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امللخص

البحــث يف خصائــص املســجد األقصــى املبــارك ال يفهــم منــه تقدميــه علــى املســجدين احلــرام والنبــوي، 
وإمنــا لــه بعــض اخلصوصيــات الــي متيــز هبــا عــن املســجدين، وهــذا البحــث يتنــاول هــذه اخلصائــص الــي انفــرد 

هبــا مراعــاة ملوقعــه وظروفــه بنــاء علــى نصــوص الكتــاب والســنة والوقائــع التارخييــة يف التعامــل معــه. 
وقــد جــاء البحــث يف متهيــد تناولــت فيــه التعريــف ابملســجد األقصــى ومســاحته، ومبحثــني رئيســيني: 
حتدثــت يف املبحــث األول: عــن ســبعة خصائــص انفــرد هبــا املســجد األقصــى عــن املســجدين احلــرام والنبــوي، 
واملبحــث الثــاين: خصصتــه للحديــث عــن األحــكام اخلاصــة ابملســجد األقصــى، وبســطت القــول يف أربعــة 
مســائل مبينــاً ارتباطهــا ابلواقــع املعاصــر للمســجد األقصــى الســليب والواجبــات الــي تفرضهــا علــى األمــة، مث 

ختمــت البحــث أبهــم النتائــج الــي توصلــت هلــا.

Research in the characteristics of the Al-Aqsa Mosque does not understand 
him to provide it to the mosques and the Prophet, but has some peculiari-
ties that distinguish it from the two mosques, and this research deals with these 
characteristics, which took into account the location and circumstances based 
on the texts of the book and the year and historical facts in dealing with it. 
The research came in a preamble that dealt with the definition of the Al-Aqsa Mosque 
and its area, and two main topics: I talked in the first section: seven characteristics of the 
Al-Aqsa Mosque for the two mosques and the Prophet, and the second topic: devoted to 
talk about the provisions of the Al-Aqsa Mosque, and simplified to say in four issues in-
dicating their connection to reality Contemporary Al-Aqsa Mosque sleep and duties im-
posed on the nation, and then concluded the research with the most important findings.
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احلمــد هلل رب العاملــني، والصــالة والســالم علــى ســيد املرســلني، وعلــى آلــه 
وأصحابــه أمجعــني، ومــن ســار علــى هنجــه إىل يــوم الديــن، وبعــد:

خــص هللا ســبحانه وتعــاىل مــن األرض بقاًعــا، ومــن املســاجد ثالثــة، وجعــل هلــا 
أحكاًمــا متيزهــا عــن بقيــة بقــاع األرض، وبعــض هــذه اخلصائــص تشــملها مجيًعــا، 

وبعضهــا ختــص أحَدهــا أو اثنــني منهــا.
ُخصــت  عامــة  الشــام  وبــالد  خاصــًة،  املقــدس  وبيــت  األقصــى  واملســجد 
خبصائــَص، ومتيــزت أبحــكام عــن غريهــا مــن البقــاع، منهــا مــا اشــرتكت فيــه مــع 
البقعتــني األخريــني الســابقتني هلــا يف القداســة، ومنهــا مــا انفــردت بــه حــى عــن 
املســجدين، وقــد أخــربْت بذلــك اآلايت الصرحيــة واألحاديــث الصحيحــة. قــال 
ــَن اْلَمْســِجِد احْلـَـَراِم ِإَل اْلَمْســِجِد  تعــاىل: ﴿ُســْبَحاَن الَّــِذي َأْســَرٰى ِبَعْبــِدِه لَْيــاًل مِّ
ــِميُع اْلَبِصــرُي﴾  اأْلَْقَصــى الَـّـِذي اَبرَْكنَــا َحْولَــُه لُِنرِيَــُه ِمــْن آَيتِنَــا  ِإنَـّـُه ُهــَو السَّ
]ســورة االســراء: 1[، وقــال : ﴿اَل تــَـَزاُل طَائَِفــٌة ِمــْن ُأمَّــِي َعلَــى احْلـَـقِّ ظَاِهرِيــَن 
َلَعُدوِِّهــْم قَاِهرِيــَن اَل َيُضرُُّهــْم َمــْن َخاَلَفُهــْم ِإالَّ َمــا َأَصابـَُهــْم ِمــْن أَلَْواَء َحىَّ يَْتِيـَُهْم 
، َوأَيْــَن ُهــْم؟ قَــاَل: »بِبـَْيــِت اْلَمْقــِدِس  َأْمــُر اللَِّ َوُهــْم َكَذلِــَك﴾. قَالُــوا: اَي َرُســوَل اللَِّ
َوَأْكنَــاِف بـَْيــِت اْلَمْقــِدِس«)1(، ويف روايــة أخــرى عنــد البخــاري مــن حديــث ُمَعاِويَــَة 
ْعــُت النَّــيبَّ  يـَُقــوُل: ﴿اَل يــَـَزاُل ِمــْن ُأمَّــِي ُأمَّــٌة قَاِئَمــٌة أبَِْمــِر اللَِّ َما َيُضرُُّهْم  قَــاَل مسَِ
َمــْن خذلــم َواَل َمــْن َخاَلَفُهــْم َحــىَّ يَْيتَ َأْمــُر اللَِّ َوُهــْم َعَلــى َذلِــَك قــال عمــي: 
ــَذا  ــُة: َه ــاَل ُمَعاِوَي ــْأِم فـََق ــْم اِبلشَّ ــوُل: َوُه ــاٌذ يـَُق ــَر قــال ُمَع ــُن ُيَاِم ــُك ْب ــاَل َماِل فـََق
ــْأِم﴾)2(، والشــام عنــد اإلطــالق  ــَع ُمَعــاًذا يـَُقــوُل َوُهــْم اِبلشَّ َمالِــٌك يـَْزُعــُم أَنَـّـُه سَِ

تنصــرف إىل بيــت املقــدس أواًل ومركزهــا األقصــى.  
ويف هــذه الدراســة ســوف أبــني الفضائــل اخلاصــة ابملســجد األقصــى املبــارك 
عــن املســجدين احلــرام والنبــوي، وال يلــزم مــن ذلــك تفضيلــه علــى املســجدين، إذ 
مــن املتفــق عليــه أّن املســجَد األقصــى أييت يف الفضــل يف املرتبــة الثالثــة كمــا هــو 
أخرجه أمحد يف مســنده، حديث رقم )21286( والطرباين يف األوســط حديث رقم47، قال   )1(

اهليثمــي يف جممــع الزوائــد288/7 إســناده صحيــح. وضعفــه األلبــاين.
مســلم  عنــد  أخــرى  بصيغــة  وورد  رقــم )3641(،  البخــاري يف صحيحــه، حديــث  أخرجــه   )2(

.)1037( رقــم  حديــث 
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مقــرٌَّر يف نصــوص الشــريعة، فهــو يليهمــا يف الفضــل واملكانــة، إال أن ذلــك ال مينــع 
أن خيتــص ببعــض اخلصائــص عليهمــا أو بعــض األحــكام، وهــذا ممـّـا خصَّــه الشــارع 
بــه، واختــار هللا ســبحانه لــه ذلــك ﴿َورَبُـّـَك َيْلُــُق َمــا َيَشــاُء َوَيْتَــاُر﴾ ]ســورة 
القصــص: 68[،  فالطالــب الثالــث يف الصــف قــد يكــون األوَل يف بعــض املــواد.

وال شــك أن موقعــه ومــا قــدره هللا ممــا كان وممــا هــو كائــن، لــه أثــر يف ذلــك، 
فالــرابط واإلســراء والقبلــة األوىل وغريهــا ممــا يتضــح لنــا يف هــذا البحــث إبذن هللا 
تعــاىل، خصائــص متيــز هبــا املســجد األقصــى عمــا عــداه مــن البقــاع واملســاجد، 

وهــذا مــا ســنوضحه يف هــذا البحــث إبذن هللا تعــاىل.
وكــذا فــإن ملدينــة بيــت املقــدس والشــام عامــة خصائــَص عــن غريهــا مــن البقــاع، 
ولكــن لــن أحتــدث يف هــذا البحــث عــن خصائــص بيــت املقــدس والشــام -وهــي 
كثــرية- وإمنــا ســأقصر البحــث علــى الفضائــل اخلاصــة ابملســجد األقصــى عــن 
املســجدين، وأرجــئ البحــث يف خصائصــه املشــرتكة مــع املســجدين، وخصائــص 

بيــت املقــدس والشــام إىل أحبــاث أخــرى.
وسوف أتناول هذا املوضوع من خالل متهيد، ومبحثني أساسيني وخامتة.

التمهيد: تعريف ابملسجد األقصى املبارك.
املســجدين،  عــن  وفضائلــه  األقصــى  املســجد  خصائــص  األول:  املبحــث 

خصائــص. ســبع  وذكــرت 
املســجدين،  دون  األقصــى  ابملســجد  اخلاصــة  األحــكام  الثــاين:  املبحــث 

مســائل. أربــع  وذكــرت 
واخلامتة: ضمنتها أهم نتائج البحث.
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متهيد: تعريف ابملسجد األقصى
املطلب األول: تسمية املسجد األقصى ابألقصى، وِذْكُر بعض أسائه:

- األقصــى لغــًة: األبعــد)1(، واصطالًحــا: هــو املســجد املعــروف يف مدينــة القــدس، 
وقــد بـُـي علــى ســفح اجلبــل.

- وُيســّمى بيــت املْقــِدس، وضبــط »املقــدس« ابلتخفيــف أو التثقيــل فاملْقــدس: 
ابلتخفيــف، املــكان الــذي يتطهــر فيــه مــن الذنــوب، والـــُمقدَّس: علــى إضافــة 

املوصــوف إىل الصفــة البيــت الـــُمقدَّس أي البيــت الـــُمطهَّر)2(.
- وُيســمَّى األقصــى؛ لبعــد مــا بينــه وبــني املســجد احلــرام، ولكونــه أبعــد مســجد 
عــن أهــل مكــة يف األرض يُعظَّــم ابلــزايرة، ويُقصــد بزايرتــه األجــر، وقيــل لبعــده عــن 

األقــذار واخلبائــث)3(.
- وأشــار بعــض أهــل العلــم: أنَّ املــراد أنــه أقصــى؛ أي أبعــد البقــاع املباركــة عــن 
بعضها، وال شك أن ذكر املسجد األقصى جاء قبل اهلجرة أي قبل بناء املسجد 
النبوي، فهو إشارة وبيان إىل أنه سيكون مسجًدا ذا خصوصية أقرب إىل املسجد 

احلــرام مــن املســجد األقصــى، فهــو أبعــد املســاجد الثالثــة عــن بعضهــا)4(.
وهــو اليــوم بعيــُد املنــال؛ لوقوعــه حتــت االحتــالل، وهــو ُمْقَصــى وُمبـَْعــد عــن 
ِمــن حيــُث إمكانيــُة إعمــارِه وترميمــه وإحيائــه بعبــادة  أخويــه مــن وجــوه عــدة، 

املســلمني فيــه مبــا ميارســه الـــُمحتلُّون اليهــود مــن ظلــم وعــدوان وحصــار.
املســجد  علــى  ُتطلــق  امًســا  )5( ســبعَة عشــر  الزَّرْكشــيُّ فقــد ذكــر  أمســاؤه  وأمَّــا 

أشــهرها:  مــن  األقصــى، 

انظر املعجم الوسيط مادة )قصى، أقصى(.  )1(
انظر: معاين القرآن- للزجاج )110/1(، والتفسري البسيط - للواحدي )331/2(.  )2(

اجلامع ألحكام القرآن - القرطيب 217/10، وانظر حتفة الراكع والســاجد أبحكام املســاجد   )3(
أليب بكــر اجلراعــي، ص320، اعتــى بــه فيصــل يوســف أمحــد العلــي، بطبعــة غــراس للنشــر 

والتوزيــع، ط3، 1433ه -2012م.
انظر: حتفة الراكع والساجد أبحكام املساجد،، ص320.  )4(

انظــر:  الزركشــي، حممــد بــن عبــد هللا- إعــالم الســاجد أبحــكام املســاجد، حتقيــق أبــو الوفــا   )5(
القاهــرة 2010م، ص )277(. األوقــاف،  املراغــي، منشــورات وزارة 
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1. املســجد األقصــى: وقــال إمنــا قيــل لــه ذلــك؛ ألنــه أبعــد املســاجد الــي تــزار 
ويبتغــى هبــا األجــر مــن املســجد احلــرام.

2. بيــت الـــَمْقِدس: بفتــح امليــم وإســكان القــاف ابلتخفيــف أي املــكان الــذي 
ــر فيــه مــن الذنــوب. يُطهَّ

3. البيــت الـــُمقدَّس: بضــم امليــم وفتــح القــاف والــدال املشــددة أي الـــُمَطهَّر، 
مــن األصنــام. وتطهــريه: خلــوه 

4. مســجد إيليــاء، وقيــل معنــاه: بيــت هللا، وروي عــن كعــب األحبــار أنــه كــره أن 
يســمى بيــت املقــدس بـــ »إيليــاء«، وقــد حكــى ذلــك الواســطي يف »فضائلــه«، 

ــُمقدسة وأييت اإلشــارة إليهــا)1(. وكثــرٌي مــن أمسائــه تضــاف إىل اســم املدينــة الـ
5. وأمــا مدينــة القــدس أو بيــت املقــدس فقــد قــال ابــن حجــر يف »الفتــح«: ولِبيــت 
املقدس عدة أمساء تقرب من عشــرين وأوصلها اجلراعي يف حتفة الراكع والســاجد 
إىل اثنــني وعشــرين امسًــا منهــا بعــض مــا ذكــرانه آنًفــا مــن أمســاء للمســجد، حيــث 
تطلــق علــى املدينــة مثــل بيــت املقــدس، والبيــت املقــدس، وإيليــاء ابملــد والقصــر 
وحبذف الياء األوىل، الُقْدس، القُدس، وشــلم، شــالم، َســِلَم، أوري ســلم، محورة، 
بيــت إيــل، ومصــروث، وكرشــيال، يبــوس، مدينــة الســالم، أورشــليم، أورو ســامل«)2( 
وغريهــا، وقــد بــنّي العلمــاء هــذه األمســاء، ومــن مســى املدينــة بــكل اســم، وســبب 

التســمية، وليــس هــذا حمــل تفصيلهــا.
املطلب الثاين: التعريف حبقيقة املسجد األقصى ومساحاته:

يظــن بعــض النــاس أن املســجد األقصــى املبــارك هــو بنــاء قبــة الصخــرة املشــرفة، 
الرجــال  مصلــى  أو  القبلــي  املســجد  هــو  األقصــى  املســجد  أن  آخــرون  ويظــن 
 ،) اخلطــاب  بــن  عمــر  بنــاه  الــذي  اليــوم  يعــرف  )كمــا  اجلامــع  املصلــى  أو 
فتــكاد تكــون حقيقــة املســجد األقصــى املبــارك غــري واضحــة يف أذهــان كثــري مــن 
املســلمني، مــا حــدوده؟ وعلــى مــاذا يشــتمل؟ ممــا يقتضــي التوضيــح والتنويــه، وهــذا 
اخللــل يف حتديــد املســجد األقصــى ليــس جديــًدا، حيــث يقــول ابــن تيميــة: »فــإن 

انظر: الزركشي- إعالم الساجد أبحكام املساجد، ص279-277.  )1(
 )78 /  3( البخــاري  شــرح صحيــح  البــاري  فتــح  بــن حجــر-   أمحــد  العســقالين،  انظــر:   )2(

.337-335 ص  للجراعــي،  والســاجد،  الراكــع  حتفــة  وانظــر  ومابعدهــا، 
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املســجد األقصــى اســم جلميــع املســاجد الــي بناهــا ســليمان عليــه الســالم؛ أي 
جددهــا، وهــو كل مــا دار عليــه الســور، وقــد صــار بعــض النــاس يســمي األقصــى 
املصلــى الــذي بنــاه عمــر ابــن اخلطــاب  يف مقدمــة املســجد األقصــى أي يف 

جــزء مــن مســاحته)1(.
فاملســجد األقصــى املبــارك يف التاريــخ وإىل يومنــا هــذا هــو كل مــا دار عليــه 
الســور، ولــه عــدد مــن األبــواب تبلــغ مخســة عشــَر اباًب، منهــا عشــرٌة مفتوحــة، 
ومخســة مغلقــة)2(، وداخــل املســجد – داخــل األســوار- هنــاك املصلــى القبلــي 
ومســجد قبــة الصخــرة واملصلــى املــرواين وغريهــا، وفيــه مواقــع ومقــرات ومســاطب 
وآابر، وســبل للمــاء وأروقــة، وأبنيــة، وحنــو عشــر قبــاب وســاحات، وأربــع مــآذن 
ودور لتعلــم احلديــث والقــرآن، وجممــوع مســاحته بــكل مــا فيــه مئــٌة وأربعــٌة وأربعــون 
دومنـًـا؛ أي مئــٌة وأربعــٌة وأربعــون ألــف مــرٍت مربــٍع، وهــو بذلــك كان أكــرب املســاجد 
الثــالث الــي تشــد إليهــا الرحــال - املســجد احلــرام واملســجد النبــوي واملســجد 
األقصــى- قبــل إجــراء التوســعات علــى احلرمــني الشــريفني – احلــرام والنبــوي - 
بعــد الثمانينــات مــن القــرن املاضــي، وهــو األمــر املتوقــف بشــأن املســجد األقصــى 
املبــارك؛ بســبب وجــود االحتــالل الصهيــوين اليهــودي الغاشــم، الــذي حيــول دون 
الرتميــم واإلصــالح، فضــاًل عــن التوســعة والبنــاء، ولقــد كان اســتحباب صــالة 
العيــد فيــه عنــد الشــافعية؛ كحــرم مكــة علــى الصــالة يف الفــالة؛ لســعته، وأمــا 
املســجد النبــوي فــكان صغــريًا، وكانــت الصــالة لذلــك تفضــل يف الفــالة علــى 

الصــالة فيــه مــن أجــل الســعة)3(.

