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تقديم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف اخللق واملرسلني ،سيدنا حممد،

وعلى آله وصحبه ،ومن اهتدى بهديه من الصحابة والتابعني ،ومن تبعهم بإحسان
إىل يوم الدّين ،وبعد؛

فالقدس؛ األرض اليت باركها اهلل ،أرض اإلسراء واملعراج ،قضية املسلمني األوىل،

تتعرض ملخاطر التهويد ،وطمس اهلوية ،وعدوان متواصل يستهدف بشرها وشجرها
ومثرها وحجرها ،وهي تستصرخ مستنجدة مستغيثة ،فاملخاطر احملدقة باملدينة املقدسة

بفعل املمارسات واإلجراءات اإلسرائيلية اليت تستهدف عروبة املدينة وعزهلا عن
حميطها ،متلي على املسلمني مجيعاً ضرورة اإلسراع يف تبين رؤية ذات معامل واضحة
إلنقاذ القدس ومواجهة كل ما يتهددها من خماطر.
وانطالقاً من مسؤوليتنا جتاه القدس نضع هذا اإلصدار بني أيدي قرائنا األعزاء ،وهو
حبث قدمناه ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي املنبثق من منظمة التعاون اإلسالمي،

املنعقد يف دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت ،حول القدس فضلها وضوابط

زيارتها حتت االحتالل الرازح فوق مقدساتها ،لتعزيز صمود أهلها ،ومؤازرتهم يف
حمنتهم ،وزيارة األقصى وهو ما تبقى من درة التاج ملالمح القدس العربية اإلسالمية.
فإن أصبنا يف هذا اإلصدار وغريه من األعمال ،فبنعمة من اهلل وفضل ،وإن أخطأنا

فمن عند أنفسنا ،سائلني اهلل العفو والعافية ،وقبول األعمال الصاحلة ،بفضل بره
وكرمه.

الشيخ حممد أمحد حسني
املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية
خطيب املسجد األقصى املبارك
القدس 1436 :هـ 2015 /م
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مقدمة
إن احلمد هلل ،حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا
وسيئات أعمالنا ،من يهده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد
أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد أن حمم ًدا عبده ورسوله ،أما بعد؛
فقد حظيت القدس عرب العصور بأهمية عظيمة لدى األمم والشعوب،
فهي األرض املقدسة واملباركة ،وموطن األنبياء ،وساحة األحداث التارخيية،
وفيها تقع احلوادث يف نهاية هذا الزمان.
والقدس على موعد حمقق مع إفساد البغاة ،مصداًقا لقوله تعاىلَ { :وَق َضيْنَا
()1
َ
يل اْل ِكت َ
َ
لىَ
ريا}
ض َم َّرَتينْ ِ َوَلتَ ْعُل َّن ُعُل ًّوا َكبِ ً
ِ
َاب لُت ْف ِس ُد َّن فيِ األ ْر ِ
إِ َبنيِ إِ ْس َراِئ فيِ
وقد وقعت القدس حتت اإلفساد اإلسرائيلي منذ عام 1967م ،ويسعى اليهود
يف الوقت احلالي إىل تقسيم املسجد األقصى زمانيًا ومكانيًا ،وهدفهم البعيد
يتجه حنو هدم األقصى وبناء اهليكل على أنقاضه -ال حقق اهلل هلم مرادهم.-
وها هو األقصى يبكي حاله ،كما بكى قبل أن حرره صالح الدين ،فيقول:
وأنا على شريف منجس

كل املساجد طهرت

()2

 .1اإلسراء.4 :
.2العليمي؛ جمري الدين ،عبد الرمحن بن حممد احلنبلي ،أبو اليمن (ت 928هـ) :األنس اجلليل بتاريخ
القدس واخلليل ،حتقيق :عدنان يونس عبد اجمليد نباته( ،عمان ،مكتبة دنديس1420 ،هـ1999/م)،
.318/ 1
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وقد قامت أمانة جممع الفقه اإلسالمي الدولي مشكورة بالدعوة إىل عقد
دورتها الثانية والعشرين ،وتشرفت بتلقي الدعوة للمشاركة بتقديم حبث
بشأن القدس ،فتوجهت إىل كتابة حبث عنوانه( :القدس :فضلها ،وحكم
زيارتها حتت االحتالل).
واخرتت هذا املوضوع ،ألمور منها:
 .1اعتقادي بضرورة حترير القدس وفلسطني من االحتالل اإلسرائيلي.
 .2بيان واجب األمة حنو القدس.
وكانت خطة البحث على النحو اآلتي:
املقدمة ،وفيها :أهمية البحث ،وسبب اختياره ،وخطته.
املبحث األول :التعريف باملسجد األقصى ،والقدس ،والشام.
املبحث الثاني :فضائل بيت املقدس والشام ،وخصائصهما.
املبحث الثالث :وقفية أرض فلسطني ،وحتريم بيعها ألعداء املسلمني.
املبحث الرابع :نبذة خمتصرة عن تاريخ القدس وعالقة املسلمني بها.
املبحث اخلامس :حكم زيارة املسجد األقصى حتت االحتالل.
املبحث السادس :واجب األمة حنو القدس وفلسطني.
اخلامتة :وفيها أهم نتائج البحث ،والتوصيات.
قائمة املصادر واملراجع.
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ريا؛
وأخ ً
فهذا جهد املقل ،فما أصبت فيه فهو من اهلل وحده ،وما أخطأت فيه فهو
من نفسي والشيطان.
وأتوجه بالشكر اجلزيل وعظيم االمتنان جملمع الفقه اإلسالمي الدولي،
وأمانته العامة املوقرة؛ إلتاحة الفرصة لي للمشاركة يف دورته الثانية والعشرين،
وأسأل اهلل عز وجل أن جيعلها دورة خري وبركة ،وأن يكتب هلا النجاح ،حنو
حتقيق الغاية اليت ستعقد من أجلها.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
كتبه
الشيخ  /حممد أمحد حسني
املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية
خطيب املسجد األقصى املبارك
 19حمرم 1436هـ 2014/ 11/ 12 -م
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املبحث األول
التعريف باملسجد األقصى والقدس والشام
يقع املسجد األقصى يف مدينة القدس من أرض فلسطني ،ويطلق على
املدينة كذلك بيت املقدس.
ْس ،وهو يف اللغة أصل يدل على الطهارة،
واشتقاق االمسني يرجع إىل الُقد ُ

يس :هو التّطهري اإلهلي ،قال تعاىل{ :يَا َق ْوم اْد ُخُلوا َ
األ ْر َ
َّسَة َّال
ض المَُْقد َ
والتَّ ْق ِد ُ
ّ
ِ

َب ُ
املطهرة(.)2
َكت َ
اهلل َل ُك ْم}( )1أي :األرض َّ

تيِ

وبيت املقدس :أي املدينة املقدسة اليت ُي َط َّهُر فيها من الشرك والذنوب(.)3

ومن أمسائها :إيلياء ،وهو ما ورد يف العهدة العمرية ،ومعناها :بيت اهلل

 .1املائدة.21 :

 .2ابن فارس؛ أمحد بن فارس بن زكريا ،أبو احلسني (ت 395هـ) :معجم مقاييس اللغة ،حتقيق :عبد

السالم حممد هارون( ،بريوت ،دار اجليل ،ط1420 ،2هـ1999/م) ،63/ 5 ،والراغب األصفهاني؛
احلسني بن حممد ،أبو القاسم (ت 502هـ) :املفردات يف غريب القرآن ،حتقيق :حممد سيد كيالني،

(لبنان ،دار املعرفة) ،ص .396

 .3ابن اجلوزي؛ عبد الرمحن بن علي بن حممد ،أبو الفرج (ت 597هـ) :فضائل القدس( ،دون
معلومات نشر) ،ص  ،1والقلقشندي؛ أمحد بن علي بن أمحد الفزاري (ت 821هـ) :صبح األعشى

يف كتابة اإلنشا ،حتقيق :عبد القادر زكار( ،دمشق ،وزارة الثقافة1981 ،م) ،104/ 4 ،والعليمي :األنس
اجلليل ،28/ 1 ،والنويري؛ شهاب الدين ،أمحد بن عبد الوهاب القرشي (ت 733هـ) :نهاية األرب

يف فنون األدب ،حتقيق :مفيد قمحية ومجاعة( ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1424 ،1هـ2004/م)،
.301/ 1
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املقدس( .)1وغلب على تسميتها القدس( ،)2وهلا أمساء أخرى.
ومسي املسجد األقصى بذلك لبعده عن املسجد احلرام يف املسافة(،)3
ويقع على جبل بيت املقدس()4يف الزاوية اجلنوبية الشرقية من مدينة القدس
القدمية ،وتبلغ مساحته حوالي  144000مرت مربع ،وحيتل حنو سدس مساحة
القدس املسورة ،وهو على شكل مضلع غري منتظم ،طول ضلعه الغربي 491
رتا ،والشمالي  310مرتات ،واجلنوبي  281م ً
رتا ،والشرقي  462م ً
مً
رتا ،وله
مخسة عشر باًبا منها مخسة مغلقة(.)5
وحقيقة احلال أن املسجد األقصى اسم جلميع املسجد مما دار حوله السور،

شام ً
ال املسجد القبلي يف مقدمه من اجلهة اجلنوبية ،وكذلك مسجد قبة
 .1احلموي؛ ياقوت بن عبد اهلل ،أبو عبد اهلل (ت 626هـ) :معجم البلدان( ،بريوت ،دار الفكر)،
 ،293/ 1والعليمي :األنس اجلليل.28/ 1 ،
.2القلقشندي :صبح األعشى.104/ 4 ،
.3النووي؛ حميي الدين ،حييى بن شرف بن مري ،أبو زكريا (ت 676هـ) :صحيح مسلم بشرح
النووي( ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العربي ،ط1392 ،2هـ) ،168/ 9 ،وابن حجر؛ شهاب الدين،
أمحد بن علي بن حممد العسقالني ،أبو الفضل (ت 852هـ) :فتح الباري شرح صحيح البخاري،
حتقيق :حمب الدين اخلطيب( ،بريوت ،دار املعرفة) ،64/ 3 ،والعليمي :األنس اجلليل.28/ 1 ،

.4ويسمى جببل موريا .انظر :الدباغ؛ مصطفى مراد :بالدنا فلسطني( ،كفر قرع ،دار اهلدى1991 ،م)،
.248/ 1

 .5الدباغ :بالدنا فلسطني ،119/ 9 ،ومعروف؛ د .عبد اهلل ،ومرعي؛ أ .رأفت :أطلس معامل املسجد
األقصى( ،عمان ،مؤسسة الفرسان للنشر والتوزيع ،ط1431 ،1هـ2010/م) ،ص  10و .74
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الصخرة واألروقة وغريها(.)1
وكان بني بناء املسجد احلرام واملسجد األقصى أربعون سنة ،فعن أبي ذر

َ
َ
ُْ
الغفاري ،رضي اهلل تعاىل عنه ،قال( :قل ُت :يَا َر ُسول اهللِ ،أ ُّي َم ْس ِج ٍد ُو ِض َع فيِ
ال :المَْ ْسج ُد َ
َ
الُ :قْل ُتُ :ث َّم أَ ٌّي؟ َق َ
ال :المَْ ْس ِج ُد الحْ َ َراُمَ ،ق َ
األ ْرض أَ َّو ُل؟ َق َ
األْق َصى،
ِ
ِ

َه َما؟ َق َ
الص َ
الُة َب ْع ُد َف َصِّلْه،
ُقْل ُتَ :ك ْم َكا َن َبيْن ُ
َما أَْد َر َكتْ َك َّ
ال :أَ ْرَب ُعو َن َسنًَةُ ،ث َّم أَيْن َ
َفإِ َّن اْل َف ْض َل ِفيِه)( ،)2وقيل :إن أول من بناه املالئكة ،وقيل :آدم ،عليه السالم،
وقيل :سام بن نوح ،عليه السالم ،وقيل :يعقوب بن إسحاق ،عليهما السالم،

