
مصطلح »رحاب« املسجد األقىص، واأللفاظ ذات الصلة 
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امللخص

فقهيــة -  الصلــة - دالالت  ذات  واأللفــاظ  األقصــى  املســجد  البحــث، مصطلــح »رحــاب«  هــذا 
يتكــون مــن مبحثــني: املبحــث األول: تعريــف ابملســجد األقصــى وبيــان معــاين الرحــاب واأللفــاظ ذات 
الصلــة، واملبحــث الثــاين: دالالت فقهيــة ملصطلــح »رحــاب« املســجد األقصــى، واتبــع فيــه الباحــث املنهــج 
الوصفــي والتحليلــي واملنهــج التارخيــي، وكان مــن أهــم نتائجــه أن دحــض ابألدلــة النقليــة مزاعــم االحتــالل 
اإلســرائيلي أبن رحــاب املســجد األقصــى هــي جمــرد ســاحات وابحــات اتبعــة لبلديتــه، وليســت جــزءا مــن 
املســجد األقصــى، وأكــد ابألدلــة النقليــة أيضــا أن املســجد األقصــى هــو حــق للمســلمني وحدهــم دون ســائر 
الــدايانت، وأنــه حيــرم علــى اليهــود دخــول املســجد األقصــى ورحابــه إال إبذن املســلمني وللمصلحــة واحلاجــة 
الــي يقدرهــا املســلمون أنفســهم. وقــد خــرج البحــث مبجموعــة مــن التوصيــات منهــا توصيــة موجهــة لكافــة 

املســلمني وهــي أن يقومــوا بتحريــر املســجد األقصــى مــن براثــن االحتــالل اإلســرائيلي الغاشــم.

This research، the idiom “Rihab” of Alaqsa Mosque and the other related vocabularies 
– Fiqh indications – consists of two fields. The first field: is the definition of Alaqsa 
Mosque and explaining the meanings of Rihab and other related vocabularies. The sec-
ond field is the Fiqh indications of the idiom “Rihab” of Alaqsa Mosque. The researcher 
adapted the descriptive، the analytic and the historical methods. 
One major conclusion of the research is that rejects by carrier evidences the claims of 
the Israeli occupation that the “Rihab” of Alaqsa Mosque is only yards and open areas 
belong to the occupation’s municipality. And that it is not part of Alaqsa Mosque. He 
also confirmed through the carrier evidences that Alaqsa Mosque is a right to Muslims 
only and not to any other religion. Moreover، Jews are prohibited entering the “Rihab” 
except if permitted by Muslims and only for the interest and need estimated by the 
Muslims themselves.
The researcher brings up some recommendations، among them one that is addressed to 
All Muslims to liberate Alaqsa Mosque from the clutches of the brutal Israeli occupation.

* أســتاذ مشــارك يف الفقــه وأصولــه، كليــة الشــريعة- جامعــة القــدس، اتريــخ اســتالم البحــث 2018/7/1م ، واتريــخ 
قبولــه للنشــر 2018/12/7م..
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مقدمة:
احلمد هلل رب العاملني، وأشــهد أن ال إله إال هللا وحده ال شــريك له، وأشــهد 
أن حممــًدا عبــده ورســوله، والصــالة والســالم عليــه، وعلــى آلــه، وأصحابــه، ومــن 

تبعهــم إبحســان إىل يــوم الديــن.
مشكلة البحث: 

مــا طــرأ علــى املســجد األقصــى مــن احتــالل بعــد الفتــح العمــري لــه، مل يزعــم 
فيــه أحــد مــن احملتلــني أن لــه احلــق الديــين أو التارخيــي فيــه، مــا عــدا االحتــالل 
اإلســرائيلي لــه منــذ عــام 1967م، فمنــذ ذلــك العــام واملســجد األقصــى يتعــرض 
وبشــى األســاليب لالنتــزاع مــن املســلمني، أو علــى األقــل لتقســيمه بــني املســلمني 
واليهود زمانيًّا ومكانيًّا)1(، ومن هذه األساليب زعم اليهود أن رحاب املسجد األقصى 
هــي ســاحات أو ابحــات اتبعــة لبلديــة االحتــالل، وال عالقــة هلــا ابملســجد األقصــى 
وقدســيته)2(، مث مساحهــم ابلتدريــج لليهــود ابلصــالة يف رحابــه، فبعــد أن كان القــرار 
اإلسرائيلي مبنع صالة اليهود يف املسجد األقصى بعد احتالله أبسابيع)3(، قام يف سنة 
1976م؛ أي بعــد عشــر ســنوات مــن احتاللــه، بســّن قوانــني تبيــح لليهــود ابلصــالة يف 

رحــاب املســجد األقصــى، وذلــك يف أي وقــت يشــاؤون)4(. 
ويف عــام 2003م مسحــت حماكــم االحتــالل اإلســرائيلي لليهــود ابلصــالة مــرة 
أخــرى يف رحــاب املســجد األقصــى، ابإلضافــة إىل إعطائهــم احلــق برفــع األايدي 
ابلدعاء بشكل فردي ومجاعي يف هذه الرحاب، ويف املقابل جعلت تكبري املصلني 
يف هــذه الرحــاب جرميــة يعاقــب عليهــا القانــون؛ حبجــة اإلخــالل ابألمــن العــام)5(. 

مؤسســة القــدس الدوليــة، قســم األحبــاث واملعلومــات، 2017/7/19م، ورقــة معلومــات حــول   )1(
املســجد األقصــى، واملخاطــر احمليطــة بــه.

بتاريــخ  الكســواين  عمــر  الشــيخ  املبــارك  األقصــى  املســجد  مديــر  مــع  شــخصية  مقابلــة   )2(
2018م. /3 /10

برتميان، القدس مدينة بال أسوار، ترمجة: حممد ماضي، ص106- 107.  )3(
البار، حممد علي، القدس واملسجد األقصى عرب التاريخ، ص43.  )4(

مؤسســة القــدس الدوليــة، ورقــة معلومــات حــول املســجد األقصــى واملخاطــر احمليطــة بــه، ص4،   )5(
ونفــس املصــدر الســابق، بــراءة درزي وزمالؤهــا، امللخــص التنفيــذي )عــني علــى القــدس( آب، 

2016م، بــدون ترقيــم صفحــات.
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ويف عــام 2015م ويف شــهر كانــون أول منــه، مت تقــدمي مســودة؛ للمطالبــة 
املســجد  فيهــا  مبــا  املقدســة  املطلقــة يف األماكــن  الدينيــة  اليهــود احلريــة  إبعطــاء 

التلموديــة)1(.  فيهــا، ويقيمــوا شــعائرهم  ليصلــوا  الطاهــرة؛  األقصــى ورحابــه 
ومــن الناحيــة العمليــة فــإن املســجد األقصــى ومنــذ ســنوات مقســم التقســيم 
الزمــاين واملــكاين الــذي ســعى إليــه االحتــالل اإلســرائيلي؛ ليكــون اخلطــوة األوىل 
للســيطرة عليــه كامــاًل بعــد ذلــك -ال مســح هللا - أمــا التقســيم املــكاين فــال يســمح 
لليهــود بدخــول األبنيــة املســقوفة يف املســجد األقصــى؛ كقبــة الصخــرة، واملســجد 
القبلــي، واملســجد املــرواين، واملســجد القــدمي )األقصــى القــدمي(، وأمــا التقســيم 
الزمــاين فيســمح لليهــود ابقتحــام رحــاب املســجد األقصــى عنــوة، وحبمايــة الشــرطة 
اإلســرائيلية علــى فرتتــني، األوىل مــن الســاعة الســابعة صباًحــا وحــى قبيــل الظهــر، 
والفــرتة الثانيــة مــن بعــد صــالة الظهــر إىل قبيــل صــالة العصــر)2(، ويســمح هلــم 
والتجمهــر،  والدعــاء،  األقصــى ابلصــالة،  املســجد  رحــاب  تواجدهــم يف  أثنــاء 
وإلقــاء األدعيــة اجلماعيــة، وإلقــاء الكلمــات مــن قبــل احلاخامــات، والزعــم أن هــذا 
املســجد بــكل مكوانتــه لليهــود، أضــف إىل ذلــك مــا يقومــون بــه مــن تعانــق بــني 
الرجــال والنســاء، أو قــل مقدمــات الــزان يف هــذه الرحــاب، ومــا حيدثونــه مــن أذى، 
وقــاذورات فيهــا، وهــذا مــا يعــاين منــه املصلــون يف املســجد األقصــى ورحابــه، وهــو 
الــذي يدفعهــم إىل التصــدي لليهــود فيــه، واالشــتباك مــع الشــرطة اإلســرائيلية، كمــا 

نســمع ونــرى يف وســائل اإلعــالم املرئيــة املختلفــة. 
املســجد  تواجــه  الــي  اخلطــرية  املرحلــة  هــذه  إىل  وصــل  قــد  األمــر  وملــا كان 
األقصــى، رأيــت مــن واجــب نصــرة األقصــى أن أقــوم هبــذا البحــث حــول هــذه 

اآلتيــني: الســؤالني  عــن  املســألة ألجيــب 
األول: هل لرحاب املسجد األقصى حكم املسجد األقصى من الناحية الفقهية؟

الثــاين: هــل لليهــود حــق الصــالة، وإقامــة شــعائرهم التعبديــة يف املســجد األقصــى 
ويف رحابــه الطاهــرة؟

براءة درزي وزمالؤها، امللخص التنفيذي )عني على القدس(، بدون ترقيم صفحات.  )1(
مؤسسة القدس الدولية، ورقة معلومات حول املسجد األقصى واملخاطر احمليطة به، ص2.  )2(
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أهداف البحث:
أواًل- اإلثبــات ابألدلــة النقليــة أن األقصــى هــو مســجد املســلمني وحدهــم ال حــق 

لغــري املســلمني فيــه.
اثنيًــا:- التأكيــد ابألدلــة النقليــة علــى أن رحــاب املســجد األقصــى جــزء ال يتجــزأ 

منــه، وأن حكــم املســجد حكــم البقعــة الواحــدة.
اثلثًــا- دحــض دعــوى اليهــود أن هلــم احلــق يف الصــالة، وإقامــة شــعائرهم التلموديــة 

يف املســجد األقصــى، أو يف رحابــه الطاهــرة.
رابًعــا- االســتدالل ابألدلــة النقليــة علــى حرمــة دخــول اليهــود لرحــاب املســجد 

األقصــى بغــري إذن املســلمني، وللحاجــة الــي يقدرهــا املســلمون فقــط.
خامًســا- دعــوة املســلمني يف العــامل كلــه لنصــرة املســجد األقصــى بتحريــره مــن 

اإلســرائيلي. االحتــالل 
أمهية البحث: 

أواًل- فضــح االحتــالل اإلســرائيلي؛ ملــا حيدثــه مــن جرائــم يف رحــاب املســجد 
األقصــى.

 اثنًيــا- كشــف زيــف دعــواه أبن رحــاب املســجد األقصــى ابحــات أو ســاحات 
اتبعــة لبلديــة االحتــالل اإلســرائيلي.

 اثلثًا- إبطال دعوى االحتالل اإلسرائيلي حبق اليهود إبقامة شعائرهم التلمودية، 
والصالة والدعاء يف رحاب املسجد األقصى.

رابًعــا- تنبيــه املســلمني يف أرجــاء األرض كافــة ملــا يتعــرض لــه املســجد األقصــى، 
ورحابــه الطاهــرة مــن خطــر التهويــد.

الدراسات السابقة: 
املكتبــة العربيــة واإلســالمية غنيــة ابلدراســات واألحبــاث حــول املســجد األقصــى 
بشــكل عــام، وحــول املســجد األقصــى، وهــو يعيــش يف ظــل االحتــالل اإلســرائيلي 
مــن حبــث يف  املتواضــع - ال يوجــد  لكــن - حســب علمــي  بشــكل خــاص، 
موضوعــي الــذي أحبثــه، فهــو موضــوع جديــد مل يبحــث مــن قبــل مــن حيــث دحــض 
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دعوى االحتالل اإلســرائيلي أن رحاب املســجد األقصى ليســت جزًءا منه، وأهنا 
ســاحات وابحــات اتبعــة لبلديتــه، ومــن حيــث بيــان احلكــم الشــرعي يف اقتحــام 

اليهــود املســجد األقصــى، ورحابــه الطاهــرة؛ للصــالة، أو اإلحــداث فيهــا.
خطة البحث: 

يتكون البحث من مبحثني:
املبحــث األول: تعريــف ابملســجد األقصــى، وبيــان معــاين الرحــاب، واأللفــاظ 

ذات الصلــة. 
املبحث الثاين: دالالت فقهية ملصطلح »رحاب« املسجد األقصى.  

اخلامتة: النتائج والتوصيات.
املبحــث األول: تعريــف ابملســجد األقصــى، وبيــان معــاين الرحــاب، واأللفــاظ 

ذات الصلــة.
املطلب األول: تعريف عامٌّ ابملسجد األقصى.

