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  مقدمه
  

احلمد هللا رب العاملني, و الصالة و السالم علی أرشف املرسلني, نبينا حممد و علی آله و 
 .صحبه أمجعني

 و، جايگاه آن در شريعت اسالمي مورد مسجد االقصي و در شايد بعضيها نوشتن كتابي
 از اين مسئله را زيرا، تلقي كنند را نادرست و بي ارزش دل مسلمانان اهميت آن در
 و .نيست يا مجادله بحث وكه جاي هيچ گونه  اي مي دانند ثابت شده مسائل قطعي و

حديث  نص قرآن و با آنبرتري  جايگاه وكه  راچ بيان ندارد؛ توضيح ونيازي به 
اما ما يقين داريم كسي كه اين رساله را مطالعه  ؛است شدهثابت اجماع امت  و عپيامبر
 مورد كردن در اطالع پيدا و آنها آگاهي از پس ازكه حقايقي برايش روشن مي شود كند 

 سرزمين ؛نصرت مسجد االقصي ادعاي ياري و اي از مردم كه عده هايفريبكاري نيرنگ و
 مردماني كه به ظاهر هايحقه بازي وكاري  دغل همچنين از و .دارند را معراج و اسراء

عذر مرا  ردبپي ب اند مقدسات آنها را برافراشته پرچم دفاع از مردم مستضعف فلسطين و
  .هم خواهد پذيرفت

كتابها  مورد در بخشيآگاهي  و، ارزش مسجد االقصي به همين جهت دفاع از جايگاه و
آگاهي  !!الزم وضروري است -كه كم هم نيستند-ها ثقه شيعه و، مورد اعتمادمراجع  و

فلسطين واقع شده  االقصي كه در راجع به مسجد ها يي كه شيعهچيزها دادن در مورد
اينكه آن مسجد هيچ گونه ارزش وجايگاهي  مبني بر است با دستان خود نوشته اند؛

 بيشتر و !!آسمان قراردارد است درارزش  وندارد بلكه مسجدي كه داراي اين جايگاه 
   !!مي دانندقدس  مسجد همان را مسجد االقصي اند كه خيال بافي شده ردچامردم 

 از زشتي و را جواب دهيم و اعتباربي  پندارهاي بي پايه وايم كه اين  ما تالش نموده
هاي  برطرف نمودن پرده كشف حقايق و قلم در تا با سخن و، داريمپليدي آنها پرده بر
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دروغ  و يي كه افترا گوياننيرنگها ها و از دسيسه و، سهمي داشته باشيم تاريك سياه و
  .مطلع نماييم مردم را، تابهايشان هستندك در ثبت آنها صدد نوشتن و پردازان در

 از يهود و -ايم كه هركس هاي خود ثابت نمودهبررسي خالل بحث و همچنين در و
، ده استمورد جايگاه مسجد االقصي بو گمان در كه در صدد ايجاد شك و - مستشرقين

 را آنها كتابهاي شيعه بركشيده و از مراجع و پندارها ي بي ارزش را اين گمان و
 از ارزش و داده است تا عقيده امت ما قرار راستاي ثوابت و در برنده شمشيري تيز و

  .دلهاي مابكاهد جايگاه مسجد االقصي در
 مسلمانان ييصدا هم اين رساله همبستگي واز نوشتن  ما هدفكه  كنمخواهم اشاره  مي
دوستي كساني كه همچنين  مقدسات خود و اتفاق بر حدت كلمه امت اسالمي وو و

 از سوي ديگر و. مي باشد دستهاي آنها قرار داده است پيروزي را بر خداوند فتح و
 كه ماده كشنده و است مستشرقيني سورهاي يهود ويپروف لشكرگيري از يورش جلو
بي ارزش  براي اهانت و اي وسيله راآن يافته وكتابهاي شيعه  در راشبهه  شك و گرويران

ضروري است  پس بسيار .مسلمانان قرار داده اند جلوه دادن جايگاه مسجد االقصي نزد
جايگاه  در مورد ارزش وها كه  دروغين شيعه و اين روايات شك آميز مورد كه در

در راستاي اثبات فضيلت  ووريم آ بررسي به عمل تحقيق و اند وارد شده مسجد االقصي
  .برهانهاي دندان شكن گام برداريم برتري بيت المقدس با داليل و و

 
 واحلمدهللا رب العاملني
  طارق احمد حجازي
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  !!كتابي در يك يافترا

  
جعفر مرتضي « آدرس كتابي است كه عالمه شيعه نام و) ؟ كجا است مسجد االقصي(

در خصوص مسجد  يواقعيتهاي((: آمده است در آن چنين آن را نگاشته است و» عاملي
 رروشن گرديده كه به طور قطع بيان مي دارند كه مسجد االقصي د االقصي براي ما

  ))فلسطين واقع نمي باشد
 تفاسيرگوناگون معتبر نزد كتابهاي سيره و از مراجع و روايات زيادي را ال وواق و

اينكه مسجد  و، براي حادثه اسراءدال بر صحت تأويل او كه  مي داردبيان  را ها شيعه
  !!!.مي باشداالقصي مسجدي در آسمان 
االقصي مسجدي است در آسمان بر خالف اعتقاد  مسجدكه  چنانكه تصريح مي دارد

  !!عموم مسلمانان كه مي گويند مسجد االقصي همان قدس است
هنگامي كه () مي گويد 1))ی االعظمالصحيح من سرية النب(( در كتابش به نام )عاملي( و

 عمر وارد بيت المقدس شد مسجدي درآنجا وجود نداشت چه رسد به اينكه نامش را
 و، به سوي آن واقع شد )شب روي( ي كه اسراءيمسجد االقصا و(( 2))دناقصي بنه

  4 3))مسجدي است در آسمان، گرامي داشته است بركت و پر آن را بر و خداوند دور

                                           
آسمان  اينكه آن مسجد در جايگاه  مسجد االقصي و در مورد ترديد آميز ويالت  باطل وتأليف اين كتاب  نه اينكه اين تأبراي  1

رئيس جمهور ايران )) احمدي نژاد((از طرف  و، ول نكردند بلكه از طرف ايران جائزه ويژه  را دريافت نمودقب است را از او
 .تكريم وتجليل هم شد

 .م مركز پژوهشهاي اسالمي 2006-هـ 1427چاپ پنجم سال )3/137(الصحيح من سيرة النبيي االعظم 2
 )3/106(الصحيح من سيرة النبيي االعظم 3
 )129، 3/128(الصحيح من سيرة النبيي االعظم 4
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يهود كه دو بار در سورة اسراء  تباه كاريهايمورد  نظرات را در هنگامي كه آراء و و
االقصي را همان مسجد قدس مي دانند  كه مسجد يسخن آنهاي، ذكر شده بيان مي دارد

به  و .واقعي هستنداحتماالت غير  فرضيات و، اين سخنان: اين گونه توصيف مي كند را
كه مسجد  يآنهاي الدرخيي هستند يگوييم همه اينها پندارها مي: دنبال آن مي گويد

  1ل مي كنندبدان استدال ومي دانند  واقع در فلسطين همان مسجد االقصي را
 اينكه مسجد االقصي در مبني بر الل مي نمايددداليلي كه بدان است يكي ديگر از و

  : آمده است 2))مجلسي((است كه در كتاب بحار االنوار روايتي!! آسمان مي باشد
 و, املسجد احلرام: عن املساجد التی هلا الفضل فقال سألته: قال عن ابی عبد اهللا((

اليه , ذاک فی السامء: فقال? املسجد االقصی جعلت فداک و :قلت, مسجد الرسول 
مسجد الكوفة أفضل : فقال? الناس يقولون إّنه  بيت املقدس انّ : فقلت ارسی برسول اهللا

  )!!)منه
سوال نمودم در مورد  خدااز پيامبر: از ابي عبداهللا روايت شده كه مي گويد

 مسجد پيامبر و، مسجد الحرام: فرمود، برتري هستند كه داراي فضيلت و يمسجدهاي
به سوي آن  پيامبر فرمود آن در آسمان است و؟ االقصي چه فدايت شوم گفتم مسجد

همان مسجدي است كه در بيت ، كه آن مسجد مردم مي گويند: گفتم، نمود اسراء
  .است آن برتر مسجد كوفه از: فرمود؟ واقع استالمقدس 

اين جا اين سؤال مطرح است كه آيا آنچه كه عاملي مي گويد از نظرشيعه ها جزو  در
  ؟ ديدگاه آنها استو اي استوار بدعتها وسخنان بي پايه محسوب مي شوديا اينكه عقيده

                                           
  )3/139(الصحيح من سيرة النبيي االعظم 1
 )22/90(بحار االنوار   2
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داراي  مسجد االقصي ال به تفاسيرآنها مراجعه مي كنيم تا ببينيم كهؤبراي جواب اين س
  !؟ است چه جايگاهي
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  جايگاه مسجد االقصي در تفاسير شيعه

  

  تفسير صافي-1 
  : درتفسيرآيه)) فيض كاشاني((در تفسير صافي تأليف

 m  N  M   L  K  J     I     H  G  F  E  D  C  B  A
Q  P     OR    W  V  U  T      Sl ١: اإلسراء  

را در شبي  ) محمد پسر عبدالّله ( سزا است كه بنده خودتسبيح و تقديس خدائي را   
آنجا كه دور و بر آن را  ، برد ) المقدس بيت ( به مسجداالقصي ) مكّه ( از مسجدالحرام

در اين كوچ يك شبه زميني و  ( تا. ايم ساخته ) از اقوات مادي و معنوي ( پربركت
و با  ( خود را بدو بنمايانيم ) نديعظمت و قدرت خداو ( هاي برخي از نشانه ) آسماني

او را از بند دردها و رنجهاي  ، نشان دادن فراخي گستره جهان و بخشي از شگفتيهاي آن
. )زمينيان برهانيم و با دل و جرأت بيشتر به ميدان مبارزه حق و باطل روانه گردانيم

اري از او نهان نه سخني از او پنهان و نه ك ( . گمان خداوند بس شنوا و بينا است بي
   . )ماند مي
ي كه در آسمان واقع شده يامسجد االقص ملك عظيمبه سوي يعني (: است چنين آمده 

  1))چنانكه دراخبار وروايات آشكارمي شود، است
  : اين روايت را مي آورد سخن فوق وبه دنبال

                                           
  . مؤسسه  چاپ ونشراعلمي)3/166(تفسير صافي تأليف فيض كاشاني  1
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ی عن الباقر ( الی  و السامءمرةً أنّه كان جالساًفی املسجد احلرام فنظر الی  روی القمّ
m  J     I     H  G  F  E  D  C  B  A  :ثم قال الكعبة مرةً 

Q  P     O  N  M   L  KR    W  V  U  T      Sl   
اّی شیء يقول اهل : ثم التفت الی إسامعيل اُجلعفی فقال   مرات  ثالث  ذالک  كرر و

 سجد احلرام الی بيت املقدس;املارسی به من : يقولون: قال ? العراق فی هذه اآلية يا عراقی
قال  و, اشار بيده الی السامء و, هذه من هذه الیلكنّه ارسی به  و, ليس كام يقولون: فقال

  1))بينهام حرم
نگاهي به  ،روايت مي كند كه او در مسجد الحرام نشسته بودقمي از امام باقر

  : اين آيه را تالوت نمود آسمان وسپس به كعبه نمود و
 m B  A   M   L  K  J     I     H  G  F  E  D  C

Q  P     O  NR    W  V  U  T      Sl  
 !اي عراقي: وگفت كرد به اسماعيل جعفي سپس رو اين كار را سه بار تكرار نمود و

در حادثه اسراء از  پيامبر: مي گويند: گفت؟ راق در مورد اين آيه چه مي گوينداهل ع
چنين نيست كه آنها مي گويند بلكه ، نه: گفت، س برده شدمسجد الحرام به بيت المقد

مابين آنها حرم : گفت ش به آسمان اشاره نمود وياهدست با و برده شد اينجا به آنجا از
   .است

                                           
 ).3/166(منبع سابق 1
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  تفسير نور الثقلين -2
 تأكيد و تفسيرسوره اسراء را با ذكر روايات گذشته، در تفسير نورالثقلين 1 )حويزي(

   .آغاز مي كنداين چنين ، برآنها
در مورد : روايت مي كند كه گفت بي عبداهللاز مردي از ا از سالم حناط: 

، مسجد الحرام: گفت ر جوابد ال نمودمؤكه داراي فضيلت هستند از او س يمسجدهاي
 آن در آسمان است و: گفت؟ مسجد االقصي چه جانم فدايت: گفتم. يامبرمسجد پ و

بيت المقدس  همان مسجد مردم مي گويند كه آن: گفتم ،به سوي آن اسراء نمود پيامبر
  2)تر استمسجد كوفه از آن بر(: گفت؟ است

خالد از حسن بن محبوب از : مي افزايد كه گفت، علي بن ابراهيمقول از ) حويزي(
من در : كه گفت نمودهمحمد بن يسارازابي مالك ازدي از اسماعيل جعفي روايت 

وسررا بلند  حضورداشتنيز در گوشه اي از مسجدشسته بودم وابو جعفرنمسجد
  : كرد وبه آسمان نگريست وسپس به كعبه نگاه كرد وگفت

  m  N  M   L  K  J     I     H  G  F  E  D  C  B  A
Q  P     OR    W  V  U  T      Sl ١: اإلسراء  

را در شبي  ) محمد پسر عبدالّله ( تسبيح و تقديس خدائي را سزا است كه بنده خود   . 
آنجا كه دور و بر آن را  ، برد ) المقدس بيت ( به مسجداالقصي ) مكّه ( از مسجدالحرام

در اين كوچ يك شبه زميني و  ( تا. ايم ساخته ) از اقوات مادي و معنوي ( پربركت
و با  ( خود را بدو بنمايانيم ) عظمت و قدرت خداوندي ( هاي برخي از نشانه ) آسماني

 او را از بند دردها و رنجهاي ، نشان دادن فراخي گستره جهان و بخشي از شگفتيهاي آن

                                           
  .مي باشد.هـ1112متوفاي سال، دعلي بن جمعة العروسي حويزياو عب 9
  .قم ايران-هـدارالتفسير1424چاپ اول سال)3/97(با تصحيح وشرح هاشم محالتي، عبدعلي حويزي، تفسير نورالثقلين 2



 
 13                                                                      شيعه و بيت المقدس 
  

. )زمينيان برهانيم و با دل و جرأت بيشتر به ميدان مبارزه حق و باطل روانه گردانيم
ز او نهان نه سخني از او پنهان و نه كاري ا ( . گمان خداوند بس شنوا و بينا است بي
   . )ماند مي

اهل ! اي عراقي: سپس به من نگاه كرد وگفت وسه بار اين آيه را تكرار نمود و
از مسجد الحرام  به  پيامبر مي گويند: گفتم؟ عراق در مورد اين آيه چه مي گويند

بلكه از ، ه چنين نيست كه آنها مي گويندن((: گفت، به اسراء برده شد، بيت المقدس
 و: گفت و، به اسراء برده شد) سمان اشاره نمودآبا دستهايش به  و( آنجابه ، اين جا

  1)) مابين آن دو استحرم 
  

  تفسير عياشي-3
تأكيد دارد كه مسجد آن آيه اول سوره اسراء روايتي را مي آورد كه بر  عياشي در تفسير

  : مي گويد و، االقصي درآسمان قرار دارد
 ? سألته عن املساجد التی هلا الفضل: قال عبد اهللا احلناط عن رجل عن ابی عن سامل((

: قال? جعلت فداکاملسجد االقصی  و: قلت, مسجد الرسول  و, فقال املسجد احلرام
فقال ? بيت املقدسإنّ الناس يقولون إنّه : فقلت اليه ارسی رسول اهللا, ذالک فی السامء

  !!2))مسجد الكوفة افضل منه

                                           
  )3/98(تفسير نور الثقلين  1
م 1991هـ 1411چاپ اول سال)2/302(با تحقيق هاشم محالتي ، تفسير عياشي ؛تأليف محمد بن عياش سلمي سمرقندي 2

 . مؤسسه چاپ اعلمي
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از : روايت نموده كه گفت هم از ابي عبد اهللا ز سالم حناط ازمردي اوا
، هايي كه داراي فضيلت بيشتري هستنددر مورد مسجدسؤال نمودم  اهللاعبد ابي

آن : گفت؟ فدايت شوم، چه مسجداالقصي: گفتم الرسولمسجد مسجد الحرام و: گفت
مسجد : مردم مي گويند: گفتم .به سوي آن اسراء نمود پيامبر در آسمان است و

  !!كوفه از آن فضيلت بيشتري دارد مسجد: گفت ؟ بيت المقدس است همانقصي اال
  

  البرهان في تفسيرالقرآن -4
ترين مهم و كه در بيشتر - روايتي را ) البرهان في تفسير القرآن( بحراني در تفسير

