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س1: هل يعتبر املسجد األقصى جزءا من عقيدة املسلمني وكيف 

??
ذلك؟                                                            

 
املصلني  جمهور  تنقل  التي  البيارق  مسيرة  عن  اسمع  س2: 

للمسجد األقصى، ما فضل الصالة في املسجد األقصى؟
??                                                                                      

س3: في أيام رمضان يكثر الزحام في املسجد األقصى ويشتد 
ليلة القدر، هل يجوز لي املرور من أمام املصلي؟ 
??                                                                                      

س4: ما هي الصالة التي صالها النبي باألنبياء في ليلة اإلسراء 
واملعراج؟

??
                                                                                      

س5: هل ثبتت أدلة اإلحرام من املسجد األقصى بنية العمرة أو 

??
احلج؟                                                           

http://vb.3rby.net/t132398.html
http://vb.3rby.net/t132398.html
http://vb.3rby.net/t132398.html
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س6: ينام بعض الناس في املسجد األقصى وإذا أقيمت الصالة 
يقوم النائم للصالة من غير أن يتوضأ فما حكم صالته؟

 ??                                                                    
املسجد  في  متامها  وعدم  الصالة  صفوف  انقطاع  نرى  س7: 
القبلي وفي الساحات اخلارجية للمسجد األقصى، فهل الصالة 

صحيحة مع انقطاع الصفوف؟
??                                                                    

أطراف  على  يبول  السن  كبار  وبعض  أطفاال  شاهدت  س8: 
استتار،  غير  من  الشجر  حتت  أو  األبواب  عند  أو  الساحات 

وحاولت اإلنكار عليهم ولكنهم لم يستجيبوا، فما حكمهم؟
??                                                                                      

في ساحات  الرياضة  أنواع  بعض  وإقامة  اللعب  حكم  ما  س9: 
املسجد األقصى؟

 
??

                                                                    
س10: هل يجوز للفتاة املتبرجة دخول ساحات املسجد األقصى 

علما أنها معدة للصالة وتعتبر جزءا من املسجد؟
??

                                                                    

س11: ما حكم أداء ركعتني عن املمنوعني واحملرومني من الصالة 
في املسجد األقصى؟

??
                                                                    

س12: هل هناك دليل أن من حج عليه أن يقدس حجته بزيارة 
املسجد األقصى؟

??
                                                                    

س13: ما أجر املرابط في املسجد األقصى وبالذات في األيام 
التي يسوء فيها وجه املسجد األقصى من قبل املعتدين؟

??                                                                     
املبارك  األقصى  املسجد  في  القران  عقد  يجوز  هل  س14: 

بحضور العروسني وأهلهما والتقاط الصور اجلماعية؟
??                                                                     

اجتاه  املسلمني  من  املطلوب  الشرعي  الواجب  هو  ما  س15: 
املسجد األقصى؟

??                                                                     
س16: ما حكم الدخان في ساحات املسجد األقصى؟

??                                                                     
س17: ما حكم البيع في ساحات وعند أبواب املسجد األقصى؟

??                                                         
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املسجد  من  القمامة  إزالة  عند  وثواب  فضل  من  هل  س18: 
األقصى؟ 

??
                                                                     

س19: ما حكم من يعمل من املسلمني باألنفاق أسفل املسجد 
األقصى؟

??
                                                                     

س20: ما حكم من وجد لقطة في املسجد األقصى؟
??

                                                                                       

س22: ما حكم أخذ تراب من ساحات املسجد األقصى؟
??

                                                                                        

س23: ما حكم دخول احلائض املسجد األقصى واملكث فيه؟
??

                                                                                        

ثالث  أو  باحلرم  األقصى  املسجد  تسمية  حكم  ما  س24: 
احلرمني؟

??
                                                                      

س21: ما هو مستقبل املسجد األقصى؟
??                                                                      


بسم اهلل الّرمحن الّرحيم

آله  وعلى  اهلل  رسول  حمّمد  سيدنا  على  والّسالم  والّصالة  هلل  احلمد 
وصحبه ومن وااله وبعد :

ف���إّن من نعم الله )تعالى( على هذه األمة أن جعل فيها ميزان 
ع���دل ت���وزن في���ه تصرفاته���ا الفعلي���ة والقولية على حّد س���واء 
بالقس���ط ب���ال ش���طط وال وكس، وذل���ك من خ���الل الّرجوع إلى 
األحكام الش���رعية املدونة في املصنفات الفقهية املس���تفادة من 
الكتاب والس���نة والتي تبّين مراد الله )تعالى( ورس���وله )صلوات 

الله عليه وسالمه(.

وكان من نتاج هذه النعمة الّربانية  املس���داة أن جعل الشريعة 
اإلس���المية صاحل���ة للعم���ل والتطبي���ق ف���ي كّل زم���ان وم���كان 
وه���ي بالوقت نفس���ه قادرة على اس���تيعاب جميع ن���وازل الّناس 
ومس���تجداتهم وتلبي���ة ضرورياتهم وس���ّد حاجياته���م إلى األبد 

وعلى الدوام.

ه���ذا وال يخفى على أح���د أّن لكّل مجتمع بل لكّل مس���يرة أو 
قافلة ما يخّصها من املس���ائل خالل مس���يرتها سواًء الّدعوية أم 
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االجتماعية أم السياس���ية أم االقتصادية، وملّا كان اإلس���الم دين 
ودول���ة كما هو عقيدة وعمل كان من الواجب احملّتم على كّل فرد 
في نطاق مس���ؤوليته أن يس���تأذن الشرع الكرمي قبل وأثناء وبعد 
العم���ل كي يكون متوج���اً بنورانية العلم الش���ريف ومؤيداً بتأييد 

رباني فهذا أدعى  لنجاح العمل واستمراريته ودميومته.

وم���ن هنا انطالقاً من هذه القيم واملعايير الش���رعية وحرصاً 
مّنا عل���ى أن يكون العمل على املنهج ال���ّذي ارتضاه الله )تعالى( 
ورس���وله، خالصاً م���ن كّل الش���وائب، قامت جلنة نش���ر الّدعوة 
القطري���ة جزاه���م الل���ه )تعال���ى( عّنا وع���ن املس���لمني كّل خير 
باستقصاء واس���تقراء أهم وأبرز املس���ائل الّتي تواجه املسلمني 
عموم���اً رجاالً ونس���اًء  وأطفاالً أثناء رباطهم وش���ّد رحالهم إلى 
املس���جد األقصى املبارك، ومن ثّم قامت اللجنة املذكورة بعرض 
تلك املس���ائل على هيئة الفتوى الشرعية في  اجمللس اإلسالمي 
لإلفت���اء، وال���ّذي قام ب���دوره باإلجاب���ة عليها من خ���الل البحث 
والّرجوع إل���ى املصنفات الفقهية املعتمدة ف���ي املذاهب األربعة 

املعتبرة.

وقد حرص اجمللس اإلسالمي أن يجمع بني األحوط واألوفق 
واألرف���ق  م���ن األق���وال ما اس���تطاع إلى ذل���ك س���بياًل، مراعياً 

خصوصي���ات املس���جد األقص���ى املب���ارك وظروفه السياس���ية 
الّراهنة مستأنس���اً بآراء اجملامع الفقهية املعاصرة أخذاً باملبدأ 

املقرر: اجلماعة عصمة وإّنما يأكل الذئب من الغنم القاصية.

وإّننا وإذ نبارك ألهلنا في الّداخل الفلس���طيني هذا الش���رف 
العظيم ال���ذي حباهم الله )تعالى( به من الّرباط وش���ّد الّرحال 
إلى املس���جد األقصى املبارك نؤّكد بالوقت نفس���ه على ضرورة 
معرفة األح���كام الفقهية املتعلقة برباطهم وش���ّد رحالهم جتنباً 
ألي محظور أو مخالفة شرعية كما يحرص الفرد مّنا أثناء قيادة 

السيارة بتجّنب اخملالفات القانونية بل هذا أحرى وأولى.

سائلني املوّلى )عّز وجّل( أن يتقّبل هذا العمل ويجعله خالصاً 
لوجهه الكرمي وأن يجعله صّيباً نافعاً أينما وقع نفع .. آمني آمني.

وضعت الفتاوى مبشاركة األعضاء اآلتية أمساؤهم:

د. مش���هور فّواز محاجنة )أم الفحم(، رئيس اجمللس اإلسالمي 
لإلفتاء.

 د. حس���ني وليد محاجنة )أم الفحم(،  عضو باحث في اجمللس 
اإلسالمي لإلفتاء.
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 د. أن���س س���ليمان اغباري���ة )أم الفح���م(، عض���و ف���ي اجملل���س 
اإلسالمي لإلفتاء.

