المسجد األقصى عند الشيعة االثنا عشرية عرض ونقض

أ .د صالح حسين سليمان الرقب
غزة -فلسطين
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المقدمة:

َّ
إن الحمد هلل نحمده ونستغره ونستعين به ,ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات

أعمالنا ,من يهده اهلل فهو المهتد ,ومن يضلل فال هادي له ,وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده

ال شريك له ,وأشهد َّ
أن محمداً عبده ورسوله.
أما بعد:

فلقد جعل اهلل عز وجل للمسجد األقصى في فلسطين مكانة سامية في قلوب
المسلمين ,فهو من أبرز المقدسات اإلسالمية التي لها النصيب الوافر في كتاب اهلل عز

وجل ,وسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم بعد الحرمين الشريفين :المسجد الحرام والمسجد

النبوي؛ فهو ثالث الحرمين الشريفين ,وقبلة المسلمين األولى ,وهو منتهى إسراء سيدنا

ونبينا محمد المصطفى صلى اهلل عليه وسلم ,وهو بداية المعراج إلى المأل األعلى .وهو
فوق ذلك كلِّه المسجد الذي شرفه اهلل وبارك حوله ,كما قال تعالى في مسته ّل سورة

ان ال ِذي أَسرى ِبع ْب ِد ِه لَ ْي اًل ِم َن ا ْلمس ِج ِد ا ْلحرِام إِلَى ا ْلم ِ
ْصى ال ِذي
س ْب َح َ
َ ْ
َ ْ
س ِجد ْاألَق َ
َْ َ
اإلسراءُ ( :
ََ
ِ
ِ
َبارْك َنا َح ْولَ ُه لِ ُن ِرَي ُه ِم ْن َ ِ ِ
ير) [اإلسراء .]1:والبركة التي ذكرتها
آيات َنا إن ُه ُه َو السميعُ ا ْل َبص ُ
َ
اآلية الكريمة كما يصرح المفسرون بركة دينية تتمثل في النبوة والشرائع ,والرسل الذين

َّدا لألنبياء وقبلةً لهم ,كما هي بركة دنيوية تتمثل
ض َّمهم هذا المكان المبارك ,فكان ُمتَ َعب ً
َ
في كثرة الزروع والثمار واألنهار.
غير َّ
أن الشيعة "االثنا عشرية" وأمثالهم ممن استحوذ عليهم الشيطان لم ترق لهم هذه

المكانة للمسجد األقصى المبارك في فلسطين؛ لتعارضها مع مصالحهم ,وأهدافهم الحقيقية
في الكيد لإلسالم وأهله ,فقد حاولوا التشكيك في مكانه ,والتقليل من منزلته ,في محاولة

منهم للحطّ من شأنه ,فكان حقاً علينا –من خالل هذه الدراسة -أن ندافع عن تلك البقعة
المباركة ,لتثبيت الحقائق حول مكان ,ومكانة المسجد األقصى ,والرد على شبهات الشيعة

في ذلك.

ملخص الدراسة:
أصل هذا الكتاب بحث علمي محكم نشر في مجلة الجامعة اإلسالمية بغزة ,مجلد

 ,26عدد األول :عام 2018م.
وتتناول الدراسة مكان وفضل ومكانة المسجد األقصى مسرى رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم ,وقبلته األولى عند "الشيعة االثنا عشرية" .وقد توصلت الدراسة إلى َّ
أن أكثر
أما المسجد األقصى الذي بفلسطين
الشيعة يعتقدون بوجود المسجد األقصى في السماء ,و َّ
2

فهو مجرد تشابه في األسماء .وقد اتفق الشيعة – سواء القائلين بوجود المسجد األقصى
مسرى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في السماء أو في فلسطين َّ -
بأنه ال مكانة للمسجد
األقصى الموجود في فلسطين بالمقارنة مع غيرها من الكثير من المقدسات الشيعية.
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القسم األول

مكان وجود المسجد األقصى
تباين أقوال وروايات الشيعة في بيان مكان المسجد األقصى:
عند تتبع آراء علماء الشيعة وأقوالهم حول مكان وقوع المسجد األقصى صاحب
المكانة العظيمة الذي هو مسرى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ,وقبلته األولى نجد أنهم
تباينوا في ذلك إلى قولين ,وتوضيح ذلك على النحو التالي:
الموقف األول :المسجد األقصى هو البيت المعمور الذي في السماء:
زعم أصحاب هذا القول َّ
أن المسجد األقصى هو البيت المعمور الذي في السماء,
وليس كما يعتقد عامة المسلمين أنه في القدس بفلسطين ,بل هو مجرد تشابه في
األسماء ,وأذكر هنا بعض أقوال أئمة الشيعة ورواياتهم ,وبما يستدل به طائفة من أتباعهم
أيضاً ما يلي-:
أوالا :الروايات الشيعية
تنص على
استشهد علماء الشيعة بالعديد من الروايات المروية عن أئمتهم والتي ُّ

وجود المسجد األقصى مسرى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في السماء ,وليس في بيت
المقدس ,ومن تلك الروايات ما يلي:

 -1عن إسماعيل الجعفي قال" :كنت في المسجد الحرام قاعداً وأبو جعفر  في ناحية
فرفع رأسه فنظر إلى السماء مرة والى الكعبة مرة ثم قال( :س ْبح َ ِ
َس َرى ِب َع ْب ِد ِه لَ ْي اًل
ُ َ
ان الذي أ ْ
ِم َن ا ْلمس ِج ِد ا ْلحرِام إِلَى ا ْلم ِ
ْصا) [اإلسراء ,]1 :وكرر ذلك ثالث مرات ثم التفت
َ ْ
َ ْ
س ِجد ْاألَق َ
ََ

إلي فقال :أي شيء يقولون أهل العراق في هذه اآلية يا عراقي؟ قلت يقولون أسرى به من
المسجد الحرام إلى البيت المقدس فقال :ال ليس كما يقولون ,ولكنه أسرى به من هذه إلى
هذه وأشار بيده إلى السماء وقال ما بينهما حرم ,...

()1

وعلق المجلسي على الرواية

السابقة بقوله" :قوله  :من هذه إلى هذه ,أي المراد بالمسجد األقصى البيت المعمور؛

) (1القمي ,تفسير القمي ( ,)244-243/2والمجلسي ,بحار االنوار ( ,)373-372/18وذكر بنحوه:
الطبري "الشيعي" ,نوادر المعجزات (ص.)70-66
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()1
فسر المجلسي
ألنه أقصى المساجد ,وال ينافي ذهابه أوالً إلى بيت المقدس" .فقد ّ
المسجد األقصى بالبيت المعمور في السماء ,وهذا التفسير –كما زعم -ال يتعارض من

كون النبي صلى اهلل عليه وسلم قد ذهب إلى بيت المقدس في رحلة إسرائه قبل ذهابه إلى
المسجد األقصى في السماء.
 -2عن أبي عبد اهلل  قال" :أتى رجل إلى أمير المؤمنين وهو في مسجد الكوفة وقد
احتبى بحمائل سيفه ,فقال :يا أمير المؤمنينَّ ,
إن في القرآن آية قد أفسدت علي ديني

س ْل َنا ِم ْن قَ ْبلِ َك
وشككتني في ديني! قال :وما ذاك؟ قال :قول اهلل عز وجل (ﭐ َو ْ
اسأ َْل َم ْن أ َْر َ
ِم ْن ر ِ
َج َع ْل َنا ِم ْن ُد ِ
ون َّ) [الزخرف ]45 :فهل في ذلك الزمان
ون الر ْح َم ِن آلِ َه اة ُي ْع َب ُد َ
سل َنا أ َ
ُُ
نبي غير محمد صلى اهلل عليه وآله فيسأله عنه؟ فقال له أمير المؤمنين  :اجلس

إن اهلل عز وجل يقول في كتابه( :س ْبح َ ِ
أخبرك إنشاء اهللَّ ,
َس َرى ِب َع ْب ِد ِه لَ ْي اًل ِم َن
ُ َ
ان الذي أ ْ
ِ
ا ْلمس ِج ِد ا ْلحرِام إِلَى ا ْلمس ِج ِد ْاألَقْصى ال ِذي بارْك َنا حولَ ُه لِ ُن ِري ُه ِم ْن ِ
َ
َ
آيات َنا إِن ُه ُه َو السميعُ
َْ
َ ْ
َ ْ
َ
ََ
ََ
ِ
ير) [اإلسراء ,]1 :فكان من آيات اهلل التي أريها محمد صلى اهلل عليه وآله أنه انتهى
ا ْل َبص ُ
جبرئيل إلى البيت المعمور وهو المسجد األقصى ,"...

()2

عقَّب جعفر العاملي

()3

على

هذه الرواية بقوله" :وسند هذه الرواية صحيح ,وهذا يدلنا على َّ
أن قوله في الرواية المتقدمة
) (1المجلسي ,بحار األنوار (.)374/18

) (2ابن طاوس ,اليقين (ص ,)295-294والقبانجي ,مسند اإلمام علي (,)209-208/7
واالسترآبادي ,تأويل اآليات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة ( ,)565-564/2والمجلسي ,بحار
األنوار ( ,)394/18و(.)317/37
) (3هو جعفر مصطفى مرتضى العاملي ,ولد عام (1945م) جنوب لبنان ,درس في النجف وقم ,له

العديد من المؤلفات أهمها "الصحيح من سيرة النبي األعظم" ,وهو صاحب مكانة عظيمة عند الشيعة,
ومن أقوال وشهادات المراجع العظام عند الشيعة في حقه ما يلي:

أ -قال الشيخ محمد تقي بهجتَّ :
"فإن العالم الجليل ,والحبر النبيل ,صاحب المصنفات الجليلة النافعة,
والخدمات المهمة ,عمدة العلماء العاملين ,قوام الملة والدين ,علم األعلم وفخر األنام العالمة الفهّامة
البحاثة ,حجة اإلسالم ومالذ المسلمين السيد جعفر مرتضى الحسيني العاملي دامت تأييداته....إلى أن
ّ
قال" :كما أوصى المؤمنين بإكرامه واعظامه ,واإلصغاء إليه في مواعظه ومجالسه النافعة ,واإلستفادة

من كتبه القيمة" .المشهدي ,الحوزة العلمية تدين اإلنحراف (ص.)443 :
ب -قال جواد التبريزي" :مؤلف كتاب مأساة الزهراء (وهو العاملي) ,شخص جليل ,ومحقق مطلع,
بصير ,وكتابه كسائر كتب علمائنا األبرار" .الحوزة العلمية تدين اإلنحراف (ص .)447ولالطالع على

غيرها من الشهادات .انظر :المشهدي ,الحوزة العلمية تدين اإلنحراف (ص.)456-443
انظر :موقع جعفر العاملي.
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()1

عن سعد السعود:

"وهو بيت اهلل األقصى" هو البيت المعمور ,ال ذلك الذي في البيت

المقدس ,فإنه قد جعل مسجداً بعد استشهاد الرسول صلى اهلل عليه وآله بسنوات كثيرة,
()2

فالعاملي ينكر أن يكون المراد بالمسجد األقصى هنا

ومن ثم ُسمي باألقصى أيضاً".
المسجد الذي بفلسطين؛ ألنه –كما يزعم -لم يكن زمن النبي صلى اهلل عليه وسلم
مسجداً هنالك فضالً عن أن يكون اسمه األقصى.

 -3روى العياشي وغيره في تفسيره آلية اإلسراء :عن أبي عبد اهلل  قال" :سألته عن

المساجد التي لها الفضل فقال :المسجد الحرام ومسجد الرسول ,قلت :والمسجد األقصى
جعلت فداك؟ فقال :ذاك في السماء إليه أسري رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ,فقلت :إن
()3

الناس يقولون :إنه بيت المقدس؟ فقال :مسجد الكوفة أفضل منه".

فعندما ذكر العياشي

فلما ُسئل
المساجد التي في األرض صاحبة المكانة والفضل لم يذكر المسجد األقصىّ ,
عنه قال بأنه في السماء ,أما ذاك الذي في بيت المقدس فهو ليس بذو فضل ,فمسجد
الكوفة أفضل منه .وعلى ذلك َّ
فإن ذكر العياشي لهذه الرواية عند تفسيره لآلية الكريمة فيه
تأكيد منه على َّ
أن المراد بالمسجد األقصى في اآلية الكريمة هو الذي في السماء –كما
زعم ,-ال ذاك الذي في بيت المقدس.
()4

 -4عن هشام بن الحكم

في مناظرة له جرت في مجلس هارون الرشيد ,أنه قال يحيى

البرمكي..." :فأخبرني عن هذا المسجد األقصى أين هو؟ ,قال يحيى :هو بيت المقدس,
قال هشام :إن اهلل عز وجل قال األقصى ,واألقصى ال يكون وراءه شيء؛ َّ
ألن اهلل عز
) (1هي الرواية التي ذكرها (ص )107من نفس الكتاب نقالً عن ابن طاوس والتي جاء فيها َّ
أن رسول
اهلل  قال " :فلما أطرقت ببصري طرفة فرجعت إلي وأنا في مكاني  ,فقال أتدري أين أنت فقلت ال يا

جبرئيل فقال هذا بيت المقدس بيت اهلل األقصى فيه المحشر والنشر" .ابن طاوس ,سعد السعود
(ص.)100
) (2العاملي ,إسرائيل في آيات سورة بني إسرائيل "تفسير ثمان آيات" (ص )114

) (3العياشي ,تفسير العياشي ( ,)280/2والمجلسي ,بحار األنوار ( ,)405/97وقد ذكر هذه الرواية
–أيضاً -بعض مفسري الشيعة في تفاسيرهم .انظر :الحويزي ,تفسير نور الثقلين ( ,)97/3والبحراني,
البرهان في تفسير القرآن ( ,)493/3والمشهدي ,تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب (.)299/7

) (4أبو محمد هشام بن الحكم الشيباني بالوالءُ ,ولد بالكوفة ونشأ بواسط ,شيخ اإلمامية في وقته ,له
كتب عديدة منها :الفرائض  ,واإلمامة ,والرد على هشام الجواليقي ,توفي بعد نكبة البرامكة بمدة يسيرة
متست ار  ,وقيل :عاش إلى خالفة المأمون .انظر :رجال النجاشي (ص ,)434-433الفهرست للطوسي
(ص.)259-258
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وجل ذكر أنه األقصى ,وهذا ال يكون وراءه شيء ال يستحيل ,فهذا وراءه هذا ,قال
يحيى :هكذا قال اهلل سبحانه,"...

()1

فقد استنكر هشام بن الحكم أن يكون المراد بالمسجد

األقصى هو الذي ببيت المقدس؛ َّ
ألن الشيء األقصى الذي بمعنى أبعد على صيغة
أما الذي في بيت المقدس فهنالك من المساجد ما هو
المبالغة ال يكون شيء أبعد منهَّ ,

أبعد منه.

ثاني ا :أقوال المفسرين الشيعة:
ذكر عدد من كبار مفسري الشيعة في كتبهم المعتمدة َّ
أن المسجد األقصى الوارد
ان ال ِذي أَسرى ِبع ْب ِد ِه لَ ْي اًل ِم َن ا ْلم ِ
ِ
س ِج ِد
س ْب َح َ
س ِجد ا ْل َح َرام إِلَى ا ْل َم ْ
َ ْ
َْ َ
في قول اهلل عز وجلُ ( :
ِ
ِ
ْصى ال ِذي َبارْك َنا َح ْولَ ُه لِ ُن ِرَي ُه ِم ْن َ ِ ِ
ير) [اإلسراء ]1:أنه
ْاألَق َ
آيات َنا إن ُه ُه َو السميعُ ا ْل َبص ُ
َ
مسجد في السماء ,و ّأيدوا تفسيرهم هذا ببعض الدالئل الواهية ,والروايات المنسوبة ألئمتهم,
ٌ
ومن أقوال أولئك المفسرين ما يلي-:
 -1قال الفيض الكاشاني" :أي إلى ملكوت المسجد األقصى الذي هو في السماء :كما

يظهر من األخبار".

()2

 -2قال حسن المصطفوي- :وذلك بعد ذكره َّ
أن المسجد الحرام أفضل المساجد على

()3
أما تفسير المسجد األقصى
األرض ,ويقابله في العالم الروحاني المسجد األقصى" -و ّ
فأوالً :فإ ّن األقصى بمعنى األبعد
بمسجد القدس في بيت
ّ
المقدس فال يالئم الموردّ .
األعلى ,ومسجد القدس ليس بأبعد مسجد من َّ
إن اإلسراء إلى مسجد
مكة
المكرمة ,وثانياًّ :
ّ
إن اآلية
القدس أمر
تشرف ورحلة إليه ...وثالثاًّ :
مادي ظاهر ّ
ّ
مما في ّ
ي وال فائدة فيه أزيد ّ

بأن اإلسراء كان من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى ,فيكون منتهى السير
مصرحة ّ
ّ
يدل عليه هذا الكالم
أما ما فوقه من عوالم أخر فال ّ
هو المسجد األقصى ,و ّ

ى
يصح التفسير بالسير
الشريف )4(,"...وقال –أيضاً -في موضع آخر" :وال
ّ
ّ
الماد ّ
المقدس :فإ ّن المسجد الحرام أشرف المساجد وأعليها ,وال حاجة في
وبالمسجد في البيت
ّ

إراءة

()5

المادّية المحدودة
فان اآليات المحسوسة
ّ
اآليات إلى السير إلى مسجد آخرّ ,

) (1مجلة تراثنا ,مناظرة هشام بن الحكم في مجلس هارون الرشيد .ع( .88-87ص.)358
) (2الفيض الكاشاني ,التفسير الصافي (.)166/3
) (3المصطفوي ,التحقيق في كلمات القرآن الكريم (.)119/5
) (4المصطفوي ,التحقيق في كلمات القرآن الكريم (.)120/5

) (5مصدر :أرى ,وأرى بـ ,وأريته إياه إراءةً وا ارأً .انظر :الزمخشري ,أساس البالغة ( ,)326 /1وابن
منظور ,لسان العرب ( ,)296 /14والفيروز آبادي ,القاموس المحيط (ص .)1285
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المادة وجود نفس اإلنسان
موجودة في جميع قطعات األرض ,واآلية الكبرى في عالم
ّ
()1

بتمام جوارحه".

لقد أنكر المصطفوي في تفسيره لآلية الكريمة في سورة اإلسراء أن

يكون المراد بالمسجد األقصى هو ذلك الذي ببيت المقدس ,واستدل على زعمه هذا

بالعديد من األدلة الواهية.
ِ
ِ
ِ
ِ
صى ,أي :إلى ملكوت المسجد
 -3قال القمي" :م َن اْل َم ْس ِجد اْل َحرام إِلَى اْل َم ْس ِجد األَ ْق َ
()2
َّ
السماء ,كما يظهر من األخبار."...
األقصى الذي هو في ّ
 -4قال سلطان الجنابذي" :الذي في بيت المقدس ,أو إلى المسجد األقصى الذي هو في

السماء الرابعة المسمى بالبيت المعمور الذي المسجد األقصى مظهره وهو
ملكوته"...)3(,وفسَّر قوله تعالى( :ال ِذي َب َارْك َنا َح ْولَ ُه لِ ُن ِرَي ُه) بقولهَّ :
"فإن حول بيت المقدس
الشام ومصر وكالهما ممتازان عن سائر البالد بكثرة النعم من كل جنس ,والبيت المعمور
الذي في السماء الرابعة معلوم كثرة بركات ما حوله".

()4

جمع األقوال في تفسيره للمسجد األقصى في اآلية الكريمة.

وعلى ذلك يكون الجنابذي قد

 -5قال محمد العبيدان القطيفي(" :)5والظاهر واهلل سبحانه أعلم أن المقصود من المسجد

األقصى في اآلية المباركة هو مكان في السماء ,لعله البيت المعمور",

()6

وقال في موضع

آخر" :لم ينهض لنا وجه يصح االستناد عليه إلثبات أن المقصود من المسجد األقصى
في اآلية الشريفة هو بيت المقدس ,بل الدالئل واألدلة كلها على َّ
أن المقصود منه البيت
()7

المعمور في السماء ,أو أنه مسجد في السماء",

بزعمه ببعض القرائن في اآلية الكريمة وهي:

()8

وقد حاول القطيفي أن يثبت ادعاؤه هذا

) (1المصدر السابق (.)281/9
) (2المشهدي ,تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب (.)299-298/7
) (3سلطان الجنابذي ,تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة (.)431/2
) (4سلطان الجنابذي ,تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة (.)431/2
) (5هو محمد ابن الحاج أحمد حسن العبيدان ,ولد عام (1390ه) في منطقة القديح من منطقة
القطيف ,التحق بالحوزة العلمية في منطقته بعد مرحلة الثانوية ,وانتقل إلى بعض المناطق كالنجف

والقم ,تتلمذ على يد مجموعة من علماء الشيعة ,ومن شيوخه :علي الميالني ,وجواد التبريزي ,له العديد
من المؤلفات منها :الفوائد الرجالية .انظر :سيرة سماحة الشيخ العبيدان ,وحياته العلمية ,موقع محمد
العبيدان القطيفي.
) (6القطيفي ,اإلسراء والمعراج ,موقع سماحة العالمة الشيخ محمد العبيدان القطيفي.
) (7القطيفي ,اإلسراء والمعراج ,موقع سماحة العالمة الشيخ محمد العبيدان القطيفي.
) (8انظر :المرجع السابق.
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أ -زعمه َّ
أن كلمة "أسرى" في اآلية الكريمة مشتقة من السراة ,وسراة كل شيء أعاله
وسنامه ,وليس كما قال الجمهور أنها مشتقة من السرى ,وهو السير ليالً ,بل وزعم َّ
أن

هنالك قرينة حملته على هذا المعنى وهي ذكر كلمة "ليالً" في اآلية الكريمة إذ لو كانت

أسرى مشتقة من السرى لما كان هنالك فائدة من كلمة ليالً؛ َّ
ألن السير ال يكون إال ليالً.
وعلى ذلك َّ
فإن اشتقاق أسرى من السراة وهي سنام كل شيء يمنع من حمله على الرحلة
الحاصلة من البيت الحرام إلى بيت المقدس ,ألن بلوغ بيت المقدس ال يمثل بلوغ سنام
الشيء وأعاله.
ب -حرف "إلى" في قوله تعالى" :إلى المسجد األقصى" وزعم أنها تفيد انتهاء الغاية,
والريب َّ
أن وصول النبي صلى هللا عليه وسلم إلى المسجد األقصى في بيت المقدس لم
يكن انتهاء الغاية ,فعلى ذلك يكون المسجد األقصى في السماء.
ثالثا :أقوال بعض علماء الشيعة:
َذ َكر عدداً من علماء الشيعة "االثنا عشرية" أقواالً عديدة تؤكد على اعتقادهم َّ
أن

المسجد األقصى مسجد في السماء ,مستندين في ذلك على أصول وروايات شيعية ثابتة,
ومعترف بها لدي الطائفة ,ومن أقوالهم ما يلي:
 -1قال عباس القمي" :والمشهور على أن المسجد األقصى هو بيت المقدس ,ولكن
يظهر من األحاديث الكثيرة َّ
أن المراد منه هو البيت المعمور الذي يقع في السماء الرابعة,
وهو أبعد المساجد".

