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ِحیمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم هللاَّ
 
ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى بَِعْبِدِه لَْیالً ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم  ﴿

آَیاتَِنا إِلَى اْلَمْسِجِد اْألَْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا َحْولَُھ لُِنِرَیُھ ِمْن 
ِمیُع اْلَبِصیرُ  ُھ ُھَو السَّ  .)1(﴾إِنَّ

 .1) اإلسراء: اآلیة 1(
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 مقدمة:
وسیبقى عنواناً أساسیاً من عناوین  ،وال یزال ،كان المسجد األقصى

 ..؛ فھو قبلة المسلمین األولىالصھاینة الصراع بین المسلمین والیھود
القبلة التي اّتجھ إلیھا النبي(ص) في صالتھ أكثر مّما اّتجھ إلى الكعبة 

 شریفة.ال
اْلَمْسِجِد اْألَْقَصى + :وھو الذي أخذ اسمھ من تسمیة هللا عّز وجلّ 

والوجدان والوعي والتراث فرسخ بذلك في التاریخ  ،"ْولَھُ الَِّذي َباَرْكَنا حَ 
 والعقیدة، رسوخ القرآن في حیاة اإلنسان المسلم.

وھو مسرى النبي(ص)، ومحّل االجتماع التاریخي الفرید لألنبیاء 
التي لم تتكّرر العظیمة ّینا محمد(ص)، وصالتھم خلفھ تلك الصالة بنب

 في التاریخ.
واآلن ھو قبلة المجاھدین، ومھوى أفئدة المسلمین جمیعاً، والرایة 

 التي یتظلّل بھا كّل مسلم رسالي حّر شریف.
الشوكة في عیون الیھود ومن یحیط بھم من المستكبرین،  ، ھواآلن

ى تلك التلّة المھیبة، تتحّطم عند أعتابھ كل یربض عزیزاً أبّیاً عل
 المؤامرات.

كما وأّنھ الضمانة األكیدة التي تصون القضّیة الفلسطینیة من 
ال یملك وعلى التنازل عنھ، بل  ائنٌ خ كمٌ االضیاع، حیث ال یجرؤ ح

 القدرة على ذلك.
َرِة َفإَِذا َجاَء َوْعُد اْآلخِ  ﴿وإلى المستقبل یبقى عنواناً للنصر األكید 

ُروا َما  ٍة َولُِیَتبِّ لَ َمرَّ لَِیُسوُءوا ُوُجوَھُكْم َولَِیْدُخلُوا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخلُوهُ أَوَّ
لعلّنا نعیش مع طالئعھم  ..على ید عباٍد ہلل أولي بأٍس شدید ﴾َعلَْوا َتْتبِیراً 
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المقاومة اإلسالمیة في لبنان وفلسطین، الذین یلحقون  ياآلن، مجاھد
عّنا ببعید، وما  2000وما نصر أیار  ..الھزیمة تلو الھزیمة بالیھود

 عّنا ببعید. 2009عّنا ببعید، وما نصر غّزة  2006نصر تموز 
وألجل موقعیتھ ھذه یسعى الیھود دائماً لضربھ؛ ماّدیاً، من خالل 

حفریاٍت تحتھ تھّدد وجوده؛  نأمور كثیرة أھمھا ما یقومون بھ م
 ، منھا)1(بأسالیب متعّددة لدى المسلمینومعنویاً، بضرب موقعیتھ 

تحویلھ من عنوان صراع بین المسلمین والیھود، إلى عنواٍن للصراع 
 !بین المسلمین أنفسھم

وآخر ھذه المحاوالت، ولن تكون األخیرة، جعلھ ماّدة إضافیة 
بین السّنة والشیعة، باّتھام الشیعة زوراً بأّنھم ینكرون المصطنع  للخالف

ألرض، وأّنھ إّنما یوجد في السماء؛ وأّنھ مسجٌد كسائر وجوده في ا

، 2009تموز  30نشرت عّدة مواقع على األنترنت منھا موقع النشرة اإللكتروني بتاریخ  )1(
الحملة الیھودّیة المنّظمة التي تستھدف المسجد األقصى،  خبراً یوضح بما ال یدع مجاالً للشكّ 

 والتي تأخذ أشكاالً متعّددة، ونّص الخبر ھو:
ص في التاریخ اإلسالمي مردخاى كیدار خالل ندوة خاصة نظمھا أكد باحث إسرائیلي متخصّ «

ھا أھمیة القدس لیست ل أنّ » تاریخ السیادة الیھودیة على القدس«الكنیست اإلسرائیلى، بعنوان 
من قبل المسلمین على مر  تذكر فى الدین اإلسالمي وأنھا كانت دائما وسیلة لالستغالل السیاسي

 .التاریخ
النبي محمد في بدایة حیاتھ حاول إقناع القبائل الیھودیة في یثرب بالتحالف  وأوضح كیدار أنّ 

ن یھود یثرب لم معھ، ودخول اإلسالم، وسعى السترضائھم بجعل القدس قبلة المسلمین، لك
یبتلعوا الطعم رغم مكانة القدس في العقیدة الدینیة الیھودیة وعندما فشل في مسعاه، انقلب على 
القبائل الیھودیة، وأعمل الذبح والقتل في رجالھم وشیوخھم وأطفالھم، وسبي نساءھم، ثم حول 

 قبلة المسلمین إلى مكة.
المسجد األقصى المذكور  نّ اإلسرائیلیة أ )عاروتس شیفع(وأشار الباحث في حدیث إلى إذاعة 

ة فى الطریق بین مكّ  في القرآن ھو مسجد صغیر یقع في شبھ الجزیرة العربیة، وتحدیداً 
ة أن والطائف، وقد اعتاد النبي محمد كلما خرج إلى الطائف التي تبعد مسیرة یومین عن مكّ 

ل ھو المسجد القریة، األوّ ى فى أحد مسجدین بھذه یقضي لیلتھ فى قریة الجعرانة، ویصلّ 
 .»األدنى، والثانى ھو المسجد األقصى
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أوھن من  بھتانٍ المساجد ال یمّثل عنواناً للقداسة لدیھم، إلى ما ھنالك من 
 .بیت العنكبوت

في تبّني وإخالصھم كیف، وقد ھال الیھود إصرار الشیعة وصدقھم 
عمھم القضّیة الفلسطینیة، منذ أّول یوٍم بدأت فیھ، واحتضانھم لھا، ود

 لمسیرتھا باألرواح واألموال!
كیف، وھم یرون أّن الحاضن اآلن لھذه القضّیة المقّدسة بعد أّن تخلّى 

 ، ھم الشیعة، والشیعة فقط!الكثیروننھا ع
، إلى )1(نحن في ھذا الكتاب سوف نرجع إلى أّمھات كتب الشیعةو

ت بما ال علمائھم الكبار، إلى مفّسریھم وفقھائھم، على مّر تاریخھم، لنثب
ھذه االّتھامات، وصدق الشیعة في خیارھم  یدع مجاالً ألّي تشكیك زیفَ 

 عنواناً للصراع.دّرة القدس بتبّني األقصى 
وال بّد من اإلشارة ھنا إلى أّن ھذا الكتاب ھو تحقیٌق لفكرة مباركة 

السید محمد العالّمة دنا المجاھد سماحة آیة هللا العظمى خطرت لسی
دام ظلّھ الوارف)؛ إذ رأى سماحتھ، نتیجة متابعتھ ( حسین فضل هللا

من ھذه الناحیة المستمّرة والدقیقة لقضایا األّمة، أّن ثّمة خطراً داھماً 
 یشتدُّ في ھذه الفترة على المسجد األقصى الشریف، فأشار عليَّ سماحتھ

نحن سوف نرجع إلى ھذه الكتب دون سواھا من كتب في الدائرة اإلسالمیة األوسع، خدمًة ) 1(
للھدف الذي ذكرناه من دفع ھذه التھمة عن الشیعة، وإالّ فإّننا مّمن یؤمنون بصدق أّن التراث 

لمذاھب، وأّنھ ملك األّمة جمیعاً، وأّن حصر االستفادة بمصادر ھذه اإلسالمي عابٌر للطوائف وا
الطائفة أو ذاك المذھب ال یسھم في إنتاج الرأي اإلسالمي الصحیح، سواء في الفقھ أو في 
العقیدة أو في التفسیر أو في غیرھا من أنواع العلوم، ومن یتابع مسیرة وتاریخ ھذه العلوم یذعن 

ت وتعّددت مسائلھا نتیجة التالقح الفكري بین اآلراء المختلفة، بل إّن نشوء إلى أّنھا إّنما تطّور
 ھذه اآلراء المختلفة. ھبعضھا ـ كعلم الكالم مثالً ـ كان سبب
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أن أعالج ھذا الموضوع بما ھو حقّھ، قطعاً لدابر الفتنة، متفّضالً ـ  ـ
 ال لبس فیھا.ناصعة ًة للحقیقة كما ھي وتجلی

فالحمد ہلل تعالى أن وفّقني إلنجاز ھذا العمل، قربًة لوجھھ الكریم، 
وعنده . وخدمًة للدین الحنیف، وتحقیقاً لرغبة سماحة السید(حفظھ هللا)

ّن فإ، لیوم الذي ال ینفع فیھ ماٌل وال بنونلسبحانھ أحتسب األجر ذخراً 
﴿ ِ  .)1(﴾ُھَو َخْیٌر لَُكْم إِْن ُكْنُتْم َتْعلَُمونَ َما ِعْنَد هللاَّ

إلى أّننا سوف لن نستعرض ضمن كتابنا ھذا كما ال بّد من التنبیھ ھنا 
 أبدعھاالمساھمات اإلحیائیة الواضحة والمؤثِّرة لقضیة القدس، التي 

اإلمام الخمیني(قده)، ومن أھمھا تخصیصھ آخر یوم جمعة من شھر 
عام یوماً للقدس، أوجب على المسلمین إحیاءه  رمضان المبارك من كلّ 

بمختلف النشاطات التي من شأنھا إبقاء ھذه القضّیة المقّدسة حّیة في 
حفظ ھذه القضیة ل في خّطة ذكّیة منھ(قده)األّمة، والتذكیر بھا كّل عام، 

 .المركزیة لألجیال
ذلك رغم وضوح داللتھ على اھتمام الشیعة بالقدس لن نستعرض 

ألنَّ ھناك اّتھاماً باطالً موّجھاً إلى ھذا االھتمام  ؛جد األقصىوالمس
ألجل مصالح إیران الخاّصة،  والتبّني والتأیید، مفاده أّنھ تأییٌد سیاسي

أٌ من ھذا االّتھام الزائف، على ما ھو مبرّ  فألجل ذلك سوف نقتصر
 لھدف الكتاب. خدمةً 

 وهللا ھو وليُّ التوفیق.

 .95: اآلیة النحل) 1(
                                                           



...................................................................................................................................  
 

6  

 د األقصى في تفـاسير الشيعةالمسج الفصل األّول:
إّن من یراجع كتب التفسیر التي خّطھا علماء الشیعة سوف یخرج 

أّن الشیعة مجمعون على حقیقة واضحة لیس فیھا أدنى  ،بنتیجة حاسمة
شّك، وھي أّن المسجد األقصى في آیة اإلسراء األولى الذي أسرى إلیھ 

في بیت المقدس  النبي محمد(ص)، ھو ذلك المسجد الذي كان وال یزال
 أولى القبلتین. ، المسجد الذي ھوةالمحتلّ  في فلسطین

ولكي ال یتجشّم القارئ الكریم عناء البحث بنفسھ عن ھذه الكتب 
عبارات ھؤالء العلماء، من  نماذجوالتنقیب فیھا، فإّننا سوف ننقل لھ ھنا 

ة ثّم نتعّرض في نھای ي بینھا.مع ذكر مصادرھا، مراعین الترتیب الزمن
 المطاف إلى فرٍع بعنوان: وقفة مع التفاسیر الروائیة.

 مع الطوسي في تبیانھ -1
، في تفسیره ھ460، المتوفى سنة )1(صّرح الشیخ الطوسي(ره)

المسجد األقصى ھو بیت المقدس، وھو « بأنّ  (التبیان في تفسیر القرآن)
عد ما قیل لھ: األقصى، لبُ إنّ «ثّم قّرر أّنھ ». مسجد سلیمان بن داود

 .»المسافة بینھ وبین المسجد الحرام

وعند أصحابنا وأكثر «وتعّرض بعد ذلك إلى مسألة المعراج فقال: 
ھ عرج بھ في تلك اللیلة نّ أ: ، وذكره الجبائي أیضاً )2(أصحاب التأویل

، ووصفھ ابن حجر في »شیخ الشیعة«] بـ 334: 18) وصفھ الذھبي في [سیر أعالم النبالء 1(
، »شیخ الطائفة«، والشیعة مّتفقون على وصفھ بـ »شیخ اإلمامیة«] بـ 26: 7[لسان المیزان 

معمول  وإذا قال فقھاؤھم: (الشیخ) على اإلطالق انصرف إلیھ. وتفسیره ھو أّول تفسیر جامعٍ 
 لدى الشیعة، اعتمد علیھ كل من جاء بعده.

التفسیر ) اصطالح التأویل في عصر الشیخ كان ال یزال یرادف التفسیر، الحظ مثالً اسم 2(
 المعروف للطبري، فإّنھ (جامع البیان عن تأویل آي القرآن).
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راه هللا من أت حتى بلغ سدرة المنتھى في السماء السابعة، واإلى السماو
، وكان ذلك في اد بھ معرفة ویقیناً آیات السماوات واألرض ما ازد

سراء من المسجد الحرام والذي یشھد بھ القرآن اإل .یقظتھ دون منامھ
 .)1(»علم بالخبرإلى المسجد األقصى، والباقي یُ 

 ھمعمججوامعھ ومع الطبرسي في  -2
، في تفسیره ھ548، المتوفى سنة )2(قال أمین اإلسالم الطبرسي(ره)

) ر قولھ: (لیالً (أسرى) وسرى بمعنى، ونكّ « (جوامع الجامع) ما نّصھ:
سري في لیلة من جملة اللیالي من مكة إلى ھ أُ لتقلیل مدة اإلسراء، وأنّ 
وقد عرج بھ إلى السماء من بیت المقدس في  .الشام مسیرة أربعین لیلة

و(المسجد  ...تلك اللیلة وبلغ البیت المعمور وبلغ سدرة المنتھى
(باركنا حولھ)  .ھ لم یكن حینئذ وراءه مسجدألنّ  ؛األقصى): بیت المقدس

د األنبیاء ومھبط الوحي، وھو ھ متعبّ ألنّ  ؛یرید بركات الدین والدنیا
باألنھار الجاریة واألشجار المثمرة (لنریھ من آیاتنا) العجیبة  محفوفٌ 

التي منھا إسراؤه في لیلة واحدة من مكة إلى ھناك، والعروج بھ إلى 
یاء، والبلوغ إلى البیت المعمور وسدرة المنتھى. السماء، ورؤیة األنب

بوه، وفیھم من سافر إلى كذّ  ث بذلك قریشاً ھ لما رجع وحدّ وروي: أنّ 
 .)3(»بیت المقدس فاستنعتوه مسجد بیت المقدس

 .446: 6) التبیان في تفسیر القرآن 1(
) وصفھ الشیعة بشّتى عبارات التقدیر، مثل: (أمین الدین، أمین اإلسالم، من أجالّء ھذه 2(

ر الفقیھ الجلیل، الحب ر الفقیھ الفرید، قدوة الطائفة، فخر العلماء وأمین الملّة واإلسالم، المفسِّ
المفّسرین) إلى غیر ذلك من عبارات تجدھا عند من تعّرض لترجمتھ، راجع: مقدمة تفسیر 

 مجمع البیان، بقلم العالّمة السید محسن األمین العاملي(ره).
 .359-358: 2) جوامع الجامع 3(
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ا الموضع الذي أسري إلیھ أین كان: فأمّ «وقال في (مجمع البیان): 
آن، وال یدفعھ اإلسراء إلى بیت المقدس، وقد نطق بھ القر فإنّ 

 .)1(»مسلم

 :ما قالوإنّ  ،(إلى المسجد األقصى) یعني بیت المقدس«وقال أیضاً: 
(الذي باركنا حولھ)  .عد المسافة بینھ وبین المسجد الحراماألقصى، لبُ 

أي: جعلنا البركة فیما حولھ من األشجار، واألثمار، والنبات، واألمن، 
ھم من موضع آخر. وقیل: والخصب، حتى ال یحتاجوا إلى أن یجلب إلی

األنبیاء، ومھبط  باركنا حولھ أي: البركة فیما حولھ بأن جعلناه مقرّ 
 .)2(»فقد اجتمع فیھ بركات الدین والدنیا ...المالئكة

 مع الشیباني في نھجھ -3

، في تفسیره (نھج البیان عن )3(قال محمد بن الحسن الشیباني(ره)
جد الحرام إلى المسجد اإلسراء من المس«كشف معاني القرآن): 

القرآن، والمعراج وما یتبعھ عرفناه بالسّنة.  األقصى عرفناه بنصّ 
وقولھ: (الذي باركنا حولھ)؛ یرید: حول المسجد األقصى، بالماء 

 .)4(»واألمطار واألشجار والّثمار وعبادة األنبیاء والصالحین

األقصى وكان قبل ذلك قد نقل كالم السّدي المصّرح فیھ بأّن المسجد 
ل إلى السماء. حصقد ھو بیت إیلیا، یعني البیت المقّدس، وأّن العروج 

 .215: 6) مجمع البیان 1(
 .218: 6) مجمع البیان 2(
؛ 143: 9یعة في القرن السابع الھجري، ذكره في: أعیان الشیعة وھو من أعالم الش )3(

 .414: 24الذریعة إلى تصانیف الشیعة 
 .222: 3) نھج البیان عن كشف معاني القرآن 4(
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ولم ینكر علیھ ذلك، بل أّكده بما نقلھ عن الشیخ الطوسي(ره) من قولھ: 
والذي جاء في أخبارنا عن أئمتنا(ع) أّن المعراج كان من المسجد «

 .)1(»األقصى إلى البیت المعمور

 مع الكاشاني في زبدتھ -4
، المتوفى سنة )2(المولى فتح هللا بن شكر هللا الشریف الكاشاني قال
(إلى المسجد األقصى) بیت «، في كتابھ (زبدة التفاسیر): ھ998

(الذي باركنا حولھ) ببركات  ألّنھ لم یكن حینئٍذ وراءه مسجد. المقدس،
، ومتعّبد األنبیاء من لدن موسى، الدین والدنیا؛ ألّنھ مھبط الوحي

ألنھار واألشجار، وموضع أمن وخصب، حتى ال یحتاجوا ومحفوف با
ن تجلب إلیھم الثمرات والحبوب من موضع آخر. (لنریھ من أإلى 

آیاتنا) كذھابھ في برھة من اللیل مسیرة شھر، ومشاھدتھ بیت المقدس، 
 .»وتمّثل األنبیاء لھ

... فركبت ومضیت حتى «ثّم نقل روایة عن النبّي(ص) وفیھا: 
بیت المقدس... ثّم أخذ جبرئیل بیدي إلى الصخرة فأقعدني انتھیت إلى 

 .)3(»علیھا، فإذا معراج إلى السماء...

 مع أبو الفیض الناكوري في سواطعھ -5

-954، ()1(قال العالّمة المحقّق الشیخ أبو الفیض فیضي الناكوري
المسجد األقصى) «(في تفسیره (سواطع اإللھام):  )،ھ1004

 .221: 3نھج البیان عن كشف معاني القرآن )1(
محّدث جلیل مفّسر فاضل، من علماء دولة الشاه «]: 393: 8قال في [أعیان الشیعة  )2(

ر والمترجم المعروف. »طھماسب الصفوي، وتالمیذ علي بن الحسن الزواري  المفسِّ
 .8-7: 4زبدة التفاسیر  )3(
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المراحل وسطھما، (الذي  ركع وراءه ٍح، أو لعدّ ، لعدم الم)2(األطرح
، وإعطاًء لألحمال )3(للمسل اً وسمح ،باركنا حولھ) إرساالً للرسل

  .)4(»واألكل

 مع الطریحي في غریبھ -6
في  ،ھ1085، المتوفى سنة )5(قال العالّمة فخرالدین الطریحي(ره)

ى بھ في المعنى: انھ أسر« ـ (تفسیر غریب القرآن):تفسیره الموسوم ب
لیلة من جملة اللیالي من مكة إلى الشام مسیرة أربعین لیلة، وقد عرج 
إلى السماء من بیت المقدس في تلك اللیلة وبلغ البیت المعمور وبلغ 

 .)6(»سدرة المنتھى

ر ابن الشیخ مبارك ابن الشیخ الشیخ أبو الفیض المفسِّ «]: 402: 2قال في [أعیان الشیعة ) 1(
لھ كتاب  ،راً مفسّ  فاضالً  كان عالماً  ،المعروف بالفیضي ،الیماني األصل الھندي المسكن ،خضر

سلسلتھم  نّ أفي ترجمة أخیھ الشیخ أبو الفضل  ومرّ  ،سواطع االلھام في تفسیر القرآن الكریم
ن أو ،جاء جدھم الشیخ خضر من الیمن إلى الھند ،ن أصلھم من الیمنأو ،كانت من أھل العلم

 .»الشیخ أبو الفضل وأخاه المترجم وأباه كانوا شیعةً 
الشیخ أبو الفیض بن مبارك بن ]: «855: 3ق 9نیف الشیعة جوقال في: [الذریعة إلى تصا

ع ج التشیّ . وھو الذي روّ ..لھ (سواطع االلھام) أو تفسیر بي نقطھ  ...خضر الیماني األصل
خان  وحریة العقاید في الھند بوسیلة أكبر شاه، وھو الذي أجاب عن اعتراضات عبدهللا

 ».یدهوزبكي التي اعترض فیھا على أكبر شاه وعقااأل
 ویمتاز تفسیره بخلّو كلمات التفسیر فیھ من الحروف المنّقطة.

 ».أطرحھ، أي: أبعده]: «387: 1 قال في [الصحاحاألطرح: األبعد؛ ) 2(
 ».بالتحریك ن السكیت: یقال لمسیل الماء: مسلقال اب]: «1818: 5 ) قال في [الصحاح3(
 .296: 3) سواطع اإللھام 4(
ن الشیخ محمد علي بن الشیخ أحمد بن الشیخ علي بن الشیخ أحمد بن ھو الشیخ فخرالدین ب) 5(

الشیخ طریح، العالم الفقیھ المحّدث اللغوي. تزید قائمة مؤلّفاتھ على األربعین كتاباً، أشھرھا 
(مجمع البحرین ومطلع النیرین). أّسس مكتبة ضخمة حوت من نفائس اآلثار، اشتھرت في 

، ھ979أكثر كتبھا وقفاً على طالّب العلم. قیل إّنھ ولد سنة  زمانھ بالمكتبة الفخریة، وكان
 ، عن عمر بلغ المائة وست سنین، ودفن في النجف األشرف.ھ1085وتوفي(ره) سنة 

 .37) تفسیر غریب القرآن: 6(
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ھ لم یكن ألنّ  ؛(المسجد األقصى) بیت المقدس: «وقال في موضع آخر
 .)1(»وراءه حینئذ مسجد

 لعاملي في وجیزهابن أبي جامع امع  -7
، المتوفى سنة )2(قال الشیخ علي بن الحسین بن أبي جامع العاملي

قالوا: «(الوجیز في تفسیر القرآن العزیز): القّیم ، في تفسیره ھ1135
كان(ص) نائماً في بیت أّم ھاني، فأسري بھ ورجع من لیلتھ، وقّص 

رج إلى المسجد القّصة علیھا، وقال: مّثل لي النبّیون، فصلّیت بھم، ثّم خ
فأخبر بھ قریشاً، فتعّجبوا منھ وكّذبوه وارتّد بعض من آمن بھ، 

سافروا إلى بیت المقدس فُجليَّ لھ، فجعل یلحظھ  فاستوصفھ جماعةٌ 
ویصفھ لھم، فقالوا: أّما الوصف فقد أصاب فیھ... واألكثر على أّنھ 

لى أُسري بجسده إلى بیت المقدس ثّم عرج بھ إلى السماء حتى وصل إ
سدرة المنتھى... (إلى المسجد األقصى) بیت المقدس لُبعد ما بینھما 
(الذي باركنا حولھ) في الدین والدنیا بجعلھ مقّر األنبیاء ومھبط 

(لنریھ من  .ھ باألشجار واألنھار، وفیھ التفات من الغیبةالمالئكة، وحفِّ 
لسماء وعروجھ إلى ا ،ا رأى فیھمآیاتنا) العجیبة كبلوغھ بیت المقدس و

 .)3(»وما شاھد ھناك، ورجوعھ في بعض لیلة

 مع السید شّبر في تفسیره -8

 .60) المصدر السابق، ص 1(
جامع ھو الشیخ علي بن الحسین بن محي الدین بن عبداللطیف بن علي بن أحمد بن أبي  )2(

العاملي، من أسرة ُتعرف بآل أبي جامع، وآل محي الدین، وھي أسرة جلیلة في العلم، خرج 
 منھا جماعات من العلماء األجلّة.

 .194: 2) الوجیز في تفسیر القرآن العزیز 3(
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، في ھ1242، المتوفى سنة )1(السید عبدهللا شّبر(قده)العالّمة یبدو 
من تفسیره الوجیز المشھور بـ (تفسیر شّبر)، حاسماً في أّن المراد 

لوجھ ، وأّن اقدسفي آیة اإلسراء األولى ھو بیت الم المسجد األقصى
 وبین المسجد الحرام. عد ما بینھبُ ھو  في وصف باألقصى

في الدین البركة «ھو (الذي باركنا حولھ) أّن معنى  ثّم یقّرر(قده)
 .)2(»ھ باألشجار واألنھاروحفِّ  ،األنبیاء ومھبط الوحي والدنیا یجعلھ مقرّ 

 مع مغنیة في تفسیره الكاشف -9

كالٌم ، ھ1400المتوفى سنة  ،)3(لشیخ محمد جواد مغنیة العاملي(ره)ل
والمسجد « :حول ھذه المسألة، قال في (التفسیر الكاشف)مفّصل 

األقصى ھیكل سلیمان، وسّمي مسجداً ألّنھ محّل للسجود، وھو أقصى 

ابن السید محمد رضا الحسیني  ،السید عبدهللا شبر« ]:82: 8) قال في [أعیان الشیعة 1(
 )ع(وتوفي بمشھد الكاظمین ،1192ولد في النجف أیام إقامة والده فیھا سنة  ...الكاظمي النجفي
ر من أسر العراق العلمیة ودفن مع والده في المشھد الكاظمي. وآل شبّ  ،1242في رجب سنة 

د بالعالم المؤیّ  )دار السالم(وصفھ صاحب  ،ف المكثرث المؤلّ ھو المحدّ  :المشھورة. أحوالھ
 . »وكان یعرف في عصره بالمجلسي الثاني لكثرة تصانیفھ :قال ،المعتمدوالسید السند والركن 

 .279تفسیر شّبر: ) 2(
في ھ 1322الشیخ محمد جواد مغنیة ولد سنة «]: أّن 206-205 :9أعیان الشیعة ) ورد في [3(

ونقل جثمانھ إلى  ،في بیروت 1400وتوفي في المحرم سنة  ،قریة طیردبا من جبل عامل
فن فیھا. درس على شیوخ قریتھ ثم سافر إلى النجف فأنھى ھناك دراستھ وكان طیردبا حیث د

ن ثم عیّ  ،من أبرز أساتذتھ السید حسین الحمامي. ثم عاد إلى جبل عامل فسكن قریة طیر حرفا
لھا بالوكالة. وفي خالل  ثم مستشارا للمحكمة الشرعیة العلیا فرئیساً  ،في بیروت شرعیاً  قاضیاً 

ن یحكم بما یرغب أفعرض النافذ علیھ  ،أحد النافذین لى المحكمة قضیة تھمّ رضت عرئاستھ عُ 
 نّ أن ا نظر في القضیة تبیّ ، فأعرض الشیخ عنھ، ولمّ أصیالً  فیھ، وفي مقابل ذلك یجعلھ رئیساً 

قصائھ إمما أغضب النافذ فنجح في  في غیر الجانب الذي یلتزمھ النافذ، فحكم الشیخ بالحقّ  الحقّ 
خرج العدید من المؤلفات من أھمھا: ألیف فأالرئاسة. ثم أحیل للتقاعد فانصرف إلى التعن  نھائیاً 

في ستة مجلدات. والتفسیر الكاشف،  (ع)اإلمام جعفر الصادق ھوفق ،الفقھ على المذاھب الخمسة
 ».الل نھج البالغة وھو شرح لھ. والتفسیر المبین وغیر ذلكظل للقرآن. وفي وھو تفسیر مطوّ 

 لصحیح أنَّھ مدفوٌن في حجرٍة من حجرات مقام أمیر المؤمنین(ع) في النَّجف األشرف.ولكنَّ ا
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لُبعده عن مّكة... وھو محفوف ببركات الدین والدنیا، أي بمواطن 
 .)1(»األنبیاء، وباألنھار واألشجار

ُیطلق كثیٌر من العلماء كلمة اإلسراء على «ر: وقال في موضع آخ
رحلة النبي(ص) من المسجد الحرام في مّكة إلى المسجد األقصى في 
بیت المقدس، وُیطلقون كلمة المعراج على رحلتھ من بیت المقدس إلى 
السماوات العلى؛ ألّن كلمة المعراج تومئ إلى االرتقاء والصعود. 

ن، فیستعمل اإلسراء في الصعود إلى والبعض منھم ال یفّرق بین الكلمتی
ثّم دخل في بحث  .)2(»السماء، والمعراج في اإلسراء إلى بیت المقدس

مفّصل إلثبات أّن اإلسراء إلى المسجد األقصى قد حصل بالروح 
 والجسد معاً.

 وتحت عنوان (بین المسجد الحرام والمسجد األقصى) قال(ره):
 إّنھما في الشرق. -1ن وجوه: المسجد األقصى یشبھ المسجد الحرام م«

یرجع تاریخ كٍل منھما إلى عھد قدیم، إالّ أّن المسجد الحرام أقدم  -2
وأعظم، ألّنھ أّول بیٍت وضع للناس، وقد أوجب هللا حّجھ على من 

 استطاع إلیھ سبیالً...

إّن كالً من الكعبة ومدینة القدس التي فیھا المسجد األقصى قد  -3
ب، أو شاركوا في بنائھا أو تأسیسھا؛ أّما الكعبة فقد أسسھا وأنشأھا العر

َوَعِھْدَنا إِلَى إِْبَراِھیَم َوإِْسَماِعیلَ أَْن ﴿بناھا إبراھیم وولده إسماعیل(ع)، 
ُجودِ  ِع السُّ كَّ ائِِفیَن َواْلَعاِكفِیَن َوالرُّ َرا َبْیتَِي لِلطَّ َوإِْذ َیْرَفُع ـ إلى قولھ: ـ  َطھِّ

 .7: 5) التفسیر الكاشف 1(
 .8: 5) التفسیر الكاشف 2(
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. والمعروف أّن إسماعیل أّول )1(﴾َواِعَد ِمَن اْلَبْیِت َوإِْسَماِعیلُ إِْبَراِھیُم اْلقَ 
خالف لغة أبیھ، وإلیھ تنتسب قریش وغیرھا من  نبّي تكلّم باللغة العربیة

العرب، وبلغتھا نزل القرآن الكریم؛ أّما القدس فقد نزح إلى أرضھا 
طت رحالھا قبیلة الیبوسیین، وھي من القبائل الكنعانیة العربیة، وقد ح

قبل المیالد بزعامة  2500على الجبل المعروف باسم صھیون سنة 
شیخھا سالم الیبوسي، وھذه القبیلة العربیة ھي التي وضعت أّول لبنة 
لمدینة القدس التي أصبحت فیما بعد قبلة العالم. وبعد أن فتح المسلمون 
القدس بنوا مسجد عمر، ومسجد قّبة الصخرة داخل الحرم القدسي، 
واألّول أسسھ عمر بن الخّطاب، والمسجد الثاني بناه عبدالملك بن 

 مروان، وكان المسلمون ال یبیحون لغیر المسلم أن یطأ أرضھما.