الش���يخ أمني زرعيني )طرعان(، ماجس���تير في الفقه وأصوله، 
عضو في اجمللس اإلسالمي لإلفتاء.

الشيخ محّمد جواميس )الزرازير(، عضو في اجمللس اإلسالمي 
لإلفتاء. 

الش���يخ أش���رف نزار حس���ن )كفر ياس���يف(، عضو في اجمللس 
اإلسالمي لإلفتاء.

اجمللس اإلسالمي لإلفتاء – بيت املقدس

5مجادى اآلخرة1435هـ املوافق2014/4/5م

�س1: هل يعترب امل�صجد الأق�صى جزءا من عقيدة 
امل�صلمني وكيف ذلك؟

اجلواب: املسجد األقصى جزء ال يتجزأ من عقيدة املسلمني، 
أُمرن���ا بحفظه والرباط على أرضه وصّد العدوان عنه واملداومة 

على زيارته وعدم التفريط بترابه.
 وليبق���ى معن���ى األقصى راس���خا في عقول املس���لمني جعله 
املولى )عز وجل( آية في كتابه، يقول احلق )س���بحانه(: �ُسْبَحاَن 
ى الَِّذي  ْق�سَ الَِّذي اأَ�ْس��َرى ِبَعْبِدِه َلْيلاً ِمَن اْلَ�ْس��ِجِد اَلَراِم اإَِل اْلَ�ْس��ِجِد اْلأَ

رُي  )اإلسراء:1(.  ِميُع اْلَب�سِ ُه ُهَو ال�سَّ َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلِنَيُه ِمْن اآَياِتَنا اإِنَّ

 ق���ال القرطب���ي ف���ي "تفس���يره")212/10(: "قول���ه )تعالى(: 
{اإل ال�سجد الأق�سى}، سمي األقصى لبعد ما بينه وبني املسجد 
احل���رام، وكان أبع���د مس���جد عن أه���ل مكة ف���ي األرض يعظم 
بالزي���ارة ثم ق���ال: {الذي باركن��ا حوله} قي���ل: بالثمار ومبجاري 
األنه���ار، وقيل: مب���ن دفن حوله من األنبي���اء والصاحلني، وبهذا 

جعله مقدسا".

حيحني عن اأبي ذرٍّ )ر�سي اهلل عنه( قال :قلت: يا ر�سول اهلل،  ويف ال�سّ
��ع يف الأر�ض اأّول؟ قال:"ال�س��جُد الرام"، قال: قلُت:  اأّي م�س��ِجٍد و�سِ
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ثّم اأّي؟ قال:"ال�سجد الأق�س��ى"، قلُت: كم كان بينهما؟ قال:"اأربعوَن 
ِه فاإّن الف�سَل فيه". ، ثّم اأينما اأدَركتَك ال�سلة بعُد ف�سلِّ �َسنةاً

وملّ���ا كان األقصى ج���زًءا ال يتجزأ من عقيدة املس���لمني  فقد 
تضافرت األحاديث لزيارته بشكل مستمر وشّد الّرحال إليه : 

روى الط��رايّن عن ذي الأ�س��ابع قال: قلنا: يا ر�س��ول اهلل، اإن ابتلينا 
بع��دك بالبق��اء اأين تاأمرن��ا؟ قال:"عليكم ببيت القد�ض، فلعله اأن ين�س��اأ 
لكم ذرية يغدون اإل ذلك ال�سجد ويروحون"]رواه الطراين يف العجم 
الكب��ري ق��ال الهيثمي يف جمم��ع الزوائد)7/4(:"وفيه عثم��ان بن عطاء 

وثقه دحيم، و�سعفه النا�ض"[.

وروى اب��ن ماج��ه ع��ن ميمون��ة م��ولة النب��ي )عليه ال�س��لم(، عن 
النب��ي )�س��لى اهلل علي��ه و�س��لم( اأنه��ا �س��األته فقال��ت: اأفتن��ا يف بي��ت 
القد�ض؟ فقال:"اأر�ض الح�س��ر والن�سر، وائتوه ف�س��لوا فيه، فاإن �سلة 
في��ه كاأل��ف �س��لة يف غ��ريه". قال��ت: اأراأي��ت اإن مل اأ�س��تطع اأن اأحتمل 
علي��ه؟ قال:"فلته��دي ل��ه زيتا ي�س��رج فيه، فم��ن فعل ذل��ك فهو كمن 
اأتاه"]رواه ابن ماجة يف �س��ننه. قال العجلوين يف ك�س��ف اخلفاء ومزيل 

الإلبا�ض)192/1(:"حديث الرتجمة ح�سن"[.

�س2:  ا�صمع عن م�صرية البيارق التي تنقل جمهور 
امل�صلني للم�صجد الأق�صى، ما ف�صل ال�صالة يف 

امل�صجد الأق�صى؟

لق���د وردت ع���دة أحادي���ث ف���ي فض���ل الصالة في املس���جد 
األقصى، منها:

أ� أّن م���ن أتى املس���جد األقصى ال يري���د إال الصالة فيه غفر 
ل���ه ورجع من ذنوب���ه كيوم ولدته أم���ه، ودليل ذل���ك:  ما أخرجه 
اإلمام أحمد في مس���نده عن عبد اهلل بن عمرو قال: �س��معت ر�سول 
اهلل )�س��لى اهلل عليه و�سلم( يقول:"اإن �س��ليمان بن داود )عليه ال�سلم( 
�س��األ اهلل ثلثا، اأعطاه اثنت��ني، ونحن نرجو اأن تكون له الثالثة: ف�س��األه 
ْوِفيق  حكما ي�س��ادف حكمه } اأَْي ُيَواِفق ُحْكم اهللَّ )َتَع��اَل(، َوالَُراد التَّ
وَمات َبنْي النَّا�ض {، فاأعطاه اهلل اإياه،  �سُ ل اخْلُ َواِب يِف اِلْجِتَهاد َوَف�سْ ِلل�سَّ
و�ساأله ملكا ل ينبغي لأحد من بعده، فاأعطاه اإياه، و�ساأله اأميا رجل خرج 
م��ن بيته ل يريد اإل ال�س��لة يف هذا ال�س��جد}اأي الأق�س��ى{ خرج من 
خطيئت��ه مثل ي��وم ولدته اأمه، فنحن نرجو اأن يك��ون اهلل )عز وجل( قد 
الأرنوؤوط يف  ال�سيخ �سعيب  قال  اأعطاه اإياه"]رواه اأحمد يف "م�س��نده". 

حتقيقه على ال�سند)022/11(:"اإ�سناده �سحيح"[.
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ب � أّن صالة فيه تعدل خمس���مائة صالة فيما س���واه: حيث 
اأخ��رج الط��رايّن يف العج��م الكبري عن اأب��ي الدرداء قال: قال ر�س��ول 
اهلل )�س��لى اهلل علي��ه و�سلم(:"ال�س��لة يف ال�س��جد ال��رام مبائ��ة األ��ف 
�س��لة وال�س��لة يف م�س��جدي باألف �س��لة وال�س��لة يف بيت القد�ض 
بخم�س��مائة �س��لة"]رواه الطراين يف العجم الكب��ري. قال الهيثمي يف 
جمم��ع الزوائد)7/4(:"رجاله ثقات، ويف بع�س��هم كلم، وهو حديث 

ح�سن"[.

ت.وع��ن اأب��ي ذر ق��اَل: تذاكرنا ونحُن عنَد ر�س��وِل اهلِل )�س��لى اهلل 
عليه و�س��لم( اأيهما اأف�س��ُل اأَم�س��جُد ر�سوِل اهلل )�س��لى اهلل عليه و�سلم( 
اأم بي��ُت القد�ِض، فقاَل ر�س��وُل اهلِل )�س��لى اهلل عليه و�سلم(:"�س��لٌة يف 
َم�س��جدي اأف�س��ُل ِمن اأربٍع �سلواٍت فيه، وَلنعَم الُ�س��لَّى هو، ولُيو�سكنَّ 
لأن يكوَن للرجِل مثُل �َس��طِن فر�ِسه }الشطن احلبل واملراد مساحة 
صغي���رة{ ِمن الأر���ضِ حيُث َيرى ِمنه بيَت القد�ِض خ��رٌي له ِمن الدنيا 
"]رواه الطراين يف الأو�س��ط. ق��ال الهيثمي يف جمم��ع الزوائد  جميع��ااً

ومنبع الفوائد)7/4(:"ورجاله رجال ال�سحيح"[. 

