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 مقدمه

ا حممد ني، نبنيالسالم علی أرشف املرسل، والصالة ونياحلمد هللا رب العامل

 .نيصحبه أمجعوعلی آله و
کتابی در مورد مسجد االقصی و جایگاه آن در نوشتن ھا  بعضی شاید

ارزش تلقی  بی شریعت اسالمی، و اھمیت آن در دل مسلمانان را نادرست و
 ند که جایدان میای  کنند، زیرا این مسئله را از مسائل قطعی و ثابت شده

ای نیست. و نیازی به توضیح و بیان ندارد؛ چرا که  بحث و مجادلهھیچگونه 
و اجماع امت ثابت شده  صآن با نص قرآن و حدیث پیامبر جایگاه و برتری

است؛ اما ما یقین داریم کسی که این رساله را مطالعه کند حقایقی برایش 
گاھی ازشو میروشن  و اطالع پیدا کردن در مورد نیرنگ ھا  آن د که پس از آ

ای از مردم که ادعای یاری و نصرت مسجد االقصی؛  ھای عده و فریبکاری
ھای  بازی اسراء و معراج را دارند. و ھمچنین از دغل کاری و حقه سرزمین

 مردمانی که به ظاھر پرچم دفاع از مردم مستضعف فلسطین و مقدسات
 اند پی ببرد عذر مرا ھم خواھد پذیرفت. را برافراشتهھا  آن

گاھی بخشی  به ھمین جھت دفاع از جایگاه و ارزش مسجد االقصی، و آ
 -که کم ھم نیستند-ھا و مراجع مورد اعتماد، و ثقه شیعه ھا کتابدر مورد 

گاھی دادن در مورد چیزھایی که شیعه ھا راجع به  الزم وضروری است!! آ
 اند؛ مسجد االقصی که در فلسطین واقع شده است با دستان خود نوشته

ارزش وجایگاھی ندارد بلکه مسجدی که ھیچگونه  مبنی بر اینکه آن مسجد
گاه و ارزش است در آسمان قراردارد!! و بیشتر مردم دچار دارای این جای

 .ند!!دان میاند که مسجد االقصی را ھمان مسجد قدس  خیال بافی شده
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اعتبار را جواب دھیم و از  بی پایه و بی ایم که این پندارھای ما تالش نموده
پرده برداریم، تا با سخن و قلم در کشف حقایق و ھا  آن زشتی و پلیدی

ھا  ھای سیاه و تاریک سھمی داشته باشیم، و از دسیسه نمودن پرده برطرف
در ھا  آن که افترا گویان و دروغ پردازان در صدد نوشتن و ثبتھایی  نیرنگ و

 یشان ھستند، مردم را مطلع نماییم.ھا کتاب
 -ایم که ھرکس خود ثابت نمودهھای  بررسی و ھمچنین در خالل بحث و

در صدد ایجاد شک و گمان در مورد جایگاه که  -از یھود و مستشرقین
ارزش را از مراجع و  بی یصی بوده است، این گمان و پندارھامسجد االق

را شمشیری تیز و برنده در راستای ثوابت ھا  آن ی شیعه برکشیده وھا کتاب
 و عقیده امت ما قرار داده است تا از ارزش و جایگاه مسجد االقصی در

 مابکاھد.ھای  دل
ھم اشاره کنم که ھدف ما از نوشتن این رساله ھمبستگی و ھم خوا می

صدایی مسلمانان و وحدت کلمه امت اسالمی و اتفاق بر مقدسات خود و 
ھا  ھای آن دست ھمچنین دوستی کسانی که خداوند فتح و پیروزی را بر

د. و از سوی دیگر جلوگیری از یورش لشکر باش میقرار داده است 
مستشرقینی است که ماده کشنده و ویرانگر شک و پروفیسورھای یھود و 

ارزش  بی ای برای اھانت و وسیلهآن را  ی شیعه یافته وھا کتابشبھه را در 
پس بسیار  اند. دادن جایگاه مسجد االقصی نزد مسلمانان قرار دادهجلوه

ھا که در  ضروری است که در مورد این روایات شک آمیز و دروغین شیعه
اند تحقیق و بررسی به عمل  گاه مسجد االقصی وارد شدهمورد ارزش و جای

 آوریم و در راستای اثبات فضیلت و برتری بیت المقدس با دالیل و
 دندان شکن گام برداریم.ھای  برھان

 نيهللا رب العامل واحلمد
 طارق احمد حجازی



 
 
 

 در یک کتاب!!افترایی 

) نام و آدرس کتابی است که عالمه شیعه ؟(مسجد االقصی کجا است
آن را نگاشته است و در آن چنین آمده است: » جعفر مرتضی عاملی«

شن گردیده که به طور ھایی در خصوص مسجد االقصی برای ما رو (واقعیت
 .د)باش میدارند که مسجد االقصی در فلسطین واقع ن قطع بیان می

ی سیره و تفاسیرگوناگون ھا کتابو اقوال و روایات زیادی را از مراجع و 
د که دال بر صحت تأویل او برای حادثه دار میھا را بیان  معتبر نزد شیعه

 د!!!.باش میاسراء، و اینکه مسجد االقصی مسجدی در آسمان 
د که مسجد االقصی مسجدی است در آسمان بر دار میکه تصریح  چنان

 .ند مسجد االقصی ھمان قدس است!!گوی میخالف اعتقاد عموم مسلمانان که 
 :گوید می ١)عظماأل يالنب ةالصحیح من سیرو (عاملی) در کتابش به نام (

ھنگامی که عمر وارد بیت المقدس شد مسجدی درآنجا وجود نداشت چه (
(و مسجد االقصایی که اسراء (شب  ٢ی بنھند)رسد به اینکه نامش را اقص

                                           
جایگاه مسجد  در مورد تردید آمیز اینکه این تأویالت باطل وبرای تألیف این کتاب نه  -١

قبول نکردند بلکه از طرف ایران  اینکه آن مسجد در آسمان است را از او االقصی و
از طرف (احمدی نژاد) رئیس جمھور ایران تکریم و  جائزه ویژه را دریافت نمود، و

 تجلیل ھم شد.
م مرکز  ۲۰۰۶-ھـ ۱۴۲۷چاپ پنجم سال  )۳/۱۳۷( الصحیح من سیرة النبی األعظم -٢

 ھای اسالمی. پژوھش
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روی) به سوی آن واقع شد، و خداوند دور و بر آن را پر برکت و گرامی داشته 
 .٢ ١است، مسجدی است در آسمان)

کاریھای یھود که دو بار در آراء و نظرات را در مورد تباهو ھنگامی که 
که مسجد االقصی را ھایی  آن د، سخندار میاسراء ذکر شده بیان  ۀسور

د: این سخنان، کن میند را این گونه توصیف دان میھمان مسجد قدس 
گوییم  د: میگوی میبه دنبال آن  و احتماالت غیر واقعی ھستند. فرضیات و

که مسجد االقصی را ھمان ھایی  آن پندارھایی ھستند درخیالھا  این ھمه
 .٣ندکن میند و بدان استدالل دان میمسجد واقع در فلسطین 

مبنی بر اینکه مسجد  نماید میو یکی دیگر از دالیلی که بدان استدالل 
 ٤)مجلسی(بحار األنوارد!! روایتی است که در کتاب باش میاالقصی در آسمان 

 آمده است: 

هلا الفضل فقال:  قال: سأتله عن املساجد اليت ÷ىب عبد اهللاأعن «
؟ كقىص جعلت فدااأل املسجدو ، قلت:صاملسجد احلرام، ومسجد الرسول

 قولون إنّهيّن انلاس إفقلت:  صبرسول اهللا يرسأه يلإالسماء،  يف كفقال: ذا
 .!!»ت املقدس؟ فقال: مسجد الكوفة أفضل منهيب

سوال نمودم در  صد: از پیامبرخداگوی میعبدالله روایت شده که  از ابی
مورد مسجدھایی که دارای فضیلت و برتری ھستند، فرمود: مسجد الحرام، و 

گفتم مسجد االقصی چه فدایت شوم؟ فرمود آن در  صمسجد پیامبر
ند که گوی میبه سوی آن اسراء نمود، گفتم: مردم  صآسمان است و پیامبر

                                           
 .)۳/۱۰۶(الصحیح من سیرة النبی األعظم  -١
 )۱۲۹، ۳/۱۲۸(الصحیح من سیرة النبی األعظم  -٢
 .)۳/۱۳۹(الصحیح من سیرة النبی األعظم -٣
 .)۲۲/۹۰بحار األنوار ( -٤



 ٥    افترایی در یک کتاب!!

ود: آن مسجد، ھمان مسجدی است که در بیت المقدس واقع است؟ فرم
 .مسجد کوفه از آن برتر است

د از گوی میاین سؤال مطرح است که آیا آنچه که عاملی اینجا  در
دیا اینکه شو میپایه محسوب  بی وسخنانھا  بدعت نظرشیعه ھا جزو

 است؟ ھا  آن استوار ودیدگاهای  عقیده
یم تا ببینیم که کن میھا مراجعه آن برای جواب این سؤال به تفاسیر

 !؟صی دارای چه جایگاھی استمسجد االق





 
 
 

 جایگاه مسجد االقصی در تفاسیر شیعه

 تفسیر صافی-۱
 آیه:  تفسیر در )فیض کاشانی( در تفسیر صافی تألیف

ِيٓ ٱُسۡبَ�َٰن ﴿ َّ�  ِ ٰى بَِعۡبِده َ�ۡ
َ
 لَۡمۡسِجدِ ٱإَِ�  ۡ�ََرامِ ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱَ�ۡٗ� ّمَِن  ۦأ

ۡقَصاٱ
َ
ِيٱ ۡ� ٓۚ إِنَّهُ  ۥلُِ�َِ�هُ  ۥَ�َٰرۡ�َنا َحۡوَ�ُ  �َّ ِميعُ ٱُهَو  ۥِمۡن َءاَ�ٰتَِنا  ﴾١ۡ�َِص�ُ ٱ لسَّ

 .]١[اإلسراء: 
ه بنده خود (محّمد پسر عبدالله) را کرا سزا است  یخدائ سیح و تقدیتسب 

ه کآنجا  برد، المقّدس) تیب( یبه مسجداالقص ه)کماز مسجدالحرام ( یدر شب
وچ کن یدر ا(م. تا یا ساخته )یو معنو یاز اقوات ماد(ت کَدور و بر آن را پربر

 )یعظمت و قدرت خداوند( یھا از نشانه یبرخ )یو آسمان ینیشبه زم یک
 از یگستره جھان و بخش یو با نشان دادن فراخ(م یانیخود را بدو بنما

م و با دل و جرأت یان برھانینیزمھای  رنج او را از بند دردھا و آن،ھای  شگفتی
گمان خداوند بس شنوا  یم). بیدان مبارزه حق و باطل روانه گردانیشتر به میب

  .)ماند یاز او نھان م یارکاز او پنھان و نه  ینه سخن( نا است.یو ب
مسجد االقصایی که در  میعظ کُملچنین آمده است: (یعنی به سوی 

 .١)دشو میکه دراخبار وروایات آشکار آسمان واقع شده است، چنان
 د: آور میبه دنبال سخن فوق این روایت را  و

                                           
 علمی.) مؤسسه چاپ ونشر ال٣/١٦٦تفسیر صافی تألیف فیض کاشانی ( -١
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ی عن الباقر«  لی السامءإفی املسجد احلرام فنظر  أنّه كان جالساً  ÷روی القمّ

ِيٓ ُسۡبَ�َٰن ﴿ ثم قال: لی الكعبة مرةً إو مرةً  ِ  ٱ�َّ ٰى بَِعۡبِده َ�ۡ
َ
 ٱلَۡمۡسِجدِ َ�ۡٗ� ّمَِن  ۦأ

قَۡصا ٱلَۡمۡسِجدِ إَِ�  ٱۡ�ََرامِ 
َ
ِي ٱۡ� ٓۚ إِنَّهُ  ۥلُِ�ِ�َهُ  ۥَ�َٰرۡ�َنا َحۡوَ�ُ  ٱ�َّ ُهَو  ۥمِۡن َءاَ�ٰتَِنا

ِميعُ   .﴾١ٱۡ�َِص�ُ  ٱلسَّ
قول يء يش يّ أفقال:  يل اجلُعفيثم التفت الی إسامع مرات ثالث كلذ كررو

لی إبه من املسجد احلرام  يرسأقولون: يقال:  ؟يا عراقية يهذه اآل هل العراق يفأ

شار أهذه، و لیإبه من هذه  يرسأقولون، ولكنّه يس كام يفقال: ل ت املقدس؛يب

 .١»نهام حرميلی السامء، وقال بإده يب
د که او در مسجد الحرام نشسته بود، کن میروایت  ÷قمی از امام باقر 

 ه را تالوت نمود:ین آیآسمان وسپس به کعبه نمود و انگاھی به 

ِيٓ ٱُسۡبَ�َٰن ﴿ َّ�  ِ ٰى بَِعۡبِده َ�ۡ
َ
 لَۡمۡسِجدِ ٱإَِ�  ۡ�ََرامِ ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱَ�ۡٗ� ّمَِن  ۦأ

ۡقَصاٱ
َ
ِيٱ ۡ� ِميعُ ٱُهَو  ۥِمۡن َءاَ�ٰتَِناۚٓ إِنَّهُ  ۥلُِ�َِ�هُ  ۥَ�َٰرۡ�َنا َحۡوَ�ُ  �َّ   .﴾١ۡ�َِص�ُ ٱ لسَّ

رد وگفت: کاین کار را سه بار تکرار نمود و سپس رو به اسماعیل ُجعفی 
ند: گوی میند؟ گفت: گوی میای عراقی! اھل عراق در مورد این آیه چه 

در حادثه اسراء از مسجد الحرام به بیت المقدس برده شد، گفت:  صپیامبر
 و باند بلکه از اینجا به آنجا برده شد گوی میھا  آن نه، چنین نیست که

  حرم است.ھا  آن به آسمان اشاره نمود و گفت: مابینھایش  دست

 

                                           
 ).۳/۱۶۶منبع سابق ( -١



 ٩    جایگاه مسجد االقصی در تفاسیر شیعه 

 تفسیر نور الثقلین -۲
در تفسیر نورالثقلین، تفسیرسوره اسراء را با ذکر روایات  ١(حویزی)

 د. کن میھا، این چنین آغاز آن گذشته و تأکید بر
د که گفت: در کن میروایت  ÷از سالم حناط از مردی از ابی عبدالله

که دارای فضیلت ھستند از او سؤال نمودم در جواب  یمورد مسجدھای
گفتم: مسجد االقصی چه جانم . صگفت: مسجد الحرام، و مسجد پیامبر

به سوی آن اسراء نمود،  صفدایت؟ گفت: آن در آسمان است و پیامبر
ند که آن مسجد ھمان بیت المقدس است؟ گفت: گوی میگفتم: مردم 

 .٢تر است)(مسجد کوفه از آن بر
د که گفت: خالد از حسن بن افزای میقول علی بن ابراھیم،  از (حویزی)

محبوب از محمد بن یسارازابی مالک ازدی از اسماعیل جعفی روایت نموده 
ای از  نیز در گوشه ÷که گفت: من در مسجدنشسته بودم وابو جعفر

کعبه سپس به  به آسمان نگریست و را بلند کرد و سر داشت و مسجدحضور
 گفت:  نگاه کرد و

ِيٓ ٱُسۡبَ�َٰن ﴿ َّ�  ِ ٰى بَِعۡبِده َ�ۡ
َ
 لَۡمۡسِجدِ ٱإَِ�  ۡ�ََرامِ ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱَ�ۡٗ� ّمَِن  ۦأ

ۡقَصاٱ
َ
ِيٱ ۡ� ٓۚ إِنَّهُ  ۥلُِ�َِ�هُ  ۥَ�َٰرۡ�َنا َحۡوَ�ُ  �َّ ِميعُ ٱُهَو  ۥِمۡن َءاَ�ٰتَِنا  ﴾١ۡ�َِص�ُ ٱ لسَّ

 .]١[اإلسراء: 
را  له)پسر عبدال محّمد(ه بنده خود کرا سزا است  یخدائس یح و تقدیتسب«

ه کآنجا  برد، المقّدس) تیب( یبه مسجداالقص ه)کم(از مسجدالحرام  یدر شب
وچ کن یدر ا(م. تا یا ساخته )یو معنو یاز اقوات ماد(ت کَدور و بر آن را پربر

                                           
 باشد. ھـ. می۱۱۱۲او عبدعلی بن جمعة العروسی حویزی، متوفای سال -1
) چاپ ۳/۹۷تفسیر نورالثقلین، عبدعلی حویزی، با تصحیح و شرح ھاشم محالتی ( -٢

 قم ایران. -ھـدار التفسیر ۱۴۲۴اول سال



 شیعه و بیت المقدس   ١٠

 )یعظمت و قدرت خداوند( یھا از نشانه یبرخ )یو آسمان ینیشبه زم یک
 از یگستره جھان و بخش یو با نشان دادن فراخ(م یانیخود را بدو بنما

م و با دل و جرأت یان برھانینیزمھای  رنج او را از بند دردھا و آن،ھای  شگفتی
گمان خداوند بس شنوا  یم). بیدان مبارزه حق و باطل روانه گردانیشتر به میب

  .»)ماند یو نھان ماز ا یارکاز او پنھان و نه  ینه سخن( نا است.یو ب
سه بار این آیه را تکرار نمود و سپس به من نگاه کرد وگفت: ای عراقی!  و

از  صند پیامبرگوی میند؟ گفتم: گوی میاھل عراق در مورد این آیه چه 
نه چنین نیست (به بیت المقدس، به اسراء برده شد، گفت:  مسجد الحرام

به آسمان اشاره ھایش  دست آنجا (و باند، بلکه از این جا، به گوی میھا  آن که
 .١، و گفت: و حرم مابین آن دو استنمود) به اسراء برده شد

 تفسیر عیاشی-۳
د که بر آن تأکید آور میعیاشی در تفسیر آیه اول سوره اسراء روایتی را 

 د: گوی میدارد که مسجد االقصی درآسمان قرار دارد، و 

 يقال: سألته عن املساجد الت ÷اهللابی عبد أعن سامل احلناط عن رجل عن «

، قلت: واملسجد االقصی صمسجد الرسول فقال املسجد احلرام، و هلا الفضل؟

إنّ الناس فقلت:  صه ارسی رسول اهللايالسامء، ال يف ذلك؟ قال: كجعلت فدا

 .!!٢»ت املقدس؟ فقال مسجد الكوفة افضل منهيقولون إنّه بي

                                           
 .)۳/۹۸تفسیر نور الثقلین ( -١
تفسیر عیاشی؛ تألیف محمد بن عیاش سلمی سمرقندی، با تحقیق ھاشم محالتی  -٢

 م مؤسسه چاپ اعلمی. ١٩٩١ھـ ١٤١١) چاپ اول سال٢/٣٠٢(



 ١١    جایگاه مسجد االقصی در تفاسیر شیعه 

روایت نموده که گفت:  ÷عبد الله ز سالم حناط ازمردی او ھم از ابیا«

سؤال نمودم در مورد مسجدھایی که دارای فضیلت  ÷عبدالله از ابی
گفتم:  صبیشتری ھستند، گفت: مسجد الحرام و مسجدالرسول

به  صچه، فدایت شوم؟ گفت: آن در آسمان است و پیامبر مسجداالقصی
ن بیت ند: مسجد االقصی ھماگوی میسوی آن اسراء نمود. گفتم: مردم 

  .گفت: مسجد کوفه از آن فضیلت بیشتری دارد!! المقدس است؟

 البرهان فی تفسیرالقرآن -۴
که در بیشتر و  -روایتی را بحرانی در تفسیر (البرھان فی تفسیر القرآن)

مھمترین تفسیرھای شیعه تکرار شده، و ھمچنین طباطبائی نیز در تفسیر 
آورده که (گمان او) به طور قطع دال بر این  -المیزان آن را ذکر نموده است

بی أعن سامل احلناط عن رجل عن «است که مسجداالقصی در آسمان است. 