ابن تيمية، أمحد- جمموع فتاوى، دار ابن حزم بريوت، ط4، 2011م، ج11/27 وما بعدها.  )1(
الشــمايل  الســور  علــى  الثالثــة  وهــذه  والعتــم،  وحطــة،  األســباط،  هــي  املفتوحــة  واألبــواب   )2(
للمســجد، وابب املغاربــة، والغوامنــة،  واحلديــد، واملطهــرة، الغطانــني، السلســلة، وهــذه تقــع 
علــى الســور الغــريب للمســجد، وكل هــذه األبــواب يدخــل منهــا املســلمون إال ابب املغاربــة 
الــذي صــادر احملتلــون مفاحتــه ومنعــوا املســلمني مــن الدخــول منــه، واملغلقــة هــي البــاب الثالثــي، 

املــزدوج، املفــرد، الرمحــة، اجلنائــز، وهــذه تقــع يف الســور الشــرقي واجلنــويب.
انظــر حتفــة الراكــع والســاجد أبحــكام املســاجد، ص139 النــووي، حيــى بــن شــرف- املنهــاج   )3(

شــرح صحيــح مســلم 346/9.
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وجتــدر اإلشــارة إىل أن املســجد األقصــى املبــارك ميكــن أن يتســع خــارج حــدود 
الســور إذا اقتضــت احلاجــة، ويكــون ذلــك كلــه املســجد األقصــى، كمــا هــو احلــال 
يف املســجد النبــوي الــذي هــو اآلن يــكاد يكــون علــى كامــل مســاحة مركــز املدينــة 
املنــورة املأهولــة يف عهــد رســول هللا ، وكذلــك املســجد احلــرام الــذي هــو اآلن 
عشــرات أضعــاف مــا كان عليــه يف عهــد رســول هللا ، والراجــح عنــد العلمــاء 
أّن هــذا كلــه مســجد حــرام ومســجد نبــوي، واســتدلوا أبن عمــر وعثمــان وســعا 
ابملســجد وكان الصحابــة -رضــوان هللا عليهــم- يصلــون علــى امتــداد الصــف 
ابلتوسعة ويقدمون الصف األول فيها على الصفوف التالية يف أصل املسجد... 
فــدل علــى أن للــزايدة حكــَم األصــل. وورد يف ذلــك أحاديــث ضعــاف كلهــا، منهــا 
مــا روى أبــو هريــرة  مرفوعــاً قــال: »لــو زيــد يف هــذا املســجد مــا زيــد لــكان 
الــكل  مســجدي« الراجــح هــو مــا ذهــب إليــه أكثــر العلمــاء مــن أن كل مــا 
يضــاف إىل املســجد؛ فلــه حكمــه، وكذلــك املســجد األقصــى ميكــن أن يتســع 
خلــارج احلــدود احملــددة ابلســور، فــكل املدينــة هلــا حــظ مــن الربكــة والقداســة، وهللا 
تعــاىل أعلــم، وهــي بذلــك هلــا نفــس احلكــم مــن وجــوب احلفــاظ عليهــا والدفــاع 
عنهــا، وعــدم جــواز الرضــى جبــزء منهــا وإضاعــة جــزء، أو املســاومة عليهــا وعلــى 

حــق املســلمني هبــا وكل فلســطني.
املطلب الثالث: هل يطلق على املسجد األقصى حرم أم ال؟

يذهــب كثــري مــن النــاس ال ســيما يف فلســطني إىل إطــالق اســم احلــرم علــى 
املســجد األقصــى املبــارك، أو يســمونه اثلــث احلرمــني، وكذلــك علــى املســجد 
اإلبراهيمــي يف اخلليــل، أمــا تســمية اثلــث احلرمــني إن كان مبعــى أنــه يلــي احلرمــني 
النصــوص كمــا  أيدتــه  معــى صحيــح،  فهــذا  يكــون حرًمــا  أن  دون  املكانــة  يف 
ســنرى، وإن كان هــذا اإلطــالق ليــس صحيًحــا مــن الناحيــة اللغويــة، إذ األصــح 
أن نقــول اثلــث املســاجد وليــس املســجدين وال احلرمــني، وأمــا إذا قصــد بذلــك 
أنــه حــرم اثلــث، وابلتــايل إطــالق اســم حــرم علــى املســجد األقصــى فهــذا غــري 
صحيــح مــن الناحيــة الفقهيــة ابتفــاق العلمــاء، ومــن الناحيــة اللغويــة كمــا تبــني، 
واألصــح أن نقــول أبنــه اثلــث مســجد يف األرض مــن حيــث املكانــة والشــأن، أو 
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اثلــث املســاجد، وهــو اثين مســجد مــن حيــث األقدميــة يف اختــاذ مســاجد لعبــادة 
هللا تعــاىل يف األرض، كمــا جــاءت بذلــك النصــوص، وقــال شــيخ اإلســالم ابــن 
تيميــة: »وليــس البيــت املقــدس مــكااًن يســمى حرًمــا وال برتبــة اخلليــل)1( أيًضــا؛ أي 

ال تســمى حرًمــا، وال بغــري ذلــك مــن البقــاع إال ثالثــة أماكــن:
- األول: حرم مكة شرفها هللا تعاىل، وهو حرم ابتفاق املسلمني.

- الثــاين: حــرم النــيب  ) املدينــة( مــن عــري إىل ثــور بريــد يف بريــد)2(، فــإن هــذا 
حــرم عنــد مجهــور العلمــاء؛ مالــك والشــافعي وأمحــد، وفيــه أحاديــث مســتفيضة عــن 

النــيب  وقــد صححهــا كثــري مــن العلمــاء. 
- الثالــث: ُوّج، وهــو واٍد يف الطائــف، فــإن هــذا ورد فيــه حديــث رواه أمحــد 
يف »مســنده« وليــس يف الصحــاح، وهــذا حــرم عنــد الشــافعي؛ العتقــاده صحــة 
احلديــث، وليــس حرًمــا عنــد أكثــر العلمــاء، وأمحــد ضعــف احلديــث املــروي يف 
مســنده فلــم أيخــذ بــه، وأمــا ســوى ذلــك مــن األماكــن فليــس حرًمــا عنــد أحــد مــن 

علمــاء املســلمني)3(.
وذلــك أّن تســمية حــرم أمــٌر توقيفــي يرتبــط بوجــود النصــوص الدالــة علــى ذلــك، 
فهــي ليســت اجتهاديــة، كمــا أن تســمية حــرم هلــا مدلــوالت خاصــة، ويرتتــب 
عليهــا أحــكام شــرعية – حــاًل وحرمــة – فاحلــرم مــا حــرم هللا صيــده ونباتــه ولقطتــه. 
ومــع ذلــك فإنــه ال يفهــم ممــا ســبق أتثيــم مــن يســمي املســجد األقصــى حرًمــا، وهــو 
لفــظ ذائــع علــى ألســنة النــاس وال يــراد يف أذهاهنــم مدلوالتــه الفقهيــة، فــال حــرج يف 
التســمية وهذا الذي أوضحته هنا؛ لبيان أن أحكام احلرم ال جتري على املســجد 

األقصــى املبــارك مثــل حتــرمي الصيــد واللقطــة.

ويقصــد بذلــك املســجد اإلبراهيمــي فإنــه ال يســمى حرًمــا، وكثــري مــن أهلنــا يف فلســطني يقولــون   )1(
احلــرم اإلبراهيمــي – والصحيــح أن نقــول املســجد اإلبراهيمــي.

الربيد = وحدة قياس مقدارها 22 كيلومرت تقريًبا.  )2(
فتــاوي ابــن تيميــة 13/27، وحتفــة الراكــع والســاجد، للجراعــي، ص333-334. صحيــح   )3(
مســلم بشــرح النووي113/9ومــا بعدهــا، انظــر فتــح البــاري 565/4 ومــا بعدهــا وقــد عنــون 

البخــاري يف كتــاب فضائــل املدينــة اباًب مســاه ابب حــرم املدينــة.
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املبحث األول: خصائص املسجد األقصى.
اخلصيصة األول: القبلة األول للمسلمني.

فاملسجد األقصى هو أول قبلة قصدها املسلمون وتوجهوا إليها يف صالهتم، 
وهــذا مــا تؤيــده النصــوص وعليــه عامــة أهــل العلــم، فعندمــا نتكلــم عــن املســجد 
األقصــى أنــه قبلــة املســلمني األوىل فهــي قداســة ووجهــة ابقيــة وقبلــة منســوخة، 
فهــو رمــز مــن رمــوز األمــة املكانيــة، وجامــع كلمتهــا، وموطــن مــن مواطــن وحدهتــا، 
فاألمــة مهمــا اختلفــت فيهــا اآلراء والتوجهــات؛ فهــي تلتقــي علــى أشــياء موحــدة 
وعلــى  تعــاىل،  وحدانيــة هللا  علــى  االلتقــاء  مقدمتهــا  يف  لكلمتهــا  وجامعــة  هلــا 
الشــهادة حملمــد  ابلرســالة، مث االجتــاه إىل قبلــة واحــدة، وقــد كانــت هــذه القبلــة 
أواًل إىل املســجد األقصــى املبــارك، وهــي بعــد حتويلهــا إىل املســجد احلــرام ال ترفــع 
القداســة والرمزيــة عــن املســجد األقصــى وشــد األنظــار إليــه، وبقائــه مــن املواطــن 

الــي جيــب أن جتتمــع األمــة عليهــا.
والدليــل علــى كــون املســجد األقصــى هــو قبلــة املســلمني األوىل مــا أخرجــه 
قــال:  بــن عــازب رضــي هللا عنهمــا  الــرباء  مــن حديــث  البخــاري يف صحيحــه 
»كان رســول هللا  صلــى حنــو بيــت املقــدس ســتة عشــر أو ســبعة عشــر شــهرًا، 
وكان رســول هللا  حيــب أن يوجــه إىل الكعبــة فأنــزل هللا: ﴿قَــْد نـَــَرٰى تـََقلُّــَب 
ــَماِء﴾ ]ســورة البقــرة: 144[، »فتوجــه حنــو الكعبــة، فصلــى مــع  َوْجِهــَك يف السَّ
النــيب  رجــل)1( مث خــرج بعدمــا صلــى، فمــر علــى قــوم مــن األنصــار يف صــالة 
العصــر يصلــون حنــو بيــت املقــدس فقــال هــو يشــهد أنــه صلــى مــع رســول هللا 
 وأنــه توجــه حنــو الكعبــة فتحــرف القــوم حــى توجهــوا حنــو الكعبــة)2(«. وأخــرج 
البخــاري ومســلم وغريمهــا أيًضــا مــن حديــث عبــد هللا بــن عمــر رضــي هللا عنهمــا 
قــال: »بـَيـَْنَمــا النَّــاُس ِبُقبَــاٍء يف َصــاَلِة الصُّْبــِح ِإْذ َجاَءُهــْم آٍت فـََقــاَل: ِإنَّ َرُســوَل اللَِّ 
 قَــْد أُنْــزَِل َعَلْيــِه اللَّيـْلَــَة قــُـْرآٌن، َوقَــْد أُِمــَر َأْن َيْســتـَْقِبَل اْلَكْعبَــَة فَاْســتـَْقِبُلوَها، وََكانَــْت 

ــاِم فَاْســَتَداُروا ِإىَل اْلَكْعبَــِة«)3(. ُوُجوُهُهــْم ِإىَل الشَّ
هو عبادة بن بشر  على الراجح، انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري135/1  )1(

صحيح البخاري حديث رقم/399 ، كتاب الصالة،، ابب التوجه حنو القبلة حيث كان.  )2(
صحيح البخاري حديث رقم )403( وله آخران عدة يف البخاري، وصحيح مسلم حديث رقم )526(.  )3(
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بشــأهنا  الصحيــح  فلعــل  املكــي  العهــد  أمــا  املــدين،  العهــد  مــن  املــدة  وهــذه 
  أنــه عليــه الســالم كان أيًضــا خالهلــا يتوجــه إىل بيــت املقــدس، ولكــن كان
يصلــي فيجعــل الكعبــة بينــه وبــني بيــت املقــدس فكأمنــا توجــه إليهمــا مًعــا، فلمــا 
كانــت اهلجــرة إىل املدينــة تعــذر اجلمــع بينهمــا فتوجــه إىل بيــت املقــدس مــع رغبتــه 
-عليــه الصــالة والســالم- أن يكــون توجهــه إىل الكعبــة خمالفــة لليهــود، فأنــزل هللا 
ــَماِء، فـََلنـَُولِّيـَنَّــَك ِقبـْلَــًة تـَْرَضاَهــا، فــَـَولِّ  تعــاىل: ﴿قَــْد نــَـَرٰى تـََقلُّــَب َوْجِهــَك يف السَّ
ــْم﴾ ]ســورة  ــْم فـََولُّــوا ُوُجوَهُك ــا ُكنُت ــُث َم َــَراِم، َوَحْي ــْطَر اْلَمْســِجِد احْل ــَك َش َوْجَه
البقــرة: 144[، يقــول ابــن كثــري: »وحاصــل األمــر أنــه قــد كان رســول هللا  أمــر 
ابســتقبال صخــرة بيــت املقــدس، فــكان مبكــة يصلــي بــني الركنــني فتكــون بــني يديــه 
الكعبــة وهــو مســتقبل صخــرة بيــت املقــدس، فلمــا هاجــر إىل املدينــة تعــذر اجلمــع 
بينهمــا فأمــره هللا تعــاىل ابلتوجــه إىل بيــت املقــدس، قالــه ابــن عبــاس واجلمهــور«)1(.

وخالصــة القــول أن هللا ســبحانه قــد ميــز املســجد األقصــى املبــارك أبن جعلــه 
أول قبلــة للمســلمني مــع وجــود الكعبــة، حــى جــاء األمــر بعــد اهلجــرة إىل املدينــة 
بنحــو ســتة عشــر أو ســبعة عشــر شــهرًا بتحويــل القبلــة إىل الكعبــة؛ تلبيــة لرغبــة 
وكان هللا  وتعــاىل،  ســبحانه  أرادهــا هللا  رابنيــة  وحتقيًقــا حلكمــة    رســول هللا 
جــل شــأنه قــادرًا علــى توجيــه رســوله إىل الكعبــة ابتــداًء، ولكــن حكمتــه تعــاىل 
اقتضــت هــذا الربــط بــني القبلتــني، وإثبــات هــذه املكانــة لبيــت املقــدس، فهــي 
مكانــة مســتمرة دائمــة وخصيصــة هلــذا املســجد دون ســواه، ولعــلَّ مــن احلكــم الــي 

نتلمســها يف كــون املســجد األقصــى هــو القبلــة األوىل للمســلمني:
1-أنَّ مفهــوم القبلــة وفكرهتــا الــي تعــي التوجــه إىل الشــيء ابٍق يف حــق املســجد 

األقصــى، وأن نســخ التوجــه إليــه يف الصــالة وحتولــه إىل املســجد احلــرام.
2- ولعل يف جعله قبلًة فرتًة، إشارًة إىل أنه سيكون قبلة اهتمام املسلمني األوىل 
يف عصــور كثــريٍة، إذ ســيكون موطــن التدافــع والصــراع بــني احلــق والباطــل، وكونــه 

األشــد احتياًجا للمســلمني.