وقيل :داود وسليمان )3(،عليهما السالم ،وحيتمل أن تكون املالئكة من بنته،
ثم جدده كل نيب ممن ذكر؛ فإن كل نيب منهم كان بينه وبني اآلخر مدة تكفي
أن جيدد فيها البناء املتقدم قبله(.)4
 .1ابن تيمية؛ أمحد بن عبد احلليم احلراني ،أبو العباس (ت 728هـ) :جمموع الفتاوى ،حتقيق :عبد الرمحن بن
حممد بن قاسم النجدي( ،مكتبة ابن تيمية ،ط ،11/ 27 ،)2والعليمي :األنس اجلليل.24/ 2 ،

 .2البخاري؛ حممد بن إمساعيل اجلعفي ،أبو عبد اهلل (ت 256هـ) :اجلامع الصحيح املختصر من
أمور رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،وسننه وأيامه املعروف بصحيح البخاري ،حتقيق :د .مصطفى
ديب البغا( ،بريوت ،دار ابن كثري واليمامة ،ط1407 ،3هـ1987/هـ) ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب

منه.1231/ 3 ،

َاوَد من ِبنَاِء َبيْ ِ لمَْ
سَ ،سأَ َل اللهََّ َثالًثا )...
.3قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :لمََّا َف َر َغ ُسَليْ َم ُان بن د ُ
ت ا ْق ِد ِ

[سيأتي احلديث وخترجيه ،انظر :ص ،]15وحيمل على أن بناء سليمان ،عليه السالم ،كان على أساس
قديم ال أنه املؤسس ،بداللة حديث األربعني سنة ما بني بناء املسجد احلرام واملسجد األقصى [انظر:

العليمي :األنس اجلليل.]30/ 1 ،

 .4القرطيب؛ حممد بن أمحد األنصاري ،أبو عبد اهلل (ت 671هـ) :اجلامع ألحكام القرآن املعروف
بتفسري القرطيب( ،القاهرة ،دار الشعب) ،138/ 4 ،والعليمي :األنس اجلليل.30/ 1 ،
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وتعترب فلسطني جزًءا من أرض الشام ،وقيل يف تسمية الشام :إنها مجع
شامة ،مسيت بذلك لكثرة قراها وتداني بعضها من بعض ،فشبهت بالشامات،
وقيل :مسيت الشام بسام بن نوح ،عليه السالم؛ وذلك ألنه أول من نزهلا،
فجعلت السني شينًا لتغري اللفظ العجمي ،وقيل غري ذلك(.)5
وتطلق الشام على املنطقة املمتدة على الساحل الشرقي للبحر األبيض

ً
ومشاال إىل بالد الروم (تركيا) ،وجنوًبا
املتوسط ،ومتتد شرًقا إىل نهر الفرات،
إىل حدود جزيرة العرب ،وتشتمل يف الوقت احلاضر على سورية ولبنان
وفلسطني واألردن وجزء من العراق(.)6

 .1احلموي :معجم البلدان.312/ 3 ،

 .2يف حدود الشام ومدنها :احلموي :معجم البلدان.312/ 3 ،
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املبحث الثاني
فضائل بيت املقدس والشام وخصائصهما
للمسجد األقصى املبارك مكانة عظيمة عند املسلمني ،وقد تعدد ذكر فضائل
املسجد األقصى واألرض املباركة يف الكتاب والسنة ،ومنها:
 .1الربكة يف املسجد األقصى وفيما حوله ،فهو مسجد يف أرض باركها اهلل

{سبْ َحا َن َّال ِذي أَ ْس َرى ِب َعبْ ِدهِ َليْ ً
ال ِم َن المَْ ْس ِج ِد الحْ َ َرام إِلىَ
تعاىل ،قال جل وعالُ :
ِ
المَْ ْسج ِد َ
األْق َصى َّال ِذي َبا َر ْكنَا َح ْوَلُه}( ،)1فلو مل يكن له من الفضيلة غري هذه
ِ

اآلية لكانت كافية؛ ألنه إذا بورك حوله فالربكة فيه مضاعفة(.)2

ومل يذكر سبحانه وتعاىل هذه األرض يف كتابه إال مقرونة بوصف الربكة أو

القداسة ،قال تعاىل على لسان موسى ،عليه السالم{ :يَا َق ْوم اْد ُخُلوا َ
األ ْر َ
ض
ِ
َّسَة}( ،)3وقال تعاىل حكاية عن اخلليل إبراهيم ،عليه السالم ،يف هجرته
المَُْقد َ

وطا إلىَ َ
ُ ً
جَ
ض َّال َبا َر ْكنَا
األر
األوىل إىل بيت املقدس وبالد الشامَ { :و َّنيْنَاُه َول ِ
ْ ِ تيِ
ِفي َها ِلْل َعالمَِ َ
ني}( ،)4إىل غري ذلك من اآليات.
 .2املسجد األقصى هو ثاني مسجد ُوضع يف األرض ،فعن أبي ذر الغفاري،

َ
َ
َ
ْ
ض
رضي اهلل تعاىل عنه ،قالُ( :قل ُت :يَا َر ُسول اهللِ ،أ ُّي َم ْس ِج ٍد ُو ِض َع فيِ األ ْر ِ
 .1اإلسراء.1 :

 .2انظر :العليمي :األنس اجلليل.226/ 1 ،
 .3املائدة.21 :

 .4األنبياء.71 :
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ال :المَْ ْسج ُد َ
الُ :قْل ُتُ :ث َّم أَ ٌّي؟ َق َ
ال :المَْ ْس ِج ُد الحْ َ َراُمَ ،ق َ
أَ َّو ُل؟ َق َ
األْق َصىُ ،قْل ُت:
ِ
َه َما؟ َق َ
الص َ
الُة َب ْع ُد َف َصِّلْهَ ،فإِ َّن
َك ْم َكا َن َبيْن ُ
َما أَْد َر َكتْ َك َّ
ال :أَ ْرَب ُعو َن َسنًَةُ ،ث َّم أَيْن َ
اْل َف ْض َل ِفيِه)(.)1

 .3مضاعفة أجر الصالة يف املسجد األقصى ،فعن أبي ذر الغفاري ،رضي اهلل

اهلل عَ
عنه ،قالَ( :ت َذا َك ْرَنا َونحَْ ُن ِعنْ َد َر ُسو ِل اهللَِ ،صَّلى ُ
َليِْه َو َسَّل َم :أَيُّ ُه َما أَْف َض ُل:
ت المَْْق ِدس؟ َف َق َ
اهلل عَ
ال َر ُس ُ
َم ْس ِج ُد َر ُسو ِل اهللَِ ،صَّلى ُ
ول
َليِْه َو َسَّل َم ،أَ ْو َم ْس ِج ُد َبيْ ِ
ِ

الةٌ َم ْس ِج ِدي ه َ
َّ ُ َ
َ
َّ
ات
َذا أَْف َض ُل ِم ْن أَ ْرَب ِع َصَل َو ٍ
اهللَِ ،صلى اهلل عَليِْه َو َسل َمَ :ص فيِ
لر ُجل ِمث ُ
ِفيِهَ ،وَلنِ ْع َم المُْ َصَّلىَ ،وَلُي ِ َ َ َ ُ َ
ْل َش َط ِن َف َر ِسِه (ِ )2م َن
وشك َّن أ ْن ال يَكون ِل َّ ِ
َ
الدْنيَا جمَ ِي ًعا -أَ ْو َق َ
األ ْرض َحيْ ُث يَ َرى ِمنُْه َبيْ َ لمَْ
س َخيرٌْ َلُه ِم َن ُّ
الَ :خيرٌْ ِم َن
ت ا ْق ِد ِ
ِ

ُّ
الدْنيَا َو َما ِفي َها)(.)3

 .1سبق خترجيه ،انظر :ص .9
َ .2ش َط ِن َف َر ِسِه :حبل فرسه .انظر :ابن فارس :معجم مقاييس اللغة.184/ 3 ،

 .3الطرباني؛ سليمان بن أمحد بن أيوب ،أبو القاسم (ت 360هـ) :املعجم األوسط ،حتقيق :طارق

ابن عوض اهلل بن حممد عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين( ،القاهرة ،دار احلرمني1415 ،هـ)،148/ 8 ،
واحلاكم؛ حممد بن عبد اهلل بن حممد الطهماني النيسابوري ،أبو عبد اهلل (ت 405هـ) :املستدرك

على الصحيحني ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا( ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1411 ،1هـ/
1990م) ،554 /4 ،واللفظ له ،وقال( :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه) ،ووافقه الذهيب،
وأخرجه البيهقي؛ أمحد بن احلسني ،أبو بكر (ت 458هـ) :شعب اإلميان ،حتقيق :حممد السعيد

بسيوني زغلول ( ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1410 ،1هـ) ،486/ 3 ،وصححه األلباني ،وقال:
(أصح ما جاء يف فضل الصالة فيه) .انظر :األلباني؛ حممد ناصر الدين بن نوح األشقودري ،أبو عبد

الرمحن (ت 1420هـ) :سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها( ،الرياض ،مكتبة
املعارف ،ط1416 ،1هـ 1996 /م) ،حديث رقم .954/ 6 ،2902
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 .4متين رؤية املسجد األقصى؛ ويدل على ذلك ما جاء يف حديث أبي ذر ،رضي
اهلل عنه ،السابق.
 .5بيت املقدس أوىل القبلتني :كانت القبلة إىل املسجد األقصى مدة ستة عشر
أو سبعة عشر شه ًرا قبل نسخها وحتويلها إىل الكعبة املشرفة ،عن الرباء بن

ت
عازب ،رضي اهلل عنه ،قالَ :
(صَّليْنَا مع النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،حنو َبيْ ِ
لمَْ
َش َر أو َسبْ َعَة ع َ
س ِستََّة ع َ
َش َر َش ْه ًراُ ،ث َّم َص َرَفُه حنو اْل ِقبَْلِة)(.)1
ا ْق ِد ِ
 .6شد الرحال إىل املسجد األقصى؛ فعن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،عن النيب،
اج َد :المَْ ْس ِج ِد
صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :ال ُت َش ُّد ِّ
الر َح ُال إال إىل َثالَثِة َم َس ِ
الر ُسو ِل ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،و َم ْسج ِد َ
لحْ َ
األْق َصى)(.)2
امَ ،و َم ْس ِج ِد َّ
ِ
ا َر ِ
 .7املسجد األقصى مسرى النيب ،صلى اهلل عليه وسلم؛ فقد كان اإلسراء به
صلى اهلل عليه وسلم من أول مسجد وضع يف األرض إىل ثاني مسجد وضع

فيها ،قال تعاىلَ َّ َ ُ :
لحْ َ
َ
لمَْ
ام إِلىَ المَْ ْس ِج ِد
{سبْ َحان ال ِذي أ ْس َرى ِب َعبْ ِدهِ ليْال ِم َن ا ْس ِج ِد ا َر ِ
األْق َصى َّال ِذي َبا َر ْكنَا َح ْوَلُه}( ،)3وقال صلى اهلل عليه وسلمُ :
َ
اق،
(أِت ُ
يت ِباْلبرَُ ِ
وهو د َّ َ
ضَ ،طو ٌ
يل َف ْو َق الحْ ِ َم ِار َوُدو َن اْلبَ ْغ ِل ،يَ َض ُع َحاِف َرُه ِعنْ َد ُمنْتَ َهى َط ْرِفِه،
َابٌة أْبيَ ُ ِ
ات أَيْ َن
استَبُِقوا الخَْيرَْ ِ
 .1البخاري :صحيح البخاري ،كتاب التفسري ،باب { َوِل ُك ٍّل ِو ْج َهٌة ُه َو ُم َوِّلي َها َف ْ
اهلل جمَ ِي ًعا إ َّن اهللَ عَ
َما َت ُكوُنوا يَأْ ِت ِب ُك ُم ُ
َلى ُك ِّل َش ْيٍء َق ِدي ٌر} [البقرة ،1634/ 4 ،]148 :ومسلم :صحيح
ِ
مسلم ،كتاب املساجد ،باب حتويل القبلة من القدس إىل الكعبة.374/ 1 ،

 .2البخاري :صحيح البخاري ،أبواب التطوع ،باب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة،398/ 1 ،
ومسلم :صحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد.1014/ 2 ،