 در تفسير الميزان آن را ذكر نموده نيز همچنين طباطبائي و، عه تكرار شدهتفسيرهاي شي
در آسمان به طور قطع دال بر اين است كه مسجداالقصي  )گمان او( كه هآورد -است
سألته عن املساجد التی هلا : قال عن سامل احلناط عن رجل عن ابی عبد اهللا (. است

? املسجد االقصی  جعلت فداک و: قلت مسجد الرسول و, فقال املسجد احلرام ? الفضل
? إنّ الناس يقولون إنّه بيت املقدس: فقلت رسول اهللاليه ارسی , ذالک فی السامء: قال

  !!1))فقال مسجد الكوفة افضل منه
از ابي عبد اهللا : روايت نموده كه گفت هم از ابي عبد اهللا مردي او از سالم حناط از
مسجد الحرام : گفت، كه داراي فضيلت بيشتري هستند هاييمسجد مورد سؤال نمودم در

  ؟ فدايت شوم، مسجد االقصي چه: گفتم مسجد الرسول و
مردم مي : گفتم.به سوي آن اسراء نمودپيامبر آن در آسمان است و: گفت: گفت 

                                           
 . م مؤسسه اعلمي1999-هـ1419چاپ اول سال)4/522(هاشم بحراني : تأليف، في تفسير القرآن البرهان 1
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كوفه از آن فضيلت بيشتري  مسجد: گفت؟ قصي در بيت المقدس استمسجد اال: گويند
  !!دارد
  

  بيان السعادة-5

را در تفسير  اقوال زير)) بيان السعادة فی مقامات العبادة(( سلطان جنابذي در كتاب
   .بيان مي دارد آيه اول سوره اسراء گرد آوري و

 m  K  J     I     H  G  F  E  D  C  B  Al ١: اإلسراء    
را در  ) محمد پسر عبدالّله ( ست كه بنده خودي را سزايتسبيح و تقديس خدا  

   . برد ) المقدس بيت ( به مسجداالقصي ) مكّه ( شبي از مسجدالحرام
آسمان  بيت المقدسي كه دربه  يا، كه در بيت المقدس استمسجد الحرامي يعني 

كه مسجد االقصي نمادي از آن  مشهور است نيز به بيت المعمور و چهارم قرار دارد
همچنانكه مسجد الحرام ، واقعي مي باشد در آسمان است ي وآن كه ملكوت است و

  1))استدر آسمان  حقيقتشالحرامي است كه  مسجد نمادي از
 ١: اإلسراء m  N  M   Ll و
مصر  شام و، بر بيت المقدس دور و در واقع حوالي و(: را چنين تفسير مي نمايد  

متمايز مي باشند زيرا  شهرها جدا و از ساير بالد و )منطقه( مي باشد كه اين دو

                                           
- هـ 1408چاپ دوم سال)2/431(ملقب به سلطان علي شاه، سلطان محمد جنابذي: تأليف، بيان السعادة في مقامات العبادة 1

 .م مؤسسه اعلمي1988
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چهارم بيت المعموركه در آسمان  و، ي از هرجنس مي باشندداراي نعمتهاي زياد
  1.))ستا برش داراي بركت بسياري دور و مشخص است كه حوالي و، است

 يشتر تفسيرهاي شيعه آمده درحديثي كه در بكه ، آن داللت دارد بر گذشتآنچه 
 و سمانآن در آ به سوي آن به اسراء برده شد و رابطه بامسجدي است كه پيامبر

نام مسجدي است كه در قدس مه، نامش مسجد االقصي در بيت المعمور مي باشد و
  !!قرار دارد

مي پردازيم تا  ها مراجع مورد اعتماد شيعه از اي ديگر گوشه ذكر هم اكنون به بيان و
شنا آ االقصي آنها در مورد مسجدهاي ديدگاه خوانندگان محترم  بيشتر با معتقدات و

  !؟ شوند
  

                                           
 )2/431(بيان السعادة 1
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  جايگاه مسجد االقصي درمراجع شيعه

سخناني كه در بارزترين و مهمترين  آمده با اقوال و آنچه كه در كتابهاي شيعه
بيان جايگاه مسجد االقصي در  هم اكنون به و، تفاوتي ندارد، هاي آنان ذكر شده تفسير
  .ترين كتابهاي شيعه مي پردازيمارزب ترين ومهم
  

  بحار االنوار - 1

  : چنين ذكر مي نمايد االنوارمجلسي در بحار
 و, فقال املسجد احلرام ? سألته عن املساجد التی هلا الفضل: قالعن ابی عبد اهللا  ((

اليه ارسی , لک فی السامءذ: قال? املسجد االقصی  جعلت فداک و: قلت مسجد الرسول 
  1))فقال مسجد الكوفة افضل منه? إنّ الناس يقولون إنّه بيت املقدس: فقلت رسول اهللا

بد اهللا سؤال نمودم در مورد ابي ع از: روايت نموده كه او گفت از ابي عبد اهللا 
مسجد  مسجد الحرام و: گفت، هايي كه داراي فضيلت بيشتري هستندمسجد
 ن در آسمان است وآ: گفت ؟فدايت شوم، مسجد االقصي چه: گفتم الرسول
قصي در بيت مسجد اال: مردم مي گويند: گفتم .به سوي آن اسراء نمود پيامبر

  !!از آن فضيلت بيشتري داردمسجد كوفه : گفت؟ المقدس است

                                           
  .م ؛دار احياء التراث العربي 1983 -هـ1403چاپسوم سال)97/405(د باقر مجلسيمحم: بحار االنوار ؛تأليف 1
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   منتهي اآلمال- 2
قول مشهور اين است كه ((: تأليف عباس قمي چنين آمده، در كتاب منتهي اآلمال

در اين  احاديث زيادي كهمجموع  اما از، همان بيت المقدس است، مسجد االقصي
بيت المعموري است كه در ، اند چنين بر مي آيد كه مراد از آن وارد شده زمينه

  1))ترين مسجد هم مي باشددور قرار دارد و چهارم آسمان
  

  كامل الزيارات -3

روايت  از ابي عبداهللا: است چنين آورده "راتاكامل الزي"در كتاب  هيابن قولو
: گفت، مسجد كوفه بودند ايشان در مردي پيش امير المؤمنين آمد و: است كه گفت

اميرالمؤمنين هم جواب سالم ، اميرالمؤمنينباد اي  تو بركات خدا بر سالم و درود و
من مي خواهم به مسجد االقصي بروم اما خواستم كه پيش : آن مرد گفت .را داد او

، خدا حافظي بكنم سالم و از شما به حضور شما بيايم و به آنجا عزيمتاز 
 ثواب وفدايت شوم براي : گفت؟ براي چه بدانجا مي روي: گفت اميرالمؤمنين

در اين مسجد  و، پول آنرا مصرف كن وسيله سواريت را بفروش و: گفت، فضيلت
اداي نماز  و، است حج مبرور، فرض در اين مسجد زيرا اداي نماز، نماز بخوان

 و، هرطرف آن مبارك است مسافت دوازده ميل از و، سنت در آن عمره مبرور است
اي از  چشمهوسط آن  در واست طرف چپش مبارك  جهت راست آن داراي يمن و

 و، اي از آب است كه براي مؤمنان شراب است چشمه اي از شير و چشمه روغن و
ي حركت كشت و، اي از آب است كه براي مؤمنان وسيله پاكيزگي است نيز چشمه

                                           
 . 70عباس قمي ص: منتهي األمال إلتĤليف1
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 هفتاد پيامبر و و، اند يعوق نيز در آنجا بوده يغوث و نسر و و، گرفتنوح از آن سر
ها مي ولي اند كه من يكي از آن وصي و خوانده جانشين در آنجا نماز هفتاد وصي و

فع مشكل ننموده طلب ر ده وكراي در آنجا دعا ن يچ مصيبت زدهه: گفت و، باشم
  1))خداوند مشكلش را رفع نموده است اش مستجاب گرديده و مگر اينكه خواسته

  

  لرسول االعظم الصحيح من سيرة ا-4

: مقرر مي نمايد كه)) الرسول االعظمالصحيح من سرية (( در كتاب)عاملي جعفر( 
كند كه نه از لحاظ  به حديثي استناد مي مسجدي است در آسمان و، مسجد االقصي

: مي گويد ونسبت مي دهد  آن را به پيامبر و، نه از لحاظ متن صحيح است و سند
  : فرمود پيامبر

ايدته , اهللا اهللا حممد رسولال إله االّ : ی بی الی السامء اذاً علی العرش مكتوبرسِ ملا اُ ((
  ((2بعلیّ 
ال إله االّ اهللا حممد : نگامي كه به اسراء برده شدم ديدم كه بر عرش نوشته شده بوده

  .یايدته بعل, رسول اهللا
را با  او است كه خداوند يعني هيچ معبودي جز اهللا وجود ندارد وپيامبر فرستاده او

مسجد االقصي ))؟ المسجد االقصي اين(( كتاب در و تقويت نمود تأييد و علي
ترين  اين از ساده: خود چنين دليل مي آورد توجيه سخن وبراي تأويل ) ؟ كجا است

                                           
 ).3/491(فروع الكافي تأليف ابي جعفر كنيني  و، )3/529(والوسائل، 97/4049(وبحار االنوار، 80رات صاكامل الزي 1
 ).3/101(الصحيح من سيرة الرسول االعظم 2
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غت قرآن بال و دور استلحاظ لغوي به معني  است كه كلمه اقصي از ييهاچيز
  : است آنجا كه مي فرمايد بر اين مدعادليل  كريم بهترين شاهد و

 m  N  M   L  K  J     I     H  G  F  E  D  C  B  A
  W  V  U  T      S  RQ  P     Ol ١: اإلسراء(  

از ، را درشبي) محمد پسر عبدالّله ( كه بنده خود دي را سزيتسبيح و تقديس خدا 
 آن را پر وبر كه دور آنجا، برد )المقدس بيت ( به مسجداالقصي )مكّه ( مسجدالحرام

كوچ يك شبه زميني و  دراين( تا.ايم ساخته) از اقوات مادي و معنوي ( بركت
و  ( خود را بدو بنمايانيم) عظمت و قدرت خداوندي ( هاي برخي از نشانه) آسماني

او را از بند دردها و  ،با نشان دادن فراخي گستره جهان و بخشي از شگفتيهاي آن
ه ميدان مبارزه حق و باطل روانه رنجهاي زمينيان برهانيم و با دل و جرأت بيشتر ب

نه سخني از او پنهان و نه كاري  ( .گمان خداوند بس شنوا و بينا است بي. )گردانيم
   . )ماند از او نهان مي

به صورت  اسراء يعني رفتن در شب خواه اين رفتن به صورت افقي باشد يا 
فرض اينكه  پس بيت المقدس بر دوري است؛ قصي نيز به معني دور وأ و، عمودي

ر است اما از اهل شام نزديك است از اهل حجاز دواگر چه ، مسجد االقصي باشد
به صورت مساوي از همه مردم دور  از هرجهتي اين اساس بايد مسجد االقصي بر

ديم كه كر با توجه به رواياتي كه در اين زمينه بيان نموديم برآن تأكيد ما و، باشد
  ))!!بيت المعمور قرار دارد مسجد االقصي در آسمان چهارم در
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  الكافي-5

رسـيده كـه شـما يكـي از      به من خبر: گفتم به او: روايت الكافي چنين آمده در و
 روز به وسيله آن به بيت المقدس مي رسيد و نامهاي خدا را مي دانيد كه هر شب و

گفـتم مـن   ؟ يـد دانبيت المقدس را مي  شما مگر: گفت، به خانه خود باز مي گرديد
نـه  : گفـت ؟ شـام قـرار دارد  مي دانم كـه در   تنها آن بيت المقدسي را مي شناسم و

بـه او   مي باشـد؛  خانه آل محمدهمان بلكه بيت المقدس ، المقدس آن نيست بيت
كـه  ( استهمان المقدس  ام اين است كه بيت ه امروزشنيدهنچه كه من تا بآاما : گفتم

زمان بـين  مدت  وفتره  تا و، االنبياء استآن محاريب نه : ؛ گفت)در قدس قرار دارد
بالهـا از جانـب   تـا اينكـه   مي گفتنـد   االنبياء نيز بدان حظيرة محمد و عيسي

آمد  اهريمنان به بار خصومت از طرف شياطين و گرفتاري و كينه توزي و مشركان و
: فرمايد مي چنانكه خداوند، آن نامها را نقل نمودند روي داد و هاييتحوالت تغيير و و

  :آشكار است ظاهر وباطن براي آل محمد
 m¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²  ±  l1 ٢٣: النجم  

از ( كه شما و پدرانتان هستند )مسمي محتوي و اسمهائي بي بي ( اينها فقط نامهائي
نازل  ) بر صحت آنها ( هرگز خداوند دليل و حجتي. اند بر آنها گذاشته )پيش خود

  .نكرده است

  علل الشرايع -6
روايت  علي بن سالم از پدرش از ثابت بن دينار در كتاب علل الشرايع به اسناد از و

  : است
                                           

  )1/481(الكافي تأليف كليني 1
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هل يوصف , عن اهللا  ی بن احلسني بن علی ابن ابی طالبسألت زين العابدين عل((
لرييه ملكوت : قال, الی السامء ی بنبيهفلم ارس: قلت, ذالک تعالی عن: فقال, بمكان

  1..))بدايع خلقه ما فيها من عجايب صنعه و و, السموات
مكان  وندپرسيدم كه آيا خدا بن ابي طالب از زين العابدين علي ابن حسين ا

را به  او پس چرا به پيامبرش اسراء نمود و: گفتم. آن است از خدا برتر: گفت؟ دارد
 شگفتيهاي آفرينش و آسمانها وبراي اينكه ملكوت : گفت؟ آسمان فرا خواند

  .آوريهاي خلقت را به او نشان دهدنو
  

  الزيارات الصلوات و و المصباح في االدعية -7

تأليف ) الزيارات الصلوات و املصباح فی االدعية و(( در حاشيه دعاي معراج در كتاب
، اي است جايگاه ويژه داراي ارزش زياد و اين دعا(: أمدهتقي الدين كفعمي چنين 

وقتي كه : روايت نموده كه خالصه آن چنين است آن را از پيامبر اميرالمؤمنين
پي درپي حجابها را مي بريدم تا اينكه هفتاد هزار پرده ، به آسمان به اسراء برده شدم

پرده به اندازه هفتاد هزار برابر فاصله مشرق  تا دو كه مابين هرپاره كردم  را قطع و
  2))مغرب بود و

  

                                           
  .لبنان–م مؤسسه اعلمي  در بيروت 1988-هـ1408چاپ اول  سال)1/160(محمدبابويه قمي : تأليف، علل الشرايع 1
متوفاي ، تأليف تقي الدين ابراهيم بن علي عاملي كفعمي، عوذاتمالمصباح في االدعيه والصلوات والزيارات واالحراز وال 2

مؤسسه چاپ  ، م2003-هـ1424چاپ دوم سال  363ص ي آن را تصحيح وآماده چاپ نمودهلهـكه حسين أعم900سال
 .أعلمي در بيروت لبنان
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  تفصيل وسائل الشيعه - 8

تفصيل وسائل الشيعة إلی ( هـ در كتاب1104عاملي متوفاي سال محمد پسرحسن حر
استحباب  الكوفة و املدينة و وجوب احرتام مكة و( فصل در )حتصيل مسائل الرشيعة

كه  نمايد يرواياتي را ذكر م 1))هبا اإلمتام سفراً  و, فيها كثرة الصالة صدقة هبا ولا و, سكناها
 كوفه نيز، است پيامبرمدينه حرم  و، استخداوند مكه حرم ( همچنانكه، گمان او به

را  ستمگري سوء قصد آن را بكند خداوند اوهر و، است اميرالمؤمنين عليحرم 
  )!!شكست مي دهد نابود و

  :روايات زير را نيز آورده است و
حسين بن  از، از پدرش )معاني االخبار( كتاب از محمد بن علي بن حسين در

علي بن ابي  بن از حسن، از ابي عبداهللا رازي، خالد احمد بن محمد بن از، يحي
اجدادش  پدران و از، بي الحسن موسي بن جعفرا از، از موسي بن ابي بكر، عثمان

 :فقال عز وجلّ , إنّ اهللا اختار من البلدان اربعة(: فرمود روايت نموده كه پيامبر
 m   J    I   H  G  F  E  D  C  B  Al ٣ - ١: التين   

  )!مكّه(و سوگند به اين شهر امين   !و سوگند به طور سينين   !تونسوگند به انجير و زي  
بيت يعني : زيتون، مدينهيعني : تين(: خداوند در ميان شهرها چهارشهر را بر گزيد

  2 )مكهيعني : البلد االمين ووهذا، كوفهيعني : وطورسنين، المقدس
  : فرمود روايت است كه امير المؤمنين واز ابي جعفر

                                           
با ، م1993-هـ1413چاپ اول )14/360(محمد بن حسن حر عاملي: تأليف، تفصيل وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه 1