�س3:يف اأيام رم�صان يكرث الزحام يف امل�صجد 
الأق�صى وي�صتد ليلة القدر، هل يجوز يل املرور من 

اأمام امل�صلي؟ 

اجل���واب:  األصل املق���رر لدى عامة أهل العل���م حرمة املرور 
بني يدّي املصلّي فيما دون موضع سجوده  بغير عذر وال ضرورة 
وذلك لا رواه ال�س��يخان عن ب�س��ر بن �س��عيد، اأن زيد بن خالد اجلهني، 
اأر�س��له اإل اأبي جهيم، ي�س��األه ماذا �سمع من ر�س��ول اهلل )�سلى اهلل عليه 
و�س��لم( يف الار بني يدي ال�س��لي؟ قال اأبو جهيم: قال ر�سول اهلل )�سلى 
اهلل علي��ه و�س��لم(:"لو يعل��م الار بني يدي ال�س��لي ماذا علي��ه من الإثم 
واخلطيئ��ة، لكان اأن يقف اأربعني خ��ريا له، من اأن مير بني يديه". قال اأبو 

الن�سر:"ل اأدري قال: اأربعني يوما اأو �سهرا اأو �سنة؟"]متفق عليه[.

قال النووي في "شرح صحيح مسلم")225/4(:"معناه لو يعلم 
م���ا عليه من اإلثم الختار الوقوف أربعني على ارتكاب ذلك اإلثم 

ومعنى احلديث النهي األكيد والوعيد الشديد". 

أم���ا إذا ل���م يجد امل���ار مندوحة كح���ال الزحام ف���ال إثم عليه 
باملرور وهذا مذهب احلنفية واملالكية والشافعية. 
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وي�س��تدّل لذلك مبا جاء عن عبد اهلل بن عبا�ض )ر�س��ي اهلل عنهما( اأنه 
ق��ال: اأقبلت راكب��ا على اأتان واأن��ا يومئذ قد ناهزت الحتلم ور�س��ول 
اهلل )�س��لى اهلل عليه و�سلم( ي�س��لي للنا�ض مبنى فمررت بني يدي بع�ض 
ال�س��ف فنزلت فاأر�س��لت الأتان ترتع ودخلت يف ال�سف فلم ينكر ذلك 
عل��ي اأحد. ]رواه مالك يف الوطاأ[. وروى كثري بن كثري بن الطلب عن 
اأبيه، عن جده الطلب، قال: راأيت ر�س��ول اهلل )�س��لى اهلل عليه و�سلم( 

ي�سلي حيال الجر والنا�ض ميرون بني يديه.]رواه اخللل باإ�سناده[.

ه���ذا وإّننا نذّكر املصلي بأن يتجّنب مواضع مرور الّناس لئال 
يوقعهم في احلرج فيضطرهم للمرور بني يديه. 

وأّما بالنسبة للمرور بعد موضع السجود فال مانع منه شرعاً 
وهذا مذهب احلنفية واملالكية.

العب���ادات  فق���ه  اب���ن عابدي���ن)501/2(،  ]أنظ���ر: حاش���ية 
عل���ى املذه���ب احلنف���ي للحاج���ة جن���اح احللبي)89(، حاش���ية 
الدسوقي)499/1(، مواهب اجلليل)236/2(، حاشية الصاوي 

على الشرح الصغير)61/2- 62([.

�س4: ما هي ال�صالة التي �صالها النبي بالأنبياء 
يف ليلة الإ�صراء واملعراج؟

اجلواب : ثبت أّن النبي )صلّى الله عليه وس���لّم( صلّى ركعتني 
إمام���ا باألنبي���اء الذي���ن جمعهم الل���ه )تعالى( في بي���ت املقدس 
ليلة أس���ري به، ول���م يقع حتديد في الروايات ال���واردة لنوع تلك 
الصالة، هل هي صالة مفروضة أو نافلة، وال حاجة للخوض في 

مثل هذه املسائل؛ ألنها ليست ذات فائدة عملية. 

واملقط���وع به أّن الصلوات اخلمس فرضت في ليلة اإلس���راء 
واملع���راج بع���د عروج���ه )صلّى الل���ه عليه وس���لم( إلى الس���ماء 
ومخاطب���ة رّب���ه )تبارك وتعال���ى(، والصالة الت���ي صالها النبي 
باألنبياء )عليهم الصالة السالم( كانت قبل العروج في األظهر. 

ج��اء يف الفتح الباري لبن حجر الع�س��قلين)813/12(:"والأظهر 
اأن �سلته بهم ببيت القد�ض كان قبل العروج".

جاء في فتاوى األزه���ر)107/8(:"... وعليه: فيجوز أن تكون 
صالة الرس���ول ببيت املقدس ركعتي حتية للمس���جد، صالهما 
وح���ده والتى صاله���ا إماما باألنبي���اء يجوز أن تك���ون نافلة من 
صالة الليل وقد كانت مشروعة له )صلى الله عليه وسلم(، وجاء 

http://vb.3rby.net/t132398.html
http://vb.3rby.net/t132398.html
http://vb.3rby.net/t132398.html
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ف���ى بعض الروايات أن���ه )عليه الصالة والس���الم( وجد األنبياء 
يصلون عند دخوله املس���جد، وملا حان وق���ت الصالة أذن مؤذن 
ث���م أقيمت وقدمه جبريل عليه���م بعد أن تبني فضله من واقع ما 
أثنى به كل على نفسه، ولكن مثل هذه الروايات ال ينبغى التعويل 
عليه���ا فى صورتها اجلزئية، بعد أن كرم اللَّه رس���وله وأخذ على 
األنبي���اء امليثاق إن أدركوه أن يؤمنوا به وينصروه، ومهما يكن من 

شىء فاخلالف فى هذا املوضوع ليست له نتيجة عملية".

والنص���وص التي تدل على أن النبي )صلى الله عليه وس���لم( 
صل���ى ركعتني ببيت املق���دس وأّم األنبياء ليلة اإلس���راء كثيرة ال 
تنك���ر، لتك���ون اإلمام���ة عالمة بينية عل���ى أن الل���ه )تعالى( ختم 

باإلسالم سلسلة الرساالت، وال يقبل دين إال اإلسالم.

�س5: هل ثبتت اأدلة الإحرام من امل�صجد الأق�صى 
بنية العمرة اأو احلج؟

ٍة أَْو ُعْم���َرٍة ِمْن الَْمْس���ِجِد  اجل���واب: يس���تحّب اإله���الل ِبَحجَّ
اأْلَْقَصى ِإلَى الَْمْسِجِد الَْحَراِم عند الشافعية واحلنابلة.

الش���افعي)7  للن���ووي  امله���ذب  ش���رح  ]انظر:اجملم���وع 
حج���ر  الب���ن  املنه���اج  ش���رح  ف���ي  احملت���اج  وحتف���ة   ،)199/

الهيتم���ي الش���افعي)436/14( واملبدع ش���رح املقن���ع، ابن مفلح 
احلنبلي)51/3(، والفروع للم���رداوي احلنبلي)315/5(، إعالم 

املساجد للزركشي)2032([.

واحتجوا مبا اأخرجه اأحمد واأبو داود والبيهقى واأبو يعلى والطرانى 
��َة بن الأخن�ض بن عبي��د، اأُمِّ َحِكيٍم ِبْنِت  وغريهم َع��ْن ُحَكيَمة بنت اأَُميَّ
َهلَّ  َم( َقاَل:"َمْن اأَ ُ َعَلْيِه َو�َسلَّ ��لَّى اهللَّ ِ )�سَ َة َعْن اأُمِّ �َس��َلَمَة اأَنَّ َر�ُس��وَل اهللَّ اأَُميَّ
��لَّى  ِبُعْم��َرٍة ِم��ْن َبْيِت اْلَْقِد���ِض ُغِفَر َلُه". ويف رواية: َقاَل َر�ُس��وُل اهلِل )�سَ
اَرة ِلَا  َم(:"َمْن اأََهلَّ ِبُعْم��َرٍة ِمْن َبْيِت الَْقِد�ِض َكاَن��ْت َلُه َكفَّ ُ َعَلْي��ِه َو�َس��لَّ اهللَّ
ٍة اأَْو ُعْمَرٍة ِمَن اْلَ�ْس��ِجِد  ُنوِب". ويف رواية:"َم��ْن اأََهلَّ ِبَحجَّ َقْبَلَه��ا ِم��ْن الذُّ
َر اأَْو َوَجَبْت  َم ِمْن َذْنِبه َوَما َتاأَخَّ َراِم ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ ��ى اإَِل اْلَ�ْسِجِد اْلَ الأَْق�سَ
َة بن الأخن���ض اأُمِّ َحِكيٍم: َفَخَرْجُت  ��ُة". َقاَلْت ُحَكيَمة بن��ت اأَُميَّ نَّ َل��ُه اجْلَ
ِمْن َبْيِت اْلَْقِد�ِض ِبُعْمَرٍة. ]اإ�س��ناده �س��حيح. �س��ححه النذري والناوي 
والرداوي وغريهم... انظر: الرتغيب والرتهيب للمنذري)121/2(، 
والتي�س��ري ب�س��رح اجلامع ال�س��غري للمناوى )687/2(، ومرعاة الفاتيح 
ال�س��ند  و�س��رح  للمباركف��وري)514/8(،  ال�س��ابيح  م�س��كاة  �س��رح 

لل�سعاتي)211/11([.



