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د. جنوى بدر محمد قراقيشحكم زيارة املسجد األقصى حتت مظّلة االحتالل

ملخص: 
اختلف العلماء املعا�رصون يف م�صاألة زيارة امل�صجد الأق�صى 
امل�صجد  زيارة  جواز  يرى  من  فمنهم  اإ�رصائيلية،  بتاأ�صرية  املبارك 
الأ�صياء  يف  الأ�صل  لأن  الحتالل؛  وجود  من  الّرغم  على  الأق�صى 
الإباحة اإىل اأن يرد دليل على حترميها، وا�صتناداً اإىل ن�صو�ص �رصعّية 
عديدة تبّي ف�صل زيارة امل�صجد الأق�صى وم�رصوعّيتها. ومنهم من 
بناًء على  الّزيارة، فحّرمها  اإليها هذه  توؤّدي  اّلتي  املف�صدة  اإىل  نظر 
املفا�صد  )درء  الفقهاء:  عند  املعلومة  للقاعدة  واإعماًل  الّذريعة،  �صّد 
اأوىل من جلب امل�صالح( فاإذا تعار�صت مف�صدة مع م�صلحة ُقّدم درء 
املف�صدة غالبًا. واإّن زيارة امل�صجد الأق�صى حتت مظّلة الحتالل فيها 
مف�صدة وهي : اإثبات �صيادة الحتالل على اأر�ص الأق�صى وفل�صطي، 

وملا فيها من الّتطبيع مع اليهود، وهذا هو حمور بحثي.
كلمات مفتاحّية: حكم، زيارة، امل�صجد الأق�صى، مظّلة الحتالل

The Ruling on Visiting Al-Aqsa Mosque under Oc-
cupation

The contemporary scholars differed regarding 
the issue of visiting Al-Aqsa Mosque using an Israeli 
visa. Some of them believe that it is permissible to 
visit the Al-Aqsa Mosque despite the existence of the 
occupation; because the ruling is in the permission 
of thing until evidence of its prohibition is found. 
While some of them look at the corruption that results 
from this visit, making it as an excuse for prohibiting 
the visit in accordance with the rule known to the 
scholars, which is (avoiding the evils and corruption 
is a priority before fulfilling interests). Thus, the visit 
to Al-Aqsa Mosque will validate the sovereignty of the 
occupation on Palestine, and normalization with the 
Jewish nation, and this is the focus of this research.

Keywords: The Ruling, Visiting, Al-Aqsa Mosque, 

under Occupation

املقّدمة

الة وال�ّصالم على ر�صول اهلل، لقد  احلمد هلل رّب العاملي وال�صّ
املبارك  الأق�صى  امل�صجد  زيارة  حول  الفتوى  وتعّددت  احلوار  كُث 
ومنهم  موؤّيد  فمنهم  اإ�رصائيلّية،  بتاأ�صرية  الحتالل  مظّلة  حتت 
ناحية  من  املعا�رصة  الّنازلة  هذه  يف  القول  ولتجلية  معار�ص، 
الأق�صى املبارك بتاأ�صرية  اأّن زيارة امل�صجد  �رصعّية، لبّد من بيان 
فهي  فقهّي،  تاأ�صيل  اإىل  حتتاج  معا�رصة؛  فقهّية  نازلة  �صهيونّية 
ة من الكتاب وال�صّنة، لذلك  م�صاألة فقهّية مل يرد فيها ن�صو�ص خا�صّ

كان هذا البحث لتو�صيح احلكم ال�رصعّي يف هذه الّنازلة. 

أهمّية البحث
تكمن اأهمّية البحث يف حاجة الّنا�ص اإىل معرفة احلكم ال�رصعّي 
اأّن امل�صجد  ة  لزيارة امل�صجد الأق�صى حتت مظّلة الحتالل، وبخا�صّ
الأق�صى هو ثاين م�صجد و�صع يف الأر�ص، وهو اأّول القبلتي وثالث 

امل�صاجد اّلتي ت�صّد الّرحال اإليها.

أهداف البحث
يهدف هذ� �لبحث �إىل:

واأّن  ♦ وال�ّصّنة،  القراآن  يف  الأق�صى  امل�صجد  اأهمّية  تاأكيد 
الأق�صى جزء من عقيدة امل�صلمي. 

دون  ♦ الأق�صى  امل�صجد  زيارة  حكم  يف  الفقهاء  اآراء  طرح 
احتالل.
حتت  ♦ زيارته  من  حتّقق  قد  اّلتي  واملفا�صد  امل�صالح  ذكر 

الأوىل  من  املفا�صد  مع  امل�صالح  تعار�صت  واإن  الحتالل،  مظّلة 
بالتقدمي؟
تو�صيح حقيقة الّتطبيع وحكمه واأثره على حكم الّزيارة،  ♦

وهل الزيارة له حتت مظلة الحتالل يق�صد بها التطبيع مع العدو؟
امل�صجد  ♦ زيارة  حكم  يف  املعا�رصين  الفقهاء  اآراء  طرح 

الأق�صى حتت مظّلة الحتالل 
مظّلة  ♦ حتت  الأق�صى  امل�صجد  لزيارة  املوؤّيدين  اآراء  طرح 

الحتالل واأدّلتهم.
طرح اآراء املعار�صي لزيارة امل�صجد الأق�صى حتت مظّلة  ♦

الحتالل واأدّلتهم
الّتاأكيد بعدم ورود دليل قطعّي على ا�صتحباب زيارته اأو  ♦

حترميها حتت مظّلة الحتالل.

منهج البحث
يف  وال�صتقرائي  والو�صفّي  ال�صتنباطّي  املنهج  ا�صتخدام 
درا�صة الأدّلة الّنقلّية والعقلّية، واملقارنة بي الأدّلة وحتليل وجهات 

ة بالأدّلة العقلّية. الّنظر اخلا�صّ

الّدراسات الّسابقة
واإّنا  الفقهّية،  امل�صاألة  هذه  تناولت  اأبحاثًا  اأو  كتبًا  اأجد  مل 
اأو  الفقهاء  اأدّلة  طرح  دون  الإنرتنت  عرب  املقالت  بع�ص  وجدت 

مناق�صتها اأو الرّتجيح بي الأدّلة.

خّطة البحث :
املبحث الأّول: ف�صائل امل�صجد الأق�صى ♦
املطلب الأّول: ف�صائل امل�صجد الأق�صى يف القراآن. �
املطلب الّثاين: ف�صائل امل�صجد الأق�صى يف ال�ّصّنة. �
املبحث الّثاين: مقا�صد زيارة امل�صجد الأق�صى. ♦
املطلب الأّول: املق�صد الّتعّبدّي �
املطلب الّثاين: مق�صد �صلة الّرحم والّتاآزر. �
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املطلب الّثالث: مق�صد الّدعم املادّي واملعنوّي للّزيارة. �
املطلب الّرابع: املق�صد الجتماعّي الإن�صايّن. �
املبحث الّثالث: حكم زيارة امل�صجد الأق�صى واأثر الحتالل  ♦

على احلكم 
املطلب الأّول: حكم زيارة امل�صجد الأق�صى دون احتالل �
املطلب الّثاين: الّتطبيع مع العدّو حقيقته وحكمه �
املطلب الّثالث: حكم زيارة امل�صجد الأق�صى بعد الحتالل �
اخلامتة ♦

املبحث األّول: فضائل املسجد األقصى

املطلب األّول: فضائل املسجد األقصى يف القرآن الكريم

�لأق�صى  �مل�صجد  ف�صل  على  تدّل  كثرية  قر�آنية  �آيات  وردت 
منها:

�مْلَ�ْصِجِد  َن  مِّ َلْيالً  ِبَعْبِدِه  �أَ�ْسَى  ِذي  �لَّ تعاىل: {�ُصْبَحاَن  قوله 
ُه  َيُه ِمْن �آَياِتَنا �إِنَّ ِذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِ َر�ِم �إِىَل �مْلَ�ْصِجِد �لأَْق�َصى �لَّ �ْلَ
ري} ]الإ�رصاء:1[ يف هذه املعجزة اخلارقة تتجّلى  ِميُع �لَب�صِ ُهَو �ل�صَّ
مكانة القد�ص، قبلة امل�صلمي الأوىل، م�رصى الّر�صول -�صّلى اهلل عليه 
اآيات  العلى؛ لريى هنالك من  ال�ّصماوات  اإىل  املعراج،  و�صّلم-ومنها 

رّبه الكربى. )1(
يقول بع�ص املف�رّصين )القرطبّي وال�ّصوكايّن وابن كثري(: )اإىل 
امل�صجد الأق�صى )�صّمي الأق�صى لُبعد ما بينه وبي امل�صجد احلرام، 
وكان اأبعد م�صجد عن اأهل مّكة يف الأر�ص ُيعّظم بالّزيارة، ثّم قال: 
»اّلذي باركنا حوله( قيل بالّثمار ومبجاري الأنهار، وقال ابن كثري: 

احلي(، وبهذا جعله مقّد�صًا.)2(  »مبن دفن حوله من الأنبياء وال�صّ
امل�صجد  اإىل  احلرام  امل�صجد  من  )والّرحلة  قطب:  �صّيد  وقال 
الأق�صى، رحلة خمتارة من اللطيف اخلبري، تربط بي عقائد التوحيد 
حمّمد  ال�ّصالم-اإىل  -عليهما  واإ�صماعيل  اإبراهيم  لدن  من  الكربى، 
-�صّلى اهلل عليه و�صّلم-خامت الّنبيي، وتربط بي الأماكن املقّد�صة 
لر�صالت الّتوحيد جميعًا، وكاأّنا اأريد بهذه الّرحلة العجيبة: الإعالن 

الأخري لوراثة الّر�صول ملقّد�صات الّر�صل قبله()3(.

املطلب الثّاني: فضائل املسجد األقصى يف الّسّنة الّنبوّية املشّرفة

للم�صجد �لأق�صى مكانة عظيمة وردت يف �أحاديث �لرّ�صول�
�صلّى �هلل عليه و�صلّم�منها:

عن اأبي ذّر -ر�صي اهلل عنه- قال: تذاكرنا – ونحن عند . 1
ر�صول اهلل �صّلى اهلل عليه و�صّلم اأّيهما اأف�صل م�صجد ر�صول اهلل -�صّلى 
و�صّلم-:  عليه  اهلل  -�صّلى  فقال  املقد�ص؟  بيت  اأم  و�صّلم-  عليه  اهلل 
لَّى  �صَ ُ َم املمْ َلَواٍت ِفيِه، َوَلِنعمْ َبِع �صَ رمْ ُل ِمنمْ اأَ �صَ ِجِدي َهَذا اأَفمْ اَلٌة يِف َم�صمْ )�صَ
�ِص، َحيمُْث  أَرمْ ُل �َصَطِن)4( َفَر�ِصِه ِمَن المْ ُجِل ِمثمْ ُهَو، َوَلُيو�ِصَكنَّ اأَنمْ َيُكوَن ِللرَّ
 ٌ )َخريمْ َقاَل:  اأَومْ   - َجِميًعا(  َيا  نمْ الدُّ ِمَن  َلُه   ٌ َخريمْ ِد�ِص  قمْ َ املمْ َت  َبيمْ ُه  ِمنمْ َيَرى 
ُل  �صَ ِجِدي َهَذا ، اأَفمْ اَلٌة يِف َم�صمْ َيا َوَما ِفيَها( )5(ويف رواية )�صَ نمْ ِمَن الدُّ
 ، �رَصِ  نمْ َ َواملمْ �رَصِ  حمْ َ املمْ �ِص  اأَرمْ يِف  لَّى  �صَ ُ املمْ َم  َوَلِنعمْ ِفيِه،  َلَواٍت  �صَ َبِع  اأَرمْ ِمنمْ 
ُث  َحيمْ ُجِل  الرَّ �ُص  َقومْ َقاَل:  اأَومْ   ، ٍط  �َصومْ ُد  َلَقيمْ َزَماٌن،  ا�ِص  النَّ َعَلى  َوَلَياأِتَيَّ 

َيا َجِميًعا()6( نمْ ِه ِمَن الدُّ ٌ َلُه ، اأَومْ اأََحبُّ اإَِليمْ ِد�ِص ، َخريمْ قمْ َ َت املمْ ُه َبيمْ َيَرى ِمنمْ

املبحث الثاني: مقاصد زيارة املسجد األقصى.
اإّنا جاءت ل�صتجالب م�صالح العباد  اإّن ال�رّصيعة الإ�صالمّية 
القد�ص  مدينة  يف  الأق�صى  امل�صجد  زيارة  واإّن  والآجل،  العاجل  يف 
من  بّد  ول  تقّدر،  مل  كثرية  وم�صالح  �رصعّية  مقا�صد  لها  املحتّلة 
بيان  مع  اجتماعّية،  اأم  اإن�صانّية  اأم  تعّبدّية  اأكانت  �صواء  مراعاتها 
الّزيارات  وبي  الّتطبيعّية  والّزيارات  الّتطبيع  بي  الكبري  الفرق 

الرّبانّية ذات املق�صد الرّبايّن. وتتمثل هذه املقا�صد فيما ياأتي:

املطلب األّول: املقصد الّتعّبدّي

اإّن زيارة بيت املقد�ص وامل�صجد الأق�صى يجب اأن ينظر اإليها 
وجّل  عّز  اهلل  لأّن  تعاىل،  هلل  والّتقّرب  والّتعّبد  العبادة  منطلق  من 
اإّل من هذا الباب {�ّلذي  ما تكّلم عن هذا املكان يف القراآن الكرمي 
باركنا حوله}، والّنبّي- �صّلى اهلل عليه و�صّلم- مل يتحّدث عنه اإّل 
الة فيه  من مق�صد العبادة نف�صه اأي�صًا من �صّد الّرحال اإليه واأجر ال�صّ

واملرابطة فيه:
 قال تعاىل:{َو�إِْذ ُقْلَنا �ْدُخلُو� َهِذه �ْلَقْرَية َفُكلُو� ِمْنَها َحْيُث . 1

َلُكْم َخَطاَياُكْم  ة نغفْر  د� َوُقوُلو� ِحطَّ �ْلَباَب �ُصجَّ َو�ْدُخلُو�  �ِصْئُتْم َرَغد� 
َو�َصَنِزيُد �مْلُْح�ِصِننَي}[ �صورة البقرة: 58 ا ] كما قال الإمام الّطربّي 

يف تف�صري قوله تعاىل: {قولو� حّطة} يحّط عنكم خطاياكم.)7(
القد�ص فاأجاب:  ابن تيمية عن زيارة  الإ�صالم  وقد �صئل �صيخ 
اأو  القراءة،  اأو  الة فيه والعتكاف،  اإىل بيت املقد�ص لل�صّ ال�ّصفر  )اأّما 

الّذكر، اأو الّدعاء فم�رصوع م�صتحّب باّتفاق علماء امل�صلمي()8(
عنه- . 2 اهلل  ر�صي  هريرة-  اأبي  عن  حيحي  ال�صّ يف  ثبت 