()1

 -2ذكر جعفر مرتضى العاملي ,وهو صاحب مكانة عظيمة ومرموقة عند الشيعة,

()2

العديد من األقوال في مؤلفاته تدلل على َّ
أن المسجد األقصى في السماء ,ومن أهمها
كتاب" :الصحيح من سيرة النبي األعظم",

()3

إضافة إلى َّأنه ألَّف كتاباً في ذلك اسمه:

) (1عباس القمي ,منتهى اآلمال (.)79/1

) (2انظر حاشية (ص  ) 4من هذا البحث.
) (3وقد نال العاملي على هذا الكتاب -الذي شكك فيه في مكانة المسجد األقصى ,وأ ّكد على وجوده

في السماء ,مستنداً في ذلك على روايات وأقوال منسوبة إلى أئمتهم -تكريم الرئيس اإليراني السابق "
أحمدي نجاد" ومنحه جائزة أفضل كتاب في إيران! .انظر :العاملي ,مقدمة كتاب الصحيح من سيرة

النبي األعظم (ص.)5
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"المسجد األقصى أين؟" ,أثبت فيه َّ
مسجد في السماء ,مستنداً في ذلك
أن المسجد األقصى
ٌ
على روايات وأقوال أئمتهم( )1ومن أقواله في ذلك ما يلي:

أ" -إنه لو صح التفريق بين اإلسراء والمعراج ,لقلنا  :إننا نؤمن باإلسراء استناداً إلى قوله
ان ال ِذي أَسرى ِبع ْب ِد ِه لَ ْي اًل ِم َن ا ْلمس ِج ِد ا ْلحرِام إِلَى ا ْلم ِ
ْصى ال ِذي
س ْب َح َ
َ ْ
َ ْ
س ِجد ْاألَق َ
َْ َ
تعالىُ ( :
ََ
ِ
ِ
َبارْك َنا َح ْولَ ُه لِ ُن ِرَي ُه ِم ْن َ ِ ِ
ير) [اإلسراء .]1:فمحط النظر في اآلية
آيات َنا إن ُه ُه َو السميعُ ا ْل َبص ُ
َ

هو بيان اإلسراء فقط ,لكن الحقيقة هي أن المراد باإلسراء هو السير بالليل سواء كان سي اًر

صعودياً أو أفقياً ,فاآلية ناظرة إلى المعراج كما أظهرته الروايات التي ذكرت أن المسجد

األقصى في السماء ,وقد شرحنا ذلك بشيء من التفصيل في كتابنا المسجد األقصى

أين؟! وبذلك يكون المعراج قد ذكر في القرآن صراحة".

()2

فقد زعم العاملي َّ
أن المراد

"باإلسراء" في أول سورة اإلسراء "المعراج" ؛ َّ
ألن اإلسراء يكون بالسير ليالً سواء أكان

سي اًر صعودياً أو أفقياً .وزعمه هذا في محاولة منه إلثبات َّ
أن المسجد األقصى في

السماء.

ِ
يل ِفي ا ْل ِكتَ ِ
اب لَتُ ْف ِس ُدن ِفي ْاأل َْر ِ
ض
س َرِائ َ
ب -استشهد بقوله تعالى( :وقَ َ
ض ْي َنا إِلَى َبني إِ ْ
ير) [اإلسراء ]10-4 :ثم علّق فقال" :يستفاد من هذه اآلياتَّ :
أن
َمرتَْي ِن َولَتَ ْعلُن ُعلُ ًّوا َك ِب اا
هؤالء العباد سوف يدخلون المسجد مرتين ,والظاهرَّ :
أن المراد به هو المسجد الحرام ,أما

المسجد األقصى الذي حصل اإلسراء إليه ،والذي بارك اهلل حوله ،فهو في السماء ,و َّ
أن
دخولهم هذا سوف يكون على نحو واحد في المرتين معاً ,أي بالقوة والقهر ,والغلبة".

()3

ج" -وأما آية اإلسراء َّ ,
فإن المقصود بالمسجد األقصى فيها هو مصلى المالئكة في
السماء".

()4

د" -إننا ال ننكر أن اهلل تعالى قد أسرى بالنبي وعرج به مائة وعشرون مرة ولكنا نقول إنه

ال دليل على َّ
أن هذا (أي إسراء النبي صلى اهلل عليه وسلم إلى بيت المقدس) هو
ِ
ِِ
المقصود بقوله تعالى في سورة اإلسراء( :س ْبح َ ِ
س ِج ِد
ُ َ
َس َرى ِب َع ْبده لَ ْي اًل م َن ا ْل َم ْ
ان الذي أ ْ
ِ
ِ
ا ْلحرِام إِلَى ا ْلم ِ
ْصى ال ِذي َبارْك َنا َح ْولَ ُه لِنُ ِرَي ُه ِم ْن َ ِ ِ
ير)
َ ْ
س ِجد ْاألَق َ
آيات َنا إن ُه ُه َو السميعُ ا ْل َبص ُ
َ
ََ
) (1وهذا الكتاب غير متوافر حالياً فقد ذكرت احدى المواقع الشيعية َّ
أن "الكتاب المذكور هو للعلماء فقط
كما صرح السيد جعفر مرتضى حفظه اهلل وهو في بيته ال يسمح بأن يخرج منه وال أن يطَّلع عليه غير
العلماء" ,بينما ذكر جعفر مرتضى العاملي َّ
تم حرقه من مؤلفاته في
أن كتابه هذا كان من ضمن ما َّ

الحرب اإلسرائيلية على لبنان عام 2006م .انظر :العاملي ,طريق الحق (ص ,)8وموقع هجر.
) (2العاملي ,الصحيح من سيرة النبي األعظم (.)105-104/3
) (3المرجع السابق (.)129-128/3

) (4العاملي ,مختصر المفيد (.)257/13
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[اإلسراء." ]1 :

()1

فقد ذكر العاملي أنَّه أسري بالنبي صلى اهلل عليه وسلم ألكثر من مرة,

وفي أماكن مختلفة ,ولكن اإلسراء األهم والمذكور في القرآن الكريم ليس الذي كان ببيت

المقدس.
ه" -ال دليل على َّ
أن المقصود بالمسجد األقصى المذكور في هذه اآلية – آية

اإلسراء -1:هو ذلك الذي في بيت المقدس في فلسطين ,بل هو مصلى المًلئكة في

السماء الرابعة",

()2

واستدل على قوله هذا بروايات عديدة ,وأدلة واهية مفادها ما يلي:

()3

و -ذكـر اهلل تعـالى فـي اآليـة الكريمـة –علـى زعمـه -بعـض القـرائن التـي تؤكـد علـى ذلــك,

ومنها-:

أن المـراد بالمســجد
 قولــه تعــالى( :الـ ِـذي َب َارْك َنــا َح ْولَـ ُـه) [اإلسـراء :]1 :وهــذا يتناســب مــع ّ
األقصــى فــي اآليــة الكريمــة هــو ذلــك الــذي فــي الســماء ,إذ تمتــد البركــة منــه إلــى مــا حولــه
بسبب انتشار المالئكة الذين ال يفترون عنن سسنب هللا و وسيسيسن  ,ال ذلـك المسـجد الـذي فـي

بيــت المقــدس ,الــذي لــم يــرد أي نــص يشــير إلــى بركــة المنــاطق حولــه ,باإلضــافة إلــى َّ
أن

المسجد الحرام أفضل منه ,ومع ذلك لم يذكر ببركة المناطق حوله.
ِ
ِ
آي ِات َنا) [اإلسراء :]1 :هي إشارة كما قال إلى قوله تعالى:ﭐ
 قوله تعالى( :ل ُن ِرَي ُه م ْن َ(لَقَ ْد أرَى ِم ْن آي ِ
ات َرِّب ِه ا ْل ُك ْب َرى) [النجم ,]18 :وقد رآى النبي صلى اهلل عليه وسلم هذه
َ
َ
اآليات في السماء عند سدرة المنتهى ,ال في مسيره إلى المسجد األقصى الذي في القدس.

 بيت المقدس في زمن النبي صلى اهلل عليه وسلم كان عبارة عن مساحة شاسعة ,ولميكن فيه مساجد ,وأما المساجد التي فيها بما فيها األقصى فهي مستحدثة بعد النبي صلى

اهلل عليه وسلم.

 يوجد العديد من المساجد في بالد الشام أقصى وأبعد من المسجد الذي في بيت المقدسِ
س ِج ادا)
كمسجد أهل الكهف الذي ذكره اهلل تعالى في القرآن الكريم بقوله( :لَ َنتخ َذن َعلَ ْي ِه ْم َم ْ
[الكهف.]21 :

 ورد في القرآن الكريم التعبير بأدنى األرض عن بالد هي أبعد عنِ ِ
الروم ِفي أ َْد َنى ْاأل َْر ِ
ض َو ُه ْم ِم ْن َب ْع ِد
المقدس .فقد قال سعالى( :الم ُغل َبت ُّ ُ
ين) [الروم.]3-1 :
ِفي ِب ْ
ض ِع ِس ِن َ
) (1العاملي ,الصحيح من سيرة اإلمام علي (.)176/22

) (2العاملي ,إسرائيل في آيات سورة بني إسرائيل "تفسير ثمان آيات" (ص .)92
) (3انظر :المرجع السابق ( ,)98-92والعاملي ,طريق الحق (ص .)211-210
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المدينة من بيت
ون
س َي ْغلِ ُب َ
َغلَ ِب ِه ْم َ

 -3قال المعمم محمد جميل العاملي (من مراجع الشيعة المعاصرين)" :لقد كان سير

النبي األكرم صلى اهلل عليه وآله إلى البيت المعمور الكائن في السماء السابعة وهو

الضراح ،أو في السماء الرابعة على اختًلف الروايات ...ولو فرضنا صحة ما ورد من

كون المسجد األقصى في فلسطين إال أن ذلك ال يعني كونه المسجد الذي بناه عمر بن

الخطاب بالتواطؤ مع اليهود لصرف نظر المسلمين عن مسجد الصخرة ,الذي تقوم تحته

الحفريات الستخراج الهيكل ,ومع كل ذلك فإنه ليس المسجد المبارك الذي تحدثت عنه
أخبارنا بأنه مسجد البيت المعمور في السماء ،الذي فيه صلى النبي األعظم صلى اهلل

عليه وآله إماما باألنبياء...فتكون زيارة النبي صلى اهلل عليه وآله إلى فلسطين ليس من

أجل مسجد الصخرة ,وانما من أجل زيارة محاريب األنبياء هناك ,وقبورهم المتواجدة في

القرى المحيطة بمسجد الصخرة ,الذي كان يجلس فيه النبي سليمان للقضاء بين الناس,
وإلدارة مملكته ,وفيه يتواجد الهيكل الذي سيكشف عنه قبل ظهور إمامنا الحجة القائم

سًلم اهلل عليه".

()2()1

الموقف الثاني :المسجد األقصى في فلسطين:
قال آخرون من علماء الشيعة "االثنا عشرية" َّ
أن المسجد األقصى هو في األرض,
وتحديداً في فلسطين ,إال أَّ َّن أغلب أدلتهم لم تسلم من االعتراض والنقد من ِقبل أصحاب
القول األول -القائلين بوجود المسجد األقصى في السماء ,-وأدلتهم في ذلك هي-:

أوالً :ذكر علماء الشيعة بعض الروايات المنسوبة ألئمتهم تثبت فيها إسراء النبي صلى

تصرح َّ
بأن المراد بالمسجد األقصى في أول
اهلل عليه وسلم إلى بيت المقدس ,دون أن
ّ
سورة اإلسراء هو الذي ببيت المقدس,

()3

تصرح بوجود المسجد األقصى
وهذه الرواية التي ّ

إن قول محمد العاملي َّ
)َّ (1
بأنه سيكشف عن الهيكل المزعوم عند اليهود قبل ظهور المهدي ليس قوالً
شاذاً أو شخصي ,فهنالك روايات عند الشيعة –سأشير إلى بعض منها الحق ًا -ذكرت في أمهات كتبهم
ويقرون فيها بوجود الهيكل ,ويربطون إعادة بناءه بخروج المهدي المزعوم عندهم!!! انظر:
يعترفون ّ
(ص )34-33من هذا البحث.
) (2العاملي ,محمد ,المسجد األقصى في السماء المعمورة وليس في األرض ,موقع مركز العترة الطاهرة
للدراسات والبحوث.
) (3روى علماء الشيعة بعض من الروايات التي تثبت إس ارء النبي  إلى بيت المقدس دون التصريح
َّ
بأن المسجد األقصى المراد في سورة اإلسراء الذي ببيت المقدس ,ومن تلك الروايات ما رواه الكليني عن

أبي عبد اهلل " :لما أسري برسول اهلل صلى اهلل عليه وآله أتاه جبرئيل بالبراق فركبها فأتى بيت
المقدس فلقى من لقى من إخوانه من األنبياء عليهم السالم ,ثم رجع فحدث أصحابه إني أتيت بيت

المقدس ورجعت من الليلة وقد جاءني جبرئيل بالبراق فركبتها وآية ذلك أني مررت بعير ألبي سفيان
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في فلسطين لم تسلم من الضعف والتشكيك من قبل علماء الشيعة,

()1

وهي ما ُروي عن

جعفر الصادق  قال :لما أسري برسول اهلل صلى اهلل عليه وآله في طريق مر على

عير في مكان من الطريق  ,فقال لقريش – حين أصبح  -يا معاشر قريش إ َّن اهلل تبارك
وتعالى قد أسرى بي في هذه الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى  -يعني بيت
المقدس  -حتى ركبت على البراق."....

()2

ولكن نجد َّ
أن من الشيعة من اعترض على

تلك الروايات التي تشير َّ
بأن المراد بالمسجد األقصى مسرى رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم أنه ذلك الذي ببيت المقدس ,وحكموا عليها بالضعف ,يقول محمد جميل العاملي-
وذلك بعد ذكره للعديد من الروايات التي تثبت َّ
أن المسجد األقصى في السماء:
"والحاصل :إن هذه األخبار الدالة على أن المسجد األقصى في السماء حاكمة على
األخبار الدالة على أنه في فلسطين ,وهي في أغلبها من مصادر العامة
()4

فال يصح االعتماد عليها ,وجعلها حاكمة على األخبار األُخرى".

()3

وطرقها,

وقال جعفر العاملي:

"ويالحظ َّ
أن الروايات التي وردت فيها كلمة المسجد األقصى في روايات الشيعة عن
أئمتهم ال تصمد كثي اًر أمام النقد ,لضعف األسانيد في أكثرها؛ و َّ
ألن كلمة المسجد األقصى
على ماء لبني فالن وقد أضلوا جمال لهم أحمر وقد هم القوم في طلبه"[.الكليني :الكافي-364/8 ,

 .]365ولكن هذه الرواية وأمثالها ال ُّ
تعد دليالً َّ
أن المراد بالمسجد األقصى (المذكور في سورة

اإلسراء)عند الشيعة الذي ببيت المقدس؛ َّ
ألن الرواية تذكر بأنه أسري بالنبي  إلى بيت المقدس دون
التصريح َّ
بأن المراد بالمسجد األقصى المذكور في سورة اإلسراء هو مسجد بيت المقدس ,باإلضافة إلى

ان الشيعة يعتقدون بأنه أسري بالنبي  ألكثر من مرة وال يمنع عندهم –حتى عند من قال َّ
َّ
أن األقصى
في السماء -أن يكون أسري به إلى بيت المقدس ,ولكن ال يعني هذا عندهم أن يكون المراد بالمسجد

األقصى في اآلية الكريمة في سورة اإلسراء هو الذي ببيت المقدس .انظر :إسرائيل في آيات سورة بني
إسرائيل (ص  ,)104-100وكالم المجلسي (ص )3من هذا البحث.
) (1لم نجد قدر جهدنا القاصر سوى رواية واحدة ,قال جعفر مرتضى العاملي" :لعلنا ال نجد اطالق اسم
المسجد األقصى على هذه البقعة (أي بيت المقدس) على لسان أحد من المعصومين منذ بعثة رسول اهلل

صلى اهلل عليه وآله ,والى حين الغيبة الصغرى وبدء الغيبة الكبرى إال في بضع روايات" .العاملي,
الصحيح من سيرة اإلمام علي (ص .)178
) (2الخصيبي ,الهداية الكبرى (ص.)58-57:
) (3المراد بقوله" :مصادر العامـة" :أي أن هـذه الروايـة مصـدرها األعـداء مـن أهـل السـنة وبـذلك ال يحـت
بها.

) (4العاملي ,محمد .المسجد األقصى في السماء المعمورة وليس في األرض ,موقع مركز العترة
الطاهرة للدراسات والبحوث.
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جاءت في بعضها على لسان الراوي ,أو السائل لإلمام  ولغير ذلك من أمور
ومؤاخذات."...

()1

ثانياً :تفسير بعض علماء الشيعة للمسجد األقصى في اآلية الكريمة في سورة اإلسراء

بذلك ,ومن هؤالء:

 -1قال الطبرسي" :والمسجد األقصى :بيت المقدس؛ ألنه لم يكن حينئذ وراءه مسجد",

()2

وقال –أيضاً" :-إلى المسجد األقصى :يعني بيت المقدس ,وانما قال األقصى؛ لبعد
المسافة بينه وبين المسجد الحرام".

()3

 -2قال الطباطبائي في تفسيره بعد نقل ما رواه القمي في روايته التي تُفيد َّ
أن المسجد
األقصى في السماء( :)4أقول :قوله  :ولكنه أسرى به من هذه إلى هذه ,أي من الكعبة
إلى البيت المعمور ,وليس المراد به نفى االسراء إلى بيت المقدس ,وال تفسير المسجد

األقصى في اآلية بالبيت المعمور ,بل المراد نفى أن ينتهى اإلسراء إلى بيت المقدس ,وال
يتجاوزه فقد استفاضت الروايات بتفسير المسجد األقصى ببيت المقدس".

()5

ولكن نجد من

علماء الشيعة من اعترض على كالم الطبطبائي هذا ,ومنهم محمد القطيفي الذي قال:

"وال يخفى ما في كالمه (أي في كالم الطبطبائي) من التأمل ,إذ قد عرفت منا في ما
مضى أننا ال ننكر ذهابه صلى اهلل عليه وآله لبيت المقدس ,لكن الكالم هل أنه المقصود
بالمسجد األقصى ,أم أن المقصود به شيء آخر ,على أن دعواه كون الرواية ليست
بصدد تفسير المسجد األقصى عهدتها على مدعيها ,إذ قد عرفت في بيان مدلولها في ما

تقدم أنه  يخطأ ما صدر من العراقيـين في بيان المقصود منه ,ويـبين الصحيح فكيف

ال تكون الرواية بصدد بيان المقصود من المسجد األقصى ،وأخي ار لم أجد نصا واحدا في
مقدار ما بحثت بين النصوص يفسر المسجد األقصى ببيت المقدس ،فكيف عبر بأن

النصوص مستفيضة…".

()6

) (1العاملي ,إسرائيل في آيات سورة بني إسرائيل (ص .)100
) (2الطبرسي ,تفسير جوامع الجامع (.)358/2
) (3الطبرسي ,تفسير مجمع البيان ()218/6
) (4لالطالع إلى هذه الرواية .انظر( :ص )3من هذا البحث.
) (5الطبطبائي ,تفسير الميزان (.)21-20/13

) (6القطيفي ,اإلسراء والمعراج موقع سماحة العالمة الشيخ محمد العبيدان القطيفي.
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 -3قال عبد اهلل شبر(" :)1من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى ,بيت المقـدس لبعـد مـا

بينهما".

()2

أن اللَّــه
الســالم ّ
أئمتنــا علــيهم ّ
 -4قــال فــتح اهلل الكاشــاني" :والقــول الصــحيح المنقــول عــن ّ
بنبيــه صــلَّى اللَّــه عليــه وآلــه وســلَّم يقظــة بشخصــه مــن المســجد الح ـرام إِلَــى
ســبحانه أســرى ّ
()3
ِ
ألنه لم يكن حينئذ وراءه مسجد".
صى :بيت المقدس؛ ّ
اْل َم ْس ِجد األَ ْق َ
 -5قـال فخــر الــدين الطريحــي" :المســجد األقصــى :بيــت المقــدس ألنــه لــم يكــن وراءه حينئــذ
مسجد".

()4

ِ
صــى ,أي األبعــد ,فقــد كــان أهــل مكــة يســمون
 -6قــال محمــد الشــيرازي" :إِلَــى اْل َم ْسـ ِـجد األَ ْق َ

بي ــت المق ــدس بالمس ــجد األقص ــى ,لبع ــده ع ــن محله ــم  ,مقاب ــل المس ــجد األدن ــى ال ــذي ه ــو
المســجد الحـرام  -عنــدهم  -ثــم أن هــذا الســير مــن مكــة إلــى المســجد األقصــى  ,يســمى فــي
عرفنا باإلسراء".

()5

ونجــد مــن الشــيعة مــن اعتــرض علــى تفســير ه ـؤالء للمســجد األقصــى ببيــت المقــدس
كمحمد القطيفي الذي زعم َّ
أن هذا التفسير مخالف للمقصود من ظاهر اآليـة ,وال يوجـد مـا
يقتضي حمله على ذلك ,فالمسجد بمعنى موضع السـجود ,واألقصـى هـو المكـان المتنـاهي
فـي البعـد ,وهـذا علــى زعمـه ال ينطبـق فقــط علـى المسـجد األقصـى ببيــت المقـدس بـل علــى
جميـع المواضــع التــي تصــلح للســجود وكانـت بعيــدة سـواء فــي الســماء أو األرض ,وال يوجــد
م ــا يقتض ــي حمل ــه عل ــى بي ــت المق ــدس ,وأم ــا الرواي ــات الت ــي تش ــير إل ــى رحلت ــه إل ــى بي ــت
المقدس ,وعمد إليها المفسرين في تفسيرهم ,فهي لم تكن بصدد تفسير وبيان المقصود مـن
المسجد األقصى ,بل أقصى ما دلت عليه أن رسـول اهلل صلى هللا عليهه وسهلم مضـى إلـى
شبر الحسيني1242 -1192( ,ه) ,من علماء الشيعة البارزين في
) (1هو عبد اهلل بن محمد رضا ّ
حق اليقين في معرفة أصول
القرن الثالث عشر ,كان ينعت بالمجلسي الثاني ,له مؤلفات عديدة منهاّ :
الدين ,واألنوار الالمعة في شرح زيارة الجامعة ,والبالغ المبين في أُصول الدين .انظر :األمين ,أعيان

الشيعة ( ,)83-82/8ومقدمة تفسير شبر (ص ,)5-4ومقال بعنوان" :السيد عبد اهلل شبر" ,موقع هدى
القرآن اإللكتروني.
) (2شبر ,تفسير شبر (ص .)279
) (3الكاشاني ,زبدة التفاسير (.)7/4

) (4الطريحي ,تفسير غريب القرآن ص.60
) (5الشيرازي ,محمد ,تقريب القرآن إلى األذهان (.)284/3
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بيــت المقــدس ,وص ـلّى باألنبيــاء وهكــذا ,وهــذا أمــر غيــر مســتنكر عنــد الشــيعة -كمــا زعــم-
ولكنهم ينكرون خلو تلك النصوص عن المقصود من المسجد األقصى.

()1

ثالث ـاً :صـ َّـرح بعــض علمــاء الشــيعة مــا يفيــد بوجــود المســجد األقصــى فــي فلســطين ,ومــن
أقوالهم ما يلي-:
 -1قــال محمــد بــاقر الحكــيم" :المســجد األقصــى هــو المكــان الــذي أســرى إليــه رســول اللّــه

صلى اهلل عليه وآله ,وأشار إليـه القـرآن الكـريم فـي قولـه( :س ْـب َ ِ
َسـرى ِب َع ْب ِـد ِه لَ ْـي اًل
حان الـذي أ ْ
ُ
ِ
ِم َن ا ْلمس ِج ِد ا ْلحرِام إِلَى ا ْلم ِ
بارْكنا َح ْولَ ُه ِل ُن ِرَي ُه) [اإلسراء ]1 :كما يـذكر
َ
َ ْ
َ ْ
س ِجد ْاألَق َ
ْصى الذي َ

فــي بعــض الروايــات أن مع ـراج رســول اللّــه إلــى الســماء كــان مــن المســجد األقصــى  ,وفيــه
صخرة معروفة َّ
بأنها هي موضع المعراج."...