2021

فتاوى فقهية تتعلق بالمسجد األقصى المبارك

ومب��ا رواه مالك يف "الوطاأ" عن الثقة عن��ده اأن عبد اهلل بن عمر: اأَهلَّ 
م��ن اإيلي��اء. وهي بي��ت القد�ض. ]انظر: عمدة القاري �س��رح �س��حيح 
البخ��اري للعيني)122/41(، والغني لبن قدامة)353/6(، وف�س��ائل 

بيت القد�ض ل�سياء الدين القد�سي النبلي)98/1([.   

قال الش���افعى في "األم")253/7(:"اإلهالل من دون امليقات. 
قال الربيع: سألت الشافعي عن اإلهالل من دون امليقات؟ فقال: 
حس���ن، قلت له: وما احلجة فيه؟ ق���ال: أخبرنا مالك عن نافع عن 

ابن عمر اأنه اأهل من اإيلياء يعنى}بيت القد�ض{".

وقال واأبو داود يف "�س��ننه")77/2(:"يرحم اهلل وكيعااً اأحرم من بيت 
القد�ض، يعني اإل مكة". 

وإذا ن���وى اإلحرام من املس���جد األقصى فيجب عليه أن ينتبه 
إلى محظورات اإلحرام.                                                                               

�س6: ينام بع�س النا�س يف امل�صجد الأق�صى واإذا 
اأقيمت ال�صالة يقوم النائم لل�صالة من غري اأن 

يتو�صاأ فما حكم �صالته؟

اجل���واب: اتف���ق الفقهاء عل���ى أّن الّنوم من نواق���ض الوضوء 
االختي���ار  ]انظ���ر:  الناقض���ة.  الكيفي���ة  ف���ي  اختالفه���م  م���ع 

لتعلي���ل اخملت���ار)13/1(، حاش���ية الدس���وقي)233/1(، مغن���ي 
الب���ن  املغن���ي  القن���اع)194/1(،  كش���اف  احملت���اج)91/1(، 

قدامة)197/1([.

وذلك لا اأخرج الإمام اأحمد يف "م�سنده" وابن ماجه يف "�سننه"  عن 
النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم(:"العني وكاء ال�ّسه فمن نام فليتو�ساأ"]رواه 
اأحم��د واب��ن ماج��ة. ق��ال الن��ووي يف الجموع)81/2(:"وهو حديث 

ح�سن"[.

الع���ني كناي���ة عن اليقظة، وال���وكاء هو اخليط الذي تش���د به 
القربة والكيس وغيرهما. الس���ه حلق���ة الدبر أو العجز. واملعنى 
أن اليق���ظ مينع نفس���ه من خروج الريح ف���ي الغالب إال باختياره 
ف���إذا نام انحل الرباط باس���ترخاء مفاصله وأمكن خروج الريح، 
لذا م���ن نام فيجب عليه أن يتوضأ؛ ألن���ه مظنة خروج الضراط 
والفساء.]انظر: النهاية في غريب األثر البن األثير)498/5([.

والكيفي���ة الناقضة عند الش���افعية والت���ي اعتمدها اجمللس 
اإلس���المي لإلفتاء أّن من نام على هيئ���ة املتمكن وذلك بأن كان 
ممكنا مقعدته م���ن األرض أو نحوها لم ينقض وضوؤه ولو طال 
نوم���ه ولكن يس���تحب أن يتوض���أ خروجاً من اخل���الف، وأّما إن 
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لم يك���ن على هيئة املتمك���ن  فإّن وضوءه ينتق���ض. لديث اأن�ض: 
كان اأ�س��حاب ر�س��ول اهلل )�سلى اهلل عليه و�س��لم( ينامون، ثم ُي�سلُّون، 
ول يتو�س��اأون. قال: قلت: اأ�س��معَته من اأن�ض؟ قال: اإي واهلل.]اأخرجه 
م�سلم[. ويف رواية اأبي داود: كانوا ينتظرون الع�ساء الآخرة حتى َتْخِفَق 
ُروؤو�ُس��هم، ثم ي�س��لُّون ول يتو�س��وؤون. ]قال ابن اللقن يف حتفة الحتاج 
اإل اأدل��ة النهاج)051/1(:"ورج��ال اإ�س��ناده كله��م ثق��ات"[. وهذه 
النص���وص محمولة عل���ى النوم قاعدا ممكن���ا مقعدته جمعا مع 

الروايات اآلمرة بالوضوء من النوم مطلقا.

�س7: نرى انقطاع �صفوف ال�صالة وعدم متامها 
يف امل�صجد القبلي ويف ال�صاحات اخلارجية 

للم�صجد الأق�صى، فهل ال�صالة �صحيحة مع 
انقطاع ال�صفوف؟

اجل���واب: األصل مت���ام الصفوف وتس���ويتها والت���راص فيها 
وتواصلها، واألحاديث الواردة في هذا املعنى كثيرة منها عن جابر 
بن �س��مرة )ر�س��ي اهلل عنهما(، قال: خرج علينا ر�س��ول اهلل )�سّلى اهلل 
عليه و�سّلم(، فقال:"األ ت�سفون كما ت�سف اللئكة عند ربها؟". فقلنا: 

يا ر�سول اهلل، وكيف ت�س��ف اللئكة عند ربها؟ قال:"يتمون ال�سفوف 
الأول، ويرتا�سون يف ال�سف"]رواه م�سلم[.

وع��ن ابن عمر )ر�س��ي اهلل عنهما(: اأن ر�س��ول اهلل )�س��لى اهلل عليه 
و�س��لم(، قال:"اأقيموا ال�س��فوف، وحاذوا بني الناكب، و�سدوا اخللل، 
ولينوا باأيدي اإخوانكم، ول تذروا فرجات لل�س��يطان، ومن و�سل �سفا 

و�سله اهلل، ومن قطع �سفا قطعه اهلل"]رواه اأبو داود باإ�سناد �سحيح[.

 وعن اأن�ض )ر�س��ي اهلل عنه(: اأن ر�س��ول اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم(، 
قال:"ر�سوا �سفوفكم، وقاربوا بينها، وحاذوا بالأعناق؛ فوالذي نف�سي 
بيده اإين لأرى ال�سيطان يدخل من خلل ال�سف، كاأنها الذف"]حديث 

�سحيح. رواه اأبو داود باإ�سناد على �سرط م�سلم[.

)ال��ذف( بحاء مهمل��ة وذال معجمة مفتوحتني ثم ف��اء وهي: غنم 
�سود �سغار تكون باليمن.

وعن اأن�ض اأي�س��ا: اأن ر�س��ول اهلل )�س��لى اهلل عليه و�سلم(، قال:"اأمتوا 
ال�س��ف الق��دم، ثم ال��ذي يلي��ه، فما كان م��ن نق�ض فليكن يف ال�س��ف 

الوؤخر"]رواه اأبو داود باإ�سناد ح�سن[.
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فالظاهر م���ن خالل النصوص أن الس���نة اتص���ال الصفوف 
وتقاربها، وال يُصلى في مؤخرة املسجد وال في ساحات املسجد 

إال إذا امتأل املسجد وتواصلت الصفوف باملصلني.

وعليه فإّن من صلى في مؤخرة املس���جد ولم يواصل فصالته 
صحيحة ولكّنها خالف السنة وكذلك من صلّى في الساحات مع 
إمكانية الصالة في املس���جد؛ ألن ساحات املسجد األقصى من 

املسجد  بشرط أن يعلم  املأموم بانتقاالت اإلمام .

]انظر: الفتاوى الهندي���ة)88/1(، مواهب اجلليل)457/2(، 
اجملموع للنووي)301/4�302(، كشاف القناع)270/2([.

