانية  ات تيجىان مجىلعةو وتحت ىا محىراب 

مي علىى ارتفىاع نصىف متىر رس  في األرل بىالحجر األحمىرو محىاط بمحىراب ر ىا

تقريبا  
6
. 

 : مآذ  المسجد األقصى المبارك الفرع الثاني

لقاعىىدس التىىي يقىىوم علي ىىا البنىىاء المكىىان المخصىىم لىىأل انو وتتكىىون مىن ا هىىي المَ نىة:

الجس و ومن الشرفات التي يقف علي ىا المىن ن للنىداء للصىالسو ومىن مكونات ىا أيجىا  و

تأ ىى  الىىدا ل علىىى سىىلّ  لىىولبي للصىىعودو وعنىىق القبىىة و والقبىىة وال ىىاللو وتحتىىوي مىىن 

المَ نة شكال  مربعا  أو أسطوانيا  أو مخروطيا  
7
. 

                                                           
: لاضي القضاة أبو إسحاو إبراهيم بن جماعة الكناني المقدسي ، لاضي مصر والشرام، ال اا  برهان ال ين - 1

 م( .1388 -هـ 790توفي سنة )،  كان مدرساَ في المدرسة الص حية، وخطيباَ بالمسجد اضلصى المبار 
، 3ات والنشرر / بيرروت ، ط ، المؤسسة العربيرة للدراسر 369، ص الم صا ف  تاريل ال  س،  عارف العارف
 .بدون س.ط

 (.248-247، ص)1خاطر، موسوعة القدس والمسجد اضلصى، ج -2
 .248، ص1خاطر، موسوعة القدس والمسجد اضلصى، ج -3
برن السرلطان محمرود خران، ولرد سرنة  : هرو السرلطان الررا ي عبرد المجيرد خرانعب  الم ي  بن ميمو  الثحان  - 4

 هـ .1277سنة، حتى وفات  سنة  22هـ لمدة 1255هـ ، تولى السلطنة بعد موت والدن سنة 1237
،         يليححح  البشحححر فححح  تحححاريل ال حححرن الثالحححث عشحححر، عبرررد الرررر او برررن حسرررن برررن إبرررراهيم الدمشرررقي، البيطحححار
 م(.1993-هـ1413)2صادر/بيروت، ط (، حقق : حفيدن محمد بًجت البيطار، دار1036 -1030ص)

 (.251-250، ص)1خاطر، موسوعة القدس والمسجد اضلصى، ج -5
 (.110-109ويوسح، بيت المقدس، ص)

 .252، ص1خاطر، موسوعة القدس والمسجد اضلصى، ج -6
 . 448وشراب ، بيت المقدس والمسجد اضلصى ، ص

 .264، ص1خاطر، موسوعة القدس والمسجد اضلصى، ج -7



49 
 

أبيى، هو زياد بن ووأول من بناها في اإلسالم ورعل ا رزءا  من المسجد
1

عامىل معاويىة 

م( في البصرس665 -هـ 45على العراقو و ل  سنة )
2
. 

بنيىىت فىىي الغالىى  مىىع بنىىاء المسىىجد  وويورىىد للمسىىجد األقصىىى المبىىارك أربىىع مىىآ ن

األقصىىى فىىي أيىىام عبىىد الملىى  بىىن مىىروانو إال أن المىىآ ن المورىىودس حاليىىا  بنيىىت علىىى 

موزعىىىة علىىىى أطىىىراف  أنقىىىال المىىىآ ن األولىىىىو و لىىى  فىىىي الع ىىىد المملىىىوكيو وهىىىي

وليست مورودس في مبنى المسجد األقصى أو قبة الصخرس والساحات
3
. 

كما أن ا تشمل  ووه ه إشارس إلى أن مساحة المسجد األقصى تشمل الساحات المكشوفة

المباني المسقوفةو وهي تتركز في الج ة الشمالية والغربيىة ه ألن سىكان مدينىة القىدس 

يتركزون في هاتين الج تين
4
. 

 هي: والمآ ن األربع

 مئذنة باب المغاربة )الفخرية(: -1

الفخريىةه نسىبة بيىة لسىاحة المسىجد األقصىىو وسىميت وتقع فىي الزاويىة الجنوبيىة الغر

للقالي شرف الدين عبد الرحمن بن الصاح  فخر الدين الخليلي
5
.
 6

 

م(و 2.5وقطىىىر رسىىىم ا ) وم(23.5أصىىىغر مىىىآ ن األقصىىىىو ويبلىىىغ ارتفاع ىىىا ) دُّ وتعىىى

م(و يصىعد إليى، بوسىاطة شىاح  5.5ويرتفع باب المَ نة عن مستوى األرل حوالي )

درج حجري
7
. 

 

 

 

                                                           
رن، وأسرلم فري عًرد أبري يرولرم  م(، أدر  النبري 622 -هرـ 1: هو من أهل الطا ح ولرد سرنة )زيا  بن أبي  - 1

ن معاويرة العرراو، وهرو أول مرن ن علي بن أبي طالب إمررة فرارس وبكر، وهو من الوالة القادة الفاتحين ، والة  والة
   وترروفي بررالعراو سررنة ومحررا عنًررا اسررم الررروم ونقوشررًم، ،ونقررال عليًررا لفررظ الج لررة ،ضرررب الرردنانير والرردراهم

 م(. 673 -هـ 53)
 . 53، ص3ج ال ركلي، اضع م ،

 .264، ص1خاطر، موسوعة القدس والمسجد اضلصى، ج -2
 . 452شراب ، بيت المقدس والمسجد اضلصى ، ص   - 3
 .66، ص2العليمي، اضنس الجليل، ج - 4
 .264، ص1اضلصى، جخاطر، موسوعة القدس والمسجد و 
عبد الرحمن بن الصاحب،  أشرح على بناء م كنة باب المراربرة؛ حيرر كران يشررل  هو فخر ال ين الخليل : - 5

م( فرري العًررد 1278 -هررـ 677وكلرر  سررنة ) ،وظيفررة نرراظر للمسررجد اضلصررى والمسررجد اإلبراهيمرري فرري الخليررل
 المملوكي.

  .265، ص1خاطر، موسوعة القدس والمسجد اضلصى، ج 
 .66، ص2العليمي، اضنس الجليل، ج 6- 
 .265، ص1خاطر، موسوعة القدس والمسجد اضلصى، جو 
 .266، ص1خاطر، موسوعة القدس والمسجد اضلصى، ج - 7
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 مئذنة باب السلسلة: -2

وتقىىع فىىي الوار ىىة الغربيىىة للمسىىجد األقصىىى إلىىى الشىىمال مىىن بىىاب السلسىىلةو وسىىميت 

م( فىي 1329 - هىـ730ب ل ه نسىبة لبىاب السلسىلةو ويررىع بناؤهىا الحىالي إلىى سىنة )

 ولىلع البىدن وم(35ع د السلطان المل  الناصر محمد بن قىالوونو ويبلىغ ارتفاع ىا )

م(و مىىع العلىى  بىىأن القاعىىدس لىىمن بنىىاء المدرسىىة 4م(و بينمىىا يبلىىغ لىىلع القاعىىدس )2)

األشرفية
1
. 

 مئذنة الغوانمة: -3

بىىاب  وهىىي فىىي الج ىىة الشىىمالية الغربيىىة للمسىىجدو وسىىميت ب ىى ا االسىى ه لكون ىىا عنىىد

شىرف الىدين عبىد وأتقن ا عمارسو وقد بناها القالىي  الغوانمةو وهي أعة  المآ ن بناء  

هـ697و وقد باشر بناءها سنة فخر الدين الخليليالصاح  الوزير الرحمن بن 
2
. 

 مئذنة باب األسباط: -4

تقع على الج ة الشمالية من المسجد بين باب األسباط وباب حطةو وهي أظرف ا شىكال  

وأحسن ا هيبة
3

و وقد بناها السيفي قطلو بغا
4
 هـ.769سنة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .67، ص2العليمي، اضنس الجليل، ج -1
 .268، ص1خاطر، موسوعة القدس والمسجد اضلصى، جو
 .67، ص2العليمي، اضنس الجليل، ج -2
 .67، ص2العليمي، اضنس الجليل، ج -3
ناظر المسجد اضلصى والمسجد اإلبراهيمي، وهو نا ب السرلطة بالقردس الشرريح فري عًرد  قطلو بقا: السي   -4

 المل  شعبان بن حسين.
 (.68-67، ص)2العليمي، اضنس الجليل، ج
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 أبرز المساند التابعة له المطلب الخامس :

وعمىل  وأول من اهت  بالمسجد األقصىى الخليفة الراشد سيدنا عمر بن الخطاب  دُّ عَ يج 

أنى، لى  يبىَق مىن  الى ي يبىدو وحينما بنى الجامع القبلي في رنوب المنطقة وعلى تطويره

قعيحتمل أن ا كانت متوفرس في المو ه ألن، بني من مواد بسيطة آناره شيئ
1
. 

و حيىث قىام العناية بالمسجد األقصى المبىارك )رحم، هللا(ن  تابع عبد المل  بن مروان 

 -هىىـ 86م( إلىىى سىىنة ) 685 - هىىـ65بعمىىل مشىىروع لىىخ  وكبيىىر اسىىتمر مىىن سىىنة )

م( إلىىى سىىنة  705 -هىىـ 86مىىن ابنىى، الوليىىد مىىن سىىنة )و وأكمىىل هىى ا المشىىروع زم(705

وفىىتح  وقصىىى ا المشىىروع بنىىاء أسىىوار المسىىجد األم( و وأبىىرز معىىال  هىى715 -هىىـ 96)

وعمل تسويات عةيمة  ومجموعة من األبواب
2
. 

 وه ه التسويات تتكون من مستويات نالنة : 

بالتسىوية  المصىلى المروانىي المعىروف قىديما   ويج ّ  ووهو األرلي المستوى األول :

 الشرقية و واألقصى القدي و ومسجد البراق .

 ويج  الجامع القبلي . المستوى المتوس  :

ويج  مسجد قبة الصخرس  المستوى األعلى :
3
. 

 لفرع األول  : وهو المستوى األولا

 ويج  األماكن اآلتية :

الجنوبيىة الشىرقية للمسىجد وومسىتواه تحىت ويقىع فىي الزاويىة المصلى المرواني :  -1

سطح الجامع القبلىي يجنىزل إليى، بىدرج و ويحتىوي علىى قواعىد وأعمىدس كبيىرس وأقىواس 

مىىا اتج نىىا للشىىرق و ويمكىىن كل تىىنخفض تىدريجيا   وواسىعة و وأرلىىية صىىخرية التكىىوين

و لى  مىن بدايىة  وبعض ه ه األعمىال يعىود لفتىرس العصىر األمىوي والعباسىي نّ إالقول 

وحتى القرن العاشر الميالدي  ولقرن السابع الميالديا
4
 . 

ويتحد حائطاه الجنوبي والشىرقي مىع حىائطي المسىجد األقصىى المبىاركو وهمىا كى ل  

حائطىىا سىىور البلىىدس القديمىىة فىىي مدينىىة القىىدس المحتلىىة و وقىىد بنىىاه األمويىىون كتسىىوية 

معماريىة ل جىىبة بيىىت المقىىدس األصىىلية المنحىىدرس ر ىىة الجنىىوب ه حتىىى يتسىىنى البنىىاء 

ى أرلىية مسىتوية وأساسىات متينىة ترتفىع فوق قسم ا الجنوبي األقىرب إلىى القبلىة على

 لمستوى القس  الشمالي و ويررح أن يكون قد بجني قبل الجامع القُِبلي و وأن، استخدم 

                                                           
 . 13النتشة ، المسجد اضلصى المبار  ، ص - 1
 (.14 – 13، ص)المصدر السابو - 2
 . 5، ص2، كتيب رلم المصدر السابو - 3
 ( . 644،  640،  638،  633الفني ، المسجد اضلصى والصخرة المشرفة ، ص )  - 4
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علىىى  قائمىىا   حجريىىا   رواقىىا   16للصىىالس ريثمىىا يىىت  بنىىاء هىى ا الجىىامع و ويجىى  المصىىلى 

بىر مسىاحة أك دُّ دونى  و  ويعى  4.5دعامات حجرية قويةو ويمتد على مساحة تبلىغ نحىو 

مسقوفة في المسجد األقصى المبارك حاليا  
1

  . 

يرسو وعندما احتل الصليبيون بيت المقدس حولوه إلىى إسىطبل لخيىول  و ومخىزٍن للى  

 آنار الحلقات التي حفرت في أعمدس المصلىه  ال تزالوأسموه إسطبالت سليمان . و

لرب   يول   مورودس . وبعد تحرير بيت المقىدس أعىاد صىالح الىدين األيىوبي تط يىر 

المصلى المرواني وإغالق، 
2
. 

التساع ساحات األقصى العلويّىةو  لسنوات طويلةو نةرا   وظل المصلى المرواني مغلقا  

م سارعت لجنة الوقىف 1981وقلة عدد شاّدي الرحال إلى المسجد المبارك. وفي عام 

 مي في القدس إلى القيام بأعمال في موقع المصلى المرواني و حيث نقلت رزءا  اإلسال

في أرليات،  من األتربة والردم ال ي كان مورودا  
3
.
 

 

ات أطلقت الحركة اإلسالمية في الدا ل الفلسطيني ورئيس ا الشيخ يوفي مطلع التسعين

رائد صالح
4
مراحىل عىن طريىق ونف  العمل على  ،ووترميممبادرس إلصالح المصلى  

األوقىاف ولجنىة وتحىت إشىراف هيَىة  ومنسسة األقصى إلعمىار المقدسىات اإلسىالمية

و فىت  تبلىي  أرلىيت، وتأهيلى، وفتحى،  عمار والتىراث فىي المسىجد األقصىى المبىاركاإل

هىـ( ه ب ىدف حمايتى، مىن مخطى  كىان ي ىدف إلىى 1417 -م  1996للصالس في سىنة )

هىى ا العمىىل ألىىخ   يجَعىىدُّ ن نىى  االسىىتيالء عليىى،و وتمكىىين الي ىىود مىىن الصىىالس فيىى، و ومىى

السنين عشراتمشروع عمراني في المسجد األقصى المبارك من  
5

  . 

                                                           
 . www.wikipedia.orgالموسوعة الحرة )الويكيبيديا(   - 1

وعن اإلنترنت ، مولع جريدة الديوان  تحرير أ. سامي محمود ، مقال بعنوان : أطمراع يًوديرة جديردة لديمرة فري 
 .   www.aldiwan.orgالمصلى المرواني 

، مركرر  القرردس  475، ص التسححوي  الشححرقي  للمسحح   األقصحح  )المصححل  المروانحح (، د. إبررراهيم ،  ال نحح  - 2
 م .1997لألبحار / القدس ،ط 

 ( .648،  642،  639،  634الفني ، المسجد اضلصى والصخرة المشرفة ، ص ) و
 . www.wikipedia.org والموسوعة الحرة

 . 648الفني ، المسجد اضلصى والصخرة المشرفة ، ص  - 3
اإلنترنت ، مولع جريدة الديوان  تحرير أ. سامي محمود ، مقال بعنوان : أطمراع يًوديرة جديردة لديمرة فري وعن 

 .  www.aldiwan.org ،المصلى المرواني
ي أم الفحرم : هو الشيخ را د ص ح سليمان أبرو شرقرة محاجنرة ، الملقرب بشريخ اضلصرى ، ولرد فررا   صوح  - 4

م ، حصل على شًادة البكالوريوس في الشريعة اإلس مية من جامعة الخليل ، نشط في مجال الدعوة 1958عام 
وأبرر  لادتًرا ، لر  دور  48س مية منك كان في المرحلة الثانوية ، من مؤسسي الحركة اإلس مية في منراطو اإل

 ا ، واعتقل لدى سلطات االحت ل عدة مرات.بار  في الدفاع عن المسجد اضلصى والمقدسات وإعماره
 . www.wikipedia.orgالمصدر: الموسوعة الحرة )الويكيبيديا(  

 . www.wikipedia.orgالموسوعة الحرة  - 5
تحرير أ. سامي محمود ، مقال بعنوان : أطماع يًودية جديدة لديمرة فري   ،وعن اإلنترنت ، مولع جريدة الديوان

 .  www.aldiwan.org، المصلى المرواني 

http://www.wikipedia.org/
http://www.aldiwan.org/
http://www.wikipedia.org/
http://www.aldiwan.org/
http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
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وكىىان نجىىاح المسىىلمين فىىي فىىتح بىىوابتين عمالقتىىين مىىن بوابىىات المصىىلى المروانىىي 

مو وبنىىاء دَرٍج كبيىىر دا ىىل األقصىىى يقىىود إلىىى هىى ه 2000 أيىىارالشىىمالية الجىىخمة فىىي 

ي فترس زمنية وريزسو سببا  في إنىارس حفيةىة سىلطات االحىتالل الصى يوني البواباتو ف

التي كانت تخط  للسيطرس على المكان
1
. 

عىىاني كثيىىر مىىن أعمىىدس المصىىلى المروانىىي وردرانىى،و  اصىىة فىىي رواقىى، األ يىىر يو

المالصىىق للجىىدار الشىىرقي للمسىىجد األقصىىى المبىىاركو وكىى ل  سىىقف،و مىىن تصىىدعات 

بسىىب  تسىىرب  هنتيجىىة تىىراك  ترسىىبات مىىن األوسىىا  واألتربىىة  طيىىرس ت ىىدده باالن يىىار

يحةىره المحتلىون فىي إطىار حصىاره  المتواصىل  عىارال   ا يتطل  ترميمىا  الرطوبةو م

م1967للمسجد األقصى المبارك األسير من  
2
. 

و بسي  معقود يقع في الج ىة الغربيىةمبنى  هوونام  المغاربة أو مسجد البراق :  -2

عنىدما د ىل المسىجد األقصىى وتسىل   بىن الخطىاب  ء سىيدنا عمىروية ر أن، من بنا

مفاتيح القدس
3

و وقد كان مخصصا للحجاج القىادمين مىن المغىرب ول ى ا ه أطلىق عليى، 

والبىاب بىاب البىراق و وهى ا البىاب  ومسىجد البىراق اس  باب المغاربىة و ويسىمى أيجىا  

يرب  الحائ  الغربي مع سور المسجد األقصى و وفي زاوية المبنى يورىد درج يىندي 

المسجد التي يطلق علي ا اس  الفخرية  إلى مَ نة
4
. 

الشىىديدس ويعىىاني مصىىلى البىىراق مىىن تشىىققات فىىي بعىىض حجارتىى، ه نتيجىىة الرطوبىىة 

باسىتمرار عنىىد بىاب مصىىلى  طة اإلسىىرائيليةرىد قىىوس مىن الشىروتسىاق  الميىاه و كمىىا تو

ا يحول دون وصول المصلين إلي، البراق م
5
. 

 األقصى القديم )الجام  القديم( : -3

تحمل السقف و يقع تحت المحراب والمنبىر فىي الجىامع القبلىي مكان معقود ب، َسَوارٍ 
6

و 

مىىىرتب  مىىىع سىىىاحات المسىىىجد األقصىىىى المبىىىارك وممىىىر مىىىزدوج ببىىىوابتين وهىىىو
7
        و

                                                           
 . www.wikipedia.orgالموسوعة الحرة   - 1

وعن اإلنترنت ، مولع جريدة الديوان  تحرير أ. سامي محمود ، مقال بعنوان : أطمراع يًوديرة جديردة لديمرة فري 
 .  www.aldiwan.org، المصلى المرواني 

 . www.wikipedia.orgالموسوعة الحرة   - 2
 . 52، ص  2العليمي ، اضنس الجليل ، ج - 3

 . 444وشراب ، بيت المقدس والمسجد اضلصى ، ص
 . 451الفني ، التسوية الشرلية للمسجد اضلصى ، ص  - 4
 . www.wikipedia.org  الموسوعة الحرة - 5
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 . 452وشراب ، بيت المقدس والمسجد اضلصى ، ص 

 . 474الفني ، التسوية الشرلية للمسجد اضلصى ، ص  - 7
األسحبو  الرابحا محن الح ورة ،  www.foraqsa.com،  األقصح وعن امنترنحل ، موقحا أخحوال محن أ حا 

 المبسط  عل  امنترنل يوا المس   األقص  المبار  .

http://www.wikipedia.org/
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http://www.wikipedia.org/
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http://www.foraqsa.com/


54 
 

يوصل إلى القصىور األمويىة التىي كانىت تمتىد فىي المنطقىة الجنوبيىة  ىارج المسىجد و 

مو 1999يقىع تحىت الجىامع القبلىي بالجىب  و وقىد فىتح للصىالس عىام  حيث كان مىد ال  

 ه ا المكان مورودا  إلى وقتنا الحالر. ال يزالويسمى مصلى األقصى القدي و و

 وهو الجام  القبلي الفرع الثاني : المستوى المتوسط 

بنىاء عةىي  فىي صىدر المسىجد االقصىى عنىد القبلىة و بنىاه عبىد الملى  بىن مىروان  وهو

وكلىىف ابنىى، الوليىىد بإكمىىال بنائىى، 
1

م و إلىىافة إلىىى الىىرواق 55وعرلىى،  وم80و طولىى، 

هىىـ و وهىىو 634والىى ي أنشىىئ سىىنة  والكبيىىر الىى ي يتصىىدر الجىىامع مىىن ر تىى، الشىىمالية

وهىو قىائ  علىى  وأبىواب 10أبواب و وللجىامع القبلىي  7لى قناطر ينت ي إ 7منلف من 

عمىودا 45
2

و وبىى، قبىىة مرتفعىىة العيىىدينصىىالس الصىىلوات الخمىىس والجمعىة و و تقىىام فيىى،

و وللجىامع عشىرس فيى، المحىراب الكبيىر بجانى  المنبىرو وية وحجريىةعلى أعمدس ر ام

 أبواب يجد ل إلي، من ا من صحن المسجد و سبعة من ا في ر ة الشمال
3

  . 

يطلِقج كثير من الناس اس  المسجد األقصى المبىارك علىى الجىامع القبلىي المورىود فىي 

و  سىىجد األقصىىىصىىدر المسىىجد و والىىبعض إ ا رأى قبىىة الصىىخرس يةىىن أن ىىا هىىي الم

والحقيقىىة أن المسىىجد األقصىىى هىىو اسىى  لجميىىع مىىا دار عليىى، السىىور مىىن أبنيىىة مختلفىىة 

مىاكن مىا هىي إال أرىزاء مىن ا مىن األمىوغيرهوساحاتو فالجامع القبلي وقبة الصخرس 

المسجد األقصى 
4

و وه ا المف وم الجيق للمسىجد األقصىى والشىائع بىين النىاس ينبغىي 

أن يجَصَحح و و ل  بتجافر الج ود الفكرية والثقافية واإلعالمية وغيرها على الصىعيد 

سىيَما لألريىال  وبكافىة الوسىائل المتاحىة ه للتوعيىة ال والرسمي والشىعبي والمنسسىاتي

الصاعدس ال ين حرموا من زيارس المسجد االقصى المبىارك فىال يعرفونى، إال بالصىورس 

 في ظل ال جمات المسعورس علي، .

 وهو الصخرة المشرية  لمستوى األعلىالفرع الثالث : ا

تقع في وس  المسجد األقصى علىى الصىحن الكبيىر المرتفىع و علي ىا قبىة مرتفعىة فىي  

إلتقان والجمال قائمىة علىى أعمىدس ر اميىة و والصىخرس الشىريفة تحىت غاية الحسن وا

 و وتحىت الصىخرس مغىارس يجنىزل إلي ىا ه ه القبة محاطة بدرابزين من  ش 
5
و وللقبىة  

 عأربعة أبواب من الج ات األرب
6
 . 

                                                           
 . 460الفني ، التسوية الشرلية للمسجد اضلصى ، ص  - 1
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 الفصل الثاني

 األحكام الفق ية المتعلقة

 والصالس في، بمكانة المسجد األقصى 

 اآلتيين : ويشمل المبحثين
 ة المسجد االقصىألول : أْكام يقهية تتعلق بمكانالمبحث ا

 المبحث الثاني : أْكام يقهية تتعلق بالصلة ييه
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 ة المسجد األقصى: أْكام يقهية تتعلق بمكانألولالمبحث ا
 

 ويشمل المطالب اآلتية :

 المطلب األول : قبلة المسلمين األولى

 ْكم زيارته من خارج يلسطينوالرْال إليه  المطلب الثاني : شدُّ 

 الوقت المعاصر .يي                      

 الرحال إلي، الفرع األول : حك  شدك 

 ظل االحتالل اإلسرائيلي الفرع الثاني : حك  زيارت، من  ارج فلسطين في 

 المطلب الثالث : أنر الصلة ييه ومضاعفة الحسنات والسيئات

 الصالس في، الفرع األول : أرر

 الفرع الثاني : مجاعفة الحسنات والسيَات في،

 : ْكم المحايظة عليه والدياع عنه المطلب الراب  

 المطلب الخامس: ْكم مجاورته والسكنى ييه

 الفرع األول : الحرص على مجاورت،

 ال جرس إلي، الحث على الفرع الثاني :

 الفرع الثالث : السكنى في،

  بيت المقدسالفرع الرابع : حك  مجاورس المسجد األقصى والسكنى في 

 المطلب السادس : استقباله واستدباره يي بول أو غائط
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 المطلب األول : قبلة المسلمين األولى

تبرز أهمية المسجد األقصى المبارك فىي كونى، القبلىة األولىى للمسىلمين و حيىث صىلى 

 النبىي أن عىازبو بىن البىراء عنو فكما ورد   را  المسلمون تجاه، قرابة سبعة عشر ش

 مىىن أ والىى، قىىال أو أرىىدادهو علىىى نىىزل المدينىىة قىىدم مىىا أول كىىان وسىىل  عليىى، هللا صىىلى

 وكىان ش راو عشر سبعة أو ش راو عشر ستة المقدس بيت قبل صلى» وأن، األنصارو

 وصىلى العصرو صالس صالها صالس أول صلى وأن، البيتو قبل قبلت، تكون أن يعجب،

: فقىال راكعىونو وهى  مسىجد أهىل علىى فمىر معى،و صىلى ممىن ررل فخرج «قوم مع،

 قبىل هى  كمىا فىداروا مكةو قبل وسل  علي، هللا صلى هللا رسول مع صليت لقد با  أش د

 فلمىا الكتىابو وأهىل المقىدسو بيىت قبىل يصلي كان إ  أعجب   قد الي ود وكانت البيتو

 فىىي البىىراء عىىن إسىىحاقو أبىىو حىىدننا: زهيىىر قىىال.  لىى  أنكىىروا البيىىتو قبىىل ور ىى، ولىىى

 فىي  و نقىول مىا نىدر فلى  وقتلىواو ررىال تحىول أن قبىل القبلىة علىى مات أن،: ه ا حديث،

َوَما َكاَن هللَاج لِيجِجيَع إِيَمانَكج ُ : تعالى هللا فأنزل
1
  .2 

هىو  وال ي أمر بأن تكون قبلة المسلمين إلى بيىت المقىدس فىي المرحلىة األولىى فا  

ال ي أمر بتحويل ا إلى بيت هللا الحرام بعد  ل  و وال ينبغي للمنمن إال التسلي  والتىزام 

فلىن يجىيع هللا  ووهىو مىنمن وطاعة هللا وأمىره و فمىن مىات أو قتىل علىى القبلىة األولىى

ِ اُلَمُشىِرقج َواُلَمُغىِربج فَأَُينََمىا تجَولُّىوا فَىثََ  َوُرى،ج هللَاِ إَِن هللَاَ َواِسىٌع : قىولي إيمان، فا   َوِ َ

َعلِيٌ  
3

 وأو ر ىة أو حجىرا   وكما أمرو فال يعبىد مكانىا   وحيث أمر و فالمسل  يعبد هللا 

بل يدور مع اإلسالم حيث دار .

  هللا رسىول كان و قَاَل: "هللا عن ما()رلي  البراء بن عازب نومن طريق أ رى ع

 يحى   هللا رسىول كىاناو و رشىعشىر  ةَ أَو سىبع يت المقدسو سىتة عشىرب ى نحولَ ص

قَىىُد نَىىَرى تَقَلُّىىَ  َوُرِ ىىَ  فِىىي الَسىىَماءِ و فَىىأَُنَزَل هللَاج:الكعبىىة إلىىى يورىى، أن
4

 نحىىو فتورىى،و 

َمىىا َواَلهجىىُ  َعىىُن قُِبلَىىتِِ  ج الَتِىىي َكىىانجوا  :الي ىىود وهىى  النىىاسو مىىن السىىف اء وقىىال" و الكعبىىة

ُسىتَقِيٍ   ِ الَمُشىِرقج َوالَمُغىِربج يَُ ىِدي َمىُن يََشىاءج إِلَىى ِصىَراٍط مج َعلَُي َاو قجُل ِ َ
5

فصىلى مىع   

 العصىر صىالس فىي األنصىار مىن قىوم على فمر صلىو ما بعد  رج ن و ررل  النبي

 نحىىو تورىى، وأنىى،و  هللا رسىىول مىىع صىىلى أنىى،: يشىى د هىىو: فقىىال المقىىدسو بيىىت نحىىو

 . 6الكعبة نحو تور وا حتى القومو فَ رّ حَ تَ فَ  الكعبةو

                                                           
 . 143، اآلية سورة البقرة - 1
 . 40، حدير رلم 18ص ة من اإليمان ، صباب ال –ن ، كتاب اإليما1البخاري، صحي  البخاري، ج - 2
 . 115، اآلية ةسورة البقر - 3
 . 144، اآلية سورة البقرة - 4
 . 142، اآلية سورة البقرة - 5
 ، 105باب التوج  نحو القبلة حير كان، ص –، كتاب الص ة 1البخاري، صحي  البخاري، ج - 6

 . 399حدير رلم 
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دليل على استجابت   ألمىر  ووه ا التحول ال ي فعل، المصلون أنناء الصالس نحو الكعبة

 وتسليم   ورلاه  دونما تلكن أو ردال . وهللا ورسول،

 ى الَصىىحيحلىىة عيىىمىىن الَسىىنة الثَان  ُصىىف شىىُ ر ررىىنحويىىل فىىي التَ  كىىانو
1

و وال يعنىىي 

 ومن مكانة المسجد األقصىى تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت هللا الحرام انتقاصا  

وأحىد المسىارد التىي تشىد إلي ىا و  وال من قدسيت، وفجل، و فحسب، أن، مسىرى النبىي 

وهىو الىدين  وللرسىاالت السىماويةالرحال و وبما أن الىدين اإلسىالمي هىو الىدين الخىات  

ليست ممانلة لقبلة الي ىود  وكان ال بد من أن تكون قبلة أهل، متميزس والوسطي والمتميز

 بتعالي  ديننا الحنيف . أو النصارى ه مخالفة ل   والتزاما  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           
 . 97، ص 1ابن حجر ، فت  الباري ، ج - 1
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 ْكم زيارته من خارج يلسطينليه والرْال إ المطلب الثاني: شدُّ 

 الْتلل اإلسرائيليا ظل يي                    

 وقد قسمت ه ا المطل  إلى فرعين :

 الرْال إليه الفرع األول : ْكم شدِّ 

و الرحىال إلىى المسىجد األقصىى عن شدّ  تتحدث فقد وردت روايات كثيرس عن النبي 

َحىالج إاَِل  دُّ قَىاَل: " الَ تشى النَبِىيك  و عنسَ ولعل من أبرزها ما ورد عن أَبي هرير الرك

ى "و ومسجد األقصالَرسجوِل  دج: المسجد الحرامو ومسُ دإِلَى ناَلنَة مسار
1
. 

سىمعت قزعىة مىولَى زيىاد قَىال: سىمعت أَبىا سىعيد قىال:  الملى  دوك ل  ما حدث بى، عبى

َجُبنَنِي َوآنَُقىـنَنِيو فَىأَع و يحدث بأَربع عن النبىي الخدري
2
 المىرأس تسىافر ال»قَىاَل:  

 وال واأللىىحىو الفطىىر يىىومين فىىي صىىوم وال محىىرمو  و أو زور ىىا مع ىىا إال يىىومين

 تشىد وال تغىرب حتىى العصر وبعد الشمسو تطلع حتى الصبح بعد صالتين بعد صالس

« ومسجدي األقصى ومسجد الحرامو مسجد مسارد نالنة إلى إال الرحالو
3
   . 

أَُو إِلَىىى  واُلمسىارد للصىىالس فيى، فيشىير الحىديث إلىىى أنى، ال تشىىد الرحىاِل إِلَىىى مسىجد مىىن

الرحىال  ألَرل َ ل  اُلمَكان إاَِل إِلَى المسارد الثالنة اُلم كورس و أما شدّ  مَكاٍن من اأُلَمكنة

ى مىن فىي  لى  المكىانو لبل إ وانف و ليس شد رحال إِلَى المك و إِلَى زيارس أَو طل  عل

تجىىارس أَو    أَولىىقَريىى  أَو صىىاح  أَو طلىى  ع وفقصىىد غيىىر اُلمسىىارد لزيىىارس صىىالح أَ 

كزيىارس مسىجد غير دا ل في حيز الن ي و وك ا زيىارس المسىجد اآل ىر بىال سىفر  نزهة

 أعل  وهللا يِ قباء ألهل المدينة ال يد ل في الن 
4

 . 

 

 

 

                                                           
ر اِة ِفري  -، كتاب فضل الصر ة فري مسرجد مكرة والمدينرة  1البخاري ، صحي  البخاري ، ج - 1 راُب فاْضرِل الصَّ با

ِة ، ص ِدينا الما ةا وا كَّ ْسِجِد ما  . 1189، حدير رلم  279ما
ِمْثلُُ  مْؤلم وأالِيم - 2 ًُوا ُمْؤِنو وأاِنيو، وا ْيُء فا ُو: ،  نقنني :  نقاني الشَّ ْنظرواضانا  واضاناوُ  ، وإْعجاب  إِيَّا ا  ُحْسن الما

رور أيضاَ  ُح والسُّ  . : الفرا
 . 10، ص10ابن منظور، لسان العرب، ج

ْقرِدِس،  -، كتاب فضل الص ة في مسجد مكة والمدينة  1البخاري ، صحي  البخاري ، ج - 3 ْيرِت الما ْسِجِد با اُب ما با
 . 1197، حدير رلم  280ص

جب  ومسلم ، صحي  مسلم ، اُب اْلحا ٍم إِ  -ِكتا ْحرا عا ما ِة ما
ْرأا فاِر اْلما اُب سا ْيِرِن ، صبا لا جٍّ وا  ، 330لاى حا

 . (827) - 415حدير رلم
 . 66 -65، ص 3فت  الباري ، ج ،ابن حجر - 4

 م(.2014 -هـ 1435)1، ط عمان  ، مؤسسة الفرسان/43، صبيل الم  س وأيكام ، ، د.نجوى بدروقراقيش
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وأما بالنسبة لحك  شد الرحىال إلىى المسىجد األقصىى وزيارتى،و فقىد اتفىق الفق ىاء علىى 

و حيث قال العينىي الحنفىي أن ا مستحبة
1

فىي المسىجد األقصىى مندوبىة" " والصىالس 
2

و 

المالكي وقال ابن الحاج
3

مجرّغى  فيى،" الرحىال إلىى المسىجد األقصىى مسىتح ّ  :"شدّ 
4

و 

الشىىافعي اإلمىىام النىىووي وهىى ا ينكىىد اسىىتحباب زيىىارس المسىىجد األقصىىىو وقىىد  كىىر
5
  

حيىث قىال:"أَُرَمَع إرماع العلماء على استحباب زيارس المسجد األقصى والصىالس فيى،و 

لََماءج َعلَى اُستُِحبَاِب ِزيَىاَرِس اُلَمُسىِجِد اأُلَُقَصىى َوالَصىاَلِس فِيىِ،" اُلعج
6

و وأشىار إلىى  لى  ابىن 

قدامة المقدسي الحنبلي
7
رى وحك  زيارس المسىارد األ ى والرحال على حديث شدّ  معلقا   

"فَيجُحَملج َعلَىىى نَُفىىِي التَُفِجىىيِلو اَل َعلَىىى التَُحىىِريِ "بقولىى،:
8

 و فىىإ ا كانىىت زيىىارس المسىىارد

                                                           
أصرل  مرن حلرب ومولردن فري  ،موسرى برن أحمرد، بردر الردين الحنفريأبو محمد محمرود برن أحمرد برن  العين  : - 1

مرؤر،، ع مرة، مرن  ألام مدة في حلرب ومصرر ودمشرو والقردس. ،م( وإليًا نسبت 762-هـ 1361عينتاب سنة )
عمردة  -1   :ولي في القاهرة الحسبة ولضاء الحنفية وعكح علرى التردريس والتصرنيح، مرن كتبر، كبار المحدثين

العلم الًيب في شرح الكلم الطيرب البرن  -3ي اضخيار في رجال معاني اآلثار مران -2القاري في شرح البخاري 
 م(. 1451 -هـ   855) تيمية، توفي بالقاهرة سنة
 .163، ص7ال ركلي، اضع م، ج

       ، 35، ص3، جيحح ال  ا البنايحح  شححرح، يتررابى الحنفررنيعو محمررد محمررود بررن أحمررد بررن موسررى الأبرر العينحح ، - 2
 م(. 2000 -هـ  1420)1دار الكتب العلمية / بيروت، ط

 بر دن، فري مصرر، تفقر  الفاسري، ن يرل المرالكي محمرد العبردري برن محمرد بن هللا محمد عبد أبو :ابن الياج  - 3
 وكنررو  اضنرروار شررموس - 1لرر  عرردة مؤلفررات منًررا:  وألعررد ، عمرررن  خررر فرري بصرررن وكررح وحررج، مصررر، ولرردم

بالقراهرة سرنة  تروفي هللا الحسرنى، أسرماء خرواص فري والمنى القصد بلوغ -3 الشريح الشرع مدخل - 2اضسرار
 عاما . 80 نحو عن (م 1336 - هـ 737)

ال  مكتبرة المثنرى / بيرروت ، ، 248، ص 11ج ،مع حم المحفل ينعمر بن رضا بن محمد رالرب الدمشرو ،  ،كي 
 .دون س.طبدار إحياء الترار العربي/ بيروت ، 

 . 35، ص7ال ركلي، اضع م، جو
 . 243، ص4ابن الحاج ، المدخل، ج - 4
 ولد سنة حسن الح امي الحوراني الشافعي ، هو أبو  كريا يحيى  بن شرح بن مري بن  النووي : - 5
  فري دمشرو وألرام بًرا  مانراَ  وإليًرا نسربت  ، تعلرم –حوران بسرورية من لرى  –م( في نوى  1233 –هـ  631)

روضرة  -1: مرن أبرر  تصرنيفات  الدين، صولوأ والنحو والمنطو ،صول وأ والحدير ،صول وأ الفق  لرأ، طوي َ 
المجمروع شررح  -5 المنًراج فري شررح صرحي  مسرلم -4 منًاج الطرالبين -3سماء واللراتتًكيب اض -2الطالبين 
 م( .1278 -هـ 677، توفي سنة )بالمًك

 .202، ص13كحالة، معجم المؤلفين، ج
 .م ( 1990)  9للم ين / بيروت ، طدار العلم  ،149، ص 8، جاألعوم ،، خير الدين الزركل و
)مع تكملرة السربكي والمطيعري(،  الم مو  شرح الم ِب، أبو  كريا محيي الدين يحيى بن شرح ،  النووي - 6
 ، دار الفكر، بدون س.ط . 278، ص 8ج
هو موفق الدين أبو محمد عبد هللا بن أحمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ن  الدمشقي الحنبليو ولىد  ابن قدامة : - 7

تعل  في دمشق و ورحل إلىى بغىداد سىنة م ( و  1146 –هـ  541سنة ) –سطين من قرى نابلس  بفل –في رماعيل 

المغنىي شىرح بى، مختصىر الخرقىي و فىي  -1هـ فأقام  نحو أربع سنينو فقي، وأصىوليو مىن أبىرز مصىنفات، : 561

طررة ( فرري أخبررار الصررالحين الرلررة )مخطو -5الكررافي  -4المقنررع  -3رولىىة النىىاظر فىىي أصىىول الفقىى،  -2الفقىى، 
 م ( . 1223 –هـ  620سنة ) )رحم  هللا( ثم عاد إلى دمشو وتوفي فيًا، وصفاتًم 

 . 30كحالة، معجم المؤلفين، ج، ص
 .  67، ص  4ال ركلي ، اضع م ج

 . http://www.mawsoah.netالموسوعة العربية العالمية و
، مكتبررة القرراهرة، 195، ص2، جالمقنحح و المقدسىىي  أبىىو محمىىد عبىىد هللا بىىن أحمىىد الجمىىاعيلي، ابححن ق امحح  - 8
 .، بدون س.ط(م1968 -هـ 1388)ط

http://www.mawsoah.net/
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األ رى عدا المسارد الثالنىة نجفىي عن ىا التفجىيل ولى  تجحىّرمو فبمف ىوم المخالفىة تكىون 

   .س المسارد الثالنة مفجلة ومستحبةزيار

ابىن تيميىةوه ا ما أكىده 
1
سىلميَن علىى اُسىتحباِب  بقولى،: )رحمى، هللا(  "َواتفىق علمىاءج اُلمج

وعِة فيىى،: َكالَصىىالِس َوالىىّدعاِء َوالىى كِر وقىىَراءِس  الَسىىفر إلَىىى بيىىت المقىىدِس للعبىىادِس اُلمشىىرج

اُلقُرآِن وااِلُعتَكاِف"
2

و وفي مولع آ ر اعتبرها من األعمال الصالحة 
3
 . 

علىي محيىي الىدين القىره داغىي ..دأوتبع   في  ل  العلماء المعاصىرون فيقىول مىن   
4
 

ال يدل على وروب شّد الرحىال إلىى تعليقا على الحديث الصحيح في شد الرحال أن،: "

مسجد األقصى باإلرماعو وإنما يدل على االستحباب والندب"
5

 .
6

 

وب  ا يكون حك  شد الرحىال إلىى المسىجد األقصىى وزيارتى، مسىتح  وقربىة وفجىيلة 

آكىىد فىىي الولىىع الىىراهن لمىىن يىىتمكن مىىن  لىى  ألهىىل بيىىت فىىي الولىىع الطبيعىىيو وهىىو 

 المقدس وأكناف بيت المقدس وهللا تعالى أعل .

 



                                                           
سر م انري ثرم الدمشرقي  الحنبلري، شريخ اإلحمد بن عبد الحليم بن عبد السر م الحرأبو العباس أ: هو ابن تيمي  - 1

هرـ  ، حربس بقلعرة 661تقي الدين ، مجدد عصرن ، محردر ، حرافظ ، مفسرر، فقير  وأصرولي ، ولرد بحرران سرنة 
مجموعرة فتراوى ابرن  -1هـ ، من أبر  مصنفات  :  728سكندرية وللعة دمشو ، حير توفي بًا سنة إلالقاهرة وا

 الصارم المسلول على شاتم الرسول . -3لواعد التفسير  -2تيمية 
الة  . 261، ص 1ج ،معجم المؤلفين ،كحة

دار النفا س / بيرروت ، (،  31-30، 8-5، ص)1،ج موسوع  ف   ابن تيمي ، أ.د. محمد رواس ،  و قلع    
 م( . 1998هـ ـ  1419) 1ط
 . 6ص ، 27ابن تيمية ، مجموع الفتاوى، ج - 2
 .340، ص2التضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، جابن تيمية،  - 3

 . 175، ص1وابن تيمية، الفتاوى الكبرى، ج
كردسرتان العرراو ، وهرو لطرري  –بمنطقرة القررة داغ  1949علي محيي الدين ، ولرد فري  .أ.د :ال ره  اغ  - 4

الجنسية ، اضمين العام ل تحاد العالمي لعلماء المسلمين ، ونا ب ر يس المجلس اضوروبي لإلفتاء والبحور ، من 
وما ة بحر منًرا كتراب  اَ كتاب 30شيوخ  : الشيخ مصطفى القرن دالي والشيخ عبد الكريم المدرس ، ل  أكثر من 

 الت مين التكافلي اإلس مي .
  www.assabeel.netالموقا املكترون  لصيي   السبيا األر ني  

 .  www.wikipedia.orgوالموسوعة الحرة 
الم  محح  للمححفتمر الحح ول  األوا )الطريححق إلحح    مححلعورقحح  البيححث ال، محيرري الررديني  علرر .، أ.دال ححره  اغحح  - 5

، عدم جوا   يارة القدس الشريح لرير الفلسطينيين وهي تحت االحت ل اإلسرا يلي الصرًيونيبعنوان  ال  س(،
 والمنشححححورة علحححح  الموقححححا املكترونحححح  لصححححيي   السححححبيا األر نيحححح  ،  2014نيسرررران/أبريل  29بترررراريخ 

www.assabeel.net . 
بد هللا بن محمد و خرون ، الطيارو ر، أ. د. عا طن للنَّشر/ الريام ،  102، ص4، جال   ُ  المَيس  اُر الوا دا  ، ما

 م( . 2012 -هـ  1433) 2م( وبالي اضج اء ط2011 -هـ  1432) 1(  ط13 - 11،  7جـ )
، 142، ص1، ج، ريلح  الصح يق إلح  البلح  العتيحقالطيب محمد صديو خران الحسريني البخراري ، أبوال  ن و  و

 م( . 2007 -هـ  1428) 1و ارة اضولاح والشؤون اإلس مية/ لطر، ط
ر، -6  .102، ص4ج الطيار، الِفقُ  المياسَّ
 .142، ص1، جالِقنَّوجي، رحلة الصديو إلى البلد العتيوو
: ال   ي  الشبك  فرو  أي  - ال     الملت   موقا على منشورة عفانة الدين حسام .د.أ لـ مقالة ،نل امنتر منو

http://www.feqhweb.com   . 

http://www.assabeel.net/
http://www.wikipedia.org/
http://www.assabeel.net/
http://www.feqhweb.com/
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 يي ظل االْتلل اإلسرائيلين خارج يلسطين الفرع الثاني : ْكم زيارته م

مسىىألة مىىن النىىوازل الفق يىىة  دُّ ى والقىىدس بتأشىىيرس إسىىرائيلية تعىىزيىىارس المسىىجد األقصىى

المسىىتجدس التىىي أنارهىىا عىىدد مىىن العلمىىاء منىى  أكثىىر مىىن أربعىىين سىىنةو فكىىان مىىن   شىىيخ 

األزهىىر األسىىبق الشىىيخ الىىدكتور عبىىد الحلىىي  محمىىود
1
حينمىىا رفىىض أن يكىىون مىىع  و

السادات في زيارت، للقدس
2
. 

ظىل االحىتالل  واألصل أن زيارس المسجد األقصى مستحبة للمسلمين عامةو إال أن، في

اإلسرائيلي للمسجد األقصى وفلسطين فاألمر مختلفو فبالنسبة للمسىلمين الفلسىطينيين 

ه  مىا اسىتطاعوا إلىى  لى  سىبيال  األقصىى المبىارك فالوار  علي   التور، إلى المسجد 

 صوصا  في ه ا الوقت ال ي يتعرل في، المسجد األقصى للخطر من قبىل أعىداء هللا 

ت المتكررس ل دم،و والحفريات من تحىت أركانى،و ومنىع المسىلمين المحاوالعبر الي ود

 من الوصول إلي، للعبادس و وه ا في حد  ات، نوع من أنواع الج اد .

أما بالنسبة للمسلمين من  ارج فلسطين ف ناك دعوات لزيارس المسجد األقصىى وعىدم 

 مىىن شىىدك  تىىرك القىىدس لقمىىة سىىائغة للمحتلىىين الغاصىىبينو وفعىىل مىىا أمىىر بىى، الرسىىول 

 الرحال إلى المسجد األقصى المباركو وقد ا تجلف في ه ه المسألة على رأيين :

مىىن  ىىارج فلسىىطين و وقىىال ب ىى ا مفتىىي  رىىواز زيىىارس المسىىجد األقصىىى الاارأي األول :

مصر علي رمعة
3
والحبي  الجفري  

4
وسمير مراد  

5
 وشيخ األزهر الشيخ محمد  

 

                                                           
نشر  فري فري مصرر،  ع بة أبو أحمرد بمحافظرة الشررليةب (م1910 - هـ 1328سنة )ولد  عب  اليليم ميمو : - 1

، حصرل علرى ،  م1923حفظ القرر ن الكرريم ثرم التحرو براض هر سرنة ،  مشًورة بالص ح والتقوىأسرة كريمة 
لمجمررع  عامرراَ  ثررم أمينرراَ  م وعضررواَ 1964لكليررة أصرول الرردين سررنة  عميررداَ ، كرران الردكتوران فرري الفلسررفة اإلسرر مية 

  1973 عررامي فري الفترررة بررين وشرريخ اض هررر سرابو مصررري وو يررر أ هرري عررالم ، وهرروالبحرور اإلسرر مية 
والتفكيررر الفلسررفي فرري  -3 وأسرررار العبررادات فرري اإلسرر م -2أوروبررا واإلسرر م  -1مررن أشررًر كتبرر :م، 1978و

 . م1978، توفي سنة اإلس م
 .  https://ar.wikipedia.orgالموسوعة الحرة " الويكيبيديا" : 

أحد فروع الشبكة الفقًية:  -حسام الدين عفانة منشورة على مولع الملتقى الفقًي  .من اإلنتر نت، مقالة لـ أ.د - 2

http://www.feqhweb.com . 
اب ولد بمحافظة بني سويح:  عل   مع  - 3 شرل منصب مفتي الديار م ، 1952في مصر سنة  محمد عبد الوهة

 . اشتًر بالعديد من الفتاوي الدينية واآلراء المثيرن للجدل ،2013و 2003المصرية ما بين عامي 
 .  edia.orghttps://ar.wikipالموسوعة الحرة " الويكيبيديا" : 

وهرو داعيرة ، أصر َ  مرن الريمن ،م1971الحبيب علي  ين العابدين ، ولد في جدة / السرعودية سرنة ال  ري:  - 4
نش  في بي ة مًتمة برالعلوم اإلسر مية، وأخرك العلرم علرى عردد مرن العلمراء فري الحجرا  وتًامرة  ، إس مي صوفي

 . وحضرموت ومصر وسوريا
 . https://ar.wikipedia.orgالموسوعة الحرة " الويكيبيديا" : 

سمير بن عبد الر او برن صرال  برن )محمرد مرراد( الشروابكة، ولرد بمخريم الفروار/ الخليرل  سرنة سمير مرا :  - 5

درج   -1لر  عردة مؤلفرات منًرا:  اضردن/ عمران فري م( ، مدير مركر  اإلمرام الشرافعي العلمري 1963هـ 1384)

 .  تًكيب شرح العقيدة الطحاوية -3 نقم أصول التكفير -2 الوصول لورثة الرسول

 .  http://sameershaf3y.comالموقا الرسم  للشيل سمير مرا  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1973
https://ar.wikipedia.org/wiki/1978
https://ar.wikipedia.org/wiki/1978
https://ar.wikipedia.org/
http://www.feqhweb.com/
http://www.feqhweb.com/
https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
http://sameershaf3y.com/
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سيد طنطاوي
1
 واستدلوا باألمور اآلتية :و في القول الثاني ل، وغيره  

القدس وحدها بيد الي ودو     وال يجوز ترك  وارس دع  كبير لصمود القدس وأهل االزي -1

زيادس رع  الي ودد الي وديو ويندي إلى ورواح  اليز د البشري الجاغ  ورفالو
2
 . 

إعمار بيت المقدس بالعبادس وغيرهىا فيى، إنبىات ملكيىة المسىلمين للقىدس رغى  أنىف  -2

لن يثنوا المسلمين عن مسجده  فالي ود و وأن   م ما حاولوا 
3

  . 

وهىىي تحىىت قىىريش  والنبىىي )عليىى، الصىىالس والسىىالم( زار مكىىة فىىي عمىىرس القجىىاء -3

وسيادت  . 

إن عددا  من علماء األمة الكبار قد زاروا المسجد األقصىى والقىدس إبىان االحىتالل  -4

الصليبي ل او فأين فتاوى العلماء بتحىري  زيارت ىا علىى المسىلمينل كىان في ىا العىز بىن 

وابىىن تيميىىة شىىيخ  ءو وأبىىو حامىىد الغزالىىي حجىىة اإلسىىالموعبىىد السىىالم سىىلطان العلمىىا

ف ىنالء أعىالم فىي العلى  والفتىوى والج ىاد بالكلمىة وغيرهىا فىي تىاريخ األمىة  اإلسالمو

زاروها ول  يقولوا بأن   لن يد لوا القدس ما دامت تحىت حىراب االحىتالل  اإلسالميةو

 ىل القىدس وهىي تحىت الصليبيو بل على العكىس مىن  لى و ف ى ا أبىو حامىد الغزالىي د

حلقىىة علىى  فىىي سىىاحات المسىىجد  360االحىىتالل الصىىليبي مىىن بىىاب األسىىباط فىىرأى 

األقصى المبارك فبكى النخفال مستوى إقبال الناس على العل 
4

  . 

منعج الزيارس من المصالح المرسلة التي ل  يتفق العلماء علي ا . -5
 5


والجماعة و وهى ه المسىألة ليسىت مسألة ولي األمر للمسلمين من نوابت أهل السنة  -6

و نصية حتى نقف عندها رامين وراءنا رأي ولي األمره بىل األمىر علىى العكىس تمامىا  

                                                           
1
يار المصررية سرنة للرد اَ م،عرين مفتير1928شرلية في مصرر سرنة محمد سيد عطية، ولد بقرية سليم الد.  :طنطاوي - 

بر  بالموالح التى تتبنى فكر المؤسسة الر اسية رلم ما تثيررن مرن ل لرل ، م1996لأل هرسنة  اَ م ، عين شيخ1986

م، تروفي 2008بنيويرور  سرنة  اضديران مؤتمر حروار في بيري  شمعون اإلسرا يلي للر يس مصافحت وانتقادات، مثل 

 .  https://ar.wikipedia.orgالموسوعة الحرة " الويكيبيديا" :  .م 0201 ي السعودية سنةف
، مردير مؤسسرة فلسرطين للثقافرة  ومردير مركر  المخطوطرات من امنترنحل ، م الح  للح كتور أسحام  األشح ر  - 2

الواف  ف  الر  عل  شب ال مبيي  زيارة المسح   األقصح  تيحل االيحتوا البيان  :والوثا و الفلسطينية، بعنوان
 .  الص يون  وبيان خطرها

  . /http://www.ahlalhdeeth.comمنشورة عل  موقا ملت   أها الي يث  
 ،المسحح   األقصحح  وفلسححطين تيححل االيححتواعنححوان يكححم زيححارة ب، مقالررة للرردكتور سررمير مررراد،  مححن امنترنححلو

 . http://sameershaf3y.comعلى المولع الرسمي ل  :م 3/6/2012منشورة بتاريخ 
 ،من اإلنترنت ، مقالة للردكتور سرمير مرراد، بعنروان حكرم  يرارة المسرجد اضلصرى وفلسرطين تحرت االحرت ل - 3

 . http://sameershaf3y.comعلى المولع الرسمي ل  :
 ،من اإلنترنت ، مقالة للردكتور سرمير مرراد، بعنروان حكرم  يرارة المسرجد اضلصرى وفلسرطين تحرت االحرت ل - 4

 . rshaf3y.comhttp://sameeالمولع الرسمي ل  :
أحرد فرروع الشربكة الفقًيرة:  -حسام الدين عفانة منشورة على مولع الملتقرى الفقًري  .من اإلنتر نت، مقالة لـ أ.دو

http://www.feqhweb.com . 
أحد فروع الشبكة الفقًية:  -حسام الدين عفانة منشورة على مولع الملتقى الفقًي  .من اإلنتر نت، مقالة لـ أ.د - 5

http://www.feqhweb.com . 
البيان الوافي في الرد على شبًات مبيحي  يرارة المسرجد  :من اإلنترنت ، مقالة للدكتور أسامة اضشقر ، بعنوانو

 .  حت ل الصًيوني وبيان خطرهااضلصى تحت اال
 . /http://www.ahlalhdeeth.comمولع ملتقى أهل الحدير  
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 فىي أن من الفق اء من أ   ب  ا الرأي مما يوافق رأي ولىي األمىرو وال شى   صوصا  

شىىجعت السىىلطة   كفىىة الفقيىى، التىىي في ىىا رأي ولىىي األمىىرو أررىىح مىىن غيرهىىا ه وقىىد أنَ 

طينية  على الزيارس ورحبت ب ل  علنا  الفلس
1
   . 

لرأي ولي األمرو ولمقصد من مقاصد الشريعةو فالصحيح رىواز زيىارس  وعلي، فتحقيقا  

بيت المقدسه ولو بتأشيرس سفر من الي وده ألن العبرس بالمصلحة المتحققة من  ل 
2
 .  

رواز زيارس المسىجد األقصىى لمسىلمي الىدول العربيىة واإلسىالمية عدم  الرأي الثاني:

مجمىىع البحىىوث اإلسىىالمية التىىابع لألزهىىر مىىن  ىىارج فلسىىطينو وأفتىىى ب ىى ا الىىرأي 

المتعاقبين كالشيخ الدكتور عبد الحلي  محمودو والشىيخ رىاد الحىق علىي رىاد ومشايخ، 

الحىق
3

والشىيخ الىدكتور نصىىر فريىد واصىلو 
4
ورابطىة علمىىاء  مفتىي مصىىر السىابقو - 

 لجنة إفتاء الجامعة اإلسالمية بغزسو ومجموعة من العلماء من   الشيخالمسلمينو  و

د. يوسف القرلاوي
5
محمد شبير ود. تحاد العالمي لعلماء المسلمينورئيس اال -

6
 و 

                                                           
 ،من اإلنترنت ، مقالة للردكتور سرمير مرراد، بعنروان حكرم  يرارة المسرجد اضلصرى وفلسرطين تحرت االحرت ل - 1

 .  http://sameershaf3y.comالمولع الرسمي ل  :
البيان الوافي في الرد على شبًات مبيحي  يرارة المسرجد  :من اإلنترنت ، مقالة للدكتور أسامة اضشقر ، بعنوانو

 .  اضلصى تحت االحت ل الصًيوني وبيان خطرها
  . /http://www.ahlalhdeeth.comمنشورة على مولع ملتقى أهل الحدير  

 ،من اإلنترنت ، مقالة للردكتور سرمير مرراد، بعنروان حكرم  يرارة المسرجد اضلصرى وفلسرطين تحرت االحرت ل - 2

 .   http://sameershaf3y.comالمولع الرسمي ل  :
  بمصر سنة بطرة في محافظة الدلًلية ، ولد في الشيخ جاد الحو علي جاد الحو  ا  اليق: - 3
 -2وتطرورن  مرونتر  اإلسر مي الفقر   -1، ولر  عردة مؤلفرات منًرا: ( شيخ اض هرر السرابوم1917 -هـ  1335)

 م( .1996سنة )توفي وشروط  ،  االجتًاد في رسالة -3معاصرة  لضايا في إس مية فتاوى بحور
   www.wikipedia.orgالموسوعة الحرة 

الشيخ نصر فريد محمد، ر يس الًي ة الشرعية للحقوو واإلص ح ولرد بقريرة ميرت بردر حر وة فري  واصا : - 4
م( حترى عرين 1995عرام )م(، انتدب لشرل منصب عميد كلية الشريعة والقانون بالدلًلية منك 1937مصر سنة )

رفض  إصردار م( بسبب 2002م( وبقي بًكا المنصب حتى أليل من  سنة )1996مفتياَ للديار المصرية في سنة )
فتوى تجي  تصدير الرا  إلسرا يل، ويعمل أستاكاَ للدراسات العليا ور يساَ بقسم الفقر  المقرارن فري كليرة الشرريعة 

 والقانون بجامعة اض هر في القاهرة .
 .  www.wikipedia.orgالموسوعة الحرة 

مررن أعمررال  م  فرري لريررة ) صررفط تررراب(1926القرضرراوي سررنة  اإلمررامولررد  ،الشرريخ يوسررح ال راححاوي : - 5
لدتر  ، أترم وان بعد، وأشرفت علرى تربيتر  يمات والدن وعمرن لم يتجاو  السنتش  يتيماَ فقد محافظة الرربية، ولد ن
، ثرم تخررج مرن كليرة أصرول الردين بتفروو الثانوية العامة بتفروو  ا يتجاو  التاسعة ، أنًىمة حفظ القر ن الكريم ول
، طراح معظرم دول الشرريعة وترولى عمادتًراأعير إلى دولة لطرر، فسراهم فري ت سريس كليرة  ، وكان ترتيب  اضول

سلسرلة  -3الولرت فري حيراة المسرلم  -2اإلسر م  حر ل والحررام فريال -1 :العالم داعياَ ومعلمراَ، مرن أبرر  مؤلفاتر 
 .ي الشريعة اإلس ميةاالجتًاد ف -5تطرح  الصحوة اإلس مية بين الجحود وال -4حتمية الحل اإلس مي 

رلرم  من سلسرلة علمراء ومفكررون معاصررون ، يوسف ال رااوي ف ي  ال عاة و اعي  ال   ا ، عصام ، تليم  
 م ( .2001 - هـ  1422) 1ط  ( ، دار القلم / دمشو ، 19 -12، ص )  15
 . دون م.ط مكتبة مصر ،(202ص ) ، 3ج ، موسوع  أعوم ال كر العرب  ،سعيد جودة  ، السيارو
 ، مقرارنالفقر  اإلسر مية بال دكتروران فري الشرريعة ،م في خان يونس1949ولد عام  ،محمد عثمان .د شبير: - 6

المعام ت الماليرة  -1أبر  كتب :  من صقاع اضرم في عصرنا الحدير،أداعية جاب وأستاك بجامعة الشارلة ، 
، ول  صراعنا مع اليًود في ضوء السياسة الشرعية -3 أحكام جراحة التجميل في الفق  اإلس مي -2المعاصرة 

 العديد من اضبحار والمشاركات في المؤتمرات والندوات .
 . https://ar.wikipedia.orgالموسوعة الحرة 
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والشيخ أ. د حسام الدين عفانة
1

و والشيخ حامد البيتاوي
2
 طي  المسجد  - )رحم، هللا( 

و  والشىىيخ د. عكرمىىة سىىعيد ابطىىة العلمىىاء المسىىلمين فىىي فلسىىطيناألقصىىى ورئىىيس ر

صىىىبري
3
ود. أسىىىامة األشىىىقر و فلسىىىطين سىىىابقا   طيىىى  المسىىىجد األقصىىىى ومفتىىىي  -

4
و 

 واستدلوا باألمور اآلتية:

 اعترافا  بمشروعية االحتالل اإلسرائيليو حيث يجعدّ  زيارس المسلمين ل ا حاليا   -1

وهىىو قىىرار  وفىىي قولىى، األول قىىال الىىدكتور محمىىد سىىيد طنطىىاوي شىىيخ األزهىىر السىىابق

مجمىىىع األزهىىىر: "أرفىىىض زيىىىارس القىىىدس وهىىىي مكبّلىىىة بسالسىىىل قىىىوات االحىىىتالل 

اعترافىىا  بمشىىروعية  اإلسىىرائيليةه ألن زيىىارس أي مسىىلٍ  ل ىىا فىىي الوقىىت الىىراهن يجعىىدّ 

االحتالل اإلسرائيليو وتكريسا  لسلطت، الغاشمة"
5
. 

                 المفاسىىىىىد المترتبىىىىىة علي ىىىىىا قيىىىىىق مصىىىىىلحة  حقيقيىىىىىة للمسىىىىىلمينو بىىىىىل عىىىىىدم تح -2

               أكثىىىىر مىىىىن المصىىىىالحو ومعلىىىىوم عنىىىىد الفق ىىىىاء قاعىىىىدس: "درء المفاسىىىىد أولىىىىى مىىىىن

رلىىى  المصىىىالح"
6
م دفىىىعج المفسىىىدس غالبىىىا  و                                   فىىىإ ا تعارلىىىت مفسىىىدسٌ مىىىع مصىىىلحٍة قجىىىدك

                                                           
، درس م(1955 -هرـ 1374فلسطين عام ) -س دي حسام الدين بن موسى بن محمد ، ولد في بلدة أبو ع ان  : -1

يرة الشرريعة بجامعرة أم المرحلة الجامعية في السعودية ، وحصل على شًادة الدكتوران في الفق  واضصول مرن كل
س في كلية التربية في جامعة المل  سرعود فري الريرام ، ويردرب 1985القرى سنة  س حترى اآلن فري كليرة م ، درَّ

م ، لر  عردة كترب 2004أبو ديس ، حصل على درجة اضستاكية فري عرام  –الدعوة وأصول الدين بجامعة القدس 
 ، وكتاب اتباع ال ابتداع ، وبيع المرابحة لآلمر بالشراء . اَ ج ء 15وأعمال علمية منًا : سلسلة كتب يس لون  

  www.yasaloonak.netمولع شبكة يس لون  اإلس مية 
داعيرة  ،نرابلس ضسررة ريفيرةبم في لرية بيتا 1944-12-4ولد في  ،هو حامد سليمان جبر خضير البيتاوي:  - 2

فلسطيني، وسياسي ومقاوم وخطيب وكاتب، اعتقل عردة مررات لردى سرلطات اإلحرت ل وأبعرد إلرى مررج إس مي 
ال هور،  كان ر يس رابطة علماء فلسطين وخطيب المسجد اضلصى والنا ب في المجلرس التشرريعي الفلسرطيني 

 م.2012عن كتلة التريير واإلص ح، توفي سنة 
 .  www.ikhwanwiki.comالمسلمين  خوانام ل ماع  التاريخي  الرسمي  الموسوع 

 . https://ar.wikipedia.orgوالموسوعة الحرة 
لعا لرة عرفرت بالتردين وحرب  (م1939)فري مدينرة للقيليرة عرام  الشيخ عكرمة سعيد عبرد هللا، ولرد هو صبري: -3

والشريخ عكرمرة داعيرة إسر مي عررح بدفاعر  عرن المسرجد  ،الشيخ سعيد صبري القاضي فوالدن المرحوم ،العلم
حترى إحالتر   م(1994) سرنةتم تعيين  في  ،ومفتي القدس والديار الفلسطينية با  ،خطاضلصى المبار ، وهو أحد 

 ارمة ولير الموالية للسلطة الفلسطينية. لموالف  الص م(2006) سنة على التقاعد في
  .wiki.comikhwanwwwالمسلمين  اإلخوان لجماعة التاريخية الرسمية الموسوعة

 https://ar.wikipedia.orgوالموسوعة الحرة 
م ، أستاك الفق  وأصول  في جامعة أم القرى، ل  1974د. أسامة عمر سليمان ، ولد في الكويت سنة  األش ر: - 4

 منًج اإلفتاء عند اإلمام ابن ليم الجو ية  -2مستجدات فقًية في اضحوال الشخصية  -1عدة مؤلفات منًا:
 عدة أبحار . ، شار  في عدة مؤتمرات وندوات ، ول فوضى اإلفتاء  - 3                   

    https://old.uqu.edu.saموقا  امع  أم ال رى 
أحد فروع الشبكة الفقًية:  -حسام الدين عفانة منشورة على مولع الملتقى الفقًي  .من اإلنتر نت، مقالة لـ أ.د - 5

http://www.feqhweb.com . 
َهب  أَب حْ  َين ْيَ حَ  الَنْعَمحان   ين الدين بن إبراهيم برن محمرد المصرري ،  ابن ن يم، - 6 ِْ َظحا  ُر َعلَح  َمح ، اأْلَْشحَباهُ َوالن 

          ات، دار الكترررررب العلميرررررة / بيرررررروت ،ج أحاديثررررر : الشررررريخ  كريرررررا عميرررررروضرررررع حواشررررري  وخررررررة  ،78ص
 م( . 1999 -هـ  1419)1ط

http://www.yasaloonak.net/
http://www.ikhwanwiki.com/
https://ar.wikipedia.org/
http://www.ikhwanwiki.com/
https://ar.wikipedia.org/
https://old.uqu.edu.sa/
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وه ا ما قال، د. أحمىد الطيى  
1

مسىلمينه ألن ىا : "إن زيىارس القىدس ال تحقىق مصىلحة  لل

سرائيلي وبإ ن من سلطات االحتالل"إتت  في ظل احتالل 
2

  . 