وهــو  الشــريفني،  احلرمــني  واثلــث  املســجدين،  واثين  القبلتــني،  أول  هــو 
اســم جلميــع مــا دار عليــه الســور مــن األبنيــة املختلفــة مــن القبــاب، واحملاريــب، 
واملســاطب، والســبل، واآلابر، واملــدارس، ودور العلــم، ويقــع علــى مســاحة طــول 
اجلهــة الغربيــة منهــا 490 مــرتًا، وطــول اجلهــة الشــرقية منهــا 474 مــرتًا، وطــول 
اجلهــة الشــمالية منهــا 321 مـــرتًا، وطـــول اجلـهـــة اجلـنـوبـــية منهــا 283 مــرتًا)1(، 
فاملســجد األقصــى أول القبلتــني، فـــقد اســتقبله النــي  وأصحابــه يف صلواهتــم 
ســتة عشــر شــهرًا أو ســبعة عشــر شــهرًا مــن غــري شــك)2(. وهــو اثين املســجدين، 
ففــي احلديــث الشــريف الــذي رواه أبــو ذر  قــال: »قلــت: اي رســول هللا، 

العليمــي، األنــس اجلليــل بتاريــخ القــدس واخلليــل، ج2، ص45. ومعــروف، عبــد هللا، املدخــل   )1(
إىل دراســة املســجد األقصى، ص 26. وشــراب، حممد، بيت املقدس واملســجد األقصى، ص 

15. عبــد الــرزاق، عصــام، املســجد األقصــى الــذي نعرفــه، ص60.
العســقالين، أمحــد بــن حجــر، فتــح البــاري، كتــاب التفســري )12( ابب )ســيقول الســفهاء مــن   )2(
النــاس مــا والهــم عــن قبلتهــم الــي كانــوا عليهــا( رقــم 4486. وكتــاب الصــالة، ابب التوجــه حنــو 

القبلــة حيــث كان، رقــم 399.
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أيُّ املســجدين وضــع يف األرض أول؟ قــال: »املســجد احلــرام«، قلــت: مث 
أّي؟ قــال: »املســجد األقصــى«، قلــت: كــم بينهمــا؟ قــال: أربعــون ســنة«)1(. 
واملســجد األقصــى - أيًضــا - هــو اثلــث احلرمــني الشــريفني، فقــد قــال رســول هللا 
 : »ال تشــد الرحال إال إىل ثالثة مســاجد: املســجد احلرام واملســجد األقصى 

ومســجدي هــذا«)2(. 
وبناًء على التعريف السابق للمسجد األقصى نستنتج ما يلي:

مــكان  أو  أو كنيًســا،  بيعــة  وليــس  مســجد،  هــو  األقصــى  املســجد  أن  أواًل- 
الكــرمي،  القــرآن  أوهلــا  القاطعــة واملتواتــرة،  لعديــد األدلــة  املســلمني،  لغــري  عبــادة 
حيــث مسّــاه هللا تعــاىل ابمســه الصريــح »مســجًدا«، وذلــك يف قولــه: »Mُســْبَحاَن 
اّلـَـِذي أَْســَرى بَِعْبــِدِه لَْيــاًل ِمــَن اْلَمْســِجِد اْلَحــَراِم ِإلـَـى اْلَمْســِجِد اأْلَْقَصــى اّلـَـِذي بَاَرْكَنــا 
َحْولَــهLُ ]ســورة اإلســراء: 1[، فهــذا نــص نقلــي قطعــي الثبــوت، وقطعــي الداللــة. 
ومــن األدلــة القاطعــة الثابتــة حديــث أيب ذر  الســابق، وهــذا أيًضــا نــص نقلــي 
صريــح، دّل مبنطوقــه علــى أن »األقصــى« هــو مســجد بــين للمســلمني بعــد بنــاء 
الكعبــة هلــم، ويكفــي هــذان التصرحيــان القاطعــان يف القــرآن الكــرمي، والســّنة النبويــة 
علــى أن »األقصــى« هــو مســجد خــاص ابملســلمني وحدهــم، وعليــه فــأي ادعــاء 

خيالــف هــذا الــذي ثبــت وصــّح، هــو ادعــاء ابطــل.
اثنيًــا- أن املســجد األقصــى ليــس هــو قبــة الصخــرة وحدهــا، كمــا يظــن العاّمــة مــن 
املســلمني خــارج فلســطني، وليــس هــو املصلــى القبلــي وحــده، وليــس هــو املصلــى 
املــرواين وحــده، بــل املســجد األقصــى كل مــا ضّمــه الســور وحــواه واشــتمل عليــه 
مــن الصخــرة، واملصليــني القبلــي واملــرواين، والرحــاب، ومــا اشــتملت عليــه مــن 
واملــآذن، ودور  واملــدارس،  واآلابر،  والســبل،  واملســاطب،  واحملاريــب،  القبــاب، 

العلــم، وغريهــا مــن األبنيــة املختلفــة.
املرجــع الســابق، كتــاب أحاديــث األنبيــاء، ابب )10(رقــم 3666. والنــووي، صحيــح مســلم،   )1(

كتــاب املســاجد ومواضــع الصــالة، رقــم 520.
العســقالين، أمحــد بــن حجــر، فتــح البــاري، كتــاب فضــل الصــالة يف مســجد مكــة واملدينــة،   )2(
ابب مســجد بيــت املقــدس، رقــم 1197. والنــووي، صحيــح مســلم، كتــاب احلــج، ابب ســفر 

املــرأة مــع حمــرم وغــريه، رقــم 415.
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اثلثًــا- أن املســجد األقصــى هــو أول قبلــة للمســلمني، وقــد جعلهــا هللا اختبــارًا 
وامتحااًن للمسلمني، ولليهود، وللمشركني من العرب واملنافقني. قال - سبحانه 
ــْن يَْنَقِلُب  ُســوَل ِمّمَ -: Mَوَمــا َجَعْلَنــا اْلِقْبلـَـَة اّلَِتــي ُكْنــَت َعلَْيَهــا ِإاّلَ لَِنْعلـَـَم َمــْن يَتَِّبــُع الّرَ
َعلـَـى َعِقَبْيــِهL ]ســورة البقــرة:143[، فاحلكمــة مــن حتويــل القبلــة مــن القــدس إىل 
مكــة هــي معرفــة مــن يتبــع ويطيــع الرســول  ومعرفــة مــن يرتــد ويشــكك«)1(، 
وال يــزال هــذا االختبــار الــرابين للمســلمني، واليهــود، واملنافقــني مــن العــرب أبوابــه 
مفتوحــة، فاملســلمون متمســكون بقبلتهــم يبذلــون يف ســبيلها كل نفيــس ورخيــص، 
ــا هلــم فيــه زورًا وهبتــااًن، واملنافقــون مــن العــرب يركضــون وراء  واليهــود أيتفكــون حقًّ

التطبيــع مــع اليهــود الــذي حيتلونــه ويعيثــون فيــه فســاًدا.
رابًعــا- أن مكانــة املســجد األقصــى عنــد املســلمني مرتبطــة مبكانــة املســجدين 
احلــرام والنبــوي، واملســاجد الثالثــة هــذه كلهــا، ال يفــرط مســلم يف أي ذرة تــراب 

منهــا، وال يرتضــي أبــًدا أن يُعتــدى علــى أي جــزء منهــا.
املطلب الثاين: الرحاب لغة واصطالًحا. 

الرحبــة لغــة: الرحــب -ابلضــم-: الســعة، و- ابلفتــح -: الواســع، نقــول: بلــد 
رحــب وأرض رحبــة)2(، والرحبــة: مــا اتســع مــن األرض مجعهــا رحــب - بضــم الــراء، 

وفتــح احلــاء-)3(، ورحبــة املــكان ومتســعه، والرحبــة مجعهــا رحــاب)4(.
والرحبــة: القطعــة املتســقة بــني أفنيــة القــوم)5(، ورحبــة املســجد: ســاحته واجلمــع 
املســجد  ورحبــة  ورحــاب)6(،  واحلــاء،  الــراء  بفتــح  وَرَحبــات  الــراء،  بفتــح  َرَحــب 
والــدار: ســاحتهما، ومتســعهما)7(، ورحبــة املســجد: الســاحة املنبســطة)8(، ولفــظ 

انظــر: ابــن كثــري، تفســري القــرآن العظيــم، ج1 ص 457، والشــوكاين، حممــد بــن علــي، فتــح   )1(
القديــر، ج1 ص175 – 176.

اجلوهري، الصحاح، ج1، ص204.  )2(
ابن منظور، لسان العرب، ج5، ص165.  )3(

إبراهيم أنيس وزمالؤه، املعجم الوسيط، ج1، ص 358.  )4(
الفيومي، املصباح املنري، ج1، ص222.  )5(

اجلوهري، الصحاح، ج1، ص204.  )6(
ابن منظور، لسان العرب، ج5، ص166.  )7(

الفيومي، املصباح املنري، ج1، ص222.  )8(
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رحــب يــدل علــى الســعة، يقــال للخيــل: ارحــي، أي: توســعي)1( وفــالن رحــب 
ورحبــة  القــوم،  أفنيــة  بــني  الصحــراء  والرحبــة:  غاشــيته)2(،  أي: كثــرت  الفنــاء؛ 

صحنــه)3(()4(. املســجد: 
الرحبة اصطالًحا:

احلنفية:  رحبة املســجد: ســاحته)5( وهي: الســاحة أمام ابب املســجد غري منفصل 
عنه)6(. 

املالكية: الرحبة: الطرق املتصلة به فال يقطع)7(.
الشــافعية: الرحبــة: اخلارجــة عنــه، املتصلــة بــه، حمجــرًا عليهــا، وهــو قــول ابــن عبــد 
الســالم، وصححــه النــووي)8(، وقــال البندنيجــي: »ورحبــة املســجد هــي البنــاء املبــين 

لــه حولــه متصــاًل بــه«. وقــال القاضــي أبــو الطيــب: »هــي مــا حواليــه«)9(.
احلنابلة: الرحبة: بناء يكون أمام املسجد غري منفصل عنه)10(.

ونستنتج من املعاين اللغوية واالصطالحية للرحبة:
أواًل- الرحبة مكان متسع من األرض.

اثنًيا- الرحبة الساحة الواسعة بني أفنية القوم ودورهم.
اثلثًا- كثرة الناس الذين يغشون الرحبة ويفدون إليها.

رابًعــا- رحبــة املســجد ال تنفصــل عنــه حبــال مــن األحــوال، وهــي الســاحة الــي تكــون 
أمامه وحوله متصلة به، حمجرًا عليها بسور؛ لتدل على أهنا من املسجد، واتبعة له.

زكراي، أمحد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ص376.  )1(
الراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، ص253.  )2(

الزخمشري، أساس البالغة، ج1، ص342.  )3(
صحــن املســجد مــن املســجد، وتصــح الصــالة فيــه واالقتــداء ابإلمــام، فالرحبــة والصحــن مرتادفــان،   )4(
انظــر: الزركشــي، إعــالم الســاجد، ص346، وشــرح اخلرشــي ملختصــر خليــل، ج1، ص267.

عابدين، حممد أمني، رد احملتار على الدر املختار،ج4، ص378.  )5(
العيين، حممود، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج24، ص245.  )6(

الصاوي، أمحد، لغة السالك ألقرب املسالك، ج1، ص431.  )7(
احلصــين، حممــد، كفايــة األخيــار يف حــل غايــة االختصــار، ج1، ص132وانظــر: القليــويب   )8(

ص276 وعمــرية،ج1،  قليــويب  حاشــيتا  والربلســي، 
النووي، اجملموع شرح املهذب، ج4، ص195.  )9(

العسقالين، أمحد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج13، ص155.  )10(
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خامًســا- أفضــل التعريفــات وأمجعهــا هــو تعريــف البندنيجــي أن الرحبــة هــي البنــاء 
املبــين حولــه متصــاًل بــه، ورحــاب املســجد األقصــى مبــا فيهــا مــن أبنيــة ومرافــق 
خمتلفــة وعديــدة ممــا ذكــرانه آنًفــا يف تعريــف املســجد األقصــى، كلهــا أبنيــة ومرافــق 
حجــرت علــى املســجد األقصــى ابلســور الــذي حجرهــا وضّمهــا، وبنــاء علــى مــا مت 
بيانــه مــن تعريــف للرحبــة اصطالًحــا وأهنــا املــكان املتصــل ابملســجد، والــذي حييــط 
بــه وال ينفصــل عنــه، وبنــاًء علــى تعريــف املســجد األقصــى فإنــه ميكنــين تعريــف 
رحــاب املســجد األقصــى أبهنــا: »كل مــا دار عليــه ســور املســجد األقصــى مــن 

الفضــاءات الواســعة الــي هــي فيــه، ويف داخلــه«.
املطلب الثالث: الساحة لغة واصطالًحا)1(

الساحة لغة:
الســاحة لغــة: الســاحة: الناحيــة، وهــي فضــاء يكــون بــني دور احلــي، وســاح يف 
األرض: ذهب)2(، والســياحة: التنقل من بلد إىل بلد؛ طلًبا للتنزه، واالســتطالع، 
والشــر،  ابلنميمــة،  األرض  يف  يســيحون  الذيــن  هــم  واملســاييح  والكشــف)3(، 

واإلفســاد بــني النــاس)4(. 
وبناًء على املعاين اللغوية للســاحة فإنه ال يناســب أن يطلق على رحاب املســجد 

األقصى املبارك اســم الســاحة، وذلك ألســباب عدة هي:
أواًل- ألن املعــى االصطالحــي للرحــاب لــه أصــل شــرعي، وينبــين عليــه أحــكام 

شــرعية خاصــة بتلــك الرحــاب التابعــة للمســجد كمــا ســيأيت بيانــه.
اثنيــًا- ألن مصطلــح ســاحات يــدل علــى الســياحة، وهــي التنقــل؛ طلبًــا للتنــزه، 
والكشــف، واالســتطالع، وهــذا مــا يســعى إليــه االحتــالل اإلســرائيلي ابلنســبة 
لرحــاب املســجد األقصــى، حيــث يدعــي منــذ احتاللــه للمســجد األقصــى أن 
اقتصــرت يف املصطلحــات ذات الصلــة برحــاب املســجد األقصــى علــى مصطلحــني مهــا: الســاحة   )1(
والباحة؛ ألهنما يطلقان وحدمها على رحاب املســجد األقصى، وألهنما يدور حوهلما اإلشــكال 

مــع اليهــود، وســأفّصل هــذا اإلشــكال عندمــا أبــني اآلن معــى الســاحة والباحــة لغــة.
ابن منظور، لسان العرب، ج6، ص419 واجلوهري، الصحاح، ج1.  )2(

إبراهيم أنيس وآخرون، املعجم الوسيط، ج1، ص486.  )3(
زكراي، أمحد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ص424.  )4(
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هــذه الرحــاب هــي ســاحات عامــة اتبعــة لبلديــة القــدس )للتنــزه(، وغــري اتبعــة 
للمســجد األقصــى، وهــذا أهــم ســبب جيعلهــم يتجــرؤون علــى هــذه الرحــاب؛ 

ابنتهــاك حرمتهــا أبســاليب ووســائل شــى)1(.
ــا- مــن املعــاين اللغويــة للســياحة أن املســاييح هــم الذيــن يســعون يف األرض   اثلًث
ابإلفســاد، واالحتالل اإلســرائيلي يفســد يف رحاب املســجد األقصى منذ احتالله 
لــه إبدخــال العــراة فيهــا مــن الســّياح، والســماح للمســتوطنني ابنتهــاك حرمتهــا 
ابلصــالة وإقامــة الشــعائر اليهوديــة، والتحاضــن والضــم بــني اليهــود واليهــودايت، 
والتصوير على هذا النحو، وغريها من ألوان اإلفساد، وهلذا فإن مصطلح ساحات 

يكــرس هــذا املفهــوم، وهــذه اإلجــراءات املفســدة يف رحــاب املســجد األقصــى.
املطلب الرابع: الباحة لغة واصطالًحا.