اإِىَل  اإِلَّ  اأّنه قال: )َل ُت�َصدُّ الرَِّحاُل  عن الّنبّي- �صّلى اهلل عليه و�صّلم- 
ِه َو�َصلََّم،  لَّى اهلُل َعَليمْ �ُصوِل �صَ ِجِد الرَّ ِجِد احَلَراِم، َوَم�صمْ َثاَلَثِة َم�َصاِجَد: امَل�صمْ

ى()9( �صَ ِجِد الأَقمْ َوَم�صمْ
وعن عبد اهلل بن عمر- ر�صي اهلل عنهما- اأّنه قال �صمعت . 3

ُن َداُوَد  َماُن ابمْ ا َفَرَغ �ُصَليمْ ر�صول اهلل -�صلى اهلل عليه و�صلم يقول : )مَلَّ
اِدُف  ًما ُي�صَ َ َثاَلًثا: ُحكمْ َل اهللَّ ِد�ِص �َصاأَ قمْ َ ِت املمْ عليهما ال�صالم ِمنمْ ِبَناِء َبيمْ
ِجَد اأََحٌد َل  �صمْ َ ِدِه، َواأَلَّ َياأمِْتَي َهَذا املمْ َبِغي َلأََحٍد ِمنمْ َبعمْ َمُه، َوُملمًْكا َل َينمْ ُحكمْ
ِبيُّ  ُه( َفَقاَل النَّ ُه اأُمُّ ِم َوَلَدتمْ اَلَة ِفيِه اإِلَّ َخَرَج ِمنمْ ُذُنوِبِه َكَيومْ ُيِريُد اإِلَّ ال�صَّ
ُجو اأَنمْ َيُكوَن  ِطَيُهَما َواأَرمْ َنَتاِن َفَقدمْ اأُعمْ ا اثمْ ِه َو�َصلََّم -: َ)مَّ ُ َعَليمْ لَّى اهللَّ - �صَ
ياأتي  ابن عمر- ر�صي اهلل عنه-  اِلَثَة()10(؛ ولهذا كان  الثَّ ِطَي  اأُعمْ َقدمْ 
اإليه في�صّلي فيه ول ي�رصب فيه ماء لت�صيبه دعوة �صليمان لقوله:)ل 
)فاإّن هذا  تيمية:  ابن  الإ�صالم  �صيخ  قال  فيه(، وقد  الة  ال�صّ اإّل  يريد 
اإليه، ول ياأتيه لغر�ص دنيوّي ول  ال�ّصفر  الّنّية يف  اإخال�ص  يقت�صي 

بدعة()11(. 

املطلب الثّاني: مقصد صلة الّرحم والتّآزر

يف  للم�صلم  الأبقى  هي  الأقارب  بي  والّتوا�صل  الّرحم  �صلة 
اهلل  اأبو هريرة -ر�صي  فقد روى  الّدنيا وفيه اخلري لآخرته،  احلياة 
�َصَط َلُه  ُه اأَنمْ ُيبمْ عنه- عن ر�صول اهلل- �صّلى اهلل عليه و�صّلم-:)َمنمْ �رَصَّ

لمْ َرِحَمُه( )12(. �َصاأَ َلُه يِف اأََثِرِه َفلمَْي�صِ ِقِه اأَومْ ُينمْ يِف ِرزمْ
وعن اأبي هريرة- ر�صي اهلل عنه- قال: قال ر�صول اهلل -�صّلى 
َحاَمُكممْ َفاإِنَّ  اأَرمْ ُلوَن ِبِه  �َصاِبُكممْ َما َت�صِ اأَنمْ اهلل عليه و�صّلم-: )َتَعلَُّموا ِمنمْ 

أََثِر()13(. �َصاأٌَة يِف المْ اِل َمنمْ َ اٌة يِف املمْ َ ِل َمثمْ أَهمْ ٌة يِف المْ بَّ ِحِم حَمَ َلَة الرَّ �صِ
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اأن يبارك اهلل  الّزيادة)14(، واملق�صود بالّزيادة  واملن�صاأة هي 
تعاىل يف عمر الإن�صان الوا�صل ويهبه قّوة يف اجل�صم ورجاحة يف 

العقل، وم�صاء يف العزمية فتكون حياته حافلة بجالئل الأعمال. 

املطلب الثّالث: مقصد الّدعم املادّي واملعنوّي

لقد اأوىل الإ�صالم املال اهتمامًا وا�صحًا ل يخفى على عاقل، 
َفَهاَء  فاعتربه القراآن قوام احلياة الّدنيا، قال تعاىل: {َوَل ُتوؤُْتو� �ل�صُّ

ُ َلُكْم ِقَياًما.... } )الن�صاء:5(  ِتي َجَعَل �هللَّ �أَْمَو�َلُكُم �لَّ
ومل يقت�رص اهتمام الإ�صالم باملال على اعتباره ع�صب احلياة 
اأركان الإ�صالم من خالل  وقوامها فح�صب، بل جعل املال ركنا من 
اإىل املال  اإقامته  الّزكاة، واجلهاد يف �صبيل اهلل يحتاج يف  فري�صة 
تفتقر  والواجبات  الفرائ�ص  من  كثري  وهكذا  والعتاد،  العّدة  لتاأمي 
اإىل وجود املال لإقامتها واأدائها حّق الأداء، الأمر اّلذي يوؤّكد اأهّمّية 
املال وحمورّيته يف الإ�صالم، وقد وردت اأحاديث نبوّية كثرية حت�ّص 

دقة منها: على الإنفاق وال�صّ
عن ثوبان -ر�صي اهلل عنه- قال: قال ر�صول اهلل -�صّلى . 1

َعَلى  ِفُقُه  ُينمْ ِديَناٌر  ُجُل،  الرَّ ِفُقُه  ُينمْ ِديَناٍر  ُل  �صَ )اأَفمْ و�صّلم-:  عليه  اهلل 
ِفُقُه  ِتِه يِف �َصِبيِل اهلِل، َوِديَناٌر ُينمْ ُجُل َعَلى َدابَّ ِفُقُه الرَّ ِعَياِلِه، َوِديَناٌر ُينمْ

َحاِبِه يِف �َصِبيِل اهلِل()15(. َعَلى اأَ�صمْ
 وعن واثلة بن الأ�صقع -ر�صي اهلل تعاىل عنه- قال: قال . 2

ُهممْ  ُزو ِمنمْ ٍت َل َيغمْ ِل َبيمْ ر�صول اهلل- �صّلى اهلل عليه و�صّلم-: )َما ِمنمْ اأَهمْ
اأَومْ  َوِرِق،  المْ ِمَن  ِدُلَها  َيعمْ َما  ومْ  اأَ باإبَرٍة،  اأَِو  ِب�ِصلمٍْك،  َغاِزًيا  ُز  ُيَجهِّ اأَِو  َغاٍز، 

ِقَياَمِة()16(. ِم المْ َل َيومْ ُ ِبَقاِرَعٍة َقبمْ اَبُهُم اهللَّ ، اإِلَّ اأَ�صَ ٍ ِلِه ِبَخريمْ ُلُفُه يِف اأَهمْ َيخمْ
دقة،  ال�صّ ف�صل  على  يدّل  ما  وغريهما  احلديثي  هذين  ففي 
اأنفقها  ما  اأو  واأرحامه،  وعياله  اأهله  على  كانت  ما  دقة  ال�صّ وخري 
فل�صطينّية  اأ�رصة  تكّفل  ملن  فهنيئا  واملرابطي،  املجاهدين  لدعم 
اأو ثّبت املرابطي  اأبناء املجاهدين وال�ّصهداء،  اأو تكّفل  اأٌ�رص معيلها، 
واملرابطات على اأر�ص الأق�صى – بدعمه املايّل لهم – فال �صّك اأّن 

الّدعم املايّل نوع من اأنواع اجلهاد.
تعيد  �صياحّية  حلركة  ما�ّصة  حاجة  يف  القد�ص  اأهل  اأّن  كما 
العدّو املحتّل،  العمل عند  الّتجارّي، وتدفع عنهم بالء  لهم ن�صاطهم 
وتخّفف من معاناتهم يف دفع ال�رّصائب وغريها اّلتي توؤّدي بهم اإىل 
عليه،  يح�صدون  ل  وماّدّي  نف�صّي  �صغط  يف  ال�ّصّكان  فيعي�ص  العجز، 
اأو امل�صالح  اأّن املحافظة على املال من املقا�صد  فقد ذكر الفقهاء 
والعقل  والّنف�ص  الّدين  مثل  لل�رّصيعة،  اخلم�ص  ال�رّصورّية  الكّلّية 
والّن�صل، كما يقول الإمام الغزايّل :)ومق�صود ال�رّصع من اخللق خم�صة 
اأن يحفظ عليهم دينهم ونف�صهم وعقلهم ون�صلهم ومالهم، فكل  وهو 
الأ�صول اخلم�صة فهو م�صلحة وكّل ما يفّوت  ما يت�صّمن حفظ هذه 
اأّن زيارة  �صّك  ، فال  الأ�صول فهو مف�صدة ودفعها م�صلحة()17(  هذه 

امل�صجد الأق�صى حتقق هذا املق�صد املايّل. 

املطلب الّرابع: املقصد االجتماعّي اإلنسانّي

املبتغى  حتّقق  الّظروف  هذه  يف  والأق�صى  القد�ص  زيارة  اإّن 
الإن�صايّن  الّدعم  كذلك  وحتقق  الأق�صى،  وجود  من  الّتعّبدّي 
والجتماعّي لالآلف من �صّكان القد�ص ال�رّصيف، اّلذي حّولهم املحتّل 
الغا�صب اإىل �صجناء يف �صجن كبري ا�صمه القد�ص، لذا يجب فّك العزلة 
اّلتي  للّنف�ص  اإحياء  ففيه  حما�رصاً،  م�صلمًا   )18()371،884( عن 

ا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َو�أُْنَثى  ا�ُس �إِنَّ َها �لنَّ كّرمها اهلل -عّز وجّل- : {َيا �أَيُّ
 َ ِ �أَْتَقاُكْم �إِنَّ �هللَّ َوَجَعْلَناُكْم �ُصُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفو� �إِنَّ �أَْكَرَمُكْم ِعْنَد �هللَّ

َعِليٌم َخِبريٌ}) احلجرات:13(.
حولها  ومن  القد�ص  اأهل  مع  الجتماعّي  والّتوا�صل  فالّتزاور 
يحّقق هذا املق�صد، ويهّون على الإن�صان املقد�صّي معاناته ومقاومته 

للعدّو املحتّل.

املبحث الثّالث: حكم زيارة املسجد األقصى وأثر 
االحتالل على احلكم

املطلب األّول: حكم شّد الّرحال للمسجد األقصى دون االحتالل

)اّتفق علماء امل�صلمي على ا�صتحباب ال�ّصفر اإىل بيت املقد�ص 
القراآن،  وقراءة  والّذكر،  والّدعاء،  الة،  كال�صّ فيه،  امل�رصوعة  للعبادة 
والعتكاف، وا�صتحباب الإحرام باحلّج والعمرة منه()19(. وقد جاء 
َداُوَد  ُن  ابمْ َماُن  �ُصَليمْ َفَرَغ  ا  )مَلَّ �صحيحه:  يف  احلاكم  رواه  حديث  يف 
اِدُف  ًما ُي�صَ َ َثاَلًثا: ُحكمْ َل اهللَّ ِد�ِص �َصاأَ قمْ َ ِت املمْ عليهما ال�صالم ِمنمْ ِبَناِء َبيمْ
ِجَد اأََحٌد َل  �صمْ َ ِدِه، َواأَلَّ َياأمِْتَي َهَذا املمْ َبِغي َلأََحٍد ِمنمْ َبعمْ َمُه، َوُملمًْكا َل َينمْ ُحكمْ
ِبيُّ  ُه( َفَقاَل النَّ ُه اأُمُّ ِم َوَلَدتمْ اَلَة ِفيِه اإِلَّ َخَرَج ِمنمْ ُذُنوِبِه َكَيومْ ُيِريُد اإِلَّ ال�صَّ
ُجو اأَنمْ َيُكوَن  ِطَيُهَما َواأَرمْ َنَتاِن َفَقدمْ اأُعمْ ا اثمْ ِه َو�َصلََّم -: )اأَمَّ ُ َعَليمْ لَّى اهللَّ - �صَ
عنه-ياأتي  اهلل  -ر�صي  عمر  ابن  كان  ولهذا  اِلَثَة()20(.  الثَّ ِطَي  اأُعمْ َقدمْ 
اإليه في�صّلي فيه ول ي�رصب فيه ماًء، لت�صيبه دعوة �صليمان لقوله: 
الة فيه(، فاإّن هذا يقت�صي اإخال�ص الّنّية يف ال�ّصفر  )ل يريد اإل ال�صّ

اإليه، ول ياأتيه لغر�ص دنيوّي ول بدعة)21(.
قبلة  الأّول:  ولأّن  الأنبياء  م�صاجد  :)لكونها  حجر  ابن  وقال 
الّنا�ص واإليه حّجهم، والّثاين قبلة الأمم ال�ّصالفة، والّثالث اأ�ّص�ص على 

التقوى()22(.
اأّنها  مبا  امل�صاجد  هذه  :)تخ�صي�ص  البغوّي  الإمام  وقال 
م�صاجد الأنبياء- �صلوات اهلل عليهم- وقد اأمرنا بالقتداء بهم()23(، 
ُقل  �ْقَتِدْه  َفِبُهَد�ُهُم  �هلّلُ  َهَدى  ِذيَن  �لَّ وتعاىل: {�أُْوَلـِئَك  �صبحانه  قال 
 .]90 ]الأنعام:  ِلْلَعامَلِني}  ِذْكَرى  �إِلَّ  ُهَو  �إِْن  �أَْجًر�  َعَلْيِه  �أَ�ْصاأَُلُكْم  لَّ 
و�صّد  نهي،  اأو  النهي  مبعنى  نفي  الّرحال  ت�صّد  ل  ال�ّصندّي:  وقال 
الّرحال كناية عن ال�ّصفر، واملعنى: ل ينبغي �صّد الّرحال وال�ّصفر من 
بي امل�صاجد اإّل اإىل ثالثة م�صاجد، واأما ال�ّصفر للعلم وزيارة العلماء 
وكذا  املنع،  خرب  يف  داخل  فغري  ذلك  وغري  والّتجارة  احلي  وال�صّ
زيارة امل�صجد الآخر بال �صفر كزيارة م�صجد قباء لأهل املدينة غري 

داخل يف خرب الّنهي.)24(
قال الّطيبّي: )ول ت�صّد الّرحال هو اأبلغ من �رصيح الّنهي، كاأّنه 
لخت�صا�صها  البقاع  هذه  اإىل  بالّزيارة  يق�صد  اأن  ي�صتقيم  ل  قال: 
ت به )والّرحال( باملهملة جمع رحل، هو للبعري كال�رّصج  مبا اخت�صّ
ذكرها  وخرج  لزمه،  لأنه  ال�ّصفر  عن  الّرحال  ب�صّد  وكّنى  للفر�ص، 
الّرواحل  واإّل فال فرق يف ركوب  الغالب يف ركوب امل�صافر،  خمرج 
يف  قوله  عليه  ويدّل  املذكور  املعنى  يف  وامل�صي  واحلمري  واخليل 

بع�ص طرقه )اإّنا ي�صافر()25(.