 .لبنان، بيروت-الحياء التراثتحقيق مؤسسه آل بيت 
  )14/361(وسائل الشيعه تفصيل 2
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 m  p   o  n  m    l  k  jl ٥٠: المؤمنون   
  . اي پناهنده كرديم كه آرامش و امنيت و آب جاري داشت و آن دو را به تپه

  1)يعني فرات: يعني مسجد والمعين: والقرار، يعني كوفه: ربوة 
  

  نزد شيعه ها ،مسجد ذكر شده برتري مسجد كوفه بر سه

رواياتي هم ، االقصي برتري داردمسجد بر ناوه بر اينكه مسجد كوفه نزد شيعيعال
مسجد  و، اهللا تقدم دارد كوفه بر همه مساجد به جز بيت اينكه مسجد دارند دال بر

عبادتگاه ، قبل از خلقت آدم و !!كوفه سرزميني است كه خداوند آن را مبارك نموده
 !!بوده است قينيصد و اوليا همه پيامبران و عبادتگاه آدم و هم اًبعد و، فرشتگان بوده

آن حشر  قيامت مردم در روز در و، هاي بهشت است باغچه اي از وسط آن باغچه و
هايي است كه براي جمله مسجد تر اينكه مسجد كوفه ازشگفت آور !!شوند مي

  2!!نمودمهاجرت  بست و سفر بار زيارت آن بايد
  . گاه را تأييد مي كندداين دي ،كتابهايشان آمده روايات زير كه در

                                           
 )14/362(تفصيل وسائل الشيعه 1
اند ، آنها معتقدقاديان هند را مقددس مي دانند قيام عليه ما شتافته و به مقابله و -اي گمراه باطني هستند  طائفه –قاديانيها نيز  2

م  1935سال  3در صحيفه فضل قاديانيها شماره  !!ت بلكه مسجد ميرزا است در قاديانكه مسجد االقصي در بيت المقدس نيس
ودر )وقاديان  واين سه محل را براي تجلي وظهور خود بر گزده است، مدينه، خداوند اينسه مقام را مقدس نموده  مكه) آمده كه
فمسجد قاديان  مراد از مسجد الحرام به سوي مسجد االقصي كه خداوند دور وبر آن را مبارك گردانيده(نيز چنين امده 23شماره 
 )!!است
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سه مسجد بسته  سفر تنها براي بار(تاب الخصال روايت نموده كهكشيخ صدوق در 
  1)مسجد كوفه و اهللا مسجد رسول، الحراممسجد: مي شود

اسـتناد از  با ، باز شيخ صدوق در كتاب خويش به نام من اليحضره الفقيه والخصال
  :روايت مي كند كه ايشان گفتند اميرالمؤمنين

مسـجد  و, اهللا مسـجد رسـول و, املسـجد احلـرام: ال تشد الرحال االا لی ثالثة مساجد( 
  ٢)الكوفة
مسجد ، الحراممسجد، مهاجرت تنها براي زيارت سه مسجد درست است و سفر
  .ومسجد كوفه، >پيامبر

كـه  اي  بـه گونـه   اي اسـت  ارزش ويـژه  جايگاه وداراي  ها نزد شيعه 3مسجد كوفه 
 نيسـت ايـن بـه نـص احاديـث و      خوردارارزش بر آن جايگاه و از، االقصيمسجد

                                           
 . 137ص ، كامل الزيرات 1
 )3/525(الوسائل 2
بنا  پس از جنگ قادسيه در عهد خالفت حضرت عمر فاروق حابي جليل القدر سعد بن ابي وقاصمسجد كوفه را ص 3

؛در مقدمه  امندرا قارون امت مي ن رواياتشان او ها است در برابر اين صحابي كه در متاب و ما شگفت  موقف شيعهنهاد ؛ا
اين  و ؛ سعد بن ابي وقاص قارون اين امت است: الحسن عامري گفتابو: آمده كه 280عاملي ص، نوشته ابو الحسن البرهان

  !!نمايان مي گردد مير المؤمنين عليتكبر او در عدم بيعت با ا باز زدن وسر  ازچيزي است كه 
 اقدام به هدم و اگر باني ان مسجد مرتدبوده پس چرا خليفه راشد حضرت علي :اما در اينجا چند سرالي براي ما مطرح است

چرا به  و!! ؟حاكم مسلمانان بود ويراني آن ننمود منگامي كه به كوفه منتقل شد در حالي كه آن وقت خودش خليفه و
چرا  و !!مرتد بوده؟!! قارون اين امت ،به گمان آنها سعدبن وقاصنشان توصيه مي كند كه در آن نماز بخوانند در حالي كه پيشوايا

: مگر جعفر صادق نمي گويد، تأسيس گرديده  ت كه به دستور امير المؤمنين عمرتري براي مسجدي اسبر فضايل و همه اين
  .!!؟استگرد و غبار پراكنده  بادتي كه براساس تقوي صورت نگيردع هر
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ي يتهـا ااز جمله اين رو مورد ثقه آنها نوشته شده و رواياتي كه در كتابهاي معتمد و
  .موارد زير مي باشند باطل

كند كه  د قالنسي روايت ميخال از كليني در كتاب خويش به نام الكافي به استناد
   1))صالة فی مسجد الكوفة بالف صالة(: شنيدم كه گفت از ابا عبداهللا: گفت

  !!اداي يك نماز در مسجد كوفه برابر است با هزار نماز در جاهاي ديگر
: گفت كه شنيدم عبداهللاز ابا: حسان بن مهران روايت شده كه گفت از و

  :فرمود اميرالمؤمنين
 الكوفة حرمی ال يريدها جبار بحادثة إال و, اهللا املدينة حرم رسول و, اهللامكة حرم (

  2))اهللا قصمه
 سوء ستمگريهر و كوفه حرم من است و مدينه حرم پيامبر و مكه حرم خدا

  .نابود مي سازد قصد آن را بكند خداوند او را شكست و
  :در روايت ديگري چنين آمده و
 و فيها بألف صالة أنّ الصالة و املؤمننيحرم امري و اهللا رسولحرم  اهللا و إنّ الكوفة حرم(

  3)االدرهم يألف درمه
يك نماز در آن  است و المرمنينحرم امير و حرم پيامبر كوفه حرم خدا و

  .يك درهم آنجا برابر است با هزار درهم برابر است با هزار نماز و
  :ن آمده استر نيز چنيدر جاهاي ديگ و

                                           
 )3/547(الوساةل 1
  )14/360(تفصيل وسائل الشيعة 2
  . 74-73كامل الزيارات  ص 3
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لنا  و, الكوفة هو و ألمري املؤمنني حرماً  و هو املدينة لرسوله حرمًا و و كةمإّن هللا حرمًا هو (
  2))من زارها وجبت له اجلنة ةمن ولدی تسمی فاطم ستدفن فيه امرأة 1هو قم حرمًا و

 و حرمي دارد كه مدينه است پيامبر و، مكه است خداوند حرمي دارد كه
زني  و ما هم حرمي داريم كه قم مي باشد كوفه است و المؤمنين حرمي دارد كهامير

را زيارت  هركس او، من در آنجا دفن خواهد شد كه نامش فاطمه است از فرزندان
  .كند بهشت براي او واجب مي گردد

  

  !!مسجد االقصي بر تر است كربال از كعبه و

هيچ  امبرنه در سنت پي دارند كه نه در كتاب خدا و ها اماكني را مقدس مي شيعه
است به خصوص قبر  كربال، گونه قداستي براي آنها ثابت نشده از جمله اين اماكن

  :از ابي عبداهللا روايت شده كه گفت، حسين
 إذا اردت العمرة و و, فأت قرب احلسني فإهنا تكتب لک حجة, مل يتهيأ لک اذا اردت احلج و(

  3))فأت قرب احلسني فإهنا تكتب لک عمرة, مل يتهيأ لک
به زيارت قبر حسين ، امكان نداشت و نشد حج نمودي اما برايت ميسر ادهگاه ارهر
 هرگاه قصد عمره نمودي و شود و زيارت آن حجي برايت نوشته مي كه با چرا برو

                                           
: نگاه( ساكنان آنجا همه شيعه  اماميه هستند، در ايران قرار دارد ها و ف شهري است مشهور ومقدس نزد شيعهبا ضمه قا، قم 1

آنها در ) امام هفتم( وجود قبر فاطمه دختر موسي بن جعفر بب مقدس دانستن قم از نظر شيعهس و)4/397: معجم البلدان
 . وبه بعد 162ازص: مشاهدالعترة/عبد الرزاق الحسيني: گاهن، آنجا است

 )102/267(بحار االنوار 2
 )10/332(وسائل الشيعظ 3
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 اي او ثواب عمره باز به زيارت قبر حسين برو زيرا كه زيارت قبر، ميسر نشدبرايت 
  .رادارد

  :در بحار االنوار مي خوانيم و
حرمًا  يّتخذها ن خيلق اهللا أرض الكعبة وأآمنًا مباركًا قبل  حرماً  كربالإختذ اهللا أرض ((

اخللق مقّدسة  فام زالت قبل خلق اهللا, بارک عليها قدسها و و, عرشين الف عام بأربعة و
مسكن  افضل منزل و و, ال تزال كذالک حتی جيعلها اهللا افضل أرض فی اجلنة مباركة و
  1))أولياءه فی اجلنّةفيه  يسكن

آن را  آنكه سرزمين كعبه را خلـق كنـد و   سال پيش از هزار چهار خداوند بيست و
 گردانيد را مقدس آن و، مبارك قرار داد من ورا حرم ا سرزمين كربال، حرم قرار دهد

مبـارك   ها نيزآنجا مقدس و آفريده خلق خاليق و و قبل از، در آن بركت قرار داد و
را برتـرين   تا اينكه خداونـد آنجـا   مبارك باقي خواهد ماند همواره مقدس و بوده و

 در خـود را مسكني است كه اوليـاي   بهترين منزل و و دهد زمين در بهشت قرار مي
  .بهشت در آن سكونت مي دهد

 را بر رسانده كه زيارت قبر حسين اين عقيدهبه  آنها را ،و افراط بلكه غلو 
  :از ابي عبداهللا روايت شده كه گفتدهند اهللا ترجيح مي  حج بيت زيارت و

الف الف عمرة  و كتب اهللا له الف الف حجة مع القائم من زار قرب احلسني يوم عرفة(
سامه اهللا عزوجل  و اهللا محالن الف فرس فی سبيل و عتق الف نسمة و >اهللا مع رسول

                                           
 )101/107(بحار االنوار 1
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 و, صديق زكاه اهللا من فوق عرشهفالن : قالت املالئكة و, آمن بموعدی, يقعبدی الصدّ 
  1))سمی فی االرض كروبياً 

ثواب هزار هزارحج با امام  خداوند قبرحسين را زيارت كنددر روز عرفه هر كس 
نيز ثواب آزاد نمودن  و، برايش مي نويسد را پيامبر عمره با هزار هزار مهدي و

، را برايش مي نويسد راه خدا اسب در هزار انفاق به اندازه بار بخشش و و نفر هزار
فالن : گويند فرشتگان نيز مي و راستگوي خود مي نامد صديق و ندهخداوند او را ب و

در زمين  و، تزكيه نموده را پاك و در باالي عرش او، خداوند گو است وكس راست
  .ارجمند مي نامد گرامي و را او نيز

بلكه افضل و  ،استنه اينكه ازحج بيشتر  نزد آنها زيارت قبر حسينفضيلت 
افضل ما يكون من (: در روايات آنها آمده كه زيارت قبر حسين، بهترين اعمال است

 قربِ  زيارتُ  عاملِ ألا ن أحبِ مِ (: يدر روايت ديگر و، ترين اعمال استبر )االعامل
  .ترين اعمال نزد خداوند است زيارت قبر حسين دوست داشتني 2)احلسني

اي از اين روايات  مجموعه تخصيص داده و موضوعبه اين  خاصي را مجلسي فصل
  3.را درآن ذكر نموده است

ل زيارت قبر فضايرواياتي كه در باره ه پيشوايشان فيض كاشاني درحاشي شيخ و و
پيشواي مؤمنان  را امام و او اين براي كسي كه خداوند(: گويد مي، حسين ذكر نموده

 و، چشم و، او را راه و، خلق نموده است او رزمين را بخاط آسمانها و و، قرارداده

                                           
 )10/360(وسائل الشيعه 1
  )101/49(بحار االنوار، 146كامل الزيارات ص 2
 )101/49(االنواربحار ، )من افضل االعمالباب ان زيارته(: اين فصل تحت عنوان 3
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 وبندگانش از پيامبران  و ريسماني كه خدا و، دري كه از آن وارد مي شود و، دليل
 اينكه قبر آنها نيز تازه عالوه بر، زياد نيست -هم پيوند داده است صلحا را با واوليا 
 زيارت قبر واقع سفر براي در زيرا داردهاي ديگري نيز دارد مزيت آنجا قرار در

 تحمل مشقت و و، دوري از وطن و، برآورده نمودن آرزوها و، انفاق اموال، حسين
 سك نيزمنا اداي و رشعايانجام  حضور در پيمان و تجديد عهد و و، ناراحتيها

  1باشد مي
قسمت  باشد و از نظر شيعه مي، سرزمين كربال كوفه و ل مسجدكمي از فضاي اينها جزء
اگـر كسـي خواهـان اطالعـات      و، ام ترك نمـوده ، پرهيز از اطاله كالم را به دليل اعظم آن

اخبـار آنـان    هـا و  زيـارت نامـه   و به كتابهاي فقهي اماميه، باشد اين زمينه مي بيشتري در
  .مراجعه نمايد
 و نكوهش به ذم و وادارآنها را ، با بني اميه  شيعهكينه توزي  دشمني و، بدون شك

تجديد بناي  مانند بدان اقدام نمودندآنچه كه بني اميه  كم ارزش جلوه دادن
 نموده است و، المقدس به روشهاي جديد بازسازي بيت تعمير و االقصي ومسجد
جايگاه  بوده كهي مهمترين عوامل بارزترين و از -اميه دشمني بابني- اين

 ديگرجاهاي  به اماكن و و كم ارزش نموده است ديدگاه شيعه از را االقصيمسجد
 د وهننارج باالقصي مسجد از بيشتر را اي كه آن جاها ارزش قايل شوند به گونه

اماكن اي رسيده كه  افراط گري آنها به درجه كه غلو وي تا جاي، برتريش دهند
 سفر براي زيارت آنها بسته مي شود سه مسجدي كه بار خود را بر همقدس

بدين ترتيب به  و. دهند ميجيح تر )يمسجداالقص و مسجدالنبي الحرام ومسجد(

                                           
 )8/224(جلددوم. الوافي 1
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 پافشاري و و توهين به مقدسات آنها جماعت و اهل سنت ودل  پاشيدن سم در
سنت راجع به  گمان در خصوص هرآنچه كه دركتاب و اصرار بر ايجاد شك و

  !!اند اقدام نموده، االقصي آمده استفضايل مسجد
در حالي كه عمر  داشته باشدارزش  جايگاه و آنها نظر از المقدس چگونه بيت

بدين ترتيب  آن را آزاد نمود و ايوبي الدين صالح و.هكردرا فتح  آن فاروق
  !!؟تمدن گرديد و علما گهواره پرورش علم و

 االقصي وجايگاه مسجد موقف علماي شيعه در برابر: گوييم با وجود تمام اينها مي
 با اشكال در روايات و اًجد، يا در آسمان دارد قرار در زمينكه  همچنين مكان آن

 االقصي درگويند كه مسجد زيرا بعضي از آنها مي .اضطراب در آنها مواجه است
طوسي در كتاب : مانند ؛اند آن را نيز بر شمرده لفضاي فلسطين واقع شده و

، الفقهاء ةتذكر( همچنين در كتاب و "حكاماال تحرير"حلي در كتاب  و، "الخالف"
ارند بر اينكه مسجد كوفه از جمهور علماي شيعه اتفاق نظر دصورت  در هراما ...و

  1.تراست با فضيلت و االقصي برترمسجد

                                           
وبه گمان خود ، با وجود اين شايعه مي كنند كه قدس قضيه مهم واساسي آنها است وآنها با مستضعفين وستم ديدگان هستند 1

روز (و براي ياري وكمك به فلسطين روزي را به نام!! آنها هستند كه جنگ درراه آزاد سازي مسجد االقصي رارهبري مي كنند
وشبكه اي ، نام گذاري نموده اند)سپاه قدس(و ) لشكر قدس(تخصيص داده وبراي آزاد سازي اقصي  نيز لشكري را به نام )قدس

وما نيز پيوسته !!نام نهاده اند -راهي است بين عراق وافغانستان  -) راهي به سوي قدس(وراهي را به نام ) شبكه قدس(را به نام 
 !!اسبي را نثارراه فلستين مي كنند منتظريم كه ببينيم كي خون
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  االقصيگفتار شيعيان معاصر در خصوص جايگاه مسجد