إّن المسلمین یقّدسون كالً من المسجد الحرام والمسجد األقصى؛  -4
حیث توّجھوا إلیھ في صالتھم ثالثة عشر عاماً بمّكة وبضعة أشھر 

اضفنا إلى ذلك إسراء النبي(ص) إلیھ لم یكن عجباً أن بالمدینة، وإذا 
یّتخذه المسلمون مكاناً مقّدساً لھم، وأن یكون عندھم بالمنزلة الثانیة من 

 الحرم المّكي والمدني من حیث القداسة والصیانة والرعایة.

وقد جاء في كثیٍر من الروایات أّن رسول هللا(ص) قّید البراق 
لغ بھ اإلسراء إلى بیت المقدس، وحّتى اآلن بالصخرة المقّدسة حین ب

یسّمى الجدار الغربي للحرم القدسي بجدار الُبراق. وجاء في الروایات 
أیضاً أّن النبي(ص) صلّى على أطالل ھیكل سلیمان إماماً إلبراھیم 

 .127-125) البقرة: اآلیة 1(
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وموسى وعیسى، وأّنھ عرج إلى السماء بعد ذلك مّتخذاً من صخرة 
 .)1(»ءیعقوب مركزاً لمعراجھ إلى السما

 مع الطباطبائي(قده) في میزانھ -10
، )2(حسین الطباطبائي(قده) محمدالسید سید المفّسرین العالّمة أّكد 

في بدایة كالمھ في تفسیر سورة اإلسراء ، ھ1402المتوفى سنة 
والھیكل الذي بناه  ،ھو بیت المقدس« المسجد األقصى أنّ المباركة، 

 .»إسرائیلسھ هللا لبني وقدّ  ،)ع(داود وسلیمان

 ،(إلى المسجد األقصى) ھو بیت المقدس« ثّم بّین أّن المقصود بقولھ:
ى المسجد وقد سمّ  ،. والقصى البعد)بقرینة قولھ: (الذي باركنا حولھ

األقصى لكونھ أبعد مسجد بالنسبة إلى مكان النبي(ص) ومن معھ من 
 .)3(»ة التي فیھا المسجد الحراموھو مكّ  ،المخاطبین

 في أمثلھ (دام ظلّھ)یرازيمع الش -11

الشیخ ناصر مكارم الشیرازي(دام العالّمة المرجع أستاذنا صّرح 
اآلیة «، في تفسیره (األمثل في تفسیر كتاب هللا المنزل) بأّن ظلّھ)

 ، أي سفره لیالً )األولى في سورة اإلسراء تتحدث عن إسراء النبي(ص

 .10: 5) التفسیر الكاشف 1(
عابٌد،  ] ما قالھ(قده) في ترجمة نفسھ. وھو عالٌم عارفٌ 354: 9نقل في [أعیان الشیعة ) 2(

فیلسوٌف، أستاٌذ، تخّرج على یدیھ األسماء الالمعة في سماء العلم والبحث والتحقیق، أمثال 
ر، صاحب منھج في التفسیر، یبتني على أّن  العالّمة الشھید مرتضى مطّھري(ره). وھو مفسٍّ

في تاریخ القرآن یفِسر بعضھ بعضاً، تفسیره موسوعة علمّیٌة ممتازة، ُیعّد من أھم كتب التفسیر 
الشیعة. ورغم أّن مؤلّفھ(قده) من أعالم الفلسفة المبّرزین، إالّ أّنھ التزم في تفسیره باستنطاق 
القرآن نفسھ، وال نجده ُیعمل ذھنیتھ الفلسفیة في عملیة التفسیر، وإن كان تفسیره قد اشتمل على 

 مباحث فلسفیة مھّمة، إالّ أّنھا لیست مّما یتوّقف علیھ فھم اآلیات.
 .6: 13المیزان في تفسیر القرآن بالقرآن ) 3(
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قصى في القدس ة المكرمة إلى المسجد األمن المسجد الحرام في مكّ 
لمعراجھ(ص) إلى  مقدمةً  "اإلسراء"الشریف. وقد كان ھذا السفر 

 .)1(»السماء

ة ھو المسجد الحرام في مكّ  ...مبتدأ ھذا السفر«وأّكد بعد ذلك أّن 
 .)2(»المكرمة، ومنتھاه المسجد األقصى في القدس الشریف

باركنا (تعبیر اآلیة «ثّم تعّرض بعد ذلك إلى تفسیر البركة فذكر أّن 
 أطرافھ أیضاً  ھ عالوة على قدسیة المسجد األقصى، فإنّ تفید بأنّ  )حولھ

تمتاز بالبركة واألفضلیة على ما سواھا. ویمكن أن یكون مراد اآلیة 
البركة الظاھریة المتمثلة بما تھبھ ھذه األرض الخصبة الخضراء من 

قواعد  مزایا العمران واألنھار والزراعة. ویمكن أن تحمل البركة على
الفھم المعنوي فتشیر حین ذاك إلى ما تمثلھ ھذه األرض في طول 

لنور التوحید،  ات اإللھیة، ومنطلقاً للنبوّ  التأریخ، من كونھا مركزاً 
 .)3(»خصبة للدعوة إلى عبودیة هللا وأرضاً 

ثّم وفي مورد آخر استشھد باآلیة األولى من سورة اإلسراء لتفسیر 
ْینَ ﴿ھ تعالى: قول  ،)4(﴾اهُ َولُوطاً إِلَى اْألَْرِض الَّتِي َباَرْكَنا فِیَھا لِْلَعالَِمینَ َوَنجَّ

في القرآن، إال  اسم ھذه األرض لم یرد صریحاً  وبالرغم من أنّ «فقال: 
ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى ﴿ ھ بمالحظة اآلیة األولى من سورة اإلسراء:أنّ 

 ﴾إِلَى اْلَمْسِجِد اْألَْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا َحْولَھُ  بَِعْبِدِه لَْیالً ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ 

 .387: 8األمثل في تفسیر كتاب هللا المنزل ) 1(
 .389المصدر السابق، ص ) 2(
 .390: 8األمثل في تفسیر كتاب هللا المنزل  )3(
 .71األنبیاء: اآلیة ) 4(
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التي كانت من الناحیة ھذه األرض ھي أرض الشام ذاتھا،  ضح أنّ یتّ 
غنیة مباركة خضراء، ومن الجھة المعنویة كانت  الظاھریة أرضاً 

 .)1(»ءلرعایة األنبیا معھداً 

 مع فضل هللا في وحي القرآن -12
السید محمد حسین فضل  العالّمة المرجعومسك الختام ما خّطھ 

إِلَى اْلَمْسِجِد (: «، قال، في تفسیره (من وحي القرآن)هللا(دام ظلّھ)
الذي ھو األبعد بالنسبة إلى المسجد الحرام، وھو بیت المقدس  )األْقَصى

الذي عاش األنبیاء فیھ عبادًة ہلل، ورسالًة للناس، وحركًة للحیاة الروحیة 
ید التي انطلقت من خالل رساالت هللا، التي حملھا في أجواء التوح

األنبیاء من أجل أن یكون توحید هللا في العقیدة أساساً لتوحیده في 
العبادة، ولتوحید الحیاة من خاللھ على منھج واحد للفكر والعاطفة 

 والحیاة.

وھكذا اكتسب ھذا المسجد من النفحات الروحیة التي عاشھا األنبیاء 
سبیحات الخاشعة ہلل التي انطلقت من قلوبھم، ومن فیھ، ومن الت

االبتھاالت الحمیمة الودیعة التي كانت ترتفع من عیونھم الملیئة بالدمع 
الحاّر الذي یتفایض بالمحبة ہلل والخشیة منھ، ومن حركة الرسالة في 
خطواتھم المتحّدیة للشرك وللكفر وللضالل، والواقفة أبداً في مواقع رّد 

 لكلمة تارًة، وبالصبر أخرى وبالمواجھة ثالثة...التحّدي با

 .203: 10األمثل في تفسیر كتاب هللا المنزل )1(
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وھكذا كان ھذا المسجد مصدر وحيٍ للرسل وللناس وللحیاة، كما 
ل فیھ من وحي هللا على ُرسلھ، كان موقع وحيٍ من خالل ما كان یتنزّ 

 .)1(»ومنطلق حركٍة تدل الناس على الطریق المستقیم

ھم سّر التعبیر في بذلك نفو«وضمن تفسیره للبركة في اآلیة قال: 
، فقد یكون السّر في ذلك »باركناه«بدالً من  )َباَرْكَنا َحْولَھُ (قولھ تعالى: 

ھو اإلیحاء بأن البركة ال تتجّمد في المسجد وتبقى فیھ، لیأتي الناس إلیھ 
للحصول على البركة من أرضھ وجدرانھ، بل تنطلق منھ من خالل ما 

بالروح، والمتحركة مع الواقع،  تمثلھ رسالتھ من المسؤولیة النابضة
لتمتد إلى كل مكان، فتتحول البركة من نبع یتحرك داخل األرض إلى 
نھر جاٍر ینساب في كل عقل وفي كل روح، ویصل إلى كل أرض فیھا 
لإلنسان وجود، لیمألھا بالخیر والمحبة والحیاة. ومن الطبیعي لھذه 

ا یعني أن التعبیر البركة المحیطة بالمسجد أن تكون منطلقة منھ، م
یختزن في داخلھ معنى البركة في المسجد لما یوحیھ من معنى البركة 

 .)2(»في ما حولھ، وهللا العالم

قد تكون الروایة التي رواھا « أّنھقد أّكد قبل ذلك  (دام ظلّھ)وكان
الصدوق في أمالیھ، عن اإلمام جعفر الصادق(ع)، ھي أكثر الروایات 

االعتبار، فقد جاء في أمالي الصدوق، عن أبیھ، اختصاراً وأقربھا إلى 
عن ابن أبي عمیر، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدهللا جعفر 
الصادق(ع) قال: لما أسري برسول هللا(ص) إلى بیت المقدس، حملھ 
جبرائیل على البراق، فأتیا بیت المقدس، وعرض علیھ محاریب 

 .22: 14من وحي القرآن  )1(
 .23: 14من وحي القرآن  )2(
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 في رجوعھ بعیرٍ األنبیاء، وصلى بھا ورده، فمّر رسول هللا(ص) 
لقریش، وإذا لھم ماء في آنیة، وقد أضلّوا بعیراً لھم وكانوا یطلبونھ، 

 فشرب رسول هللا(ص) من ذلك الماء وأھرق باقیھ.

جاللھ ـ قد  هللا ـ جلّ  ا أصبح رسول هللا(ص)، قال لقریش: إنّ فلمّ 
أسرى بي إلى بیت المقدس، وأراني آثار األنبیاء ومنازلھم، وإني 

ر لقریش في موضع كذا وكذا وقد أضلّوا بعیراً لھم، فشربت مررت بعی
من مائھم وأھرقت باقي ذلك. فقال أبو جھل: قد أمكنتكم الفرصة منھ، 

ھا ھنا من قد  فاسألوه كم األساطین فیھا والقنادیل؟ فقالوا: یا محمد، إنّ 
دخل بیت المقدس، فصف لنا كم أساطینھ وقنادیلھ ومحاریبھ؟ فجاء 

علّق صورة بیت المقدس تجاه وجھھ، فجعل یخبرھم بما جبرائیل، ف
 ،حتى یجيء العیر ونسألھم عما قلت یسألونھ عنھ، فلما أخبرھم قالوا:

العیر یطلع علیكم مع طلوع  فقال لھم رسول هللا(ص): تصدیق ذلك أنّ 
 الشمس یقدمھا جمل أورق.

شمس ا كان من الغد، أقبلوا ینظرون إلى العقبة ویقولون: ھذه الفلمّ 
تطلع الساعة. فبینما ھم كذلك، إذ طلعت علیھم العیر حین طلع القرص، 

ا قال رسول هللا(ص) فقالوا: لقد كان یقدمھا جمل أورق، فسألوھم عمّ 
لنا في موضع كذا وكذا ووضعنا ماًء فأصبحنا وقد  جملٌ  ھذا، ضلّ 

 .)1(»أھرق الماء، فلم یزدھم ذلك إال عتّواً 

 .9-8: 14من وحي القرآن  )1(
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 يةروائتفـاسير الوقفة مع ال
ال یخفى على أھل االختصاص أّن ھناك عّدة مناھج لتفسیر القرآن، 

تختلف المشارب فیما  تبلورت على مدى تاریخ ھذا العلم الشریف،
بینھا، فتختلف تبعاً لذلك النتائج. ولسنا ھنا في صدد بسط الكالم في ھذا 

فسیر البحث، فلذلك محلّھ، وغایة ما نرید بیانھ ھنا ھو أّن ھناك منھجاً للت
ثر، أو التفسیر بالمأثور، أو التفسیر الروائي، أو التفسیر باألُیعرف ب

التفسیر األثري، وكّل ذلك یشیر إلى معنى واحد وھو اعتماد الروایة 
 .أساساً في تفسیر القرآن

 وھا ھنا نقاط مسلّمة بین أھل االختصاص ال بّد من اإلضاءة علیھا:

ھذا النحو من التفسیر، وھي في  واضحةھناك حقیقة  النقطة األولى:
ر ھنا ال یكون في صدد اّتخاذ رأي خاص في معنى  أّن ما یسّمى بالمفسِّ
اآلیة، وإّنما ھو في صدد جمع كّل الروایات التي تضّمنت في ثنایاھا آیة 

ر، وإّنما یُ  ، وتبویبھا.قرآنیة ٌث ال مفسِّ سّمى عملھ فھو في الحقیقة محدِّ
تفسیر فالن، تسامحاً. وأكبر شاھٍد على ذلك  بالتفسیر، وُیطلق على كتابھ

آیٍة، رغم أّنھا قد تكون  ھو أّننا نجده ینقل كّل الروایات الواردة في ذیل
وال یرّجح ھذه على تلك، وال یحاول الجمع بینھا؛ متعارضة فیما بینھا، 

د عدم كونھ ف  ي صدد اّتخاذ رأي في معنى اآلیة.األمر الذي یؤكِّ

ّن كثیراً من الروایات التفسیریة تتناول عالم إ النقطة الثانیة:
ال بالمصداق، أو ما ُیعرف بالجري والتطبیق؛ فاآلیة القرآنّیة عاّمة 
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؛ ألّن القرآن ھو ، كما ال تختّص بموردهن النزولمشّك، وال تختّص بز
 .)1(الكتاب الخالد الذي یجري مجرى اللیل والنھار والشمس والقمر

الواردة عن التفسیریة نجمع الروایات  عندما ،وعلى ھذا األساس
 م الشریفعطاؤھ امتدّ  نالذی (ع)النبي(ص)، وأھل بیتھ الطاھرین

وتواصلھم مع األّمة إلى بدایات القرن الرابع الھجري، مع كّل ما حصل 
من تطورات في المجتمع اإلسالمي على الصعد كافّة، في ھذه القرون 

 تعالى فیھا مستشھدین بالقرآن كان یتصّدى األئمة(ع) إلى بیان حكم هللا
، فإّننا سوف نالحظ أّن ھناك تنافیاً أحیاناً بین ھذه الروایاتالكریم، 

األمر، أّن ھناك اختالفاً بین أھل البیت(ع) فیتوھّم غیر العارف بحقیقة 
أو أّن بعض روایاتھم(ع) تخالف ما ھو المعروف في في فھم القرآن، 

ال تتعدى قاعدة الجري والتطبیق التي أشرنا المسألة مع أّن تفسیر اآلیة، 
 إلیھا.

ذكر المختّصون أّن التفسیر الروائي موھوٌن ألسباب  النقطة الثالثة:
 ثالثة ھي آفات فیھ:

ھي مجموعة الروایات اإلسرائیلیات و .فیھ اإلسرائیلیاتكثرة  -1
ومصدرھا  ،والقصص واألساطیر التي تسللت إلى التراث اإلسالمي

 ة والیھود بخاّصة.ب بعامّ أھل الكتا

ذكر أستاذ الفّن العالّمة المحقّق الشیخ ھادي معرفة(ره)، أّن قد و
وإن كان بظاھره یدل على الَقَصص الذي ُیروى  "إسرائیلیات"لفظ «

أصالً عن مصادر یھودّیة، یستعملھ علماء التفسیر والحدیث، ویطلقونھ 

 .403: 35راجع: بحار األنوار ) 1(
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و في اصطالحھم على ما ھو أوسع وأشمل من الِقَصص الیھودیة، فھ
یدّل على كّل ما تطّرق إلى التفسیر والحدیث والتاریخ من أساطیر 
قدیمة، منسوبة في أصل روایتھا إلى مصدر یھودي أو نصراني أو 
ثین فعّدوا من اإلسرائیلیات  غیرھما، بل توّسع بعض المفّسرین والمحدِّ

، من ما دّسھ أعداء اإلسالم من الیھود وغیرھم على التفسیر والحدیث
أخبار ال أصل لھا حتى في مصدر قدیم، وإّنما ھي من صنع أعداء 
اإلسالم، صنعوھا بخبث نّیة وسوء طوّیة، ثّم دّسوھا على التفسیر 

طلق لفظ اإلسرائیلیات أُ والحدیث لیفسدوا بھا عقائد المسلمین. وإّنما 
على كّل ذلك، من باب التغلیب للّون الیھودي على غیره؛ ألّن غالب ما 

روى من ھذه الخرافات واألباطیل، یرجع في أصلھ إلى مصدر یُ 
وألّنھم الفئة التي كانت العرب األوائل وكذا المسلمون في العھد  ؛یھودي

 .)1( »...األّول یرجعون إلیھا في األغلب األكثر

مذكورة كثرة الوضع الذي استشرى في األحادیث ألسباب عدیدة،  -2
ال تختص  ،وإن كان بدرجة متفاوتة ،اكسابقتھ. وھذه اآلفة ھامحلّ  في

 بأحادیث التفسیر بل تشمل األحادیث في كّل األبواب.

 حیاةفي  حصلكما أّن الوضع لم یختّص بزمان دون زمان، حتى أّنھ 
ذلك العدید من الروایات، منھا ما ورد عن  دّل على رسول هللا(ص)؛

ب ذِ ولقد كُ : المؤمنین علي بن أبي طالب(ع) في نھج البالغة لسان أمیر

. وقد استوفى(ره) بحث مسألة اإلسرائیلیات في 80: 2التفسیر والمفّسرون في ثوبھ القشیب ) 1(
 مائتین وثالث وثالثون صفحة من الجزء الثاني من ھذا الكتاب.
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 يَّ من كذب عل"فقال:  على رسول هللا(ص) على عھده حتى قام خطیباً 
 .)1("فلیتبوأ مقعده من النار داً متعمّ 

وقد أوجبت كثرة الوضع والدّس والتزویر في الحدیث والتفسیر 
 .ئيالروا زوال الثقة بالتفسیر

السیوطي حتى أّن ضعف األسانید، وإرسالھا، أو حذفھا رأساً،  -3
عن أحمد بن حنبل قولھ: ثالث كتب ال أصل لھا: المغازي، قل ن

. األمر الذي یمنع من األخذ بالروایة؛ ألّن لألخذ )2(والمالحم، والتفسیر
 بالروایات ضوابط بسط العلماء الكالم فیھا.

بھا  ابُتليوعلى ھذا فاإلسرائیلیات، والوضع، وضعف األسانید، آفات 
تفات إلیھا عند مراجعة ھذا النحو من كتب التفسیر بالمأثور، ینبغي االل

 التفسیر، وعدم اإلذعان بكّل ما یرد فیھا إالّ بعد السؤال من أھل الذكر،

ْكِر إِْن ُكْنُتْم ال َتْعلَُمونَ ﴿  .)3(﴾َفاْسأَلُوا أَْھلَ الذِّ

وأّن  ،حقیقة التفسیر الروائي للقارئ الكریم وضحنل ،منا ھذه النقاطقدّ 
فیھ، وأّنھ على كّل األحوال ال یمكن أن ُیشكِّل رأیاً  فیھ من المشاكل ما

 لجامع الكتاب، لما ذكرناه في النقطة األولى.

وبعد تقدیم ھذه المقّدمة، نبدأ باستعراض ما تضّمنتھ التفاسیر الروائیة 
 لدى الشیعة، وھي بالترتیب الزمني:

 اشيتفسیر العیّ  -1

 .548: 1یزان الحكمة ؛ م210نھج البالغة، الخطبة ) 1(
 .472: 2اإلتقان في علوم القرآن) 2(
 .7األنبیاء: اآلیة ) 3(
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عّیاش السلمي تألیف أبي النضر محمد بن مسعود بن محمد بن 
وصفھ ابن الندیم بأّنھ من فقھاء  ،ھ320السمرقندي، المتوفى سنة 

 .)1(الشیعة اإلمامیة، أوحد دھره وزمانھ في غزارة العلم

مبتوراً من ناحیتین: وصلنا ذكر العلماء أّن ھذا التفسیر قد وقد 
ّن ناسخھ حذف األسانید منھ، واقتصر من ناحیة سنده، حیث إاألولى: 
 ن األحادیث، فأصبحت روایاتھ مرسلة ال سند لھا.على متو

من ناحیة عدم العثور على جزئھ الثاني، فالموجود ھو إلى الثانیة: 
 نھایة سورة الكھف.

ھو نقل الروایات الواردة عن  ومنھج العیاشي(ره) في ھذا الكتاب
و أأھل البیت(ع)، تفسیراً أو تأویالً، من دون التعّرض لنقدھا جرحاً 

 .یالً دتع

ما یمكن وفي تفسیر سورة اإلسراء، عّدة روایات، العّیاشي وقد نقل 
 :ي، ھاتروایثالث منھا أن یكون لھ عالقة بمسألة المسجد األقصى 

: یا ھارون كم بین (ع)عن ھارون بن خارجة قال: قال أبو عبدهللا -1
؟ فقلت: قال: یكون میالً  ،منزلك و بین المسجد األعظم؟ فقلت: قریب

جعلت  ،ھا فیھ؟ فقلت: ال وهللارب، فقال: فما تشھد الصالة كلّ ھ أقلكنّ 
نى فیھ صالة، تى لو كنت بحضرتھ ما فاتنّ أما أفقال:  ،غلتفداك ربما شُ 
ب وال نبي مرسل وال عبد ھكذا بیده ما من ملك مقرّ  )2(قال: ثم قال

حتى محمد علیھ الصالة والسالم  ،ى في مسجد كوفانوقد صلّ  الّ إصالح 

 .491: 2؛ الكنى واأللقاب 143و 126: 1أعیان الشیعة ) 1(
 لعلّھا: مال.) 2(
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جبرئیل فقال: یا محمد ھذا مسجد كوفان، فقال:  )1(رى بھ أمر بھسألیلة 
ى فیھ ى فیھ ركعتین، فاستأذن لھ فھبط بھ وصلّ صلّ أاستأذن لي حتى 

عن یمینھ روضة من ریاض الجنة،  ركعتین، ثم قال: أما علمت أنّ 
الصالة المكتوبة  وعن یساره روضة من ریاض الجنة، أما علمت أنّ 

ي غیره، والنافلة خمس مائة صالة، والجلوس فیھ لف صالة فأفیھ تعدل 
كھا: ما بعد ھكذا بإصبعھ فحرّ  )2(من غیر قراءة القرآن عبادة، ثم قال

 .)3(المسجدین أفضل من مسجد كوفان

وھذه الروایة لم تذكر المسجد األقصى صریحاً، وإّنما اشتملت في ما 
قد صلّى فیھ یّخص مسجد الكوفة على مضمونین؛ األّول: أّن النبّي(ص) 

في لیلة إسرائھ. وھذا لیس فیھ أّیة مشكلة، خصوصاً أّنھ سوف یأتي في 
ماكن أالقّمي أّن النبي(ص) قد صلّى في عّدة  الروایة الثالثة عن تفسیر

أثناء إسرائھ، فصلّى بدایة في طیبة، وھي المدینة المنّورة، ثّم صلّى في 
اماً باألنبیاء في بیت طور سیناء، ثّم صلّى في بیت لحم، ثّم صلّى إم

 المقدس.

فھو ، "ما بعد المسجدین أفضل من مسجد كوفان"والثاني: قولھ: 
یشمل المسجد األقصى، لیدّل على أفضلیة مسجد الكوفة علیھ.  ھبإطالق

ل ال فوسو تحت  فصل الثالث من الكتاب،على ذلك إلى التعلیق نؤجِّ
 عنوان: المفاضلة بین المساجد، فانتظر.

 الظاھر أّنھا: مّر بھ.) 1(
 لعلّھا أیضاً: مال.) 2(
 .277: 2تفسیر العّیاشي ) 3(
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ھ نّ أا أخبرھم قال: لمّ  (ع)عن أبي عبدهللا ،م بن الحكمعن ھشا -2
قال: ، )1(لوه عن أیلةأقال بعضھم لبعض: قد ظفرتم، فاس ،سرى بھأُ 

طرق فسكت فأتاه جبرئیل فقال: یا رسول هللا ارفع أقال: ف ،فسألوه عنھا
وقد أمر هللا كل منخفض من األرض  ،هللا قد رفع لك أیلة نّ إرأسك ف

فرفع رأسھ فإذا أیلة قد رفعت لھ، قال:  ،فع فانخفضفارتفع، وكل مرت
 عالمة ذلك عیرٌ  نّ إلونھ ویخبرھم وھو ینظر إلیھا، ثم قال: أفجعلوا یس

ھذا مع  تدخل غداً  ،أحمر مجمع یقدمھا جملٌ  راً ألبي سفیان یحمل بُ 
فأرسلوا الرسل وقالوا لھم: حیث ما لقیتم العیر فاحبسوھا  ،الشمس

فضرب هللا وجوه اإلبل فأقربت على الساحل  :: قالقولھ ،بوه بذلكلیكذّ 
ة قط أكثر فما رؤیت مكّ  (ع):فقال أبو عبدهللا ،فواوأصبح الناس فتشرّ 

قال:  (ص)،وال متشرفة منھا یومئذ لینظروا ما قال رسول هللا فاً متشرّ 
فقال: یقول القائل: اإلبل، الشمس،  ،فأقبلت اإلبل من ناحیة الساحل

 .)2(ا جمیعاً قال: فطلعت ،اإلبل

إّن ھذه الروایة واضحة الداللة على أّن اإلسراء قد حصل إلى بالد 
 الشام، أي إلى المسجد األقصى الذي في الشام.

قال: سألتھ عن  (ع)عن أبي عبدهللا ،عن رجلٍ  ،اطعن سالم الحنّ  -3
المساجد التي لھا الفضل، فقال: المسجد الحرام ومسجد الرسول، قلت: 

سرى أجعلت فداك؟ فقال: ذاك في السماء، إلیھ  والمسجد األقصى

حر القلزم مّما یلي الشام. وقیل: ھي آخر الحجاز وأّول أیلة بالفتح، مدینة على ساحل ب) 1(
الشام. وقال العالّمة المجلسي(ره): لعلّھ إیلیا (وھي مدینة القدس)، على وفق األخبار 

 ].4، ھامش رقم 278: 2فصّحف.[تفسیر العّیاشي 
 .278: 2تفسیر العیاشي ) 2(
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ھ بیت المقدس؟ فقال: مسجد نّ إالناس یقولون:  نّ إ، فقلت: (ص)رسول هللا
 .)1(الكوفة أفضل منھ

 :ینأمرمن التعلیق بھنا وال بّد لنا 

ھاتین الروایتین المتعارضتین لھو خیر ل األّول: إّن نقل العّیاشي(ره)
ر الروائي ال یكون شاھد على ما قّدمناه في الن قطة األولى، من أّن المفسِّ

صدد اّتخاذ رأي في معنى اآلیة، وإالّ فلیخبرنا أحٌد ما ھو رأي في 
 !محّل وجود المسجد األقصىاشي اآلن في العیّ 

، حّتى لو غضضنا النظر عن كون مرسلةٌ  خیرةإّن الروایة األ الثاني:
عن أبي  ،عن رجلٍ  ،اطسالم الحنّ فسندھا عن  ؛الكتاب كلّھ مرسالً 

(ع). والمرسل ال یعتمد علیھ. ولذلك لم نجد في أيٍّ من التفاسیر عبدهللا
لدى الشیعة إشارة إلى خالٍف اإلثني عشر التي مّر نقل نصوصھا أّي 

د عدم اعتماد ھؤالء  في محّل وجود المسجد األقصى، األمر الذي یؤكِّ
 .ھمبین أیدیكانت ، مع أّنھا األعالم على ھذه الروایة

مسجد الوعلى ھذا ال یحّق ألحٍد أن ینسب إلى الشیعة قولھم بأّن 
 في السماء لمجرد وجود ھذه الروایة المرسلة الضعیفةموجوٌد األقصى 

مصدر نفسھ، لروایة أخرى في ا ھاتعارضتي البل و، في مصادرھم
رى تأتي إن شاء خفي مصادر أن الروایات مالكثیر تعارضھا أیضاً و

 هللا.

 .279: 2تفسیر العیاشي  )1(
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تضّمنت ذكر بیت  وایة رابعة وردت في ھذا التفسیروھناك ر
، لكن لیس ضمن روایات آیة اإلسراء، بل ضمن روایات سورة المقدس
 وھي:البقرة، 

یقول: أتى  (ع)قال: سمعت أبا عبدهللا ،عن عبدالصمد بن بشیر -4
وھو باألبطح بالبراق أصغر من البغل وأكبر  (ص)هللا جبرئیل رسولَ 

حین أدناه منھ  سَ مَ فشَ  ،ف ألف محفة من نورعلیھ أل ،من الحمار
ھ لطمة عرق البراق منھا، ثم قال: أسكن فإنّ  (ع)فلطمھ جبرئیل ،لیركبھ
 .)1( ...بھ من بیت المقدس إلى السماء ثم زفَّ  ،محمد

 تفسیر القّمي -2

من  ،ھ329القّمي ھو علي بن إبراھیم بن ھاشم القّمي، المتوفى سنة 
، روى الحدیث م الروایة، وھو شیخ من مشایخسماء البارزة في عالاأل

 عنھ الكلیني(ره) كثیراً.

وھذا التفسیر منسوب إلیھ، ولم یثبت كونھ لھ، وقد صّرح العالّمة 
من صنع تلمیذه أبي «المحقّق الشیخ محمد ھادي معرفة(ره) جازماً أّنھ 

الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن اإلمام موسى بن 
وھو تلفیٌق من إمالءات القّمي، وقسٌط وافٌر من تفسیر أبي جعفر(ع)، 

، كان من 150الجارود زیاد بن المنذر السرحوب المتوفّى سنة 
 صحاب اإلمام أبي جعفر الباقر(ع)، وھو رأس الجارودیة من الزیدیة.أ

فضل في ھذا التفسیر من أحادیث اإلمام الباقر(ع)، لفكان ما أورده أبو ا
الجارود، وما أورده من أحادیث اإلمام الصادق(ع)،  فھو من طریق أبي

  .159: 1تفسیر العیاشي  )1(
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فمن طریق علي بن إبراھیم، وأضاف إلیھما بأسانید من غیر طریقھما، 
.. وأبو الفضل ھذا مجھول الحال، ال ُیعرف فھو مؤلٌَّف ثالثي المأخذ.