ابــن كثــري: تفســري القــرآن العظيــم، 221/1، وانظــر: املعــاين احلســان يف تفســري القــرآن- عمــر   )1(
االشــقر، 191-190/1
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، وموطــن  األقصــى مســرى رســول هللا  املســجد  الثانيــة:  اخلصيصــة 
األنبيــاء قبلــه. فاملســجد األقصــى وبيــت املقــدس موضــع بعثــة عــدد مــن األنبيــاء 
ودار إقامتهــم، فقــد كان بيــت املقــدس داير يعقــوب، فهــو ســكن انبلــس قبــل أن 
يهاجــر إىل مصــر، حــى قيــل أنــه هــو الــذي بــى املســجد األقصــى بعــد أن بــى 
إبراهيــم الكعبــة أبربعــني ســنة، وفيهــا كان ُملــك داود وســلميان مــن بعــده، وكانــت 
متعبــد مــرمي، وحمــراب زكــراي، وهبــا ميــالد املســيح، وحيــى عليهــم مجيعــاً الصــالة 

والســالم، فــكل هــذا متكــني لأنبيــاء الصاحلــني يف هــذه األرض املباركــة.
  حيث ُأســري به ، فاملســجد األقصى وبيت املقدس مســرى رســول هللا
  مــن املســجد احلــرام إليــه، وصلــى بــه يف األنبيــاء إماًمــا، وقــد دخلــه رســول هللا
مــع جربيــل بعــد أن ربــط الــرباق يف احلائــط الــذي كان يربــط بــه األنبيــاء، وصلــى 
فيــه ركعتــني إماًمــا)1(، وقــد ذكــر القــرآن الكــرمي حادثــة اإلســراء بقولــه ســبحانه: 
اْلَمْســِجِد  ِإَل  احْلَــَراِم  اْلَمْســِجِد  ِمــَن  لَْيــاًل  ِبَعْبــِدِه  َأْســَرٰى  الَـّـِذي  ﴿ُســْبَحاَن 
ــِميُع اْلَبِصــرُي﴾ ]ســورة  اأْلَْقَصــى الَّــِذي اَبرَْكنَــا َحْولَــُه لُِنرِيَــُه ِمــْن آَيتِنَــا ِإنَّــُه ُهــَو السَّ
  االســراء: 1[، وجــاءت أحاديــث نبويــة كثــرية تبينهــا وتشــري إىل وصــف النــيب
لبيــت املقــدس لقريــش عندمــا طلبــوا ذلــك برهــااًن علــى صدقــه  منهــا: أن أَبُــو 
  َّْعــُت النَّــيب ُ َعنـُْهَمــا- قَــاَل مسَِ ْعــُت َجابِــَر بْــَن َعْبــِد اللَِّ -َرِضــَي اللَّ َســَلَمَة قــال مسَِ
ُ يل بـَْيــَت اْلَمْقــِدِس َفَطِفْقــُت  بـَْتــِي قـَُريْــٌش ُقْمــُت يف احلِْْجــِر َفَجلَّــى اللَّ ــا َكذَّ يـَُقــوُل َلمَّ
ُأْخربُُهــْم َعــْن آاَيتِــِه َوَأاَن أَْنظُــُر ِإلَْيــِه«)2(، وَعــْن َعاِئَشــَة -َرِضــَي اللَّ َعنـَْهــا- قَالَــْت: 
ــا ُأْســرَِي اِبلنَّــيبِّ  ِإىَل اْلَمْســِجِد األَْقَصــى َأْصبَــَح يـََتَحــدَُّث النَّــاُس ِبَذلِــَك،  »َلمَّ
قُــوُه، َوَســَعْوا ِبَذلِــَك ِإىَل َأيب َبْكــٍر  فـََقالُــوا:  فَاْرتَــدَّ اَنٌس ممَّــْن َكانـُـوا آَمنُــوا بِــِه َوَصدَّ
َهــْل لَــَك يف َصاِحبِــَك؟ يـَْزُعــُم أَنَّــُه ُأْســرَِي بِــِه يف اللَّْيــِل ِإىَل بـَْيــِت اْلَمْقــِدِس، قَــاَل: أََو 
قَــاَل َذلِــَك؟ قَالُــوا: نـََعــْم، قَــاَل: لَئِــْن َكاَن قَــاَل َذلِــَك َلَقــْد َصــَدَق، قَالُــوا: َوُتَصدِّقُــُه أَنَّــُه 
َذَهــَب اللَّيـْلَــَة ِإىَل بـَْيــِت اْلَمْقــِدِس، َوَجــاَء قـَْبــَل َأْن ُيْصبِــَح؟ قَــاَل: نـََعــْم، ِإيّنِ أُلَصدِّقُــُه 
ــَي  ــَماِء يف ُغــْدَوٍة أَْو َرْوَحــٍة، فَِلَذلِــَك مسُِّ مبَــا ُهــَو أَبـَْعــُد ِمــْن َذلِــَك: ُأَصدِّقُــُه خِبَــرَبِ السَّ

انظر تفسري القرطيب، 105/10. /19  )1(
صحيح البخاري، حديث رقم )4433(.  )2(
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 )1(. دِّيــَق«. َلْفــُظ َحِديــِث َأيب َعْبــِد اللَِّ أَبـُـو َبْكــٍر الصِّ
وَعــْن أَنَــِس بْــِن َمالِــٍك َأنَّ َرُســوَل اللَِّ  قَــاَل: »أُتِيــُت اِبْلبـُــرَاِق َوُهــَو َدابَـّـٌة 
أَبـْيَــُض َطِويــٌل فـَــْوَق احلَِْمــاِر َوُدوَن اْلبـَْغــِل َيَضــُع َحافِــَرُه ِعْنــَد ُمنـْتـََهــى َطْرفِــِه، قَــاَل: 
فـَرَِكبـْتُــُه َحــىَّ أَتـَْيــُت بـَْيــَت اْلَمْقــِدِس، قَــاَل: فـََرَبْطتُــُه اِبحْلَْلَقــِة الَّــِي يـَْربِــُط بِــِه اأْلَنِْبَيــاُء، 
قَــاَل: مُثَّ َدَخْلــُت اْلَمْســِجَد، َفَصلَّْيــُت ِفيــِه رَْكَعتـَــنْيِ، مُثَّ َخَرْجــُت، َفَجــاَءين ِجرْبِيــُل 

إبِِاَنٍء ِمــْن مَخْــٍر َوِإاَنٍء ِمــْن لَــَنٍ فَاْختــَـْرُت اللَّــَنَ فـََقــاَل ِجرْبِيــُل اْختــَـْرَت اْلِفطْــَرَة ...«)2(
وال شــك أن اختيار هللا -ســبحانه وتعاىل- للمســجد األقصى ليكون مســرى 
نبيه  هو اصطفاء من هللا هلذه البقعة، وهو فضل خصَّ هللا تعاىل به املسجد 
األقصــى، وال ســيما أنــه رافــق هــذه الرحلــة مــن الكرامــات واللطائــف مــا جعــل 
وصــف املســرى واالعتــداد بــه وصًفــا مالزًمــا للمســجد األقصــى املبــارك، بــل هلــذه 
البقعــة املباركــة بشــكل عــام، وهــو رابط وثيــق هلــذه األرض املباركــة ابملســجد احلــرام، 
وتوأمــة رابنيــة بــني املســجد األقصــى املبــارك واملســجد احلــرام، وهــو رســالة مــن هللا إىل 
عبــاده املؤمنــني إببقــاء هــذا الــرابط بينهمــا، ولــزوم كوهنمــا حتــت يــد املســلمني مًعــا، 
ولذلــك ســارع املســلمون إىل فتــح بيــت املقــدس، يف أول فرصــة أتيحــت، وال شــك 
أن هــذه امليــزة بعــد ســلطان األنبيــاء علــى هــذه األرض املباركــة ومتكنهــم منهــا، تعــد 
إيــذااًن مــن احلــق -جــل شــأنه- بوراثــة النــيب  لأنبيــاء، وهــي دليــل علــى وراثــة هــذه 
األمة لأمم السابقة، وقد ورد يف اإلسراء واملعراج نصوص يف الكتاب والسنة، وقد 

نقلنــا آيــة اإلســراء، ونكتفــي مبــا ســبق ذكــره مــن األحاديــث أيًضــا.
اخلصيصــة الثالثــة: أنــه خــص ابلبكــة ومــا حولــه كمــا خــص املســجد احلــرام 

واملســجد النبــوي ابحلرمــة
فاملســجد احلــرام واملســجد النبــوي ُوِصَفــا ابحلرمــة، وبذلــك حــرم قطــع شــجرمها 
أو نباهتمــا واصطيــاد صيدمهــا والتقــاط لقطتهمــا، وليــس للمســجد األقصــى هــذا 
الوصــف وال هــذه اخلصيصــة -حرمــة صيــده وشــجره- كمــا أوضحنــا يف املقدمــة، 

الذهــيب حديــث صحيــح اإلســناد ومل  رقــم )4407( وقــال  رواه احلاكــم )3/81( حديــث   )1(
رقــم ) 680(. للبيهقــي حديــث  النبــوة  مــن دالئــل  البيهقــي  خيرجــاه، وأخرجــه 

صحيح مسلم، حديث رقم )162(.  )2(
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ولكــن ابملقابــل فــإن حــدود احلــرم حمــدودة وضيقــة -مكــة ومــا حوهلــا وكذلــك 
املدينــة- بينمــا املســجد االقصــى وإن مل يوصــف ابحلــرم وليــس لشــجره ونباتــه 
ولقطتــه وصيــده مــن احلرمــة مــا للحرمــني، إال أن املســجد األقصــى وصــف ابلربكــة 
بــالد الشــام كلهــا بقاًعــا مباركــة، ومصــدر  أكثــر مــع مــا حولــه، حــى جعلــت 
بركتهــا املســجد األقصــى املبــارك، ومــا ذكــرْت هــذه األرض إال ونســبْت للربكــة 
أو القداســة، واآلايت واألحاديــث الــي تــدل علــى بركــة املســجد األقصــى وبيــت 

املقــدس بــل كل بــالد الشــام كثــرية، منهــا:
- قــال تعــاىل ﴿ُســْبَحاَن الَـّـِذي َأْســَرٰى ِبَعْبــِدِه لَْيــاًل ِمــَن اْلَمْســِجِد احْلَــَراِم ِإَل 
ــِميُع  ُهــَو السَّ ِإنَـّـُه  ِمــْن آَيتِنَــا  لُِنرِيَــُه  َحْولَــُه  الَـّـِذي اَبرَْكنَــا  اأْلَْقَصــى  اْلَمْســِجِد 

 ]1 االســراء:  ]ســورة  اْلَبِصــرُي﴾ 
- قــال تعــاىل: ﴿َوجَنَّيـْنَــاُه َوُلوطًــا ِإَل اأْلَْرِض الَّــِي اَبرَْكنَــا ِفيَهــا ِلْلَعاَلِمــنَي﴾ ]ســورة 
األنبيــاء: 71[، والضمــري يف جنينــاه عائــد إىل ســيدان إبراهيــم -عليــه الســالم- أي 

ــي إليهــا هــي فلســطني. احلديــث عنــه يف اآلايت الســابقة، واألرض الــي جنُِّ
- وقــال تعــاىل: ﴿َوِلُســَلْيَماَن الّرِيــَح َعاِصَفــًة جَتْــِري أبَِْمــرِِه ِإَل اأْلَْرِض الَّــِي اَبرَْكنَــا 

ِفيَهــا وَُكنَّــا بِــُكلِّ َشــْيٍء َعاِلِمــنَي﴾ ]ســورة األنبيــاء: 81[
»وكل هــذه اآلايت قــال العلمــاء أبن املقصــود ابألرض الــي ابركنــا فيهــا بيــت 
املقــدس أو الشــام)1(، ومركــز الربكــة يف كل ذلــك هــو املســجد األقصــى ومــا حولــه 

ينــال مــن الربكــة بقــدر القــرب منــه«.
- وقــال تعــاىل علــى لســان موســى عليــه الســالم: ﴿َي قـَــْوِم اْدُخلُــوا اأَلْرَض 
ــرِيَن﴾  ــوا َخاِس ــْم فـََتنَقِلُب ــى َأْداَبرُِك ــدُّوا َعَل ــْم َواَل تـَْرَت ــَب الّلُ َلُك ــَة الَّــِي َكَت َس املَُقدَّ

املائــدة: 21[ ]ســورة 
يكــون يف  مــا  القــرآن أرضهــا ابلربــوة ذات اخلصوبــة وهــي أحســن  - ووصــف 
النبــات، وماَءهــا ابملعــني اجلــاري، قــال تعــاىل: ﴿َوَجَعْلنَــا ابْــَن َمــْرمَيَ َوُأمَّــُه آيَــًة 
َوآَويـَْنامُهَــا ِإَل رَبـْــَوٍة َذاِت قــَـَراٍر َوَمِعــنٍي﴾ ]ســورة املؤمنــون: 50[ »قــال الضحــاك 
وقتــادة: وهــو بيــت املقــدس قــال ابــن كثــري: وهــو األظهــر«)2(، قــال أبــو هريــرة: 

تفسري ابن كثري 356/5، تفسري الطربي 81/8، اجلامع ألحكام القرآن 228/11.  )1(
تفسري ابن كثري 477/5  )2(
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الزمــوا هــذه الرملــة مــن فلســطني، فإهنــا الربــوة الــي قــال هللا تعــاىل فيهــا: ﴿َوآَويـَْنامُهَــا 
َــَراٍر َوَمِعــنٍي﴾«)1(. ْــَوٍة َذاِت قـ ِإَل رَبـ

وال شك أن بيت املقدس مبعى -املسجد األقصى- هو مركز الربكة ومنبعها 
وأن البــالد – بــالد الشــام – تســتمد بركتهــا منــه، فبقــدر قرهبــا تكــون بركتهــا، 
بثمارهــا وأشــجارها  الربكــة احلســية ابخلصــب؛  املقــدس، منهــا  بيــت  والربكــة يف 
وزيتوهنــا  وزيتهــا  فاكهتهــا  ولــذة  طقســها،  واعتــدال  مائهــا  وعذوبــة  وأهنارهــا، 
وخصوبــة مزارعهــا، فعلــى صغــر فلســطني وتقــارب مدهنــا إال أهنــا اشــتهرت بتنــوع 
زراعتهــا ومنتوجاهتــا ولذهتــا، وكــذا عمــوم بــالد الشــام)2(، وال شــك أن أكثــر هــذه 
الثمــار بركــة مــا كان يف ســاحة األقصــى مث يف مدينــة بيــت املقــدس وهكــذا ... 
وأمــا الربكــة املعنويــة: فبكوهنــا أرض األنبيــاء ومهبــط الوحــي، وفيهــا قبــور األنبيــاء 
ومراقــد الصاحلــني، وبكوهنــا عقــر دار املؤمنــني عنــد اشــتداد احملــن، وكوهنــا ومدائنهــا 
ثغــورًا، واإلقامــة هبــا رابط بــل جهــاد مــا اســتحضرت النيــة، فهــذه وغريهــا ممــا ســبق 
ذكــره مــن ميزاهتــا مؤشــرات بركتهــا املعنويــة مبــا حــوت مــن اخلــري والصــالح واجلهــاد.

ومــن بركتهــا أهنــا تلفــظ الطغــاة، وأهنــا يف هنايــة املطــاف ســيكون هبــا تصفيــة 
الوجــود اليهــودي العــدواين كمــا أخــربت بذلــك النصــوص الصحيحــة، وســوف 
نشــري إىل تفصيــل هــذه الفضائــل يف تفصيــالت البحــث، مث يف حبــث فضلــه مــع 

املســجدين، وفضــل بيــت املقــدس وبــالد الشــام.
ْعُت َرُسوَل اللَِّ  يقول: »اي طوىَب  - عن زيد بن اثبت األنصاري  قال: »مسَِ
للشــام، اي طــوىَب للشــام، اي طــوىَب للشــام- ويف روايــة اي طــوىب ألهــل الشــام- قالــوا: 
اي رســول هللا! ومِبَ ذلك؟ قال: تلك مالئكة هللا ابســطة أجنحتها على الشــام«)3(.

وال بــد مــن التأكيــد هنــا أنــه حيــث ذكــر الشــام يف األحاديــث تنصــرف أساًســا 
إىل املســجد األقصــى، ومنــه تتوســع الدائــرة، فهــو مركــز كل خــري وصــف للشــام، 
مــا مل يشــر ملنطقــة بعينهــا كذكــر دمشــق أو اللــد، وأن هــذا الــرابط املــربور والثبــات 

تفسري القرطيب 26/9.  )1(
شبري، حممد عثمان- بيت املقدس وما حوله، ص14 – 30.  )2(

أخرجــه أمحــد يف املســند )21606(، ســنن الرتمــذي )3954(.صححــه األلبــاين يف صحيــح   )3(
ســنن الرتمــذي حديــث رقــم )3945(
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املســتمر ألهلهــا رغــم شــدة احلــال وكثــرة التضييــق مــن العــدو الصهيــوين ممــا يضعــف 
األقــوايء، هلــو ضــرب مــن ضــروب بركــة هــذه البــالد وتوفيــق هللا تعــاىل ملــن اصطفاهم 

لسكناها. 
اخلصيصــة الرابعــة: أنــه مقــر الطائفــة املنصــورة يف آخــر الزمــان، وموئــل املؤمنني 

يف وقــت الفنت.
عــن أيب أمامــة  قــال: قــال رســول هللا : »ال تــزال طائفــة مــن أمــي علــى 
الديــن ظاهريــن لعدوهــم قاهريــن ال يضرهــم مــن خالفهــم وال مــن خذهلــم إال مــا 
أصاهبــم مــن ألواء حــى أيتيهــم أمــر هللا وهــم كذلــك« قالــوا: اي رســول هللا وأيــن 
هــم؟ قــال : »ببيــت املقــدس وأكنــاف بيــت املقــدس«)1(، وعنــد مســلم »ال تــزال 
طائفــة مــن أمــي قائمــة أبمــر هللا ال يضرهــم مــن خذهلــم أو خالفهــم حــى أييت أمــر 
هللا وهــم ظاهــرون علــى النــاس، قيــل أيــن هــم اي رســول هللا؟ قــال: هــم يف الشــام«)2( 
- والشــام هــي أكنــاف بيــت املقــدس - ومــن هنــا فــإن اجلهــاد فيــه مدعــم بدعــاء 
الرســول  وبشــارته ابلنصــر والتمكــني، فاجملاهــدون فيــه هــم الطائفــة املنصــورة. 
ولعــل هــذه إشــارة إىل جهــاد أهــل بــالد الشــام مجيًعــا يف مواجهــة احملتلــني والطغــاة 
علــى حــد ســواء، وال شــك أن هــذه اخلصيصــة مل تــرد يف حــق أي مــن املســجدين، 
كمــا أن النصــوص الكثــرية أشــارت إىل أن بيــت املقــدس والشــام عموًمــا أرض 