 االقصيص بي ارزش جلوه دادن جايگاه مسجددر خصو ناتصريحات شيعي اقوال و
كه به هيچ يك از  اي بگونهاهميت بخشيدن به مقدسات خود  ارج نهادن و و

 >سفارش پيامبرزيارت آنها مورد  ي كه داراي اهميت واقعي هستند ويهامسجد
  :كنيم يي از آن اشاره ميها كه به نمونه.اند اهميت نداده، است بوده

  

  !!از قدس آزاد سازيد كربال را قبل

درشت كه با خط ) المنبر( به نام 1هاي مجله شيعي تيتر يكي از شماره فصل و سر در 
  :چنين آمده )كربال را آزاد سازيد، از قدس قبل(: نوشته شده بود

 ترين جاي روي زمين شريف ترين و در واقع كربال با نص سخنان معصومين مقدس(
 آغوش گرفتن و در با قداست خود را زيرا ارزش و -مدينه وحتي از مكه  _است 

امام ابي  اهللا ه تن رسولپار خونبهاي خدا وتن مبارك دادن  در خود جاي
، ه شدذرات خاك اين سرزمين آميخت كسي كه خون پاكش با، الحسين عبداهللا

تر كه جايگاهي باال برخوردار شدهجايگاهي  شرف و از، به سبب آن بدست آورده و
 محبت دوستان و جاي تمايل دلها و جا كعبه آزادگان و زيرا آن، آن وجود ندارد از

  ).)استفقيران  و انمقصد نيازمند
                                           

وسردبيري  يوسف عبد الهادي  صادر مي ) ياسر حبيب(مجله المنبر به صورت ماهانه از طرف هيئت خادمان مهدي به  مديريت 1
م  ادامـه داشـت تـا اينكـه در همـان سـال       2004تا سـال   م شروع و1999اين مجله از ماه دسامبر سال  انتشار چاپ و و، شد

، دست اندر كاران آن تحويـل نائـب حكومـت گرديدنـد     ويت دستور تعطيل نمودن فعاليت آن هيئت را صادر نمود وحكومت ك
آدرس انتــر نتــي آنهــا   .شــد يدر كويــت زنــدان ، بــدگوئي اصــحاب پيــامبر   بــه جــرم دشــنام و   وياســر حبيــب 

www.14masom.com/menbar      
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شي كه قدس از آن برخوردار وجود تمام شرف و ارز با(: ه مي افزايدداين نويسن
نيست پس قدس همچون كربال ، استتر از جايگاه كربال  است باز جايگاه آن پايين

واقع  در و....مسجد هم مانند حرم نيست و، نيز مانند حسين نيستاالسود  حجر و
 قضيه كربال، اساسي مهم و ي قضيهاساسي نيست بلكه  اي قدس قضيهمسئله 
از  و 1باشيم رهايي كربال و يبايد پيش از آزادسازي قدس به فكر آزاد ما و...است

منتقل  فلسطين نيز به ساير كشورها از هدايت را اين نور و و آنجا به فلسطين برويم
  ...نمائيم

 مگرگردد بازان ندارد قدس به دست اين امت كه امك برايمان روشن شدهم  قبالً و
  ))!!گردندباز علي و دوقتي كه امت به سوي محم

قدس با مهدي به .. گرديدباز علي و به سوي محمد(: افزايد در ادامه مي و
 سپس به فكرقدس و را آزاد سازيد كربال چيز پيش از هر و...گردد سوي شما باز مي
  2))جاهاي ديگر باشيد

  

  !!معصومدر شعر ابن ، فضل وبرتري نجف بر قدس

و  نصرت مذهبش تخصيص داده خود را به ياري و ابن معصوم شيعه مذهب اشعار
، وهنگامي كه به زيارت نجف مي رود، 1)سالفة العرص( آشكارا در كتابش  به نام

                                           
واين مقاله قبل از سقوط بغداد توسط اشغال گران آمريكائي ، بودند وقدس تحت سلطه وحاكميت بعث نظاميكربالدر آن وقت  1

 .نوشته شده است
  .م2002مارس - هـ1423محرم، 23شماره، مجله المنبر 2
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 داده و برتري نجف را بر مسجد االقصي ترجيح و، شعري را سروده كه در آن
  :گويد مي

 األعني واألنفسقرت به       ياصاح هذا املشهد األقدس
 أعالمه واملعهداألنفس    والنجـف األرشف بانت لنا 

 ينجاب عن آللئها احلندس      رشقتأوالقبة البيضـاء قد
 ال املسجداألقصی وال املقدس      حرضةقدس مل ينل فضلها

بينا  دل با آن روشن و مبارك كه چشم و بارگاه بسيار پاك واي صاحب اين 
  .گردند مي
 هايش و مناره تابناك و اي ما چهرةشريف آشكار شد بر اي نجف بزرگوار و و

  جايگاه جانها
  شب تار روشن شددرخششهايش  از برافروخت و قبه سفيد و

  نمي رسند تو لتيالمقدس به پاي فض ي بيتااالقصمسجد و بزرگوار قدس
  

  تر است سازي قدس مهم آزاد از قبه سامراءآزاد نمودن 

ـ     شـيعه مـذهب كـويتي در    )ر حبيبياس( س از حادثـه  گزارشـي كـه در لنـدن پ
  :آن مي گويد تحليل شرح ودر .ارائه داد، در عراق منفجرنمودن قبه سامرا

 وچپاول گران اسـت   دست هم در هنوز همقدس غصب شد حرم عسكري شريف و
باقي است اما  هنوز  روي جسد امامان معصوم ما ها بر ويرانه گردد و تخريب مي

                                                                                                           
  .هـ1119تأليف ابن معصوم حسيني؛متوفاي سال، سالفة العصر في محاسن الشعراءبكل مصر: : منبع 1
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اين حرم كه تا ايـن لحظـه   ، اندازد دور ويرانه را مخروبه و كسي نيست كه اين آثار
، گردانده شـود باز و آزاد دست آنها است بايد از -اهل سنت –هم در دست ناصبيها 

آري آزاد ، اهميت بازگرداندن اين حرم از اهميت آزاد سـازي قـدس بيشـتر اسـت    
نـام صـخره   ه سنگي به جسد امام معصوم از قطع !!تر است سازي آن نزد خدا بزرگ

  1آن عروج نموده باشدروي ، هم پيامبرخدا اگرتراست حتي بسيار ارجمند

  

  جايگاه بيشتري دارند قدس اهميت و از ها شيعه نزد بقيع غرقد سامراء و

 تقبيح و به قدس را، سياست مداران خود توجه تمام وها گران شيعه برخي از دعوت
زيـرا   آورنـد  به حسـاب مـي   سياسي اهداف و مقاصد از آن را مورد نقد قرار داده و

اين واقعيت از شـرح و   جايگاه قدس نزد علمايان آنها جاي اختالف بزرگي است و
دارد  اهتمام آنها به قدس جنبه سياسي توجه و...نصوص آنها به وضوح نمايان است

  !!.نه جنبه اعتقادي
بقيـع   سـامراء و ( مقـدس  سـرزمين مسلمانان بايد بيشتر به ( ياسر حبيب مي نويسد

جايگــاه  از تربســيار زيــاد ارزش آن زيــرا شــرف و ]توجــه داشــته باشــند )غرقــد
احـزاب   اين همه حركات و، دنشو نمي هم مقايسه اصوال بابلكه ، المقدس است بيت

 گويي كـه مسـئله نخسـت و    دهند مقدس اهميت ميلا شيعه روي چه اساسي به بيت

                                           
.wwwhaqeeacomنص وتصوير اين گزارش درسايت  الحقيقة سايت  الحقيقة  1 الدفاع عن (وهمچنين روي سايت   .

.wwwd/السنة  -  sunnahnet.   . موجود است.
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دهيم  چه به قضيه قدس شريف اهميت ميرما اگ !چنين نيست نه هرگز !؟مهم ما است
قبرسـتان غرقـد    مقـدس و اولويت را به قضيه سامرا اساس ميزان شرعي  بر اما بايد
 و سـامرا  بايـد  .توجه داشـته باشـيم   جاهاي ديگر و در درجه دوم به قدس وبدهيم 

را از دست ناصبيها آزاد سازيم سپس قدس را از دست يهود رسـتگار   قبرستان غرقد
  1!!؟اند ا شيعيان مؤمن از اين مسئله غافلبسيارجاي تعجب است چر، كنيم

  

ترديد نسبت به جايگاه  كانونهاي ايجاد شك و )ياحسين( كانونهاي

  اقصي 

در خصـوص مكـان    روي انترنـت سـؤاالتي را  ) يـا حسـين  ( در يكي از كانونهاي
طـرح  ، مناقشـه اسـت   بحـث و  اختالفي كه موردموضوعي االقصي به عنوان مسجد
شـرح   و !؟مسجداالقصي در كجا واقع شـده اسـت  : كه عنوان آن چنين استنموده 

آيا بيت المقدسي كه هم اكنون در فلسطين اسـت همـان   : بيان نمودهسؤال را چنين 
  : فرمايد مسجداالقصي است كه خداوند درمورد آن مي

 m  N  M   L  K  J     I     H  G  F  E  D  C  B  A
Q  P     OR  W  V  U  T      S  l ١: اإلسراء  

را در شبي  )محمد پسر عبدالّله( است كه بنده خودتسبيح و تقديس خدائي را سز  
آنجا كه دور و بر آن  ،برد )المقدس بيت ( به مسجداالقصي )مكّه ( از مسجدالحرام

                                           
 www.mezan.net/vb/archiye/index.php?t – 389html: سايت الميزان  1
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در اين كوچ يك شبه زميني  ( تا. ايم ساخته )از اقوات مادي و معنوي ( بركت را پر
 خود را بدو بنمايانيم )عظمت و قدرت خداوندي ( هاي برخي از نشانه) و آسماني

او را از بند دردها و  ،و با نشان دادن فراخي گستره جهان و بخشي از شگفتيهاي آن(
رنجهاي زمينيان برهانيم و با دل و جرأت بيشتر به ميدان مبارزه حق و باطل روانه 

نه سخني از او پنهان و نه كاري  ( .گمان خداوند بس شنوا و بينا است بي. )مگرداني
  . )ماند از او نهان مي
  :چنين آمدهي اين سؤال ها مناقشه درجواب و

كه در فلسطين واقع  ياالقصايمسجد، حظه نمودبايد مال( 1:گويد مي از آنهايكي 
آن  واقعي يااالقصندارد بلكه مسجد حقيقتي روايات اهل بيت اساس و در، است

نزد  تنها كند كه اين صخره مي ادعا شخص اين، است كه در آسمان قرار دارد
اصل براي مسجد  لي كه دربسياري از فضاي و، مقدس است يهايهود

تحريف نموده و براي  يهوديان آن را تبديل و .است) مسجد كوفه( منيناميرالمؤ
  )!!اند قرار داده، اقصاي خود كه قبله آنها است
ود هاز بدعتهاي ي(: جايگاه مسجداالقصي ارزش و يكي ديگر از آنها نوشته كه

  )!!بدان عمل مي نمايند باشد كه اهل سنت از آن محافظت و مي
 حكم شرعي در االقصي وادن به مسجداهميت د(: يكي ديگر توضيح مي دهد كه

االقصي همان بيت المعمور قدسات آن بدان خاطر نيست كه مسجدم فلسطين و مورد

                                           
را بدان خاطر ذكر نمي كنم كه بر اساس آنهاحكمي را صادر نمايم بلكه بدين منظور آنها را ذكر نموده ام من اين شرح وتعليقها  1

كه مردم بدانند آنها در مورد مسجد االقصي  وجايگاه آن چگونه فكر مي كنند ودر تريبونهاي آزاد چه چيزهاي را در مورد آن 
 .مينويسند
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ت سداده ا بدان فتوا، ما المقدس باشد بلكه از اين لحاظ است كه مرجع تقليد بيت يا
 دهد فتوا اگر چنانچه مرجع تقليد و آن بر ما واجب است مسلم است كه تقليد از و
اهل آنجا را ياري دهيم  نگهداري كنيم و كه مسئله فلسطين را ما واجب گرداند بر و
چنان  و شد واجب خواهد ما اين كار بر، وسيلة ممكن از آنها دفاع كنيم هربا  و

فلسطين  در حتي اگر المقدس هم نباشد و بيت، االقصيچه مسجدخواهيم كرد اگر
  )!!اي مقدس اسالمي وجود نداشته باشدمكانه عالمتي از هيچ گونه نشان و

المقدسي كه درفلسطين  اگر بيت(: مي نويسد )در اين مناقشه( اي ديگر شركت كننده
 ستايشي از گونه مدح وهيچ چرا اهل بيت، درجه اهميت دارد تا اين دارد قرار

  ).اند تردانسته آن مهم برعكس آنها مسجد كوفه را خيلي ازاند بلكه  آن نكرده
 بيگانـه پرسـت و   كـار  هاي سازش شيعه به گواهي( : 1يكي ديگر از آنها مي نويسد

 جـا  در آن و، بنـا نهـاده اسـت   مسجد قدس را  3غاصب دوم 2گروههاي گمراه ديگر
روي آن حرفهـاي   5الـدين ايـوبي   كه خـراب  وجود دارد 4محكمي بزرگ وچوبهاي 
ها كـه بـراي آن    ا كمال تأسف كساني هستند از شيعهاما ب، هرا مي گفت گزاف مفت و

ـ    از كننـد و  فعاليـت مـي   آن آزاديبـراي   شوند و ناراحت مي  اراينكـه يهوديهـا كن
  .مسجداالقصي را حفر مي كنند گريه مي نمايند

                                           
wwwyahosei.ي انترنتآدرس كانون هاي ياحسين روي شبكه جهان 1 ncom. . 
  .غصب نموده استاست  كه به گمان آنها خالفت را از علي بن ابي طالب  منظورش عمر بن خطاب 2
 .است منظورش خليفه دوم عمر بن خطاب 3

  .است منظورش منبر صالح الدين ايوبي  4
ضي كثيف آن را به خراب الدين متهم مي نمايد در اين راف، صالح الدين ايوبي كه تمام امت به بزرگواري آن گواهي مي دهند 5

  .انتقام اينكه ايشان در ريشه كن كردن  وبرطرف نمودن دولت فاطميه باطني نقش مهم وقابل توجهي داشتند
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 االقصـي مسجد اما ظاهراً.داند مي خدا بهتر ( :وبالگ خود نوشته است يكي ديگر در
آن مسـجد چنـان اهميتـي     زيـرا اگـر  ، دارد آن مسجدي نيست كه در فلسطين قرار

دسـتور  زيـارت آن   را بـه  و مـا  دادند قطع اهل بيت به ما خبر مي به طور، داشت مي
 كه به زيـارت آنهـا   اند اماكن مقدسه به ما دستورداده دادند چنانكه نسبت به ساير مي

  )!!شبهات واقع نشود خردمند كسي است كه در اين مسائل دقت كند تا در و، برويم
 ها ين اعتقادي را دارند كه در نوشتهراجع به جايگاه مسجداالقصي اين چن ري آنهاآ
  !!گردد آشكار مي هايشان مناقشه تحليل و و
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  هاي يهود مسجداالقصي در نوشته

قصي از روشهاي متعددي االبي ارزش جلوه دادن مسجد يهوديها براي نقض و
 خصوص جايگاه و در ترديد را با اسلوبهاي گوناگوني شك و و كنند استفاده مي

 در، يهودي توز محققين كينه همواره و كنند دل مسلمانان ايجاد مي اهميت آن در
كنند كه قداست شهر قدس  اين نكته تأكيد مي بر تحقيقات خود ها و نوشته مباحث و
 با حقايق اسالم و خواهند ترديد آميخته است و با روشهاي گوناگوني مي با شك و

  .دل مسلمانان بكاهند جايگاه آن در از ارزش و و مقدسات آن توهين نمايند
 هاي قرآن است كه در مورد فضل و آيهتأويل ، ترين اين تالشهاآشكار ترين وبارز

احاديث  ترديد در همچنين ايجاد شك و و، اند ارزش مسجداالقصي نازل شده
  .اتفاق دارند كه همه علماي اهل سنت بر صحت آنها اجماع و پيامبر

قدس  مسجد و !!آسمان است االقصي دركنند كه مسجد مي فكر آنها به گمان خود
گر اين است كلمه اقصي بيان و !!مشهوراست عروف ومسلمانان م آن نيست كه نزد

  !!باالمسجداالقصي يعني مسجد و، مسجدي آسماني است، كه آن مسجد
انـد كـه دركتابهـاي     اخباري يافتـه  اقوال و روايات و را در آري آنها گم شده خود

آن مسـجدي   آسمان است و االقصي درمسجد، نمايند كه مي مقرر شيعه ذكر شده و
  !!آن است نام نامش مشابهقدس است تنها  كه در

آسـمان   االقصـي در اينكه مسجد هاي آنها كه تصريح دارند بر اينك بعضي از نوشته
  :است
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  ماده قدس از ديدگاه بوهل