إالّ أّنھ علوي، وربما كان من تالمیذ علي بن إبراھیم؛ إذ لم یثبت ذلك 
اإلسناد  وایتھ في ھذا التفسیر عن شیخھ القّمي. كما أنَّ ر یقیناً، من غیر

الفضل  بيعرف من الراوي لھذا التفسیر عن أإلیھ أیضاً مجھوٌل، لم یُ 
ال  مشھورٌ  لى علي بن إبراھیم أمرٌ فانتساب ھذا التفسیر إ ھذا. ومن ثمَّ 

 .)1(»مستند لھ

عھ تفسیر التفسیر في مجمو«ولكّنھ عاد وأّكد في آخر كالمھ أّن ھذا 
، وھي بعض الموارد التي )2(»لوال وجود ھذه القلّة من المناكیر نفیسٌ 

 أشار إلیھا في كالمھ.

المسجد  دّل على محّل وجودروایات ت أربعقل في ھذا التفسیر وقد نُ 
 ّنھ موجود في السماء،أقد یستدّل بھا على  واحدة منھا فقطاألقصى، 

 ننقلھا تباعاً:

عن محمد بن  ،عن الحسن بن محبوب ،خالدثني ھ حدّ فإنّ  :قال -1
كنت في  :قال ،عن إسماعیل الجعفي ،عن مالك األسدي ،)3(یسار

فرفع رأسھ  ،وأبو جعفر علیھ السالم في ناحیة ،المسجد الحرام قاعداً 
ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى ﴿ة ثم قال: ة وإلى الكعبة مرّ فنظر إلى السماء مرّ 

ر ذلك ثالث وكرّ  ﴾َمْسِجِد اْلَحَراِم إِلَى اْلَمْسِجِد اْألَْقَصىبَِعْبِدِه لَْیالً ِمَن الْ 

رون في ثوبھ القشیب ) 1(  .326-325: 2التفسیر والمفسِّ
 .327المصدر السابق، ص ) 2(
 كذا في الطبعة «] ضمن ترجمتھ لمالك األسدي: 159: 15) قال في [معجم رجال الحدیث 3(

تفسیر البرھان:  الحدیثة، ولكن في الطبعة القدیمة: محمد بن سیار ، عن أبي مالك األزدي، وفي
 ».عن أبي مالك األسديمحمد بن سنان، 
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یقولون أھل العراق في ھذه اآلیة یا  يءش فقال: أيّ  يَّ ت إلثم التف ،اتمرّ 
بھ من المسجد الحرام إلى البیت المقدس  يسریقولون أُ  :عراقي؟ قلت

ه ار بیدوأش ،بھ من ھذه إلى ھذه يسرفقال: ال لیس كما یقولون، ولكنھ أُ 
 .)1(إلى السماء وقال ما بینھما حرم

 بأمور:ھنا وال بّد من التعلیق 

یروى عن علي بن إبراھیم؛ ألّنھ  إّن ھذه الروایة لیست مّمااألّول: 
، بحسب ما انتھى إلیھ لیس من مشایخھ في الروایة شخٌص اسمھ خالد

حیث ذكر كل من روى  السید الخوئي(قده) في (معجم رجال الحدیث)
ومن ھو في سندھا عّدة من المجاھیل، فمن ھو خالد؟ كما أّن  .)2( ھمعن

لم ُیذكر لھؤالء أّي ترجمة في  مالك األسدي؟ومن ھو محمد بن یسار؟ 
 كتب التراجم.

وعلى ھذا فالروایة ضعیفة سنداً، ال یصّح االستناد إلیھا، خصوصاً 
أّن مع معارضتھا لكثیر من الروایات التي سوف تأتي، المصّرحة ب

 في فلسطین. المسجد األقصى ھو الذي

سید المفّسرین  لھذه الروایة تفسیر معقوٌل ذكرهالثاني: 
بھ من ھذه إلى  يسرأُ ھ قولھ علیھ السالم: (ولكنّ : «، قالالطباطبائي(قده)

سراء ولیس المراد بھ نفى اإل .من الكعبة إلى البیت المعمور :ھذه) أي
 ،األقصى في اآلیة بالبیت المعمور وال تفسیر المسجد ،إلى بیت المقدس

 .243: 2تفسیر القّمي ) 1(
 .214-213: 12معجم رجال الحدیث ) 2(

                                                           



...................................................................................................................................  
 
31  

فقد  ،وال یتجاوزه ،سراء إلى بیت المقدسن ینتھى اإلأبل المراد نفى 
 .)1(»استفاضت الروایات بتفسیر المسجد األقصى ببیت المقدس

د ھذا التفسیر ما ذكره المباركفوري في (تحفة  ولعّل مّما یؤكِّ
 ،ء بجسده مع روحھاختلف أھل العلم ھل كان اإلسرا«األحوذي)، قال: 

وذھب إلى  ،لفذھب معظم السلف والخلف إلى األوّ  ؟أو بروحھ فقط
وابن  ،والحسن ،ومعاویة ،عائشة :منھم ،من أھل العلم الثاني طائفةٌ 

وذھبت طائفة إلى  .وحكاه ابن جریر عن حذیفة بن الیمان ،إسحاق
 وإلى ،إلى بیت المقدس كان اإلسراء بجسده یقظةً  :التفصیل فقالوا
إِلَى اْلَمْسِجِد ﴿ :واستدلوا على ھذا التفصیل بقولھ ،السماء بالروح

فلو كان اإلسراء من بیت المقدس  ،لإلسراء بذاتھ فجعلھ غایةً  ﴾اْألَْقَصى
ت علیھ األحادیث الصحیحة والذي دلّ . إلى السماء وقع بذاتھ لذكره

الكثیرة ھو ما ذھب إلیھ معظم السلف والخلف من اإلسراء بجسده 
والصواب ال  إلى بیت المقدس ثم السماوات وھو الحقّ  روحھ یقظةً و

 .)2(» یجوز العدول عنھ

فكأّن اإلمام الباقر(ع) ـ على فرض اعتبار الروایة ـ كان في مقام 
الرّد على من ینكر المعراج إلى السماء، نتیجة عدم ذكره في اآلیة، 

لروایة یؤّید ولسان ا واختصاص اآلیة بذكر اإلسراء إلى بیت المقدس.
ذلك؛ حیث سألھ عّما یقولھ أھل العراق في ذلك، وھذه الطریقة في 
السؤال عادًة في روایات أھل البیت(ع) ُیسأل بھا عّما ھو متداوٌل لدى 

 أتباع سائر المذاھب. 

 .20: 13تفسیر المیزان ) 1(
 .147: 20. وذكر مثلھ أیضاً في تفسیر الرازي 450: 8تحفة األحوذي ) 2(
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تجدر المالحظة ھنا أّن ھذه الروایة لم ترد ضمن روایات : لثالثا
ص. فحتى لو افترضنا جدالً  سورة اإلسراء، وإّنما ضمن روایات سورة

أّن مؤلّف الكتاب كان في صدد اّتخاذ رأي في محّل وجود المسجد 
، ال في اإلسراء أن یّتخذه عند تفسیر آیةب یقضي األقصى، فإّن المنطق

 ینروایتاإلسراء ضمن روایات سورة المؤلِّف نقل وسوف ی .محّل آخر
 .على أّن المسجد األقصى في األرضالداللة  تيواضح

ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى بَِعْبِدِه لَْیالً ﴿ھذه اآلیة  )ع(فتال أبو جعفر...  -2
الَِّذي َباَرْكَنا َحْولَُھ لُِنِرَیُھ ِمْن  اْلَحَراِم إِلَى اْلَمْسِجِد اْألَْقَصى ِمَن اْلَمْسِجدِ 

ى هللا علیھ وآلھ حیث صلّ  كان من اآلیات التي أراھا محمداً  ﴾آَیاتَِنا
لین واآلخرین من ھ حشر هللا لھ األوّ نّ أ ،ھ إلى البیت المقدسب ىسرأ

وقال في  ،قام شفعاً أو ن شفعاً ذّ أف (ع)مر جبرئیلأثم  ،النبیین والمرسلین
 .)1(...ثّم تقّدم محمد(ص) فصلّى بالقوم على خیر العمل، يّ ح :قامتھإ

ضمن روایات سورة مّرتین في الكتاب، األولى وھذه الروایة واردة 
وھي ظاھرة الداللة  ، والثانیة ضمن روایات سورة الزخرفرافاألع

 على أّن المسجد األقصى ھو الذي في بیت المقدس.

عن أبي  ،عن ھشام بن سالم ،أبي عن محمد بن أبي عمیر حكى -3
جاء جبرئیل ومیكائیل وإسرافیل بالبراق إلى رسول  :قال (ع)عبدهللا

 ...ى اآلخر علیھ ثیابھب وسوّ خذ واحد باللجام وواحد بالركافأ (ص)هللا
لیس بالكثیر ومعھ جبرئیل یریھ اآلیات من  فرقت بھ ورفعتھ ارتفاعاً 

 :فقال ،یتفصلّ  صلِّ  :فنزل بي جبرئیل، فقال:... السماء واألرض قال

 .121: 8. ورواھا الكلیني(ره) أیضاً في: الكافي 285و 233: 2تفسیر القّمي ) 1(
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 لیھا مھاجرتك، ثمّ إو ،یت بطیبةصلّ  :ال، فقال :یت؟ فقلتأتدري أین صلّ 
یت، فنزلت وصلّ  ،نزل وصلِّ إ :ثم قال لي ،ركبت فمضینا ما شاء هللا

یت بطور سیناء حیث صلّ  :ال، فقال :یت؟ فقلتأتدري أین صلّ  :فقال لي
نزل إ :ثم قال لي ،ثم ركبت فمضینا ما شاء هللا ،م هللا موسى تكلیماً كلّ 

 :ال، قال :یت؟ فقلتأتدري أین صلّ  :فقال لي ،یتفنزلت وصلّ  ،فصلِّ 
 (ع)،یث ولد عیسى بن مریمیت في بیت لحم بناحیة بیت المقدس، حصلّ 
فربطت البراق بالحلقة  ،ركبت فمضینا حتى انتھینا إلى بیت المقدس ثمّ 

 ،فدخلت المسجد ومعي جبرئیل إلى جنبي ،التي كانت األنبیاء تربط بھا
معوا فوجدنا إبراھیم وموسى وعیسى فیمن شاء هللا من أنبیاء هللا قد جُ 

 .)1( ...فأممتھم وال فخر... وأقمت الصالة يَّ إل

أّول  الروایة طویلة جّداً ومفّصلة أخذنا منھا موضع الحاجة، وھيو
روایة ُتذكر في ھذا التفسیر في تفسیر اآلیة األولى من سورة اإلسراء. 

موجود في  المسجد األقصى أنّ وھي نقّیة السند، وواضحة الداللة على 
 .فلسطین

ثم  :الق ...:ھ قالأنّ  (ص)عن رسول هللا (ع)وروى الصادق -4
وعرض علیھ  ،وأسري بھ إلى بیت المقدس ،دركھ جبرائیل بالبراقأ

 ،ةه من لیلتھ إلى مكّ ى فیھا وردّ فصلّ  ،محاریب األنبیاء وآیات األنبیاء
وأھرق  ،في آنیة فشرب منھ في رجوعھ بعیر لقریش وإذا لھم ماءٌ  فمرّ 

أصبح قال ا فلمّ  ،لھم وكانوا یطلبونھ وا بعیراً وقد كانوا أضلّ  ،باقي ذلك
فعرض  ،سرى بي في ھذه اللیلة إلى بیت المقدسأهللا قد  نّ إ :لقریش

 .4-3: 2القّمي تفسیر ) 1(
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لكم في موضع  ى مررت بعیرٍ نّ إو ،محاریب األنبیاء وآیات األنبیاء يَّ عل
وقد  ،في آنیة فشربت منھ وأھرقت باقي ذلك وإذا لھم ماءٌ  ،كذا وكذا

نكم الفرصة من قد أمك :لھم، فقال أبو جھل لعنھ هللا وا بعیراً كانوا أضلّ 
ھنا من ا ھ نّ إ ،یا محمد :سلوه كم األساطین فیھا والقنادیل، فقالوا ،محمد

فصف لنا كم أساطینھ وقنادیلھ ومحاریبھ؟ فجاء  ،قد دخل بیت المقدس
ق صورة البیت المقدس تجاه وجھھ فجعل یخبرھم بما جبرئیل فعلّ 

ا قلت، فقال العیر ونسألھم عمّ  ءحتى تجي :ا أخبرھم قالوافلمّ  ،سألوه
العیر تطلع علیكم مع طلوع الشمس یقدمھا جمل  نّ أوتصدیق ذلك  :لھم

قبل ینظرون إلى العقبة ویقولون ھذه الشمس أحمر، فلما أصبحوا وأ
فبینا ھم كذلك إذ طلعت العیر مع طلوع الشمس یقدمھا  ،تطلع الساعة

 لقد كان ھذا، :فقالوا (ص)،فسألوھم عما قال رسول هللا ،حمرأجمل 
یق وأصبحنا وقد أھر ووضعنا ماءً  ،لنا في موضع كذا وكذا جملٌ  ضلّ 
 .)1(اً فلم یزدھم ذلك إال عتوّ  .الماء

د األقصى ھو في القدس الداللة على أّن المسج ةضحاوھذه أیضاً و
 في فلسطین، وھي واردة ضمن روایات سورة اإلسراء.

مة أّن فھذه أربع روایات من تفسیر القّمي، واحدةٌ منھا فقط موھ
 ،المسجد األقصى في السماء، وھي ضعیفة سنداً وغیر معموٍل بھا

لدى علماء الشیعة، ولھا تفسیٌر معقول؛ والبقّیة بحسب معناھا الموھوم، 
 واضحة الداللة على أّن المسجد األقصى ھو في القدس في فلسطین.

 تفسیر الصافي -3

 .13: 2تفسیر القّمي ) 1(
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لھ تفسیر «، )1( ھ1091، المتوفى سنة (ره)تألیف الفیض الكاشاني
 ،"الصافي"كبیر ومتوسط وموجز، وُسّمیت على الترتیب بـ 

. یعتبر تفسیره ھذا مزجاً من الروایة "المصّفى"و، "األصفى"و
والدرایة، تفسیراً شامالً لجمیع آي القرآن، وقد اعتمد المؤلِّف في نقل 
عباراتھ على تفسیر البیضاوي، ثّم على نصوص األحادیث المروّیة عن 

... یعتمد اللغة أّوالً، ثّم األعاریب أحیاناً، وبعد ذلك ل البیت(ع)أئمة أھ
یتعّرض للمأثور من روایات أھل البیت(ع)، معتمداً على تفسیر القّمي 
والعّیاشي، وغیرھا من كتب الحدیث المعروفة. لكّنھ ال یتحّرى الصّحة 
 في النقل، ویتخلّى بنفسھ لمجرد ذكر مصدر الحدیث، األمر الذي یؤخذ
علیھ؛ حیث في بعض األحیان نراه یذكر الحدیث، وكان ظاھره 
االعتماد علیھ، مّما یوجب إغراء الجاھل، فیظّنھ تفسیراً قطعّیاً لآلیة 

ولھ  الكریمة. وفیھ من اإلسرائیلیات والروایات الضعاف الشيء الكثیر.
في بعض األحیان بیانات عرفانیة قد تشبھ تأویالت غیر متالئمة مع 

 .)2(»نّص، بل ومع دلیل العقل والفطرةظاھر ال

ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى بَِعْبِدِه لَْیالً ِمَن ﴿«في (األصفى):  قال(ره)
یعني إلى ملكوت المسجد  ﴾اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إِلَى اْلَمْسِجِد اْألَْقَصى

ذاك في السماء، إلیھ أسري رسول هللا صلى هللا علیھ "قال:  ،األقصى

المولى الجلیل محمد بن «]: 305: 2) قال الحّر العاملي(ره) في ترجمتھ في [أمل اآلمل 1(
 قاً محقّ  فقیھاً  ثاً محدّ  ماً متكلّ  حكیماً  ماھراً  عالماً  مرتضى المدعو بمحسن الكاشاني. كان فاضالً 

جمع الكتب األربعة  ،لھ كتب منھا: كتاب الوافي، حسن التصنیف، من المعاصرین، أدیباً  شاعراً 
وكذا جملة من كتبھ،  ،إلى بعض طریقة الصوفیة فیھ میالً  أنّ  الّ إ ،مع شرح أحادیثھا المشكلة

 ...».وكتاب سفینة النجاة في طریقة العمل، وتفاسیر ثالثة كبیر وصغیر ومتوسط
رون في ثوبھ القشیب ) 2(  .337-335: 2التفسیر والمفسِّ

                                                           



...................................................................................................................................  
 

36  

ة، ثم تال ة وإلى الكعبة مرّ نظر إلى السماء مرّ ". وفي روایة: "وآلھ وسلم
ھذه اآلیة، ثم قال: لیس كما یقولون: أسرى بھ من المسجد الحرام إلى 

، وأشار بیده إلى بیت المقدس، ولكنھ أسرى بھ من ھذه إلى ھذه
 .)1(»"السماء

 ِمَن اْلَمْسِجِد ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى بَِعْبِدِه لَْیالً ﴿«وقال في (الصافي): 
أي إلى ملكوت المسجد  ﴾َصى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلھُ اْلَحَراِم إِلَى اْلَمْسِجِد اْألَقْ 

 .)2(»األقصى الذي ھو في السماء كما یظھر من األخبار اآلتیة

عن إسماعیل  تفسیر القّميما روي في ثّم ذكر دلیالً على ذلك 
السابقة بترتیبنا عن  1یة رقم ، وھي الروا)3(الجعفي عن الباقر(ع)

عن سالم الحّناط عن رجل ما رواه العّیاشي ذكر أیضاً القّمي؛ و تفسیر
 السابقة بترتیبنا عن تفسیر 3، وھي الروایة رقم )4(عن الصادق(ع)

 العّیاشي.
الشاّذ، وھذا مّما یؤخذ علیھ،  ومن الواضح اختیاره لھذا الرأي

تفسیر القّمي عن ھشام بن روایة  عّدة روایات،بعد نقل خصوصاً أّنھ 
السابقة بترتیبنا عن  3وھي الروایة رقم  .)5(سالم عن أبي عبدهللا(ع)

ح في ھذه الروایةالقّمي، و تفسیر سري بھ أبأّن النبي(ص) قد  قد ُصرِّ
ربط البراق بالحلقة التي كانت تربط بھا أّنھ قد و ،إلى بیت المقدس

 .األنبیاء، وصلّى إماماً باألنبیاء

 .669: 1تفسیر األصفى  )1(
 .166: 3تفسیر الصافي ) 2(
 المصدر السابق نفسھ.  )3(
 المصدر السابق نفسھ.) 4(
 .167: 3تفسیر الصافي ) 5(
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الروایة التي  ،مجالس الصدوق، وتفسیر القّميعن بعدھا  أیضاً  ونقل
وھي  .)1("ھ قالأنّ  (ص)عن رسول هللا (ع)وروى الصادق"أّولھا: 

السابقة بترتیبنا عن تفسیر القّمي. وھذه أیضاً قد تضّمنت  4الروایة رقم 
 اإلسراء بالنبي(ص) إلى بیت المقدس، وعرض محاریب األنبیاءذكر 
في طریق رجوعھ بعیر لقریش، وإخبارھم  (ص)، ومرورهم علیھوآیاتھ

 بذلك ووصفھ بیت المقدس لھم.
أو  رٍ فكان یلزمھ(ره) مع ھذه الروایات الواضحة أن یبحث عن تفسی

للروایتین اللتین اعتمد علیھما للقول بأّن المسجد األقصى ھو في  تأویلٍ 
ا صّرح ملصوفیة، كطریقة ا میلھ إلى بعضالسماء، ولكّنھ لم یفعل ذلك ل

 ، وإذا ُعرف السبب بطل العجب.)2(، وهللا العالمالعاملي(ره) بذلك الحرّ 
؛ على أوسع نطاق )3(الصوفّیة یعتمدون التأویلومن المعلوم أّن 

 تفسیر اآلیة الشریفة في التفسیر المنسوب البن عربي،مثالً الحظ معي 
ه، وكان ُیلقّب الذي كان شیخ المتصّوفة في عصر ،ھ638المتوفى سنة 

(إلى المسجد األقصى) الذي ھو مقام الروح : «قالبالشیخ األكبر، 
 .)4(»األبعد من العالم الجسماني بشھود تجلیات الذات وسبحات الوجھ

 تفسیر البرھان -4

، وھي 37. وسیأتي مّنا نقل ھذه الروایة بتمامھا في ص 177-176: 3تفسیر الصافي ) 1(
 الروایة الثالثة بترتیبنا عن تفسیر البرھان.

 .33ص  في الھامش نقلناه عنھ) 2(
ـ ما یكون مخالفاً للظاھر من والقدماء التأویل في معناه المشھور ـ عند غیر الطباطبائي  )3(

 الكالم.
 .397: 1تفسیر ابن عربي ) 4(
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، )1((ره)تألیف السید ھاشم بن سلیمان بن إسماعیل الحسیني البحراني
ألفاضل، متتبعاً لألخبار كان من المحّدثین ا« .ھ1107المتوفى سنة 

ن یتكلّم فیھا بجرح أو تعدیل، أو تأویل ما أجّماعاً لألحادیث، من غیر 
یخالف العقل أو النقل الصریح، كما ھو دأب أكثر األخباریین 

 .المتطّرفین

أمثال: التفسیر المنسوب إلى  وفي تفسیره ھذا یعتمد كتباً ال اعتبار بھا
براھیم بن ھاشم إالمنسوب إلى علي بن  والتفسیر ...اإلمام العسكري(ع)

القّمي... وكتاب (االحتجاج) المنسوب إلى الطبرسي ولم ُیعرف لحّد 
اآلن، وكتاب سلیم بن قیس الھاللي، المدسوس فیھ، وغیر ذلك من كتب 

اإلسناد أو اإلرسال في أكثر األحادیث ضعف فضالً عن  ال اعتبار فیھا،
یؤخذ على ھذا التفسیر أّنھ ُیسند القول  التي ینقلھا من ھذه الكتب. ومّما

في التفسیر إلى اإلمام المعصوم، إسناداً رأساً، في حین أّنھ وجده في 
كتاب منسوب إلیھ صرفاً، مثالً یقول: قال اإلمام أبو محمد العسكري في 
تفسیر اآلیة كذا وكذا، األمر الذي ترفضھ شریعة االحتیاط في الدین... 

ھ] بحاجة إلى تمحیص الكتاب ساقٌط كلّھ... [ولكنّ  نعم ال یعني ذلك أنّ 
ونقد وتحقیق، لیمتاز سلیمھ عن السقیم، والصحیح المقبول عن الضعیف 

 .)2(»الموھون

 :عّدة روایات في ذیل آیة اإلسراء (ره)وقد نقل البحراني

في اللؤلؤة: كان فاضالً محّدثاً جامعاً متتبعاً لألخبار... « ]:249: 10قال في [أعیان الشیعة ) 1(
من جبال العلم وبحوره، لم یسبقھ سابق وال لحقھ الحق في طول وفي تتمة أمل اآلمل: كان 

الباع وكثرة االّطالع حتى العالّمة المجلسي، فإّنھ نقل عن كتب لیس في البحار لھا ذكر... عن 
 ».مؤلّفاً  75الریاض: صّنف ما یزید على 

رون في ثوبھ القشیب ) 2(  .332-330: 2التفسیر والمفسِّ
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، وھي الروایة )1(الروایة األولى منھا رواھا عن تفسیر القّمي -1
تیبنا التي وردت عن ھشام بن سالم عن أبي الثالثة السابقة بتر

 عبدهللا(ع).

، وھي )2(والروایة الثانیة منھا رواھا أیضاً عن تفسیر القّمي -2
عن  (ع)وروى الصادقالروایة الرابعة السابقة بترتیبنا التي أّولھا: 

 (ص).رسول هللا

قال: ة بترتیبھ رواھا عن ابن بابویھ قال: حّدثنا دسوالروایة السا -3
ثنا علي بن إبراھیم، عن أبیھ إبراھیم بن ھاشم، عن ثنا أبي، قال: حدّ دّ ح

ا مّ لمحمد بن أبي عمیر، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدهللا(ع)، قال: 
حملھ جبرئیل على البراق،  ،أسري برسول هللا(ص) إلى بیت المقدس

ه ى بھا، وردّ صلّ ففأتیا بیت المقدس، وعرض علیھ محاریب األنبیاء، 
لقریش، وإذا لھم ماء في آنیة،  رٍ رسول هللا(ص) في رجوعھ بعی فمرّ 

لھم، وكانوا یطلبونھ، فشرب رسول هللا(ص) من ذلك  وا بعیراً لّ ضوقد أ
 هللا جلّ  ا أصبح رسول هللا(ص) قال لقریش: إنّ الماء وأھرق باقیھ. فلمّ 

إلى بیت المقدس وأراني آثار األنبیاء ومنازلھم،  يجاللھ قد أسرى ب
لھم،  ي مررت بعیر لقریش في موضع كذا وكذا، وقد أضلوا بعیراً وإن

فشربت من مائھم، وأھرقت باقي ذلك. فقال أبو جھل: قد أمكنتكم 
 ھا لوه كم األساطین فیھا والقنادیل؟ فقالوا: یا محمد، إنّ أساالفرصة، ف

 حاریبھ. فجاءمھنا من قد دخل بیت المقدس، فصف لنا كم أساطینھ و
تجاه وجھھ، فجعل یخبرھم بما  لمقدسق صورة بیت الّ جبرئیل(ع) فع

 .8: 6لقرآن البرھان في تفسیر ا) 1(
 .18: 6البرھان في تفسیر القرآن ) 2(
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العیر ونسألھم عما قلت.  يءیسألونھ عنھ، فلما أخبرھم قالوا: حتى تج
العیر تطلع علیكم مع طلوع  فقال لھم رسول هللا(ص): تصدیق ذلك أنّ 

ا كان من الغد أقبلوا ینظرون إلى أورق. فلمّ أحمر الشمس، یقدمھا جمل 
ذه الشمس تطلع الساعة. فبینا ھم كذلك إذ طلعت العقبة، ویقولون: ھ

علیھم العیر حین طلع القرص یقدمھا جمل أورق، فسألوھم عما قال 
، فقالوا: لقد كان ھذا، ضل جمل لنا في موضع كذا، )رسول هللا(ص

 .)1(اً ، فأصبحنا وقد أھرق الماء. فلم یزدھم ذلك إال عتوّ ووضعنا ماءً 

 عن تفسیر القّمي نفسھا.بترتیبنا وھي الروایة الرابعة السابقة 
ة بترتیبھ: عنھ بإسناده، عن عبدالرحمن بن غنم سابعوالروایة ال -4

قال: جاء جبرائیل إلى رسول هللا(ص) بدابٍة دون البغل وفوق الحمار، 
رجالھا أطول من یدیھا، خطوھا مّد البصر، فلّما أن أراد أن یركب 

ضعت حتى لصقت باألرض، امتنعت، فقال جبرائیل: إّنھ محمد، فتوا
قال: فركب، فكلّما ھبطت ارتفعت یداھا وقصرت رجالھا، وإذا صعدت 
ارتفعت رجالھا وقصرت یداھا، فمّرت في ظلمة اللیل على عیر محّملة 
فنفرت العیر من دفیف البراق، فنادى رجل في آخر العیر غالماً في 

ألقت حملھا العیر قد نفرت وإّن فالنة  : إنّ أّول العیر أن یا فالن
ر ألبي سفیان... قال: ثّم مضى حتى انتھى ، وكانت العیوانكسرت یداھا

إلى باب مدینة بیت المقدس، وفیھا ھرقل، وكانت أبواب المدینة ُتغلق 
كّل لیلة ویؤتى بالمفاتیح وتوضع عند رأسھ، فلّما كانت تلك اللیلة امتنع 

رس، قال: فجاء الباب أن ینغلق فأخبروه فقال: ضاعفوا علیھا من الح
رسول هللا(ص) فدخل بیت المقدس... قال: ثّم أّم رسول هللا(ص) في 

 .533؛ ومصدر ھذه الروایة: آمالي الصدوق، ص25: 6البرھان في تفسیر القرآن ) 1(
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بیت المقدس بسبعین نبّیاً... ثّم صعد إلى السماء... ثّم مضى حتى مّر 
ة فأخبرھم بمسیره، وقد أھل مكّ إلى أتى  أورق، ثمّ  ملٌ جبعیر یقدمھا 
م قال: آیة ذلك من قریش قد أتوا بیت المقدس فأخبرھم، ث كان بمكة قومٌ 

مع طلوع الشمس، یقدمھا جمل أورق،  ھا تطلع علیكم الساعة عیرٌ أنّ 
إبلھ نفرت في  سفیان، وأنّ  يبأب قال: فنظروا فإذا ھي، وأخبرھم قد مرّ 

لھ في أول العیر: یا فالن، اإلبل قد  ھ نادى غالماً بعض اللیل، وأنّ 
عن الخبر،  هوفالنة قد ألقت حملھا، وانكسرت یدھا. فسأل نفرت، وإنّ 

 .)1(النبي(ص) فوجدوه كما قال
، وھي )2(بترتیبھ رواھا عن ھارون بن خارجة 18والروایة  -5

 اھا عن تفسیر العّیاشي.نقلنالروایة األولى بترتیبنا التي 
، وھي الروایة )3(بترتیبھ رواھا عن ھشام بن الحكم 22والروایة  -6

 ّیاشي.الع اھا عن تفسیرنقلنالثانیة بترتیبنا التي 
 ، وھي الروایة)4(بترتیبھ رواھا عن سالم الحّناط 25والروایة  -7

 الثالثة بترتیبنا التي نقلناھا عن تفسیر العّیاشي عن سالم الحّناط.

بإسناده عن  )5(في ھدایتھ یبيصخبترتیبھ: ال 30والروایة  -8
الشام في طریق رأى ا أسري برسول هللا(ص) لمّ  أّنھ قال: الصادق(ع)

هللا  نّ إ ،یا معشر قریش: فقال لقریش حین أصبحریش بمكاٍن، عیر ق

 .534؛ ومصدر ھذه الروایة: آمالي الصدوق، ص 26: 6البرھان في تفسیر القرآن ) 1(
 .36: 6البرھان في تفسیر القرآن  )2(
 .38: 6آن البرھان في تفسیر القر )3(
 .39: 6البرھان في تفسیر القرآن  )4(
، صاحب كتاب ھ358أو  334ھو الحسین بن حمدان الخصیبي أو الحضیني، المتوفى سنة ) 5(

 (الھدایة الكبرى).
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اللیلة من المسجد الحرام إلى تلك تبارك وتعالى قد أسرى بي في 
وقد حتى ركبت على البراق،  ،یعني بیت المقدس ،المسجد األقصى
خطوتھ ووھي دابة أكبر من الحمار، وأصغر من البغل،  أتاني جبرائیل،

یت بالنبیین صعدت إلى السماء، وصلّ علیھ فلّما صرت البصر،  مدّ 
أجمعین والمالئكة كلھم، ورأیت الجنة وما فیھا، واطلعت على الملك 

ا قد دخلنا الشام نّ إف أبو سفیان: یا محمد إن كنت صادقاً لھ . فقال ..كلھ
 ،فیھ ترنا عن طریق الشام وما رأی، فخبّ الشام طریق علىومررنا 

نبّي ك علمنا أنّ  تھن أنت أعطیتنا عالمإ، فونحن نعلم أنك لم تدخل الشام 
ووصف جمیع  ...فقال: وهللا ألخبرنكم بما رأت عیناي الساعة .رسولو

ا في بیت المقدس فقد وصفت ه في بیت المقدس. قال أبو سفیان: أمّ آما ر
 .)1( لنا إّیاه...