رابط وجهــاد يف ســبيل هللا تعــاىل.
وَعــْن َعْبــِد اللَِّ بْــِن َحَوالَــَة، قَــاَل: قَــاَل َرُســوُل اللَِّ : »رَأَْيــُت لَيـَْلــَة ُأْســرَِي يب 
ــُه اْلَمالِئَكــُة، فـَُقْلــُت: َمــا حَتِْمُلــوَن؟ فـََقالُــوا: َعُمــوُد  َعُمــوًدا أَبـَْيــَض َكأَنَّــُه ُلْؤلُــَؤٌة حَتِْمُل
ــَس  ــاِب اْخُتِل ــُت َعُمــوَد اْلِكَت ــا َأاَن اَنئِــٌم رَأَْي ــاِم، َوبـَيـَْن ــْراَن َأْن َنَضَعــُه اِبلشَّ اإِلْســالِم، أُِم
ِمْن حَتِْت رَْأِسي، َفظَنـَْنُت َأنَّ اللََّ تـََعاىَل َقْد خَتَلَّى ِمْن َأْهِل اأَلْرِض، فَأَتـْبـَْعُتُه َبَصرِي 
َوِإَذا ُهــَو نـُـوٌر َســاِطٌع بــَـنْيَ يَــِدي َحــىَّ ُوِضــَع اِبلشَّــاِم«، فـََقــاَل ابْــُن َحَوالَــَة: اَي َرُســوَل 
ــاِم«)3(، فبيــت املقــدس وأكنــاف بيــت املقــدس  ، ِخــْر يل، فـََقــاَل: »َعَلْيــَك اِبلشَّ اللَِّ

اإلمام أمحد يف املسند رقم )8274( أو )21286( وقد سبق خترجيه، انظر ص:1  )1(
صحيح البخاري، )3641(،   )2(

صححــه األلبــاين يف شــرح فضائــل الشــام / انظــر واقدســاه 94/1. وقــال ابــن حجــر يف هدايــة   )3(
الــرواة ويف ختريــج أحاديــث املصابيــح واملشــكاة 498/5 حديــث حســن
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مــرياث النبــوة، وفيهــا الطائفــة الــي ميدهــا هللا مبــدده ويؤيدهــا بنصــره، وال شــك أن 
هــذه بشــارة ألهــل هــذه البقــاع، بــل هــي دعــوة الســتيطاهنا واجملــاورة يف مســجد 
بيــت املقــدس، وال شــك أن فضــل اجملــاورة يف املســجد األقصــى يــزداد فضــاًل إذا 
كان ميثــل رابطًــا يف مواجهــة احملتلــني واملعتديــن، ودفاًعــا عــن البــالد واملقدســات، 
بــل اتفقــت كلمــة العلمــاء علــى أن الــرابط يف ســبيل هللا تعــاىل ال يضاهيــه جمــاورة 

يف املســاجد املفضلــة وال غريهــا.)1( فكيــف إذا كان الــرابط جبــوار أحدمهــا.
اخلصيصــة اخلامســة: اجتمــاع األنبيــاء يف املســجد األقصــى، وإمامــة رســول هللا 

 بــم مجيًعــا ليلــة اإلســراء.
وهــو أمــر مل حيصــل ألي مــكان يف األرض أن اجتمــع فيــه األنبيــاء مجيًعــا، وال 
ــا، مــن آدم إىل  حصــل لنــيب قبــل رســول هللا ، حيــث اجتمــع لــه األنبيــاء مجيًع
عيســى -عليهــم الســالم- مجيًعــا، َوَصلُّــوا خلــف رســول هللا ، وال شــك أن يف 
ذلــك إشــارة إىل قيــادة أمتــه  لأمــم، وإىل واليتهــا علــى هــذه البقــاع املقدســة، 
وأن أنبيــاء بــي إســرائيل -عليهــم الســالم- قــد ســلموا رايــة القيــادة واإلشــراف علــى 
هــذه املقدســات لرســول هللا  وألمتــه مــن بعــده، فقــد أخــرج مســلم يف صحيحــه 
مــن طريــٍق اثبــت البنــاين عــن أنــس أن النــيب  صلَّــى ليلــة اإلســراء ببيــت املقــدس 
ْــَرَة، َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل  ركعتــني، كمــا ثبــت أنــه صلــى ابألنبيــاء إماًمــا، َعــْن َأيب ُهَريـ
اللَِّ : »َلَقــْد رَأَيـْتُــِي َوَأاَن يف احلِْْجــِر، َوقـَُريْــٌش َتْســأَُلِي َعــْن َمْســرَاَي، َفَســأَُلوين 
 ُ َعــْن َأْشــَياَء ِمــْن بـَْيــِت اْلَمْقــِدِس ملَْ أُثِْبتـَْهــا، َفُكرِبْــُت َكــْراًب َمــا ُكرِبْــُت ِمثـْلَــُه، فـََرفـََعــُه اللَّ
تـَبَــاَرَك َوتـََعــاىَل يل أَْنظـُـُر ِإلَْيــِه، َمــا َيْســأَُلوين َعــْن َشــْيٍء ِإال أَنـَْبْأتـُُهــْم بِــِه، َوقَــْد رَأَيـْتُــِي يف 
مَجَاَعــٍة ِمــَن األَنِْبيَــاِء، فَــِإَذا ُموَســى قَائِــٌم ُيَصلِّــي، َرُجــٌل َضــْرٌب َجْعــٌد، َكأَنَّــُه ِمــْن رَِجــاِل 
ــُن َمْســُعوٍد  ــِه َشــبـًَها ُعــْرَوُة ْب ْــَرُب النَّــاِس ِب ــُن َمــْرمَيَ ُيَصلِّــي، أَقـ َشــُنوَءَة، َوِإَذا ِعيَســى اْب
ــالُم قَائِــٌم ُيَصلِّــي، َأْشــَبُه النَّــاِس بِــِه َصاِحُبُكــْم يـَْعــِي  ، َوِإَذا ِإبـْرَاِهيــُم َعَلْيــِه السَّ الثَـَّقِفــيُّ
ــاَل يل قَائِــٌل: اَي  ــالِة، َق ــَن الصَّ ــا فـََرْغــُت ِم ــْم، فـََلمَّ ــالُة، فََأمَمْتـُُه نـَْفَســُه، َفَحانَــِت الصَّ
ــُد َهــَذا َمالِــٌك َصاِحــُب النَّــاِر، َفَســلِّْم َعَلْيــِه، فَاْلتـََفــتُّ ِإلَْيــِه فـَبَــَدَأين اِبلسَّــالِم«)2(،  حُمَمَّ

جمموع فتاوى ابن تيمية 51/27   )1(
صحيح مسلم حديث رقم )278(.  )2(
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وقــد ورد عــن حذيفــة بــن اليمــان  أنــه نفــى أن يكــون النــيب  أمَّ األنبيــاء 
وصلــى هبــم، فعنــه  أن رســول هللا ، قــال: »أُتِيــُت اِبْلبــُـرَاِق َوُهــَو َدابَّــٌة أَبـْيَــُض 
َطِويٌل َيَضُع َحاِفَرُه ِعْنَد ُمنـْتـََهى َطْرِفِه فـََلْم نـُزَاِيْل َظْهَرُه َأاَن َوِجرْبِيُل َحىَّ أَتـَْيُت بـَْيَت 
ــَماِء َورَأَيْــُت اجْلَنَّــَة َوالنَّــاَر ووعــد اآلخــرة أمجــع، مث  ِ فـَُفِتَحــْت لَنَــا أَبــْـَواُب السَّ اْلَمْقــِدس،

عــادا عودمهــا علــى بدئهمــا«)1(، قــال حذيفــة »ومل ُيَصــلِّ ببيــت املقــدس«.
وقد اعرتض عليه زر بن حبيش وقال بلى قد صلى، ودار حوار بينهما.

وفيــه أن حذيفــة  اســتغرب أن يكــون صلــى ابملســجد األقصــى وقــال: »لــو 
صلــى فيــه لكتبــت عليكــم الصــالة فيــه كمــا كتبــت الصــالة يف املســجد احلــرام«، 
واســتنكر حذيفــة  ربــط الدابــة – الــرباق – حيــث قــال زر »وربــط الدابــة ابحللقــة 
الــي يربــط هبــا األنبيــاء -عليهــم الســالم-« قــال حذيفــة: أَو كان خيــاف أن تذهــب 
منــه وقــد أاته هللا هبــا؟! ويف روايــة: مث ضحــك حــى رأيــت نواجــذه، قــال: وحيدثــون 

أنــه ربطــه! ملَ؟! أيفــّر منــه؟! وإمنــا ســّخره هللا لــه عــامل الغيــب والشــهادة!)2( 
ومــن هــذا احلــوار يتضــح أن حذيفــة  إمنــا حيلــل حتليــاًل ويتكلــم عــن فهمــه 
للواقعــة ال عــن معلومــات لديــه، فهــو أخــذ مــن ســياق احلديــث الــذي وصلــه، 
وحتــدث عــن إســرائه وعروجــه إىل الســماء مث عودتــه ومــا شــاهده يف معراجــه، مث 
عودهتما إمنا متت هبذا الشكل ومل يكن فيها صالة، مث ذكر حذيفة أنه لو صلى 
عليــه الســالم يف األقصــى لفرضــت علينــا الصــالة، وهــو اســتنتاج منــه  وليــس 
حقيقــة، فحــى الصــالة ابحلــرم مل تكتــب فريضــة لغــري احلــج، وال يف املدينــة، وقــد 
صلــى النــيب  ابملســجدين، ويف أماكــن عــدة ومل تكتــب الصــالة علــى املســلمني 
فيهــا، بــل احلــاج نفســه لــو كان طوافــه ليــاًل بعــد أن صلــى العشــاء يف مــكان خــارج 
مكــة، مث طــاف وخــرج قبــل وقــت الفجــر مل يكــن عليــه صــالة مفروضــة يف احلــرم، 
وإن كان خيســر بذلــك، وال ينبغــي ملــن جــاء احلــرم إال أن يصلــي فرًضــا أو انفلــة 
بــل عليــه أن ُيكثــر، ولكــن املــراد أن صــالة رســول هللا  يف احلرمــني مل توجــب 

الصــالة فيهمــا علــى مجيــع املســلمني.
وقــال حديــث حســن صحيــح  الرتمــذي  رقــم 22821( (. وأخرجــه  أمحــد،  االمــام  مســند   )1(

)3147( رقــم  حديــث  الرتمــذي،  ســنن  صحيــح  األلبــاين  وصححــه 
أخرجه أمحد يف مسنده )378/5، 392(، والرتمذي )3147(  )2(
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وكذلــك اعتمــد يف إنــكار ربــط الدابــة علــى أن هللا ســخرها وهــو قــادر علــى 
تســخريها دون رابط، وهــو فهــم منــه  ولرمبــا أراد رســول هللا ، وقــد ثبــت أنــه 
ربــط أن يعلمنــا حقيقــة التــوكل عمليًّــا كمــا أخــربان هبــا يف أحاديثــه، وهــو مثــل قولــه 
تعــاىل ملــرمي بنــت عمــران: ﴿َوُهــزِّْي ِإلَْيــِك ِبِــْذِع النَّْخلَــِة﴾ ]مــرمي: 25[، وكــذا 
ضــرب موســى البحــر بعصــاه، فــاهلل قــادر أن ينــزل الرطــب ملــرمي مــن غــري أن هتــز 
اجلــذع، وقــادر علــى أن يفلــق البحــر ملوســى مــن غــري مــا ضــرب ابلعصــى، ولكنــه 
بــذل الوســع والتوجــه إىل العمــل واإلجنــاز و األخــذ ابملســتطاع مــن األســباب، بــل 
إنَّ وجــوَد الــرباق كلّــه داللــٌة علــى األخــذ ابألســباب، فــاهلل قــادٌر علــى نقــل نبيــه 

دون بــراق فلمــاذا ســّخره إذن؟!
لنصــوص  معارًضــا  جــاء  أنــه  ســيما  ال    قولــه  يقبــل  ال  فإنــه  هنــا  ومــن 
ومعلومــات يف الصحــاح عــن غــريه مــن الصحابــة -رضــوان هللا عليهــم- أثبتــوا فيهــا 
الربــط وأثبتــوا فيهــا الصــالة، ومنهــا احلديــث الــذي ســقناه قبــل قليــل، واملثبــت مقــدم 
علــى النــايف كمــا هــو معلــوم، قــال ابــن كثــري بعــد ذكــر قــول حذيفــة: »هــذا الــذي 
قالــه حذيفــة  ومــا أثبتــه غــريه عــن رســول هللا  مــن ربــط الدابــة ابحللقــة، ومــن 

الصــالة ببيــت املقــدس مقــدم علــى قولــه«)1(.
اخلصيصة السادسة: مسجد بيت املقدس بوابة األرض إل السماء

فبيــت املقــدس بوابــة األرض إىل الســماء وبوابــة الســماء إىل األرض، ومــن 
مؤشــرات ذلــك أنــه ملــا أراد احلــق ســبحانه أن يعــرج برســول هللا  إىل الســماء 
أســرى بــه أواًل إىل املســجد األقصــى مث  ُعــرِج بــه إىل الســماء مــن بيــت املقــدس، 
مث كان ذلــك يف طريــق عودتــه مــن الســماء مــرورًا ببيــت املقــدس علــى الصحيــح 
مــن األقــوال)2(، فــكان ذلــك إيــذاانً مــن احلــق ســبحانه أن بيــت املقــدس هــو بوابــة 
األرض إىل الســماء وبوابــة الســماء إىل األرض، فقــد روى مســلم عــن أنــس بــن 
مالــك أن رســول هللا  قــال: »أتيــت ابلــرباق وهــو دابــة أبيــض طويــل فــوق 
احلمــار ودون البغــل يضــع حافــره عنــد منتهــى طرفــه، قــال: فركبتــه حــى أتيــت بيــت 

انظر: وا قدساه، للعفاين، 130/1.  )1(
تفســري ابــن كثــري 1330/3، وانظــر واقدســاه ســيد حســني عفــاين 128/1، وانظــر اإلســراء   )2(

واملعــراج للشــيخ األلبــاين ص 64.
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املقــدس، قــال: فربطتــه ابحللقــة الــي يربــط بــه األنبيــاء، قــال: مث دخلــت املســجد 
فصليــت فيــه ركعتــني، مث خرجــت فجــاءين جربيــل إبانء مــن مخــر وإانء مــن لــن، 
فاخــرتت اللــن، فقــال جربيــل: اخــرتت الفطــرة مث عــرج بنــا إىل الســماء، فاســتفتح 
جربيــل فقيــل: مــن أنــت، قــال: جربيــل، قيــل: ومــن معــك، قــال: حممــد، قيــل: وقــد 
بعــث إليــه، قــال: قــد بعــث إليــه ففتــح لنــا فــإذا أان آبدم فرحــب يب ودعــا يل خبــري.«

وال شــك أن هذا الفضل خص به هللا ســبحانه وتعاىل املســجد األقصى عن كل 
املساجد مبا يف ذلك احلرمني الشريفني أن يكون طريق السماء إىل األرض والعكس.

ومــن دالئــل كــون بيــت املقــدس بوابــة األرض إىل الســماء أيًضــا أنــه أرض 
احملشــر واملنشــر، إذ يكون إليه احملشــر ومنه املنشــر إىل الســماء، فَعْن َمْيُمونََة َمْواَلِة 
النَّــيبِّ  قَالَــْت: »قـُْلــُت اَي َرُســوَل هللِا، أَْفِتنَــا يف بـَْيــِت اْلَمْقــِدِس. قَــاَل: »أَْرُض 
ِه«.  اْلَمْحَشــِر َواْلَمْنَشــِر)1(. ائـْتُــوُه َفَصلُّــوا ِفيــِه؛ فَــِإنَّ َصــاَلًة ِفيــِه َكأَْلــِف َصــاَلٍة يِف َغــرْيِ
ــَل ِإلَْيــِه؟ قَــاَل: »فـَتـُْهــِدي لَــُه َزيـًْتــا ُيْســرَُج ِفيــِه؛  قـُْلــُت: أَرَأَيْــَت ِإْن ملَْ َأْســَتِطْع َأْن َأحَتَمَّ
َفَمــْن فـََعــَل َذلِــَك فـَُهــَو َكَمــْن َأاَتُه( وورد يف ذلــك أيًضــا حديــث هبــز بــن حكيــم، 
، أَيْــَن أَتُْمــُرين؟ ِخــْر يل،  ثَــِي َأيب، َعــْن َجــدِّي، قَــاَل: قـُْلــُت: اَي َرُســوَل اللَِّ قَــاَل: َحدَّ
ــاِم، قَــاَل: »ِإنَُّكــْم حَمُْشــوُروَن رَِجــااًل، َورُْكبَــااًن، َوجُتَــرُّوَن َعلَــى  فـََقــاَل بِيَــِدِه حَنْــَو الشَّ
ُوُجوِهُكــْم«)2(، وكذلــك هــو أرض املنــادي مــن املالئكــة نــداء الصيحــة الجتمــاع 
ــاِد اْلُمَنــاِد ِمــن  َــْوَم يـَُن اخلالئــق يــوم القيامــة، ويف تفســري قولــه تعــاىل: ﴿َواْســَتِمْع يـ
مَّــَكاٍن َقرِيــب﴾ ]ق:41[، قــال ســعيد قــال قتــادة: »كنــا نتحــدث أنــه ينــادي مــن 

صخــرة بيــت املقــدس، قــال: وهــي وســط األرض«)3(.
ولعــل مــن إحيــاءات كــون بيــت املقــدس هــو بوابــة األرض إىل الســماء أن كل 
من أراد عروًجا إىل هللا ســبحانه وتعاىل وارتقاء يف ســلم مرضاته، ال بد أن يكون 
بيــت املقــدس يف مقدمــة أولوايتــه ورعايتــه والدفــاع عنــه، وأن تكــون محايتــه مــن 
األعــداء مــن صفاتــه ومساتــه ومهماتــه، واحلــرص علــى نقــاء هــذا املســجد وطهارتــه 
أرض احملشــر واملنشــر: أي يوم القيامة، واملراد أنه يكون احلشــر إليه يف قرب القيامة واالنتشــار   )1(

والبعــث منــه إىل الســماء، صحيــح ســنن الرتمــذي وحســنه األلبــاين حديــث رقــم)3141(.
أخرجه أمحد يف مسنده رقم )20031( والرتمذي يف سننه رقم )2424( وقال إسناده حسن.  )2(

رواه أمحد بن حنبل يف فضائل الصحابة )2/ 901( وانظر تفسري الطربي 114/11.  )3(
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وبقائــه حتــت ســلطان اإلســالم، ممــا يشــغل ابلــه ويبــذل لــه مــن وقتــه ومالــه.
اخلصيصة السابعة: أن العبادة فيه مرتبطة ابلرابط واجلهاد أكثر من الشعائر.