الباحــة لغــة: وكمــا يطلــق مصطلــح الســاحات علــى رحــاب املســجد األقصــى، 
يطلــق أيًضــا مصطلــح ابحــات، والباحــة لغــة: ســاحة الــدار وأوســطها)2(، وأحبتــك 
الشــيء: أحللتــه لــك، واملبــاح خــالف احملظــور)3(، ومــن هــذا البــاب إابحــة الشــيء، 
وذلــك أنــه ليــس مبحظــور فأمــره واســع غــري مضيــق)4( والباحــة الســاحة والنخــل 

الكثــري)5(، واســتباحه النــاس: أقدمــوا عليــه)6(. 
ومصطلــح ابحــات أيًضــا ال يتناســب مــع رحــاب املســجد األقصــى وذلــك 

لألســباب اآلتيــة:
أواًل- ملــا ذكرتــه مــن قبــل أن املعــى االصطالحــي للرحــاب لــه أصــل شــرعي، وينبــين 

عليــه أحــكام شــرعية خاصــة بتلــك الرحــاب التابعــة للمســجد األقصــى.
 اثنًيا- ألن لفظ الباحة يدل على إابحة كل ما دار عليه سور املسجد األقصى 
الــي هــي رحابــه، وهــذا يتنــاىف مــع التأصيــل الشــرعي لرحــاب املســجد األقصــى مــن 
ادعــاءات بلديــة االحتــالل اإلســرائيلي هــذه، وإجراءاهتــم العمليــة اليوميــة يف رحــاب املســجد   )1(

األقصــى صــارت معروفــة ابلتواتــر إن صــح التعبــري.
ابن منظور، لسان العرب، ج1، ص534. وزكراي، أمحد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ص117.  )2(

اجلوهري، الصحاح، ج1، ص526.  )3(
زكراي، أمحد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ص117.  )4(
إبراهيم أنيس وآخرون، املعجم الوسيط، ج1، ص96.  )5(

املقري، املصباح املنري، ج1، ص65.  )6(
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حيــث قدســيتها عنــد املســلمني أواًل، ومــن حيــث أنــه ال يبــاح فيهــا إال مــا كان 
مشــروًعا أصــاًل إابحتــه يف املســجد؛ ألن رحابــه منــه يف الشــريعة اإلســالمية)1(.

إغــراء  األقصــى  املســجد  رحــاب  علــى  إطــالق مصطلــح ابحــات  اثلثًــا- ويف   
لالحتــالل اإلســرائيلي ابنتهــاك حرمتهــا، ولتأكيــد مســئوليته عنهــا - كمــا يســعى 

لذلــك - منــذ احتاللــه للمســجد األقصــى. 
ومجلــة القــول فإننــا إذا نظــران نظــرة مقاصديــة علــى ضــوء مــا بينــاه مــن معــاٍن 
املســجد  علــى  وتداعياهتــا  املعــاين،  هــذه  ومــآالت  والباحــة،  والســاحة،  للرحبــة، 
األقصــى املبــارك يف ظــل االحتــالل اإلســرائيلي؛ فإنــه يوجــب علينــا أن نتمســك 
إبطــالق مصطلــح رحــاب علــى كل مــا دار عليــه ســور املســجد األقصــى، إضافــة 
إىل التأصيل الشــرعي ملصطلح الرحاب، وما ينبين عليه من األحكام الشــرعية الي 

ختــص املســجد.
املبحث الثاين: دالالت فقهية ملصطلح »رحاب« املسجد األقصى

املطلب األول: الداللة لغة واصطالًحا.
الداللــة لغــة: مأخــوذة مــن الدليــل، وهــو مــا يســتدل بــه علــى الطريــق)2(، وأدللــت 

الطريــق: اهتديــت إليــه)3(.
الداللة اصطالًحا: »ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر«)4(.

املطلب الثاين: املقاصد لغة واصطالًحا.
املقصــد لغــة: مصــدر ميمــي مشــتق مــن الفعــل »قصــد«، ولــه معــان عــدة 
أمههــا: إتيــان الشــيء ابلعــزم والتوجــه إليــه، واســتقامة الطريــق، العــدل والوســط 
بــني الطرفــني، والقصــد يف الشــيء الــذي هــو خــالف اإلفــراط، والكســر والقطــع 

احلســي واملعنــوي، والقــرب فالقاصــد القريــب)5(.
التأصيل الشرعي هلذه املسألة يف املبحث الثاين من هذا البحث.  )1(

اجلوهري، إمساعيل، الصحاح اتج اللغة، ج4، ص1698.  )2(
الزخمشري، أساس البالغة، ج1، ص295.  )3(

ابن منظور، لسان العرب، ج11، ص249.  )4(
ابــن منظــور، لســان العــرب، ج3، ص353. واجلوهــري، الصحــاح، ج2 ص524 والــرازي،   )5(

خمتــار الصحــاح، ج1، ص254.
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املقصــد اصطالًحــا: ال يوجــد تعريــف أو حــدٌّ ملصطلــح املقاصــد عنــد علمائنــا 
املقاصــد  عــن  عــربوا  وقــد  أذهاهنــم،  يف  مســتقرة  املعــاين كانــت  ألن  القدامــى؛ 
بتعبــريات تــدل علــى عنايتهــم مبقاصــد الشــريعة، مثــل؛ احلكمــة، والعلــة، واملفســدة، 
واملضــرة، وغــري ذلــك)1(، وأمــا العلمــاء املعاصــرون فلهــم عديــد التعريفــات منهــا:

1- املعــاين واحلكــم امللحوظــة للشــارع يف مجيــع أحــوال التشــريع أو معظمهــا، 
حبيــث ال ختتــص مالحظتهــا يف نــوع خــاص مــن أحــكام الشــريعة، فيدخــل يف هــذا 
أوصــاف الشــريعة، وغاايهتــا العامــة، واملعــاين الــي خيلــو التشــريع مــن مالحظتهــا، 
ويدخــل يف هــذا معــاٍن مــن احلكــم ليســت ملحوظــة يف ســائر أنــواع األحــكام، 

ولكنهــا ملحوظــة يف أنــواع كثــرية منهــا)2(.
2- الغاايت الي وضعت الشريعة؛ ألجل حتقيقها ملصلحة العباد)3(.

اخللــق  تعبيــد  منهــا  يقصــد  الــي  الكليــة واجلزئيــة، واجلليــة واخلفيــة،  احلكــم   -3
خلالقهــم، وفــق مــراده ســبحانه؛ لتحقيــق مصاحلهــم يف اآلجــل والعاجــل، يف الديــن 

والدنيــا واآلخــرة)4(.
ومــن خــالل املعــاين الســابقة للداللــة واملقصــد لغــة واصطالًحــا، ســنقتصر علــى 
دالالت فقهيــة تتعلــق برحــاب املســجد األقصــى؛ لنتعــرف علــى املقاصــد مــن 
وجــود رحــاب املســجد األقصــى الــي يعبــد فيهــا املســلمون هللا تعــاىل؛ لتحقيــق 

مصاحلهــم يف اآلجــل والعاجــل، يف الديــن والدنيــا واآلخــرة. 

مقاصــد  علــم  واخلادمــي،  تيميــة،ص45.  ابــن  عنــد  الشــريعة  مقاصــد  يوســف،  البــدوي،   )1(
.15 ص14-  الشــريعة،ج1، 

ابن عاشور، حممد، مقاصد الشريعة اإلسالمية، ص51.  )2(
الريسوين، أمحد، نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطي، ص19.  )3(

علي، حممد سليم، املقاصد احلاجية يف اشرتاط الوالية يف زواج املرأة قانون األحوال الشخصية   )4(
األردين منوذجــا، جملــة البحــوث للدراســات اإلســالمية، جامعــة راجشــاهي، بنغــالدش، العــدد 

الثامــن 2014م-2015م، ص4.
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املطلب الثالث: دالالت فقهية ملصطلح »رحاب« املسجد األقصى.
الفرع األول: رحبة املسجد يف املذاهب الفقهية األربعة:

املذهب احلنفي:
ألن رحبــة املســجد هــي الســاحة أمــام ابب املســجد غــري املنفصلــة عنــه عنــد 
احلنفيــة، فــإن رحبــة املســجد هلــا حكــم املســجد عندهــم. قــال العيــين: »وحكــم 
رحبــة املســجد حكمــه؛ ألهنــا منــه«)1(، وقــال أيًضــا يف حكمهــا: »وحكمهــا حكــم 
املســجد؛ فيصــح فيهــا االعتــكاف يف األصــح خبــالف مــا إذا كانــت منفصلــة 
االقتــداء  وجيــوز  املســجد)4(،  حكــم  لــه  رحبتــه)3(  وهــو  املســجد  وفنــاء  عنــه«)2(، 
فيــه، وإن مل تكــن الصفــوف متصلــة)5(، وحــى املئذنــة فــإن احلنفيــة يــرون أهنــا مــن 
املســجد. قال الكاســاين يف شــأن املعتكف: »ولو صعد املئذنة مل يفســد اعتكافه 
بال خالف، وإن كان ابب املئذنة خارج املســجد؛ ألهنا منه)6(، وكذلك قال ابن 
عابديــن: »ولــو صعــد املنــارة أي -املعتكــف-)7(مل يفســد اعتكافــه بــال خــالف، 

وإن كان ابهبــا خــارج املســجد؛ ألهنــا منــه«)8(.
املذهب املالكي

يــرى اإلمــام مالــك أن رحبــة املســجد هــي صحنــه، فأجــاز االعتــكاف يف 
رحبــة املســجد؛ ألهنــا جــزء منــه)9(، وألن االعتــكاف ال يصــح إال يف املســجد 
ابلنــص القــرآين، حيــث يقــول هللا تعــاىل: Mَواَل تَُباِشــُروُهّنَ َوأَْنتُــْم َعاِكُفــوَن ِفــي 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري،ج6، ص146.  )1(
املرجع السابق، ج4، ص245.  )2(

ابن عابدين، رد احملتار على الدر املختار، ج1، ص657 و585.  )3(
املرجع السابق، ج1، ص585.  )4(

الطحاوي، أمحد، حاشية الطحاوي على مراقي الفالح، ج1، ص293.  )5(
وأدلتــه، ج2،  اإلســالمي  الفقــه  وهبــة،  الزحيلــي،  وانظــر  الصنائــع، ج2، ص115.  بدائــع   )6(

ص1766.
الباجــي، ســليمان بــن خلــف، املنتقــى شــرح املوطــأ، ج2، ص 79. والزرقــاين حممــد، شــرح   )7(

املوطــأ، ج2، ص305. علــى  الزرقــاين 
الكاساين، بدائع الصنائع، ج2، ص 115.  )8(

الباجــي، ســليمان بــن خلــف، املنتقــى شــرح املوطــأ،ج2، ص79، والزرقــاين، حممــد، شــرح   )9(
املوطــأ، ج2، ص305. علــى  الزرقــاين 
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اْلَمَســاِجِدL ]ســورة البقرة: 187[، فقال: »وال يبيت املعتكف إال يف املســجد 
الــذي اعتكــف فيــه إال أن يكــون خبــاؤه يف رحبــة مــن رحــاب املســجد، ومل أمســع 
أن املعتكــف يضــرب بنــاء بيــت فيــه إال يف املســجد، أو يف رحبــة مــن رحــاب 

املســجد«)1(. 
وعن ابن القاسم عن مالك قال: »وال أبس أن يعتكف يف املسجد)2(، »واملسجد 
ورحابه ســواء«)3(؛ أي: ســواء يف االعتكاف ، والرحبة هلا حكم املســجد، وإن كانت 
خارجــة عنــه)4(، وجيــوز االعتــكاف يف عجــز املســجد، ويف رحابــه)5(. وقــال الدســوقي: 
»وإذا أقيمــت الصــالة ابملســجد، وقــد أحــرم هبــا خــارج املســجد ورحبتــه؛ فإنــه يتمهــا 
وجــواًب«)6(. وتوجيــه كالم الدســوقي أن رحبــة املســجد مــن املســجد، وأمــا مــا قالــه 
الصــاوي يف شــأن مــكان االعتــكاف، وهــو قولــه)7(: »وال يصــح يف رحبتــه، وال يف 
الطرق املتصلة به إذ ال يقال لواحد منها مسجد«، فالضمري يف قوله »رحبته« يعود 

إىل مقــام الــويل الــذي جيعــل مســجًدا؛ ألنــه ال يعتــرب مســجًدا)8(.
املذهب الشافعي

ورحبــة املســجد عنــد الشــافعية هــي جــزء منــه، قــال يف مغــين احملتــاج)9(: »ويصــح 
االعتــكاف يف رحبتــه؛ ألهنــا منــه«، وأكــد الرملــي علــى أن رحبــة املســجد منــه، 
حيــث قــال)10(: »وال فــرق بــني ســطحه، وصحنــه، ورحبتــه املعــدودة منــه«، أي: 

رحبتــه املتصلــة بــه)11(.

الباجي، سليمان بن خلف، املنتقى شرح املوطأ، ج2، ص79.  )1(
أنس، مالك، املدونة الكربى، ج1، ص294.  )2(

الكردي، ابن احلاجب، جامع األمهات، ج1، ص180.  )3(
القرايف، الذخرية، ج2، ص536.  )4(

العبدري، حممد يوسف، التاج اإلكليل ملختصر خليل، ج3، ص396.  )5(
حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، ج1، ص324.  )6(

أمحــد بــن حممــد اخللــويت، بلغــة الســالك ألقــرب املســالك املعــروف حباشــية الصــاوي علــى الشــرح   )7(
الصغــري، ج2، ص726.

املرجع السابق، نفس اجلزء والصفحة.  )8(
الشربيين، ج1، ص190.  )9(

هناية احملتاج، ج2، ص116.  )10(
املرجع السابق، نفس اجلزء والصفحة.  )11(
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املذهب احلنبلي
ورحبــة املســجد عنــد احلنابلــة مــن املســجد إن كان عليــه حائــط وابب، ومثّلــوا 
لذلــك برحبــة جامــع املهــدي يف الرصافــة)1(، وظاهــر كالم اخلرقــي أن رحبــة املســجد 
ليســت منــه، وهــو روايــة يف املذهــب، ويف روايــة أهنــا منــه)2(، ومجــع اخلرقــي بــني 
الروايتــني فقــال)3(: »وإن كانــت حموطــة فهــي منــه وإال فــال، وحــّد املســجد هــو 

الــذي عليــه حائــط وابب«.
وخالصــة أقــوال املذاهــب الفقهيــة يف حكــم الرحبــة هــو أهنــا مــن املســجد، 
إذا كانــت حموطــة بــه، وعليهــا حائــط وابب، وغــري منفصلــة عنــه، وأتخــذ املنــارة 
واملأذنة وســطح املســجد حكم الرحبة)4(، وبناء عليه فإن رحاب املســجد األقصى 
الــي هــي حماطــة بســور، وحموطــة بــه مــن داخلــه - أي داخــل الســور - وهــي غــري 
منفصلــة عنــه، بــكل فضاءاهتــا الواســعة مبــا فيهــا مــن مســاطب وأفنيــة وغريهــا، هــي 
جــزء مــن املســجد األقصــى، وهلــا كل أحكامــه املنوطــة بــه، مــن حيــث مــا يشــرع 

فيــه ومــا حيــرم.
وأما من ذهب إىل أن رحبة املسجد ليست من املسجد، فقد استدلوا:

 أواًل- أبن مالــك بلغــه أن عمــر بــن اخلطــاب  بــى رحبــة يف انحيــة املســجد 
تســمى البطيحــاء فقــال: »مــن كان يريــد أن يلغــط، أو ينشــد شــعرًا، أو يرفــع 
صوتــه فليخــرج إىل هــذه الرحبــة«)5(. ووجــه الداللــة: أن عمــر بــن اخلطــاب مل يعتــرب 
أن للرحبــة حكــم املســجد، وكان ذلــك مبحضــر مــن الصحابــة  ويــرد علــى 
هــذا الدليــل أبن الرحبــة الــي بناهــا عمــر بــن اخلطــاب  كانــت خــارج املســجد، 

منفصلــة عنــه)6(.