املطلب الثّاني: الّتطبيع، مفهومه، وحكمه:

قبل ذكر اآراء الفقهاء املعا�رصين يف حكم �صّد الّرحال للم�صجد 
وتاأ�صيله  �لّتطبيع  تعريف  من  لبّد  الحتالل  مظّلة  حتت  الأق�صى 

�ل�ّسعّي، وحكمه:
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واملفعول . 1 مطّبع،  فهو  تطبيعا،  يطّبُع،  طّبع  لغة:  �لّتطبيع 
مطبَّع، وطّبع العالقات بي البلدين : جعلها طبيعّية عادّية.)26(.

مع  العالقة  واأ�صل  معا�رص،  م�صطلح  الّتطبيع  م�صطلح  اإّن 
الكافرين  اأو موالة  اليهود حالّيًا هي عالقة �صلح دائم وم�صاحلة، 

لح لغة وا�صطالحا. احلربّيي، فال بّد بداية من تعريف ال�صّ
الّنزاع . 2 لح لغة: )الّتوفيق(، وا�صطالحًا: )عقد به يرفع  ال�صّ

وتقطع اخل�صومة بي املت�صاحلي برتا�صيهما()27(.
يعني  )الّتطبيع(  لح  ال�صّ اأّن  ن�صتنتج  ال�ّصابق  الّتعريف  من 
و�صياحّية  جتارّية  عالقات  واإقامة  اإ�صالمّية،  اأر�ص  من  متكينهم 
املّتحدة،  الأمم  هيئة  قرارات  وفق  وتاريخّية  وثقافّية  ودبلوما�صّية 

ولي�ص طبق قرارات القراآن وال�صّنة.
الفقهاء:  جمهور  عند  عليه  املّتفق  ال�رّصعّي  لح  ال�صّ ومعنى 
لح مع الكفار اإن دعت امل�صلحة على و�صع احلرب مّدة معلومة  )ال�صّ
اإن كان عقداً لزمًا، اأو مّدة مطلقة اإن كان عقداً جائزاً ممكن الف�صخ 
وامل�صاملة  واملعاهدة  واملهادنة  الهدنة  وي�صّمى  احلاجة،  وقت 

واملوادعة()28(.
ذكر  من  بّد  ل  اليهود  مع  لح  وال�صّ )الّتطبيع(  تعريف  بعد 
ُيعّد  لأّنه  واملاآل،  املفا�صد  باعتبار  وال�ّصنة  القراآن  من  الّتحرمي  اأدّلة 
م�صاحلة مت�صّمنة على تنازلت عقدّية، واإلغاء لأحكام �رصعّية فهذا 

�صلح باطل، ودليل بطالنه:

من القرآن:

أ ِباْلَيْوِم 	. َوَل   ِ ِباهللَّ ُيوؤِْمُنوَن  َل  ِذيَن  �لَّ تعاىل:{َقاِتلُو�  قال 
قِّ ِمَن  َوَر�ُصوُلُه َوَل َيِديُنوَن ِديَن �ْلَ  ُ �ْلآِخِر َوَل ُيَحرُِّموَن َما َحرََّم �هللَّ
اِغرُوَن}  �صَ َوُهْم  َيٍد  َعْن  ْزَيَة  �ْلِ ُيْعُطو�  َحتَّى  �ْلِكَتاَب  �أُوُتو�  ِذيَن  �لَّ

)التوبة :29(
وجه ال�صتدلل: ياأمرنا اهلل �صبحانه مبقاتلة اّلذين ل يوؤمنون 

باهلل ول باليوم الآخر، والّتطبيع مينع تطبيق هذه الآية الكرمية.
ِ 	.أ �هللَّ �َصِبيِل  يِف  ُتَقاِتلُوَن  َل  َلُكْم  تعاىل:{َوَما  قال 

َنا  َربَّ َيُقوُلوَن  ِذيَن  �لَّ َو�ْلِوْلَد�ِن  َو�لنِّ�َصاِء  �لرَِّجاِل  ِمَن  َو�مْلُ�ْصَت�ْصَعِفنَي 
َوِليًّا  َلُدْنَك  ِمْن  َلَنا  َو�ْجَعْل  �أَْهلَُها  اِلِ  �لظَّ �ْلَقْرَيِة  َهِذِه  ِمْن  �أَْخِرْجَنا 

ريً�})الن�صاء:75( َو�ْجَعْل َلَنا ِمْن َلُدْنَك َن�صِ
اأوجب القتال لإنقاذ  اأّن اهلل �صبحانه وتعاىل  وجه ال�صتدلل: 
امل�صلمي، وهذا  امل�صت�صعفي، فكيف ن�صاحلهم �صلحا ميكنهم من 

ما يهدف اإليه الّتطبيع.
ِذيَن َقاَتلُوُكْم يِف �لدِّيِن 	.أ ُ َعِن �لَّ ا َيْنَهاُكُم �هللَّ َ قال تعاىل :{�إِنَّ

َوَمْن  ْوُهْم  َتَولَّ ْن  �أَ �إِْخَر�ِجُكْم  َعَلى  َوَظاَهرُو�  ِدَياِرُكْم  ِمْن  َو�أَْخَرُجوُكْم 
امِلُوَن} )املمتحنة:9( ُهْم َفاأُوَلِئَك ُهُم �لظَّ َيَتَولَّ

اّلذين  اليهود  مبقاتلة  اأمرنا  �صبحانه  اهلل  اأّن  ال�صتدلل:  وجه 
اأخرجونا من ديارنا، فكيف نواليهم ونطّبع معهم؟

من الّسّنة:

الّنبّي-�صّلى اهلل عليه  � عن عائ�صة -ر�صي اهلل عنها-عن 
.)29() ُرَنا َفُهَو َردٌّ ِه اأَممْ �َص َعَليمْ و�صّلم- قال : )َمنمْ َعِمَل َعَماًل َليمْ

لح والّتطبيع مع اليهود مذموم، ولي�ص عليه اأمر الّر�صول  وال�صّ

الأدّلة،  بع�ص  فهذه  له،  خمالف  هو  و�صّلم-بل  عليه  اهلل  -�صّلى 
لح مع اليهود. وغريها كثري تدّل على حرمة الّتطبيع اأو ال�صّ

املطلب الثّالث: حكم شّد الّرحال للمسجد األقصى بعد االحتالل

قبل  املقد�ص  لبيت  الّرحال  �صّد  ا�صتحباب  عن  احلديث  بعد 
الحتالل، ومعنى الّتطبيع مع العدّو وحكمه، ل بّد من ذكر اآراء بع�ص 
الأق�صى  امل�صجد  زيارة  م�صاألة  يف  واختالفهم  املعا�رصين  الفقهاء 
الّزيارة نوع من  اإ�رصائيلّية-فهل  بتاأ�صرية  اأي  الحتالل  حتت مظّلة 
اأنواع الّتطبيع مع العدّو، اأم اأّنها حتّقق مق�صداً من مقا�صد ال�رّصيعة 
اّلتي ذكرها الباحث، اأم اأّنها تعتمد على نّية الّزائر لبيت املقد�ص اإن 

كان قا�صداً بزيارته الّتطبيع مع العدّو ودعمه اأم ل ؟
الفقهاء املعا�رصون يف حكم زيارة امل�صجد الأق�صى  اختلف 
يق�صي  اأحدهما  قولي؛  اإىل  اإ�رصائيلّية  بتاأ�صرية  فل�صطي  خارج  من 
مع  القولي  هذين  تف�صيل  يلي  وفيما  باجلواز،  والّثاين  بالّتحرمي، 

بيان الأدّلة. 

أّوال: الّرأي األّول 

ويرى اأ�صحابه حرمة �صّد الّرحال للم�صجد الأق�صى وهم:)هيئة 
في�صل  وال�ّصيخ  القر�صاوي،  يو�صف  ود.  باخلارج  فل�صطي  علماء 
�صبري،  لالإفتاء-د.  الأوربي  املجل�ص  يف  القر�صاوي  مولوي-نائب 

والبيانوين(:
و��صتدلو� من �ملعقول:

اإّن اأخذ تاأ�صرية اإ�رصائيلّية تعني �صمنّيا العرتاف ب�صلطة دولة 
الحتالل وهذا تفريٌط يف عروبة القد�ص، وهذا اأمر من احلرمة مبكان، 
واعرتاف يت�صّمن قبوًل �رصيحًا بالحتالل لالأر�ص اّلتي باركها اهلل. 
والقبول بذلك حرام بال خالف، واإّن هذه الّزيارة تعّد لونًا من األوان 
الّتطبيع مع املحتّل، فقد ذكر القر�صاوي راأيه يف هذا الأمر قائاًل: )اإّن 
الإ�رصائيلّي املحتّل،  العدّو  اقت�صاد  الّزيارات تقّوي دعائم  مثل هذه 
من  يربحون  مبا  العدوان،  ا�صتمرار  على  قدرة  الإ�رصائيلّيي  ومتنح 
تقّدر  ل  معنوّية  واأخرى  مادّية،  مكا�صب  من  يجنونه  وما  ورائه، 
مبال، موؤّكدا )هذا لون من الّتعاون معهم، وهو تعاون حمّرم يقيًنًا، 
الأعداء  مع  الّتعامل  :)اإّن  وقال  والعدوان(  الإثم  على  تعاون  لأّنه 
املغت�صبي ا�صتقباًل لهم يف ديارنا، و�صفًرا اإليهم يف ديارهم، يك�رص 
ردم  على  الّزمن-  -مب�صّي  ويعمل  وبينهم،  بيننا  الّنف�صّي  احلاجز 
الفجوة اّلتي حفرها الغت�صاب والعدوان(، م�صيفًا: )اأّنهم ل يكتفون 
اليوم بالّتطبيع القت�صادّي، واأّنهم ي�صعون اإىل الّتطبيع الجتماعّي 
اختالط  اأّن  القر�صاوي  وراأى  خطًرا(،  اأ�صّد  وهو  والّدينّي  والّثقايّف 
معه  يحمل  ول �رصط،  قيد  بغري  بهم،  واختالطنا  بنا،  الّنا�ص  هوؤلء 
اأ�رصاراً خطرية بنا، وتهديداً ملجتمعاتنا العربّية والإ�صالمّية، بن�رص 
�صناعتها،  واأتقنوا  عليها،  رّبوا  اّلتي  والإباحّية  والّرذيلة  الف�صاد 
واإدارة فنونها، لهذا كان �صّد الّذرائع اإىل هذا الف�صاد املتوّقع فري�صة 
و�رصورة: فري�صة يوجبها الّدين، و�رصورة يحّتمها الواقع، واأ�صاف: 
اإّنه يف �صوء هذه العتبارات نرى اأّن ال�ّصفر اأو ال�ّصياحة اإىل دولة العدّو 
هيويّن -لغري اأبناء فل�صطي- حرام �رصًعا، ولو كان ذلك بق�صد  ال�صّ
اأو زيارة امل�صجد الأق�صى، فما كّلف  الّدينّية(  ما ي�صّمونه )ال�ّصياحة 
اهلل امل�صلم اأن يزور هذا امل�صجد، وهو اأ�صري حتت نري دولة يهود، ويف 
حرا�صة حراب بني �صهيون، بل اّلذي ُكِلّف امل�صلمون به هو حتريره 

واإنقاذه من اأيديهم، واإعادته وما حوله حتت الّراية الإ�صالمّية(. )30(
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تريد  اإ�رصائيل  )اإّن  بقوله:  مولوي  في�صل  ال�ّصيخ  اأّيده  وقد 
اّلتي  الأ�صباب  جملة  ومن  لفل�صطي،  باحتاللها  العامل  ُتقنع  اأن 
الأق�صى.  الة يف امل�صجد  ال�صّ اأّنها ل متنع امل�صلمي من  ت�صتعملها، 
امل�صجد  يف  الة  ال�صّ اإّل  فل�صطي  يف  حّق  لهم  لي�ص  امل�صلمي  وكاأّن 
الة  الأق�صى، وهذا ما تكفله اإ�رصائيل، واإّن الّذهاب اإىل فل�صطي لل�صّ
يف امل�صجد الأق�صى، ي�صاعد اإ�رصائيل يف هذا املجال، ويوؤّكد للعامل اأّن 
الة يف الأق�صى،  امل�صلمي ل �صاأن لهم بفل�صطي اإذا �ُصمح لهم بال�صّ
هيويّن، وتخّليًا عن حّق ال�صعب  مثل هذا الأمر ُيعترب دعمًا لالإعالم ال�صّ

الفل�صطينّي يف اأر�صه، وهو بذلك حرام اأي�صًا.( )31(
العلماء  ذكره  ملا  تاأكيداً  اخلارج  يف  فل�صطي  علماء  وذكر 
وقف  اأر�ص  هي  الأق�صى  امل�صجد  فيها  مبا  القد�ص  )اإّن  ال�ّصابقون: 
املرتّتب  ال�رّصعّي  واحلكم  يهود،  من  اهلل  اأعداء  احتّلها  قد  اإ�صالمّي، 
على ذلك هو وجوب حتريرها من دن�صهم، وهذا فر�ص عي على كّل 
اأبناء فل�صطي، وفر�ص كفاية على من يليهم من امل�صلمي، واإذا كان 
فل�صطي،  لتحرير  املبا�رص  باجلهاد  القيام  ي�صتطيعون  ل  امل�صلمون 
ب�صبب منع حّكامهم لهم واإغالق احلدود اأمامهم نتيجة ولء احلكام 

لأعداء هذه الأّمة، فاإّن للجهاد اأوجهًا اأخرى من بينها( :
أ  المتناع عن زيارة امل�صجد الأق�صى، اأو ال�ّصفر اإليه، �صواء 	.

من الّدول اّلتي وقعت معاهدات �صالم مع يهود، اأم من الّدول اّلتي مل 
توّقع، فمعاهدات ال�ّصالم هذه ل يقّرها ال�رّصع ول يعرتف بها.

هيوين الغا�صب على كاّفة الأ�صعدة، 	.أ  مقاطعة الكيان ال�صّ
ويف كّل املجالت ال�ّصيا�صّية، والجتماعّية، والّثقافّية، والقت�صادّية. 
تقدمي  يعني  املجالت  هذه  يف  العدّو  مع  الّتوا�صل  لأّن  وغريها؛   .