مــن خصائــص املســجد األقصــى أن عبــادة الــرابط واجلهــاد هــي أوضــح عبــادة 
فيــه، وميــزة مــن ميزاتــه، فعبــادات احلرمــني شــعائرية ســلمية آمنــة غالبًــا، قــال تعــاىل: 
ُــْم َحَرًمــا  ﴿َوقَالُــوا ِإن نَـّتَّبِــِع اْلُــَدٰى َمَعــَك نـَُتَخطَـّـْف ِمــْن َأْرِضنَــا  َأَومَلْ مُنَكِّــن لَّ
ــن لَّــُدنَّ َولَِٰكــنَّ َأْكثـََرُهــْم اَل يـَْعَلُمــوَن﴾  ــِه مَثَــَراُت ُكلِّ َشــْيٍء رِّْزًقــا مِّ آِمًنــا جُيْــَىٰ ِإلَْي
]القصــص: 57[، فالعبــادة يف مكــة ســليمة آمنــة وهــي عظيمــة األجــر واملثوبــة، 
فالصــالة مبئــة ألــف صــالة، وكــذا يف املســجد النبــوي الصــالة أبلــف صــالة، بينمــا 
العبــادة يف املســجد األقصــى أجرهــا مبائتــني ومخســني صــالة علــى األرجــح، وهــو 
النبــوي وواحــد مــن أربعمائــة ابلنســبة للمســجد  الربــع ابلنســبة للمســجد  يعــي 
احلــرام، كمــا جــاءت بذلــك األحاديــث الصحيحــة.)1( إال أن للمســجد األقصــى 
ومــا حولــه عبــادة عمليــة ميتــاز هبــا وهــي عبــادة الــرابط يف ســبيل هللا، واجملاهــدة 
شــبه الدائمــة، ولذلــك فــإن هنــاك أوقــات االقــرتاب فيهــا مــن املســجد األقصــى 
واإلشــراف عليــه، واحلفــاظ علــى مراقبــة أوضاعــه والــذود عنــه هــو رابط يف ســبيل 
هللا، وهــو خــري مــن الصــالة يف املســجد النبــوي واملســجد احلــرام؛ ألن كل ذلــك ال 
يعــدل الــرابط يف ســبيل هللا، وتلــك هــي أوقــات العــدوان عليــه، وهتديــده ابخلطــر، 
وكلمــا ازداد اخلطــر احملــدق ابملســجد كلمــا ازداد فضــل الــرابط فيــه، حــى يبلــغ 
األفضليــة علــى كل مــا يف الدنيــا، وهــذا معــى حديــث أيب ذر ، حيــث َقــاَل: 
»َتَذاَكــْراَن َوحَنْــُن ِعْنــَد َرُســوِل اللَِّ ، أَيُـُّهَمــا أَْفَضــُل: أََمْســِجُد َرُســوِل اللَِّ  أَْم 
بـَْيــُت اْلَمْقــِدِس؟ فـََقــاَل َرُســوُل اللَِّ : »َصــالٌة يف َمْســِجِدي أَْفَضــُل ِمــْن أَْربَــِع 
َصلَــَواٍت ِفيــِه َولَِنْعــَم اْلُمَصلَّــى ُهــَو، َولَُيوِشــَكنَّ أَلْن َيُكــوَن لِلرَُّجــِل ِمثْــُل َشــَطِن فـََرِســِه 
يًعــا«، قَــاَل: أَْو  نـْيَــا مجَِ ِمــَن اأَلْرِض َحْيــُث يــَـَرى ِمْنــُه بـَْيــَت اْلَمْقــِدِس َخيــْـرًا لَــُه ِمــَن الدُّ
نـْيَــا َوَمــا ِفيَهــا«)2(، ويف املبحــث القــادم تفصيــل القــول عــن  قَــاَل: »َخيــْـٌر لَــُه ِمــَن الدُّ

الــرابط واجلهــاد كحكــم شــرعي خــاص ابملســجد األقصــى املبــارك ومــا حولــه .
مل أحبــث تفصيــل مســألة أجــر الصــالة يف املســجد األقصــى؛ ألهنــا داخلــة يف خصائــص املســجد   )1(
األقصــى مــع املســجدين وهــو مضاعفــة أجــر الصــالة يف املســاجد الثالثــة، وليــس هــذا موضعــه.

صحيح سنن الرتمذي رقم )3954( وصححه األلباين.  )2(



ما اختص به املسجد األقصى عن املسجدين من فضائل وأحكام272

املبحث الثاين: األحكام اخلاصة ابملسجد األقصى دون املسجدين:
كما وجدان بعض اخلصائص هلذا املســجد ليســت لغريه من املســاجد والبقاع، 
فهنــاك بعــض األحــكام الــي تعلقــت ابملســجد األقصــى ومــا حولــه مــن بيــت املقــدس 
وبــالد الشــام ممــا ليــس لغــريه، حــى املســجدين الشــريفني، وســوف أبــني هنــا بعــض 

األحــكام اخلاصــة ابملســجد دون اخلاصــة ابملدينــة واملنطقــة وذلــك يف مســائل:
املســألة األول: اســتحباب إتيــان املســجد األقصــى للصــالة فيــه طلًبــا ملغفــرة 

الذنــوب والتطهــر منهــا.
جــاء يف بيــان فضــل الصــالة يف املســجد األقصــى أهنــا تعــدل مائتــني ومخســني 
صــالة فيمــا ســواه مــن املســاجد عــدا املســجدين احلــرام والنبــوي: فَعــْن َأيب َذرٍّ، 
قَاَل: َتَذاَكْراَن َوحَنُْن ِعْنَد َرُســوِل اللَِّ ، أَيُـُّهَما أَْفَضُل: أََمْســِجُد َرُســوِل اللَِّ أَْم 
بـَْيــُت اْلَمْقــِدِس؟ فـََقــاَل َرُســوُل اللَِّ : »َصــالٌة يف َمْســِجِدي أَْفَضــُل ِمــْن أَْربَــِع 
َصَلَواٍت ِفيِه َولَِنْعَم اْلُمَصلَّى ُهَو، َولَُيوِشــَكنَّ أَلْن َيُكوَن لِلرَُّجِل ِمْثُل َشــَطِن فـََرِســِه)1( 
يًعــا«، قَــاَل: أَْو  نـْيَــا مجَِ ِمــَن اأَلْرِض َحْيــُث يــَـَرى ِمْنــُه بـَْيــَت اْلَمْقــِدِس َخيــْـرًا لَــُه ِمــَن الدُّ
نـْيَــا َوَمــا ِفيَهــا«. ويف الطــرباين »وليوشــكن أن يكــون للرجــل  قَــاَل: »َخيــْـٌر لَــُه ِمــَن الدُّ
مثــل ِســيَّة قوســه«)2(. فهــذا أَقــوى األحاديــث يف الداللــة علــى أجــر الصــالة يف 

املســجد األقصــى.
وابلتــايل فإنــه مــن الواضــح أنــه مــن حيــث مضاعفــة األجــر للصــالة فيــه فــإن 
الصــالة يف املســجدين أفضــل مــن الصــالة فيــه، فأجــر الصــالة يف املســجد النبــوي 
أربــع أضعــاف الصــالة فيــه، فصــالة يف املســجد النبــوي أفضــل مــن أربــع صلــوات 
يف املســجد األقصــى، وأمــا املســجد احلــرام فصــالة فيــه أفضــل مــن أربعمائــة صــالة 
يف املســجد األقصــى، إال أن للمســجد األقصــى يف مســألة الصــالة فيــه فضيلــة مل 
َتــرِد لغــريه؛ وهــو أن مــن جــاءه ال يريــد إال الصــالة فيــه، فإنــه يُرَجــى لــه أن يرجــع 
مــن ذنوبــه كيــوم ولدتــه أمــه، أي تغفــر ذنوبــه كلهــا صغريهــا وكبريهــا، إذ املولــود يولــد 

شطن فرسه أي حبله الذي يربط به وهو إشارة عن فضل متلك أرض بيت املقدس.  )1(
رواه الطــرباين يف األوســط)6983(، واحلاكــم يف املســتدرك)509/4( وصححــه وقــد ســبق   )2(

خترجيــه.
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بريًئــا ال حيمــل ذنًبــا صغــريًا وال كبــريًا، فعــن عبــد هللا بــن عمــرو بــن العــاص مرفوًعــا 
ــِت  ــاِء بـَْي ــْن بَِن ــُن َداُوَد ِم َــرََغ ُســَلْيَماُن ْب ــا فـ إبســناد صحيــح أن النــيب  قــال: »َلمَّ
اْلَمْقــِدِس َســَأَل اللََّ ثَــاَلاًث: ُحْكًمــا ُيَصــاِدُف ُحْكَمــُه، َوُمْلــًكا اَل يـَنـَْبِغــي أَلََحــٍد ِمــْن 
بـَْعــِدِه، َوَأالَّ أَيْيتَ َهــَذا اْلَمْســِجَد َأَحــٌد اَل يُرِيــُد ِإالَّ الصَّــاَلَة ِفيــِه ِإالَّ َخــرََج ِمــْن ُذنُوبِــِه 
َكيــَـْوِم َوَلَدتْــُه أُمُّــُه، فـََقــاَل النَّــيبُّ  أَمَّــا اثـْنـَتَــاِن فـََقــْد أُْعِطيـَُهَمــا َوأَْرُجــو َأْن َيُكــوَن قَــْد 

أُْعِطــَي الثَّالِثَــَة«)1(.
ولذلــك كان بعــض الصحابــة مثــل عبــد هللا بــن عمــر وغــريه أيتــون إىل املســجد 
األقصــى ال يريــدون إال الصــالة فيــه؛ طلبًــا ملغفــرة الذنــوب والتطهــر منهــا، حــى 
ورد أن ابــن عمــر  كان ال يتنــاول فيــه شــربة مــاء حفاظًــا علــى نقــاء املقصــد)2(، 
وممــا يــدل علــى أن هــذه خصوصيــة للمســجد األقصــى أن ابــن عمــر  كان أييت 
إليــه مــن املدينــة الــي فيهــا املســجد النبــوي، واملســجد احلــرام أقــرب إليــه، فمجيــؤه 
إىل املســجد األقصــى فيــه داللــة علــى فهمــه  أّن يف اجملــيء إليــه فضــاًل ال يدركــه 
مــن صلــى يف املســجد احلــرام واملســجد النبــوي، وإال لصلــى يف أحدمهــا أو فيهمــا، 

فكالمهــا أقــرب إليــه.
وال شــك أن هــذه اخلصيصــة مل تذكــر ألي مــن املســجدين، ولكنهــا ذكــرت 
جــزاء لبعــض األركان والشــعائر كاحلــج يف قولــه :«َمــْن َحــجَّ للَِِّ فـََلــْم يـَْرفُــْث َوملَْ 
يـَْفُســْق َرَجــَع َكيــَـْوِم َوَلَدتْــُه أُمُّــُه«)3(، وغــريه مــن األحاديــث، وابلتــايل؛ فإنــه يؤخــذ مــن 
ذلــك اســتحباب إتيــان املســجد األقصــى املبــارك للصــالة فيــه؛ طلبًــا ملغفــرة الذنــوب 
والتطهــر مــن اخلطــااي، وهــو مقصــد ينبغــي علــى مــن حضــر املســجد األقصــى أن 
يســتحضره نيتــه، وهــو فضــل عظيــم وحكــم خــاص ابملســجد األقصــى املبــارك، 
طهــره هللا تعــاىل أبيدينــا مــن دنــس اليهــود الغاصبــني، ورزقنــا فيــه صــالة تغفــر هبــا 

ذنوبنــا ومُتْحــى هبــا خطــاايان، إنــه ويل ذلــك والقــادر عليــه.

أخرجــه أمحــد )6444( والنســائي )694( وابــن ماجــه )1408(.صححــه األلبــاين، صحيــح   )1(
ســنن ابــن ماجــه حريــث رقــم )1164(

جمموع فتاوى 258/27، شرح النووي لصحيح مسلم 130/139/9  )2(
. أخرجه البخاري )1521( ومسلم )1350( يف حديث أيب هريرة  )3(
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املسألة الثانية: استحباب اإلهالل منه بعمرة أو حجة.
وممــا ذكــر مــن أحــكام ختــص املســجد األقصــى أّن كثــريًا مــن أهــل العلــم ذهبــوا 
إىل اســتحباب اإلهــالل بعمــرة أو حــج مــن املســجد األقصــى املبــارك، اســتناًدا إىل 
بعــض الــرواايت عــن رســول هللا ، تــدل علــى فضــل اإلهــالل بعمــرة أو حجــة مــن 
املســجد األقصــى املبــارك، وأن مــن فعــل ذلــك غفــرت ذنوبــه أو دخــل اجلنــة، فقــد 
 ، ََِّعْت َرُسوَل الل أخرج أبو داوود من حديث أُمِّ َسَلَمَة، َزْوِج النَّيبِّ ، أَنَـَّها مسَِ
ــٍة أَْو ُعْمــرٍَة ِمــَن اْلَمْســِجِد األَْقَصــى ِإىَل اْلَمْســِجِد احْلـَـرَاِم ُغِفــَر  يـَُقــوُل: »َمــْن أََهــلَّ حِبَجَّ
ــَر أَْو َوَجَبــْت لَــُه اجْلَنَُّة«.َشــكَّ َعْبــُد اللَِّ أَيَـّتـَُهَمــا «)1(.  لَــُه َمــا تـََقــدََّم ِمــْن َذنِْبــِه َوَمــا أَتَخَّ

وقــال أبــو داوود: يرحــم هللا وكيًعــا أحــرم مــن بيــت املقــدس يعــي: إىل مكــة.
وَعْنهــا أيًضــا، َأّن َرُســوَل اللَِّ  قَــاَل: »َمــْن َأَهــلَّ ِبُعْمــَرٍة ِمــْن بـَْيــِت اْلَمْقــِدِس، 
ُغِفــَر لَــُه()2(، ويف روايــة عنــد ابــن ماجــة أيًضــا: »مــن أهــل بعمــرة مــن بيــت املقــدس 
كانــت لــه كفــارة ملــا قبلهــا مــن الذنــوب«)3(، وهــذه األحاديــث وإن اختلــف يف 
العلمــاء يف صحتهــا، فضعفهــا بعضهــم وحســنها بعضهم-كمــا ظهــر لنــا-، إال 
أننــا وجــدان الصحابــة  يفعلــون مــا دعــت إليــه، فهــو دليــل علــى اعتدادهــم هبــا، 
فقــد كان الصحابــة والتابعــون  حيرصــون علــى اإلهــالل مــن املســجد االقصــى 
ابلعمــرة أو احلــج، منهــم ابــن عمــر  الــذي كان أييت املســجد األقصــى ليصلــي 
فيــه، وال يتنــاول فيــه حــى شــربة مــاء عمــاًل حبديــث »ال يريــد إال الصــالة فيــه«، 
وكان حيــب أن يهــلَّ منــه بعمــرة، فقــد أخــرج اإلمــام أمحــد يف مســنده وأبــو داوود 
وابــن ماجــه يف ســننهما)4(، أنــه أحــرم مــن بيــت املقــدس بعمــرة، ومنهــم كعــب اخلــري 
أمحــد )26558( وســنن أيب داود - كتــاب املناســك - ابب املواقيــت – )1741( واختلــف   )1(
العلمــاء يف احلكــم عليــه فضعفــه األلبــاين، إعــالم الســاجد ص289. انظــر ضعيــف الرتغيــب 
والرتهيــب رقــم )719(ضعيــف أيب داوود رقــم )1741( وحســنه الســيوطي اجلامــع الصغــري 

)8525( وصححــه ابــن حبــان )3701(. 
قــال النــووي يف اجملمــوع إســناده ليــس ابلقــوي 199/7، وقــال ابــن حجــر يف ختريــج املشــكاة   )2(

حديــث حســن 47/3.
ضعفه األلباين ضعيف سنن ابن ماجة رقم )591(.  )3(

انظر مسند اإلمام أمحد ابلفتح الرابين 6/ 229 - سنن أيب داوود - حديث رقم )1741(   )4(
حلَّــى ابآلاثر أليب حــزم صفحــة 7، صفحــة 73.