فقال املسجد احلرام،  هلا الفضل؟ يقال: سألته عن املساجد الت ÷عبد اهللا

 يف ذلك؟ قال: كجعلت فدا قصیاملسجد األقلت: و صومسجد الرسول

ت املقدس؟ يقولون إنّه بيإنّ الناس فقلت:  صرسی رسول اهللاأه يلإالسامء، 

از سالم حناط از مردی او ھم از ابی عبد  .!!١»فضل منهأفقال مسجد الكوفة 

ابی عبد الله سؤال نمودم در مورد  روایت نموده که گفت: از ÷الله
مسجدھایی که دارای فضیلت بیشتری ھستند، گفت: مسجد الحرام و 

 گفتم: مسجد االقصی چه، فدایت شوم؟  صمسجد الرسول
به سوی آن اسراء نمود.گفتم:  صگفت: گفت: آن در آسمان است و پیامبر 

                                           
-ھـ۱۴۱۹)چاپ اول سال۴/۵۲۲تألیف: ھاشم بحرانی ( البرھان في تفسیر القرآن، -١

 م مؤسسه اعلمی. ۱۹۹۹



 شیعه و بیت المقدس   ١٢

کوفه  ند: مسجد االقصی در بیت المقدس است؟ گفت: مسجدگوی میمردم 
  .از آن فضیلت بیشتری دارد!

 بیان السعادة -۵
اقوال زیر را  )مقامات العبادة يان السعادة فیب(سلطان جنابذی در کتاب 

  د.دار میدر تفسیر آیه اول سوره اسراء گرد آوری و بیان 

ِيٓ ٱُسۡبَ�َٰن ﴿ َّ�  ِ ٰى بَِعۡبِده َ�ۡ
َ
 لَۡمۡسِجدِ ٱإَِ�  ۡ�ََرامِ ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱَ�ۡٗ� ّمَِن  ۦأ

ۡقَصاٱ
َ
 .]١[اإلسراء:  ﴾ۡ�
را  محّمد پسر عبداّلله)(ه بنده خود کرا سزاست  ییس خدایح و تقدیتسب  

  .برد المقّدس) تیب( یبه مسجداالقص ه)کم(از مسجدالحرام  یدر شب
یعنی مسجد الحرامی که در بیت المقدس است، یا به بیت المقدسی که 

بیت المعمور نیز مشھور است که مسجد در آسمان چھارم قرار دارد و به 
د در آسمان است، باش میملکوتی و واقعی آنکه  االقصی نمادی از آن است و

که مسجد الحرام نمادی از مسجد الحرامی است که حقیقتش در  ھمچنان
 .١)آسمان است

ِيٱ﴿ و   .]١[اإلسراء:  ﴾ۥَ�َٰرۡ�َنا َحۡوَ�ُ  �َّ
: (در واقع حوالی و دور و بر بیت المقدس، شام نماید میرا چنین تفسیر  

د که این دو (منطقه) از سایر بالد و شھرھا جدا و متمایز باش میو مصر 
 ند، و بیت المعمورباش میھای زیادی از ھرجنس  ند زیرا دارای نعمتباش می

                                           
محمد جنابذی، ملقب به سلطان  تألیف: سلطان بیان السعادة في مقامات العبادة، -١

 م مؤسسه اعلمی.۱۹۸۸-ھـ ۱۴۰۸) چاپ دوم سال۲/۴۳۱علی شاه (



 ١٣    جایگاه مسجد االقصی در تفاسیر شیعه 

که در آسمان چھارم است، مشخص است که حوالی و دور و برش دارای 
 .١)برکت بسیاری است

آنچه گذشت بر آن داللت دارد، که حدیثی که در بیشتر تفسیرھای شیعه 
به سوی آن به اسراء برده شد  صآمده در رابطه بامسجدی است که پیامبر

د و نامش مسجد االقصی، ھمنام باش میو آن در آسمان و در بیت المعمور 
 مسجدی است که در قدس قرار دارد!!

ھا  یگر از مراجع مورد اعتماد شیعهای د ھم اکنون به بیان و ذکر گوشه
در ھا  آنھای  دیدگاه بیشتر با معتقدات و یم تا خوانندگان محترمپرداز می

 .!شوند؟االقصی آشنا  مورد مسجد

                                           
 )۲/۴۳۱بیان السعادة ( -١





 
 
 

 مراجع شیعه جایگاه مسجد االقصی در

ی شیعه آمده با اقوال و سخنانی که در بارزترین و ھا کتابآنچه که در 
ھای آنان ذکر شده، تفاوتی ندارد، و ھم اکنون به بیان  مھمترین تفسیر

 یم.پرداز میی شیعه ھا کتابجایگاه مسجد االقصی در مھمترین و بارزترین 

 بحار األنوار -۱
 : دنمای میچنین ذکر  بحار األنوارمجلسی در 

فقال املسجد  هلا الفضل؟ يقال: سألته عن املساجد الت ÷عن ابی عبد اهللا«

ذلك ؟ قال: كجعلت فدا املسجد االقصی قلت: و صمسجد الرسول احلرام، و

إنّ الناس يقولون إنّه بيت املقدس؟ فقلت:  صرسی رسول اهللاأليه إالسامء،  يف

 .١»فضل منهأمسجد الكوفة  :فقال
نموده که او گفت: از ابی عبد الله سؤال  روایت ÷از ابی عبد الله 

نمودم در مورد مسجدھایی که دارای فضیلت بیشتری ھستند، گفت: مسجد 
گفتم: مسجد االقصی چه، فدایت شوم؟ گفت:  صالحرام و مسجد الرسول

به سوی آن اسراء نمود. گفتم: مردم  صآن در آسمان است و پیامبر
است؟ گفت: مسجد کوفه از آن ند: مسجد االقصی در بیت المقدس گوی می

  .فضیلت بیشتری دارد!!

                                           
 -ھـ١٤٠٣) چاپ سوم سال٩٧/٤٠٥بحار األنوار؛ تألیف: محمد باقر مجلسی ( -١

 م؛ دار احیاء التراث العربی.۱۹۸۳



 شیعه و بیت المقدس   ١٦

 منتهی اآلمال  -۲
قول مشھور این «در کتاب منتھی اآلمال، تألیف عباس قمی چنین آمده: 

است که مسجد االقصی، ھمان بیت المقدس است، اما از مجموع احادیث 
ت آید که مراد از آن، بی می اند چنین بر زیادی که در این زمینه وارد شده

المعموری است که در آسمان چھارم قرار دارد و دورترین مسجد ھم 
 .١»دباش می

 کامل الزیارات -۳
چنین آورده است: از  »کامل الزیارات«ه در کتاب یابن قولو

مردی پیش امیر المؤمنین آمد و «روایت است که گفت:  ÷عبدالله ابی
ایشان در مسجد کوفه بودند، گفت: درود و سالم و برکات خدا بر تو باد ای 
امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین ھم جواب سالم او را داد. آن مرد گفت: من 

م به مسجد االقصی بروم اما خواستم که پیش از عزیمت به آنجا به خواھ می
 ÷م و خدا حافظی بکنم، امیرالمؤمنینحضور شما بیایم و از شما سال

ی؟ گفت: فدایت شوم برای ثواب و فضیلت، رو میگفت: برای چه بدانجا 
ن، و در این مسجد کمصرف آن را  گفت: وسیله سواریت را بفروش و پول

نماز بخوان، زیرا ادای نماز فرض در این مسجد، حج مبرور است، و ادای 
مسافت دوازده میل از ھرطرف آن  نماز سنت در آن عمره مبرور است، و

مبارک است، و جھت راست آن دارای یمن و طرف چپش مبارک است و در 
ای از آب است که  ای از شیر و چشمه ای از روغن و چشمه وسط آن چشمه

ای از آب است که برای مؤمنان  برای مؤمنان شراب است، و نیز چشمه
رگرفت، و نسر و یغوث و وسیله پاکیزگی است، و حرکت کشتی نوح از آن س

                                           
 . ۷۰منتھی األمال تألیف: عباس قمی ص -١



 ١٧    جایگاه مسجد االقصی در مراجع شیعه 

اند، و ھفتاد پیامبر و ھفتاد وصی و جانشین در آنجا  یعوق نیز در آنجا بوده
م، و گفت: ھیچ باش میاند که من یکی از آن وصی و ولیھا  نماز خوانده
ای در آنجا دعا نکرده و طلب رفع مشکل ننموده مگر اینکه  مصیبت زده

 .١»مشکلش را رفع نموده استاش مستجاب گردیده و خداوند  خواسته

 عظمالصحیح من سیرة ا لرسول األ -۴
مقرر  )عظمرة الرسول األیح من سیالصح( (جعفر عاملی)در کتاب

که: مسجد االقصی، مسجدی است در آسمان و به حدیثی استناد  نماید می
لحاظ سند صحیح است و نه از لحاظ متن، و آن را به  کند که نه از می

 فرمود:  صد: پیامبرگوی میو  دھد مینسبت  صپیامبر

اهللا حممد  الّ إعلی العرش مكتوب: ال إله إذا  لی السامءإبی  يرسِ ملا اُ «

 .٢»÷دته بعيلّ يأاهللا،   رسول

ال إله  ھنگامی که به اسراء برده شدم دیدم که بر عرش نوشته شده بود:«

 .»÷دته بعيليالّ اهللا حممد رسول اهللا، اإ
الله وجود ندارد وپیامبر فرستاده او است که یعنی ھیچ معبودی جز 

 ،قصیالمسجد األ(و در کتاب  .تأیید و تقویت نمود ÷خداوند او را با علی
) برای تأویل و توجیه سخن خود چنین مسجد االقصی کجا است؟ )ین؟أ

ترین چیزھایی است که کلمه اقصی از لحاظ لغوی  د: این از سادهآور میدلیل 
به معنی دور است و بالغت قرآن کریم بھترین شاھد و دلیل بر این مدعا 

 د:فرمای میاست آنجا که 

                                           
)، و فروع الکافی ۳/۵۲۹، والوسائل(۹۷/۴۰۴۹، وبحار األنوار (۸۰ارات صکامل الزی -١

 ).۳/۴۹۱جعفر کلینی ( تألیف ابی
 ).۳/۱۰۱(الصحیح من سیرة الرسول األعظم  -٢



 شیعه و بیت المقدس   ١٨

ِيٓ ٱُسۡبَ�َٰن ﴿ َّ�  ِ ٰى بَِعۡبِده َ�ۡ
َ
 لَۡمۡسِجدِ ٱإَِ�  ۡ�ََرامِ ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱَ�ۡٗ� ّمَِن  ۦأ

ۡقَصاٱ
َ
ِيٱ ۡ� ٓۚ إِنَّهُ  ۥلُِ�َِ�هُ  ۥَ�َٰرۡ�َنا َحۡوَ�ُ  �َّ ِميعُ ٱُهَو  ۥِمۡن َءاَ�ٰتَِنا  ﴾١ۡ�َِص�ُ ٱ لسَّ

  .]١[اإلسراء: 
 له) را درمحّمد پسر عبدال(ه بنده خود کد را سز ییس خدایح و تقدیتسب  
ه ک المقّدس) برد، آنجا تیب( یه) به مسجداالقصکم(از مسجدالحرام ، یشب

وچ ک نی(درا تا م.یا ) ساختهیو معنو یاز اقوات ماد(ت کبر آن را پر وبر َدور
) یعظمت و قدرت خداوند( یھا از نشانه ی) برخیو آسمان ینیشبه زم یک

 از یگستره جھان و بخش یو با نشان دادن فراخ(م یانیخود را بدو بنما
م و با دل و یان برھانینیزمھای  رنج او را از بند دردھا و ،آنھای  شگفتی
گمان خداوند  یم). بیدان مبارزه حق و باطل روانه گردانیشتر به میبجرأت 

  .ماند) یاز او نھان م یارکاز او پنھان و نه  ینه سخن(نا است. یبس شنوا و ب
اسراء یعنی رفتن در شب خواه این رفتن به صورت افقی باشد یا به 
 صورت عمودی، و أقصی نیز به معنی دور و دوری است؛ پس بیت المقدس

بر فرض اینکه مسجد االقصی باشد، اگر چه از اھل حجاز دور است اما از 
اھل شام نزدیک است بر این اساس باید مسجد االقصی از ھرجھتی به 
صورت مساوی از ھمه مردم دور باشد، و ما با توجه به روایاتی که در این 

م زمینه بیان نمودیم برآن تأکید کردیم که مسجد االقصی در آسمان چھار
 .!!)در بیت المعمور قرار دارد

 افیالک -۵
و در روایت الکافی چنین آمده: به او گفتم: به من خبر رسیده که شما 

وز به وسیله آن به بیت ید که ھر شب و ردان میخدا را ھای  نام یکی از
گردید، گفت: مگر شما بیت المقدس  رسید و به خانه خود باز می المقدس می

م که در دان میشناسم و  من تنھا آن بیت المقدسی را میتم ید؟ گفدان میرا 



 ١٩    جایگاه مسجد االقصی در مراجع شیعه 

المقدس آن نیست، بلکه بیت المقدس ھمان  شام قرار دارد؟ گفت: نه بیت
ام  شنیده د؛ به او گفتم: اما آنچه که من تا به امروزباش می صخانه آل محمد

المقدس ھمان است (که در قدس قرار دارد)؛ گفت: نه آن  این است که بیت
 صو محمد ÷ب االنبیاء است، و تا فتره و مدت زمان بین عیسیمحاری

ند تا اینکه بالھا از جانب مشرکان و کینه توزی گفت میبدان حظیرة االنبیاء نیز 
و گرفتاری و خصومت از طرف شیاطین و اھریمنان به بار آمد و تغییر و 

فرماید:  میکه خداوند  را نقل نمودند، چنانھا  نام ھایی روی داد و آن تحوالت
 ظاھر وباطن برای آل محمد آشکار است:

نَزَل ﴿
َ
ٓ أ ا نُتۡم َوَءابَآؤُُ�م مَّ

َ
ٓ أ ۡيُتُموَها ۡسَمآءٞ َسمَّ

َ
ٓ أ ُ ٱإِۡن ِ�َ إِ�َّ بَِها ِمن  �َّ

 .]٢٣[النجم:  ﴾ُسۡلَ�ٍٰن� 
ه شما و ک ھستند )یمسم یبھائی  اسم و یمحتو یب(ھائی  نام فقطھا  این

بر ( یل و حجتیاند. ھرگز خداوند دل گذاشتهھا  آن خود) برش یپدرانتان (از پ
 .رده استکنازل ن ھا) صحت آن

 علل الشرایع -۶
و در کتاب علل الشرایع به اسناد از علی بن سالم از پدرش از ثابت بن 

 دینار روایت است: 

، أعن اهللا ÷بی طالبأ بن علی ابن نين علی بن احلسين العابديسألت ز«

لی السامء، إ صهيرسی بنبأ، قلت: فلم ذلكوصف بمكان، فقال: تعالی عن يهل 

 .١»ع خلقه..ئب صنعه وبدايها من عجايه ملكوت السموات، وما فيريقال: ل

                                           
م ۱۹۸۸-ھـ۱۴۰۸)چاپ اول سال۱/۱۶۰علل الشرایع، تألیف: محمدبابویه قمی ( -١

 لبنان.–مؤسسه اعلمی در بیروت 
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پرسیدم که آیا  ÷بن ابی طالباز زین العابدین علی ابن حسین ا
مکان دارد؟ گفت: خدا برتر از آن است. گفتم: پس چرا به  أخداوند

 اسراء نمود و او را به آسمان فرا خواند؟ گفت: برای اینکه ملکوتپیامبرش 
  آفرینش و نوآوریھای خلقت را به او نشان دھد.ھای  شگفتی وھا  آسمان

 الزیاراتالمصباح فی االدعیة والصلوات و -۷
 والصلوات و عیةداأل يالمصباح ف(در حاشیه دعای معراج در کتاب 

مده: (این دعا دارای ارزش زیاد و آتألیف تقی الدین کفعمی چنین  )اراتیالز
روایت نموده که  صآن را از پیامبر ÷ای است، امیرالمؤمنین جایگاه ویژه

 برده شدم، پی درپی خالصه آن چنین است: وقتی که به آسمان به اسراء
 مابینبریدم تا اینکه ھفتاد ھزار پرده را قطع و پاره کردم که  را میھا  حجاب
 .١)تا پرده به اندازه ھفتاد ھزار برابر فاصله مشرق و مغرب بودھردو 

 تفصیل وسائل الشیعه -۸
ل یتفص« در کتاب ھـ۱۱۰۴محمد پسرحسن حر عاملی متوفای سال

وجوب احرتام مكة ( در فصل »عةیل مسائل الشریعة إلی تحصیوسائل الش

ها، واإلمتام يف وكثرة الصالةنة والكوفة واستحباب سكناها، والصدقة هبا يواملد

                                           
والصلوات والزیارات واالحراز والمعوذات، تألیف تقی الدین المصباح فی األدعیه  -١

ھـکه حسین أعملی آن را تصحیح ۹۰۰ابراھیم بن علی عاملی کفعمی، متوفای سال
م، مؤسسه چاپ أعلمی ۲۰۰۳-ھـ۱۴۲۴چاپ دوم سال  ۳۶۳وآماده چاپ نموده ص