الّدعم املاّدّي واملعنوّي له ملوا�صلة عدوانه على الأّمة ومقّد�صاتها.
وزيارتهم 	.أ العامل،  بالد  �صائر  من  امل�صلمي  �صياحة  اإّن   

للم�صجد الأق�صى املبارك، ت�صتغّل من قبل يهود يف ترويج اأحّقّيتهم 
يف اإبقاء القد�ص حتت �صيادتهم، وذلك �صمن الّدعاء باأّنها عا�صمتهم 
الأبدّية، وذلك عن طريق ت�صويق زيارات امل�صلمي لالأق�صى، على اأّنها 
تندرج �صمن حّرّية العبادة والّت�صامح الّدينّي، وبذا ُيظهر اليهود اأمام 
القد�ص  بدخول  للم�صلمي  �صماحهم  يف  دميقراطّيتهم  مدى  العامل 
للقد�ص  امل�صلمي  زيارة  فاإّن  ثانية  ناحية  ومن  فيها،  والعبادة 
ت�صتوجب احل�صول على اإذن من اليهود، ويف هذا اإعالء لهم، ورفعًة 
ل�صاأنهم، واعرتاف باأحقّيتهم يف ال�ّصيطرة على القد�ص، وكذلك ميكن 
اأن تتاح الفر�صة ب�صكل اأكرب لخرتاق الّدول الإ�صالمّية من قبل يهود 
العمالة  وحل  يف  واإ�صقاطهم  امل�صلمي،  من  الّزائرين  ا�صطياد  عرب 
ب�صبب  جّيداً  فل�صطي  اأهل  نحن  نعرفه  وهذا  الأعداء،  مع  والّتعاون 
ومعرفتنا  به،  املبا�رص  واحتكاكنا  العدو،  هذا  مع  الّطويل  �رصاعنا 

احلقيقّية لطبيعته. 
فيما يخ�ّص امل�صلمي الفل�صطينّيي، فاإّن من الواجب عليهم 	.أ

�صبيال،  ذلك  اإىل  ا�صتطاعوا  ما  املبارك  الأق�صى  امل�صجد  اإىل  الّتوجه 
خ�صو�صًا يف هذا الوقت اّلذي يتعّر�ص فيه امل�صجد الأق�صى للخطر 
من قبل اأعداء اهلل يهود عرب املحاولت املتكّررة لهدمه، واحلفريات 
من حتت اأركانه، ومنع امل�صلمي من الو�صول اإليه للعبادة، وهذا يف 

حّد ذاته نوع من اأنواع اجلهاد.
الة فيه حتّرم على  ويف اخلتام نقول باأّن زيارة الأق�صى لل�صّ
امل�صلمي من غري الفل�صطينّيي، اإذا جاءوا قا�صدين تلك الّزيارة، اأّما 

اإذا جاء �صخ�ص من امل�صلمي لزيارة اأقاربه، اأو اأ�صهاره يف فل�صطي، 
لهذه  يكون  اأن  دون  فيه،  الة  لل�صّ الأق�صى  للم�صجد  ا�صطحبوه  ثم 
الّزيارة اأّي مغزى �صيا�صّي اأو ثقايّف، اأو ما �صابه، فاإّننا ل نرى باأ�صًا 

يف ذلك()32(.
مع  تطبيٍع  على  تنطوي  الّزيارة  كانت  )فاإذا  �صبري:  ويقول 
هيويّن، واإقراٍر له على احتالل القد�ص وامل�صجد الأق�صى  الحتالل ال�صّ
الّزائر ل  اإذا كان  ة  الّزيارة، وبخا�صّ تلك  فل�صطي، فال جتوز  وباقي 
ة من دولة الحتالل  بتاأ�صرية خا�صّ اإّل  والقد�ص  اإىل فل�صطي  يدخل 
خارج  يف  �صفاراتها  اإحدى  من  املحتّلة، اأو  الأر�ص  يف  هيويّن  ال�صّ
غريه  اأو  البالد  كاّفة  يف  املقيم  للم�صلم  يجوز  فال  املحتّلة،  الأر�ص 
احل�صول على تاأ�صرية بق�صد زيارة امل�صجد الأق�صى والقد�ص. اأّما اإذا 
هيويّن، كاأن  ال�صّ العدّو  الّزيارة ل تنطوي على تطبيع مع  كانت تلك 
�صهيونية  هوّية  اأو  �صهيويّن،  �صفر  جواز  حامال  الّزائر  يكون 
 )1948( عام  قبل  املحتّلة  املناطق  يف  يقيم  اّلذي  كالفل�صطينّي 
ول يزال، والفل�صطينّي اّلذي يقيم يف اخلارج، ولكّنه خرج للعمل يف 
اخلارج، وهو يحمل اإذن خروٍج ودخوٍل م�صبٍق؛ فيجوز لهوؤلء الّذهاب 

الة فيه.( )33( لزيارة القد�ص وامل�صجد الأق�صى وال�صّ
بن  الّدين  حميي  القا�صي،  العامل  موقف  نذكر  اأن  وجميل 
الة يف امل�صجد الأق�صى، وهو حتت  الّزكّي عندما دعي للخطبة وال�صّ
ليبّي قبل اأن يحّرر بقليل، فقال: )ل، واهلل ل اأخطب ول  الحتالل ال�صّ

ليبّيي( )34( اأ�صّلي يف امل�صجد الأق�صى قبل اأن نحّرره من اأيدي ال�صّ

مناقشة أصحاب الّرأي األّول

ذكر ال�ّصيخ اأكتو�صني ال�ّصنقيطّي رّدا على املانعي بقوله: )قلنا 
اإّن حكم زيارة امل�صجد الأق�صى م�صتحّب، وهذا هو الأ�صل ول يجوز 
اّلذي  املعار�ص  بوجود  اإّل  اآخر  حكم  اإىل  الأ�صل  حكم  عن  النتقال 
من  معار�صا  ميلك  ل  الّزيارة  من  فاملانع  الّنقلة،  هذه  على  يقّوي 
كتاب اأو �صّنة اأو اإجماع اأو قيا�ص، اإذ اإّن دليله اّلذي يعار�ص به هذا 
الأ�صل هو اأّن هذه الّزيارة توؤّدي اإىل الّتطبيع مع العدّو املحتّل، وهذا 
ل  ال�صت�صالح  قبيل  من  باأّنه  ت�صنيفه  �صّح-ميكن  –اإن  ال�صتدلل 
غري، وعليه: فهل ي�صّلم بكون املنع من الّزيارة م�صلحة راجحة؟ وهل 
هذه امل�صلحة قد اعتربها ال�ّصارع اأم ل؟ واإن مل يعتربها فهل هي من 
قبل املر�صلة اّلتي مل ي�صهد لها ال�ّصارع باعتبار اأو اإلغاء، اأم من قبيل 

ما األغاه ال�ّصارع مع علمه به(؟)35( 
من  جزء  الأق�صى  زيارة  حترمي  فتوى   - البوطي:  وقال 
عليه  اهلل  اهلل- �صّلى  ر�صول  قال  ملاذا  هيويّن-:)اإذاً  ال�صّ الفكر 
ِفيه()36(  لُّوا  َف�صَ ُتوُه  )ائمْ الأق�صى:   امل�صجد  عن  و�صّلم-  متحّدثًا 
الإمرباطورّية  احتالل  حتت  يرزح  اآنذاك  الأق�صى  امل�صجد  كان  وقد 
الّرومانّية كما تعلمون. ولقد توّجه كثري من اأ�صحاب ر�صول اهلل يف 
عهد اأبي بكر ويف عهد عمر قبل الفتح، اإىل امل�صجد الأق�صى اّلذي كان 
يعاين من الحتالل الّرومايّن ف�صّلوا فيه، ومل ن�صمع فيهم من يقول 
عليه  اهلل  �صّلى  اهلل-  ر�صول  راأينا  ولقد  بالحتالل،  اعرتاف  هذا  اإّن 
كفر،  دار  وهي  مّكة  اإىل  اأ�صحابه  من  كثرية  ثّلة  مع  و�صّلم- يتوّجه 
اّلذين حاربوا ر�صول  وكّل من فيها كانوا حماِربي وحماَربي، هم 
اهلل يوم اأحد، هم اّلذين حاربوا ر�صول اهلل اهلل- �صّلى اهلل عليه و�صّلم 
-يوم اخلندق، وهم اّلذين حاربوا ر�صول اهلل يوم بدر ومع ذلك فقد 
لأهلها  ليعلن  مّكة  -  اإىل  و�صّلم  عليه  اهلل  اهلل- �صّلى  ر�صول  توّجه 
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بالبيت  ليطوف  جاء  اأّنه  ليعتمر،  جاء  اأّنه  واملحاَربي  املحاِربي 
اآمنًا موؤّمنًا ومل يخطر له على بال اأّن ذلك �صيكون اعرتافًا مبحاربة 
الأمر  �صار  اهلل،  وبينهم، معاذ  بينه  لح  لل�صّ واإعالنًا  له  امل�رصكي 
على هذا املنوال قرونًا متطاولة من الّزمن حّتى جاء عهد الحتالل 
ليبّي لبيت املقد�ص وما حوله وتطاول ذلك الحتالل وامتّد اأجله  ال�صّ
احلي  وال�صّ والعلماء  الّنا�ص  اأكث  وما  قرون.  ثالثة  يقارب  ما  اإىل 
اّلذين توّجهوا اأثناء هذه املحنة ويف ظّل ذلك الحتالل توّجهوا اإىل 
لُّوا  ُتوُه َف�صَ اأمر ر�صول اهلل القائل )ائمْ زيارة امل�صجد الأق�صى منّفذين 

ِفيه )فاإّن �صالة فيه تعدل األف �صالة يف غريه.( )37(
الّر�صا  وكذلك  احتالله،  على  املحتّل  اإقرار  �رصعا  )واملمنوع 
بذلك، ول ن�صّلم اأّن احل�صول على اإذن العدّو يف دخول اأر�صنا املحتّلة 
يلزم منه الّر�صا باحتالله اأو الإقرار له بذلك، واإّل لكان الّنبّي- �صّلى 
دخل  عندما  ملّكة  الكافر  العدّو  باحتالل  را�صيا  و�صّلم-  عليه  اهلل 
العمرة، ويف كون هذا املنع م�صلحة تعار�ص مف�صدة  باإذنهم لأداء 

بل مفا�صد منها:
قّلة امل�صّلي والعّمار يف هذا البيت املقد�ص مما يوؤّدي اإىل  ♦
هجره.
�صعف اّت�صال الأّمة واأجيالها بهذا البيت لأّن البعد يورث  ♦

وكبارها  اليوم  الأّمة  �صباب  فاأين  واقعنا  يف  ملمو�ص  وهو  اجلفاء 
و�صغارها من النتهاكات املتوا�صلة واملت�صاعدة يف هذا امل�صجد 

املقّد�ص.
فل�صطينّيي  ♦ كونهم  اأي   – وجهتهم  ووحدة  امل�صّلي  قّلة 

فقط – يقّوي م�رصوع املحتّل يف عزل الأق�صى عن امل�صلمي وهدمه، 
ول �صّيما مع تعّمده زيادة وفود اليهود لزيارة هذه البقعة املقّد�صة، 
الّزائر  اأّنه يلزم من هذا القول تعطيل يف امل�صجد الأق�صى، لأّن  كما 
هنا  املوجود  فاملعنى  اإ�رصائيلّية،  اإّل مبوافقة  يدخله  ل  الفل�صطينّي 
هو املوجود يف منعه لغري اأهل البلد، فاإّما اأّل يفّرق بينهما فيقع يف 

املحظور اأو ل، فيتناق�ص.()38(
وكذلك ل ن�صتطيع الّت�صليم والعمل براأي من خالف؛ باأّن زيارة 
فل�صطي حتت الحتالل تطبيع اإن مل يكن الق�صد منها ذلك؛ ل ميكن 
يف هذه الّنازلة تركيب فعل على فعل ثّم ا�صت�صدار حكم واحد لهما 

مع انفكاك جهتهما واختالفها.
اإن  ♦ احلّجة  بهذه  للمخالف  ي�صّلم  فقد  املعنوّي:  الّدعم  اأّما 

الّزيارة على نحو يوؤّيد هذا كاأن يدخل امل�صجد الأق�صى مثاًل  كانت 
حتت حرا�صة اليهود واأمام الإعالم وما اأ�صبه ذلك، فحينئذ حتّرم هذه 
ورة فح�صب، ول ي�صحب احلكم على اأ�صل امل�صاألة كّلها، فاإّن هذه  ال�صّ
احلالة فرع عن الأ�صل، فيقال: اإّن اأ�صل الّزيارة لي�ص باحلرام اإّل اإذا 

اقرتنت مبثل هذه الأمور.
اأّما قولهم ل بّد اأن نرّبي اأبناءنا على حّب فل�صطي وحّب  ♦

ال�ّصباب  اجلهاد دون زيارة فل�صطي، فكيف �صنحّقق هذا يف نفو�ص 
اأّي  لديهم  لي�ص  لالأ�صف  فهم  وفتنها؟  الّدنيا  احلياة  اأغرتهم  اّلذين 
ثقافة مقد�صّية، ول حّب انتماء، ول حّب وطن لقّلة الّزيارة اأو ب�صبب 

منعهم.
الرباء من املحتّل فقط بل من  ♦ الإ�صالم مل يقّرر عقيدة  اإّن 

الكافر، ومع ذلك مل يجعل من الّتعامل املاّدّي )اجلائز( ناق�صًا لهذا 
احلكم، مع العلم اأّن هذا احلكم ل يخ�ّص اليهود يف فل�صطي فقط، بل 

يخ�ّص كّل كافر يف اأّي بقعة من بقاع الّدنيا، ل ي�صّلم للمخالف بهذه 
الّدعوى؛ بل دّلت الأدّلة ال�ّصابقة على الّدخول اإىل الأرا�صي املغت�صبة 
ومل يكن يف ذلك �صيء من الّت�رصيع للمغت�صب، وكيف يكون كذلك ول 
�صبيل اإىل فل�صطي اإّل عرب هذا اخلتم؟ فهو مل يقع فيه باختياره ول 

ر�صاه فكيف يكون را�صيًا بالحتالل م�رّصعًا له؟
ل متنع  ♦ اأّنها  العامل  تقنع  اأن  تريد  اإ�رصائيل  اإّن  قولهم  اأّما 

الة يف امل�صجد الأق�صى، فما دّقة هذا الكالم؟ فاإ�رصائيل  اأحدا من ال�صّ
طوال الأ�صبوع تكث من احلواجز والّتفتي�ص والعتقالت واملنع من 
اأمام  العوائق  كّل  وتزيل  الأبواب  فتفتح  اجلمعة  يوم  اأّما  الة،  ال�صّ
وهذا  مطمئنون  اآمنون  امل�صّلي  باأّن  الإعالم  تقنع  حّتى  امل�صّلي 

نوع من اأنواع مكرهم ودهائهم.
وللّرّد على الأقوال ال�ّصابقة اأذكر ما يلي: ♦
ما قاله عمر بن اخلّطاب- ر�صي اهلل عنه -لأبي مو�صى  ♦

الأ�صعرّي وحّثه على القيا�ص يف امل�صائل:)ثّم الفهم الفهم فيما اأدىل 
اإليك مّما ورد عليك مّما لي�ص يف قراآن ول �صّنة، ثم قاي�ص الأمور عند 
ذلك واعرف الأمثال، ثّم اعمد فيما ترى اإىل اأحّبها اإىل اهلل واأ�صبهها 

باحلّق()39(
وما قاله الإمام ال�ّصاطبّي:)اإّن ال�رّصيعة مل تن�ّص على حكم  ♦

كّل جزئّية على حدة، واإّنا اأتت باأمور كلّية وعبارات مطلقة تتناول 
اأعداداً ل تنح�رص. ومع ذلك فلكّل معّي خ�صو�صّية لي�صت يف غريه 

ولو يف نف�ص الّتعيي()40(
لالأق�صى يف  ♦ و�صّلم-  عليه  اهلل  الّر�صول- �صّلى  زيارة  اأّما 