وما يترت  علي ا مىن  وإن المعتمد األساسي للمنع من الزيارس هو النةر في مآالت ا -3

التطبيع مع االحتاللو كما قال د.محمد شبير: "فإ ا كانىت الزيىارس تنطىوي علىى تطبيىٍع 

مىىع االحىىتالل الصىى يونيو وإقىىراٍر لىى، علىىى احىىتالل القىىدس والمسىىجد األقصىىى وبىىاقي 

فلسىىطينو فىىال تجىىوز تلىى  الزيىىارسو وبخاصىىة إ ا كىىان الزائىىر ال يىىد ل إلىىى فلسىىطين 

رس  اصة من دولة االحتالل الص يوني فىي األرل المحتلىةو أو مىن والقدس إال بتأشي

إحدى سفارات ا في  ارج األرل المحتلةو فال يجوز للمسل  المقىي  فىي كافىة الىبالد أو 

غيره الحصول على تأشيرس بقصد زيارس المسجد األقصى والقىدسو أمىا إ ا كانىت تلى  

و كمىا إ ا كىان الزائىر يحمىل رىواز الزيارس ال تنطوي على تطبيٍع مع العدو اإلسىرائيلي

كالفلسىىطيني الىى ي يقىىي  فىىي المنىىاطق المحتلىىة قبىىل  إسىىرائيلية   و أو هويىىة  ا  سىىفٍر إسىىرائيلي

(  وال يزالو والفلسىطيني الى ي يقىي  فىي الخىارجو ولكنى،  ىرج للعمىل فىي 1948عام)

الخىىارج وهىىو يحمىىل إ ن  ىىروٍج ود ىىوٍل مسىىبٍقه فيجىىوز ل ىى  الىى هاب لزيىىارس القىىدس 

لمسجد األقصى والصالس في،" وا
3
. 

 وكانت قرارات ا على النحو اآلتي: وناقشت بعض المجامع الفق ية ه ا األمر -4

د مجمع البحوث اإلسالمية التابع لألزهر رفج، لزيىارس القىدس تحىت االحىتاللو ردّ  -أ

 كبىرمىام األ( برئاسىة اإل19/4/2012زهربتىاريخ )حيث عقد رلسة طارئة بمشيخة األ

علىىي  -ونىىاقش أعجىىاء المجمىىع زيىىارس المفتىىي -شىىيخ األزهىىر - أحمىىد الطيىى   الىىدكتور

للمسىجد األقصىىو وأعلىن المجمىع أن األزهىر الشىريف ينكىد موقفى، الىرافض  -رمعة 

وأفتىىى بعىىدم  ولزيىىارس القـىىـدس والمسـىىـجد األقصىىى وهمىىا تحىىت االحىىتالل اإلسىىرائيلي

من التطبيع الجوازه ألن، يعد نوعا  
4
.
  

 

                                                           
، وهرو أسرتاك فري  2010  كار 19شريخ جرامع اض هرر منرك  ،أحمد محمد أحمد ، اإلمام اضكبر :أيم  الطيب  - 1

العقيدة اإلس مية، من أسرة صوفية من محافظة لنا في صعيد مصر ، عضرو المكترب السياسري للحر ب الروطني 
 ، ل  العديد من المؤلفات في العقيدة والفلسفة اإلس مية ، منًا كتاب مدخل لدراسة المنطو القديم . سابقاَ 

 .  www.assabeel.netالمولع اإللكتروني لصحيفة السبيل اضردنية 
   wikipedia.orgwww.والموسوعة الحرة 

عردم جروا   يرارة القردس الشرريح لريرر الفلسرطينيين وهري تحرت بعنروان  يمرلعالقرن دالي ، ورلة البحر ال - 2

 .  www.assabeel.net. المولع اإللكتروني لصحيفة السبيل اضردنية  االحت ل اإلسرا يلي الصًيوني
   www.wikipedia.orgوالموسوعة الحرة 

أحد فروع الشربكة الفقًيرة:  -حسام الدين عفانة منشورة على مولع الملتقى الفقًي  .نت، مقالة لـ أ.دمن اإلنتر - 3

http://www.feqhweb.com . 
عرردم جرروا   يررارة القرردس الشررريح لريررر الفلسررطينيين وهرري تحررت بعنرروان  يمررلعدالرري ، ورلررة البحررر الالقرررن و

 .  االحت ل اإلسرا يلي الصًيوني
 .  www.assabeel.net  المولع اإللكتروني لصحيفة السبيل اضردنيةمن 

أحد فروع الشربكة الفقًيرة:  -حسام الدين عفانة منشورة على مولع الملتقى الفقًي  .نت، مقالة لـ أ.دمن اإلنتر - 4

http://www.feqhweb.com .                                                                             = 
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 على لجنة اإلفتاء في الجامعة اإلسالمية بغزسو فأرابوا: األمر أيجا  عجرل ه ا  -ب

"إننا في لجنة إفتاء الجامعة اإلسالمية بغزس نرى أن زيارس المسجد األقصىى المبىاركو 

   وعجم ىى و و صوصىىا  أو السىىياحة إليىى، غيىىر رىىائزس بالنسىىبة للمسىىلمين عامىىةو عىىرب

أيو والصحفيينو والوفود الرسىمية وغيىر ولينو وصناع القرار وقادس الرنالقادس والمس

بقىي مىن   دا ىل فلسىطين َمىن  الرسميةو ويستثنى من ه ا التحري  أبناء فلسطينو سواء  

 .1ال ين هارروا إلى الشتاتو و ل  من باب ما يسمى بالسياسة الشرعية" مالمحتلةو أ

 زيىارس األقصىى فىي ظىلأراب مركز الفتىوى فىي موقىع )إسىالم ويى ( علىى حكى   -ت

و اصة الشخصىيات اإلسىالمية البىارزس و بقولى،: "فىال ريى  أن  واالحتالل الص يوني

الرحال للمسجد األقصىو وعمارتى، بالصىالس والى كرو مىن الفجىائل العةيمىة التىي  شدّ 

يحرص علي ا المسل و وه ا ال  الف في، من حيث األصلو وأما مىا سىأل عنى، السىائل 

من حك   ل  في حال احتالل، ووقوع، تحت سىلطان الكفىرس كىالي ود والصى اينةو ففىي 

تىي تىوزن في ىا المصىلحة مىع الشىرعية ال ه ه الحال تكون المسألة من مسىائل السياسىة

لتغلي  األصلح للمسىلمينو واألقىرب إلىى تحقيىق غىايت   فىي اسىترداد القىدس  هالمفسدس

ن أكثىىر ال يَىىات أيىى، نىىوع  ىىالف بىىين أهىىل العلىى و إال وتحريرهىىاو وهىى ا قىىد حصىىل ف

لمىا  هوالمنسسات والشخصيات اإلسالمية المعتبرس قد منعوا من  ل  في ه ه الةروف

واالعتراف بسلطت، والتكريس ل ا" ومن التطبيع مع العدو الص يوني  ل  في
 2

. 

 صدرت عدس فتاوى عن علماء كبار بعدم رواز الزيارسو فكان من ا : -5

مفتىي  -والشيخ الىدكتور نصىر فريىد واصىل  -شيخ األزهر -الشيخ راد الحق  ىفتو -أ

"إن من ي ه  إلى القدس من المسلمين آنى  آنى  ... واألولىى  :حيث قاال -مصر السابق 

بالمسلمين أن ينأوا بأنفس   عن التور، إلىى القىدس حتىى تتط ىر مىن دنىس المغتصىبين 

الي ودو وتعود إلى أهل ا مطمَنة يرتفع في ا  كر هللا والنداء إلى الصىلواتو وعلىى كىل 

. ا األسير"رل تحرير القدس ومسجدهأمسل  أن يعمل بكل ر ده من 
3
   

 

 

                                                                                                                                                                      

عردم جروا   يرارة القردس الشرريح لريرر الفلسرطينيين وهري تحرت بعنروان  يمرلعالقرن دالي ، ورلة البحر الو =
 .  االحت ل اإلسرا يلي الصًيوني

 .  www.assabeel.netالمولع اإللكتروني لصحيفة السبيل اضردنية من 
 ، فتوى بعنوان حكم  يارة المسجد اضلصى ، والمنشورة في  ل ن  إفتا  ال امع  امسومي  بقزة - 1

 . http://www.palscholars.comموقا هي   علما  فلسطين ف  الخارج 
 . www.islamweb.net مولع إس م ويب ، - 2
 . م30/4/2012تاريخ الفتوى : يوم اإلثنين الموافو، 178695مرك  الفتوى، فتوى رلم:  
أحد فروع الشربكة الفقًيرة:  -حسام الدين عفانة منشورة على مولع الملتقى الفقًي  .نت، مقالة لـ أ.دمن اإلنتر - 3

http://www.feqhweb.com .                                                                               
عرردم جرروا   يررارة القرردس الشررريح لريررر الفلسررطينيين وهرري تحررت بعنرروان  يمررعلالقرررن دالرري ، ورلررة البحررر الو

 .  االحت ل اإلسرا يلي الصًيوني
 . www.assabeel.netالمولع اإللكتروني لصحيفة السبيل اضردنية 
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 انت ىقد ف وأما رأي المجمع الفق ي التابع لمنةمة التعاون اإلسالمي بمكة المكرمة

 دار النقاش ولكن في،و ومرّغ  مندوب للزيارس الشرعي الحك  أن إلىقرار المجمع 

 يعود المصالح ه ه تقدير أن المجمع ويرى . ل  في والمفاسد المصالح تحقق حول

المسلمين بالد في والسياسة األمر أولي من المختصين إلى
1
. 

 : مناقشة الفريق األول ألدلة الفريق الثاني

فىاألمور  وأننا ال نريد التطبيع مىع الي ىود من أسباب التحري  التي  كرها المانعون: -1

التىىي تتعلىىق بالسياسىىة الشىىرعيةه ينةىىر في ىىا إلىىى أمىىور معتبىىرس شىىرعا تعلىىق علي ىىا 

األحكامو فمجرد التطبيع وعدم، ال يعلق علي، حك و بىل األحكىام تنىاط بعلل ىا وِحَكِم ىاو 

وما ينت  عن ا من تحقيق مصالح ودفع مفاسد أو العكىسو ومىا تحققى، مىن الجىرورات 

د بأن التطبيع مرفىولو ال قيمىة لى، فىي األحكىام الشىرعيةو والحارياتو والقول المجر

 مع أن، موروده لورود ظروف ومالبسات ومصالح ومفاسد. فالعداء ال يمارس أحيانا  

وهىىو تحصىىيل  ووأمىىا قجىىية االعتىىراف بىىالي وده فىىاالعتراف بىىالورود أمىىر الزم -2

لى  و فىإن وقىعه فلتحقيىق مصىلحة حمايىة مىا بقى ي مىن أرل حاصلو وأما اعتىراف المج

المسلمين وصون أعرال   وأديان   وغير  ل و فىأي عاقىل يقىول بعىدم الجىواز فيقىدم 

.على دين ونفس وعرل ومال  ب ل  أرلا  

 زيارس القدس مطل  شرعي نصيو فكيف ألمر  الفي أن ينقجى،و ويجعلى، حرامىا   -3

في حين يحقق من المصالح الشيء الكثير .

تحىري   وىألنى، يلىزم مىن هى ه الفتى هلى  ي ىوديمط حك  التحري  ال ي يريدونى، هىو -4

 هاب المسلمين من الدا ل للصالس في، .
2

 

 مناقشة الفريق الثاني ألدلة الفريق األول :

لكىىن  ومَىىات اآلالفب نودُّ ين يقطنىىون فىىي محافةىىة القىىدس يجَعىىالمقدسىىيون اليىىوم الىى  -1

المشكلة أن   محرومىون مىن الزيىارس فىي مواسى  كثيىرس و وكى ل  أهىل الجىفة الغربيىة 

صارت الصالس في القدس من أحالم   التي يفعلون الكثير لجعل ا حقيقة و واألولى أن 

وتمكيىىن   مىىن حمايىىة األقصىىى  ويبىى ل الج ىىد فىىي تثبيىىت هىىنالء المقدسىىيين فىىي أرلىى  

لصى يونية عابرس أن تقدم شيَا  ي كر في موار ة اآللىة اوالرباط في، و وال يمكن لزيارس 

كىىل مىىن يحمىىل رىىوازا  لدولىىة أرنبيىىة غيىىر عربيىىة أو مسىىلمة  اليوميىىة و ومىىع  لىى  نىىدعو

ويشىىارك فىىي فعاليىىات التجىىامن  وتعتىىرف بالكيىىان الصىى يوني أن يىى ه  إلىىى المدينىىة

  وم1948 والنصىىرس بكىىل مىىا أوتىىي مىىن قىىدرس و ونىىدعو أهلنىىا فىىي األرل المحتلىىة عىىام

               وفىىىىىىي أرل الجىىىىىىوالن السىىىىىىوري المحتىىىىىىل أن ينصىىىىىىروا القىىىىىىدس بحجىىىىىىوره  ه 
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بىل إنى، يكىاد يكىون مرفولىا   وألن ه ا الحجور ال تستفيد دولة الكيان الصى يوني منى،

لىىىدي   و ف ىىى  يريىىىدون زيىىىارات تخىىىدم  طط ىىى  السياسىىىية واالقتصىىىادية واألمنيىىىة و ال 

وصراعاتزيارات تفتح المجال لموار ات 
1

   . 

ما ساق، المنيدون لزيارس المسجد األقصىى والقىدس بتأشىيرس إسىرائيلية مىن أدلىة ال  -2

قد صىلى فىي المسىجد األقصىى  تن ض إلنبات صحة الدعوىو فمثال  القول بأن النبي

المبىىارك باألنبيىىاء والمرسىىلين ليلىىة اإلسىىراء والمعىىراج قبىىل الفىىتح اإلسىىالميو واعتبىىار 

 ل  دليال  علىى رىواز الزيىارسو كىالٌم باطىٌله ألن األمىر يتعلىق بمعجىزٍس  ارقىة للعىادسو 

وك ل  قياس زيارس المسجد األقصى المبىارك وهىو تحىت االحىتالل علىى زيىارس النبىي 

للمسجد الحرام إنر صلح الحديبية قياٌس مع الفىارق كمىا يقىول األصىوليون حمد م
2

و 

 فمكة ل  تكن محتلة من قبل قريشو بىل هى  أهل ىا وسىكان او وهى ا أيجىا حىال النبىي 

 والم اررين مع،و إلافة إلى أن مناس  الح  والعمرس تندى في ه ا البيت العتيق.

إلىىي   زيىىارس المسىىجد األقصىىى بورىىود  تن نجسىىبأمىىا بالنسىىبة للعلمىىاء الكبىىار الىى ي -3

هىـ  660هـ وتوفي سنة 577االحتالل الصليبيو فالعز بن عبد السالم ولد سنة 
3
و أي  

هىـ   583لما حررت القدس مىن يىد الصىليبيين سىنة 
4
كىان عمىره سىت سىنواتو وأمىا  

ن هىـ أي بعىد تحريىر القىدس مىن يىد الصىليبيي661شيخ اإلسىالم ابىن تيميىة فمولىده سىنة

هـ 728وتوفي ابن تيمية سنة  وبحوالي سبعين سنة
5
. 

بىل د ل ىا قبلى،  ووأما أبو حامد الغزالي فل  يد ل القدس وهي تحت االحتالل الصىليبي

وفي  ي القعدس من ا  ىرج هـ : "488بأربع سنينو حيث قال ابن كثير في أحداث سنة 

نى   وفىي السىنة التاليىة إلى بيىت المقىدس ... نى  حى ّ  أبو حامد الغزالي من بغداد متور ا  

ررع إلى بلدهو وقد صنف كتاب اإلحياء فىي هى ه المىدس" 
6
 وقىد احتىل الفرنجىة القىدس و

هـ  492سنة
7

و وحَول الصليبيون المحتلون المسجد األقصى إلى إسطبل لخيول  و فلى  

حوالي تسعين عاما  يكن هنال  صالس وال حلقات علٍ   الل تل  الفترس التي امتدت 
8

 . 
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 : الترنيح

بعد النةىر فىي األدلىة يىرى الباحىث أن زيىارس المسىجد األقصىى للصىالس فيى، فىي وقتنىا 

مسىىىتحبة للفلسىىىطينيين فىىىي الىىىدا ل والخىىىارجه ألن ىىىا ترسىىىخ حىىى  األقصىىىى  الحالىىىر

ىىىروا عىىىن أرلىىى   بالقىىىدس وفلسىىىطين.وفلسىىىطين فىىىي قلىىىوب           وتىىىرب  أبنىىىاء مىىىن هججك

وا قاصىىدين تلىى  الزيىىارسو عىىدا ؤر الفلسىىطينيين إ ا رىىارىىائزس للمسىىلمين غيىىغيىىر هىىي و

و أمىىا إ ا رىىاء  أصىىال   دولىىة االحىىتالل اإلسىىرائيليالىىدول األرنبيىىة المعترفىىة بمسىىلمي 

شخم مىن المسىلمين لزيىارس أقاربى، و أو أصى اره فىي فلسىطينو أو قىدم لعمىل مىاو نى  

ون ل ىىى ه الزيىىىارس أي مغىىىزى اصىىىطحبوه للمسىىىجد األقصىىىى للصىىىالس فيىىى،و دون أن يكىىى

   أو ما شاب،و فال بأس في  ل  وهللا أعل  .     رسميا   ول  تأ   طابعا   وسياسي أو نقافي

 ولعل أبرز األسباب التي أدت إلى ترريح عدم الجواز:

   الزيارات مىن  ىارج فلسىطين فىي دعى  صىمود أهلنىا فىي القىدس يمكن أن تس:  أوالا 

كمىىىا هىىىو حاصىىىل فىىىي الىىىرحالت اليوميىىىة التىىىي تنةم ىىىا الحركىىىة  وإنعاشىىى   اقتصىىىاديا  

م إلىىى المسىىجد األقصىىى و إال أن الكيىىان اإلسىىرائيلي ال 1948اإلسىىالمية فىىي أرالىىي 

يمكن أن يقبل أن تكون ه ه الزيىارات لىاغطة ومزاحمىة للي ىود أوتزيىد فىي رعىب  و 

 ولو شعر بشيء من  ل  لمنع ا.

شىىعر االحىىتالل بتىىأنير الىىرحالت اليوميىىة  وقىىد حصىىل هىى ا علىىى مسىىتوى الىىدا ل لمىىا

 ووإغىىالق منسسىىات ا ووغيرهىىا مىىن النشىىاطات المختلفىىة قىىام بحةىىر الحركىىة اإلسىىالمية

وإصىدار قىرارات  ووك ل  منىع الشخصىيات المىننرس والمرابطىةومالحقة مسنولي ا و 

عىىىن االسىىىتدعاءات واالسىىىتجوابات وحجىىىز  بإبعادهىىىا عىىىن المسىىىجد األقصىىىىو فجىىىال  

 العتقاالت لمن يحافظ على الصلوات في،.ال ويات وا

إسىالميو قىد احتل ىا أعىداء إن القدس بما في ا المسجد األقصى هىي أرل وقىف  :ثانياا 

ي ىىودو والحكىى  الشىىرعي المترتىى  علىىى  لىى  هىىو ورىىوب تحريرهىىا مىىن دنسىى   ال الهللا 

زيارت او وه ا فرل عين على كل أبناء فلسىطينو وفىرل كفايىة علىى مىن يلىي   مىن 

صىار  والمسلمينو ولما عجز المسلمون من أهل فلسىطين عىن تحريىر أرلى   وحىده 

 الج اد فرل عين على من راوره  من المسلمين.

ولكن لما حدث أن وقّعت بعض الدول المجاورس  معاهدات سالم مع أعداء هللا الي ىودو 

، الى ي لىىيس لىى وواسىتنكف البىىاقون عىن الج ىىاده بحجىة عىىدم تحقيىىق التىوازن العسىىكري

اعتبار في ميزان اإلسالمو انتقل الج اد إلى الىدائرس األوسىع ليصىبح فىرل عىين علىى 

وا كل المسلمين أينما كانوا وأينما حلّ 
1
. 
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فإن االستغناء بالزيارس عن فريجة الج اد والتحريىر هىو مىن بىاب تخىدير  ووبناء  علي،

ا دغدغىىة لتشىىل حركت ىىا عىىن الن ىىول والحركىىة والج ىىاد و وفي ىى هاألمىىة بحقىىن مىىننرس

 لعواطف المسلمين أن   أدوا وارب   تجاه القدس ب  ه الزيارس .

بشىىرعية  ا  إقىىرار يجَعىىدُّ مىىن االحىىتالل اإلسىىرائيلي  زيىىارس المسىىجد األقصىىى بىىإ ن :ثالثاااا 

المحتىىل والسىىيطرس الي وديىىة علىىى القىىدسه ألن التواصىىل مىىع العىىدو يعنىىي تقىىدي  الىىدع  

 .1ومواصلة عدوان، على األمة ومقدسات ا  والمادي والمعنوي ل،

: إن سياحة المسلمين من سائر بالد العال  و وزيارت   للمسىجد األقصىى المبىارك رابعاا 

واالدعىاء بأن ىا  وتستغل من قبل ي ود في تروي  أحقيت   في إبقاء القدس تحت سيادت  

علىىى أن ىىا عاصىىمت   األبديىىة و و لىى  مىىن  ىىالل تسىىويق زيىىارات المسىىلمين لألقصىىى 

تندرج لمن حرية العبادس والتسامح الديني
2
. 

يىرس ومجىار زيارس المسىجد األقصىى بتأشىيرس ي وديىة تترتى  علي ىا مفاسىد كث :خامساا 

و وال تترت  علي ا مصىالح حقيقيىةو وإنمىا هىي مصىالح اءرمععةيمة للقجيةو ولألمة 

المسىلمين فىي كىل  موهومة ال قيمة ل اه حيث إن الفتوى بجواز الزيىارس تعنىي اسىتجابة

تىىراف مكىانو وبالتىالي تمتلىئ سىفارات الصى اينة بطلىى  التأشىيراتو وهى ا بىال شى  اع

 لىى  يسىىتدعي أن تفىىتح سىىفارات فىىي الىىبالد اإلسىىالمية شىىعبي بمشىىروعية االحىىتالل و و

التي ليست ل ا عالقات مع العدو الص يوني
3
 . 

قيىدس بطاعتىِ،   فبالنسبة لىولي األمىر  :سادساا  حيىث  وطاعتى، للرسىول  طاعتى،ج مج

ىوَل َوأجولِىي اأُلَُمىِر ِمىُنكج ُ  :يقول هللا  ىوا الَرسج يَا أَيُّ َا الَِ يَن آَمنجوا أَِطيعجوا هللَاَ َوأَِطيعج
4

و 

 لمىا ولىىي الخالفىىة: بكىىر فىإن  ىىرج علىى طاعت مىىا فىىال طاعىة لىى،و وهى ا مىىا قالىى، أبىو

" ورسىول، فىال طاعىة لىي علىيك أطيعوني ما أطعت هللا ورسول،و فإ ا عصىيت هللا "
5

و 

أعداء هللا علىى بيىت هللا إلى إحكام سيطرس  انيندي ،وفعلفكيف إ ا كان قول ولي األمر 

 .وه ا ال ي تميل إلي، النفس وتطمَن . وهللا تعالى أعلى وأعل   المقدس 
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 المطلب الثالث : أنر الصلة ييه ومضاعفة الحسنات والسيئات
بمىا أن بيىىت المقىىدس أرل مباركىىة ومقدسىىة ومتميىزس ول ىىا فجىىل عةىىي و فىىإن العبىىادس 

 رىرج األفي ا وعمل الصىالحات ال بىد أن ينسىج  مىع هى ا الفجىل وهى ه البركىة و فيكىون 

 . وعةيما   مجاعفا  

 وقد قسمت ه ا المطل  إلى فرعين :

 الفرع األول : أنر الصلة ييه 

األقصىىى أحاديىىث وروايىىات كثيىىرس ومختلفىىة و  وقىىد ورد فىىي أرىىر الصىىالس فىىي المسىىجد

فمن ا ما  كر أن أرر الصالس في، بخمسمائة صالس و و كر بعج ا بألف صالس و وبىين 

بعجىى ا بمىىائتين و مسىىين صىىالس و إال أن األحاديىىث كل ىىا أكىىدت أن أرىىر الصىىالس فيىى، 

 مجاعفو لكن ا تلف أهل العل  في مقدار أرر الصالس في، على آراء:  

 ألول : بمائتين وخمسين صلة الرأي ا

و قَىاَل: تَىىَ اَكُرنَا َونَُحىنج ِعُنىىَد )رلىي هللا عن مىىا( هللا بىن الصىىامت َعىُن أَبِىىي َ ر  عىن عبىىد 

: َمُسِجدج َرسجوِل هللَاِ  َرسجوِل هللَاِ  ىولج أَيُّ جَما أَُفَجلج و أَُو َمُسِجدج بَُيىِت اُلَمُقىِدِسو فَقَىاَل َرسج

َصىىلَىو : "هللَاِ  َصىىاَلسٌ فِىىي َمُسىىِجِدي هَىىَ ا أَُفَجىىلج ِمىىُن أَُربَىىِع َصىىلََواٍت فِيىىِ،و َولَىىنُِعَ  اُلمج

ىىِل ِمُثىىلج َشىىطَنِ  ىىوَن لِلَررج َولَيجوِشىىَكَن أَُن اَل يَكج
1
فََرِسىىِ، ِمىىَن اأُلَُرِل َحُيىىثج يَىىَرى ِمُنىى،ج بَُيىىَت  

ا  ُنيَا َرِميع  ُنيَا َوَما فِي َا"  أَوُ  -اُلَمُقِدِس َ ُيٌر لَ،ج ِمَن الدُّ قَاَل: َ ُيٌر ِمَن الدُّ
2
 . 

أفجىل مىن أربعىة  يشير الحديث الشريف إلى أن أرر الصالس في مسجد رسىول هللا 

ألعاف أرر الصالس في مسجد بيىت المقىدس و مىع العلى  أنى، ورد فىي أحاديىث أ ىرى 

الحىرام تعدل ألف صالس في غيره عىدا المسىجد  الحقة أرر الصالس في مسجد النبي 

و مسىين والمسجد األقصى و فيتبين لنا أن أرر الصىالس فىي المسىجد األقصىى بمىائتين 

 .صالس في غيره وهللا أعل  

وه ا ما أكده اإلمام األلباني
3
 بقول، عن ه ا الحديث : "إن، أصح ما راء في فجل 

                                                           
ْبُل اشطن من مادة - 1 : اْلحا ِليلا ْبل، وا ُن: الحا ْمُع أاْشطان.: والشَّطا اْلجا ْيل، وا دُّ ِبِ  الخا ِويُل الشديُد الفاْتل ُيْستاقى ِبِ  وُتشا  لطَّ

 .237، ص13ابن منظور، لسان العرب، ج 
 . 8553، حدير رلم  554، ص 4ن ، جالحاكم ، المستدر  على الصحيحي - 2

انُ ولال:  لاْم ُيْخِرجا اِد، وا ِحيُ  اإْلِْسنا ِدير  صا ا حا كا  " "ها
، 6983حدير رلرم ،103، ص7،ج المع م األوسطاللخمي الشامي،أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب  ،الطبران و

 .(هـ1415)دار الحرمين/ القاهرة ، ط،ن إبراهيم الحسينيطارو بن عوم هللا بن محمد وعبد المحسن بتحقيو:
 دم اضشرقودري ، ولرد فري أشرقودرة ب لبانيرا عبد الرحمن محمد ناصر الدين برن الحراج نروح برن  أبو األلبان : - 3

، عدد من الشيو، وكبار رجال العلرم م( سوري الجنسية ، تلقى تعليم  في دمشو على يد1914 -هـ 1332سنة )
صاحب مدرسة متمي ة في علم الحدير ألنى الحقل العلمي بًا، أفاد بعلم  الر ير ومؤلفات  ودروس  عدداَ كبيرراَ 

إرواء الرليرل فري تخرريج أحاديرر منرار  -1ي الحدير النبروي الشرريح ، مرن أبرر  كتبر : من ط ب العلم ودارس
 م(.1999 -هـ 1420سنة ) )رحم  هللا( سلسلة اضحادير الصحيحة، توفي -2 السبيل

  http://www.mawsoah.net.الموسوع  العربي  العالمي 
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الصالس في المسجد األقصى"  
1
:  حسام الدين عفانة حيث قىال .أ.د ه ا الرأي وررح و

ن الصالس في المسجد األقصىى تعىدل مىائتين و مسىين أ"والرارح من أقوال أهل العل  

صالس في الثواب"
2
. 

 الرأي الثاني : بخمسمائة صلة 

وتىى كر أحاديىىث أ ىىرى أن أرىىر الصىىالس فىىي المسىىجد األقصىىى بخمسىىمائة صىىالس و فقىىد 

و قَىاَل: " فَُجىلج الَصىاَلِس فِىي النَبِىيك و َعىِن  ورد َعُن أجمك الَدُرَداِء َعىُن أَبِىي الىَدُرَداءِ 

اُلَمُسِجِد اُلَحَراِم َعلَىى َغُيىِرِه ِمائَىةج أَُلىِف َصىاَلٍسو َوفِىي َمُسىِجِدي أَُلىفج َصىاَلٍسو َوفِىي َمُسىِجِد 

ِمائَِة َصاَلٍس " بَُيِت اُلَمُقِدِس َ ُمسج
3
. 

ىولج هللاِ َعىُن َرىابِِر ُبىِن َعُبىِد هللاِ ورد  أ رىومن طريق  : " َصىاَلسٌ و قَىاَل: قَىاَل َرسج

فِىىي اُلَمُسىىِجِد اُلَحىىَراِم ِمائَىىةج أَُلىىِف َصىىاَلٍسو َوَصىىاَلسٌ فِىىي َمُسىىِجِدي أَُلىىفج َصىىاَلٍسو َوفِىىي بَُيىىِت 

ِمائَِة َصاَلٍس ". اُلَمُقِدِس َ ُمسج
4


يصرح ه ا الحديث بكل ولوح بأن أرر الصىالس فىي مسىجد بيىت المقىدس بخمسىمائة 

واالهتمىام  وولفت األنةار إلي، وفي غيره و وه ا في، رفع لشأن المسجد األقصى صالس

 ، . ب

                                                           
سلسحل  األيا يحث الصحييي  وشح   محن ف   حا  ، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين اضشقودري ، األلبان  - 1

 ، مكتبة المعارح للنشر والتو يع/ الريام ، 2902، حدير رلم  945، ص 6، جوفوا  ها 
 م( . 2002 -هـ  1422: 7م ، جـ   1996 -هـ  1416:  6م ، جـ  1995 -هـ  1415: 4 - 1)جـ  1ط
، طبررع  13، ص  مبححار  فاححا ا وأيكححام و  ابالمسحح   األقصحح  الحسررام الرردين بررن موسررى ،  ..دع انحح  ، أ - 2

 م( . 2014 -هـ 1435بيت المقدس ) -بتبرع من لجنة  كاة القدس
  .3845، حدير رلم   41باب فضل الحج والعمرة، ص -كتاب المناس   ،6ج البيًقي ، شعب اإليمان ، - 3

،  69، ص 2، جاآلثححارشححرح مشححكا ، أبررو جعفررر أحمررد بررن محمررد برن سرر مة الحجررري المصررري ،  والطيحاوي
  م( . 1494 -هـ  1415) 1، مؤسسة الرسالة، ط اضرناؤوط، تحقيو: شعيب  609حدير رلم 

، 10، ج مسحن  البحزار المنشحور باسحم البيحر الزخحار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبرد الخرالو العتكري،  والبزار
، تحقيرو : محفروظ الررحمن  يرن  4142، حردير رلرم  77،حدير أبري الردرداء ، ص مسند أبي كر الرفاري 
( وصبري عبد الخالو الشافعي 17إلى  10( وعادل بن سعد )حقو اضج اء من 9إلى  1هللا، )حقو اضج اء من 

 م( . 2009م، وانتًت 1988)بدأت  1( ، مكتبة العلوم والحكم / المدينة المنورة ، ط18)حقو الج ء 
ِديُر ال ولال الب ار : " ا اْلحا كا ها ا اللَّْفرِظ وا ركا ًا ْجٍ  ِمنا اْلُوُجروِن ِب لَّم ِمْن وا سا لاي  وا ُ عا لَّى هللاَّ ِ صا ُسوِل هللاَّ ن را ى عا ْعلاُمُ  ُيْروا نا

." ن  سا اُدنُ حا إِْسنا اِد وا ا اإلِْسنا كا ًا ْجِ  ِب ا اْلوا كا  إالَّ ِمْن ها
 . 77، ص 10الب ار ، مسند الب ار ، ج

انِ  را با انُ الطَّ وا .ولال الًيثمي : را ن  سا ِدير  حا ُهوا حا م ، وا ْم كا ا ًِ ْعِض ِفي با ، وا الُُ  ِثقاات  ِرجا ِبيِر، وا  يُّ ِفي اْلكا
ِبريب  -كتاب الحج  ،4،جالًيثمي، مجمع ال وا د ومنبع الفوا د ْسرِجِد النَّ ما اِم وا را ْسِجِد اْلحا ِة ِفي اْلما اُب الصَّ ا ْيرِت  با با وا

ْقِدِس ، ص  .5873، حدير رلم  7اْلما
 .3848حدير رلم  ،41، صباب فضل الحج والعمرة  -، كتاب المناس   6لبيًقي ، شعب اإليمان ،جا - 4
 ، دار الكتاب العربي/ بيروت،  249باب المساجد  ، ص   -، كتاب الص ة 1، ج  ف   السن ،  السي  سابق و  
 م( . ولال: حسن  السيوطي. 1977 -هـ  1397) 3ط 

، 83،ص 2، ج أخبار مك  ف  قح يم الح هر وي يثح ، أبو عبد هللا محمد بن إسحاو بن العباس المكي ،  وال اك  
 . (هـ1414) 2تحقيو : د. عبد المل  عبد هللا دهيال ، دار خضر/ بيروت ، ط،  1184حدير رلم 
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وهىى ا مىىا ا تىىاره المالكيىىة
1
والحنابلىىة 

2
بقولىى، :  )رحمىى، هللا(و وأكىىد  لىى  ابىىن تيميىىة  

َوابج فِىي اأُلَُقَصىى َوالَصاَلسج بِاُلَمُسِجِد اُلَحَراِم بِِمائَِة أَُلٍفو َوبَِمُسِجِد اُلَمِدينَِة بِأَُلٍفو َوالَصى"

بَِخُمِسِمائٍَة"
3
. 

 الرأي الثالث : بألف صلة 

وقد ورد في حديث آ ر أن أرر الصالس في المسجد األقصى بىألف صىالس فيمىا سىواهو 

ونَةَ َمُواَلسَ النَبِيك  قَالَُت: يَا نَبَِي هللاِ أَُفتِنَا فِىي  فَعُن ِزيَاِد ُبِن أَبِي َسُوَدسَو َعُن أَِ يِ،و أََن َمُيمج

اُئتجوهج فََصلُّوا فِيِ، فَىإَِن َصىاَلس  فِيىِ، َكىأَُلِف  وَواُلَمُحَشرِ  و فَقَاَل: " أَُرلج اُلَمُنَشرِ بَُيِت اُلَمُقِدسِ 

يَأُتِيَى،ج قَىاَل: " فَُليجُ ىِد إِلَُيىِ، َصاَلٍس فِيَما ِسَواهج"  قَالَُت: أََرأَُيَت َمُن لَُ  يجِطُق أَُن يَتََحَمىَل إِلَُيىِ، أَُو 

َزُيت ا يجُسَرجج فِيِ، و فَإَِن َمُن أَُهَدى لَ،ج َكاَن َكَمُن َصلَى فِيِ، " 
4
 . 

وهىى ا مىىا ا تىىاره الحنفيىىة
5
والشىىافعية  

6
وب ىى ا يسىىتوي المسىىجد األقصىىى مىىع مسىىجد  و

   .المدينة

 

                                                           
، دار التررار،  38، ص 2ج ، المح خا ،، أبو عبد هللا محمد بن محمرد العبردري الفاسري المرالكي  ابن الياج - 1

 بدون م.ط .
،  517، ص 2ج كشحاف ال نحا  عحن محتن امقنحا ،، منصور بن يونس بن ص ح الدين الحنبلرى ،   الب وت - 2

 بدون م . ط .،  دار الكتب العلمية
، 347، ص 5ابن تيمية ، تقي الدين أبو العباس أحمد برن عبرد الحلريم الحرانري الحنبلري، الفتراوى الكبررى، ج - 3

 م( .1987 -هـ 1408)1الكتب العلمية ، ط دار
رْعٍد ، ج - 4 رةا ِبْنرِت سا ْيُمونا ِديُر ما ،حردير  596، ص 45أحمد بن حنبل ، مسند اإلمام أحمد، مسند القبا ل ، باب حا

 .  27626رلم
 .  54، حدير رلم  32، ص 25والطبراني ، المعجم الكبير ، ج

ا  ، 1، سنن ابن ماجة ، ج ةوابن ماج ًا ُة ِفي نَّ السُّ ِة، وا ِة الصَّ ا اُب إِلااما ْيرِت  -ِكتا ْسرِجِد با ِة ِفري ما ر ا راءا ِفري الصَّ ا جا اُب ما با
ولال المحقو : "في ال وا د روى أبو داود بعضر ، وإسرناد طريرو ابرن . 1407،  حدير رلم  451، صالمقدس

ادة برن أبري سرودة وميمونرة عثمران برن ماجة صحي  ورجال  ثقات، وهو أص  من طريو أبي داود ، فإن بين  ير
 أبي سودة، كما صرح ب  ابن ماجة في طريق  كما ككرن ص ح الدين في المراسيل، ولد تر  في أبي داود".

   رجالر  ثقرات رجرال البخراري ليرر  يراد برن أبري سرودة وأخير  عثمران  ،لال اضلباني : هركا سرند حسرن أو صرحي 
 وهما ثقتان .

 .542، ص 2ستطاب في فق  السنة والكتاب ، جاضلباني ، الثمر الم
 ولال اضلباني : إسنادن صحي  ، وبالجملة فالحدير بشاهدن وطريق  اضخرى صحي  لوية .

تخريج أيا يث فاا ا الشحام و مشحق ألبح  اليسحن أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين اضشقودري ،  األلبان  ،
 كتبة المعارح للنشر والتو يع، لرابع ، م، تخريج الحدير ا 15، صعل  بن ميم  الربع 

 م(.2000 -هـ1420)1ط
حردير ميمونرة لرد وثقًمرا ابرن حبران ومرروان برن محمرد ، وال وجر   اويران عثمان راوأخ اَ وككر المقدسي أن  ياد

لقول شيخنا الكهبي في كتراب المير ان : "إنر  حردير منكرر" ، وسرندن كمرا نررى ، وإنمرا أشرار الركهبي إلرى تعليرل 
 ، وهللا أعلم.  المتن لما في  من إهداء ال يت من الحجا  إلى الشام ، وهكا ال يصير ب  الحدير منكراَ 

 ، 193، صمثير القرام إل  زيارة ال  س والشام ، أبو محمود شًاب الدين ابن تميم ، س  الم  
 م(.1994 -هـ 1415) 1تحقيو : أحمد الخطيمي، دار الجيل / بيروت ، ط

              دار المعرفررررة / بيررررروت،، 132ص  ،3ج،  المبسححححوط، محمررررد بررررن أحمررررد بررررن أبرررري سررررًل ، السرخسحححح  - 5
 (.1993 -هـ 1414ط )

 . 278، ص 8النووي ، المجموع ، ج - 6
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 المناقشة والترنيح :

وإعمال ا رميعا ه ألن إعمال الىنمك أولىى مىن إهمالى،ويمكن الجمع بين ه ه النصوص 

فكانت الصالس في المسجد األقصى كالصالس في غيره من المساردو ن  تفَجل هللا على 

عباده فجعل الصالس في، تعدل مىائتين و مسىين فىي غيىرهو نى  تفجىل علىي   فجىاعف ا 

فىىي المسىىجد  إلىىى  مسىىمائةو نىى  تفَجىىل علىىي   فجىىاعف ا إلىىى ألىىفو ورعىىل الصىىالس

األقصى كالصالس في المسجد النبوي
1

في أحد قولي، و وب ل  قال األلباني
2
 . 

ومن ور، آ ر يمكن الجمع بين ا بأن أفجلية األلف تكون لصالس الجماعة في المسىجد 

وأن غيرها لصالس الفرد
3
و أو تكون أفجلية األلىف لصىالس الفىرل ومىا دون ىا للنافلىة  

وهللا أعل 
4
. 

 ويمكن الترريح كما سبق بين أفجلية أرر الصالس ومجاعفت، في المسجد األقصى. 

ويرى الباحث أن القول الرارح في ه ه المسألة أن أرر الصىالس فىي المسىجد األقصىى 

 بألف صالس  و ل  ه لألمور اآلتية :

أرر الصالس في المسجد األقصى سىواء  في مسألةاألحاديث الم كورس  ه ه تبين أن -1

األحاديث التي  كرت المجىاعفة بمىائتين و مسىين أو  مسىمائة أو ألىف هىي أحاديىث 

صحيحة وحسنة و وبالتالي ف ي معتمدس لالحتجاج ب ا .

علىىى أمىىة  منىى، وفجىىال   نىىواب الصىىالس منّىىة   فىىي الجمىىع بىىين األحاديىىث زاد هللا  -2

أوصل ا إلى األلف .بالزيادس حتى  اإلسالم متدررا  

العبىىىارس فىىىي الحىىىديث )بىىىألف صىىىالس فيمىىىا سىىىواه( والعبىىىارس فىىىي الحىىىديث اآل ىىىر  -3

وهىو  )بخمسمائة صالس( تدل بمنطوق ا على أن المجاعفة بالعدد ال ي  كىره النبىي 

الحىديث اآل ىر )أفجىل مىن أربىع صىلوات  يف ى  مىنو و مسمائة صالسو وألىف صىالس

مىا نطىق بى، بمائتين و مسين صىالس و و المسجد األقصىأن الصالس تجاعف في  في،(

ما دل علي، قدم على م الحديث
5

  . 

 كر حديث أبي  ر لفىظ )أفجىل مىن أربىع صىلوات فيى،( وهى ا يشىير إلىى أن أرىر  -4

الصىىالس فىىي المسىىجد النبىىوي الشىىريف يزيىىد علىىى األلىىف و وبالتىىالي ال يتسىىاوى مىىع 

المسجد األقصى .

                                                           
فح  فاحا  ، األيا يحث الحوار ة، د. أيمرن أسرتاك الحردير وعلومر  المسراعد بكليرة أصرول الردين بطنطرا م ح ي - 1

والمنشحور علح  موقحا ملت ح  أهحا م، 2009هـرـ/ 1430،   محا وتي يحق و راسح  الصوة ف  المس   األقص 
 .  www.ahlalhdeeth.comالي يث

 . 549،ص  2اضلباني ، الثمر المستطاب في فق  السنة والكتاب ، ج - 2
 . 58لراليال ، د . نجوى بدر ، بيت المقدس وأحكام  ، ص - 3
 . جمرررررع وتحقيرررررو ودراسرررررةى فررررري فضرررررل الصررررر ة فررررري المسرررررجد اضلصررررر مًررررردي، اضحاديرررررر الرررررواردةو

 .   www.ahlalhdeeth.comملتقى أهل الحدير
 . 58لراليال ، د . نجوى بدر ، بيت المقدس وأحكام  ، ص - 4
 .المصدر السابو نفس  والصفحة  - 5
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الصىىالس فىىي المسىىجد النبىىوي الشىىريف بىىأرر الصىىالس فىىي وفىىي حىىال تسىىاوى أرىىر  -5

فإنىى، ال يىىنقم مىىن قيمىىة المسىىجد النبىىوي الشىىريفو وهىىي  هالمسىىجد األقصىىى المبىىارك

مكانىىة يسىىتحق ا المسىىجد األقصىىى المبىىارك و كيىىف ال وهىىو نىىاني مسىىجد ولىىع علىىى 

ومسىرى النبىي  األرل بعد بيت هللا الحرامو وهو م ب  الىوحي ومبعىث األنبيىاء 

.مد مح

استخدم لفظ األلف فىي القىرآن الكىري  للتكثيىر والتعةىي  و فقىال هللا تعىالى عىن ليلىة  -6

 يىىر مىىن ألىىف شىى رالقىىدر: 
1
و فىى كر األلىىف لثىىواب الصىىالس فىىي المسىىجد النبىىوي  

والمسجد األقصى في، معنى التعةي  والتكثير.

 والولع الطبيعىيإ ا كان أرر الصالس في المسجد األقصى بألف صالس أو أقل في  -7

ومىا  وفمن باب أولى أن يكون أرره بألف أو يزيد في ظل احتالل، ومنع الوصىول إليى،

يتعرل ل، المسلمون في فلسطين من أ طار ومعاناس وآالم حتى يصلوا إليى، و ويىدع  

ي َسىبِيِل هللَاِ َ لِىَ  بِىأَنَ جُ  اَل يجِصىيبج جُ  ظََمىأٌ َواَل نََصىٌ  َواَل َمُخَمَصىةٌ فِى  : ل  قول هللا 

تِىَ  لَ جىُ  بِىِ، َعَمىٌل َصىالٌِح  فَاَر َواَل يَنَالجوَن ِمىُن َعىدجو  نَىُيال  إاَِل كج َواَل يَطََجوَن َمُوِطَ ا يَِغيظج اُلكج

ُحِسىىنِيَن   َواَل يجُنفِقجىىوَن نَفَقَىىة  َصىىِغيَرس  َواَل َكبِيىىَرس  َواَل يَقُ  ىىوَن إَِن هللَاَ اَل يجِجىىيعج أَُرىىَر اُلمج طَعج

َواِدي ا إاَِل كجتَِ  لَ جُ  لِيَُجِزيَ ج ج هللَاج أَُحَسَن َما َكانجوا يَُعَملجونَ 
2
. 

فىىإن الخىىالف الواقىىع بىىين الروايىىات فىىي مقىىدار فجىىل الصىىالس فىىي  ووعلىىى كىىل اآلراء

 صوصىىا  إ ا علمنىىا أن العىىدد ال  والمسىىجد األقصىىى ال يىىننر علىىى رىىوهر المولىىوع

مف ىىوم لىى، فىىي علىى  أصىىول الفقىى،و فلىىيس مىىن الجىىروري أن يعىىرف المسىىل  علىىى ورىى، 

   فىإن مىرَده إلىى والتحديد مقدار الثواب ال ي ينالى، بسىب  الصىالس فىي المسىجد األقصىى

و و ل  فجل هللا ينتي، من يشاءو وإنمىا يكفيى، أن يعىرف أن الصىالس فيى، أفجىل هللا 

لصالس في رميع المسارد عدا مسجدي مكة والمدينة.من ا
3


ن  إن التجعيف الم كور يررع إلىى الثىوابو وال يتعىدى إلىى اإلرىزاء باتفىاق العلمىاء  

كما نقل، النووي وغيرهو فلو كىان عليى، صىالتان فصىلَى فىي أحىد المسىجدين صىالس  لى  

  4تجُجزِه إال عن واحدس وهللا أعل .

 

 

                                                           
 . 3سورة القدر ، اآلية  - 1
 (.121،  120سورة التوبة ، اآلية ) - 2
 ،جمرررررع وتحقيرررررو ودراسرررررةى، فررررري فضرررررل الصررررر ة فررررري المسرررررجد اضلصرررررردة اضحاديرررررر الررررروا ،مًررررردي - 3

 .   www.ahlalhdeeth.comملتقى أهل الحدير
 . 68، ص 3ابن حجر ، فت  الباري ، ج - 4
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 مضاعفة الحسنات والسيئات ييهالفرع الثاني : 

قتصىىر مجىىاعفة األرىىر فىىي المسىىجد األقصىىى والحىىرمين الشىىريفين علىىى الصىىالس تلىى  

فالحسىىنات والسىىيَات تتجىىاعف فىىي  فحسىى  و بىىل تعىىدى  لىى  إلىىى سىىائر األعمىىال و

المسىىجد األقصىىى المبىىارك والمسىىجد الحىىرام والمسىىجد النبىىوي
(1)

و فقىىد روى أبىىو بكىىر 

: "يا نافع ا رج بنا مىن  )رلي هللا عن ما(: قال لي ابن عمرالواسطي عن نافع   قال 

َوأحرم َو رج من بَيىت  ه ا المسجد فإن السيَات تجاعف في، كما تجاعف الحسناتو

قَّدس" اُلمج
2
. 

وعلى ه ا ينبغي للمسل  أن يغتن  فعل الخيرات في المسجد األقصى ه ألن ىا تجىاعفو 

و أي تىزداد فحشىا  وقبحىا  ه  ف فيى، أيجىا  ويح ر من الوقوع في المعاصيه ألن ا تجاع

ألن العاصي في زمان أو مكان شريف أشد ررأس وأقل  وفا  من هللا تعالى .
3

 

فالحسنات في المسجد األقصى والحرمين الشريفين تتجىاعف فىي أعىدادها وكيفيت ىا و 

 مىىن ألن مغلةىىةهفتكىىون  ومقىىدارها ال فىىي كميات ىىا والسىىيَات تتجىىاعف فىىي كيفيت ىىا

 وبسىىاط، داره بعيىىدا عىىن عصىىاه كمىىن لىىيس ملكىى، بسىىاط علىىى الملىى  عصىىى
4

    قىىول و في

َِة فاََل يج   :هللا  زى إاَِل مثل َاجُ من َراَء بِاُلَحَسنَة فَل،ج عشر أَُمثَال َا َومن َراَء بِالَسيَك
5
 . 

وبىى ل  يكىىون معنىىى مجىىاعفة السىىيَات أن عقوبىىة مىىن اقتىىرف  نبىىا  فىىي أحىىد المسىىارد 

لشىرف هى ه المسىارد الثالنىة وفجىل ا و  هأعة  عقوبة ممىن اقترفى، فىي غيرهىاالثالنة 

وال ن  الواحىد فىي أحىد هى ه المسىارد الثالنىة أعةى  مىن  نىوب كثيىرس فىي غيرهىا مىن 

الموالعو فال يكت  ال ن  بعشرس 
6

  . 

تشمل الفىرل والنفىل ه لعمىوم األدلىة الىواردس فىي مجىاعفة  في الحسناتوالمجاعفة 

األرر و وال يورد ما يخصم ه ا العموم بالفرائض دون النوافل
7
. 

                                                           
، 377، ص5ج معالم التنزيا فح  ت سحير ال حر ن )ت سحير البقحوي(، ، أبو محمد الحسين بن مسعود، البقوي - 1

 م( . 1997 -هـ  1417)4طن ، دار طيبة للنشر والتو يع ، يتحقيو : محمد عبد هللا النمر و خر
 م اتي  القيب )الت سير الكبير(، ، فخر الدين أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن التيمي ، والرازي 

 ( . هـ 1420)  3، دار إحياء الترار العربي/ بيروت ، ط218،  23ج
 . 350، ص 1العليمي ، اضنس الجليل ، جو
 .205والمقدسي، مثير الررام، ص   91ابن الجو ي، فضا ل القدس،  - 2

 . 350، ص 1، اضنس الجليل ، ج العليمي
 قصح  المبحار  واأليكحام الخاصح  بح األ، ي جامعرة البلقراء التطبيقيرة/عمان، سعدي حسين أستاك مساعد ف بر - 3

 .www.arablawinfo.comبحر علمي منشور على مولع الدليل اإللكتروني للقانون العربي ،ف  ال    امسوم 
 ، 52، ص1، جالعبا  خير ه ي ف  المعا  زا  الجو ية، ليم ابن أيوب بن بكر أبي بن محمد ،ابن ال يم - 4

 م( .1994 - هـ1415) 27ط الكويت، اإلس مية/ المنار ومكتبة بيروت الرسالة / مؤسسة
 . 13عفانة ، المسجد اضلصى المبار  فضا ل وأحكام و داب ، ص

 . 160سورة اضنعام ، اآلية  - 5
 ( .206،207المقدسي، مثير الررام، ص ) - 6

 . 350، ص 1والعليمي ، اضنس الجليل ، ج
، 9،ج المن ححاج شححرح صححيي  مسححلم بححن الي ححاج، أبررو  كريررا محيرري الرردين يحيررى بررن شرررح ،  النححووي - 7

 هـ( .1392)2، دار إحياء الترار العربي / بيروت ، ط164ص
 . 59لراليال ، د . نجوى بدر ، بيت المقدس وأحكام  ، صو.     13بار ، صالمسجد اضلصى الموعفانة ، 

http://www.arablawinfo.com/
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 ْكم المحايظة عليه والدياع عنه المطلب الراب  :

المسىلمين فىي فجىائل، وشىمائل، وقدسىيت، يىدعو وه ا المسجد المبارك بكل ما  كر مىن 

علىىى المحافةىىة علىىى هىى ا  ويحىىثّ   والمسىىلمين قاطبىىة بيىىت المقىىدس وأكنافىى، والعىىرب

 ووتخليصى، مىن أيىدي الغاصىبين ووب ل الغالي والنفيس مىن أرىل الىدفاع عنى، والمسجد

 وتط يره من الررس والدنس ه ليبقى منارس وراية  فاقة فوق ربوع العالمين .

 :  فال بد من االهتمام ب، والرباط في، والدفاع عن، ه لقول هللا 

 ىىونَ يَىىا ىىُ  تجُفلِحج وا َوَرابِطجىىوا َواتَقجىىوا هللَاَ لََعلَكج وا َوَصىىابِرج أَيُّ َىىا الَىىِ يَن آَمنجىىوا اُصىىبِرج
1

و ولمىىا 

:  قَاَل: َسِمُعتج َرسجوَل هللاِ  وردَ َعُن َسُلَماَن  ِربَاطج يَُوٍم َولَُيلٍَة َ ُيىٌر ِمىُن ِصىيَاِم »يَقجولج

َرَى َعلَُيِ، َعَملج،ج الِّ ي َكاَن يَُعَملج،جو َوأجُرِرَي َعلَُيىِ، ِرُزقجى،جو َوأَِمىَن َشُ ٍر َوقِيَاِمِ،و َوإُِن َماَت رَ 

«الفَتّانَ 
2
. 

وه ا يدل على أهمية الرباط في سبيل هللا على نغور المسلمين عامىة و والمرابطىة فىي 

ونَىةَ َمىُواَلسَ ا  لنَبِىيك بيت المقدس وأكناف بيت المقدس ل ا أهميت ا الخاصىة و ف ى ه َمُيمج

اُئتجىوهج فََصىلُّوا  وَواُلَمُحَشىرِ  و فَقَاَل: " أَُرلج اُلَمُنَشرِ قَالَُت: يَا نَبَِي هللاِ أَُفتِنَا فِي بَُيِت اُلَمُقِدسِ 

لَُيىِ، فِيِ، فَإَِن َصاَلس  فِيِ، َكأَُلِف َصاَلٍس فِيَما ِسَواهج "  قَالَُت: أََرأَُيىَت َمىُن لَىُ  يجِطىُق أَُن يَتََحَمىَل إِ 

أَُو يَأُتِيَ،ج قَاَل: " فَُليجُ ِد إِلَُيِ، َزُيت ا يجُسَرجج فِيِ، و فَإَِن َمُن أَُهَدى لَ،ج َكاَن َكَمىُن َصىلَى فِيىِ، " 
3
و  

فدل الحديث على أن من ل  يستطع الوصول إلى المسجد األقصى يستح  ل، أن ي دي 

 يسرج في قناديل،و فيكون كمن صلى في، . ل، زيتا  

اإلمام الزركشي قال
4
: "يسىتح  لمىن لى  يقىدر علىى زيارتى، أن ي ىدي لى،  )رحم، هللا( 

زيتا " 
5
سعدي ربر أن، اتفق رم ور العلماء على اسىتحباب إهىداء الزيىت  .و كر أ.دو  

للمسجد األقصى لمن ل  يقدر على زيارت،
6
ويقصىد بى ل  أيجىا  تقىدي  العىون المىادي  و 

ع،لإلس ام في إعماره أو إصالح أولا
7
      . 

                                                           
 . 200سورة  ل عمران ، اآلية  - 1
 ، حدير رلم501باب فضل الرباط في سبيل هللا، ص –ة ، كتاب اإلمارمسلم، صحي  مسلم - 2

163 – (1913. ) 
 . 74ص سبو تخريج  في  - 3
ْرَكش   - 4 أبو عبد هللا محمرد برن بًرادر برن عبرد هللا ، عرالم بفقر  الشرافعية واضصرول ، تركري اضصرل، ولرد :  الز 

م( ل  تصانيح كثيرة في عدة فنون، منًا )اإلجابة إليراد ما استدركت  عا شة علرى 1344 -هـ 745بمصر سنة )
 المسراجد(، تروفي بمصرر  و)إعر م السراجد ب حكرام الصحابة( و)البحر المحريط( ثر ر مجلردات فري أصرول الفقر ،

 م(.1392 -هـ   794سنة )
 (.61 - 60، ص ) 6ال ركلي ، اضع م ، ج

، تحقيررو : أبررو الوفررا مصررطفى  289ص إعححوم السححا   بأيكححام المسححا   ،، محمررد بررن عبررد هللا ، الزركشحح   - 5
 م( .1999 -هـ 1420) 5المرالي ، لجنة إحياء الترار / القاهرة ، ط

بحرر علمري منشرور علرى مولرع الردليل  المبرار  واضحكرام الخاصرة بر  فري الفقر  اإلسر مي ،جبر، اضلصرى  - 6
 .www.arablawinfo.comاإللكتروني للقانون العربي 

 .م(2004 -هـ 1423)1، طنالنفا س/اضرد، دار 79ص، ، بيل الم  س وما يول محمد عثمان .أ.د، شبير - 7

http://www.arablawinfo.com/
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فىىإ ا كىىان فىىي الولىىع الطبيعىىي للمسىىجد األقصىىى وهىىو فىىي حالىىنة الدولىىة اإلسىىالمية 

أن يقىىدم لىى، الغىىالي يسىىتح  إهىىداء الزيىىت وتقىىدي  العىىون المىىادي لىى، و فمىىن بىىاب أولىىى 

 أن،  يرزح أسيرا  بقيد االحتالل يدنس في كل يومو سيما  والنفيس وهو في  طرو ال

 رج في قناديل الج اد والتحرير . يس الدماء ه لتكون وقودا  بل ينبغي أن ت دى إلي، 

وال يسىىتطيع أهىىل فلسىىطين تحريىىره  ووبمىا أن المسىىجد األقصىىى يىىرزح تحىىت االحىتالل

وحده و ونرى تقاعس الدول المجاورس عن نصىرت، وتحريىرهه فأصىبح الج ىاد فىرل 

 عين على األمة اإلسالمية رمعاءو وه ا باتفاق علماء المسلمين .

ل ابن عابدينقا
1
 اإلسىالمو نغىور مىن نغر على هجموا إن عين وفرل : ")رحم، هللا( 

 النفيىر رىاء إ افى والج ىاد علىى يقىدرون وهى  مىن  و قىرب من على عين فرل فيصير

 ف ىو العىدو من ببعد وراءه  من فأما العدوو من يقرب من على عين فرل يصير إنما

 عجىز بىأن إلىي   احتىي  فىإن وإلىي    تَ ُحىيج  لى  إ ا تركى، يسع   حتى علي  و كفاية فرل

 تكاسىلوا لكىن   عن ىاو يعجىزوا لى  أو العىدو مىع المقاومىة عىن العىدو من يقرب كان من

 يسىىع   ال والصىىومو كالصىالس عىىين فىرل يلىىي   مىىن علىى يفتىىرل فإنى، يجاهىىدوا ولى 

 هىى ا علىىى وغربىىا شىىرقا اإلسىىالم أهىىل رميىىع علىىى يفتىىرل أن إلىىى وونىى  نىى  تركىى،

"التدري 
2
. 

وقىىال السر سىىي
3

الج ىىاد وارىى  علىىى الفقىىراء مىىن المسىىلمين واألغنيىىاء لىىدفع شىىر : "

المشركين"
4

وقال الشيخ الدرديرو 
5

على كل أحد": " وتَعيّن بِفَُ ِء العدو 
6
. 

                                                           
: محمد أمين بن عمر بن عبد الع ي  الدمشقية ، فقي  الديار الشامية وإمام الحنفيرة فري عصررن ، ابن عاب ين  - 1

( لر  عردة مؤلفرات مًمرة منًرا كتراب )رد المحترار علرى الردر المخترار( 1784 -هرـ 1198ولد فري دمشرو سرنة  )
البيضاوي( الت م فيًا أن ال يككر شي ا ككرن المفسررون والكي يعرح بحاشية ابن عابدين، و )حواال على تفسير 

 م( . 1836 -هـ  1252وليرها الكثير ، توفي بدمشو أيضا سنة )
 . 42، ص 6ال ركلي ، اضع م ، ج

ر  الميتار عل  الح ر المختحار )ياشحي  محمد أمين بن عمر بن عبد الع ي  الدمشقي الحنفي ، ابن عاب ين ،  - 2

 م( .1992 -هـ 1412) 2بيروت ، ط -، دار الفكر 124، ص 4، ج ابن عاب ين(
: هررو أبررو بكررر محمررد برن أحمررد بررن أبرري سررًل السرخسري الحنفرري ، فقيرر   أصررولي مجتًررد  مررتكلم  السرخسح  - 3

تفقر   ،ولرم يولرح علرى تراريخ مولردن  -من ب د خراسران –مناظر، من كبار علماء ما وراء النًر، ولد بسرخس 
لضى في السجن  ،وتفق  علي  عبد الع ي  بن ما ن وركن الدين مسعود و خرون  ،على أبي بكر محمد الحلواني 

شرررح  -3صررفة أشررراط السرراعة ،  -2شرررح السررير الكبيررر ،  -1أكثررر مررن عشررر سررنوات . مررن أبررر  مصررنفات  : 
سرنة )رحمر  هللا( تروفي  ،أصرول السرخسري  -5المبسوط ،   -4الجامع الكبير للشيباني في فروع الفق  الحنفي ، 

  ( . 490وفي رواية )  ،(ـه 483)
 . 87، ص2ج ،السرخسي ، المبسوط 

  . (267،268)ص  ، 8ج  ،معجم المؤلفين  ،وكحالة 
 . 315، ص 5وال ركلي، اضع م، ج 

 . 9، ص3السرخسي، المبسوط ، ج - 4
ير: - 5 ْر   وي، ولد سرنةأبو البركات هو  ال   دا رِدية  1715 -هرـ  1127) أحمد بن محمد بن أحمد العا م( فري بنري عا

قردير فري ال  مرن -2ألرب المسال  لمكهب اإلمام مالر   -1من كتب :  )بمصر( وتعلم باض هر، من فقًاء المالكية،
 م(.   1786 -هـ  1201توفي بالقاهرة. )،  تحفة اإلخوان في علم البيان -3 شرح مختصر خليل

 . 244، ص1ال ركلي، اضع م ، ج
، دار 174، ص2، جياشححي  ال سححوق  علحح  الشححرح الكبيححرمحمررد بررن أحمررد بررن عرفررة المررالكي،  ،ال سححوق  - 6

 دون م.ط. الفكر،
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وقال النووي : "والج اد فرل عىين علىى كىل مسىل  إ ا انت كىت حرمىة المسىلمين فىي 

ىولج هللَاِ"  َحَمىٌد َرسج أي بلد فيى، اَل إلَى،َ إاَل هللَاج مج
1
وقىال ابىن قدامىة المقدسىي : " إ ا نىزل و  

الكفار ببلدو تعيّن على أهل، قتال   ودفع  " 
2
. 

فإ ا هج  العدوو فإن دفع لرره  عىن الىدين فج اد الدفع للكفار متعين على كل أحد و 

فىال ريى  أنى، يجى   وو وإ ا د ىل العىدو بىالد اإلسىالموالنفس والحرمىة وارى  إرماعىا  

النفير إلي، بال إ ن والد وال غري 
3
 . 

 واستدلوا باألدلة اآلتية:

يِن فََعلَُيكج ج النَُصىرج  :قال هللا  -1 ُ  فِي الدك وكج ُ  َوبَُيىنَ جُ  َوإِِن اُستَُنَصرج إاَِل َعلَىى قَىُوٍم بَُيىنَكج

ِميثَاٌق َوهللَاج بَِما تَُعَملجوَن بَِصيرٌ 
4
 . 

أليما   إال تنفروا يع بك  ع ابا  : قول هللا تعالى -2
5

 . 

وا ِ فَاوقال تعىالى:  -3 ىُ   َونِقَىاال   ا  فىاُنفِىرج ُ  فِىي َسىبِيِل هللَاِ َ لِكج ُ  َوأَُنفجِسىكج َوَراِهىدجوا بِىأَُمَوالِكج

ُنتجُ  تَُعلَمجونَ  ُ  إُِن كج َ ُيٌر لَكج
6

  .ْْ 

فإن قاتلوك  فاقتلوه  :قال تعالى   -4
7
. 

ال هجىرس بعىد : »قىال: قىال رسىول هللا  (ورلىي هللا عن مىا)ما رواه ابن عبىاس   -5

«وإ ا استنفرت  فانفرواالفتحو ولكن ر اد ونيةو 
8
 . 

 وأو اعتدي على حرمات، ووه ه األدلة بمجمل ا تنكد أن، إ ا احتل بلد من بالد المسلمين

وعلىى مىن  وللمسلمين وباغت   في، تَعيّن الج اد على من اُسىتجُنفِر أو فارأ العدو مولعا  

رب إلىى هو من أهل  ل  المولع أو البلدو وهك ا تتسىع دائىرس فىرل الج ىاد مىن األقى

 األبعد حتى يت  صّد العدوان عن تل  البلد ودحر المحتلين.   

 

                                                           
 . 269، ص19النووي، المجموع، ج - 1
 ( .197، 196، ص )9ابن لدامة ، المرني، ج - 2
، ياشحي  الحروض المربحا شحرح زا  المسحت نا، عبد الرحمن بن محمد بن لاسم الحنبلي النجردي ، العاصم   - 3
 هـ( . 1397)1، ط257، ص4ج

، بيرت اضفكرار الدوليرة،   462، 5، ج موسحوع  ال  ح  امسحوم ، محمد برن إبرراهيم برن عبرد هللا ،  والتوي ري
 م(. 2009 -هـ  1430)1ط
 . 72سورة اضنفال ، اآلية  - 4
 . 39سورة التوبة، اآلية  - 5
 . 41سورة التوبة ، اآلية  - 6
 . 191 اآلية البقرة، سورة - 7
 ، 201باب فضل الجًاد والسير ، ص -، كتاب الجًاد والسير 2البخاري، صحي  البخاري، ج - 8

 . 2783حدير رلم 
 ( .1353) - 445رلم ، حدير 334باب تحريم مكة وصيدها ، ص -ومسلم ، صحي  مسلم ، ، كتاب الحج 
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 المطلب الخامس : ْكم مجاورته والسكنى ييه

س والتقىرب منى، بيىت المقىدَ اللى زيىارس عالزمان  دأب المرسلون والصالحون على مرّ 

والسكنى في، ومجاورت، و ل ه لعة  شرف ه ا المكان وفجل، وقداست، .

 ه ا المطل  إلى الفروع اآلتية :ويمكن تقسي  

 الفرع األول : الحرص على مجاورته

(و قَىاَل: تَىىَ اَكُرنَا َونَُحىنج ِعُنىىَد رلىي هللا عن مىىاعىن عبىىد هللا بىن الصىىامت َعىُن أَبِىىي َ ر  )

: َمُسِجدج َرسجوِل هللَاِ  َرسجوِل هللَاِ  ىولج أَيُّ جَما أَُفَجلج و أَُو َمُسِجدج بَُيىِت اُلَمُقىِدِسو فَقَىاَل َرسج

َصىىلَىو هللَاِ  : " َصىىاَلسٌ فِىىي َمُسىىِجِدي هَىىَ ا أَُفَجىىلج ِمىىُن أَُربَىىِع َصىىلََواٍت فِيىىِ،و َولَىىنُِعَ  اُلمج

ىىِل ِمُثىىلج َشىىطَنِ  ىىوَن لِلَررج َولَيجوِشىىَكَن أَُن اَل يَكج
1
،ج بَُيىىَت فََرِسىىِ، ِمىىَن اأُلَُرِل َحُيىىثج يَىىَرى ِمُنىى 

ا  ُنيَا َرِميع  ُنيَا َوَما فِي َا"  -اُلَمُقِدِس َ ُيٌر لَ،ج ِمَن الدُّ أَُو قَاَل: َ ُيٌر ِمَن الدُّ
2
 . 