()2

 -2قال جعفر السبحاني" :إن عروج رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم فـي ليلـة واحـدة
من المسجد الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد األقصى في فلسـطين ,ومنـه إلـى السـماء,
تمت هذه الرحلة الفضائية العظيمة في مدة قصيرة جداً ,يعتبـر هـو اآلخـر مـن معـاجز
وقد َّ
رسول اإلسالم التي ذكرت في القرآن الكريم".

()3

 -3قال محمد الشيرازي" :فالمسجد األقصى هو أولى القبلتين ,وثالـث الحـرمين الشـريفين,
وهـو محــل مسـرى رســول اهلل صـلى اهلل عليــه وسـلم ومع ارجــه ,ومصـلى األنبيــاء جميعـاً ليلــة
اإلسراء ,فهو جامع كبير يقع في الجهة القبلية من ساحة الحرم القدسي الشريف في مدينـة
القدس".

()4

وقد ذكر بعض علماء الشـيعة أن المـراد مـن المسـجد األقصـى فـي القـدس الشـريف
هو هيكل سليمان,

()5

(الهيكل المزعوم عند اليهود)!!! ومن تلك األقوال ما يلي-:

) (1القطيفي ,اإلسراء والمعراج موقع سماحة العالمة الشيخ محمد العبيدان القطيفي.
) (2الحكيم ,دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة (.)281/2
) (3السبحاني ,العقيدة االسالمية على ضوء مدرسة أهل البيت (ص.)159
) (4الشيرازي ,األقصى المبارك (.)22-21

) (5يعتقد اليهود َّ
أن نبي اهلل داود  أسس لبناء هيكل ,ولكنه مات قبل أن يشرع في بنائه  ,وأن ابنه
سليمان  هو الذي قام ببناء الهيكل فوق جبل موريا ,المعروف باسم هضبة الحرم ,وهو المكان الذي

يوجد فوقه المسجد األقصى ,وللهيكل منزلة خاصة في قلوب وعقول اليهود ,فإنهم يزعمون أنه أهم مكان
16

 -1قال الطبطبائي في تفسيره للمسجد األقصـى فـي اآليـة الكريمـة مـن سـورة اإلسـراء" :مـن
المسجد الحرام إلى المسـجد األقصـى وهـو بيـت المقـدس والهيكـل الـذي بنـاه داود وسـليمان
عليهمــا الســًلم وقدســه اهلل لبنــي إس ـرائيل" )1(,وقــال..." :حتــى قصــد الكســرى كــورش أحــد
ملــوك الفــرس العظــام بابــل وفتحــه تلطــف علــى األســرى مــن بنــي إس ـرائيل و أذن لهــم فــي
الرجوع إلى األرض المقدسة ,و أعانهم على تعمير الهيكـل  -المسـجد األقصـى  -وتجديـد
األبنية".

()2

 -2قال محمد جواد مغنية :والمسجد األقصى هيكل سليمان ,وسمي مسجداً؛ ألنه محل
()3

للسجود ,وهو أقصى لبعده عن مكة",

وقال" :وجاء في الروايات -أيضاً -أ َّن النبي

صلى اهلل عليه وآله صلى على أطًلل هيكل سليمان إماماً إلبراهيم وموسى وعيسى ,وأنه
عرج إلى السماء بعد ذلك متخذاً من صخرة يعقوب مرك از لمعراجه إلى السماء.

()4

وقال –

س ِج َد َكما َد َخلُوهُ أَو َل َمرٍة َولِ ُيتَِّب ُروا ما َعلَ ْوا
(ولِ َي ْد ُخلُوا ا ْل َم ْ
أيضاً -في تفسير قوله تعالىَ :
تَتْ ِبيرا) [اإلسراء ]7 :المراد بالمسجد هنا مدينة القدس ,ألن فيها هيكل سليمان ,وسمي
مسجداً؛ ألنه محل للسجود".

()5

إن تفسير بعض علماء الشيعة للمسجد األقصى بالهيكل المزعوم فيه إقرار واعتراف
منهم بوجود هذا الهيكل!!
وبعد عرض موقف الشيعة "االثنا عشرية" من مكان وجود المسجد األقصى مسرى رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم ,نجد َّأنهم تناقضوا واضطربوا في ذلك اضطراباً ّبيناً ,فمنهم من

قال َّ
بأنه في السماء ,مستدالً على ذلك ببعض البراهين الواهية ,والروايات الساقطة
المنسوبة –زو اًر وبهتاناً -إلى أئمتهم ,وهؤالء اختلفوا فيما بينهم في أَ ِي سماء الرابعة أم
للعبادة ,وأن سليمان  بناه لهم ولديانتهم ,ويزعمون بأنه تََّم تدميره ألكثر من مرة نتيجة الحروب التي
واجهها اليهود ,ويتطلعون اآلن أن يعيدوا  -للمرة الثالثة -بناءه من جديد في نفس المكان الذي يزعمون
أنه ُبني فيه الهيكل السابق على أنقاض المسجد األقصى .انظر :الرقب ,نقض المزاعم الصهيونية في
هيكل سليمان (ص ,)50-44 :والفرا ,الهيكل المزعوم بين الوهم والحقيقة (ص  ,)7-6و(ص -18
)25
) (1الطبطبائي ,تفسير الميزان (.)6/13
) (2المصدر السابق (.)25/13
) (3مغنية ,التفسير الكاشف (.)7/5
) (4المصدر السابق ()11/5
) (5المصدر السابق ()18/5
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أما المسجد األقصى الذي في فلسطين فهو
السابعة ,وهل هو مسجد أم البيت المعمور! َّ
مسجد – كما زعموا  -مستحدث بعد وفاة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ,وليس هو
المراد في أول سورة اإلسراء ,ومنهم من قال بأنَّه موجود في فلسطين ,ولكن نجد َّ
أن منهم
من زعم َّ
بأن المراد منه الهيكل المزعوم عند اليهود.
المناقشة:

َّ
إن ما زعمه أكثر الشيعة في مكان المسجد األقصى َّأنه في السماء هو زعم باطل ,ال

يعتمد إالَّ على حج واهية ,وتوضيح ذلك ما يلي:

 -1تناقضهم في أي سماء يوجد ,فهنالك روايات تذكر أنه في السماء الرابعة بالبيت
حد ذاته
المعمور ,وهناك من الروايات ما يذكر أنه في السماء السابعة ,وهذا التناقض في ّ

دليل على بطالن ما زعموه.

أن المراد بالمسجد األقصى في سورة اإلسراء َّ
 -2زعمهم َّ
بأنه في السماء مخالف لما هو
ثابت عن علماء المسلمين ,الذين أجمعوا على َّ
أن المراد بالمسجد األقصى في اآلية
الكريمة هو مسجد بيت المقدس,

()1

قال فخر الدين الرازي في تفسيره" :وقوله :إلى

المسجد األقصى ,اتفقوا على َّ
أن المراد منه بيت المقدس ,وسمي باألقصى لبعد المسافة
بينه وبين المسجد الحرام",
المقدس."...

()2

وقال البرهان النسفي" :اتفقوا على أن المراد به مسجد بيت

()3

أما ما استدلوا به من أدلة وقرائن – كما زعموا  -في اآلية الكريمة على َّ
أن المراد به
و َّ
مسجد في السماء فهي ال تسلم لهم ,وبيان بطالنها كما يلي:
أ -حاول بعض الشيعة االستدالل على كلمة "أسرى" في اآلية الكريمة في َّ
أن المراد
بالمسجد األقصى هو مسجد في السماء ,وقد تعددت محاولتهم لالستدالل بها بطرق
مختلفة عن بعضها ,إال َّ
أن احتجاجهم بها واه ,بل وأوهى من بيت العنكبوت ,وبيان ذلك
كما يلي:
) (1انظر :ابن كثير ,تفسير القرآن العظيم ( ,)5 /5والسمعاني ,تفسير السمعاني ( ,)214/3والبغوي,
معالم التنزيل في تفسير القرآن ( ,)105/3والطبري ,تفسير جامع البيان ( ,)333/17والقرطبي ,تفسير
الجامع ألحكام القرآن (.)212 /10
) (2الرازي ,تفسير الرازي ()292 /20
) (3الصالحي ,سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ()17 /3
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ب -ذهب فريق منهم – كجعفر مرتضى العاملي  -بالقول َّ
أن "أسرى" هنا بمعنى السير
لكنه قال َّ
ليالًَّ ,
بأنه ال فرق بين السير األفقي والعمودي ,فال يمنع أن تكون أسرى هنا

بمعنى السير العمودي ,وعلى ذلك َّ
فإن اآلية تتحدث عن المعراج كما تتحدث عن

اإلسراءَّ ,
ألنه ال فرق بينهما,
فأسرى هي من السير ليالً ,

()1

()2

وقوله هذا باطل؛ َّ
ألن هنالك فرق ما بين السير والعروج,
أما عرج :فهي بمعنى ارتفع وصعد,
َّ

()3

والصعود كما هو

معلوم يكون من أسفل إلى أعلى ,وعلى ذلك َّ
فإن االنتقال لو كان عمودياً أي من أسفل

يعد سي اًر ,بل ُّ
إلى أعلى ال ُّ
يعد عروجاً وصعوداً.
ِ
يروا ِفي
والسير ال يستعمل سوى في االنتقال في األرض كما في قوله تعالىُ ( :ق ْل س ُ
ْاأل َْر ِ
ض ثُم ا ْنظُُروا) [األنعام[ ,]11 :النمل[ ,]69 :العنكبوت[ ,]20 :الروم ,]42 :أما
االنتقال الى السماء فيستخدم القرآن عدة ألفاظ منها؛ لفظ العروج كما في قوله تعالى:
س َن ٍة) [المعارج ]4 :كما
(تَ ْع ُر ُج ا ْل َم ًَل ِئ َك ُة َو ُّ
ين أَْل َ
ان ِم ْق َد ُارهُ َخ ْم ِس َ
وح إِلَ ْي ِه ِفي َي ْوٍم َك َ
الر ُ
ف َ
ص ْد َرهُ لِ ْ ِ
س ًَلِم
َن َي ْه ِد َي ُه َي ْ
يستخدم لفظ الصعود كما في قوله تعالى (:فَ َم ْن ُي ِرِد الل ُه أ ْ
ْل ْ
ش َر ْح َ
ض ِّيقاا حرجا َكأَنما يصع ُد ِفي السم ِ
وم ْن ي ِرْد أ ْ ِ
اء) [األنعام,]125 :
ص ْد َرهُ َ
َ َ
ََ ا
ََ ُ
َن ُيضل ُه َي ْج َع ْل َ
َ
ولفظ الرفع كما في قوله تعالىَ ( :وا ْل َع َم ُل الصالِ ُح َي ْرفَ ُع ُه) [فاطر( .]10 ,إ ْذ قَا َل الل ُه
ِ
يك َو َر ِاف ُع َك إِلَي َو ُمطَ ِّه ُر َك) [آل عمران ,]55 :وعلى ذلك فإن اإلسراء
يسى إِ ِّني ُمتََوفِّ َ
َياع َ
()4
كان من األرض إلى األرض.
أما الفريق الثاني – كمحمد القطيفي -الذي زعم َّ
أن اإلسراء هنا مشتقة من السراة,
و َّ
وليس من السرى ,بقرينة – كما زعم  -كلمة "ليالً" في اآلية الكريمة ,إذ لو كان المراد هنا
بمعنى السرى لما كان فائدة لذكر كلمة ليالً َّ
ألن السير ال يكون إال ليالً ,بخالف لو كانت

مشتقة من السراة ,إذ تعني َّ
أن بلوغ أعلى الشيء ومنتهاه كان ليالً,

()5

وزعمه هذا باطل,

) (1انظر( :ص )8من هذا البحث.
) (2انظر :الفراهيدي ,العين ( ,)291/7والعوتبي ,اإلبانة في اللغة العربية (.)123 /1
) (3انظر :ابن األثير ,النهاية في غريب الحديث واألثر ( ,(203 /3وابن منظور ,لسان العرب (/2
.(321

) (4مقال بعنوان( :أين المسجد األقصى) ,موقع حبل اهلل "واعتصموا بحبل اهلل".
) (5انظر( :ص )7من هذا البحث.
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()1

فقد ذهب جميع المفسرين  -بما فيهم مفسرو الشيعة
مشتقة من السرى وهو سير الليل,

()2

 إلى القول َّبأن اإلسراء هنا

وُذكرت "ليالً" في اآلية الكريمة مع َّ
أن السير ال

يكون إال ليالً؛ لتقليل مدة اإلسراء الذي يدل عليه تنكير كلمة ليالً ,وذلك أنه أسري به في
()3

بعض الليل ال كله.
بأنها مشتقة من السراة فهذا قـول غريـب ,ولـو سـلمنا جـدالً َّ
أما القول َّ
بأنهـا مشـتقة مـن
و َّ

السراة :وهي األرض الواسعة ,فيكون المعنى "ذهـب بـه فـي سـراة مـن األرض",

()4

في ذلك ما يدل على مرادهم.

وال يوجـد

أ -زعمهم أ َّن المسجد األقصى في بيت المقدس ليس بأبعد مسجد بالنسبة للبيت الحرام

حتى يقال عنه األقصى ,فهنالك العديد من المساجد في بالد الشام أبعد من المسجد

األقصى )5(,زعم باطل ,إذ أنَّه ال يوجد عند حدوث معجزة اإلسراء والمعراج مساجد سوى
المسجد األقصى والمسجد الحرام ,والمسجد األقصى هو أبعد مسجد عن أهل مكة يعظَّم

بالزيارة ,ولذلك ُسمي باألقصى ,قال ابن جرير الطبري" :وقيل له :األقصى؛ ألنه أبعد
المساجد التي تزار ,ويبتغى في زيارته الفضل بعد المسجد الحرام" )6(,وقال القرطبي:
"سمي األقصى لبعد ما بينه وبين المسجد الحرام ,وكان أبعد مسجد عن أهل مكة في
()7

األرض يعظم بالزيارة".

وهنالك من ذكر أنه سمي باألقصى ألنه كان أبعد مسجد في

ذلك الوقت عن أهل مكة ,ولم يكن أي مسجد وراءه,

()8

بل لم تكن مساجد غيره.

) (1انظر :الفيض الكاشاني ,التفسير الصافي ( ,)462/2ومغنية ,التفسير الكاشف ( ,)231/5ومحمد
الشيرازي ,تقريب القرآن إلى األذهان ( ,)284/3وناصر الشيرازي ,األمثل في تفسير كتاب اهلل المنزل

(.)176/20
) (2انظر :ابن عطية ,تفسير ابن عطية ( ,)434 /3والقرطبي ,تفسير الجامع ألحكام القرآن (/10
 ,)205والمحلي ,والسيوطي ,تفسير الجاللين (ص.)364
) (3انظر :عكبري ,التبيان في إعراب القرآن ( ,)811/2والبيضاوي ,تفسير البيضاوي (,)247 /3
وتفسير ابن جزي ( ,)440 /1والزمخشري ,تفسير الزمخشري (.)646 /2

) (4القاسمي ,تفسير القاسمي (.)428 /6

) (5انظر( :ص ,)5و(ص )9من هذا البحث.
) (6الطبري ,تفسير جامع البيان (.)333 /17

) (7القرطبي ,تفسير الجامع ألحكام القرآن (.)212 /10
) (8انظر :العاني ,بيان المعاني ( ,)408 /2والشوكاني ,فتح القدير (.)246 /3
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أن تفسير المسجد األقصى بمسجد القدس يعنيَّ :
ب -وزعمهم َّ
أن منتهى السير هو لبيت
()1

المقدس وأما ما فوقه فال يدل عليه الكالم هنا,
تثبت منتهى غاية السير إلى المسجد األقصى,

()2

هو من لبس الحق بالباطل ,فاآلية

وال يوجد في هذا ما ينفي عروجه بعد

ذلك في نفس الحادثة إلى السماء كما ثبت ذلك بالصحيح الثابت المتواتر عن رسول اهلل

صلى اهلل عليه وسلم ,قال محمد يوسف الصالحي" :وأجاب األئمة عن ذلك بأن استدرجهم

وصحت لهم براهين رسالته,
فلما ظهرت أمارات صدقه,
ّ
إلى اإليمان بذكر اإلسراء أوالًّ ,
فحدثهم النبي
واستأنسوا بتلك اآلية الخارقة ,أخبرهم بما هو أعظم منها ,وهو المعراجّ ,

ويؤيد وقوع المعراج عقب
صلى اهلل عليه وسلم به ,وأنزله اهلل تعالى في سورة ّ
النجمّ .
االسراء في ليلة واحدة رواية ثابت عن أنس  عند مسلم« :أتيت بالبراق فركبته حتى
()4()3

ثم عرج بنا إلى السماء الدنيا»,
أتيت بيت المقدس» ,فذكر القصة إلى أن قالّ « :
جَّ -
إن المسجد األقصى وان كان هو منتهى غاية السير في حادثة اإلسراء والمعراج ,إال
َّ
أن الغاية المقصودة من هذه الحادثة ليس مجرد الوصول إليه ,إنما كان المقصود هو ما

رآه النبي صلى اهلل عليه وسلم من حج وآيات في رحلة سيره من المسجد الحرام إلى
المسجد األقصى ,ومن ثََّم عروجه إلى السماء لقوله تعالى( :لِ ُن ِري ُه ِم ْن ِ
آياتنا) [اإلسراء:
َ
لما أُسري به
 .]1قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل" :والنبي صلى اهلل عليه وسلم ّ
مجرد وصوله إلى األقصى ,بل
من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى لم يكن المقصود ّ
المقصود ما ذكره اهلل بقوله( :لِ ُن ِري ُه ِم ْن ِ
آياتنا) [اإلسراء ,]1 :كما قال في سورة النجم:
َ
شى
شى ِّ
(ولَقَ ْد َرآهُ َن ْزلَ اة أ ْ
الس ْد َرةَ َما َي ْغ َ
ُخ َرى ِع ْن َد ِس ْد َرِة ا ْل ُم ْنتَ َهى ِع ْن َد َها َجن ُة ا ْل َمأ َْوى إِ ْذ َي ْغ َ
َ
ِ
ِ
ِ
آيات َرِّبه ا ْل ُك ْب َرى) [النجم ,]18-13 :وما رآه
ص ُر َو َما َ
ط َغى لَقَ ْد َأرَى م ْن َ
َما َازغَ ا ْل َب َ
مختص باألنبياء ,ال يكون ذلك لمن خالفهم ,وال يريه اهلل تعالى ما أراه محمدا حين أسرى

) (1انظر( :ص ,)6و(ص )7من هذا البحث.
) (2انظر :ابن حيان ,البحر المحيط في التفسير ( ,)10 /7وطنطاوي ,التفسير الوسيط (.)282 /8

)[ (3مسلم :صحيح مسلم ,باب اإلسراء برسول اهلل  إلى السماء وفرض الصلوات:146-145/1 ,
ِ
يت بِا ْلُب َار ِ
ح ,]259والحديث بلفظه :أ َّ
ق الْ ِح َم ِار,
ض طَ ِوي ٌل فَ ْو َ
َن َر ُسو َل اهلل  قال« :أُتِ ُ
قَ ,و ُه َو َد َّابةٌ أ َْبَي ُ
ت ا ْل َم ْق ِد ِ
س» ,قَا َل« :فََرَب ْ
ت َب ْي َ
ضعُ َح ِاف َرهُ ِع ْن َد ُم ْنتَهَى طَ ْرِف ِه» ,قَا َل« :فَ َرِك ْبتُهُ َحتَّى أَتَْي ُ
طتُهُ
ون ا ْلَب ْغ ِلَ ,ي َ
َوُد َ
ت ِف ِ
ِ
ِ َّ ِ
اءنِي ِج ْب ِري ُل
يه َرْك َعتَْي ِن ,ثَُّم َخ َر ْج ُ
صلَّْي ُ
اء» ,قَا َل "ُ َّم َد َخ ْل ُ
ت فَ َج َ
ت ا ْل َم ْس ِج َد ,فَ َ
بِا ْل َح ْلقَة التي َي ْربِطُ بِه ْاأل َْنبَِي ُ
ط َرةَ ,ثَُّم ُع ِرَج بَِنا إِلَى
ت ا ْلِف ْ
ت اللََّب َن ,فَقَا َل ِج ْب ِري ُل ْ :
 بِِإَناء ِم ْن َخ ْمرَ ,وِاَناء ِم ْن لََبن ,فَ ْ
اختَْر َ
اختَْر ُ
السَّم ِ
اء."...
َ
) (4الصالحي ,سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (.)68 /3
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به .وكذلك صالته باألنبياء في المسجد األقصى ,وركوبه على البراق؛ هذا كله من
()1

خصائص األنبياء".

د -قولهمَّ :
إن المسجد الحرام أشرف من المسجد األقصى وال حاجة للسير إلى مسجد غيره

لرؤيــة اآليــات المحسوســة الماديــة

()2

يقــال لهــم لــيس المقصــود مــن حادثــة اإلسـراء والمعـراج

هو مجرد الوصول إلى المسجد األقصى فحسب ,ولكن -كما أثبتنا في النقطة السابقة -إ َّن

الغاية هي مـا رآه النبـي صهلى هللا عليهه وسهلم فـي تلـك الحادثـة مـن آيـات وبـراهين هـي مـن

خصــائص األنبيــاء تــدل علــى صــدق نبوتــه ,وأنــه رســول مــن رب العــالمين ,أي َّ
أن مــا رآه

النبي صهلى هللا عليهه وسهلم مـن آيـات ليسـت باآليـات العاديـة التـي ي ارهـا جميـع البشـر .ولـم

يكن عروجه صلى هللا عليه وسلم من مكة مباشرة بل كان مـن بيـت المقـدسَّ ,
ألن فـي ذلـك

اســتدراج للمــؤمنين إلــى اإليمــان بــالمعراج ,وذلــك بــذكر اإلسـراء أوالً ,فلمــا ظهــر لهــم صــدق

دعواه ,أخبرهم بما هو أعظم من اإلسراء وهو المعـراج ,إضـافة إلـى َّ
إن الرحلـة مـن المسـجد

الحرام إلى المسجد األقصى هي رحلة مختارة من عند اهلل اللطيف الخبير ,تربط بين عقائـد

التوحيد الكبرى من لدن إبراهيم واسماعيل  ,إلى محمد خاتم النبيين صلى هللا عليه وسهلم,
وت ـربط –أيض ـاً -بــين األمــاكن المقدســة لــديانات التوحيــد جميع ـاً .وكأنمــا أريــد بهــذه الرحلــة

العجيبــة إعــالن و ارثــة الرس ــول األخيــر لمقدســات الرســل قبل ــه ,واشــتمال رســالته علــى ه ــذه
المقدسات ,وارتباط رسالته بها جميعاً.