ابن ضواين، منار السبيل يف شرح الدليل،ج1،ص233.  )1(
املرداوي، الفروع، ج5، ص138- 140.  )2(

املرجع السابق، نفس اجلزء والصفحات، واإلنصاف، ج3، ص365.  )3(
وانظــر: ابــن عابديــن، حممــد، رد احملتــار علــى الــدر املختــار، ج2، ص446. وابــن جنيــم، البحــر   )4(
الرائــق، ح2، ص36، وابــن علــي، حممــد نــب قرامــز، الشــهري مبــال، درر احلــكام، ج1، ص110.

الباجي، سليمان بن خاف، املنتقى شرح املوطأ، ج1، ص 312.  )5(
انظر: الباجي، سليمان بن خلف، املنتقى شرح املوطأ، ج1، ص313  )6(
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 اثنيًــا- أن احلســن وزرارة بــن أيب أوىف كاان يقضيــان يف الرحبــة خــارج املســجد)1(، 
وهــذا يــدل علــى أن الرحبــة ليــس هلــا حكــم املســجد؛ ألن القضــاء ال يكــون يف 
املســجد، ويــرد علــى هــذا الدليــل مبــا رجحــه ابــن حجــر العســقالين عنــد روايــة 
احلســن وزرارة هــذه فقــال: »والــذي يظهــر أن املــراد ابلرحبــة هنــا الرحبــة املنســوبة 
إىل املســجد«)2(، وقــد ورد عــن احلســن وزرارة بــن أيب أوىف أهنمــا كاان يصليــان يف 
رحبــة املســجد، وهــذا يــدل علــى أهنمــا كاان يــراين جــواز القضــاء يف املســجد)3(.

الفرع الثاين: حكم املسجد حكم البقعة الواحدة.
ملــا كان التأصيــل الشــرعي لرحبــة املســجد أهنــا مــن املســجد، كمــا رجحنــا مــن 
خــالل املذاهــب الفقهيــة األربعــة؛ فــإن حكــم هــذه الرحــاب حكــم املســجد؛ ألن 
حكــم املســجد حكــم البقعــة الواحــدة)4(، ومــن خــالل هــذا الضابــط الفقهــي، يتبــني 
أن األحــكام الشــرعية املتعلقــة ابملســجد، تشــمل كل املواضــع فيــه، وال ختــص 
موضًعــا حمــدًدا منــه، وعليــه فاحلكــم املتعلــق مبوضــع يف املســجد ال خيــص ذلــك 
املوضــع فقــط، بــل يتحقــق هــذا احلكــم الشــرعي بوجــوده يف أي مــكان مــن أمكنــة 
املســجد؛ ألن كل بقعــة مــن بقــاع املســجد جعلــت يف حكمهــا كمــكان واحــد، 
فــال تفريــق يف احلكــم بــني أجزائــه، مــن هنــا يتبــني أن مــا حيــرم يف املســجد حيــرم يف 
كل موضــع يصــدق عليــه اســم املســجد، وكذلــك مــا يشــرع يف املســجد يشــرع يف 
كل موضــع يصــدق عليــه اســم املســجد)5(. وعليــه، فــإن رحــاب املســجد األقصــى 
وكل بقعة فيها حكمها حكم املســجد األقصى؛ فيحرم فيها ما حيرم يف املســجد 

األقصــى، ويشــرع فيهــا مــا يشــرع يف املســجد األقصــى.

ابن حجر، أمحد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج13، ص155.  )1(

ابن حجر، أمحد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج13، ص155.  )2(
الساعدي، حممد، املساجد وأحكامها يف الشريعة اإلسالمية، ج1، ص115.  )3(

هــذا ضابــط فقهــي مــن الضوابــط الفقهيــة، انظــر: الزركشــي، مشــس الديــن حممــد بــن عبــد هللا،   )4(
شــرح الزركشــي علــى خمتصــر اخلرقــي، علــى مذهــب اإلمــام أمحــد بــن حنبــل، ج2، ص21 

و105. وابــن جنيــم، زيــن العابديــن ابــن إبراهيــم، األشــباه والنظائــر )193(.
انظــر: انصــر، ســلطان الناصــر، الضوابــط الفقهيــة مــن شــرح الزركشــي علــى خمتصــر اخلرقــي يف   )5(

قســم العبــادات، ص85 ومــا بعدهــا.
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املطلب الرابع: ما يشرع يف رحاب املسجد األقصى، واالحتالل اإلسرائيلي 
مينعه: شد الرحال إىل رحاب املسجد األقصى؛ للعبادة، والرابط، والذكر: 

من املتفق عليه بني العلماء مشروعية السفر إىل بيت املقدس واستحبابه، من 
أجــل زايرة املســجد األقصــى املبــارك، وهــذا االســتحباب يشــمل رحــاب املســجد 
األقصى؛ ألهنا جزء منه، ومن حكم مشــروعية شــد الرحال إىل املســجد األقصى 
ورحابــه، عبــادة هللا تعــاىل وطاعتــه فيهمــا بــكل أنــواع العبــادات املشــروعة؛ كإقامــة 
الصــالة، والذكــر، واالعتــكاف، وطلــب العلــم. قــال ابــن تيمية:«واتفــق العلمــاء 
فيــه، كالصــالة،  للعبــادة املشــروعة  املقــدس؛  بيــت  الســفر إىل  اســتحباب  علــى 
والدعــاء، والذكــر، وقــراءة القــرآن واالعتــكاف«)1(، وهــذه املشــروعية دّل عليهــا 
عديد النصوص النقلية، منها قول الني ــ صلى هللا عليه وسلم ــ: »ال تشد الرحال 
إال إىل ثالثــة مســاجد: املســجد احلــرام، واملســجد األقصــى، ومســجدي هــذا«)2(. 

وشــّد الرحــال إىل املســجد األقصــى ورحابــه مســتحب؛ ملــا اختــص بــه املســجد 
األقصــى مــن فضائــل، يقــول ابــن حجــر:« ال يســتقيم أن يقصــد ابلــزايرة إال هــذه 
البقــاع؛ الختصاصهــا مبــا اختصــت بــه«)3(، وهــو اســتحباب فيــه اقتــداء ابألنبيــاء وأتٍس 
هبم، حيث كانوا يشدون الرحال إليه؛ للعبادة، والصالة فيه)4(، وقد روى عبد هللا بن 
عمــرو عــن النــي  قــال: »ملــا فــرغ ســليمان بــن داود مــن بنــاء بيــت املقــدس ســأل هللا 
ثالاًث: حكًما يصادف حكمه، وملًكا ال ينبغي ألحد بعده، وأال أييت هذا املسجد 
أحد ال يريد إال الصالة فيه إال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، قال الني : »أما 

اثنتــان فقــد أعطيهمــا، وأرجــو أن يكــون قــد أعطــي الثالثــة«)5(. 

الفتاوى، ج27، ص7، ورسالة شريفة يف زايرة بيت املقدس، ص25.  )1(
ابن حجر، أمحد بن علي، فتح الباري شــرح صحيح البخاري، كتاب فضل الصالة يف مســجد   )2(
مكــة واملدينــة، ابب: مســجد بيــت املقــدس، رقــم 1197، والنــووي، صحيــح مســلم، كتــاب 
احلــج، ابب: ســفر املــرأة مــع حمــرم إىل احلــج وغــريه، رقــم 415، وابــن ماجــة: الســنن، كتــاب: إقامــة 

الصــالة، ابب: مــا جــاء يف الصــالة يف مســجد بيــت املقــدس، رقــم 1410 و1408.
ابن حجر، أمحد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري،ج3، ص82.  )3(

ابن تيمية، الفتاوى، ج27، ص127، وج25، ص83.  )4(
ابن ماجة: السنن، كتب: إقامة الصالة، ابب: ما جاء يف الصالة يف بيت املقدس، رقم 1408.  )5(
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ورغــم هــذا احلــق الديــين للمســلمني يف املســجد األقصــى ورحابــه، فــإن االحتــالل 
اإلســرائيلي فرق يف إجراءاته -يف حق املســلمني هذا- بني املباين املســقوفة يف املســجد 
األقصى وبني رحابه، فمنع مساطب العلم، وإقـامة حلقات التدريس، ولو كانت تتعلق 
بتعليم القرآن حفظًا وتالوة وجتويًدا، ويـعـتـقل كل من يتعبد هللا تعاىل يف رحاب املسجد 
األقصى بطلب العلم، أو تعليمه، ويقدمه للمحاكمة، ويتعرض للحكم عليه ابلسجن، 
ودفع غرامات ابهظة، كل ذلك من أجل إاتحة الفرصة للمستوطنني املتدينني اليهود؛ 
للدخول إىل هذه الرحاب الطاهرة، وإقامة شعائرهم التلمودية فيها من غري نكري، وهذا 
هــو الســبب الــذي مــن أجلــه نــرى ونســمع كل يــوم عــن مواجهــات يف رحــاب املســجد 

األقصى بني املسلمني املصلني املرابطني فيها، وبني قوات االحتالل اإلسرائيلي.
ومينع االحتالل اإلسرائيلي املسلمني من الوصول إىل رحاب املسجد األقصى 
للعبــادة والذكــر واالعتــكاف، وهــذا املنــع يشــمل املســلمني مــن أبنــاء القــدس، 
وذلــك مــن خــالل حتديــد الســن للمســموح هلــم ابلدخــول إىل هــذه الرحــاب، فمــن 
هــو أقــل مــن مخســني عاًمــا مــن الذكــور مينــع، والفلســطيين الــذي يســكن الضفــة 
الغربيــة مينــع، وحــى طــال املنــع املســلمني مــن الداخــل الفلســطيين، وذلــك ابلتضييــق 

عليهــم أحيــااًن، ومبنــع وصــول حافالهتــم إىل القــدس أحايــني أخــرى)1(. 
ومن اجلدير ابلذكر أن حماكم االحتالل اإلسرائيلي أصدرت عام 1976م، حكًما 
ينــّص علــى حــق اليهــود ابلصــالة يف رحــاب املســجد األقصــى يف أي وقــت يشــاؤون)2(. 
ودعا )موشيه كتساب(- وهو رئيس وزراء يهودي سابق- إىل أن يكون حق الدخول 
إىل رحــاب املســجد األقصــى يشــمل املســلمني واليهــود، وأن يــؤدي اليهــود شــعائرهم 
الدينية فيها كما هو متبع يف احلرم اإلبراهيمي)3(، ويشمل منع ما هو مشروع يف رحاب 
املسجد األقصى: رابط النساء، ومساطب العلم. ومن اتريخ 2015/5/18م أصدر 

االحتــالل قــرارًا ابعتبــار الــرابط، وحلقــات العلــم تنظيمــات خارجة عن القانــون)4(.
انظر يف هذه احلقائق وما بعدها إىل: امللخص التنفيذي، عني على القدس، 2016م.  )1(

البار، حممد علي، القدس واملسجد األقصى عرب التاريخ، ص433.  )2(
احلمــد، خبــاب مــروان، سياســة اليهــود يف التآمــر علــى املســجد األقصــى وأهلــه، مــاذا نســتفيد؟   )3(

وكيــف نفيــد؟ غــري مرقــم الصفحــات.
مؤسســة القــدس الدوليــة، قســم األحبــاث واملعلومــات، ورقــة عمــل حــول املســجد األقصــى   )4(

ص9. 2017/7/19م،  بــه،  احملدقــة  واملخاطــر 
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ومينــع االحتــالل اإلســرائيلي التكبــري يف رحــاب املســجد األقصــى، وهــو نــوع 
مــن أنــواع العبــادات املشــروعة يف اإلســالم، ولــون مــن ألــوان الذكــر املقــرب إىل 
هللا تعــاىل، ويعتــدي علــى حــراس املســجد األقصــى، وهــم مــن موظفــي دائــرة األوقــاف 
اإلسالمية التابعة حلكومة اململكة األردنية اهلامشية، والي هلا حصرايًّ حق إدارة شؤون 
املســجد األقصــى ورحابــه، وبلــغ عــدد املعتقلــني مــن احلــراس عــام 2016م 258 
حارًســا)1(. وأمــا عــدد املســتوطنني الذيــن ينتهكــون رحــاب املســجد األقصــى ابلدخــول 
فيــه، حتــت محايــة اجليــش اإلســرائيلي، فقــد بلــغ 8336 مســتوطًنا عــام 2017م)2(. 