 در بیروت لبنان.
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که (مکه حرم  نماید که به گمان او، ھمچنان روایاتی را ذکر می ١)سفراً هبا

است، کوفه نیز حرم امیرالمؤمنین  صخداوند است، و مدینه حرم پیامبر
است، و ھرستمگری سوء قصد آن را بکند خداوند او را نابود و  ÷علی

 .)!!دھد میشکست 
 نیز آورده است:و روایات زیر را 

از محمد بن علی بن حسین در کتاب (معانی االخبار) از پدرش، از 
حسین بن یحی، از احمد بن محمد بن خالد، از ابی عبدالله رازی، از حسن 
بن علی بن ابی عثمان، از موسی بن ابی بکر، از ابی الحسن موسی بن جعفر، 

إّن اهللا اختار من « فرمود: صاز پدران و اجدادش روایت نموده که پیامبر
 :ر�عة، فقال عز وجّل أابل�ان 
ۡ�ُتونِ ٱوَ  ّ�ِ�ِ ٱوَ ﴿ ِم�ِ ٱ ۡ�ََ�ِ ٱَوَ�َٰذا  ٢َوُطورِ ِسينِ�َ  ١لزَّ

َ
 .]٣-١[التین:  ﴾٣ۡ�

ن شھر یو سوگند به ا   ن!ینیو سوگند به طور س   تون!یر و زیسوگند به انج«
 .»ه)!کن(میام

بر گزید: (تین: یعنی مدینه، زیتون: خداوند در میان شھرھا چھارشھر را 
یعنی بیت المقدس، وطورسنین: یعنی کوفه، ووھذا البلد االمین: یعنی 

 .٢مکه)
 فرمود: ÷روایت است که امیر المؤمنین ÷واز ابی جعفر

  .]٥٠[المؤمنون:  ﴾٥٠َوَءاَوۡ�َ�ُٰهَمآ إَِ�ٰ َرۡ�َو�ٖ ذَاِت قََرارٖ َوَمعِ�ٖ ﴿
  .داشت یت و آب جاریه آرامش و امنکم یردکپناھنده  یا و آن دو را به تپه

                                           
تألیف: محمد بن حسن حر عاملی  وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة،تفصیل  -١

الحیاء  †م، با تحقیق مؤسسه آل بیت۱۹۹۳-ھـ۱۴۱۳) چاپ اول ۱۴/۳۶۰(
 بیروت، لبنان. -التراث

 .)۱۴/۳۶۱( تفصیل وسائل الشیعة -٢



 شیعه و بیت المقدس   ٢٢

 .١ربوة: یعنی کوفه، والقرار: یعنی مسجد والمعین: یعنی فرات)

                                           
 .)۱۴/۳۶۲( تفصیل وسائل الشیعة -١



 
 
 

 ها فه بر سه مسجد ذکر شده، نزد شیعهبرتری مسجد کو

مسجد کوفه نزد شیعیان بر مسجداالقصی برتری دارد، عالوه بر اینکه 
الله  روایاتی ھم دارند دال بر اینکه مسجد کوفه بر ھمه مساجد به جز بیت

تقدم دارد، و مسجد کوفه سرزمینی است که خداوند آن را مبارک نموده!! و 
قبل از خلقت آدم، عبادتگاه فرشتگان بوده، و بعدًا ھم عبادتگاه آدم و ھمه 

ھای  ای از باغچه بران و اولیا و صدیقین بوده است!! و وسط آن باغچهپیام
شوند!! شگفت آورتر  بھشت است، و در روز قیامت مردم در آن حشر می

اینکه مسجد کوفه از جمله مسجدھایی است که برای زیارت آن باید بار سفر 
 .١بست و مھاجرت نمود!!

 د. کن میگاه را تأیید یشان آمده، این دیدھا کتابروایات زیر که در 
بار سفر تنھا برای سه « شیخ صدوق در کتاب الخصال روایت نموده که

 .٢»و مسجد کوفه صالله د: مسجدالحرام، مسجد رسولشو میمسجد بسته 
باز شیخ صدوق در کتاب خویش به نام من الیحضره الفقیه والخصال، با 

 گفتند:د که ایشان کن میروایت  ÷استناد از امیرالمؤمنین

                                           
و  به مقابله و قیام علیه ما شتافته -ای گمراه باطنی ھستند  طائفه –ھا نیز قادیانی -١

اند که مسجد االقصی در بیت المقدس  ھا معتقد دانند، آن قادیان ھند را مقدس می
سال  ۳ھا شماره نیست بلکه مسجد میرزا است در قادیان!!. در صحیفه فضل قادیانی

م آمده که) خداوند این سه مقام را مقدس نموده: مکه، مدینه، و قادیان. و این  ۱۹۳۵
نیز چنین آمده:  ۲۳خود بر گزیده است). و در شماره سه محل را برای تجلی و ظھور 

(مراد از مسجد الحرام به سوی مسجد االقصی که خداوند دور وبر آن را مبارک 
 گردانیده فمسجد قادیان است)!!.

  .۱۳۷کامل الزیرات، ص  -٢
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لی ثالثة مساجد: املسجد احلرام، ومسجد إ الإال تشد الرحال « 

 .١»، ومسجد الكوفةصاهللا رسول
سفر و مھاجرت تنھا برای زیارت سه مسجد درست است، مسجدالحرام، 

 ومسجد کوفه.، صمسجد پیامبر
ای  ای است به گونه ھا دارای جایگاه و ارزش ویژه نزد شیعه ٢مسجد کوفه

که مسجداالقصی، از آن جایگاه و ارزش برخوردار نیست این به نص احادیث 
نوشته شده و از جمله ھا  آن ی معتمد و مورد ثقهھا کتابو روایاتی که در 

 ند.باش میباطل موارد زیر ھای  روایت این

                                           
 )۳/۵۲۵الوسائل( -١
پس از جنگ قادسیه در  سمسجد کوفه را صحابی جلیل القدر سعد بن ابی وقاص -٢

ھا است در برابر  بنا نھاد؛ اما شگفت موقف شیعه سعھد خالفت حضرت عمر فاروق
نامند؛ در مقدمه البرھان،  و روایاتشان او را قارون امت می ھا این صحابی که در کتاب

آمده که: ابوالحسن عامری گفت: سعد بن ابی  ۲۸۰نوشته ابو الحسن عاملی ص
ت است؛ و این چیزی است که از سر باز زدن و تکبر او در عدم وقاص قارون این ام

 گردد!!. نمایان می ÷بیعت با امیر المؤمنین علی
اما در اینجا چند سرالی برای ما مطرح است: اگر بانی آن مسجد مرتد بوده پس چرا 

قدام به ھدم و ویرانی آن ننمود ھنگامی که به کوفه ا ÷خلیفه راشد حضرت علی
در حالی که آن وقت خودش خلیفه و حاکم مسلمانان بود؟!! و چرا به منتقل شد 

ھا سعدبن  کند که در آن نماز بخوانند در حالی که به گمان آن پیشوایانشان توصیه می
ھمه فضایل و برتری برای مسجدی  وقاص، قارون این امت!! مرتد بوده؟!! و چرا این

دیده، مگر جعفر صادق تأسیس گر ساست که به دستور امیر المؤمنین عمر
 است؟!!.گرد و غبار پراکنده  گوید: ھر عبادتی که بر اساس تقوی صورت نگیرد نمی



 ٢٥    ها  برتری مسجد کوفه بر سه مسجد ذکر شده، نزد شیعه

لکافی به استناد از خالد قالنسی روایت کلینی در کتاب خویش به نام ا

مسجد الكوفة  صالة يف«شنیدم که گفت:  ÷کند که گفت: از ابا عبدالله می

  .١»لف صالةأب
 .ادای یک نماز در مسجد کوفه برابر است با ھزار نماز در جاھای دیگر!!

شنیدم که  ÷و از حسان بن مھران روایت شده که گفت: از اباعبدالله
 فرمود: ÷امیرالمؤمنینگفت: 

دها جبار يريالكوفة حرمی ال  اهللا، و  نة حرم رسوليمكة حرم اهللا، واملد«

 .٢»اهللا  قصمه بحادثة إال
و کوفه حرم من است و  صمکه حرم خدا و مدینه حرم پیامبر

  سازد. می ھرستمگری سوء قصد آن را بکند خداوند او را شکست و نابود
 آمده:و در روایت دیگری چنین 

ها يف  وأنّ الصالةنياملؤمنريمأوحرم  صاهللا اهللا وحرم رسول  إنّ الكوفة حرم«

 .٣»مألف درهبوالدرهم  بألف صالة
است و یک  ÷و حرم امیرالمرمنین صکوفه حرم خدا و حرم پیامبر 

  .نماز در آن برابر است با ھزار نماز و یک درھم آنجا برابر است با ھزار درھم
 نیز چنین آمده است: و در جاھای دیگر

و  حرماً وهني املؤمريألمنة ويهو املدولرسوله حرماً وكة مإنّ هللا حرماً هو «

                                           
 ).۳/۵۴۷الوسائل( -١
 ).۱۴/۳۶۰تفصیل وسائل الشیعة ( -٢
 . ۷۴-۷۳کامل الزیارات ص -٣



 شیعه و بیت المقدس   ٢٦

من زارها  ةتسمی فاطم يمن ولد ه امرأةيستدفن ف ١ولنا حرماً وهو قمالكوفة، 

 .٢»وجبت له اجلنة
که مدینه  حرمی دارد صد که مکه است، و پیامبردار  میخداوند حر

که قم  حرمی داریمکه کوفه است و ما ھم  حرمی دارداست و امیرالمؤمنین 
د و زنی از فرزندان من در آنجا دفن خواھد شد که نامش فاطمه باش می

  گردد. می است، ھرکس او را زیارت کند بھشت برای او واجب

                                           
ھا و در ایران قرار دارد،  قم، با ضمه قاف شھری است مشھور ومقدس نزد شیعه -١

) و سبب مقدس ۴/۳۹۷ھمه شیعه امامیه ھستند (نگاه: معجم البلدان: ساکنان آنجا 
(امام ھفتم)  ÷دانستن قم از نظر شیعه وجود قبر فاطمه دختر موسی بن جعفر

 . وبه بعد ۱۶۲ھا در آنجا است، نگاه: عبد الرزاق الحسینی/ مشاھدالعتره: ازص آن
 .)۱۰۲/۲۶۷بحار األنوار( -٢



 
 
 

 تر است!!کربال از کعبه و مسجد االقصی بر

دارند که نه در کتاب خدا و نه در سنت  ھا اماکنی را مقدس می شیعه
ثابت نشده از جمله این اماکن، ھا  آن قداستی برایھیچگونه  صپیامبر

 ه گفت:، از ابی عبدالله روایت شده ک÷کربال است به خصوص قبر حسین

حجة، وإذا  ك فإهنا تكتب لني، فأت قرب احلسكأ ليتهيردت احلج ومل أذا إ«

 .١»عمرة ك فإهنا تكتب لني، فأت قرب احلسكأ ليتهيردت العمرة ومل أ
ھرگاه اراده حج نمودی اما برایت میسر نشد و امکان نداشت، به زیارت 

و ھرگاه قصد  شود قبر حسین برو چرا که با زیارت آن حجی برایت نوشته می
عمره نمودی و برایت میسر نشد، باز به زیارت قبر حسین برو زیرا که زیارت 

  ای رادارد. قبر او ثواب عمره
 خوانیم: می بحار األنوارو در 

لق اهللا أرض الكعبة خين أآمناً مباركاً قبل  حرماً  إختذ اهللا أرض كربال«

ها، فام زالت قبل يعل كوبارلف عام، وقدسها أن يحرماً بأربعة وعرش تّخذهايو

سة مباركة وال تزال ك  فضل أرض يفأعلها اهللا جيحتی  ذلكخلق اهللا اخللق مقدّ

 .٢»اجلنّة اءه يفيه أوليف سكنيفضل منزل ومسكن أاجلنة، و
خداوند بیست و چھار ھزار سال پیش از آنکه سرزمین کعبه را خلق کند  

آن را  امن و مبارک قرار داد، و و آن را حرم قرار دھد، سرزمین کربال را حرم

                                           
 ).۱۰/۳۳۲وسائل الشیعه ( -١
 .)۱۰۱/۱۰۷بحار األنوار ( -٢



 شیعه و بیت المقدس   ٢٨

ھا  مقدس گردانید و در آن برکت قرار داد، و قبل از خلق خالیق و آفریده
نیزآنجا مقدس و مبارک بوده و ھمواره مقدس و مبارک باقی خواھد ماند تا 

دھد و بھترین منزل و  اینکه خداوند آنجا را برترین زمین در بھشت قرار می
  .دھد میمسکنی است که اولیای خود را در بھشت در آن سکونت 

را  سرا به این عقیده رسانده که زیارت قبر حسینھا  آن بلکه غلو و افراط،
 دھند از ابی عبدالله روایت شده که گفت: الله ترجیح می بر زیارت و حج بیت

 ÷لف حجة مع القائمألف أكتب اهللا له  وم عرفةي نيمن زار قرب احلس«

 لف فرس يفأومحالن  لف نسمةأوعتق  صاهللا لف عمرة مع رسولألف أو

قالت املالئكة:  ق، آمن بموعدی، وياهللا وسامه اهللا عزوجل عبدی الصدّ  ليسب

 .١»اً يرض كروباأل ق زكاه اهللا من فوق عرشه، وسمی يفيفالن صد
کس در روز عرفه قبرحسین را زیارت کند خداوند ثواب ھزار ھزارحج ھر

د، و نیز ثواب نویس میرا برایش  صبا امام مھدی و ھزار ھزار عمره با پیامبر
آزاد نمودن ھزار نفر و بخشش و انفاق به اندازه بار ھزار اسب در راه خدا را 

د و نام مید، و خداوند او را بنده صّدیق و راستگوی خود نویس میبرایش 
گویند: فالن کس راستگو است و خداوند، در باالی عرش او  فرشتگان نیز می

  د.نام مین نیز او را گرامی و ارجمند را پاک و تزکیه نموده، و در زمی
نه اینکه ازحج بیشتر است، بلکه ھا  آن نزد سفضیلت زیارت قبر حسین

 آمده که زیارت قبر حسین:ھا  آن افضل و بھترین اعمال است، در روایات
ن مِ « برترین اعمال است، و در روایت دیگری: »عاملكون من األيفضل ما أ«

                                           
 .)۱۰/۳۶۰وسائل الشیعه ( -١



 ٢٩    کربال از کعبه و مسجد االقصی برتر است!! 

ترین  زیارت قبر حسین دوست داشتنی ١»نياحلس قربِ  ارتُ يز األعاملِ  أحبِ 
 اعمال نزد خداوند است.

ای از  مجلسی فصل خاصی را به این موضوع تخصیص داده و مجموعه
 .٢این روایات را درآن ذکر نموده است

و شیخ و پیشوایشان فیض کاشانی درحاشیه روایاتی که در باره فضایل 
(این برای کسی که خداوند او را امام گوید:  زیارت قبر حسین ذکر نموده، می

و زمین را بخاطر او خلق نموده ھا  آسمان و پیشوای مؤمنان قرارداده، و
د، و ریسمانی شو میاست، و او را راه، و چشم، و دلیل، و دری که از آن وارد 

زیاد  -که خدا و بندگانش از پیامبران و اولیا و صلحا را با ھم پیوند داده است
دیگری ھای  مزیت در آنجا قرار دارد نیزھا  آن عالوه بر اینکه قبر نیست، تازه

نیز دارد زیرا در واقع سفر برای زیارت قبر حسین، انفاق اموال، و برآورده 
ھا، و تجدید عھد نمودن آرزوھا، و دوری از وطن، و تحمل مشقت و ناراحتی

 .٣باشد و پیمان و حضور در انجام شعایر و ادای مناسک نیز می
ھا جزء کمی از فضایل مسجد کوفه و سرزمین کربال، از نظر شیعه این

ام، و  به دلیل پرھیز از اطاله کالم، ترک نمودهآن را  باشد و قسمت اعظم می
ی ھا کتابباشد، به  اگر کسی خواھان اطالعات بیشتری در این زمینه می

 ھا و اخبار آنان مراجعه نماید. فقھی امامیه و زیارت نامه
ار به ذم را وادھا  آن با بنی امیه،  بدون شک، دشمنی و کینه توزی شیعه

دادن آنچه که بنی امیه بدان اقدام نمودند مانند و نکوھش و کم ارزش جلوه
ھای  روش المقدس به تجدید بنای مسجداالقصی و تعمیر و بازسازی بیت

                                           
 ).۱۰۱/۴۹، بحار األنوار(۱۴۶کامل الزیارات ص -١

 ).۱۰۱/۴۹بحار األنوار( ،من أفضل األعامل) ÷(باب أن زيارتهاین فصل تحت عنوان:  -٢
 .)۸/۲۲۴الوافی، جلد دوم ( -٣



 شیعه و بیت المقدس   ٣٠

ترین از بارزترین و مھم -امیه دشمنی بابنی-جدید، نموده است و این 
عواملی بوده که جایگاه مسجداالقصی را از دیدگاه شیعه کم ارزش نموده 

ای که آن جاھا را  است و به اماکن و جاھای دیگر ارزش قایل شوند به گونه
یش دھند، تا جایی که غلو و بیشتر از مسجداالقصی ارج بنھند و برتر

ر سه مسجدی ای رسیده که اماکن مقدسه خود را ب به درجهھا  آن گری افراط
د (مسجدالحرام و مسجدالنبی و شو میبسته ھا  آن که بار سفر برای زیارت

دھند. و بدین ترتیب به پاشیدن سّم در دل اھل  مسجداالقصی) ترجیح می
و پافشاری و اصرار بر ایجاد شک ھا  آن سنت و جماعت و توھین به مقدسات

یل و گمان در خصوص ھرآنچه که درکتاب و سنت راجع به فضا
 .اند!! مسجداالقصی آمده است، اقدام نموده

جایگاه و ارزش داشته باشد در حالی که ھا  آن المقدس از نظر چگونه بیت
آن را آزاد نمود و  /ایوبی الدین را فتح کرده.و صالح آن سعمر فاروق

 .بدین ترتیب گھواره پرورش علم و علما و تمدن گردید؟!!
موقف علمای شیعه در برابر جایگاه گوییم:  میھا  این با وجود تمام

در زمین قرار دارد یا در آسمان، جّدًا با آنکه  مسجداالقصی و ھمچنین مکان
ھا  آن مواجه است. زیرا بعضی ازھا  آن اشکال در روایات و اضطراب در

گویند که مسجداالقصی در فلسطین واقع شده و فضایل آن را نیز بر  می
، و حلی در کتاب »الخالف«تاب اند؛ مانند: طوسی در ک شمرده

، و...اما در ھر صورت الفقھاء ةتذکرو ھمچنین در کتاب ( »حکاماأل تحریر«
جمھور علمای شیعه اتفاق نظر دارند بر اینکه مسجد کوفه از مسجداالقصی 

 .١تراست برتر و با فضیلت
                                           

ھا با  ھا است و آن آنکنند که قدس قضیه مھم واساسی  با وجود این شایعه می -١
ھا ھستند که جنگ درراه آزاد  مستضعفین وستم دیدگان ھستند، وبه گمان خود آن

کنند!! و برای یاری وکمک به فلسطین روزی را به  سازی مسجد االقصی رارھبری می



 ٣١    کربال از کعبه و مسجد االقصی برتر است!! 