، المسلمين أن يكونوا حريصىين علىى القىرب مىن بيىت المقىدس فالحديث الشريف يورّ 

ولىو بمقىدار طىول  وومجاورت،و فمن اسىتطاع أن يكىون لى، قطعىة صىغيرس مىن األرل

 فرس، يجاور ب ا المسجد األقصى فليفعله فإن  ل   ير ل، من الدنيا وما في ا.   حبل

 رع الثاني :الحث على الهجرة إليهالف

صحابت، الكرام والمسلمين من بعده  وحث   علىى التورى، إلىى الشىام  وّر، الرسول 

والسكنى في،و وطمأن   بأن هللا تكفل بالشام وأهل،و فَعِن اُبِن أَبِي قجتَُيلَىةَو َعىِن اُبىِن َحَوالَىةَ 

ىىولج هللَاِ  َجنَىىَدس   قَىىاَل: قَىىاَل َرسج ا مج نجىىود  ُنىىٌد بِالَشىىاِمو :"َسيَِصىىيرج اأُلَُمىىرج إِلَىىى أَُن تَكجونجىىوا رج رج

ىوَل هللَاِ إُِن أَُدَرُكىتج َ لِىَ و  ُنٌد بِاُلِعَراِق"و قَاَل اُبنج َحَوالَةَ: ِ ىُر لِىي يَىا َرسج ُنٌد بِاُليََمِنو َورج َورج

ِهو فَأََمىا إُِن فَقَاَل: "َعلَُيَ  بِالَشاِمو فَإِنَ َا ِ يَرسج هللَاِ ِمُن أَُرِلِ،و يَُجتَبِي إِلَُي َا ِ يَرتَ،ج ِمُن ِعبَىادِ 

ىدجِركج ُ  ُ و َواُسىقجوا ِمىُن غج ُ  بِيََمىنِكج أَبَُيتجُ و فََعلَُيكج
3

و فَىإَِن هللَاَ تََوَكىَل لِىي بِالَشىاِم َوأَُهلِىِ،"
4

و و يىر 

 الشام بيت المقدس .

                                                           
ْمُع أاْشطانشطن من مادة -1 اْلجا ْيل، وا دُّ ِبِ  الخا ِويُل الشديُد الفاْتل ُيْستاقى ِبِ  وُتشا ْبُل الطَّ : اْلحا ِليلا ْبل، وا ُن: الحا  .: والشَّطا
 .237، ص13ابن منظور، لسان العرب، ج 
 . 8553، حدير رلم  554، ص 4الحاكم ، المستدر  على الصحيحين ، ج - 2

انُ ولال :  لاْم ُيْخِرجا اِد، وا ِحيُ  اإْلِْسنا ِدير  صا ا حا كا  " "ها
 . 6983، حدير رلم 103، ص7والطبراني ، المعجم اضوسط،ج

 لدركم : ُلُدر جمع لدير، وهي القطعة من الماء يرادرها السيل )أي يتركًا(. - 3
 .9، ص5ابن منظور، لسان العرب، ج

 . 2483، حدير رلم 4باب في سكنى الشام ، ص –، كتاب الجًاد 3أبو داود ، سنن أبي داود ، ج - 4
ها الحاكم والكهبيولال اضلباني :   . إسنادن صحي ، ول  طرو صحَّ  أحدا

 -، أول كتراب الجًراد  7ج )األم(،صحيي  أبح   او  ،  اضشرقودري أبو عبد الرحمن محمد ناصر الردين، األلبان 
 ،، مؤسسة لراس للنشر والتو يع / الكويت2244، حدير رلم  246باب السكنى في الشام ، ص

 م(. 2002 -هـ  1423)1ط
 . 17005، حدير رلم  215، مسند الشاميين ، ص  28وأحمد ، مسند اإلمام أحمد ، ج
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َرسَو قَاَل: قَاَل َرسجولج هللَاِ  ُساَلِم : »وَعُن َكثِيِر ُبِن مج ُقرج َداِر اإُلِ بِالَشاِمو يَسجوقج هللَاج إِلَُي َىا عج

ىىوٌمو َواَل يََرَغىى ج َعُن َىىا إاَِل َمُفتجىىوٌنو َوَعلَُي َىىا  َصىىُفَوتَ،ج ِمىىُن ِعبَىىاِدِهو َواَل يَُنىىِزعج إِلَُي َىىا إاَِل َمُرحج

الطَىلك َواُلَمطَىِرو فَىإُِن َعُينج هللَاِ تََعالـَى ِمُن أََوِل يَُوٍم ِمىَن الىَدُهِر إِلَىى آِ ىِر يَىُوٍم ِمىَن الىَدُهِر بِ 

ُبزج َواُلَماءج  «أَُعَجَزهج ج اُلَمالج لَُ  يجُعِجُزهج ج اُلخج
1
. 

يختىىارهه ليكىىون مىىن أهىىل األرل  دلىىت األحاديىىث الشىىريفة علىىى أن مىىن أحبىى، هللا  

المقدسة أو يسوق، هللا إلي او ففي ا األمن واألمان وفي ا الربىاط واإليمىانو وعنىد اشىتداد 

 ي ا الثبات وإلي ا المال .المحن ف

صىىحابت، الكىىرام والمسىىلمين مىىن بعىىده  إلىىى إتيىىان المسىىجد  وكىى ل  دعىىا رسىىول هللا 

األقصى زيارس وهجرس ومحافةة علي،و فَعُن ِزيَاِد ُبِن أَبِي َسُوَدسَو َعُن أَِ يِ،و أََن َمُيمجونَىةَ 

 و فَقَىىىاَل: " أَُرلج اُلَمُنَشىىىرِ ا فِىىىي بَُيىىىِت اُلَمُقىىىِدسِ قَالَىىىُت: يَىىىا نَبِىىىَي هللاِ أَُفتِنَىىى َمىىىُواَلسَ النَبِىىىيك 

قَالَىُت: أََرأَُيىَت َمىُن  أَُلِف َصاَلٍس فِيَمىا ِسىَواهج "اُئتجوهج فََصلُّوا فِيِ، فَإَِن َصاَلس  فِيِ، كَ  وَواُلَمُحَشرِ 

ِ، َزُيت ىا يجُسىَرجج فِيىِ، و فَىإَِن َمىُن أَُهىَدى لَى،ج لَُ  يجِطُق أَُن يَتََحَمَل إِلَُيِ، أَُو يَأُتِيَ،ج قَىاَل: " فَُليجُ ىِد إِلَُيى

َكاَن َكَمُن َصلَى فِيِ، " 
2
. 

 

 الفرع الثالث : السكنى ييه

و الشىوكة فىي حلىق أعىداء هللا عىّده و وسكان بيت المقدس وأكنافى، امتدح رسول هللا 

ىولج هللَاِ  حيث روى أَبو أجَماَمىةَ البىاهلي  اَل تَىَزالج طَائِفَىةٌ ِمىُن أجَمتِىي : »قَىاَل: قَىاَل َرسج

هجُ  َمىُن َ ىالَفَ جُ  إاَِل َمىا أََصىابَ جُ  ِمىُن أَلَُواَء  ىرُّ ِهُ  قَىاِهِريَن اَل يَجج يِن ظَاِهِريَن لََعىدجوك َعلَى الدك

ىوَل هللَاِ َوأَُيىَن هجى ُ « . َحتَى يَأُتِيَ جُ  أَُمرج هللَاِ َوهجُ  َكَ لِ َ  بِبَُيىِت اُلَمُقىِدِس »ل قَىاَل: قَىالجوا: يَىا َرسج

« َوأَُكنَاِف بَُيِت اُلَمُقِدسِ 
3
. 

و وهىى ا توريىى،  فسىىكان بيىىت المقىىدس وأكنافىى، هىى  المنصىىورون والمنيىىدون مىىن هللا 

 نبوي عةي  للسكنى في، .

                                                           
، حردير  253، ص1،ج كتحاب ال حتنالخ اعري المررو ي ،  ، أبو عبد هللا بن حماد بن معاوية نعيم بن يما  - 1

 ( .1412)1(، تحقيو: سمير أمين ال هيري، مكتبة التوحيد / القاهرة، ط712،716رلم )
 .  ثقات ورجال  الطبراني، روانلال الًيثمي: 

 . 16656، حدير رلم 60، ص10جالًيثمي، مجمع ال وا د ومنبع الفوا د ، 
 .  74سبو تخريج  في صفحة  - 2
 .22320( ، حدير رلم 657 – 656، ص ) 36أحمد بن حنبل ، مسند اإلمام أحمد بن حنبل ، ج  - 3

 . 7643، حدير رلم 145، ص  8والطبراني ، المعجم الكبير، ج 
          حبررران، وابرررن ،العجلررري وثقررر  :عمرررروو، حمرررد والطبرانررري:" ورجالررر  ثقرررات "ولرررال الًيثمررري بعرررد أن عررر ان ض

 . "مجًول تابعي": الكهبي ولال
، 4، جالروض البسام بترتيب وتخريج فوا   تمامأبو سليمان جاسم بن سليمان حمد الفًيد،  ال وسري،

 م(. 1987 -هـ  1408)1، دار البشا ر اإلس مية / بيروت، ط384ص

 ولال اضلباني : إسنادن ضعيح . 
 .5849، حدير رلم  764، ص 12اضمة، ج اضلباني، سلسلة اضحادير الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في



83 
 

قَىاِء أَُيىَن : قجُلنَا يَا َرسجوَل هللاِ إِِن اُبتجلِينَىا بَُعىَدَك بِاُلبَ صابعو قالعمرانو عن  ي األَ ي فعن أَب

نَالو قَاَل:  رج يَةٌ يَُغدجوَن إِلَىى َ لِىَ  اُلَمُسىِجِدو »تَأُمج ُ   جرك ُ  بِبَُيِت اُلَمُقِدِسو فَلََعلَ،ج أَُن يَُنَشأَ لَكج َعلَُيكج

ونَ  وحج «َويَرج
1
.   

ىودج بِنَُفِسىِ، فَقَىاَل:  أَنَ،ج َكاَن ِعُنَد َرسجوِل هللَا  َشَداِد ُبِن أَُوسٍ  وك ل  ما روي عن َوهجىَو يَجج

ُنيَاو فَقَىاَل: "لَىُيَس َعلَُيىَ  إَِن الَشىاَم يجُفىتَحج َويجُفىتَحج بَُيىتج  "َمالََ  يَا َشَدادج" قَاَل: َلاقُت بِىَي الىدُّ

اُلَمُقِدِس فَتَكجونج أَُنَت َوَولَدجَك أَئَِمة  فِيِ، إُِن َشاَء هللَاج" 
2
. 

ا توصية وتوري، للسكنى في بيت المقدس و وليس ه ا فحس  بىل وه ان الحديثان في م

توريىى، نبىىوي عةىىي  ه لنربىىي أبناءنىىا علىىى حىى  المسىىجد األقصىىى ودوام الصىىالس فيىى،و 

وممىا يىىنل  القلىى  ويدميىى، أن أهىىل بيىىت المقىدس وأكنىىاف بيىىت المقىىدس محرومىىون مىىن 

 مىىن  ىىالل الغىىدو والىىرواح إليىى، و لدررىىة أن الىىبعض ال يعىىرف المسىىجد األقصىىى إال

 .   الصور

  بيت المقدس ْكم مجاورة المسجد األقصى والسكنى يي الفرع الراب  :

 ه  كثير من العلماء إلى اسىتحباب مجىاورس المسىجد األقصىى
3

ه ف ى ا اإلمىام النىووي 

الة فيه  او ىقصزيارة المسجد الأ  أجمع العلماء على استحبابيقول: " )رحم، هللا( لصَّ

"وعلى فضل 
4
، فإذا كانت زيارة المسهجد القصهى والصهالة فيه  مسهتحب  فمه  بهاب  

؛ لمها فهذ ذلهن مه  وأعظه  أجهرا   أولى أ  تكو  مجاورت  والسكنى في  أكثهر اسهتحبابا  

 تكرار زيارت  وأداء الصلوات في  .

 

 

                                                           
 .16632، حدير رلم  190، ص 27أحمد بن حنبل ، مسند اإلمام أحمد ، ج - 1

 .: إسنادن ضعيح لضعح عثمان بن عطاء وهو ابن أبي مسلم الخراساني، وبالي رجال اإلسناد ثقاتلال المحقو
 .4238، حدير رلم  238، ص 4والطبراني ، المعجم الكبير ، ج

 إسنادن لاْيسا بالقا م .ولال البخاري : 
دا رررة  ،265، ص 3، ج التححاريل الكبيححرأبررو عبررد هللا محمررد بررن إسررماعيل بررن إبررراهيم بررن المريرررة،  البخححاري ،

 الدكن ، بدون س .ط . –المعارح العثمانية/ حيدر  باد 
 . 7162، حدير رلم  289، ص 7الطبراني، المعجم الكبير ، ج - 2

ررررا ص)والمقدسرررري ، ف ًا ْتِح ِكْكررررُر فا ْقررررِدِس وا ْيررررِت اْلما ررررْكناى ِببا رررراب  ِفرررري السُّ              ( ، 69 - 68ضررررا ل بيررررت المقرررردس ، با
 ( .40،  39حدير رلم )

 لال اضلباني: أخرج  الطبراني في المعجم الكبير، وهكا إسناد ضعيح .
 .6368، حدير رلم  814، ص13ج اضلباني، سلسلة اضحادير الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في اضمة،

 .288ص ، إع م الساجد ب حكام المساجد،  ال ركشي - 3
 . 86وشبير، بيت المقدس وما حول ، ص

 . 278،  8النووي ، المجموع ، ج - 4
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وه ا ما نقلى، د. سىعدي ربىر
1
  -مجىاعفة الحسىنات  -ول ى ه الفجىيلة للعبىادس بقولى، : " 

فىي المسىجد األقصىى المبىارك اسىتح  الفق ىاء المجىاورس بالمسىجد األقصىى المبىاركو 

والسكنى في بيت المقدس" 
2
 و ل  ه لألمور اآلتية : 

ما يحصل في، من الطاعات التي ال تحصل في غيره: من مجاعفة أرر الصىلوات  -1

 والحسنات . 

وألن الىدرال ال  همىنمنين يىوم اشىتداد المحىن والفىتنالمقدس عقىر دار اللكون بيت  -2

يد ل بيت المقدس
3
. 

األحاديث الشريفة التي وردت في الفروع الثالنة السابقةو حث في ىا رسىولنا محمىد  -3

  ،صىىحابت، الكىىرام وأمتىى، مىىن بعىىده علىىى مجىىاورس المسىىجد األقصىىى وال جىىرس إليىى

ور ى،  أن يختىار لى، مسىكنا   لما طل  من الرسىول  والسكنى في،ه ف  ا ابن حوالة 

فلعلى، يكىىون لى،  ريىىة يغىدون إلىىى  وابيىىت المقىدس قىىدس األقىداس في ىى دّ عىتج و وإلىى الشىىام

عندما لاقت بى،  المسجد ويروحون و فإن أبَُوا فعلي   باليمن و وه ا شداد بن أوس 

الشىىام وفىىتح بيىىت ره بفىىتح وبّشىىمىىا أصىىاب، مىىن لىىيق  الىىدنيا  فىىف عنىى، رسىىول هللا 

وأن، سيكون هو وأوالده أئمة في، إن شاء هللا . فيرى الباحث أن ه ه المواقف  والمقدس

واألحاديث الكثيرس التي تبين فجل المسجد األقصى تدل داللة والحة على اسىتحباب 

 زيارس المسجد األقصى والتور، إلي، ومجاورت، والسكنى في، .

األمر كان على سبيل اال تيار ال اإللزامه لقول ابن ومما ينكد حك  االستحباب أن ه ا 

لمىن ال تناسىب، أرل  الباب مفتوحىا     حوالة "ِ ُر لي يا رسول هللا" و فترك الرسول

الشام بقول، "فأما إن أبيت  فعليك  بِيََمنِكجُ " و وعلي، فمجىاورس المسىجد األقصىى المبىارك 

 والسكنى في بيت المقدس مستحبة .

 

 

 

 

 
                                                           

 سعدي حسين ، أستاك مساعد ، جامعة البلقاء التطبيقية، عمان / اضردن .  بر : - 1
بحررر علمرري منشررور علررى مولررع الرردليل  الخاصررة برر  فرري الفقرر  اإلسرر مي ،جبررر، اضلصررى المبررار  واضحكررام 

 .www.arablawinfo.comاإللكتروني للقانون العربي 
بحرر علمري منشرور علرى  ، األقص  المبار  واأليكام الخاص  ب  ف  ال    امسحوم  سعدي حسين ، ، بر - 2

 .www.arablawinfo.comمولع الدليل اإللكتروني للقانون العربي 
 . 86شبير ، بيت المقدس وما حول  ، ص - 3

http://www.arablawinfo.com/
http://www.arablawinfo.com/
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 السادس : استقباله واستدباره يي بول أو غائطالمطلب 

أمىىا اسىىتقبال القبلىىة وبيىىت المقىىدس التىىي في ىىا المسىىجد األقصىىى أو اسىىتدبارهما بىىالبول 

 والغائ و فقد ا تلف في  ل  الفق اء على آراء :

 مطلقا يي الصحراء ويي البنيا الرأي األول : الحرمة 

قَىىاَل: "إَِ ا أَتَُيىىتج ج الَغىىائِ َ فَىىالَ  النَبِىىَي  أَنَ لمىىا روى  وب ىى ا قىىال أبىىو أيىىوب األنصىىاري 

بجىوا" قَىاَل أَبجىو أَيُّىوَب: )فَقَىِدُمنَا الَشى قجوا أَُو َغرك وهَا َولَِكُن َشىرك َم اتَُستَُقبِلجوا القُِبلَةَو َوالَ تَُستَُدبِرج

و  َونَُسىىىتَُغفِرج هللَاَ تََعىىىالَى(و وعنىىىد مسىىىل : فََوَرىىىُدنَا َمىىىَراِحيَض بجنِيَىىىُت قِبَىىىَل القُِبلَىىىِة فَنَُنَحىىىِرفج

)فَنَُنَحىىِرفج عن ىىا َونَُسىىتَُغفِرج هللَاَل قىىال: نعىى (.
1
ألن ىىا  هوالمسىىجد األقصىىى يىىد ل فىىي هىى ا 

كانت قبلة
2
.   

و  عن أَبي َزُيٍد َمُولَى نَُعلَبَةَ و أََن َمُعقِىَل ُبىَن أَبِىي َمُعقِىٍل اأُلََسىِدَيو ِمىُن أَُصىَحاِب النَبِىيك و

نَ َى أَُن تجُستَُقبََل اُلقُِبلَتَاِن بِاُلَغائِِ و َواُلبَُوِل ""  َحَدنَ،ج أََن َرسجوَل هللاِ 
3
 .   

ن ىىى عىىن اسىىتقبال القبلىىة أو اسىىتدبارهاو والن ىىي يفيىىد  : أن الرسىىول ورىى، الداللىىة

التحري  .

وقال األحناف بالكراهة التحريمية
4

قال ابىن و مستدلين بحديث أبي أيوب السابقو حيث 

مىىىودود الموصىىىلي
5
هَا فِىىىي اُلَخىىىاَلِء( فِىىىي اُلبجيجىىىوِت   : )َويجَكىىىَرهج اُسىىىتُِقبَالج اُلقُِبلَىىىِة َواُسىىىتُِدبَارج

َوالَصَحاَرى
6

  . 

 
                                                           

 ،104باب لبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرو ، ص –، كتاب الص ة  1البخاري ، صحي  البخاري ، ج - 1
 . 394حدير رلم 

 ( .264) – 59، حدير رلم  76باب االستطابة ، ص  -ومسلم ، صحي  مسلم ، كتاب الطًارة 
 .www.arablawinfo.com  جبر ، اضلصى المبار  واضحكام الخاصة ب  في الفق  اإلس مي - 2
 ، باب معقل بن أبي معقل اضسدي  .234، ص20الطبراني ، المعجم الكبير ، ج  - 3
ْوِجردي الخراساني، البي   و ، باب النًي عرن اسرتقبال السنن الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الُخْسرا

عطا، دار الكترب  ، تحقيو: محمد عبد القادر434، حدير رلم  148، ص 1القبلة واستدبارها لرا ط أو بول ، ج
 م(.2003 -هـ 1424)3بيروت، ط / العلمية

 .  27292، حدير رلم  263، باب حدير أم معقل اضسدية ، ص  45وأحمد ، مسند اإلمام أحمد ، ج
ْف  أبو داو دهم وإسنادن جيرولي ةو داود وابن ماجبنووي : "روان أحمد بن حنبل وألال ال عب  د".ولم ُيضا

 .80، ص2،جالنووي ، المجموع 
 وسندن ضعيح؛ لجًالة أبي  يد مولى الثعلبيين.ولال ابن حجر:" 

التلخححيص اليبيححر فحح  تخححريج أيا يححث ،  أبررو الفضررل أحمررد برن علرري بررن محمررد بررن أحمررد العسرق ني ، ابحن ي ححر
 م(.1989هـ. 1419)1ط،دار الكتب العلمية ،304، ص 1ج ،الرافع  الكبير

 .126، ص5الكاساني، بدا ع الصنا ع في ترتيب الشرا ع، ج - 4
ل  - 5  : أابو الفاْضل عبد هللا بن محمود بن مودود البلدحي فقي  حنفي، ولد بالموصل  الَمْوص 

، وتروفي فيًرا سرنة هـ( ، ورحل إلى دمشو، وولي لضاء الكوفة مدة. ثم استقر ببرداد مدرساَ 1203 - 599سنة )
 ،  أشًر كتب  : االختيار لتعليل المختار في فروغ الحنفية . م(1284 -هـ 683)

 . 135، ص 4ال ركلي ، اضع م ، ج
 االختيار لتعليا المختار،أبو الفضل عبد هللا بن محمود بن مودود البلدحي الحنفي،  الموصل ، 6 -
 م( . 1937 -هـ 1356مع تعليقات الشيخ محمود أبو دليقة، مطبعة الحلبي/ القاهرة ، ط) ، 37، ص 1ج

http://www.arablawinfo.com/
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 الرأي الثاني: يحرم يي الصحراء ويجوز يي البنيا  

مَ  ِوَي َ لَِ  َعُن اُلَعبَاِس َواُبِن عج المالكيةو َوبِِ، قَاَل  َر رج
1
والشافعية 

2
والحنابلىة 

3
حيىث  و

وزج اُستُِقبَالج اُلقُِبلَِة فِي اُلفََجاِء لِقََجاِء اُلَحاَرِةو فِي قَ  قال ُوِل أَُكثَىِر أَُهىِل ابن قدامة: "اَل يَجج

 اُلِعُل "
4
رواية عن اإلمام أحمدهو و و

5
ُنِ رِ   َواُبنج اُلمج

 6
 . 

 باآلتي : ل ل  واستدلوا 

و أََن النَبَِي  -1 لَىةَو قَىاَل: "إَِ ا أَتَُيىتج ج الَغىائِ َ فَىالَ تَُسىتَُقبِلجوا القِبُ  َعُن أَبِي أَيُّوَب األَُنَصاِريك

وهَا وَ  بجوا"لَ َوالَ تَُستَُدبِرج قجوا أَُو َغرك ِكُن َشرك
7
. 

ُنىتج  -2 ىِ، َواِسىِع ُبىِن َحبَىاَنو قَىاَل: كج َحَمِد ُبِن يَُحيَىو َعىُن َعمك َحَدنَنَا يَُحيَى ُبِن َسِعيٍدو َعُن مج

ُسىىنٌِد ظَُ ىىَرهج إِلَىىى اُلقُِبلَىىِةو فَلََمىىا قََجىىُيتج َصىىاَلتِي  َمىىَر مج أجَصىلكي فِىىي اُلَمُسىىِجِد َوَعُبىىدج هللاِ ُبىىنج عج

ىونج لَىَ و فَىاَل اُنَصَرُفتج إِلَُيِ، ِمىُن ِشى قكيو فَقَىاَل َعُبىدج هللاِ: يَقجىولج نَىاٌس: إَِ ا قََعىُدَت لُِلَحاَرىِة تَكج

ُستَُقبَِل اُلقُِبلَِة َواَل بَُيِت اُلَمُقِدِسو قَاَل َعُبدج هللاِ: َولَقَُد َرقِيتج  ُد مج  َعلَى ظَُ ِر بَُيٍتو تَُقعج

ا َعلَى لَبِ  "فََرأَُيتج َرسجوَل هللاِ  ُستَُقباِل  بَُيَت اُلَمُقِدِسو لَِحاَرتِِ،"قَاِعد  نَتَُيِن مج
8
. 

 

 

 

 

                                                           
1
، 102، ص 1ج،  من  ال ليا شرح مختصر خليا، أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن محمد المالكي ، عليش  - 

 م( .1989هـ/1409) / بيروت ، طدار الفكر
 ، دون م.ط.25، صامقنا  ف  ال    الشافع أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البردادي، الماور ي، - 2
 (.120 - 119) ، ص1ابن لدامة، المرني، ج - 3
 (.120-119، ص) 1ابن لدامة ، المرني ، ج - 4
مرام فري الحردير إ ل الشريباني المررو ي البرردادي، أبرو عبرد هللا برن محمرد برن حنبرل برن هر أيم  بن ينبا : - 5

العلم وسمع الحدير مرن  م(  ونش  بًا، طلب780 - 164والفق ، وصاحب المكهب الحنبلي ، ولد في برداد سنة )
المسرند  -1شيوخًا، ثرم رحرل إلرى الكوفرة والبصررة ومكرة والمدينرة والريمن والشرام والج يررة، مرن أبرر  كتبر  : 

 المعرفة والتعليل،   -3والجرح والتعديل   -2لح حدير الناسخ والمنسو،( أربعين أ)يحتوي على نيح و
 . م( 855 -هـ  241ببرداد سنة ) )رحم  هللا( وتوفي

 . 96، ص 2كحالة ، معجم المؤلفين ، ج
هرـ ( ، كران  242: هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنكر النيسابوري ، ولد في نيسرابور سرنة ) ابن المنِر  -6

 اخت ح العلماء، -2تفسير القران الكريم ،  -1، رحل إلى مكة ، من مؤلفات  :  مجتًداَ  وعالماَ  فقيًاَ  ثقةَ  محدثاَ 
 هـ( بمكة المكرمة .  318توفي سنة )
 ،  1، جاألوسط ف  السنن وام ما  واالختوف  أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري ، ابن المنِر،

( ، تحقيو : أبو حماد صرير أحمد بن محمد حنيح،  دار طيبرة / الريرام، 51،  26- 22،  20، 11،13ص )
 م( . 1985 -هـ  1405) 1ط

الة، معجم   . 220، ص 8المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية ، جو كحة
 . 85ص متفو علي  / سبو تخريج  - 7
 ( .266) - 61، حدير رلم  76باب االستطابة ، ص  -مسلم ، صحي  مسلم ، كتاب الطًارة  - 8

 . 12، حدير رلم  4خصة في كل  ، ص، كتاب الطًارة ، باب الر 1وأبو داود ، سنن أبي داود ، ج



87 
 

َمرَ  -3 و قَىاَل: َرقِيىىتج َعلَىى بَُيىىِت أجُ تِىي َحُفَصىىةَو "فََرأَُيىىتج )رلىي هللا عن مىىا(َعىِن اُبىىِن عج

ُستَُدبَِر اُلقُِبلَِة" َرسجوَل هللاِ  ُستَُقبَِل الَشاِمو مج ا لَِحاَرتِِ،و مج قَاِعد 
1
. 

ُسىتَُقبَِل اُلقُِبلَىِةو نجىَ  َرلَىَس  َعنُ  - 4 َمىَر أَنَىاَ  َراِحلَتَى،ج مج َمُرَواَن اأُلَُصفَِرو قَاَل: َرأَُيتج اُبىَن عج

: يَا أَبَا َعُبِد الَرُحَمِنو أَلَُيَس قَُد نجِ َي َعُن هََ ال  قَاَل: بَلَى إِنََما "نجِ َي َعى ُن يَبجولج إِلَُي َاو فَقجُلتج

َك فاََل بَأَُس"َ لَِ  فِي اُلفَ  َجاِءو فَإَِ ا َكاَن بَُينََ  َوبَُيَن اُلقُِبلَِة َشُيٌء يَُستجرج
2
. 

أَُن نَُستَُقبَِل اُلقُِبلَىةَ بِبَىُوٍل"و فََرأَُيتجى،ج قَُبىَل أَُن  َعُن َرابِِر ُبِن َعُبِد هللَاِو قَاَل: "نَ َى النَبِيُّ  -5

ُلبَاِب َعُن أَبِي قَتَاَدسَو َوَعائَِشةَو َوَعَمارٍ يجُقبََض بَِعاٍم يَُستَُقبِلج َا. َوفِي ا
3
. 

ور، الداللة: أن مجموع الروايىات تىدل علىى حرمىة اسىتقبال واسىتدبار القبلىة ببىول أو 

 غائ  في الصحراء ورواز  ل  في البنيان.

ىُتَرسَويَث أَبِي أَيُّوَب اأُلَُنَصىاِريك َعلَىى الَصىحَ مَل َحدحج فقد   َل َحىِديثَ مىوحج  اِري َحُيىثج اَل سج

ُتَرسِ  َمَر َعلَى السُّ  اُبِن عج
4
. 

ُبىىِن اأُلَُصىىفَِر بىىين أن اَمىىُرَواَن فِىىي اُلبجُنيَىىاِنو وحىىديث  َرىىابٍِر حمىىل َعلَىىى أَنَىى،ج َكىىانَ  َحىىِديثو

ك فَىاَل بَىأَُس و  َوفِيىِ، َرُمىٌع الن ي العام فِي اُلفََجاِءو فَإَِ ا َكاَن بَُينَ  َوبَُيَن اُلقُِبلَِة َشُيٌء يَُسىتجرج

   بَُيَن اأُلََحاِديِثو فَيَتََعيَنج اُلَمِصيرج إلَُيِ، .

 الرأي الثالث : الجواز مطلقا

قىال اإلمىام النىووي  و حيىثالةىاهري داودو وعروس بن الزبير بعض الشافعيةوب، قال 

مج اُسىىىىتُِقبَالج بَُيىىىىِت اُلَمُقىىىىِدِس بِبَىىىىُوٍل َواَل َغىىىىائِ ٍ  )رحمىىىى، هللا(            و: "قَىىىىاَل أَُصىىىىَحابجنَا اَل يَُحىىىىرج

هج  َواَل  "اَل فِي اُلبِنَاِء َواَل فِي الَصُحَراءِ اُستُِدبَارج
5
: علىي بن وداود الزبير بن عروس وقال  و

"والغائ  بالبول واستدبارها الكعبة استقبال يجوز"
6
. 

 

                                                           
 ( .266) - 62، حدير رلم  76باب االستطابة ، ص  -سلم ، صحي  مسلم ، كتاب الطًارة م - 1
، كتررراب الطًرررارة ، بررراب كراهيرررة اسرررتقبال القبلرررة عنرررد لضررراء الحاجرررة ،  1أبرررو داود ، سرررنن أبررري داود ، ج - 2

 . 11(، حدير رلم 3،4ص)
 . الصحي  رجال ورجال  حسن، إسنادنولال اضلباني : 

 . 8، حدير رلم 33، ص1اضم ، ج -صحي  أبي داود اضلباني، 
رر أبررو عيسررى ،الترمححِي - 3 ، أبررواب 1، ج سححنن الترمححِي ْورة بررن موسررى بررن الضررحا ،محمررد بررن عيسررى بررن سا

، 9، حردير رلرم 15ببرول أو لرا ط ، صباب ما جاء مرن الرخصرة فري الرخصرة فري اسرتقبال القبلرة  –الطًارة 
 .ولال:حدير حسن لريب م(1975 -هـ 1395)2مكتبة الحلبي/ مصر، طتحقيو: أحمد محمد شاكر و خرين، 

 . 13، حدير رلم  4صة في كل  ، ص ، كتاب الطًارة ، باب الرخ 1أبو داود ، سنن أبي داود ، جو
 .الكهبي ووافق  والحاكم البخاري وصحح  النووي، وككا والب ار الترمكي وحسن  حسن، إسنادنلال اضلباني : 

 . 10، حدير رلم 36، ص1اضم ، ج -صحي  أبي داود اضلباني، 
،  1،ج ب ايح  الم ت ح  ون ايح  الم تصح ، أبرو الوليرد محمرد برن أحمرد برن محمرد القرطبري الحفيرد ،  ابن رش  - 4

 م(. 2004 -هـ 1425(، دار الحدير / القاهرة ، ط )93،94ص)
 . 80، ص 2النووي ، المجموع ، ج - 5
 .190، ص1ثار، جابن ح م، المحلى باآل - 6
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 ز االستدبار دو  االستقبالاالرأي الراب : نو

أبو حنيفىةب، قال اإلمام و
1

قابىٍل لُِلقُبلَىِةو أل ه: "فِىي ااِلُسىتُِدبَاِر اَل بَىأَُس بِى،ِ ،َعُنىو ف نَى، غُيىرج مج

ُنى،ج يَىُنَح ُّ نَُحىَو اأُلَُرِل"وما يَُنَح ُّ م
2
و حيىث َعىُن اإلمىام أَُحَمىدَ وهىو الروايىة األ ىرى  و

وزج اُستِدُ " :قال " ا  بَارج اُلَكُعبَِة فِي اُلبجُنياِن والفَجاِء َرميعيَجج
3
. 

وناقش ابن قدامة نسخ حديث ابن عمىر لحىديث الن ىي بأنى، اَل يَُثبجىتج النَُسىخج بِااِلُحتَِمىاِلو 

ُستَتِرَوَحِديثج َرابٍِر يَُحتَِملج أَنَ،ج َرآهج فِ  يِث.َحادألُ لِ  ا  َن مجوافقبَِشُيٍءه لِيَكجو ا  ي اُلبجُنيَاِنو أَُو مج
4

 

 عن ابن عمر . وحديث مروان بن األصفر وواستدلوا على  ل  بحديث رابر

 المناقشة: 

( وهىي أحاديىث رلىي هللا عن مىافي ظل ورود األحاديث التي رويت عن ابىن عمىر )

صىىحيحة وحسىىنة صىىرفت الن ىىي عىىن اسىىتقبال القبلىىة واسىىتدبارها مىىن التحىىري  إلىىى 

مسجد بيت المقدس حك  بيت هللا الحرام في ه ه المسألة ه ألنى، القبلىة الكراهة و ويأ   

األولى و إال أن حك  بيت هللا الحرام أشد ه ألن القبلة تحولت من المسجد األقصىى إلىى 

 المسجد الحرام .

فيحتمل أن تكون اللبنتىان مثبتتىين  ورلي هللا عن ما()وأما ما يتعلق بأحاديث ابن عمر

ه لقجىىاء أمىىره و ويمكىىن أن يكىىون هىى ا  جلىىس علي مىىا الرسىىول ف فىىي األرل أصىىال  

 االتجاه أكثر سترس من غيره في ه ا المولع .

ف  ا ال يتناس  مع تنزيى، القبلتىين  ووأما من قال بالجواز على إطالق، بالفجاء والبنيان

   وتكري  المسارد .

 

 

 

 

                                                           
: هو النعمان بن ثابت بن  وطى التيمي ،الكوفي ، فقي  ، مجتًد، إمام المركهب الحنفري، ولرد سرنة أبو يني    - 1

ونش  بالكوفة ، روى عرن عطراء برن أبري ربراح ، وتفقر  علرى حمراد برن سرليمان،  أصل  من أبناء فارس، هـ، 80
كبيرة ل  لعمل الخ  ، وعندن صناع وأجراء ، وامتنع عن القضاء، وكان ال يقبل جوا   الدولة ، بل ينفو من دار 

المسند في الحردير،  -2، الفق  اضكبر في الك م -1ارن : من  ث .هـ ببرداد 150سنة  )رحم  هللا( وحبس ، وتوفي
، روايرة المخرارج  فري الفقر  -5 الررد علرى القدريرة، -4 روايرة مقاترل، ،لم والمتعلم فري العقا رد والنصرا  العا -3

 .تلميكن أبي يوسح
 ( .391-390، ص)  6الكهبي ، سير أع م النب ء ، ج 
 .104، ص  13وكحالة ، معجم المؤلفين ، ج 

 . 37، ص 1ج ، االختيار لتعليل المختار،الموصلي  - 2
 . 119، ص 1ابن لدامة ، المرني ، ج - 3
 . 120، ص  1ابن لدامة ، المرني ، ج - 4
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 الترنيح :

إ ا  وورىوازه فىي السىتر والبنيىان والفجاءوال ي يراه الباحث كراهة استقبال القبلة في 

 تع ر غيره و ل ه لألمور اآلتية :

ىىرفت أحاديىىث الن ىىي مىىن التحىىري  إلىىى الكراهىىة بأحاديىىث ابىىن عمىىر ورىىابر أوال :   وصج

 وهي صحيحة وحسنة.

على رواز استقبال القبلة واسىتدبارها ( رلي هللا عن ما)دلت أحاديث ابن عمر ثانيا :

فيستطيع أن يتحول عن القبلة في  ووالبنيان و أما من كان في العراءفي موالع الستر 

 الغال  و وهللا تعالى أعلى وأعل  .

 قىال اإلمىام النىووي نقىال  ويشترك بيت المقدس مع البيت الحرام فىي هى ا الحكى و حيىث 

، يكىىىره و ونقىىىل الرويىىىاني عىىىن نىىىكي وغيىىىره وللّ ل المتىىىواعىىىن بعىىىض األصىىىحاب :"قىىى

"َكان قبلة -أي بيت المقدس - ن،وأَن، يكرهه لكَ  جا  األَصحاب أَي
1
. 

 ةبىعكَ   ن ىى عىن النىة لىوتوليح  ل  أَن، ن ى عىن اسىتقبال بيىت المقىدس حيىث َكىان قب

 ألَن هالمدينىة ي و ويمكن أن يكون المراد بالن ي أَهىلصارت قبلة فجمع ما الراو نحي

ااستدبره استقبل  نوإ وعبةكَ ستدبر الادينة ميت المقدس وهو في الب من استقبل
2

  . 

وأنىى، َعىىامٌّ  وحىىدا ىىي وقىىع فىىي وقىىت والن نر أتىىا"والةىىاهر المخقىىال اإلمىىام النىىووي : 

لمقىدس كونى، َكىان قبلىة ا . وسىب  الن ىي عىن بيىتان ..في كىل مكى -ن يالقبلت -ا لكلتي م

ي"رمع ما في الن ى فبقيت ل، حرمة الكعبةو فال يمتنع
3
 و يعبىة ن ىي تحىركَ ولكنى، فىي ال 

أعل  هللاباإلرماع و ت المقدس ن ي تنزي،يوفي ب
4
. 

ويبتعد عن اسىتقبال  وأن يراعي ه ه القجية وعلي، فإني أنصح من أراد أن ينسس بيتا  

ولىع هندسىي معىين  لى و أمىا مىن أربىر علىىض ما أمكنى،  القبلتين في اتجاه المراحي

أو  رىىاهزا   اشىىترى بيتىىا   أو وبحيىىث يكىىون اتجىىاه المىىراحيض فيىى، اسىىتقبال أو اسىىتدبار

فىال بىأس عليى، ه  أو اسىتدبارا   وكانت المراحيض في، باتجىاه القبلتىين اسىتقباال   مستأررا  

 لورود الحائل من البنيان .

و الشىرقي  أن بيىت هللا الحىرام باتجىاه الجنىوب –أهىل فلسىطين  –ومن فجل هللا علينىا 

و  جنىوب اسىتقباال  وبالتالي يتوافىق أهىل شىمال فلسىطين ووسىط ا بىأن القبلتىين باتجىاه ال

لبيىىت هللا  واسىىتقباال   ولبيىىت المقىىدس وأهىىل الجنىىوب يتوافقىىون باتجىىاه الجنىىوب اسىىتدبارا  

  .لفة القبلتين في البول والغائما يس ل علينا مخاالحرام ه 

 
                                                           

 . 80، ص 2النووي ، المجموع ، ج 1 -
 . 80، ص 2النووي ، المجموع ، ج - 2
 . 81، ص 2النووي ، المجموع ، ج - 3
 . 81، ص 2النووي ، المجموع ، ج - 4
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المبحث الثاني : أْكام يقهية تتعلق بالصلة ييه

 ويشمل المطالب اآلتية :

 : إعادة الجماعة يي المسجد األقصى المبارك األولالمطلب 

 الفرع األول : إعادس الجماعة في المسارد عامة

 الفرع الثاني : إَعاَدسج اُلَجَماَعِة فَي اُلَمُسِجِد اأُلَُقَصى والحرمين الشريفين 

 وتتاب  الصفوف ،الجماعة يي مسانده: وْدة صلة الثانيالمطلب 

 يي ساْاته                    

 الصلة خارج أبوابه وسوره وعلى الحوانل :  المطلب الثالث

 المؤدية إليه                      

 الفرع األول : رواز االقتداء بشروط

 الفرع الثاني : عدم الجواز

 الراب  : صلة العيد يي المسجد األقصى المبارك المطلب

 الفرع األول : صالس العيد في المسارد عامة 

 الثاني : صالس العيد في الحرمين الشريفين والمسجد األقصى المباركالفرع 

 .يي المسجد األقصى المباركالمطلب الخامس: صلة الضحى نماعة 

 : تعريف الجحى الفرع األول

 : وقت صالس الجحى الفرع الثاني

 الفرع الثالث : فجل صالس الجحى

 : حك  صالس الجحى  الفرع الرابع

 ركعات ا  : عدد الفرع الخامس

  : حك  صالس الجحى رماعة الفرع السادس
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 المطلب األول : إعادة الجماعة يي المسجد األقصى المبارك

وتكمىن عىادس الجماعىة فىي المسىجد األقصىىو بد من التطرق إلي ا إ من األحكام التي ال

أهميىىة هىى ا المولىىوع فىىي تكىىرار الجماعىىة فىىي بعىىض المسىىارد بعىىد رماعىىة اإلمىىام 

يثير  ل  مىن إشىكاالت وتىأنير علىى وحىدس المسىلمين ه فيحتمىل أن يكىون الرات و وما 

فبإمكىىان   إقامىىة الجماعىىة الثانيىىة والثالثىىةو وقىىد يةنىىون  وتىىأ ير صىىالس الجماعىىة إهمىىاال  

أن ىى  يقيمون ىىا أفجىىل ممىىا يقيم ىىا اإلمىىام الراتىى و وقىىد يتخىى  بعىىض النىىاس مىىن إعىىادس 

وقىد يكىون بعجى    وريىق كلمىة المسىلمينلفة األئمة وتفلمخا الجماعة وتكرارها  ريعة

ي ا رماعىة لينىال األرىر والثىوابه فكىان ال فيريىد أن يصىلّ  وتأ ر عن الجماعة لع رقد 

 بد من دراسة ه ه الةاهرس وفق األدلة الشرعية وموازنة المصالح المعتبرس . 

 وقد قسمت ه ا المطل  إلى فرعين :

 عامةالفرع األول : إعادة الجماعة يي المساند 

 وا تلف الفق اء في ه ه المسألة إلى رأيين :

 الرأي األول : الجواز

الفق اء إلى رواز إعادس صالس الجماعىة فىي المسىاردو مىن   أبىو يوسىف مىن أكثر ه  

األحناف
1
 وبعض الشافعية والحنابلة. 

أَُربََعةٌ ِمَمُن فَاتَُت جُ  اُلَجَماَعةج فِىي و يجوسجَف )َرِحَم،ج هللَاج تََعالَى( : " إُن َوقََف ناََلنَةٌ أَُو أَب قال

َماِم فََصلَُوا بِأََ اٍن فاََل بَأَُس بِِ، َوهجَو َحَسٌن " َزاِويٍَة َغُيِر اُلَمُوِلِع اُلَمُع جوِد لإُِلِ
2
. 

فَىاَل َكَراهَىةَ فِىي اُلَجَماَعىِة الثَانِيَىِة  وأن، إَ ا لَُ  يَكجُن للمسجد إَماٌم َراتِ ٌ وبين اإلمام النووي 

لِثَِة َوأَُكثَرَوالثَا
3
. 

َولَىىُيَس اُلَمُسىىِجدج  ووقىىال أحمىىد وابىىن المنىى ر: "ال يكىىره حتىىى لىىو َكىىاَن لَىى،ج إَمىىاٌم َراتِىى ٌ 

وق ا" َمُطرج
4

  .



                                                           
 هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب اضنصاري الكوفي البردادي ، ولد بالكوفة سنة أبو يوسف : -  1
عطاء ، وولي القضاء ببرداد ودعري بقاضري القضراة، فقير ، أصرولي، هـ( وتفق  على أبي حنيفة وسمع من 113)

مجتًرد ، محردر ، حرافظ ، عرالم بالتفسرير والمررا ي ، وروى عنر  محمرد برن الحسرن الشريباني وأحمرد برن حنبررل  
كتاب الخراج ، توفي ببرداد ل  عدة مؤلفات منًا ويحيى بن معين ، وولي القضاء ببرداد ودعي بقاضي القضاة ، 

 هـ ( .182)سنة 
 ( . 538 -535، ص ) 8الكهبي ، سير أع م النب ء ، ج
 . 240، ص  13وكحالة ، معجم المؤلفين ، ج 

 .136، ص  1السرخسي، المبسوط ، ج - 2 
 .222، ص 4النووي ، المجموع ، ج - 3
 .222، ص 4النووي ، المجموع ، ج - 4
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 فىىي إعىىادس الجماعىىة فىىي المسىىجد فقىىال :" َواَل يجُكىىَرهج إَعىىاَدسج  وأورد ابىىن قدامىىة فصىىال  

و َوَحَجَر َرَماَعةٌ أجُ َرىو اجُسىتجِحَ   اُلَجَماَعِة فِي اُلَمُسِجِدو َوَمُعنَاهج أَنَ،ج إَ ا َصلَى إَمامج اُلَحيك

وٍد " لَ جُ  أَُن يجَصلُّوا َرَماَعة و َوهجَو قَُولج اُبِن َمُسعج
1
. 

 االستدالل :

المسلمين علىى صىالس الجماعىةو وبىين أن ىا تفجىل صىالس الفىرد  حث رسول هللا  -1

َمَر: أََن َرسجوَل هللَاِ بخمس أو سبع وعشرين دررة و فعن  َصىالَسج »قَاَل:  َعُبِد هللَاِ ُبِن عج

لج َصالَسَ الفَ ك بَِسُبٍع َوِعُشِريَن َدَرَرة   « الَجَماَعِة تَُفجج
2

و فالحديث يدل علىى عمىوم صىالس 

و ول  يخصم الحديث الجماعة األولى دون غيرهىا ب ى ا الفجىلو فعىدم أداء  الجماعة

  صالس الجماعة في، فوات مجاعفة األرر.

ُسىلِمَمىُن َسىَرهج أَ »َعُن أَبِي اأُلَُحَوِص َعُن َعُبِد هللاِو قَىاَل:  -2 ا مج و فَُليجَحىافُِظ ا  ُن يَُلقَىى هللاَ َغىد 

اَلِء الَصلََواِت َحُيىثج يج  ُ  َعلَى هَنج ىنََن اُل جىَدىو َوإِنَ جىَن  نَىاَدى بِِ ىَنو فَىإَِن هللاَ َشىَرَع لِنَبِىيككج سج

تََخلكىفج فِىي بَُيتِىِ،و لَتَىَركُ  ُ  َكَما يجَصلكي هَىَ ا اُلمج ُ  َصلَُيتجُ  فِي بجيجوتِكج نََن اُل جَدىو َولَُو أَنَكج تجُ  َمُن سج

ىنَ  ُ و َولَُو تََرُكتجُ  سج نَةَ نَبِيككج ىٍل يَتَطَ َىرج فَيجُحِسىنج الطُّ جىوَرو نجىَ  سج ُ  لََجىلَُلتجُ و َوَمىا ِمىُن َررج ةَ نَبِىيككج

ى،ج   يَُعِمدج إِلَى َمُسِجٍد ِمُن هَِ ِه اُلَمَساِرِدو إاَِل َكتََ  هللاج لَ،ج بِكجلك َ ُطىَوٍس يَُخطجوهَىا َحَسىنَة و َويَُرفَعج

نَىافٌِق َمُعلجىومج النكفَىاِقو بِ َا َدَرَرة و َويَحج ُّ َعُن،ج بِ َا سَ  َة و َولَقَُد َرأَُيتجنَا َوَما يَتََخلَفج َعُن َىا إاَِل مج يَك

لَُيِن َحتَىى يجقَىاَم فِىي الَصىفك  لج يجُنتَى بِىِ، يج َىاَدى بَىُيَن الىَررج «َولَقَُد َكاَن الَررج
3
و وكى ل  هى ا  

 والحديث يدل على فجل صالس الجماعة في المسجدو وأن مىن ترك ىا وصىلى فىي بيتى،

 فقد تخلف عن الجماعة وهو منافق.

علىى أن ال يفوتى، أرىر الجماعىة و  ومن فاتت، الجماعة األولى حرص رسول هللا  -3

يصلوا مع،ه ليكس  نواب الجماعة. فدعا أصحاب، أن

ٌل َوقَُد َصلَى َرسجولج هللَاِ َعُن أَبِي َسِعيٍد قَ ف ُ  يَتَِجرج َعلَى هَىَ ال»و فَقَاَل: اَل: َراَء َررج «  أَيُّكج

ٌل فََصلَى َمَع،ج  فَقَاَم َررج
4

َمُيٍر .  . َوفِي البَاِب َعُن أَبِي أجَماَمةَو َوأَبِي مجوَسىو َوالَحَكِ  ُبِن عج

                                                           

 .133، ص  2ابن لدامة، المرني، ج 1-  
 .645، حدير رلم 157باب فضل ص ة الجماعة، ص –، كتاب اضكان  1حي  البخاري ، جالبخاري ، ص - 2

 ،  155باب فضل ص ة الجماعة ، ص –ومسلم ، صحي  مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الص ة 
 ( .650) – 249حدير رلم 

، 156ًردى ، صباب صر ة الجماعرة مرن سرنن ال –مسلم ، صحي  مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الص ة  - 3
 ( .654) – 257حدير رلم 

َة،  -، أبواب الص ة  1الترمكي ، سنن الترمكي ، ج - 4 ررَّ رْد ُصرلبيا ِفيرِ  ما ْسرِجٍد لا رِة ِفري ما اعا ما راءا ِفري الجا را جا راُب ما با
 . 220، حدير رلم 427ص

ْن أاِبي ولال الترمكي " اِب عا ِفي البا " وا ن  سا ِدير  حا ِعيٍد حا ِديُر أاِبي سا ْير .حا ِم ْبِن ُعما كا الحا ى، وا أاِبي ُموسا ، وا ةا اما  أُما
 .429، ص1الترمكي ، سنن الترمكي ، ج

برراب مررن كترراب اإلمامررة وصرر ة الجماعررة،         –، كترراب الطًررارة  1والحرراكم ، المسررتدر  علررى الصررحيحين ، ج
 =                                                                                       . 758، حدير رلم  328ص 
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فىي األرىر والثىوابو َوأِلَنَى،ج  عىا  فدل الحديث على رواز تكرار الجماعة واستحباب،ه طم

قَاِدٌر َعلَى اُلَجَماَعِةو فَاُستجِحَ  لَ،ج فُِعلج َا
1
. 

يىىدل علىىى حىىرص ى اسىىتحباب إعىىادس صىىالس الجماعىىةو ووهىى ا حىىديث صىىريح يىىدل علىى

مىن يصىلي معى،  عىدّ على عدم فوات أرىر صىالس الجماعىة لى ل  الصىحابيو و النبي 

مع، حجر الجماعة األولىىو فمىن بىاب أولىى أن  يتصدق علي، و فال ي قام يصليكمن 

 يصلي رماعة من ل  يلحق الجماعة األولى.

ىلكَي فِيىِ،و فَىأََ َن َوأَقَىاَم َوَصىلَى  ورد عن أنس بن مال   -4 أنى، رىاء إِلَىى َمُسىِجٍد قَىُد صج

َرَماَعة  
2
.ْ

النىاس ومسىارد األسىواق علىى المسىارد التىي هىي فِىي َمَمىرك  وينطبق ه ا أيجىا  
3
ألنى،  ه

الطَِريِق لَُيَس لَ،ج قَُوٌم محددون  فَكجلُّ َمُن َحَجَر  يورد  فَارق  فاُلَمُسِجَد الَِ ي َعلَى قَاِرَعةِ 

يجَصلكي فِيِ،و فَإَِعاَدسج اُلَجَماَعِة فِيِ، َمَرس  بَُعَد َمَرٍس اَل لير في ا
4
. 

 الرأي الثاني : الكراهة

األحناف والمالكية والشىافعية إلىى القىول بكراهىة تكىرار  ه  رماعة من الفق اء من   

 صالس الجماعة في المسجد الواحد.

سىأل اإلمىام محمىد بىن الحسىن الشىيباني حيث
5
اإلمىام أبىا حنيفىة النعمىان )رحم مىا هللا  

لِىى  َوقىىد أقىىي  فِىىي  َ  وفَىىاتَُت جُ  الَصىىاَلس فِىىي رَماَعىىة فَىىَدَ لجوا اُلَمُسىىِجد تعىىالى( : أََرأَُيىىت قومىىا  

           فَأََراَد اُلقَُوم أَن يصلوا فِيِ، رَماَعة بِأََ ان َوإِقَاَمةل قَاَل:  واُلَمُسِجد َوصلى فِي،ِ 

                                                                                                                                                                      

ة فري المسراجد عرار أصرل فري إلامرة الجميولم يخرجان، وهكا الحد،   على شرط مسلمير صحيولال: هكا حد =
 . «مرتين

ِحيِ . اُل الصَّ الُُ  ِرجا  ولال الًيثمي : ِرجا
، 45يلة الجماعرة، صبًرم فضرباب فريمن تحصرل  – ، كتاب الص ة2، ج مجمع ال وا د ومنبع الفوا د،  الًيثمي

 ولال اضلباني : صحي  .، 2180حدير رلم 
المكترب ، 250، ص2ج، إروا  القليحا فح  تخحريج أيا يحث منحار السحبيا، محمد ناصر الردين اضلبراني األلبان  ،

 م(.1985 -هـ  1405)2اإلس مي/ بيروت، ط
 .133، ص  2ابن لدامة، المرني، ج -1
 . 157باب فضل ص ة الجماعة ، ص -، كتاب اضكان  1، جالبخاري ، صحي  البخاري  -2
 .133، ص  2ابن لدامة، المرني، ج -3
 (.136 -135، ص ) 1السرخسي، المبسوط ، ج - 4
هو أبو عبد هللا محمد بن الحسن بن فرلد الشيباني الحنفي ، فقير ، مجتًرد، محردر، أصرل  ميم  بن اليسن :  -5

م( بواسط ، ونش  بالكوفة، جالس أبا حنيفة ثرم تفقر  علرى أبري 752هـ ـ 135)من حرستا بروطة دمشو، ولد سنة 
الجرامع  -1يوسح، ولدم برداد، وتولى القضاء، أخك عن  الشافعي ، وأبو عبيد و خرون ، من تصرانيف  الكثيررة : 

 م(. 805هـ ـ  189الشروط ، توفي بالري سنة ) -3الجامع الصرير  -2الكبير 
 ( . 136ـ  134، ص ) 9النب ء ، ج الكهبي ، سير أع م 

 . 207، ص 9وكحالة ، معجم المؤلفين ، ج
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بَِغُيىىر أََ ان َواَل إِقَاَمىىةه أِلَن أََ ان أهىىل  َولَِكىىن َعلَىىُيِ   أَن يصىىلوا وحىىدانا   و"أكىىره لَ جىى  َ لِىى 

 وصاَلت   تَاَمىة :قَالَ  .فَإِن أ نوا َوأَقَامجوا وصلوا رَماَعة :قلت واُلَمُسِجد وإقامت   تجزي  

َوأح  إِلَى أَن اَل يَُفَعلجوا"
1
. 

السر سيوك ل  قال اإلمام 
 

ا قَىُد َصىلَى فِيىِ، أَُهلجى،ج َكِرُهىتج لَ جىُ  :"  َوإَِ ا َدَ َل اُلقَُومج َمُسِجد 

ُحَدان ا بَِغُيِر أََ اٍن َواَل إقَاَمٍة"  وأَُن يجَصلُّوا َرَماَعة  بِأََ اٍن َوإِقَاَمةٍ  َولَِكنَ جُ  يجَصلُّوَن وج
2
.   

وقىىال اإلمىىام الشىىافعي
3

: "وإ ا كىىان للمسىىجد إمىىام راتىى و ففاتىىت ررىىال  أو ررىىاال  فيىى، 

الصالسه صلوا فرادىو وال أح  أن يصلوا في، رماعةو فىإن فعلىواه أرىزأت   الجماعىة 

في،"
4
. 

وقى وَوأََمىا إَ ا َكىاَن لَى،ج إَمىاٌم َراتِى ٌ وقال اإلمام النىووي :" فََمىُ هَبجنَا  وا  َولَىُيَس اُلَمُسىِجدج َمُطرج

َكَراهَةج اُلَجَماَعِة الثَانِيَِة بَِغُيِر إُ نِِ،" 
5
. 

 

 االستدالل : 

ىىوَل هللَاِ  -1 أَُقبَىىَل ِمىىُن » مىىا ورد َعىىُن َعُبىىِد الىىَرُحَمِن ُبىىِن أَبِىىي بَُكىىَرسَو َعىىُن أَبِيىىِ،: أََن َرسج

نَىَواِحي اُلَمِدينَىىِة يجِريىىدج الَصىاَلسَو فََوَرىىَد النَىىاَس قَىُد َصىىلَُواو فََمىىاَل إِلَىى َمُنِزلِىىِ،و فََجَمىىَع أَُهلَىى،َو 

«فََصلَى بِِ  ُ 
6
المسىجد  يا تىرك الَصىالسَ فىمىالمسىجد ل يف إعادس الجماعة يجوز فلو كان 

 والَصالس في، أَفجل
7
.  

 

 

 

 

                                                           
تحقيرو: ،  134، ص 1،ج األصحا المعحروف بالمبسحوط، أبو عبد هللا برن فرلرد الشريباني ، ميم  بن اليسن  - 1
 الوفا اضفراني ، إدارة القر ن والعلوم اإلس مية / كراتشي ، دون س. ط . أبو
 .135، ص 1وط ، جالسرخسي، المبس -2
القرشرري الشررافعي  هررو أبررو عبررد هللا محمررد بررن إدريررس بررن العبرراس بررن عثمرران بررن شررافع  اممححام الشححافع  : - 3

وحمل إلرى مكرة وهرو  ،حير توفي والدن شاباَ  هـ( وعاال يتيماَ 150ولد بر ة / فلسطين ، سنة )، الحجا ي المكي
، حفظ الموط  عن اإلمام مالر  ، فقردم بررداد مررتين وحردر بًرا وخررج  فنش  بًا وبمدينة الرسول  ،ابن سنتين

الرسالة ،  -3اضم ،  – 2،  المسند في الحدير -1 إلى مصر فن لًا ، وهو أحد اض مة اضربعة ، أبر  مصنفات  :
 ودفن فيًا .(، ـه 204بمصر سنة ) )رحم  هللا( توفي

 .( 7-5، ص ) 10، ج الكهبي ، سير أع م النب ء
الة ، معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية ، ج  .  32، ص 9وكحة

 .(م1990هـ/1410ط ) بيروت، / ، دار المعرفة180، ص1ج األم،، عبد هللا محمد بن إدريس أبو، الشافع  -4
 .222، ص 4النووي ، المجموع ، ج -5
 . 4601، حدير رلم  35، ص 5الطبراني ، المعجم اضوسط ، ج - 6

 الًيثمي : رجال  ثقات . ولال
رلَّْوا،  -، كتاب الص ة  2الًيثمي ، مجمع ال وا د ومنبع الفوا د، ج رْد صا راسا لا دا النَّ جا ْسِجِد فاوا اءا إِلاى اْلما ْن جا اب  ِفيما با

 . 2177، حدير رلم  45ص
 . 135، ص 1، ج السرخسي، المبسوط -  7
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 وعلل الفق اء كراهة إعادس صالس الجماعة في المسجد الواحد باألمور اآلتية : 

َمىاِم الَراتِىِ  فِي َىا -1 وِر اُلَجَماَعىِة َمىَع اإُلِ جج وال يتكاسىلون  وحتى ال يت اون النَاسج فِي حج

إن الصىىالس كانىىت علىىى المىىنمنين كتابىىا موقوتىىا    :ه لقىىول هللا 1عن ىىا 
2

و ولمىىا روى 

الَصىالَسج »أَيُّ الَعَمىِل أََحى ُّ إِلَىى هللَاِل قَىاَل: : قَىاَل: َسىأَُلتج النَبِىَي  هللَاِ بن مسعود  َعُبدج 

«َعلَى َوُقتِ َا
3
 . 

 لى  ومىن يعةى  شىعائر هللا بل على المسىلمين تعةىي  هى ه الشىعيرس ه لقولى، تعىالى :  

فإن ا من تقوى القلوب
4
. 

تاَِلِف اُلقجلجىوِب ه فتكىرار الجماعىة قىد يفسىد وحىدس الكلمىة ويشىق لَِاََل يجُفِجىَي إِلَىى اُ ى -2

ِرهَ فِيِ، إَِعاَدسج اُلَجَماَعِة و و5الصف أِلَنَ،ج َمُسِجٌد لَ،ج إَِماٌم َراتٌِ  ه فَكج
6
. 

 . 7في الجماعة األولى  اونوابألن في ا  سارس فجل تكبيرس اإلحرام  -3

مسىىتحبةو َوفِىىي تَُكىىَراِر اُلَجَماَعىىِة فِىىي َمُسىىِجٍد َواِحىىٍد تَُكثِيىىر اُلَجَماَعىىِة فجىىيلة عةيمىىة  -4

وِر فَتَُكثجىرج اُلَجَماَعىةجو  جج تَُقلِيلج َا هأِلََن النَاَس إَ ا َعَرفجوا أََن الجماعة  ستَفجوتج جُ  يجبّكرون لُِلحج

ونَ  رج وا أَنَ جا اَل تَفجوتج جُ  يجَن ك فَيجَندكي إلَى تَُقلِيِل اُلَجَماَعاتِ  وَوإَِ ا َعلِمج
8
 . 

ُسىلِِمُيَنو فَاألَُفَجىلج أَُن يَُجتَِمىَع النَىاسج فىي َمُوِلىٍع َواِحىٍده  -5 ىوِر المج إ ا َكاَن البَلَىدج أََحىَد نجغج

ألَنَ،ج أَُعلَى لُِلَكلَِمِةو وأَُوقَعج لُِل َُيبَةِ 
9
. 

 

 

 

                                                           
 .133، ص  2ابن لدامة، المرني، ج - 1

، (55-54، ص)2ج، المبح   فح  شحرح الم نحا، أبو إسحاو إبراهيم بن محمد بن عبد هللا بن محمد ، وابن م ل 
 .م( 1997 -هـ  1418)1، ط / بيروت دار الكتب العلمية

 . 103سورة النساء ، اآلية  -2
 ، 133باب فضل الص ة لولتًا، ص –الص ة  ، كتاب مواليت1البخاري، صحي  البخاري، ج -3

 .527حدير رلم
 ،  32باب كون اإليمان باهلل تعالى أفضل اضعمال ، ص –ومسلم ، صحي  مسلم ، كتاب اإليمان 

 (.85) – 139حدير رلم 
 . 32سورة الحج ، اآلية  -4
 . 55، ص2ج، ، المبدع في شرح المقنع ابن مفل  -5
 .133، ص  2ابن لدامة، المرني، ج -6
 . 55ص، 2ج، ، المبدع في شرح المقنع ابن مفل  -7

 .135، ص 1السرخسي، المبسوط ، ج8 - 
ال  اي  عل  مِهب اممام أب  عب  هللا أيم  بحن ميمح  أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن ،  الكلوِان ، -9
مراهر ياسرين الفحرل ، مؤسسرة لرراس للنشرر ، تحقيرو: عبرد اللطيرح همريم و 94ص ، 1، ج بن ينبا الشحيبان ا

 م( . 2004 -هـ  1425)1والتو يع ، ط
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 الترنيح :

وتحقيىىق األلفىىة  ووتوحيىىد كلمىىت   ولمسىىلمينشىىرعت صىىالس الجماعىىة للتعىىارف بىىين ا

عىىربي    وسىىواء غنىىي   وفقيىىره  والمحبىىة فيمىىا بيىىن  و وأن ىى  يقفىىون بىىين يىىدي هللا 

 عن مجاعفة األرر والثواب . وفي ه ا بيان لقوت  و فجال   ووعجمي  

وهىىو األررىىح  ويىىراه الباحىىث رىىواز تكىىرار صىىالس الجماعىىة فىىي المسىىارد عامىىة والىى ي

 لألمور اآلتية : و ل 

كثىىرس األحاديىىث الصىىحيحة التىىي تحىىض علىىى صىىالس الجماعىىة و وهىىي تىىدل علىىى  -1

 العموم .

الحديث الحسن ال ي ررال، ررال الصحيح ال ي رواه أبو سعيد يدل صراحة على  -2

 في األرر والثواب . رواز واستحباب تكرار الجماعةه طمعا  

  ين قالوا بالكراهىة و لى ه ألن الرسىول الحديث ال ي احت  ب، رم ور الفق اء ال -3

و الجرورس على كراهىة تكىرار الجماعىة ه  إلى منزل، وصلى رماعة بأهل، ال يدل ب

 .ولو كان المقصود كراهة صالت، رماعة في المسجد النطبق علي، كراهت ا منفردا  

علل رم ور الفق ىاء كراهىة تكىرار صىالس الجماعىة فىي المسىجد بكونى، يىندي إلىى  -4

وزعزعىىة صىىف   ووحدتىىى، و واسىىتدلوا بقىىول هللا )تعىىىالى( :  وتفريىىق كلمىىة المسىىىلمين

ُفر ا  ِلَرار ا  َوالَِ يَن اتََخ جوا َمُسِجد ُنِمنِينَ  ا  َوتَُفِريق ا  َوكج بَُيَن اُلمج
1
. 

وأقىىول إن كىىان القصىىد مىىن تكىىرار صىىالس الجماعىىة عنىىد أنىىاس معينىىين تفريىىق كلمىىة 

 يىندي إلىىى القىول بكراهىة تكىىرار صىالس الجماعىة فىىي ف ى ا ال و  المسىلمين وشىق صىىفّ 

نوايىا مىن اتخى وا مسىجد  بل يندي إلى الحرمة و فلما على  رسىول هللا  وحق   فحس 

 الجرار هدم، وأزال، .

وهىو الةىاهر فىي  -وأما إن ل  يكن القصد مىن تكىرار الجماعىة تفريىق كلمىة المسىلمين 

المسىارد و و اصىة فىي المسىارد التىي  فال بأس من تكرار الجماعة في عامة -الغال  

وفي األسىواق دونمىا ت ىاون و وإلىى هى ا  هى  مجموعىة مىن  وتقع على طرقات الناس

العلماء المعاصرين من    أ. د. حسام الدين عفانة
2
. 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 107سورة التوبة ، اآلية  -1
2
، منشورة على مولع فتوى بعنوان تكرار صوة ال ماع  ف  المس  ،  حسام الدين بن موسى  ..دأ،  ع ان  - 

 . http://yasaloonak.net، وشبكة يس لون  اإلس مية  http://ar.islamway.netطريو اإلس م 

http://ar.islamway.net/
http://yasaloonak.net/
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ى والحرمين الشريفين  َّقرصَّ د  األر ج  سر ة  ييَّ الرمَّ اعَّ مَّ ةَ الرجَّ ادَّ  الفرع الثاني : إعَّ

ى والحىىرمين األقصىى إعىىادس الجماعىىة فىىي المسىىجد هىى  رم ىىور العلمىىاء إلىىى كراهىىة 

الشىىريفينو حيىىث إن المعتمىىد مىىن أقىىوال الحنفيىىة والمالكيىىة والشىىافعية كراهىىة إعىىادس 

واسىىتدلوا باألدلىىة السىىابقة  وبمىىا في ىىا المسىىارد الثالنىىة والجماعىىة فىىي المسىىارد عامىىة

 الم كورس  في الفرع األول .