رحلة الإ�رصاء واملعراج ودخوله مّكة بعد احلديبية فاأين وجه ال�ّصبه 
اليهود  حال  هو  كما  معتدين  ولي�صوا  اأ�صاًل  قري�ص  بلد  فمّكة  بهذا، 

اليوم.
حّث  فهل  له  واحتاللهم  الأق�صى  للم�صجد  الّروم  دخول  اأّما 
احتالل  وقت  له  الّرحال  �صّد  -على  و�صّلم  عليه  اهلل  الّر�صول-�صّلى 
ِت  َبيمْ ِتَنا يِف  اأَفمْ  ِ َيا َر�ُصوَل اهللَّ  : اأّنها َقاَلتمْ ُموَنَة  الّروم؟ فقد ورد َعنمْ َميمْ
لُّوا ِفيِه، َفاإِنَّ  ُتوُه َف�صَ �رَصِ ائمْ نمْ َ �ُص املمْ رمْ �رَصِ َواأَ حمْ َ �ُص املمْ ِد�ِص؟ َقاَل: )اأَرمْ قمْ َ املمْ
َل  َتِطعمْ اأَنمْ َيَتَحمَّ ِ َفَمنمْ مَلمْ َي�صمْ اَلٍة(، ُقلمَْنا: َيا َر�ُصوَل اهللَّ اَلًة ِفيِه َكاأَلمِْف �صَ �صَ
ُج ِفيِه، َفاإِنَّ  َ ًتا ُي�رصمْ ِه َزيمْ ِد اإَِليمْ َتِطعمْ اأَنمْ َياأمِْتَيُه َفلمُْيهمْ ِه؟ َقاَل: )َمنمْ مَلمْ َي�صمْ اإَِليمْ
– �صّلى  َتاُه()41(، فلم يوجب عليها  اأَ َكَمنمْ  َكاَن  ًتا  َزيمْ ِه  اإَِليمْ َدى  اأَهمْ َمنمْ 
اهلل عليه و�صّلم – زيارته، واإنا حّث على زيارته ق�صداً اإىل ال�صالة 
فيه وحت�صيل ثوابها يف اأوقات الّرخاء دون احتالل، لذلك قال عليه 
 ، للوجوب  ل  للندب  هنا  والأمر  احلديث،   ).. توؤتوه.  مل  )فان  ال�ّصالم 
وبي اأمره باإتيانه وال�صالة فيه ،اأو اإهدائه الزيت ُي�رصج يف قناديله 
من  العذر  حب�صه  ومن  فيه،  ف�صلها  فلل�صالة  زيارته،  متكن  مل  اإن 

زيارته وال�صالة فيه لوجود املحتل فيه فلي�رصج زيتا يف قناديله. 

ثانيا: الّرأي الثّاني 

وهم:  �لأق�صى  للم�صجد  �لرّحال  �صد  ��صتحباب  �أ�صحابه  يرى 
)�ملنجد، د. �صمري مر�د، �بن باز( و��صتدّلو� مبا ياأتي:

�أّول : من �ملنقول 
قب�صة  يف  ذاك  اإذ  مّكة  وكانت  البخارّي،  �صحيح  يف  ثبت 
واأ�صحابه  و�صّلم-  عليه  اهلل  �صّلى  الّنبّي-  منعوا  واّلذين  امل�رصكي 
اهلِل  َر�ُصوَل  اأَنَّ  ُهَما  َعنمْ  ُ اهللَّ َي  َر�صِ ُعَمَر،  ِن  ابمْ َعِن  قبل ذلك من دخولها 
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 َ َوَبيمْ َنُه  َبيمْ �ٍص  ُقَريمْ اُر  ُكفَّ َفَحاَل  َتِمًرا  ُمعمْ َخَرَج  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى 
َتِمَر  َيعمْ اأَنمْ  اُهممْ َعَلى  ِبَيِة َوَقا�صَ َديمْ ُ َراأمْ�َصُه ِباحلمْ َوَحَلَق  َيُه  َفَنَحَر َهدمْ ِت  َبيمْ المْ
اإِلَّ  ِبَها  ُيِقيَم  َوَل  �ُصُيوًفا،  اإِلَّ  ِهممْ  َعَليمْ �ِصاَلًحا  ِمَل  َيحمْ َوَل  ِبَل،  قمْ ُ املمْ َعاَم  المْ
ا  َفَلمَّ ُهممْ  احَلَ َكاَن �صَ َكَما  َفَدَخَلَها  ِبِل  قمْ ُ املمْ َعاِم  المْ ِمَن  َتَمَر  َفاعمْ وا  اأََحبُّ َما 
ُرَج َفَخَرَج()42(، فلم يكن وجود مّكة  نمْ َيخمْ اأَ اأََمُروُه  اأََقاَم ِبَها َثاَلًثا  اأَنمْ 
الة  وال�صّ اإليها  ال�ّصفر  من  للم�صلمي  مانعًا  امل�رصكي  قب�صة  يف 
حّتى  امل�صلمي  على  واجبًا  ذلك  يكن  ومل  فيها،  احلرام  امل�صجد  يف 
اأ�صد كفراً وطغيانًا من  اليهود  ال�رّصورة، ولي�ص  باأّنه من باب  يقال 

امل�رصكي.
تقدمي  ينبغي  ول  اخلالف،  على  يق�صي  �رصعّي  دليل  وهذا 
الّذهاب ملّكة يف ذلك الوقت تطبيعًا  ال�رّصع، ومل يكن  العاطفة على 
امل�صلمي  بي  والبغ�صاء  العداء  حلواجز  مزياًل  ول  امل�رصكي،  مع 
قب�صة  يف  الكعبة  روؤية  فاإّن  حيح؛  ال�صّ هو  العك�ص  بل  وامل�رصكي، 

امل�رصكي زاد يف العداوة والبغ�صاء جتاههم.
ومل يكن الّذهاب ملّكة من�صيًا جلهاد الكّفار املحتّلي، بدليل ما 
ال�رّصك واأهله،  ح�صل بعد ذلك من )فتح مّكة( وتطهريها من رج�ص 
وهكذا يقال يف روؤية اليهود وهم يحتّلون امل�صجد الأق�صى؛ فاإّن ذلك 
يزيد يف عداوتهم وبغ�صهم، ويزيد من الإ�رصار على حترير امل�صجد–

بل فل�صطي كّلها- من قب�صتهم. )43(
ظّل  يف  تعاىل-:  اهلل  رحمه  باز-  ابن  ال�ّصيخ  �صئل  وقد 
الأق�صى  امل�صجد  زيارة  يجوز  هل  واليهود:  العرب  بي  الّتفاهم 
العربّية؟.  الّدول  من  املوافقة  حال  يف  خ�صو�صًا  فيه،  الة  الة فيه �صّنة اإذا تي�رّص ذلك)44(؛  وال�صّ فاأجاب: )زيارة امل�صجد الأق�صى وال�صّ
َثاَلَثِة  اإِىَل  اإِلَّ  الرَِّحاُل  ُت�َصدُّ  )َل  الّنبّي -�صّلى اهلل عليه و�صّلم-:  لقول 
َو�َصلََّم،  ِه  َعَليمْ اهلُل  لَّى  �صَ �ُصوِل  الرَّ ِجِد  َوَم�صمْ احَلَراِم،  ِجِد  امَل�صمْ َم�َصاِجَد: 

ى()45( �صَ ِجِد الأَقمْ َوَم�صمْ
ثانيا: من �ملعقول 

غري  ♦ فيها  املختلف  الأمور  )اإّن  مراد:  �صمري  ال�ّصيخ  يقول 
ّية، خ�صو�صًا ما كان من جانب ال�ّصيا�صة ال�رّصعّية، ينظر فيها  الّن�صّ
الّتطبيع  جمّرد  اإذ  الأحكام،  عليها  تعّلق  �رصعًا،  معتربة  اأمور  اإىل 
بعللها وحكمها، وما  تناط  الأحكام  بل  يعّلق عليه حكم،  وعدمه ل 
ينتج عنها من حتقيق م�صالح ودفع مفا�صد اأو العك�ص، والأحكام ل 
تتعّلق مبجّرد اأ�صماء خاوية ل حتمل معنى معترباً �رصعًا، وامل�صلحة 
لي�صت كلمة يعرّب عنها الفقيه بقوله: حالل، حرام، اأبداً؛ بل ينظر اإليها 
يدفع  ما  حتّقق  وما  واحلاجيات،  ال�رّصورات  من  حتّققه  ما  ح�صب 
حتقيقها اأو يقّلله، اأّما اأّن جمّرد الّتطبيع ؛ مرفو�ص، فهذا ل قيمة له 
لالأ�صف يف الأحكام ال�رّصعّية، وتوّهم اأّن القول بالّتطبيع يلغي العداء 
مع اليهود ويحقق لهم العرتاف بهم، فهذا غري �صحيح، لأّن العداء 
اأبداً، لكن قد ل  اأحيانًا، واإّل فالعداء مع الكفر موجود  قد ل ميار�ص 
واأّما  وهكذا،  ومفا�صد  وم�صالح  ومالب�صات  لظروف  عملّيا  ميار�ص 
ق�صّية العرتاف باليهود، فالعرتاف بالوجود اأمر لزم وهو حت�صيل 
ما  حماية  م�صلحة  لتحقيق  وقع  فاإّن  امللك،  اعرتاف  واأّما  حا�صل، 
بقي من اأر�ص امل�صلمي و�صون اأعرا�صهم واأديانهم وغري ذلك، فاأّي 
عاقل يقول بعدم اجلواز فيقّدم بذلك اأر�صًا على دين ونف�ص وعر�ص 
ومال؟!!، فاّلذي يهدر عّدة �رصورّيات يف مقابل وهم قام يف قلبه، 
فهذا م�صّيع للبالد والعباد على احلقيقة؛ زيارة القد�ص مطلب �رصعّي 
اأن ينق�صه، ويجعله حرامًا؟ يف حي هو  ّي، فكيف لأمر خاليّف  ن�صّ

يحّقق من امل�صالح ال�ّصيء الكثري، من ذلك:
أ غط الب�رصّي اّلذي يزاحم الّتواجد اليهودّي.	. اإيجاد ال�صّ
اإعمار بيت املقد�ص بالعبادة وغريها.	.أ
اإثبات ملكّية امل�صلمي للقد�ص رغم اأنف اليهود.	.أ
زيادة رعب اليهود من اأّنهم اأقلّية يف فل�صطي، واأّنهم مهما 	.أ

حاولوا لن يثنوا امل�صلمي عن م�صجدهم. وغري ذلك كثري.
حكم الّتحرمي اّلذي يريدونه مطلب يهودّي، لأّنه يلزم من هذه 
الة فيه، ول اأدري هل  الفتوى حترمي ذهاب امل�صلمي من الّداخل لل�صّ
يعلم هوؤلء اأّن اأهل الّداخل اأنف�صهم، ل يدخلون امل�صجد ل�صالة اجلمعة 
والعيد اإّل اإذا كان الواحد منهم فوق اخلام�صة والأربعي �صنة، اأو اأن 

يكون معه اإذن اإ�رصائيلّي فهاّل حّرموا ذلك اأي�صا()46(.
وي�صيف �ل�ّصيخ �ملنجد يف فتاو�ه حول زيارة �لأق�صى حتت 

ظل �لحتالل:
امل�صجد . 1 الة يف  لل�صّ القد�ص  اإىل  ال�ّصفر  اإّن  يقول:  والبع�ص 

واأّنه  امل�صجد،  هذا  امل�صلمي يف  باأحّقّية  للعامَل  توكيد  فيه  الأق�صى 
باٍق يف ذاكرتهم مل ين�صوه.

اإّننا ب�صفرنا هذا نقّدم دعمًا معنوّيًا للم�صلمي هناك، حيث . 2
نراهم ونختلط بهم، ونقوي عزائمهم بالكلمة الّطّيبة ون�صّجعهم على 

البقاء مرابطي.
عن . 3 وذلك  املاّدّي،  الّدعم  هناك  للم�صلمي  اأي�صًا  ونقّدم 

واملحتاجي  للفقراء  مبالغ  اإدخال  اأو  ب�صائعهم،  من  ال�رّصاء  طريق 
هناك.)47(.

مناقشة أصحاب الّرأي الثّاني

الّنبّي-  اأّن  الّثاين  الّراأي  لأ�صحاب  ي�صمع  يتبادر ملن  ما  اأّول 
للبيت  بزيارة  يحظى  كي  قري�صًا،  ا�صتجدى  و�صّلم-  عليه  اهلل  �صّلى 
ولكّنه  يفعل(،  اأن  )وحا�صاه  وقهرهم  وحكمهم  حرابهم  حتت  احلرام 
املعركة  خالل  الأعداء  مع  الّتعامل  يف  نفّرق  اأن  لنا  �رّصع  بذلك 
الة يف امل�صجد يهون كّل �صيء ويباح الّتعامل  وخارجها، فالأجل ال�صّ

معهم والّنزول عند حكمهم!!
ذلك قيا�س مع �لفارق؛ �أّما �لقائق �للّية فهي كما ياأتي:

جمّرد  ♦ عن  امتنع  و�صّلم-  عليه  اهلل  -�صّلى  اهلل  ر�صول  اإّن 
وكان  ال�رّصيفة،  هجرته  عقب  املكّرمة  مّكة  اإىل  بالّذهاب  الّتفكري 
وتركها،  منها  باخلروج  امل�صلمي  جلميع  القاطع  الوا�صح  الأمر 
املرحلة  تلك  يف  امل�صلمي  اأّن  ذلك  املنّورة،  املدينة  اإىل  والهجرة 
ومنعة،  و�صوكة  قّوة  لهم  قري�ص  كّفار  بينما  م�صت�صعفي،  كانوا 
فكانت اأّي خطوة باجّتاه مّكة �صلميًا، تعني تنازًل واعرتافًا ب�رصعّية 
�صيطرة الكّفار على البيت احلرام، وهو ما مل يكن اأبداً، بل العك�ص هو 
اّلذي ح�صل من خالل ال�رّصايا والغزوات اّلتي ا�صتهدفت كّفار قري�ص 

ونواحي مّكة و�صواحيها.
اّلذين  اأولئك  تغافل  اأو  عنه  غفل  اّلذي  الفارق  الّتوقيت  وجاء 
الة(  اأحداث ال�ّصرية على قاعدة: )ل تقربوا ال�صّ اأن يجتزئوا  راق لهم 
ذلك الّتوقيت كان فا�صاًل وفي�صاًل بي مرحلتي خمتلفتي متامًا.. 
اأولهما يف فرتة الّتجميع والإعداد والّدفاع عن  كان امل�صلمون يف 

الّنف�ص، وامتّدت من بداية البعثة حّتى نهاية غزوة الأحزاب.
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عليه  اهلل  �صّلى  اهلل-  ر�صول  د�ّصنها  فقد  الّثانية  املرحلة  اأّما 
ُزوَنا( ُزوُهممْ َول َيغمْ و�صّلم- عقب انتهاء غزوة الأحزاب بقوله: )الآَن َنغمْ