، وھي )2(بترتیبھ رواھا عن عبدالصمد بن بشیر 32والروایة  -9
 العّیاشي. عة بترتیبنا التي نقلناھا عن تفسیرالروایة الراب

للطبرسي، وفیھا  )بترتیبھ رواھا عن (االحتجاج 33والروایة  -10
قول علي(ع) لیھودي یحاّجھ بأّن سلیمان أُعطي ما لم ُیعطاه نبّي غیره: 
... ومحمد أُعطي ما ھو أفضل من ھذا؛ إّنھ أُسري بھ من المسجد 

یرة شھر، وُعرج بھ في ملكوت الحرام إلى المسجد األقصى مس
السماوات مسیرة خمسین ألف عام في أقّل من ثلث لیلة، حتى انتھى إلى 

 .)3( ساق العرش...

 .59-57؛ الھدایة الكبرى: 40: 6البرھان في تفسیر القرآن ) 1(
 .42: 6البرھان في تفسیر القرآن ) 2(
 .43: 6لقرآن البرھان في تفسیر ا) 3(
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والروایة واضحة الداللة أیضاً على المطلوب؛ فھي تفّصل بین 
اإلسراء والمعراج، كما أّن مسیرة الشھر المذكورة، ھي ما كان 

 الد الشام ذھاباً وإیاباً في تلك األّیام.یستغرقھ قطع المسافة من مّكة إلى ب

بترتیبھ رواھا عن الشیخ(ره) في (مجالسھ)  35والروایة  -11
بإسناده إلى الصادق(ع)، عن آبائھ عن علّي(ع) قال: قال لي رسول 

جدت ومعارجي إلى السماء في هللا(ص): ... إّني لّما بلغت بیت المقدس 
 .)1( على صخرتھا...

ني(ره) كان في مقام نقل ما استطاع الوصول إلیھ وعلى ھذا فالبحرا
من روایات واردة في ذیل آیة اإلسراء األولى، فنقل إحدى عشرة روایة 

بترتیبھ،  25و 18یتان تذكر المسجد األقصى، اثنتان منھا فقط ھما الروا
فیھما كالم، والبقّیة كلّھا صریحة في أّن المسجد األقصى ھو في القدس 

 ن.الشریف في فلسطی

 تفسیر نور الثقلین -5

قال في (أعیان ، ھ1112، المتوفى سنة الحویزيتألیف الشیخ 
 ،بن جمعة العروسي الحویزي ساكن شیراز يالشیخ عبد عل«الشیعة): 

الذي رأینا منھ نسخة في  )نور الثقلین في تفسیر القرآن(وفي آخر كتابھ 
أمل (. وفي ..باً العروسي نس ر عن نفسھ بالحویزي مولداً قم المباركة عبّ 

فاضال فقیھا محدثا ثقة ورعا شاعرا أدیبا جامعا  كان عالماً  ):اآلمل
 .)2(»للعلوم الفنون

؛ الخصال: 643؛ أمالي الطوسي: 46، والشاھد في ص: 44: 6البرھان في تفسیر القرآن ) 1(
 .374: 4؛ من ال یحضره الفقیھ 207

 .29: 8أعیان الشیعة ) 2(
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عزّوة إلى أئمة أھل ما عثر علیھ من روایات م«وقد جمع في تفسیره 
یرتبط نحو ارتباط بآي الذكر الحكیم، تفسیراً أو تأویالً،  البیت(ع) مّما

للحدیث مع اآلیة في  ي األغلب ال مساس ذاتّیاً أو استشھاداً أو تأییداً، وف
صلب مفھومھا أو داللتھا، وإّنما تعّرض لھا بالعرض لغرض االستشھاد 
ونحو ذلك، ھذا فضالً عن ضعف األسانید أو إرسالھا إالّ القلیل المنقول 
من المجامیع الحدیثیة المعتبرة... وال یتعّرض لنقد الروایات وال عالج 

وأّما ما نقلت مّما ظاھره "المؤلِّف في المقّدمة:  معارضاتھا. یقول
الطائفة، فلم أقصد بھ بیان اعتقاد وال عمل... مع أّني لم  یخالف إلجماع

أُخل موضعاً من تلك المواضع عن نقل ما یضاّده ویكون علیھ المعّول 
ونحن نرى أّنھ قّصر في ذلك؛ إذ كان من  ... "في الكشف واإلبداء

البیان لمواضع اإلبھام واإلجمال، كما فعلھ المجلسي وظیفتھ اإلعالم و
العظیم في بحار أنواره؛ إذ ُربَّ روایٍة أوھنت من شأن الدین فال ینبغي 

 .)1(»السكوت علیھا

نا في ما نحن فیھ، ویؤّید ما دما ذكره في مقّدمتھ یفیفإّن  ،ومع ذلك
ر الروائي ال یكون في صد ي خاص، اّتخاذ رأ دقّدمناه من أّن المفسِّ

 وإّنما ھّمھ جمع الروایات، حتى الضعیفة منھا.

ت، وقد نقل في تفسیره في ذیل آیة اإلسراء األولى الكثیر من الروایا
 منھا ثماني روایات فقط ذكرت المسجد األقصى، نستعرضھا تباعاً:

، عن سالم )2(بترتیبھ رواھا عن تفسیر العّیاشي 4الروایة رقم  -1
 السابقة بترتیبنا عن تفسیر العّیاشي. 3رقم الحّناط، وھي الروایة 

رون في ثوبھ القشیب ) 1(  .328-327: 2التفسیر والمفسِّ
 .97: 3تفسیر نور الثقلین  )2(
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، عن إسماعیل )1(بترتیبھ رواھا عن تفسیر القّمي 5الروایة رقم  -2
 السابقة بترتیبنا عن تفسیر القّمي. 1الجعفي، وھي الروایة رقم 

عن تفسیر القّمي، عن الصادق(ع)، بترتیبھ رواھا  15الروایة  -3
السابقة بترتیبنا عن تفسیر  4قم ر ، وھي الروایة)2(عن رسول هللا(ص)

 القّمي.

 ،علي بن إبراھیم )،الكافي(في روضة بترتیبھ:  16الروایة رقم  -4
 ،عن أبان بن عثمان ،عن أحمد بن محمد أبى نصر ،عن أحمد ،عن أبیھ

أصبح  (ص)برسول هللا يسرأقال: لما  )ع(عن أبي عبدهللا ،عن حدید
ا بیت المقدس قال: فوصف لھم ثھم بذلك، فقالوا لھ: صف لنفقعد فحدّ 

 ،ھناا فقال: انظر ھ (ع)فاشتبھ علیھ النعت، فأتاه جبرئیل ما دخلھ لیالً نّ إو
 فنظر إلى البیت فوصفھ وھو ینظر إلیھ، ثم نعت لھم ما كان من عیرٍ 

فالن یقدم من طلوع  يلھم فیما بینھم وبین الشام، ثم قال: ھذه عیر بن
على  ت قریش رجالً حمر، قال: وبعثَ أو أ ،مھا جمل أورقالشمس، یتقدّ 

 .)3(...وبلغ مع طلوع الشمس :ھا، قالفرس لیردّ 

، عن ھشام بن بترتیبھ رواھا عن تفسیر القّمي 19الروایة رقم  -5
 السابقة بترتیبنا عن تفسیر القّمي. 3، وھي الروایة رقم )4(سالم

 .97: 3تفسیر نور الثقلین  )1(
 .100: 3تفسیر نور الثقلین  )2(
 .101: 3تفسیر نور الثقلین ) 3(
 .103: 3تفسیر نور الثقلین ) 4(
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)، ّي(ععن عل )ثواب األعمال(في كتاب بترتیبھ:  31الروایة رقم  -6
ا بلغت بیت المقدس في ى لمّ نّ ... إ ھ قال في وصیة لھ:أنّ  (ص)عن النبيّ 

 .)1( ...معراجي إلى السماء وجدت على الصخرة

بترتیبنا  11وقد مّرت ھذه الروایة في تفسیر (البرھان)، وأخذت رقم 
 لما نقلناه عن ھذا التفسیر.

ھارون عن ، بترتیبھ رواھا عن تفسیر العّیاشي 44الروایة رقم  -7
 العّیاشي. بترتیبنا عن تفسیرالسابقة  1وھي الروایة رقم  ،)2(بن خارجة

بترتیبھ رواھا عن تفسیر القّمي، عن أبي  50الروایة رقم  -8
 السابقة بترتیبنا عن تفسیر القّمي. 2، وھي الروایة رقم )3(الربیع

 .122: 3تفسیر نور الثقلین  )1(
 .130: 3تفسیر نور الثقلین ) 2(
 .131: 3تفسیر نور الثقلین ) 3(
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 نتیجة البحث في التفاسیر
لشیعة، وقد تبّین أّن أغلب ما تضّمنتھ التفاسیر الروائّیة لدى ا اھذ

الروایات فیھا تؤّكد أّن المسجد األقصى ھو في بیت المقدس في 
فلسطین، وأّن روایتین فقط تذكران أّنھ في السماء، وھما ضعیفتان 

، ومردودتان مضموناً، لمخالفتھما للروایات الكثیرة المشتھرة بین سنداً 
یض إالّ من قبل الفوغیر معموٍل بھما لدى علماء الشیعة،  العلماء،

الكاشاني في تفاسیره، بناًء على طریقة خاّصة لھ أّكد معاصره الحّر 
 العاملي(ره) قربھا من بعض طریقة الصوفّیة.

رو  الذي علیھي رأوبھذا یمكننا أن نقول وبكل اطمئنان: إّن ال مفسِّ
خصوصاً من ُیعتمد و ـ ما عدا الفیض الكاشانيـ  الشیعة قدیماً وحدیثاً 

ھو أّن م في عالم التفسیر، أمثال الطوسي والطبرسي(قدھما)، علیھ
المسجد األقصى في آیة اإلسراء األولى ھو المسجد األقصى الذي في 

 فلسطین المحتلّة.
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 روايات الشيعة  المسجد األقصى فيمكانة   الفصل الثاني:

في مكانة مھّمة جّداً الكائن في فلسطین المحتلّة للمسجد األقصى 
ھذه في  تنّوعت كیفیة ذكره واإلشارة إلیھ قدشیعة، وروایات ال

لعالّمة ول .المسلّمات لدیھمكونھ من یدّل على  األمر الذيروایات، ال
 اعلم أنّ «: ، قالھذا المجالتصریٌح مھٌم في  المجلسي(ره)

ثم إلى السماء في لیلة واحدة بجسده  ،عروجھ(ص) إلى بیت المقدس
ة واألخبار المتواترة من طرف الخاصّ ت علیھ اآلیات ا دلّ الشریف ممّ 

أو بكونھ في  ،أو تأویلھا بالعروج الروحاني ،ة، وإنكار أمثال ذلكوالعامّ 
ة بع في آثار األئمة الطاھرین، أو من قلّ ة التتّ ا من قلّ ینشأ إمّ  ،المنام
واألخبار  .ن وضعف الیقین، أو االنخداع بتسویالت المتفلسفینالتدیّ 

من أصول  يءب ال أظن مثلھا ورد في شالواردة في ھذا المطل
 .)1(»المذھب

 سوف نكتفي بعرض نماذج لما أمكننا جمعھ في ھذا المجالنحن و
 خوفاً من اإلطالة، فنذكر اآلتي:

 المسجد األقصى قبلة المسلمین األولى
البختري، عن  يأبروى الحمیري(ره) في (قرب اإلسناد) عن  -1

استقبل بیت  (ص)رسول هللا : إنّ )علیھما السالم(جعفر، عن أبیھ 
، ثم صرف إلى الكعبة وھو في صالة المقدس سبعة عشر شھراً 

 .)2(العصر

 .289: 18بحار األنوار ) 1(
 .148قرب اإلسناد: ) 2(
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والظاھر أّن الكالم ھنا عن المّدة التي صالّھا(ص) وھو في المدینة 
 فقط قبل تحویل القبلة.

معاویة بن عمار، عن أبي وروى الكلیني(ره) بإسناده عن  -2
 ،ن معرور التمیمي األنصاري بالمدینة) قال: كان البراء بععبدهللا(

) (صوكان رسول هللا ،ھ حضره الموتوإنّ  ،ةبمكّ  )وكان رسول هللا(ص
فأوصى البراء إذا دفن أن یجعل  ،ون إلى بیت المقدسوالمسلمون یصلّ 

 .)1( ...إلى القبلة فجرت بھ السنةوجھھ إلى رسول هللا (ص) 
ي عبدهللا(ع) قال: الحلبي، عن أبوروى(ره) أیضاً بإسناده عن  -3

ي إلى بیت المقدس؟ قال: نعم، سألتھ ھل كان رسول هللا(ص) یصلّ 
ا ة فال وأمّ ا إذا كان بمكّ فقلت: أكان یجعل الكعبة خلف ظھره؟ فقال: أمّ 

 .)2(ل إلى الكعبةإذا ھاجر إلى المدینة فنعم حتى حوّ 
روى الصدوق(ره) في (من ال یحضره الفقیھ) عن الصادق(ع)  -4

إلى البیت المقدس بعد النبوة ثالث  (ص)ى رسول هللاوصلّ .. .قولھ: 
رتھ الیھود فقالوا لھ: بالمدینة، ثم عیّ  ة وتسعة عشر شھراً عشرة سنة بمكّ 

ا كان في بعض اللیل فلمّ  شدیداً  اً لذلك غمّ  فاغتمّ  ،ك تابع لقبلتناإنّ 
ى الغداة، فلما ا أصبح صلّ ب وجھھ في آفاق السماء فلمّ یقلّ  (ص)خرج
َقْد َنَرى َتَقلَُّب ﴿فقال لھ:  (ع)ى من الظھر ركعتین جاءه جبرئیلصلّ 

َك قِْبلًَة َتْرَضاَھا َفَولِّ َوْجَھَك َشْطَر اْلَمْسِجِد  َماِء َفلَُنَولَِّینَّ َوْجِھَك فِي السَّ
ل وحوّ  ،ل وجھھ إلى الكعبةفحوّ  (ص)أخذ بید النبي ثمّ ، )3(اآلیة ﴾اْلَحَرامِ 

 ،والنساء مقام الرجال ،م الرجال مقام النساءمن خلفھ وجوھھم حتى قا
ل صالتھ إلى بیت المقدس وآخرھا إلى الكعبة، وبلغ الخبر فكان أوّ 

 .16، ح254: 3الكافي ) 1(
 .12، ح286: 3الكافي ) 2(
 .144البقرة: اآلیة ) 3(
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لوا نحو الكعبة، ى أھلھ من العصر ركعتین فحوّ وقد صلّ  ،بالمدینة مسجداً 
ذلك  يفسمّ  ،فكانت أول صالتھم إلى بیت المقدس وآخرھا إلى الكعبة

ال المسلمون: صالتنا إلى بیت المقدس تضیع فق ،المسجد مسجد القبلتین
ُ لُِیِضیَع إِیَماَنُكمْ ﴿ :وجلّ  یا رسول هللا؟ فأنزل هللا عزّ   )1(﴾َوَما َكاَن هللاَّ
 .)2(یعني صالتكم إلى بیت المقدس

 صالة النبي(ص) حلّ المسجد األقصى م
وقد تعّددت الروایات من طرق الشیعة الحاكیة لذلك، وأغلبھا یصّرح 

إلى ما سبق  نشیر ھنانبي(ص) قد صلّى إماماً باألنبیاء ھناك، وبأّن ال
 من ھذه الروایات في التفاسیر الروائّیة، وھي:

 .)3(الروایة الثانیة بترتیبنا عن تفسیر القّمي -1

 .)4(الروایة الثالثة بترتیبنا عن تفسیر القّمي -2

 .)5(الروایة الرابعة بترتیبنا عن تفسیر القّمي -3

 .)6(ة الثالثة بترتیبنا عن تفسیر البرھانالروای -4

 .)7(الروایة الرابعة بترتیبنا عن تفسیر البرھان -5

 .)8(الروایة الثامنة بترتیبنا عن تفسیر البرھان -6

 .143البقرة: اآلیة ) 1(
 .845، ح272: 1من ال یحضره الفقیھ ) 2(
 .30مّر في ص ) 3(
 .31مّر في ص ) 4(
 .32مّر في ص ) 5(
 .37مّر في ص ) 6(
 .38مّر في ص ) 7(
 .39مّر في ص ) 8(
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 عّدة روایات غیر ھذه، منھا:وھناك 

عن أبي بصیر قال: ما رواه الراوندي(ره) في (قصص األنبیاء)  -
حتى انتھى بھ إلى  (ص)جبرئیل احتمل رسول هللا نّ إسمعتھ یقول: 

مكان من السماء، ثم تركھ وقال: ما وطأ نبي قط مكانك. وقال 
نا بمكة فقال: قم یا محمد، فقمت معھ أو (ع): أتاني جبرئیل(ص)النبي

تى جبرئیل أوخرجت إلى الباب، فإذا جبرئیل ومعھ میكائیل وإسرافیل، ف
ومضیت، حتى انتھیت إلى بیت فقال: اركب، فركبت ... بالبراق

المقدس، ولما انتھیت إلیھ إذا المالئكة نزلت من السماء بالبشارة 
 :وفي بعضھا .یت في بیت المقدسوصلّ  ،ةالعزّ  والكرامة من عند ربّ 

وصف موسى وعیسى  ثمّ  .شر لي إبراھیم في رھط من األنبیاءنُ 
دني علیھا، خذ جبرئیل بیدي إلى الصخرة فأقعأصلوات هللا علیھم، ثم 

فصعدت إلى  ،وجماالً  مثلھا حسناً  فإذا معراج إلى السماء لم أرَ 
 .)1(السماء

 وھذه كما ترى مضامین عّدة روایات جمعھا الراوندي في كالمھ.

 المسجد األقصى بوصف النبي
من طرق روایات  ستّ مّر معنا عند استعراض التفاسیر الروائیة 

ة اإلسراء إلى بیت المقدس الشیعة، یصف فیھا النبي(ص) رحلتھ لیل
 ھي: ،ویصف مسجدھا

 .)2(الروایة الثانیة بترتیبنا عن تفسیر العّیاشي -1

 .323قصص األنبیاء: ) 1(
 .24مّر في ص ) 2(
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 .)1(الروایة الرابعة بترتیبنا عن تفسیر القّمي -2
 .)2(الروایة الثالثة بترتیبنا عن تفسیر البرھان -3
 .)3(الروایة الرابعة بترتیبنا عن تفسیر البرھان -4
 .)4(بترتیبنا عن تفسیر البرھان الروایة الثامنة -5
 .)5(نور الثقلینالروایة الرابعة بترتیبنا عن تفسیر  -6

 ؛ منھا:، تجري ھذا المجرىوھناك روایات غیرھا لم یذكروھا
عن عبدهللا بن یحیى الكاھلي،  بإسناده ما رواه في روضة (الكافي) -

ُذُر َعْن َوَما ُتْغنِي ﴿: وجلّ  عن أبي عبدهللا(ع) في قول هللا عزّ  اْآلیاُت َوالنُّ
قال: لما أسري برسول هللا(ص) أتاه جبرئیل بالبراق  )6(﴾َقْوٍم ال ُیْؤِمُنونَ 

من إخوانھ من األنبیاء (علیھم  يمن لق يفأتى بیت المقدس فلق ،فركبھا
ث أصحابھ إني أتیت بیت المقدس ورجعت من السالم)، ثم رجع فحدّ 

ي مررت بعیر فركبتھا وآیة ذلك أنّ وقد جاءني جبرئیل بالبراق  ،اللیلة
 وقد ھمّ  ،لھم أحمر وا جمالً وقد أضلّ  ،ألبي سفیان على ماء لبني فالن

 ،ما جاء الشام وھو راكب سریعإنّ  :القوم في طلبھ، فقال بعضھم لبعض
كم قد أتیتم الشام وعرفتموھا فسلوه عن أسواقھا وأبوابھا وتجارھا، ولكنّ 

قال: كان رسول  ـشام وكیف أسواقھا؟ كیف ال ،فقالوا: یا رسول هللا
علیھ حتى یرى ذلك في  ال یعرفھ شقّ  يءهللا(ص) إذا سئل عن الش

ھذه  ،قال: فبینما ھو كذلك إذ أتاه جبرئیل(ع) فقال: یا رسول هللا ـوجھھ 

 .32ي ص مّر ف) 1(
 .37مّر في ص ) 2(
 .38مّر في ص ) 3(
 . 39مّر في ص) 4(
 .42مّر في ص ) 5(
 .101یونس: اآلیة ) 6(
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فعت لك، فالتفت رسول هللا(ص) فإذا ھو بالشام بأبوابھا الشام قد رُ 
ل عن الشام؟ فقالوا لھ: فالن وفالن، وأسواقھا وتجارھا فقال: أین السائ

 ) في كل ما سألوه عنھ فلم یؤمن منھم إال قلیلٌ صفأجابھم رسول هللا(
ُذُر َعْن َقْوٍم ال ﴿وھو قول هللا تبارك وتعالى:  َوَما ُتْغنِي اْآلیاُت َوالنُّ

): نعوذ باہلل أن ال نؤمن باہلل وبرسولھ، ع. ثم قال أبو عبدهللا(﴾ُیْؤِمُنونَ 
 باہلل و برسولھ(ص).آمنا 

 بیت المقدس خیر المساكن
النزال  روى الصدوق(ره) في (كمال الدین وتمام النعمة) بإسناده عن

فحمد هللا  (ع)بن أبي طالب بن سبرة قال: خطبنا أمیر المؤمنین عليّ 
ى على محمد وآلھ، ثم قال: سلوني أیھا الناس وأثنى علیھ وصلّ  وجلّ  عزّ 

فقام إلیھ صعصعة بن صوحان فقال: یا أمیر  ـ ثالثاً  ـقبل أن تفقدوني 
: اقعد فقد سمع هللا كالمك (ع)المؤمنین متى یخرج الدجال؟ فقال لھ عليّ 

وعلم ما أردت، وهللا ما المسؤول عنھ بأعلم من السائل، ولكن لذلك 
كحذو النعل بالنعل، وإن شئت  عالمات وھیئات یتبع بعضھا بعضاً 

 نّ إر المؤمنین. فقال علیھ السالم: احفظ فأنبأتك بھا؟ قال: نعم یا أمی
 خیر المساكن یومئذ بیت المقدس، ولیأتینّ ل: ـ ـ إلى أن قا عالمة ذلك:

 .)1(انھھ من سكّ ى أحدھم أنّ یتمنّ  على الناس زمانٌ 

 المسجد األقصى أحد المساجد األربعة
وقال أبو  ، قال:یحضره الفقیھ) (ره) في (من الالصدوقروى 

 ،المسجد الحرام :مزة الثمالي: المساجد األربعةألبي ح (ع)جعفر

 .1133: 3؛ الخرائج والجرائح (للراوندي) 526-525كمال الدین وتمام النعمة: ) 1(
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ومسجد بیت المقدس، ومسجد الكوفة، یا أبا  (ص)،ومسجد الرسول
 .)1(ة، والنافلة تعدل عمرةحمزة الفریضة فیھا تعدل حجّ 

 الصالة في المسجد األقصى بألف
في (المحاسن) تحت  (ره)حمد بن محمد بن خال البرقيروى أ

عن علّي(ع) قال: الصالة في  ،"بیت المقدسثواب الصالة في "عنوان 
 .)2(بیت المقدس ألف صالة

 .)3(أیضاً في (ثواب األعمال) (ره)ورواه الصدوق

 .)4(ورواه الشیخ الطوسي(ره) أیضاً في (تھذیب األحكام)

 المسجد األقصى من قصور الجّنة في الدنیا
 عن الرضا(ع)، عن روى الشیخ الطوسي(ره) في (األمالي) بإسناده

بي أعن أمیر المؤمنین علّي بن  أبیھ(ع)، عن آبائھ(علیھم السالم)،
: أربعة من قصور الجنة في الدنیا: المسجد الحرام، طالب(ع) قال

 .)5(ومسجد الرسول، ومسجد بیت المقدس، ومسجد الكوفة

 المسجد األقصى أرض المحشر والمنشر

من أبواب أحكام  64، باب 282: 5؛ وسائل الشیعة 684، ح229: 1من ال یحضره الفقیھ ) 1(
 .561: 4؛ جامع أحادیث الشیعة 1اجد، حالمس

 .55: 1المحاسن ) 2(
 .31-30ثواب األعمال: ) 3(
 .698، ح253: 3تھذیب األحكام ) 4(
من  57، باب 282: 5؛ وسائل الشیعة 240: 96؛ بحار األنوار 369أمالي الطوسي:  )5(

 .561: 4؛ جامع أحادیث الشیعة 14أبواب أحكام المساجد، ح
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، وفي )2(، وفي (جامع أحادیث الشیعة))1(روى في (بحار األنوار)
س في والسید علي بن طاو، واللفظ لألخیر، قال: )3((مستدرك الوسائل)

عن تفسیر الثقة الجلیل محمد بن العباس  نقالً  ،)4()سعد السعود(كتاب 
یض فثنا الحسین بن محمد بن سعید، عن محمد بن القال: حدّ  )5(بن عليّ 

 اض، عن إبراھیم بن عبدهللا بن ھمام، عن عبد الرزاق،یض بن الفیّ فال
ه، قال: قال رسول اد، عن أبیھ، عن جدّ عن معمر، عن ابن حمّ 

 ،نا في الحجر إذ أتاني جبرئیل فھمزني برجليأ: بینما (ص)هللا
ال یا  :قال: فھل تدرى أین أنت؟ فقلت (ص): ـإلى أن قالـ فاستیقظت 

فیھ المحشر  ،بیت هللا األقصى ،جبرئیل، فقال: ھذا بیت المقدس
 .والمنشر

المسجد األقصى أیضاً بأّنھ أرض المحشر والمنشر وقد ورد وصف 
، الذي استشھد سنة )6(في (روضة الواعظین) للفّتال النیسابوري(ره)

 .317: 18ر بحار األنوا) 1(
 .688: 4جامع أحادیث الشیعة ) 2(
 .43: 4مستدرك الوسائل ) 3(
 .100) سعد السعود: 4(
قال النجاشي: محمد بن ]: «209: 17) قال السید الخوئي(قده) في [معجم رجال الحدیث 5(

من ام: ثقة ثقة، از، المعروف بابن الحجّ العباس بن علي بن مروان بن الماھیار، أبو عبدهللا البزّ 
، سدید، كثیر الحدیث، لھ كتاب المقنع في الفقھ، كتاب الدواجن، كتاب ما نزل من أصحابنا، عینٌ 

 :ف في معناه مثلھ، وقیلھ كتاب لم یصنّ نّ ، وقال جماعة من أصحابنا: إ(ع)القرآن في أھل البیت
ى ام، یكنّ محمد بن العباس بن علي بن مروان المعروف بابن الحجّ  :وقال الشیخ ...ھ ألف ورقةإنّ 

ى هللا علیھ وآلھ علیھم السالم، أبا عبدهللا، لھ كتب، منھا: كتاب تأویل ما نزل في النبي صلّ 
 »....وكتاب تأویل ما نزل في شیعتھم، وكتاب تأویل ما نزل في أعدائھم

استوفى السید محمد مھدي السید حسن الخرسان ترجمتھ في مقّدمتھ على كتاب (روضة ) 6(
ورد فیھا بتصّرف مّنا: الحافظ الواعظ الشھید السعید أبو علي محمد بن الحسن الواعظین)، وقد 

بن علي بن أحمد الفّتال النیسابوري الفارسي، لھ كتاب (التنویر في معاني التفسیر) و(روضة 
الواعظین وبصیرة المّتعظین)، روى كتب الشریفین الرضي والمرتضى، ُعدَّ في جملة أعالم 
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، فیصلح شاھداً في كال . وكتابھ ھذا مزٌج من التفسیر والروایةھ508
رین فصلي التفسیر والروایة عند الشیعة ، خصوصاً أّن الفّتال من المفسِّ

ترجمتھ أّن لھ تفسیراً بعنوان: (التنویر في معاني  أیضاً، فقد ذكروا في
فھممت  ...«: ة كتابھ (روضة الواعظین)مفي مقدّ  (ره)قال التفسیر).

خبار أویدور على محاسن  ،یشتمل على بعض كالم هللا أن أجمع كتاباً 
 بھ أبواباً وأبوّ  (ع)،یحتوى على جواھر كالم األئمة (ص)النبي

 افتتح لكل مجلس منھا بكالم هللا تعالى، ثمّ  وأنا إن شاء هللا... ومجالس
األسانید ال  بآثار النبي واألئمة علیھم السالم، محذوفة األسانید، فإنّ 

 .)1(»ذایعاً  ل فیھا إذا كان الخبر شایعاً یطا

أكثره لما فیھ  صوص بیت المقدس واٍف شامل، ننقلوكالمھ في خ
قال « :ت المقدسفي مجلس فضل بی (ره)قال من فائدة لموضوع كتابنا؛

ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى بَِعْبِدِه لَْیالً ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إِلَى ﴿هللا تعالى: 
یعنى ببیت المقدس الذي باركنا  ﴾اْلَمْسِجِد اْألَْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا َحْولَھُ 

ھُ ﴿ ناً بیّ  عجباً  ﴾لُِنِرَیُھ ِمْن آَیاتَِنا﴿حولھ بالماء والثمار  ِمیُع  إِنَّ ُھَو السَّ
 .﴾اْلَبِصیرُ 

المسجد  :لبیت المقدس أسماء مذكورة في القرآن، وھي اعلم أنّ 
َوَجَعْلَنا اْبَن َمْرَیَم ﴿األقصى والربوة ذات قرار ومعین. قال هللا تعالى: 

راً ومتدّیناً الطائفة كالمفید وا لطوسي والشریفین في أّنھ كان متكلّماً وفقیھاً وعالماً ومقرئاً ومفسِّ
وزاھداً، وُعدَّ تفسیره من جملة التفاسیر المعتبرة، قیل في حّقھ: ثقة وأّي ثقة، كان من شیوخ 

 اإلمامیة.
 .1روضة الواعظین: ) 1(
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ُھ آَیًة َوآَوْیَناُھَما إِلَى َرْبَوٍة َذاِت َقَراٍر َوَمِعینٍ  وأكثر المفسرین  ،)1(﴾َوأُمَّ
 ..ھا بیت المقدس وھو المشھور.ى أنّ عل

َواْسَتِمْع َیْوَم ُیَناِد اْلُمَناِد ِمْن َمَكاٍن ﴿والمكان القریب فقال تعالى: 
 ...یعنى صخرة بیت المقدس ،)2(﴾َقِریبٍ 

َسةَ ﴿واألرض المقدسة. فقال تعالى:  الَّتِي  َیا َقْوِم اْدُخلُوا اْألَْرَض اْلُمَقدَّ
ُ لَُكمْ   والقرى التي حولھا. ،یعنى بیت المقدس ،)3(﴾َكَتَب هللاَّ

قال عبدهللا بن سالم: یا محمد أخبرني أین وسط الدنیا؟ قال بیت 
ومنھ ارتفع  ،فیھا المحشر والمنشر نّ أل :قالولم ذلك؟  :المقدس قال

صدقت یا محمد قال: فأخبرني  :قال ،وفیھ الصراط والمیزان ،العرش
من ابتدأ  :المقدس، قال بیت موضع :عن فسطاط موسى بن عمران؟ قال

وأخبرني  :قال ،داود وابنھ من بعده سلیمان :ببناء بیت المقدس؟ فقال
األرض خلق؟ قال: خلق رأسھ ووجھھ من موضع  عن آدم من أيّ 

قال عبدهللا بن سالم لرسول .. الكعبة، وخلق بدنھ من بیت المقدس.
زلت منھ هللا(ص): أخبرني عن موضع الباب الذي فتح من السماء فن

المالئكة بالرحمة على بني إسرائیل أي موضع ھو؟ قال مقابل الصخرة 
جمع هللا فیھا  بیت المقدس بقعةٌ  نّ إف ،التي ببیت المقدس ومعراج األنبیاء

 .)4(»بینخیار خلقھ من األنبیاء واألولیاء والمالئكة والمقرّ 

 .50المؤمنون: اآلیة ) 1(
 .41ق: اآلیة ) 2(
 .21اآلیة المائدة: ) 3(
 .410-408روضة الواعظین: ) 4(
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 فـاضلة بين المساجدالمثالث: الفصل ال
ال یمكن الركون إلى أحادیث جون، والحدیث في الفضائل ذو ش

الفضائل إالّ مع القرینة القطعیة الدالة على عدم الوضع؛ ألّن باب 
 الفضائل ھو من أكثر األبواب التي ُوضعت األحادیث فیھا.