 النىىة دون المسىىارد العامىىةونابلىىة بكراهىىة إعىىادس الجماعىىة فىىي المسىىارد الثووافق ىى  الح

 في  ل  فقال : ابن قدامة فصال   االمام حيث أورد

د قفىو والمسجد األقص  امو ومسجد رسول هللارجماعة في المسجد الحال "فَأما إعادس

ا "دس الجماعىىة في ىىاهىىة إعىىاروي عىىن أحمىىد كر
1
تىىوقير غىى  فىىي رنىى، أأأَحمىىد ب وعلّلىى، 

.الجماعة
 2 

و والَ يجُكىَرهج فىي الحىرمين الشىريفين والمعتمد عند الحنابلة أن، يجُكىَرهج إَعىاَدسج الَجَماَعىِة فىي

بَقِيَِة المَساِردِ 
3

ابن مفلح المسجد األقصىوأي كراهة إعادس الجماعة في المسارد زاد و و

الثالنة
4
.   

فىى ه  إلىىى رىىواز إعىىادس صىىالس الجماعىىة فىىي عامىىة المسىىارد بمىىا في ىىا  ابىىن قدامىىةأمىىا 

و وعدم الكراهة في  ل المسارد الثالنة
5
. 

وعليىى، يىىرى الباحىىث كراهىىة تكىىرار صىىالس الجماعىىة فىىي المسىىجد األقصىىى والحىىرمين 

 لألمور اآلتية : و ل  والشريفين

الرحال و وزيادس فىي توقيرهىا الحفاظ على هيبة ه ه المسارد الثالنة التي تشدُّ إلي ا  -1

 وتعةيم ا و وعدم الت اون في ا .

يما أن هى ه المسىارد الثالنىة سى بيان قوس المسلمين بكثرت   فىي صىالس الجماعىة و ال -2

 أنةاره  . لمسارد المسلمين ومح ّ  عنوانا   دّ تع

ة و انجمام الحنابلة إلى رم ور الفق اء بكراهة تكرار الجماعة فىي المسىارد الثالنى -3

 ورم ور الفق اء يقولون بالكراهة في المسارد عامة.

رماعت، وكثرس عدد في ه ه األيام أحوج ما يكون لعة   المسجد األقصى  صوصا   -4

أنى، سىيما  ال ولمين وقىوس شىوكت   وإغاظىة أعىدائ  ما ية ىر هيبىة المسىالمصلين في، ه 

 وأعل  .  ه ا وهللا تعالى أعلى  تحاك لده منامرات ال دم والت ويد .



                                                           
 .133، ص  2ابن لدامة، المرني، ج - 1

 .7، ص2وابن لدامة، الشرح الكبير على متن المقنع، ج
 .( 55 - 54)، ص2ج، ، المبدع في شرح المقنع ابن مفل  -2
 . 94، ص 1محمد بن حنبل الشيباني ، جالكلوكاني، الًداية على مكهب اإلمام أبي عبد هللا أحمد بن  -3
 . 54، ص2ج، ، المبدع في شرح المقنع ابن مفل و
 . 54، ص2ج، ، المبدع في شرح المقنع ابن مفل  - 4
 .7، ص2ابن لدامة، الشرح الكبير على متن المقنع، ج - 5
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يي ساْاته : وْدة صلة الجماعة يي مسانده وتتاب  الصفوفالمطلب الثاني

إن الناظر إلى صالس الجماعة في المسجد األقصى المبارك  اصىة فىي صىالس الجمعىة 

بىين صىفوف المصىلين وعىدم انتةام ىاو فتىرى  تباعىدا   والعيدين والتىراويح يجىد أحيانىا  

ما يدعو إلىى التسىاؤل ه المصاط  وفي الساحاتأ رى على و وتحت األشجار صفوفا  

عن ورود المصىلين فىي الجىامع القبلىي وورىود آ ىرين  فجال   وعن صحة ه ه الصالس

 وه  يصلون  لف إمام واحد . وفي المصلى المرواني وقبة الصخرس

تتىابع صىفوف المصىلين فىي المسىجدو حيىث قىال رم ىور وه ه المسألة متعلقىة بمسىألة 

 س الجماعة في حال انقطاع الصفوف بين المصلين دا ل المسجد. العلماء بصحة صال

وإن ل  تكن الثفوف متصلة بينى، وبىين  وفيصح اقتداء من وقف في آ ر المسجد باإلمام

ه التحاد المكان اإلمام
1
. 

إن فنىاء ابىن عابىدين : " االمىام و حيث يقىولويد ل فناء المسجد في حك  المسجد أيجا  

يح حإلمىام فىي المحىراب صىافاالقتىداء مىن صىحن المسىجد ب المسجد لى، حكى  المسىجدو

"الصحن فناء المسجد نوإن ل  تتصل الصفوفه أل
2
. 

قَال اإلمام مال 
3
ال بأس في غير الجمعة أن يصلي الررىل بصىالس اإلمىام علىى ظ ىر  :

المسجد واإلمام في دا ل المسجد
4
. 

 االقتىداء فيصىح مسجدفي  ومالمأموإن كان اإلمام ف :" )رحم، هللا(وقال اإلمام النووي 

 ا تلىىف أم البنىىاء اتحىىد وسىىواء المسىىجد لكبىىر هبعىىدت أم بين مىىا المسىىافة قربىىت سىىواء

 وال أسىفل أو منى، أعىال كىان سواء علي، يتقدم ول  اإلمام صالس عل  إ ا المسجد كصحن

هىى ا فىىي  ىىالف
5

فىىي المسىىجد اميعىىالصىىفوف إ ا كانىىا ر لاوال اعتبىىار التصىى" و 
6

و فىىإن 

   وةبنيوحالت األ وةوإن بعدت المساف ود صح االقتداءجاإلمام والمأموم في مسارتمع 

وأغلق الباب
7
. 

    ألن أبواب ىىا هالسىىفلية صىىحيح بىىالطوابقاقتىىداء مىىن أن  )رحمىى، هللا(وبىىيّن ابىىن عابىىدين 

     وطريقوفناء المسجد هو ما اتصل ب،و وليس بين، وبين،  في فناء المسجدو

                                                           
 .117، ص  2السرخسي، المبسوط ، ج - 1

 .585، ص 1المختار ، جابن عابدين ، رد المحتار على الدر 2-  
اضصربحي المردني، إمرام دار الًجررة، أبرو عبرد هللا  مالر  برن أنرس برن مالر  برن أبري عرامر  هو :اممام مال  - 3

( ، ـهر 93وهو  صاحب المكهب المرالكي ، ولرد بالمدينرة سرنة ) ،أحد اض مة اضربعة ،وأمير المؤمنين في الحدير
من شيوخ  نافع  مولى عبد هللا بن عمر، ومحمد بن مسلم وعبد هللا بن دينار ،  ،عن اضمراء والملو  وكان بعيداَ 

 ( ، ودفن بالبقيع . ـه179الرشيد . توفي بالمدينة سنة )رسالة إلى  -2الموط  ،  -1من تصانيف  : 
المسرال  ، الحلقة اضولى من كتاب ترتيرب المردار  وتقريرب   م رة ترا م ال   ا  المالكي ، لاسم علي ،  سع  

(،  دار البحور للدراسات اإلس مية وإحياء التررار / دبري،  13،  10، ص )1لمعرفة أع م  مكهب مال  ، ج 
 م ( . 2002  -ن  1423) 1ط

 . 168، ص  8وكحالة : معجم المؤلفين ،ج 
( ، 175،232ص)،  1،  جالم ونح  ، ابن أنس بن مال  بن عامر اضصربحي المردني )اإلمرام مالر ( ،  مال  - 4

 م(.1994 -هـ 1415) 1دار الكتب العلمية، ط
 . 302، ص 4النووي، المجموع شرح المًكب، ج - 5
 .152، ص 2ابن لدام  ، المرني ، ج - 6
دار ابررن  ،297، ص 4ج ،الشححرح الممتححا علحح  زا  المسححت نا، محمررد بررن صررال  بررن محمررد ،  ابححن عثيمححينو

 .هـ(1428 - 1422)1طالجو ي ، 
)مسرا ل التعلريم(،  الم  مح  الياحرمي عبد هللا بن عبد الرحمن بن أبي بكر السعدي المركحجي،  اْلَيْاَرم  ، - 7

 هـ(.1413)2، تحقيو : ماجد الحموي ، الدار المتحدة / دمشو ، ط 94ص
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وينطبق ه ا على الساحات الخاررية وأمام الحوانيت. 
1


 يكىن ل  وإن وفريق كل حق في صف ألن، همكروه غير األسطوانتين بين واالصطفاف

 وررلىين بىين كفررىة أو ومولىوع متىاع كتخلىل الصىف بىين األسطوانة وتخلل طويال

الكراهة يور  وال واالقتداء صحة يمنع ال و ل 
2
. 

      وإلىىى اآل ىىر أن يكىىون بىىاب أحىىدهما نافىى افيشىىترط  ومىىن بنىىاء وإ ا كىىان للمسىىجد أكثىىر

وإ ا ورد ه ا الشرط فال فرق بين أن يكون الباب بين ما  ومسجدا واحدا  ال فال يعدان إو

مفتوحا أو مردودا مغلقا أو غير مغلق
3

أحمىد عىن ررىل يصىلي يىوم  و فلما سىَل اإلمىام

الجمعة وبين، وبين اإلمام سترس قال: ال بأس إ ا ل  يقدر على غير  ل 
4
. 

 مىىن وال  لىىف مىىن الصىىف اتصىىال يشىىترط وال يجىىر ال البنىىاء ا ىىتالف أن والصىىحيح

علىى  صىف آ ىر وبىين بينى، مىا يىزد لى  مىا ووالبعىد القرب المعتبر بل ووالشمال اليمين

 نالنمائة  راع
5
. 

ينطبىق علىى الصىالس فىي المسىجد األقصىى المبىارك و حيىث إن كىل مىا دار عليى، وه ا 

السور ف و مسجد و وعلي، فإن تعدد أبنيىة المسىجد مىن الجىامع القبلىي والمروانىي وقبىة 

 مسىجدا   تجَعدُّ إلافة إلى الساحات المورودس دا ل السور  والصخرس وغيرها من المباني

تى لىو تباعىدت المسىافة بىين الصىفوف أو حصىل وال يمنع من صحة االقتداء ح وواحدا  

  اصة أن المأموم يعل  بصالس اإلمام في أي مكان كان في،. وانقطاع في ا

فإن القول بصحة صالس الجماعة دا ل المسجد مع انقطاع الصىفوف عىن  ووفي الختام

بعج ا ال ينىافي القىول بىأن هى ا االنقطىاع مخىالف لألولىى وهىو تقىارب الصىفوف مىن 

رأى فىىي أَصىىحاب،   أَن رسىىول هللا  فعىىن أَبىىي سىىعيد الخىىدريهىىو السىىنةو بعجىى ا و

  بك  من بعدك و ال يزال قَىوم يتىأَ رون حتىى توا بيو وليأُ متقَدموا فأُت»أ را فَقَال ل  : ت

«ين ره  هللا
6

فجوفَكج ُ : »قَال  و عن رسول هللا وعن أَنس بن مال وا صج صُّ َوقَىاِربجوا  ورج

لج ِمىُن َ لَىِل الَصىفك  وبَُينَ َا َوَحا جوا بِاأُلَُعنَاِقو فََوالَِ ي نَُفِسي بِيَِدِه إِنكي أَلََرى الَشُيطَاَن يَُد ج

َكأَنَ َا اُلَحَ فج 
7

»
8
 .

                                                           
 .585، ص 1ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار ، ج - 1
 .35، ص 2السرخسي، المبسوط ، ج  - 2

   . 303، ص 4النووي، المجموع شرح المًكب، ج3- 
 ( .153 -152، )ص 2، المرني ، ج ةابن لدام - 4
 .306، ص 4النووي، المجموع شرح المًكب، ج - 5
، 111باب تسوية الصفوح وإلامتًا وفضل اضول فاضول منًا، ص  -مسلم ، صحي  مسلم ،  كتاب الص ة  - 6

 (.438) - 130حدير رلم 
فك ن الشيطان يتصرر حتى يدخل فري تضراعيح الصرح، لرال ال مخشرري:  .هي لنم سود صرار   ف:َِ اليَ  - 7

 ضنًا محكوفة عن المقدار الطويل.؛ سميت ب 
، 4، جفحيض ال ح ير شحرح ال حاما الصحقير ،عبد الرؤوح بن تاج العارفين بن علري المنراوي القراهري ،الي ا ي

 ( .ـه1356)1، المكتبة التجارية الكبرى / مصر، ط5ص
 –، كتراب اإلمامرة  2، ج السحنن الصحقرى ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب برن علري الخراسرانيْ، النسا   - 8

ا ، ص ًا ْينا ِة با با اْلُمقاارا فُوِح وا صب الصُّ لاى را اِم عا رُّ اإْلِما تحقيرو: عبرد الفتراح أبرو لردة، ، 815، حدير رلم  92باب حا
 =                                                  م(.1986 -هـ 1406)2طمكتب المطبوعات اإلس مية/حلب، 
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                      : الصلة خارج أبوابه وسوره وعلى الحوانلالمطلب الثالث

 المؤدية إليه

والمعاناس التي يوار  ىا الشىع   واألقصى المباركفي ظل الةروف المحيطة بالمسجد 

 اصىة مىع ورىود الحىوارز الكثيىرس والمتعىددسو  وومنع، من الوصىول إليى، والفلسطيني

إلىىى المسىىجد األقصىىى قرابىىة  فيكىىون أحيانىىا مىىن بىىاب العمىىود أو بىىاب السىىاهرس وصىىوال  

ينة القىدسو عن الحوارز المختلفة الواقعة على حدود مد فجال   و مسة حوارز أو أكثر

فتجىىىد بعىىىض المصىىىلين يصىىىلون أمىىىام الحىىىوارز المقامىىىة علىىىى مىىىدا ل مدينىىىة القىىىدس 

كحىىىي وادي الجىىىوزو  :وبعجىىى   يصىىىلي فىىىي األحيىىىاء القريبىىىة مىىىن المسىىىجد األقصىىىى

وبعج   يصلي أمام أبواب البلدس القديمىة لمدينىة القىدسو والىبعض اآل ىر يصىلي أمىام 

 أبواب المسجد األقصى المبارك.

الفق اء في صىحة اقتىداء مىن هى   ىارج المسىجد بإمامى، و وقىد قسىمت هى ا وقد ا تلف 

 المطل  إلى فرعين :

 رع األول : نواز االقتداء بشروطالف

  شروطا  هي:  واشترطوا ل ل  وبإمام، المسجد  ارج ه  من اقتداء الفق اء أكثرأراز 

 الشرط األول : اتصال الصفوف

 النحو اآلتي:ول  ا الشرط تفصيل عند الفق اء على 

محمد وزفراشترط ه ا الشرط 
1
وقىالوا  وكى ل  الشىافعيةو ووابن عابدين مىن األحنىاف 

ال الصفوف ل  يصح االقتداءو فلو اقتدى مىن يصىلي بأن، إ ا ا تلف المكانان دون اتص

 لى   نَ فوف متصىلة رىازو وإال فىاله ألصىبإِمىام فىي المسىجد وكانىت ال وج المسجدر ا

لصفوف يلتحق بالمسجدالمولع بحك  اتصال ا
2
. 

                                                                                                                                                                      

     . 667، حدير رلم  179باب تسوية الصفوح ، ص –، كتاب الص ة  1وأبو داود ، سنن أبي داود ، ج =
 ولال اضلباني: صحي  .

 . 658، ص 1اضلباني ، صحي  الجامع الصرير و يادات  ، ج
أبو الًكيل بن الًكيل بن ليس بن سلم العنبري الحنفي، ولد سنة عشر وما ة هجرية، فقي  مجتًد،  ر:ـزف - 1

ع مة رباني، من شيوخ : اضعمال وأبي حنيفة، وكان ممن جمع بين العلم والعمل، وكان يدري الحدير ويتقن  
 مات سنة ثمان وخمسين وما ة هجرية.

 (.39،41-38، ص)8الكهبي، سير أع م النب ء، ج
 ، ب ا ا الصنا ا ف  ترتيب الشرا ا، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي، الكاسان   - 2
 م(.1986 -هـ 1406)2(، دار الكتب العلمية، ط145،146، ص) 1ج

 . 302، ص 4والنووي، المجموع شرح المًكب، ج
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 متصىل المسىجد مىن  ىارج وصىف مىنن والمسىجد المسىجد فىي قومىا أم ررال أن ولو

 ألن تامىةه فصالت   فقدم، المسجد  ارج هو ممن ررل بيد وأ   وفأحدث يصلون ب  

واحد كمكان المختلفة األمكنة تصير الصفوف اتصال وبحك  ومتصلة الصفوف
1
. 

ىىىدس أو فىىىقىىىصىىىلى الجمعىىىة فىىىي الطا نو كىىىر ابىىىن عابىىىدين أنىىى، مىىى دار ي ات أو فىىىي السُّ

الصىىيارفة
2
ل هىىى ا عىىىفوف يجالصىىى ن اتصىىىالكانىىىت الصىىىفوف متصىىلة ه أل اأرىىىزأه إ  

 المولع في حك  المسجد في صحة االقتداء باإلمام
3
. 

ا مىىف فىىي صىىالس الجمعىىة دون غيرهىىاو فلفاشىىترط اتصىىال الصىىفو ووأمىىا اإلمىىام مالىى 

فىىرق بىىين الىىدور   ةأن تصىىلى في ىىا الجمعىى وزجىىالتىىي ي الىى   للموالىىعتطىىرق اإلمىىام م

الجمعىةو وإن ا تصىلى في ى  يىد ل في ىا إال بىإ نو فىالالسىجد وموالحوانيت التي حول ال

نيىة الحوانيىت فول المسىجد مىن أحىكىان ا مىا يىوم الجمعىةو أمى نىاسلل  ل  يف اأ ن أهل 

وإن لى   وماالجمعة بصالس اإلمى ميو ابأُس بالصالس في  تد ل بغير إ ن فاَل يتال ووالدور

 لىىاق المسىىجد اامىة إ ت فالصىىالس و  األفنيىىةلىالصىىفوف إلَىىى ت لتتصى
4
وأمىا فىىي غيىىر  و

 فل  يشترط اتصال الصفوف لصحة االقتداء. والجمعة

ُكى ج و َوحج للمسىجد عبىفإن سطح المسىجد ت وواقتدى باإلمام وى سطح المسجدلولو وقف ع

 فكأنى، فىي رىوف المسىجد والتَبع حك  األصىل
5
ي فِى ال بىأس" ل اإلمىام مالى :اقىحيىث  و

 علىىى ظ ىىر المسىىجد واإلمىىام فىىي دا ىىل ماغيىىر الجمعىىة أن يصىىلي الررىىل بصىىالس اإلمىى

بصىالس اإلمىامو قىال: ال ينبغىي  دالمسجدو أما من صلى يىوم الجمعىة علىى ظ ىر المسىج

 "فعل  يعيد نفإِ  وإاَل في المسجد الجامع ألََن الجمعة ال تكون ه ل 
6
. 

فاعتبروا المسىافة فىي تحقىق االتصىالو فطالمىا لى  تتجىاوز المسىافة بىين  ووأما الشافعية

ي مكىىانين ولىىو كانىىا فىى وكىىان  لىى  اتصىىاال   والمىىأموم وبىىين آ ىىر صىىف نالنمائىىة  راع

   والقَريىىى  بثالنمائىىىة  راع (رحمىىى، هللا) و فَقَىىىَدَر الشىىىافعيمختلفىىىين كالمسىىىجد و اررىىى،

                                                           
 .116، ص  2السرخسي، المبسوط ، ج - 1
ررا، جمعًررا  الصرريارفة : مررن مررادة صرررح ، الصرريرح: - 2 ًا اِهم والمتصرررح ِفرري اْضُُمررور المجرررب لا را صررراح الرردَّ

 صيارح وصيارفة.
 . 539، ص 1أنيس، المعجم الوسيط ، ج

 .585، ص 1ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار ، ج - 3
 .232، ص 1مال  ، المدونة ، ج - 4
 ( .146 -145، ص ) 1الكاساني ، بدا ع الصنا ع في ترتيب الشرا ع ، ج - 5

 .175، ص 1و مال  ، المدونة ، ج
 . 302، ص 4والنووي، المجموع شرح المًكب ، ج

 ( .175،232، ص) 1مال  ، المدونة ، ج - 6
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يمنىىع إمكىىان  ومىىا زاد بعيىىد وال وألن  لىى  قريىى  فىىي العىىادس هعلىىى َ لىى  ادمىىا ز عيىىدبوال

االقتداء
1

 و وه ا التقدير مأ و  من العرف
2
. 

وعىدم  وإلىى العىرف فىي  لى    مىررعج ك ل  أ   الحنابلة بشرط اتصىال الصىفوفو وو

 فوف كن ىر أو طريىق يمىر فيى،و فمعنىى اتصىال الصىفوف أن الورود فاصل بين الصى

ىُرفجر العادس ب،ت يكون بين ما بعد ل  و فور  الرروع في، إلى العج
3
وأفىرد ابىن قدامىة  و

جد إ ا اتصىىىلت سىىىي أعلىىىى المسىىىجد وغيىىىر المفىىى م مىىىنات  باإلمىىىأُ بأنىىى، يىىى ألةسىىىلىىى ل  م

الصفوف
4
. 

ءه ألن افىال يصىح االقتىد ون ىر عةىي  يق عام يمر في، النىاس أور ما طنوأما إن كان بي

انىا ك ع  صحة االقتداء و أونقَة فيميالمكانين عرفا مع ا تالف ما حق ل  يور  ا تالف 

سىت محىال للصىالسو فأشىب، يت  بى، ه ألن الطريىق لأُ تين فال يصح أن يقفي سفينتين مفتر

ما يمنع االتصال
5
. 

س صىىالبمىىة فىىي القَىىوم يكونىىون فىىي السىىفن يصىىلي بعجىى   وابىىن قدا وقىىال اإلمىىام مالىى 

  : ئن وهى  يصىلون بصىالت، وهى  فىي غيىر سىفينت،و قىال   في إحدى السىفااموإم وبعض

"  ألن، ال يمنع االقتداء ه ب ل  سبأُ  قريبة من بعض فاَل اإن كانت السفن بعج " ف
6
. 

و الصىىفوف المتصىىلة نزلىىةقاربىىة ف ىىي بمفىىدل كالم ىى  علىىى أن السىىفن عنىىدما تكىىون مت

 أ رى قريبة من ا .وبالتالي يجوز أن يأتَ  المصلون في سفينة  بإمام في سفينة 

ررى،  ألن اتصال الصىفوف أ هراز االقتداء ف متصلة على الطريقووإن كانت الصف

ي حق ه ه الصالسو وكى ل  ى فلبل صار مص وايقمن أن يكون ممر الناس فل  يبق طر

 سر وعلي، صف متصلر إن كان على الن ر
7

  . 

 ىارج المسىجد على أهميىة اتصىال الصىفوف  )رحم، هللا(ابن تيمية  وأكد شيخ اإلسالم

فإ ا اتصىلت الصىفوف  والمسجد بالصفوف صفوا  ارج المسجد حيث قال :"فإن امتأل

                                                           
 . 302، ص 4النووي، المجموع شرح المًكب، ج - 1
 .308، ص 4النووي، المجموع شرح المًكب، ج - 2

 .152، ص 2، المرني ، ج ةوابن لدام
 .152، ص 2، المرني ، ج ةابن لدام - 3
  المصدر السابو نفس  والصفحة. - 4
 .153، صالمصدر السابو نفس   - 5
 .175، ص 1مال  ، المدونة ، ج - 6

 . 336ص ،1، جحاشية الدسولي على الشرح الكبير الدسولي،و

 .153، ص 2، المرني ، ج ةابن لدامو
 .145، ص 1الكاساني ، بدا ع الصنا ع في ترتيب الشرا ع ، ج - 7
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وأمىا إ ا صىفوا وبيىن   وبىين الصىف  وفي الطرقىات واألسىواق صىحت صىالت   حينَ ٍ 

اآل ر طريق يمشي في، الناس ل  تصح صالت   في أظ ر قولي العلماء"
1
. 

 

عثيمينوب، قال ابن 
2

، ال بجَد فىي اقتىداء مىن كىان  ىارج مسألة: أنفي ه ه ال فالصواب:"

"فإن الَصالس ال تصح لةمن اتصال الّصفوفو فإن ل  تكن متص دالمسج
3
. 

  لىف المى ياع مىامجىوز االقتىداء باإل، يأفتى ب، بعض المعاصرين من أن وه ا يبطل ما

 و ويلىزم«مى ياعال المأموم  لفقناع بصحة صالس اإل»ميت: رسالة سال ي كتبت في، و

لحىرامه ألن ا بىل نقتىدي بإمىام المسىجد والجمعىةَ فىي الجوامىع  نصىلياّل من هى ا القىول أ

ال يرى فيى، المىأموم   ياعفيكون أفجلو مع أَن ال ي يصلي  لف الم في، أكثرج  الجماعة

وعلىى هى ا ولىو باب أن ل ي ينقل الصالس مباشرس يكون مو فإ ا راء التلفاز اوال اإلمام

هللا علىى هى ه النّعمىةه  دل  لىف إمىام الحىرمو واحمى  وصىالتلفزيىون أمامى لالقول ارع

فىىي مسىىجدك قىىد ال يبلغىىون  المصىىلوناسو وارك  فىىي هىى ه الصىىالس آالف النىى، يشىىألنىى

 ف.األل

 أو يىندي إلىى إبطىال صىالس الجماعىةه ألنى، أنى، قىول باطىل في ش  ولكن ه ا القول ال

شىارع بصىالس الجمعىة ال ن مقصىودمىالصىفوفو وهىو بعيىد  الجمعةو وليس في، اتصىال

والجماعة
4
. 

مىىن يصىىف فىىي سىىاحات  حيىىث قىىال :" وأ ىى  أ. د. حسىىام الىىدين عفانىىة عىىدم الجىىوازوب

فىىال تصىىح  ودا ىىل المسىىجد وال يكىىون صىىف، متصىىال  مىىع الصىىفوف والمسىىجد الخارريىىة

فىىإن   يصىىلون  وصىىالت   مىىع الجماعىىة كمىىا هىىو الحىىال فىىي كثيىىر مىىن المسىىارد الكبيىىرس

ويكىىون بيىىن   وبىىين آ ىىر صىىف متصىىل مسىىافات  وبقىىرب أبىىواب السىىاحات الخارريىىة

فإن صالس هنالء غير صحيحة على الرارح من أقوال العلماء"  وبعيدس
5
. 

                                                           
 .410، ص 23ابن تيمية ، مجموع الفتاوى، ج  - 1
محمرد بررن صرال  بررن محمرد المقبررل الرروهيبي التميمري، عررالم وفقير  سررعودي، وأسرتاك فرري كليررة عثيمححين : ابحن  - 2

سعود اإلس مية فري منطقرة القصريم، وعضرو هي رة كبرار العلمراء، ولرد فري بن الشريعة بفرع جامعة اإلمام محمد 
م(، حفظ القرر ن الكرريم فري صرررن، ثرم اتجر  إلرى طلرب العلروم 1928 -هـ  1347عني ة بمنطقة القصيم  سنة )

أخرك كثيرراَ الع ير  برن برا ،  الشريخ عبردالررحمن ناصرر السرعدي و الشرعية والعربية ، من شريوخ  : الشريخ عبرد
ما جعل  أكثرر اسرتق الَ فري  را ر  الفقًيرة،  ادت  ثرارن العلميرة علرى خمسرة وخمسرين مؤلفراَ تًادات ابن تيمية باج

مجلرداَ ،  تروفي  14، وجمعت فتراوان فري نحرو الشرح الممتع على  اد المستقنعمنًا : شرح ريام الصالحين، و
 م(.2001 -هـ 1421سنة ))رحم  هللا( 

 . http://www.mawsoah.netالموسوعة العربية العالمية 
 .298ص  4الشرح الممتع على  اد المستقنع ، ج ابن عثيمين ، - 3
 .299ص  4ابن عثيمين ، الشرح الممتع على  اد المستقنع، ج - 4
( مكتبة دنديس/فلسطين، 10 - 1،  جـ )17، ص 2، جفتاوى يسألون حسام الدين بن موسى ،  .أ.د ع ان  ، - 5

  هـ(.1430 -هـ 1427)1العلمية ودار الطيب للطباعة والنشر/ القدس، ط ( المكتبة14-11جـ )
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 الشرط الثاني : المشاهدة والسماع

المالكيىةالمعتمىد عنىد هىو و ومفصىال واشترط ه ا الشرط بعض األحنىاف
1
 لشىافعيةاو و

 اشترطوه بتفصيل. والحنابلة

فىإن كىان بين مىا بىين حىال اإلمىام والمىأموم و فىي هى ه المسىألة قىوا رّ قىد فف أما األحنىاف

 ل  ال يمنع قصير ال يحج  المشاهدس فإن، ال يمنع االقتداءه ألن   سور أو حائ

ويال وعريجىا لىيس طىالتبعية في المكانو وال يور   فىاء حىال اإلمىامو وأمىا إن كىان 

مشىاهدس حىال اإلمىام فىال يمنىعو وإن في، نق  يمنع االقتداءو وإن كىان فيى، نقى  ال يمنىع 

 ال الحائىلو الصىة األمىر أن  .ل  كان كبيرا : فإن كان علي، باب مفتىوح أو  و ىة فكى

وهو األصح رؤية أو بسماع إمام، حال على المأموم يشتب، ل  إن االقتداء يمنع
2

  . 

 : روايتان ،يفف في، ما يجرى أو يسمع اإلمام من  الل، وإن ل  يكن

 الرواية األولى: ال يصحه ألن، يشتب، علي، حال اإلمام فال يمكن، المتابعة.

اإلمام يقىف  الرواية الثانية: يصحو وهو ما ظ ر من عمل الناس في الصالس بمكةو فإنَ 

فىىي مقىىام إبىىراهي  )صىىلوات هللا عليىى، وسىىالم،(و وبعىىض النىىاس يقفىىون وراء الكعبىىة     

لىى و        الكعبىىةو ولىى  يمىىنع   أحىىد مىىن   فبيىىن   وبىىين اإلمىىام حىىائ ومىىن الجانىى  اآل ىىر

.على الجواز فدلَ 
3
   

لى قىوم ص وماع و حيث بيّن اإلمام مال  أن، لفاشترطوا المشاهدس أو الس ووأما المالكية

 إ ا كىان لتلى  وجمعىة فصىالت   تامىةال بصىالس اإلمىام فىي غيىر اور محجور علي ىفي دج 

ىىو وِر كج أو مقاصىىير ى  الىىدُّ
4
مو فيركعىىون بركوعىى، امىىا يصىىنع النىىاس واإلمىى ا ىىيىىرون من 

ا قَاصىىير يىىرون من ىىا مىىم وال ىوكىى ارىىائزو وإن لىى  يكىىن ل ىى فَىى ل  سىىجودهب ويسىىجدون

ده ومىام فيركعىون بركوعى، ويسىجدون بسىجيسىمعون اإل صنع النىاس واإلمىام إال أن ى ي

ف ل  رائز
5
. 

راق طإن كىىان بين مىىا حائىىل يمنىىع االسىىت فقىىد بىىين اإلمىىام النىىووي أنىى،وأمىىا الشىىافعيةو 

والمشىىىاهدس لىىى  تصىىىح صىىىالت،و وإن كىىىان بين مىىىا حائىىىل يمنىىىع السىىىماع دون المشىىىاهدس 

 كالشباك ففي، ور ان:

 و والثىىاني يجىىوز  راق فأشىىب، الحىىائطمنىىع االسىىتأحىىدهما ال يجىىوزه ألن بين مىىا حىىائال  ي

ه إلن، يشاهده و ف و كما لو كان مع  وهو الم ه 
6
.

                                                           
 . 336ص ،1، جحاشية الدسولي على الشرح الكبير الدسولي، - 1
 . 586، ص1ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج - 2
 .145، ص 1الكاساني ، بدا ع الصنا ع في ترتيب الشرا ع ، ج - 3
رن الرررح  - 4 رة مفصرولة عا اصَّ ة خا ار والمسررح حجررا مقاصير : مرن مرادة لصرر ، جمرع مقصرورة وهري مرن الردَّ

ة فاوو الطابو اضرضي . اورا  اْلُمجا
 . 773، ص 2أنيس ، المعجم الوسيط ، ج

 ( .176 -175، ص) 1مال  ، المدونة ، ج - 5
 . 302، ص 4النووي، المجموع شرح المًكب، ج - 6



105 
 

 فل   قوالن: ووأما الحنابلة

القول األول: اعتبروا الرؤية أو المشاهدس لإلمام أو رىزء مىن المىأمومين شىرط صىحة 

الم ه و وهو الصحيح في فإن ل  تحصل المشاهدس بطل االقتداء ولالقتداء
1
. 

 ضمشىىاهدس تحصىىل فىىي بعىىال نىىتاراء اإلمىامو وإن كهىى  و فيكفىي مشىىاهدس المىىأموم مىىن

 فَالةىىاهر صىىحة الصىىالس ووال الصىىالسحىىأَ 
2

 ةا روت أمنىىا عائشىىمىىلىى ل  ب و واسىىتدلوا

ُجىَرِس قَِصىيٌرو   هللَاِ  َكاَن َرسجولج : »( قالترلي هللا عن ا) يجَصلكي ِمُن اللَُيِلو َوِرَدارج اُلحج

وا يَتََحىَدنجوَن  فََرأَى النَاسج َشُخَم َرسجوِل هللَاِ  و فَقَىاَم أجنَىاٌس يجَصىلُّوَن بَِصىاَلتِِ،و َوأَُصىبَحج

« ،ِ بِىىَ لَِ و فَقَىىاَم اللَُيلَىىةَ الثَانِيَىىةَو فَقَىىاَم َمَعىى،ج أجنَىىاٌس يجَصىىلُّوَن بَِصىىاَلتِ 
3
ا وناو والةىىاهر أن ىى  كىى 

 .  يرون، في حال قيام،

أن يسىمع التكبيىره  دعو فىال بىد لمىن ال يشىاهالقول الثاني : اشترطوا المشاهدس أو السىما

 ب،  يمكن، االقتداءال مام، ب، بحاله ألن،تل  يسمعو ل  يصح ائ ليمكن، االقتداءو فَإن
4
. 

يسىمع التكبيىر والصىفوف  ففيى، نةىرو فمىا دام "أمىا اشىتراط الرؤيىة قال ابن عثيمىين:و

ى د واتصىىلت الصىىفوف وصىىلصىىلة فاالقتىىداء صىىحيحو وعلىىى هىى اه إ ا امىىتأل المسىىجمت

كاكين فال بأس ب،"س باألسواق وعلى عتبة الدانال
5
. 

المسجد أهل بصالس بيوت ن في يصلين كن   أن أزواج النبي سحنونفقد روى 
6

  . 

 أزواج حجىىر يىىد لون كىانوا النىىاس أن: بى، أنىىق ممىىن واحىد غيىىر وحىدنني وقىال مالىى و

 أهلىى، علىىى يجىىيق المسىىجد وكىىان الجمعىىةو في ىىا ويصىىلون بعىىد وفىىاس النبىىي   النبىىي

 إلىىىى شىىىارعة ولكن ىىىا المسىىىجدو مىىىن ليسىىىت  النبىىىي أزواج وحجىىىر وب ىىىا فيتوسىىىعون

 مىن يىزل لى   ل  فإن تلي،و التي ورحاب، المسجد أفنية في صلى بمن بأس وال المسجدو

 أزواج حجىر فىي يصىلون النىاس يىزل ولى  يكرهون،و وال الفق، أهل يعيب، ال الناس أمر

حتى بني المسجد  النبي
7
. 

                                                           
1
 .99، ص2ابن مفل ، المبدع في شرح المقنع، ج - 
 .153، ص 2، المرني ، ج ةبن لداما - 2

 . 76، ص2وابن لدامة، الشرح الكبير، ج
ررْينا  –، كترراب اضكان  1البخرراري ، صررحي  البخرراري ، ج - 3 با رراِم وا ررْينا اإلِما ررانا با ا كا ة   برراب إِكا رراِ ط  أاْو ُسررْترا ررْوِم حا ، القا

 . 729، حدير رلم  175ص
 .153، ص 2، المرني ، ج ةابن لدام - 4

 . 76، ص2وابن لدامة، الشرح الكبير، ج
 .300ص  4ابن عثيمين ، الشرح الممتع على  اد المستقنع، ج - 5
 . 232، ص 1مال  ، المدونة ،ج - 6
 . 233، ص المصدر السابو نفس  - 7
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رىىىواز االقتىىىداء باإلمىىىام مىىىن  ىىىارج المسىىىجد وإن لىىى  تتصىىىل  :و الصىىىة هىىى ا القىىىول

بشرط تحقق عل  المأموم بصالس اإلمام وحركاتى،و مىع الفىرق بىين المى اه   :الصفوف

في طريقة تحقق  ل  بمشاهدس أو سماع أو رؤية مأمومين أو غير  ل  .

 عدم الجواز : الثانيالفرع 

وهو المعتمىد فىي المى ه  يوسف من األحناف حنيفة وأبو ل  يجِجز أبو
1
بعىض كى ل  و و

مع إمام، و واشترطوا اتحاد المكان و وهىو قىول اإلمىام  الحنابلة الصالس  ارج المسجد

 مال  في صالس الجمعة.

فقال اإلمام الكاسىاني
2
مومه ألن االقتىداء يقتجىي أُ ام والمىمىد مكىان اإلا"ويشىترط اتحى :

فيقتجىىىي التبعيىىىة فىىىي المكىىىان  وسو والمكىىىان مىىىن لىىىوازم الصىىىالسالتبعيىىىة فىىىي الصىىىال

"ورسرل
3
. 

 :   ما يأتيوعللوا  ل  بــ

فتنعىدم التبعيىة فىي الصىالس النعىدام  وا تالف المكىان تنعىدم التبعيىة فىي المكىان دعن -1

وصف  ىارج مىن المسىجد  ولمسجد والمسجد َمُنني اف ا   أََم قَُومالزم ا و فلو أن ررال

ت   فصىال  ىارج المسىجد فقدمى،    يصلون فأحىدث وأ ى  بيىد ررىل ممىن هىوب متصل

عا فاسدسيرم
4
. 

لتىي ا عى ر عليى، المتابعىةتفت ويم على المقتىداالمكان يور   فاء حال اإلم فا تال -2

ءقتىداهي معنى اال
فعي:    ا( حيىث قىال الشىرلىي هللا عن ىاواسىتدلوا بحىديث عائشىة )،5ْ

بصىىالس  ني: " ال تصىىلت ىىاو فقالىىتفىىي حجر  مىىع عائشىىة زوج النبىىي قىىد صىىلى نسىىوس

ة شىلىت عائا: وكمىا ق(رحمى، هللا تعىالى) اإلمامه فإنكن دون، في حجاب ". قال الشىافعي

 .6 إن كانت قالت، قلناها في حجرت 
                                                           

1
،تبيحين عثمان بن علي برن محجرن البرارعي الحنفري،  الزيلع ، -  حْلب  ِّ  الي حا ق شحرح كنحز الح قا ق وياشحي  الشِّ
 هـ(. 1313) 1ميرية / القاهرة،  طالمطبعة الكبرى اض ،147ص ، 1ج
 : أو الكاشاني أبو بكر بن مسعود بن أحمد ، فقي  حنفي، من أهل حلب ، ل  عدة مؤلفات منًا :  الكاسان  - 2

فق  الحنفيرة ، وكتراب السرلطان المبرين فري أصرول الردين، وهو كتاب مًم في  -بدا ع الصنا ع في ترتيب الشرا ع 
 هـ . 587توفي في حلب سنة  

 . 70، ص 2ال ركلي ، اضع م ، ج
 .145، ص 1الكاساني ، بدا ع الصنا ع في ترتيب الشرا ع ، ج - 3
 .116، ص  2السرخسي، المبسوط ، ج - 4
 .145، ص 1الكاساني ، بدا ع الصنا ع في ترتيب الشرا ع ، ج - 5
ْسرِجِد  -كتاب الص ة ،  3البيًقي ، السنن الكبرى ، ج - 6 اِم ِفي اْلما ِة اإْلِما ْسِجِد ِبصا ا اِرجا اْلما لبي خا اُب اْلما ُْموِم ُيصا با

اِ ل ، ص ا حا ًُما ْينا با  .5246، حدير رلم 157وا
 لال اضلباني : لم أجدن .

 . 543، حدير رلم  330، ص 2اضلباني ، إرواء الرليل ، ج
 لال الطريفي : إسنادن ال يص  .

ريفي ،  الطري   التي يا ف  تخريج ما لم يخرج محن األيا يحث واآلثحار فح  إروا  ، عبد الع ي  بن مر وو الطة
 م( .2001 -هـ  1422)1، مكتبة الرشد للنشر والتو يع/ الريام ، ط90، ص القليا
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 المناقشة :

لصحة اقتداء المأموم باإلمام  ا   ه  رم ور العلماء إلى اعتبار اتصال الصفوف شرط

 ارج المسجد و وال شى  أنى، شىرط معتبىر و ومعيىار اتصىال الصىف بالى ي يليى،  يىر 

كمىىا اعتبىىره اإلمىىام النىىووي والحنابلىىة و أمىىا تحديىىده بثالنمائىىة  ومررىىع فيىى، إلىىى العىىرف

 راع كما أشار اإلمام الشافعي أو غير  ل  من اعتبار الطريق التي يمر ب ىا النىاس أو 

ف ىو كىالم غيىر دقيىق و فقىد تكىون  والجمل أو غيره بأن ىا تىندي إلىى انقطىاع الصىفوف

ب ا الناس مسافة قليلة غيىر التي يمر  الثالنمائة  راع مسافة كبيرس و وقد تكون الطريق

تزيىىد عىىن مَىىة و مسىىين متىىرا يكىىون الصىىف الىى ي يلىىي   و والثالنمائىىة  راع التىىيمخلىىة

فىي سىوق البلىدس القديمىة أو قريبىا مىن بىاب العىامود وال  المصلين علىى أبىوب األقصىى

 .يعل  المصلون بانتقاالت اإلمام

فقىد تراوحىت أقىوال العلمىاء بىين  وسىماعأما ما يتعلق بالشرط الثاني وهو المشىاهدس وال

من قال بالمشاهدس وحدها و ومن قال بالمشاهدس أو السماع أو من قال ب مىا معىا و ولعىل 

سواء كىان بالسىماع أو مشىاهدس  واإلمام انتقاالتالمعتبر في  ل  تحقق عل  المأمومين ب

اإلمام أو مشاهدس المأمومين و بحيث يكون هناك تواصل بين آ ر صف دا ل المسىجد 

 وأول صف  ارر، ه كي يتسنى للمأموم متابعة اإلمام في حركات، واالقتداء بصالت،.

 وأما القول الثاني ال ي ال يجيىز اقتىداء المىأمومين  ىارج المسىجد بصىالس اإلمىام دا لى،

ه فمعةى   و ف ى ا القىول قىد يكىون بعيىدا  يث إن   عللوا  ل  بأمرين: اتحاد المكىان أوال  ح

المسارد في ه ه األيام تجيق بالمصىلين  اصىة فىي صىالس الجمعىة ونحوهىا و فىإ ا لى  

يصل المسلمون بالساحات واألفنية التي هي  ىارج المسىجد فىأين يصىلون ل والمسىجد 

علىى  نوصىلّ فيج  ود ول، بعدما يصلون إلىى أبوابى،األقصى يحرم كثير من المصلين من 

ف ى ا يعالجى، سىماع  واألبواب و وأما األمر الثاني وهو  فىاء حىال اإلمىام علىى المىأموم

ورؤيىة المىأمومين فىي  و اصة في ظل ورود مكبرات الصوت فىي هى ه األيىام واإلمام

 الخارج للمأمومين في الدا ل.

 الترنيح : 

يرى الباحث أن صالس المأمومين  ىارج  والعلماء ومناقشت امن  الل النةر في أقوال 

يصىىح في ىىا االقتىىداء بإمىىام  وو ىىارج أبىىواب المسىىجد األقصىىى  اصىىة والمسىىارد عامىىة

اإلمام في صالت، و سىواء كىان بسىماع انتقاالت المسجد في حال تحقق عل  المأمومين ب

مىع الحىرص علىى  وإن ل  تتصل الصفوف والصالس أو مشاهدس المأمومين أو نحو  ل 

فما بالنىا إ ا كانىت هنىاك حارىة ماسىة ولىرورس  واتصال ا و وه ا في الولع الطبيعي

قاهرس حبست المسلمين من الد ول إلى المسجد كمىا هىو الحىال فىي المسىجد األقصىىو 

من المصلين الد ول إلى المسىجد األقصىىو فيصىلون  حيث يمنع ريش االحتالل كثيرا  

  ارج سوره وأبواب، .
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وينيد ه ا قول اإلمام أحمد بن حنبل حينما سَل عىن ررىل يصىلي  ىارج المسىجد يىوم 

الجمعة وأبواب المسجد مغلقةو فقىال أررىو أن ال يكىون بى، بىأسٌ 
1
و وقىال المىرداوي 

2
 :

"وهو عين الصواب في الجمعة ونحوها للجرورس"
3
. 

يىث قىال: "وال ح ووه ا ما رَرح،  شىيخ اإلسىالم ابىن تيميىة بجىواز  لى  للحارىة مطلقىا  

مثىل أن تكىون أبىواب المسىجد مغلقىةو أو تكىون  وري  أن  ل  رائز مىع الحارىة مطلقىا  

المقصورس التي في ا اإلمام مغلقىة أو نحىو  لى و ف نىا لىو كانىت الرؤيىة واربىة لسىقطت 

للحارة"
4
. 

وهو ما أفتى ب، أ.د. حسام الدين عفانة بجواز انقطاع الصفوف وانجباط ا إ ا ورىدت 

كمىىا هىىو الحىىال مىىن إغىىالق سىىلطات االحىىتالل ألبىىواب المسىىجد  واعيىىةٌ لىى ل حارىىةٌ د

األقصى المبارك و ومنع كثيىر مىن المصىلين مىن الىد ول إليى،و فيصىلون  لىف أبوابى، 

الموصىىدسو ف ىى ا المنىىعج يجيىىز تىىرَك اتصىىال الصىىفوفو ويجعفىىى عىىن  لىى  نةىىرا  للحارىىة 

ماع عبر مكبرات الصوتالعامة بشرط أن يعل  المأموم بانتقاالت اإلمام بالس
5
. 

أو علىى  وو ارج سورها وأبواب ىا وأما ما يتعلق بصالس الجمعة في أحياء مدينة القدس

الحوارز المنديىة إلي ىا بحيىث تكىون فىي العىرف بعيىدس عىن صىالس اإلمىام فىي المسىجد 

وال يعل  المصلون صالس اإلمام ال بسماع وال بمشىاهدس وال باتصىال  واألقصى المبارك

و فىال يصىح اقتىداء المصىلين بصىالس إمىام مخال   ه حيث إن المسافة بعيدس بعدا  الصفوف 

وعلى هى ه الحىوارز إ ا  والمسجد األقصى المبارك و فيصلون الجمعة في ه ه األماكن

ويكىون  وفتصىح صىالت   بإمىام مىن   وتوفرت في   شروط الجماعة في صىالس الجمعىة

ونحسى  أنى، يكىون مجىاعفا ه  و  على هللا ل  إغاظة لعدوه  ونيال  من،و فقد وقع أرره

  وأعل  . ف   شدوا الرحال إلى المسجد األقصى المبارك . وهللا تعالى أعلى وأرلّ 

                                                           
 . 152، ص 2ابن لدامة ، المرني ، ج - 1
لررب  -علي بن سليمان بن أحمد الدمشقية ، فقي  حنبلري مرن العلمراء ، ولرد فري مرردا  أبو الحسن : الَمْر اوي - 2
اإلنصراح  -2 تحريرر المنقرول -1 كثير من الكتب والمصنفات مرن أهمًرا:م(، ل  1414 -هـ 817سنة  ) -بلسنا

في كبرن إلى دمشو فتوفي فيًا التنقي  المشبع في تحرير أحكام المقنع ، انتقل  -3في معرفة الراج  من الخ ح 
 م( .1480 -هـ 885سنة )

          ،5ج،الاو  الوما ألها ال رن التاساأبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد،  السخاوي،
 ، دون س.ط .، دار مكتبة الحياة / بيروت(226 - 225)ص
 . 292، ص 4ال ركلي ، اضع م ، جو
امنصحاف فح  معرفح  الحرا    الدمشقي الصرالحي الحنبلري، بن أحمد أبو الحسن علي بن سليمان ، المر اوي - 3

 .بدون س.ط 2دار إحياء الترار العربي، ط، 296، ص 2،جمن الخوف
 .408، ص 23ابن تيمية ، مجموع الفتاوى، ج  - 4
 ،أموم ف  المس   األقص  المبار لم، فتوى بعنوان: اليا اُ بين اممام واحسام الدين موسى  .، أ.د ع ان  - 5

 . yasaloonak.net.wwwشبكة يس لون  اإلس مية  



109 
 

 المطلب الراب  : صلة العيد يي المسجد األقصى المبارك
من األحكام الخاصة بالمسجد األقصى المبارك صالس العيد في، و وأصل  هى ه المسىألة 

ل مكان صالس العيد عند المسىلمين فىي مختلىف بقىاع األرل و وقىد فّصىيعود إلى حك  

 الباحث ه ا األمر في فرعين : 

 الفرع األول : صلة العيد يي المساند عامة 

أم فىىي  وأي مىىا أفجىىل أن تصىىلى فىىي المسىىجد وا تلىىف الفق ىىاء فىىي مولىىع صىىالس العيىىد

 : نالنة آراءإلى  -الصحاري والعراء  -المصلى 

 المصلى : استحباب صلة العيد يي الرأي األول

الحنفية ه  
1
المالكيةو 

2
والحنابلة 

3
كىره يو مندوبىةو إلىى أن صىالس العيىد فىي المصىلى 

 .  وغيره أن تصلى في المسجد إال لجرورس كمطر أو  وف

وقد بّوب ابن قدامة ه ه المسألة بعنوان : "السنة أن يصلي العيد في المصىلى"و وقىال: 

و واستحسن، األوزاعي أمر ب ل  علي 
4
وأصحاب الرأيو وهو قول ابن المن ر. 

5
 

 االستدالل :

كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجده و وك ل  فعل الخلفاء بعده و وال  أن النبي  -1

يترك النبي األفجل مع قرب،
6
. 

العيىدين ي والخىروج فى و : " الج ىر فىي صىالس العيىدين مىن السىنةلقَا  علي عن -2

إلى الجبانة
7
" من السنة 

8
. 

 

 

                                                           
 .11، ص12السرخسي، المبسوط، ج - 1

 . 19والموصلي، االختيار لتعليل المختار، ج ص
 .399، ص1الدسولي، حاشية الدسولي على الشرح الكبير، ج - 2

  .283، ص2وابن الحاج، المدخل، ج
 .275، ص 2ابن لدامة ، المرني ، ج  - 3
،  347، ص 3، جنيا األوطحار شحرح منت ح  األخبحار، محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا اليمني ،  الشوكان و

  م(.1993 -هـ 1413)1تحقيو: عصام الدين الصبابطي ، دار الحدير/ مصر، ط
ولرد فري حيراة الصرحابة، حردر عرن  و اع ،، مرن لبيلرة اضهو أبو عمرو عبرد الررحمن برن عمررو األوزاع  : -4

إمرام الرديار الشرامية فري الفقر  وال هرد،  عطاء بن أبي رباح ومكحول، وحدر عن  الثوري وابن شًاب ال هري،
 هـ( . 157 – 88عاال ما بين سنة )

 ( .128 - 127، 108 - 107، ص)7الكهبي، سير أع م النب ء، ج
 م(.1987هـ ـ 1407)1، الجفةان والجابي / لبرص، ط402، ص مع م األعوم ، بسام عبد الوهاب ، ال اب و
 . 275، ص 2ابن لدامة ، المرني ، ج -5

 . 276در السابو نفس ، صصالم 6-
،  347، ص 3، جنيا األوطحار شحرح منت ح  األخبحار، محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا اليمني ،  الشوكان و

  م(.1993 -هـ 1413)1دار الحدير/ مصر، ط تحقيو: عصام الدين الصبابطي ،
راِبرُ :  ال بانح  - 7 قا را اْلما ما ًِ ى ِب رمَّ ُتسا اُء، وا رْحرا ْشرِديِد: الصَّ انرة، ِبالتَّ بَّ ران والجا بَّ َة  ؛والجا ْسرِميا اِء تا رْحرا ُكروُن ِفري الصَّ ضانًرا تا

ْوِضِعِ ،  ْيِء ِبما لُسا لِلشَّ ى ِمنا اضارم وما ا اْستاوا انة ما بَّ را ِفيِ .والجا الا شاجا  وا
 .  85، ص 13ابن منظور ، لسان العرب ، ج

 . 6196، حدير رلم  415، ص 3البيًقي ، السنن الكبرى ، ج -8
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   ى و للمصي اكل عصر ومصر يخرج الناس إلى المصلىو فيصلون العيد ف يف -3

و فدل على إرماع المسلمين  د وليق،جمع سعة المس
1

  . 

صالس النفل في البيت أفجل من ا في المسجد مع شرف، و وصالس العيد سنة  -4
2
. 

ي فى  النبيعت ار عن التأسي بد تخمين ال ينت ض لالرن علة الجيق والسعة مجإ -5

على  ل   ظبت،اعتراف بمود االعالخروج إلَى الجبانة ب
3

 . 

 . إذا اتس  الرأي الثاني : استحباب صلة العيد يي المسجد

أفجىل من ىا فىي المصىلى إن اتسىع أو  إلىى أن صىالس العيىد فىي المسىجدة الشىافعي ه  

و إليى، وبعىده عىن النجاسىات ة الوصىوله لشرف، وسى ول ر كالمطر وغيرهكان هناك ع

فإن صليت في العراء تكون  ىالف األولىى و وإن لىاق المسىجد ولى  يكىن عى ر يمنىع 

ويستخلف اإلمام وراءه من يصلي بالجىعفة من الخروج فالصالس في المصلى أفجلو 

من الناس في المسجد.
 4

 

حراء ف ىو ي الصىى ب ى  فىلترك المسجد الواسع وص ى ه ا إنلفعقال اإلمام النووي: "

ِرهَ  الَجيكق بال ع ر دى في المسجلوإن ص وفي، ةىو ولكن ال كراهل الف األو "كج
5
 . 

 االستدالل : 

ال لىى ات  وماكىىان أرفىىق بالنىىاس لعلىىة تىىدور علىىى الجىىيق والسىىعةا هىى ا أن ىمقتجىى -1

الخىروج إلىىى الصىىحراء
6

" وأحى  لإلمىىام أن يصىىلي ب ىى  : الشىىافعي اإلمىىام قىىالو حيىث 

ب   "حيث هو أرفق 
7
. 

ويتى، كىان لع أومى رتمىاعو فىإ ا حصىل فىي المسىجدب حصول عمىوم االوألن المطل -2

ىأول
8
. 

ألن المسجد  ير البقاع وأط رها  -3
9
. 

 

 

                                                           
 .276ص 2ابن لدامة ، المرني ، ج -1
 .276ص 2ابن لدامة ، المرني ، ج -2
 . 347، ص 3الشوكاني ، نيل اضوطار ، ج -3
          ،394، ص2ج ،المن اج شرح إل  الميتاج ن اي  حم ة، بن أحمد العباس أبي بن محمد الرمل ، - 4
 ( .م1984/هـ1404) ط ، بيروت/ الفكر دار

 .5، ص 5النووي ، المجموع ، ج
في فق  مكهب اإلمام الشافعي، وهو  الياوي الكبير، أبو الحسن علي بن محمد البصري البردادي،  والماور ي

، تحقيو : علي محمد معوم وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب  497، ص 2شرح مختصر الم ني ، ج
 م(.1999 -هـ 1419)1العلمية / بيروت ، ط

 . 5، ص 5النووي ، المجموع ، ج -5
 . 347، ص 3الشوكاني ، نيل اضوطار ، ج -6
 . 497، ص 2، ج والماوردي ، الحاوي الكبير 
 .486، ص2، جالحاوي الكبيرالماوردي،  - 7
 . 347، ص 3الشوكاني ، نيل اضوطار ، ج -8
 . 275، ص 2ابن لدامة ، المرني ، ج -9
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                 الفرع الثاني : صلة العيد يي الحرمين الشريفين والمسجد األقصى 

 المبارك
رم ور الفق اء من المالكية  ه 

1
الشافعية و 

2
الحنابلةو

3
إلى استحباب صالس العيدين  

المسجد الشافعية  وألحق وو وأن، أفجل من صالت ا في العراءفي المسجد الحرام

بالمسجد الحرام األقصىالنبوي والمسجد 
4

 . 

حيث قال اإلمام الرملي
5
 هوفعل ا في المسجد الحرام وبيت المقدس أفجل مطلقا":  

لشرف ما مع س ولة الحجور ل ما واتساع ماو واألور، إلحاق مسجد المدينة بمسجد 

"يلحق، ب، ف اك قبل اتساع، اآلن مكةو ومن ل 
6
 . 

 االستدالل : 

يصلي أهل مكة العيدين في المسجد الحرام ه ألن،  ير البقىاع وأط رهىا -1
7
و وكى ل   

، وليق أطراف مكة تسعل
8
. 

لمجاعفة الصالس والحسنات في، و وفجل مشاهدس الكعبة المشرفة  -2
9
. 

استثني المسجد الحرام في صالس العيدينه لمىا فيى، مىن الفجىل والسىعة و والمسىجد  -3

األقصى يجمع ما 
10
.  

 

                                                           
1
 .399، ص1، جالدسولي، حاشية الدسولي على الشرح الكبير - 
2
 .394، ص2الرملي، نًاية المحتاج إلى شرح المنًاج، ح - 
 . 5، ص 5، جالنووي ، المجموع و

 . 297وال ركشي ، إع م الساجد ، ص
 . (497، 486)، ص 2والماوردي ، الحاوي الكبير ، ج

 . 275، ص 2بن لدامة ، المرني ، جا  -3
 .499، ص2العاصمي ، حاشية الروم المربع شرح  اد المستقنع،جو
4
ن اإلس مية / ؤو، صادر عن: و ارة اضولاح والش 232، ص 37، ج والموسوع  ال   ي  الكويتي  - 

هـ على النحو  1427 - 1404بين سنة  ج ءاَ م خوكة من طبعات تتراوح ما 45الكويت ، وهي مكونة من 
 ، مطابع دار الصفوة / مصر ، 1(: ط38 – 24، دار الس سل / الكويت ،ج ) 2( : ط23 – 1ج )اآلتي : 

 / الكويت ./ طبع الو ارة 2(: ط45 – 39ج )
 . 347، ص 3الشوكاني ، نيل اضوطار ، ج و
بحر علمي منشور على مولع الدليل  جبر، اضلصى المبار  واضحكام الخاصة ب  في الفق  اإلس مي ،و 

 .www.arablawinfo.comاإللكتروني للقانون العربي 
م(، 1513 -هـ 919محمد بن احمد بن حم ة المنوفي المصري االنصاري،  ولد بالقاهرة سنة ) الرمل : - 5

    فقي  شافعي شرح المنًاج للنووي، ول  لاية البيان في شرح  بدة الك م وكلًا في فروع الفق  الشافعي، 
 م(. 1596 -هـ  1004توفي سنة )

 ( .256-255، ص)8كحالة، معجم المؤلفين، ج
  .394، ص2الرملي، نًاية المحتاج إلى شرح المنًاج، ح -6

 . 297ال ركشي ، إع م الساجد ، ص
 . 275، ص 2ابن لدامة ، المرني ، ج -7

 .133وال ركشي ، إع م الساجد ، ص
 . 497، ص 2والماوردي ، الحاوي الكبير ، ج

 . 347، ص 3الشوكاني ، نيل اضوطار ، ج -8
 . 133، صال ركشي ، إع م الساجد  -9

 . 497، ص 2والماوردي ، الحاوي الكبير ، ج
 .499، ص2والعاصمي ، حاشية الروم المربع شرح  اد المستقنع،ج

 . 297ال ركشي ، إع م الساجد ، ص -10

http://www.arablawinfo.com/
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قد ألحق الصيدالنيو
1
وقال األ رعي وبيت المقدس ببيت هللا الحرام 

2
: "وهو الصواب 

للفجل والسعة المفرطة".
3
   

مىىا زال المسىىلمون يصىىلون العيىىدين فىىي بيىىت هللا الحىىرام وفىىي المسىىجد األقصىىى  -4

عن سلف و بال نزاع  المبارك من  الفتح العمري وحتى يومنا ه ا  لفا  
4
. 

 الخلصة:

 يرى الباحث أن صالس العيدين للمسلمين أحكام ا مفصلة على النحو اآلتي:

لى  يورىد عى ر  مىا و ة في المصىلى والعىراءفي عامة البالد صالس العيدين مستحب :أوالا 

والخلفىىاء الراشىىدين مىىن بعىىده علي ىىاو واسىىتمر  يمنىىع مىىن  لىى ه لمواظبىىة رسىىول هللا 

 المسلمون على مر العصور يقتفون أنره  .

ن ه لمىا ل مىا مىفتسىتح  صىالس العيىدين في مىا وأما بيت هللا الحرام وبيت المقدس :ثانياا 

 و وه ا دأب الصحابة والصالحين إلى يومنا ه ا .والسعةالفجل والقدسية والبركة 

ىىِكت عنىى، ه لجىيق اتسىىاع، سىىابقا   : ثالثااا  فىىأقول       وأمىىا المسىىجد النبىىوي الشىريف الىى ي سج

 أن المىىانع زال و وأصىىبح المسىىجد النبىىوي الشىىريف بفجىىل هللا  -وبىىا  التوفيىىق  -

يتسع لماليين الزوار من حجىاج بيىت هللا الحىرام وعّمىاره و فبالتىالي يأ ى   رحبا   واسعا  

حك  بيت هللا الحرام وبيت المقدس في استحباب صالس العيدين فيى، ه الشىتراك، مع مىا 

 في الفجل والسعة .

وه ه المسارد الثالنة تشترك مع بعج ا بكون ا تحتوي على مكان مسقوف يصلى في، 

عن اشىتراك ا فىي البركىة  و فجال  تابعة ل ا يصلى في ا أيجا   وساحات رحبة ومكشوفة

والقدسىىية ومجىىاعفة األرىىر والثىىواب والسىىعة و ف ىىي تجمىىع بىىين المسىىجد والمصىىلىو 

 فتستح  الصالس في ا على أي حال من األحوال و ه ا وهللا تعالى أعلى وأعل  .

                                                           
ْعرُروح أيضراَ  ،هو أبو بكر محمد بن داود بن محمد المرو ي الشافعي الصي الن : -1  المعروح بالصيدالني واْلما

، توفي نحو  اِرح ُمْختاصر اْلُم ِنية ام أبي بكر اْلقفال اْلمروِ ي، شا ة إِلاى جدن ، فقي  محدر ، تلميك اإلِما بالداودي ِنْسبا
  م(. 1036 -هـ   427) سنة

(، تحقيررو: 148،149) ، ص4، جطب ححال الشححافعي  الكبححرىترراج الرردين عبررد الوهرراب بررن تقرري الرردين،  السححبك ،
 هـ( .1413) 2و د. عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتو يع، ط د.محمود محمد الطناحي

 .298، ص9كحالة، معجم المؤلفين، جو
ولرد بنرابلس سرنة  أبو الحسن علي برن سرليم برن ربيعرة برن سرليمان ، لرام مرن فضر ء الشرافعية ، األِرع  : -2
    وحكرم بدمشرو نيابرة عرن القونروي، نظرم كثيرراَ  وتنقل في لضراء النرواحي نحرو سرتين عامراَ  ،م(1259 -هـ 657)

        ال، تررروفي بالرملرررة فررري فلسرررطين سرررنة مرررن الشرررعر بلررر  سرررتة عشرررر ألرررح بيرررت، ولررر  موشرررحات ومررروال وأ جررر
 م(.1330 -هـ 731)

 .101، ص7كحالة، معجم المؤلفين، ج
 .291، ص4وال ركلي، اضع م، ج

 . 5، ص 5النووي ، المجموع ، ج -3
 . 497، ص 2الحاوي الكبير ، جالماوردي ، و

 .499، ص2والعاصمي ، حاشية الروم المربع شرح  اد المستقنع،ج
 . 297وال ركشي ، إع م الساجد ، ص

 .499، ص2العاصمي ، حاشية الروم المربع شرح  اد المستقنع،ج -4
بحررر علمرري منشررور علررى مولررع الرردليل  جبررر، اضلصررى المبررار  واضحكررام الخاصررة برر  فرري الفقرر  اإلسرر مي ،و

 .www.arablawinfo.comاإللكتروني للقانون العربي 
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           يااي المسااجد األقصااى          المطلااب الخااامس : صاالة الضااحى نماعااة 

 المبارك

أن يصلوا بعىد طلىوع الشىمس صىالس الجىحى  واعتاد بعض المسلمين في بيت المقدس

وه ه الصالس عبادس تمارس في المسىجد األقصىىو  ووك ل  في بعض المسارد ورماعة

فكىىان ال بىىد مىىن تنىىاول هىى ا المطلىى   وكثيىىرا  مىىا يتسىىاءل المسىىلمون عىىن هىى ه المسىىألةه

 والوقوف على حقيقت، وتفصيل، لمن الفروع اآلتية:

الفرع األول: تعريف الضحى

 الضحى لغةا 

هي لوء الشمس وانبساط ا وامتداد الن ار
1

ر بعىد طلىوع الشىمسو نى  و ولحوس الن ا

وهي حين تشرق الشمس -الجحابعده 
2

يقىال أشىرقت الشىمس إ ا ألىاءت وشىرقت فو 

طلعت
3

و وهي مقصىورس تننىث وتى كرو فمىن أنّىث  هى  إلىى أن ىا رمىع لىحوسو ومىن 

ىىَعىىر  هىى  إلىىى أنىى، اسىى  علىىى فج  ّكىى مىىتمكن مثىىل  رو وهىىو ظىىرف غيىىرَغىىد ونج رَ ل مثىىل صج

ألنى، أول  هو تقول: لقيتى، لىحاو وهوعنىد ارتفىاع الن ىار األعلىى. و ىم الجىحارَ حَ سَ 

الن ار
4
. 

 الضحى اصطلْاا 

وفي، النور والجياءو وهو من طلوع الشمس إلى زوال االجحى هو أول الن ارو 
5
. 

وأول وقىت الجىحى مىن ارتفىاع الشىمس مقىىدار رمىح إلىى أن يبقىى السىتوائ ا فىي كبىىد 

السماء مقدار رمح
6

ُشَراقِ  و وتسمى صالس اإُلِ
7

و وك ل  صالس األَوابين
8

  . 

 

 

                                                           
 .561، ص1أنيس، المعجم الوسيط، ج - 1

 .253وللع  جي، معجم لرة الفقًاء، ص
 .213، ص11القرطبي ، الجامع ضحكام القر ن ،ج - 2
 . 36، ص4ع ، جالنووي، المجمو - 3
 .213، ص11القرطبي ، الجامع ضحكام القر ن ،ج - 4
(، إعرداد وتخرريج: فًرد برن 234، 58، ص)1، جت سحير  حز  عحممحمد بن صال  بن محمرد،  عثيمين،بن ا - 5

 م(. 2002 -هـ 1423)2ناصر السليمان، دار الثريا / الريام، ط
 .253للع  جي، معجم لرة الفقًاء، ص -6
 ،220، ص1، ج، فتاوى الرمل شًاب الدين أحمد بن حم ة اضنصاري الشافعي، الرمل  - 7

 المكتبة اإلس مية، دون س.ط.
، 1، جال تحاوى ال   يح  الكبحرىأبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر السعدي اضنصاري ، ال يتم ،  - 8

 ، المكتبة اإلس مية، دون س.ط.188ص



114 
 

 الفرع الثاني: وقت صلة الضحى

 الساعة التي تحل في ا الصىالس إلىىيبدأ وقت صالس الجحى من بعد طلوع الشمس من 

ما قبل وقت الزوال ه ألن ه ا وقت صالس الجحى 
1
 . 