ويتحكــم جيــش االحتــالل اإلســرائيلي ببــواابت املســجد األقصــى، والــي هــي 
جــزء مــن رحابــه، فيمنــع مــن يشــاء مــن الدخــول إليهــا، وحيجــز هــوايت بعضهــم 
بغض النظر عن الذكورة واألنوثة، ويعتقل بعضهم، ويالحق من يشاء من املصلني 
يف رحــاب املســجد األقصــى، بــل ولــه خمفــر شــرطة يف هــذه الرحــاب، وكل مــا ســبق 

ذكــره اعتــداء علــى حــق املســلمني املشــروع يف رحــاب املســجد األقصــى املبــارك.
املطلب اخلامس: ما حيرم يف رحاب املسجد األقصى، وتنتهك حرمته ابقرتافه: 

أواًل- إقامة الشعائر التلمودية، والصالة فيها: 
اقتحــام املتدينــني اليهــود لرحــاب املســجد األقصــى يتــم يوميًّــا مــا عــدا يومــي 
اجلمعــة والســبت، وذلــك علــى مرحلتــني األوىل: مــن الســاعة الســابعة والنصــف 
صباًحــا وحــى مــا قبــل صــالة الظهــر بقليــل، والثانيــة بعــد صــالة الظهــر إىل مــا قبــل 
صــالة العصــر، وكانــت االقتحامــات ممنوعــة طيلــة شــهر رمضــان املبــارك، ولكــن 
اليهــود أيًضــا يف شــهر  منــذ عــام 2016م، فــرض االحتــالل دخــول املتدينــني 
رمضــان املبــارك يف فــرتة واحــدة، وهــي الفــرتة الصباحيــة، مــن الســاعة الســابعة 
والنصــف إىل مــا قبــل صــالة الظهــر)3(، ولدخــول اليهــود املتدينــني لرحــاب املســجد 
األقصــى أهــداف عديــدة الــذي يهمنــا منهــا يف هــذا البحــث هــو: إقامــة صلواهتــم 

وشــعائرهم الدينيــة يف هــذه الرحــاب.
املرجع السابق، ص8.  )1(

انظر: امللخص التنفيذي، عني على القدس، بدون رقم صفحة.  )2(
ال حتتــاج هــذه املعلومــات إىل مصــدر فهــي معروفــة ابلتواتــر العملــي، وأان كإمــام وخطيــب يف   )3(

املســجد األقصــى شــاهد علــى هــذا.
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وعليــه ســيكون البحــث هنــا يف: حكــم دخــول اليهــود ألداء الصــالة، 
والطقــوس الدينيــة اخلاصــة هبــم يف هــذه الرحــاب، وهــذا بيــان ذلــك: 

مــا ليــس مبشــروع يف رحــاب املســجد األقصــى، ويفعلــه اليهــود: إقامــة الشــعائر 
التلموديــة، والصالة:

الشــعائر التلموديــة الــي يقــوم هبــا اليهــود يف رحــاب املســجد األقصــى متعــددة، 
أمههــا وأبرزهــا: الصــالة. وحــى نتعــرف إىل حكــم هــذه املســألة فقهيًّــا، ال بــد أن 
الفقهيــة األربعــة  املذاهــب  الكفــار املســاجد يف  نتعــرف أواًل إىل حكــم دخــول 
املعتــربة، مث نبــني بعــد ذلــك حكــم إقامــة اليهــود لصلواهتــم التلموديــة يف رحــاب 

املســجد األقصــى.
األول: حكم دخول الكفار املساجد يف املذاهب الفقهية األربعة:

احلنفية: قالوا جبواز دخول الذِّمِّي مجيع املســاجد مبا فيها املســجد احلرام، واملســجد 
ــي مســجًدا مطلًقــا«. فقولــه  النبــوي)1(، قــال ابــن عابديــن)2(: »وجــاز دخــول الذِّمِّ
ــّي« هــو علــى ســبيل  »مطلًقــا« أي: املســجد احلــرام وغــريه)3(، وقــول احلنفيــة »الذِّمِّ
ّي واحلريّب على السواء،  املثال فقط، فيجوز يف املذهب عندهم دخول الكافر الذِّمِّ
وقد عرب عنه »حممد« من احلنفية بلفظ »الكافر«؛ ليفيد عموم الذمي واحلريب)4(.

أدلتهم:
أواًل- أن النجاســة املذكورة يف قوله تعاىل: Mِإّنََما اْلُمْشــِرُكوَن نََجٌسL ]التوبة: 

28[ يقصد هبا اخلبث يف االعتقاد، وليس جناسة األعيان)5(.
اثنيًــا- أن النــي ــــــ  أنــزل وفــد ثقيــف يف مســجده وهــم كفار)6(حيــث ضــرب هلــم 
قبــة يف املســجد، فقالــوا: اي رســول هللا قــوم أجنــاس، فقــال رســول هللا ـ: »إنــه 
ابــن جنيــم، البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق،ج8، ص231،وابــن عابديــن،رد احملتــار علــى الــدر   )1(

املختــار،ج6 ص387.
ابن عابدين، رد املختار على الدر املختار،ج6، ص 387.  )2(

املرجع السابق، نفس اجلزء والصفحة.  )3(
ابن جنيم، البحر الرائق، ج8، ص231. وابن عابدين، رد احملتار،ج6، ص387.  )4(

اجلصــاص، أحــكام القــرآن، ج3، ص114. والعيــين، عمــدة القــاري، ج4، ص348 وابــن   )5(
جنيــم، البحــر الرائــق، ج8، ص231.

ابن عابدين، رد املختار،ج6، ص387.  )6(
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ليــس علــى األرض مــن أجنــاس النــاس شــيء، إمنــا أجنــاس النــاس علــى أنفســهم«)1(، 
وألن أاب ســفيان كان يدخل مســجد الني  وهو كافر، فنجاســة الكفر ال متنع 

الكافــر مــن دخــول املســجد)2(.
املالكية: حرَّموا دخول الكفار املساجد كلها مبا فيها املسجد احلرام.

أدلتهم:
أواًل- أن قــول هللا تعــاىل: Mِإّنََمــا اْلُمْشــِرُكوَن نََجــٌس َفــاَل يَْقَربـُـوا اْلَمْســِجَد اْلَحــَراَم 
املشــركني، وســائر  يشــمل ســائر  عــام  هــو  ]التوبــة: 28[   Lَهــَذا بَْعــَد َعاِمِهــْم 

املســاجد)3(.
ُ أَْن تُْرَفــَع َويُْذَكــَر ِفيَهــا اْســُمهLُ ]النــور:  اثنيًــا- قــول هللا تعــاىل: Mِفــي بُيـُـوٍت أَِذَن الّلَ
36[، ووجــه الداللــة مــن اآليــة: أن دخــول الكافــر املســجد مناقــض لرتفيعــه، فــدل 

ذلــك علــى حتــرمي دخولــه إليــه)4(.
اثنيــاً- قــول النــي  قــال: »إن هــذه المســاجد ال تصلــح لشــيء مــن هــذا البــول، وال 
القــذر«)5(، ووجــه الداللــة مــن احلديــث أن الكافــر ال خيلــو عــن ذلــك)6(، وقــال النــووي 
عند هذا احلديث: »وفيه احرتام املسجد، وتنزيهه من األقذار، وفيه صيانة املساجد، 

وتنزيههــا عــن األقــذار، والقــذى، والبصــاق، ورفــع األصــوات، واخلصومــات«)7(.
ــا اْلُمْشــِرُكوَن نََجــٌسL، ووجــه الداللــة أن الــل تعــاىل  رابًعــا- قولــه تعــاىل: Mِإّنََم
مسّــى املشــرك جنًســا، وهــذا يعــين: »أنــه جنــس العــني ، أو مبعــد عــن طريــق احلكــم، 

اجلصــاص، أحــكام القــرآن، ج4، ص279. وانظــر املعاطــري، عبــد امللــك بــن هشــام، الســرية   )1(
النبويــة البــن هشــام، ج2، ص540.

اجلصاص، أحكام القرآن،ج4، ص280.  )2(
القرطــي، أمحــد بــن أيب بكــر، اجلامــع ألحــكام القــرآن، ج8، ص104. وابــن العــريب، حممــد بــن   )3(

عبــد هللا، أحــكام القــرآن، ج469/2.
القرطي، اجلامع ألحكام القرآن،ج8، ص104.  )4(

النــووي، املنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن احلجــاج، كتــاب الطهــارة، ابب وجــوب غســل البــول   )5(
وغــريه مــن النجاســات، ج3، ص191.

القرطي، اجلامع ألحكام القرآن،ج8، ص105-104.  )6(
النووي، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، ج3، ص193-191.  )7(
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ولذلــك فمنعــه مــن دخــول املســاجد واجــب؛ ألن علــة النجاســة موجــودة فيــه، 
وألن احلرمــة موجــودة يف املســجد، فالكافــر ممنــوع مــن دخــول املســجد احلــرام 
ابلنــص، وممنــوع مــن دخــول غــريه مــن املســاجد؛ تعليــاًل ابلنجاســة، ولوجــوب 

صيانــة املســجد مــن كل جنــس)1(.
خامًســا- أن عمــر بــن عبــد العزيــز كتــب إىل عمالــه: أن امنعــوا اليهــود والنصــارى مــن 
.Lإِّنََما اْلُمْشــِرُكوَن نََجٌسM :دخول مســاجد املســلمني)2(، وأتبع هنيه قول هللا تعاىل

الشافعية: 
قالــوا: »ال جيــوز متكــني الكافــر مــن دخــول املســجد احلــرام أبي حــال مــن 
األحــوال، وأمــا غــري املســجد احلــرام فللكافــر دخولــه بشــرط إذن املســلم لــه، أمــا 
بغــري إذن املســلم فيمنــع مــن الدخــول، وإن دخــل يعــّزر)3(، وفصــل الشــافعية يف 
دخــول غــري املســجد احلــرام، فــإن اســتأذن للنــوم أو لــألكل فيمنــع، وإن اســتأذن 
لســماع قــرآن أو علــم أذن لــه رجــاء إســالمه؛ بشــرط أال يكــون جنبًــا«)4( ومذهــب 
الشــافعي جــواز دخــول الكافــر إبذن املســلم، ســواء كان الكافــر كتابيًّــا أو غــريه)5(.

أدلتهم:
أواًل- قــول هللا تعاىل:Mِإّنََمــا اْلُمْشــِرُكوَن نََجــٌس َفــاَل يَْقَربُــوا اْلَمْســِجَد اْلَحــَراَم 
ــَد َعاِمِهــْم َهــَذاL ]التوبــة: 28[. فقالــوا: هــذه اآليــة خاصــة ابملســجد احلــرام،  بَْع
فظاهرهــا أال يقربــوا املســجد احلــرام، وهــي عامــة يف ســائر املشــركني، فــال مينعــون 

مــن دخــول املســاجد غــري املســجد احلــرام)6(.
اثنًيــا- اســتدلوا حبديــث مثامــة)7(، وهــو رجــل مــن بــين حنفيــة امســه مثامــة بــن أاثل، 

ابن العريب، أحكام القرآن،ج2، ص470، والقرطي،اجلامع ألحكام القرآن،ج8ص105.  )1(
الطربي، جامع البيان، ج14، ص192.  )2(

النووي، روضة الطالبني وعمدة املتقني،ج1، ص296.  )3(
املرجع السابق، نفس اجلزء ص297.  )4(

النووي، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، ج12، ص87.  )5(
املرجــع الســابق، نفــس اجلــزء والصفحــة. والقرطــي، اجلامــع ألحــكام القــرآن،ج8، ص105،   )6(

والكيــا هراســي، أحــكام القــرآن، ج4، ص186-185.
انظــر: ابــن حجــر العســقالين، فتــح البــاري شــرح صحيــح البخاري،كتــاب املغــازي، ابب وفــد   )7(
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ربطــه املســلمون بســارية مــن ســواري املســجد)1(، قــال النــووي عــن هــذا احلديــث: 
»ويف هــذا جــواز إدخــال املســجد الكافــر«)2(.

اثلثًا- واستدلوا أبن أاب سفيان كان يدخل مسجد الني ـ وهو كافر«)3(.
احلنابلة:

منعــوا الكافــر مــن دخــول املســجد احلــرام، وقالــوا جبــواز دخولــه ســائر املســاجد 
إبذن املســلم، وللمصلحــة)4(.

أدلتهم:
أواًل- اآليــة: Mِإّنََمــا اْلُمْشــِرُكوَن نََجــٌس َفــاَل يَْقَربـُـوا اْلَمْســِجَد اْلَحــَراَم بَْعــَد َعاِمِهــْم 
َهَذاL ]التوبة: 28[، وقد مت تبيان وجه الداللة من اآلية ســابًقا عند اســتعراض 

مذهــب املالكية.
اثنًيا- »إن عليًّا بصر مبجوسي وهو على املنرب، فنزل وضربه وأخرجه«)5(.

اثلثًا- ألن اجلنابة واحليض مينعان من دخول املسجد، فالكافر أوىل ابملنع)6(.
مناقشة األدلة:

اجلمهــور مــن املالكيــة والشــافعية واحلنابلــة اتفقــوا علــى منــع املشــركني مــن دخــول 
املســجد احلــرام مــا عــدا احلنفيــة، وقــد أجــاب ابــن العــريب علــى مــا اســتدل بــه احلنفيــة 
من أن املقصود ابلنجاسة هو النجاسة يف االعتقاد، وليست جناسة األعيان فقال: 
»النجاسة ليست بعني حسية، وإمنا هي حكم شرعي، أمر هللا إببعادها،كما أمر 
إببعــاد البــدن عــن الصــالة عنــد احلــدث، وكالمهــا أمــر شــرعي ليــس بعــني جنــس، وقــد 

بــين حنيفــة. وحديــث مثامــة ابــن أاثل، والنــووي، املنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن احلجــاج، 
كتــاب اجلهــاد والســري، ابب ربــط األســري وحبســه وجــواز املــّن عليــه، رقــم 1764.