�س8: �صاهدت اأطفال وبع�س كبار ال�صن يبول على 
اأطراف ال�صاحات اأو عند الأبواب اأو حتت ال�صجر من 

غري ا�صتتار، وحاولت الإنكار عليهم ولكنهم مل 
ي�صتجيبوا، فما حكمهم؟

اجلواب: ساحات املسجد األقصى وأطرافها وأبوابه وشجره 
جزء من املسجد،  لذا فال يجوز البول في مثل هذه األماكن؛ ألن 

ذلك تدنيس لها.

قال النووي في "اجملموع")92/2(:"يحرم البول في املسجد". 
وق���ال اب���ن قدام���ة ف���ي املغن���ي)309/5(:"إذا أراد أن يبول في 
املسجد في طست لم يبح له ذلك؛ ألن املساجد لم تنب لهذا وهو 
مما يقبح ويفحش ويستخفى به, فوجب صيانة املسجد عنه كما 

لو أراد أن يبول في أرضه ثم يغسله". 

�س9: ما حكم اللعب واإقامة بع�س اأنواع الريا�صة 
يف �صاحات امل�صجد الأق�صى؟

اجلواب: س���احات األقصى جزء من املسجد، يجب احترامها 
وتعظيمه���ا ورعاية حرمته���ا وتنزيهها عن كل م���ا ال يليق بها من 
اللغ���و واللع���ب الباط���ل. وم���ن القواعد املق���ررة ش���رعاً وجوب 
ْم �َس��َعاِئَر اهلِل  تعظيم ش���عائر الله، يق��ول اهلل )تعال(:{ذلك َوَمْن ُيَعظِّ
َه��ا ِم��ْن َتْق��َوى اْلُقُلوِب})احل���ج:32(. ويقول )تعال(:{َذِل��َك َوَمْن  َفاإِنَّ
ِ َفُهَو َخ��رْيٌ َلُه ِعْنَد َربِِّه})احل���ج:30(. قال القرطبي  ��ْم ُحُرَماِت اهللَّ ُيَعظِّ
ْم َش���َعاِئَر اللَِّه، الشعائر جمع  في "تفس���يره")56/12(:"َوَمْن يَُعظِّ
ش���عيرة، وهو كل ش���يء لله )تعالى( فيه أمر أش���عر به وأعلم... 
فشعائر الله أعالم دينه ال سيما ما يتعلق باملناسك...". وال شك 

أن املساجد وأجزاءها داخلة في عموم شعائر الله.
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واألص���ل في املس���اجد أنها تبن���ى لذكر الله )تعال���ى( وإقامة 
الصالة وقراءة القرآن ومدارسة العلم ونحو ذلك مما فيه فضل 
ُ اأَْن ُتْرَف��َع َوُيْذَكَر ِفيَها  عظي���م. قال اهلل )عز وج��ل(:{يِف ُبُي��وٍت اأَِذَن اهللَّ
اَرٌة َوَل َبْيٌع َعْن  ��اِل ِرَجاٌل َل ُتْلِهيِهْم ِتَ ُح َلُه ِفيَها ِباْلُغُدوِّ َواْلآ�سَ ا�ْس��ُمُه ُي�َسبِّ
��ُب ِفيِه اْلُقُلوُب  ا َتَتَقلَّ َكاِة َيَخاُفوَن َيْوماً يَتاِء ال��زَّ ��َلِة َواإِ ِ َواإَِقاِم ال�سَّ ِذْك��ِر اهللَّ

اُر})النور:37-36(.  َواْلأَْب�سَ

وال مينع ذلك من وجود بعض املباحات في املس���جد وساحاته 
كممارسة رياضة املشي واجلري والكالم املباح، لا جاء عن عائ�سة 
)ر�س��ي اهلل عنه��ا( قالت: دعاين ر�س��ول اهلل )�س��لى اهلل عليه و�س��لم( 
والب�سة يلعبون بحرابهم يف ال�سجد يف يوم عيد، فقال يل:"يا حمرياُء! 
اأحتب��ني اأن تنظري اإليهم؟" فقلُت: نعم، فاأقامني وراءه، فطاأطاأ يل منكبه 
لأنظر اإليهم، فو�س��عت ذقني على عاتقه، واأ�س��ندت وجهي اإل خده، 
فنظ��رت من ف��وق منكبيه، وه��و يقول:"دونكم يا بن��ي اأرفدة!" حتى 
باًا. ويف رواية: حتى  �س��بعت، قالت: ومن قولهم يومئذ: اأبا القا�س��م َطِيّ
اإذا مللت؛ قال:"ح�س��بك؟"، قلُت: نعم، قال:"فاذهبي". ويف اأخرى: 
قلت: ل تعجل، فقام يل، ثم قال:"ح�س��بك؟" قلت: ل تعجل، قالت: 
وما بي حب النظر اإليهم، ولكن اأحببت اأن يبلغ الن�ساء مقامه يل، ومكانه 

��نِّ الري�س��ة  ِديَثِة ال�سِّ اِرَيِة اْلَعِرَبِة اْلَ من��ي، واأنا جارية، َفاْقِدُروا َقْدَر اجْلَ
على اللهو. قالت عائ�س��ة )ر�سي اهلل عنها(: قال )�سلى اهلل عليه و�سلم( 

يومئذ:"لتعلم يهود اأن يف ديننا ف�سحة"]رواه البخاري وم�سلم[.

وقد كان لعب احلبش���ة آنذاك نوع من املباراة أو االستعراض 
الرياضي شهده رسول الله )صلى الله عليه وسلم(، وشهدته معه 

أم املؤمنني عائشة  )رضي الله عنها( داخل املسجد.

ومما يدل على ج���واز اللعب املباح ما جاء ع��ن الربيع بنت معوذ 
اب��ن عف��راء، قالت: اأر�س��ل ر�س��ول اهلل )�س��لى اهلل عليه و�س��لم( غداة 
عا�س��وراء اإل قرى الأن�سار، التي حول الدينة:"من كان اأ�سبح �سائما، 
فليتم �سومه، ومن كان اأ�سبح مفطرا، فليتم بقية يومه" فكنا، بعد ذلك 
ن�سومه، ون�سوم �سبياننا ال�سغار منهم اإن �ساء اهلل، ونذهب اإل ال�سجد، 
فنجعل لهم اللعبة من العهن{ال�سوف}، فاإذا بكى اأحدهم على الطعام 

اأعطيناها اإياه عند الإفطار. ]رواه البخاري وم�سلم[ 

ق��ال الن��ووي يف "الجموع")771/2(:"يج��وز التح��دث بالديث 
الب��اح يف ال�س��جد وباأم��ور الدنيا وغريها م��ن الباحات واإن ح�س��ل فيه 
�س��حك ونح��وه ما دام مباحا لديث جابر بن �س��مرة )ر�س��ي اهلل عنه( 
قال: كان ر�س��ول اهلل )�س��لى اهلل عليه و�س��لم( ل يقوم من م�سله الذى 

http://www.alimam.ws/ref/45#_ftn2
http://www.alimam.ws/ref/45#_ftn2
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�س��لى فيه ال�س��بح حتى تطلع ال�س��م�ض، فاإذا طلعت ق��ام. قال: وكانوا 
يتحدثون فياأخذون يف اأمر اجلاهلية في�سحكون ويتب�سم. رواه م�سلم".

ويج���ب مراع���اة القيود والضوابط الش���رعية عند ممارس���ة 
الرياضة في املسجد أو ساحاته وهي:
1� أال يكون اللعب في وقت الصالة.

2-� عدم التشوييش على من يقرأ القرآن أو يذكر الله )تعالى( 
أو يعلم ويتعلم.

3� أال يخل اللعب مبمتلكات املسجد.
4� أن يكون اللعب في ذاته مباحا، أما لو كان محرما فال يجوز 

في املسجد وخارجه.
5� ع���دم رفع األص���وات أثناء اللع���ب ودون���ه؛ ألن األصل في 

املساجد حضور السكينة والهدوء والوقار. 
6� احلفاظ على نظافة املسجد.

�صاحات  دخول  املتربجة  للفتاة  يجوز  هل  �س10: 
وتعترب  لل�صالة  معدة  اأنها  علما  الأق�صى  امل�صجد 

جزءا من امل�صجد؟

اجل���واب: ال يج���وز للمتبرج���ة دخ���ول املس���جد األقصى وال 
ساحاته ملا في ذلك من إثارة الفنت والغرائز.