 .3اإلسراء.1 :
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ت المَْْق ِدس ،قالَ :ف َرَب ْطُتُه بالحْ َ ْل َقِة اليت يَ ْرب ُط بِه َ
قالَ :ف َر ِكبُْتُه حتى أََتيْ ُت َبيْ َ
األنْبِيَاُء،
ِ ِ
ِ
ِ
َخْل ُت المَْ ْس ِج َدَ ،ف َصَّليْ ُت فيه َر ْك َعتَينْ ِ ُ ،ث َّم َخ َر ْج ُتَ ،ف َجاَءِني ِجبرْ ُ
قالُ :ث َّم د َ
يل ،عليه
ِ

ب ،فقالِ ،جبرْ ُ
اخترَ ْ ُت َّ
الل نََ
بَ ،ف ْ
يل عليه السالم:
َّ
السالمِ ،بإَِناٍء من خمَ ْ ٍر َوإَِناٍء من َل نَ ٍ
ِ
ْ
الس َماِء .)1()...
اخترَ ْ َت اْل ِف ْط َرةَُ ،ث َّم َع َر َج ِبنَا إىل َّ

 .8البشرى بفتح بيت املقدس؛ وذلك من أخبار النبوة ،فعن عوف بن مالك،

رضي اهلل عنه ،قال( :أََتيْ ُت النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف َغ ْز َوةِ َتُب َ
وك ،وهو يف

()2
السا َعِة :موتيُ ،ث َّم َفتْ ُح َبيْ ِ لمَْ
س،
ُقبٍَّة من أدم  ،فقال :ا ْع ُدْد ِستًّا بني يَ َد ْي َّ
ت ا ْق ِد ِ
ِ ()4
ُث َّم ُم ْوَت ٌ (ُ ُ ْ )3
استِ َف َ
اضُة المَْا ِل حتى ُي ْع َطى
اص اْل َغنَم ُ ،ث َّم ْ
ان يَأ ُخذ ِفيك ْم َكُق َع ِ
ت من اْل َع َر ِب إال د َ
َخَلتُْهُ ،ث َّم
اخ ًطاُ ،ث َّم ِفتْنٌَة ال يَبْ َقى َبيْ ٌ
َار َفيَ َظ ُّل َس ِ
َّ
الر ُج ُل ِماَئَة ِدين ٍ
ثمََ َ َ ً ()5
َك ْم َوَبينْ َ َب َ
ون َبيْن ُ
ُه ْدَنٌة َت ُك ُ
األ ْص َف ِرَ ،فيَ ْغ ِدُرو َنَ ،فيَأُْتوَن ُك ْم تحَْ َ
ت اِنني غايَة
نيِ

 .1مسلم :صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب اإلسراء برسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،إىل السماوات
وفرض الصلوات.145/ 1 ،
َ
َ .2
َ
َ
َ
ُ
ْ
اجلل ُد ما كا َن ،وِقيل :األحمَْ َر ،وِقيل :امل ْدُبوغ .انظر :ابن سيده؛ علي بن
األَدُمٌ :
جمَْع أَِد ُ
يم :وهو ِ
اسم ِ
إمساعيل ،أبو احلسن (ت 458هـ) :احملكم واحمليط األعظم ،حتقيق :عبد احلميد هنداوي( ،بريوت ،دار

الكتب العلمية ،ط2000 ،1م).388/ 9 ،

ُ .3م ْوَتان :بضم امليم وسكون الواو هو املوت ،وقيل :املوت الكثري الوقوع .انظر :ابن حجر :فتح

الباري.278/ 6 ،
ِ
اص اْل َغنَم :داء يأخذ الغنم ال يلبثها أن متوت .انظر :البغوي؛ احلسني بن مسعود ،أبو حممد (ت
ُ .4ق َع ِ
510هـ) :شرح السنة ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وحممد زهري الشاويش( ،بريوت ،املكتب اإلسالمي،
ط1403 ،2هـ1983/م).44/ 15 ،

 .5الغاية :الراية .انظر :البغوي :شرح السنة.44/ 15 ،
14

ت كل َغايٍَة اثنا ع َ
تحَْ َ
َش َر أَْل ًفا)(.)1

 .9املغفرة ملن صلى يف بيت املقدس؛ فعن عبد اهلل بن عمرو ،رضي اهلل عنه،

ت
َاوَد من ِبنَاِء َبيْ ِ
عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :لمََّا َف َر َغ ُسَليْ َم ُان بن د ُ
لمَْ
س َسأَ َل اهللَ َثالًثاُ :ح ْك ًما ُي َصاِد ُف ُح ْك َمُهَ ،وُمْل ًكا ال يَنْبَ ِغي َأل َح ٍد من َب ْع ِدهِ،
ا ْق ِد ِ
َوأَال يَأِْت َي هذا المَْ ْس ِج َد أَ َح ٌد ال ُي ِر ُ
وبِه َكيَ ْو ِم
يد إال َّ
الصالةَ فيه إال َخ َر َج من ُذُن ِ
َوَل َدْتُه ُأ ُّمُه ،فقال النيب ،صلى اهلل عليه وسلم :أَ َّما اْثنَتَا ِن َف َق ْد ُأ ْع ِطيَ ُه َما َوأَ ْر ُجو

أَ ْن يَ ُكو َن قد ُأ ْع ِط َي الثَّاِلثََة)(.)2

وبيت املقدس جزء من أرض الشام ،وللشام فضائل يف السنة النبوية ،منها:

 .1بركة أرض الشام؛ فقد دعا صلى اهلل عليه وسلم للشام بالربكة ،فقال:

(اللهم َب ِار ْك لنا يف َشأِْمنَا ،اللهم َب ِار ْك لنا يف يمََنِنَا)(.)3

 .2بسط املالئكة أجنحتها على الشام؛ فعن زيد بن ثابت ،رضي اهلل عنه،

قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمُ :
(طوَبى ِل َّ
لش ِامَ ،فُقْلنَاَ :أل ٍّي ذلك يا
 .1البخاري :صحيح البخاري ،كتاب اخلمس ،أبواب اجلزية واملوادعة ،باب ما حيذر من الغدر.

 .2ابن ماجة؛ حممد بن يزيد القزويين ،أبو عبد اهلل (ت 275هـ) :سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي،
(بريوت ،دار الفكر) ،كتاب إقامة الصالة والسنة فيها ،باب ما جاء يف الصالة يف مسجد بيت املقدس،452/ 1 ،

وصححه األلباني .انظر :األلباني؛ حممد ناصر الدين بن نوح األشقودري ،أبو عبد الرمحن (ت 1420هـ):

صحيح اجلامع الصغري وزيادته( ،بريوت ،املكتب اإلسالمي ،ط1408 ،3هـ1988/م) ،حديث رقم ،2090
.420/ 1

 .3البخاري :صحيح البخاري ،كتاب الفنت ،باب قول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :الفتنة من قبل املشرق)،
.2598/ 6
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َر ُس َ
اس َطٌة أَ ْجنِ َحتَ َها عليها)(.)1
ول اللهَِّ؟ قالَ :أل َّن َمالِئ َكَة الرمحن َب ِ

 .3ثبات أهل اإلميان فيها عند حلول الفنت؛ قال صلى اهلل عليه وسلمَ( :بيْنَا أََنا

َناِئ ٌم إِْذ َرأَيْ ُت ع ُ ْ
وب ِبِه،
ت َرأْ ِسيَ ،ف َظنَنْ ُت أََّنُه َم ْذ ُه ٌ
احت ِ
ُم َل ِم ْن تحَْ ِ
َاب ْ
َموَد ال ِكت ِ

َفأَْتبَ ْعُتُه َب َصريَ ،ف ُع ِم َد بِه إلىَ َّ َ
اإلميَا َن ِح َ
ني َت َق ُع اْل ِفتنَُ ِب َّ
الش ِام)(.)2
ِ ِ
ِ
الش ِام ،أال َوإِ َّن ِ
 .4خرية اهلل من أرضه جيتيب إليها خريته من عباده ،واحلث على سكناها؛ فعن

أبي حوالة األزدي ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم:

ري َ
األ ْمُر إىل أَ ْن َت ُكوُنوا ُجنُودًا مجَُنَّ َدةًُ ،جنْ ٌد ِب َّ
الش ِامَ ،و ُجنْ ٌد ِباْليَ َم ِنَ ،و ُجنْ ٌد
َ
(سيَ ِص ُ
اق ،قال ابن َح َو َالَةِ :خ ْر لي يا َر ُس َ
ول اللهَِّ إن أَْد َر ْك ُت ذلك ،فقال :عَ
َليْ َك
ِباْل ِع َر ِ
بيِ
ِب َّ
ُم
ريُة اهللِ من أَ ْر ِضِه ،يجَْتَ إَِليْ َها ِخ َ
الش ِام؛ َفإَِّن َها ِخ َ
ريَتُه من ِعبَاِدهَِ ،فأََّما إن أََبيْت ْ
اسُقوا من ُغ ُد ِر ُك ْم( ،)3فإن اهللَ َت َو َّك َل لي ِب َّ
الش ِام َوأَ ْهِلِه)(.)4
َف َعَليْ ُك ْم ِبيَ َمنِ ُك ْمَ ،و ْ
 .1الرتمذي؛ حممد بن عيسى السلمي ،أبو عيسى (ت 279هـ) :اجلامع الصحيح املعروف بسنن الرتمذي،
حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرون( ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العربي) ،كتاب املناقب ،باب يف فضل الشأم

واليمن ،734/ 5 ،وصححه األلباني .انظر :األلباني؛ حممد ناصر الدين بن نوح األشقودري ،أبو عبد الرمحن
(ت 1420هـ) :صحيح سنن الرتمذي( ،الرياض ،مكتبة املعارف ،ط1420 ،1هـ2000/م).598/ 3 ،

 .2ابن حنبل (ت 241هـ) :مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،مسند األنصار ،رضي اهلل عنهم ،باقي حديث أبي الدرداء،
رضي اهلل عنه ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وعادل مرشد وآخرون( ،مؤسسة الرسالة ،ط1421 ،1هـ2001/م)،

 ،62/ 36وقال شعيب األرنؤوط( :إسناده صحيح).

ُ .3غدُر :مجع َغ ِدير ،وهو القطعة من املاء يغادرها السيل .انظر :ابن سيده :احملكم واحمليط األعظم.459/ 5 ،

 .4أبو داود؛ سليمان بن األشعث السجستاني األزدي (ت 275هـ) :سنن أبي داود ،حتقيق :حممد حميي الدين
عبد احلميد( ،دار الفكر) ،كتاب اجلهاد ،باب يف سكنى الشام ،3/4 ،وصححه األلباني .انظر :األلباني؛ حممد ناصر
الدين بن نوح األشقودري ،أبو عبد الرمحن (ت 1420هـ) :صحيح سنن أبي داود( ،الرياض ،مكتبة املعارف،
ط1419 ،1هـ1998/م).90/ 2 ،
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 .5صالح أهلها دليل صالح األمة؛ قال صلى اهلل عليه وسلم( :إذا َف َس َد أَ ْه ُل

ُ
الشام فال َخيرَْ ِف ُ
يك ْم ،ال َتز ُ
َّ
ين ،ال يَ ُض ُّر ُه ْم من َخ َذلهَُ ْم
ور َ
َال َطاِئ َفٌة من أ َّمتيِ َمنْ ُص ِ
ِ
السا َعُة)(.)1
حتى َتُقو َم َّ
 .6نزول عيسى ،عليه السالم ،بدمشق ،وقتله الدجال بباب لد(.)2

إىل غري ذلك من الفضائل ،اليت اكتفينا بذكر بعضها مسن ًدا بالدّليل الشرعي
من كتاب اهلل ،أو من سنّة نبيه صلى اهلل عليه وسلم.

 .1الرتمذي :سنن الرتمذي ،كتاب الفنت ،باب ما جاء يف الشام ،485/ 4 ،وصححه األلباني .انظر:

األلباني :سلسلة األحاديث الصحيحة ،حديث رقم .760/ 1 ،403

" .2انظر :مسلم :صحيح مسلم ،كتاب الفنت وأشراط الساعة ،باب ذكر الدجال وصفته وما معه،
.2251/ 4

17

املبحث الثالث
وقفية أرض فلسطني
وحتريم بيعها ألعداء املسلمني
القدس وأرض فلسطني أرض وقفيّة إسالمية خراجيّة ،ال جيوز التنازل عنها

لغري املسلمني ،ومصاحلهم ،من قبل أحد.