النووي، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، ج12، ص87  )1(
املرجع السابق، نفس اجلزء والصفحة.  )2(

القرطي، اجلامع ألحكام القرآن، ج8، ص104.  )3(
البهــويت، كشــاف القنــاع عــن مــن األمتــاع، ج3، ص127. واملــرداوي، إلنصــاف يف معرفــة   )4(

الراجــح مــن اخلــالف، ج4، ص239.
البهويت، كشاف القناع عن من األقناع ،ج3، ص137.  )5(

املرجع السابق، نفس اجلزء والصفحة.  )6(
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ذهــل احلنفيــة عــن هــذه احلقيقــة فظنــوا أن النجاســة أمــر حســي«)1(.
وقــد أكــد املفســرون علــى منــع املشــركني مــن دخــول املســجد احلــرام عنــد قولــه 
تعــاىل: Mِإّنََمــا اْلُمْشــِرُكوَن نََجــٌس َفــاَل يَْقَربـُـوا اْلَمْســِجَد اْلَحــَراَم بَْعــَد َعاِمِهــْم َهــَذا

L ]التوبــة: 28[، فقــال ابــن عطيــة)2(: »ونــص هللا تعــاىل يف هــذه اآليــة علــى 
املشــركني وعلــى املســجد احلــرام، فقــاس مالــك - رمحــه هللا - غــريه علــى مجيــع 
الكفــار مــن أهــل الكتــاب، وقــاس ســائر املســاجد علــى املســجد احلــرام، ومنــع 
دخــول مجيــع املســاجد«، وقــال ابــن جــزي)3(: »قصــر اآليــة عنــد موضــع النــص 

فمنــع املشــركني مــن دخــول املســجد احلــرام خاصــة«.
وقــال القرطــي)M )4َفــالَ يَْقَربـُـوا اْلَمْســِجَد اْلَحــَراَمL: هنــي، وهــذا اللفــظ يطلــق 
علــى مجيــع احلــرم، وهــو مذهــب عطــاء، فــإذن حيــرم متكــني املشــرك مــن دخــول احلــرم 
أمجــع«، وجــاءت عبــارات ابــن كثــري يف تفســريه صرحيــة يف أمــر هللا تعــاىل عبــاده 
املقربــني الطاهريــن دينًــا وذااًت بنفــي املشــركني، والذيــن هــم جنــس دينًــا عــن املســجد 

احلــرام، وأال يقربــوه بعــد نــزول هــذه اآليــة«)5(.
وحــّرم البغــوي علــى املشــرك دخــول املســجد احلــرام حبــال، ذميًّــا كان ومســتأمًنا؛ 

لظاهــر هــذه اآليــة«)6(.
فالراجــح - وهللا أعلــم - مــا ذهــب إليــه اجلمهــور مــن الفقهــاء ومــن املفســرين 

أن دخــول املســجد احلــرام حيــرم علــى الكفــار كافــة أهــل كتــاب وغريهــم.
الثــاين: أمــا دخــول ســائر املســاجد، ومنهــا املســجد النبــوي، فيجــاب علــى أدلــة 

احلنفيــة والشــافعية مبــا أييت:
أواًل- أن قولــه تعــاىل: Mَفــاَل يَْقَربـُـوا اْلَمْســِجَد اْلَحــَراَم بَْعــَد َعاِمِهــْم َهــَذاL دليــل 

ابن العريب، أحكام القرآن، ج1، ص469.  )1(
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز،ج3، ص20.  )2(

التسهيل لعلوم التنزيل، ج1، ص235.  )3(
اجلامع ألحكام القرآن، ج8، ص104.  )4(

تفســري القــرآن العظيــم، ج4، ص113. وانظــر الطــربي، جامــع البيــان، ج14، ص119،   )5(
البغــوي، ج4، ص19. القــرآن تفســري  التنزيــل يف تفســري  وص115. والبغــوي، معــامل 

البغوي، معامل التنزيل يف تفسري القرآن،ج4، ص22.  )6(
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علــى أهنــم ال يقربــوا مســجًدا ســواه؛ ألن العلــة وهــي النجاســة موجــودة فيهــم، 
واحلرمــة موجــودة يف املســجدين)1(.

اثنًيــا- دعــوى أن اآليــة خاصــة ابملســجد احلــرام ال تتعــداه إىل غــريه مــن املســاجد 
هــو مــن اجلمــود علــى ظاهــر النــص؛ ألن هللا تعــاىل مل يقــل: ال يقــرب هــؤالء 
املســجد احلــرام، فيكــون احلكــم مقصــورًا عليهــم، ولــو قــال: ال يقــرب املشــركون 
واألجنــاس املســجد احلــرام لــكان تنبيًهــا علــى التعليــل ابلشــرك، أو النجاســة، أو 
ـَـا اْلُمْشــرُِكوَن جَنَــٌس  العلتــني مجيًعــا، بــل أكــد احلــال بيــان العلــة وكشــفها فقــال: Mِإمنَّ
فَــاَل يـَْقَربُــوا اْلَمْســِجَد احْلَــرَاَمL: يريــد وال بــد لنجاســتهم، فتعــدت العلــة إىل كل 

موضــع حمــرتم ابملســجدية«)2(.
 اثلثًــا- أن االســتدالل جبــواز دخــول الكافــر املســجد إبذن املســلم بربــط النــي

مثامــة ابــن أاثل يف املســجد، وهــو مشــرك، وبدخــول أيب ســفيان مســجد رســول 
هللا ، وهــو مشــرك عنــد إقبالــه؛ لتجديــد العهــد قبــل فتــح مكــة حــني خشــي 

نقــض الصلــح مبــا أحدثــه بنــو بكــر علــى خزاعــة، جيــاب عليــه مبــا أييت: 
نــــزول قولــه  قبــل  الـنـــي  كان  بـــأن دخـــول مثامــة وأيب ســفيان مـسجـــد   -1
-تعــاىل-: Mيَــا أَّيَُهــا اّلَِذيــَن آَمنُــوا ِإّنََمــا اْلُمْشــِرُكوَن نََجــٌس َفــاَل يَْقَربُــوا اْلَمْســِجَد 
اْلَحــَراَم بَْعــَد َعاِمِهــْم َهــَذاL ]التوبــة: 28[. قــال ابــن العــريب: »إن هللا منــع املشــركني 
من دخول املسجد احلرام نصًّا، ومنع من دخول سائر املساجد؛ تعلياًل ابلنجاسة، 

ولوجــوب صيانــة املســجد عــن كل جنــس، وهــذا ظاهــر ال خفــاء فيــه«)3(.
2- ورد ابــن حجــر العســقالين علــى مــن يقــول: يــؤذن للكفــار خاصــة، وذلــك 
عنــد حديــث مثامــة فقــال: »وحديــث البــاب يــرد عليهــم، فــإن مثامــة ليــس مــن أهــل 

الكتــاب«)4(.
3- وقد أذن الني  بربط مثامة يف املسجد؛ ألنه  »كان قد علم إسالمه، 

أحكام القرآن، ج2، ص469.  )1(

أحكام القرآن، ج2، ص469.  )2(

أحكام القرآن، ج2، ص470.  )3(
فتح الباري شرح صحيح البخاري،ج1، ص560.  )4(
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وعلــم النــي  إبســالمه يف احلــال ال حيكــم لــه بــه يف املــآل«)1(. أو لكــي يــرق قلبــه 
هــو ومــن معــه مــن قومــه مــن املشــركني حــني يســمعون القــرآن الكــرمي، وحــني يــرون 
املســلمني يصلــون؛ فيســلموا«)2(وألنه كان للمســلمني حاجــة، وأن املشــركني كانــوا 
خياطبــون النــي  وحيملــون إليــه الرســائل واألجوبــة، وقــد يســمعون منــه الدعــوة، 

ومل يكــن النــي  ليخــرج لــكل مــن قصــد مــن الكفــار«)3(.
ُ أَْن تُْرَفــَع َويُْذَكــَر ِفيَها اْســُمهLُ ]ســورة  4- أن قــول هللا تعــاىل: Mِفــي بُيـُـوٍت أَِذَن الّلَ
النــور36[ نــص علــى حتــرمي دخــول الكفــار املســاجد؛ ألن دخوهلــم فيهــا مناقــض 
لرتفيعهــا«)4(. وعنــد قولــه تعاىل:«ويذكــر فيهــا امســه« قــال ابــن العــريب: وهــذا يــدل 

علــى أهنــا املســاجد كلهــا)5(.
رابًعــا- أن عمــر بــن عبــد العزيــز كتــب إىل عمالــه)6(: أن امنعــوا اليهــود والنصــارى مــن 

.Lِإّنََمــا اْلُمْشــِرُكوَن نََجــٌسM:دخــول مســاجد املســلمني، وأتبــع هنيــه قولــه تعاىل
خامًســا- أن أاب موســى األشــعري قــدم علــى عمــر بــن اخلطــاب حبســاب العــراق، 
فقــال: »ادع يل الكاتــب يقــرؤه، فقــال: »إنــه ال يدخــل املســجد«، فقــال:مل؟ 
قــال: ألنــه نصــراين)7( ووجــه الداللــة أن النصــراين منــع مــن دخــول املســجد؛ حلرمتــه، 

ولقذارتــه املعنويــة)8(.
َواْلَيــْوِم   ِ بِــالّلَ آَمــَن  َمــْن   ِ الّلَ َمَســاِجَد  يَْعُمــُر  Mِإّنََمــا  تعــاىل:  هللا  قــول  سادًســا- 

.]18 ]التوبــة:   Lاْلِخــِر

ابن العريب، اجلامع ألحكام القرآن،ج2، ص469.  )1(
انظــر، ابــن مهــام، عبــد الــرازق، مصنــف عبــد الــرزاق، ح رقــم1622، كتــاب الصــالة، ابب   )2(

املشــرك ال يدخــل املســجد 
البهويت، كشاف القناع، ج3، ص137  )3(

انظر، اجلامع ألحكام القرآن،ج8، ص105-104.  )4(
أحكام القرآن،ج3، ص406.  )5(

الطربي، جامع البيان ألحكام القرآن، ج14، ص292.  )6(
ابن مفلح ، عبد هللا حممد، اآلداب الشرعية ،ج2، ص433.  )7(

املرجع السابق، نفس اجلزء والصفحة  )8(
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أكــد مجــع مــن املفســرين علــى حرمــة دخــول الكفــار املســاجد. قــال القرطــي 
عنــد اآليــة: »فيجــب إذن علــى املســلمني تــويل أحــكام املســاجد، ومنــع املشــركني 

مــن دخوهلــا«)1(. 
وقــال البغــوي)2(: »أوجــب علــى املســلمني منعهــم مــن ذلــك؛ ألن املســاجد إمنــا 
تعمــر بعبــادة هللا وحــده، فمــن كان كافــرًا فليــس مــن شــأنه أن يعمرهــا »، وهــذا 
مــا أكــده العــز بــن عبــد الســالم حيــث بــنّي أن عمــارة املســاجد تكــون ابلــزايرة، 
والدخــول إليهــا، أو ابلكفــر، وهــذا مينــع منــه الكافــر؛ ألن املســاجد إمنــا تعمــر 
ابإلميــان)3(. وقــال ابــن كثري:«مــا ينبغــي للمشــركني أن يعمــروا مســاجد هللا الــي 

بنيــت علــى امســه وحــده ال شــريك لــه«)4(. 
وقــال الطــربي: »إن املســاجد تعمــر لعبــادة هللا فيهــا ال للكفــر بــه، فمــن كان 

كافــرًا فليــس مــن شــأنه أن يعمــر مســاجد هللا«)5(.
تعاىل:Mِإّنََمــا  قولــه  يف  النجاســة  أن  الشــافعي  اهلراســي  الكيــا  وبــني  ســابعًا- 
تعــاىل  هللا  أراد  وإمنــا  املعروفــة،  حقيقتهــا  علــى  ليســت   Lنََجــٌس اْلُمْشــِرُكوَن 
جعــل هــذه النجاســة فاحتــة؛ ملنــع قــرب الكفــار مــن املســجد؛ ملــا متنــع مــن ذلــك 
النجاســات، وكما أن النجاســة احلقيقية تزال ابملاء، فإن النجاســة املعنوية للكافر 

متنعــه مــن دخــول املســاجد)6(.
وأما االســتدالل أبن احلائض واجلنب مينعان من دخول املســجد، والكافر أوىل 
بعــدم الدخــول منهمــا، فهــو اســتدالل لــه وجاهتــه، فاحلنفيــة متنــع احلائــض واجلنــب 
مــن دخــول املســجد؛ ملــا ابحلائــض مــن األذى، واألذى أغلــظ مــن اجلنابــة، واجلنــب 
ممنــوع مــن دخــول املســجد، فكذلــك احلائــض، وهــذا ألن املســجد مــكان صــالة)7(. 

اجلامع ألحكام القرآن،ج8، ص89.  )1(
معامل التنزيل يف تفسري القرآن،ج4، ص19.  )2(

انظر، تفسري القرآن، ج2، ص11.  )3(
تفسري القرآن العظيم،ج4، ص119.  )4(

جامع البيان، ج14، ص165.  )5(

أحكام القرآن، ج4، ص185.  )6(
السرخســي، املبســوط، ج3، ص153، وانظر: العيين، بدر الدين، البناية شــرح اهلداية، ج1،   )7(

ص642، واجلصــاص، أحــكام القــرآن، ج3، ص168.
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واملالكيــة حتــرم علــى اجلنــب واحلائــض اللبــث يف املســجد)1(، وكذلــك الشــافعية 
إال للعبــور بشــرط عــدم تلويــث احلائــض للمســجد)2(. 

واحلنابلــة كذلــك ال جييــزون للحائــض واجلنــب املكــوث يف املســجد)3(، وذلــك 
للتعليــل الــذي ذكــره احلنفيــة، وللحديــث: »ال أحــل املســجد حلائــض وال جنــب«)4(، 
ودخول الكافر من غري حاجة إىل املسجد ال يؤمن منه حصول األذى، ومما نشاهده 
يف رحــاب املســجد األقصــى وهــو ثلــث مقدســات املســلمني، حيــث ال يتورعــون مــن 
الدخول إليه، وخباصة اليهودايت متربجات، وما نراه منهم رجااًل ونســاء من عناق، 
وتصويــر، ومقدمــات زان، عــدا عــن رائحتهــم القــذرة، وخباصــة اليهــود املتدينــني، وغــري 

ذلك مما يتناىف مع حرمة املســجد األقصى فكيف بباقي مســاجد املســلمني؟
إال  املســلمني  مســاجد  دخــول  مــن  الكفــار  منــع  أعلــم-  وهللا   - فالراجــح 
للمصلحــة، واحلاجــة، وإبذن املســلمني أنفســهم؛ لقــوة األدلــة الــي اســتدل هبــا 

واحلنابلــة. املالكيــة  علمــاء 
الثالث: حكم صالة اليهود يف رحاب املسجد األقصى:

مــن غــري مــا ريــب ال جيــوز لليهــود وال لغريهــم مــن أصحــاب الــدايانت الصــالة 
يف املسجد األقصى، أو يف أي جزء منه، أو الصالة يف رحابه الطاهرة بناء على 

مــا تقــدم مــن ترجيــح، ويضــاف إىل مــا ســبق مــن أدلــة األدلــة اآلتيــة:
أواًل- أن أصــح املصــادر وأوثقهــا وأصدقهــا علــى اإلطــالق وهــو القــرآن الكــرمي، 
وابلنــص القطعــي الثبــوت القطعــي الداللــة، أثبــت أن األقصــى هــو مســجد، فقــال 
ــى  ــَن اْلَمْســِجِد اْلَحــَراِم ِإلَ ــاًل ِم ــِدِه لَْي ــِذي أَْســَرى بَِعْب هللا ــــ ســبحانه ــــ: Mُســْبَحاَن اّلَ

خليل بن إسحاق، خمتصر العالمة خليل، ج1، ص26، والقرايف، الذخرية، ج1 ص379.  )1(
النــووي، روضــة الطالبــني، ج1 ص 153، واحلصــين، كفايــة األخيــار يف حــل غايــة االختصــار،   )2(

ج1، ص78.
ابــن قدامــة، الــكايف يف فقــه اإلمــام أمحــد، ج1 ص153، وابــن قدامــة، املغــين،ج1، 224،   )3(
واملــرداوي، علــي ابــن ســليمان، االنصــاف يف معرفــة الراجــح مــن اخلــالف، ج1 ص347، وابــن 