ألسباب متعّددة،  حدثویذكر المختّصون أّن الوضع في الحدیث قد 
معاویة عن في فترات زمنیة معّینة، خصوصاً أّیام خروج استشرى و

واستمّر بعده في سلسلة  طاعة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب(ع)،
الفضائل في الشام، لتثبیت  منھا وضع ؛وأخذ أشكاالً متعّددة األمویین،

ة معاویة مقابل أمیر المؤمنین(ع)، ووضعت في المقابل المثالب شرعیّ 
 .في أمیر المؤمنین(ع)

لدان واألشخاص، وما إلى وقد ُوضعت األحادیث أیضاً في فضل الب
 قال ابن عبد البّر: .وھذه حقیقة تاریخیة أشاروا إلیھا ووّثقوھا ذلك.

قد اختلف فیھا  ة على المدینة مسألةٌ أو مكّ  ،ةوتفضیل المدینة على مكّ «
اختلف الناس  :وذكر أبو یحیى زكریا بن یحیى الساجي قال ؛أھل العلم

المدینة  :وكثیر من المدنیینفقال مالك  ،ة على المدینةفي تفضیل مكّ 
وھو قول عطاء بن  ،ة خیر البقاعمكّ  :وقال الشافعي ،ةأفضل من مكّ 

 .)1(»یین وأھل الكوفة أجمعینأبي رباح والمكّ 

ومالك من فقھاء المدینة، والشافعي من فقھاء مّكة؛ فكأّنھ ُیراد تقویة 
ي من المذھب المالكي من خالل تفضیل المدینة، وتقویة المذھب الشافع

خالل تفضیل مّكة. وفي السیاق نفسھ نقرأ الحدیث الذي ُوضع توھیناً 

 .460: 2االستذكار  )1(
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للشافعي ورفعاً لشأن أبي حنیفة، عن أنس رفعھ: یكون من أّمتي رجٌل 
یقال لھ محمد بن إدریس أضّر على أّمتي من إبلیس، ویكون من أّمتي 

 .)1(رجٌل ُیقال لھ أبو حنیفة ھو سراج أّمتي

األحادیث، في تفضیل فالن أو فالن من ومثل ذلك كثیر في كتب 
و ذاك، ألّن فیھ تقویة حاب المذاھب، أو في تفضیل ھذا البلد أأص

 تنتسب إلى ھذا البلد. لشخصیة ما

المساجد، مع أّن المفاضلة بین  أیضاً في أتيھذا یالوضع  احتمالو
ِ َفال َتدْ ﴿هللا سبحانھ وتعالى: األساس قول  ِ َوأَنَّ اْلَمَساِجَد ہلِلَّ ُعو َمَع هللاَّ

قُلْ أََمَر َربِّي بِاْلقِْسِط َوأَقِیُموا ُوُجوَھُكْم ﴿أیضاً: سبحانھ  ھوقول ،)2(﴾أََحداً 
یَن َكَما َبَدأَُكْم َتُعوُدونَ  ، )3( ﴾ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َواْدُعوهُ ُمْخلِِصیَن لَُھ الدِّ

لِّ َمْسِجٍد َوُكلُوا َواْشَرُبوا َیا َبنِي آَدَم ُخُذوا ِزیَنَتُكْم ِعْنَد كُ ﴿أیضاً:  ھوقول
ُھ ال ُیِحبُّ اْلُمْسِرفِینَ   .)4( ﴾َوال ُتْسِرفُوا إِنَّ

ال مفّر من تفضیل مسجد على آخر إن ثبت ذلك عن الشارع نعم، 
 .سّنة قطعیة مبّرئة من تھمة الوضعبقرآن أو بالمقّدس، 

باالسم، وعندما نأتي إلى القرآن الكریم نجد أّن مسجدین فقط قد ُذكرا 
بشأن المسجد تعالى  ھتمّ فا ؛ھما المسجد الحرام، والمسجد األقصى

كما جعلھ القبلة التي یجب تولیة الوجوه شطره في الصالة، فالحرام 

 .33: 1؛ كشف الخفاء للعجلوني 111تذكرة الموضوعات للفتني: ) 1(
 .18الجن: اآلیة ) 2(
 .29األعراف: اآلیة ) 3(
 .31األعراف: اآلیة ) 4(
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فجعلھ لمسجد األقصى اھتّم تعالى بشأن اجعلھ حرماً آمناً. وأیضاً 
 بأّنھ مبارٌك حولھ.مسرى النبّي(ص) ووصفھ 

تفضیل مسجد على لواضحاً  مناطاً  قرآنال فيأن نلمح أیضاً ویمكننا 
ْقَوى ﴿قولھ تعالى: ، وذلك من آخر َس َعلَى التَّ ال َتقُْم فِیِھ أََبداً لََمْسِجٌد أُسِّ

ُ ُیِحبُّ  ُروا َوهللاَّ ِل َیْوٍم أََحقُّ أَْن َتقُوَم فِیِھ فِیِھ ِرَجالٌ ُیِحبُّوَن أَْن َیَتَطھَّ ِمْن أَوَّ
ِرینَ  ھِّ  ،إذا كان المسجد محالً لعبادة أُناٍس یحّبون أن یتطّھرواف ؛)1( ﴾اْلُمطَّ

بأن یقوم فیھ. ومن ھذا نفھم أّن  فإّن اآلیة الشریفة تأمر النبي(ص)
یعمره  منمن خالل قد تكون بل  ،المیزة لیست ذاتّیة دائماً للمسجد

 سِّس من أجلھ، إذا كان ھو تقوى هللا تعالى.لھدف الذي أُ ابادة، وبالع

أََجَعْلُتْم ِسَقاَیَة اْلَحاجِّ َوِعَماَرَة ﴿ق نفسھ یأتي قول هللا تعالى: وفي السیا
ِ ال  ِ َواْلَیْوِم اْآلِخِر َوَجاَھَد فِي َسبِیِل هللاَّ اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َكَمْن آَمَن بِاہللَّ

الِِمینَ  ُ ال َیْھِدي اْلَقْوَم الظَّ ِ َوهللاَّ الفضل ؛ فلیس )2( ﴾َیْسَتُووَن ِعْنَد هللاَّ
من خالل سقایة الحاّج، وعمارة  ؛بمجّرد االنتساب إلى المكان المقّدس

بل مع وضوح فضیلة المسجد الحرام، وشرف خدمتھ؛ المسجد الحرام، 
إلیمان باہلل والیوم اآلخر من خالل ا لثبات على المبدأ،لالفضل ھو 

في في سبب نزول ھذه اآلیة نزولھا والجھاد في سبیل هللا. وقد ذكر 
، وأّن المقصود بمن آمن باہلل )3(لعباس وشیبة وعلّي أمیر المؤمنین(ع)ا

(ع).  والیوم اآلخر وجاھد في سبیل هللا ھو عليٌّ

 .108التوبة: اآلیة  )1(
 .19التوبة: اآلیة ) 2(
؛ شواھد 19: 5؛ تفسیر الثعلبي 124: 10؛ جامع البیان 40: 2 تفسیر مقاتل بن سلیمان )3(

؛ أسباب 504: 7؛ المصّنف البن أبي شیبة الكوفي 322-320: 1التنزیل للحاكم الحسكاني 
 .164نزول اآلیات للواحدي النیسابوري: 
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 النقاط اآلتیة:نخلص إلى ومّما تقّدم 

ثبوتھ من آیة محكمة، أو سّنة في ّن التفضیل ال بّد النقطة األولى: إ
 .ثابتة

لحاظ المكان، أو بلحاظ صفات قد یكون ب التفضیل نّ إ النقطة الثانیة:
 من یحّل فیھ، أو بلحاظ ما ُیقام فیھ من أعمال.

أو  ،ّن التفضیل بلحاظ صفات من یحّل في المكانالنقطة الثالثة: إ
من على القرآن في ما وضعھ ـ كما تبّین ـ العمل الذي ُیقام فیھ یعتمد 

 .مناطٍ 

مناٌط عملي ذو ھو اآلنف الذكر إّن المناط القرآني النقطة الرابعة: 
فرّب شيء یستجمع صفات الفضل في زماٍن ما،  ؛متحّركة ةٍ نتیج

 فیستجمعھا وزیادة شيٌء آخر في زماٍن آخر، فیستحّق التفضیل حینئٍذ.

إذا تبّین ذلك نقول: إّن تفضیل مسجد الكوفة على المسجد األقصى ال 
 مجّردا إذا اعتمدن وفق ھذا التفصیل؛ ومن الواضح أّننابّد من محاكمتھ 

ى، ولم أّكد فضیلة المسجد األقصقد فإّن القرآن ورود االسم في القرآن، 
 یتعّرض لمسجد الكوفة بشيء.

؛ اعتماد ھذا المقیاس صاحب التفسیر )1(الالھیجي(ره)یظھر من و
ما تضمنتھ روایة العّیاشي عن سالم الحّناط مّما ُنسب إلى  ناقشفقد 

، فقال ما ترجمتھ "فضل منھمسجد الكوفة أ"الصادق(ع) من قولھ: 
ألجل  أُسري بالنبّي(ص)قد حاصل الكالم أّنھ إذا كان «بالعربیة: 

، من تالمیذ ھ1088ھو بھاء الدین محمد بن الشیخ علي الشریف الالھیجي، المتوفى سنة ) 1(
] ووصفھ بأّنھ 431: 9میرداماد محمد باقر الحسیني األسترآبادي. ترجم لھ في [أعیان الشیعة ال

 كان من أعالم محّققي عصره، وذكر بأّن لھ تفسیراً في مجلّدین كبیرین.
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الشرف والفضیلة، وكان مسجد الكوفة أفضل، لكان من الالزم أن 
 .)1(»ى مسجد الكوفةسرى بالنبّي من المسجد الحرام إلیُ 

 إّن الروایة مردودة لمخالفتھا للقرآن.كأنَّھ یرید أن یقول و

تعلیقتھ على الروایة اإلشكالیة األخرى السابقة أیضاً لمناسبة نذكر وبا
فیھا أّن التي ورد التي رواھا القّمي عن إسماعیل بن جابر الجعفي، و

اإلسراء حصل من الكعبة إلى السماء؛ فإّنھ بعد أن ذكر ھذه الروایة 
رون المسجد األقصى   ببیت المقدس قالوافي اآلیة علّق بأّن الذین یفسِّ

بأّن النّص الصریح للقرآن یدّل على أّن منتھى العروج النبوي ھو بیت 
المقدس، وأّما العروج إلى السماوات فُیعلم من األحادیث واألخبار، بینما 

سماعیل بن جابر الجعفي ـ إبناًء على ھذه األحادیث ـ ومقصوده روایة 
 یضاً.فإّن عروج النبّي(ص) إلى السماوات یمكن انتزاعھ من القرآن أ

الذي نقلناه عن تقریباً ومضمون ھذا التعلیق ھو المضمون نفسھ 
 تفسیر المیزان للسید الطباطبائي(قده).

مقیاس أّما إذا أردنا أن نعتمد وبالعودة إلى محّل البحث نقول: 
 مظلّة المناط الذي حّدده القرآن للفضل ونسیر فیھ تحت ،الحدیث

ات التي أّكدت فضیلة مسجد فإّن ھناك العدید من الروای ،والتفضیل
 الكوفة، منھا:

ما رواه في (الكافي) بسنٍد فیھ عّدة من المجاھیل، عن أبي  -1
وھو  )صلوات هللا علیھ(قال: جاء رجل إلى أمیر المؤمنین  عبدهللا(ع)

في مسجد الكوفة فقال: السالم علیك یا أمیر المؤمنین ورحمة هللا 

. ھ1363ف الالھیجي(فارسي)، طبع مؤسسة المطبوعات العلمّیة، طھران، تفسیر الشری) 1(
 ش، في أربع مجلّدات.
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ي أردت المسجد األقصى ك إنّ علیھ، فقال: جعلت فدا فردّ  ،وبركاتھ
أردت بذلك؟ فقال:  يءش عك، فقال لھ: وأيّ م علیك وأودّ فأردت أن أسلّ 

في ھذا  ع راحلتك وكل زادك وصلِّ جعلت فداك، قال: فبِ  الفضلَ 
والنافلة عمرة  ،ة مبرورةالصالة المكتوبة فیھ حجّ  فإنّ  ،المسجد
 ،ویساره مكر ،نم، یمینھ یُ والبركة فیھ على اثني عشر میالً  ،مبرورة

وفي وسطھ عین من دھن وعین من لبن وعین من ماء شراب 
وكان  ،منھ سارت سفینة نوح ،وعین من ماء طھر للمؤمنین ،للمؤمنین

أنا  اً وسبعون وصیّ  اً ى فیھ سبعون نبیّ وصلّ  ،فیھ نسر ویغوث ویعوق
ما دعا فیھ مكروب بمسألة في حاجة من  ،أحدھم وقال بیده في صدره

 .)1(ج عنھ كربتھأجابھ هللا وفرّ  الّ الحوائج إ
وھذا المضمون كما ترى ال ینفي الفضل في المسجد األقصى، وإّنما 
یثبت الفضل في مسجد الكوفة للبركة التي فیھ، ولما حصل في محلّھ من 
حوادث مھّمة مع النبي نوح(ع)، والرجال الصالحین الذین اّتخذ قومھم 

من النبیین  ة جملةٍ ھم، وصالأصناماً على أسمائھم تخلیداً لذكرا
فإذا كان  .نفسھ ، ومن جملتھم أمیر المؤمنین(ع)واألوصیاء فیھ

فإّن في مسجد  ،تحصیل الفضلإلى المسجد األقصى المقصود من السفر 
 الكوفة فضالً أیضاً.

ھنا روایة شبیھة المضمون بھذه الروایة، رواھا مسلم في  ویحضرني
 ،إن امرأة اشتكت شكوى :ھ قالعن ابن عباس أنّ  ) بإسنادهصحیحھ(

 ثمّ  ،فبرأت ،في بیت المقدس فألصلینّ  إن شفاني هللا ألخرجنّ  :فقالت
م فجاءت میمونة زوج النبي صلى هللا علیھ وسلّ  ،تجھزت ترید الخروج

 .2، ح491: 3افي الك) 1(
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في  وصلِّ  ،لي ما صنعتاجلسي فكُ  :فقالت ،فأخبرتھا ذلك ،م علیھاتسلِّ 
ى هللا ى سمعت رسول هللا صلّ نّ إف ،مى هللا علیھ وسلّ مسجد الرسول صلّ 

لف صالة فیما سواه من أصالة فیھ أفضل من  :م یقولعلیھ وسلّ 
 .)1(مسجد الكعبة الّ إالمساجد 

قال: استأذن رجل عمر بن  ولعّل مثلھا ما رواه سعید بن المسّیب
الخطاب في إتیان بیت المقدس فقال لھ: إذھب فتجھز فإذا تجھزت 

 .)2(ال لھ عمر: إجعلھا عمرةفأعلمني فلما تجھز جاءه فق

 ،الروایة التي سبقت عن تفسیر العّیاشي عن ھارون بن خارجة -2
ما بعد المسجدین أفضل من وفي آخرھا ُنسب إلى الصادق(ع) قولھ: 

 .)3(مسجد كوفان

، األمر )4(وقد روى الكافي ھذه الروایة، إالّ أّنھ لم یرد فیھا ھذا الذیل
طبق علیھ قاعدة التفضیل، أعني السّنة الذي یجعلھ موضع شّك، فال تن
 الثابتة المبّرءة من تھمة الوضع.

 .126-125: 4صحیح مسلم ) 1(
ثنا  ،ثني أبيحدّ  ،ثنا عبدهللاحدّ ] قال: 278ص  ،2جما رواه أحمد في مسنده [أقول: وینافي ذلك 

أبا سلمة بن عبدالرحمن أخبره عن أبي ھریرة أو  أخبرني عطاء أنّ  ،ثنا ابن جریج ،اقعبدالرزّ 
من ألف  صالة في مسجدي خیرٌ  :مهللا علیھ وسلّ ى قال رسول هللا صلّ  :أنھا قالت ،عن عائشة

 .المسجد األقصى الّ إمن المساجد  هصالة فیما سوا
ب ھو تفضیل مسجد الرسول والمسجد األقصى على المسجد الحرام، بل ومساواة یالعجو

 أفضلیتھ علیھ!حّتى المسجد األقصى لمسجد الرسول(ص) أو 
بھ رجالن وھو یعرض  قال: ومرّ تتّمة ھي: . وللحدیث 38194، ح146: 14) كنز العّمال 2(

 كحجّ  ة وقال: أحجٌ إبل الصدقة فقال لھما: من أین جئتما؟ قاال: من بیت المقدس، فعالھما بالدرّ 
 !ا مجتازینا كنّ البیت؟ قاال: إنّ 

 .23. وقد مّرت في ص 277: 2تفسیر العّیاشي ) 3(
 .1، ح491: 3الكافي ) 4(
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 وھناك روایات غیر ھاتین نعرض عن ذكرھا اختصاراً.
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 شيعةالكلمات  في  المسجد األقصى  : رابعالفصل ال
من الممكن تألیف مجلّد ضخم تحت ھذا العنوان، إالّ أّننا نختصر في 

فاً إلى ما مّر من كلمات أعالم مضا لنقنقل الكلمات مھما أمكن، فن
رین التي ذكروھا  ومؤلّفیھم ، جملة من كلمات علماء الشیعةالمفسِّ

 بمناسبات متعّددة:

: ھ588، المتوفى سنة )1(ابن شھر آشوب(ره)العالّمة قال  -1
فالخوارج ینكرونھ. وقالت الجھمیة: عرج  ،اختلف الناس في المعراج«

مامیة والزیدیة . وقالت اإلجسمھ على طریق الرؤیا بروحھ دون
والمعتزلة: بل عرج بروحھ وبجسمھ إلى بیت المقدس لقولھ تعالى: (إلى 

 .)2(»المسجد األقصى)

حدیث المعراج،  وقد أنكر قومٌ «: )3((ره)العاملي قال ابن حاتم -2
ة إلى بیت المقدس فلقولھ تعالى: (سبحان الذي ا من مكّ أمّ  ؛وھو حقٌ 

ا إلى ما وأمّ  ؛مسجد الحرام إلى المسجد األقصى)لمن ا أسرى بعبده لیالً 
وللحدیث  ،عن طبق) ن طبقاً فوق السماوات فلقولھ تعالى: (لتركبّ 

 .)4(»المشھور

لشیخ رشید الدین محمد بن علي ا«]: 286-285 :2أمل اآلمل قال الحّر العاملي(ره)في [ )1(
بالرجال  عارفاً  قاً محقّ  ثاً محدّ  ثقةً  فاضالً  بن شھرآشوب المازندراني السروي. كان عالماً 

. وذكره السید مصطفى فقال: شیخ ھذه الطائفة وفقیھھا، ..للمحاسن جامعاً  شاعراً  خبار، أدیباً واأل
 .»منشئاً  وكان شاعرا بلیغاً 

 .153: 1مناقب آل أبي طالب ) 2(
ھو الشیخ جمال الدین یوسف بن حاتم بن فوز بن مھّند الشامي المشغري العاملي، كان من ) 3(

تالمذة المحّقق الحلّي(ره)، ولھ إجازة من السید ابن طاووس(ره)، فھو من علماء الشیعة في 
م البارزین واعترف بفضلھ آخر القرن السابع وبدایة القرن الثامن الھجري، كان من األعال

 وجاللة شأنھ العلمي أستاذه المحقّق الحلّي(ره). [راجع مقّدمة التحقیق لكتابھ (الدّر النظیم)].
 .101الدّر النظیم في مناقب األئمة اللھامیم: ) 4(
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،  في مقّدمة كتابھ ھ1104تعّرض الحّر العاملي(ره)، المتوفى  -3
(أمل اآلمل) إلى بیان الوجھ في تقدیم ذكر علماء جبل عامل على باقي 

رین، فذكر ثمانیة وجوه، ننقل منھا ما لھ عالقة بما نحن علمائنا المتأخّ 
 فیھ، قال:

وثانیھا: إّنھا [أي بالد جبل عامل] داخلٌة في األرض المقّدسة أو «
أقوال المفّسرین في قولھ ومن  ،مّتصلة بھا، كما یظھر من األخبار

َسةَ +تعالى:  مباركة، كما  ھا بالدإنّ ... ورابعھا: )1("اْدُخلُوا اْألَْرَض اْلُمَقدَّ
ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى بَِعْبِدِه لَْیالً ِمَن اْلَمْسِجِد +یظھر من قولھ تعالى: 

صلة وتلك البالد متّ  "اْلَحَراِم إِلَى اْلَمْسِجِد اْألَْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا َحْولَھُ 
 .)2(»ببالد بیت المقدس

توفى سنة قال العالّمة الحّجة محمد جواد البالغي(قده)، الم -4
اإلسراء من "تحت عنوان  ، في كتابھ الرائع (الرحلة المدرسیة)ھ1352

والقرآن الكریم ذكر ھذه : «"المسجد الحرام إلى المسجد األقصى
ل فقال في أو ،تھا التي ترغم مغالطات الجاحدینوذكر حجّ  ،الحقیقة

اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إِلَى ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى بَِعْبِدِه لَْیالً ِمَن ﴿ :سورة اإلسراء
 ،سراء بالنبي إلى هللافنسب اإل ،﴾اْلَمْسِجِد اْألَْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا َحْولَھُ 

قدرة هللا ال  فأشار إلى أنّ  ،لمن یغالط ببعد المسافة بین المسجدین قطعاً 
یمتنع علیھا مثل ذلك. ھذا احتجاج على من یتشبث بالطبیعیات 

نسان ھذه المسافة عرف الطیارات التي یسیر بھا اإلالموھومة قبل أن تُ 

 .21المائدة: اآلیة ) 1(
 .14-11أمل اآلمل: ) 2(
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ك إذا شاء ذلك خالق العالم والطبیعیات فما ظنّ  ،في سویعات
 .)1(»والعادیات

وقال(قده) أیضاً في كتابھ القّیم اآلخر (الھدى إلى دین  -5
ُسْبَحاَن الَِّذي ﴿وقال هللا تعالى في أول سورة اإلسراء: «المصطفى): 

ِه لَْیالً ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إِلَى اْلَمْسِجِد اْألَْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا أَْسَرى بَِعْبدِ 
المسجد األقصى الذي ھو  . فاعترض المتعرب على ذلك بأنّ ﴾َحْولَھُ 

الھیكل السلیماني كان قد خرب وانمحت آثاره منذ خمسمائة وخمسین 
لمسجدیة وشرفھا المسجد ال یخرج عن فضیلة ا سنة. قلنا: ال یخفى أنّ 

وعنوانھا وإن صار خربة وانمحت آثاره منذ آالف من السنین، وعلى 
مون بیت المقدس بناء على ھم یعظّ ذلك عمل الیھود والنصارى فإنّ 

 .)2(»مسجدیتھ السابقة على خرابھ

المتوفى سنة قال العالّمة المحّدث الشیخ عباس القّمي(ره)،  -6
اعلم أّنھ «): تواریخ النبي واآلل فيي كتابھ (منتھى اآلمال ف ،ھ1359

ثبت من اآلیات الكریمة واألحادیث المتواترة أّن الحّق تعالى أسرى 
برسول هللا(ص) في لیلة واحدة من مّكة المعّظمة إلى المسجد األقصى، 

 .)3(»ومن ھناك عرج بھ إلى السماوات

ھذا ھو رأیھ ذكره بصراحة، وعاد وأّكد في الصفحة التالیة أّن 
روف أّن المسجد األقصى ھو مسجد بیت المقدس. إالّ أّنھ بّین أّن المع

 .570: 3الرحلة المدرسیة ) 1(
 .61: 2مصطفى ى إلى دین الالھد) 2(
 .78: 1منتھى اآلمال في تواریخ النبي واآلل ) 3(
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المعمور الذي ھو في  تالمراد البی في الروایات أحادیث یظھر منھا أنّ 
 .)1(السماء الرابعة، وھو أبعد المساجد

 .واضح في أّنھ ال یختار ھذا الرأيوكالمھ الذي نقلناه 

، المتوفى (ره)لغطاءال العالّمة الشیخ محمد حسین آل كاشف اق -7
یعتقد الشیعة  «، في كتابھ (أصل الشیعة وأصولھا): ھ1373سنة 

من هللا،  علیھم القرآن الكریم رسلٌ  جمیع األنبیاء الذین نصّ  اإلمامیة: أنّ 
ى هللا صلّ  محمداً  وعباد مكرمون، بعثوا لدعوة الخلق إلى الحق، وأنّ 

عصوم من الخطأ ھ معلیھ وآلھ خاتم األنبیاء، وسید الرسل، وأنّ 
ة عمره، وما فعل إال ما یوافق ھ ما ارتكب المعصیة مدّ والخطیئة، وأنّ 

هللا سبحانھ أسرى بھ من  رضا هللا سبحانھ حتى قبضھ هللا إلیھ. وأنّ 
المسجد الحرام إلى المسجد األقصى، ثم عرج من ھناك بجسده الشریف 

حتى إلى ما فوق العرش والكرسي وما وراء الحجب والسرادقات، 
 .)2(»ھ قاب قوسین أو أدنىصار من ربّ 

، موسوعة ھ1405، المتوفى سنة )3(ألّف األستاذ جعفر الخلیلي -8
صارت مرجعاً مھّماً في ، قّیمة بعنوان (موسوعة العتبات المقّدسة)

خّصص منھا مجلّدین لمدینة القدس، ھما المجلّدان الرابع مجالھا. وقد 
مجلدا مّكة والمدینة، ویلیھما خل ثّم مجلّد المدوالخامس، ویقع قبلھما 

 .79المصدر السابق، ص ) 1(
 .220أصل الشیعة وأصولھا: ) 2(
ولد في مدینة  ،خ والكاتب والصحفي والقصصي والشاعرالمؤرّ  ،الخلیلي سدأ جعفرھو  )3(

لّف عّدة ، وقد خدب ودین وطبأفي بیت علم و ھ1322عام  األشرف في العراق النجف
 ).24: 1مؤلّفات قّیمة. راجع ترجمتھ كاملة في: (مستدركات أعیان الشیعة 
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مجلدات النجف األشرف، ثّم كربالء، ثّم الكاظمیین، ثّم خراسان، ثّم 
 .)1(سامراء

وقد تحّدث في ھذین المجلّدین عن القدس الشریف وتاریخھا 
 ومسجدھا األقصى، وسائر ما فیھا بما لم یتحّدث بھ أحد.

عروج  إنّ « هللا): قال العالّمة الشیخ جعفر السبحاني(حفظھ -9
م) في لیلة واحدة من المسجد الحرام ى هللا علیھ وآلھ وسلّ رسول هللا (صلّ 

مة إلى المسجد األقصى في فلسطین، ومنھ إلى السماء، ة المكرّ في مكّ 
، یعتبر ھو ت ھذه الرحلة الفضائیة العظیمة في مدة قصیرة جداً وقد تمّ 

 .)2(»القرآن الكریماآلخر من معاجز رسول اإلسالم التي ذكرت في 

موسوعة العتبات المقّدسة، طبع مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بیروت، لبنان، الطبعة ) 1(
 م.1987الثانیة 
ھذا الكتاب الشیعي كیف قّدم ذكر القدس على سائر العتبات الخاّصة بالشیعة، حتى معي الحظ 

 لى النجف مرقد أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب(ع).ع
 .159العقیدة اإلسالمیة على ضوء مدرسة أھل البیت(ع): ) 2(
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 خاتمة:ال

إذا وصلت أّیھا القارئ الكریم إلى ھنا، وقد مررت بقراءتك على كّل 
 لدى حقیقةً أّن ثّمة ب ،الصفحات السابقة، فإّنك سوف تذعن معنا بال شكّ 

 ال لبس فیھا.. ،شیعةال

 فقد شّذ.. منھم أجمع علماؤھم علیھا، ومن خالف

ٌل، أو ا خالف منھا فھو مؤوّ وتضافرت روایاتھم بالنطق بھا، وم
 متروٌك لم یعمل بھ إالّ من شّذ واّتبع بعض طریقة الصوفیة..

وذكرتھ  ،أسرى إلیھ النبّي محمد(ص)وھي أّن المسجد األقصى الذي 
في بیت المقدس في ھو المسجد األقصى الذي آیة اإلسراء األولى، 

هللا علیھم (صلوات فیھ اجتمع مع األنبیاء العظام ، المحتلّةفلسطین 
كان العروج إلى  على صخرتھ ومنوصلّى بھم إماماً، أجمعین) 

 السماء..

 ھذه ھي الحقیقة..

 ..كثیٌر كثیر یھاوما لم نذكره من الشواھد عل

كلّھا إلى الحقیقة  ،واضحةً لعلّك إذا طلبتھا بعین اإلنصاف تجدھا 
  تشیر..