فأول وقت ا هو ارتفاع الشمس قيد رمح 
2

و يعني حوالي ربىع سىاعة أو نلىث سىاعة بعىد 

طلوع ا ويسمى الجحى 
3

الشمس فىي وه ا وقت وقوف و و وآ ر وقت ا ما قبل الزوال

وهىو وقىت  وعين الناظرو و ل  إ ا توسطت في كبىد السىماء قبىل أن تميىل إلىى الغىرب

 الجحاويسمى  والوقوف
4

وهىو مىا  وقبيىل الىزوالو واعتبر ابن عثيمىين أن آ ىر وقت ىا 

بين عشىر دقىائق إلىى  مىس دقىائق فقى و وقىال: "وهى ا هىو أقصىر أوقىات الن ىي علىى 

القول الرارح".
5
  

هىا و وهىو فتكىون الشىمس علىت واشىتد حرّ  ومجىى مىن الن ىار ربعى، وأفجل وقت ا إ ا

المختار
6

يصىلون مىن  ( أنى، رأى قومىا  رلىي هللا عن مىاه لمىا ورد عىن زيىد بىن أرقى  )

الجحىو فقال: "أما لقد علموا أن الصالس في غيىر هى ه السىاعة أفجىل " و إن رسىول 

صالس األوابين»قال:  هللا 
7
حىين تىرمض 

8
الفصىال 

9
»

10
فجىل وقىت لصىالس و ف ىو أ 

 الجىىحىو ولىى، أن يصىىلي ا فىىي رميىىع أرىىزاء وقىىت الجىىحى إلىىى وقىىوف الشىىمس قبىىل

الزوال
11
. 



                                                           
 . 69، ص  3ترتيب الشرا ع ، ج الكاساني ، بدا ع الصنا ع في - 1
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أن أول وقىت لصىالس الجىحى يبىدأ بعىد  ووتطمَن إليى، الىنفس ووال ي يميل إلي، الباحث

ويستمر إلى ما قبل الزوال بربع سىاعةو وأفجىل وقت ىا مىا  وطلوع الشمس بربع ساعة

بىين الىوقتينه فمقىىدار الربىع سىىاعة بعىد طلىوع الشىىمس مقىدار معقىىول الرتفىاع الشىىمس 

ف ىو تقىدير مناسى  آل ىر  وقبل الزوال بربىع سىاعة بمقدار رمح في السماءو وك ل  ما

يالمىس نى، يكىاد أل دقائق والخمسة ف ىو وقىت غيىر مناسى هال وقت الجحىو أما العشر

بين الىوقتينه حيىث إن الشىمس تكىون قىد  مافي المنتصف وقت الزوالو وأفجل وقت ا 

 فيكون  ل  أنس  وقت ا. وهللا تعالى أعلى وأعل  وارتفعت واشتد حرها

 الفرع الثالث : يضل صلة الضحى 

و ول ىا فجىل عةىي  صالس الجحى من النوافل الن ارية التي تزيد صلة العبىد بربى، 

 وأرر كبيرو وقد أقس  هللا )تبارك وتعالى( بوقت ا فقال )عز من قائل(:

َحاهَا َوالَشُمِس َولج
1
َحىوقال تعالى:   والجُّ

2
هو قََسٌ  وفيى، أربعىة أورى،: أحىدها:  

أن، أول ساعة من الن ار إ ا ترحلت الشمسو والثاني: أن، صىدر الن ىارو والثالىث: هىو 

الن ىىار فىىي اليىىوم كلىى،طلىىوع الشىىمسو والرابىىع: هىىو لىىوء 
3

و فالقسىى  ينكىىد أهميىىة هىى ا 

 الوقت وعةمت،و ومنشر والح للمسل  كي يغتن  ه ا الوقت .

يصىبح علىى كىل سجىالَمى مىن أحىدك  »أنى، قىال:  عىن النبىي  فقد ورد عىن أبىي  ر

صىىدقةو فكىىل تسىىبيحة صىىدقةو وكىىل تحميىىدس صىىدقةو وكىىل ت ليلىىة صىىدقةو وكىىل تكبيىىرس 

صدقةو وأمر بالمعروف صدقةو ون ي عن المنكىر صىدقةو ويجىزئ مىن  لى  ركعتىان 

«يركع ما من الجحى
4
. 

على كل سجالمى هىو: المفصىلو ورمعى،: سجىالَميَات وهىي: المفاصىل وقول، 
5
فعىن و  

لِىَق كىلُّ إنسىان »قال:  عبد هللا بن فرو و أن، سمع عائشةو تقول: إن رسول هللا  إن،  ج

ل هللاو وسىبح من بني آدم على سىتين ونالنمائىة مفصىلو فمىن كبىر هللاو وحمىد هللاو وهلّى

عىىن طريىىق  أو عةمىىا   عىىن طريىىق النىىاسو أو شىىوكة   هللاو واسىىتغفر هللاو وعىىزل حجىىرا  

الناسو وأمر بمعروف أو ن ى عن منكرو عدد تلى  السىتين والثالنمائىة السىالمىو فإنى، 

«وقد زحزح نفس، عن النار يمشي يومَ ٍ 
6
. 

                                                           
1
 .1، اآلية الشمسسورة  - 
2
 .1، اآلية الضحىسورة  - 
، 6ج والعيححون(،)النكححل   اور يت سححير المحح،  سررن علرري بررن محمررد البصررري البررردادي، أبررو الحالمححاور ي - 3

 دار الكتب العلمية / بيروت، دون س.ط.  ، تحقيو السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم،291ص
 ، 173باب استحباب ص ة الضحى، ص -مسلم، صحي  مسلم، كتاب ص ة المسافرين ولصرها  - 4

 (. 720) -84حدير رلم
 .35، ص 4النووي، المجموع ، ج - 5
 ، 239باب بيان أن اسم الصدلة يقع على كل نوع من المعروح ، ص -مسلم، صحي  مسلم، كتاب ال كاة  - 6

 (.1007) -54حدير رلم 
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وه ه داللىة والىحة تبىين فجىل ركعتىي الجىحى ه حيىث إن ىا تعىادل نالنمائىة وسىتين 

ومنّىة علىى  أيىام إلنجازهىاو وهى ا فجىل مىن هللا  قد يحتاج اإلنسان إلى عىدس وصدقة

 عباده ورحمة. 

صوم نالنىة »ال أدع ن حتى أموت:  وقال: أوصاني  ليلي بثالث وعن أبي هريرس 

«أيام من كل ش رو وصالس الجحىو ونوم على ِوتر
1
 . 

ب ىاه ففي ىا  يىر  مىا أوصىى رسىول هللاهمية صالس الجحى وفجل ا العةىي ه ولوال أ

 يفوت المسل . أن ال حرص الرسول  وعمي 

و فقىىال: سىىألت و أقبسىىني  يىىرا  وعىىن عبىىد هللا بىىن عمىىر قىىال: لقيىىت أبىىا  ر فقلىىت: يىىا عىى ّ 

كما سألتنيو فقال: " إن صليت الجحى ركعتىين لى  تكتى  مىن الغىافلينو  رسول هللا 

إن تبىىت مىىن القىىانتينو وكج  تبىىت مىىن المحسىىنينو وإن صىىليت ا سىىتا  كج  وإن صىىليت ا أربعىىا  

ل  يكت  ل   ل  اليوم  نى و وإن  تبت من الفائزينو وإن صليت ا عشرا  كج  صليت ا نمانيا  

في الجنة ". بنى هللا ل  بيتا   صليت ا ننتي عشرس ركعة  
2

 

 وأي فجل أعة  من ه ا الفجل أن يكون من يصلي الجحى من القانتين والعابدين

 ورنات النعي . والفائزين برلوان هللا 

شىقيق البلخىيوقد وردعن 
3
طلبنىا بركىة  وفورىدناها فىي  مىس أنى، قىال: "طلبنىا  مسىا   

 ووطلبنىىا لىىياء القبىىور فورىىدناه فىىي صىىالس الليىىل والقىىوت فورىىدناه فىىي صىىالس الجىىحى
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وطلبنىا عبىور الصىراط فورىدناه  ورواب منكر ونكير فوردناه في قراءس القرآن وطلبنا

" وطلبنا ظل العرش فوردناه في الخلوس وفي الصوم والصدقة
1
. 

 وس الجىحىفيجاف إلى ه ا الفجىل العةىي  بركىة القىوتو ف نيَىا  لمىن داوم علىى صىال

 وحةي ب  ا األرر الكري .

 الفرع الراب : ْكم صلة الضحى 

 ىىي سىىنة منكىىدس عنىىد فو المىى اه  األربعىىةصىىالس الجىىحى مىىن النوافىىل المسىىتحبة عنىىد 

و ف ى ا الفقيى، الحنفىي ابىن مىازسوالحنابلىة والشافعيةالمالكية الحنفية و
2
وصىالس يقىول: " 

الجحى في سائر األيام سنّة عندنا "
3

و واعتبر اإلمام القرافي
4
المالكي صالس الجىحى  

مىىن المنىىدوبات
5

و وكىى ل  يقىىول الفقيىى، النفىىراوي
6
المىىالكي: "وصىىالس الجىىحى نافلىىة  

متأكدس"
7

قال الدسوقي المالكي و وب، أيجا  
8
 .

9
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 .17، ص 6ال ركلي، اضع م ، ج
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وأن ا سنة منكدس و ف ى ا اإلمىام  ووه ه األقوال تنكد بولوح مشروعية صالس الجحى

فقىال أصىحابنا صىالس الجىحى سىنة منكىدس"النووي الشافعي أكد  لى  حيىث قىال : "
1

و 

و كر اإلمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي صالس الجحى وقال : " وهي مستحبة " 
2
. 

وقىىد عىىّد الشىىيخ ابىىن بىىاز 
3
صىىالس الجىىحى مىىن السىىنن المنكىىدس فقال:"المنكىىدس مثىىل  

الروات  سنة منكدسو الوتر سنة منكدسو صالس الجحى سنة منكىدس"
4

و ولمىا سىَل عىن 

صالس الجحى سنة منكدس"حكم ا قال:"
5

  . 

 واستدلوا لذلك: 

يصبح على كل سجالَمى مىن أحىدك  صىدقةو »قال:  أن النبي  حديث أبي  ر  :أوالا 

فكىىل تسىىبيحة صىىدقةو وكىىل تحميىىدس صىىدقةو وكىىل ت ليلىىة صىىدقةو وكىىل تكبيىىرس صىىدقةو 

وأمر بالمعروف صدقةو ون ي عن المنكر صدقةو ويجزئ من  لى  ركعتىان يركع مىا 

«من الجحى
6
 ومجموعة مىن الصىدقات مىن السىنن المسىتحبة و فقد  كر رسول هللا  

أ عىن فىأرز وصل بعج ا إلى الوروب كىاألمر بىالمعروف والن ىي عىن المنكىروالتي ي

 .كدسمن ل  كل، ركعتين من الجحى ه ما يشير إلى أن صالس الجحى سنة 

قىىال: أوصىىاني  ليلىىي بىىثالث ال أدع ىىن حتىىى أمىىوت:  هريىىرس  مىىا رواه أبىىو :اا ثانياا

«صوم نالنة أيام من كل ش رو وصالس الجحىو ونىوم علىى ِوتىر»
7
إَن رسىول هللا و و 

  و وإن أبىىا هريىىرس   ّ  ىىمال يوصىىي إال بىىأمر  أ ىى  ب ىىا وقىىال : "ال أدع ىىن حتىىى

 وأن ا سنة منكدس . وأموت" ف  ا ينكد على أهمية صالس الجحى
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ال يحىىافظ علىىى صىىالس الجىىحى إال : »عىىن أبىىي هريىىرسو قىىال: قىىال رسىىول هللا  :اا ثالثاا

« "وهىىي صىىالس األوابىىين»قىىال: « أواب
1

وهىى ا الحىىديث صىىريح فىىي بيىىان اسىىتحباب و 

صالس الجحى و واستدل ب، رم ور الفق اء على اسىتحباب المواظبىة علي ىا
2

و وبعمىوم 

«أح  العمل إلى هللا ما داوم علي، صاحب،و وإن قل: »قول الرسول 
3

و وهى ه إشىارس 

 وأن ا سنة منكدس. وإلى أن صالس الجحى  ات أهمية بالغة

الجىىحى عنىىد بعىىض الفق ىىاء إ ا فاتىىته ألنّ ىىا  ات وقىىتو  ينىىدب قجىىاء صىىالس : اا رابعاا

حيث يندب قجاء النَفل المنكد
4

أحىدهما:  وه ولِما  كر اإلمىام النىووي أن النافلىة قسىمان

وتحيىة المسىجدو وهى ا  وغير منقتة تفعل لسب  عارل كصالس الكسوفينو واالستسقاء

والرواتىى  التابعىىة  وىال مىىد ل للقجىىاء فيىى،و والقسىى  الثىىاني: منقتىىة كالعيىىدو والجىىح

قجى  اصة وأن ا مستقلة .فإن ا تج  وللفرائض
5

 

 ف  ا يدل على أن ا منكدس. وندب قجاؤها إ ا فاتتفإ ا كانت يج 

 مىا رأيىت رسىول هللا »( أن ىا قالىت: رلىي هللا عن ىاأما ما ورد عن السيدس عائشة )

ليىدع العمىل وهىو  يصلي سبحة الجحى ق  و وإني ألسىبح ا و وإن كىان رسىول هللا 

«يح  أن يعمل بى،و  شىية أن يعمىل بى، النىاس فيفىرل علىي  
6
و فلعىل هى ا عائىد إلىى  

 األمور اآلتية :

وهىىو يصىىلي الجىىحى  ( رسىىول هللا رلىىي هللا عن ىىاعىىدم رؤيىىة السىىيدس عائشىىة ) -1

 بداية .

كىان »( قالىت: رلىي هللا عن ىاورد حديث آ ر روتى، معىا س العدويىة عىن عائشىة ) -2

«و ويزيد ما شاء هللايصلي الجحى أربعا   هللا رسول 
7
 و ف  ا ينكد أن رسىول هللا  

و وقول ىىا  ( الحقىىا  رلىىي هللا عن ىىاوقىىد رأتىى، سىىيدتنا عائشىىة ) وكىىان يصىىلي الجىىحى

 ل  ه السنة . و ويزيد" دليل على تكرار الرسول "يصلي

 وإال لما فعلت ا.قول ا: "وإني ألسبح ا" يدل على أن ا سنة واردس ل ا أصل ا و  -3
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يصىلي الجىحىه  ( عدم رؤيت ا لرسول هللا رلي هللا عن اعلَلت سيدتنا عائشة ) -4

أو يةنوا أن ا فرلت علي   و كما حصل في صالس التىراويح  و شية أن تفرل علي  

صىلى فىي  (: أن رسىول هللا رلىي هللا عن ىافي الحديث ال ي روتى، سىيدتنا عائشىة )

ى بصالت، ناسو ن  صلى من القابلةو فكثىر النىاسو نى  ارتمعىوا المسجد  ات ليلةو فصل

قىىد »و فلمىىا أصىىبحو قىىال: مىىن الليلىىة الثالثىىةو أو الرابعىىة فلىى  يخىىرج إلىىي   رسىىول هللا 

«رأيت ال ي صنعت و فل  يمنعني من الخروج إليك  إال أني  شيت أن تفرل علىيك 
1

و 

سىي بقولى،: "وألن فىي المداومىة قال: و ل  في رمجانو وه ا ما أكده ابىن قدامىة المقد

بالفرائض" علي ا تشبي ا  
2
. 

فلعلى، فعىل  لى ه لىَال يشىق علىى أمتى،و  وعلي ىا ما كان يحافظ دائمىا   وأما كون النبي 

فعل ىىا وأقىىر علي ىىا وأوصىىى ب ىىا و وفعل ىىا  فلىىو حىىافظ علي ىىا الزداد تأكىىدهاو فىىالنبي 

وأرلاه (و فدل  ل  على أن ا سنة منكدس الصحابة )
3
. 

وأن ىا مىن السىنن الراتبىة التىي تصىل إلىى كون ىا   وتبين أهميىة صىالس الجىحىمما سبق 

بوقت او وبمىا نبىت مىن األحاديىث الصىحيحة التىي  سنة منكدسه لما ورد من قس  هللا 

علي ىىا و وتوصىىيت، للصىىحابة الكىىرام المداومىىة  غالبىىا   تبىىين فجىىل ا ومواظبىىة النبىىي 

 .وهللا تعالى أعلى وأعل   عدم فوات نواب ا واغتنام أررها. وحرص، على وعلي ا

 الفرع الخامس: عدد ركعاتها 

لصىالس الجىحى  من  الل األحاديث الصحيحة الواردس التي تبين كيفية صالس النبي 

 وعدد ركعات ا يولح الباحث ه ه المسألة من  الل المسائل اآلتية:

   :جحىأقل عدد ركعات صالس ال المسألة األولى:

أقىل عىىدد لركعات ىا اننتىىان
4
يصىىبح »أنىى، قىال:  عىىن النبىي  ه لمىا ورد عىىن أبىي  ر 

ىىالَمى مىىىن أحىىدك  صىىىدقةو فكىىىل تسىىبيحة صىىىدقةو وكىىل تحميىىىدس صىىىدقةو        علىىى كىىىل سج

وكل ت ليلة صىدقةو وكىل تكبيىرس صىدقةو وأمىر بىالمعروف صىدقةو ون ىي عىن المنكىر 

«الجحىصدقةو ويجزئ من  ل  ركعتان يركع ما من 
5
. 
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المسىل  عىن كىل هى ه الصىدقات التىي بعىدد سىالَميات  ئأن، يجىز فقد  كر رسول هللا 

رسىى  اإلنسىىان ركعتىىان يركع مىىا مىىن الجىىحى و فىىدل  لىى  علىىى أن أقىىل عىىدد لركعىىات 

 صالس الجحى هو ركعتان .

بىثالث:  قىال: أوصىاني  ليلىي  الحىديث الى ي رواه أبىو هريىرس  وينكد ه ا أيجىا  

«بصىيام نالنىة أيىام مىن كىل شى رو وركعتىي الجىحىو وأن أوتىر قبىل أن أرقىد»
1

و فقىىد 

مىا ه ألبىي هريىرس  ورد في ه ه الرواية لفظ ركعتىي الجىحى بوصىية رسىول هللا 

يشير إلى أقل عدد لركعات صالس الجىحى وهىو ركعتىانو وال  ىالف بىين الفق ىاء فىي 

 ل  
2
. 

 عات لصلة الضحى المسألة الثانية : أكثر عدد رك

إن السادس الفق اء اتفقوا على أقىل عىدد لصىالس الجىحى وهىو ركعتىانو ولكىن   ا تلفىوا 

 في أكثرها:

   ركعات يالقول األول: ثمان

والىى ي عليىى،  و الشىىافعيةبعىىض و فىىي المعتمىىد مىىن مىى اهب    هىى  المالكيىىة والحنابلىىة

ركعات يرماهير أصحاب   إلى أن أكثر صالس الجحى نمان
3
 . 

واستدلوا ل ل  بما روى أبو مرس مولى أم هانئ بنت أبي طال  أنى، سىمع أم هىانئ بنىت 

عىام الفىتحو فوردتى، يغتسىل وفاطمىة ابنتى،  أبي طال   تقىول:  هبىت إلىى رسىول هللا 

فقلىت: أنىا أم هىانئ بنىت أبىي طالى و « مىن هى هل»تسترهو قالىت: فسىلمت عليى،و فقىال: 

فىي  مىن غسىل،و قىام فصىلى نمىاني ركعىات ملتحفىا   و فلما فر «بأم هانئ مرحبا  »فقال: 

قد أررت،و  نوب واحدو فلما انصرفو قلت: يا رسول هللاو زع  ابن أمي أن، قاتل ررال  

قالت أم هىانئ: « قد أررنا من أررت يا أم هانئ: »فالن ابن هبيرسو فقال رسول هللا 

و اك لحى 
4
. 

ه ال   وه ا رأي قوي يبين بولوح أكثر عىدد ركعىات الجىحى التىي صىالها النبىي 

 سيما أن، اعتمد على حديث صحيح متفق علي، .
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 القول الثاني: اثنتا عشرة ركعة 

أن  -فىي روايىة عنى،  -أحمىد اإلمىام و المعتمد مىن مى هب  ويرى الحنفية والشافعية في 

ة أكثر صالس الجحى اننتا عشرس ركع
1
 . 

( حيث قال: لقيت أبىا  ر فقلىت: يىا رلي هللا عن ماعبد هللا بن عمر )واستدلوا بحديث 

كما سألتنيو فقال: " إن صىليت الجىحى  و فقال: سألت رسول هللا ع و أقبسني  يرا  

تبىت مىن المحسىنينو وإن صىليت ا كج  ركعتين ل  تكتى  مىن الغىافلينو وإن صىليت ا أربعىا  

لى   كتبىت مىن الفىائزينو وإن صىليت ا عشىرا   صليت ا نمانيىا  كتبت من القانتينو وإن  ستا  

في الجنة ". عشرس ركعة بنى هللا ل  بيتا   ننتييكت  ل   ل  اليوم  ن و وإن صليت ا 
2

 

ي بغيىرهو وبمىا أن الحىديث  ووه ا الرأي اعتمد علىى حىديث فىي سىنده لىعف لكنى، قجىوك

ف و يتحدث عىن فجىائل األعمىال التىي  ويتطرق إلى أكثر عدد ركعات لصالس الجحى

يجوز اعتمادها باألحاديىث الجىعيفةو وهى ا مىا أكىده ابىن عابىدين بقول،:"وقىد تقىرر أن 

و وعليىى، يجىوز األ ىى  ب ى ا الىىرأيو 3الحىديث الجىىعيف يجىوز العمىىل بى، فىىي الفجىائل"

 اننتي عشرس ركعة. فيكون أكثر عدد ركعات صالس الجحى

 ألكثرها  ْد   القول الثالث: ال

ألكثىىر عىىدد ركعىىات صىىالس الجىىحى   هىى  رماعىىة مىىن العلمىىاء إلىىى أنىى، ال حىىدّ 
4
و  

 باألحاديث اآلتية :واستدلوا 

كىىان »( قالىىت: رلىىي هللا عن ىىامعىىا س العدويىىة عىىن عائشىىة )الحىىديث الىى ي روتىى،  -1

«و ويزيد ما شاء هللايصلي الجحى أربعا   رسول هللا 
5

 ل  عدم التحديىدو وظاهر 
6
و  

ه لكىان هى ا صلى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال أربعىين ركعىة مىثال  فلو 

 في صالس الجحى كل، دا ال  
7
 . 
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                                              .85، ص 4تقنع، جابن عثيمين، الشرح الممتع على  اد المس - 7

 . 392، ص 10وابن با ، فتاوى نور على الدرب، ج    
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 :لعمرو بن عبسة  قول النبي   -2

صل صالس الصىبحو نى  أقصىر عىن الصىالس حتىى تطلىع الشىمس حتىى ترتفىعو فإن ىا » 

تطلىع حىين تطلىع بىين قرنىي شىيطانو وحينَى  يسىجد ل ىا الكفىارو نى  صىل فىإن الصىىالس 

مش ودس محجورس حتى يستقل الةل بالرمحو ن  أقصر عن الصالسو فإن حينَى  تسىجر 

ر ن  ... " 
1

إلىى أن تقىف الشىمسو ولى  يحىدد أن يصلي بعد ارتفاع الشمس  و فأمره 

 ألكثرها. ل، ركعات فدل  ل  على أن صالس الجحى ال حدّ 

 نماني ركعات فيجاب عن، بور ين:   ال ي صلى في، الرسول  ئحديث أم هانأما  -3

حىو وإنما هي صىالس فىتحو ويسىتح  للقائىد إ ا  األول: أن ه ه الَصالس ليست صالس لج

على فتح البلد     فتح بلدا  أن يصلي في، نماني ركعات شكرا  
2
 . 

أو أُن ال يزيد علي ا وأَن االقتصار على الثَماني ال يعني تحديد العدد الثاني:
3
و بل لعىل  

الس الجحى و وه ا ما أكده الباريالثماني ركعات هي أفجل عدد ركعات لص
4
بقول،:  

تنحصر في عىددو وال ينافيى، قىول أهىل المى ه  أكثرهىا نمىانه ألن  "والصواب أن ا ال

 "ال كراهة الزائد علي ا ومراده  أكثر الوارد في ا
5
 . 

ألكثرهىا  حىدّ  وال ي يميل إلي، الباحث وتطمَن إليى، الىنفس أن عىدد ركعىات الجىحى ال

 و ل ه لألموراآلتية:

صحة األحاديث الواردس في القول األول والثالثو ورواز االحتجاج بالقول الثىانيه  -1

 وهو ممكن.  األعمالو ف  ا يقتجي التوفيق بين لكون، في فجائل ا

وهىي سىنة فعليىةو وهىي  وصلى في حديث أم هانئ نماني ركعىات إن رسول هللا  -2

علىىى نعمىىة الفىىتحو   ت تحمىىل فىىي طيات ىىا معنىىى الشىىكر  وإن كانىى وصىىالس الجىىحى

وهىي سىنة  وإلى صالس الجحى اننتي عشرس ركعة في القول الثاني رسول هللا ودعا 

 قولية.

و ويزيىد مىا شىاء هللا" لى  يحىدد (: " يصىلي أربعىا  رلي هللا عن اأما حديث عائشة ) -3

 في القول  العدد مفتوحا   : "ن  صل" فقد تركو وك ل  حديث عمرو بن عبسة عددا  

                                                           
 ، 197باب إس م عمرو بن عبسة ، ص -مسلم ، صحي  مسلم ، كتاب ص ة المسافرين ولصرها  - 1

 ( .832) -294حدير رلم 
 .85، ص 4ابن عثيمين، الشرح الممتع على  اد المستقنع، ج - 2
 .86، ص 4ابن عثيمين، الشرح الممتع على  اد المستقنع، ج - 3
 أبو الوليد سليمان بن خلح بن سعد التجيبي القرطبي، ولد في باجة باضندلس سنة  البا  : - 4
م(، وهررو فقيرر  مررالكي كبيررر، مررن رجررال الحرردير ، رحررل إلررى الحجررا  وبرررداد والشررام ، وولرري 1012 -هررـ 403)

التسرديد إلرى  -3إحكام الفصرول فري أحكرام اضصرول  -2السراج في علم الحجاج  -1القضاء باضندلس، من كتب : 
 م(. 1081 -هـ  474س سنة )بالمرية / اضندل )رحم  هللا(اخت ح الموطثت ، وتوفي  -4معرفة التوحيد 

 .125، ص3ال ركلي ، اضع م ، ج
 .403، ص1ج، الصاوي ، بلرة السال  ضلرب المسال  - 5
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يقصىد  الفى وعشىري األقوال بأن  كر عىدد نمىان أو اننىالثالثو ويمكن التوفيق بين ه ه 

وعليىى، فىىال تعىىارل بىىين السىىنة القوليىىة والسىىنة  بىىل التكثيىىر واألفجىىليةو ومنىى، الحصىىر

وهو يتسع لعشرات الركعات لمىن  وكما ورد وسيما أن وقت الجحى مفتوح ال والفعلية

وهىي رىائزس طالمىا  وأح و فأبواب الخير والطاعات والقربىات مجال ىا واسىع ومفتىوح

 .ت ا. ه ا وهللا تعالى أعلى وأعل قيدت بوق

 هاوأوسط المسألة الثالثة: أيضل عدد ركعات صلة الضحى

األقىوال لىمن   اوأوسىطتباينت آراء الفق اء حول أفجل عدد ركعات صالس الجحى 

 اآلتية:

 القول األول: ثما 

نمىان  ه  األحناف والشىافعية والحنابلىة إلىى أن أوسى  عىدد ركعىات صىالس الجىحى 

(وهو أفجل اه لثبوت، بفعل، وقول، )علي، الصالس والسالم
1

)رحمى، و وقد أ   ب، ابىن باز

هللا(
2

وأكمل من، ستو وأفجل ا نمان ووأدنى الكمال أربعو 
3
.   

 القول الثاني: ست

 ه  المالكية إلى أن أوس  عدد ركعات صالس الجحى ست 
4

والمراد بأوسط ا مىن و 

ر ة الثواب
5

 و فلعل المقصود باألوس  هو األفجل ه ألن األكثر عنده  نمان.

والىى ي تميىىل إليىى، الىىنفس وتطمىىَن هىىو القىىول األول بىىأن أفجىىل عىىدد ركعىىات لصىىالس 

صىىلى يىىوم الفىىتح نمىىاني ركعىىاتو وهىى ا هىىو قىىول  الجىىحى نمىىانه ألن رسىىول هللا 

 وهللا أعل  . والجم ور

 

 

 
                                                           

 . 23، ص2ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج - 1
 .35، ص  4والنووي، المجموع ، ج

 .332، ص1والنووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج
 .190، ص2في معرفة الراج  من الخ ح، ج والمرداوي، اإلنصاح

 . 89، ص1والكلوكاني، الًداية على مكهب اإلمام أبي عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، ج
 . 392، ص 10ابن با ، فتاوى نور على الدرب، ج - 2
 . 23، ص2ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج - 3

 .36، ص 4والنووي، المجموع ، ج
 . 1078، ص2وال حيلي، الفق  اإلس مي وأدلت ، ج

، 340، ص 1ج،  من  ال ليا شحرح مختصحر خليحا، أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن محمد المالكي ، عليش  - 4
 م( .1989هـ/1409/ بيروت ، ط)دار الفكر

 ( .155،225، ص ) 27والموسوعة الفقًية الكويتية ، ج
 .  271، ص 2لى رسالة ابن أبي  يد القيرواني، جوالنفراوي، الفواك  الدواني ع

 .313، ص 1ج حاشية الدسولي على الشرح الكبير، الدسولي، - 5
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 : ْكم صلة الضحى نماعةسادسالفرع ال

وبعىىد الحىىديث عىىن صىىالس الجىىحى وتفصىىيالت او يتعىىرل الباحىىث إلىىى حكىى  صىىالت ا 

يث ا تلف العلماء في ا على رماعةو ف  ه المسألة هي مناط البحث في ه ا المطل و ح

 آراء.

 تسن نماعة ول: تكره والالرأي األ
صىىالس التطىىوع  بجماعىىة مكروهىىة عنىىد األحنىىاف إال فىىي قيىىام رمجىىان

1
و وفىىي قىىول 

ال تسن في ا الجماعة  صالس الجحىللشافعية أن 
2
فصىلوا ْ:"واستدلوا بقىول النبىي  .

" أي ا الناس في بيوتك و فإن أفجل الصالس صالس المرء في بيتى، إال المكتوبىة
3
وألن ْه

و لى  مخىتم بىالفرائض أو الواربىات دون التطوعىاتو  وشعائر اإلسالم الجماعة من

وإرماع الصحابة  وإنما عرفنا الجماعة سنة في التراويح بفعل رسول هللا 
4
. 

 الرأي الثاني : تجوز ييها الجماعة مطلقاا 

الجىىحى و وب ىى ا أ ىى  الشىىافعية ومن ىىا صىىالس تجىىوز صىىالس التطىىوع رماعىىة وفىىرادى 

والحنابلة
5

و فقىد صىلى فعل األمرين كلي ماو وكان أكثر تطوعى، منفىردا    ه ألن النبي 

 ات ليلىىةو فىىافتتح  فعىىن ح يفىىة قىىال: "صىىليت مىىع النبىىي  ،رماعىىة نافلىىة بح يفىىة 

  البقىىرسو فقلىىت: يركىىع عنىىد المائىىةو نىى  مجىىىو فقلىىت: يصىىلي ب ىىا فىىي ركعىىةو فمجىىىو 

و افتتح آل عمىرانو فقرأهىاو يقىرأ مترسىال  فقلت: يركع ب او ن  افتتح النساءو فقرأهاو ن  

        إ ا مىىر بآيىىة في ىىا تسىىبيح سىىبحو وإ ا مىىر بسىىنال سىىألو وإ ا مىىر بتعىىو  تعىىو و نىى  ركىىعو 

 سمع هللا »من قيام،و ن  قال:  و فكان ركوع، نحوا  «سبحان ربي العةي »فجعل يقول: 

                                                           
 . 298، ص 1الكاساني ، بدا ع الصنا ع في ترتيب الشرا ع، ج -1
،عثمان بن علي بن محجن البارعي الحنفي،  الزيلع ،و حْلب  ِّ  ، 1ج تبيين الي ا ق شرح كنز الح قا ق وياشحي  الشِّ

 هـ(. 1313) 1المطبعة الكبرى اضميرية / القاهرة،  ط ،179ص
 (.169،  168، ص) 27الموسوعة الفقًية الكويتية ، جو
 . 332، ص 1النووي ، روضة الطالبين وعمدة المفتين ، ج - 2
 ،  116، ص 2ج ن اي  الميتاج إل  شرح المن اج،، محمد بن أبي العباس أحمد بن حم ة، الرمل و 

 ( .م1984هـ/1404الفكر/ بيروت ، ط ) دار
ِميري الشرافعي، أبو الب ا و ،  2، ج الحن م الوهحاج فح  شحرح المن حاج، محمد بن موسى بن عيسرى برن علري الردَّ

 م( .2004 -هـ 1425) 1، دار المنًاج/ جدة ، تحقيو : لجنة علمية ، ط301ص
 .731، حدير رلم175ل، صباب ص ة اللي -، كتاب اضكان 1البخاري، صحي  البخاري، ج -3

براب اسرتحباب صر ة النافلرة فري بيتر  وجوا هرا فري  -ومسلم ، صحي  مسلم ، كتراب صر ة المسرافرين ولصررها
 (.781) -213، حدير رلم187المسجد، ص

 . 298، ص 1الكاساني ، بدا ع الصنا ع في ترتيب الشرا ع، ج - 4
 .340، ص 1النووي ، روضة الطالبين وعمدة المفتين ، ج - 5

،  ياشيتا قليحوب  وعميحرة علح  شحرح الميلح  علح  المن حاج، أحمد س مة وأحمد البرلسي، وال ليوب  وعميرة
 م( .1995 -هـ 1415، دار الفكر/ بيروت، ط ) 255، ص1ج
فتويححال الوهححاب بتواححي  شححرح مححن ج الطححوب ، سررليمان بررن عمررر بررن منصررور العجيلرري اض هررري ،  ال مححاو

 ، دار الفكر ، دون م.ط . 503، ص1ج،  المعروف بياشي  ال ما
 .104، ص 2وابن لدام  ، المرني ، ج

 هـ1397)4، ط40، ص3، جال ين الخالص ف  إرشا  الخلق إل  ال ين اليقمحمود محمد خطاب،  السبك  ،و
 م(.1977 -

 .31، ص  2وابن مفل  ، المبدع في شرح المقنع ، ج
 ( .154،155، ص)12والموسوعة الفقًية الكويتية، ج
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و «حان ربىي األعلىىسىب»ركىعو نى  سىجدو فقىال: ممىا  قريبىا   و ن  قام طىويال  «لمن حمده

فكان سجوده قريبا من قيام،"
1

رماعىة  نافلىةو وك ل  صىلى بىأنس وأمى، واليتىي  صىالس 

لطعىام صىنعت، فأكىل  : "أن ردت، مليكة دعت رسول هللا مرسو فعن أنس بن مال  

 و قال أنس بن مالى  فقمىت إلىى حصىير لنىا قىد اسىودّ «قوموا فأصلي لك »من،و ن  قال: 

وصىففت أنىاو واليتىي  وراءهو  من طول مالجبسو فنجحت، بماءو فقام علي، رسىول هللا 

ركعتينو ن  انصرف"  والعجوز من ورائناو فصلى لنا رسول هللا 
2
. 

 :  وك ل  أّم أصحاب، في بيت عتبان مرسو فعن عتبان بن مال  

الت،"صىىلى فىىي بيتىى، سىىبحة الجىىحىو فقىىاموا وراءه فصىىلوا بصىى "أن رسىىول هللا 
3

و 

أَم الصحابة )رلوان هللا علي  ( في ليالي رمجان نالنا   وكما أسلفنا أن، 
4
.

5
   

فما حكيىت مىن هى ه األحاديىث يىدل علىى أن اإلمامىة فىي النافلىة " قال اإلمام الشافعي :

وأن ا كاإلمامة فىي المكتوبىة ال يختلفىان " ورائزس ون ارا   ليال  
6

و ولىيس للمىانع مىن  لى  

بىى، هىى ه األدلىىةمتمسىى و يعىىارل 
7

و حتىىى أن ابىىن حىىزم الةىىاهري 
8
اعتبىىر أن صىىالس  

التطوع رماعة أفجل من صىالت ا فىرادى حيىث قىال: "وصىالس التطىوع فىي الجماعىة 
                                                           

برراب اسررتحباب تطويررل القررراءة فرري صرر ة الليررل،  -مسررلم، صررحي  مسررلم، كترراب صرر ة المسررافرين ولصرررها  - 1
 (.772) -203، حدير رلم 186ص
 .380، حدير رلم101باب الص ة على الحصير، ص -، كتاب الص ة 1البخاري، صحي  البخاري، ج - 2

باب جوا  الجماعة في النافلرة والصر ة علرى الحصرير،  -ومسلم، صحي  مسلم، كتاب المساجد ومواضع الص ة
 .(658) -266، حدير رلم 158ص
 . 23773، حدير رلم 190، ص39اإلمام أحمد ، مسند اإلمام أحمد بن حنبل، ج - 3

         فرررارس العبررردي، ويرررونس: مرررر: هرررو ابرررن ، وعثمررران برررن عقرررو: إسرررنادن صرررحي  علرررى شررررط الشررريخينلرررال المح

  ابن ي يد اضْيلي. هو

 .190، ص39اإلمام أحمد ، مسند اإلمام أحمد بن حنبل، ج

، 2، ج صحيي  ابحن خزيمح ، أبو بكر محمد بن إسحاو بن خ يمة بن المريرة السلمي النيسرابوري،  وابن خزيم 

 اإلس مي / بيروت ، دون س.ط . ، تحقيو : د. محمد مصطفى اضعظمي، المكتب  1231، حدير رلم232ص

 ولال اضعظمي: إسنادن صحي  .

 . 232، ص2ابن خ يمة ، صحي  ابن خ يمة ، ج

(، 136-135، ص)4، ج، شحرح السححن أبرو محمرد الحسرين برن مسرعود برن محمرد برن الفرراء الشرافعي والبقحوي،
اإلسر مي / )دمشرو، بيرروت(، محمد  هير الشاويال ، المكترب و  اضرناؤوط، تحقيو : شعيب 1001حدير رلم

 م( .1983 -هـ 1403) 2ط
براب الترليرب فري الردعاء والرككر فري  خرر الليرل ،  -مسلم، صحي  مسلم، كتاب ص ة المسافرين ولصررها  - 4

 ( .761) - 177، حدير رلم :  182ص 
 . 104، ص 2ابن لدام  ، المرني ، ج - 5
 . 196، ص1الشافعي، اضم، ج -6
 . 95، ص3ل اضوطار، جالشوكاني، ني -7
م(، فقير  حرافظ 994 -هرـ  384أبو محمرد علري برن أحمرد برن سرعيد، ولرد بقرطبرة سرنة ) :ابن يزم الظاهري - 8

القيراس كلر  جلير  وخفير ،  ىي عصرن، وأحد أ مة اإلس م، نفريستنبط اضحكام من الكتاب والسنة، عالم اضندلس ف
 فات :ؤلمن أشًر م بكات ، لا ماَ  اَ فقًي أصب  كل  مكهباَ وأخك بظاهر النص وعموم الكتاب والحدير حتى 

           م(.1064 -هـ  456جمًرة اضنساب، توفي سنة ) -3آلثاراب المحلى -2الفصل في الملل واضهواء والنحل -1
 . 254، ص4ال ركلي ، اضع م، ج 

 .186، ص18الكهبي، سير أع م النب ء، جو
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إال مىا صىلى  وه وكل تطوع ف و في البيوت أفجل من، فىي المسىاردأفجل من ا منفردا  

من، رماعة في المسجد ف و أفجل"
1
. 

ومىا  وما يشرع في، الجماعة من او النووي في صالس التطوعوالتوفيق بين رأيي اإلمام 

ال يشىىرع قىىال : "ومعنىىى قىىول  : ال يشىىرع ال تسىىتح و فلىىو صىىلي هىى ا النىىوع رماعىىة 

وهللا أعل " ومكروهو فقد تةاهرت األحاديث الصحيحة على  ل  :رازو وال يقال
2
. 

كىىن أن يصىىليا وقىىال ابىىن بىىاز لمىىا سىىَل عىىن أداء صىىالس الجماعىىة للررىىل وامرأتىى،: "يم

فىىي النوافىىلو كىىأن يصىىلي هىىو وامرأتىى، وأهىىل بيتىى، فىىي صىىالس الجىىحى نافلىىة أو  رميعىىا  

حتىى وإن كانىت زورتى،  وصالس الليل أو الوترو فيقوم هىو وحىده وتصىف النسىاء  لفى،

تصف  لف، ال تصف مع،و وال بأس ب  ا"
3

  . 

 ا صالس الجىحى والتي من وف  ه األحاديث واألدلة الم كورس تبين رواز صالس التطوع

بالمسىلمين رماعىة فىي المسىجد  في البيت والمسجد فرادى ورماعةو فقد صلى النبي

صالس التراويح تارسو وصىلى بح يفىة قيىام الليىلو وصىلى بىأنس وأهلى، صىالس الجىحى 

لمىا حىال  وفىي بيتى،تارس أ رىو وكى ل  صىلى بعتبىان وأهلى، فىي مصىلى اتخى ه عتبىان 

محمىود بىن الربيىع األنصىاري السيل بين، وبين الوصول إلى مسجد قوم،و حيىث روى 

أنى،  ومىن األنصىار ممن ش د بىدرا   وهو من أصحاب رسول هللا  وأن عتبان بن مال 

فىإ ا  وو فقال: "يا رسىول هللا قىد أنكىرت بصىريو وأنىا أصىلي لقىوميأتى رسول هللا 

بيني وبين  و ل  أستطع أن آتي مسجده  فأصلي ب ى و كانت األمطار سال الوادي ال ي 

ووددت يىىا رسىىول هللاو أنىى  تىىأتيني فتصىىلي فىىي بيتىىيو فأتخىى ه مصىىلىو قىىال: فقىىال لىى، 

حىين  وأبىو بكىر قال عتبان: فغدا رسىول هللا « سأفعل إن شاء هللا: »رسول هللا 

لبيىتو نى  قىال: فأ نت لى،و فلى  يجلىس حتىى د ىل ا ارتفع الن ارو فاستأ ن رسول هللا 

قال: فأشرت ل، إلى ناحية مىن البيىتو فقىام رسىول هللا « أين تح  أن أصلي من بيت »

  ...  فكبرو فقمنا فَصفَنا فصلى ركعتين ن  سل"
4
 .  

الجىىحى كمىىا  كىىر فىىي  وهمىىا سىىبحة -ا فَصىىفَنا فصىىلى ركعتىىين نىى  سىىل " فقمنىى ":فقولىى،

 الجحى. رواز الجماعة في صالسعلى يدل صراحة بفعل رسول هللا  -رواية سابقة

                                                           
، دار 78، ص2، جالميل  باآلثارأبو محمد علي بن أحمد بن سعيد اضندلسي القرطبي الظاهري،  ابن يزم، - 1

 الفكر / بيروت ، بدون م . ط .
 .340، ص 1النووي ، روضة الطالبين وعمدة المفتين ، ج - 2
 .194، ص12ج مجموع فتاوى الع مة عبد الع ي  بن با ،، ابن با  - 3

 . 223، ص 12الدرب، جوابن با ، فتاوى نور على 
 ( ، 111-110باب المساجد في البيوت، ص) -، كتاب الص ة 1البخاري ، صحي  البخاري، ج - 4

 .425حدير رلم 
 ، 157باب الرخصة في التخلح عن الجماعة بعكر، ص –ومسلم، صحي  مسلم ، كتاب المساجد 

 (. 33) – 263حدير رلم 
 .844رلم ، حدير 105، ص2والنسا ي، سنن النسا ي، ج
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 دونما أ  تكو  مشتهرة ويجم  لها الناس  ،تصلى نماعةالرأي الثالث: ال بأس أ  

فيجىىوز فعلىى، رماعىىةو إال أن تكثىىر الجماعىىة أو يشىىت ر المكىىان فتكىىره الجماعىىةه حىى ر 

الرياء
1

مجاهدو قال: "د لت أنا وعروس بن الزبير المسجدو فإ ا عبد هللا بىن و فقد روى 

عمىىر رىىالس إلىىى حجىىرس عائشىىةو والنىىاس يصىىلون الجىىحى فىىي المسىىجدو فسىىألناه عىىن 

صالت  ل فقال: بدعة ..."
2
القالي عيالو وقد ولح  

3
عمىر أن  ابىنِ  مىرادَ والنووي  

إظ ارها في المسجد واالرتماع ل ا هو البدعةو ال أن أصل صالس الجحى بدعة
4
 .  

وه ا قول المالكية حيث إن   قيدوا الجواز بما إ ا كانت الجماعىة قليلىةو وكىان المكىان  

غيىىر مشىىت رو فىىإن كثىىر العىىدد كرهىىت الجماعىىةو وكىى ل  تكىىره لوكانىىت الجماعىىة قليلىىة 

والمكان مشت را  
5
.  

قال اإلمام مال : "ال بأس أن يصلي القوم رماعة النافلة في ن ار أو ليلو قىال: وكى ل  

الررل يجمع الصالس النافلة بأهل بيت، وغيره  ال بأس ب ل " 
6
.  

مال  بما رواه عن، ابن حبي  وقجيد كالم اإلمام
7
وابن وه  

8
حيىث أولىح أنى، ال بىأس  

ت رس ويجمع ل ا النىاس و وهى ا بنىاه علىى دونما أن تكون مش وبأن تصلى النافلة رماعة

                                                           
 ( .154،155، ص)12الموسوعة الفقًية الكويتية، ج - 1
 - 220، حردير رلرم 310و مرانًن، ص  براب بيران عردد عمرر النبري -مسلم، صحي  مسلم، كتراب الحرج  - 2
(1255.) 
َيحاض: - 3 أبرو الفضرل برن موسرى برن عيرام برن عمررون اليحصربي السربتي المرالكي، ولرد فري سربتة  ال اا  ع 

م(، وهو عالم المررب وإمام أهل الحدير في ولتر ، كران مرن أعلرم النراس بكر م 1083 -هـ 476)بالمررب سنة 
اإلكمرال فري شررح صرحي  مسرلم  -1العرب وأنسابًم وأيامًم، ولي لضاء سبتة ثم لضاء لرناطة، مرن تصرانيف :

اإلمرام مالر ،  ترتيب المدار  وتقريب المسرال  فري معرفرة أعر م مركهب -3الشفا بتعريح حقوو المصطفى  -2
ُ  يًودي. م( مسموماَ  1149 -هـ  544وتوفي بمراكال سنة )  ، وليل: سمَّ
 . 99، ص5ال ركلي ، اضع م، ج

 ( .217-212، ص ) 20والكهبي، سير أع م النب ء، ج
 .  237، ص8النووي ، شرح النووي على مسلم، ج - 4
دار الفكرر للطباعرة (، 56-55، ص)1، جلل تحاوىاليحاوي  جر ل الردين، عبد الرحمن برن أبري بكرر ،السيوط و

 .م( 2004 -هـ  1424)ط والنشر/ بيروت، 
 ( .320، 317، 316، ص) 1حاشية الدسولي على الشرح الكبير، جالدسولي،  - 5

 . 350، ص1وعليال، من  الجليل شرح مختصر خليل، ج
، دار الكتب العلمية / بيرروت، 135ص، الخوص  ال   ي  عل  مِهب السا ة المالكي  محمد العربي، ال روي،و

 دون س . ط .
 ( .39-38، ص)3السبكي، الدين الخالص في إرشاد الخلو إلى الدين الحو، جو
 (. 169،  168، ص) 27الموسوعة الفقًية الكويتية ، جو
 . 188، ص 1اإلمام مال  ، المدونة ، ج  - 6
ن برن هرارون السرلمي القرطبري، ولرد فري إلبيررة سرنة أبو مروان عبرد الملر  برن حبيرب برن سرليما ابن َيب يب: - 7
بالتر ريخ واضدب،  م(، وسكن لرطبة و ار مصر، عالم اضندلس وفقيًًا في عصرن ، كان عالماَ 790 -هـ 174)

تفسير موط   -3طبقات الفقًاء والتابعين  -2حروب اإلس م   -1في فق  المالكية، ل  مصنفات كثيرة منًا: ورأساَ 
 م(. 853 -هـ  238بقرطبة سنة )مال  ، توفي 

 . 157، ص4ال ركلي، اضع م، ج
             أبرررو محمرررد عبرررد هللا برررن وهرررب برررن مسرررلم الفًرررري برررالوالء المصرررري، ولرررد بمصرررر سرررنة  ابحححن َوْهحححب: - 8
  = جمع بين الفق  والحدير ثقة مجتًداَ  م(، فقي  من اض مة، من أصحاب اإلمام مال ، كان حافظاَ 743 -هـ 125)
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قاعدت، في سد ال رائعه لما يخشى من أن يةن من ال عل  ل، أن  ل  فريج،و واستثنى 

الشت ار  ل  من فعل الصحابة ومن بعده   هقيام رمجان ابن حبي 
1
. 

التىىي اسىىتدل ب ىىا أصىىحاب الىىرأي الثىىاني إال أن ىى  لىى    انفسىى وقىىد اسىىتدلوا باألحاديىىث

والتي من ىا صىلوات الجىحى التىي  ويأ  وها على إطالق او فاعتبروا صلوات التطوع

وفي عدد المشاركين في او وبنىاء   ووفي مكان ا ومحدودس في عددها صالها الرسول 

علي، قيدوا روازها بالجماعة القليلة والمكان غير المشت ر.

ولكن تجوز نماعة من غير عادة  ،الراب : األصل ييها أ  تصلى يرادىالرأي 

وه ا رأي مجموعىة مىن العلمىاء مىن   شىيخ اإلسىالم ابىن تيميىة حيىث قىال: "ومىا تبىين 

كقيىىام الليىىل وصىىالس الجىىحى ونحىىو  لىى  إن فعىىل فىىي رماعىىة فىىي بعىىض  فعلىى، منفىىردا  

األحيان فال بأس ب ل و لكن ال يتخى  سىنة راتبىة"
2
وقىد ولىحوا أن االرتمىاع لصىالس  و

ف ى ا حسىنو أمىا  ا   ونحو  لى و إ ا كىان يفعىل أحيانىتطوع  أو استماع قرآنو أو  كر هللا

فى ل  هىو  وبتكرر األسابيع أو الش ور أو األعوام فيكون سنة وعىادس  أن يكون متكررا  

المبتىىدع المحىىدث ه ألنىى، يجىىاهي المشىىروع كاالرتمىىاع للصىىلوات الخمىىس والجمعىىة 

لعيدين والح  وا
3
.   

 

وقال الب وتي الحنبلي
4

إال أن يتخى   ووال بىأس بالجماعىة فيى، وأفجىل : "والتطىوع سىرا  

عادس وسنة"
5
. 

 

                                                                                                                                                                      

وهمرا كتابران  ،الموطر  -2الجامع  -1والعبادة، عرم علي  القضاء فخب  نفس  ول م من ل ، ل  عدة كتب منًا:  =
 م(.          813 -هـ   197في الحدير، توفي بمصر سنة )

 .144، ص4ال ركلي، اضع م، ج
يحا ال علح  َمحا فح  ا، أبو محمد عبد هللا بن )أبري  يرد( عبرد الررحمن النفر ي المرالكي، ال يروان  - 1 حوا ر والزِّ لن 

ن  من غيرها من األُم ال    ، تحقيو: محمد عبد الع ي  الدباغ ومجموعة من العلماء ،292، ص1، جالمَ و 
 م(. 1999) 1دار الررب اإلس مية / بيروت، ط

 . 62، ص3وابن حجر ، فت  الباري شرح صحي  البخاري، ج
 . 343، ص5ابن تيمية، الفتاوى الكبرى ، ج -2
 (.140،145، ص)2ابن تيمية ، التضاء الصراط المستقيم ، ج - 3
دلا و أولي  ) شرح منت   امرا ال بن حسن بن إدريس الحنبلى،منصور بن يونس بن ص ح الدين  ،الب وت و

 (.م1993 -هـ 1414)1ط عالم الكتب،ْ،249، ص1ج ، (لشرح المنتًى  النًى
 ،345، ص1، جسبا السوم محمد بن إسماعيل بن ص ح بن محمد الحسني الكح ني، ،الصنعان و
 .ط.س، بدون دار الحدير 
م(، 1591 -هرـ 1000بن حسن بن إدريس، ولد سرنة )منصور بن يونس بن ص ح الدين  الُبُ وت  الينبل : - 4

الرروم المربرع شررح  -1منًرا:ونسبت  إلى )بًوت( في لربية مصر، شيخ الحنابلة بمصر في عصرن ل  كترب، 
دلررا و أولرري النًررى لشرررح  -3كشرراح القنرراع عررن مررتن اإللنرراع للحجرراوي  -2 اد المسررتقنع المختصررر مررن المقنررع 

 م(. 1641 -هـ   1051المنتًى، توفي سنة )
 .307، ص7ال ركلي، اضع م، ج

 . 249، ص1البًوتي ، شرح منتًى اإلرادات، ج -5
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الشىيخ ابىن عثيمىين حيىث  :مىن   ووأ   ب  ا الىرأي مجموعىة مىن العلمىاء المعاصىرين

قال: " والحاصل أن، ال بأس أن يصلي الجماعةج بعَض النوافىل رماعىة  ولكىن ال تكىون 

كلمىا صىلوا السىنة صىلوها رماعىةه ألن هى ا غيىر مشىروع" وه ه سنة راتبة
1

و وكى ل  

الشىيخ حسىام الىدين عفانىةو حيىث أولىح أن صىالس الجىحى تصىلى فىرادىو ولكىىن إن 

بشرط أن ال يتخ   ل  عىادس وال بىأس بى،و وأمىا إ ا اتخى ت  وجوزفعلت رماعة أحيانا  ت

عادس وصار ل ا رماعة راتبة فتصبح بدعة مكروهة
2
 . 

ه و إال أن ى  أ ى وا والتي اسىتدل ب ىا سىابق  انفسوانطلق أصحاب ه ا القول من األدلة 

لىة منحى آ ر يتعلق بكون صالس الجماعة في النافلة تصبح عادسو فاعتبروا صىالس الناف

النةىر عىن أدائ ىا  َصىُرفِ على أال تكون عادس وسنة راتبةو ب ورماعة ال بأس ب ا أحيانا  

 في رماعة كبيرس أو صغيرس.

 المناقشة والترنيح: 

 بعد النةر والتدقيق في ه ه األقوال األربعةو ناقش ا الباحث من  الل األمور اآلتية:

والىى ي قىىال بىى، السىىادس األحنىىافو فقىىد اسىىتدلوا  -الكراهىىة  -بالنسىىبة للىىرأي األول  :أوالا 

فصلوا أي ا الناس فىي بيىوتك و فىإن أفجىل الصىالس صىالس المىرء  بالحديث الصحيح: "

"في بيت، إال المكتوبة 
3

و فإن الحديث يشير إلى أن صالس النافلة مىن األفجىل أن تكىون 

روازهىىا فىىي المسىىجدو وكمىىا أن الحىىديث لىى  يحىىدد  فىىي البيىىتو ولكىىن ال يعنىىي هىى ا عىىدم

الصالس في البيت منفردس أو رماعىةو ولعىل االحاديىث الصىحيحة المى كورس التىي تنكىد 

سواء كان  ل  في المسجد أو البيوت ل  تصىل  و  وصلى النافلة في رماعة أن النبي 

 . وليس تحريما   والوالح أن قول   بالكراهة تنزي ا  

بالنسبة للرأي الثاني عند السادس الشىافعية والحنابلىةو والى ي يقىول بجىواز صىالس  :ثانياا 

سواء كانت في البيت أو في المسجدو صىغيرس كانىت الجماعىة أم  والنافلة رماعة مطلقا  

و وهى ه و كحديث ح يفة وأنىس وعتبىان من األحاديث الم كورس سابقا   كبيرسو انطالقا  

تفيد رواز صالس النافلىة رماعىة إال أن ىا حىوادث محىددسو األحاديث وإن كانت دالالت ا 

 صىلى ب ى  الرسىول  وومن ا ما ل، مناسبة اقتجت ارتماع عدد مىن الصىحابة الكىرام

وال  وفال تجعَم و إلافة إلى عدم اشت ار صالس الجىحى رماعىة فىي ع ىد رسىول هللا 

والعصور المتعاقبىة في ع د الصحابة والتابعينو ول  تشت ر ك ل  عند السلف الصالح 

 إلى يومنا ه ا.

                                                           
 ( .335-334، ص) 14ى ورسا ل العثيمين،  جابن عثيمين، مجموع فتاو - 1
 ( .37-36، ص)1عفانة ، فتاوى يس لون ، ج - 2
3
 .125سبو تخريج  ص - 
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فاعتبر السادس المالكية صالس النافلىة رماعىة ال بىأس ب ىا شىرط  وأما القول الثالث :ثالثاا 

أن تكون الجماعة قليلة والمكان غير مشىت رو ف ىو قىول يجيىز صىالس الجىحى رماعىة 

الجماعىىة  فقىىد تكىىون ولكنىى، يقيىىدهاو إال أن التقييىىد الىى ي اعتمىىدوه ال ين ىى  علىىى إطالقىى،

لكىن دونمىا أن يجتىداعى ل ىا  وأو تكون أديّت ه ه الصالس فىي مكىان مشىت ر كبيرس أحيانا  

ويججمع ل ا الناسو وأما اعتماده  على قاعدس سّد ال رائعه  شية أن يةن من ال عل  لى، 

ت الخمىىس مىىن الفىىرائض ه ألن الصىىلواقىىد ال يكىىون دقيقىىا  ف وأن هىى ه الصىىالس فريجىىة

بالجىىرورس هىى ا مىىن رانىى و ومىىن رانىى  آ ىىر لعىىّل النىىاظر إلىىى الىىدين المعلومىىة مىىن 

عىن  صالت   ينتب، إلى أهمية صالس الجىحى ومحاكىاس لى، فىي المحافةىة علي ىاو فجىال  

وال يةن الرائي أن ا فريجىة كصىالس العيىدين والتىراويح  وورود صلوات نافلة رماعة

 تقييده. ولكن، بحارة إلى تدقيق في وواالستسقاءو وعلي، ف  ا الرأي حسن

 وأما القول الرابع وال ي اعتمده مجموعة مىن العلمىاء المتىأ رين والمعاصىرين :رابعاا 

 وال ي يجيز صىالس النافلىة رماعىة انطالقىا   و)رحم، هللا(وعلى رأس   الشيخ ابن تيمية 

من األحاديث الصحيحة السالفة ال كرو والتي قيىدها بىأن ال تكىون عىادس وسىنة متكىررس 

النةىىر عىىن حجىى  الجماعىىة  صىىرفس فىىي وقىىت واحىىد ومكىىان واحىىد بيجتمىىع ل ىىا النىىا

 ومكان او فإن، أقرب إلى الصواب وأدق في التقييد .

إال أن الباحىىث يىىتحفظ علىىى تعليىىل التقييىىد الىى ي  كىىره الشىىيخ بأنىى، يجىىاهي المشىىروع 

وهىي سىنة  -كاالرتماع للصلوات الخمس وغيرهاه ألن، قىد يجتمىع فىي صىالس العيىدين 

مما يجتمع علي، الناس في صىالس الجمعىة أو الصىلوات الخمىس مىع أن ىا  أكثر -منكدس 

علىى  نس رنىازس لشىخم مىا أكثىر ممىا يجتمعىوفريجةو وك ل  قد يجتمع النىاس لصىال

 جتمع إلي ا  لق كثير.يلجحى إن صليت رماعة ل  يجع د أن أن صالس ا فريجةو علما  

فىىي  وال بىأس ب ىىا أحيانىىا   ويمكىىن القىىول أن صىالس الجىىحى رماعىىة رىىائزس ووفىي الختىىام

على أن ال تكون عادسه ألن ا تصىلى فىرادى  وعموم المسارد المسجد األقصى المبارك

ِ ىىد  لىى  عىىن  كمىىا وردت عىىن رسىىول هللا  غالبىىا   فىىي كثيىىر مىىن األحاديىىثو وكمىىا عج

الصحابة الكرام )رلوان هللا علي  ( وعن التىابعين والسىلف الصىالح إلىى يومنىا هى او 

 وهو األقرب إلى الصواب.  ول إلي، النفس وتطمَنوهو ال ي تمي

 .وهو فوق لك ذي عمل علمي ،وأ عمل أ عىل وأ جل    وهللا
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الفصل الثالث

متفرقةأحكام فق ية 

التي تت  في  البدع والمخالفاتبعض و

 المسجد األقصى
 ويشمل المبحثين اآلتيين :

 متفرقة.المبحث األول : أْكام يقهية 

لفااات الفقهيااة التااي تااتم يااي الباادع والمخابعاا  المبحااث الثاااني : 

 األقصى. المسجد
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 فرقة.: أْكام يقهية متالمبحث األول 

 ويشمل المطالب اآلتية:

 المطلب األول: االعتكاف يي المسجد األقصى المبارك .

 الفرع األول : تعريف االعتكاف

 الفرع الثاني : حك  االعتكاف 

 : األماكن التي يجوز في ا االعتكاف الثالثالفرع 

 المطلب الثاني: النذور المتعلقة بالمسجد األقصى المبارك.

 الفرع األول : تعريف الن ر 

 : حك  الوفاء بالن ر الفرع الثاني

 الفرع الثالث : الن ور المتعلقة بالمسجد األقصى المبارك

األقصاااى لمساااجد مااان ا بحاااو أو عمااارة المطلاااب الثالاااث: اإلْااارام

 .كالمبار

 : حك  تقدي  اإلحرام على الميقات الفرع األول

 الفرع الثاني : حك  اإلحرام من المسجد األقصى المبارك

 المطلب الراب : ختم القرآ  الكريم يي المسجد األقصى .
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 المطلب األول : االعتكاف يي المسجد األقصى المبارك

وتعلىو  وتسىمو ب ىا الىروح وفجىيلة عةيمىةإن االعتكاف في المسجد األقصى المبىارك 

وتتجرد ب ا النفوس عن سفاسف الدنيا ومتاع ا الزائل و وقد قسمت هى ا  وب ا الدررات

 المطل  إلى الفروع اآلتية :

 الفرع األول : تعريف االعتكاف

 وه ا الفرع يحتوي على مسألتين :

 المسألة األولى : تعريفه لغة

َعُكفىا  وعجكوفىا : أقىام فيى، ولزمى،و وهىو حىبس الىنفس  من مادس َعَكَف: عكف فىي المكىان

عن حارت ا
1
. 

 المسألة الثانية : تعريفه اصطلْاا 

هو المكث في المسجد بنية القربة 
2

و وهو المقام فىي المسىجد مىن شىخم مخصىوصو 

على صفة مخصوصة و المقصود منى، رمىع القلى  علىى هللا
3

و وهىو تفريىغ القلى  عىن 

فس إلىى المىولى و واالعتكىاف والعكىوف: اإلقامىة و فكىأن لسىان وتسلي  الن وشغل الدنيا

حال المعتكف يقول: ال أبرح عن باب  حتى تغفر لي
4

  . 

 الفرع الثاني : ْكم االعتكاف 

االعتكاف سنة مستحبة في رمجان وغيىره مىن أيىام السىنةو حيىث أرمىع الفق ىاء علىى 

 ل 
5

 وباإِلرمىاع رمجىان وغيىرهفىي  و فقال اإلمىام النىووي: "وهىو مسىتح ٌّ كىل وقىت

"لجىىوا ىىر مىىن رمجىىان أفوهىىو فىىي العشىىر األ
6

و وقىىال ابىىن قدامىىة : "وال نعلَىى  بىىين 

"في أن، مسنون افالعلماء  ال
7

 لمن ر: "أرمع أهل العل  على أن االعتكىافا و وقَال ابن

و ارعتكىىاف نىى الى نفسىى، الىىإال أن يورىى  المىىرء ع اولىىال يجىى  علىىى النىىاس فرو سىىنة

"فيج  علي،
8

بالشرع وار  بالن ر مندوب إلي، ف وو 
9
.

                                                           
 . 650، ص2أنيس و خرون ، المعجم الوسيط ، ج -1
 .56للع  جي ، معجم لرة الفقًاء، ص -2
 ( .355،325، ص) 2الصنعاني ، سبل الس م ، ج -3
 . 70ولراليال، بيت المقدس وأحكام  ، ص  
( ، تحقيررو و يررادة: 88-87،ص) كتححاب التعري ححال، علرري بررن محمررد الشررريح الحسرريني الحنفرري ،  ال ر ححان  -4

 م( .2007 -هـ 1428) 2د.محمد عبد الرحمن المرعشلي ، دار النفا س،ط
ختححار شححرح تنححوير األبصححار و ححاما الحح ر الم،  محمررد بررن علرري بررن الِحْصررني عرر ء الرردين الحنفرري، اليصححك   -5

 م(.2002 -هـ1423)1، تحقيو: عبد المنعم خليل إبراهيم ، دار الكتب العلمية، ط152،صالبيار
 . 76، ص 2بداية المجتًد ونًاية المقتصد ، جوابن رشد ، 

 . 457، ص 6النووي ، المجموع ، ج -6
، الميتحاج إلح  معرفح  معحان  أل حاظ المن حاج مقنح ، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشافعي،  الشربين و 
 م(.1994 -هـ 1415)1، دار الكتب العلمية، ط188، ص 2ج
 . 186، ص 3ابن لدامة ، المرني ، ج -7
 . 186، ص 3ابن لدامة ، المرني ، ج -8
 . 76، ص 2بداية المجتًد ونًاية المقتصد ، جابن رشد ،  -9
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 واستدلوا باألدلة اآلتية :

َوأَُنتجُ  َعاِكفجوَن فِي اُلَمَساِردِ قول هللا تعالى:  -1
1

و ف كر اآلية االعتكىاف فىي المسىارد 

 دليل على مشروعيت، وسنيت،.

َكىىاَن يَُعتَِكىىفج و أََن النَبِىىَي : » - النَبِىىيك  زوج -( رلىىي هللا عن ىىا) روت عائشىىة -2

،ج ِمُن بَُعِدهِ  «"الَعُشَر األََواِ َر ِمُن َرَمَجاَن َحتَى تََوفَاهج هللَاجو نجَ  اُعتََكَف أَُزَوارج
2
. 

وألَن و نة فىىي األصىىىلسىىكونىى،  يىىلعليىى، وأزوارىى، معىى، وبعىىده دل  مواظبىىة النبىىيف

ٌب إلى هللا تعىالى بمجىاورس بيتى،اال واإلقبىال علىى  واواإلعىرال عىن الىدني وعتكاف تَقَرُّ

رحمة وطمع المغفرسال لطل  ه دمت،
3
. 

َعَشىَرسَ أَيَىاٍمو فَلََمىا  يَُعتَِكفج فِي كجلك َرَمَجانَ » : َكاَن النَبِيُّ و قال هريرس يعن أب -3

«ا  فِيِ، اُعتََكَف ِعُشِريَن يَُومَكاَن الَعامج الَِ ي قجبَِض 
4
. 

ه لمىا في ىا مىن وأنى، سىنة مسىتحبة عىن رسىول هللا  واالعتكىافوه ا يدل على أهميىة 

و لى  بخلىوس العبىد مىع بارئى، )رىل فىي  وتزكية النفس وعرور ا إلىى السىماوات العلىى

 عاله( وتحرره من را بية الدنيا وش وات ا ومتاع ا الزائل.

: أََن رلىي هللا عن ىاأن، اعتكىف فىي شىوالو فَعىُن َعائَِشىةَ  وك ل  ورد عن النبي  -4

و أََراَد أَُن يَُعتَِكىىَفو فَلََمىىا اُنَصىىَرَف إِلَىىى الَمَكىىاِن الَىىِ ي أََراَد أَُن يَُعتَِكىىَف إَِ ا أَُ بِيَىىةٌ النَبِىىَي 

نجَ  اُنَصَرَفو فَلَىُ  « ُلبَِر تَقجولجوَن بِِ نَ ا» ِ بَاءج زين و فقال:ِ بَاءج َعائَِشةَو َوِ بَاءج َحُفَصةَو وَ 

ِمُن َشَواٍل" ا  َحتَى اُعتََكَف َعُشر ُعتَِكفُ يَ 
5
. 