ُ
- وابــن ماجــه يف ســننه وانظــر امل
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ومعــاذ بــن جبــل وغريهــم مــن الصحابــة والتابعــني، وبنــاًء عليــه فقــد ذهــب كثــري مــن 
العلمــاء إىل القــول أبفضليــة اإلحــرام مــن املســجد األقصــى)1(.

وقــد اختلــف العلمــاء يف حكــم هــذه املســألة، ويرجــع ذلــك إضافــة إىل مــا 
ذكــران إىل اختالفهــم يف أفضليــة تقــدمي اإلحــرام علــى امليقــات، أمــا جــوازه فقــد 
اتفــق العلمــاء علــى جــواز تقــدمي اإلحــرام علــى امليقــات دون أتخــريه)2(، وابلتــايل 
فإنــه ال خــالف بــني العلمــاء يف صحــة اإلحــرام مــن بيــت املقــدس؛ التفاقهــم علــى 
جــواز تقــدمي اإلحــرام عــن امليقــات، ولكنهــم اختلفــوا يف أفضليــة ذلــك واســتحبابه، 
فمــن رأى منهــم أّن للتقــدمي فضــاًل، اســتحب أن يكــون هــذا التقــدمي مــن املســجد 
  األقصــى، ومنهــم مــن رأى أن الفضــل كل الفضــل ابلتــزام امليقــات؛ ألن النــيب
أحــرم مــن امليقــات، وهــو عليــه الســالم ال يــرتك األفضــل إىل املفضــول، ولكــن 
جيــاب علــى هــذا القــول أبن األفضــل مل يكــن متاًحــا لرســول هللا  وقتئــذ، إذ 
كان بيــت املقــدس حمتــاًل مــن الــروم، وكان -عليــه الســالم- مشــغواًل مبــا هــو أوىل 

مــن املســتحب، وهــو فــرض الدعــوة وحماججــة املعانديــن ودفــع املعتديــن.
وممــن ذهــب إىل القــول األول أبــو حنيفــة والشــافعي واحلنابلــة يف قــول هلــم 
املعتمــر  أو  احلــاج  تنتهــي رخصــة  حيــث  امليقــات رخصــة  إن  وقالــوا:  وغريهــم، 
ابلتحلــل عندهــا، وإن الفضــل يف التقــدمي، واســتدلوا بفعــل الصحابــة، حيــث ورد 
إحرامهــم مــن املســجد األقصــى، واســتدلوا أيًضــا بقولــه تعــاىل: ﴿َوَأمتُـّـوْا احلَــجَّ 
﴾ ســورة البقــرة:275 قالــوا إمتامهــا أن حتــرم هبــا مــن دويــرة أهلــك)3(،  ــَرَة لِلَِّ َوالُعْم

أي قبــل امليقــات.
وذهــب اإلمــام مالــك وهــو قــول عنــد الشــافعية واحلنابلــة، وعطــاء وابــن حــزم 

أخرجه اإلمام أمحد يف املســند، حديث رقم )1741(. عمدة احملتاج شــرح املنهاج 365/5،   )1(
حاشــية ابــن عابديــن553/3، املغــي البــن قدامــة 223/3 احمللــى ابآلاثر ابــن حــزم 511/6-

513، التعليــق اجمليــد علــى موطــأ حممــد، علــى شــرح العالمــة عبــد احلــي اللكنــوي تعليــق وحتقيــق 
األســتاذ د.تقــي الديــن النــدوي 235-234/2

املغــي البــن قدامــة 222/3 - اجملمــوع للنــووي 182/7 - احمللــي البــن حــزم 62/7، البدائــع   )2(
للكاســاين 164/2.

انظر: البدائع 164/2، اجملموع 180/7.  )3(



ما اختص به املسجد األقصى عن املسجدين من فضائل وأحكام276

وغــريه إىل القــول أبن اإلحــرام مــن امليقــات أفضــل واســتدلوا:
- أنــه عليــه الصــالة والســالم مل حيــرم إال مــن امليقــات، وأن عمــر  أغلــظ علــى 
عمــران بــن احلصــني ملــا أحــرم مــن البصــرة، وقالــوا: إن اإلحــرام قبــل امليقــات مبــاح، 
وفعــل احملــرم مــا هنــى عنــه مــن مــس الطيــب وإتيــان النســاء معصيــة، وهــو إذا أحــرم 
مل أيمــن علــى نفســه موافقــة املعصيــة، فــكان تــرك مــا هــو مبــاح مــن اإلحــرام قبــل 

امليقــات؛ دفًعــا الحتمــال الوقــوع يف املعصيــة أوىل وأفضــل)1(. 
وقــد رجَّــح حممــد شــبري أفضليــة اإلحــرام مــن املســجد األقصــى، ونقــل تصحيــح 
حديــث أيب داود املذكــور وال جمــال للتفصيــل هنــا، وال شــك أن فعــل الصحابــة 
 حجــٌة يف ذلــك، وقــال وبــه أنخــذ وإن كان وجــود االحتــالل حائــاًل دون 

إدراك هــذا الفضــل، وعلــى األمــة أن تعمــل علــى اســتعادة احلــق والتمكــن مــن أداء 
هــذه الفضيلــة)2(.

والذي أراه أنه ميكن إعمال كل األدلة الواردة دون إمهال شيء منها، وذلك 
ابلقــول أبفضليــة اتبــاع فعــل املصطفــى ، واإلحــرام مــن امليقــات يف كل األحــوال 

ابســتثناء مــن أتيــح لــه اإلحــرام مــن بيــت املقــدس؛ فإنــه يســتحب لــه ذلــك.
  واإلحــرام مــن امليقــات أفضــل بشــكل عــام، ويــدل علــى ذلــك أن عمــر
أغلــظ ابلقــول لعمــران بــن حصــني  ملــا أحــرم مــن البصــرة، وهــذا يتعــارض مــع 
ثبــوت الفضــل يف اإلحــرام مــن املســجد األقصــى، حيــث مل يــرد اعــرتاض عمــر وال 
غــريه علــى مــن فعــل ذلــك مــن الصحابــة، وكان فيهــم ابــن عمــر، فــال يعقــل لــو 
كان األمــران ســواء أن يعــرتض علــى عمــران بــن حصــني إلحرامــه مــن البصــرة، وال 

يعــرتض علــى ابنــه وقــد أحــرم مــن األقصــى. 
فاإلحــرام مــن بيــت املقــدس قــد ورد فيــه نــص خــاص ابســتحباب اإلحــرام منــه، 
وفعلــه الصحابــة والتابعــون -رضــوان هللا عليهــم- أمجعــني، فيبقــى العــام علــى عمومــه 
يف أفضليــة اإلحــرام مــن امليقــات إال يف موضــع التخصيــص وهــو بيــت املقــدس، 
املغــي البــن قدامــة 223/3، العــذاق احلــواين علــى نظــم رســالة القــريوان - نظــم عبــد هللا بــن   )1(

احلــاج الشــنقيطي شــرح زايــد األذان بــن الطالــب الشــنقيطي 326/2.
انظــر بيــت املقــدس ومــا حولــه ص117- 118. شــرح احمللــى ابآلاثر البــن حــزم 509/6 ومــا   )2(

بعدهــا. لتعليــق اجمليــد علــى موطــأ حممــد مــع موطــأ اإلمــام مالــك236/2
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مــع ضــرورة اإلشــارة إىل أن مســألة طــول فــرتة اإلحــرام الــي خيشــى معهــا الوقــوع يف 
حمظــورات اإلحــرام، مل تعــد اليــوم قائمــة يف ظــل تطــور وســائل النقــل، ميكــن القــول أن 
الــزايدة يف مــدة اإلحــرام بــني مــن حيــرم مــن امليقــات ومــن حيــرم مــن املســجد األقصــى 
زايدة يســرية، وهبــذا يــزول املخــوف مــن طــول فــرتة اإلحــرام، وهــو التجــاوز والوقــوع يف 
حمظورات اإلحرام بطول مدته إذ كانت مســرية شــهر، واليوم ال فرق ســوى يوم بل 

رمبــا بضــع ســاعات بــني اإلحــرام مــن األقصــى أو اإلحــرام مــن امليقــات.
ولكن هنا حيسن التنبيه إىل أن بعض العوام من املسلمني ويف فرتات خمتلفة من 
الزمــان ذهبــوا إىل عــدِّ زايرة املســجد األقصــى علــى أهنــا جــزءٌ مــن احلــج، وليــس األمــر 
كذلــك، وال حــى املســجد النبــوي، وإن كان ليــس مــن الــرب الوصــول إىل مكــة وتــرك 

املرور ابملدينة املنورة وزايرة مسجد رسول هللا  وإلقاء السالم عليه.
وكذلــك مــن أمكنــه أن حيقــق زايرة هــذه البقــاع الثــالث فهــو فضــل عظيــم يف 
الظــروف املناســبة، ولكــن ليســت علــى وجــه االرتبــاط أبعمــال احلــج والعمــرة، 
ولعــل القادمــني مــن بــالد بعيــدة ال ســيما بــالد شــرق آســيا وابكســتان واهلنــد 
واملغــرب العــريب وغريهــم، يعــدون وصوهلــم إىل هــذه البــالد فرصــة قــد ال تتكــرر، 
فيطمعــون يف حتقيــق زايرة كل هــذه البقــاع املطهــرة املباركــة، وال حــرج يف ذلــك مــا 
مل يعتقــد أهنــا مرتبطــة ابحلــج وأعمالــه، بــل هــو فضــل وأجــر عظيــم، مــع اقتصــاد 
ابلنفقــة، ولــو جعــل احلــاج املــار ببــالد الشــام -كأهــل املغــرب العــريب وتركيــا وأورواب 
وغريها- إحرامه من املســجد األقصى؛ اقتداًء أبصحاب رســول هللا ، وحتقيًقا 
لزايرتــه عندمــا يكــون متاًحــا، فهــذا فضــل إبذن هللا تعــاىل، ولــو قصــد أانس مــن 
املشــرق إليــه لينطلقــوا منــه إىل أداء احلــج والعمــرة حمرمــني منــه لــكان ذلــك اسرتشــاًدا 
بســنة أصحــاب رســول هللا ، الــي وقعــت كمــا بينــا مــن عــدد منهــم دون نكــري 

مــن الباقــني، وهللا تعــاىل أعلــم.
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املســألة الثالثــة: اســتحباب إمــداده ابلدعــم املعنــوي واملــادي بــل وجــوب ذلــك 
أحياًن

َمــْواَلِة النَّــيبِّ  قَالَــْت: قـُْلــُت: اَي َرُســوَل اللَِّ أَْفِتنَــا يف بـَْيــِت  »َعــْن َمْيُمونَــَة 
اْلَمْقــِدِس، قَــاَل: أَْرُض اْلَمْحَشــِر َواْلَمْنَشــِر، ائـْتُــوُه َفَصلُّــوا ِفيــِه فَــِإنَّ َصــاَلًة ِفيــِه َكأَلْــِف 
َصاَلٍة يف َغرْيِِه، قـُْلُت: أَرَأَْيَت ِإْن ملَْ َأْســَتِطْع َأْن َأحَتَمََّل ِإلَْيِه؟ قَاَل: فـَتـُْهِدي َلُه َزيـًْتا 
ُيْســرَُج ِفيــِه، َفَمــْن فـََعــَل َذلِــَك فـَُهــَو َكَمــْن َأاَتُه( وهــذا احلديــث جــاء بطــرق عــدة)1(، 
ــا يف احلكــم عليــه، فذهــب ابــن حجــر العســقالين  واختلــف العلمــاء قدميًــا وحديًث

إىل القــول بتضعيفــه، وكــذا األلبــاين وشــعيب األرانؤوط وغريهــم)2(.
والذي أراه أن هذا احلديث على ما قيل فيه، إال أن تعدد طرقه وقوة بعضها 
ال ســيما مــا جــاء مــن طريــق عيســى بــن يونــس فإنــه ميكــن أن يكــون يف حــدود 
احلســن لغــريه، فيصلــح لالحتجــاج بــه ال ســيما وأن االســتدالل بــه هنــا يدعمــه 

ثالثــة أمــور: 
األول: أن االحتجــاج بــه ييت علــى فضائــل األعمــال واملســتحبات وليــس 

لبنــاء أحــكام قطعيــة.
الثاين: أنه يؤيد ما يؤخذ منه نصوص أخرى ومذاهب)3( 

الثالث: ذكر يف احلديث أمرًا متوقًعا مث وقع وصار أمرًا واقًعا.
مســند أمحــد 463/6 - ســنن أيب داوود حديــث رقــم 457 وســكت عنــه وقــد قــال أبــو داود يف   )1(
رســالته ألهــل مكــة مــا ســكت عنــه فهــو صــاحل - والســنن الكــربى 441/2 – ســنن ابــن ماجــة 
رق 264 – وقال األلباين منكر، وضعفه شعيب األرانؤوط، وقال النووي إسناده حسن، وقال 

ابــن رجــب إســناده قــوي، ولكــن قيــل فيــه أن إســناده منقطــع وفيــه نــكارة، وضعفــه ابــن حجــر.
انظــر اإلصابــة يف متييــز الصحابــة/ ميمونــة – اجملمــوع لإلمــام النــووي 272/8 – رســائل ابــن   )2(

رجــب 283/3.
فمن النصوص ما جاء يف الصحيحني: أن من جهز غازايً يف سبيل هللا فقد غزا، ومن خلف   )3(
غــازاًي يف ســبيل هللا  يف أهلــه خبــري فقــد غــزا... وغــريه مــن النصــوص الدالــة علــى هــذا املعــى 
...وأمــا آراء العلمــاء وأقواهلــم، فهــي جممعــة علــى وجــوب نصــرة املســلمني بعضهــم بعًضــا والدفــع 
عــن البــالد املعتــدى عليهــا... انظــر البدائــع 146/7 يف شــرح الســري الكبــري 199/1، منــح 
اجلليــل 141/3 -142، املدونــة 2-3مغــي احملتــاج 4/ 219فتــاوي ابــن تيميــة 185/28   
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حيــث أشــار احلديــث إىل أنــه ميكــن أن يتعــذر الوصــول إىل املســجد األقصــى 
واجملــيء إليــه، وال شــك أن هــذا األمــر ميكــن أن يرجــع إىل الشــخص لعجــز يف 
صحتــه أو يف مالــه، وميكــن أيًضــا أن حيمــل علــى أن تعــذر اجملــيء إليــه مرجعــه إىل 
ظــروف ميــر هبــا حتــول دون وصــول املســلم إليــه، وهــذا املعــى األخــري قائــم اليــوم، 
حيــث إن كثــريًا مــن املســلمني يتعــذر وصوهلــم إىل املســجد األقصــى مبــا يضــع 
الغاصبــون مــن عراقيــل وموانــع، مــن بينهــا احلاجــة إىل اســتئذان احملتــل، والقبــول 
بدخــول األقصــى عــرب إذن احملتــل وقوانينــه، ورمبــا إلحســاس املســلم أبن ذهابــه فيــه 

شــيء مــن اإلقــرار بســلطة احملتل-وليــس هــذا علــى إطالقــه-.
فاحلديــث أشــار إىل نوعــني مــن الدعــم، واملســجد األقصــى اليــوم يف أمــس 

إليهمــا: احلاجــة 
النــوع األول: الدعــم املعنــوي واإلعمــار ابلعبــادة »ائتــوه فصلــوا فيــه« وهــذا هــو 
املطلــب األصلــي ملــا لــه مــن أثــر يف حفظــه، وملــا للصــالة فيــه مــن أجــر خــاص علــى 
كل املســاجد إال املســجدين احلــرام والنبــوي، فمــن وســعه اجملــيء فذلــك فضــل 

أول، ينبغــي املصــري إليــه واحلــرص علــى أدائــه.
والنــوع الثــاين: دعــم مــادي بديــل عــن الدعــم املعنــوي، وهــو يليــه ويقــوم مقامــه 
يف حق من تعذر منه الدعم األول، واملسامهة املباشرة يف تثبيت هويته وحفظها، 
وذلــك ابلدعــم املــادي حيــث أرشــد  ميمونــة إذا مل تســتطع أن أتيت املســجد 
األقصــى للصــالة فيــه حلائــل يف نفســها، أو يف حــال املســجد، إىل إرســال زيــت 
يســرج فيــه، وهــو كنايــة عــن الدعــم املــادي هلــذا املســجد وتثبيــت أهلــه -وهللا 
أعلــم-، واجلمــع بــني الدعمــني مزيــد فضــل وإن مل ينــص احلديــث علــى ذلــك، 