()3

ه -وأما زعمهم َّ
أن قوله تعالى(:الذي باركنا حوله) [اإلسراء ]1 :يشير إلى بركـة المنـاطق

حول المسجد األقصـى ,وهـذا يظهـر واضـحاً إذا كـان المـراد بـه البيـت المعمـور فـي السـماء,
أما لو كان به بيت المقدس فلم يرد أي نص يشير إلى بركـة المنـاطق حولـه,

()4

فهـذا افتـراء

باطــل مخــالف لكتــاب اهلل تعــالى الــذي أثبــت بركــة منــاطق حــول المســجد األقصــى فــي كثيــر

من اآليات ,أذكر منها ما يلي-:

 -قال تعالى( :ياقوم ادخلوا األرض المقدسة التي كتـب اهلل لكـم وال ترتـدوا علـى أدبـاركم

فتنقلبـوا خاســرين) [المائــدة ,]21 :والمـراد بــاألرض المقدســة هنــا :بيــت المقــدس ومــا حولــه

)(1
)(2
)(3
)(4

ابن تيمية ,النبوات ()998 /2
انظر( :ص )6من هذا البحث.
سيد قطب ,في ظالل القرآن ()2212 /4
انظر( :ص )9من هذا البحث.
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كما ذكر ذلك كثير من المفسرين,
()2

()1

أن مفسري الشيعة أقروا َّ
ونجد َّ
بأن المقصود هنـا بيـت

المقدس
ْل ْاأل َْر ِ
ض َو َم َغ ِ
شـ ِ
ارَب َهــا ال ِتــي
ون َم َ
ـار َ
ستَ ْ
ضـ َـعفُ َ
 قــال تعــالىَ ( :وأ َْو َرثْ َنــا ا ْلقَـ ْـوَم الـ ِـذ َين َكــا ُنوا ُي ْ
ِ
يها) [األعراف ]137 :والمـراد بمشـارق األرض ومغاربهـا :الشـام )3( ,وقـد أقـر بـذلك
َب َارْك َنا ف َ
()4
مجموعة من مفسري الشيعة.
ِ
 قــال تعــالى( :وَنج ْي َنــاه ولُوطاــا إِلَــى ْاألَر ِ ِين) [األنبيــاء]71 :
يهــا لِ ْل َعــالَ ِم َ
ض التــي َب َارْك َنــا ف َ
َُ
َ
ْ
()6
()5
واألرض التي باركنا فيها هنا هي الشام ,ومن مفسري الشيعة من ذكر ذلك.
ولو سلمنا جدالً أن المراد باألقصى هو الذي في السماء لَ َما قال (الـذي باركنـا حولـه) َّ
ألن
()7
السماء كلها مباركة,
ـه ِم ْـن ِ
إن زعمهم َّ
وَّ -
آياتنـا) [اإلسـراء ]1 :إشـارة إلـى مـا رآه الرسـول
بأن قوله تعـالى(:لِ ُن ِرَي ُ
صـلى اهلل عليــه وسـلم فــي السـماء ال فيمــا رآه فـي مســيره )8(,هـو زعــم واهـي إذ ال يوجــد فــي
ذلك مـا ي ُّ
ـدل علـى َّ
أن المسـجد األقصـى فـي السـماء .ثـم إن النبـي صـلى اهلل عليـه وسـلم قـد
رأى مــن اآليــات البــاهرات ,لــيس فقــط عنــدما عــرج إلــى الســماء ,فقــد رأى – أيض ـاً  -قبــل

عروجه من اآليات الباهرات التي هي من خصائص األنبياء ,كقطعه هذه المسافة الطويلة

في جزء من الليل

()9

في زمن يصـعب علـيهم قطعهـا فـي هـذه الفتـرة ,وصـالته باألنبيـاء فـي

المسجد األقصى ,وركوبه علـى البـراق كمـا ثبـت فـي الصـحيح الثابـت عـن النبـي صـلى اهلل

عليه وسلم.

()10

) (1انظر :ابن كثير ,تفسير القرآن العظيم ( ,)75/3وأبو زهرة ,زهرة التفاسير ()2111 /4
) (2انظر ,:الطوسي ,التبيان في تفسير القرآن ( ,)483/3والطبرسي ,تفسير مجمع البيان للطبرسي
( ,)225/1والكاشاني ,زبدة التفاسير ()153/1
) (3الطبري ,تفسير جامع البيان ( ,)77-76/13والمحلي ,والسيوطي ,تفسير الجاللين (ص.)212 :
) (4انظر :الكاشاني ,زبدة التفاسير ( ,)586/2ومحمد الشيرازي ,تقريب القرآن إلى األذهان (.)235/2
) (5انظر :الطبري ,تفسير جامع البيان ( ,)468 /18والبغوي ,معالم التنزيل في تفسير القرآن (/3
 ,)296وابن كثير ,تفسير القرآن العظيم (.)353 /5
) (6البحراني ,البرهان في تفسير القرآن ( ,)832/3والطبطبائي ,تفسير الميزان ( ,)303/14وناصر
الشيرازي ,األمثل في تفسير كتاب اهلل المنزل ( ,)203/10ومغنية ,التفسير الكاشف (.)289/5
) (7انظر :األشقر ,وليتبروا ما علوا تتبي ار (ص) 35
) (8انظر( :ص )9من هذا البحث.
) (9انظر :الشوكاني ,فتح القدير ()246 /3
) (10انظر[ :مسلم :صحيح مسلم ,كتاب اإليمان ,باب اإلسراء برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إلى
السماوات وفرض الصالة :146-145/1 ,ح ,]209و[مسلم :صحيح مسلم ,كتاب اإليمان /باب ذكر
المسيح ابن مريم ,والمسيح الدجال :156/1 ,رقم الحديث.]278 :
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ز -زعمهم َّ
أن المسجد األقصى بالقدس الشريف مستحدث في عهد عمر بن الخطـاب أي

بعــد نــزول اآليــة الكريمــة ,و َّأنــه لــم يكــن فــي بيـت المقــدس زمــن النبــي صــلى اهلل عليــه وســلم
ـجد فضـ ـالً ع ــن أن يك ــون اس ــمه األقص ــى,
مس ـ ٌ
الحديث عن أمرين هما:

()1

زع ــم باط ــل ,ولتوض ــيح ذل ــك ال ُب ــد م ــن

إن إطالق المسجد األقصى على المسجد المعروف اآلن هو
 -1حدود المسجد األقصىّ :
اصــطالح حــادث ,فالمســجد األقصــى فــي المصــطلح القرآنــي هــو المكــان الــذي جـ َّـدد بنــاءه

سليمان  ,وهو الموجود اآلن بـين أسـوار األقصـى .قـال ابـن تيميـة رحمـه اهلل" :المسـجد

األقصى :هو "اسم لجميع المسجد الذي بناه سـليمان  ,وقـد صـار بعـض النـاس يسـمي

األقصــى المصــلى الــذي بنــاه عمــر بــن الخطــاب  ,والصــالة فــي هــذا المصــلى الــذي بنــاه

عمـر للمسـلمين أفضـل مــن الصـالة فـي سـائر المســجد" )2(,وقـال مجيـر الـدين الحنبلــيَّ :
"إن

المتعارف عند النـاس أن األقصـى مـن جهـة القبلـة الجـامع المبنـي فـي صـدر المسـجد الـذي
به المنبر والمحراب الكبيـر ,وحقيقـة الحـال أ َّن األقصـى اسـم لجميـع المسـجد ممـا دار عليـه

السور",

()3

وعلى ذلك َّ
فإن كل المساحة القائمة حدود ما دار عليـه سـور األقصـى المبـارك

ه ــي ج ــزء ال يتجـ ـ أز م ــن المس ــجد األقص ــى المب ــارك ,فالس ــور المح ــيط به ــذه المس ــاحة وك ــل
األب ـواب الموجــودة فــي الســور ,ومســجد الصــخرة المش ـرفة هــي جــزء ال يتج ـ أز مــن األقصــى

المبارك ,والمسجد األقصى المبارك موجود جهة القبلة

()4

داخل السور ,وهـو جـزء ال يتجـ أز

من األقصى المبارك وليس هو المسـجد األقصـى المبـارك فقـط كمـا يتـوهم غالـب المسـلمين

حتــى اآلن ,ولعــل َمــن قــال مــن الشــيعة بـ َّ
ـأن المســجد األقصــى مســتحدث بعــد اإلســالم هــو
ممــن أشــكل عليــه األمــر ,وظـ َّـن َّ
أن المصــلى الــذي بنــاه عمــر بــن الخطــاب  هــو المســجد
األقصى ,أو َّأنهـم قـاموا بخلـط الحقـائق متعمـدين ليؤكـدوا علـى مـا ذهبـوا إليـه ب َّ
ـأن المسـجد

األقصى مسرى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في السماء ,والحقيقة ليست كذلك.

) (1انظر( :ص )9من هذا البحث.

) (2ابن تيمية ,مجموع الفتاوى ()11 /27
) (3العليمي ,األنس الجليل ()24 /2
) (4وهو المصلى الذي بناه عمر بن الخطاب  في ساحات المسجد األقصى محاذياً للسور من جهة
القبلة ,حينما فتح بيت المقدس سنة 15هـ ,أنشأوه من عروق خشبية ,وحدد عمر مكان المصلى ليكون

في صدر المسجد األقصى ,وفي العهد األموي قام الخليفة الوليد بن عبد الملك (96-86هـ) ببنائه من

جديد .انظر :العليمي ,األنس الجليل ( ,)12-11/2ومقال بعنوان" :المسجد القبلي" ,موقع المسجد

اإللكتروني ,والقدومي ,المسجد الحقيقي ...أين ,موقع مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية.
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 -2زمن بناء المسجد األقصى :الثابت لدينا َّ
أن المسجد األقصـى هـو ثـاني مسـجد ُوضـع

علـى األرض بعـد البيـت الحـرام بـنص الحـديث الشـريف ,وذلـك فيمـا رواه البخـاري عـن أبــي
َي مس ِجد و ِ
ت يا رس َ َّ ِ
ض َع ِفي األ َْر ِ
الح َرُام»
ض أ ََّو َل؟ قَ َ
الم ْس ِج ُد َ
ذر  قالُ :قْل ُ َ َ ُ
الَ « :
ول الله ,أ ُّ َ ْ ُ
ـون َس َـنةً ,ثُ َّـم
ان َب ْي َنهُ َمـا؟ قَ َ
ت :ثَُّم أَيٌّ؟ قَ َ
قَ َ
صى» ُقْل ُ
الُ :قْل ُ
ـال« :أ َْرَب ُع َ
تَ :ك ْم َك َ
الم ْس ِج ُد األَ ْق َ
ال « َ
ضـ َـل ِفيـ ِـه» )1(.فالروايــة تشــير إلــى َّ
أن الفــرق بــين
ـك َّ
أ َْي َن َمــا أ َْد َرَكتْـ َ
صـلِّ ْه ,فَـِإ َّن الفَ ْ
الصـالَةُ َب ْعـ ُـد فَ َ
بنــاء المســجد الح ـرام والمســجد األقصــى أربعــون عام ـاً ,ومــن المعلــوم َّ
أن البيــت الح ـرام كــان

موجــوداً قَبــل إبـراهيم  )2(بــدليل مــا ذكـره تعــالى فــي كتابــه الكـريم مــن قــول إبـراهيم :
ـك ا ْل ُم َحـرِم) [إبـراهيم ,]37 :فقولـه
ت ِم ْن ُذِّري ِتي ِبو ٍاد َغ ْي ِـر ِذي َزْر ٍٍ ِع ْن َـد َب ْي ِت َ
َس َك ْن ُ
(ربنا إِ ِّني أ ْ
َ
ِ
ِ
تعالى( :ع ْن َد َب ْيت َك ا ْل ُم َحرِم) يدل على َّ
أن البيـت كـان موجـوداً قبـل وضـع إبـراهيم  ابنـه

أن المسـجد الحـرام كـان قبـل إبـراهيم  ممـا يؤكـد َّ
إسـماعيل  رضـيعاً ,وهـذا يعنـي َّ
أن
المسجد األقصى كان قبل إبراهيم  كذلك.

()3

وق ــد اختُل ــف ف ــي تحدي ــد ب ــاني المس ــجد األقص ــى فقي ــل المالئك ــة ,وقي ــل آدم ...وقي ــل غي ــر
أن آدم  هو من بنى الكعبة ,وعليه ف َّ
ولكن بعض الروايات ذكرت َّ
ذلكَّ )4(,
ـإن أول بنـاء
كــان للمســجد األقصــى علــى عهــد آدم  أو علــى عهــد أحــد مــن أبنائــه ,قــال ابــن القــيم

رحمه اهلل" :وقـد روينـا أن أول مـن بنـى الكعبـة آدم ,ثـم انتشـر ولـده فـي األرض ,فجـائز أن
يكون بعضهم قد وضـع بيـت المقـدس",

()5

وقـد رجـح ابـن حجـر العسـقالني مـا قالـه ابـن قـيم

)[ (1البخاري :صحيح البخاري ,كتاب أحاديث األنبياء /باب بدون عنوان :146-145/4 ,رقم الحديث:
.]3366

) (2قال د .كامل سالمة الدقس" :وما دمنا بصدد الحديث عن بيت اهلل فال َّ
بد أن نتعرض لمن بناه َّ
أن

الشائع عند كثير من المفسرين َّ
{وِا ْذ
أن إبراهيم  هو الذي بنى البيت ,وحجتهم في ذلك قوله تعالىَ :
اع َد ِمن ا ْلب ْي ِت وِاسم ِ
اهيم ا ْلقَو ِ
ِ ِ
اعي ُل} [البقرة ,]127 :وهذا فهم خاطئ واهلل سبحانه وتعالى أعلم إذ
َ َ َ َْ
َي ْرفَعُ إ ْب َر ُ َ
أن النص يصرح َّ
َّ
بأن إبراهيم  هو الذي رفع قواعد البيت ,والرفع لغة هو اإلرتفاع ,والقواعد موجودة
ِِ ِ
ان ا ْلَب ْي ِت
يم َم َك َ
{وِا ْذ َب َّوأَْنا إل ْب َراه َ
واهلل سبحانه وتعالى أمر إبراهيم برفعها بعد أن أطلعه على مكان البيتَ :
ِِ
ِ ِ َّ ِِ
ُّجوِد } [الح  ,]26 :وعلى هذا الفهم ال
ين َو ُّ
أْ
الرَّك ِع الس ُ
ين َوا ْلقَائم َ
َن َال تُ ْش ِر ْك بِي َش ْيًئا َوطَهِّ ْر َب ْيت َي للطائف َ
يكون إبراهيم هو الباني للبيت؛ َّ
ألن البناء مكين ,ولكن البيت مكان ,فليس ميالد البيت على يد إبراهيم؛
ألنه كما سبق ثابت قبل الرفع ,وقد يساعد على فهم النص كلمتان هما" :وضع" المبنى لما لم يسمى
فاعله ,و"الناس" الموضوعة أصالً لشمول أفراد الجنس" .الدقس ,االعتداءات الباطنية على المقدسات

اإلسالمية (ص.)24:

) (3انظر :الشعراوي ,تفسير الشعراوي (.)9776 /16
) (4انظر :ابن حجر ,فتح الباري (.)409/6

) (5ابن الجوزي ,كشف المشكل من حديث الصحيحين (.)360 /1
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الجوزية ,فقال" :وقد وجدت ما يشهد له ويؤيد قول من قال َّ
إن آدم هو الذي أسس كال مـن
المسجدين ,فذكر ابن هشام في كتاب التيجان َّ
أن آدم لمـا بنـى الكعبـة أمـره اهلل بالسـير إلـى
بيت المقدس ,و َّ
أن يبنيه فبناه ,ونسك فيه".

()1

وهــذا القــول ال يتعــارض مــع مــا رواه النســائي عــن النبــي صــلى اهلل عليــه وســلم" :أ َّ
َن
ـت اْل َم ْق ـ ِـد ِ
س )2(,"...فالمقص ــود ببن ــاء
ان ْب ـ َـن َد ُاوَد ص ــلى اهلل علي ــه وس ــلم لَ َّم ــا َب َن ــى َب ْي ـ َ
ُسـ ـلَ ْي َم َ
()3
سليمان  هنا بناء تجديد ال تأسيس.
وعلى ذلك يكون المسجد األقصى موجـود قبـل تـاريخ بنـي إسـرائيل ,وقبـل محمـد صـلى اهلل

عليه وسلم ,فكيف يقال بأنه مستحدث في زمن الفاروق ؟!!

ح -زعمهم َّأنه أُسري بالنبي صلى اهلل عليه وسلم ألكثر مـن مـرة ,وفـي أكثـر مـن مكـان

()4

هو زعم باطل ,فالثابت لدينا أنه أُسري بالنبي صلى اهلل عليه وسلم مرة واحدة مـن المسـجد

الحرام إلى المسجد األقصى في بيت المقدس.

والذي يظهر لي َّ
أن الهدف من وراء هذا االفتراء ما يلي-:

أ -وجود بعض الروايات في كتب الشيعة تثبت َّ
أن النبي صهلى هللا عليهه وسهلم أُسـري إلـى

بيت المقدس ,وهذا يتعارض مع ما زعموه أنه أسـري بـه إلـى المسـجد األقصـى فـي السـماء,
فلــذلك زعــم بعضــهم كالمجلســي أنــه ال مــانع أن يكــون أُســري بــه قبــل المســجد األقصــى فــي

اء آخــر غيــر
الســماء إلــى بيــت المقــدس ,ومــنهم مــن قــال أنــه أُســري إلــى بيــت المقــدس إس ـر ً
المذكور في سورة اإلسراء.
ظهار لمكانـة بعـض األمـاكن المقدسـة لـديهم ,وربطهـا بـالنبي صـلى اهلل عليـه
ب -تقديساً وا ً
وسلم ,واعطائهـا مكانـة فـوق مكانـة المسـجد األقصـى الـذي بـارك اهلل فيـه فـي القـرآن الكـريم,
كالكوفة مثالً ,التي زعموا أنه أُسري بالنبي صلى اهلل عليه وسلم إليها.

وبـذلك يتبــين َّ
أن مــا زعمــه كثي ٌـر مــن الشــيعة بوجــود المسـجد األقصــى فــي الســماء هــو
زعــم باطــل ,وال طائــل مــن و ارئــه إال التقليــل مــن شــأن المســجد األقصــى ,واســتدالل أعــداء
الدين به ,لتشويه حقائق اإلسالم ومقدسـاته فـي نفـوس المسـلمين ,وإلنكـار إسـالمية القـدس,

وقطــع ال ـرابط بــين فلســطين والمســجد األقصــى ,لــذا فهنــاك الكثيــر مــن اليهــود والمستش ـرقين

الــذين حــاولوا التشــكيك ف ــي مكانــة المســجد األقصــى وقداس ــته عنــد المســلمين ,وزعمـ ـوا َّ
أن
) (1ابن حجر ,فتح الباري ()409 /6
)(2

[النسائي ,سنن النسائي ,كتاب المساجد/فضل المسجد األقصى والصالة فيه :34 /2 :رقم

الحديث.]693 :

) (3انظر :ابن حجر ,فتح الباري (.)409 /6
) (4انظر( :ص )9-8من هذا البحث.
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المســـجد األقصـ ــى  -مسـ ــرى رســـول اهلل  -صـ ــلى اهلل عليـــه وسـ ــلم مس ــجد فـــي السـ ــماء!!!
مستندين في ذلك إلى تفسيرات وروايات شـيعية )1(,وهـذا هـو مـا جنـاه هـذا االعتقـاد الشـيعي

الخاطئ ,إذ استغله باحثون يهود.
ومن ذلك:

()2

ما زعمته الباحثة اليهودية "حوا ال تسرو سيافه" في بحث لها أكدت فيه

َّ
أن المسجد المذكور في آية اإلسراء قد فُهم منذ البداية أنه مسجد بعيد قصي سماوي! ,ولم
يقصد منه المسجد الذي لم يقم في القدس إال زمن األمويين )3(,وقد أنكر الباحـث اليهـودي

إسحاق حسون إجماع المسـلمين علـى كـون المسـجد األقصـى هـو مسـجد القـدس فقـالَّ :
"إن
علمــاء المســلمين لــم يتفق ـوا جميع ـاً عل ــى َّ
أن المســجد األقصــى هــو مســجد الق ــدس ,إذ رأى
بعضهم أنه مسجد في السماء يقع مباشرة فوق القدس أو مكة".

()4

وقــد حــاول اليهــودي "بوهــل" فــي الموســوعة اإلســالمية تحــت كلمــة "AL-Kuds ":

التشــكيك فــي مكــان المســجد األقصــى المــذكور فــي أول ســورة اإلسـراء بزعمــه أنــه ربمــا كــان

الرسول صلى اهلل عليه وسلم يظن َّ
أن المسجد األقصى في السماء.

()5

وأما مـا زعمـه بعـض الشـيعة مـن أن المـراد بالمسـجد األقصـى هـو الهيكـل الـذي

بنــاه ســليمان  فهــو زعــم باطــل وفيــه خلــط للحقــائْل ينســجم مــع معتقــدات كثيــر مــن

حاخامــات اليهــود ،إذ َّأنــه لــم يثبــت َّ
أن ســليمان  بنــى هــيكالً ,ولكنــه جـ َّـدد بنــاء المســجد
األقصى ,وتوضيح ذلك كما يلي-:

أ -اخــتالف معنــى كلمــة الهيكــل والمســجد ,فالهيكــل لغــة :بمعنــى بيــت األصــنامَ ,واْل َب ْيــت
ِ
امـ ــة الشـ ــعائر ِّ
الدينَِّيـ ــة )6(,ويقابلهـ ــا فـ ــي العبريـ ــة «بيـ ــت
الضـ ــخم اْل ُمقَـ ـ ّـدس يشـ ــيده اْل َيهُـ ــود إلقَ َ
همقــداش» ,أي :بيــت المقــدس ,أو هيخــال ,التــي تعنــي البيــت الكبيــر فــي كثيــر مــن اللغــات
الســامية ,ومــن أهــم أســماء الهيكــل «بيــت يهــوه» أي بيــت اإللــه ألنــه أساس ـاً مســكن لإللــه,

) (1انظر :ابن مروان ,سياسة اليهود في التآمر على األقصى وأهله ماذا نستفيد؟ وكيف ُنفيد؟" ,موقع
صيد الفوائد ,وحجازي ,الشيعة مصدر اليهود والمستشرقين في نقض مكانة األقصى ,موقع البرهان,
والقدومي ,اليهود وأكذوبة القدس ليست مقدسة عند المسلمين موقع مركز بيت المقدس للدراسات
التوثيقية.

) (2لالستزادة واالطالع على بعض أقوال هؤالء المشككين .انظر :إبراهيم ,فضائل بيت المقدس في
مخطوطات عربية قديمة (ص.)48-40 :
) (3القدس دراسات في تاريخ المدينة (ص)39
) (4إبراهيم ,فضائل بيت المقدس في مخطوطات عربية قديمة (ص.)41
) (5المرجع السابق (ص.)47

) (6الفارابي ,الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ( ,)1851 /5وابن منظور ,لسان العرب (/11
 ,)701إبراهيم مصطفى وآخرون ,المعجم الوسيط (.)990 /2
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وليس مكاناً للعبادة وأداء الطقوس وتقديم القرابين ,وان أصبح فيما بعد مكاناً لهـذه األمـور,

()1
أما المسجد فهو من السجود ,أي الخضوع والتذلل هلل تعالى,
كما زعم اليهود المتأخرون ّ
فسر المسجد في السورة الكريمة بالهيكل؟!!
والمسجد :مكان لعبادة اهلل تعالى )2(,فكيف ُي َّ

ب -لم يذكر التاريخ َّ
بأن هنالك هيكالً بناه سـليمان  كمـا أكـد علـى ذلـك علمـاء اآلثـار

ال ــذين ل ــم يعث ــروا عل ــى أي أث ــر ي ــدلل عل ــى ذل ــك فضـ ـالً ع ــن أن يق ــال بأن ــه ه ــو المس ــجد

األقصى,

()3

فالهيكـل المزعـوم هـو مـن خيـال اليهـود الـذي رسـموه ليبرهنـوا أحقيـتهم فـي بيـت

المقدس ,ومن أقوال علماء التاريخ التي تؤكد ذلك ما يلي:

 -أكد يسرائيل فنكلشتاين ,وهـو عـالم آثـار يهـودي علـى أنـه ال صـلة لليهـود بمدينـة القـدس

أو بالمســجد األقصــى الــذي تــزعم الدولــة العبريــة بنــاءه علــى أنقــاض هيكــل ســليمان ,مشــي اًر

الى َّ
أن هذا الهيكل مجرد خرافة ال وجود له ,حيث إن علماء اآلثـار اليهـود لـم يعثـروا علـى
أي شواهد تاريخية أو أثريـة علـى هيكـل سـليمان .كمـا أكـد مـائيرين دوف ,وهـو أيضـا عـالم

آثــار يهــودي ,علــى أنــه ال صــحة لمــا يقــال مــن أن بقايــا «الهيكــل» موجــودة أســفل الحــرم
القدسي الشريف.