أوقفها عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنه ،كما أوقف أرض العراق ومصر
والشام ،وذلك أنه نظر إىل آخر الناس ،فلو قسمها بني من حضر مل يكن ملن
بعدهم شيء ،وأراد أن تكون فيئًا موقوًفا للمسلمني ما تناسلوا ،يرثها قرن بعد

قرن ،فتكون قوة هلم على عدوهم(.)1

ومل يقسمها رضي اهلل عنه بني الفاحتني ،انطالًقا من قول اهلل عز وجلَ { :ما

َ
أََفاَء اللهَُّ عَ
لر ُسو ِل َوِل ِذي اْلُق ْرَبى َواْليَتَا َمى
َلى َر ُسوِلِه ِم ْن أ ْه ِل اْلُق َرى َفِلَّلِه َوِل َّ
ولًة َبينْ َ َ
السبِيل َك ْي ال يَ ُكو َن ُد َ
َ
األ ْغنِيَاِء ِمنْ ُك ْم  }...اآليات(،)2
َوالمْ َسا ِك ِ
ني َواْب ِن َّ ِ
فذكر املهاجرين واألنصار الذين جاءوا من بعدهم فيمن مشلهم تقسيم الفيء،

معددًا أصنافهم ،ومنب ًها على العلة املتمثلة يف عدم كون املال ً
ً
متداوال
ملكا
بني األغنياء وحدهم ،فاستوعبت آية الفيء الناس ،وإىل هذا ذهب علي بن
 .1انظر :البخاري :صحيح البخاري ،كتاب املغازي ،باب غزوة خيرب ،1548/ 4 ،وأبو عبيد؛ القاسم
ابن سالم البغدادي (ت 224هـ) :كتاب األموال ،حتقيق :خليل حممد هراس( ،بريوت ،دار الفكر،
1408هـ1988/م) ،ص .76 - 71
 .2احلشر.10–7 :
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أبي طالب ومعاذ بن جبل ،رضي اهلل عنهما( ،)1وقد فعل النيب ،صلى اهلل عليه
وسلم ،األمرين :قسم مرة كما يف فتح خيرب ،وترك القسمة كما يف فتح مكة،
فعلم جواز األمرين(.)2
وال جيوز بيع أرض فلسطني أو أي جزء منها لليهود ،وقد أفتى علماء
فلسطني يف مؤمترهم األول املنعقد يف القدس بتاريخ 1935/ 1/ 26م بأن بائع
األرض لليهود يف فلسطني ،سواء أكان ذلك مباشرة أم بالواسطة ،وكذلك
السمسار يف هذا البيع ،واملتوسط ،واملسهل له ،واملساعد عليه بأي شكل من
األشكال ،كل أولئك ينبغي أن ال يصلى عليهم ،وال يدفنوا يف مقابر املسلمني،
وجيب نبذهم ،ومقاطعتهم ،واحتقار شأنهم ،وعدم التودد إليهم ،والتقرب
أزواجا(.)3
منهم ،ولو كانوا آباًء أو أبناًء أو إخواًنا أو
ً

 .1انظر :أبا عبيد :كتاب األموال ،ص .76

.2انظر :ابن تيمية :جمموع الفتاوى.574/ 20 ،

 .3انظر :االحتاد العاملي لعلماء املسلمني :فتوى علماء فلسطني الصادرة عن مؤمتر علماء فلسطني
األولhttp://iumsonline.org/ar/default.asp?MenuID=36&contentID=3998 ،
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املبحث الرابع
نبذة خمتصرة عن تاريخ القدس وعالقة املسلمني بها
للقدس مكانة عظيمة عرب التاريخ ،وهذه نبذة خمتصرة عن تاريخ القدس
وعالقة املسلمني بها(*):
1

تذكر كتب التاريخ أ ّن أول من سكن أرض فلسطني هم الكنعانيون

العرب ،الذين قدموا من اجلزيرة العربية ،وذلك يف حنو  2500ق .م ،وأنشأوا

فيها مدًنا عديدة كبيسان وعسقالن وحيفا وعكا واخلليل وغريها.

وقدم إبراهيم ،عليه السالم ،إىل فلسطني يف حنو  1900ق .م ،وكان له
دوره يف نشر رسالة التوحيد بني أهل فلسطني ،وبقي فيها إىل أن توفاه اهلل،
وعاش يف فلسطني من أبناء إبراهيم إسحاق ثم ولده يعقوب (إسرائيل)،
عليهم السالم ،ثم هاجر يعقوب ،عليه السالم ،بأبنائه إىل مصر ،فلم يكن
بقاء يعقوب ،عليه السالم ،وأبنائه يف فلسطني من منطلق ديين ،إذ تركوها
مهاجرين إىل مصر.
وبقي بنو إسرائيل حتت اضطهاد الفراعنة يف مصر حتى بعث اهلل هلم
موسى ،عليه السالم ،يف القرن الثالث عشر قبل امليالد ،وتويف موسى ،عليه
السالم ،ومل يدخل أرض فلسطني ،وتاه بنو إسرائيل يف صحراء سيناء أربعني
* .انظر يف هذا املبحث :الدباغ :بالدنا فلسطني ،391 - 387/ 1 ،وصاحل؛ د .حمسن حممد :فلسطني
– سلسلة دراسات منهجية يف القضية الفلسطينية( ،كواالملبور ،ط2002 ،1م) ص ،15 - 12
واملشوخي؛ زياد بن عابد :بيت املقدس املكانة واألمانة( ،صيد الفوائدhttp://www.saaid.net/ ،
.)mktarat/flasteen/99.htm
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سنة حتى تبدل منهم جيل جديد ،فدخلوا فلسطني بقيادة يوشع بن نون يف
حنو  1190ق.م.
ثم بعث اهلل داود ،عليه السالم ،برسالة التوحيد يف األرض املباركة يف حنو
 1004ق .م ،واستطاع نقل عاصمته إىل القدس ،وسيطر على معظم فلسطني
سوى املناطق الساحلية ،ثم خلفه سليمان ،عليه السالم ،وبقي حكمهما حن ًوا

من مثانني سنة ،ثم انقسمت مملكة سليمان إىل دولتني متعاديتني ،انتهت
األوىل بسيطرة اآلشوريني بقيادة سرجون الثاني الذي نقل اليهود إىل حران
وكردستان وفارس ،وسقطت الثانية على يد البابليني بقيادة نبوخذ نصر الذي
سبى اليهود ،يف حني بقي أهل فلسطني من الكنعانيني يف أرضهم مل يهجروها
ومل يرحتلوا عنها.
ومتكن الرومان بعد ذلك من السيطرة على فلسطني يف حنو  63ق.م ،واحتل
القائد الروماني جوليوس سفروس القدس ودمرها ،ثم أقام اإلمرباطور
هدريان مدينة جديدة فوق خرائب مدينة القدس مساها إيليا كابيتولينا ،حيث
عرفت بعد ذلك باسم إيلياء ،وحظر دخول اليهود إليها.
توثقت عالقة املسلمني باملسجد األقصى حبادثة اإلسراء واملعراج ،قال تعاىل:
ال ِم َن المَْ ْسج ِد الحْ َ َرام إلىَ المَْ ْسج ِد َ
{سبْ َحا َن َّال ِذي أَ ْس َرى ِب َعبْ ِدهِ َليْ ً
األْق َصى َّال ِذي
ُ
ِ
ِ
ِِ
َ
ري}(*) ،فأدرك املسلمون من
يع اْلبَ ِص ُ
الس ِم ُ
ُريَُه ِم ْن آيَاِتنَا إَِّنُه ُه َو َّ
َبا َر ْكنَا َح ْولُه ِلن ِ
1

خالهلا املكانة الدينية الرفيعة للمسجد األقصى وبيت املقدس وعالقتهما
* .اإلسراء.1 :
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الوثيقة بالعقيدة اإلسالمية ،فكانت غزوة مؤتة وتبوك ومحلة أسامة بن زيد
مقدمة لتطلع املسلمني حنو بالد الشام ،ثم كان فتح فلسطني مبعارك من
أهمها :معركة أجنادين (13هـ) ومعركة الريموك (15هـ) ،ثم تسلم عمر بن
سلما يف 15هـ ،وأعطى
اخلطاب ،رضي اهلل عنه ،مفاتيح بيت املقدس بنفسه ً
ألهلها األمان مبوجب العهدة العمرية ،واشرتط النصارى فيها عدم سكنى

اليهود إليلياء.
واستمر حكم اخللفاء الراشدين حتى سنة 41هـ ،ثم تبعه حكم بين أمية
حتى 132هـ ،ثم العباسيون ،ومتكن الصليبيون إثر الضعف الذي أصاب
اخلالفة العباسية من احتالل فلسطني ،وسيطروا على القدس عام 493هـ
بعد أن خاضوا يف حبر من دماء املسلمني.
ورفع صالح الدين األيوبي راية اجلهاد بعد نور الدين زنكي ،وأعاد توحيد
الشام ومصر ،وخاض معركة حطني مع الصليبيني (583هـ) ،وفتح بيت
املقدس يف  27رجب 583هـ ،ومت إنهاء الوجود الصلييب على يد األشرف
خليل بن قالوون ،بعد حترير عكا عام 790هـ.
ثم سيطر العثمانيون على فلسطني والشام عام 922هـ ،واستمر حكمهم
لفلسطني إىل أيام االحتالل الربيطاني عام 1336هـ (1917م).
ولقد حرص املسلمون منذ الفتح العمري ،على شد الرحال إىل املسجد
األقصى املبارك للصالة فيه ونشر الدعوة اإلسالمية ،حتى إن اخلليفة الفاروق
عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنه ،قام بتكليف بعض الصحابة الذين قدموا
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معه عند الفتح باإلقامة يف بيت املقدس ،والعمل بالتعليم يف املسجد األقصى
املبارك إىل جانب وظائفهم اليت أقامهم عليها ،فكان من هؤالء الصحابة؛ عبادة
ابن الصامت ،أول قاض يف فلسطني ،وشداد بن أوس ،رضي اهلل عنهما،
وتويف هذان الصحابيان يف بيت املقدس ،ودفنا يف مقربة باب الرمحة ،الواقعة
خارج السور الشرقي للمسجد األقصى ،بالقرب من باب األسباط.
وممن زار بيت املقدس من الصحابة عمر بن اخلطاب ،وأبو عبيدة عامر بن
اجلراح ،وأم املؤمنني صفية بنت حيي ،زوج رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم،
ومعاذ بن جبل ،وعبد اهلل بن عمر ،وخالد بن الوليد ،وأبو ذر الغفاري ،وأبو
الدرداء ،وسلمان الفارسي ،وعمرو بن العاص ،وسعيد بن زيد ،وأبو هريرة،
وعبد اهلل بن عمرو بن العاص ،وغريهم ،رضوان اهلل عنهم أمجعني.
وواصل علماء اإلسالم من كل حدب وصوب شد الرحال إىل املسجد
األقصى للسكنى فيه والتعليم ،فكان منهم مقاتل بن سليمان املفسر ،واإلمام
األوزاعي ،فقيه أهل الشام ،واإلمام سفيان الثوري ،إمام أهل العراق ،واإلمام
الليث بن سعد ،عامل مصر ،واإلمام حممد بن إدريس الشافعي ،أحد األئمة
األربعة ،وقد كانت األرض املقدسة مركزًا للحضارة اإلسالمية ،ومهوى ألفئدة
املسلمني ،وشارك أبناؤها بفعالية يف بناء صرح األمة اإلسالمية ،واالرتقاء
بنهضتها.
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املبحث اخلامس
حكم زيارة املسجد األقصى حتت االحتالل
يتعرض املسجد األقصى هلجمات شرسة من االحتالل ،وقد استغل أعداء
اهلل ما مير به العامل العربي يف الوقت احلاضر من أحداث يف خدمة خمططاتهم.
دعما لصمود
وقد ظهرت دعوات لزيارة املسجد األقصى حتت االحتالل ً

األقصى وأهله ،وقد اختلف العلماء يف حكم زيارة املسجد األقصى بتأشرية
من االحتالل على أقوال ،منها:
القول األول :جواز زيارة املسجد األقصى حتت االحتالل
واستدل أصحاب هذا القول على ذلك بأمور(:)1
الدليل األول :زيارة املسجد األقصى والصالة فيه أمر ثابت مرغب فيه
باألحاديث الصحيحة( ،)2فاألصل مشروعية ذلك ،واملانع عليه الدليل
املعارض؛ إما بإثبات نسخ هذه األحاديث ،أو تأويلها ،أو معارضتها.
الدليل الثاني :زيارة النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،املسجد األقصى املبارك،
 .1الشنقيطي؛ حممد األمني أكتوشين :التأصيل الشرعي لزيارة القدس الشريف( ،ملتقى أهل احلديث،

،)http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=281697فلسطني العراقي:

دليل شرعي نعرفه وغاب عن أذهاننا فيه جواز زيارة األقصى وهو حتت االحتالل( ،شبكة أنا املسلم
للحوار اإلسالمي ،)http://www.muslm.org/vb/showthread.php?478623 ،وآل
سلمان؛ مشهور بن حسن ،واحلليب؛ علي بن حسن :القول املبني يف حكم زيارة املسـجد األقصى لغري

الفلسـطينيني( ،منتديات كل السـلفينيhttp://kulalsalafiyeen.com/vb/showthread. ،
.)php?t=37289

 .2انظر ذلك يف فضائل بيت املقدس والشام وخصائصهما.146/3 ،
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وصالته باألنبياء واملرسلني ليلة اإلسراء واملعراج ،قبل الفتح اإلسالمي(.)1
الدليل الثالث :زيارة النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،ملكة يف عمرة القضاء(،)2
ومكة إذ ذاك حتت حكم قريش ،وال شك أن سلطة قريش على مكة حينها غري
شرعية ،لكنها واقع ال بد من التعامل معه.