وذلــك لفضــل كل منهمــا فكيــف اجلمــع بينهمــا؟
ويف قولــه عليــه الصــالة والســالم »يســرج فيــه« كنايــة عــن احلفــاظ عليــه حيــوايًّ 
مضــاًء عامــرًا ابلعبــاد الذيــن ميكنهــم الوصــول إليــه دون إحلــاق ضــرر بــه، وإال فإنــه 
ال ميكن طلب إرسال زيت حقيقة من املدينة الي ال تعرف ابلزيت إىل األقصى 
بلــد الزيــت والزيتــون، لذلــك ميكننــا أن نوجــه هــذا احلديــث اليــوم أبن املقصــود 
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ابلزيــت الــذي يســرج فيــه أنــه كنايــة عــن توفــري الدعــم املــادي ألهلــه الذيــن يرابطــون 
فيــه، وحيفظونــه بوجودهــم فيــه مــن اهليمنــة الصهيونيــة، وتثبيتهــم يف مواجهــة احملــن 
والفــن الــي تدبَـّـر هلــذه البقعــة املباركــة، وتوفــري ســبيل العيــش الكــرمي هلــم، وكأن 
احلديث أشار إىل ضرورة أن تتكامل أدوار املسلمني يف الدفاع عن هذا املسجد 
يف وجــه احملــن والعــدوان واالغتصــاب، فمــن اســتطاع أن أيتيــه فيعمــره ابلعبــادة 
والصمــود يف مبانيــه وســاحاته يدافــع عنــه ويــذود عــن حياضــه، وحيميــه مــن العــدوان 

بنفســه فعليــه ذلــك. وهــو الفعــل األعظــم.
وملــا كان هــذا األمــر ال يســتطيعه اجلميــع، فقــد أرشــد  إىل ضــرورة تكامــل 
األدوار يف الدفاع عنه، أبن يتوىل القادرون على الوصول إليه العبادة فيه والدفاع 
عنــه ومحايتــه أبنفســهم، وابملقابــل يشــارك مــن حيــل بينهــم وبــني الوصــول إليــه 
حبمايتــه وإســراجه مــن خــالل توفــري أســباب الثبــات والصمــود إلخواهنــم الواصلــني 
إليــه، مــا مُيَكِّــن مــن اســتمراره منــريًا مســرًجا ابملســلمني، مدافًعــا للظاملــني واملعتديــن، 
وذلــك أبن خيلــف الغائبــني عنــه احلاضــرون فيــه يف أوالدهــم وأهليهــم وأرزاقهــم، 
فيكونــون بذلــك شــركاَء، مصداقًــا حلديــث رســول هللا : »َوَمــْن َخلَــَف َغــازاًي 
يف أْهلِــِه خِبَــرْيٍ فـََقــْد َغــزَا«)1(، وابلتــايل فــإن هــذا احلديــث علــى الرغــم ممــا اعــرتاه مــن 
ضعــف فإنــه ميكــن االسرتشــاد بــه يف هــذه األعمــال الفاضلــة، وأن يؤخــذ منــه 
اســتحباب دعــم أهــل فلســطني يف مشــروع جهادهــم ومقاومتهــم ضــد احملتلــني ومــن 

يعاونوهنــم، بــل وجــوب، وذلــك ألمريــن: 
األمــر األول: أن طلــب إرســال زيــت يســرج فيــه جــاء بصيغــة األمــر وهــو يفيــد 
الوجــوب، إال أن هــذا األمــر جــاء دااًل علــى أن البــذل يقــوم مقــام اإلتيــان، وملــا كان 
إتيــان املســجد األقصــى يف أصلــه ســنة فكذلــك بدلــه »إهــداء الزيــت« وذلــك يف 
األوقــات الطبيعيــة، فــإذا صــار اجملــيء إليــه واجبًــا، وذلــك حــال االعتــداء عليــه وعــدم 
كفاية أهله يف الدفاع عنه وتعذر هذا اجمليء، صار البدل وهو البذل واجباً أيًضا.

األمــر الثــاين: إن حكــم اجلهــاد ابملــال للدفــاع عــن البــالد والعبــاد يؤخــذ مــن 
نصــوص كثــرية، حــى جعلــت الــزكاة أحــد روافــد اجلهــاد، وجعــل اإلنفــاق يف ســبيل 

أخرجه البخاري يف كتاب: اجلهاد، ابب: فضل من جهز غازايً وخلفه خبري )37/6(.  )1(
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هللا مــن مصارفهــا، ونــص رســول هللا  أبن يف املــال حًقــا ســوى الــزكاة، وكان تــرك 
اإلنفــاق يف أبــواب اجلهــاد هتلكــة، قــال تعــاىل: ﴿َوأَنِفُقــوا يف َســِبيِل اللَِّ َواَل تـُْلُقــوا 
َ حيُِبُّ اْلُمْحِسِننَي﴾ ]سورة البقرة: 195[. أِبَْيِديُكْم ِإَل التَـّْهُلَكِة َوَأْحِسُنوا ِإنَّ اللَّ

وابلتــايل فــإن االسرتشــاد هبــذا احلديــث علــى الدعــم املــايل ألهــل بيــت املقــدس 
يف صمودهــم وجهادهــم تدعمــه عموميــات النصــوص الصحيحــة، ويؤخــذ مــن هــذا 

احلديــث شــيء مــن التخصيــص لبيــت املقــدس.
وملخــص القــول: يســتحب إتيــان املســجد األقصــى للعبــادة فيــه، فمــن عجــز 
اســتحب لــه املســامهة يف إعمــاره يف األوضــاع الطبيعيــة، ولكــن عنــد العــدوان عليــه؛ 
فإنــه جيــب الدفــاع عنــه ابلنفــس والنفيــس، ومــن مل يســتطع فعليــه وجــواًب اإلنفــاق 
لتثبيت أهله، وذلك؛ ألن الصالة فيه إذا كانت ُســنَّة مســتحبة وشــد الرحال إليه 
كأخويــه منــدوب إليــه، فــإن الدفــاع عنــه وردَّ غائلــة احملتلــني واجــب وفريضــة يف حــق 
أي بقعــة يعتــدى عليهــا مــن بقــاع املســلمني، فكيــف إذا كان املعتــدى عليــه هــو 
املســجد األقصــى املبــارك، والبــالد املباركــة املقدســة؟ فــال شــك أنــه يعظــم الواجــب 
وكل مــا مكــن مــن هــذا الواجــب فهــو واجــب، ومــن ذلــك اإلنفــاق والبــذل لتثبــت 

أهــل البــالد وحفــظ هويتهــا اإلســالمية.
املسألة الرابعة: استحباب التملك حول املسجد األقصى وحيث يرى.

فعــن َأيب َذرٍّ ، »َقــاَل: َتَذاَكــْراَن َوحَنْــُن ِعْنــَد َرُســوِل اللَِّ ، أَيُـُّهَمــا أَْفَضــُل: 
أََمْســِجُد َرُســوِل اللَِّ  أَْم بـَْيــُت اْلَمْقــِدِس؟ فـََقــاَل َرُســوُل اللَِّ : »َصــالٌة يف 
ِفيــِه َولَِنْعــَم اْلُمَصلَّــى ُهــَو، َولَُيوِشــَكنَّ أَلْن  ِمــْن أَْربَــِع َصلَــَواٍت  َمْســِجِدي أَْفَضــُل 
َيُكــوَن لِلرَُّجــِل ِمثْــُل َشــَطِن فـََرِســِه ِمــَن اأَلْرِض َحْيــُث يــَـَرى ِمْنــُه بـَْيــَت اْلَمْقــِدِس َخيــْـرًا 

ــا َوَمــا ِفيَهــا«.)1( نـَْي ــُه ِمــَن الدُّ ْــٌر َل يًعــا«، َقــاَل: أَْو َقــاَل: »َخيـ ــا مجَِ نـَْي ــُه ِمــَن الدُّ َل
، َصــالٌة يف بـَْيــِت  ويف روايــة أخــرى َعــْن َأيب َذرٍّ  »قَــاَل: ِقيــَل: اَي َرُســوَل اللَِّ
اْلَمْقِدِس أَْفَضُل أَْم َصالٌة يف َمْســِجِد َرُســوِل اللَِّ ؟ قَاَل: »َصالٌة يف َمْســِجِدي 
أخرجــه احلــكام يف املســتدرك 509/4 مــن طريــق احلجــاج عــن قتــادة عــن أيب اخلليــل عــن عبــد   )1(
هللا بــن الصامــت عــن أيب ذر وقــال: صحيــح اإلســناد ووافقــه الذهــيب علــى تصحيحــه وصححــه 

األلبــاين أيًضــا انظــر سلســلة األحاديــث الصحيحــة لألبــاين حديــث رقــم )2902(
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َهــَذا أَْفَضــُل ِمــْن أَْربَــِع َصلَــَواٍت ِفيــِه، َولَِنْعــَم اْلُمَصلَّــى، ُهــَو أَْرُض اْلَمْحَشــِر َواْلَمْنَشــر، 
َولََيْأتِــنَيَّ َعلَــى النَّــاِس َزَمــاٌن ونســية قـَْوِســِه ِمــْن َحْيــُث يــَـَرى ِمْنــُه بـَْيــُت اْلَمْقــِدِس أَْفَضــُل 

يًعــا«)1(. نـْيَــا َوَمــا ِفيَهــا مجَِ ِمــَن الدُّ
وال شــك أن هــذا احلديــث بروايتــه نبــوءة مــن نبــوءات املصطفــى ، حيــث 
أخــرب عــن أمــر مل يكــن قــد وقــع عنــد ورود احلديــث، ونــرى أنــه واقــع اليوم.كمــا 

أشــران ســابًقا، ويؤخــذ مــن احلديــث األمــور اآلتيــة:
أواًل: يف احلديــث خصوصيــة للمســجد األقصــى مل تــرد للمســجدين احلــرام 
والنبــوي، وهــي متعلقــة ابســتحباب التملــك يف حميطــه، )وحيــُث يُــرى( ولــو مــن 
بُعــد، وذلــك يف وقــت خــاص وظــروف قادمــة، حيــث ذكــر  أن التملــك يف 
حميــط املســجد األقصــى، )وحيــُث يـُـرى( خــري مــن الدنيــا مجيًعــا، وقــد ربطــت هــذه 
امليــزة بزمــان مل يكــن قــد حــل عنــد ورود احلديــث، ولذلــك قــال عليــه الســالم: 
»وليوشــكن ويف الروايــة األخــرى )وليأتــني زمــان( واليــوم نــرى أن الزمــان قــد أتــى، 
وعلمنــا الســبب جليًّــا، فلرمبــا كان حبــق أســالفنا ختميًنــا وهــو اليــوم واضــح، حيــث 
دهــم اخلطــر الــذي يهــدد ملكيــة األمــة للمســجد األقصــى ومــا حولــه، ممــا يقتضــي 
اإلقبــال علــى رعايتــه ومحايتــه ابلتملــك ورفــض التنــازل عــن أي جــزء منــه أو بيعــه. 

وقبــول أي بدائــل عنــه.
اثنًيــا: وأخــرب احلديــث إىل أنــه وإن كانــت الصــالة يف املســجد النبــوي أفضــل 
مــن الصــالة يف املســجد األقصــى بشــكل دائــم، إال أن ظــرًوف متــر ابملســجد 
األقصــى يف أوقــات وأزمــان قادمــة وليســت قائمــة يف ذلــك الوقــت عبــادة الــرابط 
وجهــاد فيــه وحولــه أبشــكال خمتلفــة، ســواء ابإلقامــة فيــه أو التملــك الــذي يكــون 
هــذا  حــل  فــإذا  آخــر،  شــيء  أي  مــن  أفضــل  عنــه  الدفــاع  مــن ضــروب  ضــراًب 
الزمــان فالفضــل كل الفضــل هلــذه العبــادة الطارئــة علــى كل مــا عداهــا مــن ألــوان 
الطاعــات والعبــادات، حــى يف املســجد احلــرام والنبــوي، وهــو معــى قولــه عليــه 
الســالم »َولَُيوِشــَكنَّ أَلَْن َيُكــوَن لِْلَرُجــِل ِمْثــُل ِســَيِة قـَْوِســِه ِمــَن اأْلَْرِض َحْيــُث يــَـَرى 
أخرجــه الطــرباين يف األوســط حديــث رقــم )8226(، واحلاكــم يف املســتدرك 509/4 ويف هــذه   )1(

الروايــة ســعيد بــن بشــري ذكــره ابــن حبــان يف اجملروحــني.
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نـْيَــا َوَمــا ِفيَهــا« وهلــذا نســتطيع أن نقــول: إن الــرابط  بـَْيــَت اْلَمْقــِدِس َخيــْـٌر لَــُه ِمــَن الدُّ
يف املســجد األقصــى اليــوم بــكل صــوره وأشــكاله، أفضــل مــن الصــالة يف املســجد 
احلــرام واملســجد النبــوي واجملــاورة فيهمــا، وهــذا املعــى ال خــالف فيــه بــني العلمــاء 
إذ الــرابط يف أي ثغــر مــن الثغــور يف أي بقعــة مــن بقــاع بــالد املســلمني مبقصــد 
دفــع كيــد األعــداء وعدواهنــم أعظــم مــن الصــالة واجملــاورة يف املســاجد الثالثــة، 
ولــو كان الثغــر مــن أطــراف البــالد وأبعدهــا مــكااًن ومكانــة، فكيــف إذا كان هــذا 
الــرابط حلمايــة أحــد هــذه البقــاع املقدســة »املســجد األقصــى«؟ وكيــف إذا كان 
العــدوان عليــه واقًعــا وليــس جمــرد متوقــع؟ فــال شــك أن الــرابط يف األقصــى ويف 
حميطــه لدفــع شــرِّ الغاصبــني وعمالئهــم أعظــم مــن الصــالة يف املســجدين احلــرام 
والنبــوي، واجملــاورة عندمهــا أو يف أكنافهمــا، بــل إن اإلقامــة يف حميــط األقصــى 
والقيــام ابلدفــاع عنــه اليــوم ليــس جمــرد رابط، وإمنــا هــو جهــاد مباشــر، فالعــدوان 
واقــع والوجــود هنــاك مكلــف ابلنفــس واملــال؛ ككلفــة اجلهــاد والتضحيــة يف ســبيل 
هللا –تعــاىل، الــذي جعــل الــرابط طريــق الفــالح ملــا يصــدر عــن تقــوى هللا تعــاىل 
فقــال جــل شــأنه: َي أَيُـَّهــا الَِّذيــَن آَمنُــوا اْصــِبُوا َوَصابِــُروا َورَاِبطُــوا َواتَـُّقــوا اللََّ 

َلَعلَُّكــْم تـُْفِلُحــوَن  ]آل عمــران: 200[ 
ويف هــذا يقــول أبــو هريــرة : »لئــن أرابــط ليلــة يف ســبيل هللا أحــب إيل مــن 
أن أقــوم ليلــة القــدر عنــد احلجــر األســود«)1(، ونقــل ابــن تيميــة رمحــه هللا تعــاىل 
إمجــاع الســلف علــى فضــل املرابطــة يف الثغــور بنيــة اجلهــاد علــى اجملــاورة يف احلرمــني، 
وقــال: »املقــام ابلثغــور ألجــل اجلهــاد يف ســبيل هللا أفضــل مــن اجملــاورة يف مكــة«، 
وقــال يف موقــع آخــر »أفضــل مــن اجملــاورة يف املســاجد الثالثــة، وقــال مــا أعلــم يف 

هــذا نزاًعــا بــني أهــل العلــم«، وقــد نــص علــى ذلــك غــري واحــد مــن األئمــة)2(.
ُ ِلَمــْن َخــرََج يف َســِبيِلِه،  ــَن اللَّ هــذا مــا يؤكــده رســول هللا  يف حديثــه: »َتَضمَّ
اَل خُيْرُِجــُه ِإالَّ ِجَهــاًدا يف َســِبيِلي َوِإميَــااًن يب َوَتْصِديًقــا ِبُرُســِلي، فـَُهــَو َعلَــيَّ َضاِمــٌن 
ورد هــذا األثــر مرفوًعــا عــن أيب هريــرة  وأخرجــه ابــن ماجــة برقــم )4603(، وابــن عســاكر   )1(
يف األربعــني يف اجلهــاد رقــم 18 بلفــظ – موقــف ســاعة يف ســبيل هللا خــري مــن قيــام ليلــة القــدر 

عنــد احلجــر األســود، وصححــه األلبــاين انظــر األحاديــث الصحيحــة رقــم )1067(.
جمموع فتاوى ابن تيمية 51/27 و5/28.  )2(



ما اختص به املسجد األقصى عن املسجدين من فضائل وأحكام284

ــُه اَنئِــاًل، َمــا اَنَل ِمــْن َأْجــٍر  َأْن أُْدِخَلــُه اجْلَنَّــَة أَْو أَْرِجَعــُه ِإىَل َمْســَكِنِه الَّــِذي َخــرََج ِمْن
ــٍد بِيَــِدِه َمــا ِمــْن َكْلــٍم ُيْكلَــُم يف َســِبيِل اللَِّ ِإالَّ َجــاَء يــَـْوَم  أَْو َغِنيَمــٍة، َوالَّــِذي نـَْفــُس حُمَمَّ
ــٍد بِيَــِدِه لَــْواَل  اْلِقَياَمــِة َكَهيـَْئتِــِه، ِحــنَي ُكلِــَم َلْونـُـهُ لَــْوُن َدٍم َورحيُــهُ ِمْســٌك، َوالَّــِذي نـَْفــُس حُمَمَّ
أَْن َيُشــقَّ َعَلى اْلُمْســِلِمنَي َما قـََعْدُت ِخاَلَف َســرِيٍَّة تـَْغُزو يف َســِبيِل اللَِّ أََبًدا، َوَلِكْن اَل 
، َوالَّــِذي نـَْفــُس  ــُدوَن َســَعًة، َوَيُشــقُّ َعَلْيِهــْم أَْن يـََتَخلَُّفــوا َعــيِّ َلُهــْم َواَل جيَِ َأِجــُد َســَعًة، فََأمحِْ
، فَأُقـَْتُل مُثَّ أَْغُزو، فَأُقـَْتُل مُثَّ أَْغُزو فَأُقـَْتُل«)1(. حُمَمٍَّد بَِيِدِه َلَوِدْدُت َأيّنِ أَْغُزو يف َسِبيِل اللَِّ