()4

 -تقول الكاتبة األمريكية "غريس هالسل" (والتي التقت بالعديد من علماء اآلثار والباحثين

مــن اليهــود واألمريكــان المهتمــين ببنــاء الهيكــل)َّ :
"إن علمــاء اآلثــار لــم يجــدوا أي أثــر يشــير
إلى أين كان يقع الهيكل األول والثاني".

()5

ج -ولو سلمنا جدالً َّ
بأن المسجد األقصى هو الهيكل المزعوم كما يزعمون ,فهذا يلزم منه

المحاذير والتناقضات التالية-:

َّ -1
إن بناء الهيكل ,كمـا يـذكر أصـحاب هـذه الخ ارفـة ,كـان علـى يـد سـليمان  ,ولـذلك

أما المسجد األقصى فقـد ُبنـي -كمـا ذكرنـا آنفـاً -قبـل عهـد سـليمان  ,وبنـاء
نسبوه لهّ ,
ســليمان  لــه كــان تجديــداً ال تأسيس ـاً ,وعلــى ذلــك يكــون وجــود المســجد األقصــى ســابقاً
فسر به؟!!
لوجود الهيكل الخرافي ,فكيف ُي ّ

) (1انظر :المسيري ,موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (.)159/4
) (2انظر :ابن سيده ,المحكم والمحيط األعظم (,)261 /7

) (3لالستزادة واالطالع على شهادات بعض علماء التاريخ في ذلك .انظر :الرقب ,الهيكل اليهودي
المقدس خرافات بال حدود( ,ص ,)54-44والفني ,والنمري ,ماذا يجري عبر طبقات المسجد األقصى
والصخرة المشرفة (ص .)204-202

) (4انظر :كراسنة ,ربا2001( .م 28 ,يوليو) .دراسة جديدة :بنو إسرائيل لم يدخلوا فلسطين ,ربى
كراسنة ,جريدة الشرق األوسط ,العدد .8278

) (5هالسل ,النبوءة والسياسة (ص .)100
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 -2قولهم هذا يعني َّ
أن المسجد األقصى ذو المكانة عظيمـة عنـد المسـلمين غيـر موجـود,

ولم يقم المسلمون بعد ذلك بإعادة بنائه بعد فتحهم لمكان وجوده!! بل ما الفائدة من القتال
مع اليهود حول األقصى السيما أننا متفقون في ذلك؟!!

ومن الظاهر َّأنه ال طائل من وراء هذا االعتقاد سوى مساعدة اليهـود فـي إعـادة بنـاء

الهيك ــل المزع ــوم ,بحج ــة َّأن ــه ه ــو المس ــجد األقص ــى ,ال ــذي بن ــاه المس ــلمون عل ــى أنق ــاض

الهيكـل )1(,باإلضـافة إلـى َّ
أن اليهـود يطلقـون أيضـاً المسـجد األقصـى علـى الهيكـل المزعــوم
()2
إن دل فهو ُّ
يدل على توافق الشيعة الروافض مع اليهود فيما ذهبوا إليه.
عندهم ,وهذا ْ

) (1ومما يؤكد لي هذا االحتمال َّ
أن هنالك بعضاً من الروايات الشيعية التي تفيد بإقرارهم بوجود
الهيكل ,وربط إعادة بنائه بخروج المهدي المنتظر عندهم –كما سأذكر ذلك الحقاً.-
) (2انظر :القدومي ,مصطلحات يهودية احذروها (ص .)49-48
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القسم الثاني

مكانة وفضل المسجد األقصى عند الشيعة "االثنا عشرية"
َذكرنـ ــا آنف ـ ـاً َّ
أن الشـ ــيعة "االثنـ ــا عش ـ ـرية" اختلف ـ ـوا فـ ــي مـ ــوقفهم مـ ــن مكـ ــان المسـ ــجد

األقصى ,مسرى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ,ولكن بغض النظر عن االخـتالف بيـنهم
في ذلك ,هل يوجد مكانة أو فضل للمسجد األقصى الموجود في فلسطين عندهم؟ ,هذا ما
سنوضحه خالل هذا القسم.
تبين فضل بيت المقدس:
أوالا :روايات شيعية ِّ
نكر وجود بعض الروايات الشيعية التي تشير إلى وجود فضل للمسجد األقصى ,وهي
ال ن ُ
كما يلي-:
 -1قصر من قصور الجنة :عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  قـال" :أربعـة مـن
قص ــور الجن ــة ف ــي ال ــدنيا  :المس ــجد الحـ ـرام  ,ومس ــجد الرس ــول  ,ومس ــجد بي ــت المق ــدس,
ومسجد الكوفة".

()1

 -2فضــل الصــًلة فيــه :ذكــر الفقهــاء والمحــدثون مــن الشــيعة بــاب اســتحباب الصــالة فــي
بيــت المقــدس,

()2

حيــث ذكــروا أنــه مــن المســاجد األربعــة التــي تعــدل الفريضــة فيــه حجــة,

والنافلة تعدل عمرة,

()3

وذكروا –أيضاًَّ -
أن الصالة فيه تعدل ألف صـالة ,فعـن علـي 

قال" :صالة في البيت المقدس تعدل ألف صالة ."...

()4

 -3مــن خيــرة بقــاٍ األرض :عــن النبــي صــلى اهلل عليــه وآلــه قــال" :إن اهلل تبــارك وتعــالى
اختار من الكالم أربعـة ,ومـن المالئكـة أربعـة ,ومـن األنبيـاء أربعـة ,ومـن الصـادقين أربعـة,
ومن الشهداء أربعة ,ومن النساء أربعة ,ومن الشهور أربعة ,ومن األيام أربعة ,ومن البقـاع
أربعا......وأما خيرته من البقاع فمكة والمدينة وبيت المقدس وفار التنور بالكوفة."...

()5

) (1الطوسي ,األمالي (ص .)369
) (2انظر :العاملي ,وسائل الشيعة ( ,)290-289/5والطبرسي ,مستدرك الوسائل (.)431-430/3
) (3عن أبي جعفر  قال " :المساجد األربعة المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى اهلل عليه وآله,
ومس جد بيت المقدس ,ومسجد الكوفة ,يا أبا حمزة الفريضة فيها تعدل حجة ,والنافلة تعدل عمرة ".
الصدوق ,من ال يحضره الفقيه.)229/1( ,

) (4الصدوق ,ثواب األعمال (ص .)31-30
) (5الرواندي ,النوادر (ص .)261-260
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 -4قبلــة المســلمين األولــى :عــن معاويــة بــن عمــار قــال :قلــت ألبــي عبــد اهلل  :متــى
صرف رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله إلى الكعبة؟ قال :بعد رجوعه من بـدر ,وكـان يصـلي
في المدينة إلى بيت المقدس سبعة عشر شه اًر ,ثم أعيد إلـى الكعبـة",

()1

ولكـن مـن الشـيعة

من ينكر أن تكون هذه الفضيلة من فضائل المسجد األقصى ،بـل يعـدها مثلبـة لـه .يقـول
النبي األعظم صلى اهلل عليه وآله لم يكن ير ِ
تض المسـجد األقصـى فـي
محمد العاملي" :إن
َّ
ـك
ـب َو ْج ِه َ
فلسطين بأن يكون قبلة له لمـا كـان يصـلي إلـى جهتـه بقولـه تعـالى( :قَ ْـد َنـرى تَ َقلُّ َ
ِفي الس ِ
سِ
ـج ِد ا ْل َحـرِام) [البقـرة ,]144 :ولـو
ماء َفلَ ُن َولِّ َين َك ِق ْبلَ اة تَْرضاها فَ َو ِّل َو ْج َه َك َ
شـ ْط َر ا ْل َم ْ

كان مرضياً لما كان ساخطاً على التوجه إلى كعبة اليهود في المسجد األقصى!..؟".

()2

بل َّ
إن من معممي الشيعة من يرفض ويطعن في بعض الروايات السابقة والتي تـدل علـى
فضـل بيــت المقـدس ,فقــد ذكـر ياســر الحبيـب (مــن معممـي الشــيعة المعاصـرين)أنه لــم َيـ ِرد عــن

األئمة في فضل بيت المقدس إال ثالث روايـات فقـط ,األولـى :تفيـد ب َّ
ـأن الصـالة فيـه تعـدل ألـف

صــالة ,والثانيــةَّ :أن ـه مــن المســاجد األربعــة التــي تعــدل الفريضــة فيــه حجــة ,والنافلــة عم ـرة ,أمــا
أمـا ســائر الروايــات
الثالثــة :أنــه مــن قصــور الجنــة فــي الــدنيا ,ثــم قــال بعــد ذكـره لتلــك الروايــاتَّ " :
المشــحونة بالفضــل الكبيــر لهــذا المســجد فكلهــا مــن طريــق المخــالفين ,بــل حتــى الروايــة األولــى
المزبــورة ,هــي مرويــة عــن الســكوني ,وهــو عــامي أيض ـاً ,فــال تبقــى لنــا ســوى روايــة أبــي حم ـزة
الثمالي ,ورواية علي بن علي بن رزين (أي الرواية الثانية والثالثة)".

()3

ثاني ا :روايات شيعية تطعن في مكانة بيت المقدس:
ذكــر علمــاء الشــيعة مــن الروايــات مــا يقــدح فــي مكانــة األقصــى ,ومــن ذلــك مــا رواه
الكلينــي فــي كتابــه الكــافي  -الــذي هــو أصــح الكتــب عنــد الشــيعة بــاعتراف علمــائهم  -بـ َّ
ـأن
بيــت المقــدس ُيقــال لــه فــي األصــل حظي ـرة المحاريــب ,وأهــل الشــرك هــم َمــن أبــدلوه ببيــت
المقدس ,حيث جاء في الروايـة" :فقلـت لـه :أخبـرت أن عنـدك اسـماً مـن أسـماء اهلل تبلـ بـه
) (1الحر العملي ,وسائل الشيعة (.)298/4
) (2العاملي ,محمد ,المسجد األقصى في السماء المعمورة وليس في األرض ,موقع مركز العترة الطاهرة
للدراسات والبحوث.

ردا على سؤال حول رتبة بيت المقدس بالنسبة لمشاهد أئمة الشيعة
) (3ياسر الحبيب ,في إجابته ً
االثنى عشر ,موقع القطرة.
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في كل يوم وليلة بيت المقدس وترجع إلى بيتك ,فقال لي :وهل تعرف بيت المقدس؟ قلت:
ال أعرف إال بيت المقدس الذي بالشام؟ قال :ليس بيت المقدس ولكنه البيت المقدس ,وهو
بيت آل محمد صلى اهلل عليه وآلـه ,فقلـت لـه :أمـا مـا سـمعت بـه إلـى يـومي هـذا فهـو بيـت
المقــدس ,فقــال لــي :تلــك محاريــب األنبيــاء ,وانمــا كــان يقــال لهــا :حظي ـرة المحاريــب ,حتــى
جــاءت الفت ـرة التــي كانــت بــين محمــد وعيســى صــلى اهلل عليهمــا ,وقــرب الــبالء مــن أهــل
الشرك ,وحلت النقمات في دور الشياطين ,فحولوا وبدلوا ونقلوا تلك األسماء ,وهو قـول اهلل
ِ ِ
ســم ْيتُ ُموها أَ ْنــتُ ْم
ـي إِال أ ْ
ـماء َ
َسـ م
تبـارك وتعــالى  -الــبطن آلل محمــد والظهــر مثــل ( : -إ ْن هـ َ
()2()1
ِ
س ْل ٍ
طان) [النجم."... ]23 :
َو ُ
آباؤ ُك ْم ما أَ ْن َز َل الل ُه ِبها م ْن ُ

تفضيل األماكن المقدسة الشيعية على المسجد األقصى:
إضــافة إل ــى َّأن ـه عن ــد مقارنــة الرواي ــات الســابقة  -الت ــي يحــاول كثي ــر مــن أتب ــاع الم ــذهب
()3

الشــيعي خــداع المســلمين بهــا َّ
أن المســجد األقصــى صــاحب مكانــة عنــدهم -

مــع غيرهــا

مــن روايــات القــوم التــي تشــير إلــى مكانــة وفضــل األمــاكن المقدســة عنــدهم نالحــظ َّأن ـه ال
)[ (1الكليني :الكافي ,كتاب الحجة /باب مولد اإلمام أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السالم,
 :484-481/1ح.]5

) (2قال المجلسي في شرحه للرواية السابقة" :والحاصل أنه ليس الذي بالشام اسمه المقدس ولكن
المسمى ببيت المقدس هو البيت المقدس المنزه المطهر ,وهو بيت آل محمد صلى اهلل عليه وآله وسلم
الذي أنزل اهلل فيهم { :إَِّنما ي ِر ُ َّ ِ ِ
ط ِه ًيرا} [األحزاب:
ب َع ْن ُك ُم ِّ
َه َل ا ْلَب ْي ِت َوُيطَهِّ َرُك ْم تَ ْ
الر ْج َس أ ْ
يد اللهُ لُي ْذه َ
َ ُ
."]33المجلسي ,مرآة العقول ( .)58/6وقال المازندراني –أيضاً في شرحه" :سأله عن بيت المقدس

محمد صلى اهلل عليه وآله ,وحمله الراهب على معنى آخر معروف عنده
وأراد به معنى هو بيت آل ّ
وهو بيت المقدس الذي بالشام فرد عليه بأن هذا البيت ليس بيت المقدس في األصل وانما كان يقال له:
حظيرة المحاريب ثم بدله أهل الشرك وسموه بيت المقدس وبيت المقدس إنما كان في األصل بيت آل
محمد صلى اهلل عليه وآله لتطهره عن النقائص والعيوب ,وتنزهه عن الرذايل والذنوب" .المازندراني,
ّ
شرح أصول الكافي (.)368/7

أن بعض علماء الشيعة يحاولوا أن يخدعوا عوام المسلمين َّ
) (3نجد َّ
بأن المسجد األقصى ذو مكانة
عظيمة عندهم ويستدلوا ببعض من الروايات اآلنفة الذكر كما فعل محمد الشيرازي الذي وضع كتاباً
وسماه بعنوان" :األقصى المبارك" ,لكن أي تكريم لألقصى وقد ذكر المؤلف في نفس الكتاب بعض من

الروايات اآلنفة الذكر ,والتي تفيد َّ
أن المسجد األقصى مسرى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في
السماء ,باإلضافة إلى أنه كغيره من علماء الشيعة لم يذكر أي رواية تفيد بتفضيل المسجد األقصى

على غيره من األماكن المقدسة عندهم مما سأذكرها الحقاً كمسجد الكوفة وقبور أئمتهم وغيرهم!!!
32

مكان ــة للمس ــجد األقص ــى عن ــد الش ــيعة "االثن ــا عشـ ـرية" مقاب ــل مكان ــة غيره ــا م ــن األم ــاكن
المقدسة الكثيرة عندهم ,بل نجد َّأنها تصل في بعض األماكن إلى حد الشرك باهلل تعالى.
قال المعمم الشيعي ياسر الحبيب" :وال نجد في روايات أئمتنا عليهم السالم ما يوحي
بـ َّ
ـأن لبيــت المقــدس تلــك الخصوصــية االســتثنائية العاليــة ,كمــا نجــدها للمســجد الح ـرام ,أو
المس ــجد النب ــوي ,أو مس ــجد الكوف ــة ,أو الح ــائر الحس ــيني ,ب ــل نج ــد أن ش ــيخنا الكلينـــي-
رض ـوان اهلل تعــالى عليــه  -عنــدما يعقــد فــي كتابــه الكــافي فص ـالً فــي ذكــر فضــل المســاجد
التـي حـث األئمــة علـيهم الســالم علـى زيارتهــا والصـالة فيهـا ,فإنــه يـذكر مســاجد كثيـرة؛ مــن
بينهــا مســجد قبــا ,ومســجد األحـزاب ,ومســجد الفضــيخ ,ومســجد الفــتح ,ومســجد الغــدير ,بــل
وحتى مشربة أم إبراهيم ,هـذا فضـالً عـن مسـجد السـهلة ,ومسـجد الكوفـة ,والمسـجد الحـرام,
والمســجد النبــوي ,ووســط كــل هــذه الروايــات ال تجــد هنــاك روايــة واحــدة يرويهــا الكلينــي فــي
فضل مسجد بيـت المقـدس",

()1

وقـال محمـد العـاملي" :فمـا هـي الميـزة لمسـجد فلسـطين عـن

غيـره مـن بقيـة المسـاجد المعظمـة كمســجد الكوفـة الـذي وردت األخبـار الشـريفة بعلـو فضــله
على سائر المساجد...كما ال يجوز إغفال النظر عـن علـو فضـل كـربالء علـى عامـة بقـاع
األرض التي ورد فضلها العظيم فـي األخبـار الصـحيحة ,التـي روى قسـماً منهـا ابـن قولويـه
القيم "كامل الزيارات" بأن تربة كربالء أفضل من تربة الكعبة ,مع التأكيـد
القمي في كتابه ّ
بأن تربة الكعبة أفضل من تربة فلسطين ,التي يدعي َّ
بأن فيها المسجد األقصى".

()2

َّ
إن هنالــك العديــد مــن المنــاطق واألمــاكن التــي يقدســها الشــيعة ممــا لــم تثبــت لهــا أيــة
مكان ــة ف ــي كت ــاب اهلل تع ــالى وال ف ــي س ــنة رس ــوله ص ــلى اهلل علي ــه وس ــلم ,ب ــل وغ ــالوا ف ــي
تقديســها ,ومنحوهــا مــن القداســة والشــرف مــا لــم تحــظ بــه الكعبــة المش ـرفة والمدينــة المنــورة,
ومنها:

ردا على سؤال حول رتبة بيت المقدس بالنسبة لمشاهد أئمة الشيعة
) (1ياسر الحبيب ,في إجابته ً
االثنى عشر ,موقع القطرة.

) (2العاملي ,محمد .المسجد األقصى في السماء المعمورة وليس في األرض ,موقع مركز العترة
الطاهرة للدراسات.
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أوالا :مسجد الكوفة:
وله العديد من الفضائل التي تشير إلى أفضليته على المسجد األقصى عندهم ,أذكر
منها ما يلي-:
 -1مسجد الكوفة أفضل من المسجد األقصى :ومن تلك الروايات ما يلي-:
أ -روى العياشــي عــن رجــل عــن أبــي عبــد اهلل  قــال" :ســألته عــن المســاجد التــي لهــا
الفضــل فقــال  :المســجد الح ـرام ومســجد الرســول ,قلــت :والمســجد األقصــى جعلــت فــداك؟
فقال :ذاك في السماء إليه أسري رسول اهلل صـلى اهلل عليـه وآلـه فقلـت :إن النـاس يقولـون:

إنه بيت المقدس؟ فقال :مسجد الكوفة أفضل منه".

()1

فهذه الرواية صـريحة جـداً فـي إثبـات

َّ
أن مسجد الكوفة أفضل من المسـجد األقصـى عنـد الشـيعة .قـال محمـد العـاملي فـي تعقيبـه

على الرواية السابقة" :فهذه الروايـة الشـريفة كشـفت عـن أن الفضـل َّإنمـا هـو لمسـجد الكوفـة

وليس للمسجد في فلسـطين ..مـن هنـا نهـى أميـر المـؤمنين سـالم اهلل عليـه ش َّـد الرحـال إلـى

فلسطين للزيارة ,وأمره بمسجد الكوفة الذي فيه ك ّل الفضل والبركة."...

()2

ب -روى الكليني عن أبي عبد اهلل  قـال" :جـاء رجـل إلـى أميـر المـؤمنين صـلوات اهلل

عليه وهو في مسجد الكوفـة فقـال :السـالم عليـك يـا أميـر المـؤمنين ورحمـة اهلل وبركاتـه فـرد
عليه ,فقال :جعلت فداك إني أردت المسجد األقصى فأردت أن أسلِّم عليك وأودعـك ,فقـال

له :وأي شئ أردت بذلك؟ فقال :الفضل جعلت فداك ,قال :فبع راحلتك ,وكل زادك ,وصل

في هذا المسجدَّ ,
فإن الصالة المكتوبة فيه حجة مبرورة ,والنافلة عمرة مبرورة ,والبركـة فيـه
على اثني عشر ميالً ,يمينه يمن ويساره مكر ,وفي وسطه عين من دهـن ,وعـين مـن لـبن
وعــين مــن مــاء ,شـراب للمــؤمنين ,وعــين مــن مــاء طهــر للمــؤمنين ,منــه ســارت ســفينة نــوح,

وكـان فيـه نسـر ويغـوث ويعـوق ,وصـلى فيـه سـبعون نبيـاً وسـبعون وصـياً ,أنـا أحـدهم وقــال
بيده في صدره ,ما دعا فيه مكروب بمسألة في حاجة من الحوائ إال أجابه اهلل وفرج عنـه

كربتــه",

()3

وقــد اســتدل ياســر الحبيــب بهــذه الروايــة علــى كــون المســجد األقصــى مفضــول

بالنسـبة لغيـره مــن المســاجد الشـريفة عنــدهم ,فقــال" :فهنــا تــرى كيــف َّ
أن األميــر صــلوات اهلل

) (1العياشي ,تفسير العياشي ( ,)280/2والمجلسي ,بحار األنوار (.)405/97
) (2العاملي ,محمد .المسجد األقصى في السماء المعمورة وليس في األرض ,موقع مركز العترة
الطاهرة للدراسات والبحوث.
)[ (3الكليني :الكافي ,كتاب الصالة /باب فضل المسجد األعظم بالكوفة وفضل الصالة فيه والمواضع
المحبوبة فيه :492-491/3 ,ح ,]2وابن قولويه ,كامل الزيارات (ص ,)81-80 :والمجلسي ,بحار

األنوار (.)404-403/97
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التعبــد فــي
عليــه قــد صــرف الرجــل عــن قصــده بيــت المقــدس إلــى مــا هــو أرجــح شــرعاً ,وهــو ّ
()1
مسجد الكوفة ,فيكون مسجد الكوفة أكثر فضالً وشرفاً من المسجد األقصى".
ج -مســجد الكوفــة أحــد المســاجد الثًلثــة التــي تشــد إليهــا الرحــال :وقــال أميــر المــؤمنين

" :ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد :المسجد الحـرام  ,ومسـجد رسـول اهلل صـلى اهلل
عليــه وآلــه ,ومســجد الكوفــة".

()2

ذكــرت هــذه الروايــة مســجد الكوفــة مــن المســاجد التــي تشــد

إلبها الرحال ,ولم تذكر المسجد األقصى ,وهذا ُي ُّ
عد دليالً على تفضيلهم مسجد الكوفة على
المسجد األقصى المبارك.