القّوة يكافئ خ�صمهم  اإىل م�صتوى من  )48(، وفيها و�صل امل�صلمون 

ويوؤّهلهم لإلقاء قّفاز الّتحّدي واملناكفة وهو ما كان، فكّل الوقائع 
بعد غزوة الأحزاب كانت للم�صلمي اليد العليا وكانوا يف حالة هجوم 
عظيمة  اأحداث  عقب  جاءت  احلديبية  وعمرة  ا�صتخذاء،  ول  دفاع  ل 
وخرج  قريظة،  بني  يهود  من  قري�ص  حلفاء  امل�صلمون  فيها  �صحق 
الّنبّي- �صّلى اهلل عليه و�صّلم- بعدها باأمر من اهلل تعاىل، عندما راأى 
اأّنه دخل البيت وحلق راأ�صه واأخذ مفتاح البيت، وعّرف مع املعّرفي 
مع  ماراثونّية  مفاو�صات  ثمرة  خروجه  يكن  فلم  بعرفة(،  )وقف 
ي�صعى  يكن  ومل  معهم،  َقبلّية  اأو  دولّية  و�صاطة  نتيجة  ول  قري�ص 
لدخول مّكة بتاأ�صرية من كّفار قري�ص واأختام تفر�ص على حاملها 
ما  كّل  وب�رصعّية  بها  لهم  والإقرار  الأختام  اأ�صحاب  �صيادة  احرتام 

ا�صتحدثوه على الأر�ص!! )49(
كانت عمرة احلديبية يف حقيقتها اأّول هجوم مباغت للّنبّي- 
�صّلى اهلل عليه و�صّلم- على قلب مّكة مبا�رصة، وكان فيها ا�صتفزاُز 
عظيٌم لكّفار قري�ص ومن يقراأ لكّتاب ال�ّصري ل ي�صعب عليه ا�صت�صفاف 

ذلك)50(.
احلديبية:  عمرة  عن  للمقريزّي  الأ�صماع  اإمتاع  يف  جاء  فقد 
وذلك  املذكورة-(.  -للّروؤيا  الفتح  ي�صّكون يف  ل  امل�صلمون  )وخرج 
حابة كانت متعّلقة بالفتح والنت�صار على  يدّل على اأن نف�صّية ال�صّ
من  بالأعراب  واملدينة  مّكة  بي  فيما  )ومّر  اأي�صًا:  وجاء  اخل�صم، 
بني بكر ومزينة وجهينة فا�صتنفرهم، فت�صاغلوا باأبنائهم واأموالهم، 
يف  معّدين  قوم  اإىل  بنا  يغزو  اأن  حمّمد  اأيريد  بينهم:  فيما  وقالوا 
الكراع وال�ّصالح؟ واإّنا حمّمد واأ�صحابه اأكلة جزور! لن يرجع حمّمد 
اآيات  بها  اّلتي جاءت  املقولة  اإّنها  اأبداً(  �صفرهم هذا  واأ�صحابه من 
�صورة الفتح، وهي تدّل على نف�صّية املتابعي للحدث -بغ�ّص الّنظر 
من  غزٌو  اأّنه  يجري  ملا  تقييمهم  كان  وانتمائهم-اإذ  طبيعتهم  عن 

حمّمد -�صّلى اهلل عليه و�صّلم- ملّكة.
اأي�صًا:  الإمتاع  يف  وردت  عبارة  ذكر  اّلذي  يج�ّصد  ما  ولعّل 
و�صّلم -فراعهم  اهلل عليه  اأهل مّكة خروج ر�صول اهلل- �صّلى  )وبلغ 
ذلك، واأجمعوا على منع ر�صول اهلل -�صّلى اهلل عليه و�صّلم- من دخول 

مّكة وحماربته(.. 
و�صّلم-  عليه  اهلل  -�صّلى  اهلل  ر�صول  )وا�صت�صار  فيه:  وجاء 
يخالف  اأو  البيت،  عن  �صّده  من  ويقاتل  لوجهه  مي�صي  هل  الّنا�ص: 
اّلذين ا�صتنفروا اإىل اأهليهم في�صيبهم؟ فاأ�صار اأبو بكر -ر�صي اهلل عنه 
-اأن مي�صوا لوجوههم، ويقاتلوا من �صّدهم.( اإّنه الّتحّدي والّت�صميم 
الة  على غزو قري�ص يف عقر دارها، وقد غفل اأولئك عن دللة تلك ال�صّ
الفريدة اّلتي �صاّلها امل�صلمون يف مواجهة امل�رصكي بقيادة خالد 
بن الوليد- ر�صي اهلل عنه- فكانت اأّول �صالة للخوف لهم وهي اّلتي 

�رصعت يف اأجواء احلرب والقتال واملعارك والتقاء اجليو�ص)51(.
)كان خروج الّنبّي- �صّلى اهلل عليه و�صّلم -للحديبية تكتيكًا 
�صائر  اأمام  وزعزعتها  قري�ص  مباغتة  خالله  من  اأراد  فّذاً  ع�صكرّيًا 
العرب  عليه  واأجمع  قري�ص  اأقّرته  قانون  من  م�صتفيداً  العرب  قبائل 
جميعًا، باأن ت�صمح لأّي قا�صد للبيت احلرام بغية تعظيمه وزيارته 
ة  خا�صّ امتيازات  مقابل  كان  من  كائنًا  بدخوله  عمرة  اأو  حّجا 
يحّتم  دويّل  قانون  يف  ماّدة  اأو  اآخر  وقانون  وهناك،  هنا  لقوافلها 

عليها ال�ّصماح لكّل من يجتاز حدود احلرم بدخول مّكة وعدم جواز 
لنبّيه  اأوحى  اّلذي  هو  تعاىل  اهلل  ولأّن  منعه،  اأو  عليه  ال�ّصالح  رفع 
على  امل�صلمي  وقوف  كان  فقد  باخلروج  و�صّلم-  عليه  اهلل  -�صّلى 
بعد خطوات من حدود احلرم بتدبري اإلهّي وحكمة رّبانّية، )52(( فقد 
بركت ناقة ر�صول اهلل -�صّلى اهلل عليه و�صّلم- مّلا دنا من احلديبية 
لَّى اهلُل  ِبيُّ �صَ َواُء، َفَقاَل النَّ َواُء َخاَلأَِت المَْق�صمْ ِت المَْق�صمْ فقال الّنا�ص:)َخاَلأَ
َحَب�َصَها  َوَلِكنمْ  ِبُخُلٍق،  َلَها  َذاَك  َوَما  َواُء،  المَْق�صمْ َخاَلأَتمْ  )َما  َو�َصلََّم:  ِه  َعَليمْ

َحاِب�ُص المِْفيل(. )53(
ورقاء  بن  بديل  بي  حماورة  وردت  الواقدّي  مغازي  ويف 
ر�صول  تخويف  بديل  فيها  و�صّلم-اأراد  عليه  اهلل  اهلل-�صّلى  ور�صول 
اهلل -�صّلى اهلل عليه و�صّلم- بقوله: )قد ا�صتنفروا لك الأحابي�ص ومن 
بيان -يق�صمون باهلل  اأطاعهم، معهم العوذ املطافيل -الّن�صاء وال�صّ
ر�صول  فقال  خ�رصاوؤهم(.  تبيد  حّتى  البيت  وبي  بينك  يخّلون  ل 
َنا  ِجئمْ ا  َوَلِكنَّ اأََحٍد  ِلِقَتاِل  ئمْ  َنِ مَلمْ  ا  )اإاإِنَّ و�صّلم-:  عليه  اهلل  -�صّلى  اهلل 
وا  �َصاوؤُ َفاإِنمْ  ِبِهممْ  َّتمْ  َواأَ�رصَ ُب  رمْ َ احلمْ ُهُم  َنِهَكتمْ َقدمْ  �ًصا  ُقَريمْ َواإِنَّ  َتِمِريَن  ُمعمْ
اأَنمْ  �َصاوؤُوا  َفاإِنمْ  َهرمْ  اأَظمْ َفاإِنمْ  ا�ِص  النَّ  َ َوَبيمْ ِني  َبيمْ َوُيَخلُّوا  ًة  ُمدَّ ُتُهممْ  َماَددمْ
ا َفَوالَِّذي  وا َواإِنمْ ُهممْ اأََبومْ ا�ُص َفَعُلوا َواإِلَّ َفَقدمْ َجمُّ ُخُلوا ِفيَما َدَخَل ِفيِه النَّ َيدمْ
ِفَذنَّ  َوَلُينمْ �َصاِلَفِتي  َفِرَد  َتنمْ َحتَّى  َهَذا  ِري  اأَممْ َعَلى  ُهممْ  لأَُقاِتَلنَّ ِبَيِدِه  �ِصي  َنفمْ

َرُه()54(. ُ اأَممْ اهللَّ
-يف  و�صّلم  عليه  اهلل  -�صّلى  اهلل  ر�صول  مبعوث  هو  وها 
احلديبية عثمان بن عّفان- ر�صي اهلل عنه- يقول عن مهّمته اّلتي 
اأنزها داخل مّكة: )كنت اأدخل على قوم موؤمني من رجاٍل ون�صاٍء 
)اأظّلكم  ويقول:  بالفتح  يب�رّصكم  اهلل  ر�صول  اإّن  فاأقول:  م�صت�صعفي( 
حّتى ل ي�صتخفى مبّكة الإميان(. فقد كنت اأرى الّرجل منهم واملراأة 
تنتحب حّتى اأظّن اأّنه ميوت فرحًا مبا اأخربته، في�صاأل عن ر�صول اهلل 
اأنف�صهم،  -�صّلى اهلل عليه و�صّلم- فيخفي امل�صاألة، وي�صتّد ذلك على 
ويقولون: اقراأ على ر�صول اهلل مّنا ال�ّصالم؛ اإّن اّلذي اأنزله باحلديبية 
لقادٌر على اأن يدخله بطن مّكة()55(؛ اإّنه فهم لتلك الغزوة فاّلذي اأنزله 
اأن يدخله بطن مّكة فاحتًا-ويف عمرة  احلديبية عزيزاً كرميًا قادر 
احلديبية ما يرّد على الّداعي ل�صد ّالّرحال اإىل الأق�صى من حتت مظّلة 
الّطواف  الحتالل- فتمّنع عثمان بن عّفان- ر�صي اهلل عنه- عن 
جماعة  مع  ت�صامنًا  بذلك  قري�ص  م�رصكي  �صماح  رغم  البيت  حول 
امل�صلمون  عليه  توافق  مبا  والتزامًا  واإمامهم  وقائدهم  امل�صلمي 

ة.  وتقدميًا للم�صلحة العاّمة على امل�صلحة اخلا�صّ
والفقهاء،  العلماء  من  طويلة  لوقفة  بحاجة  املوقف  ذلك 
يبالغ  اأن  عندها  اأحداً  ي�صع  فال  منه،  والّتاأ�صيل  الأحكام  ل�صتنباط 
ل  ون�صف  املليار  اأّمة  وكاأّن  الأق�صى،  يف  الة  لل�صّ املزعوم  ب�صوقه 
تتحّرق �صوقًا لذلك! ما اأجمل ما دار بي امل�صلمي وحبيبهم-�صّلى 
اهلل عليه و�صّلم -يف ذلك، قال امل�صلمون: )يا ر�صول اهلل، و�صل عثمان 
اإىل البيت فطاف! فقال ر�صول اهلل --�صّلى اهلل عليه و�صّلم-: ما اأظّن 
عثمان يطوف بالبيت ونحن حم�صورون، قالوا: يا ر�صول اهلل، وما 
و�صّلم-:  عليه  اهلل  الّنبّي-�صّلى  فقال  البيت؟  اإىل  و�صل  وقد  مينعه 
ظّني به اأّل يطوف حّتى نطوف، فلّما رجع عثمان -ر�صي اهلل عنه- 
اإىل الّنبّي -�صّلى اهلل عليه و�صّلم- قالوا: ا�صتفيت من البيت يا عبد 
اهلل!، قال عثمان: بئ�ص ما ظننتم بي! لو كنت بها �صنًة والّنبّي مقيٌم 
ذلك  فاأبيت  اأطوف  اأن  اإىل  قري�ٌص  دعتني  ولقد  طفت،  ما  باحلديبية 
عليها، فقال امل�صلمون: لر�صول اهلل كان اأعلمنا باهلل تعاىل واأح�صننا 
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ظّنا()56(، ويف هذه العمرة بلغ ر�صول اهلل- �صّلى اهلل عليه و�صّلم- اأّن 
قري�صًا قتلت عثمان بن عّفان -ر�صي اهلل عنه- فبايع الّنا�ص بيعة 
اأّم عمارة فتقول )يف مغازي الواقدّي(: )مّر بنا  املوت وعنها تخرب 
ر�صول اهلل -�صّلى اهلل عليه و�صّلم- يومًا يف منزلنا. قالت: فظننت 
اهلل  بن عّفان- ر�صي  اأّن عثمان  بلغه  قد  فاإذا هو  يريد حاجًة،  اأّنه 
عنه- قد قتل. فجل�ص يف رحالنا ثّم قال: اإّن اهلل اأمرين بالبيعة. قالت: 
لنا  الّنا�ص، فما بقي  الّنا�ص يبايعونه يف رحالنا حّتى تداّك  فاأقبل 
اإل ووطئ، وقالت: فبايع ر�صول اهلل- �صّلى اهلل عليه و�صّلم-  متاٌع 
الّنا�ص يومئٍذ. قالت: فكاأيّن اأنظر اإىل امل�صلمي قد تلّب�صوا ال�صالح، وهو 
وقد  عمرو  بن  غزّية  اإىل  اأنظر  فاأنا  عّماراً،  خرجنا  اإّنا  قليٌل؛  معنا 
يدي،  يف  فاأخذته  به  ن�صتظّل  كّنا  عموٍد  اإىل  فقمت  بال�ّصيف،  تو�ّصح 
اأحٌد رجوت  اإن دنا مّني  �صددته يف و�صطي، فقلت:  قد  �صّكي  ومعي 
اأن اأقتله()57(، وما بعدها بيعة م�صهودة على املوت لأجل رجل واحد 
لأّن الّزمن قد تغرّي وهم يف مرحلة الهجوم ل الّدفاع، وهو ما يجعلهم 
يتزاحمون عليها رجاًل ون�صاًء لأّنهم طاّلب عّز وكرامة ورفعة بطلبهم 
ال�ّصهادة يف �صبيل اهلل، اأّما العمرة اّلتي دخل بها ر�صول اهلل -�صّلى 
ا�صمها  يف  فلنا  لها،  امل�رصكي  حكم  اأثناء  مّكة  و�صّلم-  عليه  اهلل 
دللت كبرية فعنها كتب املقريزّي: )ثّم كانت عمرة الق�صّية، وت�صّمى 
لح، وعمرة الق�صا�ص( قال  عمرة الق�صاء، وغزوة الق�صاء، وعمرة ال�صّ
رَُماُت  َو�ْلُ َر�ِم  �ْلَ ْهِر  ِبال�صَّ َر�ُم  �ْلَ ْهرُ  الآية: {�ل�صَّ جماهد يف تف�صري 
يوم  اهلل  ر�صول  لرّدها  قري�ص  حزنت   )194: ِق�َصا�ٌس})البقرة 
احلديبية حمرمًا يف ذي القعدة عن البلد احلرام، فاأدخله اهلل مّكة من 
ه ما حيل بينه وبي يوم احلديبية،  العام القابل فق�صى عمرته واأق�صّ
اأورد  -كما  فقري�ص  األفي)58(.  الق�صّية  عمرة  يف  امل�صلمون  وكان 
مع  كثرياً  �صالحًا  منهم  نفر  راأى  اأن  بعد  الّرعب  املقريزّي-)متّلكها 
ب�صري بن �صعد فعادوا ملّكة واأخربوا قري�صًا بذلك ففزعوا وقالوا: واهلل 
ما اأحدثنا حدثًا ففيم يغزونا حمّمد؟ واأر�صلوا اإليه: )يا حمّمد! واهلل ما 
ال�ّصالح باحلرم! وقد �رصطت  بالغدر! تدخل  ول كبرياً  عرفت �صغرياً 
اأّل تدخل اإل ب�صالح امل�صافر، ال�ّصيوف يف القرب؟! فقال: )اإيّن ل اأدخل 
عليهم ال�ّصالح. فخرجت قري�ص اإىل روؤو�ص اجلبال، وقالوا ل تنظر اإليه 
ول اإىل اأ�صحابه()59(. وقد كان دخوله دخول الفاحتي املنت�رصين 
اهلل  ر�صول  ب�صالحهم، وخرج  اهلل عنهم-  اأ�صحابه-ر�صي  به  يحيط 
واأ�صحابه حمدقون  الق�صواء  راحلته  و�صّلم -على  عليه  اهلل  -�صّلى 
عمر  فقال  يلّبون،.   ال�ّصيوف  متو�ّصحو  و�صّلم-  عليه  اهلل  �صّلى  به- 
بن اخلّطاب: يا ابن رواحة! فقال ر�صول اهلل -�صّلى اهلل عليه و�صّلم-: 
يا عمر، اإيّن اأ�صمع! فاأ�صكت عمر. اإّنها عمرة حتّد ومناكفة ومقارعة، 
ولي�صت �صياحة دينّية، اأو خطوات تطبيعّية فهذا ر�صول اهلل- �صّلى اهلل 
َدُه  َدَق َوعمْ َدُه �صَ ُ َوحمْ عليه و�صّلم- يلّبي يف طوافه قائاًل: )َل اإَِلَه اإِلَّ اهللَّ