وه ا الحديث يبين أن االعتكاف ال يقتصر على ش ر رمجان المبىارك و وإنمىا يجىوز 

يعتكىف فىي شى ر  في أي وقت من األوقات أو شى ر مىن الشى ور و ف ى ا رسىول هللا 

حيىث اعتكف ىا رسىول  وشوال و مع أهمية االعتكاف فىي العشىر األوا ىر مىن رمجىان

 كما ورد . حتى توفاه هللا   هللا

                                                           

 . 187سورة البقرة ، اآلية  1-  
باب االعتكاح في العشر اضواخر واالعتكاح في المساجد  -،كتاب االعتكاح 1اري، صحي  البخاري،جالبخ - 2

 . 2026، حدير رلم 471كلًا، ص
              ،283العشررررر اضواخررررر مررررن رمضرررران،  ص برررراب اعتكرررراح -ومسررررلم، صررررحي  مسررررلم، كترررراب االعتكرررراح 

 (.1172) -5 حدير رلم
 . 108، ص 2ترتيب الشرا ع ، جالكاساني ، بدا ع الصنا ع في  -3

 باب االعتكاح في العشراضوسط من رمضان، -،كتاب االعتكاح 1البخاري، صحي  البخاري،ج 4-
   .2044، حدير رلم 475ص
،           ( 473 – 472)صبررراب اضخبيرررة فررري المسرررجد ،  -اح ،كتررراب االعتكررر1البخررراري، صرررحي  البخررراري،ج5- 

 . 2034حدير رلم 
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و أََن   رمىع نلمسارد في الحديث الى ي رواه ابىوكما تة ر أهمية االعتكاف في ا

َمَر َسأََل النَبَِي  و قَاَل: كجُنتج نََ ُرتج فِي الَجاِهلِيَِة أَُن أَُعتَِكَف لَُيلَة  فِي الَمُسىِجِد الَحىَراِمو عج

«فَىىأَُوِف بِنَىىُ ِركَ »قَىىاَل: 
1

نىى ر أن يعتكىىف فىىي المسىىجد  و فعلىىى الىىرغ  مىىن أن عمىىر 

مىا ينكىد  وبنى ره يَ أمىره أن يعتكىف ويىوف وهو في الجاهلية إال أن الرسىول  والحرام

 عن أهمية الوفاء بالن ر.  فجال   وأهمية االعتكاف في المسجد

 الفرع الثالث: األماكن التي يجوز ييها االعتكاف

َوأَُنىتجُ  َعىاِكفجوَن فِىي ال يصح االعتكاف إال في المساردو واألصل في  ل  قول، تعالى: 

اُلَمَساِردِ 
2
لالعتكىاف و وقىد ا تلىف الفق ىاء  و فقد حددت اآلية الكريمة المسارد مكانىا   

 في المسارد التي يجوز في ا االعتكاف إلى رأيين:

الرأي األول: نواز االعتكاف يي كل المساند

عن أبي حنيفىة )رحمى، هللا تعىالى( أنى، قىال: فقد ورد وقال ب  ا الرأي رم ور العلماءو 

فإنىى،  ووتصىىلى فيىى، الصىىلوات الخمىىس بالجماعىىة و"كىىل مسىىجد لىى، إمىىام ومىىن ن معلىىوم

يعتكف في،"
3

وك ل  قال اإلمام مال  )رحم، هللا تعالى(  : "واألمىر الى ي ال ا ىتالف و 

كىىىل مسىىىجد تجمىىىع فيىىى، الجمعىىىة قىىىال: وال أراه كىىىره فيىىى، أنىىى، ال ينكىىىر االعتكىىىاف فىىىي 

االعتكىىاف فىىي المسىىارد التىىي ال تجمىىع في ىىا الجمىىع"
4

و وهىى ا مىىا أكىىده اإلمىىام النىىووي 

.. وال يخىرج مىن . ف فىي مسىجد بيتى،ا"ولىيس لى، االعتكى)رحم، هللا تعالى( حيث قال: 

"إال أن يخاف تلويث، دالمسج
5

"وال  ث قىال: )رحمى، هللا تعىالى( حيىو وب، قال ابن قدامة

"ال فىىي مسىىجد يجمىىع فيىى،إ يجىىوز االعتكىىاف
6
فاآليىىة الكريمىىة لىى  و  ام الجماعىىة فيىى،قَىىت -

والجم ور علىى أن بل أفادت العموم و   وتخصم  المسارد الثالنة أو أي مسجد بعين،

ألن ا من شرط، هالعكوف إنما أليف إلى المسارد
7
.











                                                           
 .2032، حدير رلم  472، ص  باب االعتكاح لي َ  -،كتاب االعتكاح1صحي  البخاري،جالبخاري،  -1
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 الرأي الثاني: ال يجوز االعتكاف إال يي المساند الثلثة . 

فقد قال ح يفة لعبد هللا بىن و  )رحم، هللا( وسعيد بن المسي  وقال ب  ا الرأي ح يفة 

: عكىوف بىين دارك ودار أبىي موسىى ال تغيىرو وقىد علمىت (رلي هللا عن ما)مسعود 

قىال: " ال اعتكىاف إال فىي المسىارد الثالنىة: المسىجد الحىرام ومسىجد  أن رسول هللا 

ومسىىجد بيىىت المقىىدس " النبىىي 
1
قىىال: عبىىد هللا لعلىى  نسىىيت وحفةىىوا و وأ طىىأت  

 وأصابوا. 

 حيىث إنى، حصىر  )رحمى، هللا(وممن قىال ب ى ا الىرأي مىن المعاصىرين الشىيخ األلبىاني 

اردوأنت  عاكفون في المساالحتجاج بقول، تعالى: 
2
  وه ا الحديث الصىحيح و فاآليىة

فالحىديث  وعامة  والحديث  ىاص و ومقتجىى األصىول أن يجحمىل العىام علىى الخىاص

مخصكم لنية  ومبين ل ا و وعلي، يدل كالم ح يفة وحديثى،و واآلنىار فىي  لى  مختلفىة 

فاألولى األ   بما وافق الحديث من ا و أيجا  
3
.

  المناقشة:

يدل على العمومو فعمى  المسىارد كل ىا بى ل و وكىان المسىلمون  ظاهر اآلية الكريمة -1

إمىىا مسىىارد الجماعىىات التىىي تقىىام في ىىا الجمعىىات و وإمىىا  ويعتكفىىون فىىي مسىىارد بلىىدان  

غيرها من المسارد التي ل ا أئمة ومن نون
4
. 

( ولى  رلي هللا عن ماحديث ح يفة اقتصر على المرارعة بين، وبين ابن مسعود )  -2

ف و موقوف علي،و وبناء علي،  الف، ابن مسعود بجىواز االعتكىاف  يرفع، إلى النبي 

ما  الف،  عن النبي  في كل مسجدو فلو كان حديثا  
5
. 

                                                           
 . 2771، حدير رلم201، ص7الطحاوي، شرح مشكل اآلثار، ج - 1

علم ما ككرن ل  عن النبي صرلى هللا لال أبو جعفر: فت ملنا هكا الحدير فوجدنا في  إخبار حكيفة ابن مسعود أن  لد 
علي  وسلم وتر  ابن مسعود إنكار كل  علي  وجواب  إيان بما أجاب  ب  في كل  من لولر : " لعلًرم حفظروا " نسرخ 

 ما لد ككرت  من كل  وأصابوا فيما لد فعلوا.
 (.206 -205،  ص)7الطحاوي، شرح مشكل اآلثار ، ج

، 337، ص2، جالمصنف، أبو بكر عبد هللا بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي، ابن أب  شيب و
 هـ(.1409)1، تحقيو: كمال يوسح الحوت، مكتبة الرشد / الريام، ط9669حدير رلم

   .ولال اضلباني: هكا إسناد صحي  على شرط الشيخين

 .2786 ، حدير رلم667، ص6اضلباني، سلسلة اضحادير الصحيحة، ج
 ولال الشنقيطي مولوح.

، يح يث قلحب ال حر ن يحس -1أيا يحث ومرويحال فح  الميحزان ، محمد عمرو بن عبرد اللطيرح شراهين، الشن يط 
 هـ( . 1426) 1(، ملتقى أهل الحدير / مكة المكرمة، ط71-70، ص )1ج

ر ن فري اسرتدالل  بر  في تخط ت  لحكيفة في روايت  للفظ الحدير، بل ل ولد يكون لول ابن مسعود ليس نصاَ  عل  خطَّ
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  ، 2014 - 8 - 15تراريخ النشرر: ، 469، ص29، ج والمسحاني  ، ال اما الصحيي  للسحنن، صًيبعب  ال بار 
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عن ح يفة رواية أ رى تبين عدم رواز االعتكاف إال في مسجد رامع تقىام  تورد -3

َمىع غيىر روايىة المسىارد ال وفيى، الصىلوات ثالنىةو حيىث روى إبىراهي  وتصىلى فيى، الجج

النخعىىي عىىن ح يفىىة أنىى، قىىال اِلُبىىِن َمُسىىعجود:"أَما أَنىىا فقىىد علمىىت أَنىى، اَل اُعتَِكىىاف إاَِل فِىىي 

َمُسِجد رَماَعة"
1
 . 

: ( زوج النبىي رلىي هللا عن ىاويدع  ه ا مىا رواه عىروس بىن الزبيىرو عىن عائشىة )

نىى  اعتكىىف  وكىىان يعتكىىف العشىىر األوا ىىر مىىن رمجىىان حتىىى توفىىاه هللا "أن النبىىي 

أزوار، من بعدهو والسنة في المعتكف أن ال يخرج إال لحارت، التي ال بد لى، من ىاو وال 

وال يمىىس امرأتىى، وال يباشىىرهاو وال اعتكىىاف إال فىىي مسىىجد رماعىىة  ويعىىود مريجىىا  

والسنة فيمن اعتكف أن يصوم"
2
. 

  اال ىىىتالف فىىىي تخصىىىيم بعىىىض المسىىىارد أو تعميم ىىىا  كىىىر ابىىىن رشىىىد سىىىب  -4

بمعارلة العموم للقياس المخصم ل،و فمن ررح العموم قال: "في كل مسىجد "علىى 

ظاهر اآليةو ومن انقدح ل، تخصىيم بعىض المسىارد مىن  لى  العمىوم بقيىاس اشىترط 

لىىَال ينقطىىع عمىىل المعتكىىف بىىالخروج إلىىى الجمعىىةو أو  فيىى، رمعىىة ه أن يكىىون مسىىجدا  

الى ي وقىع فيى، اعتكافى،و ولى  يقىس سىائر  تشد إلي، الرحال مثىل مسىجد النبىي  جدا  مس

المسارد علي، إ  كانت غير مساوية ل، في الحرمة
3
. 
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 الترنيح:

من  الل استعرال آراء الفق اء في ه ه المسألة والنةر في ا يرى الباحىث أن الىرأي 

 لألمور اآلتية:  و ل  وهو الرأي الرارح -المسارد  رواز االعتكاف في كل -األول 

وأنت  عاكفون في المسارد :عموم قول هللا  -1
1

وهي قطعية الثبىوتو فىي حىين و 

 أن الحديث المخصم مختلف في صحت، .

االعتكىاف إال فىي المسىارد الثالنىةو وقىد مىن عىدم رىواز  وأّما ما  ه  إلي، األلباني -2

حكى   ،نفسحك  على حديث ح يفة بأن إسناده صحيح على شرط الشيخينو وفي الوقت 

( مىن روايىة البي قىي بىأن إسىناده صىحيحو وعلىى رلىي هللا عن ىاعلى حديث عائشىة )

روايىىة أبىىي داود باإلسىىناد الجيىىد علىىى شىىرط مسىىل و مىىع العلىى  أن حىىديث عائشىىة يجيىىز 

فىالتوفيق  واف في المسجد ال ي تقام في، الجماعة و فإ ا كان الحىديثان صىحيحيناالعتك

بين مىىا أولىىى مىىن تىىرريح أحىىدهما علىىى اآل ىىرو و لىى  بجىىواز االعتكىىاف فىىي عمىىوم 

ابىن اإلمىام و وب ى ا يقىول لكن، في المسارد الثالنة أكمل وأفجل وأعة  أررا   والمسارد

نى    م ن  في مسىجدهااف ففي المسجد الحر: "وأما أفجل االعتك )رحم، هللا(عابدين 

 "األقصىو ن  في الجامع في المسجد
2
. 

وحرمىان  والقول بالرأي الثاني يندي في فق، المآالت إلى تعطيل شعيرس االعتكىاف -3

كثير من المسلمين أررهو وهجران المسارد وصرف المسىلمين عىن إعمارهىا والتعلىق 

 ب ا.

وهىىو األقىىرب إلىىى الصىىوابو وهىى ا مىىا أكىىده        والجم ىىورإن الىىرأي األول هىىو قىىول  -4

حسام الدين عفانةو حيث قال: "وما  ه  إلي، رم ور أهل العل  مىن عىدم اشىتراط  .أ.د

بل هو القىول الصىحيح مىن حيىث  والمسارد الثالنة لصحة االعتكاف هو القول الرارح

الىىىدليل"
3

ث ح يفىىىة و فولىىىح أن االعتكىىىاف رىىىائز فىىىي كىىىل مسىىىجدو وال يصىىىلح حىىىدي

ومىن    ولتخصيم اآلية الكريمةه ألن، محل  الف بين المحىدنينو فمىن   مىن صىحح،

ومن   من أَول، ومن لعف،
4

فالش  الواقع في الحديث يجعف االحتجاج ب، و 
5
. 
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 وف و في المسارد الثالنة المباركىة وفإ ا كان االعتكاف في المسارد عامة سنة مستحبة

واألرر في ا أعةى و والمسىجد األقصىى المبىارك  ووالتي ال تشد الرحال إال إلي ا أفجل

ن علىىى ي"واتفىىق علمىىاء المسىىلم :)رحمىى، هللا(أحىىد هىى ه المسىىاردو حيىىث قىىال ابىىن تيميىىة 

مشىىروعة فيىى،: كالصىالس والىىدعاء والىى كر ال عبىادسلبيىىت المقىىدس لى إلى راسىتحباب السىىف

"وقراءس القرآن واالعتكاف
1.ْ

فىىىي الولىىىع الطبيعىىىي  إ ا كىىىان االعتكىىىاف فىىىي المسىىىجد األقصىىىى المبىىىارك مسىىىتحبا  و

والةىىىروف المالئمىىىةه فإنىىى، آكىىىد فىىىي ظىىىل مىىىايتعرل لىىى، مىىىن اعتىىىداءات واقتحامىىىات 

 وحفريىىات ومحىىاوالت الت ويىىدو وسياسىىة الت جيىىر والتفريىىغ و ومحاولىىة تقسىىيم، زمانيىىا  

ن فىي وابطون والمرابطات العىاكفل ا المرو والمجايقات الشديدس التي يتعرل ومكانيا  

رغى  محىاوالت اإلبعىاد والحرمىان واالعتقىالو فاالعتكىاف فيى، أشىد  والمسجد األقصىى

 حارة وأعة  أررا و وه ا ال ي ا تاره الباحث واطمأنت نفس، إلي،.

 وهللا تعاىل أ عىل وأ عمل
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 المتعلقة بالمسجد األقصى المباركالمطلب الثاني: النذور 

مىىن الحىديث عىىن  ال بىدّ  والحىديث عىىن النى ور المتعلقىىة بالمسىجد األقصىى المبىىاركقبىل 

 الن ر وحك  الوفاء ب، و وقد قسمت ه ا المطل  إلى الفروع اآلتية :

 الفرع األول : تعريف النذر 

 ويقس  ه ا الفرع إلى مسألتين :

 المسألة األولى : تعريفه لغة :

أورب، على نفس، و يقال : ن ر مال،   و ون ر علىى نفسى، أن نََ َر الَشيء نَُ َرا  ونج جورا  : 

يفعل ك ا و ورمع، ن ورو وهو مصدر نََ َر ونَِ َر وأنَ ر
1
. 

 المسألة الثانية : تعريفه اصطلْاا :

وهو عبارس عن إيجابج عيِن الفعِل المباح على نفس، تعةيما    تعالى وشكرهو وهىو أن 

 ا الشرع ابتداء  في مقابلة نعمة أو اندفاع بليةيورَ  على نفس، قربة  ل  يورب
2
. 

 : ْكم الوياء بالنذر الفرع الثاني

 وقد قسمت ه ا الفرع إلى مسألتين :

 المسألة األولى: ونوب الوياء به يي الطاعة

 الوفاء بالن ر وار  في الطاعة و وقد نبت  ل  بالكتاب والسنة واإلرماع. 

َوُليجوفجوا نج جوَرهج ُ  من الكتاب العزيزو قول، تعالى :  :أوالا 
3
وهنا الالم لألمرو واألمىر  

األبىرار بىأن    علىى ورىوب الوفىاء بالنى رو وقىد امتىدح هللا  فدلّ  ويدل على الوروب

يوفىوَن بِالنّى رِ  يوفون بن وره   فىي قولى، تعىالى : 
4
بالوفىاء بىالع ود  و وأمىر هللا  

َوأَُوفجىىوا بِاُلَعُ ىىِد إَِن اُلَعُ ىىَد َكىىاَن َمُسىىَجوال: فقىىال
5
بىىين النىىا ر وربنىىا  ا  ع ىىد دُّ َعىىوالنىى ر يج  

 )تبارك وتعالى( فيلزم، الوفاء بما َعِ د . 
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َمُن : »قَالَ  ( َعِن النَبِيك رلي هللا عن امن السنة النبويةو فقد ورد َعُن َعائَِشةَ ) : ثانياا 

«هللَاَ فَُليجِطُع،جو َوَمُن نََ َر أَُن يَُعِصيَ،ج فاَلَ يَُعِص،ِ نََ َر أَُن يجِطيَع 
1
. 

ة اإلرماع و وعليى، إرمىاع األجمى : ثالثاا 
2
ة النى ر فىي ى صىحو فقىد أرمىع المسىلمون على 

فاء ب،الجملةو ولزوم الو
3
. 

غىىزو أو ربىىاط أو صىىدقة أو مىىا و فىىي صىىالس أو صىىيام أو حىى  أ طيىىع هللافمىىن نىى ر أن ي

 وال يجزئ، إال الوفاء   وو فإن  ل  علي،التي يتقرب ب ا إلى هللاشب،  ل  من األعمال أ

عليى، الوفىاء ب ىا  الن ر واربة على نفس، و فور رعل ا ب كانت ه ه القربات تطوعا  ب،. 

فاءول، أرر الو
4

 ن أفعل ك ا وك او أو علقى،أ بأن يقول:   علي قاطلمكان ن ره  و سواء

و او أو سىل  مىالي الغائى و أالنو أو شفى فيمن علت هللاشفاني  قول،: إنرط مثل على ش

ب، أن أفعل ك ا وك ا فعلي، الوفاءما كان في ه ا المعنىو فللّ، علّي 
5
 . 

 المسألة الثانية: عدم انعقاد النذر يي المعصية وْرمة الوياء به

أن أشىرب  علىيَ   يقىول:  نَى ر بالمعاصىي بىأن كال وال يصّح النَ رج بمىا لىيس بقجربىةف

الم( : )عليى، الصىالس والسى ه لقولى،أو ألرب، أو أشىتم، ونحىو  لى  االخمر أو أقتل فالن

،"ومىىن نىى ر أن يعصىىي، فىىال يعصىى"
6

ر بىى،و وورىىوب وه وألن حكىى  النىى ر ورىىوب المنىى 

ال فال يرك  معاصي هللافعل المعصية مح
7
. 

 :وا تلف الفق اء في كفارس ن ر المعصية إلى رأيين

 وروب الكفارس الرأي األول:

فمن ن ر فعل معصية فال يجىوز الوفىاء بى، و وتجى  عليى، الكفىارسو وب ى ا قىال الحنفيىة 

والحنابلة 
8
. 
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 ال كفَارسَ علي،  الرأي الثاني:

كىان كمىا لى   ووه ا دليل على أَن النَ ر ال شيء إ ا كان في معصيةو وإ ا كىان ال شىيء

يكجنو وب  ا قال المالكية والشافعية 
1
. 

 وال ونسىلمعصىية المنى ورس فقىد أحل ام النىووي بقولى،: "فىإ ا لى  يفعىوه ا ما أكده اإلما

والجم ور"  وب، قطع المصنف و كفارسَ علي،و ه ا هو الم ه
2
. 

لألمىىور  و لىى  وهىىو األررىىح واألقىىرب إلىىى الصىىواب لثىىانيويىىرى الباحىىث أن الىىرأي ا

 اآلتية:

 عدم  كر الحديث الصحيح للكفارس على من ن ر المعصية . -1

 حتى تكون علي، كفارس . أصال   ن را   َعدُّ نعقاد الن ر في المعصية فال يج عدم ا -2

لعل الميل إلى ه ا الىرأي فيى، عىون لنىا ر المعصىية أن ال يعصىي هللا ه حيىث عىدم  -3

فقىىد يشىىق عليىى،  لىى  فيفعىىل  وكفىىارس عىىن نىى ره و أمىىا إ ا لزمتىى، الكفىىارس عىىديفعلىى، النىى ر 

  .المعصية . وهللا تعالى أعلى وأعل 

 الفرع الثالث : النذور المتعلقة بالمسجد األقصى المبارك

فمن ن ر أن يعتكف في المسجد األقصى أو يمشي إلي، أو يصىلي فيى، أو غيىر  لى  مىن 

ور  علي، الوفاء بن ره و ولكن هل يمكن أن يندي، فىي غيىره مىن المسىاردل  والقربات

 فقد ا تلف الفق اء في ه ه المسألة على عدس آراء:

 يرى المالكيةو والشافعية في القول الصحيح من الم ه و والحنابلة وهىو الرأي األول:

فىي المسىجد  كن، أن يندي،المسجد األقصى بالن ر يمقول سعيد بن المسي  أن من عين 

المسجد النبوي الشريفالحرام و
3
. 
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 واستدل أصحاب ه ا الرأي بما راء في السنة النبوية المط رس : 

قام يوم الفتح فقال: " يا رسىول هللا إنىي نى رت   إن فىتح  أن ررال   عن رابر  :أوالا 

هاهنىاو نى   : صىلك هللا علي  مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتينو فقال رسول هللا 

هاهناو نى  أعىاد عليى، فقىال: شىأن  إ ن "  أعاد علي، فقال: صلك 
1
و وفىي روايىة أ ىرى  

بىىالحق لىىو صىىليت ه نىىا ألرىىزأ عنىى  صىىالس فىىي بيىىت  والىى ي بعىىث محمىىدا  " زاد فقىىال: 

" المقدس
2
 يجزئى، لمىن نى ر الصىالس فىي المسىجد األقصىى أنى، و فقد بين رسول هللا  

الوفاء بن ره ه ا في المسجد الحىرام ه ألنى، أفجىل نوابىا  مىن المسىجد األقصىىو وعليى، 

فمن ن ر االعتكاف في المسجد األقصى يجزئ، أن يعتكف في المسجد الحرام 
3
. 

ن امىرأس اشىتكت شىكوىو فقالىت: إن أ رلىي هللا عن مىاما ورد عن ابىن عبىاس  : ثانياا 

ت نىى  تج ىىزت تريىىد الخىىروجو ئىىالمقىىدسو فبر ىىررن فألصىىلين فىىي بيىىت فاني هللا ألشىى

تسىىل  علي ىىاو فأ برت ىىا  لىى و فقالىىت: ارلسىىي فكلىىي مىىا  فجىىاءت ميمونىىة زوج النبىىي

يقىول: "صىالس فيى،  و فىإني سىمعت رسىول هللا صنعتو وصلي في مسجد الرسول

أفجل من ألف صالس فيما سواه من المسارد إال مسجد الكعبة"
4
 . 

صىالس فىىي المسىجد األقصىى أرزأتىى، صىالت، فىي مسىىجد فىدل هى ا الحىديث أن مىىن نى ر 

عن ن ره و ل  ه ألن ما أعة  أررا  من، أومسجد النبي  والكعبة
5
. 

استدلوا بالقياس وهو أن المسجد األقصى أحد المسارد الثالنة التىي تشىدُّ الرحىال   ثالثا:

إلي او فيتعين بالن ر كالمسجد الحرام
6
 . 

وعلي،  فمن ن ر االعتكاف أو أي قربة في المسجد األقصى يجزئ، أداؤهىا فىي مسىجده 

 .أو في بيت هللا الحرام 

                                                           
 . 3305، حدير رلم  236، ص 3أبو داود ، سنن أبي داود ، ج -1

لَّى هللاُ عا  لال أبو داود : ِن النَِّبيب صا ْوٍح، عا ِن ْبِن عا ْحما ْبِد الرَّ ْن عا ْحُونُ عا لَّما .ُرِويا نا سا  لاْيِ  وا
 .14920، حدير رلم  186، ص 23وأحمد ، مسند اإلمام أحمد ، ج

 ، 88، ص4جمسن  أب  يعل  الموصل ، أحمد بن علي بن المُثنى التميمي،  وأبو يعل  الموصل ،
 م( . 1984 -هـ 1404) 1، تحقيو: حسين سليم أسد ، دار الم مون للترار / دمشو ، ط2116حدير رلم 

 المحقو: إسنادن صحي .ولال 
، ولرال : هركا حردير صرحي  علرى  7839، حردير رلرم  338، ص 4الحاكم ، المستدر  علرى الصرحيحين ، ج

 شرط مسلم ولم يخرجان .
2
 . 3306، حدير رلم  236، ص 3أبو داود ، سنن أبي داود ، ج - 
 لال المحقو: وهو حدير حسن يشًد ل  الكي لبل . 

 اما األصوا ف  و السعادات المبار  بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الج ري، ، مجد الدين أبابن األثير
مطبعة  -، مكتبة الحلواني اضرناؤوط، تحقيو : عبد القادر 9134، حدير رلم 541، ص11، جأيا يث الرسوا

ْم(. 1972 -هـ   1392)1مكتبة دار البيان، ط -الم ح 
 . 183ص،  40الموسوعة الفقًية الكويتية ، ج -3

 .  482، ص 6والنووي ، المجموع ، ج
            ،  341ة بمسررررجدي مكررررة والمدينررررة ، صمسررررلم ، صررررحي  مسررررلم ، كترررراب الحررررج ، برررراب فضررررل الصرررر  - 4

 ( .1396) 0 - 510حدير رلم 
 .  482، ص 6النووي ، المجموع ، ج  -5
 . 479، ص 6النووي ، المحموع ، ج -6

 ( .184،  183ص )،  40والموسوعة  الكويتية  ، ج
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 :  الرأي الثاني 

يىىرى الحنفيىىة وهىىو قىىول فىىي مىى ه  الشىىافعية
 
بجىىواز أداء النىى ر المعىىين فىىي المسىىجد  

ولو كانت دون، في الفجل واألقصى في غيره من المسارد
1
. 

 اآلتية : واستدلوا باألمور

المسجد األقصى ال يج  قصده بالشرعو فل  يتعين بالن ر كسائر المسارد :أوالا 
2
 . 

بأن التزام ما هو قربة أمر أورب، الشرعو ول  يرد في الشىرع اعتبىار تخصىيم  :ثانياا 

العبادس بمكان معين إال   تعالىو وليس  لى  ألحىد مىن عبىادهو فىال يتعىدى لىزوم أصىل 

القربىىة بىىالتزام النىىا ر إلىىى لىىزوم التخصىىيم بمكىىان معىىينو فىىألغي تخصىىيم النىى ر 

بما هو قربة  بمولع معينو وبقي الزما  
3
 . 

أن الغاية من الن ر هي التقرب إلىى هللا تعىالىو فىال يىد ل فىي النى ر إال مىا كىان  : ثالثاا 

ن قربىةه ألن مولىع ا لىيس فىي وليس في تخصيم إيقاع العبىادس بمولىع معىيَ  وقربة

و فال يتقيد ب، يد ل مكان ا تحت الن ر نفس، قربةو فال
4
. 

األقصىى يجزئى، أداؤهىا فىي أي وعلي، فمىن نى ر أن يىندي قربىة   تعىالى فىي المسىجد 

ألن العبىىادس  و لىى  همىىن المسىىجد األقصىىى أقىىل فجىىال  وإن كانىىت  ومسىىجد مىىن المسىىارد

 بأدائ ا ال بمولع أدائ ا .   قربة   

وال يجزئىى، أن يعتكىىف فىىي غيىىرهو وإن  ون المسىىجد األقصىىى بنىى رهتعىىيّ  الاارأي الثالااث :

 كان أفجل من، .

 وأبو يوسف مىن األحنىاف فىي روايىة أ ىرى عىنوب، قال زفر  ووهو رأي لإلمام مال 

أبي يوسف غير رواية األصول
5
كل من نى ر أن يصىوم فىي  و حيث قال اإلمام مال :" 

سىاحل مىىن السىىواحل مثىىل اإلسىىكندرية أو عسىىقالن أو بيىىت المقىىدس أو مولىىع يتقىىرب 

الصىىيام بىى ل   وهىىو مىىن أهىىل مكىىة أو المدينىىة فأنىىا أرى أن يصىىوم  لىى  وبإتيانىى، إلىىى هللا

" المولع ال ي ن رهو وإن كان من أهل مكة أو المدينة.
6
   . 

                                                           
 . 83،  5الكاساني ، بدا ع الصنا ع ، ج -1

 . 426، ص 3وابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار، ج
 ، دار الفكر، دون م.ط.403، ص 2، جفت  ال  ير ، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ،  وابن ال مام

 . 279، ص 6والنووي ، المجموع ، ج
 . 279، ص 6مجموع ، جالنووي ، ال -2
 . 426، ص 3ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار، ج -3

 . 403، ص 2وابن الًمام ، فت  القدير ، ج
 . 184، ص  40والموسوعة  الكويتية  ، ج

 . 83،  5الكاساني ، بدا ع الصنا ع ، ج -4
 . 184، ص  40والموسوعة  الكويتية، ج

 . 403، ص  2ج ابن الًمام ، فت  القدير ، -5
 . 184، ص  40والموسوعة  الكويتية  ، ج

 . 296، ص 1المدونة ، ج -6
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 واستدلوا باآلتي:

بىىأن مىىا أوربىى، العبىىد علىىى نفسىى، بالنىى ر معتبىىر بإيجىىاب هللا تعىىالىو فىىإ ا كىىان مىىا  : أوالا 

فال يجوز أداؤه فىي غيىرهو كالسىعي بىين الصىفا والمىروس  وبمكان أور  هللا أداءه مقيدا  

فإن، ينبغي أن يتقيىد  وبمولع والطواف بالبيته فما أورب، العبد على نفس، بالن ر مقيدا  

 ب ل  .

إن النا ر قىد أورى  علىى نفسى، االعتكىاف فىي مولىع بعينى،و فىإن اعتكىف فىي  : ثانياا 

 ما ور  علي،. غيره ل  يكن منديا  

فعليى، أداؤهىا فيى، و وال  وأورى  علىى نفسى، قربىة فىي المسىجد األقصىى وعلي، فإن مىن

 يجزئ، أداؤها في غيره من المسارد حتى المسجد الحرام والمسجد النبوي . 

 الترنيح : 

وهىىو أن النىى ر يتعىىين فىىي المسىىجد األقصىىى ويجىىزئ  -أن الىىرأي األول  يىىرى الباحىىث

هىىو الىىرارح فىىي هىى ه  -الشىىريف  النىىا ر أداءه فىىي المسىىجد الحىىرام أو المسىىجد النبىىوي

 اآلراء و ل  ه لألسباب اآلتية :

 صحة األحاديث التي استدل ب ا أصحاب ه ا الرأي . أوالا :

( رلىىي هللا عن ىىاهاهنىىا" و وقىىول السىىيدس ميمونىىة ) : "صىىلك  قىىول الرسىىول  ثانياااا :

لينكىد رىواز أداء  " ارلسي فكلي ما صنعتو وصلي فىي مسىجد الرسىول للمرأس : "

مع العل  أن النا ر قد عين المسجد  والن ر في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف

 األقصى بن ره .

 إن ه ه المسارد الثالنة يشد إلي ا الرحال دون غيرها و وفجل المسجدين  ثالثاا :

ى أعة  مىن مسىجد بيىت المقىدس و وعليى، فمىن عىين المسىجد األقصى -مكة والمدينة  -

 بن ر يجزئ، أداؤه في ه ين المسجدين .

و  تخصيم الموالع معتبر في الشرع وإيقاع العبىادس في ىا أعةى  قربىة    رابعاا :

وقد سىبق الحىديث عىن فجىل بيىت المقىدس فالمكىان لى،  صوصىية كمىا أن الزمىان لى، 

 صوصية و وإال لما كانت حادنىة اإلسىراء التىي تىرب  بىين المسىجد الحىرام والمسىجد 

 ألقصى و َولََما كان األرر والثواب في ه ه المسارد الثالنة أعة  .ا

األ   ب  ا الرأي يدفع الحرج والمشقة عن النىا ر فىي الوصىول إلىى المسىجد  خامساا :

 ما تميل النفس إلي، وتطمَن. األقصى  اصة في الولع الراهنو وه ا

 هذا وهللا تعاىل أ عىل وأ عمل 
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 من المسجد األقصى المبارك بحو أو عمرة المطلب الثالث: اإلْرام 

ه لى ا قسىمت  وهذ تقدي  اإلحرا  على الميقات ،وهذه المسأل  مبني  على مسأل  أخرى

 ه ا المطل  إلى فرعين:

 الفرع األول: ْكم تقديم اإلْرام على الميقات 

أجمع الفقهاء علهى جهواز تقهدي  اإلحهرا  علهى الميقهات، ونقهإل ههذا اإلجمها  عهدد مه  

حىراِم علَىى اُلِميقىاِت رىائٌِز باإِلُرمىاِع إَ ا  :"حيث قهاإل ،لماء منه  الكاسانذالع وتقىِدي ج اإُلِ

و واُلِخالفج فِي اأُلَُفَجليَِة دجون اُلَجواِز" َكان في أَش ِر اُلح ك
1
 وابن قدامة حيث قال: ، 

و تثبىىت فىىي حقىى، أحكىىام ال  ىىالف فىىي أن مىىن أحىىرم قبىىل الميقىىات يصىىير محرمىىا   "

"اإلحرام
2

مىن أحىرم قبىل وأرمعىوا علىى أن و  وك ل   كىره ابىن المنى ر حيىث قىال : "

محرم"الميقات أن، 
3

 ، وهذا قوإل الحنفي  والمالكي  والشافعي  والحنابل  .

وال يجوز تىأ يره عن ىا وفقد راز تقدي  اإلحرام على المواقيت
4
لكنى، مقيىد بىأن يىأمن و  

 أعة  أررا  وأكثر مشقة ف و ه  من محةورات اإلحرام على نفس،
5
. 

وسَل ابن القاس 
6
: أكان مال  يكره للررل أن يحىرم مىن قبىل أن يىأتي الميقىاتل قىال:  

نع  و قيل: فإن أحرم قبل الميقات أكان يجلزم، مال  اإلحرامل قال: نع .
7

 

 

 

 

 

                                                           
 . 162، ص 2الكاساني ، بدا ع الصنا ع ، ج -1
 . 250، ص 3ابن لدامة ، المرني ، ج -2
 . 138، إجماع رلم  51ابن المنكر ، اإلجماع ، ص  -3
 .166،  4السرخسي ، المبسوط ، ج -4

، البيحر الرا حق شحرح كنحز الح قا قهرـ ، 970،المتروفى:  لدين بن إبراهيم برن محمرد المصرري،  ين ا وابن ن يم
          ، وفررري  خررررن: تكملرررة البحرررر الرا رررو لمحمرررد برررن حسرررين برررن علررري الطررروري الحنفررري القرررادري  343، ص 2ج

 دون س. ط .، ب 2هـ( ، وبالحاشية: منحة الخالو البن عابدين ، دار الكتاب اإلس مي ، ط 1138)ت بعد 
 . 478، ص 2رد المحتار على الدر المختار ، جابن عابدين،  -5
،  الن حر ال حا ق شحرح كنحز الح قا قهرـ ، 1005سراج الدين عمر بن إبراهيم الحنفي ، المتوفى سنة: بن ن يم، وا
 م(.2002 -هـ 1422) 1، تحقيو: أحمد ع و عناية ، دار الكتب العلمية ، ط343، ص 2ج
را،  ابن ال اسم : -6 ًا ُمْفِتْي يَّار الِمْصرِريَّة، وا رالُِم الردب ِقريُّ الِمْصرِريُّ ،عا ِن بُن القااِسرِم الُعتا ْحما ْبُد الرَّ ْبِد هللِا عا راِحُب أاُبو عا صا

رراِم ،  الِررٍ  اإلِما ْنرر ُ هررـ ، 132ولررد سررنة ما روى عا ْيٍ  وليرررهم، وا ِن بررِن ُشرررا ْحما ْبررِد الرررَّ عا الِررٍ ، وا ررْن ما ى عا وا ُ ، را : أاْصرربا
ْثُرْوٍد وليرهم ،  ى بُن ما ِعْيسا ُسْحُنْوُن، وا  سنة . 59ولد عاال  )رحم  هللا(هـ 191توفي في صفر، سنة وا

 ( .125 -120، ص) 9الكهبي ، سير أع م النب ء ، ج 
 . 396ص،  1مال  ، المدونة ، ج  -7
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ونقل الشافعي قول عطاء
1
مىن  لَ هَىومىن شىاء أَ  و: "المواقيت في الحى  والعمىرس سىواء 

 وعق  الشافعي بقول، :  و"من ا وال يجاوزها إال محرما   ومن شاء أهلَ  وورائ ا

 "وب ى ا نأ ىى "
2

قبىىل الميقىىات المكىاني دون الزمىىانيو فيجىىوز اإلحىرام 
 3

ألن اإلحىىرام ه 

وتأ يره عن، ال يجوز وقبل الميقات رائز
4
. 

 واستدلوا باألمور اآلتية :

والعمرس  وأتموا الح  قول، تعالى:   : أوالا 
5
اإلتمىام بىأن  و حيث فسر الصىحابة  

يحرم ب ا من دويرس أهل، ومن األماكن القاصية 
6
. 

 أحىىرم الصىىحابة مىىن قبىىل الميقىىات مثىىل ابىىن عبىىاس وابىىن عمىىر وابىىن مسىىعود : ثانياااا 

وغيره  و وه  أعرف بالسنة
7
. 

إن األرر على قدر المشقةو واإلحرام قبل الميقات أكثر مشقة  و ل ه ألن الحاج  : ثالثاا 

أو المعتمر عندما يرتدي مالبس اإلحرام من الميقات حتىى يصىل إلىى بيىت هللا الحىرام 

ويندي المناس  ن  يتحلل ال ش  أن هناك مشقة و فكيف إ ا كىان الحىاج أو المعتمىر قىد 

 أحرم من بلده   

ال يجىوز اإلحىرام إال  ،و حيث إن أصول   تقتجىي أنَىذلن إالّ الظاهري ول  يخالف فذ 

إال أن يصح إرماع على  الف، . ومن الميقات
8 

 

على خالف  مم  قبله  م  العلماء  وقوله  هذا مردود؛ ل  اإلجما  صحّ 
9
. 

و لىى   وولىىو كىىان المكىىان قاصىىيا   ووعليىى، يجىىوز اإلحىىرام مىىن ديىىار الحىىاج أو المعتمىىر

ألن   لى  أكثىر مشىقة وهىو أعةى   ه اصة إ ا أمن على نفس، الفتنة وبإرماع أهل العل 

 أررا .

 

                                                           
خ اإلس م، مفتي الحرم، ولد: في أثناء خ فرة : أبو محمد ابن أبي رباح أسلم القرشي المكي اإلمام، شي عطا  - 1

عثمرران، ونشرر  بمكررة ، حرردر عررن: عا شررة، وأم سررلمة، وأم هررانئ، وأبرري هريرررة، وابررن عبرراس، وحكرريم بررن حرر ام 
، وحدةر عنر  : ال هرري، ولترادة، ، ومالر  برن دينرار ، ويحيرى برن أبري كثيرر ، وابرن (رضي هللا عنًم) وليرهم

 سنة. 88هـ ، ولال الوالدي: عاال 115: مات سنة جريج وليرهم ، لال ابن جريج
 ( .88،  80-78، ص) 5الكهبي ، سير أع م النب ء ، ج

  . 152،  2الشافعي ، اضم ، ج - 2
 . 228،  2الشربيني ، مرني المحتاج ، ج  - 3
 . 249،  3ابن لدامة ، المرني ، ج - 4
 . 196سورة البقرة ، اآلية:  - 5
 . 343، ص 2الرا و شرح كن  الدلا و ، ج البحرابن نجيم ،  - 6
 .  89، ص 2ابن رشد ، بداية المجتًد ونًاية المقتصد ، ج - 7
 .  62، ص 5ابن ح م، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد اضندلسي القرطبي الظاهري، المحلى باآلثار، ج - 8
 . 89، ص 2ابن رشد ، بداية المجتًد ونًاية المقتصد ، جو
 . 200، ص 7المجموع ، ج النووي ، - 9
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 الفرع الثاني : ْكم اإلْرام من المسجد األقصى المبارك 

 اختلف الفقهاء فذ هذه المسأل  إلى اآلراء اآلتي :

ة مه  المسهجد القصهى أو مه  سهاحات اإلحرا  للحج والعمهر يستحب -1
1
وقهد ذكهر  ،

الحنفي  هذا
2
الشهافعي و 

3
ين الطَبَىِري واحتملى، ابىن قدامىة الحنبلىيو و ِحىّ  الىدك  فقىد قىال مج

الشافعي
4
وابن قدامة المقدسي:"ويحتمل أن تكون ه ه الخصيصة نبتىت لبيىت المقىدس  

دون غيره"
5
 اصىةه ال تصاصى، بمزايىا  المسىجد األقصىىفىي  ه ا ينبغي أن يسلَ و ،

عديدس
6

بين الصالس في المسجدين في إحرام واحد الحاج أو المعتمر يجمعلوو 
7
. 

قَالَُت:  ُبِن اأُلَُ نَِسو َعُن أجمك َسلََمةَو َزُوِج النَبِيك  ةأجَميَ  َحِكيٍ  اُبنَةج  أجمُّ بما روت   استدلواو

فَِر لَ،ج  َسِمُعتج َرسجوَل هللَاِ  ُمَرٍسو أَُو بَِحَجٍةو غج : "َمُن أَهََل ِمَن اُلَمُسِجِد اأُلَُقَصى بِعج يَقجولج

ُت َما تَقََدَم ِمُن َ ُنبِِ،" قَاَل: فََرِكبَُت أجمُّ َحِكيٍ  ِعُنَد َ لَِ  اُلَحِديِث إِلَى بَُيِت اُلَمُقِدِس َحتَى أَهَلَ 

ُمَرسٍ  ِمُن،ج بِعج
8
. 

 الصحابة والتابعين على اإلهالل من بيت المقدس من   :  ول  ا حرص عدد من

ليا وهو بيت المقدسيصح عن، أن، أهل من إحيث ابن عمر 
9
.   

                                                           
 . 289ال ركشي ، إع م الساجد ، ص -1

 (.352-351، ص )1والعليمي ، اضنس الجليل، جـ
 . 211والمقدسي، مثير الررام، ص 

 .www.arablawinfo.com  وجبر ، اضلصى المبار  واضحكام الخاصة ب  في الفق  اإلس مي
 . 478، ص 2رد المحتار على الدر المختار ، ج ابن عابدين ،  - 2
3
 .49، ص4، جالمنًاج شرح في المحتاج تحفةالًيتمي،  - 
ي: - 4 َبر  ين، الط  ، ُمِحبة الدب من  ولد بمكة وكان شيخ الحرم فيًا، أبوالعباس أحمد بن عبد هللا بن محمد،حافظ فقي  شافعية

 .159،ص1ال ركلي،ج  م(. 1295 -هـ  694أبر  مؤلفات : السمط الثمين في منالب أمًات المؤمنين، توفي بمكة سنة )
ي -5 َبر  ين الط   ، دون م.ط .105، صال  رى ل اص  أم  ال ُرى، أحمد بن عبد هللا بن محمد، ُمي ب  ال ِّ

 . 251، ص 3وابن لدامة ، المرني ، ج
6
عبررد تحقيررو: د. ،322، ص 3، ج، شححرح مشححكا الوسححيطأبررو عمرررو عثمرران بررن عبررد الرررحمن، ابححن الصححوح  - 

 م(.2011 -هـ 1432) 1، طديةالمنعم خليفة أحمد ب ل، دار كنو  إشبيليا للنشر والتو يع/ السعو
س  شرح العم ة ف  بيان مناأبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد الس م الحراني الحنبلي،   ابن تيمي  ،و

(، تحقيو: د. صال  بن محمد الحسن، مكتبة الحرمين / الريام ، 373-372، ص )1ج اليج والعمرة،
 م( .1988 -هـ  1409)1ط
 . 202، ص 7النووي ، المجموع ، ج -7

 . 251، ص 3وابن لدامة ، المرني ، ج
  . 315، ص5ابن مفل ، الفروع وتصحي  الفروع، جو
 .( 373-372، ص )1مناس  الحج والعمرة، جشرح العمدة في بيان  ابن تيمية،و
 . 26558، حدير رلم  181، ص 44أحمد ، مسند اإلمام أحمد ، ج -8

 . 3002، حدير رلم :  999، ص 2، سنن ابن ماجة ، ج ةوابن ماج
،  13، ص 9، ج صيي  ابحن يبحان بترتيحب ابحن بلبحان، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي ، وابن يبان

          م(. 1993 - ـهررر1414)2، مؤسسرررة الرسرررالة / بيرررروت، ط اضرنررراؤوط، تحقيرررو: شرررعيب  3701حررردير رلرررم 
 ولال المحقو : إسنادن ضعيح .

 . 6927، حدير رلم  359، ص 12ج،  وأبو يعلى الموصلي، مسند أبي يعلى الموصلي
 ولال المحقو: رجال  ُوثبقوا.

 . 211، حدير رلم  378، ص 1لباني ، سلسلة اضحادير الضعيفة ، جاض.  وضعف  اضلباني
 . 478، ص 2رد المحتار على الدر المختار ، ج ابن عابدين ،  -9

 . 202، ص 7والنووي ، المجموع ، ج
 59، ص 5ابن ح م ، المحلى باآلثار ، جو

http://www.arablawinfo.com/


150 
 

أن ى  أحرمىوا  هللا بىن أبىي عمىار  معا  بن ربل وكع  الخيىر وعبىدوك ل  ورد عن 

من بيت المقدس بعمرس
1

أبىو  و حيىث قىال وكيع ب  الجراح ب  فلهيح به  عهد و وك ل  

"س يعني إلى مكةلمقدا أحرم من بيت ايعوك في،: "يرح  هللا دداو
2
 . 

أما المالكية فكرهوا اإلحرام قبىل الميقىات بشىكل عىام و فيشىمل بى ل  بيىت المقىدس  -2

وغيره
3
.   

أفجىل مىن بيىت  ميقىاتلاإلحىرام مىن ا نَ أ اإلمىام أحمىد المكى ةىاهرف والحنابلةوأما  -3

وأصحاب، أحرموا من الميقاتو وال يفعلون إال األفجىل ه ألن النبي المقدس
4

و وهى ا 

حسام الدين عفانة .أ.د ما أ   ب،
5
 . 

  الترنيح:

 اإلههالإل بهاإلحرا  للحهاا والمعتمهر مه  المسهجد القصهى المبهارنأ   يرى الباحثو

 :مور اآلتي وذلن لأل ؛إذا أم  المحر  م  الوقو  فذ المحظورات ،مستحب

؛ ه بعضهجواز اإلحرا  قبإل الميقات ، بإل تفضيإل ذلن عند  إجما  الفقهاء على أوالً :

 لما في  م  مشق  وبالتالذ أعظ  أجرا  .

يدور كال  الفقهاء بخصوص جواز اإلحرا  قبإل الميقات حوإل حديث أ  سهلم   ثانياً :

د الحهديث فهذ ور، وقهد ضعف فهذ سهنده وبقيه  رجاله  ثقهات رغ  ،(رضذ هللا عنها)

 م  كتب السن  . كثير

؛ حيهث ي شههد لهه  لصهحاب  والتهابعي  يدكهد ههذا المهراوبعه   ابه  عمهر إل  ع  ف   :ثالثاً 

 . وفعال   قوال   واقتفاء أثر الرسوإل  ،بالحرص والتمسن بالسن  النبوي 

؛ لما ل  م  مزايها عديهدة كمها ذكهر كثيهر خصوصي  المسجد القصى المبارن : رابعاً 

، فكهأ  الحهاا أو المعتمهر إذا ن  أولى القبلتهي  وثهانذ المسهجدي ال سيما أ م  العلماء،

 .ل  الثاني  وهو  بيت هللا الحرا أهإل م  بيت المقدس انتقإل م  القبل  الولى إلى القب

آخر يضهاف أ  فيه  دعهوة إلهى زيهادة تمسهن المسهلمي  بالمسهجد  د  ع  وهنان ب   : خامساً 

خاص  فذ هذه الظروف العصهيب   ،والرباط في  ،وشد الرحاإل إلي  ،القصى المبارن

 ،التهههذ يمهههر بهههها المسهههجد القصهههى مههه  محهههاوالت تهويهههده مههه  خهههالإل حفهههر النفههها 

إلهى هدمه  وبنهاء ههيكله   وسياس  التهجير وصوال   ،واالقتحامات الجماعي  والمتكررة

   يحفظ  ويرد مكره  إلى نحره  . أ هللا  سائال   ،المزعو 

 

                                                           
 . 59، ص 5ابن ح م ، المحلى باآلثار ، ج -1

 . 289ال ركشي ، إع م الساجد ، ص
 . 1741، حدير رلم  143، ص 2أبو داود ، سنن أبي داود ، ج -2
3
 . 396ص،  1مال  ، المدونة ، ج - 
 . 251، ص3ابن لدامة، المرني، ج - 4

 .(373-372، ص )1ج ،شرح العمدة في بيان مناس  الحج والعمرة ابن تيمية،و
 .149، ص14فتاوى يس لون  ، ج - 5
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 ختم القرآ  يي المسجد األقصى وسائر األعمال الصالحة: المطلب الراب 

مىىن الفجىىائل واألعمىىال الصىىالحة التىىي أمرنىىا ب ىىا قىىراءس القىىرآن واالهتمىىام بىى، تىىالوس 

إِنََمىا أجِمىُرتج أَُن أَُعبجىَد َرَب هَىِ ِه اُلبَُلىَدِس الَىِ ي َحَرَم َىا و فقىال هللا تعىالى :  وتطبيقا   وتدبرا  

ىىلُّ َشىىيُ  ُسىىلِِميَن   َوأَُن أَُتلجىىَو اُلقجىىُرآَن فََمىىِن اُهتَىىَدى فَإِنََمىىا َولَىى،ج كج ىىوَن ِمىىَن اُلمج ٍء َوأجِمىىُرتج أَُن أَكج

ُنِ ِرينَ   يَُ تَِدي لِنَُفِسِ، َوَمُن َلَل فَقجُل إِنََما أَنَا ِمَن اُلمج
1
. 

َعىىُن أَبِىىي  يجنسىىىو فكمىىا ورد بىىد للمسىىل  مىىن المواظبىىة علىىى تالوتىى، وتع ىىده كىىي ال وال

َحَمىٍد بِيَىِدِه لَ جىَو أََشىدُّ »و قَىاَل: مجوَسىو َعِن النَبِيك  تََعاهَىدجوا هَىَ ا اُلقجىُرآَنو فََوالَىِ ي نَُفىسج مج

قجلِ َا بِِل فِي عج «تَفَلُّت ا ِمَن اإُلِ
2
. 

وهىىو شىىفيع لىى، فىىي  ويجىىيئ طريىىق المىىنمن فىىي الىىدنيا ووسىىعادس ونىىور فىىالقرآن هدايىىة

ىوَل هللاِ  ي أمامة البىاهليو قىال: سىمعتفعن أب اآل رسو وا اُلقجىُرآَن ؤاُقىرَ  ": و يقىولَرسج

أِلَُصَحابِِ، ... " ا  تِي يَُوَم اُلقِيَاَمِة َشفِيعفَإِنَ،ج يَأُ 
3
. 

يحىىىث أصىىحاب، علىىىى  ىىىت  القىىىرآن الكىىري  بشىىىكل مسىىىتمرو وكىىىان  وكىىان الرسىىىول 

هللا بىن عمىرو  يتنافسون في تالوت، وحفة، و تمى، والعمىل بى،و ف ى ا عبىد الصحابة 

  :يَا َرسجوَل هللَاِ فِي َكُ  أَُقَرأج القجُرآَنل قَاَل : : إِنكىي «. اُ تُِم،ج فِىي َشىُ رٍ »يقول: "قجُلتج قجُلىتج

: إِنكىي أج «. اُ تُِمى،ج فِىي َ ُمىسٍ »أجِطيقج أَُفَجَل ِمُن َ لِىَ ... قَىاَل:  ِطيىقج أَُفَجىَل ِمىُن َ لِىَ . قجُلىتج

قَاَل: فََما َرَ َم لِي"
4
. 

«َكاَن أَنٌَس إَِ ا َ تََ  اُلقجُرآَنو َرَمَع َولََدهج َوأَُهَل بَُيتِِ، فََدَعا لَ ج ُ »وعن نَابٌِتو قَاَل: 
5
. 

ىىلج اُلقجىىُرآَن بِنَ َىى»وكمىىا روى اأُلَُوَزاِعىىيُّ َعىىُن َعُبىىَدسَو قَىىاَل:  اٍرو َصىىلَُت َعلَُيىىِ، إَِ ا َ ىىتََ  الَررج

« و َصلَُت َعلَُيِ، اُلَماَلئَِكةج َحتَى يجُصبِحَ َيو َوإُِن فََرَ  ِمُن،ج لَُيال  اُلَماَلئَِكةج َحتَى يجُمسِ 
6
   . 

                                                           
 ( .92 - 91سورة النمل ، اآلية ) - 1
، حردير رلرم 189مسلم ، صحي  مسلم ، كتاب ص ة المسافرين ولصرها ، باب اضمر بتعًرد القرر ن ، ص  - 2

231 - (791. ) 
 مسلم ، صحي  مسلم ، كتاب ص ة المسافرين ولصرها ، باب فضل لراءة القر ن وسورة البقرة ، - 3
 ( . 804) - 252، حدير رلم 192ص  
 . 2946، حدير رلم: 196، ص5رمكي، جالترمكي ، سنن الت  - 4

 ولال الترمكي:"هكا حدير حسن صحي  لريب، يستررب من حدير أبي بردة عن عبد هللا بن عمرو".
 . 8011، حدير رلم: 276باب في كم يقرأ القر ن، ص -، كتاب فضا ل القر ن 7والنسا ي، سنن النسا ي، ج

مسحن  الح ارم  المعحروف بحـ برن الفضرل التميمري السرمرلندي، ، أبو محمد عبد هللا بن عبرد الررحمن  ال ارم  - 5
، تحقيرو:  3517،  حدير رلم  2180باب في ختم القر ن ، ص -، كتاب فضا ل القر ن  4، ج )سنن ال ارم (

 م(. 2000 -هـ  1412) 1حسين سليم أسد الداراني ، دار المرني للنشر والتو يع/ السعودية ، ط
 وهو مولوح على أنس . ،ولال المحقو : إسنادن صحي 

              ،  2180بررررراب فررررري خرررررتم القرررررر ن ، ص -ر ن ، كتررررراب فضرررررا ل القررررر 4الررررردارمي ، سرررررنن الررررردارمي ، ج - 6
 . 3518حدير رلم 

 لال المحقو : إسنادن صحي  إلى عبدة بن أبي لبابة .
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بيىت ى ب السىفر إلىابحن علىى اسىتي: "واتفىق علمىاء المسىلم)رحم، هللا(وقال ابن تيمية 

والىىىىدعاء والىىىى كر وقىىىىراءس القىىىىرآن  سمشىىىىروعة فيىىىى،: كالصىىىىالال المقىىىىدس للعبىىىىادس

"عتكافواال
1.ْ

 اصىىة لمىىن  وويَعةىى ج األرىىر ويجىىاعف فىىي المسىىجد األقصىىى ببركىىة مكانتىى، وقدسىىيت،

من الصالس وقراءس القرآن والىدعاء  اغتن  وروده في ه ا المكان وأشغل، بطاعة هللا 

ىولج يَىا َربك عن هجر القرآن الكري  حيىث قىال :  وال كر و وقد ن ى هللا  َوقَىاَل الَرسج

ىورإَِن قَُوِمي اتََخ جوا هَىَ ا اُلقجىُرآَن   ا  َمُ جج
2

و ويكىون هجىره بتىرك قراءتى، و تمى، وعىدم 

رىد فيى، المسىل  و تم، في، أرر عةي  في أي مكان يوتدبره والعمل ب، و فقراءس القرآن 

لمسارد الثالنة التي تشىد في ا وأكثر استحبابا   و فتكون قراءس القرآن و تم، أعة  أررا  

 والتي من ا المسجد األقصى المبارك . وإلي ا الرحال

فعن أبي مجلز قال: كانوا يستحبون لمن أتى المسارد الثالنةو أن يخت  ب ىا القىرآن قبىل 

و ومسىىجد بيىت المقىىدسو كمىىا روي عىىن أن يخىرجو المسىىجد الحىىرامو ومسىجد النبىىي 

  ب، القرآن.بي المعالى أن سفيان الثوري كان يختأ
3
  

وينطبىىق هىى ا علىىى سىىائر األعمىىال الصىىالحة كاالعتكىىاف والصىىالس والصىىدقة والصىىوم 

وال كر والدعاء والتجرع إلى هللا تعالى وطل  العل  وحجور مجالس، وغير  ل  مىن 

 أبواب الخير .

 

 

 

 



  

                                                           
 . 6،ص 27ابن تيمية ، مجموع الفتاوى، ج - 1
 . 30سورة الفرلان ، اآلية  - 2
، 318، ص تي   الراكا والسا   بأيكام المسحا  بكر بن  يد الجراعي الصالحي الحنبلي ،  ، أبو ال راع  -3

 م( .2004 -هـ 1425)1و ارة اضولاح والشؤون اإلس مية / الكويت ، ط
 .  288ال ركشي ، إع م الساجد ، صو

 . 234، ص 37والموسوعة الفقًية الكويتية ، ج
 .www.arablawinfo.com  واضحكام الخاصة ب  في الفق  اإلس ميجبر ، اضلصى المبار  و
 

http://www.arablawinfo.com/


153 
 

 

 

 ي البدع والمخالفات الفقهية التبع   المبحث الثاني :

 المسجد األقصى تتم يي                      

 ويشمل المطالب اآلتية:

 المطلب األول: تسميته ْرماا .

 ح والتبرك بحجارة المسجد األقصىالمطلب الثاني: التمس

 والصخرة المشرية .                   

 المطلب الثالث: الطواف ْول الصخرة المشرية.

 المطلب الراب : تقديس الحجة يي المسجد األقصى .

 : تقديس الحجة وحكم ا  ألولالفرع ا

: حك  زيارس المسجد األقصى للحاج بعد أداء مناس  الح  دون تعلق  الفرع الثاني

 للزيارس بالمناس 
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                    لفاااات الفقهياااة التاااي تاااتم يااايالبااادع والمخا بعااا  المبحاااث الثااااني:

 المسجداألقصى

وتنتشىىر المخالفىىات الشىىرعية فىىي  والبىىدع عنىىدما يكثىىر الج ىىل بالىىدين وأحكامىى، تكثىىر 

سىىيما مىىا يتعلىىق باألمىىاكن المقدسىىةو وينطبىىق هىى ا علىىى المسىىجد  ال ومختلىىف األمىىور

والتىىىي سىىىيتعرل الباحىىىث  وبىىى، حيىىىث كثىىىرت البىىىدع والمخالفىىىات المتعلقىىىة واألقصىىىى

 و ولكن قبل الحديث عن ه ه المطال  ال بَد من التعري  على معنى البِدعة .ألبرزها

عَّ  أوالا   : البدعة لغة : من مادة بَّدَّ

فىي هى ا األمىر و ويقىول هللا  و فيقال : ما كان فالٌن بدعا   والبُِدعج : األمر ال ي يجفَعلج أوال  

  لسيدنا محمد   ت، : نبوَ  على الكفار ومنكدا   ردا 

سجلِ  ا  قجُل َما كجُنتج بُِدع ِمَن الرُّ
1
و والبدعة : ما استحدث في الدين وغيره .  

2
 

وهي كل مجحَدث رديد على غير مثال سابق 
3
 . 

 :   ثانياا : البدعة اصطلْاا 

 وهي فعل مىا لى  يع ىد فىي عصىر رسىول هللاِ 
 4

وال عىن و  أو مىا لى  يىرد عىن هللا  

وال عن أحد من فق اء الصحابة و وهي على نوعين : بدعة هىدى وهىي مىا  ورسول، 

وافقت مقاصد الشريعة و وبدعة لاللة وهي ما ناقجت مقاصد الشريعة 
5

  . 

والمراد في البدع التي سنستعرلى ا فىي هى ا المبحىث هىي بىدع الجىاللة التىي تخىالف 

 أحكام الشريعة ومقاصدها .

 

 

 

 



 

                                                           
 . 9سورة اضحقاح ، اآلية رلم :  - 1
 . 460، ص 1أنيس ، المعجم الوسيط ، ج - 2
 . 85للع  جي ، معجم لرة الفقًاء ، ص - 3

 . 103والجرجاني ، كتاب التعريفات ، ص 
أبو محمد عر  الردين عبرد الع ير  برن عبرد السر م برن أبري القاسرم برن الحسرن السرلمي   العز بن عب  السوم ، - 4

 ، راجع  وعلو علي : ط  عبد الرؤوح سعد، 204، ص 2، ج قواع  األيكام ف  مصال  األنامالدمشقي، 
 ( .م 1991 -هـ  1414ط )مكتبة الكليات اض هرية / القاهرة ، 

 . 85، معجم لرة الفقًاء ، ص للع  جي - 5
 .103والجرجاني ، كتاب التعريفات ، ص 
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  ْرماا المطلب األول : تسميته 

اإلعالميىين كثيىر مىن النىاس حتىى بعىض الىدعاس و من األ طاء الشىائعة المتداولىة عنىد

جد اإلبراهيمىي فىي والكتاب عندما يتطرقون إلى الحديث عن المسجد األقصى أو المس

 الحرم الشريف أو الحرم اإلبراهيمي .الخليل يسمون، 

ة و والحرمىىان: حىىرم مكىىة فإنىى، يىىراد ب ىىا حىىرم مكىى ووكلمىىة الحىىرم : بىىالفتح إ ا أطلقىىت

وحرم المدينة
1
 . 

آمنا   أول  يروا أنا رعلنا حرما  يقول هللا تعالى: 
2
قال عبد الرحمن بن زيىد: هىي مكىة  

أمنىىوا فيىى، مىىن السىىبي  آمنىىا   أي رعلىىت ل ىى  حرمىىا  وهىى  قىىريش أَمىىن   هللا تعىىالى في ىىا "

والغىىارس والقتىىل 
3
حّرمنىىا علىىى النىىاس سىىف  الىىدماء فيىى،و ومنعنىىاه  مىىن أن  أي بلىىدا   و

نا على أهل، من أن يصيب   ب ا غارس أو قتل أو سباءيتناولوا سكان، في، بسوءو وأمّ 
4
 و

وال يجتَعَرلج ل، ووينَمن من استجار ب ا ووقجاه فال يقاتل أهل ا وفحك  هللا بتحريم ا
5
. 

أن ": عن النبىي  فعن عبد هللا بن زيد وورد تحري  المدينة في الحديث الشريف و 

إبراهي  حَرم مكة ودعا ل او وحَرمتج المدينة كما حرم إبىراهي  مكىةو ودعىوتج ل ىا فىي 

لمكة" مدها وصاع ا مثل ما دعا إبراهي  
6
. 

وعلي، فىإن النبىي )عليى، الصىالس والسىالم( حىرم المدينىة كمىا حىرم إبىراهي  مكىةو ف ىي 

وال ينفىر صىيدها  وإلى يوم القيامةو وال يجوز أن يقطع شىجرهاحرام بحرمة هللا تعالى 

كمكة
7
 . 

وأما المسىجد األقصىى فىال  و فب ل  نبت تسمية الحرم لبيت هللا الحرام ومسجد النبي 

و فالمسىىجد االقصىىى نالىىث المسىىارد بالفجىىل ولىىيس  يورىىد دليىىل علىىى تسىىميت، حرمىىا  

 بالحرمة .

 وال ببيىىت المقىىدس مكىىان يسىىمى حرمىىا   ولىىيس: " )رحمىى، هللا(يقىىول اإلمىىام ابىىن تيميىىة 

بتربة الخليل" 
8
باتفىاق و وال يسمى هو وال غيره حرما   

9
و وإنمىا الحىرم بمكىة والمدينىة 

  اصة.

                                                           
 . 157للع  جي ، معجم لرة الفقًاء ، ص - 1
 . 67سورة العنكبوت ، اآلية  - 2
 ( .364-363، ص) 13القرطبي ، الجامع ضحكام القر ن ، ج - 3
 . 601، ص 19الطبري ، جامع البيان ، ج - 4
 . 43، ص 4ابن حجر العسق ني ، فت  الباري ، ج - 5
ن( ،  -، كتراب البيروع  2البخاري ، صحي  البخراري ، ج - 6 براب بركرة صراع النبري )صرلى هللا علير  وسرلم ومردَّ

 . 2129، حدير رلم  25ص
 كة ،باب فضل المدينة  ودعاء النبي صلى هللا علي  وسلم فيًا بالبر -ومسلم ، صحي  مسلم ، كتاب الحج 

 ( .  1360) - 454، حدير رلم  335ص  
 . 134، ص 9النووي ، المنًاج شرح صحي  مسلم بن الحجاج ، ج - 7
 .14، ص  27ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ، ج - 8
 . 514، ص 6ابن عثيمين ، الشرح الممتع على  اد المستقنع ، ج - 9
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نزاع بين العلماء -ال ي بالطائف  -وفي وادي وّج  
1
. 

عند أحد من علماء المسلمين فإن الحىرم  وأما ما سوى ه ه األماكن الثالنة فليس حرما  

عىن هى ه  ول  يحرم هللا صىيد مكىان وقطىع نباتى،  اررىا   وما حرم هللا صيده وقطع نبات،

األماكن الثالنة
2
. 

إطالق اسى  الحىرم إال علىى الحىرمين حىرم مكىة  فمن غير الصحيحوبناء على ما تقدم 

 يصىىحفىىال  واإلبراهيمىىيوحىىرم المدينىىة و أمىىا المسىىجد األقصىىى المبىىارك أو المسىىجد 

بىىالمعنى الفق ىىي  و ف ىى ه التسىىمية بدعىىة ومخالفىىة شىىرعية ال أصىىل ل ىىا تسىىميت ما حرمىىا  

 االصطالحي
3
 . 

أو نالىث الحىرمين  قول   : الحرم عىن المسىجد األقصىى ككالم الناس  من نسمع، ما اأم

و وه ا يىوه  بعىض النىاس أنى، حىرمو ولكىن الصىواب أن تقىول: نالىث فكل، ال صحة ل،

المسجدين و يعني المسارد التي تشد إلي ا الرحال. 
4

 

هىو المعنىى اللّغىوي أي مىا ال يحىّل   وما يقصىده النىاس عنىد إطالق ى  لفىظ الحىرملكن و

انت اكىى، ومىىا يحميىى، الّررىىل ويىىدافع عنىى، و وهىىو اسىى  مىىن االحتىىرام والم ابىىة 
5

لقولىى، ه 

ْلَاُ ِْعن اَدْرَبِّا ِْْتعالى: اره ْاللَّاِ ْفَاُواَوَْ يا  ِِ ْيُاَعظِّم ُْحُرَماا َذِلَ َْوَمن 
6
 و فيقىال حىرم الّررىل زورتى، 

أي ما يقاتل عن، ويحمي، وال يحل انت اك، و ويقال أيجا  حرم الجامعىة وحىري  البيىت و 

وم ابتى، والىدفاع فإطالق لفظ الحرم على المسجد األقصى ب  ا المعنىى و أي احترامى، 

 عن، وحرمة االعتداء علي، .