ِ َربِّ اْلَعالَمِ ﴿وآخر دعوانا   .)1( ﴾ینَ أَِن اْلَحْمُد ہلِلَّ

 .10یونس: اآلیة ) 1(
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 المصادر والمراجع
 

 ـ أ ـ
جالل الدین تألیف الحافظ المحّدث  اإلتقان في علوم القرآن: -1

تحقیق سعید  ھ.911، المتوفى سنة بن أبي بكر السیوطي عبدالرحمن
 ھ.1416المندوب، نشر دار الفكر، بیروت، لبنان، الطبعة األولى 

الواحدي الحسن علي بن أحمد  أبيتألیف  أسباب نزول اآلیات: -2
مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر نشر  ھ.468 ، المتوفى سنةالنیسابوري

توزیع دار الباز للنشر ، م1968 ـ ھ1388 سنة الطبع ،القاھرة ،والتوزیع
 .مةة المكرّ مكّ  ،والتوزیع

بن عبد عمر یوسف بن عبدهللا بن محمد الحافظ أبي  تألیف االستذكار: -3
محمد علي و تحقیق سالم محمد عطا. ھ463، المتوفى سنة النمري البرّ 

طبع ونشر دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة األولى ، معوض
 م.2000

تألیف العالّمة الشیخ محمد حسین آل كاشف  أصل الشیعة وأصولھا: -4
، تحقیق عالء آل جعفر، طباعة ونشر ھ1373الغطاء(ره)، المتوفى سنة 

 ھ.1415علي(ع)، الطبعة األولى مؤسسة اإلمام 
العاملي(ره)، المتوفى سنة  السید محسن األمینتألیف  :أعیان الشیعة -5

 ،دار التعارف للمطبوعات ، نشرحسن األمینولده تحقیق وتخریج ، ھ1371
 .لبنان ،بیروت
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لفقیھ الجلیل األقدم الصدوق أبي جعفر محمد تألیف الشیخ ا مالي:األ -6
ونشر تحقیق ھ. 381 ةالمتوفى سن (ره)،بن بابویھ القميبن علي بن الحسین 

 ھ.1417 الطبعة األولىقم، إیران، ، مؤسسة البعثة
ر آیة  األمثل في تفسیر كتاب هللا المنزل: -7 تألیف العالّمة الفقیھ المفسِّ

باھتمام  ،، الطبعة الثانیةهللا العظمى الشیخ ناصر مكارم الشیرازي(دام ظلّھ)
 ام أمیر المؤمنین(ع)، قم، إیران.نشر لمدرسة اإلمقسم الترجمة وال

 ث الشیخ محمد بن الحسن الحرّ فقیھ المحدّ تألیف ال أمل اآلمل: -8
طبع مطبعة اآلداب، النجف األشرف،  ھ.1104المتوفى سنة  (ره)،العاملي

  نشر مكتبة األندلس، بغداد، تحقیق السید أحمد الحسیني.
 ـ ب ـ

السید ھاشم بن سلیمان بن إسماعیل تألیف  ن:البرھان في تفسیر القرآ -9
، تحقیق وتنقیح قسم الدراسات ھ1107الحسیني البحراني(ره)، المتوفى سنة 

 ھ.1419الطبعة األولى بیروت، لبنان، اإلسالمیة في مؤسسة البعثة، 
، تألیف العالّمة بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطھار -10

ھ. 1111محمد باقر المجلسي(قده)، المتوفَّى سنة  الحّجة المولى الشیخ
 ـ ھ1403بیروت، الطبعة الثانیة ، طباعة نشر وتوزیع مؤسسة الوفاء، لبنان

 م.1983
 ـ ت ـ

المعروف بـ(الصحاح)، تألیف إسماعیل  تاج اللغة وصحاح العربیة -11
بن حماد الجوھري، من علماء القرن الرابع الھجري، تحقیق أحمد 

الطبعة الرابعة لبنان، بیروت، عّطار، دار العلم للمالیین،  عبدالغفور
 م.1987 ـھ 1406
شیخ الطائفة أبى جعفر محمد بن تألیف  التبیان في تفسیر القرآن: -12

أحمد حبیب الشیخ تحقیق وتصحیح  .ھ460(ره)، المتوفى الحسن الطوسي
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بعة األولى إیران. الط ،نشر مكتب اإلعالم اإلسالمي، قم (ره).قصیر العاملي
 ھ.1409
محمد تألیف الحافظ أبي العال  :بشرح جامع الترمذي تحفة األحوذي -13

نشر دار  ،ھ)1353ـ  1283عبدالرحمن بن عبدالرحیم المباركفوري، (
 .م1990ـ  ھ1410 الطبعة األولى ،لبنان ،بیروت ،الكتب العلمیة

ي تألیف العالم الفاضل محمد طاھر بن عل تذكرة الموضوعات: -14
 .ھ986الھندي الفتني، المتوفى سنة 

بكر محي الدین محمد  يأبإلى الشیخ  )1(المنسوب تفسیر ابن عربي: -15
بن محمد بن أحمد بن عبدهللا الحاتمي الطائي األندلسي، المعروف  بن علي

م لھ الشیخ عبد الوارث حھ وقدّ ضبطھ وصحّ  .ھ)638 ـ 560(بابن عربي
لمیة، بیروت، لبنان، الطبعة األولى ، طباعة دار الكتب العمحمد علي

 ھ.1422
، ھ1091 ، المتوفى سنةالفیض الكاشاني تألیف تفسیر األصفى: -16

 الطبعة األولىإیران،  ،، قممكتب اإلعالم اإلسالميوطباعة نشر تحقیق 
1418. 
أبي إسحاق أحمد بن  تألیف :(الكشف والبیان) تفسیر الثعلبي -17

تحقیق اإلمام أبي محمد ، ھ427 ى سنةوفمتال، النیسابوري الثعلبيإبراھیم 
دار إحیاء  ، طباعة ونشربن عاشور، مراجعة وتدقیق األستاذ نظیر الساعدي

 .م2002 ـ ھ1422 الطبعة األولى، بیروت، لبنان، التراث العربي
فخر الدین محمد بن عمر بن  تألیف :(مفاتیح الغیب) تفسیر الرازي -18

 .الطبعة الثالثة ھ.606 ة، المتوفى سنالرازيالحسین 

) أثبت المختّصون عدم كون ھذا التفسیر للشیخ محي الدین بن عربي، وإّنما ھو من صنع 1(
، راجع: ھ730الكاشي السمرقندي المتوفى سنة الشیخ كمال الدین أبي الغنائم المولى عبدالرّزاق 

رون في ثوبھ القشیب   . 574-573: 2التفسیر والمفسِّ
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تألیف العالّمة المحقّق السید عبدهللا شّبر(ره)، المتوفى  :رتفسیر شبّ  -19
راجعھ الدكتور حامد حفني داود، طباعة ونشر السید مرتضى  .ھ1242سنة 

 .م1966 ـ ھ1385الرضوي، القاھرة، مصر، الطبعة الثالثة 
د بن الشیخ علي تألیف بھاء الدین محم الالھیجي:شریف تفسیر  -20

وھو باللغة الفارسیة، طبع  ھ.1088ریف الالھیجي، المتوفى سنة الش
 ش، في أربع مجلّدات.ھ. 1363مؤسسة المطبوعات العلمّیة، طھران، 

 طبع ھ.1091 ، المتوفى سنةالفیض الكاشاني تألیف تفسیر الصافي: -21
الطبعة ، إیران، طھران ،مكتبة الصدر، نشر قم المقدسة ،مؤسسة الھادي

 ھ.1416رمضان  الثانیة
ث الجلیل أبي النظر محمد بن مسعود المحدّ  تألیف تفسیر العّیاشي: -22
 .ھ320(ره)، المتوفى سنة اشياش السلمي السمرقندي المعروف بالعیّ بن عیّ 

اعة ونشر طب ،تصحیح وتحقیق وتعلیق الحاج السید ھاشم الرسولي المحالتي
 .، إیرانانطھر ،سالمیةالمكتبة العلمیة اإل

للعالم المحدث الفقیھ الشیخ فخر الدین  :تفسیر غریب القرآن -23
نشر ، تحقیق وتعلیق محمد كاظم الطریحي .ھ1085 ةالمتوفى سن ،الطریحي

 ، إیران.قم ،انتشارات زاھدي
المتوفى  ،ألبي الحسن علي بن إبراھیم القمي (ره)تفسیر القّمي:  -24
مة السید طیب الموسوي م لھ العالّ ق علیھ وقدّ حھ وعلّ صحّ  .ھ329سنة 

الطبعة  ،إیران ،مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر قم. نشر الجزائري
 .ھ1404صفر  ،الثالثة
الشیخ محمد جواد مغنیة العاملي(ره)، تألیف  التفسیر الكاشف: -25

طباعة دار العلم للمالیین، بیروت، لبنان، الطبعة  ھ.1400المتوفى سنة 
 م.1990الرابعة 
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، المتوفى سنة مقاتل بن سلیمانتألیف  تفسیر مقاتل بن سلیمان: -26
 ، بیروت، لبنان،دار الكتب العلمیة، طباعة ونشر تحقیق أحمد فرید، ھ150

 .م2003 ـ ھ1424 الطبعة األولى
بن جمعة العروسي  يالشیخ عبد علتألیف  تفسیر نور الثقلین: -27

علیق السید ھاشم الرسولي تصحیح وت، ھ1112، المتوفى سنة الحویزي
، قم ،مؤسسة إسماعیلیان للطباعة والنشر والتوزیع، طباعة ونشر المحالتي
 ھ.1412 الطبعة الرابعةإیران، 
رون -28 تألیف آیة هللا المحقّق  :في ثوبھ القشیب التفسیر والمفسِّ

طبع ، )ھ1427ـ  ھ1348د ھادي معرفة(ره) (العالّمة المرحوم الشیخ محم
   ھ.1419تانة الرضویة المقّدسة، الطبعة األولى ونشر اآلس

فقیھ لتألیف ا :تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة -29
 .ھ1104المتوفى سنة  (ره)،العاملي ث الشیخ محمد بن الحسن الحرّ المحدّ 

 ،فةقم المشرّ  ،مؤسسة آل البیت علیھم السالم إلحیاء التراثونشر تحقیق 
 .ھ1414اآلخرة  ىجماد ،الطبعة الثانیة

 :في شرح المقنعة للشیخ المفید رضوان هللا علیھ تھذیب األحكام -30
(ره)، المتوفى شیخ الطائفة أبى جعفر محمد بن الحسن الطوسيتألیف 

تصحیح  ،ة السید حسن الموسوي الخرسانق الحجّ یعلتق ویحقت .ھ460
، الطبعة ھرانطسالمیة نشر دار الكتب اإل،  ھ1390الشیخ محمد اآلخوندي 

 .ش.ھ1364الثالثة 
 ـ ث ـ

لفقیھ الجلیل األقدم شیخ اتألیف ال :وعقاب األعمال ثواب األعمال -31
المتوفى  (ره)،الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسین بن بابویھ القمي

منشورات ، نشر تقدیم السید محمد مھدي السید حسن الخرسانھ. 381 ةسن
 .شھ. 1368 الطبعة الثانیة، إیران، قم ،الشریف الرضي
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 ـ ج ـ
السید ف تحت إشراف آیة هللا العظمى ألِّ  جامع أحادیث الشیعة: -32

، ُطبع بأمر آیة ھ1383(ره)، المتوفى سنة حسین الطباطبائي البروجردي
، قم ،لمطبعة العلمیةهللا العظمى السید أبو القاسم الموسوي الخوئي(قده)، في ا

 ھ.1999إیران، سنة 
أبي جعفر محمد بن جریر تألیف  :عن تأویل آي القرآنع البیان جام -33

. ارضبط وتوثیق وتخریج صدقي جمیل العطّ .  ھ 310المتوفى سنة  ،الطبري
 .م1995 ـ ھ1415 ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیعنشر 

اج بن مام أبي الحسین مسلم بن الحجّ إلتألیف ا :الجامع الصحیح -34
 .لبنان ،بیروت ،دار الفكر .ابوريمسلم القشیري النیس

سالم أبي علي الفضل بن الحسن أمین اإل تألیف مع الجامع:اجو -35
مؤسسة النشر طباعة ونشر تحقیق ھ. 548، المتوفى سنة الطبرسي

 ھ.1418 الطبعة األولى، ةفاإلسالمي التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرّ 
 ـ ـ خ

ث المفسر األدیب قطب الدین المحدّ  لفقیھتألیف ا الخرائج والجرائح: -36
تحقیق  ھ.573المتوفى سنة  (ره)،أبى الحسن سعید بن ھبة هللا الراوندي

، نشر بإشراف السید محمد باقر الموحد األبطحي ،مؤسسة اإلمام المھدي(ع)
، قةالطبعة األولى، كاملة محقّ  ،سةقم المقدّ  (عج)،مؤسسة اإلمام المھدي

 ، إیران.قم ،المطبعة العلمیة، ھ1409
لفقیھ الجلیل األقدم الصدوق أبي جعفر محمد تألیف الشیخ ا الخصال: -37

حھ صحّ ھ. 381 ةالمتوفى سن (ره)،بن علي بن الحسین بن بابویھ القمي
نشر جماعة المدرسین في الحوزة العلمیة ، ق علیھ علي أكبر الغفاريوعلّ 

 ھ.1403 سنة طبع، في قم المقدسة
 ـ د ـ
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تألیف الشیخ جمال الدین  :في مناقب األئمة اللھامیم مالدّر النظی -38
یوسف بن حاتم بن فوز بن مھّند الشامي المشغري العاملي، من علماء 

طبع مؤسسة  الشیعة في آخر القرن السابع وبدایة القرن الثامن الھجري،
 النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدّرسین بقّم المشّرفة.

 ـ ذ ـ
تألیف محمد محسن الشھیر بالشیخ  :صانیف الشیعةالذریعة إلى ت -39

دار األضواء، بیروت،  ھ.1389آغا بزرك الطھراني(ره)، المتوفى سنة 
 ھ.1403لبنان، الطبعة الثالثة 

 ـ ر ـ
محمد جواد الشیخ تألیف العالّمة الحّجة  الرحلة المدرسیة: -40

نشر دار الزھراء للطباعة والھ. 1352البالغي(قده)، المتوفى سنة 
 ھ.1414والتوزیع، بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة 

تألیف الشیخ العالّمة زین المحّدثین محمد بن الفّتال  روضة الواعظین: -41
تقدیم السید محمد مھدي السید حسن  ھ.508النیسابوري الشھید في سنة 

 ، قم، إیران.منشورات الشریف الرضي، نشر الخرسان
 ـ ز ـ

لیف المولى فتح هللا بن شكر هللا الشریف الكاشاني، تأ: زبدة التفاسیر -42
تحقیق ونشر مؤسسة المعارف اإلسالمیة، قم، إیران،  ھ.998متوفى سنة ال

 ھ.1423الطبعة األولى 
 ـ س ـ

تألیف العالم العامل العابد الزاھد رضي الدین أبي  سعد السعود: -43
الحسیني، القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس الحسني 

ع في ب، إیران، طقمضي، الرالشریف نشر منشورات ھ. 664المتوفى سنة 
 ش.ھ. 1363میر، قم سنة أمطبعة 
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تألیف شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان  سیر أعالم النبالء: -44
عة الطب ،لبنان ،بیروت ،نشر مؤسسة الرسالةھ. 748الذھبي، المتوفى سنة 

 .م1993 ـ ھ1413 التاسعة
تألیف العالّمة المحقّق الشیخ أبو الفیض فیضي  اطع اإللھام:سو -45

، تحقیق الدكتور السید مرتضى آیة هللا زادة ھ)1004-954الناكوري(
الشیرازي، أستاذ علوم القرآن والحدیث واألدب العربي ورئیس فرع اللغة 
العربیة بكلّیة اإللھیات في جامعة طھران. نشر مؤسسة المنار، قم، إیران، 

 ھ.1417بعة األولى الط
 ـ ش ـ

في اآلیات النازلة في أھل البیت  لقواعد التفضیل شواھد التنزیل -46
تألیف الحافظ الكبیر عبیدهللا بن أحمد المعروف  :صلوات هللا وسالمھ علیھم

من أعالم القرن الخامس  ،النیسابوري اء الحنفيبالحاكم الحسكاني الحذّ 
لنشر مؤسسة الطبع وا ،باقر المحموديتحقیق وتعلیق الشیخ محمد  .الھجري

 ،سالمیةاإلحیاء الثقافة إمجمع  ،سالميرشاد اإلالتابعة لوزارة الثقافة واإل
 .م1990 ـ  ھ1411الطبعة األولى  ،إیران ،طھران

 ـ ع ـ
آیة هللا تألیف  :على ضوء مدرسة أھل البیت(ع) العقیدة اإلسالمیة -47

)، نشر مؤسسة الصادق(ع)، قم، العالّمة الشیخ جعفر السبحاني(حفظھ هللا
 ھ.1419إیران، الطبعة األولى 

 ـ ق ـ
تألیف الشیخ الجلیل أبي العباس عبدهللا بن جعفر  قرب اإلسناد: -48

تحقیق ونشر مؤسسة آل الحمیري، من أعالم القرن الثالث الھجري. 
 ھ.1413البیت(ع) إلحیاء التراث، قم، إیران، الطبعة األولى 
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ث المفسر األدیب قطب الدین لفقیھ المحدّ تألیف ا یاء:قصص األنب -49
تحقیق  .ھ573المتوفى سنة  (ره)،أبى الحسن سعید بن ھبة هللا الراوندي

، طبع ونشر مؤسسة الخراساني يالمیرزا غالم رضا عرفانیان الیزد
 ھ.1418 الطبعة األولىالھادي، قم، إیران، 

 ـ ك ـ
فر محمد بن یعقوب بن إسحاق سالم أبي جعثقة اإلتألیف  :الكافي -50

ق علیھ علي أكبر وعلّ  حھصحّ   .ھ329المتوفى سنة )، ره(الكلیني الرازي 
 .ش.ھ1363 ، الطبعة الخامسةسالمیةنشر دار الكتب اإل .الغفاري
ث الشیخ إسماعیل بن محمد  كشف الخفاء: -51 ر المحدِّ تألیف المفسِّ

تب العلمیة، بیروت، دار الكھ. 1162العجلوني الجراحي، المتوفى سنة 
 ھ.1408الطبعة الثالثة لبنان، 
لفقیھ الجلیل األقدم الصدوق تألیف الشیخ ا كمال الدین وتمام النعمة: -52

 ةالمتوفى سن (ره)،أبي جعفر محمد بن علي بن الحسین بن بابویھ القمي
نشر جماعة المدرسین في ، ق علیھ علي أكبر الغفاريحھ وعلّ صحّ ھ. 381

 ھ.1405 سنة طبع، یة في قم المقدسةالحوزة العلم
تألیف العالّمة المحّدث الشیخ عباس القّمي(ره)،  الكنى واأللقاب: -53

تقدیم محمد ھادي األمیني، نشر مكتبة الصدر، ھ. 1359المتوفى سنة 
 طھران، إیران.

 تألیف العالّمة عالء الدین علي المّتقي بن حسام الدین كنز العّمال: -54
ضبط وتفسیر الشیخ بكري ھ. 975ن فوري، المتوفى سنة الھندي البرھا

بع سنة طة، بیروت، لبنان، حّیان والشیخ صفوة السفا، مؤسسة الرسال
 ھ.1409

 ـ ل ـ
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تألیف الحافظ شھاب الدین أبي الفضل أحمد بن علي  :لسان المیزان -55
نشر مؤسسة األعلمي  ھ.852بن حجر العسقالني، المتوفى سنة 

 ھ.1390ت، لبنان، الطبعة الثانیة للمطبوعات، بیرو
 ـ م ـ

تألیف أمین  ):في تفسیر القرانلعلوم القرآن، أو: ( مجمع البیان -56
قھ قّ . حھ548، المتوفى سنة سالم أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسياإل

مام األكبر م لھ اإلقدّ  ،ق علیھ لجنة من العلماء والمحققین األخصائیینوعلّ 
، بیروت، نشر مؤسسة األعلمي للمطبوعات. لعاملياالسید محسن األمین 

 .م1995 ـھ 1415 ،لبنان
تألیف الشیخ الثقة الجلیل األقدم أبي جعفر أحمد بن محمد  المحاسن: -57

تصحیح وتعلیق السید جالل الدین ھ. 274بن خالد البرقي، المتوفى سنة 
 ھ.1370، إیران، طھران، دار الكتب اإلسالمیة ، نشرث)الحسیني (المحدّ 

میرزا حسین النوري لتألیف ا :ومستنبط المسائلمستدرك الوسائل  -58
مؤسسة آل البیت علیھم ونشر تحقیق   .ھ1320المتوفى سنة  (ره)،الطبرسي

 .م1987 ـ  ھ1408الطبعة المحققة األولى  ،السالم إلحیاء التراث
 دار .ھ241، المتوفى سنة حمد بن حنبلأإلمام تألیف ا مسند أحمد: -59
 .، لبنانبیروت ،صادر
تألیف الحافظ عبدهللا بن محمد بن أبي شیبة إبراھیم بن  المصّنف: -60

ھ. 235عثمان بن أبي بسكر بن أبي شیبة الكوفي العبسي، المتوفى سنة 
 ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، نشر سعید اللحام تحقیق وتعلیق

 .م1989 ـ ھ1409، الطبعة األولى، لبنان ،بیروت
مام األكبر إلتألیف ا :وتفصیل طبقات الرواةمعجم رجال الحدیث  -61

المتوفى سنة  (قده)،زعیم الحوزات العلمیة السید أبو القاسم الموسوي الخوئي
 .م1992 ـھ 1413 ،حة ومزیدةمنقّ  ،الطبعة الخامسة. ھ1411
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تألیف اإلمام الحافظ مشیر الدین أبي عبدهللا  مناقب آل أبي طالب: -62
مد بن علي بن شھر آشوب بن أبي نصر بن أبي حبیش السروي مح

تصحیح وشرح ومقابلة لجنة من أساتذة  ھ.588المازندراني، المتوفى سنة 
 ، العراقالنجف األشرف، الحیدریة ، طباعة ونشر المكتبةالنجف األشرف

 .م1956 ـ ھ1376
ث الشیخ تألیف العالّمة المحدّ  منتھى اآلمال في تواریخ النبي واآلل: -63

الدار اإلسالمیة، بیروت، لبنان،  ھ.1359س القّمي(ره)، المتوفى سنة عبا
 ھ.1414
لفقیھ الجلیل األقدم الصدوق أبي لشیخ اتألیف ا من ال یحضره الفقیھ: -64

. ھ381 ةالمتوفى سن (ره)،جعفر محمد بن علي بن الحسین بن بابویھ القمي
جماعة المدرسین في الحوزة نشر ، ق علیھ علي أكبر الغفاريحھ وعلّ صحّ 

 .الطبعة الثانیة ،العلمیة في قم المقدسة
د، سماحة ومة المجاھد لعالّ تألیف ا :من وحي القرآن -65 الفقیھ المجدِّ

طباعة ونشر آیة هللا العظمى، السید محمد حسین فضل هللا(دام ظلھ)، 
 ھ.1419وتوزیع دار المالك بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة 

تألیف األستاذ جعفر أسد الخلیلي،  بات المقّدسة:تة العموسوع -66
، طبع مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بیروت، لبنان، ھ)1405ـ 1322(

 م.1987الطبعة الثانیة 
تألیف المحقّق الشیخ محمد الریشھري(حفظھ هللا).  میزان الحكمة: -67

، في ھ1416إیران، التنقیح الثاني  ،طباعة ونشر دار الحدیث، قمتحقیق 
 أربعة مجلدات.

السید المحقّق الفیلسوف لعالمة تألیف االمیزان في تفسیر القرآن:  -68
نشر جماعة المدرسین . ھ1412(قده)، المتوفى سنة محمد حسین الطباطبائي

 .قم المقدسةبفي الحوزة العلمیة 
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 ـ ن ـ
تألیف محمد بن الحسن  :نھج البیان عن كشف معاني القرآن -69

من أعالم الشیعة في القرن السابع الھجري. تحقیق حسین  الشیباني(ره)،
 ھ.1419إیران، الطبعة األولى  ،كاھى، نشر الھادي، قمدر

 ـ ھـ
تألیف أبي عبدهللا الحسین بن حمدان الخصیبي،  :الھدایة الكبرى -70

 ،مؤسسة البالغ للطباعة والنشر والتوزیع طباعة ونشرھ. 334المتوفى سنة 
 .م1991 ـ ھ1411 بعة الرابعةالط، لبنان ،بیروت
محمد جواد الشیخ تألیف العالّمة الحّجة  الھدى إلى دین المصطفى: -71

مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بیروت،  ھ.1352البالغي(قده)، المتوفى سنة 
 ھ.1405لبنان، الطبعة الثالثة 

 ـ و ـ
تألیف الشیخ علي بن الحسین بن  الوجیز في تفسیر القرآن العزیز: -72

، تحقیق الشیخ مالك المحمودي، ھ1135أبي جامع العاملي، المتوفى سنة 
 ھ.1413نشر دار القرآن الكریم، قم، إیران، الطبعة األولى 