د -زيارة النبي صلى اهلل عليه وسلم لمسجد الكوفة في رحلة إسرائه :قال الصادق :

"ما من عبد صالح وال نبي إال وقد صلى في مسجد كوفـان ,حتـى أن رسـول اهلل صـلى اهلل
عليه وآله وسلم لما أسري به قـال لـه جبرئيـل :أتـدري أيـن أنـت يـا رسـول اهلل السـاعة؟ قـال:
ال ,قال :أنت مقابل مسجد كوفان ,قال :فاستأذن لـي ربـي حتـى آتيـه فاصـلي فيـه ركعتـين,

فاســتأذن اهلل عــز وجــل فــأذن لــه ,فهــبط فصــلى فيــه ركعتــين ,وا َّن قبلتــه لروضــة مــن ريــاض

الجنـة ,وا َّن ميمنتـه لروضـة مـن ريـاض الجنــة ,وا َّن ميسـرته روضـة مـن ريـاض الجنــة ,وا َّن
مؤخره روضة من رياض الجنة ,وا َّن الصالة المكتوبة فيه لتعدل بألف صالته ,وا َّن النافلـة
لتعـدل بخمسـمائة صـالة ,وا َّن الجلـوس فيـه بغيـر تـالوة وال ذكـر لعبـادة ,ولـو علـم النـاس مـا
فيه ألتوه ولو حبوا",

()3

ذكرت الرواية َّ
أن النبي صلى اهلل عليه وسلم زار في رحلة إسرائه

مســجد الكوفــة وصــلى فيــه قبــل زيارتــه للمســجد األقصــى ,وذكــرت أيضـاً بعــض مــن فضــائل

مسجد الكوفة منها :أنه روضة من رياض الجنة ,وصـالة الفريضـة فيـه تعـدل ألـف صـالة,
أما النافلة فتعدل خمسمائة صالة ,ومجرد الجلوس فيه ُّ
يعد عبادة!!!.
َّ
ثانيا :قبور األئمة:
تُع ُّـد زيــارة قبــور األئمــة عنــد الشــيعة فريضـة مــن فـرائض ديــنهم ,فهــي تضــاهي عنــدهم
ركــن الح ـ إلــى بيــت اهلل الح ـرام ,بــل تفوقــه وتزيــد عليــه أجـ اًر ومكان ـةً ,فقــد أسـرفوا فــي ذكــر

ردا على سؤال حول رتبة بيت المقدس بالنسبة لمشاهد أئمة الشيعة
) (1ياسر الحبيب ,في إجابته ً
االثنى عشر ,موقع القطرة.

) (2الصدوق ,من ال يحضره الفقيه ,باب حد مسجد الكوفة وفضلها ,)231/1( ,والعاملي ,وسائل
الشيعة.)257/5( ,

) (3المفيد ,المزار (ص .)9-8
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العديــد مــن الروايــات المكذوبــة فــي فضــائل وثـواب زيارتهــا.

()1

قــال شــيخ االســالم ابــن تيميــة

رحمــه اهلل" :فتجــدهم (أي الرافضــة) يعطلــون المســاجد التــي أمــر اهلل أن ترفــع ويــذكر فيهــا

اسمه ,فال يصـلون فيهـا جمعـة وال جماعـة ,ولـيس لهـا عنـدهم كبيـر حرمـة ,وان صـلوا فيهـا

ص ــلوا فيهـ ــا ُو ْحـ ـ َداناً ,ويعظمـــون المشـــاهد المبني ــة علـ ــى القبـــور ,فيعكف ــون عليه ــا مشـ ــابهة
للمشركين ,ويحجون إليها كما يح الحاج إلى البيت العتيق ,ومنهم مـن يجعـل الحـ إليهـا
أعظم من الح إلى الكعبة ,بل يسبون من ال يستغني بالح إليها عـن الحـ الـذي فرضـه

اهلل علــى عبــاده ,ومــن ال يســتغني بهــا عــن الجمعــة والجماعــة".

()2

وقــال أيض ـاً" :وحــدثني

الثقات أن فـيهم مـن يـرون الحـ إليهـا أعظـم مـن الحـ إلـى البيـت العتيـق ,فيـرون اإلشـراك

باهلل أعظم من عبادة اهلل ,وهذا من أعظم اإليمان بالطاغوت".

()3

وعنــدما تحــدث اإلمــام الخــوئي (المرجــع األكبــر للشــيعة اإلماميــة فــي زمانــه) عــن

اس ــتحباب الص ــالة ف ــي المس ــجد النب ــوي ق ــال ب ـ َّ
ـأن الص ــالة في ــه تع ــدل عشـ ـرة آالف ص ــالة,
والصـالة فــي األقصـى والكوفــة تعـدل ألــف صـالة ,بينمــا عنـد حديثــه عـن اســتحباب الصــالة

فــي مشــاهد األئمــة قــال" :تســتحب الصــالة فــي مشــاهد األئمــة علــيهم الســالم ,بــل قيــل :إَّنهــا

أفضــل مــن المســاجد ,وقــد ورد َّ
أن الصــالة عنــد علــي  بمــائتي ألــف صــالة".

()4

أي َّ
أن

الص ــالة ف ــي مس ــجد النب ــي ص ــلى اهلل علي ــه وس ــلم والمس ــجد األقص ــى دون الص ــالة عن ــد
علي.!!

ثالث ا :كربًلء:
تعـ ُّـد ك ـربالء عنــد الشــيعة أفضــل مــن الكعبــة!!! ,وذلــك فيمــا ُروي عــن أبــي جعفــر

َّ أن ـه قــال :خلــق اهلل ك ـربالء قبــل أن يخلــق الكعبــة بأربعــة وعش ـرين ألــف عــام ,وقدســها
وبارك عليها ,فما زالت قبل أن يخلق اهلل الخلق مقدسة مباركة ,وال تزال كذلك ,وجعلها اهلل

) (1نجد َّ
أن كثي اًر من علماء الشيعة من أفردوا أبواباً في ثواب وفضل زيارة مراقد األئمة ,ومن ذلك

الكليني صاحب أصح كتاب عند الشيعة أفرد لكل إمام باباً في فضل زيارته .انظر :الكليني (-579/4

 )585وابن قولويه ,كامل الزيارات (ص ,)91-79 :و(ص( ,)342-220ص ,)501-497و(-505
 ,)512والبروجردي ,جامع أحاديث الشيعة (.)294-290/12
) (2ابن تيمية ,منهاج السنة النبوية ()474 /1
) (3المصدر السابق ()451 /3
) (4الخوئي ,منهاج الصالحين (.)147/1
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أفضل األرض في الجنة",

()1

ولم يكتف الشيعة بهذا الغلو! بـل نسـبوا زو اًر وبهتانـاً إلـى أبـي

عبــد اهلل  أنــه قــال" :إ َّن أرض الكعبــة قالــت :مــن مثلــي وقــد بنــي بيــت اهلل علــى ظهــري,
ويأتيني الناس من كل ف عميق  ,وجعلت حرم اهلل وامنه  ,فأوحى اهلل إليها ان كفي وقري
فــوعزتي وجاللــي مــا فضــل مــا فضــلت بــه فيمــا أعطيــت بــه ارض ك ـربالء اال بمنزلــة اإلب ـرة
غمســت فــي البحــر فحملــت مــن مــاء البحــر ,ولــوال تربــة كــربًلء مــا فضــلتك  ،ولــوال مــا
تضمنته أرض كربًلء ما خلقتك وال خلقت البيت الذي افتخرت به ,فقري واستقري وكـوني
دنيــا متواضــعا ذلــيال مهينــا ,غيــر مســتنكف وال مســتكبر ألرض ك ـربالء  ,واال ســخت بــك
وهوي ــت ب ــك ف ــي ن ــار جه ــنم.

()2

فالرواي ــة تفي ــد َّ
أن م ــا ك ــان للكعب ــة م ــن فض ــل ه ــو بفض ــل

كربالء!!! فإن كانت كربالء عندهم أفضل من الكعبة – التي هي أفضل البقاع علـى وجـه
األرض  -فهذا يعني أنها أيضاً أفضل من المسجد األقصى.
تعقيب:
 -1إن هذه المكانـة التـي حظـي بهـا المسـجد األقصـى المبـارك عنـد الشـيعة هـي مـا تفسـر
لن ــا س ــبب ع ــدم اس ــتجابة الش ــيعة لص ــرخات المس ــجد األقص ــى ,أو اتخ ــاذ أي قـ ـرار ص ــارم
أما ما ابتدعوه من يوم أسموه بيوم القدس العالمي ,وما نسمعه منهم من هتافات
اتجاهه ,و َّ
أي دعــم مــالي للمســلمين فــي الــبالد المقدســة فمــا هــي إال
وصــرخات بتحريــر األقصــى ,أو ِّ
م ــن بـ ــاب التقيـــة السياســـية؛ خـ ــداعاً للمسـ ــلمين ومـ ــن يريـ ــد أن ُيخ ــدع؛ لتمري ــر مخططـ ــات

الــروافض علــى العــالم اإلســالمي ,فيوهمــون مــن يريــدون خداعــه َّ
أن القــوم يتــألمون آلالمنــا,

ويعيشون مع آمالنا في تحرير المسجد األقصى  ,فيحبون ما نحب ويبغضون مـا نـبغض,
والحقيقة التي يجب أن ال تخفى على أحد َّأنهم خالف ذلك.
يقــول المعمــم الشــيعي ياســر الحبيــب" :وبهــذا تعــرف جـواب س ـؤالك إذ تبـ ّـين لــك َّ
أن بيــت

المق ــدس دون المس ــاجد المعظم ــة األخ ــرى ف ــي الفض ــل ,فكي ــف بتل ــك الت ــي تح ــوي األجس ــاد
الط ــاهرة لألئم ــة المعص ــومين ص ــلوات اهلل عل ــيهم ,والت ــي تـ ـواترت النص ــوص ف ــي الترغي ــب
) (1الطوسي ,تهذيب األحكام ( ,)72/6وانظر :ابن قولويه ,كامل الزيارات ,باب فضل كربالء وزيارة
الحسين ( ص.)451 :

) (2ابن قولويه ,كامل الزيارات (ص .)450-449
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التعبــد فيهـا؟! إنــه ال شـك أنــه فـي فضــله دون فضـلها بكثيــر ,ولهـذا قلنــا فـي بعــض
بزيارتهـا و ّ

محاض ـراتنا أن علــى المــؤمنين (ويقصــد شــيعته الــروافض) االلتفــات إلــى قضــية تلــك البقــاع
المقدسة أكثر ,فهي تفوق في شرفها وقدسيتها بيـت المقـدس ,بـل ال قيـاس ,فعلـى أي أسـاس
شــرعي يتجــه كــل هــذا الح ـراك الشــعبي الشــيعي تجــاه القــدس وكأنهــا هــي قضــيتنا األولويــة؟!
كــالَّ! َّإننــا مــع اهتمامنــا بقضــية القــدس الش ـريف إالَّ أننــا وحســب المي ـزان الشــرعي يجــب أن
ثم بعد ذلك نتجه إلـى القـدس وغيرهـا,
نجعل األولوية لقضية سامراء المقدسة والبقيع الغرقدَّ ,
يجب تحرير سامراء والبقيع مـن أيـدي النواصـب

()1

أوال ,ثـم تحريـر القـدس مـن أيـدي اليهـود,

والعجب من الشيعة المؤمنين كيف هم غافلون عن ذلك!".

()2

 -2فمن ذا عقل سيعول بعد هذا على الشيعة في دعاوى تحرير المسجد األقصى ,التي
يضحكون بها على البسطاء من أهل الدين لطالما َّ
أن المسجد األقصى الذي أسري بالنبي
صلى هللا عليه وسلم ,والذي بارك اهلل حوله؛ هو عندهم في السماء وليس في فلسطين!!
وما دام مسجد الكوفة وغيره أفضل عندهم من مسجد بيت المقدس الذي ال يعترفون به ,بل
صرحوا بذلك في أقوالهم ,يقول صاحب كتاب "ماذا تعرف عن حزب اهلل"
نجدهم َّ

()3

" :إننا

نفرح بقتل اليهود والنكاية فيهم ,من أي أحد كان ,ولكن ال تنطلي علينا مسرحيات "حزب
اهلل" وأكاذيبه وشعاراته التي يطلقها للعوام والسذج ,فنحن نعلم َّ
أن هذا الحزب لم يقاتل إال
لتحقيق المصالح اإليرانية السورية في لبنان ,وليس دفاعاً عن المقدسات اإلسالمية ,وال
تحري اًر ألرض بيت المقدس",

()4

وقد أشار حسن نصر اهلل – األمين العام لحزب اهلل  -في

الخطاب الذي ألقاه في (بنت جبيل) عقب االنسحاب اإلسرائيلي من لبنان عام 2000م
الذي حضره مائة ألف جنوبي ,إلى أن الحزب لن يشارك في أي عمل عسكري ضد
) (1ويقصد بالنواصب هنا أهل السنة والجماعة.
ردا على سؤال حول رتبة بيت المقدس بالنسبة لمشاهد أئمة الشيعة
) (2ياسر الحبيب ,في إجابته ً
االثنى عشر ,موقع القطرة.

) (3وذلك بعد ذكره للعديد من الوثائق الدامغة التي تفضح حزب اهلل ,وتكشف استغالله للشعارات
المستهلكة في محاولة ِ
لنشر مذهبه بطريقة سياسية ,وتكشف حقيقة الحزب في عدم صدقه في
السياسية ُ
مسألة تحرير القدس.

) (4علي الصادق ,ماذا تعرف عن حزب اهلل؟ (ص .)146
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إسرائيل لهدف تحرير القدس.

()1

ويتبين بذلك َّ
أن ما كان يطلقه الحزب بزعامة نصر اهلل

من عبارات يؤكد فيها على رغبته بتحرير األقصى ما هي إال عبارات جوفاء ال أصل لها,
وال يستبعد منهم أن يكون المراد بالمسجد األقصى في حفًلتهم وكلماتهم الرنانة :اسم ا
السيما و َّ
أن هنالك من مفسريهم
مستعارا يقصدون من ورائه الهيكل المزعوم عند اليهودّ ،

صرح بذلك كما ذكرت آنفاً ,وممَّاَّيؤكدَّليَّهذاَّاالحتمال:
من ّ

أوالًُ :ذكرت كثير من روايات الشيعة التي تطعن في الصحابة  ,والخلفاء الثالثة على
وجه الخصوص منهم بطريق الكنى واإلشارة,

()2

فما المانع من أن ُي َكّنوا عن الهيكل

المزعوم بالمسجد األقصىَّ ,
ألن اعترافهم بذلك صراحة ليس في صالحهم أمام الشعوب
اإلسالمية.
ثانياً :ذكر بعض مفسري الشيعة القول َّ
بأن المسجد األقصى هو هيكل سليمان صراحةً,

َّ
أن المسجد األقصى في فلسطين يقصدون من ورائه الهيكل المزعوم كمن
ولعل من قال ّ

صرح بذلكَّ ,
ولكنهم لم يقولوا ذلك صراحة من باب التقية.
َّ

ثالثاً :اعتراف الشيعة فيما ذكروه من روايات منسوبة – زو اًر وبهتاناً  -إلى أئمتهم بوجود

الهيكل اليهودي المزعوم ,بل ويربطون إعادة بنائه بخروج المهدي المزعوم عندهم ,ومن

ذلك :ما روي عن علي بن أبي طالب  من عالمات ظهور المهدي" :ولذلك آيات

وعالمات  ,أولهن إحصار الكوفة بالرصد والخندق  ...وكشف الهيكل ,وخفق رايات حول

المسجد األكبر تهتز."....

()3

يقول صاحب كتاب الخالص -كتاب شيعي عن المالحم-

في تعقيبه على (وكشف الهيكل)" :فالهيكل هو هيكل النبي سليمان  الذي كان معبداً

عجيباً في عهده يقوم في مدينة القدس ...وفي أيامنا هذه يحاول اليهود كشفه ,وهو يقع
على مساحة يدخل منها قسم تحت المسجد األقصى المبارك وقسم تحت كنيسة القيامة,

والرايات الثالث ستهتز حول هذا المسجد حين يفتح العرب القدس ,بعد أن يكون اليهود قد
) (1جريدة األنباء ,عدد  2000/5/27 ,8630م ,نقالً عن :شفيق ,حزب اهلل رؤية مغايرة (ص.)194
اشدين أبي بكر وعمر رضي اهلل عنهما:
) (2فقد أطلقوا –فيما رووه من روايات -على الخليفتَين الر َ
الصنمان واألعرابيان واألشقيان...وغيرها .لالستزادة .انظر :البرش ,الصحابة رضي اهلل عنهم بين

صحيح البخاري والكافي للكليني (ص  ,)251-250و(ص ,)280-279و(ص .)322-321

) (3بحار األنوار (.)275-272/52
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كشفوا معالم الهيكل الذي تعمل آالتهم الحافرة على كشفه ,وأنا أكتب هذه السطور وليس

ذلك ببعيد إن شاء اهلل",

()1

وجاء في كتاب معجم أحاديث اإلمام المهدي " :فيكشف

اهلل له (أي للمهدي) عن إرم ذات العماد ,والقصر الذي بناه سليمان بن داود قرب موته,

فيأخذ ما بها من األموال ويقسمها على المسلمين,"...

()2

والشيعة في هذا االعتقاد

يوافقون اليهود والنصارى .وبناء على ما ذكر من اعتقاد الشيعة في الهيكل المزعوم َّ
فإن

من مصلحتهم بناء هذا الهيكل.
المناقشة:

َّ
إن المسـ ــجد األقصـ ــى فـ ــي القـ ــدس مسـ ــجد عظـ ــيم مبـ ــارك ,ولـ ــه مكانـ ــة عاليـ ــة فـ ــي نفـ ــوس

ـص بالعديـد مـن الفضـائل المـذكورة فـي
المؤمنين ,ومنزلة رفيعة في قلـوبهم ,كيـف ال وقـد ُخ َّ
الكتاب والسنة )3(,ومنها:
 -1مسرى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومعراجه :قال تعـالى( :س ْـب َ ِ
َسـرى
حان الـذي أ ْ
ُ
ِبع ْب ِد ِه لَ ْي اًل ِم َن ا ْلمس ِج ِد ا ْلحرِام إِلَى ا ْلمس ِج ِد ْاألَقْصى ال ِذي بارْكنا حولَ ُه لِ ُن ِري ُه ِم ْن ِ
آياتنا إِن ُه
َ
َ
َ َْ
َ ْ
َ ْ
َ
َ
ِ
ِ
ـير) [اإلسـراء .]1 :قــال األســيوطي رحمــه اهلل فــي تعليقــه عليهــا" :فلــو لــم
ُهـ َـو الســميعُ ا ْل َبصـ ُ
يكن لبيت المقدس من الفضيلة غير هذه اآلية لكانـت كافيـة ,وبجميـع البركـات وافيـة؛ ألنـه
إذا بورك حوله فالبركة فيه مضاعفة؛ و َّ
ألن اللَّه تعـالى لمـا أراد أن يعـرج بنبيـه محمـد صهلى
هللا عليهههه وسهههلم إل ــى س ــمائه جع ــل طريق ــه علي ــه تبينـ ـاً لفض ــله ,وليجع ــل ل ــه فض ــل البيت ــين

وشرفهما ,واال فالطريق من البيـت الحـرام إلـى السـماء كـالطريق مـن بيـت المقـدس إليهـا",

()4

والبركة التي ذكرتها اآلية الكريمة هي –كما ذكر المفسرون -بركة دينيـة تتمثـل فـي النبـوة

ضـ َّـمهم هــذا المكــان المبــارك ,فكــان ُمتَ َعَّبـ ًـدا لألنبيــاء وقبلـةً لهــم ,كمــا
والشـرائع والرســل الــذين َ
()5
هي بركة دنيوية تتمثل في كثرة الزروع والثمار واألنهار.
وقد حشد اهلل عز وجل لنبيه محمد صلى اهلل عليه وسلم ليلة اإلسراء فـي المسـجد
َمهــم فــي الصــالة ,وبــذلك آلــت إليــه الخالفــة
ـع األنبيــاء والرســل ,فــاجتمع بهــم وأ ّ
األقصــى جميـ َ
ـت
للرســاالت جميع ـاً .قــال رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم  -فــي حــديث اإلس ـراء« : -أُتِيـ ُ
ِ
ِ َّ ِ
ت اْل َم ْقِد ِ
بِاْلُب َار ِ
ـت
س ,فَ َرَب ْ
ـاء ,ثُ َّـم َد َخْل ُ
ت َب ْي َ
ق...فَ َرِك ْبتُهُ َحتَّى أَتَْي ُ
طتُهُ بِاْل َحْلقَة التي َي ْـربِطُ بِـه ْاأل َْنبَِي ُ
)( (1ص .)417-416
).)531-530/1( (2
) (3لالطالع على بعض فضائل المسجد األقصى .انظر :محمد المقدسي ,فضائل بيت المقدس,
واألسيوطي ,إتحاف األخصا بفضائل المسجد األقصى.

) (4األسيوطي ,إتحاف األخصا بفضائل المسجد األقصى ()95 /1
) (5انظر :الشوكاني ,فتح القدير ( ,)246 /3وطنطاوي ,التفسير الوسيط ()284-283 /8
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ـاءنِي ِج ْب ِريـ ُل  بِِإ َنــاء ِمـ ْـن َخ ْمــرَ ,وِا َنــاء ِمـ ْـن
ت ِفيـ ِـه َرْك َعتَـ ْـي ِن ,ثُـ َّـم َخ َر ْجـ ُ
صــلَّْي ُ
ـت فَ َجـ َ
اْل َم ْسـ ِـج َد ,فَ َ
طـ َـرةَ ,ثُـ َّـم ُعـ ِـرَج بَِنــا إِلَــى
ت اْل ِف ْ
ت اللَّـ َـب َن ,فَقَـ َ
ـال ِج ْب ِري ـ ُل صــلى اهلل عليــه وســلمْ :
لَـ َـبن ,فَـ ْ
اختَـ ْـر َ
ـاختَْر ُ
الســم ِ
اء"َّ )1(.
إن اجتمــاع هــذا الجــم الغفيــر مــن األنبيــاء وصــالة النبــي صــلى اهلل عليــه وســلم
َّ َ
()2
بهم  ,والذي لم يتفق في سائر األرضيين ,لمنقبة عظيمة لهذا المسجد.
 -2أرض مباركــة :وصــف القـرآن الكـريم أرض بيــت المقــدس وأكنافــه بالقداســة والبركــة فــي
ذكرت بعضاً منها آنفاً,
كثير من اآليات ,وقد
ُ
يلي:

()3

وأذكر هنا –زيادة على ما ذكرت آنفـاً -مـا

 قال تعـالى(:ولسـليمان الـريح عاصـفة تجـري بـأمره إلـى األرض التـي باركنـا فيهـاوكنا بكل شيء عالمين) [األنبيـاء ]81 :قـال الطبـري" :تجـري الـريح بـأمر سـليمان إلـى
األرض التي باركنا فيها ,يعني :إلى الشام ,وذلـك أنهـا كانـت تجـري بسـليمان وأصـحابه
إلـى حيـث شـاء سـليمان ,ثـم تعـود بـه إلـى منزلـه بالشـام ,فلـذلك قيـل" :إِلَـى ْاأل َْر ِ
ض ال ِتــي
()4
ِ
ين".
يها لِ ْل َعالَ ِم َ
َب َارْك َنا ف َ
ظ ِ
ِ
ِ
اه َرةا) [سبأ]18 :
يها قُارى َ
(و َج َع ْل َنا َب ْي َن ُه ْم َوَب ْي َن ا ْلقَُرى التي َب َارْك َنا ف َ
 قال تعالىَ :"والقرى التي بورك فيها :الشام واألردن وفلسطين".

()5

ـت َيــا
 -3ثــاني مســجد ُبنــي علــى األرض :أورد البخــاري بســنده إلــى أبــي ذر  قــالُ :قْلـ ُ
ِ
ِ
ـع ِفـي األ َْر ِ
ـت :ثُ َّـم أَيٌّ؟
ول اللَّ ِه ,أ ُّ
الح َـرُام» قَ َ
ض أ ََّو َل؟ قَ َ
َر ُس َ
ـالُ :قْل ُ
الم ْس ِـج ُد َ
ـالَ « :
َي َم ْسـجد ُوض َ
ون َس َنةً ,ثَُّم أ َْي َن َما أ َْد َرَكتْ َك َّ
ان َب ْي َنهُ َما؟ قَ َ
قَ َ
الصالَةُ
صى» ُقْل ُ
ال« :أ َْرَب ُع َ
تَ :ك ْم َك َ
الم ْس ِج ُد األَ ْق َ
ال « َ
ض ـ َـل ِفي ـ ِـه»َّ )6(.
إن ه ــذه األقدمي ــة له ــذا المس ــجد له ــا أهميته ــا وقداس ــتها
صـ ـلِّ ْه ,فَـ ـِإ َّن الفَ ْ
َب ْع ـ ُـد فَ َ
ومكانتها في النفوس والقلوب.