 واملسجد مكان عبادة ينبغي أن يصان عن السفور واالنحالل 
وم���ا يش���غل املصلي، ل���ذا يجب عل���ى من تريد حضور املس���جد 
األقصى أن تلبس اللباس احملتش���م وتغطية رأسها؛ ألن ذلك من 
تعظيم حرمات الله )تعالى(. يقول احلق )سبحانه(: {َذِلَك َوَمْن 

َها ِمْن َتْقَوى اْلُقُلوِب})احلج:32(. ِ َفاإِنَّ ْم �َسَعاِئَر اهللَّ ُيَعظِّ

�س11: ما حكم اأداء ركعتني عن املمنوعني 
واملحرومني من ال�صالة يف امل�صجد الأق�صى؟

اجل���واب: يجوز هبة ثواب ركعتني للممنوعني واحملرومني من 
الصالة في املسجد األقصى.

 وهبة الثواب تصل للحي وامليت عند احلنابلة. جاء في "كشاف 
القناع للبهوتي")231/3(:")وكل قربة فعلها املس���لم وجعل ثوابها 
أو بعضها كالنصف ونحوه( كالثلث أو الربع )ملس���لم حي أو ميت 
جاز( ذلك، )ونفعه، حلصول الثواب له، حتى لرس���ول الله صلى 
الله عليه وسلم( ذكره اجملد )من( بيان لكل قربة )تطوع وواجب، 
تدخل���ه النيابة، كحج ونح���وه( كصوم ن���ذر )أو ال( تدخله النيابة 
)كصالة، وكدعاء، واس���تغفار، وصدقة( وعت���ق )وأضحية وأداء 

دين، وصوم، وكذا قراءة وغيرها(".
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�س12: هل هناك دليل اأن من حج عليه اأن يقد�س 
حجته بزيارة امل�صجد الأق�صى؟

اجل���واب: ليس هنالك دلي���ل على ذلك ولكن اس���تحب بعض 
الس���لف اجلمع بني املس���اجد الثالثة في سفرة واحدة كما سبق 

في مسألة اإلهالل حلج أو عمرة من املسجد األقصى .

�س13: ما اأجر املرابط يف امل�صجد الأق�صى 
وبالذات يف الأيام التي ي�صوء فيها وجه امل�صجد 

الأق�صى من قبل املعتدين؟

الرباط هو: احلراسة مبحل خيف هجوم العدو منه، أو املقام 
في الثغور إلعزاز الدين ودفع الش���ر عن املس���لمني. ]املوسوعة 

الفقهية الكويتية)207/5([

واألحاديث في فضل الرباط كثيرة منها، ما يف �سحيح م�سلم من 
حديث �سلمان )ر�سي اهلل عنه( قال: �سمعت ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه 
و�س��لم( يقول:"رباط يوم وليلة خري من �س��يام �س��هر وقيامه، واإن مات 

جرى عليه عمله الذي كان يعمله، واأجري عليه رزقه، واأمن الفتان".

وأج���ر املرابط في املس���جد األقصى عظيم وزائ���د عن بقية 
البقاع لشرفه سوى املسجدين: احلرام والنبوي.

 واألج���ور تتضاع���ف عن���د اش���تداد اخلطب وتوغ���ل قطعان 
املستوطنني وجنود املؤسسة اإلسرائيلية الغاشمة. 

قال ابن قدامة في "املغني")371/10(:"وأفضل الرباط املقام 
بأش���د الثغور خوفا؛ ألنه���م أحوج ومقامه به أنف���ع. قال أحمد: 

أفضل الرباط أشدهم كلبا".

�س14: هل يجوز عقد القران يف امل�صجد الأق�صى 
املبارك بح�صور العرو�صني واأهلهما والتقاط ال�صور 

اجلماعية؟

اجل���واب: ذهب جمه���ور الفقه���اء م���ن احلنفية والش���افعية 
واحلنابلة وبعض املالكية إلى استحباب عقد النكاح في املسجد. 
]انظ���ر: حاش���ية رد احملت���ار)9/3(، مجم���ع األنه���ر)468/1(، 
حاش���ية الدس���وقي)178/16(،  مواهب اجللي���ل)26/5(، نهاية 

احملتاج)20/ 175 ( ، كشاف القناع)239/6([.
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وذل��ك لا روى الرتمذي عن عائ�س��ة قالت: قال ر�س��ول اهلل )�س��ّلى 
اهلل علي��ه و�س��لم(:"اأعلنوا هذا النكاح واجعلوه يف ال�س��اجد وا�س��ربوا 
عليه بالدفوف"}قال اأبو عي�س��ى الرتمذي:"هذا حديث غريب ح�س��ن 
يف ه��ذا الب��اب". ق��ال عب��د الق��ادر الأرن��وؤوط يف حتقيقه عل��ى "جامع 
الأ�س��ول")934/11(:"حديث ح�س��ن ب�س��واهده"{. ولدي��ث الراأة 
اّلتي وهبت نف�س��ها للنبّي )�س��ّلى اهلل عليه و�س��ّلم(، فقد روى البخاري 
ِبيَّ )�س��ّلى اهلل عليه  عن �س��هِل بِن �س��عٍد )ر�س��ي اهلل عنه( قال: اأََتْت النَّ
َها َق��ْد َوَهَبْت َنْف�َس��َها هلِل وِلَر�ُس��وِلِه )�س��ّلى  ٌة، َفَقاَل��ْت: اإِنَّ و�س��ّلم( اْم��َراأَ
اهلل علي��ه و�س��ّلم(، َفَقاَل:"َم��ا يِل يِف النِّ�َس��اِء ِم��ْن َحاَجٍة"، َفَق��اَل َرُجٌل: 
ْجِنيَه��ا، َقاَل:"اأَْعِطَه��ا َثْوباً��ا"، َقاَل: َل اأَِج��ُد، َقاَل:"اأَْعِطَه��ا َوَلْو َخامَتاًا  َزوِّ
ِم��ْن َحِديٍد". َفاْعَتلَّ َلُه، َفَقاَل:"َما َمَعَك ِمْن اْلُق��ْراآِن؟" َقاَل: َكَذا َوَكَذا، 
ْجُتَكَه��ا مِبَا َمَعَك ِمْن اْلُق��ْراآِن"]رواه البخاري[. قال الافظ  َقاَل:"َفَق��ْد َزوَّ
يف "الفت��ح")602/9(:"ويف رواي��ة �س��فيان الث��وري عند الإ�س��ماعيلي 
:"جاءت امراأة اإل النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم( وهو يف ال�سجد"، فاأفاد 

تعيني الكان الذي وقعت فيه الق�سة".

بناء على ذلك فالعقد في املسجد مستحب شريطة أال يترتب 
على عقده باملس���جد أمر محظور، كاإلخالل بحرمة املس���جد أو 
التش���ويش على املصلني، أو حضور جن���ب أو حائض، أو إخالل 

باآلداب االجتماعية كاختالط اجلنسني أو كشف ما يجب ستره، 
أو غناء مثير أو غير ذلك.

كم���ا ينبغي أن يبتع���د  احلضور عن الكالم ع���ن الّدنيا، ورفع 
األص���وات، والقهقهة، ونح���و ذلك مّما يُعّد م���ن اإلخالل بآداب 

املسجد.

فق��د ورد يف الديث عن اأبي �س��عيد اخلدري )ر�س��ي اهلل عنه( قال: 
اعتكف ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم( يف ال�سجد ف�سمعهم يجهرون 
بالقراءة فك�س��ف ال�سرت وقال:"األ اإن كلكم مناٍج ربه فل يوؤذي بع�سكم 
بع�س��ااً ول يرفع بع�س��كم على بع�ض يف القراءة اأو قال يف ال�س��لة"]رواه 

اأبو داود يف ال�سنن[.