 دنوشـته يـك مـر   ) encyclopacdia of islam()  دائـرة املعـارف اسـالمی ( در
مـده  آچنـين   al –kuds معناي كلمـه  در ترجمه و Buhl f1)بوهل( به نام يهودي
  : است

  !!آسمان دانسته باشد االقصي را درنيز مسجد خداپيامبر چه بسا
هـم از همـان ابتـدا     شايدپيامبرخداحضرت محمد(: مي دهد كه ترجيح از آن پس
مكـاني اسـت در   ، آيه كريمه ذكرشـده اسـت   ي كه درياالقصادانست كه مسجد مي

   2)المقدس ساخته شد بيت نه آن مسجدي كه بعدها درشهر، آسمان

  إسحق حسون

دانشگاه  در فريقاآ و انجمن تحقيات آسيا عضو اسحق حسون محقق يهودي و
ابي بكرمحمد بن : نوشته، در مقدمه تحقيقاتش بر كتاب فضائل بيت المقدس، عبريه

ي از شيعه هيچ جايگاه يمشهور است كه گروهها معروف و: مي گويد، احمد واسطي
  3نمي دانند مساجد برتر را بر ساير آن المقدس قائل نيستند و ارزشي براي بيت و
بحار  «براي اثبات ادعاي خود به مجموعه احاديثي استدالل مي كند كه در كتاب و

اي كـه ضـميمه    درنوشـته  اند و وزي آمدهنوشته قند، »ينابيع املودة« و »االنوار مجلسي
اتفـاق نظـر ندارنـد بـر      ان اسالميعلماي: كتاب آقاي حسون است چنين آمده است

                                           
  !!مستشرق يهودي  ماده قدس را در دائرة المعارف اسالمي نوشته است : بوهل 1
نشرپزوهشگاه ، دانشگاه اردن، 47ص، دكتور محمود ابراهيم: تأليف، قديمةفضائل بيت المقدس في مخطوطات عربية : كتاب 2

 . م1985چاپ اول سال )سازمان تربيت ووعلوم وفرهنگ وابسته به عرب(آثار ونوشته هاي عربي
 .قدس، دانشگاه عبريه-انجمن پژوهشهايĤسياوآفريقا، با تحقيق اسحق حسون 35نوشته ابوبكر واسطي ص، فضائل بيت المقدس 3
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، نزيرا بعضي از آنها مي گويند كـه آ ، استاينكه مسجداالقصي همان مسجد قدس 
   1قرار دارد روي قدس يا مكه كه دقيق مسجدي است در آسمان

تفـاوت   قـدس زمينـي فـرق و    بدين ترتيب مي خواهد ميـان قـدس آسـماني و    و
  !!دنبيانداز

  حوا التسروس يافه

درآيه بااندك تأملي  مطلبي نوشته كه در آن تأكيد نموده كه 2)حوا التسروس يافه(
مسجدي است ، روشن مي شودكه مسجدي كه درآن ذكر شده، اول سوره اسراء

زمان امويهادر  آن مسجدي نيست كه در از، منظور هرگز و !!آسماني و دور بسيار
  !!نهاده شد قدس بنا

جوزيف « م مي بخشد كهاستحكا اي تقويت و با مقاله التسروس نظريه خود را
مسجد در آن تأكيد نموده كه  در همين موضوع نوشته است و آن را» هوروفيتش

واقع  )آسمان باال( مسجدي است كه درقدس ،آيه اول سوره اسراء اشاره مورد
 اقوال مفسرين قديم را درك كنيم زيرا آنها اجماع و بايد ما: (گويد مي و، است

اين  برپس بنا، المقدس است بيت، معني مسجداالقصياتفاق رأي دارند بر اينكه 
 آسماني بوده اما كلمات و قدس باال و، از مسجداالقصي آنها منظور، رأي

 و از اند تبديل شده و تغير دگرگوني و اختالط و به مرور زمان دچار تااصطالح

                                           
 . 41ص، تأليف دكتور محمودابراهيم، فضائل بيت المقدس في مخطوطات عربيةقديمة 1
كه چند مبحثي را به . متخصص درتحقيقات وپژوهشهاي  متعلق به تاريخ قدس ، ديمحقق مستشرق يهو))حوا التسروس يافه(( 2

  ، تقديم نموده است) يستحاق بن تسفي(مؤسسه 
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مسجداالقصي همان مسجدي  از برداشت شده كه منظور اين كلمات چنين تفسير و
  1)كه هم اكنون در قدس موجود استاست 

  يهود اليطاني

 تحت عنوان )يديعوت أحرونوت( اي را در مقاله2»يهود اليطاني« مشهور ويسندهن
 در و، نوشته، )مورد مسجد االقصي جنگ فكري در( )معركة ذهنية حول مسجداالقصی(

 درهمان مسجدي باشد كه ، مسجد االقصاي مورد اجماع مسلمانان نموده كه آن شك
 از درتفسيرهاي اسالمي كه حقيقت اين است: افزايد اين نويسنده مي و، قدس واقع است

جمله نزديكيهاي  از، در مناطق ديگري، آيد كه آن مسجد مي صي چنان برقمسجداال
  3!!مدينه منوره واقع باشد

  )).kester M.J((كستر

شديدي راجـع   ةميان مسلمانان جدل ومناقش: چنين نوشته است 4)كستر( همچنين و
  5به افضليت مسجد االقصي وجود دارد

تعـدادي از   با ميان مسلمانان ترديد نسبت به جايگاه قدس در براي ايجاد شك و و
  1ه استدونم مداداست، نسبت داده مي شود  روايتشان به شيعه كهاحاديث 

                                           
 .}ياديتسحاق بن تسفي{چاپ وانتشار 39ص، أمنون كوهين: نوشتهالقدس دراسات في تاريخ المدينه؛ 1
  .در روزنامه يديعوت أحرنوت  عبري، روزنامه نگار و دهنويسن 2
  م3/3/2005يديعوتأحرنوت3
در دانشگاه  عبري در قدس ، او عضو انجمن پژوهشهاي آسيا وآفريقا، كه در اصل بلژيكي است، اكاديمي ومحقق يهودي 4

، اوبحثهاي متعددي در زمينه تاريخ قدس دارد كه خالي از شك وگمان نسبت به جايگاه مسجد االقصي نيست، اشغالي مي باشد
 همانند وهمدستانش درلشكر پروفيسورهاي  اجير شده در دانشگاههاي عبري

 . 40فضائل بيت المقدس در نوشته هاي عربي قديمي ص. 5
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 ي است كه به قلم يهوديهـا جهـت ايجـاد شـك و    يها اي از درياي نوشته اينها قطره
اهتمام مسلمانان به  مسجداالقصي و والمقدس  افضليت بيت نسبت به برتري و ترديد
بـه همـين    و، آمـده  در به رشته تحريـر ، شريعت اسالمي نيز جايگاه آنها در و، آنها

  2!!آسمان است دارند كه مسجداالقصي در آنها تأكيد منظور

                                                                                                           
 40فضائل بيت المقدس در نوشته هاي عربي قديمي ص 1
، فضائل بيت المقدس في مخطوطات عربية قديمة: كتاب. براي آگاهي بيشتر دراين زمينه به  منابع زير مراجعه نماييد 2

چاپ اول )سازمان تربيت ووعلوم وفرهنگ وابسته به عرب(نشركانون نوشته هاي عربي، دانشگاه اردن، نوشتةدكتورمحمودابراهيم
مدير حوزه  اسناد ، باتحقيق عبداللطيف زكي ابوهاشم)في دراسات المستشرقين اليهودأدب فضائل المدن : نيز كتاب. م1985سال 

به قلم ، المستشرقون اليهودومحاولة التهوين منقدسية القدس ومكانتها في االسالم: ونيز كتاب. فلسطين، غزة -نوشته ها وآثار
: نوشته، والقدس دراسات في تاريخالمدينة: بوكتا–)) دانشگاه قدس((رئيس دانشكده آداب، حسن عبداحميد سلوادي.دكتور

 .پروفيسور أمنون كوهين
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  !!؟مسجداالقصي درنوشته هاي مستشرقين

 انـد كـه بـه قـدس و     روايـت نمـوده   قضـايائي را نقـل و  خاور شناسان مجموعه 
روايـت   نقـل و  از شانهدف و جايگاه آنها نزد مسلمانان ارتباط دارد و مسجداالقصي

 قدس جايگاه خاصي را در اينكه شهر ست مبني برنمودن بدانها استدالل، لن مساياي
كه ما !! استداري داراي اهميت خاصي نبوده ا ژي واز لحاظ استرات و اسالم نداشته
  :نظريات آنها در اين زمينه مي پردازيم ترين آقوال وبه ذكر مشهور

  

  جولد تسيهر

كه در اصـل   –خاورشناس مجارستانيم 1920متوفاي و م1850متولد» جولد تسيهر«
 يترين مرجع براي بسـياري از يهوديهـاي   اساسي ترين وبه عنوان مهم يهودي است و
گردد  مي محسوب، اند مسجداالقصي پرداخته قدس و موردنوشتن در  كه به تحقيق و

شناسـان غربـي بـه حسـاب     به عنوان اصلي ترين مرجع بـراي خاور  تأليفاتش نيز و
خصـوص فضـيلت    رواياتي كه در او نخستين كسي است كه در احاديث و، دآي مي
او  و، ايجاد نمـوده  ترديد شك و، است  وارد شده، مبارك بودن آنجا المقدس و بيت
مردم را از حـج  ، آشوب ابن زبير ايام فتنه و در »عبد الملك بن مروان« كه ويدمي گ

روي مسجداالقصي بنا نموده تا مـردم بـراي زيـارت     را قبة الصخرة او و، منع نموده
  !!را طواف كنند آن، به جاي كعبه بدانجا بروند و

زيارت آن  خواسته كه مردم را براي حج و عبدالملك مي، همچنين به گمان او و
براي اين كار  و روي اعتقاد ديني انجام داده است را از اين كار وادار نموده و
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ثالثة الی  التشد الرحال االحديث  مانند -نه دانسته تا احاديثي يرا بهترين گز 1زهري
 در ميان امت اسالمي را شهرت مهمي وزيرا زهري آوازه  كندبرايش جعل  را −مساجد
تند تنها از المقدس هس رابطه با فضايل بيت احاديثي كه در او به گمان و است داشته

  2!!اند طريق زهري روايت شده

                                           
ايشان يكي از بزرگان ، به دنيا آمده است، هـ51در سال ، ابوبكرمحمد بن مسلم عبيداهللا بن شهاب  القرشي  الزهري: امام زهري 1

ودر محضر ، بن عمر وجابر  وسهل بن سعداز جمله أنس بن مالك وعبد اهللا  ، تابعي مي باشد وبه خدمتده نفر ازاصحاب رسيده
زهري از همه مردم بهتر به احاديث وسند احاديث آشنا : امام احمد در مورد او مي گويد، سعيد بن مسيب تلمذ نموده  است

وعالم  فقيه ابو بكر حافظ مدني يكي از امام وپيشوايان دام دار{: ابن حجر نيز در كتاب تهذيب التهذيب در مورد او مي گويد.بود
  .}ودانشمند حجاز وشام بود

حافظ  وحجة مي باشند واو عالم ودانشمند حجاز وشام بوده زيرا از همه بيشتر ، ايشان امام{: ذهبي نيز در مورد او مي گويد
وعبارات  من از زهري بيناتروآگاه تربه متن {: عمرو بن دينار مي گويد. }آشنا به احا ديث و بيشترين روايات را نقل نموده است

  .}حدديث را نديده ام 
مستشرق يهودي »جولدتسهير«وروايات ائمه وحافظان وعلماي جرح وتعديل بر ثقه وامانتداري وبزرگواري او اتفاق دارند وجز

  .اورا متهم نموده باشد ، كسي را نديده ام كه در ثقه وامانت وصداقت در احاديث، متعصب
دروغ محض است؛ايا معقول است كه اصحاب وتابعين وفقهاي اسالم  ، عل نموده باشدواتهام اينكه احاديث را براي امويها ج

وهيچ كس به جعل وتقلبكاري ودروغ !! وائمه احاديث در طول سيزده قرن كامل با سخنان ابن شهاب زهري فريب خورده باشند
ي وتيز بيني خود بدين نتيجه پي برده وتنها او بازيرك!!پردازي او جهت خوشنودسازي امويها پي نبرده باشد جز جولدتسيهر

 !!؟ باشد
كتاب خانه اسالمي چاپ چهارم  199-189ص، السباعيفيطنوشته شيخ  دكتورمص.ومكانتها في التشريع االسالمي~السن: نطاه 2

  . م1985-هـ1405سال 
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  ريجيس بالشير

ترجمةالفاظ قرآن به زبان : در كتابش به نام 1»ريجيس بالشير«خاورشناس فرانسوي 
  :آيه مورد فرانسوي در

 m  N  M   L  K  J     I     H  G  F  E  D  C  B  A
Q  P     OR    W  V  U  T      Sl ١: اإلسراء   

را در شـبي از   )محمد پسر عبدالّلـه  ( است كه بنده خودتسبيح و تقديس خدائي را سز  
 آنجا كـه دور و بـر آن را پـر    ،برد) المقدس بيت ( به مسجداالقصي )مكّه ( مسجدالحرام

 )در اين كوچ يك شبه زميني و آسماني ( تا. ايم ساخته )از اقوات مادي و معنوي( بركت
و با نشان دادن  ( خود را بدو بنمايانيم )عظمت و قدرت خداوندي ( هاي برخي از نشانه

او را از بنـد دردهـا و رنجهـاي زمينيـان      ،فراخي گستره جهان و بخشي از شگفتيهاي آن
گمـان   بـي . )يمبرهانيم و با دل و جرأت بيشتر به ميدان مبارزه حق و باطل روانـه گـردان  

   .)ماند نه سخني از او پنهان و نه كاري از او نهان مي ( .خداوند بس شنوا و بينا است
دانستند كـه   مي نيعني اصحاب كرام پيامبردر وافع مسلمانان عصر : نوشته است

بـاال   إسراء هم يعنـي صـعود و   مسجدي است در آسمان و، االقصيمنظور از مسجد
را مكرمـه  مكـه  صـورت گرفـت تـا     يامويها تالشـهاي  عصر اما در، رفتن در آسمان

اما آنجا بـه  ، آسماني ندانند مسجد مسجداالقصي را در نتيجه و قرار دهند اسالمپايتخت 
  2قرار گرفتيها دولت يهود شهري در

                                           
ونيز يكي از اعضاء ، آيداز مشهور ترين خاورشناسان فرانسوي در قرن بيستم به حساب مي ) م1973-1900(»ريجيسبالشير« 1

چاپ ومنتشر نمود ودر  1957كتاب ترجمه الفاظ قرآن كريم به زبان فرانسه را در سال ، مجمع علمي  عربي در دمشق مي باشد
ونويسنده تالش ، اين كتاب حاوي بسياري از خزعبالت ودروغ و مغالطه وافتراء مي باشد، م مجددا آنرا چاپ نمود 1966سال 

 . استتأليف ونوشته محمد، ندگان آن را قانع سازد كه قرآننموده كه خوان
  305ص، ترجمه معاني الفاظ قرآن به زبان فرانسوي، ريجس بالشير 2
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 و !انـد  كجـا آورده  مستشـرقين ايـن سـخنان را از    كه يهوديها و خوب مي دانيم ما
كننـد مبنـي بـر     ستدالل مـي ا بدان آنها است وشان اعتمادكه مورد  منابعي و مصادر

از  را جايگاهش مورد ترديد اسـت  و آسمان مسجدي است در، االقصياينكه مسجد
  !؟اند دهكجا آور

  خالصه

هـا بـراي    كـه شـيعه  اقـوالي   تمام سـند و سخنان خود  اقوال و يهوديها براي تأييد
 تـرجيح و  جايگاه به مقدسـات خـود و   ارزش ودادن  و، اميه خلفاي بني مخالفت با

مورد بهره بـرداري  ، اند آن استفاده نموده از، االقصيجايگاه مسجد آن بر دادن برتري
  .اند قرار داده

راستاي قطع رابطه فلسـطين بـا    را درافترا  دروغ و بدين سبب يهوديها اين اتهام و
 گونـه جايگـاه و  بگويندكه قدس هـيچ   تا، مسجداالقصي مورد بهره گيري قرار داده

ــدارد و ــين اســالم و اصــال رابطــه ارزش اســالمي ن ــدارد و اي ب  قــدس وجــود ن
  1.آسمان است قدس قرار ندارد بلكه آن مسجد در ي درياالقصامسجد

                                           
در –منگامي كه از شيخ دكتور حسام الدين عفانه  استاد فقه واصول در دانشكده دعوت واصول دين در دانشگاه  قدس  1