	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾(0F ).
	مقدمة:
	كان المسجد الأقصى، ولا يزال، وسيبقى عنواناً أساسياً من عناوين الصراع بين المسلمين واليهود الصهاينة؛ فهو قبلة المسلمين الأولى.. القبلة التي اتّجه إليها النبي(ص) في صلاته أكثر ممّا اتّجه إلى الكعبة الشريفة.
	وهو الذي أخذ اسمه من تسمية الله عزّ وجلّ: +الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ"، فرسخ بذلك في التاريخ والتراث والوجدان والوعي والعقيدة، رسوخ القرآن في حياة الإنسان المسلم.
	وهو مسرى النبي(ص)، ومحلّ الاجتماع التاريخي الفريد للأنبياء بنبيّنا محمد(ص)، وصلاتهم خلفه تلك الصلاة العظيمة التي لم تتكرّر في التاريخ.
	والآن هو قبلة المجاهدين، ومهوى أفئدة المسلمين جميعاً، والراية التي يتظلّل بها كلّ مسلم رسالي حرّ شريف.
	الآن، هو الشوكة في عيون اليهود ومن يحيط بهم من المستكبرين، يربض عزيزاً أبيّاً على تلك التلّة المهيبة، تتحطّم عند أعتابه كل المؤامرات.
	كما وأنّه الضمانة الأكيدة التي تصون القضيّة الفلسطينية من الضياع، حيث لا يجرؤ حاكمٌ خائنٌ على التنازل عنه، بل ولا يملك القدرة على ذلك.
	وإلى المستقبل يبقى عنواناً للنصر الأكيد ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيراً﴾ على يد عبادٍ لله أولي بأسٍ شديد.. لعلّنا نعيش مع طلائع...
	ولأجل موقعيته هذه يسعى اليهود دائماً لضربه؛ مادّياً، من خلال أمور كثيرة أهمها ما يقومون به من حفرياتٍ تحته تهدّد وجوده؛ ومعنوياً، بضرب موقعيته لدى المسلمين بأساليب متعدّدة(1F )، منها تحويله من عنوان صراع بين المسلمين واليهود، إلى عنوانٍ للصراع بين الم...
	وآخر هذه المحاولات، ولن تكون الأخيرة، جعله مادّة إضافية للخلاف المصطنع بين السنّة والشيعة، باتّهام الشيعة زوراً بأنّهم ينكرون وجوده في الأرض، وأنّه إنّما يوجد في السماء؛ وأنّه مسجدٌ كسائر المساجد لا يمثّل عنواناً للقداسة لديهم، إلى ما هنالك من بهتانٍ ...
	كيف، وقد هال اليهود إصرار الشيعة وصدقهم وإخلاصهم في تبنّي القضيّة الفلسطينية، منذ أوّل يومٍ بدأت فيه، واحتضانهم لها، ودعمهم لمسيرتها بالأرواح والأموال!
	كيف، وهم يرون أنّ الحاضن الآن لهذه القضيّة المقدّسة بعد أنّ تخلّى عنها الكثيرون، هم الشيعة، والشيعة فقط!
	ونحن في هذا الكتاب سوف نرجع إلى أمّهات كتب الشيعة(2F )، إلى علمائهم الكبار، إلى مفسّريهم وفقهائهم، على مرّ تاريخهم، لنثبت بما لا يدع مجالاً لأيّ تشكيك زيفَ هذه الاتّهامات، وصدق الشيعة في خيارهم بتبنّي الأقصى درّة القدس عنواناً للصراع.
	ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أنّ هذا الكتاب هو تحقيقٌ لفكرة مباركة خطرت لسيدنا المجاهد سماحة آية الله العظمى العلاّمة السيد محمد حسين فضل الله (دام ظلّه الوارف)؛ إذ رأى سماحته، نتيجة متابعته المستمرّة والدقيقة لقضايا الأمّة، أنّ ثمّة خطراً داهماً من هذه...
	فالحمد لله تعالى أن وفّقني لإنجاز هذا العمل، قربةً لوجهه الكريم، وخدمةً للدين الحنيف، وتحقيقاً لرغبة سماحة السيد(حفظه الله). وعنده سبحانه أحتسب الأجر ذخراً لليوم الذي لا ينفع فيه مالٌ ولا بنون، فإنّ ﴿مَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ...
	كما لا بدّ من التنبيه هنا إلى أنّنا سوف لن نستعرض ضمن كتابنا هذا المساهمات الإحيائية الواضحة والمؤثِّرة لقضية القدس، التي أبدعها الإمام الخميني(قده)، ومن أهمها تخصيصه آخر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك من كلّ عام يوماً للقدس، أوجب على المسلمين إحياءه ب...
	لن نستعرض ذلك رغم وضوح دلالته على اهتمام الشيعة بالقدس والمسجد الأقصى؛ لأنَّ هناك اتّهاماً باطلاً موجّهاً إلى هذا الاهتمام والتبنّي والتأييد، مفاده أنّه تأييدٌ سياسي لأجل مصالح إيران الخاصّة، فلأجل ذلك سوف نقتصر على ما هو مبرّأٌ من هذا الاتّهام الزائف...
	والله هو وليُّ التوفيق.
	الفصل الأوّل: المسجد الأقصى في تفاسير الشيعة
	إنّ من يراجع كتب التفسير التي خطّها علماء الشيعة سوف يخرج بنتيجة حاسمة، أنّ الشيعة مجمعون على حقيقة واضحة ليس فيها أدنى شكّ، وهي أنّ المسجد الأقصى في آية الإسراء الأولى الذي أسرى إليه النبي محمد(ص)، هو ذلك المسجد الذي كان ولا يزال في بيت المقدس في فلس...
	ولكي لا يتجشمّ القارئ الكريم عناء البحث بنفسه عن هذه الكتب والتنقيب فيها، فإنّنا سوف ننقل له هنا نماذج من عبارات هؤلاء العلماء، مع ذكر مصادرها، مراعين الترتيب الزمني بينها. ثمّ نتعرّض في نهاية المطاف إلى فرعٍ بعنوان: وقفة مع التفاسير الروائية.
	1- مع الطوسي في تبيانه
	صرّح الشيخ الطوسي(ره)(4F )، المتوفى سنة 460ﻫ، في تفسيره (التبيان في تفسير القرآن) بأنّ «المسجد الأقصى هو بيت المقدس، وهو مسجد سليمان بن داود». ثمّ قرّر أنّه «إنّما قيل له: الأقصى، لبُعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام».
	وتعرّض بعد ذلك إلى مسألة المعراج فقال: «وعند أصحابنا وأكثر أصحاب التأويل(5F )، وذكره الجبائي أيضاً: أنّه عرج به في تلك الليلة إلى السماوات حتى بلغ سدرة المنتهى في السماء السابعة، وأراه الله من آيات السماوات والأرض ما ازداد به معرفة ويقيناً، وكان ذلك ف...
	2- مع الطبرسي في جوامعه ومجمعه
	قال أمين الإسلام الطبرسي(ره)(7F )، المتوفى سنة 548ﻫ، في تفسيره (جوامع الجامع) ما نصّه: «(أسرى) وسرى بمعنى، ونكّر قوله: (ليلاً) لتقليل مدة الإسراء، وأنّه أُسري في ليلة من جملة الليالي من مكة إلى الشام مسيرة أربعين ليلة. وقد عرج به إلى السماء من بيت الم...
	وقال في (مجمع البيان): «فأمّا الموضع الذي أسري إليه أين كان: فإنّ الإسراء إلى بيت المقدس، وقد نطق به القرآن، ولا يدفعه مسلم»(9F ).
	وقال أيضاً: «(إلى المسجد الأقصى) يعني بيت المقدس، وإنّما قال: الأقصى، لبُعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام. (الذي باركنا حوله) أي: جعلنا البركة فيما حوله من الأشجار، والأثمار، والنبات، والأمن، والخصب، حتى لا يحتاجوا إلى أن يجلب إليهم من موضع آخر. وقي...
	3- مع الشيباني في نهجه
	قال محمد بن الحسن الشيباني(ره)(11F )، في تفسيره (نهج البيان عن كشف معاني القرآن): «الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى عرفناه بنصّ القرآن، والمعراج وما يتبعه عرفناه بالسنّة. وقوله: (الذي باركنا حوله)؛ يريد: حول المسجد الأقصى، بالماء والأمطار وا...
	وكان قبل ذلك قد نقل كلام السدّي المصرّح فيه بأنّ المسجد الأقصى هو بيت إيليا، يعني البيت المقدّس، وأنّ العروج قد حصل إلى السماء. ولم ينكر عليه ذلك، بل أكّده بما نقله عن الشيخ الطوسي(ره) من قوله: «والذي جاء في أخبارنا عن أئمتنا(ع) أنّ المعراج كان من الم...
	4- مع الكاشاني في زبدته
	قال المولى فتح الله بن شكر الله الشريف الكاشاني(14F )، المتوفى سنة 998ﻫ، في كتابه (زبدة التفاسير): «(إلى المسجد الأقصى) بيت المقدس، لأنّه لم يكن حينئذٍ وراءه مسجد. (الذي باركنا حوله) ببركات الدين والدنيا؛ لأنّه مهبط الوحي، ومتعبّد الأنبياء من لدن موسى...
	ثمّ نقل رواية عن النبيّ(ص) وفيها: «... فركبت ومضيت حتى انتهيت إلى بيت المقدس... ثمّ أخذ جبرئيل بيدي إلى الصخرة فأقعدني عليها، فإذا معراج إلى السماء...»(15F ).
	5- مع أبو الفيض الناكوري في سواطعه
	قال العلاّمة المحقّق الشيخ أبو الفيض فيضي الناكوري(16F )، (954-1004ﻫ)، في تفسيره (سواطع الإلهام): «(المسجد الأقصى) الأطرح(17F )، لعدم المركع وراءه حٍ، أو لعدّ المراحل وسطهما، (الذي باركنا حوله) إرسالاً للرسل، وسمحاً للمسل(18F )، وإعطاءً للأحمال والأكل...
	6- مع الطريحي في غريبه
	قال العلاّمة فخرالدين الطريحي(ره)(20F )، المتوفى سنة 1085ﻫ، في تفسيره الموسوم بـ (تفسير غريب القرآن): «المعنى: انه أسرى به في ليلة من جملة الليالي من مكة إلى الشام مسيرة أربعين ليلة، وقد عرج إلى السماء من بيت المقدس في تلك الليلة وبلغ البيت المعمور وب...
	وقال في موضع آخر: «(المسجد الأقصى) بيت المقدس؛ لأنّه لم يكن وراءه حينئذ مسجد»(22F ).
	7- مع ابن أبي جامع العاملي في وجيزه
	قال الشيخ علي بن الحسين بن أبي جامع العاملي(23F )، المتوفى سنة 1135ﻫ، في تفسيره القيّم (الوجيز في تفسير القرآن العزيز): «قالوا: كان(ص) نائماً في بيت أمّ هاني، فأسري به ورجع من ليلته، وقصّ القصّة عليها، وقال: مثّل لي النبيّون، فصليّت بهم، ثمّ خرج إلى ا...
	8- مع السيد شبّر في تفسيره
	يبدو العلاّمة السيد عبدالله شبّر(قده)(25F )، المتوفى سنة 1242ﻫ، في تفسيره الوجيز المشهور بـ (تفسير شبّر)، حاسماً في أنّ المراد من المسجد الأقصى في آية الإسراء الأولى هو بيت المقدس، وأنّ الوجه في وصف بالأقصى هو بُعد ما بينه وبين المسجد الحرام.
	ثمّ يقرّر(قده) أنّ معنى (الذي باركنا حوله) هو «البركة في الدين والدنيا يجعله مقرّ الأنبياء ومهبط الوحي، وحفِّه بالأشجار والأنهار»(26F ).
	9- مع مغنية في تفسيره الكاشف
	للشيخ محمد جواد مغنية العاملي(ره)(27F )، المتوفى سنة 1400ﻫ، كلامٌ مفصّل في (التفسير الكاشف) حول هذه المسألة، قال: «والمسجد الأقصى هيكل سليمان، وسمّي مسجداً لأنّه محلّ للسجود، وهو أقصى لبُعده عن مكّة... وهو محفوف ببركات الدين والدنيا، أي بمواطن الأنبيا...
	وقال في موضع آخر: «يُطلق كثيرٌ من العلماء كلمة الإسراء على رحلة النبي(ص) من المسجد الحرام في مكّة إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس، ويُطلقون كلمة المعراج على رحلته من بيت المقدس إلى السماوات العلى؛ لأنّ كلمة المعراج تومئ إلى الارتقاء والصعود. والبعض من...
	وتحت عنوان (بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى) قال(ره): «المسجد الأقصى يشبه المسجد الحرام من وجوه: 1- إنّهما في الشرق.
	2- يرجع تاريخ كلٍ منهما إلى عهد قديم، إلاّ أنّ المسجد الحرام أقدم وأعظم، لأنّه أوّل بيتٍ وضع للناس، وقد أوجب الله حجّه على من استطاع إليه سبيلاً...
	3- إنّ كلاً من الكعبة ومدينة القدس التي فيها المسجد الأقصى قد أسسها وأنشأها العرب، أو شاركوا في بنائها أو تأسيسها؛ أمّا الكعبة فقد بناها إبراهيم وولده إسماعيل(ع)، ﴿وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَا...
	4- إنّ المسلمين يقدّسون كلاً من المسجد الحرام والمسجد الأقصى؛ حيث توجّهوا إليه في صلاتهم ثلاثة عشر عاماً بمكّة وبضعة أشهر بالمدينة، وإذا اضفنا إلى ذلك إسراء النبي(ص) إليه لم يكن عجباً أن يتّخذه المسلمون مكاناً مقدّساً لهم، وأن يكون عندهم بالمنزلة الثا...
	وقد جاء في كثيرٍ من الروايات أنّ رسول الله(ص) قيّد البراق بالصخرة المقدّسة حين بلغ به الإسراء إلى بيت المقدس، وحتّى الآن يسمّى الجدار الغربي للحرم القدسي بجدار البُراق. وجاء في الروايات أيضاً أنّ النبي(ص) صلّى على أطلال هيكل سليمان إماماً لإبراهيم ومو...
	10- مع الطباطبائي(قده) في ميزانه
	أكّد سيد المفسّرين العلاّمة السيد محمد حسين الطباطبائي(قده)(32F )، المتوفى سنة 1402ﻫ، في بداية كلامه في تفسير سورة الإسراء المباركة، أنّ المسجد الأقصى «هو بيت المقدس، والهيكل الذي بناه داود وسليمان(ع)، وقدّسه الله لبني إسرائيل».
	ثمّ بيّن أنّ المقصود بقوله: «(إلى المسجد الأقصى) هو بيت المقدس، بقرينة قوله: (الذي باركنا حوله). والقصى البعد، وقد سمّى المسجد الأقصى لكونه أبعد مسجد بالنسبة إلى مكان النبي(ص) ومن معه من المخاطبين، وهو مكّة التي فيها المسجد الحرام»(33F ).
	11- مع الشيرازي(دام ظلّه) في أمثله
	صرّح أستاذنا العلاّمة المرجع الشيخ ناصر مكارم الشيرازي(دام ظلّه)، في تفسيره (الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل) بأنّ «الآية الأولى في سورة الإسراء تتحدث عن إسراء النبي(ص)، أي سفره ليلاً من المسجد الحرام في مكّة المكرمة إلى المسجد الأقصى في القدس الشريف...
	وأكّد بعد ذلك أنّ «مبتدأ هذا السفر... هو المسجد الحرام في مكّة المكرمة، ومنتهاه المسجد الأقصى في القدس الشريف»(35F ).
	ثمّ تعرّض بعد ذلك إلى تفسير البركة فذكر أنّ «تعبير الآية (باركنا حوله) تفيد بأنّه علاوة على قدسية المسجد الأقصى، فإنّ أطرافه أيضاً تمتاز بالبركة والأفضلية على ما سواها. ويمكن أن يكون مراد الآية البركة الظاهرية المتمثلة بما تهبه هذه الأرض الخصبة الخضرا...
	ثمّ وفي مورد آخر استشهد بالآية الأولى من سورة الإسراء لتفسير قوله تعالى: ﴿وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطاً إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ﴾(37F )، فقال: «وبالرغم من أنّ اسم هذه الأرض لم يرد صريحاً في القرآن، إلا أنّه بملاحظة الآية الأو...
	12- مع فضل الله في وحي القرآن
	ومسك الختام ما خطّه العلاّمة المرجع السيد محمد حسين فضل الله(دام ظلّه)، في تفسيره (من وحي القرآن)، قال: «(إِلَى الْمَسْجِدِ الأقْصَى) الذي هو الأبعد بالنسبة إلى المسجد الحرام، وهو بيت المقدس الذي عاش الأنبياء فيه عبادةً لله، ورسالةً للناس، وحركةً للحي...
	وهكذا اكتسب هذا المسجد من النفحات الروحية التي عاشها الأنبياء فيه، ومن التسبيحات الخاشعة لله التي انطلقت من قلوبهم، ومن الابتهالات الحميمة الوديعة التي كانت ترتفع من عيونهم المليئة بالدمع الحارّ الذي يتفايض بالمحبة لله والخشية منه، ومن حركة الرسالة في...
	وهكذا كان هذا المسجد مصدر وحيٍ للرسل وللناس وللحياة، كما كان موقع وحيٍ من خلال ما كان يتنزّل فيه من وحي الله على رُسله، ومنطلق حركةٍ تدل الناس على الطريق المستقيم»(39F ).
	وضمن تفسيره للبركة في الآية قال: «وبذلك نفهم سرّ التعبير في قوله تعالى: (بَارَكْنَا حَوْلَهُ) بدلاً من «باركناه»، فقد يكون السرّ في ذلك هو الإيحاء بأن البركة لا تتجمّد في المسجد وتبقى فيه، ليأتي الناس إليه للحصول على البركة من أرضه وجدرانه، بل تنطلق م...
	وكان(دام ظلّه) قد أكّد قبل ذلك أنّه «قد تكون الرواية التي رواها الصدوق في أماليه، عن الإمام جعفر الصادق(ع)، هي أكثر الروايات اختصاراً وأقربها إلى الاعتبار، فقد جاء في أمالي الصدوق، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله جعفر الصادق...
	فلمّا أصبح رسول الله(ص)، قال لقريش: إنّ الله ـ جلّ جلاله ـ قد أسرى بي إلى بيت المقدس، وأراني آثار الأنبياء ومنازلهم، وإني مررت بعير لقريش في موضع كذا وكذا وقد أضلّوا بعيراً لهم، فشربت من مائهم وأهرقت باقي ذلك. فقال أبو جهل: قد أمكنتكم الفرصة منه، فاسأ...
	فلمّا كان من الغد، أقبلوا ينظرون إلى العقبة ويقولون: هذه الشمس تطلع الساعة. فبينما هم كذلك، إذ طلعت عليهم العير حين طلع القرص، يقدمها جمل أورق، فسألوهم عمّا قال رسول الله(ص) فقالوا: لقد كان هذا، ضلّ جملٌ لنا في موضع كذا وكذا ووضعنا ماءً فأصبحنا وقد أه...
	وقفة مع التفاسير الروائية
	لا يخفى على أهل الاختصاص أنّ هناك عدّة مناهج لتفسير القرآن، تبلورت على مدى تاريخ هذا العلم الشريف، تختلف المشارب فيما بينها، فتختلف تبعاً لذلك النتائج. ولسنا هنا في صدد بسط الكلام في هذا البحث، فلذلك محلّه، وغاية ما نريد بيانه هنا هو أنّ هناك منهجاً ل...
	وها هنا نقاط مسلّمة بين أهل الاختصاص لا بدّ من الإضاءة عليها:
	النقطة الأولى: هناك حقيقة واضحة في هذا النحو من التفسير، وهي أنّ ما يسمّى بالمفسِّر هنا لا يكون في صدد اتّخاذ رأي خاص في معنى الآية، وإنّما هو في صدد جمع كلّ الروايات التي تضمّنت في ثناياها آية قرآنية، وتبويبها. فهو في الحقيقة محدِّثٌ لا مفسِّر، وإنّم...
	النقطة الثانية: إنّ كثيراً من الروايات التفسيرية تتناول عالم المصداق، أو ما يُعرف بالجري والتطبيق؛ فالآية القرآنيّة عامّة بلا شكّ، ولا تختصّ بزمن النزول، كما لا تختصّ بمورده؛ لأنّ القرآن هو الكتاب الخالد الذي يجري مجرى الليل والنهار والشمس والقمر(42F ).
	وعلى هذا الأساس، عندما نجمع الروايات التفسيرية الواردة عن النبي(ص)، وأهل بيته الطاهرين(ع) الذين امتدّ عطاؤهم الشريف وتواصلهم مع الأمّة إلى بدايات القرن الرابع الهجري، مع كلّ ما حصل في هذه القرون من تطورات في المجتمع الإسلامي على الصعد كافّة، كان يتصدّ...
	النقطة الثالثة: ذكر المختصّون أنّ التفسير الروائي موهونٌ لأسباب ثلاثة هي آفات فيه:
	1- كثرة الإسرائيليات فيه. والإسرائيليات هي مجموعة الروايات والقصص والأساطير التي تسللت إلى التراث الإسلامي، ومصدرها أهل الكتاب بعامّة واليهود بخاصّة.
	وقد ذكر أستاذ الفنّ العلاّمة المحقّق الشيخ هادي معرفة(ره)، أنّ «لفظ "إسرائيليات" وإن كان بظاهره يدل على القَصَص الذي يُروى أصلاً عن مصادر يهوديّة، يستعمله علماء التفسير والحديث، ويطلقونه على ما هو أوسع وأشمل من القِصَص اليهودية، فهو في اصطلاحهم يدلّ ع...
	2- كثرة الوضع الذي استشرى في الأحاديث لأسباب عديدة، مذكورة في محلّها. وهذه الآفة كسابقتها، وإن كان بدرجة متفاوتة، لا تختص بأحاديث التفسير بل تشمل الأحاديث في كلّ الأبواب.
	كما أنّ الوضع لم يختصّ بزمان دون زمان، حتى أنّه حصل في حياة رسول الله(ص)؛ دلّ على ذلك العديد من الروايات، منها ما ورد عن لسان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) في نهج البلاغة: ولقد كُذِب على رسول الله(ص) على عهده حتى قام خطيباً فقال: "من كذب عليَّ متعم...
	وقد أوجبت كثرة الوضع والدسّ والتزوير في الحديث والتفسير زوال الثقة بالتفسير الروائي.
	3- ضعف الأسانيد، وإرسالها، أو حذفها رأساً، حتى أنّ السيوطي نقل عن أحمد بن حنبل قوله: ثلاث كتب لا أصل لها: المغازي، والملاحم، والتفسير(45F ). الأمر الذي يمنع من الأخذ بالرواية؛ لأنّ للأخذ بالروايات ضوابط بسط العلماء الكلام فيها.
	وعلى هذا فالإسرائيليات، والوضع، وضعف الأسانيد، آفات ابتُلي بها التفسير بالمأثور، ينبغي الالتفات إليها عند مراجعة هذا النحو من كتب التفسير، وعدم الإذعان بكلّ ما يرد فيها إلاّ بعد السؤال من أهل الذكر، ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْل...
	قدّمنا هذه النقاط، لنوضح للقارئ الكريم حقيقة التفسير الروائي، وأنّ فيه من المشاكل ما فيه، وأنّه على كلّ الأحوال لا يمكن أن يُشكِّل رأياً لجامع الكتاب، لما ذكرناه في النقطة الأولى.
	وبعد تقديم هذه المقدّمة، نبدأ باستعراض ما تضمّنته التفاسير الروائية لدى الشيعة، وهي بالترتيب الزمني:
	1- تفسير العيّاشي
	تأليف أبي النضر محمد بن مسعود بن محمد بن عيّاش السلمي السمرقندي، المتوفى سنة 320ﻫ، وصفه ابن النديم بأنّه من فقهاء الشيعة الإمامية، أوحد دهره وزمانه في غزارة العلم(47F ).
	وقد ذكر العلماء أنّ هذا التفسير قد وصلنا مبتوراً من ناحيتين: الأولى: من ناحية سنده، حيث إنّ ناسخه حذف الأسانيد منه، واقتصر على متون الأحاديث، فأصبحت رواياته مرسلة لا سند لها.
	الثانية: من ناحية عدم العثور على جزئه الثاني، فالموجود هو إلى نهاية سورة الكهف.
	ومنهج العياشي(ره) في هذا الكتاب هو نقل الروايات الواردة عن أهل البيت(ع)، تفسيراً أو تأويلاً، من دون التعرّض لنقدها جرحاً أو تعديلاً.
	وقد نقل العيّاشي في تفسير سورة الإسراء، عدّة روايات، وما يمكن أن يكون له علاقة بمسألة المسجد الأقصى منها ثلاث روايات، هي:
	1- عن هارون بن خارجة قال: قال أبو عبدالله(ع): يا هارون كم بين منزلك و بين المسجد الأعظم؟ فقلت: قريب، قال: يكون ميلاً؟ فقلت: لكنّه أقرب، فقال: فما تشهد الصلاة كلّها فيه؟ فقلت: لا والله، جعلت فداك ربما شُغلت، فقال: أما أنّى لو كنت بحضرته ما فاتتنى فيه ص...
	وهذه الرواية لم تذكر المسجد الأقصى صريحاً، وإنّما اشتملت في ما يخّص مسجد الكوفة على مضمونين؛ الأوّل: أنّ النبيّ(ص) قد صلّى فيه في ليلة إسرائه. وهذا ليس فيه أيّة مشكلة، خصوصاً أنّه سوف يأتي في الرواية الثالثة عن تفسير القمّي أنّ النبي(ص) قد صلّى في عدّ...
	والثاني: قوله: "ما بعد المسجدين أفضل من مسجد كوفان"، فهو بإطلاقه يشمل المسجد الأقصى، ليدلّ على أفضلية مسجد الكوفة عليه. وسوف نؤجِّل التعليق على ذلك إلى الفصل الثالث من الكتاب، تحت عنوان: المفاضلة بين المساجد، فانتظر.
	2- عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله(ع) قال: لمّا أخبرهم أنّه أُسرى به، قال بعضهم لبعض: قد ظفرتم، فاسألوه عن أيلة(52F )، قال: فسألوه عنها، قال: فأطرق فسكت فأتاه جبرئيل فقال: يا رسول الله ارفع رأسك فإنّ الله قد رفع لك أيلة، وقد أمر الله كل منخفض من الأر...
	إنّ هذه الرواية واضحة الدلالة على أنّ الإسراء قد حصل إلى بلاد الشام، أي إلى المسجد الأقصى الذي في الشام.
	3- عن سلام الحنّاط، عن رجلٍ، عن أبي عبدالله(ع) قال: سألته عن المساجد التي لها الفضل، فقال: المسجد الحرام ومسجد الرسول، قلت: والمسجد الأقصى جعلت فداك؟ فقال: ذاك في السماء، إليه أسرى رسول الله(ص)، فقلت: إنّ الناس يقولون: إنّه بيت المقدس؟ فقال: مسجد الكو...
	ولا بدّ لنا هنا من التعليق بأمرين:
	الأوّل: إنّ نقل العيّاشي(ره) لهاتين الروايتين المتعارضتين لهو خير شاهد على ما قدّمناه في النقطة الأولى، من أنّ المفسِّر الروائي لا يكون في صدد اتّخاذ رأي في معنى الآية، وإلاّ فليخبرنا أحدٌ ما هو رأي العيّاشي الآن في محلّ وجود المسجد الأقصى!
	الثاني: إنّ الرواية الأخيرة مرسلةٌ، حتّى لو غضضنا النظر عن كون الكتاب كلّه مرسلاً؛ فسندها عن سلام الحنّاط، عن رجلٍ، عن أبي عبدالله(ع). والمرسل لا يعتمد عليه. ولذلك لم نجد في أيٍّ من التفاسير الإثني عشر التي مرّ نقل نصوصها أيّ إشارة إلى خلافٍ لدى الشيع...
	وعلى هذا لا يحقّ لأحدٍ أن ينسب إلى الشيعة قولهم بأنّ المسجد الأقصى موجودٌ في السماء لمجرد وجود هذه الرواية المرسلة الضعيفة في مصادرهم، بل والتي تعارضها رواية أخرى في المصدر نفسه، وتعارضها أيضاً الكثير من الروايات في مصادر أخرى تأتي إن شاء الله.
	وهناك رواية رابعة وردت في هذا التفسير تضمّنت ذكر بيت المقدس، لكن ليس ضمن روايات آية الإسراء، بل ضمن روايات سورة البقرة، وهي:
	4- عن عبدالصمد بن بشير، قال: سمعت أبا عبدالله(ع) يقول: أتى جبرئيل رسولَ الله(ص) وهو بالأبطح بالبراق أصغر من البغل وأكبر من الحمار، عليه ألف ألف محفة من نور، فشَمَسَ حين أدناه منه ليركبه، فلطمه جبرئيل(ع) لطمة عرق البراق منها، ثم قال: أسكن فإنّه محمد، ث...
	2- تفسير القمّي
	القمّي هو علي بن إبراهيم بن هاشم القمّي، المتوفى سنة 329ﻫ، من الأسماء البارزة في عالم الرواية، وهو شيخ من مشايخ الحديث، روى عنه الكليني(ره) كثيراً.
	وهذا التفسير منسوب إليه، ولم يثبت كونه له، وقد صرّح العلاّمة المحقّق الشيخ محمد هادي معرفة(ره) جازماً أنّه «من صنع تلميذه أبي الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن الإمام موسى بن جعفر(ع)، وهو تلفيقٌ من إملاءات القمّي، وقسطٌ وافرٌ من تفسير أبي الجا...
	ولكنّه عاد وأكّد في آخر كلامه أنّ هذا «التفسير في مجموعه تفسير نفيسٌ لولا وجود هذه القلّة من المناكير»(57F )، وهي بعض الموارد التي أشار إليها في كلامه.
	وقد نُقل في هذا التفسير أربع روايات تدلّ على محلّ وجود المسجد الأقصى، واحدة منها فقط قد يستدلّ بها على أنّه موجود في السماء، ننقلها تباعاً:
	1- قال: فإنّه حدّثني خالد، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن يسار(58F )، عن مالك الأسدي، عن إسماعيل الجعفي، قال: كنت في المسجد الحرام قاعداً، وأبو جعفر عليه السلام في ناحية، فرفع رأسه فنظر إلى السماء مرّة وإلى الكعبة مرّة ثم قال: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَ...
	ولا بدّ من التعليق هنا بأمور:
	الأوّل: إنّ هذه الرواية ليست ممّا يروى عن علي بن إبراهيم؛ لأنّه ليس من مشايخه في الرواية شخصٌ اسمه خالد، بحسب ما انتهى إليه السيد الخوئي(قده) في (معجم رجال الحديث) حيث ذكر كل من روى عنهم (60F ). كما أنّ في سندها عدّة من المجاهيل، فمن هو خالد؟ ومن هو م...
	وعلى هذا فالرواية ضعيفة سنداً، لا يصحّ الاستناد إليها، خصوصاً مع معارضتها لكثير من الروايات التي سوف تأتي، المصرّحة بأنّ المسجد الأقصى هو الذي في فلسطين.
	الثاني: لهذه الرواية تفسير معقولٌ ذكره سيد المفسّرين الطباطبائي(قده)، قال: «قوله عليه السلام: (ولكنّه أُسري به من هذه إلى هذه) أي: من الكعبة إلى البيت المعمور. وليس المراد به نفى الإسراء إلى بيت المقدس، ولا تفسير المسجد الأقصى في الآية بالبيت المعمور،...
	ولعلّ ممّا يؤكِّد هذا التفسير ما ذكره المباركفوري في (تحفة الأحوذي)، قال: «اختلف أهل العلم هل كان الإسراء بجسده مع روحه، أو بروحه فقط؟ فذهب معظم السلف والخلف إلى الأوّل، وذهب إلى الثاني طائفةٌ من أهل العلم، منهم: عائشة، ومعاوية، والحسن، وابن إسحاق، وح...
	فكأنّ الإمام الباقر(ع) ـ على فرض اعتبار الرواية ـ كان في مقام الردّ على من ينكر المعراج إلى السماء، نتيجة عدم ذكره في الآية، واختصاص الآية بذكر الإسراء إلى بيت المقدس. ولسان الرواية يؤيّد ذلك؛ حيث سأله عمّا يقوله أهل العراق في ذلك، وهذه الطريقة في الس...
	الثالث: تجدر الملاحظة هنا أنّ هذه الرواية لم ترد ضمن روايات سورة الإسراء، وإنّما ضمن روايات سورة ص. فحتى لو افترضنا جدلاً أنّ مؤلّف الكتاب كان في صدد اتّخاذ رأي في محلّ وجود المسجد الأقصى، فإنّ المنطق يقضي بأن يتّخذه عند تفسير آية الإسراء، لا في محلّ ...
	2- ... فتلا أبو جعفر(ع) هذه الآية ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا﴾ كان من الآيات التي أراها محمداً صلّى الله عليه وآله حيث أسر...
	وهذه الرواية واردة مرّتين في الكتاب، الأولى ضمن روايات سورة الأعراف، والثانية ضمن روايات سورة الزخرف وهي ظاهرة الدلالة على أنّ المسجد الأقصى هو الذي في بيت المقدس.
	3- حكى أبي عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله(ع) قال: جاء جبرئيل وميكائيل وإسرافيل بالبراق إلى رسول الله(ص) فأخذ واحد باللجام وواحد بالركاب وسوّى الآخر عليه ثيابه... فرقت به ورفعته ارتفاعاً ليس بالكثير ومعه جبرئيل يريه الآيات من السم...
	والرواية طويلة جدّاً ومفصّلة أخذنا منها موضع الحاجة، وهي أوّل رواية تُذكر في هذا التفسير في تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء. وهي نقيّة السند، وواضحة الدلالة على أنّ المسجد الأقصى موجود في فلسطين.
	4- وروى الصادق(ع) عن رسول الله(ص) أنّه قال:... قال: ثم أدركه جبرائيل بالبراق، وأسري به إلى بيت المقدس، وعرض عليه محاريب الأنبياء وآيات الأنبياء، فصلّى فيها وردّه من ليلته إلى مكّة، فمرّ في رجوعه بعير لقريش وإذا لهم ماءٌ في آنية فشرب منه، وأهرق باقي ذل...
	وهذه أيضاً واضحة الدلالة على أنّ المسجد الأقصى هو في القدس في فلسطين، وهي واردة ضمن روايات سورة الإسراء.
	فهذه أربع روايات من تفسير القمّي، واحدةٌ منها فقط موهمة أنّ المسجد الأقصى في السماء، وهي ضعيفة سنداً وغير معمولٍ بها، بحسب معناها الموهوم، لدى علماء الشيعة، ولها تفسيرٌ معقول؛ والبقيّة واضحة الدلالة على أنّ المسجد الأقصى هو في القدس في فلسطين.
	3- تفسير الصافي
	تأليف الفيض الكاشاني(ره)، المتوفى سنة 1091ﻫ (66F )، «له تفسير كبير ومتوسط وموجز، وسُمّيت على الترتيب بـ "الصافي"، و"الأصفى"، و"المصفّى". يعتبر تفسيره هذا مزجاً من الرواية والدراية، تفسيراً شاملاً لجميع آي القرآن، وقد اعتمد المؤلِّف في نقل عباراته على ...
	قال(ره) في (الأصفى): «﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى﴾ يعني إلى ملكوت المسجد الأقصى، قال: "ذاك في السماء، إليه أسري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم". وفي رواية: "نظر إلى السماء م...
	وقال في (الصافي): «﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ﴾ أي إلى ملكوت المسجد الأقصى الذي هو في السماء كما يظهر من الأخبار الآتية»(69F ).
	ثمّ ذكر دليلاً على ذلك ما روي في تفسير القمّي عن إسماعيل الجعفي عن الباقر(ع)(70F )، وهي الرواية رقم 1 السابقة بترتيبنا عن تفسير القمّي؛ وذكر أيضاً ما رواه العيّاشي عن سلام الحنّاط عن رجل عن الصادق(ع)(71F )، وهي الرواية رقم 3 السابقة بترتيبنا عن تفسير ...
	ومن الواضح اختياره لهذا الرأي الشاذّ، وهذا ممّا يؤخذ عليه، خصوصاً أنّه نقل بعد عدّة روايات، رواية تفسير القمّي عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله(ع)(72F ). وهي الرواية رقم 3 السابقة بترتيبنا عن تفسير القمّي، وقد صُرِّح في هذه الرواية بأنّ النبي(ص) قد أسري...
	ونقل أيضاً بعدها عن مجالس الصدوق، وتفسير القمّي، الرواية التي أوّلها: "وروى الصادق(ع) عن رسول الله(ص) أنّه قال"(73F ). وهي الرواية رقم 4 السابقة بترتيبنا عن تفسير القمّي. وهذه أيضاً قد تضمّنت ذكر الإسراء بالنبي(ص) إلى بيت المقدس، وعرض محاريب الأنبياء ...