 وقد همَّ عمر بن اخلطاب )ر�سي اهلل عنه( بتعزير من يرفعون اأ�سواتهم 
يف ال�سجد. فقد روى البخاري عن ال�سائب بن يزيد قال: كنت قائمااً يف 
ال�س��جد فح�سبني رجل- اأي رماين بح�ساة - فنظرت فاإذا هو عمر بن 
اخلط��اب فقال: اذه��ب فائتني بهذي��ن، فجئته بهما، فقال:مم��ن اأنتما؟ 
ق��ال: م��ن اأهل الطائ��ف، قال:لو كنتما م��ن اأهل الدين��ة لأوجعتكما، 

ترفعان اأ�سواتكما يف م�سجد ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم(.
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�س15: ما هو الواجب ال�صرعي املطلوب من 
امل�صلمني اجتاه امل�صجد الأق�صى؟

اجل���واب:  لق���د مّت فتح املدينة املقدس���ة على يد رس���ول الله 
)صل���ى الله عليه وس���لم( قب���ل الفتح العملي له���ا، وذلك برحلته 
املباركة إليها ليلة اإلسراء، وكان هذا يعد إيذاناً للمسلمني بعدم 
التخلى عنها وباالهتمام بها. وقد ش���هدت املدينة املقدس���ة منذ 
مت فتحه���ا في عهد اخلليفة الثاني عمر بن اخلطاب )رضي الله 
عنه(، ش���هدت عهًدا جديًدا من االستقرار والسالم لم تشهد له 

مثياًل في تاريخها الطويل.
روى احلافظ ابن كثير في "البداية والنهاية")55/7(:"أن عمر 
بن اخلط���اب )رضي الله عنه( حني دخل بيت املقدس صلّى فيه 
حتية املس���جد مبحراب داود وصلّى باملسلمني فيه صالة الغداة 
من الغد فقرأ في األولى بس���ورة "ص" وس���جد فيها واملس���لمون 
معه وفي الثانية بس���ورة اإلس���راء. وبعد ذل���ك جاء إلى الصخرة 
املش���رفة فاس���تدل على مكانها من كعب األحبار ثم نقل التراب 
وأزال القاذورات عن الصخرة، وجعل يكنس���ها بيده ويحملها في 

ردائه وجعل املسلمون يحذون حذوه ويكنسون معه". 
واملطلوب من املس���لمني اليوم املرابطة على أرضه وترميم ما 

تص���دع منه وعدم تركه واملداومة عل���ى زيارته وحضور مجالس 
العلم التي تعقد على مصاطبه وداخله.

 وعلى امليسورين أن يساهموا في عمارته املادية واملعنوية وال 
يبخلوا بفضول أموالهم.

كم���ا وينبغي للقادة وأرباب املس���ؤولية أن يحركوا قضيته في 
احملافل الدولية وبيان حجم االنتهاكات التي يتعرض لها املسجد 
ليل نهار. وعلى احلكومات اإلسالمية والعربية أال تقف مكتوفة 
األي���دي حيال ما يجري ف���ي األقصى ولتأخذ عل���ى عاتقها هّم 
املسجد، فاألقصى ليس ملكا للفلسطينيني وحدهم والدفاع عنه 
ليس حكرا عليهم بل هي مس���ئولية اجلميع: حكومات ووزارات، 

قادة وجندا، عامة وخاصة، أغنياء وفقراء...

�س16: ما حكم الدخان يف �صاحات امل�صجد 
الأق�صى؟

اجلواب: الدخان حرام سواء في ساحات املسجد األقصى أو 
غيره، وتزداد احلرمة فيما لو دخن الرجل في ساحات املسجد؛ 

ألنه ارتكاب معصية في مكان مقدس.
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�س17: ما حكم البيع يف �صاحات وعند اأبواب 
امل�صجد الأق�صى؟

اجل���واب: يكره البيع في س���احات املس���جد  األقصى ومحل 
الكراهة إذا أحضر الس���لعة إلى املس���جد وهذا مذهب احلنفية 

ومن وافقهم. 
جاء في "الفتح القدير" للكمال ابن همام)479/4(:")وال بأس 
بأن يبيع ويبتاع في املسجد من غير أن يحضر السلعة(؛ ألنه قد 
يحتاج إلى ذلك بأن ال يجد من يقوم بحاجته إال أنهم قالوا: يكره 

إحضار السلعة للبيع والشراء".

�س18: هل من ف�صل وثواب عند اإزالة القمامة من 
امل�صجد الأق�صى؟ 

اجلواب : يس���تحب تنظيف املسجد وإزالة القمامة منه، وفي 
ذلك أج���ر عظيم لا جاء عن اأب��ي هريرة، اأّن امراأة �س��وداء كانت تقم 
ال�س��جد - اأو �سابا - ففقدها ر�سول اهلل )�س��لى اهلل عليه و�سلم(، ف�ساأل 
عنها - اأو عنه - فقالوا: مات، قال:"اأفل كنتم اآذنتموين" قال: فكاأنهم 
�س��غروا اأمره��ا - اأو اأم��ره - فقال:"دل��وين على قره" فدلوه، ف�س��لى 
عليه��ا، ثم ق��ال:"اإن هذه القبور ممل��وءة ظلمة على اأهله��ا، واإن اهلل )عز 

وجل( ينورها لهم ب�سلتي عليهم"]متفق عليه[.

قال الن���ووي ف���ي "اجملموع")177/2(:"يس���ّن كنس املس���جد 
وتنظيفه وإزالة ما يرى فيه من }قذر{".

واملس���جد عنوان التوحي���د وصرح تقام فيه ش���عيرة الصالة، 
ينبغ���ي احملافظة عليه وتعظيمه، يقول ال��ول )عز وجل(: {َذِلَك 

َها ِمْن َتْقَوى اْلُقُلوِب})احلج:32(. ِ َفاإِنَّ ْم �َسَعاِئَر اهللَّ َوَمْن ُيَعظِّ

�س19: ما حكم من يعمل من امل�صلمني بالأنفاق 
اأ�صفل امل�صجد الأق�صى؟

اجلواب: يحرم العمل في احلفريات التي جتري حتت املسجد 
األقصى، وكس���ب العامل حرام؛ ألنه إعانة عل���ى باطل وانتهاك 
واضح حلرمة األقصى. ق��ال )تعال(:{وتعاونوا على الّر والتقوى 

ول تعاونوا على الإثم والعدوان})املائدة:2(.

�س20: ما حكم من وجد لقطة يف امل�صجد 
الأق�صى؟

اجلواب: إذا َوجد املرء شيئا ضائعا في املسجد األقصى فإّنه 
يندب أن يلتقطه إن وثق من نفسه بتعريف اللقطة وإاّل إن خشي 

http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=ayat&id=6002626
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=ayat&id=6002626
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=ayat&id=6002626
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أاّل يق���وم بواج���ب التعريف بها فالترك أولى م���ن اإللتقاط، فإن 
علم ) تيقن ( من نفسه اخليانة حرم عليه اإللتقاط وهذا مذهب 

الشافعية ومن وافقهم. 
وبناًء عليه من التقط شيئاً فإّنه يجب عليه ما يلي: 

إن كان شيئا ذا قيمة أي من شأن الناس أن يطلبوه إذا فقدوه 
ويبحثوا عنه، كان على امللتقط تعريفه س���نة س���واًء التقطه بنية 
التملك أم بنية احلفظ وهذا قول اجلمهور، فإن مّرت السنة ولم 
يأت صاحبها جاز له أن يتملكها سواًء أكان غنياً أم فقيراً واألولى 

التصدق بها إن كان غنياً خروجاً من اخلالف في املسألة.
 وأّما إذا كان الش���يء امللتقط مّما ال يكثر أسف صاحبه عليه 
وال يط���ول طلب���ه غالباً  فإّن���ه يعرفها مدة كافي���ة بحيث يظّن أّن 
فاقدها يعرض عنها بعده وال يطلبها بعد هذه املدة  وهذا مذهب 

الشافعية ومن وافقهم . 
ه���ذا وقد اس���تثنى الش���افعية مّم���ا س���بق األش���ياء التافهة 
واحلقيرة أي ليس من شأن الناس عادة - إذا فقدوه - أن يطلبوه 
ويبحثوا عنه، كاللقمة والتمرة ونحو ذلك، حسب ُعْرف كل مكان 
وزم���ان، فإن امللتقط يتملك ذلك دون أن يعّرف به. ]انظر: نهاية 

احملتاج)441،442/5 ،427([.

وق���د دّل على ذلك حديث اأن�ض )ر�س��ى اهلل عنه( ق��ال: ّمر النبي 
)�س��لى اهلل علي��ه و�س��لم( بتمرة يف الطري��ق، قال:"ل��ول اأين اأخاف اأن 

تكون من ال�سدقة لأكلتها"]متفق عليه[.