الدليل الرابع :ما جاء عن ميمونة ،رضي اهلل عنها ،قالت( :يا َر ُس َ
ول اهللِ،
ت اْلبِالُد إْذ َذ َ
أَْفتِنَا يف َبيْ ِ لمَْ
اك َح ْرًبا-
س ،فقال :اْئتُوُه َف َصُّلوا فيه َ -و َكاَن ْ
ِ
ت ا ْق ِد ِ
ت ُي ْس َر ُج يف َقنَاِديِلِه)( ،)3فأمر صلى اهلل
َفإِ ْن مل َتأُْتوُه َوُت َصُّلوا فيهَ ،فاْب َعثُوا ِب َزيْ ٍ
عليه وسلم بالصالة يف بيت املقدس ،وكانت البالد إْذ ذاك حرًبا؛ فهو صريح

الداللة على جواز زيارة املسجد األقصى وهو حتت االحتالل.

الدليل اخلامس :عدم وجود فتاوى للعلماء السابقني مبنع دخول املسجد
األقصى وهو حتت االحتالل الصلييب ما بني عام 583-492هـ ،وغريها من
بالد املسلمني ،وال شك أنه لو صدرت مثل هذه الفتاوى على مر العصور
لنقلتها كتب الفقه اإلسالمي إلينا.
 .1انظر.146/3 :

 .2انظر :البخاري :صحيح البخاري ،كتاب املغازي ،باب عمرة القضاء ،1552/ 4 ،وابن هشام؛ عبد
امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري ،أبا حممد (ت 213هـ) :السرية النبوية ،حتقيق :طه عبد

الرؤوف سعد( ،بريوت ،دار اجليل ،ط1411 ،1هـ).17/ 5 ،

 .3أبو داود :سنن أبي دواد ،كتاب الصالة ،باب يف السرج يف املساجد ،قال النووي يف خالصة األحكام:

رواه أبو داود وابن ماجة بإسناد حسن ،306/ 1 ،وضعفه األلباني .انظر :األلباني؛ حممد ناصر الدين
ابن نوح األشقودري ،أبو عبد الرمحن (ت 1420هـ) :ضعيف سنن أبي داود( ،الرياض ،مكتبة

املعارف ،ط1419 ،1هـ1998/م) ،ص .41
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الدليل السادس :زيارة بعض األئمة للقدس أيام االحتالل الصلييب ،ومنهم:
 .1اإلمام الغزالي ،فقد ذكر الشريازي أن أبا حامد الغزالي حج ورجع إىل
دمشق وأقام بها عشر سنني ،ثم سار إىل القدس واإلسكندرية( ،)1وكان حجه
عام 488هـ( ،)2وعلى هذا فيكون قد دخل القدس عام 498هـ وهي قط ًعا

حتت االحتالل.

 .2أبو سعد عبد الكريم السمعاني ،زار القدس واخلليل وهما بأيدي
الفرنج(.)3
 .3أبو املظفر سعيد بن سهل الفلكي ،زار القدس ،بعدما أخذ له نور الدين
حممود زنكي اإلذن من الفرنج(.)4
الدليل السابع :زيارة املسجد األقصى فيها دعم كبري لصمود القدس وأهلها.
 .1انظر :الشريازي؛ إبراهيم بن علي بن يوسف ،أبو إسحاق (ت 476هـ) :طبقات الفقهاء ،حتقيق:

خليل امليس( ،بريوت ،دار القلم) ،ص .248

 .2السبكي؛ تاج الدين ،عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف ،أبو نصر (ت 771هـ) :طبقات
الشافعية الكربى ،حتقيق :د .حممود حممد الطناحي و د .عبد الفتاح حممد احللو( ،هجر للطباعة والنشر
والتوزيع ،ط1413 ،2هـ).197/ 6 ،
 .3انظر :الذهيب؛ مشس الدين ،حممد بن أمحد بن عثمان ،أبو عبد اهلل (ت 748هـ) :سري أعالم النبالء،
حتقيق :شعيب األرنؤوط وحممد نعيم العرقسوسي( ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،ط1413 ،9هـ)،
.460/ 20
 .4انظر :ابن أبي جرادة؛ كمال الدين ،عمر بن أمحد (660هـ) :بغية الطلب يف تاريخ حلب ،حتقيق:
د .سهيل زكار( ،دار الفكر).4310/ 9 ،
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القول الثاني :حرمة زيارة املسجد األقصى حتت االحتالل
واستدل أصحاب هذا القول على ذلك بأمور(*):
1

الدليل األول :املفاسد املرتتبة على زيارة املسجد األقصى حتت االحتالل أكثر
من املصاحل ،وحسب القاعدة الفقهية( :درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل)،

دفع املفسدة على جلب املصلحة ،ومن
فإذا تعارضت مفسدةٌ مع مصلحٍة ُق ِدّم ُ
هذه املفاسد:

 .1هذه الزيارة تعطي الكيان الصهيوني شرعية الحتالله املسجد األقصى
واألراضي الفلسطينية وسيطرته عليهما ،بداللتها الصرحية أو الضمنية.
 .2هذه الزيارة من شأنها أن تكسر احلاجز النفسي وتزيله لدى الشعوب
العربية واإلسالمية من التعامل مع االحتالل.
الدليل الثاني :ما يرتتب على هذه الزيارة من ضرورة احلصول على
* .عفانة؛ د.حسام الدين :رؤية شرعية نقدية يف فتاوى زيارة األقصى والقدس بتأشرية صهيونية،
(منرب األقصى ،)http://www.minbaralaqsa.com/detail.aspx?id=3069 ،وجلنة إفتاء
اجلامعة اإلسالمية بغزة :حكم زيارة املسجد األقصى( ،هيئة علماء فلسطني يف اخلارجhttp://www. ،

palscholars.com/ar/articleDetails.php?articleId=3365&page=1&Next=1
 ،&type=2&classIdوداود؛ جمدي :مفاسد وخماطر زيارة القدس بتأشرية صهيونية( ،صيد الفوائد،
 ،)http://www.saaid.net/mktarat/flasteen/302.htmواحملمد؛ محود حممود :الرد احلبري
على زيارة الشيخ علي مجعة واجلفري للمسجد األقصى األسري( ،امللتقى الفقهيhttp://www. ،

 ،)feqhweb.com/vb/t13340.htmlوممتاز؛ فضل اهلل :حكم زيارة املسجد األقصى حتت رعايـة

االحـتالل الصهيونـي( ،امللتقـى الفقهـي http://fiqh.islammessage.com/NewsD e ،
.)tails.aspx?id=6640
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تأشريات أو إذن بالدخول من االحتالل ،ويف هذا إعالء هلم ،ورفع لشأنهم،
ويعد ذلك نوعًا من التطبيع.
وكذلك اعتبار مآالت األمور يف زيارة املسجد األقصى حتت االحتالل ،وما
وإقرار له على احتالل القدس
يرتتب على ذلك من التطبيع مع االحتالل،
ٍ

واملسجد األقصى وباقي فلسطني واعرتاف له بشرعيته.

الدليل الثالث :هذه الزيارة تعطي االحتالل فرصة كبرية يستغلها يف ترويج
أحقيته يف إبقاء القدس حتت سيادته ،وذلك من خالل تسويقه هلذه الزيارات
على أنها تندرج حتت حرية العبادة والتسامح الديين ،وأنه ال داعي ملطالبة
الفلسطينيني واملسلمني بالقدس ،طاملا أنهم يستطيعون زيارتها متى شاؤوا.
الدليل الرابع :ما فعله عثمان ،رضي اهلل عنه ،من رفضه الطواف بالبيت
احلرام وهو بقرب منه ،وشوق إليه ،وكان حتت أيدي املشركني(*).
1

ومل يؤثر عن أحد من الصحابة ،رضوان اهلل عليهم ،زيارة املسجد األقصى
قبل فتحه زمن عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنه ،رغم ما مسعوا من النيب ،صلى
اهلل عليه وسلم ،يف فضائله.
الدليل اخلامس :شعور املسلم أنه حمروم من زيارة املقدسات اإلسالمية

بالقدس يكون ذلك دافعاً له على أن يدخل القدس ،وهي حمررة على يد
* .انظر :البيهقي؛ أمحد بن احلسني ،أبو بكر (ت 458هـ) :دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب
الشريعة ،حتقيق :د .عبد املعطي قلعجي( ،القاهرة ،دار الريان للرتاث ،ط1408 ،1هـ1988/م)،

.134/ 4
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املسلمني وال يدخلها حتت راية اليهود.
وُيبقي ذلك على استمرار حالة العداء لالحتالل ،وإبقاء جذوة اجلهاد قائمة

حاضرة بني أبناء األمة ،حتى حترير املسجد األقصى واسرتداد احلق املسلوب،
بإذن اهلل تعاىل.
الدليل السادس :أهل الضفة الغربية وعرب  48واملقدسيون مينعون
من دخول املسجد األقصى ويضيق عليهم يف ذلك ،فكيف يسمح االحتالل
للقادمني من خارج فلسطني بزيارة املسجد األقصى؟ فاالحتالل يريد زيارات
ختدم خططه االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية واألمنية.
مناقشة األدلة
أو ًال :أجاب املانعون من زيارة املسجد األقصى حتت االحتالل على أدلة اجمليزين
باآلتي:

 .1القول بأن األصل مشروعية زيارة املسجد األقصى لورود األحاديث
املصرحة بذلك ،جياب عليه:
أ .األحاديث يف زيارة املسجد األقصى عامة ،ميكن ختصيصها بعدم وقوع
املفاسد املرتتبة على الزيارة يف ظل االحتالل ،فإذا وقعت املفسدة منعت الزيارة.
ب .مل يقم النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،بزيارة املسجد األقصى بعد أخذ إذن
من الروم ،ومل يفعل الصحابة ،رضوان اهلل تعاىل عليهم ،ذلك حتى يستدل
بفعلهم على جواز الزيارة ،بل جيد الباحث أن الصحابة ،رضوان اهلل تعاىل
عليهم ،ذهبوا إىل القدس فاحتني ال زائرين.
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 .2االستدالل بزيارة النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،للقدس ليلة اإلسراء ،جياب

عليه بأن قياس زيارة املسجد األقصى املبارك وهو حتت االحتالل على زيارة

النيب حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،للمسجد األقصى ليلة اإلسراء واملعراج
قياس مع الفارق ،وذلك ألمور:

أ .هذا األمر يتعلق مبعجزة للنيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،خارقة للعادة ،ومل ير

الروم النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف تلك الليلة.