 

                                                                                           
نام(روز قدس)تخصیص داده وبرای آزاد سازی اقصی نیز لشکری را به نام (لشکر 

ای را به نام (شبکه قدس) وراھی  گذاری نموده اند، وشبکه قدس) و (سپاه قدس) نام
اند  نام نھاده-راھی است بین عراق وافغانستان  -را به نام (راھی به سوی قدس) 

 کنند!!. !!وما نیز پیوسته منتظریم که ببینیم کی خون اسبی را نثارراه فلستین می





 
 
 

 گفتار شیعیان معاصر در خصوص جایگاه مسجداالقصی

ارزش جلوه دادن جایگاه  بی اقوال و تصریحات شیعیان در خصوص
ای که  مسجداالقصی و ارج نھادن و اھمیت بخشیدن به مقدسات خود بگونه

ھا  آن تاز مسجدھایی که دارای اھمیت واقعی ھستند و زیاریک  ھیچ به
ھایی از آن  اند.که به نمونه بوده است، اھمیت نداده صمورد سفارش پیامبر

 کنیم: اشاره می

 کربال را قبل از قدس آزاد سازید!!
به نام (المنبر) که  ١ھای مجله شیعی در سر فصل و تیتر یکی از شماره

با خط درشت نوشته شده بود: (قبل از قدس، کربال را آزاد سازید) چنین 
 آمده:
ترین جای روی  ترین و شریف ر واقع کربال با نص سخنان معصومین مقدسد

زیرا ارزش و قداست خود را با در آغوش  -حتی از مکه و مدینه -زمین است 
 صالله ونبھای خدا و پاره تن رسولگرفتن و در خود جای دادن تن مبارک خ

، کسی که خون پاکش با ذرات خاک این سرزمین ÷الحسین امام ابی عبدالله

                                           
ی به مدیریت (یاسر حبیب) مجله المنبر به صورت ماھانه از طرف ھیئت خادمان مھد -١

شد، و چاپ و انتشار این مجله از ماه دسامبر  وسردبیری یوسف عبد الھادی صادر می
م ادامه داشت تا اینکه در ھمان سال حکومت ۲۰۰۴م شروع و تا سال ۱۹۹۹سال 

کویت دستور تعطیل نمودن فعالیت آن ھیئت را صادر نمود و دست اندرکاران آن 
دیدند، و یاسر حبیب به جرم دشنام و بدگوئی اصحاب تحویل نائب حکومت گر

 ھا:  در کویت زندانی شد. آدرس انترنتی آن، صپیامبر
www.14masom.com/menbar 



 شیعه و بیت المقدس   ٣٤

آمیخته شد، بدست آورده و به سبب آن، از شرف و جایگاھی برخوردار شده که 
و ھا  دل کعبه آزادگان و جای تمایلآنجا  جایگاھی باالتر از آن وجود ندارد، زیرا

 قصد نیازمندان و فقیران است.محبت دوستان و م
د: (با وجود تمام شرف و ارزشی که قدس از آن افزای میاین نویسنده 

تر از جایگاه کربال است، پس قدس  برخوردار است باز جایگاه آن پایین
االسود نیز مانند حسین نیست، و مسجد ھم  ھمچون کربال نیست و حجر

ای اساسی نیست بلکه  قضیهمانند حرم نیست....و در واقع مسئله قدس 
ی مھم و اساسی، قضیه کربال است...و ما باید پیش از آزادسازی قدس  قضیه

و از آنجا به فلسطین برویم و این نور و  ١به فکر آزادی و رھایی کربال باشیم
 ھدایت را از فلسطین نیز به سایر کشورھا منتقل نمائیم...

رد قدس به دست این امت و قبًال ھم برایمان روشن شد که امکان ندا
 .!!)بازگردند ÷و علی صبازگردد مگر وقتی که امت به سوی محمد

بازگردید. .قدس با  ÷و علی صبه سوی محمد«افزاید:  و در ادامه می
گردد...و پیش از ھر چیز کربال را آزاد سازید  مھدی به سوی شما باز می

 .»٢سپس به فکرقدس و جاھای دیگر باشید

 بر قدس، در شعر ابن معصوم!! فضل وبرتری نجف
ابن معصوم شیعه مذھب اشعار خود را به یاری و نصرت مذھبش 

، وھنگامی که به ٣)سالفة العصر(به نام  تخصیص داده و آشکارا در کتابش

                                           
در آن وقت کربال و قدس تحت سلطه وحاکمیت بعث نظامی بودند، واین مقاله قبل از  -١

 سقوط بغداد توسط اشغالگران آمریکائی نوشته شده است.
 م.۲۰۰۲مارس -ھـ۱۴۲۳، محرم۲۳المنبر، شمارهمجله  -٢
، تألیف ابن معصوم حسینی؛ سالفة العصر فی محاسن الشعراء بکل مصرمنبع:  -٣

 ھـ.۱۱۱۹متوفای سال



 ٣٥    عیان معاصر در خصوص جایگاه مسجد االقصیگفتار شی

د، شعری را سروده که در آن، نجف را بر مسجد االقصی رو میزیارت نجف 
 گوید: ترجیح و برتری داده و می

 املشـــــهد األقـــــدساصـــــاح هـــــذا ي
 

  واألنفــــــسنيقــــــرت بــــــه األعــــــ 
 

ــــــا ــــــت لن  والنجـــــــف األرشف بان
 

 أعالمـــــــــــــه واملعهـــــــــــــداألنفس 
 

ـــــــة الب ـــــــديوالقب  رشقتأضــــــــاء ق
 

ـــــدسي   نجـــــاب عـــــن آللئهـــــا احلن
 

ـــــــل فضـــــــلهايحرضـــــــةقدس مل   ن
 

ــــــدس  ــــــی وال املق  ال املسجداألقص
 

ای صاحب این بارگاه بسیار پاک و مبارک که چشم و دل با آن روشن و 
 گردند. بینا می

ھایش  تابناک و مناره ۀو ای نجف بزرگوار و شریف آشکار شد برای ما چھر
 .ھا و جایگاه جان

 شب تار روشن شدھایش  درخشش و قبه سفید برافروخت و از
 رسند نمی المقدس به پای فضیلت تو قدس بزرگوار و مسجداالقصای بیت

 است تر آزاد نمودن قبه سامراء از آزاد سازی قدس مهم
(یاسر حبیب) شیعه مذھب کویتی در گزارشی که در لندن پس از حادثه 

 د:گوی میمنفجرنمودن قبه سامرا در عراق، ارائه داد.در شرح و تحلیل آن 
حرم عسکری شریف و مقدس غصب شده ھنوز ھم در دست چپاول 

 †ھا بر روی جسد امامان معصوم ما گردد و ویرانه گران است و تخریب می
قی است اما کسی نیست که این آثار مخروبه و ویرانه را دور اندازد، ھنوز با

است باید از  -اھل سنت –ھا  ناصبی این حرم که تا این لحظه ھم در دست
آزاد و بازگردانده شود، اھمیت بازگرداندن این حرم از اھمیت ھا  آن دست

!! تر است آزاد سازی قدس بیشتر است، آری آزاد سازی آن نزد خدا بزرگ
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جسد امام معصوم از قطعه سنگی به نام صخره بسیار ارجمندتراست حتی 
 .١ھم، روی آن عروج نموده باشد صااگر پیامبرخد

 ها از قدس اهمیت و جایگاه بیشتری دارند سامراء و بقیع غرقد نزد شیعه
گران شیعه اھتمام و توجه سیاست مداران خود، به قدس  برخی از دعوت

قرار داده و آن را از مقاصد و اھداف سیاسی به حساب  را تقبیح و مورد نقد
جای اختالف بزرگی است و این ھا  آن آورند زیرا جایگاه قدس نزد علمایان می

ھا  آن به وضوح نمایان است...توجه و اھتمامھا  آن واقعیت از شرح و نصوص
 به قدس جنبه سیاسی دارد نه جنبه اعتقادی!!.

ان باید بیشتر به سرزمین مقدس (سامراء مسلمان(د نویس مییاسر حبیب 
و بقیع غرقد) توجه داشته باشند] زیرا شرف و ارزش آن بسیار زیادتر از 

شوند، این ھمه  المقدس است، بلکه اصوال با ھم مقایسه نمی جایگاه بیت
دھند  المقدس اھمیت می حرکات و احزاب شیعه روی چه اساسی به بیت

است؟! نه ھرگز چنین نیست! ما اگرچه به گویی که مسئله نخست و مھم ما 
دھیم اما باید بر اساس میزان شرعی اولویت را  شریف اھمیت می قضیه قدس

به قضیه سامرا مقدس و قبرستان غرقد بدھیم و در درجه دوم به قدس و 
 جاھای دیگر توجه داشته باشیم. باید سامرا و قبرستان غرقد را از دست

دس را از دست یھود رستگار کنیم، بسیارجای آزاد سازیم سپس قھا  ناصبی
 .٢اند؟!! تعجب است چرا شیعیان مؤمن از این مسئله غافل

                                           
 www.haqeea.comنص وتصویر این گزارش در سایت الحقیقة سایت الحقیقة  -١

 است. ) موجود .www.d - sunnah.netالدفاع عن السنة/وھمچنین روی سایت (
 www.mezan.net/vb/archiye/index.php?t – 389htmlسایت المیزان:  -٢
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های ایجاد شک و تردید نسبت به جایگاه  های (یاحسین) کانون کانون
 اقصی 

(یا حسین) روی انترنت سؤاالتی را در خصوص ھای  کانون در یکی از
مکان مسجداالقصی به عنوان موضوعی اختالفی که مورد بحث و مناقشه 
است، طرح نموده که عنوان آن چنین است: مسجداالقصی در کجا واقع شده 
است؟! و شرح سؤال را چنین بیان نموده: آیا بیت المقدسی که ھم اکنون در 

 د: فرمای میقصی است که خداوند درمورد آن فلسطین است ھمان مسجداال

ِيٓ ٱُسۡبَ�َٰن ﴿ َّ�  ِ ٰى بَِعۡبِده َ�ۡ
َ
 لَۡمۡسِجدِ ٱإَِ�  ۡ�ََرامِ ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱَ�ۡٗ� ّمَِن  ۦأ

ۡقَصاٱ
َ
ِيٱ ۡ� ٓۚ إِنَّهُ  ۥلُِ�َِ�هُ  ۥَ�َٰرۡ�َنا َحۡوَ�ُ  �َّ ِميعُ ٱُهَو  ۥِمۡن َءاَ�ٰتَِنا  ﴾١ۡ�َِص�ُ ٱ لسَّ

 .]١[اإلسراء: 
ه بنده خود (محّمد پسر عبداّلله) را کرا سزاست  یس خدائیح و تقدیتسب 

ه کالمقّدس) برد، آنجا  تیب( یه) به مسجداالقصکم(از مسجدالحرام  یدر شب
وچ کن یدر ا(م. تا یا ) ساختهیو معنو یاز اقوات ماد(ت کبر َدور و بر آن را پر

) یعظمت و قدرت خداوند( یھا از نشانه ی) برخیو آسمان ینیشبه زم یک
 از یگستره جھان و بخش یم (و با نشان دادن فراخیانیخود را بدو بنما

م و با دل و یان برھانینیزمھای  رنج آن، او را از بند دردھا وھای  شگفتی
گمان خداوند  یم). بیدان مبارزه حق و باطل روانه گردانیشتر به میجرأت ب

  .ماند) یاز او نھان م یارکاز او پنھان و نه  ینه سخن(نا است. یبس شنوا و ب
 ھای این سؤال چنین آمده: درجواب و مناقشه

(باید مالحظه نمود، مسجداالقصایی که در  ١گوید: میھا  آن یکی از
فلسطین واقع است، در روایات اھل بیت اساس و حقیقتی ندارد بلکه 

                                           
ھا حکمی را  کنم که بر اساس آن ھا را بدان خاطر ذکر نمی من این شرح و تعلیق -١

ھا در مورد  ام که مردم بدانند آن ھا را ذکر نموده صادر نمایم بلکه بدین منظور آن
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ن شخص ادعا مسجداالقصای واقعی آن است که در آسمان قرار دارد، ای
مقدس است، و بسیاری از فضایلی که ھا  یھودی کند که این صخره تنھا نزد می

(مسجد کوفه) است. یھودیان آن را  ÷در اصل برای مسجد امیرالمؤمنین
 .اند)!! است، قرار دادهھا  آن تبدیل و تحریف نموده و برای اقصای خود که قبله

ھای  بدعت از«نوشته که ارزش و جایگاه مسجداالقصی: ھا  آن یکی دیگر از
 .!!»ندنمای میباشد که اھل سنت از آن محافظت و بدان عمل  یھود می

اھمیت دادن به مسجداالقصی و حکم «که:  دھد مییکی دیگر توضیح 
شرعی در مورد فلسطین و مقدسات آن بدان خاطر نیست که مسجداالقصی 

قدس باشد بلکه از این لحاظ است که مرجع الم ھمان بیت المعمور یا بیت
تقلید ما، بدان فتوا داده است و مسلم است که تقلید از آن بر ما واجب است 

چه مرجع تقلید فتوا دھد و بر ما واجب گرداند که مسئله  و اگر چنان
 ممکن از ۀفلسطین را نگھداری کنیم و اھل آنجا را یاری دھیم و با ھر وسیل

این کار بر ما واجب خواھد شد و چنان خواھیم کرد اگرچه  دفاع کنیم،ھا  آن
ھیچگونه  المقدس ھم نباشد و حتی اگر در فلسطین مسجداالقصی، بیت

 .!!»نشان و عالمتی از مکانھای مقدس اسالمی وجود نداشته باشد
المقدسی که  اگر بیت«د: نویس میای دیگر (در این مناقشه)  شرکت کننده

ھیچگونه  †تا این درجه اھمیت دارد، چرا اھل بیتدرفلسطین قرار دارد 
مسجد کوفه را خیلی از ھا  آن اند بلکه برعکس مدح و ستایشی از آن نکرده

 .»اند تردانسته آن مھم

                                                                                           
ھای آزاد چه چیزھای را  کنند و در تریبون می مسجد االقصی و جایگاه آن چگونه فکر

 نویسند. در مورد آن می
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کار بیگانه  ھای سازش به گواھی شیعه(: ١دنویس میھا  آن یکی دیگر از
ه است، مسجد قدس را بنا نھاد ٣غاصب دوم ٢گمراه دیگرھای  گروه پرست و

 ٥الدین ایوبی وجود دارد که خراب ٤بزرگ و محکمیھای  چوب آنجا و در
ه، اما با کمال تأسف کسانی گفت میمفت و گزاف را ھای  حرف روی آن

شوند و برای آزادی آن فعالیت  ھا که برای آن ناراحت می ھستند از شیعه
گریه ند کن میکنار مسجداالقصی را حفر ھا  یھودی کنند و از اینکه می
 ند.نمای می

اما ظاھرًا  داند. خدا بھتر می(یکی دیگر در وبالگ خود نوشته است: 
مسجداالقصی آن مسجدی نیست که در فلسطین قرار دارد، زیرا اگر آن 

دادند و  داشت، به طور قطع اھل بیت به ما خبر می مسجد چنان اھمیتی می
سایر اماکن مقدسه به که نسبت به  دادند چنان ما را به زیارت آن دستور می

برویم، و خردمند کسی است که در این ھا  آن اند که به زیارت ما دستورداده
 .مسائل دقت کند تا در شبھات واقع نشود)!!

راجع به جایگاه مسجداالقصی این چنین اعتقادی را دارند که ھا  آن آری
 .گردد!! ھایشان آشکار می ھا و تحلیل و مناقشه در نوشته

                                           
 www.yahosein.comآدرس کانون ھای یاحسین روی شبکه جھانی انترنت. -١
ھا خالفت را از علی بن ابی  است که به گمان آن سمنظورش عمر بن خطاب -٢

 غصب نموده است. سطالب
 است. سمنظورش خلیفه دوم عمر بن خطاب -٣
 است. /منظورش منبر صالح الدین ایوبی  -٤
دھند، این رافضی کثیف  صالح الدین ایوبی که تمام امت به بزرگواری آن گواھی می -٥

نماید در انتقام اینکه ایشان در ریشه کن کردن و  آن را به خراب الدین متھم می
 برطرف نمودن دولت فاطمیه باطنی نقش مھم وقابل توجھی داشتند.





 
 
 

 های یهود مسجداالقصی در نوشته

ھای  روش ارزش جلوه دادن مسجداالقصی از ھا برای نقض و بییھودی
ھای گوناگونی شک و تردید را در  کنند و با اسلوب متعددی استفاده می

کنند و ھمواره  اھمیت آن در دل مسلمانان ایجاد میخصوص جایگاه و 
ھا و تحقیقات خود بر این نکته  توز یھودی، در مباحث و نوشته محققین کینه

 کنند که قداست شھر قدس با شک و تردید آمیخته است و با تأکید می
خواھند با حقایق اسالم و مقدسات آن توھین نمایند  گوناگونی میھای  روش

 جایگاه آن در دل مسلمانان بکاھند.و از ارزش و 
ھای قرآن است که در مورد  ھا، تأویل آیهبارزترین و آشکارترین این تالش

اند، و ھمچنین ایجاد شک و تردید در  فضل و ارزش مسجداالقصی نازل شده
اجماع و اتفاق ھا  آن که ھمه علمای اھل سنت بر صحت صاحادیث پیامبر

 دارند.
کنند که مسجداالقصی در آسمان است!! و  فکر میھا به گمان خود آن

مسجد قدس آن نیست که نزد مسلمانان معروف و مشھوراست!! و کلمه 
اقصی بیانگر این است که آن مسجد، مسجدی آسمانی است، و 

 .مسجداالقصی یعنی مسجدباال!!
اند که  گم شده خود را در روایات و اقوال و اخباری یافتهھا  آن آری

ند که، مسجداالقصی در آسمان نمای میشیعه ذکر شده و مقرر  یھا کتابدر
 .است و آن مسجدی که در قدس است تنھا نامش مشابه نام آن است!!