فال بد من توعية المسلمين فىي هى ا األمىر حتىى يسىموا األسىماء بمسىميات ا الصىحيحةو 

فىىال يقعىىوا فىىي مىىا يخىىالف الشىىرع و مىىع العلىى  أن عىىوام المسىىلمين الىى ين يطلقىىون هىى ه 

يقصىدون  التسمية على المسجد األقصىى ال يقصىدون بى ل  تحىري  مىا أحىل هللا و وإنمىا

و وهى ا ال يىنقم مىن  لكنى، لىيس حرمىا   و س ومعةّىتعةي  المسجد األقصى و ف ىو مقىدّ 

 فجل، وقدسيت، وأهميت، وشد الرحال إلي، ومجاعفة أرر الصالس واألعمال الصالحة 

. في،

 

 

                                                           
 .346، ص2، ج الجحيمالتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب ، ابن تيمية - 1
 . 15، ص  27ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ، ج - 2
 . 515، ص 6ابن عثيمين ، الشرح الممتع على  اد المستقنع ، جو
 . 52عفانة ، المسجد اضلصى المبار  فضا ل وأحكام و داب ، ص - 3
 . 215، ص 7، ج الشرح الممتع على  اد المستقنعابن عثيمين ،  - 4
 . 157، معجم لرة الفقًاء ، ص  جي علل - 5
 . 30سورة الحج ، اآلية  - 6
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                          المطلب الثاني: التمسح والتبرك بحجارة المسجد األقصى 

 والصخرة المشرية

شىىاعت بعىىض المخالفىىات الشىىرعية والبىىدع  ىىالل زيىىارس المسىىلمين للمسىىجد األقصىىى 

سىىيما حجىىارس قبىىة  ال وبحجارتىى،والتىىي من ىىا مىىا يتعلىىق بالتمسىىح والتبىىرك  والمبىىارك

و وقىد سىاعد فىي  لى  مىن كتبىوا فىي فجىائل بيىت المقىدس والمسىجد األقصىى الصخرس

أنىىر فىىي نفىىوس العامىىة باعتمىىاده  علىىى أحاديىىث لىىعيفة وأحاديىىث مولىىوعة ه ممىىا 

 فصاروا يتمسحون بالصخرس ويقبلون ا ويقدسون ا.

أن يأ ى  حفنىة مىن تىراب المسىجد األقصىى ويرسىل ا إلىى  النىاس بعضوبلغ األمر في 

أقارب، في الخارجه ليتمسحوا ويتبركىوا ب ىا
1

وصىل األمىر بأحىد األشىخاص وهىو و بىل 

من حجارس المسجد األقصى  سرق حجرا  بل ي ونفس، من الدعاس ول، أتباع أن يجُخِرجَ  دُّ عج يَ 

المبارك ويسلم، ألحد الحكام  ىارج فلسىطين
2

ه للتمسىح بى، بىدل أن يعىد العىدس ويجىيش 

 الجيوش لتحرير المسجد األقصى من أيدي الغاصبين. 

والتبرك ينبغي أن يقوم على دليىل شىرعي يىدل علىى رىواز التبىرك بى، و أمىا إ ا اعتقىد 

ي شيء لى  يىرد فيى، دليىل شىرعي ف ى ا تبىرك محىرم ه ألن المسل  أن هللا رعل البركة ف

سىنة و وألنى، رعىل مىا لىيس بسىب  سىببا و  في، إحداث عبادس ال دليل علي ىا مىن كتىاب أو

ف و من الشرك األصغر ه وألن، يندي إلى الوقوع في الشرك األكبر
3
 . 

أنى، كىان يسىتل  الىركنين اليمىانيين و فعىن سىال  بىن عبىد هللا  وقد ورد عن رسىول هللا 

يسىىتل  مىىن البيىىت إال الىىركنين  لىى  أر النبىىي  »( قىىال: رلىىي هللا عن مىىاعىىن أبيىى، )

«يمسىىح » وفىىي روايىىة مسىىل  بلفىىظ « اليمىىانيين
4
و واسىىتالم الىىركن أو الحجىىر األسىىود  

لمس، باليد 
5
 . 

                                                           
 .54عفانة ، المسجد اضلصى المبار  ، ص - 1
، تسجيل صوتي لمكالمة بين ص ح الردين إبرراهيم أبرو عرفرة ومفتري سروريا أحمرد بردر الردين بموقا يوتيو - 2

   https://www.youtube.com/watch?v=fnoZHtLCcfE اآلتي: العنوانحسون على 
مولررع ودوريررة تخررتص بقضررايا الفرررو والمرركاهب المعاصرررة فرري العررالم اإلسرر مي والرافضررة  وموقححا الراصحح ،

و الفكريرة والتاريخيرة ، وهرو يتكرون خصوصاَ لما لًا من نشاط كبير وخطير ، وتركر  علرى المحراور السياسرية 
  http://www.alrased.net ية ، وأبواب متنوعة لير دورية . من دورية إلكترونية شًر

، مؤسسرة  155، ص1، ج تحاب التوييح إعانح  المسحت ي  بشحرح ك صال  بن فرو ان برن عبرد هللا،،  ال وزان - 3
 م( .2002هـ 1423الرسالة ، ط )
دار العصريمي  ( ،290،  289ص)تسح يا الع يح ة امسحومي ، ، عبد هللا بن عبد الع ير  برن حمرادة، وال برين 

 ، دون س.ط . 2للنشر والتو يع / السعودية ، ط
 .  1609، حدير رلم  378باب من لم يستلم إال الركنين اليمانيين ، ص -، كتاب الحج  1البخاري ، ج - 4

برراب اسررتحباب اسررت م الررركنين اليمررانيين فرري الطررواح دون الررركنين  -ومسررلم ، صررحي  مسررلم ، كترراب الحررج 
 ( .1267) -242، حدير رلم 312اآلخرين، ص

 . 45صللع  جي ، معجم لرة الفقًاء ،  - 5

https://www.youtube.com/watch?v=fnoZHtLCcfE
http://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=3109
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ل  غيرهماو فعن نافع عىن عبىد هللا بىن عمىر يستل  ه ين الركنين وال يست فكان النبي 

كىىىىان ال يسىىىىتل  إال الحجىىىىر والىىىىركن  َ َكىىىىَر أن رسىىىىول هللا ( » رلىىىىي هللا عن مىىىىا)

«اليماني
1
 .

عبىىد هللا بىىن َسىىُرِرَس الحجىىر األسىىود عنىىد اسىىتالم، و فعىىن كىىان يجقبكىىل  وكمىىا ورد أنىى، 

وهللا إنىي ألقبّلى  و »قال: رأيت األصلع يعنىي عمىر بىن الخطىاب يقبىل الحجىر ويقىول: 

قبّلى  مىا  وإني أعل  أن  حجرو وأن  ال تجر وال تنفعو ولوال أني رأيىت رسىول هللا 

«قبّلت 
2
. 

 والصىىحابة الكىىرام )رلىىوان هللا علىىي  ( يتأسىىون برسىىول هللا  فكىىان سىىيدنا عمىىر 

 يلتزمون سنت، ويقفون عندها و فال يبتدعون وال يخىالفون و وقىد ورد عىن معاويىة و

( : لِىَ  رلىي هللا عن مىاأن، طاف بالبيت فجعىل يسىتل  األركىان كل ىا فقىال ابىن عبىاس )

يستلم ما ل فقال معاوية : ليس شيء مىن البيىت  ول  يكن النبي  وتستل  ه ين الركنين

 د كىان لكى  فىي رسىول هللا أسىوس حسىنةلقى :عباس و فقال ابنم جورا  
3
فقىال معاويىة  

صدقت"
4
. 

أن يزيىىد علىىى اسىىتالم الىىركنين الىى ين اسىىتلم ما  فلىى  يىىرَل ابىىن عبىىاس مىىن معاويىىة 

 . بما استلم، رسول هللا  ون اه عن  ل  و فالتزم معاوية  الرسول 

لحجر من الحجىارس إال بالتقبيل  ل  يأمر باالستالم إال للركنين اليمانيين وال فالرسول 

الحجر األسود
5
وال يجوز أن يقاس غير  لى   ووال بالصالس إلى بيت إال البيت الحرام و

إلىى غيىر البيىت العتيىق أو  بل  ل  بمنزلة من رعل للنىاس حجىا   وعلي، باتفاق المسلمين

صيام ش ر مفرول غير صيام ش ر رمجان وأمثال  ل 
6

 . 

                                                           
برراب اسررتحباب اسررت م الررركنين اليمررانيين فرري الطررواح دون الررركنين  -مسررلم ، صررحي  مسررلم ، كترراب الحررج  - 1

 ( .1267) -244، حدير رلم 312اآلخرين ، ص
 ،  367باب ما ككر في الحجر اضسود ، ص -، كتاب الحج  1البخاري ، صحي  البخاري ، ج - 2

 .1597حدير رلم 
 ، 313باب استحباب تقبيل الحجر اضسود في الطواح ، ص -كتاب الحج  ومسلم ، صحي  مسلم ،
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ال يسىىن اسىىتالم ا وال تعةيم ىىا بىىأي نىىوع مىىن  فصىىخرس بيىىت المقىىدس باتفىىاق المسىىلمين

ق الغىن  إلي ىا لى بح ا هنىاك وغيىر  لى  و ف ىو وُ أنواع التعةي  كالتمسح ب ا وتقبيل ا وسَ 

بدعة ال أصل ل، 
1
. 

بل ليس للصالس والدعاء عندها  صوصية على سائر بقاع المسجدو والصالس والدعاء 

للمسىىلمين أفجىىل مىىن الصىىالس والىىدعاء فىىي قبلىىة المسىىجد الىى ي بنىىاه عمىىر بىىن الخطىىاب 

عندها
2
أيىن تىرى أن  :"سمعت عمر بىن الخطىاب يقىول لكعى  :ه فعن عبيد بن آدم قال 

فقال  وإن أ  ت عني صليت  لف الصخرس فكانت القدس كل ا بين يدي  :فقال لأصلي

فتقىدم إلىى القبلىة و  ولكن أصلي حيث صلى رسىول هللا  وال  لاهيت الي ودية :عمر

نىى  رىىاء فبسىى  رداءه فكىىنس الكناسىىة فىىي ردائىى، وكىىنس النىىاس وفصىىلى
3

و ولىى  يتمسىىح 

. وكىىىان عبىىىد هللا بىىىن عمىىىر إ ا أتىىىى المسىىىجد  "بالصىىىخرس وال قبّل ىىىا وال صىىىلى عنىىىدها

األقصى يصلي في، وال يأتي الصخرس وكى ل  غيىره مىن السىلف
4

. وكى ل  حجىرس نبينىا 

 و ررىىل صىىالح: ال يسىىتح  وحجىىرس الخليىىل وغيرهمىىا مىىن المىىدافن التىىي في ىىا نبىىي أ

تقبيل ا وال التمسح ب ا باتفاق األئمةه بل من ي عن  ل 
5
. 

 فينبغي للمسل  أن يلتزم سنة نبي،  فال يستل  إال ما استل  وال يقبّل إال ما قبّل ه وعلي، 

 فال يجوز للمسل  أن يتمسح أو يتبرك أو يقّبل أي حجر أو مكان غير ه ين الركنين.

وال سىتل  وال يقبّىل الىركنين اآل ىرين وال يبىن حنبىل )رحمى، هللا (: "ام أحمىد يقول اإلمى

فن التىىىىي في ىىىىا األنبيىىىىاء وال غيرهىىىىا مىىىىن المسىىىىارد والمىىىىدا وصىىىىخرس بيىىىىت المقىىىىدس

، أو ولىىىو كانىىىت أحجىىىار الكعبىىىة أو القبىىىر المشىىىّرف أو رىىىدار حجرتىىىو 6والصىىىالحون"

و والتعةىي  تعةىي التقبيىل واالسىتالم ونحوهمىا و فىإن ستورهما أو صخرس بيت المقىدس

                                                           
   .135، ص  27ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ، ج - 1
الن حح  لشححرح المنت حح   قححا ق أولحح  ، منصررور بررن يررونس بررن صرر ح الرردين بررن إدريررس الحنبلررى ،  الب ححوت و

 م( .1993 -هـ 1414) 1، عالم الكتب ، ط 575، ص 1، ج المعروف بشرح منت   امرا ال
مناسحح  اليححج  ،اضشررقودري ن بررن الحرراج نرروح بررن نجرراتي بررن  دمأبررو عبررد الرررحمن محمررد ناصررر الرردي ،األلبححان و

   ، بدون س.ط.1، ط مكتبة المعارح،  60، ص والعمرة
 ( .136،  135، ص) 27ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ، ج - 2
 . 261، حدير رلم  370، ص 1اإلمام أحمد ، المسند ، ج - 3

األيا يحث المختحارة أو المسحتخرج محن األيا يحث المختحارة ممحا لحم عبد هللا محمد بن عبد الواحرد،  أبو الم  س ،
(، دراسة وتحقيرو: أ.د.عبرد الملر  برن عبرد هللا 350،351،  ص ) 1، جيخر   البخاري ومسلم ف  صيييي ما

 م( . ولال المقدسي : اسنادن حسن .  2000 -هـ 1420) 3بن دهيال، دار خضر / بيروت، طا
 ولال ابن كثير: إسنادن جيد .
 . 58، ص 7ابن كثير، البداية والنًاية ، ج

 . 346، ص 2ابن تيمية ، التضاء الصراط المستقيم ، ج - 4
 . 136، ص  27وابن تيمية ، مجموع الفتاوى ، ج

 . 136، ص  27ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ، ج - 5
امقنا  ف  ف   اممام أيم  بحن موسى بن أحمد بن موسى بن سالم الحجاوي المقدسي الصالحي،  أبو الن ا،  - 6

 المعرفة/ بيروت . دار، ( ، تحقيو: عبد اللطيح محمد موسى السبكي380،381، ص)1، جينبا
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 اص با  فال يجوز
1

علي ا من بنىاء ونيىاب كلى، مىن  و فتقبيل القبور وما يحي  ب ا وما

إ  أن تقبيل ىا علىى سىبيل التىديّن أو اعتقىاد حصىول  هالبدع المفجية إلى الشرك األكبىر

البركىىة بىىدون نىىم شىىرعي صىىحيح مىىن أكبىىر طىىرق الشىىرك ه فتجىىده  يسىىارعون فىىي 

ب واألحجىار ونحوهىا تقبيل القبىور واألعتىا
2

و فمىن يىزع  أن البركىة فىي التمسىح ف ىو 

حتى في المسارد الثالنىة تحصىل بالصىالس في ىاو ولىيس واه  و فالبركة بأداء الطاعة و 

.3بالتمسح بجدران ا وأرل ا

 وه ه المعتقدات الباطلة والسلوكيات الخاطَة ناتجة عن أسباب أهم ا: 

من فرعون وقوم، سىألوا  لما نجاه  هللا  ف اه   قوم موسى  الجهل بالدين : -1

، بىىدل أن يشىىكروا هللا )تبىىارك وتعىىالى( ويىىزدادوا نىىيعبدو هنبىىي   أن يجعىىل ل ىى  صىىنما

بِبَنِىي إُِسىَرائِيَل  َوَراَوُزنَىا مىن قائىل( : إلي،  وه ا عين الج ل و حيىث يقىول )عىزّ  تقربا  

فجوَن َعلَىى  أَُصىنَاٍم لَ جىُ  قَىالجوا يَىا مجوَسىى اُرَعىُل لَنَىا إِلَ  ىا َكَمىا لَ جىُ  اُلبَُحَر فَأَتَُوا َعلَى قَُوٍم يَُعكج

ُ  قَُوٌم تَُج َلجىوَن  تَبَىٌر َمىا هجىُ  فِيىِ، َوبَاِطىٌل َمىا َكىانجوا يَُعَملجىوَن ( 138)آلِ َةٌ قَاَل إِنَكج اَلِء مج إَِن هَىنج

ُ  َعلَى اُلَعالَِمينَ  (139) ُ  إِلَ  ا َوهجَو فََجلَكج قَاَل أََغُيَر هللَاِ أَُبِغيكج
4

هى ا  و ويسىاعد فىي انتشىار

الج ل  سكوت أهل العل و وتشجيع أهل البدع و والتقليد األعمى
5
. 

حيىىىث يبىىالغ بعىىض النىىاس فىىىي حىى  الصىىالحين ومىىىدح    الغلااو يااي الصااالحين: -2

 مات األولياء من تمسح وتوّسل ب ا وال بح عنىدهاو وصىوال  كما يفعل في مقا ووتقديس  

يقىول علىى المنبىر:  إلى تألي    كما فعلت النصارى و فعن ابىن عبىاسو سىمع عمىر 

ال تطرونيو كما أطرت النصارى ابن مىري و فإنمىا أنىا عبىدهو "يقول:  سمعت النبي 

فقولوا عبد هللا ورسول،
6

." 

 واإليمان ويتزعزع في النفوسو وتفقىد األمىة هويت ىاعندما يجعف التشبه بالكفار: -3

                                                                                                                                         أعمىىىى لعىىىادات اآل ىىىرين وتصىىىبح مقلىىىدس تقليىىىدا   ووتنب ىىىر بىىىالغرب تىىى وب شخصىىىيت ا

عىن أبىي سىعيد الخىدريو  وطقوسى  و فيتمسىحون كمىا يتمسىحونو فكمىا ورد وتقاليىده 

                                                           
، ج - 1 ْلِبيب  .15، ص2ال يلعي، تبيين الحقا و شرح كن  الدلا و وحاشية الشب

، 6ج  ،امعحوم ب وا ح  عمح ة األيكحام، سراج الدين أبو حفرص عمرر برن علري الشرافعي المصرري،  وابن المل ن
       ، تحقيررو : عبررد الع يرر  بررن أحمررد بررن محمررد المشرريق  ، دار العاصررمة للنشررر والتو يررع/ السررعودية ، 200ص
 م( . 1997-هـ  1417) 1ط
 . 200، ص 6ابن الملقن ، اإلع م بفوا د عمدة اضحكام ، ج - 2
المحِيا بالت نيح  التواحي  الرشحي  فح  شحرح التوييح  ، أبو عبد هللا خلردون برن محمرود برن نرروي ،  الي وي - 3

 ، دون م.ط .  56، ص لشب ال العني  
،  71ص ،نححور السححن  وظلمححال الب عحح  فحح  اححو  الكتححاب والَسححن  ، د. سررعيد بررن علرري بررن وهررح ،  ال يطححان و

 الريام ، دون س .ط . مطبعة سفير/
 (.140 -138سورة اضعراح ،  ية ) - 4
 . 57الحقوي، التوضي  الرشيد في شرح التوحيد ، ص - 5
برراب لررول هللا: )واككررر فرري الكترراب مررريم(،  -، كترراب أحاديررر اضنبيرراء2البخرراري ، صررحي  البخرراري ، ج - 6

 .3445، حدير رلم 368ص



161 
 

بىى راعو  بشىىبر و راعىا   لتتىبعن سىىنن الى ين مىن قىىبلك و شىبرا  : »قىال: قىال رسىىول هللا 

قلنا: يا رسول هللا آلي ود والنصارىل قىال: « حتى لو د لوا في رحر ل  التبعتموه 

«لفمن»
1
. 

عىىن تسىىاهل كثيىىر مىىن العلمىىاء فىىي روايىىة األحاديىىث  وهىىو نىىات  تعظاايم اآلثااار: -4

 الجعيفة والمولىوعة فىي فجىائل اآلنىار المكانيىة و فعىن نىافع أن عمىر بلغى، أن قومىا  

يأتون الشجرس فيصلون عندها فتوعده  ن  أمر بقطع ا فقطعت
2
 . 

يتبىرك  مكانيىا   لما أصبحت أنىرا   ويأمر بقطع شجرس بيعة الرلوان ف  ا سيدنا عمر 

لل ريعىة مخافىة الوصىول إلىى الشىرك  باعتقىاده   بعض المسلمين بالصالس عنده ه سدا  

 أن ا مباركة ومعةمة . 

مىن  ىالل وسىائل عديىدس  ويمكن تصحيح ه ه المعتقدات الباطلة والسىلوكيات الخاطَىة

 أهم ا :

بيىىان حقيقىىة التوحيىىد وتوعيىىة النىىاس بالوسىىائل المختلفىىة مىىن مىىواعظ ومحالىىرات  -1

 وندوات ووسائل التواصل الحديثة الممكنة . 

نشر العل  الصحيحو والتحري فيما ينقل وي كر من األحاديىث واآلنىارو وتوريى، مىا  -2

 صح من ا.

السىىيرعلى مىىن   السىىلف و والىىدعوس إلىىى المىىن   الحىىقه بالتمسىى  بالكتىىاب والسىىنة -3

 واألمر بالمعروف والن ي عن المنكر . والصالح

للى رائع المفجىية  سىدا   والغلو ومةىاهر التبىرك الممنىوع قىدر اإلمكىانإزالة وسائل  -4

لألصىنامو  )علي مىا السىالم( إلى الشرك و كما في تحطىي  سىيدنا إبىراهي  وسىيدنا محمىد

 للشجرس . للعجل و وقطع عمر بن الخطاب  وتحريق سيدنا موسى 
3
  

ال ي ال يندي إلىى لىرر أكبىر وفتنىة أعةى  مىن  وويت  ه ا من  الل التصرف الحكي 

 باب قاعدس: " درء المفاسد أولى من رل  المنافع". 

 

 وهللا أ عىل وأ عمل

 



                                                           
 ، 371باب ما ككر عن بني إسرا يل، ص -، كتاب أحادير اضنبياء2البخاري ، صحي  البخاري ، ج - 1

 . 3456رلم  حدير
 (.                          2669) -6، حدير رلم 678باب اتباع سنن اليًود والنصارى، ص -ومسلم ، صحي  مسلم ، كتاب العلم 

 . 448، ص 7ابن حجر ، فت  الباري ، ج - 2
 . 307والجبرين ، تسًيل العقيدة اإلس مية، ص

 . 57ص، التوضي  الرشيد في شرح التوحيدالحقوي ،  - 3
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 لث: بدعة الطواف ْول الصخرةالمطلب الثا

وركن عةىي  مىن أركان مىاو وهىو  ىاص فىي  والطواف أحد مناس  الح  والعمرس يجَعدُّ  

يأتي ا الناس مىن  والتي تندى مناس  الح  والعمرس في ا وبيت هللا الحرام بمكة المكرمة

وفي ا الركن  ووالسعي بين الصفا والمروس وكل ف  عميقو ففي ا الطواف بالبيت العتيق

وغيرها من المناس و وكل ا أعمال مخصوصىة فىي أوقىات  -الوقوف بعرفة  -األعة  

ز ب ىى ه وهىىو مكىىة المكرمىىة ومىىا حول ىىاو وهىىي تمتىىا ومخصوصىىة بمكىىان مخصىىوص

حتىىى المسىىجد  وومسىىجدها دون مسىىارد العىىال  والمناسىى  دون غيرهىىا مىىن بلىىدان العىىال 

عىىن المسىىجد األقصىىى والصىىخرس التىىي فيىى، ببيىىت  فجىىال   والنبىىوي فىىي المدينىىة المنىىورس

 المقدس.

يطوفىىون حىىول  وقىىد  كىىر لىىي أكثىىر مىىن شىىخم ممىىن أنىىق بىىدين   أن ىى  رأوا أشخاصىىا  

حسىام الىدين عفانىة :" وقىد شىاهدت بىأم  .الصخرس في مسىجد بيىت المقىدسو ويقىول أ.د

عينىىي عنىىدما كنىىت طالبىىا  فىىي المدرسىىة الثانويىىة الشىىرعية مجموعىىة مىىن النسىىوس يطفىىن 

وكان  ل  في ش ر رمجان وفي يوم رمعة" وبمسجد الصخرس
1
 والطواف بالصخرس  و

مورودس إلى وقتنا الحالر زالت الو وبدعة  كرها عدد من العلماء
2
. 

      وقىىىد زعىىى  الكىىى ابون والمررفىىىون أن عبىىىد الملىىى  بىىىن مىىىروان بنىىىى قبىىىة الصىىىخرس ه 

ليحىىول بىىين أهىىل الشىىام وبىىين الحىى  إلىىى الكعبىىة ه لىىيح  النىىاس إلي ىىا ويطوفىىون ب ىىا
3

و 

بحىىىديث "ال تشىىىد الرحىىىال إال إلىىىى نالنىىىة مسىىىارد" احتجارىىىا  
4

           و واسىىىتندوا فىىىي  لىىى  

إلى رواية المنر  اليعقوبي
5
 ه  التي ت كر منع عبد المل  أهل الشام من الح  و

                                                           
 .53عفانة ، المسجد اضلصى المبار  ، ص - 1
 . 243، ص 4ابن الحاج ، المدخل ، ج - 2
 .60، ص مناس  الحج والعمرة ،اضلبانيو

 .53وعفانة ، المسجد اضلصى المبار  ، ص
 .320شراب، بيت المقدس والمسجد اضلصى، ص - 3
 .10، صسبو تخريج  - 4
: هو أحمد بن أبي يعقوب إسحاو بن جعفر بن وهب بن واض  ، مولى بني هاشرم ، مرؤر، شريعي  اليع وب  - 5

إمامي ، كان يعمل في كتابة الدواوين في الدولة العباسية حتى لقب بالكاتب العباسي ، وهو رحالة جررافي جراب 
وترراريخ اليعقروبي ، تروفي سررنة  البلردان اإلسر مية وكترب عنًررا ، مرن كتبر  : كتراب البلرردان ، أخبرار اضمرم السرابقة

وهرو مرجرع لكثيرر مرن  ،هـ ، وكتاب  تاريخ اليعقوبي يمثل االنحراح والتشروي  فري كتابرة التراريخ اإلسر مي284
المستشرلين الكين طعنوا في التاريخ اإلس مي وسيرة رجال  ، وليس لكتاب  ليمرة مرن العلميرة ؛ ضنر  يرلرب علير  

 نما توثيو علمي ، وكتب من  اوية نظر ح بية . القصص واضساطير والخرافات دو
، دار برن الجو ي/السرعودية،  (473،468ص)،  من ج كتاب  التحاريل امسحوم د.محمد بن صامل ،  السلم  ،

 . (هـ 1418) 2ط
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الزبير ألن ابن
1
يأ  ه  إ ا حجوا بالبيعة و فبنى ل   قبة الصىخرس ه لتقىوم مقىام الكعبىة  

ويطىىوف النىىاس حول ىىا 
2

و وهىى ا كىى ب صىىراح ه فحىىديث "ال تشىىد الرحىىال" ال يعطىىي 

عىرج من ىا إلىى السىماءو  و ول  يثبىت أن الرسىول  الصخرس أي فجل أو  صوصية

ول  يجع د عن عبد المل  بن مروان أن يتجرأ علىى هللا فيحىول قبلىة المسىلمين عىن بيىت 

عىن  صىوم،.  فجىال   وهللا الحرامه ولََما سكت عن  ل  تتمىة الصىحابة وكبىار التىابعين

وهىي  وديىاره  وكيف يستطيع عبىد الملى  بىن مىروان أن يمنىع أهىل الشىام مىن مغىادرس

وال يورىىد رىىوازات سىىفر و ولىىيس هنىىاك شىىرطة حىىدود تمنىىع مىىن  ومتراميىىة األطىىراف

الخىىروج و بىىل لىىيس هنىىاك حىىدود فاصىىلة بىىين الشىىام وبىىاقي األمصىىارو عىىدا أن بدعىىة 

الوقوف عند الصخرس يوم عرفة أو الطواف حول ا بدعة متأ رس
3

  . 

والمسجد األقصى وسائر المسارد ليس في ا ما يطاف بى، و فىال يجىوز  فمسجد النبي 

وال بغيىىر  لىى  مىىن مقىىابر األنبيىىاء والصىىالحين وال  ألحىىد أن يطىىوف بحجىىرس النبىىي 

وال بالقبة التي فوق ربىل عرفىات وأمثال ىا و فلىيس فىي األرل  وبصخرس بيت المقدس

مكان يطاف ب، سوى بيت هللا الحرام
4
. 

فعىن  عن اتخا  قبور األنبياء والصالحين مسارد يصلى عنىدهاو  وقد ن ى رسول هللا

لعىن »في مرلى، الى ي لى  يقى  منى،:  قال رسول هللا  ( قالت:رلي هللا عن اعائشة )

«هللا الي ود والنصارى اتخ وا قبور أنبيائ   مسارد
5

و فإ ا كىان هى ا الى م العةىي  فىيمن 

فكيف بالطواف عنده  اتخ  مولع القبر مسجدا  
6
و وك ل  بالطواف عنىد صىخرس بيىت  

 المقدس .

                                                           
 ، ربكرا ويكنرى أبر ،عبرد العر ى برن لصري : هو عبد هللا بن ال بير بن العوام بن خويلد برن أسرد برن ابن الزبير - 1
        م  أسماء بنت أبري بكرر الصرديو ، كران عبرد هللا برن ال بيرر أول مولرود ولرد فري اإلسر م فري المدينرة المنرورة، وأ

فسمان عبد هللا وحنك  بتمرة مضرًا ثم أدخلًا فان ، ألام بمكرة تسرع سرنين  ولدت  أسماء بقباء ، فجاءت ب  النبي 
 هـ. 72وعلم الناس مناسكًم ، بويع ل  بالخ فة بعد موت ي يد ، حوصر بمكة ولتل  الحجاج سنة 

الطب حال الكبحرى ال حز  ، أبو عبد هللا محمد بن سعد بن منيرع الًاشرمي برالوالء، البصرري، البرردادي ،  ابن سع 
]الطبقة الخامسة في من لبم رسول هللا صرلى هللا علير  وسرلم ، وهرم أحردار اضسرنان   المتمم لطب ال ابن سع 

 ( ، تحقيو: محمد بن صامل السلمي، مكتبة الصديو / الطا ح،93،   68،  50،  33، 30، ص ) 2ج
 .م( 1993 -هـ  1414) 1ط
تحقيرو :  (،178 - 177، ص) 2، جتاريل اليع وب  ، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن واض  ، اليع وب  - 2

 م( .2010 -هـ 1431) 1عبد اضمير مًنا ، شركة اضعلمي للمطبوعات / بيروت ، ط
 (.324 - 323شراب، بيت المقدس والمسجد اضلصى، ص) - 3
  .10، ص 27مية ، مجموع الفتاوى ، جابن تي - 4

، األمر باالتبا  والن   عن االبت ا  -ي ي   السن  والب ع  ، ج ل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، والسيوط  
 هـ( . 1409تحقيو: كيب بن مصري بن ناصر القحطاني ، مطابع الرشيد ، ط )، 145، ص 1ج
 .139رلم: ، حدير 326، صباب ماجاء في لبر النبي  -، كتاب الجنا  1البخاري، صحي  البخاري، ج - 5

              ، 129بنرررراء المسرررراجد علررررى القبررررور ، ص برررراب النًرررري عررررن -ومسررررلم ، صررررحي  مسررررلم ، كترررراب المسرررراجد 
 ( .529) -19حدير رلم: 

 . 263، ص 1المدخل البن الحاج ، ج - 6
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ن ىا نسىخت وتحولىت إلىى بيىت فإ ووعلى الرغ  من أن بيت المقدس كىان القبلىة األولىى

يطىاف بى، كمىا يطىاف  هللا الحرام و فال تصىح الصىالس إلي ىاو فكيىف بمىن يتخى ها مكانىا  

يسىوق إلي ىا والطواف بغير الكعبة لى  يشىرع، هللا بحىال وكى ل  مىن قصىد أن ل بالكعبة

غنما أو بقرا ليى بح ا هنىاك ويعتقىد أن األلىحية في ىا أفجىل أو يحلىق في ىا شىعره فىي 

العيىىد ليمكىىث في ىىا عشىىية عرفىىة و ف ىى ه األمىىور التىىي يشىىبك، ب ىىا بيىىت المقىىدس ببيىىت هللا 

حلق هي من البدع والجالالت  بح أو طواف أو الحرام من وقوف أو
1
. 

فال يجوز الطىواف  ورع الطواف إال بالبيت المعموروقد اتفق المسلمون على أن، ال يش

التىي فىي ربىل عرفىات وال غيىر وال بالقبىة  بصخرس بيت المقدس وال بحجىرس النبىي 

  ل .
2
   

مىن  لى   فالطواف بصخرس بيت المقىدس مىن أعةى  البىدع المحرمىة و ومىن فعىل شىيَا  

 أن ه ا قربة إلى هللا فإن، يستتابو  فإن تاب وإال قجتل معتقدا  
3
 . 

و وإن  ورسىول،  وعلي، فإن، ال يصح الطواف إال ببيىت هللا الحىرام كمىا شىرع هللا 

من البىدع  َعدُّ ت صخرس بيت المقدس أو غيرها يج سواء كان وأي طواف حول أي مولع

 المحرمة المخالفة للشريعة الغراء .               

 وهللا تعاىل أ عىل وأ عمل

 

                                                           
 . 11، ص 27ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ، ج - 1
  ،25ص ،امسوميِّ  الع ي ة َاو    ف  ال ُ س بيث َصخرة محمد، بن الرحمن عبد بن ناصر. د ،ال  ياو

 ، بدون س.ط.اإلس مية مشكاة مكتبة
 .  521، ص 4ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ، ج - 2

كشححف المخحح رال والريححاض المزهححرال لشححرح أخصححر عبررد الرررحمن بررن عبررد هللا بررن أحمررد الحنبلرري،  ، والبعلحح 
           ، دار البشرررررا ر اإلسررررر مية / بيرررررروت، العجمررررري: محمرررررد برررررن ناصرررررر تحقيرررررو، 330، ص1ج، المختصحححححرال

  . م(2002 -هـ 1423)1ط
، الروض المربا شرح زا  ، منصور بن يونس بن ص ح الدين ابن حسن بن إدريس الحنبلىالب وت و

خرج أحاديث : عبد القدوس  (،284-283ص)ومع : حاشية الشيخ العثيمين وتعليقات الشيخ السعدي، ، المست نا
 .ط . سمؤسسة الرسالة، بدون  -محمد نكير، دار المؤيد 

 . 210وعفانة ، اتباع ال ابتداع ، ص
 . (11، ص 27ج - 121، ص 26ج) ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ،  - 3

، تصحيي  ال حرو ال حرو  ومعح  ، أبو عبد هللا محمد بن مفلر  برن محمرد الرامينرى المقدسري الحنبلري، وابن م ل 
ة ، تحقيو :عبد هللا برن عبرد المحسرن التركري ، مؤسسر 111، ص 10لع ء الدين علي بن سليمان المرداوي ، ج

 م( .2003 -هـ 1424)  1الرسالة ، ط
 . 249، ص 10والمرداوي ، اإلنصاح في معرفة الراج  من الخ ح ، ج

، مطالححب أولحح  الن حح  فحح  شححرح غايحح  نبلرري ، مصررطفى بررن سررعد بررن عبرردن الدمشررقي الح  والسححيوط  الرييبححان
 م( . 1994 -هـ 1415) 2، المكتب اإلس مي ، ط 224، ص10ج المنت  ، 
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 المطلب الراب  : تقديس الحجة 

دأب بعض حجاج بيت هللا الحرام على زيارس المسجد األقصىى بعىد عىودت   مىن تأديىة 

فىي  أو ومناس  الحى   اصىة الجمعىة األولىى بعىد العىودس إن كىانوا مىن دا ىل فلسىطين

أقرب رمعة ممكنة إن كانوا من  ارر ا تحت عنوان تقىديس الِحَجىةو وكىأن الِحّجىة ال 

 وقد قسمت ه ا المطل  إلى فرعين: سوتكتمل مناسك ا إال بزيارس بيت المقد

 الفرع األول: تقديس الحجة وْكمها 

ورىد تال ومكة المكرمىةو وببيت هللا الحرام  إن مناس  الح  ترتب  ارتباطا  كليا  وكامال  

المسىجد  مىن في ىاومىا مىع المدينىة المنىورس بمكىة المكرمىة أي عالقة بين مناسى  الحى  

المسىىىجد  عىىىن المسىىىجد األقصىىىى ببيىىىت المقىىىدس أو فجىىىال   النبىىىوي وحجىىىرس النبىىىي 

اإلبراهيمي في مدينة الخليلو مع العل  بأن زيارس ه ه المسارد ل ا فجل وعلي ىا أرىرو 

   ه الزيارس بمناس  الح .لن تعلق ولكن دو

                قىىىىال : ولعىىىىل هىىىى ا الف ىىىى  الخىىىىاطئ نىىىىار  عىىىىن الىىىىزع  القائىىىىل بىىىىأن رسىىىىول هللا 

أبي إبراهي  في عام واحد د ل الجنة""من زارني فزار 
1
.   

بىل  ولىعيفصحيح وال  وال يعرف في كتاب و وه ا الزع  باطل ل  يرد عن النبي 

وزيىارس  فشاع عند العامة في الشىام فىي هى ه األزمنىة المتىأ رسو وولع، بعض الفجرس

  هوالمسىجد اإلبراهيمىي غيىر منكىرس و وإنمىا المنكىر مىا روو سيدنا إبراهي  الخليىل 

ال تعلىىق لزيىىارس الخليىىل بىىالح و بىىل تلىى  قربىىة و وعلىىى النبىىي محمىىد  وافتىىراء   كىى با  

ويى ه  فيىزور  وعليى، أن يقىدس  حجتى،فمستقلةو ومثل ه ا يةن  بعض العامة إ ا ح  

و وزيىارس القىدس مسىتحبةو وهى ا باطىل أيجىا   وويرى  ل  من تمام الحى  وبيت المقدس

 أعل لكن ا غير متعلقة بالح  وهللا 
2
. 

                                                           
، الآللححئ المنثححورة فحح  األيا يححث أبررو عبررد هللا برردر الرردين محمررد بررن عبررد هللا بررن بًررادر الشررافعيالزركشحح ،  - 1

، تحقيو: مصطفى عبد 15، حدير رلم172ص، 1جالمش ورة المعروف بـ )التِكرة ف  األيا يث المشت رة(، 
 م(.1986 -هـ  1406)1القادر عطا، دار الكتب العلمية/بيروت، ط

ِديرِ  لم يرون أحد من اهل اْلعلم ِباْلحا ْوُضوع وا  لاالا بعم اْلحفاظ ُهوا ما
ِوية ِفي  ا لاالا النَّوا كا كا ج ِفي شرأوا ْوُضوع الا واخر اْلحا ب ُهوا ما كة ًا  صل لاُ  .أح اْلُم

 . 15، حدير رلم 172، ص1ال ركشي، الآللئ المنثورة في اضحادير المشًورة ، ج
.   46، حرردير رلررم120، ص1ج، واضلبرراني ، سلسررلة اضحاديررر الضررعيفة والموضرروعة وأثرهررا السرريئ فرري اضمررة

 ولال اضلباني: موضوع . 
 .46، حدير رلم120، ص1اضلباني، سلسلة اضحادير الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في اضمة، ج

 . 277، ص 8النووي ، المجموع ، ج - 2
وعلير  اإلفصراح علرى ، امياحاح فح  مناسح  اليحج والعمحرة  أبو  كريا محيي الدين يحيى برن شررحوالنووي، 

( ، دار البشررا ر 468 - 467عبد الفترراح حسررين، ص )مرركاهب اض مررة اضربعررة وليرررهم لررـمسررا ل اإليضرراح علررى 
 م(.1994-ـ ه1414)2/ مكة المكرمة، ط المكتبة اضمداديةووت / بير اإلس مية

 ،  319، ص  3ج ن اي  الميتاج إل  شرح المن اج،، محمد بن أبي العباس أحمد بن حم ة، الرمل و
 =                                                                      ( .م1984هـ/1404دار الفكر/ بيروت ، ط )
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 قت على غيره و وكى ل  في ىا مجىاهاسفي ه ا الو افزيارس بيت المقدس ال  صوص ل 

لبيىت المقىدس بالكعبىة وتشىبي،ٌ  وللح  إلى البيىت الحىرام
1

ولىيس السىفر إليى، مىع الحى  و 

قربةو وقول القائل : قدس هللا حجت  قول باطل ال أصل ل، 
2
. 

مكة المكرمةو وتكون ه ه المناسى  ووعلى ه ا تندى مناس  الح  في بيت هللا الحرام 

أو فىي  وسىواء كانىت هى ه التتمىة فىي المدينىة المنىورس وكاملة ليست بحارة إلى أي تتمة

أو فىىي أي مكىان فىي العىىال  و وليسىت بحارىة إلىىى  وأو فىىي مدينىة الخليىل وبيىت المقىدس

ن تتىزامن زيىارس بيىت المقىدس مىع أداء مناسى  الحى  تقديس هنا أو هناك و وال يصح أ

 بقصد ارتباط ه ه الزيارس بالح  .

                 الفاارع الثاااني: ْكاام زيااارة المسااجد األقصااى للحاااج بعااد أداء مناسااك الحااو 

 دو  تعلق للليارة بالمناسك

فىي مكىة  عن زيارس الحاج للمسىجد األقصىى بعىد أداء المناسى  تحدث كثير من العلماء

ن ىا مسىنونةو ف ى ا الح و فقد قال رم ىور العلمىاء إتعلق للزيارس بمناس  المكرمة دون 

، الحىاج بعىد أداء المناسى  فيقىول:   فلىتكن مكىة مىن  ىرج فىإ ا"ابن الحاج المالكي يورك

 مىن فىر  فىإ ا و فيى، والصىالس مسجده وزيارس  النبي زيارس في وكليت، وعزيمت، نيت،

 أو المجىىاورس إمىا :أورى، نالنىة مىن يخلىو ال و لىى  ويريىده فيمىا يأ ى  فحينَى   زيارتى،

 إلىى السىفر يريىد ممىن كىان فىإن وطنى،و إلىى الررىوع أو واألقصىى المسىجد إلىى السفر

"في، مرغ  مستح   ل ف واألقصى المسجد
3
 . 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

فتويحال الوهحاب بتواحي  شحرح محن ج الطحوب ، سليمان بن عمر بن منصرور العجيلري اض هرري ،  وال ما= 
 ، دار الفكر ، دون م.ط . 487، ص 2، ج المعروف بياشي  ال ما

، 1ج،السنن والمبت عال المتعل ح  باألِكحار والصحلوال، محمد بن أحمد عبد الس م خضر الشقيري، واليوام ي
 دون م .ط. ار ال كر، ،   خليا هراسميم: ، تصحي 171ص

،  الباعحث علح  إنكحار البح   واليحوا ث، أبو القاسرم عبرد الررحمن برن إسرماعيل المقدسري الدمشرقي ،  وأبو شام 
 م( .1978 -هـ 1398) 1، تحقيو: عثمان أحمد عنبر، دار الًدى /القاهرة ، ط96ص

، تحقيو : أبو البخاري سعيد بن نصر بن محمد،  283، ص امب ا  ف  ماار االبت ا ، الشيخ علي ، ومي وظ 
 م( .2000 -هـ 1421) 1مكتبة الرشد / الريام ، ط

 . 145، ص 1اضمر باالتباع والنًي عن االبتداع، ج -السيوطي ، حقيق  السنة والبدعة  - 1
 ( .16، 15، ص )27ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ، ج - 2
مناسح  اليحج  ،حمرد ناصرر الردين، برن الحراج نروح برن نجراتي برن  دم، اضشرقودريأبو عبد الررحمن م ،األلبان و

 ، بدون س.ط.1، ط مكتبة المعارح،  60، ص والعمرة
 ( .243، 239، ص)4ابن الحاج، المدخل، ج - 3
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فمن األعمال التي يفعل ا الحاج والمعتمر بعد أداء فريجة الح  زيارس المسجد النبوي 

ألن ترك   ل ا وقد أتوا من أقطار بعيدس وقربوا الطاهر ه  الشريف وقبر رسول هللا 

)على نبينا تسن زيارس بيت المقدس وزيارس الخليل ك ل  وو من المدينة قبيح ردا  

وعلي، الصالس والسالم( لكن ا غير متعلقة بالح  
1
واستدلوا بحديث شد الرحال إلى  و

المسارد الثالنة 
2
 . 

مىىا يفعلىى، بعىىض المسىىلمين مىىن أهىىل فلسىىطين بىىأداء صىىالس الجمعىىة األولىىى فىىي  وكىى ل 

وأداء صىىالس الجمعىىة  والمسىىجد األقصىىى المبىىارك قبىىل انطالق ىى  إلىىى الحىى  أو العمىىرس

الثىة فىي بيىت هللا الحىرامو وأداء صىالس الجمعىة الث والثانية في المسىجد النبىوي الشىريف

دونمىا ارتبىاط هىى ا  وبى ل  تطبيىىق حىديث شىد الرحىىال إلىى المسىارد الثالنىىة  نصىدوقُ ويَ 

أو أن يكون رزءا  من ا و ف  ا العمل رائز ومشروع ه ففيى، تأكيىد  والعمل بمناس  الح 

ومكانت ىا العةيمىة فىي ديننىا  ووارتباط بعج ا بىبعض ةوأهمية ه ه المسارد الثالنعلى 

وعقيىىدتنا و وتعميىىق هىى ا الف ىى  وترسىىيخ، فىىي نفىىوس المسىىلمين ه للمحافةىىة علىىى هىى ه 

               ائىىىىىدين . المسىىىىىارد والىىىىىدفاع عن ىىىىىا وحمايت ىىىىىا مىىىىىن أطمىىىىىاع الغاصىىىىىبين وكيىىىىىد الك

 . وهللا تعالى أعلى وأعل 



َْْ َظَ  َ َميَْح  ْ َاظَضَْا ئ ْ ْلظ ْ   عَم َو َتَْوَا ئ مظ مَْا ئ  عَ ْ ِلَظ
3 

 وآحر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني



                                                           
الًيتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر، تحفة المحتاج في شرح المنًاج ومع  حاشية اإلمام عبد الحميد  - 1
 م( .  1983 -هـ  1357، المكتبة التجارية الكبرى / مصر، ط )144، ص4رواني ، جالش

 .277، ص8والنووي، المجموع، ج
 . 283، ص2الشربيني، مرني المحتاج، جو

 . 443، ص2والسيوطي الرحيباني ، مطالب أولي النًى في شرح لاية المنتًى، ج
 ولم يعثر الباحر على لول للحنفية في هكن المس لة .

 . 283، ص2الشربيني، مرني المحتاج، ج - 2
 . 36سورة الجاثية ، اآلية  - 3
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 الخاتمة :

،                   م علدددددم ادددددال و امرسودددددالد سالم  دددددلوا س ندددددبالحمدددددب ا عا النددددداللموا سال ددددد   سال ددددد

اللم دد ب امى ددم الممنلقدد    الفقهودد  كددالمحام الممواضددف فددخ سالسحدد  ال  ددالل  فددخ امددالم  دد  ف

 : و  اآلسالموصوالت النمالئج  ملالص السالح  إ المسالعك

 : النتائج:أولا 

رسوالئد  أس سعندب ع دول   كالرمد  النيومد  عندب   الم د ب امى دم المسدالعك س أ مو   -1

سلددم س ددو أ ، ددو نددالرخ   دد ب سضددف علددم امع س ،سب  ق ددالم     فهددو  ودد  (،)علددوهو ال دد م

صدلم   علود  )، س دو   د ح حسوسندال  حمدب إلوهدال القسلموا سناللد  الم دال ب المدخ  ادب ال حدال 

ال ي  هفو إلو  ىلدوا الم دلموا فدخ النداللو س نادبو، س دو أع  المحاد  سالمناد ، فهدو  (س لو

    سط  بيننال سعقوب نال.

، س ىس  ال خ   فح د  ممدال ييدا الدسن  اللم  ب امى م ال ال ف القسلخ أ لوس المق ود -2

سد  مالل دال ف القسلدخ سالم د ب الم ساردخ سالم د ب القدبيو سى ادمل  مودف الم دال ب المدخ فود ي ل 

سمددل  ددال داع علودد  ال ددوع  ، سالقسددالا سالمدد   ،ال ددخ  ، سال ددالحالت سامعسىدد  سالم ددال  

 . م الح   قبع  مالئ  سأع نٍ  سأع نوا دسرمالً  ق يسالً 

ام   إلدم  سي ل ، ا الف   سالنفل علم ال وادسيامل   ،و   ضالعفإ  أ   ال    ف -3

ف الح نالت، ساىم اف الد روا ، سم لك فنل الخو ات سعمل ال اللحالت فو  يضالع  ألف ص  

 سالمنالصخ فو  أعيو  رسالً فومال  وا  عبا الح  وا الا يفوا.

شدب ال حدال  إلدم الم د ب امى دم علم الم لموا  ا داال فل طوا أس فل طونوخ الخدالع   -4

ا دمطالعوا إلدم  لدك  المسالعك لل    سال  دال  فود ، س  السع د  سال دكنم فود  سالدبفالم عند   دال

ساغمنال ددالً لر دد  سالثددواا، سىطددف الط يددح أ ددالم المحملددوا أ   ؛ ا مثددال ً لمو ودد  النسددخ  ددسو ً 

عسا  خططال هو المهويبي .  ينف دسا فو  سيم ِّ

فنلدوهو أ  يممنندوا عدا ريدالع   ،سأ ال  ال يمنلدح  اللم دلموا  دا أ دل الدبس  الن  ود  سا  د  و 

سإضدفالد  الندبس د ائول سالمطسودف  دف عم اف  إى م ل ا هال؛ م   لك يؤدي إلم ا الم  ب ام

 للنفو  رحو  و  المقبس س ح ي  . علوهو أ  ينبوسا النب  علم امى م سفل طوا،  ل  عوم ش

م ا   ا مقسال  سا مب الع الح  وا الا يفوا سالم  ب امى دم  سدو  أس غدالئط فدخ الند اد  -5

 س وار  لك فخ السنوال  إ ا  ن ع غو   لك.
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صدد   ال مالعدد  فددخ الم دد ب امى ددم المسددالعك سالحدد  وا الادد يفوا  ال فددال  م ا دد  إعددالد   -6

 ،حفالظددالً علددم  وسدد   دد   الم ددال ب س وىو  ددال س لددك ؛ مهددوع النلمددالد  خدد ف عمددوم الم ددال ب

 س وال  ىو  الم لموا سإغالظ  أعبائهو. 

ي دور ارقطددالم ال ددفوف سعدبم ارميال هددال فددخ الم دد ب امى دم المسددالعك إ ا دعدد  الحال دد   -7

ممال  و حالصدل  دا  ندف الم دلوا  دا دادو  الم د ب، فو دلو  ادالع  ال دوع سعلدم  ،ل لك

  ا   علمهو      ا  الم سح مال   سلو   الل مالم.  ،ام واا

أ ال  ا لو ي مطف الوصو  إلم  وع الم  ب أس أ وا   فو لخ فخ أحوالد  بين  القدبس أس علدم 

فدد  ي ددور لدد  أ  يددا وو  إ ددالم الم دد ب امى ددم؛ لنددبم  ،أ وا هددال أس علددم الحددوا د المؤديدد  إلوهددال

دد ،سعددبم الماددال ب  أسال ددمالم ،ا  دال  ال ددفوف بسا سمدد لك صدد   فو ددلو   مالعدد  حوثمددال س  

ففخ  لك إظهالع الح ص علم شب ال حال  إلم الم  ب امى م ، ال من  إ ا  واف ت ش س هال

   اللم.سىب سىف أ   و علم    ن ،  سالنول  ا عبس  سإغالظم سحسو 

إ ا لدو يمندف  دالرف، أ دال الم دال ب الث ند   -فدخ الند اد -  مح  ص   النوبيا فدخ الم دلم  -8

 فم مح  ص   النوبيا فوهال؛ لمال لهال  ا الفضل سام   النيوو سالس م  س ن      ام الما. 

سلكدا فخ الم  ب امى م سعمدوم الم دال ب، ي مح  فخ ص   الضحم أ    لم ف ادح  -9

 دسرمال أ   كو  عالد .   لم  مالع  أحوالرالً ي ور أ  

  مح  امعمال  ال اللح  فخ الم د ب امى دم المسدالعك مالل د   سال دوالم سا عمكدالف  -10

 سى اد  الق آ  سامم  سص   النوب سا      ن   حٍج أس عم  .

الم د ب   فدخ ، سي دئد  أدا ر ع الم لو رد عاً يؤديد  فدخ الم د ب امى دم  ندووا رد ع إ ا  -11

 الح ام أس الم  ب النسوي الا يف.

أس   ا اماطالد الادالئن  عندب مثود   دا الندالس   دمو  الم د ب امى دم  داللح م الاد يف -12

الم د ب الحد ام  : مال  ال، ف  يو ب إ  ح  الم  ب ا   ا ومخ فخ الخلول  اللح م ا   ا ومخ

اللقمددل منلددح  فومددال ي الح  دد  أحكددالم ددا  سددح علوهمددالطلمددال ين س لددك ؛النسددويو الادد يف م دد بسال

 سغو   لك.   االال وب سأا  اللقط  سىطف س

 .ى م س بعار   مال فو  ىس  ال خ    ي ور المم ح سالمس ك  ح الع  الم  ب ام -13

سأي  دواف حدو  صدخ    ود  المقدبس أس   ي ح الطواف إ  حدو  الكنسد  الماد ف ،  -14

ب   اد.  ا السبم المح    سالمخالل   أي  وضٍف آا  ي ن   ف  للا ين  الغ و

سلو د   حال د  إلدم  ممد     ،أعمال  الحج  ؤدح مال ل  فخ  و    الح ام س ك  المك    -15

فخ المبين  المنوع  س  فخ  و  المقبس ممال يفنل  ن  الح ال   ندب أداد المنال دك يدا و  إلدم 

 الم  ب امى م  ق ب  قبيس الح  .
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 توصيات: ثانيا: ال
أ  يح ص الم لمو  داال فل طوا علم شب ال حال  إلم  و  المقدبس سإعمدالع   الل د    -1

وددب    ددالئغ ً  حمددم   يكددو  لقمدد ً  ؛سعمددل ال دداللحالت فودد  سال  ددال   ددوا  نسال دد  سالددبفالم عندد 

 الطال نوا.

س ضدالف  مالفد   ،حادب مدل الطالىدالت لمو   ا داادل فل دطوا ساالع هدال علدمأ  ينمل الم  -2

 س خلوص الم  ب امى م المسالعك  ا   انا امعباد. ،ال هود  ا أ ل  ح ي   و  المقبس

سأرد    يقم د  علدم المسدالرخ  ، وعو  الم دلموا  حدبسد   دالح  الم د ب امى دم المسدالعك -3

لمفويد  الف صد   سمدل  دال داع علود  ال دوع؛ ،المكادوف  الم قوف  فح  ،  ل يامل ال دالحالت

 عباد  محالسلمهو  ق وم   كالروالً أس ر الروالً.علم ام

مس ددو  الم ددلموا  المحكددالم الفقهودد  الخالصدد   اللم دد ب  أسصددخ النلمددالد سالخطسددالد سالددبعال   -4

س حددد ي  و  ددا  مالع ددد  السدددبم المح  دد  ماللمم دددح  ح الع ددد  س بعارددد   ،امى ددم المسدددالعك

 المخملف .س لك  ال مخبام س الئل ا ع م سا   ال   ،سالطواف حول  س قبيس الح  و  فو 

أسصددخ رف ددخ سالم ددلموا  دداللمدام امحكددالم الفقهودد  الخالصدد   اللم دد ب امى ددم المسددالعك  -5

سعنب الدباو  إلود  سالخد س   ند ؛  ،د فو و سالو س  اعال  ال نا ساآلداا النال   أننالد ريالع  

  .علم  كالرم  س وسم سحفالظالً  لانالئ      نيومالً 

ا  ال  البسعات أسصخ أصحالا النقالعات س االعيف السنالد سالمهنب وا سالسنوالئوا أ  ي نلوا  -6

 ال حو   غالي      ال  القسل  ا مقسال ً سا مب العاً.

 دا اد    مالفد  الم احل المنلومو طلس  فخ أسصخ سراع  الم  و  سالمنلوو الناللخ  موعو  ال -7

المنال ج البعا و   ا مو  الم  ب امى م المسالعك سأحكال   الفقهود ، سأسصدخ مد لك سراع دخ 

 .مالف   البس  الن  و  سا    و   ا   فخ لهبف مخ وص   ا ج سربسات لالثقالف  سا ع م 

، فمدال مدال  صدوا الً فود  فمدا    دلو س ،سأاود اً  ق دلو عدد  فمدال ىب مد   دا  د ا النمدل فهدو  هدب الم 

أ  ي رىندخ الحكمد   س وفوق ، س ال أاطدات فود  فمدا رف دخ س دا الادوطال ،  دالئ ً المدولم 

  فددخ الددبروال هدد  الكدد يو، سأ  أرمفددف  دد  سالم ددلمولو  سأ  ي نددل  دد ا النمددل االل ددالً  ،سال ددباد

 ساآلا  .

 

الصاحلات تتم بنعمته الذي واحلمدهلل
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 اآليات مسرد

 قال هللا )عز وجل(:

رقم 

 الصفحة
 الرقم يةنص اآل السورة رقم اآلية

 البقرة 58-59 39
 َها َحْيُث ِشْئُتْم َوِإْذ قُ ْلَنا اْدُخُلوا َهِذِه اْلَقْريََة َفُكُلوا ِمن ْ

 ... َرَغًدا
1 

  2َوَمْن َأْظَلُم ِمَّْن َمَنَع َمَساِجَد اللَّهِ  البقرة 114 3

اللَّهِ  َوْجهُ  فَ َثمَّ  تُ َولُّوا فَأَيْ َنَما َواْلَمْغِربُ  اْلَمْشرِقُ  َولِلَّهِ  البقرة 115 57 3 

  4بَ َلًدا َآِمًناَوِإْذ قَاَل ِإبْ رَاِهيُم َربِّ اْجَعْل َهَذا  البقرة 126 8

  5... َوِإْذ يَ ْرَفُع ِإبْ رَاِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَ ْيِت َوِإْْسَاِعيلُ  البقرة 127 8

 البقرة 142 57
ُهمْ  َما َلِتِهمُ  َعنْ  َوَّلَّ َها، َكانُوا الَِّت  ِقب ْ  رِقُ  َشْ امل لِلَّهِ  ُقلْ  َعَلي ْ

ْغِربُ  َ َوامل
6 

ِإميَاَنُكمْ  لُِيِضيعَ  اللَّهُ  َكانَ  َوَما البقرة 143 57 7 

َماءِ  ِف  َوْجِهكَ  تَ َقلُّبَ  نَ َرى َقدْ  البقرة 144 57 السَّ 8 

ِر الصَّاِبرِينَ  البقرة 155 19 َوَبشِّ 9 

135-

137 ،

139 

َوأَنْ ُتْم َعاِكُفوَن ِف اْلَمَساِجدِ  البقرة 187 10 

فَاقْ تُ ُلوُهمْ فَِإْن قَاتَ ُلوُكْم   البقرة 191 80 11 

َوأِتُّوا اْلَْجَّ َواْلُعْمرََة لِلَّهِ   البقرة 196 148 12 
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َكَمَثِل َجنٍَّة ِبَربْ َوٍة َأَصابَ َها َواِبٌل َفآَتْت أُُكَلَها ِضْعَفْيِ  البقرة 265 23 13 

4  ،8  ،

11 
96 

آل 

 عمران

 َل بَ ْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس َللَِّذي َة ُمَبارَكِإنَّ أَوَّ  ىً َوُهد اً بَِبكَّ
 لِْلَعاَلِميَ 

14 

78 200 
آل 

 عمران

اللَّهَ  َوات َُّقوا َورَاِبطُوا َوَصاِبُروا اْصِبُوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا 
...  15 

 النساء 59 71
َوأُوِل  الرَُّسولَ  َوأَِطيُعوا اللَّهَ  َأِطيُعوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا 

ِمْنُكمْ  اْْلَْمرِ 
16 

ِإنَّ الصَََّلَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنَي ِكَتابًا َمْوُقوتًا  النساء 103 95 17 

َسةَ   المائدة 21 22   18يَا قَ ْوِم اْدُخُلوا اْْلَْرَض اْلُمَقدَّ

 األنعام 160 77
يَِّئةِ  َجاءَ  َومن أَْمثَاهلَا عشر فَلهُ  بِاْلََْسَنة َجاءَ  من  بِالسَّ

...
19 

بَِبِِن ِإْسرَائِيَل اْلَبْحَر فَأَتَ ْوا َعَلى قَ ْوٍم ... َوَجاَوْزنَا األعراف 138-140 160 20 

ُر اْلَماِكرِينَ  األنفال 30 19   21َومَيُْكُروَن َومَيُْكُر اللَُّه َواللَُّه َخي ْ

ينِ  ِف  اْستَ ْنَصُروُكمْ  َوِإنِ  األنفال 72 80 ... النَّْصرُ  فَ َعَلْيُكمُ  الدِّ 22 

ْبُكْم َعَذابًا أَلِيًما  التوبة 39 80 ِإَّلَّ تَ ْنِفُروا يُ َعذِّ 23 

 التوبة 41 80
ِف  َوأَنْ ُفِسُكمْ  بَِأْمَواِلُكمْ  َوَجاِهُدوا َوثَِقاًَّل  ِخَفافًا اْنِفُروا 

... اللَّهِ  َسِبيلِ 
24 

 التوبة 105 11
 اْعَمُلوا َفَسيَ َرى اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنونَ َوُقِل 

...  
25 

تَ ْفرِيًقا بَ ْيَ ...َوالَِّذيَن اَّتََُّذوا َمْسِجًدا ِضرَارًا وَُكْفرًا وَ  التوبة 107 95 26 
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 التوبة 120-121 76
 َََمَْمَصةٌ  َوََّل  َنَصبٌ  َوََّل  َظَمأٌ  ُيِصيبُ ُهمْ  ََّل  بِأَن َُّهمْ  َذِلك 

...   
27 

ْرنَاَها بِِإْسَحاقَ  هود 71 9   28... َواْمرَأَتُُه قَائَِمٌة َفَضِحَكْت فَ َبشَّ

 إبراهيم 37 8
 َرب ََّنا ِإِّنِّ َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّيَِّت ِبَواٍد َغْْيِ ِذي َزرٍْع ِعْنَد

  ...بَ ْيِتَك 
29 

5  ،12 ، 

21 ، 32 ،

35 

 اإلسراء 1
 َامِ الَِّذي َأْسَرى بَِعْبِدِه َلْيًَل ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَْرَ  ُسْبَحان 

... 
30 

َوأَْوُفوا بِاْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُئوَّل اإلسراء 34 141 31 

  32َويَ ُقولُوَن َمََت ُهَو ُقْل َعَسى َأْن َيُكوَن َقرِيًبا اإلسراء 51 19

َناهُ   األنبياء 71 22  لِْلَعاَلِميَ  ِفيَها بَارَْكَنا الَِّت  اْْلَْرضِ  ِإَل  َوُلوطًا َوََنَّي ْ 33 

 األنبياء 72 9
 َنا َلُه ِإْسَحاَق َويَ ْعُقوَب نَاِفَلًة وَُكَلا َجَعْلَنا َوَوَهب ْ

 َصاْلِِيَ 
34 

 األنبياء 81 23
  ِْرِض الَِّت ِإَل اْْلَ  َوِلُسَلْيَماَن الرِّيَح َعاِصَفًة ََتْرِي بَِأْمرِه

...بَارَْكَنا ِفيَها
35 

 الحج 26 8
 بْ رَاِهيَم َمَكاَن اْلبَ ْيِت َأْن ََّل ُتْشرِْك ِب َشْيًئا َوِإْذ بَ وَّأْنَا ِِلِ

ْر   ...َوَطهِّ
36 

َوْلُيوفُوا نُُذوَرُهمْ   الحج 29 141 37 

ٌر َلُه ِعْنَد َربِّهِ َذِلَك َوَمْن يُ َعظِّْم ُحُرَماِت  الحج 30 156 اللَِّه فَ ُهَو َخي ْ 38 

 الحج 32 95
  َذِلَك َوَمْن يُ َعظِّْم َشَعائَِر اللَِّه فَِإن ََّها ِمْن تَ ْقَوى

اْلُقُلوبِ 
39 

  40َولَيَ ْنُصَرنَّ اللَُّه َمْن يَ ْنُصرُُه ِإنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعزِيزٌ   الحج 40 18
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ُه آيًَة َوآَويْ َناُُهَا ِإَل َربْ َوةٍ  المؤمنون 50 23 ... َوَجَعْلَنا اْبَن َمْرََيَ َوأُمَّ 41 

 الفرقان 30 152
 َوقَاَل الرَُّسوُل يَا َربِّ ِإنَّ قَ ْوِمي اَّتََُّذوا َهَذا اْلُقْرآَن

َمْهُجورًا
42 

َا أُِمْرُت َأْن أَْعُبَد َربَّ َهِذهِ  النمل 91-92 151 اْلبَ ْلَدِة الَِّذي َحرََّمَها... ِإَّنَّ 43 

  44َوَربَُّك ََيُْلُق َما َيَشاُء َوََيَْتاُر َما َكاَن هَلُُم اْْلِيَ رَةُ   القصص 68 21

أَوَََلْ يَ َرْوا أَنَّا َجَعْلَنا َحَرًما آِمًنا  العنكبوت 67 155 45 

اللَِّه أُْسَوٌة َحَسَنةٌ َلَقْد َكاَن َلُكْم ِف َرُسوِل   األحزاب 21 158 46 

 سبأ 18 23
 َنَ ُهْم َوبَ ْيَ اْلُقر  ظَاِهرَةً  ىً ى الَِّت بَارَْكَنا ِفيَها قُر َوَجَعْلَنا بَ ي ْ

... 
47 

ُقْل َما ُكْنُت ِبْدًعا ِمَن الرُُّسلِ  األحقاف 9 154 48 

  49ِعْنَدَها َجنَُّة اْلَمْأَوى ، ِعْنَد ِسْدرَِة اْلُمْنتَ َهى النجم 14-15 5

  50َوَأنَّ اْلَمَساِجَد لِلَّهِ  الجن 18 4

يُوُفوَن بِالنَّْذرِ   اإلنسان 7 141 51 

ْمِس َوُضَحاَها الشمس 1 115 َوالشَّ 52 

والضَُّحى الضحى 1 115 53 

ٌر ِمْن أَْلِف َشْهرٍ   القدر 3 76   54َخي ْ
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 واآلثدر احددث األ مسرد

 

 قدل رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم(:

 الصفحة طرف الحدث  الرقم

 12 أُتِيُت بِاْلبَُراِق، َوهَُو َدابَّةٌ أَْبيَُض َطِويٌل فَْوَق اْلِحَماِر..." " 1

 119 " أحب العمل إلى هللا ما داوم عليه صاحبه، وإن قل " 2

 151 " اْختِْمهُ فِي َشْهٍر ..." 3

 85 إَِذا أَتَْيتُُم الَغائَِط فاَلَ تَْستَْقبِلُوا القِْبلَةَ، َوالَ تَْستَْدبُِروهَا..." " 4

 33 إَِذا تَبَايَْعتُْم بِاْلِعينَِة ، َوأََخْذتُْم أَْذنَاَب اْلبَقَِر..." " 5

ُجُل اْلقُْرآَن بِنَهَاٍر،  6  151 َصلَّْت َعلَْيِه ..."َعْن َعْبَدةَ قَاَل: " إَِذا َختََم الرَّ

ْنيَا..." 7  29 " أَْربَُع َمَدائَِن ِمْن ُمُدِن اْلَجنَِّة فِي الدُّ

 82، 74، 28 أَْرُض اْلَمْحَشِر َواْلَمْنَشِر، اْئتُوهُ فََصلُّوا فِيِه..." " 8

 71 أطيعوني ما أطعت هللا ورسوله..." : "قول أبي بكر  9

 26 يََدِي السَّاَعِة: َمْوتِي، ثُمَّ فَْتُح بَْيِت الَمْقِدِس..." " اْعُدْد ِست ًّا بَْينَ  10

 3 أعطيت خمساًّ لم يعطهن  أحد من األنبياء قبلي..." " 11

اَلةَ... " 12  95 " أَْقبََل ِمْن نََواِحي اْلَمِدينَِة يُِريُد الصَّ

 151 أِلَْصَحابِِه ..." اًّ َشفِيعوا اْلقُْرآَن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَْوَم اْلقِيَاَمِة ؤاْقرَ "  13

ا أَنا فقد علمت أَنه اَل اْعتَِكاف إاِلَّ فِي ..." :" عن حذيفة  14  138 أمَّ

م مكة ودعا لها،" 15 مُت المدينة كما حرم..."أن إبراهيم حرَّ  155 وحرَّ

ا اْنَصَرَف..."" أَنَّ النَّبِيَّ  16  135 ، أََراَد أَْن يَْعتَِكَف ، فَلَمَّ

 135 ..." ، َكاَن يَْعتَِكُف الَعْشَر األََواِخَر ِمْن َرَمَضانَ أَنَّ النَّبِيَّ "  17

 30 أنت عرشي األدنى..." " 18

 126 لطعام صنعته فأكل ..." " أن جدته مليكة دعت رسول هللا  19
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اَل ثَاَلث" أَ  20  27 ..."اًّ ْنَذْرتُُكُم الدَّجَّ