َدُه()60(. والّنا�ص يقولون مثله)61(. َزاَب َوحمْ َدُه َوَهَزَم الأَحمْ َوَن�رَصَ َعبمْ
جاءت عمرة الق�صاء بعد النت�صار املدّوي لر�صول اهلل- �صّلى 
اهلل عليه و�صّلم -يف غزوة خيرب، وق�صائه املربم على العلّو اليهودّي، 
وتفّرغه بذلك مل�رصكي قري�ص، فدخل عليهم دخول قوّي عزيز منت�رص 
وهو ما ل يجوز قيا�صه اأبداً بحال امل�صلمي الآن مع مغت�صبي القد�ص 

وفل�صطي!
دخل  و�صّلم-  عليه  اهلل  �صّلى  اهلل-  ر�صول  باأّن  ال�صتدلل  اإّن 
مّكة يف ظّل اغت�صاب امل�رصكي لها، هو ا�صتدلل مع الفارق، فاأولئك 
يكونوا  ومل  القدم،  منذ  و�صّكانها  الأر�ص  اأ�صحاب  كانوا  امل�رصكون 

غزاة حمتّلي كاليهود الغا�صبي لفل�صطي.

كما اأّن دخول مّكة حينها مل يكن يرتّتب عليه اأّي مّنة وف�صل 
قانون  لوجود  و�صّلم-  عليه  اهلل  -�صّلى  اهلل  ر�صول  على  قري�ص  من 
متعارف عليه يلزمهم بال�ّصماح لكّل قا�صد لبيت اهلل احلرام بدخوله، 
فكان من حكمة الّر�صول- �صّلى اهلل عليه و�صّلم -وحنكته ا�صتخدامه 
القانون �صالحًا ما�صيًا يف وجه قري�ص بتوقيت مدرو�ص واأثر  لذلك 

بالغ ملمو�ص.
وقد تفل�صف البع�ص مت�صائاًل عن ال�رّصّ يف توّجه الّنبّي-�صّلى 
اهلل عليه و�صّلم-ملّكة، معتمراً ولي�ص فاحتًا مع قولنا باأّنه كان يف 
يعرف  ل  ذلك  عن  ي�صاأل  من  باأّن  فرنّد  لذلك،  وجاهزّيته  قّوته  اأوج 
ر�صول اهلل -�صّلى اهلل عليه و�صّلم -ول يفهم �صريته و�صّنته، فالّرحمة 
املهداة كان يقّدم كّل الو�صائل ال�ّصلمّية قبل اّتخاذ قرار احلرب، وهو 

ما فعله يف غزواته كّلها واأو�صى قادته بذلك.
فهذا علّي-ر�صي اهلل عنه-ي�صتلم الّراية من ر�صول اهلل -�صّلى 
اأقاتلهم حّتى يكونوا مثلنا؟  اهلل عليه و�صّلم-وي�صاأله: يا ر�صول اهلل، 
اَلِم  اإِىَل الإِ�صمْ ُعُهممْ  ادمْ ُثمَّ  ِب�َصاَحِتِهممْ  ِزَل  َتنمْ ِلَك َحتَّى  ِر�صمْ ُفذمْ َعَلى  فقال: )انمْ
ٌ َلَك ِمنمْ  ُ ِبَك َرُجاًل َخريمْ ِدَي اهللَّ ِ لأَنمْ َيهمْ ِهممْ َفَواهللَّ ا َيِجُب َعَليمْ ُهممْ مِبَ رِبمْ َواأَخمْ

َعِم(.)62(. ُر النَّ اأَنمْ َيُكوَن َلَك ُحممْ
و�صيلة  الق�صاء  وعمرة  احلديبية  عمرة  كانت  فقد  هنا  ومن 
عنا�رص  ا�صتنقاذ  يتّم  قري�ص،  لكّفار  الّداخلّي  ّف  ال�صّ لزعزعة  نافذة 
مهّمة منهم من مع�صكر الكفر اإىل �صّف الإ�صالم قبيل توجيه ال�رّصبة 

القا�صية، وقد كان.
ون�صل هنا اإىل نتيجة قاطعة باأّن ما ي�صّميه البع�ص )زيارة( 
للّنبّي- �صّلى اهلل عليه و�صّلم- ملّكة قبيل الفتح مل يكن �صوى غزوة 
حتت  وهو  الأق�صى  امل�صجد  بزيارة  اأبداً  قيا�صها  يجوز  ل  ع�صكرّية، 

الحتالل اليهودّي. 

الّتجيح:

�ملفا�صد مقّدم على جلب  )درء  �لفقهّية:  �لقاعدة  �نطالقا من 
�مل�صالح()63(:

الأق�صى . 1 امل�صجد  زيارة  من  املانعي  براأي  القول  اأرّجح   
حتت مظّلة الحتالل- ملن نوى الّتطبيع مع العدّو املحتّل - وذلك 
لح مع العدّو  ا�صتناداً ملا ذكرته يف بحثي حول مفهوم الّتطبيع اأو ال�صّ
املحتّل؛ لأّن الّتطبيع يق�صد به موالة الكافرين املحتّلي الغا�صبي، 
ولأّن الّزيارة بتاأ�صرية اإ�رصائيلّية بق�صد ال�ّصياحة وبنّية الّتطبيع مع 
ي�صبح  واأن  فعله،  على  املحتّل  واإقرار  الّتطبيع  تعني  املحتّل  العدّو 
وجود العدّو يف اأر�صنا يحكم ذهابنا واإيابنا اأمراً طبيعّيا، والّتطبيع 

يعني الإقرار ورفع الّنزاع والّتنازل عن حّقنا واأر�صنا، وهذا حرام.
ول . 2 واجبًا  ولي�ص  م�صتحّب  اأمر  الأق�صى  امل�صجد  زيارة 

مفرو�صًا، فمن كانت له حاجة �رصورّية لزيارته –تقّدر بقدرها – 
فال باأ�ص من زيارته دون نّية الّتطبيع مع العدّو اأو دعمهم.

الأ�صباب . 3 كّل  يبذلوا  اأن  الّداخل-يجب  –يف  فل�صطي  اأهل 
له  اقتحامهم  وقت  املحتّل  للعدّو  يت�صّدوا  واأن  اإليه،  الّرحال  ل�صّد 

ويدافعوا عن م�صجدهم وم�رصاهم.
اخلارج–خارج . 4 يف  هم  ملن  حالّيا  املتاح  ال�ّصالح 

�رصعّي  واجب  وهذا  تاّمة  مقاطعة  املحتّل  العدّو  فل�صطي-مقاطعة 
على كّل م�صلم وم�صلمة، ومقاطعة منتوجاته وب�صائعه، وعدم اللجوء 
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تخالف  فهي  ال�ّصياحة؛  اأو  الّتطبيع  بنّية  الإ�رصائيلّية  الّتاأ�صرية  اإىل 
املق�صد ال�رّصعّي.

الّنظر يف ماآلت الأفعال، فما يوؤّدي اإىل احلرام فهو حرام، . 5
والغاية ل ترّبر الو�صيلة، فاإن كان الهدف من الّتاأ�صرية الإ�رصائيلّية 
لح والّتطبيع مع العدّو املحتّل وموالتهم ودعمهم فهي حمّرمة  ال�صّ
، واإن كان الهدف من الّتاأ�صرية دعم اأهل بيت املقد�ص نف�صّيا ومالّيا 
وم�صاندتهم للت�صدي للمحتّل ومقاومته فهي و�صيلة مباحة ولي�صت 

واجبة. 
على . 6 اأدّلة  من  الأّول  الّراأي  اأ�صحاب  ذكره  ما  فاإّن  وعليه؛ 

اأدّلة  الحتالل: هي  الأق�صى حتت مظّلة  للم�صجد  الّرحال  �صد  حرمة 
اأن  اإىل  الأ�صياء الإباحة  اأو قطعّية، والأ�صل يف  عقلّية ولي�صت نقلّية 
يرد دليل على حترميها ، ومل يرد دليل على الّتحرمي ، والأدّلة الّنقلّية 
وجوب  ولي�ص  الإباحة  تفيد  الثاين  الراأي  اأ�صحاب  من  وردت  اّلتي 

زيارته. 

اخلامتة
اهلل  ر�صول  على  وال�ّصالم  الة  وال�صّ العاملي  رّب  هلل  احلمد 
الحتالل  مظّلة  حتت  الأق�صى  امل�صجد  زيارة  م�صالة  فاإّن  وبعد: 
م�صاألة خالفّية؛ لختالف الّظروف بي املا�صي واحلا�رص من حيث 
اجلهاد وجتيي�ص اجليو�ص، فالأمر يف ال�ّصابق: اأّن اجلهاد هو ال�ّصبيل 
الأّول والآخر للّدفاع عن الأق�صى والّذود عنه، ويف الواقع احلايّل –
لالأ�صف- مل يعلن اجلهاد، والعدّو الغا�صب يف ازدياد يف قّوته ومكره 
وغ�صبه لالأق�صى، فال �صبيل للجهاد والقتال حالّيًا اإّل اأن يكون هناك 
وحتريره،  الأق�صى  عن  للّدفاع  يتقّدمون  للجيو�ص،  وجتيي�ص  حاكم 
فال �صبيل للجهاد يف وقتنا احلايّل اإل مبقاطعة العدّو املحتّل بكاّفة 
اإ�رصائيلّية  تاأ�صرية  على  احل�صول  ومنها:  الّتطبيع،  مقاومة  اأنواع 
يجوز  ل  وهذا  العدّو-،  مع  الّتطبيع  بنّية  الأق�صى-  امل�صجد  لزيارة 
باأّي حال من الأحوال اإّل ملن مل ينو الّتطبيع مع العدّو وهم اأ�صحاب 
ال�رّصورات، ولأّن )درء املفا�صد مقّدم على جلب امل�صالح( وعليه فقد 

تو�ّصلت للّنتائج �لآتية:
مظّلة . 1 حتت  الأق�صى  امل�صجد  لزيارة  الّرحال  �صّد  حكم  اإّن 

واأن  وا�صتحبابه،  م�رصوعّيته  �رصوط  فيه  تتوافر  اأن  لبّد  الحتالل 
عّما  واأغ�صى  الأ�صل،  بهذا  مت�ّصك  ملن  حّجة  فال  ذلك،  موانع  تنتفي 

ي�صرتط فيه، وما مينع منه.
الأق�صى . 2 امل�صجد  زيارة  اإباحة  على  قطعّي  دليل  يثبت  مل 

حتت مظّلة الحتالل، وكذلك مل يثبت دليل قطعّي على حرمة زيارته.
�صيتحّقق الّدعم املايّل والقت�صادّي لليهود من خالل هذه . 3

الّزيارة ملن نوى الّتطبيع مع العدّو.
مقاطعة اليهود هي نوع من اأنواع اجلهاد اّلذي اأمرنا اهلل . 4

به.
الّتاأ�صريات . 5 خالل  من  خبيثة  منافع  يحّققون  اليهود 

الة يف الأق�صى. الإ�رصائيلّية، وبالّتايل مينعون عرب الّداخل من ال�صّ
الأق�صى . 6 يزور  ملن  كبري  واأذى  �صديدة  معاناة  هناك 

والّتعّر�ص  املعاناة  هذه  خلو�ص  حاجة  ول  اإ�رصائيلّية،  بتاأ�صرية 
لالأذى الّنف�صّي خالل العبور باجل�رص الإ�رصائيلّي وغريه.

من اأراد زيارة الأق�صى –من خارج فل�صطي -لأمر طارئ، . 7

وله حاجة ملّحة؛ فليزره دون اإ�صهار اأو اإعالم اأو حرا�صة.
ل بّد من الإعداد بكّل اأنواعه: املاّدّي واملعنوّي واجلهادّي . 8

قدر  على  كّل  املحتّل  العدّو  على  للق�صاء  والإعالمّي؛  والع�صكرّي 
ا�صتطاعته، ول يعذر اأحد اإن تخاذل.

�صندخله يف القريب العاجل-اإن �صاء اهلل-اإن كتب اهلل لنا . 9
الّتمكي يف الأر�ص، فاحتي حمّررين مكرّبين.

الّتوصيات
هذه . 1 لتحرير  جهدها  الإ�صالمّية  الأّمة  تعمل  اأن  �رصورة 

الأر�ص املباركة، وم�صجدها الأق�صى، حّتى تكون �صبل الو�صول اإليه 
م�رصوعة ملن اأراد اأن ي�صّد الّرحال.