مفلــح، إبراهيــم بــن حممــد، املبــدع شــرح املقنــع، ج1، ص227.
أبــو داود )الســنن(، كتــاب الطهــارة، ابب: يف اجلنــب يدخــل املســجد، رقــم 232، واحلديــث   )4(

ضعفــه األلبــاين، انظــر املرجــع الســابق، ج1، ص60.
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اْلَمْســِجِد اأْلَْقَصــىL ]اإلســراء: 1[، ومعلــوم أن املســجد هــو مــكان خــاص 
لعبــادة املســلمني، ال يشــاركهم فيــه أحــد، كمــا أن الكنيســة والبيعــة أمكنــة خاصــة 
لعبــادة أهــل الكتــاب، ال يشــاركهم فيهــا أحــد، وهــذه اخلصوصيــة حمرتمــة ومعتــربة 

عنــد مجيــع البشــر، وعــرب األزمــان والعصــور.
 اثنًيــا- أن املســجد األقصــى أذن هللا تعــاىل ببنائــه مســجًدا للمســلمني بعــد بنــاء 
املســجد احلــرام أبربعــني ســنة، ومل يـــكن فـــي الـــقدس يـــوم بــين املسجـــد األقصــى أّمــة 
امسهــا يهــود أو بــين إســرائيل. فالرســول  يؤكــد كمــا أكــد القــرآن الكــرمي علــى أن 
األقصى هو مسجد خاص ابملسلمني وحدهم، وبين من أجل أن يكون مسجًدا، 

وليكــون اثلــث مقدســات املســلمني، فــأي زعــم غــري هــذا فهــو زعــم ابطــل. 
أبــو ذر  قــال: قلــت: اي رســول هللا، أيُّ  الــذي رواه  ويف احلديــث 
املســجدين وضــع يف األرض أول؟ قــال: »املســجد احلــرام« قلــت: مث أي؟ 

قال:«املســجد األقصــى«، قلــت: كــم بينهمــا؟ قــال: »أربعــون ســنة«)1(.
اثلثًا- أن اليهود أنفسهم اعرتفوا أن املسجد األقصى هو قبلة املسلمني األوىل، وذلك 
ــا عنهــم  ابلنــص القــرآين القطعــي الداللــة القطعــي الثبــوت، قــال هللا ــــ ســبحانه ــــ حاكًي
ُهْم َعْن ِقْبلَِتِهُم اّلَِتي َكانُوا َعلَْيَهاL ]البقرة:  ــَفَهاُء ِمَن الّنَاِس َما َواّلَ قوهلم: Mَســَيُقوُل الّسُ
142[، يف هــذه اآليــة بيــان اعــرتاض اليهــود وغريهــم علــى حتــول املســلمني مــن قبلتهــم 
األوىل، وهي املسجد األقصى إىل املسجد احلرام)2(، وهذا إقرار صريح من اليهود على 

أن املســجد األقصــى هــو للمســلمني وحدهــم، فكيــف يزعمــون حقهــم الصــالة فيــه؟
ِ أَْن يُْذَكــَر  ــْن َمَنــَع َمَســاِجَد الّلَ رابًعــا- وعنــد قــول هللا تعــاىل: Mَوَمــْن أَْظلَــُم ِمّمَ
ِفيَهــا اْســُمهُ َوَســَعى ِفــي َخَرابَِهــاL ]البقــرة: 114[، اختــار القرطــي مــن معــاين 
مســاجد هللا يف اآليــة أهنــا بيــت املقــدس وحماريبــه)3(، ممــا يــدل علــى أن املســجد 
األقصــى احتــل ذكــره يف القــرآن الكــرمي بوصــف املســجدية يف عديــد اآلايت، ممــا 

يبطــل كل دعــوى تقــول بغــري هــذا الوصــف لــه.
مت خترجيه سابقاً عند مبحث التعريف ابملسجد األقصى.  )1(

انظر، رضا، حممد رشيد، املنار، ج2، ص3، والقرطي، اجلامع ألحكام القرآن، ج2، ص 148.  )2(
اجلامع ألحكام القرآن، ج2، ص 76.  )3(
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خامًسا- أن هللا أكد يف القرآن الكرمي يف غري موضع على أن املساجد خمصصة 
فقط للمســلمني، وتوحيد هللا تعاىل بعقيدة اإلســالم وشــريعته، ومنها قوله تعاىل: 

ِ أََحــدًاL ]اجلن: 18[  ِ َفــاَل تَْدُعــوا َمــَع الّلَ َ Mَوأَّنَ اْلَمَســاِجَد لِلّ
قــال جماهــد: »كانــت اليهــود والنصــارى إذا دخلــوا كنائســهم وبيعهــم أشــركوا ابهلل، 
فأمــر هللا نبيــه واملؤمنــني أن خيلصــوا هلل الدعــوة إذا دخلــوا املســاجد كلهــا، فــال يشــركوا 
فيهــا صنًمــا وغــريه ممــا يعبــد«)1(، واملســجد األقصــى ورحابــه الــي هــي جــزء منــه مــن 
مساجد هللا املباركة واملقدسة ابلنص، فال جيوز لغري املسلمني عبادة هللا فيها ابلصالة 

وغريهــا، إال إذا دخلــوا ديــن اإلســالم، فاملســاجد بنيــت لصــالة املســلمني فيهــا)2(.
أتبــاع  مــن  املســلمون  وهــم  ألهلهــا،  إال  تكــون  ال  املســاجد  عمــارة  سادًســا- 
َواْلَيــْوِم   ِ بِــالّلَ َمــْن آَمــَن   ِ Mِإّنََمــا يَْعُمــُر َمَســاِجَد الّلَ تعــاىل:  قــال هللا   ، حممــد 
َ َفَعَســى أُولَِئــَك أَْن يـَُكونُــوا  َكاَة َولَــْم يَْخــَش ِإاّلَ الّلَ ــاَلَة َوآتَــى الــّزَ اْلِخــِر َوأََقــاَم الّصَ
ِمــَن اْلُمْهتَِديَنL]التوبــة: 18[، واملــراد مــن املســاجد يف اآليــة »جنســها الــذي 
يصــدق أبي فــرد مــن أفرادهــا«)3(، وعمــارة املســجد تعــين عبــادة هللا فيهــا)4(. وقــال 
البيضاوي:»إمنــا تســتقيم عمارهتــا هلــؤالء اجلامعــني للكمــاالت العلميــة والعمليــة، 
ومــن عمارهتــا تزيينهــا ابلفــرش، وتنويرهــا ابلســرج، وإدامــة العبــادة والذكــر ودروس 
العلــم فيهــا، وصيانتهــا ممــا مل تــن لــه«)5(، فالعبــادة فيهــا ال تكــون إال علــى الوجــه 
املشــروع، ومن املســلمني؛ ألن املســاجد هي خاصة هبم، وعليه فصالة اليهود يف 
املســجد األقصــى ورحابــه جيــب أن متنــع؛ ألن هــذا احلــق ليــس مشــروًعا هلــم فيهــا 

كمــا بينّــا، وألن املســجد األقصــى هــو مســجد للمســلمني وحدهــم.
 ســابًعا- أن املســاجد ال جيــوز فيهــا إحــداث شــيء هنــى هللا تعــاىل ورســوله 

عنــه، واليهــود حــني يقتحمــون رحــاب املســجد األقصــى ال يقتصــرون علــى الصــالة 
القرطي، اجلامع ألحكام القرآن، ج19، ص33.  )1(

انظــر: الشــوكاين، فتــح القديــر، ج5، ص 370، والنســفي، مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل،   )2(
ج3، ص553.

رضا، حممد رشيد، املنار،ج 10، ص 186.  )3(
املرجع السابق، نفس اجلزء، ص 187.  )4(

أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ج3، ص75.  )5(
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والشــعائر التلموديــة، بــل جياهــرون ابملعاصــي فيهــا، فنســاؤهم يدخلــن متربجــات، 
وهــن ورجاهلــم يتبادلــون العنــاق والتصويــر هلــذا العنــاق، وال يتورعــون مــن احلــدث 
يف رحابــه، فهــم يف محايــة اجليــش اإلســرائيلي، ومينــع أي مســلم مــن االقــرتاب 
منهــم، ورحــاب املســجد األقصــى واســعة، فهــم يبعــدون عــن أنظــار املســلمني 
يف أماكــن منهــا)1(، وقــد جــاء يف احلديــث الشــريف: »قــول النــي  قــال:«إن 
هــذه املســاجد ال تصلــح لشــيء مــن هــذا البــول وال القــذر«)2(. ووجــه الداللــة 
مــن احلديــث الشــريف أن الكافــر ال خيلــو عــن ذلــك)3(. وقــال النــووي عــن هــذا 
احلديــث: »وفيــه احــرتام املســجد، وتنزيهــه مــن األقــذار، وفيــه صيانــة املســاجد، 
وتنزيههــا عــن األقــذار، والقــذى، والبصــاق، ورفــع األصــوات، واخلصومــات«)4(، 
فعــدا عــن أن صــالة اليهــود يف رحــاب املســجد األقصــى حــرام وال جتــوز، فــإن 
دخوهلــم فيــه علــى هــذا النحــو، ومــن غــري حاجــة للمســلمني بدخوهلــم إليهــا، ولــو 

افرتضنــا أهنــم اســتأذنوا يف الدخــول فــال جيــوز، وجيــب أن مينعــوا.
 اثمنًــا- كل االحتــالالت للمســجد األقصــى عــرب التاريــخ مل يزعــم أحــد فيهــا حقــه 
يف املســجد األقصــى إال اليهــود، فدخوهلــم للصــالة يف رحابــه عنــوة، هــو مقدمــة؛ 
لفــرض ســيطرهتم عليــه، وهــم يف هــذا االجتــاه اخلبيــث يســلكون شــى الســبل؛ 
كمنــع حلقــات العلــم يف رحــاب املســجد األقصــى، واعتقــال مــن يريــدون مــن 
املرابطــني واملرابطــات، وتعطيــل وظيفــة حــراس املســجد األقصــى، ومنعــم مــن أداء 
واجبهــم علــى النحــو املطلــوب منهــم، وحتديــد أعمــار املصلــني، وحجــز اهلــوايت 
علــى أبــواب املســجد األقصــى، وغــري ذلــك، كل هــذا مــن أجــل هــدم املســجد 
األقصى، وحتويله إىل كنيس، أو تقسيمه بينهم وبني املسلمني، وهنا كالم نفيس 
حملمــد رشــيد رضــا، جيــب ذكــره مــن غــري تصــرف؛ ألمهيتــه يف هــذا اجلانــب يقــول: 
»فلــو عــرض اليهــود علــى املســلمني يف هــذا العصــر أن يعمــروا املســجد األقصــى 

مثــل هــذه احلقائــق ال حتتــاج إىل توثيــق، فهــي تظهــر عــرب األخبــار يف القنــوات الفضائيــة وهــي   )1(
معروفــة ابملشــاهدة اليوميــة املتواتــرة مــن أبنــاء القــدس.

مت خترجيه عند ذكر أدلة املالكية على حرمة الكافر دخول املساجد.  )2(
مت ذكر املراجع عند أدلة املالكية على حرمة الكافر دخول املساجد.  )3(
مت ذكر املراجع عند أدلة املالكية على حرمة الكافر دخول املساجد.  )4(
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برتميــم مــا كان تداعــى أو ضعــف مــن بنائــه، أو بذلــوا هلــم مــااًل لذلــك؛ ملــا جــاز 
هلــم أن يقبلــوا هــذا وال ذاك، وإن مل يتــوّل اليهــود العمــل؛ ملــا علــم مــن طمعهــم 
يف االســتيالء علــى هــذا املســجد، والتوســل لــه مبــا جيعلونــه ذريعــة؛ الدعــاء حــق 
هلــم فيــه«)1(، وميكــن اعتبــار هــذه فتــوى مــن هــذا العــامل قبــل عقــود يعــّض عليهــا 
ابلنواجــذ، فكيــف واحلــال اليــوم أســوأ، والطمــع يف املســجد األقصــى ورحابــه أظهــر 
مــن اليهــود، مــن خــالل مــا يشــاهد ويعلــم مــن إجراءاهتــم التعســفية والظاملــة فيــه، 

ويف رحابــه.

اخلامتة
النتائج:

أواًل- املســجد األقصــى اســم جلميــع مــا دار عليــه الســور مــن األبنيــة املختلفــة مــن 
القبــاب، واحملاريــب، واملســاطب، والرحــاب، والســبل، واآلابر، واملــدارس، ودور العلــم.

اثنيًــا- املســجد األقصــى هــو املســجد الثــاين الــذي بــين يف األرض يف القــدس، 
ومل يكــن فيهــا يهــود وقتئــذ، ففــي احلديــث الشــريف الــذي رواه أبــو ذر  قــال: 
قال:«املســجد  أول؟  األرض  يف  وضــع  املســجدين  أي  هللا،  رســول  اي  قلــت: 
قــال:  بينهمــا؟  قلــت: كــم  األقصــى«،  قال:«املســجد  أي؟  مث  قلــت:  احلــرام« 

»أربعــون ســنة.« 
اثلثًــا- املســجد األقصــى هــو مســجد، وليــس بيعــة أو كنيًســا أو مــكان عبــادة لغــري 

املســلمني، لعديــد األدلــة القاطعــة واملتواتــرة.
رابًعــا- مكانــة املســجد األقصــى عنــد املســلمني مرتبطــة مبكانــة املســجدين احلــرام 
واملســجد النبــوي، واملســاجد الثالثــة هــذه كلهــا، ال يفــرط مســلم يف أي ذرة تــراب 

منهــا، وال يرتضــي أبــًدا أن يعتــدى علــى أي جــزء منهــا.
بــه، وال  املتصــل ابملســجد، والــذي حييــط  املــكان  الرحبــة اصطالًحــا  خامًســا- 

عنــه.  ينفصــل 
تفسري املنار، ج10 ص189.  )1(
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سادًســا- رحــاب املســجد األقصــى: »كل مــا دار عليــه ســور املســجد األقصــى 
مــن الفضــاءات الواســعة الــي هــي فيــه، ويف داخلــه«.