خالصه مطلب اين است كه شيعه ها آنگونه به : در جواب گفت؟ نزد شيعه ها سؤال شددر مورد جايگاه مسجداالقصي  -فلسطين
مسجد االقصي نمي نگرند كه سنيها بدان مي نگرندو مسجداالقصي نزد شيعه ها از چنان جايگاه وارزشي برخوردار نيست كه 

از آنها اقرار مي نمايند كه  مسجدي كه هم زيرا مسجداالقصي از نظر شيعه ها درآسمان است حتي بعضي ، سنيها بدان معتقد اند
البته بدون شك اين . جايگاه وارزشش از مسجد كوفه كمتر است ، اكنون درفلسطين است وبه بيت المقدس معروف ومشهور است

هيچ گونه ارزش وجايگاهي براي مسجد كوفه به  سخن  افتراي محض بر دين خدا است  زيرا نه درقرآن ونه درسنت پيامبر
. دثف.: يسألونك علي شبكة العالمية« -موضوع–سايت شيخ دكتور حسام الدين عفانه : مرجع(. وت نرسيده استثب

WWWYASALOONAKNET. .WWWHAQEEQACOM: وهمچنين سايت الحقيقة ,  ..  
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  االقصي نزد مسلماناناه مسجدجايگ ارزش و

ديد تر االقصي شك ويي كه نسبت به جايگاه مسجدپس از ذكر شبهات همة آنها
جماعت  اهل سنت و توضيح جايگاه آن نزد است كه به بيان وشايسته ، داشتند

 ثابت و بي ارزش آنها بي پايگي ادعاهاي باطل و سستي و نتيجه دربپردازيم كه 
  .خواهد شد محرز

  : خداوند مي فرمايد
m  p   o  n   m  l  kj  i  h  g    f  e    d  c  b

l ١٨: األنبياء  
و حق مغز سر باطل را  ،اندازيم حق را به جان باطل مي )خواهيم و ما چنين نمي( بلكه  

به  )اي كافران ( واي بر شما. شود پاشد و باطل هرچه زودتر محو و نابود مي از هم مي
و از افترائي كه بر خدا و فرستاده يزدان  ،هدفي جهان از بي ( كنيد سبب توصيفي كه مي

   . )بنديد مي
بركات فراواني هستند كه  ل وداراي فضايالمقدس  بيت بدون شك مسجداالقصي و

 ترديـد نـدارد   آن شـك و  هيچ كسي در و، ذكر شده است سنت پيامبر قرآن و در
مايقين داريم كه بيشتر مردم نيازي به  و، كينه است كسي كه قلبش پر از حقد و مگر

زيـرا   .دمبـارك آن نـدار   سرزمين پاك و و ارزش مسجداالقصي يادآوري جايگاه و
از خانـه   كننـد  در اين زمينـه ايجـاد مـي    را ترديد كه شك و يسخنان آنهاي واقوال 

ي يمناسب مي دانيم كه خيلي مختصر واقعيتها، آن اما با وجود .عنكبوت سست تراند
آنجـا كـه خبـر     به ما مـي دهـد   قرآن بهترين اندرز و. را در اين رابطه متذكر شويم

وقتي كـه مسـلمانان تغييـر قبلـه      شوند روي گردان مي رض وتعدهد كه نابخردان م مي
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ايـن حقيقـت    و، الحرام روي مي كنندبه مسجد المقدس روي گردان و بيت از دهند و مي
  : بدهد آنجا كه مي فرمايد را به پيامبرش ياد داد پيش از آن كه به او دستور تغيير قبله

m  P  O  N  ML   K    J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

  Y  X   W   V  U  T  S  RQl ١٤٢: البقرة  
بله خود كه بر آن بودند چه چيز ايشان را از ق: نابخردان مردم خواهند گفت  

هر كه را . از آن خدا است) و همه جهات ديگر ( خاور و باختر: بگو؟ برگرداند
   . نمايد مي بخواهد به راه راست رهبري
گويند به نابخرد وسفيه توصـيف   كه چنين سخناني را مي خداوند در اين آيه كساني

قـول   و، انـد  تـرض شـده  عم شريعت او روي گردان و مي نمايد زيرا از حكم خدا و

اما ، بي ارزشي سخن آنها كافي است براي رد و m  Cl خداوند كه مي فرمايد
 حقيقـت را  را برطرف نموده و بلكه آن ترك نكردهه را اين شبه خداوند، با وجود آن
 بـرمال مـي سـازد و    ي كه به چنين اعتراضي مواجه مي شـوند كشـف و  يبراي آنها

: ده وبگـو آنها را جـواب  !اي محمد: يعني mRQ  P  O  Nl: فرمايد مي
  .است از آن خدا تمام جهات ملك خدا و مشرق ومغرب و

  

  مسجداالقصيما در مورد جايگاه  اصول ومبادي

 ي مـردم و ابـر جايگاه مسجداالقصـي   در برابر موضعگيري ما براي اينكه اهداف و
 اسناد و، روشن باشد ضح واو، شبهه ايجاد مي كنند براي كساني كه شك وهمچنين 
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پـاك   ين صـاف و سـرزم  االقصي وارزش مسجد مدارك خود را در مورد جايگاه و
 واقعيتهـا  و حقـايق  روشـن و  هـا  نقشه خطوط و تا كنيم ميبه تفصيل نقل  اسري را
  :اينك بيان آنها و.گردند واضح و آشكار

  
آيات متعددي در كتاب خدا ذكر  سرزمين مقدس نامشان در و مسجداالقصي �

 و. االقصي اتفاق نظر دارندبرتري مسجد فضيلت و تمام مفسرين بر و شده است
 جايگاه قدس و رابطه بابراي اثبات قول خود تنها به آيه اول سوره اسراء كه در 

آن  كه هيچ گونه اختالفي در -اند بلكه عالوه برآن اكتفا ننموده، مسجداالقصي است
 :بدانها استدالل مي نمايند جمع نموده و نيز راآيات ديگري ، نيست

m   L  K  J     I     H  G  F  E  D  C  B  A
  RQ  P     O  N  M      W  V  U  T      Sl ١: اإلسراء   

را در شبي  )محمد پسر عبدالّله ( تسبيح و تقديس خدائي را سزا است كه بنده خود
آنجا كه دور و بر آن  ،برد )المقدس بيت ( به مسجداالقصي )مكّه ( از مسجدالحرام

كوچ يك شبه زميني  در اين ( تا. ايم ساخته )از اقوات مادي و معنوي ( بركت را پر
 خود را بدو بنمايانيم) عظمت و قدرت خداوندي ( هاي نشانهبرخي از ) و آسماني

او را از بند دردها و  ،و با نشان دادن فراخي گستره جهان و بخشي از شگفتيهاي آن(
رنجهاي زمينيان برهانيم و با دل و جرأت بيشتر به ميدان مبارزه حق و باطل روانه 

سخني از او پنهان و نه كاري نه  ( .گمان خداوند بس شنوا و بينا است بي.)گردانيم
  . )ماند از او نهان مي
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-  m  ¿  ¾  ½  ¼   »   º    ¹  ¸   ¶l ٧١: األنبياء  
از  ( رستگار و به سرزميني گسيل داشتيم كه )از مكر و كيد كافران( و او و لوط را 

   . ايم خير و بركتش براي جهانيان كرده پر) لحاظ مادي و معنوي

 -  m  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½   ¼    »  º  ¹     ̧  ¶
   Æ  Ål ٨١: األنبياء  

ما باد تند و سريع را فرمانبردار سليمان كرده بوديم تا به فرمان او به سوي سرزميني   
ما  )چرا كه، جاي شگفت نيست ،اين ( و. حركت كند كه پرخير و بركتش ساخته بوديم

  .)ستيمو ه ( بر هر چيزي آگاه و دانا بوده

 -  mv  u  t   y    x  w   |  {  z    _  ~  }   `
   f  e  d  c  b  al ١٨: سبأ  

شهركها و روستاهائي  ،بركت و نعمت كرده بوديم ميان آنان و شهرهاي ديگري كه پر  
هاي  و در ميان آنها فاصله ،نمايان بود) ديگري ،از يكي ( ساخته و پرداخته بوديم كه

اي كه امنيت برقرار بود و نيازي هم  به گونه ( مناسب و نزديك به هم ترتيب داده بوديم
شبها و ) توسط انبياء بديشان پيام داديم كه. شد به حمل آب و توشه سفر ديده نمي

و از حق منحرف نشوند و به ياد  ( جاها سير و سفر كنند روزها در امن و امان در آن
   .)الطاف خدا باشند و پرستش او را فراموش ننمايند

-  m   J    I   H  G  F  E  D  C  B  Al ٣ - ١: التين  
 و سوگند به اين شهر امين  !وسوگند به طور سينين  ! سوگند به انجير و زيتون  

   )!مكّه(
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: مقصود از زيتون و ؛وسر زمين شامبالد : منظور ازتين: از مفسرين مي گويندبعضي 
  .بيت المقدس است

 - m  M  L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

  V  U  T   SR    Q    P  O  Nl ٥٨: البقرة  
بزرگي كه پيغمبرتان موسي  ( به اين شهر : آن گاه را كه گفتيم ) به ياد آوريد ( و  

خواهيد و هر چه كه الزم داريد  ه ميوارد شويد و هرگونه ك ) برايتان نام برده است
با خشوع و خضوع وارد شويد و  ) آن شهر ( فراوان و آسوده بخوريد و از دروازه

از  ( ما به نيكوكاران. تا گناهان شما را بيامرزيم ، از گناهان ما درگذر! خدايا  : بگوئيد
   . بخشيم فزونتر مي ) عفو و مغفرت

  m  ¨   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢¡  �  ~  }   |  {
  ª  ©l ٢١: المائدة  
به سرزمين مقدسي وارد شويد كه خداوند دخول بدانجا را براي شما مقدر ! اي قوم من
 )برد پاي به فرار نگذاريد و سرسختي كه در آنجا بسر مي در برابر دشمنِ( و، كرده است
   .)ياري و خوشنودي خدا را از دست ندهيدو ( تا زيانكارانه برنگرديد ،پشت مكنيد

روي زمين بنا شده ، پس از مسجد الحرام دومين مسجدي است كه مسجداالقصي �
 .است
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املسجد : قال? اّی مسجد وضع فی االرض اّوُل  اهللا قلت يارسول(: قال عن ابی ذر
ثّم اينام , سنةأربعون : قال ? كم كان بينهام: املسجداالقصی قلت: قال? ثم اّی : قلت.احلرام

 ١))ادركتک الصالة بعد َفَصلِّه فأّن الفضل فيه
پرسيدم نخستين مسجدي كه  از پيامبرخدا: روايت شده است كه گفت از ابي ذر

پس از : گفتم.استمسجدالحرام : فرمود؟ كدام مسجد است، روي زمين بنا شده است
. چهل سال: فرمود? گفتم چقدر فاصله زمانی باهم داشتند.مسجداالقصی: فرمود? آن

 .سپس فرمود هرگاه وقت نامز فرا رسيد آن رابخوان كه فضيلت در آن است
رسزمينی واقع شده است كه  دور برش دارای بركت هستند زيرا در و مسجداالقصي �

 : چنانكه می فرمايد.نموده استبركت  پرخداوند آن رسزمني را 
 m   L  K  J     I     H  G  F  E  D  C  B  A

  RQ  P     O  N  M      W  V  U  T      Sl ١: اإلسراء   
را در شبي  )محمد پسر عبدالّله ( تسبيح و تقديس خدائي را سزا است كه بنده خود

آنجا كه دور و بر آن ، برد) المقدس بيت ( به مسجداالقصي )مكّه ( از مسجدالحرام
كوچ يك شبه زميني  در اين ( تا. ايم ساخته )از اقوات مادي و معنوي ( بركت را پر

 خود را بدو بنمايانيم )عظمت و قدرت خداوندي ( هاي برخي از نشانه) و آسماني
او را از بند دردها و  ،و با نشان دادن فراخي گستره جهان و بخشي از شگفتيهاي آن(

ت بيشتر به ميدان مبارزه حق و باطل روانه رنجهاي زمينيان برهانيم و با دل و جرأ

                                           
- هـ 1419وچاپ دوم ذي الحجة  -چاپ دارالسالم دررياض-صحيح بخاري3366: حديث شماره، رويايت از بخاري- 1

  .م1999مارس
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نه سخني از او پنهان و نه كاري  ( .گمان خداوند بس شنوا و بينا است بي. )گردانيم
   .)ماند از او نهان مي

جـز ايـن آيـه هـيچ فضـيلت ديگـري       ، اگر مسجد االقصي آن گفته شده كه در مورد
تمام بركتها مـي باشـد زيـرا    جامع چرا كه اين ايه ، بود باز برايش كافي، داشت نمي

 آن چنـدين برابـر مبـارك و    مسلم است كه خود، وقتي كه دور وبرش مبارك باشد
 مسـجدالحرام و  همه مسجدها بـه جـز   اين است كه بر، از بركتهاي آن و، برتر است

  .برتري دارد مسجد پيامبر
 ، نخستين قبله مسلمانان است مسجداالقصي �

 صّلی نحَو بيِت املقدِس ستة عرش اوسبعة اهللا  قال كان رسول براء بن عازبعن (
m  nml فأنزل اهللا  ,ُحيّب أن يوّجَه الی الكعبة كان رسول اهللا و, عرششهراً 

u  t  s   rq  p  o  l1)فتوّجه نحو الكعبة١٤٤: البقرة 
ود شانزده يا هفده ماه رو به حد پيامربخدا: عازب روايت شده كه از بّراء بن

به كعبه نماز  روايشان بسيار دوست داشتند كه  و، خواند المقدس نماز مي بيت
  .به كعبه نمود كه از آن پس رو، بخوانند تا اينكه خداوند آيه فوق را نازل فرمود

جايگاه  بلكه ارزش و، از جايگاه كعبه نكاست، المقدس به كعبه تغيير قبله از بيت
  .همچنان باقي ماند، در شريعت اسالم آن در دل مسلمانان و

                                           
 .چاپ دارالسالم دررياض-صحيح بخاري 399حديث شماره  ، رويايت از بخاري 1
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از نخستين مسـجدي كـه روي زمـين بنـا      جايي است كه اسراء پيامبر مسجداالقصي
االقصـي از  پـس مسجد ، به سوي دومين مسجد روي زمين از آنجا شروع شد استشده 

  :خوردار استشرف دو مسجد بر فضيلت و
ابيض طويل فوق احلامر هو دابة  و−بالرباق تيُت اُ «: قال اهللا اّن رسول ,بن مالکعن انس (
 −قـال–قال فركبتـه حتـی اتيـت بيـت املقـدس −دون البغل يضع حافره عند منتهی طرفه و

ثم دخلت املسجد فصليت فيه ركعتني ثم خرجت : قال −فربطته باحللقة التی يربط به االنبياء
طـرة اخرتت الف خرتت الّلبن فقال جربيلامن لبٍن ف إناءٍ  و من مخرٍ  بإناءفجاءنی جربيل

  1).ثّم عرج بنا الی السامء
براق  -ده شدوربراق برايم آ: فرمود از انس بن مالك روايت شده كه پيامبر

 -تراست از قاطر كوچك و تراالغ بزرگ قدرتمندي است كه از حيواني سفيد رنگ و
 كه پيامبرانبستم اي  حلقهآنگاه آن را با ، المقدس رسيدم سوار آن شدم تا به بيت

 ركعت نماز سپس داخل مسجد شدم و دو، خود را بدان مي بستند) سواريحيوان (
برايم  اي شير را پيمانه اي شراب و آنگاه جبرئيل پيمانه، بيرون رفتم وآن خواندم  در

ترين را انتخاب پاك جبرئيل فرمود بهترين و آورد كه من شير را انتخاب نمودم و
  .سپس مرا به آسمان بردند، نمودي

آدم تا حضرت  از، ‡زمين كه تمام پيامبران تنها جايي است روي: مسجداالقصي
ما حضرت  پيامبر در بزرگترين گردهمايي تاريخ در آن گرد آمده و محمد
اقرار  تا، پيشنمازي نمود امامت وراي همه پيامبران معراج ب شب اسراء و در محمد

همچنين براي اينكه  و.باشد صبغه اسالمي داشتن آن سالمي بودن وا اثباتي بر و

                                           
 . م2000 -هـ 1421چاپ دوم در ماه محرم رياض و چاپ دار السالم در-صحيح مسلم، 259حديث شماره، روايت از مسلم 1
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اعالن  نيز و، ي بر مسجداالقصي را از آن امت محمد اعالم نمايديپيشوا امامت و
 رسالتش شامل و و، وارث همه مقدسات آنها اينكه خاتم پيامبران حضرت محمد

  .مي باشد گذشتهدين اسالم مورث همه اديان  و، يرنده تمام مقدسات آنانگدربر
پس مسجداالقصي از ، اند جز در اين مكان دنيا گرد نيامدهبران در هيچ جاي پيام و