)[ (1مسلم :صحيح مسلم ,كتاب اإليمان /باب اإلسراء برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إلى السموات
وفرض الصلوات :146-145/1 ,رقم الحديث.]259 :

) (2المقدسي ,مثير الغرام إلى زيارة بيت المقدس والشام (ص.)268
) (3انظر( :ص )18-19من هذا البحث.
) (4الطبري ,تفسير جامع البيان (.)481 /18

) (5القرطبي ,تفسير الجامع ألحكام القرآن (.)289 /14
)[ (6البخاري :صحيح البخاري ,كتاب أحاديث األنبياء ,باب بدون عنوان :145/4 ,ح.]3366
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ِ
اء َعلَـى
سـ ا
طا لِتَ ُكوُنـوا ُ
شَ
ـه َد َ
 -4قبلة المسلمين األولى :قال تعـالىَ (:و َك َذل َك َج َع ْل َنا ُك ْم أُم اة َو َ
ِ
الن ِ
سو ُل َعلَ ْي ُك ْم َ
يدا َو َما َج َع ْل َنا ا ْل ِق ْبلَ َة ال ِتي ُك ْن َ
ش ِه ا
اس َوَي ُك َ
ت َعلَ ْي َها إِال ل َن ْعلَ َم َم ْن َيت ِبـعُ
ون الر ُ
ِ
الرس َ ِ
ـب َعلَـى َع ِق َب ْي ِـه) [البقـرة .]143 :والمـراد بقولـه تعـالى"َ :ومـا َج َعْل َنـا اْل ِقْبلَـةَ
ول مم ْـن َي ْن َقل ُ
ُ
()1
ت َعلَ ْيها" أي قبلة بيت المقدس.
الَّتِي ُك ْن َ
َن رس َ َّ ِ
صـلَّى إِلَـى
ول الله صلى اهلل عليه وسـلم َ
وفي الصحيح عن البراء بن عازب « :أ َّ َ ُ
ـت الم ْقـ ِـد ِ ِ
ب ْيـ ِ
ـون ِقْبلَتُــهُ ِقَبـ َـل
ـان ُي ْع ِجُبــهُ أ ْ
َ
َن تَ ُكـ َ
س س ـتَّةَ َع َشـ َـر َشـ ْـه ًرا ,أ َْو َسـ ْـب َعةَ َع َشـ َـر َشـ ْـه ًراَ ,و َكـ َ
َ
ِ
ِ
الب ْيــت ,وأََّنــه صــلَّى ,أَو صـ َّـال َها ,صـالَةَ العصـ ِـر و َّ
ـان
َ
صــلى َم َعــهُ قَـ ْـوٌم» ,فَ َخـ َـرَج َرُجـ ٌل م َّمـ ْـن َكـ َ
َ ْ َ َ
َ
ْ َ
َ ُ َ
َّ ِ
ِ
ِ
صــلَّى معــهُ فَمـ َّـر َعلَــى أ ْ ِ
ـع َّ
ـي
النبِـ ِّ
ـون ,قَـ َ
صــلَّْي ُ
الم ْسـ ِـجد َو ُهـ ْـم َراك ُعـ َ
ـال :أَ ْشــهَ ُد بِاللــه ,لَقَـ ْـد َ
ت َمـ َ
َهــل َ
َ ََ َ
ـات علَـى ِ
ـت ,و َك َّ ِ
ِ
ِ
ِ
القْبلَـ ِـة
ـان الــذي َم َ َ
صـلى اهلل عليـه وســلم قَب َـل َم َّكـةَ ,فَـ َـد ُاروا َك َمـا ُه ْـم قَبـ َـل َ
الب ْي َ َ
قَْبـ َـل أَن تُحـ َّـو َل ِقبـ َـل الب ْيـ ِ
ـه
ـان اللـ ُ
ـت ِر َجــا ٌل قُتِلُـوا ,لَـ ْـم َنـ ْـد ِر َمــا َنقُــو ُل ِفــي ِه ْم ,فَـأ َْن َز َل اللَّــهَُ ( :و َمــا َكـ َ
َ َ
ْ َ
()2
اس لَرء م ِ
ِلي ِ
ض َِ
يم) [البقرة.]143 :
ُ
يما َن ُك ْم إِن الل َه ِبالن ِ َ ُ
يع إ َ
وف َرح م
َّ
إن تحوي ــل القبل ــة ل ــم ُيلـ ـ مكان ــة المس ــجد األقص ــى ,ب ــل بقي ــت مكانت ــه عظيم ــة ف ــي قل ــوب
أما ما زعمه بعض الشـيعة َّ
أن فـي تحويـل القبلـة منقصـة
المسلمين وفي الشرع اإلسالمي ,و ّ
للمســجد األقصــى؛ َّ
ألن النبــي صــلى اهلل عليــه وســلم لــم يكــن يرتضــيها ,وكــان ســاخطاً علــى
التوجــه إليــه فتحولــت عنــه ,فه ـو زعــم باطــل أثــاره اليهــود والمنــافقين مــن قبــل ذلــك ,وبيــان
بطالنها كما يلي:

 َّحب النبي صلى هللا عليه وسلم في تحويل القبلة ليس كرهاً في المسجد األقصى,
إن ّ
()3
بل كرهاً لموافقة اليهود في القبلة ,وحباً في التوجه للكعبة قبلة إبراهيم .
 َّأمر من الرسول صلى اهلل عليه وسلم بل هو من أمر اهلل عز
إن تحويل القبلة ليس اً

وجل ,وله أن يأمر بالتوجه إلى أي قبلة شاءها ,قال تعالى  -رداً على من اعترض
اء ِم َن الن ِ
اس َما َوال ُه ْم َع ْن ِق ْبلَ ِت ِه ُم ال ِتي َكا ُنوا َعلَ ْي َها ُق ْل
(س َيقُو ُل ُّ
السفَ َه ُ
بتحويل القبلةَ : -
ب) [البقرة ]142 :فقد وصف اهلل تعالى القائلين بمثل هذا القول
لِل ِه ا ْل َم ْ
ش ِر ُ
ْل َوا ْل َم ْغ ِر ُ
"بالسفه" العت ارضهم على أمر اهلل تعالى ,باإلضافة إلى إزالته سبحانه وتعالى لهذه الشبهة

) (1ابن الجوزي ,زاد المسير في علم التفسير (.)120 /1
الن ِ
اء ِم َن َّ
اس َما
{سَيقُو ُل السُّفَهَ ُ
)[ (2البخاري :صحيح البخاري ,كتاب تفسير القرآن /باب قوله تعالىَ :
ق والم ْغ ِرب يه ِدي م ْن ي َشاء إِلَى ِ
َِّ ِ
ِ ِ ِ َّ ِ
َّ
ص َراط ُم ْستَِقيم} [البقرة:
الم ْش ِر ُ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ
َوال ُه ْم َع ْن قْبلَته ُم التي َك ُانوا َعلَْي َها قُ ْل لله َ
:21/6 ,]142رقم الحديث.]4486 :
) (3انظر :البغوي ,معالم التنزيل في تفسير القرآن (.)177 /1
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ب" .أي َّ
أن كل الجهات هي ملك هلل ,فله أن يأمر بالتوجه
فقالُ " :ق ْل لِلَّ ِه اْل َم ْش ِر ُ
ق َواْل َم ْغ ِر ُ
()1
إلى أي جهة شاء.

إن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة ال ُّ
 َّتحوالً عن تقديس بيت
يعد ّ
المقدس وال نكوصاً عنه أو هجراناً له ,بدليل َّ
أحد المزرات
أن المسجد األقصى ظل َ
تشد الرحال إالّ إليها.
الثالثة المقدسة في اإلسالم بتصريح النبي صلى هللا عليه وسلم ال ّ
 -5الحــع علــى شــد الرحــال إلــى األقصــى :حـ َّ
ـث اإلســالم علــى شــد الرحــال إلــى المســجد
األقصــى وجعلهــا مــن نـوادر المقصــودات بالزيــارة مــن األمــاكن المقدســة .عــن أبــي هريـرة 
ِ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
الح َـرِام,
عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال" :الَ تُ َش ُّد ِّ
الم ْس ِجد َ
الر َحا ُل إال إلَى ثَالَثَة َم َساج َدَ :
ِ
وم ْس ِجِد َّ ِ
صـى" )3()2(,وفـي الحـديث داللـة علـى َّ
أن
الر ُسول صلى اهلل عليه وسلمَ ,و َم ْس ِجد األَ ْق َ
ََ
اإلســالم ال يجيــز الرحلــة والســفر إلــى مســجد بقصــد الصــالة فيــه إال فــي هــذه المســاجد ,قــال
اإلمام النووي رحمه اهلل في شرحه للحديث السـابق" :فيـه بيـان عظـيم فضـيلة هـذه المسـاجد
الثالثــة ومزيتهــا علــى غيرهــا ,لكونهــا مســاجد األنبيــاء صــلوات اهلل وســالمه علــيهم ,ولفضــل
الصالة فيها ,ولو نذر الذهاب إلى المسجد الحرام لزمه قصده لحـ أو عمـرة ,ولـو نـذره إلـى
المســجدين اآلخ ـرين فق ـوالن للشــافعي أصــحهما عنــد أصــحابه :يســتحب قصــدهما وال يجــب,
والثــاني يجــب ,وبــه قــال كثيــرون مــن العلمــاء .وأمــا بــاقي المســاجد ســوى الثالثــة فــال يجــب
قصدها بالنذر ,وال ينعقد نذر قصدها".

()4

 -6ثواب زيارة األقصى والصـًلة فيـه :ذكـرت كثيـر مـن األحاديـث فـي فضـل الصـالة فـي
المسجد األقصى ,وكذا في زيارته ,ومن تلـك األحاديـث :مـا رواه النسـائي عـن عبـد اهلل بـن
عمرو  عن رسول اهلل صلى هللا عليه وسلم« :أ َّ
ان ْب َن َد ُاوَد صلى اهلل عليه وسلم
َن ُسلَ ْي َم َ
َل اللَّـه عـز وجـل ح ْكمـا يص ِ
ِ
ِ
س سأ َ َّ
ف
ـاد ُ
لَ َّما َب َنى َب ْي َ
َل اللهَ عز وجـل خ َـال ًال ثَ َالثَـةًَ :سـأ َ َ
ُ ً ُ َ
ت اْل َم ْقد ِ َ
ِ ِ
ح ْكمــه فَأُوتِيــه ,وسـأ َ َّ
َل اللَّــهَ عــز
َحــد ِمـ ْـن َب ْعـ ِـد ِه فَأُوتَِيــهَُ ,و َسـأ َ
َل اللــهَ عــز وجــل ُمْل ًكــا َال َي ْن َبغــي أل َ
ُ َُ َُ َ َ

) (1الشوكاني ,فتح القدير ,بتصرف ( ,)174 /1وانظر :النسفي ,تفسير النسفي (.)136 /1
)[ (2البخاري :صحيح البخاري ,كتاب فضل الصالة في مسجد مكة والمدينة ,باب فضل الصالة في
مسجد مكة والمدينة.]1189 :60/2 ,

أن رسول اهلل  قال"َ :ال تُ ْعم ُل ا ْلم ِط ُّي إِ َّال إِلَى ثَ َالثَ ِة م َس ِ
) (3وفي رواية مرفوعة َّ
اج َد :إِلَى المسجد
َ
َ
َ
ِ
ِ
مسج ِد َب ْي ِت الم ْق ِد ِ
س ـ شك أيهما" .صحيح ابن حبان
مسج ِد إِيلِياء أو
الحرام والى مسجدي هذا ,وِالى
( .)8-7/7قال األلباني" :صحيح" .األلباني ,التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (.)369/4

) (4النووي ,شرح النووي على مسلم (.)106/9
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ِ
ِ
ِ
وجل ِحـين فَــر َ ِ
غ مـ ْـن بَِنــاء اْل َم ْسـ ِـجد أ ْ
َن َال َيأْت َيــهُ أ َ
َح ٌـد َال َي ْنهَـ ُـزهُ
َ َ
ُمــهُ» )2(,وفــي دعــاء نبــي اهلل ســليمان  بــالمغفرة لكــل مــن يــزور
َخ ِط َيئتِـ ِـه َك َيـ ْـوِم َولَ َدتْــهُ أ ُّ
()1

إِ َّال َّ ِ ِ
َن ُي ْخ ِر َجــهُ ِمـ ْـن
الصـ َـالةُ فيــه أ ْ

المسجد األقصى من المؤمنين ما يدل على فضل األقصى ,وعظيم منزلته.

وقد كان المسجد األقصى حاض اًر في ذاكرة الصحابة  ,فقد كانوا يتدارسون أي

المسجدين أعظم قد اًر المسجد النبوي أم المسجد األقصى ,وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم يجلي لهم األمر ,فعن أبي ذر  قال :تَ َذا َكرَنا وَن ْح ُن ِع ْن َد رس ِ
ول اللَّ ِه صلى اهلل
َُ
ْ َ
ِ
ض ُل ,م ْس ِج ُد رس ِ
ت اْل َم ْقد ِ
س؟ فَقَا َل
ول اللَّ ِه صلى اهلل عليه وسلم أ َْو َب ْي ُ
َُ
ُّما أَ ْف َ َ
عليه وسلم ,أَي َ
رسو ُل اللَّ ِه صلى اهلل عليه وسلم« :ص َالةٌ ِفي مس ِجِدي ه َذا أَ ْفض ُل ِمن أَرب ِع صلَوات ِف ِ
يه,
َ
َ
َْ
َ
َُ
ْ َْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ون لِ َّلرُج ِل ِم ْث ُل ِس َي ِة قَ ْو ِس ِه ِم َن ْاأل َْر ِ
ضَ ,ح ْي ُ
صلَّى ُه َوَ ,ولَُيوش َك َّن أ ْ
ث َي َرى م ْنهُ
َن َي ُك َ
َولَن ْع َم اْل ُم َ
ِ
س َخ ْيٌر لَهُ ِم َن ُّ
ت اْل َم ْقِد ِ
نص هذا الحديث َّ
بأن الصالة في األقصى
يعا»َّ )3(.
َب ْي َ
الد ْن َيا َجم ً
تساوي في األجر ربع الصالة في المسجد النبوي في المدينة ,واذا علمنا الصالة في

المسجد النبوي بألف صالة,

()4

فبذلك يكون أجر الصالة في المسجد األقصى يفوق أجر

(مائتين وخمسين صالة) فيما سواه ,ويزيد الفضل فضلى ويقول" :ولنعم المصلى".

وقد ذكر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في حديث آخر َّ
أن الصالة في بيت المقدس
ض ُل الص ِ
َّالة ِفي المسجد الحرام على غيره
تعدل خمسمئة صالة في غيرها ,حيث قال":فَ ْ

ِ
ِ
ِ
صالة".
صالة َوِفي َم ْس ِجِدي أَْل ُ
صالةَ ,وِفي مسجد بيت المقدس خمسم َئة َ
ف َ
م َئة أَْلف َ
من خالل ما تقدم من آيات وأحاديث نبوية وغيرها مما ورد في فضائل هذه البقعة
()5

المبارك ــة المقدس ــة يتب ــين أنه ــا تمتع ــت بمكان ــة عظيم ــة ومنزل ــة عالي ــة ف ــي اإلس ــالم ,فكي ــف

ُيفضَّل على مسجد ُبني بعد المسجد الحرام ,وكان قبلة لألنبياء والمرسلين ,وتخلد ذكـره فـي
ظ بهذا الشرف.
القرآن الكريم ,وورد فيه أحاديث كثيرة عنه مساجد أخرى لم تح َ

) (1النهز :الدفع ,ال ينهزه أي لم ينو بخروجه غير الصالة .الكجراتي ,مجمع بحار األنوار (/4
.)810

)[ (2النسائي ,سنن النسائي ,كتاب المساجد/باب فضل المسجد األقصى والصالة فيه :34/2 ,رقم
الحديث ,]693 :قال األلباني" :صحيح" .األلباني ,صحيح الجامع الصغير وزياداته (.)420/1
) (3الطبراني ,المعجم األوسط ( .)103/7قال الحاكم" :هذا حديث صحيح اإلسناد ,ولم يخرجاه".
الحاكم ,المستدرك على الصحيحين (مع تعليقات الذهبي) (.)554 /4
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يما ِس َواهُ ,إِ َّال ا ْل َم ْس ِج َد ا ْل َح َر َام»[ .مسلم:
ص َالةٌ في َم ْس ِجدي َه َذا أَ ْف َ
ض ُل م ْن أَلْف َ
) (4قال َ « : 
ص َالة ف َ
صحيح مسلم ,كتاب الح  ,باب فضل الصالة بمسجدي مكة والمدينة.]1394 :1012/2 ,
) (5البزار ,مسند البزار ( .)77/10قال البزار" :إسناده حسن".
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َّ
إن ما زعمه الشيعة من تفضيل لـبعض األمـاكن والمـ ازرات علـى المسـجد األقصـى مخـالف
لنصــوص الكتــاب والســنة ,إذ ال يوجــد نــص فــي كتــاب اهلل عــز وجــل ,وال صـ َّ
ـح شــيء عــن
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وخلفائه الراشدين أو سلف األمة من أصحاب خيـر القـرون
يدل على قدسية كربالء أو الفضائل المزعومة لها ,ولغيرها ممـا ذكـروه )1(,بـل نجـد َّأنـه ورد
النهــي فيمــا عظمــوه ,ومــن ذلــك تعظــيمهم للقبــور الــذي لــم يعرفــه اإلســالم ,ومضــت القــرون
الثالثــة األولــى ولــيس هنــاك قبــور معظمــة ,أو مشــاهد أو قبــاب ,أو غيرهــا

()2

وقــد جــاءت

النصــوص بــالنهي والتحــذير عــن كــل ذريعــة تفضــي إلــى ذلــك التعظــيم ,وذلــك ســداً لذريعــة
الشــرك ,وعــدم التشــبه بــاليهود والنصــارى وأشــباههم مــن أهــل الضــالل فــي هــذه األمــة ,وقــد

()3
صـلُّوا إِلَـى اْلقُُب ِ
ـور,
تواترت النصوص في ذلـك ,ومنهـا :قولـه صـلى اهلل عليـه وسـلمَ « :ال تُ َ
َوَال تَ ْجلِ ُسوا َعلَ ْيهَا» )4(.قال ابن تيمية رحمه اهلل معقّبـاً علـى الحـديث" :فـال يجـوز أن يصـلي

إلــى شــيء مــن القبــور ال قبــور األنبيــاء وال غيــرهم لهــذا الحــديث الصــحيح ,وال خــالف بــين
المسلمين أنه ال يشرع أن يقصد الصالة إلى القبر بل هذا من البدع المحدثـة وكـذلك قصـد
شيء من القبور ال سيما قبور األنبياء والصالحين عند الدعاء".

()5

أسباب إنكار الشيعة مكانة وفضل المسجد األقصى:
يظهـ ــر للباحـ ــث َّ
أن هنالـ ــك بعـ ــض األسـ ــباب جعلـ ــت الشـ ــيعة ينكـ ــرون مـ ــا للمسـ ــجد
األقصى المبارك من مكانة ومنزلة ,ويفضلون غيرها من األماكن عليه ,منها:
 -1مســاعدة اليهــود فــي إقامــة الهيكــل المزعــوم :ذكــرت آنف ـاً بعــض مــن الروايــات التــي

تذكر َّ
أن المهدي المنتظر عند الشيعة ال يخرج إال بإقامة الهيكل,

()6

فلذلك كان ال بد مـن

الشـيعة أن يقومـوا بــأي عمــل ليســاعدهم علــى ذلــك األمــر ,ولعـ َّـل التقليــل مــن شــأن األقصــى
يساعدهم على ذلك.
) (1بتصرف :الصالبي" ,تقديس أضرحة األئمة وزيارة قبر الحسين -رضي اهلل عنه -عند الشيعة",
موقع البرهان.
) (2بتصرف :المرجع السابق.
) (3لالستزادة .انظر[ :مسلم :صحيح مسلم ,كتاب المساجد ومواضع الصالة /باب النهي عن بناء
المساجد ,على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد]377-375/1 ,

)[ (4مسلم :صحيح مسلم ,كتاب الجنائز /باب النهي عن الجلوس على القبر والصالة عليه:668/2 ,
رقم الحديث.]972 :
) (5ابن تيمية ,قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص.)229
) (6انظر( :ص )34-33من هذا البحث.
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 -2تحويــل النــاس وص ـرفهم عــن المناســك والشــعائر اإلســالمية إلــى أخــرى شــركية لنشــر
مــذهبهم الفاســد وبــث الفرقــة والفــتن بــين المســلمين ,لــذلك نجــد أنهــم جعلــو فضــل زيــارة قبــور

أئمتهم أفضل من زيارة المسجد األقصى ,فضالً عن البيت الحرام.

 -3إنكــار فضـــل فـــاتحي األقصــى :مـ َّـر بيــت المقــدس بالعديــد مــن الفتوحــات اإلســالمية,

وســنقف هنــا علــى بعــض مــن قــام بنص ـرة المســجد األقصــى ,وفتحــه ,ونبــين إجمــاالً موقــف

الشيعة منهم ,وهم:

أ -عمــر بــن الخطــاب  :لقــد مـ َّـن اهلل عــز وجــل علــى عمــر بــن الخطــاب  بفــتح بــالد

فــارس ,واطفــاء نــار المجوســية فيهــا ,ولــذلك نجــد َّ
أن الشــيعة نقمـوا علــى الفــاروق  بمــا لــم
يــنقم علــى غي ـره مثلــه ,فقــد ســلقوه بألســنة حــداد ,ووجه ـوا إليــه مطــاعن عديــدة,

()1

ولعــل مــن

أبرزهــا اتهــامهم لــه بــالكفر ,وزعمهــم بـ َّ
ـأن كف ـره كــان مســاوياً إلبلــيس إن لــم يكــن أشــد ,بــل
ويلعنون َّ
كل من يشك في كفره ,ويزعمون َّأنه ال يشك في كفره عاقل.
قال المجلسي -شـيخ الدولـة الصـفوية ومرجـع الشـيعة المعاصـرين" :-ال مجـال لعاقـل

أن يشك فـي كفـر عمـر ,فلعنـة اهلل ورسـوله عليـه ,وعلـى كـل مـن اعتبـره مسـلماً ,وعلـى كـل
من يكف عن لعنه" )2(,بل وجعلوا يوم قتله من أعظم األعيـاد عنـدهم,

لؤلــؤة المجوســي ب ــ"بابا شــجاع الــدين,".
الفضائل لزائريه.

()4

()6

وجعل ـوا قبــر قاتلــه م ـ از اًر,

()3

()5

ويلقبـون قاتلـه أبـو

بــل وزعم ـوا بعــض

ب -الســلطان الناصــر صــًلح الــدين األيــوبي :لقــد قــيَّض اهلل عــز وجــل لهــذه األمــة قائــداً

شــجاعاً ســرى عشــق األقصــى فــي دمــه وفــي كيانــه؛ حتــى صــار حلمــه األوحــد هــو :تحريــر
بيت المقدس من يـد الغـزاة الصـليبيين ,وهـو القائـد السـلطان الناصـر صـالح الـدين األيـوبي

رحمــه اهلل فكــان لــه مــا أراد بفضــل اهلل وعونــه ,وذلــك فــي القــرن الســادس مــن الهج ـرة عــام

(583ه) ,وقد قام قبل ذلك بتطهير مصر من الدولة الشيعية الفاطمية.