واجلن�صّيات . 2 العمرّية  الفئات  كّل  من  يحتاج  الأق�صى 
والعلمّية  املالّية  ا�صتطاعته،  ح�صب  كّل  لتحريره  البذل  املختلفة 

والّتوا�صل الأ�رصّي واملوؤاخاة وغريها.
يجب اأن يكون للعلماء دور بارز يف جتيي�ص العقول نحو . 3

الأق�صى.
املكاتب . 4 متابعة  الأوقاف يف  وزارة  دور  بّد من ظهور  ل 

املواطن  منح  يف  الإ�رصائيلّية  ال�ّصفارة  مع  تتعاون  اّلتي  ال�ّصياحّية، 
الّتاأ�صرية الإ�رصائيلّية- بنّية ال�ّصياحة والّتطبيع مع العدّو- ومنعها 

من هذا العمل.

اهلوامش:
اجلهاد، . 1 العبادات،  الأوقاف،  واأحكامه،  املقد�ص  بيت  نوى،  قراقي�ص، 

�ص19

 القرطبي، اأبو عبداهلل حممد بن احمد الأن�صاري، اجلامع لأحكام القراآن، دار . 2
الكتب امل�رصية، ط2/1353هـ، ج10/212، وال�صوكاين، حممد بن علي 
بن حممد )ت: 1250هـ(، فتح القدير اجلامع بي فني الرواية والدراية من 
علم التف�صري، بريوت، دار ابن كثري، ط1/ 1414هـ، ج3/246، وابن كثري، 
اأبو الفداء اإ�صماعيل الدم�صقي )ت:774هـ(، تف�صري القراآن العظيم، دار طيبة، 

ط2/1990م، ج5/3. 

 قطب، �صيد اإبراهيم )ت:1385هـ(، يف ظالل القران، بريوت، دار ال�رصوق، . 3
ط17/1412هـ، ج4/212.

َتقى به وُت�َصدُّ به اخَليمْل(، . 4 َطُن احَلبمْل وقيل احلبل الطويل ال�صديُد الَفتمْل ُي�صمْ )ال�صَّ
ابن منظور ، حممد بن مكرم بن منظور الأفريقي امل�رصي، ل�صان العرب ، 

بريوت، دار �صادر، ط1/)د.ت(،ج13/237

الني�صابوري . 5 حممد  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  احلاكم  اهلل  عبد  اأبو  احلاكم، 
املعروف بابن البيع )ت: 405هـ(، امل�صتدرك على ال�صحيحي، كتاب الفنت 
اأبي عوانة، حتقيق: م�صطفى عبدالقادر عطا،  واأما حديث  باب  واملالحم، 
بريوت، دار الكتب العلمية، ط1/1411هـ، ج4/�ص554/رقم8553. قال 

الذهبي يف التلخي�ص �صحيح.

البيهقي، اأبو بكر اأحمد بن احل�صي، �صعب الإميان، باب يف املنا�صك، ف�صل . 6
الكتب  دار  بريوت،  زغلول،  ب�صيوين  ال�صعيد  حممد  حتقيق:  والعمرة،  احلج 
احلاكم  اأخرجه  رقم4145،  ج3/�ص486/  ط1/1410هـ،  العلمية، 

4/509،وقال :�صحيح الإ�صناد ،وافقه الذهبي.
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تاأويل . 7 يف  البيان  جامع  الطربي-،  جعفر  اأبو   - جرير  بن  حممد  الطربي، 
ط1/1420هـ.  الر�صالة،  موؤ�ص�صة  �صاكر،  حممد  اأحمد   : حتقيق  القران، 

ج2/106.

ابن تيمية، تقي الدين اأبو العبا�ص )ت:728هـ(، الفتاوى الكربى، دار الكتب . 8
العلمية، ط1/1987م، ج1/175

9 . : حتقيق  البخاري،  �صحيح  اإ�صماعيل،  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو  البخاري، 
دار  للجمعة،،  الطيب  باب  اجلمعة،  كتاب  النا�رص،  نا�رص  بن  زهري  حممد 
النجاة، ط1/1422هـ، ج2/�ص60/رقم1188، وم�صلم، م�صلم بن  طوق 
احلجاج اأبو احل�صي الق�صريي الني�صابوري، �صحيح م�صلم، كتاب احلج، باب 
ج4/�ص126/ اجليل،  دار  بريوت،  م�صاجد،  ثالثة  اإىل  اإل  الرحال  ت�صد  ل 

رقم3450.

الكبري . 10 املعجم  الطرباين،  القا�صم  اأبو  اأيوب  بن  اأحمد  بن  �صليمان  الطرباين، 
اإ�صناده   : الأرناوؤوط  للطرباين ج13/�ص631/رقم14555، وقال �صعيب 

�صحيح

)ت: . 11 احلراين  احلليم  عبد  بن  اأحمد  العبا�ص  اأبو  الدين  تقي  تيمية،  ابن 
الوفاء،  دار  اجلزار،  وعامر  الباز  اأنور  حتقيق:  الفتاوى،  جمموع  728هـ(، 

ط3/1426هـ، ج27 /5 - 6.

البخاري، �صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب من ب�صط له يف الرزق ب�صلة . 12
الرحم، ج8/�ص5/رقم5985، م�صدر �صابق

احلاكم، امل�صتدرك على ال�صحيحي، كتاب الرب وال�صلة، بريوت، دار الكتب . 13
يف  الذهبي  قال  ج4/�ص178/رقم7284،  ط1/1411هـ،  العلمية، 

التلخي�ص: �صحيح

الك�صمري، حممد اأنور ، العرف ال�صذي �رصح �صنن الرتمذي، دار اإحياء الرتاث . 14
العربي ، ط1/1425هـ، ج15/127.

م�صلم، �صحيح م�صلم، كتاب الزكاة، باب ف�صل النفقة على العيال واململوك . 15
واإثم من �صيعهم وحب�ص نفقتهم عنهم، ج2/691، رقم994، مرجع �صابق.

الزوائد . 16 جممع  )ت:708هـ(،  علي  الدين  نور  احل�صن  اأبو  الهيثمي، 
القد�صي،  مكتبة  القاهرة،  القد�صي،  الدين  ح�صام  حتقيق:  الفوائد،  ومنبع 
وهو  العزيز  عبد  بن  �صويد  وفيه  ج5/284/9467.  )د.ط(/1414هـ، 

�صعيف/ حديث �صعيف. 

الغزايل، اأبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطو�صي)ت:505هـ(، امل�صت�صفى، . 17
العلمية ط1/1413هـ،  الكتب  دار  ال�صايف،  عبد  عبدال�صالم  حتقيق: حممد 

�ص275. 

18 . 4/  21 يف   ، – اأر�صيف  ُبكرا  موقع  اإ�رصائيل،  يف  املواطن  حقوق  جمعية 
 2015/

انظر: ال�صوكاين، فتح القدير ج1/250، والقرطبي، اجلامع لأحكام القراآن . 19
بن  حممد  بن  اإبراهيم  �صويان،  �صابقة(،ابن  212،)مراجع   - ج1/211 
�صامل )ت:1353هـ(، منار ال�صبيل يف �رصح الدليل، حتقيق: زهري ال�صاوي�ص، 
اأبو عبداهلل بدر  املكتب الإ�صالمي، ط7/1409هـ، ج1/233، والزرك�صي، 
باأحكام  ال�صاجد  اإعالم  )ت:794هـ(،  بهادر  بن  عبداهلل  بن  حممد  الدين 
لل�صوؤون  الأعلى  املجل�ص  املراغي،  م�صطفى  الوفا  اأبو  حتقيق:  امل�صاجد، 
الإ�صالمية، ط4/1416هـ، �ص269، والد�صوقي، حممد بن اأحمد بن عرفة 

1230هـ(، حا�صية الد�صوقي على ال�رصح الكبري دار  الد�صوقي املالكي)ت: 
الفكر، )د.ط(/)د.ت(، ج2 /172 - 173.

الذهبي. . 20 ووافقه   31 �ص30،  ج1،  ال�صحيحي،  على  امل�صتدرك  احلاكم، 
م�صدر �صابق

القر�صي، عبد الرحيم بن علي بن اإ�صحق بن �صيت)2008(، مفتاح املقا�صد . 21
جامعة  يف  ماج�صتري  ر�صالة  املقد�ص.  بيت  زيارة  يف  املرا�صد  وم�صباح 
)اإ�رصاف  )داوداحلمد(  اللطيف  عبد  وحتقيق:حامت  )درا�صة  النجاح-نابل�ص 

:عدنان حممد ملحم(، �ص138،.

الباري . 22 فتح  الع�صقالين،  الف�صل  اأبو  حجر  بن  علي  بن  اأحمد  حجر،  ابن 
واأبوابه  كتبه  رقم  مكة،  م�صجد  يف  ال�صالة  ف�صل  البخاري،  �صحيح  �رصح 
واأحاديثه: حممد فوؤاد عبد الباقي، بريوت، دار املعرفة، )د،ط(/1379هـ، 

ج3، �ص65. 

الطهارة، . 23 كتاب  البغوي،  لالإمام  ال�صنة  �رصح  م�صعود،  بن  احل�صي  البغوي، 
ط2  الإ�صالمي،  املكتب  بريوت،  دم�صق-  امل�صح،  يف  التوقيت  باب 

/1403هـ، 2 /373.

ال�صندي، نور الدين بن عبد الهادي اأبو احل�صن، حا�صية ال�صندي على الن�صائي، . 24
املطبوعات  مكتب  حلب،  غدة،  اأبو  الفتاح  عبد  حتقيق  امل�صاجد،  كتاب 

الإ�صالمية، ط2/1406هـ، ج2، �ص37،.

ابن حجر، فتح الباري �رصح �صحيح البخاري، ف�صل ال�صالة يف م�صجد مكة . 25
واملدينة، ج3، �ص64، مرجع �صابق.

العربية . 26 اللغة  معجم  1424هـ(،  )ت:  احلميد  عبد  خمتار  اأحمد  عمر، 
املعا�رصة، عامل الكتاب، ط1/1429هـ، ج2/1384

اأني�ص . 27 )ت:978هـ(،  الرومي  علي  بن  اأمري  بن  عبداهلل  بن  قا�صم  القونوي، 
الفقهاء، حتقيق: يحيى ح�صن  املتداولة بي  الألفاظ  تعريفات  الفقهاء يف 

مراد، دار الكتب العلمية )د،ط(/1424هـ، �ص91

وابن . 28 �صابق،  م�صدر  بعدها،  وما  ج4/294  القدير  فتح  ال�صوكاين،  انظر: 
جزي، اأبو القا�صم حممد بن اأحمد بن حممد بن عبداهلل الغرناطي) 741هـ(، 
القواني الفقهية، )د،ط( )د،ت(، �ص154، وال�صافعي، اأبو عبداهلل حممد بن 
ج4/110،  )د.ط(/1410،  املعرفة،  دار  بريوت،  الأم،  اإدري�ص)204هـ(، 
البهوتي، من�صور بن يون�ص بن �صالح الدين )ت:1051هـ(، ك�صاف القناع 
عن منت الإقناع، دار الكتب العلمية، )د،ط(/)د.ت(،ج3/103، وابن القيم، 
حممد بن اأبي بكر بن اأيوب اجلوزية )ت: 751هـ(، زاد املعاد يف هدي خري 
العباد، الكويت، مكتبة املنار، ط27/1994م، ج2/76، وابن تيمية، عبد 
ال�صالم بن عبداهلل احلراين ) 652هـ(، املحرر يف الفقه على مذهب الإمام 
اأحمد بن حنبل، الريا�ص، مكتبة املعارف، ط2/1984م، ج2/182، واأبو 
�ص188،  )د،ط()د،ت(،  الفقهية  الختيارات  من  العلمية  الأخبار  احل�صن، 
معاين  معرفة  اإىل  املحتاج  مغني  ال�رصبيني،  اخلطيب  حممد  وال�رصبيني، 
األفاظ املحتاج، بريوت، دار الفكر، )د.ط(/)د.ت(، ج4/235، الرملي، �صم�ص 
الدين حممد بن اأبي العبا�ص، نهاية املحتاج اإىل �رصح املنهاج، بريوت، دار 
الفكر، )د.ط(/1404هـ، ج7/235. وابن قدامة، عبداهلل بن اأحمد بن قدامة 
املقد�صي، املغني يف فقه الإمام اأحمد بن حنبل ال�صيباين، بريوت، دار الفكر، 

ط1 /1405، ج8 /459 - 461

ورد . 29 الباطلة  الأحكام  نق�ص  باب  الأق�صية،  كتاب  م�صلم،  �صحيح  م�صلم، 
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حمدثات الأمور، ج3/�ص1343/رقم 1718، مرجع �صابق

القر�صاوي، زيارة اأي عربي للقد�ص وهي حتت الحتالل تعترب تطبيعًا مع . 30
الحتالل. مقال على اجلزيرة نت يف 20 /4 /2012.

مولوي، في�صل، حديث العلماء يف زيارة امل�صجد الأ�صري بي املنع والإباحة، . 31
منديات �صتارتاميز، 24/4/ 2012

جلنة اإفتاء اجلامعة الإ�صالمية بغزة، فتوى هيئة علماء فل�صطي يف اخلارج، . 32
اجلمعة 8 /جمادى الأول/1436هـ.

اإبراهيم ، زيارة القد�ص والأق�صى حتت الحتالل تطبيع اأم دعم . 33 احلّمامي، 
وت�صجيع، �ص45، لندن /2012، تدقيق: خالد الرتعاين

البيانوين، عبد املجيد -ع�صو رابطة العلماء ال�صوريي-، كلمة حول زيارة . 34
اجلفري للم�صجد الأق�صى، جملة البدر اللكرتونية، 9 /4 /2012 

بعنوان . 35 النت  عرب  مقال  من  مقتب�ص  ال�صنقيطي،  الأمي  حممد  ال�صنقيطي، 
)التاأ�صيل ال�رصعي لزيارة القد�ص ال�رصيف(، 20 /4 /2012

الهيثمي، جممع الزوائد ومنبع الفوائد ، ج4 /7 /873، وقال رجاله ثقات. . 36
مرجع �صابق

الفكر . 37 من  جزء  الأق�صى  زيارة  حترمي  فتوى  رم�صان،  حممد  البوطي، 
ال�صهيوين ، موقع فل�صطينيو 48 ،تاريخ الفتوى 18 /4 /2012

درا�صة . 38 الحتالل  ظل  يف  الأق�صى  امل�صجد  زيارة  احلنبلي،  �صبيح  خليل 
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ط1 /1411هـ، ج1 /68.

اأبو . 40 )790هـ(، املوافقات، حتقيق:  اإبراهيم بن مو�صى بن حممد  ال�صاطبي: 
ابن عفان، ط1 /1417هـ، ج4  دار  �صليمان،  اآل  بن ح�صن  م�صهور  عبيدة 

.92/

�صابق( . 41 )مرجع   ،5873/  7/ ج4  الفوائد  ومنبع  الزوائد  جممع  الهيثمي، 
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الفكر،  دار  بريوت،  الباقي،  عبد  فوؤاد  حممد  حتقيق:  املقد�ص،  بيت  م�صجد 
)د.ط(/)د.ت(، ج1/�ص451/رقم1407، اإ�صناد طريق ابن ماجه �صحيح 

ورجاله ثقات، وهو اأ�صح من طريق اأبي داود.

مرجع . 42 الوحي،  بدء  كتاب   ،50/180، البخاري  �صحيح  البخاري،  انظر: 
�صابق
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