ب .مل يستأذن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،الروم يف الدخول إىل املسجد

األقصى ،ومل يعلمهم حتى بذلك.

 .3االستدالل بزيارة النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،ملكة يف عمرة القضاء ،جياب

عليه بأن قياس زيارة املسجد األقصى املبارك وهو حتت االحتالل على زيارة
النيب حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،للمسجد احلرام إثر صلح احلديبية قياس

مع الفارق كذلك ،وذلك ألمور:

أ .التقدير السياسي لزيارة النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،ألداء العمرة كان فيه

اخرتاق املنظومة السياسية واهليبة العامة لقريش يف أوساط القبائل العربية ،إذ
تشكل موافقة قريش على زيارة رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،مكة ألداء
ً
ريا من قريش لصاحل املسلمني ،ففيه حتول يف موازين القوى،
العمرة
تنازال كب ً

فكان فعله ،صلى اهلل عليه وسلم ،يتجه صوب التمكني السياسي ،بعكس
زيارة القدس اليوم حتت االحتالل ،فإن التقدير السياسي واالسرتاتيجي يؤكد

بوضوح أن هذه الزيارات ختدم االحتالل خدمة كبرية ،ولوال ذلك مل حيرص
االحتالل عليها.
30

ب .خروج رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،معتم ًرا كان دون علم قريش أو

إذنهم ،وكان معه صلى اهلل عليه وسلم السالح الذي يدافع به عن نفسه،أما
زائري املسجد األقصى فلن خيرجوا من ديارهم إال بإذن من االحتالل ،وهم

ممنوعون من اصطحاب شيء معهم مهما كان تاف ًها.

ج .مل تكن مكة أرضاً إسالمية بعد ،وبالتالي فإن زيارة النيب ،صلى اهلل عليه

وسلم ،للبيت احلرام ال تعطى املشركني شرعية لسيطرتهم على مكة والبيت

احلرام ،يف حني أن زيارة القدس تعطي شرعية لسيطرة اليهود على القدس.

د .مل تستطع قريش أن متنع أح ًدا كان مع رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم,

من دخول البيت ،بينما االحتالل مينع من يشاء من زيارة القدس.

 .4عدم وجود فتاوى للعلماء مبنع زيارة القدس أيام االحتالل الصلييب جياب

عليه باختالف احلال بني االحتاللني ،فاحلال بني املسلمني والصليبيني كانت

حال حرب وقتال ،وال يتصور وجود زيارات إىل املسجد األقصى يف ظل تلك
احلال ،بينما احلال اآلن مع االحتالل هو عقد اتفاقات سالم وتطبيع.

 .5االستدالل بزيارة الغزالي وغريه للمسجد األقصى ،جياب عليه:

أ .ذكر الغزالي عن نفسه أنه رحل إىل دمشق وبقي فيها سنتني ثم ذهب

إىل بيت املقدس ثم إىل احلج بعد مروره مبدينة اخلليل ،ويظهر من كالمه

أن السنوات العشر هي سنوات االستغراق الصويف أثناء تواجده يف دمشق
والقدس واحلجاز(*) ،وهي ما ذكره املؤرخون من بعده ،وذكر ابن كثري أن أبا
1

* .انظر :الغزالي؛ حممد بن حممد الطوسي ،أبو حامد (ت 505هـ) :املنقذ من الضالل ،حتقيق :حممد
حممد جابر( ،بريوت ،املكتبة الثقافية) ،ص .49
31

حامد الغزالي خرج من بغداد متوج ًها إىل بيت املقدس يف ذي القعدة عام

488هـ ،ثم توجه إىل احلج(.)1

ب .يظهر جليًا أن الذهيب يستغرب زيارة السمعاني ،وأن ما فعله مل يكن

مألوًفا آنذاك؛ فيخرب الذهيب أن السمعاني حتيّل ،وخاطر يف ذلك ،وما تهيّأ ذلك
للحافظ السلفي ،وال البن عساكر( ،)2وال ُتعرف تلك احليلة اليت اجرتحها

السمعاني لفعل ذلك.
 .6االستدالل بأن زيارة املسجد األقصى تدعم صمود القدس ،جياب عليه:
أ .املفاسد املرتتبة على زيارة املسجد األقصى حتت االحتالل أكرب من املصاحل
اليت حيققها ،فإذا تعارضت مفسدة مع مصلحة ،قدم دفع املفسدة على جلب
املصلحة؛ حسب القاعدة األصولية« :درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل».
ب .ميكن دعم أهل فلسطني بعامة والقدس خباصة وتثبيتهم على أرضهم
بوسائل شتى ،ومن أهمها توطني املقدسيني عرب املساعدات الفعالة ومتكينهم
من محاية األقصى والرباط فيه ،وليس من خالل زيارة عابرة للمسجد األقصى،
ال تقدم شيئًا يذكر يف مواجهة اآللة اليومية لالحتالل ،اليت تفعل الكثري كل
دقيقة.
 .7االستدالل حبديث ميمونة ،رضي اهلل عنها ،جياب بأنه حديث ضعيف ،ال
 .1انظر :ابن كثري؛ إمساعيل بن عمر القرشي ،أبو الفداء (ت 774هـ) :البداية والنهاية( ،بريوت،
مكتبة املعارف).149/ 12 ،
 .2انظر :الذهيب :سري أعالم النبالء.460/ 20 ،
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يصلح لالحتجاج ،قال الذهيب( :هذا خرب منكر)( ،)1وقال ابن رجب( :إسناده

قوي ،لكن قد قيل :إن إسناده منقطع ،ويف متنه نكارة)(.)2

ثانيًا :أجاب اجمليزون لزيارة املسجد األقصى حتت االحتالل على أدلة املانعني
باآلتي:
 .1ال يلزم من زيارة املسجد األقصى اإلقرار بشرعية االحتالل ،ويف الشرع
فإن اليد العادية الغاصبة ال يعتد بها ،ولكن الشارع ال جيعلها ً
همال.
 .2كون الزيارة خمالفة للمصلحة ،هي يف أقوى حاالتها من باب املصاحل

املرسلة ،وال تقوى املصاحل املرسلة على التعليل بها يف مقابلة ما شهد له

الشارع باعتبار أو بإلغاء.

 .3املفاسد املذكورة ظنية ال ميكن التعليل بها ملنع زيارة املسجد األقصى.

 .4ال يصلح ما ذكر من التطبيع وكسر احلاجز النفسي وحنوها أن يكون

خمصصا أو مقي ًدا ألحاديث الباب الدالة على فضل زيارة املسجد األقصى
ً
وشد الرحال إليه.

 .5فعل عثمان ،رضي اهلل عنه ،جياب عليه بأن فعل الصحابي ال ُيعمل به إذا

عارض قول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم.

 .1انظر :الذهيب؛ مشس الدين ،حممد بن أمحد بن عثمان ،أبا عبد اهلل (ت 748هـ) :املهذب يف اختصار
السنن الكبري للبيهقي ،حتقيق :دار املشكاة للبحث العلمي( ،الرياض ،دار الوطن للنشر ،ط،1

1422هـ2001 -م).869/ 2 ،

 .2انظر :ابن رجب؛ زين الدين ،عبد الرمحن بن أمحد البغدادي ،أبا الفرج (ت 795هـ) :فضائل
الشام ضمن جمموع رسائل احلافظ ابن رجب ،حتقيق :أبي مصعب طلعت بن فؤاد احللواني،

(القاهرة ،الفاروق احلديثة للطباعة والنشر ،ط1424 ،2هـ2003/م).283/ 3 ،
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القول الراجح:
والراجح  -واهلل أعلم  -جواز زيارة املسجد األقصى حتت االحتالل وفق

ضوابط معينة ،وذلك:

 .1لداللة األحاديث الصرحية على أفضلية زيارة املسجد األقصى وشد

الرحال إليه.

 .2لعدم وجود الدليل الصريح املانع من هذه الزيارة.
ومنعًا للمفاسد اليت قد ترتتب على هذه الزيارة ،كانت الضوابط اآلتية:
 .1رفض تكريس الوضع االحتاللي للقدس واألراضي الفلسطينية يف

الزيارة وغريها.

 .2منع أي إجراء يصب يف مصلحة تطبيع العالقات مع االحتالل.

 .3أن تكون الزيارة لألراضي الفلسطينية تأكي ًدا على هويتها العربية

واإلسالميةً ،
ورفضا لالحتالل ،وعوًنا للمرابطني هناك على الصمود والثبات.
 .4ضرورة التنسيق مع اجلهات الفلسطينية املختصة اليت تتوىل املسؤولية

عن زيارات األراضي احملتلة.
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وقد صدر عن دار اإلفتاء الفلسطينية فتوى خبصوص ذلك حتت رقم ،)1(192
وهذا نصها:
السؤال :ما حكم الشرع يف زيارة املسلمني لألراضي الفلسطينية بعامة،

واملسجد األقصى املبارك خباصة ،يف ظل الظروف احلالية؟

اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف اخللق سيدنا

حممد األمني ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد؛

باإلشارة إىل السؤال املثبت نصه أعالهَّ ،
فإن فلسطني أرض باركها اهلل يف

كتابه العزيز ،وأسرى إليها برسوله املصطفى ،صلى اهلل عليه وسلم ،وأخرب اهلل
{سبْ َحا َن َّال ِذي أَ ْس َرى ِب َعبْ ِدهِ َليْال ِم َن المَْ ْس ِج ِد الحْ َ َرام إِلىَ
عن ذلك ،فقال تعاىلُ :
ِ
َ
َ
لمَْ
َّ
ري}(.)2
يع اْلبَ ِص ُ
الس ِم ُ
ُريَُه ِم ْن آيَاِتنَا إَِّنُه ُه َو َّ
ا ْس ِج ِد األْق َصى ال ِذي َبا َر ْكنَا َح ْولُه ِلن ِ
وإن من أبرز واجبات األمة اإلسالمية أن تعمل جهدها لتحرير هذه األرض

املباركة ،ومسجدها األقصى ،حتى تكون مفتوحة ملن يشد الرحال إليها ابتغاء
رضوان اهلل وثوابه ،ومن املؤكد أن شد الرحال إىل املسجد األقصى يف ظل

االحتالل خيتلف عنه يف ظل احلرية واألمان.

فإذا أدرك املسلمون مدى مسؤوليتهم وواجبهم حنو األرض الفلسطينية

والقدس ،فسوف لن يكون إشكال يف زيارتها ،يف إطار الضوابط الشرعية
اليت جتب مراعاتها ،ومنها:

 .1انظ��ر :دار اإلفتاء الفلس��طينية :زيارة املس��لمني لألراضي الفلس��طينية بعامة،
.http://www.darifta.org/fatawa2014/showfatwa.php
 .2اإلسراء.1 :
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 .1رفض تكريس الوضع االحتاللي لألرض الفلسطينية والقدس واملسجد

األقصى املبارك.

 .2جتنب اخلوض يف أي إجراء يصب يف مصلحة تطبيع عالقات املسلمني مع
االحتالل ،الذي يأسر أرضنا وشعبنا وقدسنا وأقصانا.

 .3التنسيق مع اجلهات الفلسطينية املسؤولة ،اليت تتوىل املسؤولية عن زيارات
األرض احملتلة.

 .4أن تكون الزيارة لألرض الفلسطينية تأكي ًدا هلويتها العربية واإلسالمية،

ً
ورفضا لالحتالل ،وعوًنا للمرابطني فيها على الصمود حتى التحرير.

مشريين إىل مناشدتنا املسلمني مرا ًرا وتكرا ًرا باخلطب والفتاوى والبيانات

بضرورة احلفاظ على املسجد األقصى املبارك والقدس وأرضنا الفلسطينية،
وعمارتها ومحايتها من االستيطان والتهويد.

واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل.
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املبحث السادس
واجب األمة حنو القدس وفلسطني
واجب األمة على وجه العموم هو حترير القدس وفلسطني من دنس اليهود،
كل على قدر طاقته .فقد انعقد اإلمجاع على أن اجلهاد يتعني بغلبة العدو على
دار من ديار املسلمني ،وَدْف َعُه واجب على أهل تلك الدار كل على قدر طاقته،
وتتسع دائرة الوجوب على من جاورهم إن مل يستطيعوا دفع العدو وحدهم،

فاملسلمون كلهم يد على من سواهم ،قال تعاىل{ :محَُ َّم ٌد َر ُس ُ
ين َم َعُه
ول اللهَِّ َو َّال ِذ َ
أَ ِشدَّاُء عَ
َه ْم}( ،)1وقال صلى اهلل عليه وسلم( :المُْ ْسِل ُمو َن
َلى اْل ُك َّف ِار ُرحمََاُء َبيْن ُ
َتت َ
ري عليهم أَْق َص ُاه ْمَ ،و ُه ْم يَ ٌد على
َكاَفأُ ِد َم ُاؤ ُه ْم ،يَ ْس َعى ِب ِذ َّمتِ ِه ْم أَْدَن ُاه ْمَ ،ويجُ ِ ُ
اه ْم)( ،)2حتى إذا قام دفع العدو بدائرة سقط الفرض عن اآلخرين(.)3
من ِس َو ُ
وملا كان اجلهاد املباشر لتحرير فلسطني متعذ ًرا يف الوقت احلاضر ،فإن هناك

 .1الفتح.29 :
 .2أبو داود :سنن أبي داود ،كتاب اجلهاد ،باب يف السرية ترد على أهل العسكر،80/ 3 ،
والنسائي :سنن النسائي ،كتاب القسامة ،باب القود بني األحرار واملماليك يف النفس،19/ 8 ،
وابن ماجه :سنن ابن ماجه ،كتاب الديات ،باب املسلمون تتكافأ دماؤهم ،895/ 2 ،وصححه
األلباني .انظر :األلباني؛ حممد ناصر الدين بن نوح األشقودري ،أبا عبد الرمحن (ت 1420هـ):
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل( ،بريوت ،املكتب اإلسالمي ،ط1405 ،2هـ1985/م)،
حديث رقم .265/ 7 ،2208
 .3انظر :ابن قدامة؛ عبد اهلل بن أمحد املقدسي ،أبو حممد (ت 620هـ) :املغين يف فقه اإلمام أمحد بن
حنبل الشيباني( ،بريوت ،دار الفكر ،ط1405 ،1هـ) ،163/ 9 ،والقرطيب :تفسري القرطيب،151/ 8 ،
وابن تيمية؛ أمحد بن عبد احلليم احلراني ،أبو العباس (ت 728هـ) :الفتاوى الكربى ،حتقيق :حسنني
حممد خملوف( ،بريوت ،دار املعرفة).608/ 4 ،
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أوجهاً أخرى للجهاد ،وواجبات على هذه األمة ،منها:
ً
أوال :واجبات حكام املسلمني:

تقع املسؤولية األوىل يف التغيري على احلكام ،وعليهم واجبات كثرية ،ومنها:
 .1احلكم بالشريعة اإلسالمية وتطبيقها يف مجيع نواحي احلياة.
 .2السعي إىل وحدة األمة العربية واإلسالمية.
 .3بذل اجلهد واالستطاعة يف إعداد القوة والسالح.
 .4بذل السبل القانونية مجيعها يف حترير املسجد األقصى وفلسطني.
 .5حترير املسجد األقصى وفلسطني بإعالن اجلهاد.
ثانيًا :واجبات اإلعالميني:

لإلعالم دور كبري يف العصر احلاضر ،وتقع على اإلعالميني مسؤوليات،

منها:
 .1شرح قضية املسجد األقصى وفلسطني للعامل وإبرازها.
 .2فضح املمارسات الصهيونية حبق املقدسات اإلسالمية والسكان يف
القدس وفلسطني.
 .3املشاركة يف تربية الشعوب اإلسالمية على حب اجلهاد وتوجيهها حنو قضية
القدس وفلسطني.
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ثالثًا :واجبات املسلمني:
جيب على املسلمني على وجه العموم:
 .1تربية األبناء على أن القدس أرض إسالمية ال جيوز التفريط فيها ،وغرس
حب اجلهاد يف نفوسهم؛ لتحريرها من أيدي الغاصبني.
 .2مقاطعة الكيان الصهيوني على األصعدة كافة ،ويف كل اجملاالت.
وخيتص أهل فلسطني بـ:

ً
ُّ .1
سبيال.
شد الرحال إىل املسجد األقصى املبارك كلما استطاعوا إىل ذلك
 .2ضرورة التوحد يف مقاومة االحتالل.
 .3بذل املستطاع يف احلفاظ على القدس من التهويد.

وخيتص غري أهل فلسطني بـ:
 تقديم الدعم املادي واملعنوي للمرابطني من أهل فلسطني.وسائل وتوصيات للحفاظ على القدس من خطر التهويد

هناك وسائل متعددة تساعد يف احلفاظ على املسجد األقصى والقدس من
التهويد ،وتساعد على تثبيت أهل القدس يف بلدهم ،وتقع مسؤولية حتقيقها
على احلكومات والشعوب وأصحاب األموال كل قدر استطاعته ،ومنها(*):
1

 .1تأسيس هيئة إشراف وتنسيق ،تهدف إىل اإلشراف والتوجيه والتطوير،
* .انظر :أبو جابر؛ د .إبراهيم :مستقبل القدس وسبل إنقاذها من التهويد( ،أخوات من أجل
األقصىhttp://www.foraqsa.com/library/books/aqsa_books/qudsFuture/،
 ،)qudsFuture.pdfص . 104 - 41
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وتقوم بتنفيذ املشاريع ،والعمل على تطوير القدس الشرقية ،وترميم األحياء
القدمية ،والنظر يف القوانني وكيفية االستفادة منها ،إىل غري ذلك.
 .2تشجيع عرب القدس على الرباط والصمود ،وذلك مبحاولة توسيع
اخلرائط اهليكلية ،وإنشاء املشاريع االستثمارية ،وإنشاء املؤسسات العامة؛
التعليمية ،والطبية ،والثقافية ،واالجتماعية ،واإلعالمية.
 .3بذل اجلهود جتاه حتقيق عودة أهالي املدينة إليها ،باالستفادة من قانون مل
الشمل ،وإعانتهم يف ذلك ماديًا وقانونيًا.
 .4إنشاء ما يأتي للمسجد األقصى:

أ .جهاز مراقبة مركزي حموسب داخله؛ ألجل مراقبة التحركات املعادية،
ومراقبة أعمال احلفريات وحنوها.
ب .مركز معلومات داخله ،مهمته التعريف باملسجد األقصى ،ومعامله،
ومبانيه ،وإصدار نشرات دورية عنه ،وإنشاء موقع للمسجد األقصى عرب
اإلنرتنت.
ج .مركز دراسات للتعريف مبا حياك ضده ،وتوثيق ما يقع فيه ،وغري ذلك.
د .مكتبة علمية عامة داخل حدوده.
هـ .مظالت يف ساحاته ،وترميم املآذن والقباب وغريها.
 .5توسيع املساجد يف القدس ،وترميمها ،وإكمال نواقصها.
 .6ترميم املقابر يف القدس ،وصيانتها.
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 .7توفري الدعم املالي للمؤسسات التعليمية القائمة ،وترميمها ،وتوسيعها،
وإنشاء مؤسسات تعليمية جديدة ،من مدارس ،وكليات ،وجامعات ،وحنوها.
 .8االعتناء باخلدمات االجتماعية للشباب ،وكبار السن ،واستغالل القوانني
اخلاصة بذلك ،وإنشاء بيوت املسنني والنوادي اهلادفة للشباب ،ومراكز األمومة
والطفولة ،وحماربة املخدرات ،وغري ذلك.
 .9توفري الدعم الالزم للمشايف ،واملراكز الصحية ،وتطويرها ،وإنشاء املزيد
منها.
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اخلامتة
ويف ختام هذا العرض ملوضوع (القدس :فضلها ،وحكم زيارتها حتت

االحتالل) ،نعرض أهم النتائج اليت مت التوصل إليها ،والتوصيات ،ثم قرار
جممع الفقه اإلسالمي الدولي بشأن (زيارة القدس :األهداف واألحكام

الشرعية).

أو ًال :النتائج:
تتلخص حماور نتائج هذه الدراسة مبا يأتي:

 .1مدينة القدس -وتسمى بيت املقدس -يرجع اشتقاقها إىل الطهارة،
ومعناها املدينة املقدسة اليت ُي َط َّهُر فيها من الشرك والذنوب ،وهلا أمساء أخرى.
 .2املسجد األقصى اسم جلميع ما دار حوله السور احمليط به ،شام ً
ال املسجد

القبلي ،ومسجد قبة الصخرة ،واألروقة ،والساحات ،واملصاطب ،واملرافق
مجيعها.

 .3كان بني بناء املسجد احلرام واملسجد األقصى أربعون سنة ،وأعيد بناؤه

على يد أكثر من نيب.

 .4تشتمل الشام يف الوقت احلاضر على سورية ولبنان وفلسطني واألردن

وجزء من العراق.

 .5تعدد ذكر فضائل املسجد األقصى وبيت املقدس والشام يف الكتاب

والسنة ،ودلت على بركتها وفضلها ،وفضل شد الرحال إليها ،والسكنى فيها،

اآليات الكرمية ،واألحاديث الشريفة ،واآلثار عن السلف الصاحل.
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 .6أرض فلسطني أرض وقفيّة إسالمية خراجيّة ،ال جيوز التنازل عنها أو

بيع أي جزء منها لليهود.

 .7العرب هم أول من سكن أرض فلسطني ،ومل يرحل عنها أهلها على مر

العصور ،وتوثقت رابطة املسلمني فيها بعد الفتح العمري ،وال حق لغريهم

فيها.

 .8الراجح من أقوال أهل العلم جواز زيارة القدس حتت االحتالل وفق

ضوابط متنع املفاسد.

 .9واجب األمة حكا ًما وشعوًبا حنو القدس وفلسطني هو حتريرها ومنع
التهويد فيها ودعم أهلها وتثبيتهمُ ،ك ٌّل وفق قدرته ،وحدود استطاعته.
ثان ًيا :التوصيات:
 .1ضرورة حتمل األمة اإلسالمية حكا ًما وعلماء وشعوًبا املسؤولية جتاه

الدفاع عن مدينة القدس األسرية احملتلة ومسجدها املبارك ،والوقوف إىل

جانب أهلها املرابطني فيها.

 .2دعوة أهل فلسطني للتوحد ضد االحتالل ونبذ اخلالفات بينهم.
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قرار رقم)22/12( 216 :
بشأن
(زيارة القدس :األهداف واألحكام الشرعية)
إن جملس جممع الفقه اإلسالمي الدولي املنبثق من منظمة التعاون

اإلسالمي ،املنعقد يف دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت خالل الفرتة
 25 - 22مارس 2015م املوافق  5 - 2مجادى اآلخر 1436هـ.

بعد إطالعه على البحوث املقدمة إىل اجملمع خبصوص موضوع (زيارة

القدس :األهداف واألحكام الشرعية) ،وبعد استماعه إىل املناقشات املوسعة
اليت دارت حوله ،انتهى إىل أن احلكم الشرعي للزيارة مندوب ومر ّغب فيه،
ولكن النقاش دار حول حتقق املصاحل واملفاسد يف ذلك.

ويرى اجملمع أن تقدير هذه املصاحل يعود إىل املختصني من أولي األمر

والسياسة يف بالد املسلمني.