ه����ذا وإن س����لّم الش����خص اللقطة ملكت����ب األمانات الرس����مي 
املعتم����د ف����إن ذمته تبرأ  بش����رط أن يكون معروفاً ومش����تهراً بني 
الّناس أّن األغ����راض واألمتعة الضائعة توضع عادة هناك، ولكن 
األبرأ  للذمة أن يكتب على ورقة مثال ويعلقها على بوابة املسجد 
أو جدران����ه أّن من فق����د ذهباً مثاًل أو نق����وداً فليتوجه إلى مكتب 
األمانات وبإمكانه كذلك أن يعّمم األمر عن طريق قوافل البيارق 
بحيث يخبر مؤسسة البيارق وهي بدورها تخبر سائقي الباصات 
وهم يخبرون الّناس وبذلك يعّمم اخلبر، كما أّنه بإمكانه أن يخبر 
املنظمني الّذين على بوابة املسجد وإمام املسجد وإدارة املسجد؛ 
ألّن من عادة الّناس أن يتوجهوا إليهم إن فقدوا ش����يئاً، وفي هذه 
احلالة يت����رك عنوانه عندهم ورقم جواله حتى يتصل به صاحب 
اللقطة إن توجه إليه����م، ولكن ال يخبرهم مبواصفات اللقطة وال 
مبقدارها وإّنما يقول لهم من ضّيع مبلغاً من املال أو ذهباً أو كذا 
مثاًل على وجه التعميم ال التفصيل، فإن جاء ش����خص واّدعى أّنه 
صاحب هذه اللقطة الضائعة س����أله عن مواصفاتها فإن عّرفها 

على الوجه الصحيح أعطاه وسلّمه إّياها.
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*مالحظ���ة: لقطة احلرم املكي ال يتملكها ملتقطها بعد مرور 
س���نة على التعريف بها وإّنما يج���ب أن يعرفها على الّدوام وهذا 
األمر م���ن خصوصي���ات احل���رم املكي.]انظر: أس���نى املطالب  

للشيخ زكريا األنصاري)494/2([.

�س22: ما حكم اأخذ تراب من �صاحات امل�صجد 
الأق�صى؟

اجل���واب: ال يجوز أخذ تراب من س���احات املس���جد األقصى 
وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم.

ق���ال الس���يوطي ف���ي األش���باه والنظائر ف���ي قواع���د وفروع 
فقه الش���افعية ص )421(:"يحرم أخذ ش���يء م���ن أجزائه }أي 

املسجد{, وحجره وحصاه وترابه وزيته وشمعه".

�س23: ما حكم دخول احلائ�س امل�صجد الأق�صى 
واملكث فيه؟

اجل���واب: يحرم على احلائض  أن متكث في جميع املس���اجد 
وه���ذا قول جمه���ور الفقهاء  م���ن احلنفية واملالكية والش���افعية 

واحلنابلة. 

إاّل أّن���ه نظراً خلصوصية املس���جد األقصى املبارك  وحلاجة 
الرباط فيه وشّد الّرحال إليه فإّنه يعفى ويتجاوز في زماننا عن 
دخ���ول احلائض املس���جد األقصى وإن كان األح���وط أن جتلس 
احلائ���ض في س���احة املس���جد األقص���ى، وال تدخل إل���ى داخل 
األقصى  إاّل لضرورة كأن تخش���ى على نفسها مثاًل من األذى أو 
الضرر أو شدة البرد بشرط أن تأمن تلويث املسجد، وما توصلنا 
إلي���ه من التجاوز بحق املس���جد األقصى فه���و تفريعاً على كالم 
املزني الش���افعي وقرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. ]انظر: 
ق���رارات وتوصي���ات املؤمتر الس���ادس جملم���ع فقهاء الش���ريعة 
بأمريكا املنعقد مبونتريال - كندا في الفترة من 9 - 13 من شهر 

ذو القعدة 1430 املوافق 28 - 1 3 من شهر أكتوبر 2009 ([.

�س24: ما حكم ت�صمية امل�صجد الأق�صى باحلرم اأو 
ثالث احلرمني؟

اجلواب: لفظ احلرم يطلق ويراد به معنيان : املعنى األولى هو 
املعنى االصطالحي الش���رعي: أي بأّن له أحكاماً فقهية خاصة 
كحرم مك���ة واملدينة بحيث يحرم صيده وقطع نباته وأش���جاره، 
واحل���رم به���ذا املعن���ى الش���رعي يح���رم اطالقه على املس���جد 
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األقص���ى، واملعنى الثاني للحرم هو املعنى اللّغوي: أي ما ال يحّل 
انتهاكه وما يحميه الّرجل ويدافع عنه، ولذا يقال حرم الّرجل أي 
ما يقاتل عنه ويحميه وشاع استعماله مبعنى الّزوجة  كما ويقال 
أيضاً ح���رم اجلامعة وحرمي البيت وح���رمي البئر، واطالق لفظ 
احلرم على املس���جد األقصى بهذا املعنى ال مانع منه شرعاً وهو 

املراد لدى الّناس في اطالقهم واستعمالهم.
جاء في فتاوى الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف في 
اإلمارات:"احل���رم باملعنى الفقهي له أح���كام خاصة تنطبق على 
احل���رم املكي واحلرم املدني ال غيرهما، ولفظ احلرم القدس���ي 
أطل���ق ف���ي الفترة األخيرة عل���ى منطقة املس���جد األقصى وقبة 
الصخ���رة، وال حرج ف���ي ذلك من باب اجملاز، فهو ثاني مس���جد 
بني عل���ى األرض، وأول���ى القبلتني وثالث املس���اجد التي تش���د 
الرح���ال إليها لفضلها، والله أعلم"]انظ���ر: فتوى رقم )11049( 
بعنوان:"تس���مية املس���جد األقص���ى باحل���رم"، منش���ورة عب���ر 

االنترنت، موقع الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف[. 
وق���د ذكر ف���ي ترجمة عدد من العلماء املقدس���يني أنهم تولوا 
مشيخة احلرم القدسي، ومن ذلك ما ورد في كتاب "سلك الدرر 
في أعيان القرن الثاني عش���ر":"عبد الله القدسي: عبد الله بن 

عبد اللطيف بن عبد القادر القدسي ش���يخ احلرم الشريف بها، 
السيد الشريف العالم الفاضل الصالح كان معروفاً بالعلم والعمل 
ت���اركاً للدنيا زاهداً فيها بالكلية عاكف���اً على الطاعة والعبادة له 
ب���اع طويل في علم الدين وفي علم الفلك ولد بالقدس في س���نة 
ثمان وخمسني وألف ونشأ في حجر والده نشأ الصاحلني ودأب 
في طلب العلم وتلقيه ولم يتول نقابة األشراف وكان والده نقيباً 
على األش���راف في القدس وكان صاحب هم���ة عالية وغيرة مع 
خلق حس���ن محباً للفق���راء والضيفان وتولى بعد أبيه مش���يخة 
احلرم القدس���ي" . وف���ي كتاب "عجائب اآلث���ار للجبرتي" :”وال 
يجوز أخذ رخام احلرم القدس���ي"  وهذا يدل على جواز تسمية 
املس���جد األقصى باحلرم مجازاً . ]انظ���ر: فتاوى الهيئة العامة 

للشؤون اإلسالمية واألوقاف،  فتوى رقم )11049([.

�س21: ما هو م�صتقبل امل�صجد الأق�صى؟

اجل���واب: الق���دُس حاِض���َرةُ اخلالف���ِة اإلس���المّية ف���ي آخِر 
َع َر�سول اهلل يَده على  مان، فعن عبد اهلل بِن َحواَلة الأزدّي قال: و�سَ الزَّ
َراأ�ِس��ي اأو َق��اَل: َعَلى َهاَمتي، ثّم َقال:" َيا اب��َن َحوالة؛ اإذا َراأيَت اخللفَة 
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�َس��ة فقد دَنت ال��زلزُل والبلِبل والأموُر الِعظام،  قد َنَزَلت الأر�َض القدَّ
وال�س��اعُة يومئٍذ اأقرُب من الّنا�ض ]من[ يِدي هِذه ِمن راأ�ِس��ك”]رواه اأبو 

داود واأحمد[.

غِم ِمَن امِلَحن التي  س بِقي وَس���َيبقى على الرَّ فهذا البيُت املَقدَّ
َعَصَفت وتَعِصف باملس���لمني حصَن اإلسالِم ومعِقَل اإلميان إلى 
قياِم الّس���اعة، قال )�س��لى اهلل عليه و�س��لم(:"ل َتَزال طائفٌة من اأّمتي 
هم قاِهرين، ل ي�س��ّرهم م��ن ]خاَلفهم[ اإّل ما  عل��ى الّق ظاهري��ن لعدوِّ
اأ�سابهم ِمن لأَواء حتى ياأتَيهم اأمُر اهلل وُهم كَذلك"، قالوا: يا ر�سوَل اهلل، 

واأيَن ُهم؟ قاَل: "ِبَبيِت القِد�ض واأكَناِف بيِت القِد�ض" ]رواه اأحمد[.

مت حبمد اهلل )تعاىل( وتوفيقه

5مجادى اآلخرة1435هـ املوافق2014/4/5م
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