که تصریح دارند بر اینکه مسجداالقصی در ھا  آن ھای اینک بعضی از نوشته
 آسمان است:
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 ماده قدس از دیدگاه بوهل
 یکنوشته ) (encyclopacdia of islam )دائرة المعارف اسالمی(در 

 al –kuds در ترجمه و معنای کلمه Buhl f١مرد یھودی به نام (بوھل)
 چنین آمده است: 

 .نیز مسجداالقصی را در آسمان دانسته باشد!! صچه بسا پیامبرخدا
ھم از  صشایدپیامبرخداحضرت محمد«که:  دھد میپس از آن ترجیح 

دانست که مسجداالقصایی که در آیه کریمه ذکرشده است،  ھمان ابتدا می
المقدس  مکانی است در آسمان، نه آن مسجدی که بعدھا درشھر بیت

 .»٢ساخته شد

 إسحق حسون
اسحق حسون محقق یھودی و عضو انجمن تحقیات آسیا و آفریقا در 

یت المقدس، نوشته: دانشگاه عبریه، در مقدمه تحقیقاتش بر کتاب فضائل ب
 معروف و مشھور است که: دگوی میابی بکرمحمد بن احمد واسطی، 

 المقدس قائل نیستند و از شیعه ھیچ جایگاه و ارزشی برای بیتھایی  گروه
 .٣نددان میبر سایر مساجد برتر نآن را 

د که در کن میو برای اثبات ادعای خود به مجموعه احادیثی استدالل 
اند و  ، نوشته قندوزی آمده»ینابیع المودة« و» مجلسی األنواربحار « کتاب

                                           
 المعارف اسالمی نوشته است!!. ةمستشرق یھودی ماده قدس را در دائربوھل:  -١
تألیف: دکتور محمود  فضائل بیت المقدس في مخطوطات عربیة قدیمة،کتاب:  -٢

ھای عربی (سازمان تربیت  ، دانشگاه اردن، نشر پژوھشگاه آثار ونوشته۴۷ابراھیم، ص
 م. ۱۹۸۵و علوم وفرھنگ وابسته به عرب) چاپ اول سال 

با تحقیق اسحق حسون، انجمن  ۳۵فضائل بیت المقدس، نوشته ابوبکر واسطی ص -٣
 دانشگاه عبریه، قدس. -ھای آسیا و آفریقا  پژوھش
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ای که ضمیمه کتاب آقای حسون است چنین آمده است: علمایان  درنوشته
اسالمی اتفاق نظر ندارند بر اینکه مسجداالقصی ھمان مسجد قدس است، 

ند که آن، مسجدی است در آسمان که دقیق روی گوی میھا  آن زیرا بعضی از
 .١مکه قرار داردقدس یا 

د میان قدس آسمانی و قدس زمینی فرق و تفاوت خواھ میو بدین ترتیب 
 .بیاندازند!!

 حوا التسروس یافه
مطلبی نوشته که در آن تأکید نموده که بااندک  ٢(حوا التسروس یافه)

که مسجدی که درآن ذکر شده،  دشو میتأملی درآیه اول سوره اسراء، روشن 
و آسمانی!! و ھرگز منظور، از آن مسجدی نیست  مسجدی است بسیار دور

 .که در زمان امویھادر قدس بنا نھاده شد!!
بخشد که  می ای تقویت و استحکام التسروس نظریه خود را با مقاله

آن را در ھمین موضوع نوشته است و در آن تأکید » جوزیف ھوروفیتش«
نموده که مسجد مورد اشاره آیه اول سوره اسراء، مسجدی است که درقدس 

ما باید اقوال مفسرین قدیم را درک «گوید:  (آسمان باال) واقع است، و می
سجداالقصی، اجماع و اتفاق رأی دارند بر اینکه معنی مھا  آن کنیم زیرا

از مسجداالقصی، قدس ھا  آن المقدس است، پس بنابر این رأی، منظور بیت
باال و آسمانی بوده اما کلمات و اصطالحات به مرور زمان دچار اختالط و 

اند و از این کلمات چنین تفسیر و برداشت  دگرگونی و تغیر و تبدیل شده

                                           
 . ۴۱تألیف دکتور محمودابراھیم، صفضائل بیت المقدس في مخطوطات عربیة قدیمة،  -١
ای متعلق حوا التسروس یافه) محقق مستشرق یھودی، متخصص درتحقیقات وپژوھشھ( -٢

  به تاریخ قدس. که چند مبحثی را به مؤسسه (یستحاق بن تسفی) تقدیم نموده است،
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اکنون در  شده که منظور از مسجداالقصی ھمان مسجدی است که ھم
 .١»قدس موجود است

 یهود الیطانی
ای را در (یدیعوت أحرونوت)  مقاله ٢»یھود الیطانی«نویسنده مشھور 

) (جنگ فکری در مورد معرکة ذھنیة حول مسجداالقصیتحت عنوان (
مسجد االقصی)، نوشته، و در آن شک نموده که مسجد االقصای مورد 

قدس واقع است، و این اجماع مسلمانان، ھمان مسجدی باشد که در 
افزاید: حقیقت این است که درتفسیرھای اسالمی از  نویسنده می

 آید که آن مسجد، در مناطق دیگری، از جمله مسجداالقصی چنان بر می
 .٣مدینه منوره واقع باشد!!ھای  نزدیکی

 ).kester M.J( کستر
 ۀچنین نوشته است: میان مسلمانان جدل ومناقش ٤و ھمچنین (کستر)

 .٥شدیدی راجع به افضلیت مسجد االقصی وجود دارد

                                           
چاپ وانتشار  ۳۹نوشته: أمنون کوھین، ص القدس دراسات في تاریخ المدینة؛ -١

 یادیتسحاق بن تسفی.
 روزنامه نگار، در روزنامه یدیعوت أحرنوت عبری. نویسنده و -٢
 م.۳/۳/۲۰۰۵یدیعوتأحرنوت -٣
ھای آسیا  اکادیمی ومحقق یھودی، که در اصل بلژیکی است، او عضو انجمن پژوھش -٤

ھای متعددی در زمینه بحث باشد، او وآفریقا، در دانشگاه عبری در قدس اشغالی می
تاریخ قدس دارد که خالی از شک وگمان نسبت به جایگاه مسجد االقصی نیست، 

 ھای عبری. ر شده در دانشگاهھمانند وھمدستانش درلشکر پروفیسورھای اجی
 . ۴۰ھای عربی قدیمی ص فضائل بیت المقدس در نوشته -٥
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و برای ایجاد شک و تردید نسبت به جایگاه قدس در میان مسلمانان با 
د، استمداد شو مینسبت داده   تعدادی از احادیث که روایتشان به شیعه

 .١نموده است
جھت ایجاد ھا  یھودی ھایی است که به قلم ای از دریای نوشته ھا قطرهاین
المقدس و مسجداالقصی و اھتمام  و تردید نسبت به برتری و افضلیت بیتشک 

در شریعت اسالمی، به رشته تحریر در آمده، ھا  آن مسلمانان به آنھا، و نیز جایگاه
 .٢تأکید دارند که مسجداالقصی در آسمان است!!ھا  آن و به ھمین منظور

                                           
 .۴۰ھای عربی قدیمی ص فضائل بیت المقدس در نوشته -١
گاھی بیشتر دراین زمینه به منابع زیر مراجعه نمایید. کتاب: فضائل بیت  -٢ برای آ

یم، دانشگاه اردن، المقدس فی مخطوطات عربیة قدیمة، نوشتۀ دکتور محمود ابراھ
ھای عربی (سازمان تربیت وعلوم و فرھنگ وابسته به عرب) چاپ  نشرکانون نوشته

م. نیز کتاب: أدب فضائل المدن فی دراسات المستشرقین الیھود) با ۱۹۸۵اول سال 
غزة، فلسطین.  -ھا وآثار تحقیق عبداللطیف زکی ابوھاشم، مدیر حوزه اسناد نوشته

ن الیھود ومحاولة التھوین من قدسیة القدس ومکانتھا فی ونیز کتاب: المستشرقو
عبداحمید سلوادی، رئیس دانشکده آداب (دانشگاه االسالم، به قلم دکتور.حسن 

 وکتاب: والقدس دراسات فی تاریخ المدینة، نوشته: پروفیسور أمنون کوھین.–قدس)) 





 
 
 

 ی مستشرقین؟!!ها نوشته مسجداالقصی در

اند که به قدس و  خاور شناسان مجموعه قضایائی را نقل و روایت نموده
نزد مسلمانان ارتباط دارد و ھدفشان از نقل و ھا  آن مسجداالقصی و جایگاه

اینکه شھر قدس ھاست مبنی بر روایت این مسایل، استدالل نمودن بدان
جایگاه خاصی را در اسالم نداشته و از لحاظ استراتژی و اداری دارای 

ھا  آن اھمیت خاصی نبوده است!! که ما به ذکر مشھورترین آقوال و نظریات
 یم:پرداز میدر این زمینه 

 جولد تسیهر
 –م خاورشناس مجارستانی۱۹۲۰م و متوفای۱۸۵۰متولد» جولد تسیھر«

ترین مرجع برای  ست و به عنوان مھمترین و اساسیکه در اصل یھودی ا
بسیاری از یھودیھایی که به تحقیق و نوشتن در مورد قدس و مسجداالقصی 

ترین مرجع  دد و تألیفاتش نیز به عنوان اصلیگر اند، محسوب می پرداخته
آید، او نخستین کسی است که در  برای خاورشناسان غربی به حساب می

المقدس و مبارک بودن آنجا،  در خصوص فضیلت بیت احادیث و روایاتی که
عبد الملک بن «د که گوی میاست، شک و تردید ایجاد نموده، و او   وارد شده

قبة در ایام فتنه و آشوب ابن زبیر، مردم را از حج منع نموده، و او » مروان
را روی مسجداالقصی بنا نموده تا مردم برای زیارت بدانجا بروند و الصخرة 

 .طواف کنند!!آن را  جای کعبه، به
خواسته که مردم را برای حج و  و ھمچنین به گمان او، عبدالملک می

زیارت آن وادار نموده و این کار را از روی اعتقاد دینی انجام داده است و 
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مانند حدیث  -را بھترین گزینه دانسته تا احادیثی  ١برای این کار زھری
را برایش جعل کند زیرا زھری آوازه و  -اجدالی ثالثة مس التشد الرحال اال

شھرت مھمی را در میان امت اسالمی داشته است و به گمان او احادیثی که 
المقدس ھستند تنھا از طریق زھری روایت  در رابطه با فضایل بیت

 .٢اند!! شده

                                           
ھـ ۵۱زھری، در سال امام زھری: ابوبکرمحمد بن مسلم عبیدالله بن شھاب القرشی ال -١

باشد وبه خدمت ده نفر از اصحاب  به دنیا آمده است، ایشان یکی از بزرگان تابعی می
رسیده، از جمله أنس بن مالک وعبد الله بن عمر و جابر وسھل بن سعد، ودر محضر 

گوید: زھری از ھمه  سعید بن مسیب تلمذ نموده است، امام احمد در مورد او می
حجر نیز در کتاب تھذیب التھذیب  یث وسند احادیث آشنا بود. ابنمردم بھتر به احاد

فقیه ابو بکر حافظ مدنی یکی از امام وپیشوایان نام دار و عالم «گوید:  در مورد او می
 ».و دانشمند حجاز وشام بود
باشند و او عالم و  ایشان امام، حافظ وحجت می«گوید:  ذھبی نیز در مورد او می

م بوده زیرا از ھمه بیشتر آشنا به احادیث و بیشترین روایات را دانشمند حجاز و شا
گاه«گوید:  عمرو بن دینار می». نقل نموده است تر به متن و  من از زھری بیناتر و آ

 ».عبارات حدیث را ندیده ام
و روایات ائمه و حافظان و علمای جرح وتعدیل بر ثقه و امانتداری و بزرگواری او 

ام که در  مستشرق یھودی متعصب، کسی را ندیده» جولدتسھیر«اتفاق دارند و جز 
 ثقه و امانت و صداقت در احادیث، او را متھم نموده باشد.

ھا جعل نموده باشد، دروغ محض است؛ آیا معقول  و اتھام اینکه احادیث را برای اموی
با است که اصحاب و تابعین و فقھای اسالم و ائمه احادیث در طول سیزده قرن کامل 

سخنان ابن شھاب زھری فریب خورده باشند!! و ھیچکس به جعل و تقلبکاری و 
ھا پی نبرده باشد جز جولدتسیھر!! و تنھا  دروغ پردازی او جھت خوشنودسازی اموی

 او بازیرکی و تیز بینی خود بدین نتیجه پی برده باشد؟!!.
دکتور مصطفی السباعی، . نوشته شیخ السنة ومکانتھا في التشریع اإلسالمينگاه:  -٢

 م. ۱۹۸۵-ھـ۱۴۰۵کتاب خانه اسالمی چاپ چھارم سال  ۱۹۹-۱۸۹ص
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 ریجیس بالشیر
در کتابش به نام: ترجمةالفاظ  ١»ریجیس بالشیر«خاورشناس فرانسوی 

 قرآن به زبان فرانسوی در مورد آیه:

ِيٓ ٱُسۡبَ�َٰن ﴿ َّ�  ِ ٰى بَِعۡبِده َ�ۡ
َ
 لَۡمۡسِجدِ ٱإَِ�  ۡ�ََرامِ ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱَ�ۡٗ� ّمَِن  ۦأ

ۡقَصاٱ
َ
ِيٱ ۡ� ٓۚ إِنَّهُ  ۥلُِ�َِ�هُ  ۥَ�َٰرۡ�َنا َحۡوَ�ُ  �َّ ِميعُ ٱُهَو  ۥِمۡن َءاَ�ٰتَِنا  ﴾١ۡ�َِص�ُ ٱ لسَّ

 .]١[اإلسراء: 
له) را محّمد پسر عبدال(ه بنده خود کرا سزاست  یس خدائیح و تقدیتسب
ه کالمقّدس) برد، آنجا  تیب( یه) به مسجداالقصکم(از مسجدالحرام  یدر شب

وچ کن یدر ا(م. تا یا ) ساختهیو معنو یت (از اقوات مادکبر َدور و بر آن را پر
) یعظمت و قدرت خداوند( یھا از نشانه یبرخ) یو آسمان ینیشبه زم یک

 از یگستره جھان و بخش یو با نشان دادن فراخ(م یانیخود را بدو بنما
م و با دل و یان برھانینیزمھای  رنج آن، او را از بند دردھا وھای  شگفتی
گمان خداوند  یم). بیدان مبارزه حق و باطل روانه گردانیشتر به میجرأت ب

   ماند). یاز او نھان م یارکاز او پنھان و نه  ینه سخن(نا است. یبس شنوا و ب
 یعنی اصحاب کرام صع مسلمانان عصر پیامبرقنوشته است: در وا

دانستند که منظور از مسجداالقصی، مسجدی است در آسمان و إسراء  می
صورت ھایی  ھا تالش اموی ھم یعنی صعود و باال رفتن در آسمان، اما در عصر

                                           
م) از مشھورترین خاورشناسان فرانسوی در قرن ۱۹۷۳-۱۹۰۰» (ریجیسبالشیر« -١

باشد،  آید، و نیز یکی از اعضاء مجمع علمی عربی در دمشق می بیستم به حساب می
چاپ و منتشر نمود و  ۱۹۵۷فرانسه را در سال کتاب ترجمه الفاظ قرآن کریم به زبان 

م مجددا آن را چاپ نمود، این کتاب حاوی بسیاری از خزعبالت و ۱۹۶۶در سال 
باشد، و نویسنده تالش نموده که خوانندگان آن را قانع  دروغ و مغالطه و افتراء می

  است. صسازد که قرآن، تألیف و نوشته محمد
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ا مکه مکرمه را پایتخت اسالم قرار دھند و در نتیجه مسجداالقصی گرفت ت
 .١قرار گرفتھا  یھودی را مسجد آسمانی ندانند، اما آنجا به شھری در دولت

و مستشرقین این سخنان را از کجا ھا  یھودی یم کهدان میما خوب 
استدالل بدان ھا  آن اند! و مصادر و منابعی که مورد اعتمادشان است و آورده

کنند مبنی بر اینکه مسجداالقصی، مسجدی است در آسمان و جایگاھش  می
 اند؟! مورد تردید است را از کجا آورده

 خالصه
ھا  ھا برای تأیید اقوال و سخنان خود تمام سند و اقوالی که شیعه یھودی

امیه، و دادن ارزش و جایگاه به مقدسات خود و  برای مخالفت با خلفای بنی
اند،  برتری دادن آن بر جایگاه مسجداالقصی، از آن استفاده نموده ترجیح و

 اند. مورد بھره برداری قرار داده
این اتھام و دروغ و افترا را در راستای قطع رابطه ھا  یھودی بدین سبب

 فلسطین با مسجداالقصی مورد بھره گیری قرار داده، تا بگویندکه قدس
ای بین اسالم و قدس  ندارد و اصال رابطهجایگاه و ارزش اسالمی ھیچگونه 

وجود ندارد و مسجداالقصایی در قدس قرار ندارد بلکه آن مسجد در آسمان 
 .٢است

                                           
 .۳۰۵لفاظ قرآن به زبان فرانسوی، صریجس بالشیر، ترجمه معانی ا -١
ھنگامی که از شیخ دکتور حسام الدین عفانه استاد فقه واصول در دانشکده دعوت و  -٢

در مورد جایگاه مسجداالقصی نزد  -در فلسطین –اصول دین در دانشگاه قدس 
ھا آنگونه به  ھا سؤال شد؟ در جواب گفت: خالصه مطلب این است که شیعه شیعه

ھا از  نگرند و مسجداالقصی نزد شیعه ھا بدان می نگرند که سنی صی نمیمسجد االق
ھا بدان معتقد اند، زیرا مسجداالقصی  چنان جایگاه وارزشی برخوردار نیست که سنی

نمایند که مسجدی که  ھا اقرار می ھا درآسمان است حتی بعضی از آن از نظر شیعه
ف و مشھور است، جایگاه و ھم اکنون در فلسطین است و به بیت المقدس معرو
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ارزشش از مسجد کوفه کمتر است. البته بدون شک این سخن افترای محض بر دین 