 126 صلى في بيته سبحة الضحى ..." " أن رسول هللا  21

 116،122 " إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين..." 22

 29 اأْلَْنهَاُر أَْربََعةٌ َسْيَحاُن َوَجْيَحاُن َوالنِّيُل َواْلفَُراُت..." " 23

 93 " أنه جاء إِلَى َمْسِجٍد قَْد ُصلَِّي فِيِه..." عن أنس بن مالك  24

 115 ُخلَِق كلُّ إنسان من بني آدم على ستين وثالثمائة..." إنه " 25

 92 " أَيُُّكْم يَتَِّجُر َعلَى هََذا؟..." 26

 4،24 ..." أيُّ مسجٍد ُوضع في األرض أول؟"  27

 159 قال عمر بن الخطاب لكعب:" أين ترى أن أصلي؟ ..." 28

 121 بصيام ثالثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى..." " 29

 26 "بَْينَا أَنَا نَائٌِم إِْذ َرأَْيُت َعُموَد اْلِكتَاِب اْحتُِمَل ِمْن تَْحِت َرْأِسي..." 30

ٍد بِيَِدِه لَهَُو أََشدُّ ..." " 31  151 تََعاهَُدوا هََذا اْلقُْرآَن، فََوالَِّذي نَْفُس ُمَحمَّ

وا بِي، َوْليَأْتَمَّ بُِكْم  32 ُموا فَأْتَمُّ  99 َمْن بَْعَدُكْم ..."" تَقَدَّ

نَِّة ..." عن علي  33  110 قال: " اْلَجْهُر فِي َصاَلِة اْلِعيَدْيِن ِمَن السُّ

 128 دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد ..." مجاهد قال: "عن  34

 23 " َذاِت ثَِماٍر َوَماٍء َوِهَي بَْيُت اْلَمْقِدسِ  قال قتادة : " 35

 158 "...كان ال يستلم إال الحجر  َذَكَر أن رسول هللا  " 36

 78 ِربَاطُ يَْوٍم َولَْيلٍَة َخْيٌر ِمْن ِصيَاِم َشْهٍر َوقِيَاِمِه..." " 37

وا ُصفُوفَُكْم َوقَاِربُوا بَْينَهَا َوَحاُذوا بِاأْلَْعنَاِق ..." 38  99 " ُرصُّ

ا  " 39  10 بَنَى َمْسِجَد بَْيِت اْلَمْقِدِس..."ُسلَْيَماَن ْبَن َداُوَد، لَمَّ

اِم ..." اًّ ُر إِلَى أَْن تَُكونُوا ُجنُودَسيَِصيُر اأْلَمْ  " 40  81 ُمَجنََّدةًّ، ُجْنٌد بِالشَّ

 29 " الصخرة صخرة بيت المقدس على نخلة..." 41

 114 " صالة األوابين حين ترمض الفصال"  42

 92 تَْفُضُل َصالَةَ الفَذِّ بَِسْبٍع َوِعْشِريَن َدَرَجةًّ "" َصالَةُ الَجَماَعِة  43
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الَةُ َعلَى َوْقتِهَا " 44  95 " الصَّ

 73 " َصاَلةٌ فِي اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِمائَةُ أَْلِف َصاَلٍة..." 45

 81،  72 َصاَلةٌ فِي َمْسِجِدي هََذا أَْفَضُل ِمْن أَْربَِع َصلََواٍت فِيِه..." " 46

 144 صالة فيه أفضل من ألف صالة فيما سواه ...""  47

 24،57 ، أَْو َسْبَعةَ ..."اًّ الَمْقِدِس ِستَّةَ َعَشَر َشْهرَصلَّى قِبََل بَْيِت  " 48

 123 صالة الصبح، ثم أقصرعن الصالة حتى تطلع ..." صلِّ  " 49

 126-125 ذات ليلة، فافتتح البقرة ..." صليت مع النبي  " 50

 116،118 صوم ثالثة أيام من كل شهر، وصالة الضحى..." " 51

فوجدناها في خمس طلبنا..." طلبنا خمساًّ  عن شقيق البلخي: " 52  116-117 

اِم، "ُعْقرُ  53 ْساَلِم بِالشَّ ُ َداِر اْْلِ  82 ِعبَاِدِه..."  إِلَْيهَا َصْفَوتَهُ ِمنْ يَُسوُق هللاَّ

يَّةٌ يَْغُدوَن ...""َعلَْيُكْم بِبَْيِت  54  83 اْلَمْقِدِس، فَلََعلَّهُ أَْن يَْنَشأَ لَُكْم ُذرِّ

 86 ..." َعلَى لَبِنَتَْيِن ُمْستَْقبِالًّ  اًّ قَاِعد فََرأَْيُت َرُسوَل هللاِ  " 55

اِم ..." اًّ قَاِعد فََرأَْيُت َرُسوَل هللاِ  " 56  87 لَِحاَجتِِه، ُمْستَْقبَِل الشَّ

 35 حتى أتيت بيت المقدس..."فركبته  " 57

 125 " فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصالة ..." 58

اَلِة فِي اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َعلَى َغْيِرِه ..." 59  73،  25 " فَْضُل الصَّ

 23 " فلسطين "  قول أبي هريرة 60

 121 " " قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ 61

 120 الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إال..."" قد رأيت  62

 23 " : " القرى التي باركنا فيها بيت المقدسعن ابن عباس 63

 135 َعَشَرةَ أَيَّاٍم ..." يَْعتَِكُف فِي ُكلِّ َرَمَضانَ  " َكاَن النَّبِيُّ  64

 151 َجَمَع َولََدهُ َوأَْهَل..."َكاَن أَنٌَس إَِذا َختََم اْلقُْرآَن،  عن ثَابٌِت قَاَل: " 65

 22 إلى الشام... " قال قتادة: " كان بأرض العراق فأنجاه هللا  66

67  ِ  57 َصلَّى نَْحَو بَْيِت الَمْقِدِس، ِستَّةَ َعَشَر..." " َكاَن َرُسوُل هللاَّ
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 119،122 ..." يصلي الضحى أربعاًّ  كان رسول هللا  عن عائشة: " 68

69  ِ  105 يَُصلِّي ِمْن اللَّْيِل، َوِجَداُر اْلُحْجَرِة ..." " َكاَن َرُسوُل هللاَّ

 136 ، قَاَل: " ُكْنُت نََذْرُت فِي الَجاِهلِيَِّة ..." أَنَّ ُعَمَر َسأََل النَّبِيَّ  70

 137 " ال اعتكاف إال في المساجد الثالثة: المسجد الحرام ..." 71

يِن ظَاِهِريَن..."اَل تََزاُل  " 72 تِي َعلَى الدِّ  82، 26 طَائِفَةٌ ِمْن أُمَّ

 59 الَ تَُسافِِر الَمْرأَةُ يَْوَمْيِن إاِلَّ َمَعهَا َزْوُجهَا أَْو ُذو َمْحَرٍم..." " 73

  162 ، 59 ، 24 ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد..." " 74

َماِم؛ فَإِنَُّكنَّ ُدونَهُ فِي ِحَجاٍب"اَل تَُصلِّيَنَّ بَِصاَلِة " :عن عائشة 75  106 اْْلِ

 160 كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما ..." ال تطروني، " 76

اَعةُ َحتَّى تُقَاتِلُوا اليَهُوَد..." " 77  32 الَ تَقُوُم السَّ

 80 ال هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية ..." " 78

 119 أواب ... "ال يحافظ على صالة الضحى إال  " 79

 161 بذراع ..." بشبر وذراعاًّ  " لتتبعن سنن الذين من قبلكم، شبراًّ  80

 163 " لعن هللا اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ..." 81

 12 لَقَْد َرأَْيتُنِي فِي اْلِحْجِر َوقَُرْيٌش تَْسأَلُنِي َعْن َمْسَراَي..." " 82

 157 يستلم من البيت إال الركنين اليمانيين " " لم أر النبي  83

 30 " لما أُسري بي إلى بيت المقدس..." 84

اَم يُْفتَُح َويُْفتَُح بَْيُت اْلَمْقِدِس..." " 85  83 لَْيَس َعلَْيَك إِنَّ الشَّ

 119 يصلي سبحة الضحى..." "ما رأيت رسول هللا  عن عائشة: 86

 31 األكاذيب المشهورة أنه لما أراد ..."من  يقول األلوسي:" 87

ٍة..." " 88  149 َمْن أَهَلَّ ِمَن اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى بُِعْمَرٍة، أَْو بَِحجَّ

 165 " من زارني فزار أبي إبراهيم في عام واحد دخل الجنة " 89

هُ أَْن َعْن أَبِي اأْلَْحَوِص َعْن َعْبِد هللاِ، قَالَ  90  92 يَْلقَى هللاَ ...":"َمْن َسرَّ

َ فَْليُِطْعهُ، َوَمْن نََذَر ..." " 91  142 َمْن نََذَر أَْن يُِطيَع هللاَّ
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 87 " أَْن نَْستَْقبَِل اْلقِْبلَةَ بِبَْولٍ  نَهَى النَّبِيُّ  " 92

 85 " نَهَى أَْن تُْستَْقبََل اْلقِْبلَتَاِن بِاْلَغائِِط، َواْلبَْوِل " 93

 87 نُِهَي َعْن َذلَِك فِي اْلفََضاِء، فَإَِذا َكاَن بَْينََك..." عمر:"قال ابن  94

 23 " : " هي بيت المقدسقال ابن عباس  95

 144 بالحق لو صليت ههنا ألجزأ عنك ..." " والذي بعث محمداًّ  96

 138 ..."رج إال... والسنة في المعتكف أن ال يخعن عائشة :" 97

 158 ألقب لك ، وإني أعلم أنك حجر ..." وهللا إني عن عمر: " 98

 31 قال ابن القيم:" وكل حديٍث في الصخرة فهو كذب مفترى..." 99

 27 يا ابن حوالة إذا رأيت الخالفة قد نزلت األرض المقدسة..." " 100

 144 " يا رسول هللا إني نذرت هلل إن فتح هللا عليك مكة أن ..." 101
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 المصادر والمراجع مسرد     

 المصادر والمراجع الرقم

 القرآن الكريم *

1  

، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم الشيباني ابن األثير

ؤوط، ا، تحقيق : عبد القادر األرنجامع األصول في أحاديث الرسولالجزري، 

 1972 -هـ   1392)1البيان، طمكتبة دار  -مطبعة المالح  -مكتبة الحلواني 

 م(.

2  

 مسند اإلمام أحمد، أبو عبد هللا بن محمد بن حنبل الشيباني ،  أحمد بن حنبل

ن، مؤسسة الرسالة، يؤوط وعادل مرشد وآخرا، تحقيق: شعيب األرن بن حنبل

 م(.2001 -هـ 1421)1ط

3  

 مهران،،أبو نعيم أحمد بن عبدهللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن األصبهاني

، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي ، دار الوطن / الرياض، معرفة الصحابة

 م( .1998 -هـ  1419)1ط

4  

إرواء الغليل في ،  ين األشقودريأبو عبد الرحمن محمد ناصر الد األلباني ،

 -هـ  1405)2، المكتب اإلسالمي/ بيروت، طتخريج أحاديث منار السبيل

 م(.1985

5  

تخريج أحاديث ، ين األشقودريأبو عبد الرحمن محمد ناصر الد األلباني ،

، مكتبة المعارف فضائل الشام ودمشق ألبي الحسن علي بن محمد الربعي

 م(.2000 -هـ1420)1للنشر والتوزيع، ط

6  
الثمر المستطاب أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين األشقودري ،  األلباني ،

 هـ( .1422)1، غراس للنشر والتوزيع، ط في فقه السنة والكتاب

7  

سلسلة األحاديث ، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين األشقودري ،  األلباني

، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع/ الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها 

م  1996 -هـ  1416:  6جـ  م،1995 -هـ  1415: 4 - 1)جـ 1الرياض، ط

 م( .2002 -هـ  1422: 7، جـ  

8  

سلسلة األحاديث ، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين األشقودري ، األلباني

، دار المعارف / الرياض، الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة 

 م(.1992 -هـ  1412)1ط

9  

صحيح أبي داود ، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين األشقودري ، األلباني

 2002 -هـ  1423)1للنشر والتوزيع / الكويت، ط، مؤسسة غراس )األم(

 م(.

11  
صحيح الجامع ، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين األشقودري ، األلباني 

 بدون م .ط .،  ، المكتب اإلسالميالصغير وزياداته

أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم  ،األلباني  11
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 ، بدون س.ط.1، ط ، مكتبة المعارفوالعمرة مناسك الحج األشقودري،

12  

روح المعاني في تفسير  ، شهاب الدين محمود بن عبد هللا الحسيني،األلوسي

، تحقيق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب القرآن العظيم والسبع المثاني

 هـ(.1415) 1العلمية / بيروت، ط

13  
، أشرف على الطبع: حسن علي  المعجم الوسيط، د.ابراهيم وآخرون ،  أنيس

 م(.1972-هـ 1392)2القاهرة،ط / عطية ومحمد شوقي أمين

14  
محمد بن د.جمعها:،فتاوى نور على الدرببن عبد هللا، عبد العزيزابن باز،

 .،دون م.طرسعد الشويع

15  
، مجموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز، عبد العزيز بن عبد هللا، ابن باز

 .، دون م.ط وطبعه: محمد بن سعد الشويعرأشرف على جمعه 

16  
التاريخ أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة،  ،البخاري

 .الدكن، بدون س.ط–/ حيدر آباد دائرة المعارف العثمانية ،الكبير

17  

سماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه، إ، أبو عبد هللا محمد بن البخاري

طبعة محققة على عدة نسخ وعن نسخة فتح الباري، التي  ،صحيح البخاري

 / حقق أصولها وأجازها: عبد العزيز بن عبدهللا ابن باز، المكتبة التوفيقية

 القاهرة.

18  

مسند البزار ، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي، البزار
: محفوظ الرحمن زين هللا، )حقق تحقيق، المنشور باسم البحر الزخار

( 17إلى  10( وعادل بن سعد )حقق األجزاء من 9إلى  1األجزاء من 
العلوم والحكم / ( ، مكتبة 18وصبري عبد الخالق الشافعي )حقق الجزء 

 .م(2009م، وانتهت 1988)بدأت  1، طالمدينة المنورة

19  

المخدرات والرياض كشف ، عبد الرحمن بن عبد هللا بن أحمد الحنبلي، البعلي

دار  ، تحقيق: محمد بن ناصر العجمي،المزهرات لشرح أخصر المختصرات

 البشائر اإلسالمية/بيروت،

 م(.2002-هـ 1423)1ط

21  

، شرح أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء الشافعي البغوي،

تب محمد زهير الشاويش، المكؤوط وايب األرن، تحقيق : شعالسنة

 .م(1983-هـ 1403)2دمشق، بيروت(، ط)اإلسالمي/

21  

معالم  ، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء الشافعي، البغوي

محمد عبد هللا النمر  تحقيق : التنزيل في تفسير القرآن )تفسير البغوي(،

 م(. 1997 -هـ 1417)4ن، دار طيبة للنشر والتوزيع، طيوآخر

22  

النجم ، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدَِّميري الشافعي، أبو البقاء

/ جدة ، تحقيق : لجنة علمية،  ، دار المنهاجالوهاج في شرح المنهاج

 م(.2004 -هـ 1425)1ط

23  

المناقب المزيدية في أخبار الملوك ، هبة هللا محمد بن نما ، أبو البقاء الحلي

صالح موسى درادكة ، مكتبة  ، تحقيق: محمد عبد القادر خريسات و األسدية

 م(.1984)1/ عمان، ط الرسالة الحديثة
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24  
، دار الفكر، الفتاوى الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، البلخي

 هـ(. 1310)2ط

25  

، ، منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس الحنبلىالبهوتي

، ومعه: حاشية الشيخ العثيمين وتعليقات الروض المربع شرح زاد المستقنع

مؤسسة والمؤيد  دارالشيخ السعدي، خرج أحاديثه: عبد القدوس محمد نذير، 

 ، بدون س.ط .الرسالة

26  

، منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس الحنبلى، البهوتي

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (، عالم الكتب، ) شرح منتهى اإلرادات

 م(.1993 -هـ 1414)1ط

27  
 ، منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس الحنبلى،البهوتى

 بدون س.ط.، دار الكتب العلمية كشاف القناع عن متن اإلقناع،

28  

، العدد ، مجلة إسالمية جامعة تصدر عن المنتدى اإلسالمي في لندنالبيان

  الثامن

 م(.1987اكتوبر  -هـ  1408)صفر 
 

29  

 

 

حلية البشر في تاريخ ، عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم الدمشقي، البيطار

، حققه: حفيده محمد بهجت البيطار، دار صادر/بيروت، القرن الثالث عشر

 م(.1993-هـ1413)2ط

31  

دالئل ، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الُخْسَرْوِجردي الخراساني، البيهقي

الكتب العلمية ودار الريان جي، دار ، تحقيق: د.عبد المعطي قلع النبوة

 م(.1988 -هـ  1408)1ط ،للتراث

31  

السنن ، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الُخْسَرْوِجردي الخراساني، البيهقي

 ، باب النهي عن استقبال القبلة واستدبارها لغائط أو بول، تحقيق:الكبرى

 م(.2003 -هـ 1424)3طمحمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية/بيروت، 

32  

شعب  الخراساني، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الُخْسَرْوِجردي ،البيهقي

أشرف على تحقيقه وتخريج  ، تحقيق: د.عبد العلي عبد الحميد حامد،اإليمان

مكتبة  صاحب الدار السلفية ببومباي / الهند، مختار أحمد الندوي، أحاديثه:

 / بومباي بالهند ، سلفيةياض بالتعاون مع الدار الالرشد للنشر والتوزيع / الر

 م(. 2003 -هـ  1423)1ط

33  

سنن ، أبو عيسى محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي

مصر،  / مكتبة الحلبي ن،يوآخر، تحقيق:أحمد محمد شاكر الترمذي

 م(.1975 -هـ 1395)2ط

34  

، من سلسلة  وداعية الفقهاءيوسف القرضاوي فقيه الدعاة ، ، عصامتليمة

 -هـ   1422)1، دار القلم / دمشق، ط15علماء ومفكرون معاصرون رقم 

 م (.2001

، بيت  موسوعة الفقه اإلسالمي، محمد بن إبراهيم بن عبد هللا ،  التويجري  35
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 م(. 2009 -هـ  1430)1األفكار الدولية، ط

36  

اقتضاء الدمشقي ، الحليمالعباس أحمد بن عبد ، تقي الدين أبو ابن تيمية

، تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل، الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم

 م(.1999 -هـ 1419)7/ بيروت، ط عالم الكتب دار

37  

شرح ، الدمشقي تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني ابن تيمية،

صالح بن محمد الحسن، ، تحقيق: د. العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة

 ،الرياض / مكتبة الحرمين

 م(.1988 -هـ  1409)1ط

38  

، الدمشقي ، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحرانيابن تيمية

 ، تحقيق:مجموع الفتاوى

 عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

 .م(1995هـ/1416/ المدينة النبوية، ط)

39  
 ، الجفّان والجابي / قبرص،معجم األعالم ، بسام عبد الوهاب،الجابي

 م(.1987هـ ـ 1407)1ط

41  

األقصى المبارك واألحكام الخاصة به في الفقه ، سعدي حسين، جبر

بحث علمي منشور على موقع الدليل اإللكتروني للقانون العربي  ،اإلسالمي

www.arablawinfo.com. 

41  
دار تسهيل العقيدة اإلسالمية، ، عبد هللا بن عبد العزيز بن حمادة، الجبرين

 ، دون س.ط. 2العصيمي للنشر والتوزيع / السعودية ، ط

42  
بحث َصخرة القُدس في َضوِء ، د. ناصر بن عبد الرحمن بن محمد، الجديع

 .، بدون س.ط، مكتبة مشكاة اإلسالميةالعقيدة اإلسالميِّة

43  

تحفة الراكع والساجد ، أبوبكر بن زيد الجراعي الصالحي الحنبلي ، الجراعي

الكويت،  / ، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالميةبأحكام المساجد

 م(.2004 -هـ 1425)1ط

 

44  

، تحقيق التعريفات كتاب، علي بن محمد الشريف الحسيني الحنفي ، الجرجاني

 -هـ 1428)2ط ، دار النفائس،لرحمن المرعشليوزيادة: د.محمد عبد ا

 م(.2007

45  

، شرح مختصر الطحاوي، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي، الجصاص

دار البشائر اإلسالمية ودار ن، يوآخرتحقيق: د.عصمت هللا عنايت هللا محمد 

 م(. 2010 -هـ  1431)1ط ،السراج

46  

مورد ، أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي بن عبد هللا، جمال الدين الظاهري

، تحقيق: نبيل محمد عبد العزيز أحمد، اللطافة في من ولي السلطنة والخالفة

 القاهرة، بدون م.ط. / دار الكتب المصرية

47  

معجم  -مخطوطة الجمل ، حسن عز الدين بن حسين بن عبد الفتاح، الجمل

، الهيئة المصرية العامة للكتاب/ مصر، لمات القرآنوتفسير لغوي لك

 م(. 2008 - 2003)1ط

http://www.arablawinfo.com/
http://www.arablawinfo.com/
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48  

فتوحات الوهاب ، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري، الجمل

، دار الفكر ، دون بتوضيح شرح منهج الطالب المعروف بحاشية الجمل

 م.ط.

49  

العلماء السلوك في طبقات ، محمد بن يوسف بن يعقوب ، الجندي اليمني

 / ، تحقيق: محمد بن علي بن الحسين األكوع الحوالي، مكتبة اإلرشادوالملوك

 (.1995)2صنعاء،  ط

51  

فضائل ، الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد، جمال الدين أبو ابن الجوزي

دار اآلفاق الجديدة / بيروت،  ،تحقيق: د.جبرائيل سليمان جبور القدس،

 .م( 1980 -هـ  1400)2ط

51  

،  غريب الحديث، أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي، الجوزي ابن

د. عبد المعطي أمين القلعجي، دار الكتب العلمية /                   تحقيق: 

 م(.1985 -هـ 1405) 1بيروت، ط

52  

عبد الرحمن بن علي بن محمد، الفرج أبو ، جمال الدين ابن الجوزي

 حمد عثمان ، المكتبة السلفية / المدينة، تحقيق: عبد الرحمن مالموضوعات

 .م( 1966 -هـ  1386)1المنورة، ط

53  
دار  ، المدخل،، أبو عبد هللا محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكيابن الحاج

 .التراث، بدون م.ط

54  

أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه النيسابوري  الحاكم،

، تحقيق: مصطفى عبد  المستدرك على الصحيحينالمعروف بابن البيع، 

 .م(1990 –هـ  1411)1ة / بيروت، طالقادر عطا، دار الكتب العلمي

55  

صحيح ابن حبان ، تم محمد بن حبان بن أحمد التميمي، أبو حاابن حبان

ؤوط ، مؤسسة الرسالة / بيروت، ا، تحقيق: شعيب األرنبترتيب ابن بلبان

 م(.1993 -هـ 1414)2ط

56  

المجروحين من ، تم محمد بن حبان بن أحمد التميمي،  أبو حاحبان ابن

ايد، دار ، تحقيق: محمود إبراهيم زوالمتروكين المحدثين والضعفاء

 .هـ(1396)1ط الوعي/حلب،

57  

التلخيص ، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقالني ، ابن حجر

 -هـ 1419)1ط الكتب العلمية،، دار الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

 م(.1989

58  

الدراية في ، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقالني، ابن حجر

، تحقيق: السيد عبد هللا هاشم اليماني المدني، دار تخريج أحاديث الهداية

 / بيروت ، بدون س.ط. المعرفة

59  

الباري شرح صحيح ، فتح أبو الفضل أحمد بن علي العسقالني ابن حجر،

عبد العزيز بن عبد هللا بن باز، ورقّم كتبه وأبوابه  :، تحقيقاإلمام البخاري

 وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، 

 دار المعرفة / بيروت.

المطَالُب أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقالني،  ابن حجر،  61
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رسالة  17تحقيق مجموعة من الباحثين في  ِة،الَعاليَةُ بَِزَوائِِد المَسانيد الثَّمانِيَ 

 1998 -هـ  1419)1ودار الغيث للنشر والتوزيع ، ط جامعية، دار العاصمة

 .م(

61  

فيض ، عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي القاهري، الحدادي

، المكتبة التجارية الكبرى / مصر، القدير شرح الجامع الصغير

 هـ( .1356)1ط

62  

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد األندلسي القرطبي الظاهري،  حزم،ابن 

 ،المحلى باآلثار

 .دار الفكر / بيروت، بدون م.ط

63  

الروض المغرس في ، أبو النصر عبد الوهاب بن عمر الشافعي، الحسيني

، دراسة وتحقيق: د.زهير غنايم عبد اللطيف و د.محمد فضائل البيت المقدس

 م(.2009-هـ1430)1دار جرير/عمان، ط عبد الكريم محافظة،

64  

الدر المختار ،  محمد بن علي بن الِحْصني عالء الدين الحنفي، الحصكفي

تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم ،دار  ،شرح تنوير األبصار وجامع البحار

 م(.2002 -هـ1423)1الكتب العلمية، ط

65  

المقدمة عبد هللا بن عبد الرحمن بن أبي بكر السعدي المذحجي،  اْلَحْضَرمي ،

)مسائل التعليم(، تحقيق : ماجد الحموي ، الدار المتحدة / دمشق ،  الحضرمية

 هـ(.1413)2ط

66  
التوضيح الرشيد في ، أبو عبد هللا خلدون بن محمود بن نغوي ،  الحقوي

 م.ط .، دون شرح التوحيد المذيل بالتفنيد لشبهات العنيد

67  

، دار معجم البلدان ، أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي البغدادي،الحموي

 صادر/بيروت، 

 (.1995)2ط

68  

، تحقيق: د.  المحرر في الحديثمحمد بن أحمد بن عبد الهادي،  الحنبلي،

 3يوسف عبد الرحمن المرعشلي وآخرون، دار المعرفة / بيروت، ط

 م( .2000 -هـ 1421)

69  

،السنن والمبتدعات  محمد بن أحمد عبد السالم خضر الشقيريالحوامدي، 

دون م : محمد خليل هراس، دار الفكر، تصحيح المتعلقة باألذكار والصلوات،

 .ط.

71  

أسنى المطالب في ، رحمن محمد بن محمد درويش الشافعي، أبو عبد الالحوت

دار الكتب القادر عطا، ، تحقيق: مصطفى عبد أحاديث مختلفة المراتب

 .م(1997-هـ  1418)1العلمية /بيروت ،ط

71  

، موسوعة القدس والمسجد األقصى المبارك، د.حسن علي مصطفى، خاطر

، بيت المقدس، مؤسسة الرسالة المجلس العلمي الفلسطيني/ :إشراف

 م(.2004 -هـ 1424)1ط

72  
، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي ابن خزيمة

عظمي، ، تحقيق : د. محمد مصطفى األ صحيح ابن خزيمةوري، النيساب
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 دون س.ط . المكتب اإلسالمي / بيروت ،

73  
، مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات دليل أول القبلتين، أ.أحمد فتحي، خليفة

 م(.2001 -هـ 1421اإلسالمية/فلسطين،        ط )

74  

، أبو محمد عبد هللا بن عبد الرحمن بن الفضل التميمي السمرقندي، الدارمي

، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني مسند الدارمي المعروف بـ )سنن الدارمي(

 ، دار المغني للنشر 

 م(. 2000 -هـ  1412) 1والتوزيع/ السعودية ، ط

75  
، تحقيق: داودسنن أبي ، سليمان بن األشعث بن إسحاق الّسجْستاني، أبو داود

 محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية / بيروت، بدون م.ط .

76  

الكتب ، دار  ، طبقات المفسرينمحمد بن علي بن أحمد المالكي الداوودي،

 العلمية/ بيروت، 

 .بدون م.ط

77  

حاشية الدسوقي على الشرح ، محمد بن أحمد بن عرفة المالكي، الدسوقي

  دار الفكر، ،الكبير

 دون م.ط.ب

78  

الروض البسام بترتيب أبو سليمان جاسم بن سليمان حمد الفهيد،  الدوسري،

 -هـ  1408)1، دار البشائر اإلسالمية / بيروت، طوتخريج فوائد تمام

 م(. 1987

79  

تاريخ ، شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاْيماز، الَذَهبي

، دار ، تحقيق : عمر عبد السالم التدمرياإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم 

 الكتاب العربي/ بيروت، 

 م( . 1993 -هـ  1413) 2ط

81  

تهذيب ، شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاْيماز ، الذهبي

ؤوط، مؤسسة الرسالة، ا، تحقيق: شعيب األرنسير أعالم النبالء

 م(.1991 -هـ 1412)1ط

81  

، سير ، شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاْيمازالذهبي

 ، تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوطأعالم النبالء

 م(. 1985 -هـ  1405)3ط                ،  مؤسسة الرسالة ،

82  

ميزان االعتدال شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن قَاْيماز ،  ،الذهبي

عرفة للطباعة والنشر/ : علي محمد البجاوي ، دار الم، تحقيق في نقد الرجال

 .م( 1963 -هـ  1382)1بيروت ، ط

83  

مفاتيح ، فخر الدين أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن التيمي ، الرازي 

( هـ 1420) 3حياء التراث العربي/ بيروت ، طدار إير(، الغيب )التفسير الكب

. 

84  
بداية المجتهد ، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد القرطبي الحفيد ،  ابن رشد

 م(. 2004 -هـ 1425ط ) ، دار الحديث / القاهرة ،ونهاية المقتصد
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85  

، ، فتاوى الرملي، شهاب الدين أحمد بن حمزة األنصاري الشافعيالرملي

 المكتبة اإلسالمية، 

 دون س.ط.ب

86  

نهاية المحتاج إلى شرح ،  ، محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي

 دار  ، المنهاج

 ( .م1984هـ/1404الفكر/ بيروت ، ط )

87  

 ،، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ، د. وهبة مصطفىالزحيلي

 دار الفكر

 هـ( .1418) 2المعاصر / دمشق ، ط 

88  

، دار  1322، ص 2، ج التفسير الوسيط، د. وهبة مصطفى ،  الزحيلي

 الفكر / دمشق ، 

 هـ( .1422)1ط

89  

تحقيق : أبو  إعالم الساجد بأحكام المساجد ،، محمد بن عبد هللا ، الزركشي 

 -هـ 1420)5ط الوفا مصطفى المراغي ، لجنة إحياء التراث / القاهرة ،

 م( .1999

91  

، الآللئ أبو عبد هللا بدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر الشافعيالزركشي، 

المنثورة في األحاديث المشهورة المعروف بـ )التذكرة في األحاديث 

تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية/بيروت،  المشتهرة(،

 م(.1986 -هـ  1406)1ط

91  
، دار العلم  األعالمر الدين بن محمود بن محمد الدمشقي، خيالزركلي، 

 م(.2002) 15ط للماليين،

92  

تبيين الحقائق شرح كنز عثمان بن علي بن محجن البارعي الحنفي،  الزيلعي،

، ْلبِيِّ  1313) 1طبعة الكبرى األميرية / القاهرة، المط الدقائق وحاشية الشِّ

 هـ(.

93  

، طبقات الشافعية الكبرىتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين،  السبكي،

عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة حقيق: د.محمود محمد الطناحي و د.ت

 هـ(.1413) 2والنشر والتوزيع، ط

94  

الدين الخالص في إرشاد الخلق إلى الدين محمود محمد خطاب،  السبكي ،

 ، الحق

 م(.1977 -هـ 1397)4ط

95  
، مكتبة مصر ، دون  موسوعة أعالم الفكر العربي، سعيد جودة ،  السحار

 م.ط .

96  

التحفة اللطيفة في أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد،  السخاوي،

-هـ1414)1،  دار الكتب العلميه/ بيروت، طتاريخ المدينة الشريفة

 م(.1993

97  
الضوء الالمع ألهل أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد،  السخاوي،

 ،          دار مكتبة الحياة / بيروت، دون س.ط .القرن التاسع
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98  
ط / بيروت، ، دار المعرفةالمبسوط ، محمد بن أحمد بن أبي سهل،السرخسي

 .(1993-هـ 1414)

99  

األولى من كتاب  ، الحلقة جمهرة تراجم الفقهاء المالكية، قاسم علي ، سعد

تقريب المسالك لمعرفة أعالم  مذهب مالك ، دار البحوث ترتيب المدارك و

 للدراسات اإلسالمية وإحياء 

 .م ( 2002  -ه  1423) 1ث / دبي، طالترا

111  

هاشمي بالوالء، البصري، ، أبو عبد هللا محمد بن سعد بن منيع ال ابن سعد

]الطبقة الخامسة  الطبقات الكبرى الجزء المتمم لطبقات ابن سعد، البغدادي

ي من قبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وهم أحداث األسنان[ ، تحقيق: ف

 محمد بن صامل السلمي، مكتبة الصديق / الطائف، 

 .م( 1993 -هـ  1414) 1ط

111  

، دار بن منهج كتابة التاريخ اإلسالميد.محمد بن صامل ،  السلمي ،

 الجوزي/السعودية، 

 .(هـ 1418 ) 2ط

112  

، مكتبة دار اإلعالم /  فلسطين التاريخ المصور، د. طارق محمد ،  السويدان

 نابلس، 

 م( .2005 -هـ  1426) 5ط

113  
 -هـ  1397) 3ط  ، دار الكتاب العربي/ بيروت،  فقه السنة،  السيد سابق

 .م( 1977

114  
، 2212، ص4، جفي ظالل القرآن، ابن إبراهيم حسين الشاذلي، سيد قطب

 هـ(.1412) 17القاهرة، ط –دار الشروق/ بيروت 

115  

، من ترجمة  أسباب النزول، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ، السيوطي

 1القاهرة ، ط المؤلف للمحقق حامد أحمد الطاهر، دار الفجر للتراث /

 .م (2002 -هـ 1422)

116  

، دار الفكر الحاوي للفتاوى، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ، السيوطي

 للطباعة 

 م(. 2004 -هـ  1424والنشر/ بيروت، ط )

117  

 -حقيقه السنة والبدعة ، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، السيوطي

،تحقيق: ذيب بن مصري بن ناصر األمر باالتباع والنهي عن االبتداع

 .هـ( 1409) القحطاني ، مطابع الرشيد ،ط

118  

النسائي بشرح سنن ، الل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، ج السيوطي

مكتب المطبوعات  ،ديالحافظ جالل الدين السيوطي وحاشية االمام السن

 (.1986 – 1406)2حلب ، ط اإلسالمية /

119  

، شرح الصدور بشرح حال ، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكرالسيوطي

والقبور، تحقيق: عبد المجيد طعمة حلبي، دار المعرفة / لبنان،  الموتى

 م(.1996 -هـ 1417)1ط

، الفتح الكبير في ضم الزيادة ، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكرالسيوطي  111
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) 1، طتحقيق: يوسف النبهاني، دار الفكر/ بيروت إلى الجامع الصغير،

 م( .2003 -هـ 1423

111  

، مطالب ، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي السيوطي الرحيباني

 -هـ 1415) 2ب اإلسالمي، طالمكت ،أولي النهى في شرح غاية المنتهى

 .م(1994

112  
دار المعرفة / بيروت، ط  األم،، أبوعبد هللا محمد بن إدريس، الشافعي

 م(.1990هـ/1410)
 

113  

الباعث ، رحمن بن إسماعيل المقدسي الدمشقي، أبو القاسم عبد الأبو شامة

/القاهرة ، د عنبر، دار الهدى ، تحقيق: عثمان أحمعلى إنكار البدع والحوادث

 .م(1978 -هـ 1398)1ط

114  
دار النفائس/األردن،  ، بيت المقدس وما حوله،أ.د محمد عثمانشبير، 

 م(.2004 -هـ 1423)1ط

115  

اب دراسة تاريخية  –بيت المقدس والمسجد األقصى ، محمد محمد حسن، ُشرَّ

 موثقة، 

 م(.1994 -هـ 1415)1ط

116  
مغني المحتاج إلى ، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشافعي، الشربيني

 م(.1994 -هـ 1415)1، دار الكتب العلمية، طمعرفة معاني ألفاظ المنهاج

117  

أحاديث ومرويات في ، محمد عمرو بن عبد اللطيف شاهين، الشنقيطي

 1، ملتقى أهل الحديث / مكة المكرمة، طحديث قلب القرآن يس -1الميزان 

 هـ( . 1426)

118  

الفوائد المجموعة في األحاديث ، محمد بن علي بن محمد، الشوكاني

، دار الكتب المعلمي اليماني ىد الرحمن بن يحيتحقيق : عب الموضوعة،

 ط..م وندبالعلمية / بيروت، 

119  

نيل األوطار شرح ، علي بن محمد بن عبد هللا اليمني ، محمد بنالشوكاني

، دار الحديث/ مصر، الدين الصبابطي، تحقيق: عصام منتقى األخبار

 م(.1993 -هـ 1413)1ط

121  
المقدمة، تحقيق:  األَْصُل،، أبو عبد هللا محمد بن الحسن بن فرقد، الشيباني

د بوينوكالن، دار ابن حزم / بيروت، ط  م(.2012 -هـ  1433)1د.محمَّ

121  

، أبو بكر عبد هللا بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي ابن أبي شيبة

، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد / الرياض، المصنفالعبسي، 

 هـ(.1409)1ط

122  

بلغة السالك ألقرب أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي المالكي ،  الصاوي،

لصغير هو )الشرح ا المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير

َماِم َمالٍِك( ، دار  شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لَِمْذهَِب اإْلِ

 دون س.ط .بالمعارف ، 

عبد ، تحقيق: د.اإلبانة في اللغة العربية، سلمة بن مسلم الَعْوتبي، الُصحاري  123
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سلطنة عمان،  الكريم خليفة وآخرون، وزارة التراث القومي والثقافة /

 م(. 1999 -هـ  1420)1ط

 .صحيفة إسرائيلية يوميةصحيفة يديعوت أحرنوت،   124

125  

مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار ، خالد بن إبراهيم، الصقعبي

 ،الصالة -السبيل 

 دون م.ط.ب

126  

، ، شرح مشكل الوسيط، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمنابن الصالح 

بالل، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع/ تحقيق: د.عبد المنعم خليفة أحمد 

 م(.2011 -هـ 1432) 1السعودية، ط

127  
سبل ، محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الحسني الكحالني، الصنعاني

 دار الحديث، بدون س.ط. ،السالم

128  

، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، الطبراني

، تحقيق: طارق بن عوض هللا بن محمد وعبد المحسن بن المعجم األوسط 

 إبراهيم الحسيني، دار الحرمين/ القاهرة ، 

 .(هـ1415 ) ط

129  

، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، الطبراني

حمدي بن عبد المجيد السلفي ، مكتبة ابن تيمية /  :، تحقيقالمعجم الكبير

 .ط . القاهرة ، بدون م

131  

جامع البيان في تأويل  ، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد اآلملي،الطبري

 -هـ  1420) 1مؤسسة الرسالة ، ط، تحقيق: أحمد محمد شاكر ،القرآن 

 .م( 2000

131  

شرح ، بن محمد بن سالمة الحجري المصري ، أبو جعفر أحمدالطحاوي

 -هـ  1415)1الرسالة، طؤوط ، مؤسسة ايب األرن، تحقيق: شعمشكل اآلثار

 .م( 1494

132  

التحجيل في تخريج ما لم يخرج عبد العزيز بن مرزوق الطّريفي ، ،الطريفي

بة الرشد للنشر والتوزيع/ ، مكتمن األحاديث واآلثار في إرواء الغليل

 م(.2001 -هـ  1422)1، طالرياض

133  

واإلنجازات تاريخ الخلفاء الراشدين الفتوحات ، د محمد سهيل ، طقوش

 ،السياسية

 .م(2003- هـ1424) 1دار النفائس / بيروت ، ط

134  

للنَّشر/  ، َمَداُر الَوطنالفِقهُ الميَسَّرَعبد هللا بن محمد وآخرون، ، أ. د.الطيار

 ، الرياض

 .م( 2012 -هـ  1433)2ط

135  

رد محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي الحنفي ، ، ابن عابدين

 2، طبيروت/ ، دار الفكرالدر المختار )حاشية ابن عابدين(المحتار على 

 .م(1992 -هـ 1412)

العربية للدراسات ، المؤسسة  المفصل في تاريخ القدس،  عارف العارف  136
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 س.ط .، بدون 3والنشر / بيروت، ط 

137  
حاشية الروض ، بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي ، عبد الرحمنالعاصمي

 .هـ( 1397)1، طالمستقنعالمربع شرح زاد 

138  

 - 15، تاريخ النشر:  ، الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيبعبد الجبار

8 - 2014 ، 

 الكتاب غير مطبوع.

139  

تفسير عبد ، أبو بكر بن همام بن نافع الحميري الصنعاني ، عبد الرزاق

 تحقيق:  ،الرزاق

 هـ( .1419)1دار الكتب العلمية / بيروت ، ط محمود محمد عبده ،د.

141  
، إعداد وتخريج: فهد تفسير جزء عممحمد بن صالح بن محمد،  ابن عثيمين،

 م(.2002 -هـ 1423)2بن ناصر السليمان، دار الثريا / الرياض، ط

141  
، الشرح الممتع على زاد المستقنع، ، محمد بن صالح بن محمدابن عثيمين

 هـ(.1428 - 1422)1دار ابن الجوزي ، ط

142  

مجموع فتاوى ورسائل فضيلة ، محمد بن صالح بن محمد، ابن عثيمين

، جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم الشيخ محمد بن صالح العثيمين

 .هـ( 1413 -ط )األخيرة           دار الثريا،        والسليمان ، دار الوطن 

143  

أبي أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن  ،العز بن عبد السالم

، راجعه قواعد األحكام في مصالح األنامالقاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، 

القاهرة ، ط  وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات األزهرية /

 .م( 1991 -هـ  1414)

144  
، من سلسلة ، الظاهر بيبرس ونهاية الحروب الصليبية القديمة، بسامالعَسليّ 

 .م(1981 -هـ 1401)1النفائس / بيروت، ط مشاهير قادة اإلسالم، دار

145  

اتباع ال ابتداع. . قواعد وأسس في السنة حسام الدين بن موسى،  ،عفانة

 ، بيت والبدعة

 م( . 2004 -هـ  1425مصححة ) 2المقدس/ فلسطين، ط

146  

فلسطين،  / ، مكتبة دنديسفتاوى يسألونك، أ.د حسام الدين بن موسى ،عفانة

 -هـ 1427)1الطيب للطباعة والنشر/ القدس، ط المكتبة العلمية ودار

 هـ(.1430

147  
المسجد األقصى المبارك فضائل وأحكام ، .د حسام الدين بن موسى، أعفانة

 م(.2014 -هـ 1435المقدس ) بيت -دس، طبع بتبرع من لجنة زكاة القوآداب

148  
 -هـ 1417)1، دار المناهل/ بيروت، طمعجم الشعراء، عفيف عبد الرحمن

 م(.1996

149  

بطل حطين ومحرر القدس من  صالح الدين األيوبي ، عبد هللا ناصح،علوان

 7، دار السالم / القاهرة، ط1، من سلسلة أعالمنا الكتاب رقمالصليبيين

 م(.1987 -هـ 1408)

منح الجليل شرح ،   محمد بن أحمد بن محمد المالكي، أبو عبد هللاعليش  151
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 ،مختصر خليل

 .م(1989 / هـ1409) ط دار الفكر/ بيروت ،

151  

األنس الجليل بتاريخ ، مجيرالدين عبد الرحمن بن محمد الحنبلي، العُلَيمي

/ دنديسدنان يونس عبد المجيد أبو تبّانة، مكتبة : ع، تحقيقالقدس والخليل

 م(.1999 -هـ 1420)1، طالخليل

152  
 معجم اللغة العربيةأحمد مختار عبد الحميد بمساعدة فريق عمل، د. عمر،

 .م( 2008 -هـ  1429)1لم الكتب ، ط، عاالمعاصرة

153  
مسالك األبصار في ، أحمد بن يحيى بن فضل هللا القرشي العدوي، العمري

 هـ( . 1423) 1،  المجمع الثقافي / أبو ظبي، طممالك األمصار

154  
البنايةة شةرح أبو محمد محمود بنن أحمند بنن موسنى الغيتنابى الحنفنى،  العيني،

 م(. 2000 -هـ  1420)1الكتب العلمية / بيروت، ط، دار الهداية

155  

أخبار مكة في قديم ،  محمد بن إسحاق بن العباس المكي، أبو عبد هللاالفاكهي

دار خضر/ بيروت ،  ، تحقيق: د.عبد الملك عبد هللا دهيش ،الدهر وحديثه

 .هـ(1414)2ط

156  

، المرواني(التسوية الشرقية للمسجد األقصى )المصلى  ، د.إبراهيم،الفني

 مركز القدس 

 .(م1997) ط لألبحاث / القدس،

157  
، دار المسجد األقصى والصخرة المشرفة، د. إبراهيم وطاهر النمري ، الفني

 .م(2001)1الشروق / عمان، ط

158  

 إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، صالح بن فوزان بن عبد هللا،  الفوزان

 ، مؤسسة الرسالة، 

 .م(2002هـ 1423) ط

159  

الشعر والشعراء أو ، أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، ابن قتيبة

 / : د.مفيد قَُمْيحة، دار الكتب العلمية، حققه وضبط نصهطبقات الشعراء

 م(.1981 -هـ 1401)1بيروت، ط

161  
نور السنة وظلمات البدعة في ضوء ، ، د.سعيد بن علي بن وهفالقحطاني

نَّة  .دون س.طب، مطبعة سفير/ الرياض، الكتاب والسُّ

161  
، مكتبة  المغني، أبو محمد عبد هللا بن أحمد الجماعيلي المقدسي ، ابن قدامة

 م(، بدون س.ط.1968 -هـ 1388القاهرة، ط)

162  
، مركز بيت المسجد األقصى الحقيقة والتاريخعيسى صوفان، القدومي، 

 م(.2010 -هـ 1434)3المقدس للدراسات التوثيقية، ط

163  

، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي، القرافي

 ،الذخيرة

 م(. 1994)1ن، دار الغرب اإلسالمي/ بيروت، طيوآخرتحقيق: محمد حجي 

164  
 ، / عمان ، مؤسسة الفرسان بيت المقدس وأحكامه، د.نجوى بدر، قراقيش

 م(.2014 -هـ 1435)1ط

،  الجامع ألحكام القرآن، عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري ، أبوالقرطبي  165
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 2/ القاهرة ،ط ، دار الكتب المصريةق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشتحقي

 .م(1964 -هـ 1384)
 

166  
، دار  ، الجامع ألحكام القرآنعبد هللا محمد بن أحمد األنصاريوأب، القرطبي

 .م(1993 -هـ 1413) ، طمان، ودار الكتب العلمية / بيروتالفكر/ ع

167  

المقدمة للمؤتمر  عمليورقة البحث ال، علي  محيي الدين، أ.د القره داغي

عدم جواز زيارة القدس الشريف بعنوان  الدولي األول )الطريق إلى القدس(،

 29، بتاريخ لغير الفلسطينيين وهي تحت االحتالل اإلسرائيلي الصهيوني

، والمنشورة على الموقع اإللكتروني لصحيفة السبيل  2014نيسان/أبريل 

 . www.assabeel.netاألردنية 

168  
دار  ،الخالصة الفقهية على مذهب السادة المالكية محمد العربي، القروي،

 .دون س.طببيروت، الكتب العلمية /

169  

 ، دار النفائس/لغة الفقهاءمعجم محمد رواس وآخرون، ، أ.د.قلعه جي

 بيروت، 

 م(.1996-هـ1416)1ط

171  

، دار النفائس / بيروت  موسوعة فقه ابن تيمية،  ، أ.د.محمد رواس قلعه جي

، 

 .م( 1998 هـ ـ 1419) 1ط

171  
حاشيتا قليوبي وعميرة على ، أحمد سالمة وأحمد البرلسي، القليوبي وعميرة

 .م(1995 -هـ 1415) ، دار الفكر/ بيروت، ط شرح المحلي على المنهاج

172  

، رحلة الصديق إلى ، أبو الطيب محمد صديق خان الحسيني البخاريالقِنَّوجي

 -هـ  1428) 1/ قطر، ط ، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالميةالبلد العتيق

 .م( 2007

173  

، أبو محمد عبد هللا بن )أبي زيد( عبد الرحمن النفزي المالكي، القيرواني

نة من غيرها من األُمهاتِ  يادات على َما في المَدوَّ ، تحقيق: محمد النَّوادر والزِّ

دار الغرب اإلسالمية / بيروت،  ،لعزيز الدباغ ومجموعة من العلماءعبد ا

 م(. 1999) 1ط

174  

المنار  أيوب بن سعد شمس الدين، بي بكر بن، محمد بن أابن قيم الجوزية

مكتبة  عبد الفتاح أبو غدة، ، تحقيق:المنيف في الصحيح والضعيف

 .م(1970هـ/1390)1ط /حلب،المطبوعات اإلسالمية

175  

زاد المعاد في هدي ، محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، ابن القيم

 ،خير العباد

هـ 1415) 27اإلسالمية/ الكويت، طمؤسسة الرسالة / بيروت ومكتبة المنار 

 م( .1994 -

176  
بدائع الصنائع في ترتيب ، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي، الكاساني

 م(.1986 -هـ 1406)2، دار الكتب العلمية، طالشرائع

دار  ،البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، ابن كثير  177

http://www.assabeel.net/
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 الفكر، 

 .م( 1986 -هـ  1407ط )

178  

 أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن ضوء القرشي الدمشقي الشافعي، ،ابن كثير

، تحقيق: صدقي جميل العطار، ومعه نهاية البداية والنهاية في البداية والنهاية

 -هـ 1419) بيروت، ط الفتن والمالحم ، وكالهما البن كثير،  دار الفكر/

 م(.1998

179  

، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن ضوء القرشي الدمشقي الشافعي ، ابن كثير

مة، دار طيبة للنشر ، المحقق سامي بن محمد سالتفسير القرآن العظيم

 (.1999 -هـ 1420)2والتوزيع، ط

181  

جامع ، يل بن عمر بن ضوء القرشي الدمشقي، أبو الفداء إسماعابن كثير

نَن الهادي ألقوم َسنَن د.عبد الملك بن عبد هللا  تحقيق: ،المسانيد والسُّ

 .م(1998-هـ 1419)2ط خضر/بيروت،دار  ،يشالده

181  
 مكتبة المثنى ،معجم المؤلفين، عمر بن رضا بن محمد راغب الدمشق ،كّحالة

 .دون س.طبدار إحياء التراث العربي/ بيروت، و

182  

 

 

الهداية على مذهب ، و الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسنأب الكلوذاني،

اللطيف  ، تحقيق: عبداإلمام أبي عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني

 -هـ  1425)1ع، ط، مؤسسة غراس للنشر والتوزيهميم وماهر ياسين الفحل

 .م( 2004

183  

، أنس الجليل في تحائف القدس والخليل لطائف، مصطفى أسعد، اللقيمي

، القدس - عكا/ األسواردراسة وتحقيق: خالد عبد الكريم الهمشري، مؤسسة 

 م(.2001)1ط

184  

 تفسير الماتريديأبو منصور محمد بن محمد بن محمود ،  الماتريدي،

دار الكتب العلمية / بيروت،  ،السنة(، تحقيق : د. مجدي باسلوم )تأويالت أهل

 .م( 2005 -هـ  1426) 1ط

185  

تحقيق: ، سنن ابن ماجه، عبد هللا محمد بن يزيد القزويني ، أبوابن ماجه

 -هـ  1430)1ن، دار الرسالة العالمية / بيروت، طيؤوط وآخراشعيب األرن

 .م( 2009

186  

، مد بن عبد العزيز البخاري الحنفي، أبو المعالي محمود بن أحابن َماَزة

، تحقيق:عبد الكريم سامي الجندي دار المحيط البرهاني في الفقه النعماني

 م(.2004 -هـ  1424)1الكتب العلمية/ بيروت، ط

187  
، المدونة، مر األصبحي المدني )اإلمام مالك(، ابن أنس بن مالك بن عامالك

 م(.1994 -هـ 1415)1دار الكتب العلمية، ط

188  

تفسير الماوردي ، أبو الحسن علي بن محمد البصري البغدادي، الماوردي

دار الكتب  تحقيق السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، )النكت والعيون(،

 / بيروت، دون س.ط. العلمية

في  الحاوي الكبير، أبو الحسن علي بن محمد البصري البغدادي، الماوردي  189
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: علي محمد فعي وهو شرح مختصر المزني، تحقيقفقه مذهب اإلمام الشا

معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية / بيروت ، 

 م(.1999 -هـ 1419)1ط

191  
ين  ، دون القِرى لقاصد أّم القُرى، أحمد بن عبد هللا بن محمد، الطَّبَِريُمِحّب الدِّ

 .م.ط

191  
: أبو البخاري سعيد ، تحقيقاإلبداع في مضار االبتداع، ي، الشيخ علمحفوظ

 م( .2000 -هـ 1421)1، طر بن محمد، مكتبة الرشد / الرياضبن نص

192  

 ،المعروف بالمبسوطاألصل ، ، أبو عبد هللا بن فرقد الشيبانيمحمد بن الحسن

، إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية / كراتشي، دون الوفا األفغاني تحقيق: أبو

 س. ط.

193  

، كتاب  57، ص المسجد األقصى وقفات وعبرات،  محمد عبد الكريم

 إلكتروني منشور على

 . http://www.meshkat.netموقع المشكاة ، 

194  

، عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي المرداوي

، دار إحياء اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفالصالحي الحنبلي، 

 بدون س.ط.، 2التراث العربي، ط

195  

طبعة صحيح مسلم، ، أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري، مسلم

 / كتاب المساجد، دار ابن الهيثمجديدة ومصّححة وملونة في مجلد واحد، 

 م(.2001- هـ1422) القاهرة، ط

196  

، دراسة نشرت المسجد األقصى ...معهد علمي كبير، منذر قاسم، المشارقة

ز بيت المقدس للدراسات في مجلة بيت المقدس للدراسات، إصدار مرك

 م( .2006 -هـ 1426) التوثيقية، العدد األول

197  
المبدع في ، هيم بن محمد بن عبد هللا بن محمد، أبو إسحاق إبراابن مفلح

 م(. 1997 -هـ  1418)1طدار الكتب العلمية / بيروت ، ،شرح المقنع

198  

، أبو عبد هللا محمد بن مفلح بن محمد الرامينى المقدسي ابن مفلح

، لعالء الدين علي بن سليمان الفروع ومعه تصحيح الفروعالحنبلي،

) 1حسن التركي ، مؤسسة الرسالة ،طعبد المالمرداوي، تحقيق :عبد هللا بن 

 .م(2003 -هـ 1424

199  

ر الغرام إلى زيارة القدس مثي، ابن تميم أبو محمود ، شهاب الدينالمقدسي

 -هـ 1415)1الخطيمي، دار الجيل / بيروت ، ط، تحقيق: أحمد والشام

 م(.1994

211  

األحاديث المختارة ضياء الدين أبو عبد هللا محمد بن عبد الواحد،   المقدسي،

أو المستخرج من األحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في 

بن عبد هللا بن دهيش، دار خضر ا، دراسة وتحقيق: أ.د.عبد الملك صحيحيهما

 .م( 2000 -هـ 1420)3/ بيروت، ط

211  
فضائل بيت  ،أبو عبد هللا محمد بن عبد الواحد، ضياء الدين المقدسي

 .هـ(1405)1مطيع الحافظ ، دار الفكر / سورية، ط: محمد قتحقي ،المقدس

http://www.meshkat.net/
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212  

اإلعالم ، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي الشافعي المصري، ابن الملقن

، دار العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح : عبد، تحقيقبفوائد عمدة األحكام

 .م( 1997-هـ  1417)1مة للنشر والتوزيع/ السعودية، طالعاص

213  

األوسط في السنن  ،بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري أبو المنذر،ابن 

 ،واإلجماع واالختالف

الرياض،  / تحقيق: أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف،  دار طيبة

 م(.1985-هـ 1405)1ط

214  

لسان ، ين محمد بن مكرم اإلفريقي المصريأبو الفضل جمال الد ،ابن منظور

 ، دار العرب

 م (.1994 -هـ 1414)3بيروت، ط/ صادر

215  
دار المعرفة دراسات في تاريخ العرب القديم، ،  محمد بيومى، مهران

 .2الجامعية، ط

216  

وقاف والشئون اإلسالمية عن: وزارة األ ، صادرالموسوعة الفقهية الكويتية

 ،/ الكويت

 - 1404بين سنة  جزءاً مأخوذة من طبعات تتراوح ما 45وهي مكونة من 

، دار السالسل / الكويت  2ط ( :23 – 1و اآلتي : ج )هـ على النح 1427

 ، مطابع دار 1(: ط38 – 24،ج )

 ./ الكويت طبع الوزارة ،2ط:  (45 – 39ج ) الصفوة / مصر،

217  

االختيار أبو الفضل عبد هللا بن محمود بن مودود البلدحي الحنفي،  الموصلي،

مطبعة الحلبي/ القاهرة ، ، مع تعليقات الشيخ محمود أبو دقيقة، لتعليل المختار

 .م( 1937 -هـ 1356) ط

218  

ن سالم الحجاوي المقدسي موسى بن أحمد بن موسى ب أبو النجا،

، تحقيق: عبد اللطيف محمد اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبلالصالحي،

 .، بدون س.طالمعرفة/ بيروتموسى السبكي، دار 

219  

اأْلَْشبَاهُ َوالنَّظَائُِر َعلَى ، المصريالدين بن إبراهيم بن محمد زين  ابن نجيم،

، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا  َمْذَهِب أَبِْي َحنِْيفَةَ النُّْعَمانِ 

 .م( 1999 -هـ  1419)1/ بيروت ، ط عميرات، دار الكتب العلمية

211  

هـ ، 970،المتوفى:  المصري، زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم

، وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن الرائق شرح كنز الدقائقالبحر 

، وبالحاشية: منحة الخالق البن ين بن علي الطوري الحنفي القادريحس

 ، بدون س. ط . 2عابدين ، دار الكتاب اإلسالمي ، ط

211  

، هـ 1005الحنفي، المتوفى سنة: راج الدين عمر بن إبراهيم سبن نجيم، ا

، تحقيق: أحمد عزو عناية ، دار الكتب العلمية  ح كنز الدقائقالنهر الفائق شر

 م(.2002 -هـ 1422) 1، ط

212  

، السنن أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني ،النسائي

حلب،  / ، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات اإلسالميةالصغرى

 م(.1986 -هـ 1406)2ط
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213  

: تحقيق، السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الخراساني، النِّسائي

/  حسن عبد المنعم شلبي، وأشرف عليه شعيب األرناؤوط ، مؤسسة الرسالة

 م(.2001-هـ 1421) 1بيروت، ط

214  

 ، تحقيق:السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الخراساني، النِّسائي

/  سيد كسروي حسن، دار الكتب العلميةد.عبد الغفار سليمان البغدادي و

 م(.1991 -هـ 1411)1بيروت، ط

215  

صدر عن ، وهو كتيب المسجد األقصى المباركيوسف سعيد،  ، د.النتشة

 ط المكتب الفني لبرنامج إعمار البلدة القديمة في القدس، -مؤسسة التعاون

 م(.2002 -هـ 1423)

216  
كتاب ، حماد بن معاوية الخزاعي المروزي ، أبو عبد هللا بندنعيم بن حما

 .(1412)1تبة التوحيد / القاهرة، ط، تحقيق: سمير أمين الزهيري، مك الفتن

217  

، أحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم ابن مهنا األزهري المالكي، النفراوي

) ، دار الفكر، ط الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني

 م( .1995 -هـ 1415

218  

، اإليضاح في مناسك الحج  أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرفالنووي، 

مذاهب األئمة األربعة  وعليه اإلفصاح على مسائل اإليضاح على ،والعمرة

المكتبة و/ بيروت  عبد الفتاح حسين، دار البشائر اإلسالميةوغيرهم لـ

 م(.1994-ـ ه1414)2األمدادية/ مكة المكرمة، ط

219  

روضة الطالبين وعمدة ، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، النووي

عمان، و دمشقو  ، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب اإلسالمي/ بيروتالمفتين

 م(.1991 -هـ 1412) 3ط

221  
 المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف ، النووي

 )مع تكملة السبكي والمطيعي(، دار الفكر، بدون س.ط .

221  
المنهاج شرح صحيح ، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف ، النووي

 .هـ(1392)2راث العربي / بيروت ، ط، دار إحياء التمسلم بن الحجاج

222  

، ن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبو محمد عبد الملك بابن هشام

 1دراسات واألبحاث اليمنية / صنعاء، ط، مركز ال ِحْميَرالتيجان في ملوك 

 .هـ(1347)

223  

، ن هشام بن أيوب الحميري المعافريأبو محمد عبد الملك ب ابن هشام،

، شركة مكتبة ومطبعة وآخرين، تحقيق: مصطفى السقا السيرة النبوية

 مصطفى البابي الحلبي وأوالده / مصر، 

 م(. 1955 -هـ 1375) 2ط

224  
، دار فتح القدير ، دين محمد بن عبد الواحد السيواسي، كمال الالهمامابن 

 الفكر، دون م.ط.

225  
، د بن علي بن حجر السعدي األنصاريأبو العباس أحمد بن محمالهيتمي، 

 دون س.ط.ب، المكتبة اإلسالمية، الفتاوى الفقهية الكبرى

مجمع الزوائد ، الدين علي بن أبي بكر بن سليمان ، أبو الحسن نورالهيثمي  226
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 المواقع اإللكترونية الرقم

1  
األسةةبوع الرابةةع مةةن ، www.foraqsa.com،  أخةةوات مةةن أجةةل األقصةةى

 .نترنت حول المسجد األقصى المباركالدورة المبسطة على اإل

 . www.islamweb.net ،ويبإسالم   2

 . https://old.uqu.edu.sa ،جامعة أم القرى  3

4  
أطماع يهودية جديدة : تحرير أ.سامي محمود ، مقال بعنوان  جريدة الديوان، 

 .   http://www.aldiwan.org ،قديمة في المصلى المرواني

5  

موقع ودورية تختص بقضايا الفرق والمذاهب المعاصرة في العالم  الراصد،

وصاً لما لها من نشاط كبير وخطير، وتركز على اإلسالمي والرافضة خص

، وهو يتكون من دورية إلكترونية المحاور السياسية والفكرية والتاريخية

 . http://www.alrased.net،رية ، وأبواب متنوعة غير دوريةشه

 .http://sameershaf3y.com ،مرادسمير   6

7  

حكم زيارة المسجد األقصى وفلسطين تحت سمير مراد، مقالة بعنوان: 

 على الموقع الرسمي له :م 3/6/2012 منشورة بتاريخ  االحتالل،

http://sameershaf3y.com. 

 . www.assabeel.net ،صحيفة السبيل األردنية  8

حدود ، الشيخ رائد صالح سليمان أبو شقرة محاجنة، مقال بعنوان : "صالح  9

)  ، طن القدسي، مكتبة القدسي/ القاهرة، تحقيق: حسام الديومنبع الفوائد

 م(. 1994  -هـ 1414

227  

، تفسير يحيى بة البصري ثم اإلفريقي القيروانيبن أبي ثعل يحيى بن سالم،

 ، تحقيق: بن سالم

 .م( 2004 -هـ  1425) 1شلبي دار الكتب العلمية / بيروت، ط هندد.

228  

، تاريخ اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن واضح ، اليعقوبي

األعلمي للمطبوعات / بيروت ،  ، شركةتحقيق: عبد األمير مهنا

 .م(2010 -هـ 1431)1ط

229  

مسند أبي يعلى أحمد بن علي بن المثُنى التميمي،  أبو يعلى الموصلي،

 الموصلي،
 -هـ 1404)1دار المأمون للتراث / دمشق ، ط ،تحقيق: حسين سليم أسد

 .م(1984

231  

، بيت المقدس من العهد الراشدي وحتى نهاية ، د. حمد أحمد عبد هللايوسف

 -هـ 1402)1القدس، ط / دائرة األوقاف والشؤون اإلسالمية الدولة األيوبية،

 .م(1982

http://www.foraqsa.com/
http://www.islamweb.net/
https://old.uqu.edu.sa/
http://www.aldiwan.org/
http://sameershaf3y.com/
http://sameershaf3y.com/
http://sameershaf3y.com/
http://www.assabeel.net/
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 "، منشور على موقع الشيخ رائد صالح في الفيسبوكالمسجد األقصى المبارك

 .www.facebook.com 

11  
 ktarat/flasteen/99.htmhttp://www.saaid.net/m،  صيد الفوائد

. 

11  

فتوى بعنوان : تكرار صالة الجماعة في .د حسام الدين بن موسى  ، أ،  عفانة

،  .islamway.nethttp://ar، منشورة على موقع طريق اإلسالم المسجد

 . http://yasaloonak.netوشبكة يسألونك اإلسالمية 

12  

، فتوى بعنوان: الحائُل بين اإلمام والمأموم ، أ.د حسام الدين موسى  عفانة

شبكة يسألونك اإلسالمية  في المسجد األقصى المبارك، 

yasaloonak.net.www . 

13  

، مقالة للةدكتور  /http://www.ahlalhdeeth.comملتقى أهل الحديث  

، منندير مؤسسننة فلسننطين للثقافننة  ومنندير مركننز المخطوطننات أسةةامة األشةةقر

البيةةان الةةوافي فةةي الةةرد علةةى شةةبهات مبيحةةي والوثننائق الفلسننطينية، بعنننوان: 

زيةةارة المسةةجد األقصةةى تحةةت االحةةتالل الصةةهيوني وبيةةان خطرهةةا ، منشةةورة 

  على الموقع .

14  

: أحد فروع الشبكة الفقهية -الملتقى الفقهي 

http://www.feqhweb.com مقالة لـ ، 

 حسام الدين عفانة منشورة على الموقع . .أ.د 

15  

، ، د. أيمن أستاذ الحديث وعلومه المساعد بكلية أصول الدين بطنطا مهدي

األحاديث الواردة في فضل الصالة في المسجد األقصى جمع وتحقيق 

والمنشور على موقع ملتقى أهل م، 2009هــ/ 1430،  ودراسة

 . www.ahlalhdeeth.comالحديث

16  
 

 .  www.aljazeera.net/encyclopediaموسوعة الجزيرة 

17  
 

 . www.wikipedia.org ،الموسوعة الحرة

18  
 ،الموسةةةةةةةةوعة الرسةةةةةةةةمية التاريخيةةةةةةةةة لجماعةةةةةةةةة اإلخةةةةةةةةوان المسةةةةةةةةلمين

www.ikhwanwiki.com . 
 

 http://www.mawsoah.net. ،الموسوعة العربية العالمية  19

21  

،  http://www.palscholars.comهيئة علماء فلسطين في الخارج 

لجنة إفتاء الجامعة  فتوى بعنوان حكم زيارة المسجد األقصى، صادرة عن

 ، منشورة في الموقع. اإلسالمية بغزة

21  

، تسجيل صوتي لمكالمة بين صالح الدين إبراهيم أبو عرفة ومفتي يوتيوب

 سوريا أحمد بدر الدين حسون على العنوان اآلتي: 

https://www.youtube.com/watch?v=fnoZHtLCcfE 

 

http://www.facebook.com/
http://www.saaid.net/mktarat/flasteen/99.htm
http://ar.islamway.net/
http://yasaloonak.net/
http://www.ahlalhdeeth.com/
http://www.feqhweb.com/
http://www.feqhweb.com/
http://www.aljazeera.net/encyclopedia
http://www.wikipedia.org/
http://www.ikhwanwiki.com/
http://www.ikhwanwiki.com/
http://www.palscholars.com/
https://www.youtube.com/watch?v=fnoZHtLCcfE
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 موضوعاتال مسرد

 

 الموضوع الصفحة
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 الفرع الثالث : مسرى رسول هللا  24

 َشدُّ إليها الرحالتُ ابع : أحد المساجد الثالثة التي الفرع الر 24
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 الفرع السادس : مضاعفة أجر الصالة فيه  25

 البشرى بفتحه الفرع السابع : 26
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