للتنــزه،  التنقــل؛ طلبًــا  الســياحة، وهــي  يــدل علــى  ســابًعا- مصطلــح ســاحات 
والكشــف، واالســتطالع، وهذا ما يســعى إليه االحتالل اإلســرائيلي ابلنســبة لرحاب 
املسجد األقصى، حيث يدعي منذ احتالله للمسجد األقصى أن هذه الرحاب هي 

ســاحات عامــة اتبعــة لبلديــة القــدس )للتنــزه(، وغــري اتبعــة للمســجد األقصــى.
اثمنًــا- االحتــالل اإلســرائيلي يفســد يف رحــاب املســجد األقصــى منــذ احتاللــه لــه 
إبدخال العراة فيها من الســّياح، والســماح للمســتوطنني ابنتهاك حرمتها ابلصالة 
وإقامــة الشــعائر اليهوديــة، والتحاضــن والضــم بــني اليهــود واليهــودايت، والتصويــر 
علــى هــذا النحــو، وغريهــا مــن ألــوان اإلفســاد، وهلــذا فــإن مصطلــح ســاحات يكــرس 

هــذا املفهــوم، وهــذه اإلجــراءات املفســدة يف رحــاب املســجد األقصــى.
اتسًعا- مصطلح الباحة يدل على إابحة كل ما دار عليه سور املسجد األقصى 
الــي هــي رحابــه، وهــذا يتنــاىف مــع التأصيــل الشــرعي لرحــاب املســجد األقصــى مــن 
حيــث قدســيتها عنــد املســلمني أواًل، ومــن حيــث أنــه ال يبــاح فيهــا إال مــا كان 

مشــروًعا أصــاًل إابحتــه يف املســجد؛ ألن رحابــه منــه يف الشــريعة اإلســالمية.
عاشــرًا- إطــالق مصطلــح ابحــات علــى رحــاب املســجد األقصــى إغــراء لالحتــالل 
اإلســرائيلي ابنتهــاك حرمتهــا، ولتأكيــد مســئوليته عنهــا - كمــا يســعى لذلــك - 

منــذ احتاللــه للمســجد األقصــى.
حــادي عشــر- جيــب علينــا أن نتمســك إبطــالق مصطلــح رحــاب علــى كل مــا 
دار عليه ســور املســجد األقصى، إضافة إىل التأصيل الشــرعي ملصطلح الرحاب، 

ومــا ينبــين عليــه مــن األحــكام الشــرعية الــي ختــص املســجد.
اثين عشــر- ملــا كان التأصيــل الشــرعي لرحبــة املســجد أهنــا مــن املســجد، كمــا 
رجحنــا مــن خــالل املذاهــب الفقهيــة األربعــة؛ فــإن حكــم هــذه الرحــاب حكــم 

املســجد؛ ألن حكــم املســجد حكــم البقعــة الواحــدة.
اثلــث عشــر- اقتحــام املتدينــني اليهــود لرحــاب املســجد األقصــى يتــم يوميًّــا مــا 
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عــدا يومــي اجلمعــة والســبت، وذلــك علــى مرحلتــني، األوىل: مــن الســاعة الســابعة 
والنصــف صباًحــا وحــى مــا قبــل صــالة الظهــر بقليــل، وبعــد صــالة الظهــر إىل 
مــا قبــل صــالة العصــر، وكانــت االقتحامــات ممنوعــة طيلــة شــهر رمضــان املبــارك.

رابــع عشــر-فالراجح - وهللا أعلــم - مــا ذهــب إليــه اجلمهــور مــن الفقهــاء ومــن 
املفســرين أن دخــول املســجد احلــرام حيــرم علــى الكفــار كافــة أهــل كتــاب وغريهــم.

خامــس عشــر- الراجــح -وهللا أعلــم- منــع الكفــار مــن دخــول مســاجد املســلمني 
إال للمصلحــة، واحلاجــة، وإبذن املســلمني أنفســهم؛ لقــوة األدلــة الــي اســتدلَّ هبــا 

علمــاء املالكيــة، واحلنابلــة. 
ســادس عشــر: ال جيــوز لليهــود وال لغريهــم مــن أصحــاب الــدايانت الصــالة يف 
املســجد األقصــى، أو يف أي جــزء منــه، أو الصــالة يف رحابــه الطاهــرة؛ بنــاء علــى 
النقليــة، وألن األقصــى هــو مســجد، واملســجد خمصــص  مــن األدلــة  تقــدم  مــا 

للمســلمني دون غريهــم.
التوصيات:

األوىل: أوصــي بتحريــر املســجد األقصــى مــن االحتــالل اإلســرائيلي فقــد طــال 
انتظــاره للفاتــح اجلديــد.

الثانية: أوصي حكومة اململكة األردنية اهلامشية بصفتها صاحبة الوالية والوصاية 
علــى املســجد األقصــى أن تكثــف مــن نشــاطها السياســي والدبلوماســي؛ ملنــع 

اليهــود مــن اســتباحة املســجد األقصــى ورحابــه الطاهــرة.
الثالثــة: أوصــي كل مســلم مــن أبنــاء فلســطني عامــة، ومــن أبنــاء القــدس، وأبنــاء 
الداخــل الفلســطيين خاصــة، أن يكثفــوا رابطهــم يف املســجد األقصــى، ويف كل 

الصلــوات.
الرابعــة: أوصــي وســائل اإلعــالم العربيــة واإلســالمية املختلفــة أن جتعــل للمســجد 

األقصــى احلــظ الوافــر مــن براجمهــا.
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الثقافيــة، طهــران، ط1، 2009م.
السرخسي، حممد بن أمحد، املبسوط، دار املعرفة، 1993م.   )32(

الســلمي، عــز الديــن عبــد العزيــز بــن عبــد الســالم، تفســري القــرآن، )وهــو   )33(
خمتصــر لتفســري املــاوردي(، حتقيــق: عبــد هللا بــن إبراهيــم الوهــي، دار ابــن حــزم، 

بــريوت، ط1، 1996م.
شــراب، حممــد حســن ن بيــت املقــدس واملســجد األقصــى، دار القلــم،    )34(

ط2،2013م
الشــربيين، حممــد بــن أمحــد اخلطيــب، مغــين احملتــاج، دار الكتــب العلميــة،    )35(

ط1، 1994م
الشــافعي، حممــد بــن إدريــس، تفســري اإلمــام الشــافعي، حتقيق:أمحــد بــن    )36(

مصطفــى الفــران ، دار التدمريــة، الســعودية، ط4، 2006م.
الكلــم  دار  ابــن كثــري،  دار  القديــر،  فتــح  بــن علــي،  الشــوكاين، حممــد    )37( 

1414ه. ط1،  بــريوت،  دمشــق،  الطيــب، 
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املعــروف  املســالك  الســالك ألقــرب  بلغــة  بــن حممــد،  أمحــد  الصــاوي،    )38(
هـــ. املعــارف،1241  دار  الصغــري،  الشــرح  علــى  الصــاوي  حباشــية 

ابــن ضــواين، إبراهيــم بــن حممــد بــن ســامل، منــار الســبيل يف شــرح الدليــل،    )39( 
املكتبــة الوقفيــة، الطبعــة الثالثــة.

الطحــاوي، أمحــد بــن حممــد بــن إمساعيــل، اشــية الطحــاوي علــى مراقــي    )40(
الفــالح، حتقيق:حممــد ابــن العزيــز اخلالــدي، دار الكتــب العلميــة، بــريوت،ط1، 

1997م.
الطــربي، حممــد بــن جريــر، جامــع البيــان يف أتويــل القــرآن، حتقيق:أمحــد    )41(

حممــد شــاكر، مؤسســة الرســالة، ط1، 2000م.
ابــن عابديــن، حممــد أمــني، رد احملتــار علــى الــدر املختــار، دار الفكــر،    )42(

1992م. ط1،  بــريوت، 
الشــركة  اإلســالمية،  الشــريعة  مقاصــد  الطاهــر،  حممــد  عاشــور،  ابــن    )43(

للتوزيــع. التونســية 
اإلميــان،  دار  نعرفــه،  الــذي  األقصــى  املســجد  عصــام،  الــرزاق،  عبــد    )44(

2007م. ط1،  اإلســكندرية، 
العبــدري، حممــد يوســف، التــاج اإلكليــل ملختصــر خليــل، دار الكتــب    )45(

1994م. ط1،  العلميــة، 
ابــن العــريب، حممــد بــن عبــد هللا، أحــكام القــرآن، دار الكتــب العلميــة،    )46(

2003م. ط3،  بــريوت، 
العســقالين، أمحــد بــن حجــر، فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، دار   )47( 

املعرفــة، بــريوت، 1379ه.ـ
ابــن عطيــة، عبــد احلــق بــن غالــب، احملــرر الوجيــز يف تفســري الكتــاب    )48(
العزيــز، حتقيــق: عبــد الســالم عبــد الشــايف حممــد، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، 

1422ه. ط1، 
العليمــي، جمــري الديــن احلنبلــي، األنــس اجلليــل بتاريــخ القــدس واخلليــل،    )49(
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حتقيــق: عــدانن يوســف أبــو ثباتــة، مكتبــة دنديــس، عمــان، 1999م.
علــي، حممــد ســليم، املقاصــد احلاجيــة يف اشــرتاط الواليــة يف زواج املــرأة،    )50(
قانون األحوال الشخصية األردين منوذجا، حبث حمّكم، جملة البحوث للدراسات 

اإلســالمية، جامعــة راجشــاهي ببنغــالدش، العــدد الثامــن.
العيــين، بــدر الديــن حممــود، عمــدة القــاري شــرح صحيــح البخــاري، دار    )51(

إحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت.
العيــين، حممــود بــن حممــد بــن موســى، البنايــة شــرح اهلدايــة، دار الكتــب    )52(

بــريوت، ط1، 2000م. العلميــة، 
الفيومــي، أمحــد بــن حممــد بــن علــي، املصبــاح املنــري، املكتبــة العلميــة،    )53(

بــريوت.
حممــد  حتقيــق:  الذخــرية،  إدريــس،  بــن  أمحــد  الديــن  شــهاب  القــرايف،    )54(
حجــي، وســعيد أعــراب، وحممــد بوخبــزة، دار الغــرب اإلســالمي، بــريوت، ط1 ن 

1994م.
ابــن قدامــة، عبــد هللا أمحــد، الــكايف يف فقــه األحــكام أمحــد، دار الكتــب    )55(

العلميــة، ط1،1994م.
ابن قدامة، عبد هللا بن أمحد ، املغين، مكتبة القاهرة.   )56(

القرطــي، أمحــد بــن أيب بكــر بــن فــرح، اجلامــع ألحــكام القــرآن، حتقيــق:    )57(
أمحــد الــربدوين، وإبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب املصريــة، القاهــرة، ط2، 1964م.

القيلــويب والربلســي، أمحــد ســالمة وأمحــد عمــرية، حاشــيتا قلــويب وعمــرية،    )58(
دار الفكر،بــريوت، 1995م.

الكاســاين، عــالء الديــن بــن مســعود، بدائــع الصنائــع يف ترتيــب الشــرائع،    )59(
دار الكتــب العلميــة، ط2، 1986م.

ابــن كثــري، إمساعيــل بــن عمــر ، تفســري القــرآن العظيــم ، حتقيق:ســامي بــن    )60(
حممــد ســالمة ،دار طبيــة، ط2، 1999م
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الكردي، ابن احلاجب، جامع األمهات.  )61(
الكيــا اهلراســي، علــي بــن حممــد، أحــكام القــرآن، حتقيــق موســى حممــد    )62(

علــي وعــزة عبــد عطيــة، دار الكتــب العلميــة، بــريوت،ط2، 1405 هـــ.
ابــن ماجــة، حممــد بــن يزيــد القزويــين، )الســنن(، حتقيــق: حممــد فــؤاد عبــد    )63(

الباقــي، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، فيصــل عيســى احللــي.
املــردواي، حممــد بــن مفلــح، الفــروع، حتقيــق: عبــد هللا بــن حمســن الرتكــي،    )64(

مؤسســة الرســالة، ط1، 2003م.
املرداوي، علي بن سليمان، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف،دار    )65(

إحيــاء الــرتاث العــريب، ط2.
املعافــري، عبــد امللــك بــن هشــام، الســرية النبويــة، البــن هشــام، حتقيــق:    )66(

طــه عبــد الــرؤوف ســعد، شــركة الطباعــة الفنيــة املتحــدة.
معروف، عبد هللا، املدخل إىل دراســة املســجد األقصى، مؤسســة عمارة    )67( 

القدس واملقدســات.
شــعيب  حتقيــق:  الشــرعية،  اآلداب  حممــد،  بــن  هللا  عبــد  مفلــح،  ابــن    )68( 

1999م. ط3،  الرســالة،  مؤسســة  القيــام،  وعمــر  األرنــؤوط، 
الكتــب  دار  املقنــع،  شــرح  املبــدع يف  بــن حممــد،  إبراهيــم  مفلــح،  ابــن    )69( 

19997م. ط1،  بــريوت،  العلميــة، 
ابــن منظــور، حممــد بــن مكــرم، لســان العــريب، دار صــادر، بــريوت، ط4،   )70( 

1414ه.
مؤسســة القــدس الدوليــة، قســم األحبــاث واملعلومــات، ورقــة عمــل جــول    )71(

املســجد األقصــى واملخاطــر احملدقــة بــه، 2017/7/19م
العالمــة  الديــن اجلنــدي، خمتصــر  بــن إســحاق، ضيــاء  موســى، خليــل    )72( 

القاهــرة، ط1، 2005م. احلديــث،  دار  جــاد،  أمحــد  حتقيــق:  خليــل، 
الزركشــي علــى  الفقهيــة مــن شــرح  الناصــر، الضوابــط  انصــر، ســلطان    )73(
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العبــادات. قســم  يف  اخلرقــي  خمتصــر 
ابــن جنيــم، زيــن العابديــن بــن إبراهيــم ،األشــباه والنظائــر، حتقيــق: عبــد    )74( 

الكــرمي الفضيلــي، بــريوت، املكتبــة العصريــة، 1414 هـــ.
ابــن جنيــم، زيــن الديــن إبراهيــم، البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق، دار   )75(

 .2 اإلســالمي،ط  الكتــاب 
النــووي، حمــي الديــن بــن شــرف، روضــة الطالبــني وعمــدة املتقــني، حتقيــق:   )76( 
زهــري الشــاويش، املكتــب اإلســالمي، بــريوت، دمشــق، عمــان،ط3 ، 1991م.

النووي، حمي الدين بن شرف، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج،    )77(
دار إحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت، ط2، 1392ه.

النــووي، حمــي الديــن بــن حيــىي بــن شــرف، اجملمــوع شــرح املهــذب، حتقيــق:    )78(
حممــد جنيــب املطيعــي، مكتبــة اإلرشــاد، 2008م.

اإلســالمي،  املكتــب  الــرزاق،  عبــد  مصنــف  الــرزاق،  عبــد  مهــام،  ابــن    )79(
1983م.