  .اي برخوردار است جايگاه ويژه برتري و
لقد رأيتُنی فی احلجر  وقريشٌ تسألُنی « اهللا قال قال رسول سروی املسلم عن ابی هريرة

ربة ماك, املقدس مل اُثبتها من بيت عن مرسایَ فسألتنی عن أَشياءَ  ربت كُ هُ قطفكُ قال  ربت مثلُ
ُ يسئلونی عن شیء اال أَ َ َ اليه ما فرفعهُ اهللاُ لی انظُرُ  االنبياء  من م به وقد رأيتُنی فی مجاعةنبأهتُ

ابنُ  إذا عيسی و كأنّه من رجال  شنوءةَ  جعدٌ  رضبٌ  قائمٌ يصلی فإذا رجلُ  فإذا موسی
قائمٌ  ابراهيمُ إذا  و الثَّقفیُّ  مسعود بنُ  عروةُ  قائمٌ يصلّی اقرب الناس به شبهاً  مريم

م فلام فرغتُ من الصالة  فحانت الصالةُ −يعنی نفسه −يصلّی أشبه الناس به صاحبكم فأممتُهُ
  1» الملتفتُّ اليه فبدأنی بالسَّ اف.م عليهفسلّ  هذا مالکٌ صاحب النّار قال قائلٌ ياحممدُ 

                                           
 .چاپ دارالسالم-صحيح مسلم، 278حديث شمارهروايت از مسلم،  1
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 خود را در: فرمود پيامبرخدا: روايت نموده كه گفت امام مسلم از ابي هريره
ي ينيز در مورد چيزها و، روي من شب قريشيها در مورد مسير إسراء و حجر ديدم و

، را نشنيده بودم ياز بيت المقدس سؤال مي نمودند كه تا آن وقت چنين چيزهاي
گران نشده قدر ن اي كه هرگز آن ناخوشايند بود به گونه بسيار برايم ناراحت كننده و

هر  كه از من مي پرسيدند را ديدم و يتمام چيزهاي وخداوند مرا بلند نمود ، بودم
ناگهان خود را در ميان ، چيزي را كه از من مي پرسيدند آن را جواب مي دادم

مو  خسته و مردي ديدم كه موسي در انتظار نماز است او، گروهي از پيامبران يافتم
ه عيسي بن ناگا. است متنفر و گوئي كه از مردانِ بيزار چين چين شده بود فرفري و

همه كس  ثقفي از كه عروه بن مسعود، خواند را ديدم كه ايستاده نماز مي مريم
خواند  نماز مي ايستاده و را ديدم كه او نيز بعد ابراهيم.بيشتر به او شباهت داشت

وقت ، بود -يعني خود حضرت محمد -و صاحب شما يار، ترين كس به او هشبي و
وقتي كه از نماز فارغ شدم كسي ندا ، امامت نمودممن برايشان  رسيد و نماز فرا

پس به سوي ، صاحب آتش است بر او سالم كن اين شخص مالك و !اي محمد، داد
  .او توجه والتفات نمودم اما او از من پيشي گرفت وسالم كرد

ي ن گواهشأن آ بر فضيلت و آن را ستوده و ي است كه پيامبريجا: مسجداالقصي
اي است كه  ان متعلق است زيرا او داراي رتبهمسلمانان بد كه دلهايخبر داده  داده و

 از آن به مسجداالقصي بنگرد و و مسلمان دوست دارد جاي كوچكي را داشته باشد
 آن آنچه در همه دنيا و است از تر ان از نظر او دوست داشتنياين مك يند وبرا ب آن
  ست ا
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ام افضلأ اهللا تذاكرنا عند رسول« قال عن ابی ذر ? املقدس أم بيت اهللا أمسجد رسول: هيّ
 و, لنعم املصلی هو و, صالة فی مسجدی أفضل من اربع صلوات فيه فقال رسول اهللا

له  أن يكون للرجل مثل شطن فرسه من االرض حيث يری منه بيت املقدس خري ليوشكن
  1»ما فيها او قال خري من الدنيا و.من الدنيا مجيعاً 
 مسجد پيامبر ودر مورد  پيش پيامبر خدا : كه گفت روايت است از ابي ذر

مسجد ، گفتگو مي كرديم كه كدام يك از آنها بزرگتر است بحث ومسجداالقصي 
چهار برابر نماز در يك نماز در مسجد من : فرمود پيامبر؟ پيامبر يا بيت المقدس

چيزي نمانده يك بهترين نماز خانه است )المقدس بيت( جا آن و. بيت المقدس است
چنين چيزي براي او  و ببيند نزديك شود كه آن را المقدس قدر به بيتن آ نفر

  .آن است آنچه در بهتر است از دنيا و - در روايت ديگر و–. تمام دنيا بهتراست از
، فتح شود آن كهپيش از  فتحش را مژده جايي است كه پيامبرخدا مسجداالقصي

  .هاي نبوت مي باشد نشانه از آن مژده از جانب پيامبر و.بود داده
 اعدد«: هو فی قبةٍ من اَدمٍ فقال و, فی غزوة تبوک قال أتيت النبیّ , عن عوف بن مالک
  2»...ثم فتح بيت املقدس−ذكر منها−ستاً بني يدی الساعة;

در  رفتم خدادر غزوه تبوك پيش پيامبر : از عوف بن مالك روايت شده كه گفت
هاي  نشانه از را شش چيز: بودند فرمود گنبدي چرمي نشسته حالي كه ايشان در
  .يكي از آنها فتح مكه بود نمود و آنها را ذكر قيامت مي باشند؛
  .خانه مؤمنان است ته گروه پيروز و سنگر مسجداالقصي

                                           
 .آلباني نيز با او موافق بودند ذهبي و. را صحيح دانسته است آن و حاكم آن را خارج نموده 1
 .رياض–چاپدارالسالم –فصحيح بخاري 3176: حديث شماره، روايت از بخاري 2
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تی يقاتلون علی احلق التزال طائفة من « اهللا  قال رسول: قال, حصنيٍ  بنِ  عن عمرانَ  أُمّ
قاتل آخرُ أَ ظاهرين علی من ناوَ  الَ هم حتی يُ م املسيح َ الدجّ   1»هُ

 در كنند و يستادگی میا برابر دشمنان پايداری و در ومهواره گروهی از امت من جهاد 
كنند تا آخرين نفر از آهنا مسيح  آرماهنای دين مبارزه می محايت از راستای آشكار نمودن و

ال را   .می كُشد دجّ
دجال را در باب لد در فلسطني  مسيح, مشخص است كه عيسی بن مريم معلوم و و
  .آن را به قتل می رساند يابد و می

نرش  املقدس رسزمينی هستند كه بندگان در آنجا حرش و بيت و: مسجداالقصي
: پرسيد >روايت است كه از پيامبرخدا از ميمونة بنت سعد كنيز پيامبر.گردند می

أرض املحرش «: فرمود پيامبر. المقدس برايمان صحبت كن در مورد بيت !پيامبراي 
  .گردهمايي خاليق است يعني آنجا سرزمين حشر و 2»واملنرش

  . شود دجال وارد آن نمی سنگر مؤمنان در برابر دجال است و گاه وپناه مسجداالقصي
 يبلغ سلطانه كلَّ  صباحاً  عالمته يمكث فی االرض اربعني...«عن الدجال  اهللا قال رسول

  3»...الطور قصی واملسجداال مسجدالرسول و الكعبة و منهل اليأتی اربعة مساجدَ 

                                           
آن را خارج نموده وآلباني هم آنرا صحيح دانسته ودر صحيح خود آنرا "الكبير: وطبراني در كتاب، وحاكم، وابو داود، احمد 1

 .چاپ اول، در فصل باب في دوام الجهاد  سنن ابو داود انتشارات كتابخانه معارف در رياض، 2484: ث شمارهحدي.آورده است
آن . تأليف ربعي، تخريج أحاديث فضائل الشام  ودمشق"احمد وابن ماجه اين حديث راخارج نموده اندو آلباني هم در كتاب  2

 .را صحيح دانسته است
، و سند آن با شرط شيخين صحيح 23478، 24083، 24084، 24085: حديث شماره. تخريج نمودهامام احمد اين حديث را  3

 .م2004:بيت االفكار الدولية: مي باشد، مسند امام احمد، چاپ
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در )چهل روز( نشانه آن اين است كه چهل صباحي: در مورد دجال فرمودپيامبر
بشخور وچشمه ها را فرا مي گيرد زمين مي ماند كه سلطه وقدرتش همه آ

، ومسجد پيامبر، نمي تواند داخل آنها شود كعبه دجال مسجدكهجزچهار
  .وطور، ومسجداالقصي
جايي است كه بارسفربراي زيارت آن بر بسـته مـي شـود وعلمـا      مسجداالقصي

ودرسـت  . المقدس وخواندن نمازدرآن سنت اسـت بيت اتفاق دارند براينكه زيارت 
از آنهـا  نيست كه براي زيارت سفر نمود جز سه مسجد كه مسـجد االقصـي يكـي    

در صـحيحين ازابـو   ، وآن سه مسجد فضل وبرتري را بر ديگر مسـاجد دارنـد  .است
  : فرمودهريره روايت شده كه پيامبر خدا

ومسجد االقصی , ومسجدالرسول, الرحال اّال إلی ثالثة مساجد املسجد احلرام ال تُشدُّ «
«1   

 و پيامبر مسجد، الحراممسجد.مسجداي زيارت سه رب جز شود بربسته نمي سفر بار
  .مسجداالقصي

 بدانجا سفر يمسجداالقص اصحاب براي نماز در به همين جهت بسياري از
آنهايي كه  ن گذشتگان خداجو صالح و سلف نيز پس از آنها و، اند نموده

  .اند آباد نموده، آنطالبان  هاي علم و حلقه با مسجداالقصي را
 فضيلت اين سـه مسـجد و   و شكوه اين حديث بيانگر عظمت و: گويد مي نووي
 و. انـد  بـوده  آنها مساجد پيامبران مساجد است زيرا ديگر برتري آنها بر امتياز و
جمهور  نزد و. فضيلت دارد سفر براي زيارت آنها آنها ثواب بيشتري دارد و نماز در

                                           
 .دارالسالم، رياض: چاپخانه: ، صحيح بخاري1189: بخاري اين حديث را روايت كرده است، حديث شماره 1
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جويني  شيخ ابومحمد و، اهميت ندارد علما سفر به سوي غير اين مساجد فضيلت و
  1.ي جز اين سه مسجد حرام استجاي براي زيارت هر سفر: مي گويد، ااز ياران م

 سـاير  بـر  مزيت آنها و اين حديث بيانگر فضيلت اين سه مسجد: گويد حافظ مي و
 اول ا مسـجد زيـر  انـد  مسجد پيـامبران بـوده  ، باشد زيرا اين سه مسجد مسجدها مي

 دوم مسـجد  و .سـت محل حج مسلمانان بـوده ا  نخستين قبله مردم و )مسجدالحرام(
تقـوي بنـا    بر )مسجداالقصي( يسوم و ستقبله امتهاي پيشين بوده ا )مسجد النبي(

  2.است نهاده شده
سؤال ، آن نماز در المقدس و ابن تيميه در مورد حكم زيارت بيتاز شيخ االسالم  و
بسته نمـي  بار سفر بر: فرمود در صحيحين آمده كه پيامبر خدا: ايشان فرمودند.شد

ابـي   اين حديث در صحيحين از ابـي سـعيد و  ..... جز براي زيارت سه مسجدشود 
 مسـتفيض و ، درجـه ايـن حـديث    و.روايت شده است نيز كسان ديگريهريره و از 
اتفاق دارند  مقبوليت آن اجماع و اهل علم برصحت و و. تصديق است مورد قبول و

آنجـا را سـنت   دات مشـروع در  اداي عبـا  سـفر بـه بيـت المقـدس و    ، همه علما و
  .3خواند آن نماز مي در رفت و بدانجا مي )بن عمرعبداهللا (ابن عمر و، اند دانسته

 از ابو ذر .جاهاي ديگر است ثواب نماز در آن چندين برابر :مسجد االقصي
 و در مورد مسجد پيامبر بوديم و نزد پيامبر خدا: كه گفت روايت است

  :فرمود پيامبرخدا؟ از آنها برتراستالمقدس بحث مي كرديم كه كدام يك  بيت

                                           
 . شرح صحيح مسلم: المنهاج  1
 )3/603(الفتح 2
 .عبدالرحمن نجدي حنبلي. تهيه وتنظيم -هـ1398چاپ دوم سال)6/27(مجموع فتاواي شيخ االسالم ابن تيميه 3
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أن يكون  ليوشكن و, لنعم املصلی هو و, صالة فی مسجدی أفضل من اربع صلوات فيه «
او قال .للرجل مثل شطن فرسه من االرض حيث يری منه بيت املقدس خريله من الدنيا مجيعاً 

  1»خري من الدنيا وما فيها
 جا آن و. بيت المقدس استچهار برابر نماز در يك نماز در مسجد من 

 قدر به بيت المقدسآن  چيزي نمانده يك نفربهترين نماز خانه است  )المقدس بيت(
ودر  -. چنين چيزي براي او بهتراست ازتمام دنيا و ببيند نزديك شود كه آن را

  .آن است آنچه در بهتر است از دنيا و -روايت ديگر
هللا بن عمرو نسائي از عبدا. بزرگي استآن داراي فضيلت  در نماز :مسجداالقصي

وقتـي كـه سـليمان از بنـاي     : روايـت نمـوده كـه فرمـود     بن عاص از پيامبرخدا
حكمي كـه بـر    قدرت و: خدا درخواست نمود را از المقدس فارغ شد سه چيز بيت

 و، قدرتي كه پس از او به كسـي داده نشـده باشـد    سلطه و، اساس حكم خدا باشد
گناهـانش   از، آن ين مسجد شود تنها به قصـدخواندن نمـاز در  ا اينكه هركس داخل

اثنتان فقد  أما«: فرمودپيامبر.همچون روزي كه از مادرش متولد شده است پاك شود
دو تاي اوليش به من داده شده اما ازخدا مـي   2»أن يكون أعطی الثالثة ارجو و, اعطيهام

  .خواهم كه سومي را نيز به من بدهد
خداوند مي . اند مقدس بوده پاك و، فلسطين از روز ازل قدس و و: مسجداالقصي

  : فرمايد

                                           
  .وآلباني هم آن را صحيح دانسته است. حاكم اين حديث را خارج نموده وآن را تصحيح نموده وذهبي نيز با او موافق بوده 1
سنن نسائي انتشارات مكتبة المعارف در رياض چاپ ، 1408حديث شماره، رويات نموده انداين حديث را نسائي وابن ماجه  2

 .اول
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 m  ª  ~  }   |  {l ٢١: المائدة  
به  اين آيه خطاب موسي و...... به سرزمين مقدسي وارد شويد كه! اي قوم من

آنهاي ، پيش از انبياء بني اسرائيل و، در فلسطينبني اسرائيل  اقامتقبل از ، بودقومش 
  : لوط مي فرمايد مورد ابراهيم و خداوند در و .كه وارث آنها است فكر مي كرد  كه يهود

 m  ¿  ¾  ½  ¼   »   º    ¹  ¸   ¶l ٧١: األنبياء   
از لحاظ ( رستگار و به سرزميني گسيل داشتيم كه )از مكر و كيد كافران( و او و لوط را
   .ايم بركتش براي جهانيان كردهپرخير و ) مادي و معنوي

 1به همين جهـت يبوسـيها   .نيز در آنجا وجود داشت ابراهيم آن بركت قبل از و
نه در داخل آن زيرا داخل آنجا محل عبـادت   الي آن سكونت گزيدندوح كنار و در
  .نه سكونت بود

از منـاطق دور بـه    و .داخل آن شدند نتعداد زيادي از اصحاب: مسجداالقصي
از جمله ابو عبيـده   اند بدانجا سفر نموده ارشاد يا وعظ و زيارت يا سكونت و قصد

كـه در فـتح   ، بـالل بـن ربـاح    و، بـود  كه در فتح شـام فرمانـده لشـكر   ، بن جراح
 معاذ و، در مسجداالقصي اذان داد بود و سعمر بن خطاب المقدس همراه لشكر بيت

بن  خالد و، به جانشيني منصوب نمود را كه ابو عبيده پس از فوت خود او، بن جبل
 عبـادة  و، فتح بيت المقدس حضور داشـت  از غالف كشيده خدامه در شمشير، وليد

جـا  آن در منصـوب شـد و   به امر قضاوت در فلسـطين  نخستين كسي كه بن صامت

                                           
سپس همراه چند قبيله از  نشأت گرفتند شدند و يبوسيها گروهي از اعراب نخستين بودند كه در قلب جزيرة العرب پيدا 1

ساكن قدس  آنها نخستين كساني بودند كه در و، مودنداز آنجا به قدس مهاجرت ن جا نسبت مي دادندكنعانيهايي كه خود را به آن
  .جا خانه ساختنددر آن و شدند
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عبداهللا بن سالم كـه  ، اوس داري تميم بن، همان جا دفن گرديد در و سكونت گزيد
مـژده   كسـاني اسـت كـه   در فتح آن نيز حضور داشـت از   المقدس شد و وارد بيت