ھیچگونه ارزش وجایگاھی برای  صخدا است زیرا نه در قرآن و نه در سنت پیامبر
–دکتور حسام الدین عفانه مسجد کوفه به ثبوت نرسیده است. (مرجع: سایت شیخ 

و  ,WWWYASALOONAK.NETکة العالمیة: .دثف. یسألونك علی شب« -موضوع
 .WWW.HAQEEQA.COMالحقیقة: ھمچنین سایت 





 
 
 

 ارزش و جایگاه مسجداالقصی نزد مسلمانان

که نسبت به جایگاه مسجداالقصی شک ھایی  آن ۀپس از ذکر شبھات ھم
و تردید داشتند، شایسته است که به بیان و توضیح جایگاه آن نزد اھل سنت 

 پایگی ادعاھای باطل و بی و جماعت بپردازیم که در نتیجه سستی و
 ثابت و محرز خواھد شد.ھا  آن ارزش بی

 د: فرمای میخداوند 

﴿ ِ ا  لَۡوۡ�ُل ٱفَإِذَا ُهَو َزاهِٞقۚ َولَُ�ُم  ۥَ�َيۡدَمُغهُ  ۡلَ�ِٰطلِ ٱَ�َ  ۡ�َقِّ ٱبَۡل َ�ۡقِذُف ب مِمَّ
 .]١٨[األنبیاء:  ﴾١٨تَِصُفونَ 

م، و حق یانداز یم و) حق را به جان باطل میخواھ ین نمیه (ما چنکبل 
شود.  یپاشد و باطل ھرچه زودتر محو و نابود م یمغز سر باطل را از ھم م

جھان،  یھدف یاز ب(د ینک یه مک یفیبه سبب توصافران) ک یا(بر شما  یوا
 . د)یبند یزدان میه بر خدا و فرستاده ک یو از افترائ

المقدس دارای فضایل و برکات فراوانی  بدون شک مسجداالقصی و بیت
ذکر شده است، و ھیچ کسی در آن  صھستند که در قرآن و سنت پیامبر

و کینه است، و مایقین  شک و تردید ندارد مگر کسی که قلبش پر از حقد
داریم که بیشتر مردم نیازی به یادآوری جایگاه و ارزش مسجداالقصی و 

که شک و ھایی  آن سرزمین پاک و مبارک آن ندارد. زیرا اقوال و سخنان
کنند از خانه عنکبوت سست تراند. اما با  تردید را در این زمینه ایجاد می

را در این رابطه ھایی  واقعیت یم که خیلی مختصردان میوجود آن، مناسب 
دھد که  آنجا که خبر می دھد میمتذکر شویم. و قرآن بھترین اندرز به ما 
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شوند وقتی که مسلمانان تغییر قبله  نابخردان معترض و روی گردان می
ند، و کن میالمقدس روی گردان و به مسجدالحرام روی  دھند و از بیت می

به او دستور تغییر قبله بدھد آنکه  پیش ازاین حقیقت را به پیامبرش یاد داد 
 د: فرمای میآنجا که 

َفَهآءُ ٱ۞َسيَُقوُل ﴿ َ�نُواْ َعلَۡيَهاۚ قُل  لَِّ� ٱَما َولَّٮُٰهۡم َعن قِۡبلَتِِهُم  �َّاِس ٱِمَن  لسُّ
 ِ َّ ۡسَتقِي�ٖ  لَۡمۡغرُِبۚ ٱوَ  لَۡمۡ�ُِق ٱّ�ِ  .]١٤٢[البقرة:  ﴾١٤٢َ�ۡهِدي َمن �ََشآُء إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ
ه بر آن کشان را از قبله خود یز اینابخردان مردم خواھند گفت: چه چ 

 گر) از آن خدا است.یو ھمه جھات د(بودند برگرداند؟ بگو: خاور و باختر 
  .دینما یم یرا بخواھد به راه راست رھبرھرکه 

گویند به نابخرد  خداوند در این آیه کسانی که چنین سخنانی را می
زیرا از حکم خدا و شریعت او روی گردان و معترض  نماید میوسفیه توصیف 

َفَهآءُ ٱ﴿ دفرمای میاند، و قول خداوند که  شده است برای رد و  یافک ﴾لسُّ
 کرده بلکهارزشی سخن آنھا، اما با وجود آن، خداوند این شبھه را ترک ن بی

ضی مواجه که به چنین اعتراھایی  آن برطرف نموده و حقیقت را برایآن را 

ِ ﴿ فرماید: سازد و می ند کشف و برمال میشو می َّ  ﴾لَۡمۡغرُِبۚ ٱوَ  لَۡمۡ�ُِق ٱقُل ّ�ِ
مغرب و تمام جھات ملک  بگو: مشرق و ھا را جواب ده و آن یعنی: ای محمد!
 است. أخدا و از آن خدا



 
 
 

 مبادی ما در مورد جایگاه مسجداالقصی اصول و

برای اینکه اھداف و موضعگیری ما در برابر جایگاه مسجداالقصی برای 
ند، واضح و کن میمردم و ھمچنین برای کسانی که شک و شبھه ایجاد 

روشن باشد، اسناد و مدارک خود را در مورد جایگاه و ارزش مسجداالقصی و 
ھا  یم تا خطوط و نقشهکن میسرزمین صاف و پاک اسری را به تفصیل نقل 

 ھا:آشکار و واضح گردند.و اینک بیان آنھا  واقعیت روشن و حقایق و
و سرزمین مقدس نامشان در آیات متعددی در کتاب خدا  مسجداالقصی

ذکر شده است و تمام مفسرین بر فضیلت و برتری مسجداالقصی اتفاق نظر 
دارند. و برای اثبات قول خود تنھا به آیه اول سوره اسراء که در رابطه با 

 که -اند بلکه عالوه برآن جایگاه قدس و مسجداالقصی است، اکتفا ننموده
ھا  بدان اختالفی در آن نیست، آیات دیگری را نیز جمع نموده و ھیچگونه
 ند:نمای میاستدالل 

ِيٓ ٱُسۡبَ�َٰن ﴿ َّ�  ِ ٰى بَِعۡبِده َ�ۡ
َ
 لَۡمۡسِجدِ ٱإَِ�  ۡ�ََرامِ ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱَ�ۡٗ� ّمَِن  ۦأ

ۡقَصاٱ
َ
ِيٱ ۡ� ٓۚ إِنَّهُ  ۥلُِ�َِ�هُ  ۥَ�َٰرۡ�َنا َحۡوَ�ُ  �َّ ِميعُ ٱَو هُ  ۥِمۡن َءاَ�ٰتَِنا  ﴾١ۡ�َِص�ُ ٱ لسَّ

 .]١[اإلسراء: 
محّمد پسر عبداّلله) را (ه بنده خود کرا سزا است  یس خدائیح و تقدیتسب 

ه کالمقّدس) برد، آنجا  تیب( یه) به مسجداالقصکم(از مسجدالحرام  یدر شب
وچ کن یدر ا(م. تا یا ) ساختهیو معنو یاز اقوات ماد(ت کبر َدور و بر آن را پر

) یعظمت و قدرت خداوند( یھا از نشانه ی) برخیو آسمان ینیشبه زم یک
 از یگستره جھان و بخش یم (و با نشان دادن فراخیانیخود را بدو بنما
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م و با دل و جرأت یان برھانینیزمھای  رنج آن، او را از بند دردھا وھای  شگفتی
خداوند بس شنوا گمان  یم).بیدان مبارزه حق و باطل روانه گردانیشتر به میب

  .ماند) یاز او نھان م یارکاز او پنھان و نه  ینه سخن(نا است. یو ب

�ِض ٱَوَ�َّۡيَ�ُٰه َولُوًطا إَِ� ﴿ -
َ
 .]٧١[األنبیاء:  ﴾٧١َ�َٰرۡ�َنا �ِيَها لِۡلَ�ٰلَِم�َ  لَِّ� ٱ ۡ�

م یل داشتیگس ینیافران) رستگار و به سرزمکد کیر و کو او و لوط را (از م
  م.یا ردهکان یجھان یتش براکر و بریخ ) پریو معنو یلحاظ ماداز (ه ک

ِ  لّرِ�حَ ٱَولُِسلَۡيَ�َٰن ﴿ - ۡمرِه
َ
�ِض ٱإَِ�  ۦٓ َ�ِصَفٗة َ�ۡرِي بِأ

َ
َ�َٰرۡ�َنا �ِيَهاۚ  لَِّ� ٱ ۡ�

ٍء َ�ٰلِِم�َ   .]٨١[األنبیاء:  ﴾٨١َوُ�نَّا بُِ�ّلِ َ�ۡ
م تا به فرمان او به یرده بودکمان یع را فرمانبردار سلیما باد تند و سر  
 ین، جایا(م. و یتش ساخته بودکر و بریه پرخکند کت کحر ینیسرزم یسو

گاه و دانا بوده  یزیه) ما بر ھر چکست، چرا یشگفت ن   م).یو ھست(آ

ۡرنَا �ِيَها  لَِّ� ٱ ۡلُقَرىٱوََجَعۡلَنا بَۡيَنُهۡم َو�َۡ�َ ﴿ - َ�َٰرۡ�َنا �ِيَها قُٗرى َ�ِٰهَرٗة َوقَدَّ
ۖ ٱ َ�ۡ يَّاًما َءامِنِ�َ  لسَّ

َ
 .]١٨[سبأ:  ﴾١٨ِسُ�واْ �ِيَها َ�َاِ�َ َو�

ھا  شھرک م،یرده بودکت و نعمت کبر ه پرک یگرید یان آنان و شھرھایم  
بود، و در ان ی) نمایگری، دیکیاز (ه کم یساخته و پرداخته بود یو روستاھائ

 یا به گونه(م یب داده بودیبه ھم ترت یکمناسب و نزد یھا فاصلهھا  آن انیم
شد.  یده نمیھم به حمل آب و توشه سفر د یازیت برقرار بود و نیه امنک

و روزھا در امن و امان در آنجاھا ھا  شب ه)کم یام دادیشان پیاء بدیتوّسط انب
اد الطاف خدا باشند و یو از حق منحرف نشوند و به (نند کر و سفر یس

  ند).یپرستش او را فراموش ننما

ۡ�ُتونِ ٱوَ  ّ�ِ�ِ ٱوَ ﴿ - مِ�ِ ٱ ۡ�ََ�ِ ٱَوَ�َٰذا  ٢َوُطورِ ِسينِ�َ  ١لزَّ
َ
-١[التین:  ﴾٣ۡ�

٣[. 



 ٥٧    قصیاصول و مبادی ما در مورد جایگاه مسجداال

ن ین شھر امیو سوگند به ا  ن!ینیوسوگند به طور س  تون! یر و زیسوگند به انج«
  .»ه)!ک(م

ند: منظور ازتین: بالد وسر زمین شام؛ و مقصود گوی میاز مفسرین  یبعض
 از زیتون: بیت المقدس است.

ْ ٱ�ۡذ قُۡلَنا ﴿ - ْ ٱفَُ�ُواْ ِمۡنَها َحۡيُث ِشۡئُتۡم رََغٗدا وَ  لَۡقۡر�َةَ ٱَ�ِٰذهِ  ۡدُخلُوا  ۡدُخلُوا
ةٞ �َّۡغفِۡر لَُ�ۡم َخَ�َٰ�ُٰ�ۡمۚ وََسَ�ِ�ُد  ۡ�َاَب ٱ ْ ِحطَّ ٗدا َوقُولُوا ُسجَّ
  .]٥٨[البقرة:  ﴾٥٨لُۡمۡحِسنِ�َ ٱ

 یغمبرتان موسیه پک یبزرگ(ن شھر یبه ا م:یه گفتکگاه را آن د)یاد آوریبه (و  «
د یه الزم دارکھرچه  د ویخواھ یه مکد و ھرگونه یوارد شو تان نام برده است)یبرا

د و یبا خشوع و خضوع وارد شو آن شھر)(د و از دروازه یفراوان و آسوده بخور
از (اران کویکم. ما به نیامرزیتا گناھان شما را ب ا ! از گناھان ما درگذر،یخدا د:یبگوئ

  .»میبخش یفزونتر م عفو و مغفرت)

ْ ٱَ�َٰقۡوِم ﴿ �َض ٱ ۡدُخلُوا
َ
َسةَ ٱ ۡ� ُ ٱَكَتَب  لَِّ� ٱ لُۡمَقدَّ َّ�  ٰٓ َ�َ ْ وا لَُ�ۡم َوَ� تَۡرتَدُّ

ۡدبَارُِ�ۡم َ�َتنَقلُِبواْ َ�ِٰ�ِ�نَ 
َ
 .]٢١[المائدة:  ﴾٢١أ

 یه خداوند دخول بدانجا را براکد یوارد شو ین مقّدسیقوم من! به سرزم یا«
به  یبرد پا یه در آنجا بسر مک یسرسخت رده است، و (در برابر دشمِن کشما مقّدر 
خدا را از  یو خوشنود یارید (و یارانه برنگردکانید، تا زینکمد و) پشت یفرار نگذار
   .»د)یدست ندھ

مسجداالقصی دومین مسجدی است که پس از مسجد الحرام، روی 
 زمین بنا شده است.

ّوُل؟ أرض األ ّی مسجد وضع يفأ !اهللا  رسول اي :قلت«قال:  سىب ذرأعن 
: �م اكن قىص قلتاأل ّی؟ قال: املسجدأقلت: ثم  قال: املسجد احلرام.



 شیعه و بیت المقدس   ٥٨

ّن الفضل إلصالة بعد فََصلِّه فا كدر�تأنما يأثّم قال: أر�عون سنة،  نهما؟يب
 .١»هيف

پرسیدم  صاز پیامبرخدا روایت شده است که گفت: ساز ابی ذر
نخستین مسجدی که روی زمین بنا شده است، کدام مسجد است؟ فرمود: 
مسجدالحرام است.گفتم: پس از آن؟ فرمود: مسجداالقصی.گفتم چقدر 
فاصله زمانی باھم داشتند؟ فرمود: چھل سال. سپس فرمود ھرگاه وقت نماز 

  فرا رسید آن رابخوان که فضیلت در آن است.
ارای برکت ھستند زیرا در سرزمینی واقع مسجداالقصی و دور برش د

که  شده است که خداوند آن سرزمین را پر برکت نموده است.چنان
 د: فرمای می

ِيٓ ٱُسۡبَ�َٰن ﴿ َّ�  ِ ٰى بَِعۡبِده َ�ۡ
َ
 لَۡمۡسِجدِ ٱإَِ�  ۡ�ََرامِ ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱَ�ۡٗ� ّمَِن  ۦأ

ۡقَصاٱ
َ
ِيٱ ۡ� ٓۚ إِنَّهُ مِ  ۥلُِ�َِ�هُ  ۥَ�َٰرۡ�َنا َحۡوَ�ُ  �َّ ِميعُ ٱُهَو  ۥۡن َءاَ�ٰتَِنا  ﴾١ۡ�َِص�ُ ٱ لسَّ

 .]١[اإلسراء: 
محّمد پسر عبداّلله) را (ه بنده خود کرا سزا است  یس خدائیح و تقدیتسب
ه کالمقّدس) برد، آنجا  تیب( یه) به مسجداالقصکم(از مسجدالحرام  یدر شب

وچ کن یدر ا(م. تا یا ساخته) یو معنو یاز اقوات ماد(ت کبر َدور و بر آن را پر
) یعظمت و قدرت خداوند( یھا از نشانه ی) برخیو آسمان ینیشبه زم یک

 از یگستره جھان و بخش یم (و با نشان دادن فراخیانیخود را بدو بنما
م و با دل و جرأت یان برھانینیزمھای  رنج آن، او را از بند دردھا وھای  شگفتی

گمان خداوند بس شنوا  یم). بیطل روانه گرداندان مبارزه حق و بایشتر به میب
   ماند). یاز او نھان م یارکاز او پنھان و نه  ینه سخن(نا است. یو ب

                                           
 -چاپ دارالسالم در ریاض-صحیح بخاری ۳۳۶۶روایت از بخاری، حدیث شماره:  -١

 م.۱۹۹۹مارس- ھـ۱۴۱۹وچاپ دوم ذی الحجة 
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در مورد آن گفته شده که اگر مسجد االقصی، جز این آیه ھیچ فضیلت 
ھا  برکت داشت، باز برایش کافی بود، چرا که این ایه جامع تمام دیگری نمی

که دور وبرش مبارک باشد، مسلم است که خود آن د زیرا وقتی باش می
آن، این است که بر ھمه ھای  برکت چندین برابر مبارک و برتر است، و از

 برتری دارد. صمسجدھا به جز مسجدالحرام و مسجد پیامبر
 مسجداالقصی نخستین قبله مسلمانان است، 

ِس ستة ِت املقديصّ� �َو ب صاهللا اكن رسول :قال سعن براء بن اعزب«
 ىل الكعبة،إوّجَه يّب أن ُ�  صشهراً، و�ن رسول اهللا سبعة عرش وأعرش 

َمآءِ� ٱقَۡد نََرٰى َ�َقلَُّب وَۡجِهَك ِ� ﴿ فأنزل اهللا ۚ  لسَّ َنََّك قِۡبلَٗة تَۡرَضٮَٰها  ﴾فَلَُنَوّ�ِ
 .١»فتوّجه �و الكعبة .]١٤٤[البقرة: 

حدود شانزده یا ھفده ماه  صاز بّراء بن عازب روایت شده که: پیامبرخدا
خواند، و ایشان بسیار دوست داشتند که رو به  المقدس نماز می رو به بیت

کعبه نماز بخوانند تا اینکه خداوند آیه فوق را نازل فرمود، که از آن پس رو 
  به کعبه نمود.