قــال ابــن حجــر يف شــرحه للحديــث أن متــي رســول هللا  أن يغــزو فيقتــل 
مــراراً كان لُيعِلــم املســلمني الذيــن كانــوا يتخلفــون عــن اجلهــاد رغبــة يف البقــاء إىل 
جانب رســول  ظًنا منهم أن اجملاورة إىل جانبه  أفضل من اخلروج للجهاد 
البقــاء يف  مــن  أفضــل    جماورتــه  بــرتك  ولــو  اجلهــاد  إىل  إن خروجهــم  دونــه، 
جماورتــه ومصاحبتــه  حًبــا)2(. وال شــك أن مقــام النبــوة أعلــى مــن الشــهادة فــال 
يكــون هــذا التمــي إال تعليًمــا لنــا وتطمينًــا علــى فضــل اجلهــاد وضــرورة تقدميــه علــى 

مــا ســواه مــن األعمــال الصاحلــة مبــا يف ذلــك جماورتــه حيًّــا وميتًّــا.
وممــا يــدل علــى ذلــك أيًضــا أن الصحابــة  ومعهــم رســول هللا  مل يعــودوا 
إىل مكــة واملســجد احلــرام الــذي فيــه مضاعفــة الصــالة مائــة ضعــف الصــالة يف 
املســجد النبــوي، وأقامــوا يف املدينــة طلبًــا للمشــاركة حبالــة الــرابط واجلهــاد، ورأوا 
ذلــك أفضــل مــن اجملــاورة مبكــة للعبــادة، واســتمر ذلــك بعــد فتــح مكــة والتمكــن 

مــن العــودة إليهــا)3(.
ولعــل هــذا واضــح عقــاًل، فالعبــادة واجملــاورة ابألماكــن املقدســة عبــادة شــعائرية 
الــرابط واجلهــاد ففضلــه  املتعبــد ومثرهتــا صــالح يف نفســه، وأمــا  مردودهــا علــى 
ومــردوده لعمــوم األمــة يف عزهتــا يف دنياهــا، ومتكنهــا مــن شــأن العمــل آلخرهتــا، 

وإعــالء كلمــة هللا تعــاىل يف األرض.
اثلثًــا: يظهــر لنــا اليــوم ســر الدعــوة إىل التملــك يف حميــط املســجد األقصــى، 

صحيح البخاري ح3490، صحيح مسلم ح3494.  )1(
فتح الباري شرح صحيح البخاري 94/6-95 بتصرف.  )2(

انظر جمموع فتاوى ابن تيمية 418/28.  )3(
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وحيــث يــرى مــا مل يكــن ظاهــرًا ملــن ســبقنا، وذلــك أن األمــر أصبــح اليــوم واقًعــا 
وليــس جمــرد خــرب عــن غيــب قــادم.

األقصــى  املســجد  علــى  الســلطة  حتويــل  إرادة  واضًحــا  اليــوم  صــار  حيــث 
واهليمنــة عليــه وعلــى حميطــه وملكيتــه لليهــود الغاصبــني، وتســتخدم يف ســبيل ذلــك 
كل وســائل الرتغيــب واإلغــواء، بدفــع أمثــان مضاعفــة للقيمــة احلقيقيــة لــأرض، 
ويوظــف العمــالء مــن بــالد غنيــة منهــا دول عربيــة، وأشــخاص هلــم مواقــع متقدمــة 
أُمــراء ووزراء ورجــال دولــة وأمــن ورجــال أعمــال لشــراء هــذه  البــالد،  يف هــذه 
األرض مــن أهلهــا، واســتغفاهلم بذلــك والتغريــر هبــم، ومــن مث إعطائهــا للغاصبــني، 
وحتويل ملكيتها من هؤالء العمالء إىل أمساء يهودية يف فلســطني؛ هبدف شــرعنة 
وجودهــم وقوننــة اغتصاهبــم هلــذا األرض املباركــة؛ ليصبحــوا مــالًكا قانونيــني هلــا.

وهــذا األمــر جيــري علــى بــالد بعيــدة عــن القــدس ومطلــة عليهــا مثــل: مرتفعــات 
الســلط، ومــاداب، وغريهــا يف األردن، وأجــزاء أخــرى مــن داخــل فلســطني، وهنــا 
يظهــر ســر قولــه : »مــن حيــث يــرى منــه املســجد األقصــى« حيــث البــالد 
الــي هــي أكنــاف بيــت املقــدس، ال ســيما املطلــة علــى املســجد لنــزع  املباركــة 
ملكيتهــا مــن املســلمني وحتويلهــا إىل أمــالك يهوديــة. وهــذا تنبيــه إىل أصحــاب 
هــذه األراضــي للحــذر مــن القيــام أبعمــال تبــادل امللكيــة حــى مــع مســلمني إال 

بعــد التيقــن مــن أال تكــون حيلــة لوصوهلــا أليــدي الغاصبــني.
ويســتخدم اليهــود الغاصبــون أيًضــا لتحقيــق الســيطرة علــى املســجد األقصــى 
وحميطه الرتهيب، وكل أنواع العدوان واإلجرام، ويدهم يف ذلك بلدية االغتصاب 
يف القــدس؛ ابلعــدوان علــى حقــوق أهــل املدينــة املقدســة؛ مبصــادرة األراضــي، 
وهــدم البيــوت، والطــرد مــن املدينــة، ومصــادرة اهلــوايت، واملنــع مــن البنــاء والتوســع؛ 
ليحملــوا أهلهــا علــى اليــأس مــن احلفــاظ علــى حقوقهــم وأمالكهــم، والشــك يف 
الفســاد،  أنــواع  بنشــر كل  الكيــان  قيــام ســلطات  الثبــات، إضافــة إىل  إمكانيــة 
ومخــور؛  وخمــدرات  فجــور  مــن  واملضــار  واملفاســد  ابمللهيــات  الشــباب  وإشــغال 
هبــدف قتــل نفوســهم وقلوهبــم بــدل أجســادهم، فــال يعــود للمقدســات يف نفوســهم 
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تعظيــم، وال مكانــة يتحركــون هلــا وينافحــون عنهــا.
وال شــك أن هــذه املؤامــرة الكبــرية علــى األقصــى ومــا حولــه الــي نراهــا اليــوم 
عيــااًن أخــرب عنهــا رســول هللا  كحــدث قــادم، ووضــع هلــا عالًجــا انجًعــا مانًعــا 

مــن جناحهــا وحتقيــق أهدافهــا.
 ، رابًعــا: يف ســياق النقــاط الســابقة جيــب أن نفهــم حديــث رســول هللا
ودعوتــه إىل التملــك يف هــذه البقــاع مــن قبــل الصاحلــني الذيــن يريــدون األجــر 
واملثوبــة مــن هللا تعــاىل، ويبذلــون أمواهلــم مــن أجــل إحقــاق احلــق والدفــاع عــن 

انتظــار مقابــل دنيــوي، إذ الضــرورة تقتضــي ذلــك. املقدســات دون 
وابلتايل فدعوته  إىل التملك يف الزمان املشار إليه ينبغي أن تُفهم أهنا دعوة 

حلفظ األرض واملقدسات، وليس دعوة مللكيتها ملًكا جتاراًي رحبًيا يف الدنيا.
وممــا يــدل علــى ذلــك أن احلديــث قــد نــص علــى أن امتــالك مــرت أو بضعــة 
أمتــار مــن األرض يف حميــط األقصــى ومــن حيــث يــرى خــري مــن الدنيــا مجيًعــا، وال 
شــك أن املســجد األقصــى ومــا حولــه هــو مــن الدنيــا، وال يعقــل أن يكــون جــزء 

مــن الشــيء أفضــل منــه مجيًعــا مشــتماًل عليــه.
وابلتــايل فــإن هــذا احلديــث جــاء دعــوة للحفــاظ علــى املســجد األقصــى ومــا 
حولــه يف أوقــات يعمــل فيــه أعــداء اإلســالم علــى انتزاعــه مــن أيــدي املســلمني بــكل 
الســبل، األمــر الــذي يقتضــي تصرفــات ومواقــف مــن أهــل األرض املقيمــني عليهــا، 

وأخــرى مــن بقيــة املســلمني عــواًن هلــم وإســهاًما يف الدفــاع عنهــا.
األمــالك  املقــدس والذيــن تســجل  بيــت  املقيمــني يف  أهــل األرض  مــن  أمــا 

أبمسائهــم:
1- الصــرب علــى الشــدة والضيــق الــذي ميــارس عليهــم، والثبــات علــى أمالكهــم، 
يتعرضــون  الــي  الضغوطــات  ومواجهــة كل  هبــا،  والتمســك  عليهــا،  واحملافظــة 
فــإذا  الــرابط واجلهــاد،  هلــا ترهيبًــا وترغيبًــا احتســااًب فذلــك ضــرب مــن ضــروب 

اســتحضرت النيــة كان كمــن هــو يف ســاحة معركــة دفاًعــا عــن الديــن.
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2- االهتمــام ابألجيــال وتربيتهــا وحتصينهــا مــن املفاســد واإلغــراءات الــي جيتهــد 
احملتــل وعمــالؤه إغــراق األجيــال هبــا، وهــذا يســتوجب مهمــة إضافيــة علــى عاتــق 

العلمــاء والدعــاة يف الــداير املقدســة.
أما ما يتطلبه هذا احلديث من املسلمني خارج فلسطني فهو:

العمــل بــكل الوســع لتثبيــت أهــل البــالد والصمــود علــى أرضهــم، ودعمهــم 
، إذ هــو أيًضــا ضــرب مــن ضــروب الــرابط بــل اجلهــاد  أبســباب ذلــك مــادايًّ ومعنــوايًّ
يف ســبيل هللا، فتوفــر أســباب العيــش الكــرمي هلــؤالء اجملاهديــن وأســرهم معــني هلــم 

علــى الثبــات. وهــو مهمــة املســلمني خــارج فلســطني.
وهــو ال خيتلــف شــيًئا عــن إمــداد اجملاهديــن يف بقــاع أخــرى ابلســالح وأســباب 
النصــر والغلبــة، بــل إن اإلمــداد يف كال امليدانــني جهــاد، حيــث يقــول َرُســوُل اللَِّ 
ــَز َغــازاًِي يف َســِبيِل اللَِّ فـََقــْد َغــزَا َوَمــْن َخلَــَف َغــازاًِي يف َســِبيِل اللَِّ  : »َمــْن َجهَّ

خِبَــرْيٍ فـََقــْد َغــزَا«)1(.
ودعــم أهــل بيــت املقــدس هــو جتهيــز لغــاز يغــزو بصمــوده ويدفــع شــر األعــداء 
ببقائــه علــى أرضــه، بــل هــم وأســرهم يف جهــاد، فمــن رعاهــم فقــد جهــز غــازاًي 
البقــاع  وخلــف غــازاًي أبهلــه، وهــو أعظــم أجــرًا مــن احلــج والعمــرة واجملــاورة يف 

قــال تعــاىل: ]التوبــة:20-19[  املقدســة، 
ــاَل: ُدلَّــِي  ــاَل: »َجــاَء َرُجــٌل ِإىَل َرُســوِل اللَِّ  فـََق ثَــُه َق ْــرََة  َحدَّ وعــن أيب ُهرَيـ
َعلَــى َعَمــٍل يـَْعــِدُل اجلَِْهــاَد، قَــاَل: اَل َأِجــُدُه، قَــاَل: َهــْل َتْســَتِطيُع ِإَذا َخــرََج اْلُمَجاِهــُد 
أَْن َتْدُخَل َمْسِجَدَك فـَتـَُقوَم َواَل تـَْفتـَُر َوَتُصوَم َواَل تـُْفِطَر؟ قَاَل: َوَمْن َيْسَتِطيُع َذِلَك؟ 

قَــاَل أَبـُـو ُهرَيــْـرََة: ِإنَّ فــَـَرَس اْلُمَجاِهــِد لََيْســَنُّ يف ِطَولِــِه فـَُيْكتَــُب لَــُه َحَســَناٍت«)2(  
األقصــى، وكل مدينــة  املســجد  الصهيونيــة علــى  املؤامــرة  نــرى  واليــوم وحنــن 
القــدس ومــا حوهلــا، وبــالد الشــام نــدرك متاًمــا قيمــة هــذه الدعــوة النبويــة للتملــك 
والشــراء وبــذل الغــايل والنفيــس مــن أجــل احلفــاظ علــى ملكيــة األمــة هلــذه البــالد، 
وتثبيــت أهلهــا عليهــا واحليلولــة دون تنازهلــم عنهــا؛ مبــد يــد الدعــم والتثبيــت هلــم، 

بــكل مــا أُوتيــت األمــة مــن قــوة وإمــكاانت.
صحيح البخاري، حديث رقم )2688(.  )1(
صحيح البخاري، حديث رقم )2633(.  )2(
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لذلــك أقــول: إن علــى كل مســلم أن يســهم مبســتطاعه لتملــك أرض بيــت 
يهــود  عــدوان  مــن  هلــا  تنقــل المســه؛ محايــة  مل  ولــو  بــه  حييــط  مــا  املقــدس وكل 
وغائلتهــم، فهــي وهللا التجــارة الراحبــة، فمــا أحوجنــا يف هــذه األايم العصيبــة إىل 
مــن يبــذل مالــه وجهــده دفاًعــا عــن قداســة املقدســات، وحفاظًــا علــى كرامــة هــذه 

األمــة مــن أن متتهــن، وحرماهتــا مــن أن تنتهــك. 
اخلامتة

أهم نتائج البحث: نلفت االنتباه يف نتائج هذا البحث إىل األمور اآلتية:
1- إن املسجد األقصى يفارق املسجدين يف أمور منها: أهنما اختصا ابحلرمة فيوصفان 
ابحلرم، وهلما أحكام متعلقة بذلك، وال يوصف املسجد األقصى أبنه حرم، وليس له 
مثل تلك األحكام، ولكنه اختص ابنتشار الربكة حوله، فاملساجد الثالثة كلها مباركة، 

واملسجد األقصى مركز إشعاع للربكة ملا حوله )الذي ابركنا حوله(.
 الرســول توجــه  أن  والراجــح  األوىل،  القبلــة  هــو  األقصــى  املســجد  إن   -2
للمســجد األقصــى كان طــوال العهــد املكــي إضافــة إىل ســتة عشــر شــهرًا أو ســبعة 

عشــر شــهرًا يف املدينــة بعــد اهلجــرة.
3-  مــن خصائــص املســجد األقصــى الــي ليســت للمســجدين مــع فضلهمــا 
عليــه أن العبــادة يف احلرمــني عبــادة شــعائرية، مــن صــالة واعتــكاف، بينمــا يف 
املســجد األقصى إضافة إىل الشــعائر فهي عبادة رابط وجهاد، فهو مقر الطائفة 

املنصــورة، وهــو مقــر جهــاد ورابط لفــرتات طويلــة مــن عمــر األمــة.
4- ومن خصائصه الي اختص هبا كثرة األنبياء فيه، بل اجتماعهم مجيًعا فيه وصالهتم 
خلف رسول هللا  مما يدل على وراثة هذه األمة قيادة البشرية وصالحيتها؛ حلماية 

حقوقها، وحفظ حقوق اآلخرين بال عنصرية وال عدوان من األمم.
5- وممــا اختــص بــه املســجد األقصــى أنــه بوابــة األرض إىل الســماء، ولذلــك 
كان اإلســراء قبل املعراج، وكان بيت املقدس أرض احملشــر واملنشــر، وهو مســرى 

. رســول هللا
6- أفــاد البحــث وجــود أحــكام خاصــة ابملســجد األقصــى عــن املســجدين مــن 
أمههــا: أن للتملــك يف حميطــه يف ظــروف أشــارت إليهــا األحاديــث النبويــة فضــاًل 
حــى علــى الصــالة يف املســجدين؛ ملــا يشــكل هــذا التملــك مــن عنصــر محايــة 



289 جملة املرقاة السنة الثانية جملد3 العدد الثالث 1441ه/2019م

ودفــاع عــن احلرمــات واملقدســات، وهــو منســجم مــع إمجــاع العلمــاء علــى أن 
الــرابط يف أي بقعــة أفضــل مــن اجملــاورة يف املســاجد الثالثــة فكيــف إذا كان الــرابط 

يف واحــد مــن هــذه البقــاع.
7- أفــادت النصــوص الواضحــة ضــرورة تضافــر اجلهــود يف إبقــاء املســجد األقصــى 
املبــارك مشــًعا ابخلــري حتــت رعايــة املســلمني، وأن بعــد املســافات والعوائــق مهمــا 
كثرت ومهما صعبت ال تسقط عن األمة واجب احلفاظ عليه ومحايته وختليصه 

مــن الشــر واألشــرار. 
8- ومــن األحــكام اخلاصــة ابلســجد األقصــى اســتحباب اإلحــرام مــن رحابــه 
بعمــرة أو حبجــة، فهــي أفضــل علــى مــا رجــح يف هــذا البحــث مــن اإلحــرام مــن 
امليقــات خبــالف اإلحــرام مــن أي موقــع آخــر فأفضــل منــه اإلحــرام مــن امليقــات. 

وهللا تعــاىل أعلــم.
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