()7

) (1لالطالع على موقف الشيعة من عمر  .انظر :موقف الشيعة من الصحابة ( ص -636
 ,)834والبرش ,الصحابة  بين صحيح البخاري والكافي للكليني (ص .)335-316
) (2المجلسي ,جالء العيون (.)210/1
) (3انظر :الخوئي ,منهاج البراعة في شرح نه البالغة (.)77/3
) (4القمي ,الكنى واأللقاب (.)62/2
) (5انظر :الخوئيني ,فصل الخطاب في تاريخ قبر ابن الخطاب (ص.)203-202 :
) (6انظر :المرجع السابق (ص.)236-235 :
) (7لالستزادة .انظر :العسيري ,موجز التاريخ اإلسالمي من عهد آدم إلى عصرنا الحاضر (ص:

 ,)216 -215والصالبي ,صالح الدين األيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير بيت
المقدس (ص.)651-493
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ولـذلك نجــد َّ
أن الشــيعة يطعنــون بــه رحمــه اهلل ,فــاتهموه بكــل شــين ونقيصــة ,فقــد جــاء

في فتوى صادق الشيرازي عن صالح الدين رحمه اهلل قوله" :التـاريخ يقضـي فـي حقـه بأنـه
كـ ــان رجـ ــل باطـ ــل"!!!,

()1

وقـ ــال عنـ ــه محمـ ــد بـ ــاقر اإليروانـ ــي" :ولكـ ــن تص ـ ـرفاته الرعنـ ــاء,

ت إلــى عــودة الصــليبين مــن جديــد إلــى القـدس ,والــى ضــعف الدولــة
ومطامعــه الشخصــية أ ّد ْ
اإلسالمية" )2(.وللمؤرخ الشـيعي حسـن األمـين كـالم كثيـر فـي الحـط مـن شخصـية السـلطان

الناصــر صــالح الــدين األيــوبي ,ومــن عجيــب مــا تفــوه بــه قولــه" :ومــاذا كانــت نتــائ حــرب

فتحررت القدس ,واذا أبعدنا قدسية القدس جانبـاً ,فـإن
صالح الدين ,لقد انتصر في حطين ّ
تحريــر القــدس ال يعــدو فــي نتائجــه تحريــر أيــة مدينــة أخــرى فــي فلســطين" )3(.فقــد حــاول
حســن األمــين إبعــاد القدســية عــن القــدس ليقلــل مــن أهميــة تحريــر صــالح الــدين رحمــه اهلل

للمســجد األقصــى المبــارك ,وانتصــاره فــي معركــة حطــين ,التــي تعــد وفقً ـا لكبــار المــؤرخين
إحدى أهم سبع معارك كبرى في التاريخ .وفي سـنة 584ه ـ بعـد تحريـر المسـجد األقصـى
مــن أيــدي الصــليبيين "ثــار اثنــا عشــر رج ـالً مــن الشــيعة فــي الليــل ينــادون :يــال علــي! يــال

علي! وسلكوا الدروب وهم ينادون كذلك ظناً مـنهم أن رعيـة البلـد يلبـون دعـوتهم ,ويقومـون

فــي إعــادة الدولــة الفاطميــة فيخرجــون مــن فــي الحبــوس ويملكــون البلــد فلمــا لــم يجيــبهم أحــد
()4

تفرقوا ".

مًلحظة:
م ــن المالح ــظ عل ــى الش ــيعة أنه ــم يبغضـ ـوا حم ــاة األقص ــى وفاتحي ــه؛ لعالق ــتهم بت ــاريخ

الشيعة الصفويين األسود ,فإثبات فضائل األقصى فيه إثبات لفضائل فاتحيه ,وهذا ممـا ال
يرتض ــيه الش ــيعة ,فج ـ َّـرهم حق ــدهم وغ ــيظهم ال ــدفين إلنك ــار فض ــلهم بإنك ــار فض ــل المس ــجد
األقصى ,وزعموا أنه ليس بذو أهمية كبيرة في اإلسالم.

) (1من فتوى صادق الشيرازي حول سؤال" :هل صالح الدين كان رجل حق" ,الموقع الرسمي لمكتب
صادق الحسيني الشيرازي.
إن صالح الدين األيوبي هو رجل
) (2من فتوى سماحة الشيخ محمد باقر اإليرواني حول سؤال" :هل ّ
حق ؟ وهل هناك مآخذ على شخصيته ؟" ,موقع شبكة رافد.
) (3صالح الدين األيوبي ...نظرة مختلفة ,موقع صوت األخدود.

) (4المقريزي ,تقي الدين ,السلوك لمعرفة دول الملوك  -الجزء الرابع من كتاب المقريزي عن تاريخ
مصر .)101/1( -
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نتائج البحع
 -1اختلف الشيعة "االثنا عشرية" في مكان وجود المسجد األقصى مسرى رسول اهلل

صلى اهلل عليه وسلم والذي ُذكر في القرآن الكريم ,فاألكثر منهم زعموا بأنه موجود في
السماء ,وبعضهم قال َّ
بأنه موجود في فلسطين.
 -2اختلف الشيعة القائلين َّ
أن المسجد األقصى في السماء ما بين السماء الرابعة,

حدده بالهيكل المزعوم عند اليهود.
أما القائلين بوجوده في فلسطين ,فمنهم َمن ّ
والسابعة ,و ّ
َّ -3
إن ما زعمه الشيعة بوجود المسجد األقصى في السماء ليس زعماً مستحدثاً ,بل هو

مذكور في أقوال علمائهم المتقدمين ,وروايات منسوبة إلى أئمتهم ُذكرت في أمهات كتبهم.

 -4اتفق علماء الشيعة أن ال أفضلية للمسجد األقصى عندهم مقارنة بغيرها من
المقدسات كمسجد الكوفة ,وكربالء ,وم ازرات األئمة.
 -5اعتراف الشيعة "االثنا عشرية" بخرافة اليهود في الهيكل المزعوم ,بل ويجعلون خروج

المهدي عندهم متوقف على إعادة بنائه ,ونجد البعض منهم يفسر المسجد األقصى به.

 -6اعتقاد الشيعة َّ
بأن النبي صلى اهلل عليه وسلم أسري به ألكثر من مرة وفي أكثر من

مكان ,وهذا مخالف للثابت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم باسرائه مرة واحدة.

 -7غلو الشيعة في تفضيلهم لبعض المقدسات التي لم يرد في فضلها شيء بل والمنهي

عن زيارتها كقبور األئمة ,والتي تصل إلى حد الشرك.

 -8الهدف الحقيقي من وراء انكار مكان المسجد األقصى ,والتقليل من شأنه هو الكيد

لإلسالم ومقدساته.
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تحقيق :عبد اهلل الخالدي ,ط1416( 1ه) .بيروت :شركة دار األرقم بن أبي األرقم.
-17

ابن الجوزي ,عبد الرحمن بن علي .زاد المسير في علم التفسير ,تحقيق :عبد

الرزاق المهدي ,ط1422( 1ه) ,بيروت :دار الكتاب العربي.
-18

ابن الجوزي ,عبد الرحمن بن علي .كشف المشكل من حديث الصحيحين.

-19

ابن حبان ,محمد .اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان ,المعروف بـ"صحيح ابن

-20

ابن حجر العسقالني ,أحمد بن علي1379( .ه) .فتح الباري شرح صحيح

-21

ابن حيان ,محمد بن يوسف .البحر المحيط في التفسير .تحقيق :صدقي محمد

-22

الحاكم ,محمد بن عبد اهلل .المستدرك على الصحيحين .تحقيق :مصطفى عبد

تحقيق :علي حسين البواب .الرياض :دار الوطن.

حبان" .تحقيق :شعيب األرناؤوط .ط1414( .2ه) .بيروت :مؤسسة الرسالة.
البخاري .تصحيح :محب الدين الخطيب .بيروت :دار المعرفة.
جميل ,ط (1420ه) .بيروت :دار الفكر.

القادر عطا .ط1411( 1ه) .بيروت :دار الكتب العلمية.

 -23حجازي ,طارق أحمد2014( .م10 ,فبراير) .الشيعة مصدر اليهود والمستشرقين

في نقض مكانة األقصى .تاريخ االطالع 10 :فبراير2017م ,موقع البرهان:

(.)/http://alburhan.com

50

-24

الحمد ,خباب بن مروان2014( .م 31 ,ديسمبر) .التهويد الديني والثقافي في

القدس  .2تاريخ االطالع 4 :فبراير2017م ,موقع مركز البيان للبحوث والدراسات:
(.)http://www.albayan.co.uk/RSC/Default.aspx
-25

الحمد ,خباب بن مروان .سياسة اليهود في التآمر على األقصى وأهله ماذا

نستفيد؟ وكيف ُنفيد؟ .تاريخ االطالع 4 :فبراير2017م ,موقع صيد الفوائد:

(.)/http://www.saaid.net
-26

الدقس ,كامل سالمة .االعتداءات الباطنية على المقدسات اإلسالمية .ط1

-27

الرقب ,صالح حسين2002( .م) نقض المزاعم الصهيونية في هيكل سليمان.

-28

الزمخشري ,محمود بن عمرو .أساس البالغة .تحقيق :محمد باسل عيون السود.

-29

الزمخشري ,محمود بن عمرو .الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ,المعروف

(1409ه) ,هجر للطباعة.

مجلة الجامعة اإلسالمية .المجلد العاشر ,العدد األول.
ط1419( 1ه) .بيروت :دار الكتب العلمية.

بـ"تفسير الزمخشري" .ط1407( 3هـ) .بيروت :دار الكتاب العربي.
-30

أبو زهرة ,محمد بن أحمد .زهرة التفاسير ,دار الفكر العربي.

-31

السمعاني ,منصور بن محمد ,تفسير السمعاني .تحقيق :ياسر بن إبراهيم وغنيم

-32

سيد قطب (1997م) .في ظالل القرآن ,ط1412( 17ه) ,بيروت :دار

بن عباس بن غنيم ,ط1418( 1ه) ,الرياض :دار الوطن.
الشروق.
-33

ابن سيده ,علي بن إسماعيل .المحكم والمحيط األعظم .تحقيق :عبد الحميد

هنداوي ,ط1421( 1ه) .بيروت :دار الكتب العلمية.
-34
-35

الشعراوي ,محمد مولي ,تفسير الشعراوي ,مطابع أخبار اليوم.

شفيق ,عبد المنعم2000( .م) .حزب اهلل رؤية مغايرة "حقيقة المقاومة قراءة في

أوراق الحركة السياسية الشيعية في لبنان ,ط.1
-36

الشوكاني ,محمد بن علي .فتح القدير ,ط1414( 1ه) .دمشق :دار ابن كثير.

-37

الصادق ,علي .ماذا تعرف عن حزب اهلل؟ .ط1428( 2ه).

وبيروت :دار الكلم الطيب.
-38

الصالحي ,محمد بن يوسف ,سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد .تحقيق:

عادل أحمد عبد الموجود ,وعلي محمد معوض .ط1414(.1هـ) .بيروت :دار الكتب

العلمية.

51

-39

الصالبي ,علي محمد ,صالح الدين األيوبي وجهوده في القضاء على الدولة

الفاطمية وتحرير بيت المقدس ,الطبعة :األولى (1429ه) ,بيروت :دار المعرفة.

-والصالبي ,علي2010( .م 6 ,سبتمبر) .تقديس أضرحة األئمة وزيارة قبر الحسين عند

الشيعة.

تاريخ

االطالع2:

فبراير2017م,

موقع

البرهان:

./http://www.alburhan.com
-40

صوفي ,عبد القادر محمد عطا .موقف الشيعة من الصحابة رضي اهلل عنهم

-41

الطبراني ,سليمان بن أحمد .المعجم األوسط .تحقيق :طارق بن عوض اهلل( .د.

-42

الطبري ,محمد بن جرير .جامع البيان في تأويل القرآن ,المعروف بـ"تفسير

-43

الطنطاوي ,محمد سيد .التفسير الوسيط لطنطاوي .ط .1القاهرة :دار نهضة

.السعودية :الجامعة اإلسالمية.
ط) .القاهرة :دار الحرمين.

الطبري" .تحقيق :أحمد محمد شاكر .ط 1420( .1ه) .مؤسسة الرسالة.
مصر.
-44

مال حويش .بيان المعاني .ط1382( 1ه) .دمشق:
العاني ,عبد القادر بن ّ

مطبعة الترقي.
-45

العسيري ,أحمد معمور .موجز التاريخ اإلسالمي من عهد آدم إلى عصرنا

-46

ابن عطية ,عبد الحق بن غالب .المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز,

الحاضر .ط1417( 1ه).

المعروف بـ"تفسير ابن عطية" .تحقيق :عبد السالم عبد الشافي محمد ,ط1422( 1ه).
بيروت :دار الكتب العلمية.
-47

العكبري ,عبد اهلل بن الحسين .التبيان في إعراب القرآن .تحقيق :علي محمد

-48

العليمي ,عبد الرحمن بن محمد .األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل .تحقيق:

-50

الفارابي ,إسماعيل بن حماد .الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .تحقيق :أحمد

البجاوي ,عيسى البابي الحلبي وشركاه.

عدنان يونس عبد المجيد نباتة .عمان :مكتبة دنيس.
الع ْوتبيَ ,سلَمة بن ُم ْسلِم .االبانة في اللغة العربية .تحقيق :عبد الكريم خليفة,
-49
َ
وآخرون .ط 1420( 1هـ) .مسقط :و ازرة التراث القومي والثقافة.
عبد الغفور عطار .ط1407( 4ه) .بيروت :دار العلم للماليين.
-51

فخر الدين الرازي ,محمد بن عمر .مفاتيح الغيب ,المعروف بـ"التفسير الكبير".

ط1420( .3ه) .بيروت :دار إحياء التراث العربي.
52

-52

الفرا ,عبد الناصر قاسم .الهيكل المزعوم بين الوهم والحقيقة .بحث محكم .غزة:

-53

الفراهيدي ,الخليل بن أحمد .العين .تحقيق :مهدي المخزومي ,وابراهيم

-54

الفني ,إبراهيم ,والنمري ,طاهر2000( .م) .ماذا يجري عبر طبقات المسجد

-55

الفيروزآبادي ,محمد بن يعقوب .القاموس المحيط .تحقيق :مكتب تحقيق التراث

جامعة القدس المفتوحة.

السامرائي( .د .م) .دار ومكتبة الهالل.

األقصى والصخرة المشرفة .عمان :الشروق .

في مؤسسة الرسالة .ط1426( 8ه) .بيروت :مؤسسة الرسالة.
-56

القاسمي ,محمد جمال الدين بن محمد .محاسن التأويل ,المعروف بـ"تفسير

القاسمي" .تحقيق :محمد باسل عيون السود .ط1418( .1ه) .بيروت :دار الكتب
العلمية.
-57
-58

القدس دراسات في تاريخ المدينة ,تحرير :أمنون كوهين ,ط1991( 1م).

القدومي ,عيسى2014( .م 26 ,يناير) اليهود وأكذوبة القدس ليست مقدسة عند

المسلمين تاريخ النشر2014/1/26( :م) ,تاريخ االطالع2017/2/10( :م) ,موقع مركز
بيت المقدس للدراسات التوثيقية.)/http://www.aqsaonline.org( :
-59

القدومي ,عيسى .مصطلحات يهودية احذروها .ط1431( 2ه) .قبرص :مركز

-60

القدومي ,عيسى .المسجد الحقيقي ...أين ,تاريخ االطالع 10 :فبراير2017م,

-61

القرطبي ,محمد بن أحمد .الجامع ألحكام القرآن ,المعروف بـ"تفسير القرطبي".

بيت المقدس للدراسات التوثيقية.

موقع مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية.)/http://www.aqsaonline.org( :

تحقيق :أحمد البردوني وابراهيم أطفيش .ط1384( 2هـ ) .القاهرة :دار الكتب المصرية.
-62

ابن كثير ,إسماعيل بن عمر .تفسير القرآن العظيم ,تحقيق :سامي بن محمد

-63

ابن كثير ,إسماعيل بن عمر .البداية والنهاية .تحقيق :علي شيري .ط.1

-64

الكجراتي ,محمد طاهر بن علي .مجمع بحار األنوار في غرائب التنزيل ولطائف

-65

كراسنة ,ربا2001( .م 28 ,يوليو) .دراسة جديدة :بنو إسرائيل لم يدخلوا

سالمة ,ط1420( .2ه) .دار طيبة.
( .)1408دار إحياء التراث العربي.

األخبار .ط1387( .3ه) ,مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية.
فلسطين ,ربى كراسنة ,جريدة الشرق األوسط ,العدد .8278
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-66

المحلي ,محمد بن أحمد ,والسيوطي ,عبد الرحمن بن أبي بكر .تفسير الجاللين.

-67

المسيري ,عبد الوهاب محمد .موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية .ط1

ط .1القاهرة :دار الحديث.

(1999م) ,القاهرة :دار الشروق.

 -68مصطفى ,إبراهيم ,وآخرون من مجمع اللغة العربية بالقاهرة1399( .ه).المعجم

الوسيط .دار الدعوة.
-69

مقال بعنوان( :أين المسجد األقصى) ,تاريخ النشر ,)20/12/2011( :موقع

حبل اهلل "واعتصموا بحبل اهلل" )/http://www.hablullah.com( :تاريخ االطالع:

(.)2017/3/16
-70

مقال بعنوان" :المسجد القبلي" .تاريخ االطالع 10 :فبراير2017م ,موقع المسجد

-71

المقدسي ,محمد بن عبد الواحد فضائل بيت المقدس .تحقيق :محمد مطيع

اإللكتروني.)/http://www.emasjid.net( :
الحافظ ,ط1405( .1ه) .سورية :دار الفكر.
-72

صادر.
-73

ابن منظور ,محمد بن مكرم .لسان العرب .ط1414( 3ه) .بيروت :دار
النسائي ,أحمد بن شعيب المجبتى من السنن المعروف بـ"سنن النسائي" .تحقيق:

عبد الفتاح أبو غدة .ط1406( 2ه) .حلب :مكتب المطبوعات اإلسالمية.
-74

النسفي ,عبد اهلل بن أحمد .مدارك التنزيل وحقائق التأويل ,المعروف بـ" تفسير

-75

النووي ,يحيى بن شرف المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ,المعروف بـ"شرح

-76

النيسابوري ,مسلم بن الحجاج ,المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل

النسفي" .تحقيق :يوسف علي بديوي .ط1419( .1ه) .بيروت :دار الكلم الطيب.
النووي على مسلم" .ط1392( 2ه) .بيروت :دار إحياء التراث العربي.

إلى رسول اهلل صلى هللا عليه وسلم ,المعروف بـ"صحيح مسلم" ,تحقيق :محمد فؤاد عبد
الباقي ,بيروت :دار إحياء التراث العربي.

(اإلنجيليون والعسكرّيون في الطريق إلى الحرب
 -77هالسل ,جريس .النبوءة والسياسة
ّ
النووية) .ترجمة :محمد السماك .ط1424( 2ه) .القاهرة :دار الشروق.
القسم الثاني :المصادر والمراجع الشيعية.

-1

االسترآبادي ,علي الحسيني .تأويل اآليات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة.

تحقيق ونشر :مدرسة اإلمام المهدي  -قم .ط1407( 1ه).
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-2

التعارف.

األمين ,محسن ,أعيان الشيعة ,تحقيق :حسن األمين( ,د .ط) ,بيروت :دار

-3

البحراني ,هاشم الحسيني .البرهان في تفسير القرآن .تحقيق :قسم الدراسات

-4

البروجردي ,آقا حسين الطباطبائي .جامع أحاديث الشيعة .طبعة (1399ه).

-5

الفيض الكاشاني ,محسن .التفسير الصافي .ط1416( .2ه) .طهران :مكتبة

االسالمية -مؤسسة البعثة – قم.
قم :المطبعة العلمية.
الصدر.
-6

الحر العاملي ,محمد بن الحسن .تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل

الشريعة .تحقيق ونشر :مؤسسة آل البيت عليهم السالم -قم .ط1414( .2ه).
-7

الحكيم ,محمد باقر .دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة .ط.2

-8

الحويزي عبد األعلى بن جمعة العروسي .تفسير نور الثقلين .تصحيح :هاشم

-9

الخصيبي ,الحسين بن حمدان .الهداية الكبرى .ط1411( 4ه) .بيروت :مؤسسة

(1425ه) .مركز الطباعة والنشر للمجمع العالمي ألهل البيت عليهم السالم.
الرسولي المحالتي .ط1413( 4ه) .قم :مؤسسة اسماعيليان.
البالغ.
-10

الخوئي ,حبيب اهلل الهاشمي .منهاج البراعة في شرح نه

البالغة .تحقيق:

إبراهيم الميانجي .ط .4إيران :دار الهجرة.
-11

الخوئي.
-12

الخوئي ,علي أكبر بن هاشم .منهاج الصالحين .ط1410( 28ه) .قم :السيد

الخوئيني ,أبو الحسين .فصل الخطاب في تاريخ قبر ابن الخطاب .ط1

(1427ه) ,لندن :هيئة خدام المهدي .
-13

الرواندي ,فضل اهلل بن علي الحسني .النوادر .تحقيق :سعيد رضا على عسكري.

-14

السبحاني ,جعفر.

العقيدة االسالمية على ضوء مدرسة أهل البيت .ط.1

-15

سلطان الجنابذي ,محمد ,الملقب بـ" سلطان علي شاه" .تفسير بيان السعادة في

ط1477( .1ه) .قم :دار الحديث.

(1419ه) .قم :مؤسسة اإلمام الصادق .

مقامات العبادة .ط1408( 2ه) .بيروت :مؤسسة األعلمي.
-16

سليمان ,كامل .يوم الخالص في ظل القائم المهدي  .بيروت :دار الكتاب

اللبناني.
55

-17

شبر ,عبداهلل .تفسير القرآن الكريم .ط1385( 3ه) .القاهرة :السيد مرتضى

-18

الشيرازي ,محمد الحسيني .األقصى المبارك .بيروت :مركز الجواد للتحقيق

الرضوي.
والنشر.
-19

الشيرازي ,محمد الحسيني .تقريب القرآن إلى األذهان .ط1424( 1ه) .بيروت:

-20

الشيرازي ,ناصر مكارم .األمثل في تفسير كتاب اهلل المنزل.

-21

الصدوق ,محمد بن علي .ثواب األعمال عقاب األعمال .ط1368( 2ه) .قم:

دار العلوم.

الرضا.
-22

الصدوق ,محمد بن علي .من ال يحضره الفقيه .تصحيح :علي أكبر غفاري.

-23

ابن طاوس ,رضى الدين علي بن موسى .اليقين ,تحقيق :األنصاري .ط.1

ط .2قم :مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية.
(1413ه) .قم :مؤسسة دار الكتاب الجزائري.
-24

ابن طاوس ,رضى الدين علي بن موسى1363( .ه) .سعد السعود .قم:

منشورات الرضا.
-25

الطبرسي ,الفضل بن الحسن .تفسير جوامع الجامع ,تحقيق ونشر :مؤسسة

-26

الطبرسي ,الفضل بن الحسن .تفسير مجمع البيان .تحقيق :لجنة من العلماء

-27

الطبرسي ,حسين النوري .مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ,تحقيق ونشر:

-28

الطبري ,محمد بن جرير (الشيعي) .نوادر المعجزات ,تحقيق ونشر :مدرسة

النشر االسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم ,ط1418( .1ه).

والمحققين األخصائيين .ط1415( .1ه) .بيروت :مؤسسة األعلمي.
مؤسسة آل البيت عليهم السالم -بيروت .ط1408( .1ه).
اإلمام المهدي  -قم ,الطبعة األولى (1410ه).
-29

الطبطبائي ,محمد حسين ,الميزان في تفسير القرآن ,قم :مؤسسة النشر اإلسالمي

التابعة لجماعة المدرسين.
-30
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