	فكان يلزمه(ره) مع هذه الروايات الواضحة أن يبحث عن تفسيرٍ أو تأويلٍ للروايتين اللتين اعتمد عليهما للقول بأنّ المسجد الأقصى هو في السماء، ولكنّه لم يفعل ذلك لميله إلى بعض طريقة الصوفية، كما صرّح بذلك الحرّ العاملي(ره)، والله العالم(74F )، وإذا عُرف السب...
	ومن المعلوم أنّ الصوفيّة يعتمدون التأويل(75F ) على أوسع نطاق؛ لاحظ معي مثلاً تفسير الآية الشريفة في التفسير المنسوب لابن عربي، المتوفى سنة 638ﻫ، الذي كان شيخ المتصوّفة في عصره، وكان يُلقّب بالشيخ الأكبر، قال: «(إلى المسجد الأقصى) الذي هو مقام الروح ال...
	4- تفسير البرهان
	تأليف السيد هاشم بن سليمان بن إسماعيل الحسيني البحراني(ره)(77F )، المتوفى سنة 1107ﻫ. «كان من المحدّثين الأفاضل، متتبعاً للأخبار جمّاعاً للأحاديث، من غير أن يتكلّم فيها بجرح أو تعديل، أو تأويل ما يخالف العقل أو النقل الصريح، كما هو دأب أكثر الأخباريين ...
	وفي تفسيره هذا يعتمد كتباً لا اعتبار بها أمثال: التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري(ع)... والتفسير المنسوب إلى علي بن إبراهيم بن هاشم القمّي... وكتاب (الاحتجاج) المنسوب إلى الطبرسي ولم يُعرف لحدّ الآن، وكتاب سليم بن قيس الهلالي، المدسوس فيه، وغير ذلك م...
	وقد نقل البحراني(ره) عدّة روايات في ذيل آية الإسراء:
	1- الرواية الأولى منها رواها عن تفسير القمّي(79F )، وهي الرواية الثالثة السابقة بترتيبنا التي وردت عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله(ع).
	2- والرواية الثانية منها رواها أيضاً عن تفسير القمّي(80F )، وهي الرواية الرابعة السابقة بترتيبنا التي أوّلها: وروى الصادق(ع) عن رسول الله(ص).
	3- والرواية السادسة بترتيبه رواها عن ابن بابويه قال: حدّثنا قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله(ع)، قال: لمّا أسري برسول الله(ص) إلى بيت المقدس، حمله جبرئيل على ال...
	وهي الرواية الرابعة السابقة بترتيبنا عن تفسير القمّي نفسها.
	4- والرواية السابعة بترتيبه: عنه بإسناده، عن عبدالرحمن بن غنم قال: جاء جبرائيل إلى رسول الله(ص) بدابةٍ دون البغل وفوق الحمار، رجلاها أطول من يديها، خطوها مدّ البصر، فلمّا أن أراد أن يركب امتنعت، فقال جبرائيل: إنّه محمد، فتواضعت حتى لصقت بالأرض، قال: ف...
	5- والرواية 18 بترتيبه رواها عن هارون بن خارجة(83F )، وهي الرواية الأولى بترتيبنا التي نقلناها عن تفسير العيّاشي.
	6- والرواية 22 بترتيبه رواها عن هشام بن الحكم(84F )، وهي الرواية الثانية بترتيبنا التي نقلناها عن تفسير العيّاشي.
	7- والرواية 25 بترتيبه رواها عن سالم الحنّاط(85F )، وهي الرواية الثالثة بترتيبنا التي نقلناها عن تفسير العيّاشي عن سلام الحنّاط.
	8- والرواية 30 بترتيبه: الخصيبي في هدايته(86F ) بإسناده عن الصادق(ع) أنّه قال: لمّا أسري برسول الله(ص) رأى في طريق الشام عير قريش بمكانٍ، فقال لقريش حين أصبح: يا معشر قريش، إنّ الله تبارك وتعالى قد أسرى بي في تلك الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأ...
	9- والرواية 32 بترتيبه رواها عن عبدالصمد بن بشير(88F )، وهي الرواية الرابعة بترتيبنا التي نقلناها عن تفسير العيّاشي.
	10- والرواية 33 بترتيبه رواها عن (الاحتجاج) للطبرسي، وفيها قول علي(ع) ليهودي يحاجّه بأنّ سليمان أُعطي ما لم يُعطاه نبيّ غيره: ... ومحمد أُعطي ما هو أفضل من هذا؛ إنّه أُسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسيرة شهر، وعُرج به في ملكوت السماوات مسي...
	والرواية واضحة الدلالة أيضاً على المطلوب؛ فهي تفصّل بين الإسراء والمعراج، كما أنّ مسيرة الشهر المذكورة، هي ما كان يستغرقه قطع المسافة من مكّة إلى بلاد الشام ذهاباً وإياباً في تلك الأيّام.
	11- والرواية 35 بترتيبه رواها عن الشيخ(ره) في (مجالسه) بإسناده إلى الصادق(ع)، عن آبائه عن عليّ(ع) قال: قال لي رسول الله(ص): ... إنّي لمّا بلغت بيت المقدس في معارجي إلى السماء وجدت على صخرتها... (90F ).
	وعلى هذا فالبحراني(ره) كان في مقام نقل ما استطاع الوصول إليه من روايات واردة في ذيل آية الإسراء الأولى، فنقل إحدى عشرة رواية تذكر المسجد الأقصى، اثنتان منها فقط هما الروايتان 18 و25 بترتيبه، فيهما كلام، والبقيّة كلّها صريحة في أنّ المسجد الأقصى هو في ...
	5- تفسير نور الثقلين
	تأليف الشيخ الحويزي، المتوفى سنة 1112ﻫ، قال في (أعيان الشيعة): «الشيخ عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي ساكن شيراز، وفي آخر كتابه (نور الثقلين في تفسير القرآن) الذي رأينا منه نسخة في قم المباركة عبّر عن نفسه بالحويزي مولداً العروسي نسباً... وفي (أمل الآ...
	وقد جمع في تفسيره «ما عثر عليه من روايات معزوّة إلى أئمة أهل البيت(ع) ممّا يرتبط نحو ارتباط بآي الذكر الحكيم، تفسيراً أو تأويلاً، أو استشهاداً أو تأييداً، وفي الأغلب لا مساس ذاتيّاً للحديث مع الآية في صلب مفهومها أو دلالتها، وإنّما تعرّض لها بالعرض لغ...
	ومع ذلك، فإنّ ما ذكره في مقدّمته يفيدنا في ما نحن فيه، ويؤيّد ما قدّمناه من أنّ المفسِّر الروائي لا يكون في صدد اتّخاذ رأي خاص، وإنّما همّه جمع الروايات، حتى الضعيفة منها.
	وقد نقل في تفسيره في ذيل آية الإسراء الأولى الكثير من الروايات، منها ثماني روايات فقط ذكرت المسجد الأقصى، نستعرضها تباعاً:
	1- الرواية رقم 4 بترتيبه رواها عن تفسير العيّاشي(93F )، عن سالم الحنّاط، وهي الرواية رقم 3 السابقة بترتيبنا عن تفسير العيّاشي.
	2- الرواية رقم 5 بترتيبه رواها عن تفسير القمّي(94F )، عن إسماعيل الجعفي، وهي الرواية رقم 1 السابقة بترتيبنا عن تفسير القمّي.
	3- الرواية 15 بترتيبه رواها عن تفسير القمّي، عن الصادق(ع)، عن رسول الله(ص)(95F )، وهي الرواية رقم 4 السابقة بترتيبنا عن تفسير القمّي.
	4- الرواية رقم 16 بترتيبه: في روضة (الكافي)، علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد، عن أحمد بن محمد أبى نصر، عن أبان بن عثمان، عن حديد، عن أبي عبدالله(ع) قال: لما أسري برسول الله(ص) أصبح فقعد فحدّثهم بذلك، فقالوا له: صف لنا بيت المقدس قال: فوصف لهم وإنّما ...
	5- الرواية رقم 19 بترتيبه رواها عن تفسير القمّي، عن هشام بن سالم(97F )، وهي الرواية رقم 3 السابقة بترتيبنا عن تفسير القمّي.
	6- الرواية رقم 31 بترتيبه: في كتاب (ثواب الأعمال) عن عليّ(ع)، عن النبيّ(ص) أنّه قال في وصية له: ... إنّى لمّا بلغت بيت المقدس في معراجي إلى السماء وجدت على الصخرة... (98F ).
	وقد مرّت هذه الرواية في تفسير (البرهان)، وأخذت رقم 11 بترتيبنا لما نقلناه عن هذا التفسير.
	7- الرواية رقم 44 بترتيبه رواها عن تفسير العيّاشي، عن هارون بن خارجة(99F )، وهي الرواية رقم 1 السابقة بترتيبنا عن تفسير العيّاشي.
	8- الرواية رقم 50 بترتيبه رواها عن تفسير القمّي، عن أبي الربيع(100F )، وهي الرواية رقم 2 السابقة بترتيبنا عن تفسير القمّي.
	نتيجة البحث في التفاسير
	هذا ما تضمّنته التفاسير الروائيّة لدى الشيعة، وقد تبيّن أنّ أغلب الروايات فيها تؤكّد أنّ المسجد الأقصى هو في بيت المقدس في فلسطين، وأنّ روايتين فقط تذكران أنّه في السماء، وهما ضعيفتان سنداً، ومردودتان مضموناً، لمخالفتهما للروايات الكثيرة المشتهرة بين ...
	وبهذا يمكننا أن نقول وبكل اطمئنان: إنّ الرأي الذي عليه مفسِّرو الشيعة قديماً وحديثاً ـ ما عدا الفيض الكاشاني ـ وخصوصاً من يُعتمد عليهم في عالم التفسير، أمثال الطوسي والطبرسي(قدهما)، هو أنّ المسجد الأقصى في آية الإسراء الأولى هو المسجد الأقصى الذي في ف...
	الفصل الثاني: مكانة المسجد الأقصى في روايات الشيعة
	للمسجد الأقصى الكائن في فلسطين المحتلّة مكانة مهمّة جدّاً في روايات الشيعة، وقد تنوّعت كيفية ذكره والإشارة إليه في هذه الروايات، الأمر الذي يدلّ على كونه من المسلّمات لديهم. وللعلاّمة المجلسي(ره) تصريحٌ مهمٌ في هذا المجال، قال: «اعلم أنّ عروجه(ص) إلى ...
	ونحن سوف نكتفي بعرض نماذج لما أمكننا جمعه في هذا المجال خوفاً من الإطالة، فنذكر الآتي:
	المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى
	1- روى الحميري(ره) في (قرب الإسناد) عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): إنّ رسول الله(ص) استقبل بيت المقدس سبعة عشر شهراً، ثم صرف إلى الكعبة وهو في صلاة العصر(102F ).
	والظاهر أنّ الكلام هنا عن المدّة التي صلاّها(ص) وهو في المدينة فقط قبل تحويل القبلة.
	2- وروى الكليني(ره) بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله(ع) قال: كان البراء بن معرور التميمي الأنصاري بالمدينة، وكان رسول الله(ص) بمكّة، وإنّه حضره الموت، وكان رسول الله(ص) والمسلمون يصلّون إلى بيت المقدس، فأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلى رس...
	3- وروى(ره) أيضاً بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله(ع) قال: سألته هل كان رسول الله(ص) يصلّي إلى بيت المقدس؟ قال: نعم، فقلت: أكان يجعل الكعبة خلف ظهره؟ فقال: أمّا إذا كان بمكّة فلا وأمّا إذا هاجر إلى المدينة فنعم حتى حوّل إلى الكعبة(104F ).
	4- روى الصدوق(ره) في (من لا يحضره الفقيه) عن الصادق(ع) قوله: ... وصلّى رسول الله(ص) إلى البيت المقدس بعد النبوة ثلاث عشرة سنة بمكّة وتسعة عشر شهراً بالمدينة، ثم عيّرته اليهود فقالوا له: إنّك تابع لقبلتنا، فاغتمّ لذلك غمّاً شديداً فلمّا كان في بعض اللي...
	المسجد الأقصى محلّ صلاة النبي(ص)
	وقد تعدّدت الروايات من طرق الشيعة الحاكية لذلك، وأغلبها يصرّح بأنّ النبي(ص) قد صلّى إماماً بالأنبياء هناك، ونشير هنا إلى ما سبق من هذه الروايات في التفاسير الروائيّة، وهي:
	1- الرواية الثانية بترتيبنا عن تفسير القمّي(108F ).
	2- الرواية الثالثة بترتيبنا عن تفسير القمّي(109F ).
	3- الرواية الرابعة بترتيبنا عن تفسير القمّي(110F ).
	4- الرواية الثالثة بترتيبنا عن تفسير البرهان(111F ).
	5- الرواية الرابعة بترتيبنا عن تفسير البرهان(112F ).
	6- الرواية الثامنة بترتيبنا عن تفسير البرهان(113F ).
	وهناك عدّة روايات غير هذه، منها:
	- ما رواه الراوندي(ره) في (قصص الأنبياء) عن أبي بصير قال: سمعته يقول: إنّ جبرئيل احتمل رسول الله(ص) حتى انتهى به إلى مكان من السماء، ثم تركه وقال: ما وطأ نبي قط مكانك. وقال النبي(ص): أتاني جبرئيل(ع) وأنا بمكة فقال: قم يا محمد، فقمت معه وخرجت إلى الباب...
	وهذه كما ترى مضامين عدّة روايات جمعها الراوندي في كلامه.
	المسجد الأقصى بوصف النبي
	مرّ معنا عند استعراض التفاسير الروائية ستّ روايات من طرق الشيعة، يصف فيها النبي(ص) رحلته ليلة الإسراء إلى بيت المقدس ويصف مسجدها، هي:
	1- الرواية الثانية بترتيبنا عن تفسير العيّاشي(115F ).
	2- الرواية الرابعة بترتيبنا عن تفسير القمّي(116F ).
	3- الرواية الثالثة بترتيبنا عن تفسير البرهان(117F ).
	4- الرواية الرابعة بترتيبنا عن تفسير البرهان(118F ).
	5- الرواية الثامنة بترتيبنا عن تفسير البرهان(119F ).
	6- الرواية الرابعة بترتيبنا عن تفسير نور الثقلين(120F ).
	وهناك روايات غيرها لم يذكروها، تجري هذا المجرى؛ منها:
	- ما رواه في روضة (الكافي) بإسناده عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبدالله(ع) في قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَمَا تُغْنِي الْآياتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ﴾(121F ) قال: لما أسري برسول الله(ص) أتاه جبرئيل بالبراق فركبها، فأتى بيت المقدس فلقي ...
	بيت المقدس خير المساكن
	روى الصدوق(ره) في (كمال الدين وتمام النعمة) بإسناده عن النزال بن سبرة قال: خطبنا أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب(ع) فحمد الله عزّ وجلّ وأثنى عليه وصلّى على محمد وآله، ثم قال: سلوني أيها الناس قبل أن تفقدوني ـ ثلاثاً ـ فقام إليه صعصعة بن صوحان فقال: يا ...
	المسجد الأقصى أحد المساجد الأربعة
	روى الصدوق(ره) في (من لا يحضره الفقيه)، قال: وقال أبو جعفر(ع) لأبي حمزة الثمالي: المساجد الأربعة: المسجد الحرام، ومسجد الرسول(ص)، ومسجد بيت المقدس، ومسجد الكوفة، يا أبا حمزة الفريضة فيها تعدل حجّة، والنافلة تعدل عمرة(123F ).
	الصلاة في المسجد الأقصى بألف
	روى أحمد بن محمد بن خال البرقي(ره) في (المحاسن) تحت عنوان "ثواب الصلاة في بيت المقدس"، عن عليّ(ع) قال: الصلاة في بيت المقدس ألف صلاة(124F ).
	ورواه الصدوق(ره) أيضاً في (ثواب الأعمال)(125F ).
	ورواه الشيخ الطوسي(ره) أيضاً في (تهذيب الأحكام)(126F ).
	المسجد الأقصى من قصور الجنّة في الدنيا
	روى الشيخ الطوسي(ره) في (الأمالي) بإسناده عن الرضا(ع)، عن أبيه(ع)، عن آبائه(عليهم السلام)، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب(ع) قال: أربعة من قصور الجنة في الدنيا: المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد بيت المقدس، ومسجد الكوفة(127F ).
	المسجد الأقصى أرض المحشر والمنشر
	روى في (بحار الأنوار)(128F )، وفي (جامع أحاديث الشيعة)(129F )، وفي (مستدرك الوسائل)(130F )، واللفظ للأخير، قال: السيد علي بن طاووس في كتاب (سعد السعود)(131F )، نقلاً عن تفسير الثقة الجليل محمد بن العباس بن عليّ(132F ) قال: حدّثنا الحسين بن محمد بن سعي...
	وقد ورد وصف المسجد الأقصى أيضاً بأنّه أرض المحشر والمنشر في (روضة الواعظين) للفتّال النيسابوري(ره)(133F )، الذي استشهد سنة 508ﻫ. وكتابه هذا مزجٌ من التفسير والرواية، فيصلح شاهداً في كلا فصلي التفسير والرواية عند الشيعة، خصوصاً أنّ الفتّال من المفسِّري...
	وكلامه في خصوص بيت المقدس وافٍ شامل، ننقل أكثره لما فيه من فائدة لموضوع كتابنا؛ قال(ره) في مجلس فضل بيت المقدس: «قال الله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا ...
	اعلم أنّ لبيت المقدس أسماء مذكورة في القرآن، وهي: المسجد الأقصى والربوة ذات قرار ومعين. قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ﴾(135F )، وأكثر المفسرين على أنّها بيت المقدس وهو...
	والمكان القريب فقال تعالى: ﴿وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ﴾(136F )، يعنى صخرة بيت المقدس...
	والأرض المقدسة. فقال تعالى: ﴿يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾(137F )، يعنى بيت المقدس، والقرى التي حولها.
	قال عبدالله بن سلام: يا محمد أخبرني أين وسط الدنيا؟ قال بيت المقدس قال: ولم ذلك؟ قال: لأنّ فيها المحشر والمنشر، ومنه ارتفع العرش، وفيه الصراط والميزان، قال: صدقت يا محمد قال: فأخبرني عن فسطاط موسى بن عمران؟ قال: موضع بيت المقدس، قال: من ابتدأ ببناء بي...
	الفصل الثالث: المفاضلة بين المساجد
	الحديث في الفضائل ذو شجون، ولا يمكن الركون إلى أحاديث الفضائل إلاّ مع القرينة القطعية الدالة على عدم الوضع؛ لأنّ باب الفضائل هو من أكثر الأبواب التي وُضعت الأحاديث فيها.
	ويذكر المختصّون أنّ الوضع في الحديث قد حدث لأسباب متعدّدة، واستشرى في فترات زمنية معيّنة، خصوصاً أيّام خروج معاوية عن طاعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع)، واستمرّ بعده في سلسلة الأمويين، وأخذ أشكالاً متعدّدة؛ منها وضع الفضائل في الشام، لتثبيت شرعيّة...
	وقد وُضعت الأحاديث أيضاً في فضل البلدان والأشخاص، وما إلى ذلك. وهذه حقيقة تاريخية أشاروا إليها ووثّقوها. قال ابن عبد البرّ: «وتفضيل المدينة على مكّة، أو مكّة على المدينة مسألةٌ قد اختلف فيها أهل العلم؛ وذكر أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي قال: اختلف الن...
	ومالك من فقهاء المدينة، والشافعي من فقهاء مكّة؛ فكأنّه يُراد تقوية المذهب المالكي من خلال تفضيل المدينة، وتقوية المذهب الشافعي من خلال تفضيل مكّة. وفي السياق نفسه نقرأ الحديث الذي وُضع توهيناً للشافعي ورفعاً لشأن أبي حنيفة، عن أنس رفعه: يكون من أمّتي ...
	ومثل ذلك كثير في كتب الأحاديث، في تفضيل فلان أو فلان من أصحاب المذاهب، أو في تفضيل هذا البلد أو ذاك، لأنّ فيه تقوية لشخصية ما تنتسب إلى هذا البلد.
	واحتمال الوضع هذا يأتي أيضاً في المفاضلة بين المساجد، مع أنّ الأساس قول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَداً﴾(141F )، وقوله سبحانه أيضاً: ﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُل...
	نعم، لا مفرّ من تفضيل مسجد على آخر إن ثبت ذلك عن الشارع المقدّس، بقرآن أو بسنّة قطعية مبرّئة من تهمة الوضع.
	وعندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد أنّ مسجدين فقط قد ذُكرا بالاسم، هما المسجد الحرام، والمسجد الأقصى؛ فاهتمّ تعالى بشأن المسجد الحرام فجعله القبلة التي يجب تولية الوجوه شطره في الصلاة، كما جعله حرماً آمناً. وأيضاً اهتمّ تعالى بشأن المسجد الأقصى فجعله م...
	ويمكننا أيضاً أن نلمح في القرآن مناطاً واضحاً لتفضيل مسجد على آخر، وذلك من قوله تعالى: ﴿لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُ...
	وفي السياق نفسه يأتي قول الله تعالى: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِ...
	وممّا تقدّم نخلص إلى النقاط الآتية:
	النقطة الأولى: إنّ التفضيل لا بدّ في ثبوته من آية محكمة، أو سنّة ثابتة.
	النقطة الثانية: إنّ التفضيل قد يكون بلحاظ المكان، أو بلحاظ صفات من يحلّ فيه، أو بلحاظ ما يُقام فيه من أعمال.
	النقطة الثالثة: إنّ التفضيل بلحاظ صفات من يحلّ في المكان، أو العمل الذي يُقام فيه يعتمد ـ كما تبيّن ـ على القرآن في ما وضعه من مناطٍ.
	النقطة الرابعة: إنّ المناط القرآني الآنف الذكر هو مناطٌ عملي ذو نتيجةٍ متحرّكة؛ فربّ شيء يستجمع صفات الفضل في زمانٍ ما، فيستجمعها وزيادة شيءٌ آخر في زمانٍ آخر، فيستحقّ التفضيل حينئذٍ.
	إذا تبيّن ذلك نقول: إنّ تفضيل مسجد الكوفة على المسجد الأقصى لا بدّ من محاكمته وفق هذا التفصيل؛ ومن الواضح أنّنا إذا اعتمدنا مجرّد ورود الاسم في القرآن، فإنّ القرآن قد أكّد فضيلة المسجد الأقصى، ولم يتعرّض لمسجد الكوفة بشيء.
	ويظهر من اللاهيجي(ره)(147F ) صاحب التفسير اعتماد هذا المقياس؛ فقد ناقش ما تضمنته رواية العيّاشي عن سالم الحنّاط ممّا نُسب إلى الصادق(ع) من قوله: "مسجد الكوفة أفضل منه"، فقال ما ترجمته بالعربية: «حاصل الكلام أنّه إذا كان قد أُسري بالنبيّ(ص) لأجل الشرف ...
	وكأنَّه يريد أن يقول إنّ الرواية مردودة لمخالفتها للقرآن.
	وبالمناسبة نذكر أيضاً تعليقته على الرواية الإشكالية الأخرى السابقة التي رواها القمّي عن إسماعيل بن جابر الجعفي، والتي ورد فيها أنّ الإسراء حصل من الكعبة إلى السماء؛ فإنّه بعد أن ذكر هذه الرواية علّق بأنّ الذين يفسِّرون المسجد الأقصى في الآية ببيت المق...
	ومضمون هذا التعليق هو المضمون نفسه تقريباً الذي نقلناه عن تفسير الميزان للسيد الطباطبائي(قده).
	وبالعودة إلى محلّ البحث نقول: أمّا إذا أردنا أن نعتمد مقياس الحديث، ونسير فيه تحت مظلّة المناط الذي حدّده القرآن للفضل والتفضيل، فإنّ هناك العديد من الروايات التي أكّدت فضيلة مسجد الكوفة، منها:
	1- ما رواه في (الكافي) بسندٍ فيه عدّة من المجاهيل، عن أبي عبدالله(ع) قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) وهو في مسجد الكوفة فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، فردّ عليه، فقال: جعلت فداك إنّي أردت المسجد الأقصى فأردت أن...
	وهذا المضمون كما ترى لا ينفي الفضل في المسجد الأقصى، وإنّما يثبت الفضل في مسجد الكوفة للبركة التي فيه، ولما حصل في محلّه من حوادث مهمّة مع النبي نوح(ع)، والرجال الصالحين الذين اتّخذ قومهم أصناماً على أسمائهم تخليداً لذكراهم، وصلاة جملةٍ من النبيين وال...
	ويحضرني هنا رواية شبيهة المضمون بهذه الرواية، رواها مسلم في (صحيحه) بإسناده عن ابن عباس أنّه قال: إن امرأة اشتكت شكوى، فقالت: إن شفاني الله لأخرجنّ فلأصلينّ في بيت المقدس، فبرأت، ثمّ تجهزت تريد الخروج، فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلّم تسلِّم...
	ولعلّ مثلها ما رواه سعيد بن المسيّب قال: استأذن رجل عمر بن الخطاب في إتيان بيت المقدس فقال له: إذهب فتجهز فإذا تجهزت فأعلمني فلما تجهز جاءه فقال له عمر: إجعلها عمرة(151F ).
	2- الرواية التي سبقت عن تفسير العيّاشي عن هارون بن خارجة، وفي آخرها نُسب إلى الصادق(ع) قوله: ما بعد المسجدين أفضل من مسجد كوفان(152F ).
	وقد روى الكافي هذه الرواية، إلاّ أنّه لم يرد فيها هذا الذيل(153F )، الأمر الذي يجعله موضع شكّ، فلا تنطبق عليه قاعدة التفضيل، أعني السنّة الثابتة المبرّءة من تهمة الوضع.
	وهناك روايات غير هاتين نعرض عن ذكرها اختصاراً.
	الفصل الرابع: المسجد الأقصى في كلمات الشيعة
	من الممكن تأليف مجلّد ضخم تحت هذا العنوان، إلاّ أنّنا نختصر في نقل الكلمات مهما أمكن، فننقل مضافاً إلى ما مرّ من كلمات أعلام المفسِّرين، جملة من كلمات علماء الشيعة ومؤلّفيهم التي ذكروها بمناسبات متعدّدة:
	1- قال العلاّمة ابن شهر آشوب(ره)(154F )، المتوفى سنة 588ﻫ: «اختلف الناس في المعراج، فالخوارج ينكرونه. وقالت الجهمية: عرج بروحه دون جسمه على طريق الرؤيا. وقالت الإمامية والزيدية والمعتزلة: بل عرج بروحه وبجسمه إلى بيت المقدس لقوله تعالى: (إلى المسجد الأ...
	2- قال ابن حاتم العاملي(ره)(156F ): «وقد أنكر قومٌ حديث المعراج، وهو حقٌ؛ أمّا من مكّة إلى بيت المقدس فلقوله تعالى: (سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى)؛ وأمّا إلى ما فوق السماوات فلقوله تعالى: (لتركبّن طبقاً عن طبق)، وللحد...
	3- تعرّض الحرّ العاملي(ره)، المتوفى 1104ﻫ،  في مقدّمة كتابه (أمل الآمل) إلى بيان الوجه في تقديم ذكر علماء جبل عامل على باقي علمائنا المتأخّرين، فذكر ثمانية وجوه، ننقل منها ما له علاقة بما نحن فيه، قال:
	«وثانيها: إنّها [أي بلاد جبل عامل] داخلةٌ في الأرض المقدّسة أو متّصلة بها، كما يظهر من الأخبار، ومن أقوال المفسّرين في قوله تعالى: +ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ"(158F )... ورابعها: إنّها بلاد مباركة، كما يظهر من قوله تعالى: +سُبْحَانَ الَّذِي أَ...
	4- قال العلاّمة الحجّة محمد جواد البلاغي(قده)، المتوفى سنة 1352ﻫ، في كتابه الرائع (الرحلة المدرسية) تحت عنوان "الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى": «والقرآن الكريم ذكر هذه الحقيقة، وذكر حجّتها التي ترغم مغالطات الجاحدين، فقال في أول سورة الإسر...
	5- وقال(قده) أيضاً في كتابه القيّم الآخر (الهدى إلى دين المصطفى): «وقال الله تعالى في أول سورة الإسراء: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ﴾. فاعترض المتعرب...
	6- قال العلاّمة المحدّث الشيخ عباس القمّي(ره)، المتوفى سنة 1359ﻫ، في كتابه (منتهى الآمال في تواريخ النبي والآل): «اعلم أنّه ثبت من الآيات الكريمة والأحاديث المتواترة أنّ الحقّ تعالى أسرى برسول الله(ص) في ليلة واحدة من مكّة المعظّمة إلى المسجد الأقصى، ...
	هذا هو رأيه ذكره بصراحة، وعاد وأكّد في الصفحة التالية أنّ المعروف أنّ المسجد الأقصى هو مسجد بيت المقدس. إلاّ أنّه بيّن أنّ في الروايات أحاديث يظهر منها أنّ المراد البيت المعمور الذي هو في السماء الرابعة، وهو أبعد المساجد(163F ).
	وكلامه الذي نقلناه واضح في أنّه لا يختار هذا الرأي.
	7- قال العلاّمة الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء(ره)، المتوفى سنة 1373ﻫ، في كتابه (أصل الشيعة وأصولها): « يعتقد الشيعة الإمامية: أنّ جميع الأنبياء الذين نصّ عليهم القرآن الكريم رسلٌ من الله، وعباد مكرمون، بعثوا لدعوة الخلق إلى الحق، وأنّ محمداً صلّى الل...
	8- ألّف الأستاذ جعفر الخليلي(165F )، المتوفى سنة 1405ﻫ، موسوعة قيّمة بعنوان (موسوعة العتبات المقدّسة)، صارت مرجعاً مهمّاً في مجالها. وقد خصّص منها مجلّدين لمدينة القدس، هما المجلّدان الرابع والخامس، ويقع قبلهما مجلّد المدخل ثمّ مجلدا مكّة والمدينة، وي...
	وقد تحدّث في هذين المجلّدين عن القدس الشريف وتاريخها ومسجدها الأقصى، وسائر ما فيها بما لم يتحدّث به أحد.
	9- قال العلاّمة الشيخ جعفر السبحاني(حفظه الله): «إنّ عروج رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في ليلة واحدة من المسجد الحرام في مكّة المكرّمة إلى المسجد الأقصى في فلسطين، ومنه إلى السماء، وقد تمّت هذه الرحلة الفضائية العظيمة في مدة قصيرة جداً، يعتبر...
	الخاتمة:
	إذا وصلت أيّها القارئ الكريم إلى هنا، وقد مررت بقراءتك على كلّ الصفحات السابقة، فإنّك سوف تذعن معنا بلا شكّ، بأنّ ثمّة حقيقةً لدى الشيعة، لا لبس فيها..
	أجمع علماؤهم عليها، ومن خالف منهم فقد شذّ..
	وتضافرت رواياتهم بالنطق بها، وما خالف منها فهو مؤوّلٌ، أو متروكٌ لم يعمل به إلاّ من شذّ واتّبع بعض طريقة الصوفية..
	وهي أنّ المسجد الأقصى الذي أسرى إليه النبيّ محمد(ص)، وذكرته آية الإسراء الأولى، هو المسجد الأقصى الذي في بيت المقدس في فلسطين المحتلّة، فيه اجتمع مع الأنبياء العظام (صلوات الله عليهم أجمعين) وصلّى بهم إماماً، ومن على صخرته كان العروج إلى السماء..
	هذه هي الحقيقة..
	وما لم نذكره من الشواهد عليها كثيرٌ كثير..
	لعلّك إذا طلبتها بعين الإنصاف تجدها واضحةً، كلّها إلى الحقيقة تشير..
	وآخر دعوانا ﴿أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (168F ).
	ـ أ ـ
	1- الإتقان في علوم القرآن: تأليف الحافظ المحدّث جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفى سنة 911ﻫ. تحقيق سعيد المندوب، نشر دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 1416ﻫ.
	2- أسباب نزول الآيات: تأليف أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري، المتوفى سنة 468ﻫ. نشر مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع، القاهرة، سنة الطبع 1388ﻫ ـ 1968م، توزيع دار الباز للنشر والتوزيع، مكّة المكرّمة.
	3- الاستذكار: تأليف الحافظ أبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البرّ النمري، المتوفى سنة 463ﻫ. تحقيق سالم محمد عطا ومحمد علي معوض، طبع ونشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 2000م.
	4- أصل الشيعة وأصولها: تأليف العلاّمة الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء(ره)، المتوفى سنة 1373ﻫ، تحقيق علاء آل جعفر، طباعة ونشر مؤسسة الإمام علي(ع)، الطبعة الأولى 1415ﻫ.
	5- أعيان الشيعة: تأليف السيد محسن الأمين العاملي(ره)، المتوفى سنة 1371ﻫ، تحقيق وتخريج ولده حسن الأمين، نشر دار التعارف للمطبوعات، بيروت، لبنان.
	7- الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: تأليف العلاّمة الفقيه المفسِّر آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي(دام ظلّه)، الطبعة الثانية، باهتمام قسم الترجمة والنشر لمدرسة الإمام أمير المؤمنين(ع)، قم، إيران.
	8- أمل الآمل: تأليف الفقيه المحدّث الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي(ره)، المتوفى سنة 1104ﻫ. طبع مطبعة الآداب، النجف الأشرف، نشر مكتبة الأندلس، بغداد، تحقيق السيد أحمد الحسيني.
	ـ ب ـ
	9- البرهان في تفسير القرآن: تأليف السيد هاشم بن سليمان بن إسماعيل الحسيني البحراني(ره)، المتوفى سنة 1107ﻫ، تحقيق وتنقيح قسم الدراسات الإسلامية في مؤسسة البعثة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 1419ﻫ.
	10- بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، تأليف العلاّمة الحجّة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي(قده)، المتوفَّى سنة 1111ﻫ. طباعة نشر وتوزيع مؤسسة الوفاء، لبنان، بيروت، الطبعة الثانية 1403ﻫ ـ 1983م.
	ـ ت ـ
	11- تاج اللغة وصحاح العربية المعروف بـ(الصحاح)، تأليف إسماعيل بن حماد الجوهري، من علماء القرن الرابع الهجري، تحقيق أحمد عبدالغفور عطّار، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، الطبعة الرابعة 1406ﻫ ـ 1987م.
	12- التبيان في تفسير القرآن: تأليف شيخ الطائفة أبى جعفر محمد بن الحسن الطوسي(ره)، المتوفى 460ﻫ. تحقيق وتصحيح الشيخ أحمد حبيب قصير العاملي(ره). نشر مكتب الإعلام الإسلامي، قم، إيران. الطبعة الأولى 1409ﻫ.
	13- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: تأليف الحافظ أبي العلا محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري، (1283 ـ 1353ﻫ)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 1410ﻫ ـ 1990م.
	14- تذكرة الموضوعات: تأليف العالم الفاضل محمد طاهر بن علي الهندي الفتني، المتوفى سنة 986ﻫ.
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