المقدس به کعبه، از جایگاه کعبه نکاست، بلکه ارزش و  تغییر قبله از بیت
 در دل مسلمانان و در شریعت اسالم، ھمچنان باقی ماند. جایگاه آن

از نخستین مسجدی که  صجایی است که اسراء پیامبر مسجداالقصی
روی زمین بنا شده است به سوی دومین مسجد روی زمین از آنجا شروع 

 شد، پس مسجداالقصی از فضیلت و شرف دو مسجد برخوردار است:

وهو دابة  -بالرباق ُت يتاُ «قال:  صاهللا ّن رسولأ، سك�س بن مالأعن «
 :قال– ضع حافره عند منت� طرفهيل فوق احلمار ودون ابلغل �ض طويبأ

                                           
 چاپ دارالسالم درریاض. -صحیح بخاری ۳۹۹روایت از بخاری، حدیث شماره  -١
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 -اءينبر�ط به األي اليت باحللقة فر�طته -قال–ت املقدس يت بيتأفر�بته حىت 
 ÷ل� ثم خرجت فجاء� جرب�ه ر�عتيت فيقال: ثم دخلت املسجد فصل

اخرتت الفطرة ثّم  :ل�خرتت اللنّب فقال جربامن لنٍب ف و�ناءٍ  من مخرٍ  بإناء
 .١»عرج بنا اىل السماء

فرمود: براق برایم آورده  صاز انس بن مالک روایت شده که پیامبر 
براق حیوانی سفید رنگ و قدرتمندی است که از االغ بزرگتر و از قاطر  -شد

المقدس رسیدم، آنگاه آن را با  سوار آن شدم تا به بیت -تراست کوچک
بستند، سپس  می ای بستم که پیامبران (حیوان سواری) خود را بدان حلقه

خواندم و بیرون رفتم، آنگاه داخل مسجد شدم و دو رکعت نماز در آن 
ای شیر را برایم آورد که من شیر را انتخاب  ای شراب و پیمانه جبرئیل پیمانه

نمودم و جبرئیل فرمود بھترین و پاکترین را انتخاب نمودی، سپس مرا به 
  آسمان بردند.

، از آدم †مسجداالقصی: تنھا جایی است روی زمین که تمام پیامبران
بزرگترین گردھمایی تاریخ در آن گرد آمده و پیامبر  در صتا حضرت محمد

در شب اسراء و معراج برای ھمه پیامبران امامت و  صما حضرت محمد
پیشنمازی نمود، تا اقرار و اثباتی بر اسالمی بودن و صبغه اسالمی داشتن 
آن باشد.و ھمچنین برای اینکه امامت و پیشوایی بر مسجداالقصی را از آن 

 صم نماید، و نیز اعالن اینکه خاتم پیامبران حضرت محمدامت محمد اعال
وارث ھمه مقدسات آنھا، و رسالتش شامل و دربرگیرنده تمام مقدسات آنان، 

 د.باش میو دین اسالم مورث ھمه ادیان گذشته 

                                           
چاپ دار السالم در ریاض و چاپ -، صحیح مسلم۲۵۹روایت از مسلم، حدیث شماره -١

 م. ۲۰۰۰ -ھـ۱۴۲۱دوم در ماه محرم
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اند جز در این مکان، پس  و پیامبران در ھیچ جای دنیا گرد نیامده
 ای برخوردار است. مسجداالقصی از برتری و جایگاه ویژه

 تُ� يفيلقد رأ« :صاهللا  قال رسول :قال سرةيبی هرأمسلم عن روی 

ش�وقر احلجر
َ
م املقدس ل  تيمن ب اءَ يٌش �سألُ� عن مرساَی فسأتل� عن أ

 ه مايلإ نُظرُ أ فرفعُه اُهللا يل :�ت مثلُُه قط قالكر ثبتها، فُكر�ت ُكر�ة ماأ
اء فإذا موىس ياالنب من مجاعة يف تُ�يوقد رأنبأُ�ُهم به أء اال عن يش سئلو��

 م�ابُن مر ىسيو�ذا ع شنوءةَ  كأنّه من رجال جعدٌ  رضٌب  فإذا رجُل  ص�يقائٌم 
قائٌم  مُ يبراهإاثلَّقىفُّ و�ذا  مسعود بنُ  عروةُ  قرب انلاس به شبهاً أ صّ� يقائٌم 

فلما فأمتُُهم  فحانت الصالةُ -ع� نفسهي -أشبه انلاس به صاحب�م صّ� ي
 ه.يفسلّم عل صاحب انلّار ٌك هذا مال !�مدُ  اي :فرغُت من الصالة قال قائٌل 

الميلإتلفتُّ اف  .١»ه فبدأ� بالسَّ
فرمود:  صروایت نموده که گفت: پیامبرخدا سامام مسلم از ابی ھریره

روی من، و نیز  در مورد مسیر إسراء و شبھا  قریشی خود را در ِحجر دیدم و
نمودند که تا آن وقت چنین  می از بیت المقدس سؤال در مورد چیزھایی

چیزھایی را نشنیده بودم، بسیار برایم ناراحت کننده و ناخوشایند بود به 
قدر نگران نشده بودم، خداوند مرا بلند نمود و تمام  ای که ھرگز آن گونه

پرسیدند  می پرسیدند را دیدم و ھر چیزی را که از من می چیزھایی که از من
دادم، ناگھان خود را در میان گروھی از پیامبران یافتم،  می را جوابآن 

دیدم که موسی در انتظار نماز است او مردی خسته و مو فرفری و چین 
چین شده بود گوئی که از مرداِن بیزار و متنفر است. ناگاه عیسی بن 

خواند، که عروه بن مسعود ثقفی از  را دیدم که ایستاده نماز می ÷مریم

                                           
 چاپ دارالسالم.-، صحیح مسلم۲۷۸روایت از مسلم، حدیث شماره -١



 شیعه و بیت المقدس   ٦٢

را دیدم که او نیز  ÷ھمه کس بیشتر به او شباھت داشت.بعد ابراھیم
یعنی  -ترین کس به او، یار و صاحب شما خواند و شبیه ایستاده و نماز می
بود، وقت نماز فرا رسید و من برایشان امامت نمودم،  -خود حضرت محمد

 وقتی که از نماز فارغ شدم کسی ندا داد، ای محمد! این شخص مالک
است بر او سالم کن، پس به سوی او توجه والتفات  دوزخ آتش بان)(نگھ

  نمودم اما او از من پیشی گرفت وسالم کرد
آن را ستوده و بر فضیلت و  صمسجداالقصی: جایی است که پیامبر

مسلمانان بدان متعلق است زیرا ھای  دل شأن آن گواھی داده و خبر داده که
وست دارد جای کوچکی را داشته باشد ای است که مسلمان د او دارای رتبه

ببیند و این مکان از نظر او دوست آن را  و از آن به مسجداالقصی بنگرد و
  .تر است از ھمه دنیا و آنچه در آن است داشتنی

هما افضل: أمسجد يّ أ صاهللا تذاكرنا عند رسول« :قال سبی ذرأعن 

ر�ع أأفضل من  يمسجد صالة يف :املقدس؟ فقال رسول اهللا تيأم ب اهللا  رسول
�ون للرجل مثل شطن فرسه يأن  وش�نهو، ويل ه، ونلعم املص�يصلوات ف

 �خ :و قالأ .عاً يا مجيهل من ادلن �ت املقدس خيمنه ب يريث يرض حمن األ
 .١»هايا وما فيمن ادلن

در مورد مسجد  صپیش پیامبر خدا روایت است که گفت: ÷از ابی ذر
بزرگتر ھا  آن کردیم که کدام یک از می پیامبر و مسجداالقصی بحث و گفتگو

فرمود: یک نماز در مسجد  صاست، مسجد پیامبر یا بیت المقدس؟ پیامبر
المقدس)بھترین نماز  (بیتآنجا  من چھار برابر نماز در بیت المقدس است. و

                                           
حاکم آن را خارج نموده و آن را صحیح دانسته است. ذھبی و آلبانی نیز با او موافق  -١

 بودند.
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المقدس نزدیک شود که آن  خانه است چیزی نمانده یک نفر آن قدر به بیت
 -و در روایت دیگر–را ببیند و چنین چیزی برای او بھتراست از تمام دنیا. 

  بھتر است از دنیا و آنچه در آن است.
آنکه  مژده فتحش را پیش از صمسجداالقصی جایی است که پیامبرخدا

 د.باش میھای نبوت  از نشانه صو آن مژده از جانب پیامبر فتح شود، داده بود.

قبٍة من  ، وهو يفكغزوة تبو يف ص ت انليبّ يأت :، قالكعن عوف بن مال
 .١»ت املقدس...يثم فتح ب -ذكر منها-الساعة؛ يدي �ستاً ب اعدد«: اَدٍم فقال

از عوف بن مالک روایت شده که گفت: در غزوه تبوک پیش پیامبر 
رفتم در حالی که ایشان در گنبدی چرمی نشسته بودند فرمود:  صخدا

ھا  آن را ذکر نمود و یکی ازھا  آن ند؛باش میھای قیامت  شش چیز را از نشانه
  .فتح مکه بود

 مسجداالقصی سنگر گروه پیروز و تِه خانه مؤمنان است.

ّميتتزال طائفة من  ال« :صاهللا ، قال: قال رسولنيٍ حص بنِ  عن عمرانَ «
ُ
 أ

 ن ىلع من ناوَ �قاتلون ىلع احلق ظاهري
َ
 .٢»ح َ ادلّجاَل يُهم املسقاتل آخرُ يُ هم حىت أ

ھمواره گروھی از امت من جھاد و در برابر دشمنان پایداری و ایستادگی 
دین مبارزه ھای  آرمان کنند و در راستای آشکار نمودن و حمایت از می
  ُکشد. می را مسیح دّجالھا  آن کنند تا آخرین نفر از می

و معلوم و مشخص است که عیسی بن مریم، مسیح دجال را در باب لد 
 رساند. می یابد و آن را به قتل در فلسطین می

                                           
 ریاض.–چاپ دارالسالم –، صحیح بخاری ۳۱۷۶بخاری، حدیث شماره:  روایت از -١
احمد، وابو داود، وحاکم، و طبرانی در کتاب: الکبیر "آن را خارج نموده وآلبانی ھم آن  -٢

، در فصل ۲۴۸۴را صحیح دانسته و در صحیح خود آن را آورده است.حدیث شماره: 
 ابخانه معارف در ریاض، چاپ اول.باب فی دوام الجھاد سنن ابو داود انتشارات کت
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المقدس سرزمینی ھستند که بندگان در آنجا حشر  و بیت مسجداالقصی:
روایت است که از  صگردند.از میمونة بنت سعد کنیز پیامبر و نشر می
المقدس برایمان صحبت کن.  ای پیامبر! در مورد بیت پرسید: صپیامبرخدا

یعنی آنجا سرزمین حشر و  ١»أرض املحرش واملنرش« فرمود: صپیامبر
 گردھمایی خالیق است.

پناھگاه و سنگر مؤمنان در برابر دجال است و دجال وارد  مسجداالقصی
 شود.  آن نمی

 �ر�عأرض األ مكث يفيعالمته «... :عن الدجال صاهللا قال رسول

الكعبة ومسجدالرسول  :ر�عة مساجدَ أأىت ي ال ل،منه بلغ سلطانه لكَّ ي صباحاً 
 .٢»قىص والطور...واملسجداال

در مورد دجال فرمود: نشانه آن این است که چھل صباحی  صپیامبر 
ھا را  که سلطه وقدرتش ھمه آبشخور وچشمهماند  می در زمین (چھل روز)

شود کعبه، ھا  آن تواند داخل دجال نمیکه  مسجد چھار گیرد جز فرا می
مسجداالقصی جایی است که  ، ومسجداالقصی، وطورصومسجد پیامبر

اینکه زیارت بیت  د وعلما اتفاق دارند برشو میبرای زیارت آن بر بسته  بارسفر
درست نیست که برای زیارت  آن سنت است. و در خواندن نماز المقدس و

آن سه  و است.ھا  آن القصی یکی ازسفر نمود جز سه مسجد که مسجد ا

                                           
اند و آلبانی ھم در کتاب "تخریج أحادیث  احمد و ابن ماجه این حدیث راخارج نموده -١

 فضائل الشام ودمشق، تألیف ربعی. آن را صحیح دانسته است.
، ۲۴۰۸۳، ۲۴۰۸۴، ۲۴۰۸۵امام احمد این حدیث را تخریج نموده. حدیث شماره:  -٢

باشد، مسند امام احمد، چاپ: بیت  ط شیخین صحیح می، و سند آن با شر۲۳۴۷۸
 م.۲۰۰۴:االفکار الدولیة
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 سبرتری را بر دیگر مساجد دارند، در صحیحین ازابو ھریره مسجد فضل و
 فرمود:  صروایت شده که پیامبر خدا

، صاملسجد احلرام، ومسجدالرسول :الّ إلی ثالثة مساجدإال تُشدُّ الرحال «

  .١»قىصومسجد األ
مسجد.مسجدالحرام، مسجد شود جز برای زیارت سه  بار سفر بربسته نمی

  و مسجداالقصی. صپیامبر
به ھمین جھت بسیاری از اصحاب برای نماز در مسجداالقصی بدانجا 

ھایی  آن نیز سلف صالح و گذشتگان خداجو نھا  آن اند، و پس از سفر نموده
 اند. ھای علم و طالبان آن، آباد نموده که مسجداالقصی را با حلقه

گوید: این حدیث بیانگر عظمت و شکوه و فضیلت این سه  می /نووی
مساجد ھا  آن بر دیگر مساجد است زیراھا  آن مسجد و امتیاز و برتری

 ثواب بیشتری دارد و سفر برای زیارتھا  آن اند. و نماز در بوده †پیامبران
فضیلت دارد. و نزد جمھور علما سفر به سوی غیر این مساجد فضیلت ھا  آن

د: سفر برای گوی میمیت ندارد، و شیخ ابومحمد جوینی از یاران ما، و اھ
 .٢زیارت ھر جایی جز این سه مسجد حرام است

ھا  آن گوید: این حدیث بیانگر فضیلت این سه مسجد و مزیت و حافظ می
اند زیرا  باشد زیرا این سه مسجد، مسجد پیامبران بوده بر سایر مسجدھا می

نخستین قبله مردم و محل حج مسلمانان بوده اول (مسجدالحرام)  مسجد

                                           
، صحیح بخاری: ۱۱۸۹بخاری این حدیث را روایت کرده است، حدیث شماره:  -١

 چاپخانه: دارالسالم، ریاض.
 المنھاج: شرح صحیح مسلم.  -٢
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دوم (مسجد النبی) قبله امتھای پیشین بوده است و سومی  است. و مسجد
 .١(مسجداالقصی) بر تقوی بنا نھاده شده است

المقدس و نماز در  و از شیخ االسالم ابن تیمیه در مورد حکم زیارت بیت
فرمود:  صپیامبر خداایشان فرمودند: در صحیحین آمده که  آن، سؤال شد.

این حدیث در  ....د جز برای زیارت سه مسجد.شو میبار سفر بربسته ن
 صحیحین از ابی سعید و ابی ھریره و از کسان دیگری نیز روایت شده است.
و درجه این حدیث، مستفیض و مورد قبول و تصدیق است. و اھل علم 

سفر به بیت  برصحت و مقبولیت آن اجماع و اتفاق دارند و ھمه علما،
 اند، و ابن عمر المقدس و ادای عبادات مشروع در آنجا را سنت دانسته

 .٢خواند رفت و در آن نماز می (عبدالله بن عمر) بدانجا می
مسجد االقصی: ثواب نماز در آن چندین برابر جاھای دیگر است. از ابو 

بودیم و در مورد مسجد  صروایت است که گفت: نزد پیامبر خدا سذر
برتراست؟ ھا  آن کردیم که کدام یک از می المقدس بحث امبر و بیتپی

 فرمود: صپیامبرخدا

هو،  ه، ونلعم املص�ير�ع صلوات فأأفضل من  يمسجد صالة يف«
ت يمنه ب يريث يرض ح�ون للرجل مثل شطن فرسه من األيأن  وش�نويل

  .٣»هايا وما في من ادلن�و قال خأ .عاً يا مجيهل من ادلن �املقدس خ

                                           
 )٣/٦٠٣الفتح( -١
تھیه  -ھـ١٣٩٨دوم سال) چاپ ٦/٢٧مجموع فتاوای شیخ االسالم ابن تیمیه ( -٢

 وتنظیم: عبدالرحمن نجدی حنبلی.
حاکم این حدیث را خارج نموده و آن را تصحیح نموده و ذھبی نیز با او موافق بوده.  -٣

 و آلبانی ھم آن را صحیح دانسته است.
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آنجا  یک نماز در مسجد من چھار برابر نماز در بیت المقدس است. و
المقدس) بھترین نماز خانه است چیزی نمانده یک نفر آن قدر به بیت  (بیت

 است از المقدس نزدیک شود که آن را ببیند و چنین چیزی برای او بھتر
  است.بھتر است از دنیا و آنچه در آن  -در روایت دیگر و –تمام دنیا. 

مسجداالقصی: نماز در آن دارای فضیلت بزرگی است. نسائی از عبدالله 
روایت نموده که فرمود: وقتی که  صبن عمرو بن عاص از پیامبرخدا

المقدس فارغ شد سه چیز را از خدا درخواست نمود:  سلیمان از بنای بیت
ه قدرت و حکمی که بر اساس حکم خدا باشد، سلطه و قدرتی که پس از او ب

کسی داده نشده باشد، و اینکه ھرکس داخل این مسجد شود تنھا به 
قصدخواندن نماز در آن، از گناھانش پاک شود ھمچون روزی که از مادرش 

أن  رجوأهما، ويعطأاثنتان فقد  أما«فرمود:  صمتولد شده است.پیامبر
م خواھ میدو تای اولیش به من داده شده اما ازخدا  ١»�ون أعطى اثلاثلةي

 که سومی را نیز به من بدھد.
اند.  مسجداالقصی: و قدس و فلسطین از روز ازل، پاک و مقدس بوده

 د: فرمای میخداوند 

ْ ٱَ�َٰقۡوِم ﴿ �َض ٱ ۡدُخلُوا
َ
َسةَ ٱ ۡ�  .]٢١[المائدة:  ﴾لُۡمَقدَّ

و این آیه خطاب  .....ه. کد یوارد شو ین مقّدسیقوم من! به سرزم یا
ز اقامت بنی اسرائیل در فلسطین، و پیش از به قومش بود، قبل ا ÷موسی

است. و ھا  آن کرد که وارث می فکر که یھودھای  آن انبیاء بنی اسرائیل،
 د: فرمای میخداوند در مورد ابراھیم و لوط 

                                           
، سنن نسائی ۱۴۰۸این حدیث را نسائی وابن ماجه رویات نموده اند، حدیث شماره -١

 معارف در ریاض چاپ اول.انتشارات مکتبة ال
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�ِض ٱَوَ�َّۡيَ�ُٰه َولُوًطا إَِ� ﴿
َ
 .]٧١[األنبیاء:  ﴾٧١َ�َٰرۡ�َنا �ِيَها لِۡلَ�ٰلَِم�َ  لَِّ� ٱ ۡ�

م یل داشتیگس ینیافران) رستگار و به سرزمکد کیر و کلوط را (از م و او و«
  .»میا ردهکان یجھان یتش براکر و بری) پرخیو معنو یه (از لحاظ مادک

نیز در آنجا وجود داشت. به ھمین جھت  ÷و آن برکت قبل از ابراھیم
در کنار و حوالی آن سکونت گزیدند نه در داخل آن زیرا داخل  ١ھا یبوسی

 آنجا محل عبادت بود نه سکونت.
تعداد زیادی از اصحابن داخل آن شدند. و از مناطق دور  مسجداالقصی:

اند از جمله ابو  به قصد زیارت یا سکونت و یا وعظ و ارشاد بدانجا سفر نموده
ه لشکر بود، و بالل بن رباح، که در عبیده بن جراح، که در فتح شام فرماند

بود و در مسجداالقصی  سالمقدس ھمراه لشکر عمر بن خطاب فتح بیت
اذان داد، و معاذ بن جبل، که ابو عبیده پس از فوت خود او را به جانشینی 
منصوب نمود، و خالد بن ولید، شمشیر از غالف کشیده خدامه در فتح بیت 
المقدس حضور داشت، و عبادة بن صامت نخستین کسی که به امر قضاوت 

و در ھمان جا دفن گردید، در فلسطین منصوب شد و در آنجا سکونت گزید 
المقدس شد و در فتح آن  تمیم بن اوس داری، عبدالله بن سالم که وارد بیت

نیز حضور داشت از کسانی است که مژده بھشت به او داده شده، و ھمچنین 
 .٢اند تعداد زیاد دیگری از اصحاب که بدانجا سفر نموده

                                           
ھا گروھی از اعراب نخستین بودند که در قلب جزیرة العرب پیدا شدند و  یبوسی -١

نشأت گرفتند سپس ھمراه چند قبیله از کنعانیھایی که خود را به آنجا نسبت 
ھا نخستین کسانی بودند که در  دادند از آنجا به قدس مھاجرت نمودند، و آن می

 آنجا خانه ساختند. قدس ساکن شدند و در
گاھی بیشتر درموردنام کسانی که به مقصد بیت المقدس سفرنموده -٢ اند به  برای آ

کتاب: مثیر الغرام الی زیارت القدس والشام، و ھمچنین کتاب: االنس الجلیل 
 بتاریخالقدس والخلیل.مراجعه نمایید.