ومن الضروري تذكري مجيع املسلمني بأن قضية (القدس الشريف) قضية

األمة بأمجعها ،وأنه من الواجب نصرتها وتأييد أهلها وأهل فلسطني ودعمهم.
والقدس الشريف ،ليست ألهل فلسطني وحدهم وإمنا هي للمسلمني مجيعاً،

وأن احلفاظ على املسجد األقصى املبارك من مجلة إميان املسلمني ومسؤولياتهم.
وصلى اهلل وسلم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
واهلل تعاىل أعلم
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املصادر واملراجع
• القرآن الكريم.
• األلباني؛ حممد ناصر الدين بن نوح األشقودري ،أبو عبد الرمحن (ت 1420هـ) :إرواء الغليل يف
ختريج أحاديث منار السبيل( ،بريوت ،املكتب اإلسالمي ،ط1405 ،2هـ1985/م).
• األلباني :سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها( ،الرياض ،مكتبة املعارف ،ط،1
1416هـ1996/م).
• األلباني (ت 1420هـ) :صحيح اجلامع الصغري وزيادته( ،بريوت ،املكتب اإلسالمي ،ط،3
1408هـ1988/م).
• األلباني :صحيح سنن الرتمذي( ،الرياض ،مكتبة املعارف ،ط1420 ،1هـ2000/م).
• األلباني :صحيح سنن أبي داود( ،الرياض ،مكتبة املعارف ،ط1419 ،1هـ1998/م).
• األلباني :ضعيف سنن أبي داود( ،الرياض ،مكتبة املعارف ،ط1419 ،1هـ1998/م).
• البخاري؛ حممد بن إمساعيل اجلعفي ،أبو عبد اهلل (ت 256هـ) :اجلامع الصحيح املختصر من أمور
رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،وسننه وأيامه املعروف بصحيح البخاري ،حتقيق :د .مصطفى ديب
البغا( ،بريوت ،دار ابن كثري واليمامة ،ط1407 ،3هـ1987/هـ).
• البغوي؛ احلسني بن مسعود ،أبو حممد (ت 510هـ) :شرح السنة ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وحممد
زهري الشاويش( ،بريوت ،املكتب اإلسالمي ،ط1403 ،2هـ1983/م).
• البيهقي؛ أمحد بن احلسني ،أبو بكر (ت 458هـ) :دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة،
حتقيق :د .عبد املعطي قلعجي( ،القاهرة ،دار الريان للرتاث ،ط1408 ،1هـ1988/م).
• البيهقي (ت 458هـ) :شعب اإلميان ،حتقيق :حممد السعيد بسيوني زغلول ( ،بريوت ،دار الكتب
العلمية ،ط1410 ،1هـ).
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• الرتمذي؛ حممد بن عيسى السلمي ،أبو عيسى (ت 279هـ) :اجلامع الصحيح املعروف بسنن
الرتمذي ،حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرون( ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العربي).
• ابن تيمية؛ أمحد بن عبد احلليم احلراني ،أبو العباس (ت 728هـ) :جمموع الفتاوى ،حتقيق :عبد
الرمحن بن حممد بن قاسم النجدي( ،مكتبة ابن تيمية ،ط.)2
• ابن تيمية :الفتاوى الكربى ،حتقيق :حسنني حممد خملوف( ،بريوت ،دار املعرفة).
• أبو جابر؛ د .إبراهيم :مستقبل القدس وسبل إنقاذها من التهويد( ،أخوات من أجل األقصى،
http://www.foraqsa.com/library/books/aqsa_books/qudsFuture/qudsFu.)ture.pdf
• ابن أبي جرادة؛ كمال الدين ،عمر بن أمحد (660هـ) :بغية الطلب يف تاريخ حلب ،حتقيق :د .سهيل
زكار( ،دار الفكر).
• ابن اجلوزي؛ عبد الرمحن بن علي بن حممد ،أبو الفرج (ت 597هـ) :فضائل القدس( ،دون
معلومات نشر).
• احلاكم؛ حممد بن عبد اهلل بن حممد الطهماني النيسابوري ،أبو عبد اهلل (ت 405هـ) :املستدرك على
الصحيحني ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا( ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1411 ،1هـ1990 /م).
• ابن حجر؛ شهاب الدين ،أمحد بن علي بن حممد العسقالني ،أبو الفضل (ت 852هـ) :فتح الباري
شرح صحيح البخاري ،حتقيق :حمب الدين اخلطيب( ،بريوت ،دار املعرفة).
• احلموي؛ ياقوت بن عبد اهلل ،أبو عبد اهلل (ت 626هـ) :معجم البلدان( ،بريوت ،دار الفكر).
• ابن حنبل (ت 241هـ) :مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وعادل مرشد وآخرون،
(مؤسسة الرسالة ،ط1421 ،1هـ2001/م).
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• دار اإلفتاء الفلسطينية :زيارة املسلمني لألراضي الفلسطينية بعامةhttp://www.darifta.org/( ،
.fatawa2014/showfatwa.php?subfatwa
• أبو داود؛ سليمان بن األشعث السجستاني األزدي (ت 275هـ) :سنن أبي داود ،حتقيق :حممد حميي
الدين عبد احلميد( ،دار الفكر).
• داود؛ جمدي :مفاسد وخماطر زيارة القدس بتأشرية صهيونية( ،صيد الفوائدhttp://www.saaid. ،
.)net/mktarat/flasteen/302.htm
• الدباغ؛ مصطفى مراد :بالدنا فلسطني( ،كفر قرع ،دار اهلدى1991 ،م).
• الذهيب؛ مشس الدين ،حممد بن أمحد بن عثمان ،أبو عبد اهلل (ت 748هـ) :سري أعالم النبالء ،حتقيق:
شعيب األرنؤوط وحممد نعيم العرقسوسي( ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،ط1413 ،9هـ).
• الذهيب (ت 748هـ) :املهذب يف اختصار السنن الكبري للبيهقي ،حتقيق :دار املشكاة للبحث
العلمي( ،الرياض ،دار الوطن للنشر ،ط1422 ،1هـ-2001م).
• الراغب األصفهاني؛ احلسني بن حممد ،أبو القاسم (ت 502هـ) :املفردات يف غريب القرآن ،حتقيق:
حممد سيد كيالني( ،لبنان ،دار املعرفة).
• ابن رجب؛ زين الدين ،عبد الرمحن بن أمحد البغدادي ،أبو الفرج (ت 795هـ) :فضائل الشام
ضمن جمموع رسائل احلافظ ابن رجب ،حتقيق :أبي مصعب طلعت بن فؤاد احللواني( ،القاهرة،
الفاروق احلديثة للطباعة والنشر ،ط1424 ،2هـ2003/م).
• السبكي؛ تاج الدين ،عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف ،أبو نصر (ت 771هـ) :طبقات الشافعية
الكربى ،حتقيق :د .حممود حممد الطناحي و د .عبد الفتاح حممد احللو( ،هجر للطباعة والنشر والتوزيع،
ط1413 ،2هـ).
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• آل سلمان؛ مشهور بن حسن ،واحلليب؛ علي بن حسن :القول املبني يف حكم زيارة املسجد األقصى
لغري الفلسطينيني( ،منتديات كل السلفينيhttp://kulalsalafiyeen.com/vb/showthread. ،
.)php?t=37289
• ابن سيده؛ علي بن إمساعيل ،أبو احلسن (ت 458هـ) :احملكم واحمليط األعظم ،حتقيق :عبد احلميد
هنداوي( ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط2000 ،1م).
• الشنقيطي؛ حممد األمني أكتوشين :التأصيل الشرعي لزيارة القدس الشريف( ،ملتقى أهل احلديث،
.)http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=281697
• الشريازي؛ إبراهيم بن علي بن يوسف ،أبو إسحاق (ت 476هـ) :طبقات الفقهاء ،حتقيق :خليل
امليس( ،بريوت ،دار القلم).
• صاحل؛ د .حمسن حممد :فلسطني – سلسلة دراسات منهجية يف القضية الفلسطينية( ،كواالملبور ،ط،1
2002م).
• الطرباني؛ سليمان بن أمحد بن أيوب ،أبو القاسم (ت 360هـ) :املعجم األوسط ،حتقيق :طارق بن
عوض اهلل بن حممد ،عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين( ،القاهرة ،دار احلرمني1415 ،هـ).
• أبو عبيد؛ القاسم بن سالم البغدادي (ت 224هـ) :كتاب األموال ،حتقيق :خليل حممد هراس،
(بريوت ،دار الفكر1408 ،هـ1988/م).
• عفانة؛ د.حسام الدين :رؤية شرعية نقدية يف فتاوى زيارة األقصى والقدس بتأشرية صهيونية( ،منرب
األقصى.)http://www.minbaralaqsa.com/detail.aspx?id=3069 ،
• العليمي؛ جمري الدين ،عبد الرمحن بن حممد احلنبلي ،أبو اليمن (ت 928هـ) :األنس اجلليل بتاريخ
القدس واخلليل ،حتقيق :عدنان يونس عبد اجمليد نباته( ،عمان ،مكتبة دنديس1420 ،هـ1999/م).
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• الغزالي؛ حممد بن حممد الطوسي ،أبو حامد (ت 505هـ) :املنقذ من الضالل ،حتقيق :حممد حممد
جابر( ،بريوت ،املكتبة الثقافية).
• ابن فارس؛ أمحد بن فارس بن زكريا ،أبو احلسني (ت 395هـ) :معجم مقاييس اللغة ،حتقيق :عبد
السالم حممد هارون( ،بريوت ،دار اجليل ،ط1420 ،2هـ1999/م).
• فلسطني العراقي :دليل شرعي نعرفه وغاب عن أذهاننا ،فيه جواز زيارة األقصى وهو حتت
االحتالل( ،شبكة أنا املسلم للحوار اإلسالميhttp://www.muslm.org/vb/showthread. ،
.)php?478623
• ابن قدامة؛ عبد اهلل بن أمحد املقدسي ،أبو حممد (ت 620هـ) :املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل
الشيباني( ،بريوت ،دار الفكر ،ط1405 ،1هـ).
• القرطيب؛ حممد بن أمحد األنصاري ،أبو عبد اهلل (ت 671هـ) :اجلامع ألحكام القرآن املعروف بتفسري
القرطيب( ،القاهرة ،دار الشعب).
• القلقشندي؛ أمحد بن علي بن أمحد الفزاري (ت 821هـ) :صبح األعشى يف كتابة اإلنشا ،حتقيق:
عبد القادر زكار( ،دمشق ،وزارة الثقافة1981 ،م).
• ابن كثري؛ إمساعيل بن عمر القرشي ،أبو الفداء (ت 774هـ) :البداية والنهاية( ،بريوت ،مكتبة
املعارف).
• جلنة إفتاء اجلامعة اإلسالمية بغزة :حكم زيارة املسجد األقصى( ،هيئة علماء فلسطني يف اخلارج،
http://www.palscholars.com/ar/articleDetails.php?articleId=3365&page
.)=1&Next=1&type=2&classId=2
• ابن ماجه؛ حممد بن يزيد القزويين ،أبو عبد اهلل (ت 275هـ) :سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد
الباقي( ،بريوت ،دار الفكر).
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• احملمد؛ محود حممود :الرد احلبري على زيارة الشيخ علي مجعة واجلفري للمسجد األقصى األسري،
(امللتقى الفقهي.)http://www.feqhweb.com/vb/t13340.html ،
• مسلم؛ ابن احلجاج القشريي النيسابوري ،أبو احلسني (ت 261هـ) :صحيح مسلم ،حتقيق :حممد
فؤاد عبد الباقي( ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العربي).
• املشوخي؛ زياد بن عابد :بيت املقدس املكانة واألمانة( ،صيد الفوائدhttp://www.saaid.net/ ،
.)mktarat/flasteen/99.htm
• معروف؛ د .عبد اهلل ،ومرعي؛ أ .رأفت :أطلس معامل املسجد األقصى( ،عمان ،مؤسسة الفرسان للنشر
والتوزيع ،ط1431 ،1هـ2010/م).
• ممتاز؛ فضل اهلل :حكم زيارة املسجد األقصى حتت رعاية االحتالل الصهيوني( ،امللتقى الفقهي،
.)http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=6640
• النسائي؛ أمحد بن شعيب ،أبو عبد الرمحن (ت 303هـ) :سنن النسائي ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة،
(حلب ،مكتب املطبوعات اإلسالمية ،ط1406 ،2هـ1986/م).
• النووي؛ حميي الدين ،حييى بن شرف بن مري ،أبو زكريا (ت 676هـ) :صحيح مسلم بشرح النووي،
(بريوت ،دار إحياء الرتاث العربي ،ط1392 ،2هـ).
• النويري؛ شهاب الدين ،أمحد بن عبد الوهاب القرشي (ت 733هـ) :نهاية األرب يف فنون األدب،
حتقيق :مفيد قمحية ومجاعة( ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1424 ،1هـ2004/م).
• ابن هشام؛ عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري ،أبو حممد (ت 213هـ) :السرية النبوية،
حتقيق :طه عبد الرؤوف سعد( ،بريوت ،دار اجليل ،ط1411 ،1هـ).
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