ري از اصـحاب كـه بـدانجا سـفر     همچنين تعداد زياد ديگ و، بهشت به او داده شده
  1.اند نموده

 انـد جـدا و   يني كه مسلمانان آن را فتح نمـوده سرزم ره خاكش از: مسجداالقصي
شخصـا   ري است كه خليفة راشد عمـربن خطـاب  نجا تنها شهآمتمايز است زيرا 

محوطــه  در گــرفتن كليــدهايش از مدينــه خــارج شــده وتحويــل  بــراي فــتح و
، آسان نمـود  را براي مسلمانان المقدس بيتكه خداوند فتح آن االقصي پس از مسجد
وقف نمود تـا امـانتي    ش راتكبر رپزمينهاي  و، بنا كرد -هـ15سال در -را يمصالي

  .گردن امت تا روز قيامت باشد در
 جان خود را جهت طـرد و  پيروان محمد ي است كه اتباع ويجا: مسجداالقصي

بـا   را بدانجا نه بار حمله صليبيها و صليبيها در آن نثار نمودند دور انداختن روميها و
 ديگر حاكمان مسلمان و صالح الدين ايوبي و، فرماندهي نورالدين محمود زنكي

پـس  نكه اي خنثي نمودند تا، ي كه فرماندهي مجاهدين را به عهده داشتندنهافرماند و
زيـرا  ، آن را ازچنگال غاصبين آزاد نمودند، المقدس بيتاشغال  سال غصب و 91از 

 آنجا سـرزمين پـاك و   و، دلها بسيار بزرگ است قدس در جايگاه اقصي و ارزش و
هرگز دشمن نخواهد توانسـت   و، اين از اعتقادات ما است و، مبارك مسلمانان است

                                           
، مثير الغرام الي زيارت القدس والشام: براي آگاهي بيشتر درموردنام كساني كه به مقصد بيت المقدس سفرنموده اند به كتاب 1

 .مراجعه نماييد.االنس الجليل بتاريخالقدس والخليل: وهمچنينكتاب
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شايعه پراكنـي   دروغ پردازي و به تالش كند وهراندازه  بركند دلها در محبت آن را
  .بپردازد

آنچه كه  و، جاي اهتمام علماي اسالمي بوده همواره محل و :مسجداالقصي
زمينه فضائل مسجداالقصي  در قرنهاي بعدي قرون اول و در علمايان اسالمي

 ها هنوز هم مورد كه اين نوشته، اهميت آنجا داللت دارد جايگاه و بر، اند نوشته
 رو و اي كه هيچ شهر ديگري تا اين اندازه رنگ و تدريس هستند بگونه تحقيق و
علماي اعالم به  توجه سلف صالح و اهتمام و، وجهه جهاني نداشته است صبغة و

 كثرت تأليفات و و، ستآشكار ا سرزمين مبارك واضح و مسجداالقصي و
و  اند مسجداالقصي نوشته و، المقدس بيت زمينه فضائل قدس و كه در يهاي نوشته

اين واقعيت  اند دال بر ي كه براي زيارت آنجا نمودهترهيبهاي همچنين تشويق و
  .است
لب طل مسجداالقصي بحث كنيم نخواهيم توانست حق مفضاي مورد اندازه در هر ما
يم چنانكه آن را بستاي، آنگونه كه خداوند آنرا تعريف نموده است كنيم و ادا را
  :فرمايد مي

m   L  K  J     I     H  G  F  E  D  C  B  A
Q  P     O  N  MR    W  V  U  T      Sl ١: اإلسراء    

را در  )محمـد پسـر عبدالّلـه    ( تسبيح و تقديس خدائي را سزا است كه بنده خود  
آنجا كه دور و بر  ،برد) المقدس بيت ( به مسجداالقصي )مكّه ( شبي از مسجدالحرام

در ايـن كـوچ يـك شـبه     ( تا. ايم ساخته) از اقوات مادي و معنوي( بركت آن را پر
خـود را بـدو   ) عظمت و قـدرت خداونـدي  ( هاي برخي از نشانه )زميني و آسماني
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او را از بند  ،و با نشان دادن فراخي گستره جهان و بخشي از شگفتيهاي آن( بنمايانيم
يشتر به ميدان مبارزه حق و باطل دردها و رنجهاي زمينيان برهانيم و با دل و جرأت ب

نه سخني از او پنهـان و نـه    ( .گمان خداوند بس شنوا و بينا است بي. )روانه گردانيم
  . )ماند كاري از او نهان مي

اگر مسجداالقصي هيچ فضيلتي نمي داشت جز اين آيه كه در شأن آن نـازل شـده   
بـرش   و دور الي وارزشش كافي بود زيرا وقتي كـه حـو   است براي بيان فضيلت و

 و.بركات بيشتري برخوردار است مبارك باشد مسلم است كه خود آنجا از فضيلت و
، مسجدالحرام و مسجدپيامبر مساجد به جز ساير يكي از فضايلش اين است كه بر

  .برتري داده شده است

  در پايان مي پرسيم و

مـژده فـتح آن را داده    آسمان است در حالي كه پيـامبر  چگونه مسجداالقصي در
بيان -آنجا است بهترين جاي نماز -»ولنعم املصلی هو«فضيلت آن را باجمله  و، است

  !!؟مي دارد
 و، آن را پر بركت نموده است در حالي كه خداوند دوروبر!! چگونه درآسمان است
المقدس به  سرزمين بيتيعني  ن براي سرزمين فلسطيندر قرآ لفظ بركت را هفت بار

  !!؟آيا همه آسمان مبارك نيست و، برده استكار 
آنگـاه كـه در   ، جـواب اصـحاب   در پيامبرحال آنكه  و !!آسمان است چگونه در

صـالة فـی «: فرمود، المقدس سؤال نمودند بيت و تري مسجد پيامبربر مورد فضيلت و
آن ثـواب   در نماز يك نماز در مسجد من چهار برابر »مسجدی هذا بأربع صلوات فيه

  !!؟ددار
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ثـوابش بـراي مسـلمانان     چگونه در آسمان است در حالي كه نمـاز در آن اجـر و  
اداي نمـاز در آن   اصحاب كرام براي زيارت و، به همين جهت و، است چندين برابر

مگر نه ! ثواب نائل شوند و فرسنگها راه را طي نموده تا به آن اجر بار سفر بربسته و
سـرزمين   و، قعـر خانـه ايمـان داران    پيروز ومحل نسل  اين است كه آن جا مقام و

  !!؟نشر است حشر و
بـه   ممحل دعـوت مـرد   قلعه پيامبران و و حال آنكه دژ و!! چگونه در آسمان است

بـه   حضرت محمد الشأن ما پيامبر عظيم و !!؟يكتاپرستي بوده است سوي توحيد و
همچنـين پيـامبر    و !ز آنجا به بلنداي آسمان سفر نمودا و برده شد سوي آن به اسراء

-»منـون ؤفيه يتحصـن الم  أنّ الدجال لن يدخله و«: خبرداده كه امين به ما راستگو و
  !!؟مؤمنان در آنجا خود را پناه مي دهند دجال داخل آن نمي شود و

قطعي شده كه آنجا نخستين  در حالي كه درحديث ثابت و!!؟چگونه درآسمان است
 چنانكـه ابـوذر  ؟ روي زمين بنـا شـده   در، مسجدالحرام مسجدي است كه پس از

لُ  ایّ مسجد اهللا رسول قلت يا«: فرمايد مي : قال.احلرام املسجد: قال? وضع فی االرض اوّ
أينام ادركتـک  اربعون سنة ثمّ : قال? كم كان بينهام: قلت املسجداالقصی: قال? ثمّ ایّ : قلت

   1»فإنّ الفضل فيه, بعد فصلِّه الصالة
كدام مسجد ، پرسيدم نخستين مسجدي كه روي زمين بنا شده است خدا از پيامبر

گفتم چقـدر  .مسجداالقصي: فرمود؟ پس ازآن: گفتم.استمسجدالحرام : فرمود؟ است
وقـت نمـاز فـرا    جاهردرسپس فرمـود  . چهل سال: فرمود؟ ارندفاصله زماني باهم د

  .بخوان كه فضيلت در آن است آن راهمان جا دررسيد 

                                           
 .صحيح بخاري چاپ دارالسالم در رياض 3366: حديث شماره، روايت از بخاري 1
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كـه در مـورد آن ».... التشـّد الرحـال اال الـی« حالی كه حديث است درچگونه در آسامن 
سـپس گروهـي    گروهي از اصحاب آن را روايت نموده وكه , حديثی است متواتر, است
به همين ترتيب تمام  و، اعتماد هستند از آنها روايت نموده كه مورد ثقه و )تابعين( ديگر

آنهـا تـا بـه امـروز بـدان عمـل       اتبـاع   ذريـه و  سـلف صـالح و   را قبول داشته و امت آن
  !!؟اند نموده

بـه   پيامبر و، اينكه مسجداالقصي همان مسجد قدس است هيچ يك از مسلمانان در و
  .اند نداشته ترديد و شك، برده شد سراءسوي آن به ا

ـ   صحيح نيامده و چگونه در آسمان است در حالي كه در روايات مستند و ا بـراي م
، چنين تصور كرده باشـد كـه مسجداالقصـي    يكي از اصحابنقل نشده كه تنها 
بـراي آنهـا    آن همان مسـجدي اسـت كـه پيـامبر    بلكه  آسمان مسجدي باشد در
و  انـد  مـوده تصـديق ن  را او، نـد ا كـرده را زيارت  جاكساني كه آن توصيف نموده و

  : خداوند در باره پيامبرش مي فرمايد
 m  U  T   S    R  Q  P  O  N  M   L  Kl ٤ – ٣: النجم  

چيزي كه با خود آورده است و با شما در ( آن   .گويد و از روي هوا و هوس سخن نمي 
  .گردد وحي و پيام مي )از سوي خدا بدو( جز وحي و پيامي نيست كه )ميان نهاده است

نسل پس از نسل ايـن امـت    به تواتر رسيده و حالي كه چگونه در آسمان است در
صال تصور نمي شـود كـه كسـي    او  اند قدس دانسته دجسجداالقصي را همان مسم

  !!را ادعا كندخالف آن
همچنـين   گذشتگانشان از مستشـرقين و  يهودي و محققين بنا بر اين به دانشمندان و

هيچ كـدام  : مي گوييم ؛مانند شيعه هاي رافضي، كنند كه همچون آنها فكر مي كساني
، علماي امت اسالمي قايل به چنين سخني نبوده تابع تابعين و تابعين و از اصحاب و



 
 70                                                                      شيعه و بيت المقدس 
  

ايـن اسـت كـه    ، اند دهاستنباط نمو احاديث فهم و روايات و كه ازآيات و راآنچه  و
 اعـم از پيشـوايان و  ، همـه امـت   المقدس اسـت و  بيت مسجداالقصي همان مسجد

ــابعين و اصــحاب و ــدثين و ت ــا و مح ــمندا فقه ــرن  درن دانش ــارده ق ــول چه ، ط
آنـرا انكـار    آنهـا  هيچ كـدام از  المقدس دانسته و مسجداالقصي را همان مسجد بيت

 با اين وصف آنها گمان مي كنند كه مسجداالقصـي مسـجدي اسـت در   ، اند ننموده
  !!آسمان

سم پاشي نماييد موفق نخواهيد  و صدد توطئه باشيد اندازه در هر !گوييم بدانها مي
آرزومند فتح  پيش از فتح شام مشتاق و اصحاب پيامبرزيرا دلهاي . شد
 مباركي كه در بركت و دانستند كه سرزمين پر آنها خوب مي و المقدس بودند؛ بيت

  .فلسطين است همان سرزمين قدس و، شده قرآن ذكر
يم بلكـه  شـ اب المقدس نـام نهـاده   بيت را آنجانيستيم  اريم كه ماسپاس گذ را خدا و

ما نيسـتيم كـه ادعـا كـرده      و.بينا است شنوا ورا نام گذاري نموده كه  آنجاي يخدا
اسـت بلكـه    نمـوده  اءأسراالقصي  مسجدالحرام به سوي مسجد از باشيم كه پيامبر

 و كه نـص صـريح كـالم خـدا    حقيقتي است واضح  آشكار و است ياين واقعيت
  .آن داللت دارند بر عظيم الشأن سنت متواتر پيامبر
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  گفتار پاياني

ارزش  جايگـاه و  ترديـدي نـداريم كـه همـه مسـلمانان بـر       ما هيچ گونه شـك و 
برتري آن واقعيتي است كه هيچ گونـه بـاطلي    اجماع دارند و االقصي اتفاق ومسجد

 مسـجدي  عين همان است شده قرآن ذكر االقصايي كه درمسجد و، آن راه ندارد در
گونه به مسجداالقصي نمي نگرنـد   ها آن اما شيعه المقدس قرار دارد؛ بيت است كه در

ردار چنـان جايگـاهي برخـو    از المقدس آنها بيت از نظر و كه سنيها به آن مي نگرند
معقـول نمـي دانندكـه     زيـرا بعضـي از آنهـا    ،انـد  نيست كه اهل سنت برايش قائل

 را آن فاروقارزشي باشد در حالي كه عمر قدس داراي جايگاه و مسجداالقصي و
ـ    حصـال  و اند امويها تجديد بنايش نموده فتح نموده و از چنگـال   راالـدين ايـوبي آن

 تر نموده است وشديد و ترتوز را عميق زخم دل صليبيهاي كينه ودشمنان آزاد نموده 
  .در بالد مسلمانان اخراج نموده است آنها را

  

  مي شود دسته تقسيممورد مسجداالقصي به سه  در ديدگاه شيعه اقوال و

  ديدگاه اول

از مسـجدي   منظور و، مسجداالقصي نيست، قدس كه مسجد كنند مي اين دسته فكر
آسمان چهـارم   است كه در بيت المعمور، داردكه آيه اول سوره اسراء به آن اشاره 

  .هبرده شد به آنجا به اسراء پيامبر قرار دارد و
سـفر بـراي    و آنها مسجداالقصاي فلسطين را جزو سه مسجدي كه زيارتي هسـتند 

 در كه بناي آن تـازه و  گويند مي و، به حساب نمي آورند، زيارت آنها مستحب است
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براي حـج و   مردم را نموده و شايع را امويها قداست آن و امويها صورت گرفته عهد
وضـع  ، براي ترغيب مردم جهت زيـارت آن  احاديثي را و اند زيارت آن دستور داده

سياسـي   لحـاظ  سياست مداران شيعه بـه مسجداالقصـي از  اهميت دادن  و !!نمودند
  .تعبدي است نه عقيدتي و

  ديدگاه دوم

ل نصوصي داروايات آنها  اخبار و و تفاسير اگرچه در مراجع و، اين گروه به اعتقاد
 جايگاه و اما اين از، وجود دارد، االقصي مسجدي است در آسماناينكه مسجد بر

 هر آزاد سازي آن نمي كاهد زيرا در آن و ضرورت دفاع از ارزش مسجد قدس و
ارزش  اين وصف هم جايگاه و اما با ؛متعلق به مسلمانان االقصيصورت مسجد
  .قم از جايگاه مسجداالقصي بيشتر است و كربال مسجد كوفه و
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  ديدگاه سوم

 ذكـر  ءااول سـوره اسـر   كه در اين گروه مسجداالقصي را همان مسجدي مي دانند
 و مسـجد پيـامبر   مسـجدالحرام و  مساجد به جـز  ساير ريش بربرت فضل و شده و

 كوفـه و  جايگـاه مسـجد   صورت جايگاه آن بـا  هر در اما !!مسجد كوفه مقدم است
  .نها مقايسه نمي شودآاماكن مقدسه  ديگر و كربال

قبر حسين  و كربالمسجد  مسجد كوفه و: نقطه مشترك اين سه ديدگاه اين است كه
 در يا مسجداالقصي برتري دارند خواه مسجداالقصي در زمين باشد قبه سامراء بر و

گـويي   ضتنـاق  و، بسـيار خطرنـاك   اين سخني است خيلي تعجب آور و و !!آسمان
  .آشكار است واضح و

اميدواريم كه توانسـته باشـيم    و، از خداوند منان خواستاريم تندرستي را توانايي و
شايسـته   را به طور تخيالت آنها گمان و ورا به خوبي بيان نموده باشيم  حقيقت امر

  .رد نموده باشيم
 پذيرش خود قرارداده باشد قبول و مورد طلبم كه اين كار مي خداوند در پايان از و
ام از  خـوبي كـرده   كـه اگـر   چـرا ، قرار داده باشد عملي خالصانه براي خود را آن و

  ...شيطان استجانب  از جانب من و ام از اگر بدي كرده جانب اوست و
 , , , واحلمدهللا رب العاملني