 ٦٩    قصیاصول و مبادی ما در مورد جایگاه مسجداال

اند  ا فتح نمودهمسجداالقصی: خاکش از ھر سرزمینی که مسلمانان آن ر
بن  جدا و متمایز است زیرا آنجا تنھا شھری است که خلیفة راشد عمر

شخصا برای فتح و تحویل گرفتن کلیدھایش از مدینه خارج شده  سخطاب
المقدس را برای  االقصی پس از آنکه خداوند فتح بیت و در محوطه مسجد

ھای پر  زمین بنا کرد، و -ھـ۱۵در سال -مسلمانان آسان نمود، مصالیی را
 برکتش را وقف نمود تا امانتی باشد در گردن امت تا روز قیامت.

جان خود را  صمسجداالقصی: جایی است که اتباع و پیروان محمد
ھا در آن نثار نمودند و نه بار  ھا و صلیبی جھت طرد و دور انداختن رومی

ح الدین حمله صلیبیھا بدانجا را با فرماندھی نورالدین محمود زنکی، و صال
ایوبی و دیگر حاکمان مسلمان و فرماندھانی که فرماندھی مجاھدین را به 

سال غصب و اشغال  ۹۱عھده داشتند، خنثی نمودند تا اینکه پس از 
چنگال غاصبین آزاد نمودند، زیرا ارزش و جایگاه  المقدس، آن را از بیت

مبارک بسیار بزرگ است، و آنجا سرزمین پاک و ھا  دل اقصی و قدس در
مسلمانان است، و این از اعتقادات ما است، و ھرگز دشمن نخواھد توانست 

برکند ھراندازه تالش کند و به دروغ پردازی و شایعه ھا  دل محبت آن را در
 پراکنی بپردازد.

مسجداالقصی: ھمواره محل و جای اھتمام علمای اسالمی بوده، و آنچه 
ی بعدی در زمینه فضائل که علمایان اسالمی در قرون اول و قرنھا

اند، بر جایگاه و اھمیت آنجا داللت دارد، که این  مسجداالقصی نوشته
ای که ھیچ شھر  ھا ھنوز ھم مورد تحقیق و تدریس ھستند بگونه نوشته

دیگری تا این اندازه رنگ و رو و صبغة و وجھه جھانی نداشته است، اھتمام 
قصی و سرزمین مبارک واضح و توجه سلف صالح و علمای اعالم به مسجداال

ھایی که در زمینه فضائل قدس و  و آشکار است، و کثرت تألیفات و نوشته
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ھایی که  اند و ھمچنین تشویق و ترھیب المقدس، و مسجداالقصی نوشته بیت
 اند دال بر این واقعیت است. برای زیارت آنجا نموده

یم توانست ما ھر اندازه در مورد فضایل مسجداالقصی بحث کنیم نخواھ
تعریف نموده است، آن را آن را  حق مطلب را ادا کنیم و آنگونه که خداوند

 فرماید: که می بستاییم چنان

ِيٓ ٱُسۡبَ�َٰن ﴿ َّ�  ِ ٰى بَِعۡبِده َ�ۡ
َ
 لَۡمۡسِجدِ ٱإَِ�  ۡ�ََرامِ ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱَ�ۡٗ� ّمَِن  ۦأ

ۡقَصاٱ
َ
ِيٱ ۡ� ٓۚ إِنَّهُ  ۥلُِ�َِ�هُ  ۥَ�َٰرۡ�َنا َحۡوَ�ُ  �َّ ِميعُ ٱُهَو  ۥِمۡن َءاَ�ٰتَِنا  ﴾١ۡ�َِص�ُ ٱ لسَّ

 .]١[اإلسراء: 
محّمد پسر عبداّلله) را (ه بنده خود کرا سزا است  یس خدائیح و تقدیتسب  

ه کالمقّدس) برد، آنجا  تیب( یه) به مسجداالقصکم(از مسجدالحرام  یدر شب
وچ کن یم. تا (در ایا ساخته )یو معنو یت (از اقوات مادکبر َدور و بر آن را پر

) ی(عظمت و قدرت خداوند یھا از نشانه ی) برخیو آسمان ینیشبه زم یک
 از یگستره جھان و بخش یم (و با نشان دادن فراخیانیخود را بدو بنما

م و با دل و جرأت یان برھانینیزمھای  رنج آن، او را از بند دردھا وھای  شگفتی
گمان خداوند بس شنوا  یم). بیاطل روانه گرداندان مبارزه حق و بیشتر به میب

  .ماند) یاز او نھان م یارکاز او پنھان و نه  ینه سخن(نا است. یو ب
داشت جز این آیه که در شأن آن  نمی اگر مسجداالقصی ھیچ فضیلتی

نازل شده است برای بیان فضیلت و ارزشش کافی بود زیرا وقتی که حوالی 
مسلم است که خود آنجا از فضیلت و برکات و دور و برش مبارک باشد 

بیشتری برخوردار است.و یکی از فضایلش این است که بر سایر مساجد به 
 و مسجدالحرام، برتری داده شده است. صپیامبر جز مسجد



 
 
 

 پرسیم میو در پایان 

مژده فتح  صچگونه مسجداالقصی در آسمان است در حالی که پیامبر

بھترین جای  -»هو ونلعم املص�«آن را داده است، و فضیلت آن را باجمله 
 .د؟!!دار میبیان  -نماز آنجا است

بر آن را پر برکت  و چگونه درآسمان است!! در حالی که خداوند دور
بار در قرآن برای سرزمین فلسطین یعنی نموده است، و لفظ برکت را ھفت 

 المقدس به کار برده است، و آیا ھمه آسمان مبارک نیست؟!! سرزمین بیت
در جواب اصحاب، آنگاه  صچگونه در آسمان است!! و حال آنکه پیامبر

المقدس سؤال نمودند،  که در مورد فضیلت و برتری مسجد پیامبر و بیت

یک نماز در مسجد من  »صلوات فيه هذا بأر�ع يمسجد صالة يف«فرمود: 
 چھار برابر نماز در آن ثواب دارد؟!!

چگونه در آسمان است در حالی که نماز در آن اجر و ثوابش برای 
مسلمانان چندین برابر است، و به ھمین جھت، اصحاب کرام برای زیارت و 

اجر و راه را طی نموده تا به آن ھا  فرسنگ ادای نماز در آن بار سفر بربسته و
ثواب نائل شوند! مگر نه این است که آن جا مقام و محل نسل پیروز و قعر 

 خانه ایمان داران، و سرزمین حشر و نشر است؟!!
چگونه در آسمان است!! و حال آنکه دژ و قلعه پیامبران و محل دعوت 

الشأن ما  مردم به سوی توحید و یکتاپرستی بوده است؟!! و پیامبر عظیم
ه سوی آن به اسراء برده شد و از آنجا به بلندای آسمان ب صحضرت محمد

ّن ادلّجال إ«سفر نمود! و ھمچنین پیامبر راستگو و امین به ما خبرداده که: 
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و مؤمنان در د شو میدجال داخل آن ن -. »فيه يتحصن املؤمنونيدخله ولن 
 دھند؟!! آنجا خود را پناه می

قطعی شده که در حالی که درحدیث ثابت و  چگونه درآسمان است؟!!
آنجا نخستین مسجدی است که پس از مسجدالحرام، در روی زمین بنا 

وضع ىف  ّی مسجدأ !اهللا رسول اي :قلت« فرماید: می سکه ابوذر شده؟ چنان
 قىصاأل ؟ قال: املسجديّ أقال: قلت: ثّم  احلرام. ّوُل؟ قال: املسجدأرض األ

بعد فصلِّه،  الصالة كدر�تأنما يأ ر�عون سنة ثمّ أهما؟ قال: نيقلت: �م اكن ب
 .١»هيفإّن الفضل ف

پرسیدم نخستین مسجدی که روی زمین بنا شده  صاز پیامبر خدا 
آن؟  است، کدام مسجد است؟ فرمود: مسجدالحرام است.گفتم: پس از

گفتم چقدر فاصله زمانی باھم دارند؟ فرمود: چھل  فرمود: مسجداالقصی.
آن را بخوان که  سال. سپس فرمود درھرجاوقت نماز فرا رسید در ھمان جا

  فضیلت در آن است.

که  ...»ىل. إال إال�شّد الرحال « چگونه در آسمان است در حالی که حدیث
در مورد آن است، حدیثی است متواتر، که گروھی از اصحاب آن را روایت 

ھا  آن ه و اعتماد ھستند ازنموده و سپس گروھی دیگر (تابعین) که مورد ثق
قبول داشته و سلف صالح و آن را  روایت نموده، و به ھمین ترتیب تمام امت

 اند؟!! تا به امروز بدان عمل نمودهھا  آن ذریه و اتباع
از مسلمانان در اینکه مسجداالقصی ھمان مسجد قدس است، یک  ھیچ و

 اند. نداشتهبه سوی آن به اسراء برده شد، شک و تردید  صو پیامبر

                                           
 دارالسالم در ریاض.صحیح بخاری چاپ  ۳۳۶۶روایت از بخاری، حدیث شماره:  -١



 ٧٣    پرسیم  و در پایان می

چگونه در آسمان است در حالی که در روایات مستند و صحیح نیامده و 
چنین تصور کرده باشد که  سبرای ما نقل نشده که تنھا یکی از اصحاب

مسجداالقصی، مسجدی باشد در آسمان بلکه آن ھمان مسجدی است که 
ند، او ا توصیف نموده و کسانی که آنجا را زیارت کردهھا  آن برای صپیامبر

 د: فرمای میاند و خداوند در باره پیامبرش  را تصدیق نموده

 .]٤-٣[النجم:  ﴾٤إِۡن ُهَو إِ�َّ وَۡ�ٞ يُوَ�ٰ  ٣لَۡهَوىٰٓ ٱَوَما يَنِطُق َعِن ﴿
ه با خود آورده است و با ک یزیآن (چ   د.یگو یھوا و ھوس سخن نم یو از رو«

و  یخدا بدو) وح یه (از سوکست ین یامیو پ یان نھاده است) جز وحیشما در م
  .»گردد یام میپ

چگونه در آسمان است در حالی که به تواتر رسیده و نسل پس از نسل 
اند و اصال تصور  این امت مسجداالقصی را ھمان مسجد قدس دانسته

 .ادعا کند!!آن را  د که کسی خالفشو مین
مستشرقین بنا بر این به دانشمندان و محققین یھودی و گذشتگانشان از 

ھای رافضی؛  کنند، مانند شیعه فکر میھا  آن و ھمچنین کسانی که ھمچون
از اصحاب و تابعین و تابع تابعین و علمای امت اسالمی ھیچکدام  یم:گوی می

قایل به چنین سخنی نبوده، و آنچه را که ازآیات و روایات و احادیث فھم و 
المقدس  ن مسجد بیتاند، این است که مسجداالقصی ھما استنباط نموده

است و ھمه امت، اعم از پیشوایان و اصحاب و تابعین و محدثین و فقھا و 
دانشمندان در طول چھارده قرن، مسجداالقصی را ھمان مسجد 

 اند، با این وصف انکار ننمودهآن را  ھا آن ازھیچکدام  المقدس دانسته و بیت
 .سمان!!ند که مسجداالقصی مسجدی است در آکن میگمان ھا  آن

گوییم! ھر اندازه در صدد توطئه باشید و سم پاشی نمایید  ھا میبدان
پیش از فتح شام  صاصحاب پیامبرھای  دل موفق نخواھید شد. زیرا

دانستند که  خوب میھا  آن المقدس بودند؛ و مشتاق و آرزومند فتح بیت
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سرزمین پر برکت و مبارکی که در قرآن ذکر شده، ھمان سرزمین قدس و 
 فلسطین است.

المقدس نام نھاده  و خدا را سپاس گذاریم که ما نیستیم آنجا را بیت
باشیم بلکه خدایی آنجا را نام گذاری نموده که شنوا و بینا است.و ما 

از مسجدالحرام به سوی  صنیستیم که ادعا کرده باشیم که پیامبر
قیقتی االقصی أسراء نموده است بلکه این واقعیتی است آشکار و ح مسجد

و سنت متواتر پیامبر عظیم  أاست واضح که نص صریح کالم خدا
 بر آن داللت دارند. صالشأن



 
 
 

 گفتار پایانی

شک و تردیدی نداریم که ھمه مسلمانان بر جایگاه و ارزش ھیچگونه  ما
ھیچگونه  اجماع دارند و برتری آن واقعیتی است کهمسجداالقصی اتفاق و 

باطلی در آن راه ندارد، و مسجداالقصایی که در قرآن ذکر شده است عین 
گونه به  ھا آن المقدس قرار دارد؛ اما شیعه ھمان مسجدی است که در بیت

ھا  آن نگرند و از نظر می به آنھا  سنی نگرند که نمی مسجداالقصی
جایگاھی برخوردار نیست که اھل سنت برایش  المقدس از چنان بیت
ندکه مسجداالقصی و قدس دارای دان میمعقول نھا  آن اند, زیرا بعضی از قائل

ھا  اموی فتح نموده وآن را  سجایگاه و ارزشی باشد در حالی که عمرفاروق
از چنگال دشمنان آزاد آن را  الدین ایوبی اند و صالح تجدید بنایش نموده

 تر و شدیدتر نموده است و توز را عمیق ھای کینه دل صلیبی نموده و زخم
 را در بالد مسلمانان اخراج نموده است.ھا  آن

 :دشو می اقوال و دیدگاه شیعه در مورد مسجداالقصی به سه دسته تقسیم

 دیدگاه اول
کنند که مسجد قدس، مسجداالقصی نیست، و منظور  این دسته فکر می

اسراء به آن اشاره دارد، بیت المعمور است که  از مسجدی که آیه اول سوره
 به آنجا به اسراء برده شده. صدر آسمان چھارم قرار دارد و پیامبر

ھا مسجداالقصای فلسطین را جزو سه مسجدی که زیارتی ھستند و آن
گویند که  ند، و میآور میمستحب است، به حساب نھا  آن سفر برای زیارت

شایع آن را  قداستھا  اموی صورت گرفته وھا  اموی بنای آن تازه و در عھد
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اند و احادیثی را برای  نموده و مردم را برای حج و زیارت آن دستور داده
ترغیب مردم جھت زیارت آن، وضع نمودند!! و اھمیت دادن سیاست مداران 

 شیعه به مسجداالقصی از لحاظ سیاسی است نه عقیدتی و تعبدی.

 دومدیدگاه 
ھا  آن روه، اگرچه در مراجع و تفاسیر و اخبار و روایاتبه اعتقاد این گ

نصوصی دال بر اینکه مسجداالقصی مسجدی است در آسمان، وجود دارد، 
 اما این از جایگاه و ارزش مسجد قدس و ضرورت دفاع از آن و آزاد سازی آن

کاھد زیرا در ھر صورت مسجداالقصی متعلق به مسلمانان؛ اما با این  نمی
جایگاه و ارزش مسجد کوفه و کربال و قم از جایگاه مسجداالقصی وصف ھم 

 بیشتر است.

 دیدگاه سوم
ند که در اول سوره دان میاین گروه مسجداالقصی را ھمان مسجدی 

اسراء ذکر شده و فضل و برتریش بر سایر مساجد به جز مسجدالحرام و 
ه آن با و مسجد کوفه مقدم است!! اما در ھر صورت جایگا صمسجد پیامبر

 د.شو میمقایسه نھا  آن جایگاه مسجد کوفه و کربال و دیگر اماکن مقدسه
نقطه مشترک این سه دیدگاه این است که: مسجد کوفه و مسجد کربال و 
قبر حسین و قبه سامراء بر مسجداالقصی برتری دارند خواه مسجداالقصی 

و بسیار در زمین باشد یا در آسمان!! و این سخنی است خیلی تعجب آور 
 گویی واضح و آشکار است. خطرناک، و تناقض

توانایی و تندرستی را از خداوند منان خواستاریم، و امیدواریم که توانسته 
را ھا  آن باشیم حقیقت امر را به خوبی بیان نموده باشیم و گمان و تخیالت

 به طور شایسته رد نموده باشیم.



 ٧٧    گفتار پایانی 

مورد قبول و پذیرش خود طلبم که این کار  و در پایان از خداوند می
عملی خالصانه برای خود قرار داده باشد، چرا که اگر آن را  قرارداده باشد و

ام از جانب من و از جانب  ام از جانب اوست و اگر بدی کرده خوبی کرده
 شیطان است...

 نيهللا رب العامل واحلمد
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