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ينالمسلمِعـرض . ،.األقصـى



:من تاريخه
عدب حدوده اختط ،السالم عليه آدم هو بناه من أول أن األرجح 

.تعاىل هللا من مر ،احلرام البيت قواعد إرسائه من سنة أربعني
 1800 العام حوايل فلسطني إىل العراق من إبراهيم هجرة وجاءت

 ومن ،همر وعَ  ،احلرام البيت قواعد برفع قام وبعدها .امليالد بلق
  نيب بناءه ادأع كما.األقصى املسجد جددا ،ويعقوب إسحق بعده
.امليالد بلق 1000 العام حوايل سليمان هللا
  بىن لهجرةل 15 املوافق م636 عام للقدس اإلسالمي الفتح مع  

 ويف .صىلألق نواة ،القبلي اجلامع عنه هللا رضي اخلطاب بن عمر
 امعاجل بناء أعيد كما ،الصخرة قبة بنيت األموية الدولة عهد
       ميالدية685 /ةجريه 66 من اامً ع 30 قرابة هذا واستغرق ،القبلي

.ايلاحل بشكله األقصى بعدها ليكتمل ،يالديةم 715/جريةه 96



لقرن السابع.. منرب برهان الدين جبوار القبة بين 



األقصى عرض األمة

ين فهو نة؛س ربعني احلرام املسجد بناء بعد األقصى املسجد بين 
   .تعاىل هللا خلقها منذ األرض يف بين مسجد

بينما كرمي،ال القرآن يف صراحة احلرام ملسجد  األقصى املسجد قرن 
   .الصريح مسه النبوي املسجد يذكر مل
أن إىل مدينة،لل اهلجرة بعد حىت للمسلمني قبلة أول األقصى املسجد 

 ليعلم إشارة هذه أليست ؛ احلرام املسجد إىل القبلة بتغيري هللا أمر
  املسجد؟ هذا قيمة املسلمون



األقصى عرض األمة

صالة، ألف ةمبائ احلرام املسجد يف صالة : وسلم عليه هللا صلى قال 
 األقصى املسجد يف وصالة صالة، لف هذا مسجدي يف وصالة

 .صالة خبمسمائة
أسرى لذيا سبحان :وسلم عليه هللا صلى النيب مسرى األقصى املسجد 

   .حوله اركن الذي األقصى املسجد إىل احلرام املسجد من ليال بعبده
هللا لمع وقد - السماء إىل وسلم عليه هللا صلى النيب معراج منه كان 

 من املعراج جعلف املكان هذا لقيمة املسلمون ينتبه يوم سيأيت أنه حبكمته
  .مكة من ال األقصى



األقصى عرض األمة

مد صلى هللا هو املكان الوحيد يف األرض الذي اجتمع فيه كل أنبياء هللا من لدن آدم وحىت حم
لنبوي ولكن يف م يتم أعظم اجتماع يف التاريخ يف املسجد احلرام وال املسجد افل. عليه وسلم

يف " هللا عليه وسلم صلى"األقصى، وكأن كل أنبياء هللا يسلمون راية قياده البشرية لنبينا حممد 
   .األقصى حىت ال يظن أحد أن لليهود حقا فيه

صلى فيه النيب صلى هللا عليه وسلم إماًما بكل أنبياء هللا.     
 ا جيوز أن يصلي إمامً أي ال" ال يؤمّن الرجل الرجَل يف بيته " حديث النيب صلى هللا عليه وسلم 

هو املسؤول وحممد صلى هللا عليه وسلم كان اإلمام؛ ف -إال إذا أذن لغريه  –إال صاحب البيت 
.عنه هو وأمته



األقصى عرض األمة

إشارة وهي ،" حوله ركنا الذي األقصى املسجد " بقوله أتبعه القرآن يف هللا ذكره عندما 
   .هلم ملك كلها  والقدس املسجد حرم أن املسلمون يعلم حىت عظيمة

اخلطاب بن عمر عهد يف فتحت وفلسطني والقدس األقصى املسجد.   
5000 منهم شهيد 15000 عمر عهد يف القدس فتح معركة يف املسلمني شهداء بلغ 

ن نهنبي امرأة 15 مرة ألول ومنهم صحايب  شهداء إمجايل ن علما الصحابة، من امرأ
 يف استبسلوا قد املسلمون كان  شهيد 9000 كانوا  عمر عهد يف الفتوحات يعـمج يف املسلمني

 املسجد يف شهداء ميوتوا أن الصحابة من كثري  أمنية كانت  بل الرومان يد من القدس حترير
.األقصى



1968األقصى 



:الواقع
دائرة لقب من تدار املبارك األقصى للمسجد واملالية اإلدارية الشؤون أن رغم 

 ميةاإلسال واملقدسات والشؤون األوقاف لوزارة التابعة اإلسالمية األوقاف
 الذي هيوينالص االحتالل سيطرة حتت واقعة ومداخله ،حماصر  :أنه إال األردنية،

 ماملزاع اإلرهايب االحتالل حكومة وتدعم .م1967 عام منذ القدمية للقدس بدأ
 لدولة معىن ال وأنه ،هليكل يعرف ما أنقاض فوق قائم األقصى ن الصهيونية
 بن يفيدد قال كما  – "اهليكل" بدون للقدس معىن وال القدس، بدون االحتالل
  !إلسرائيل وزراء رئيس أول جوريون،

ومسى اق،الرب  حائط وهو حيطانه من جزء اقتطع إذ ؛ خطر يف األقصى املسجد 
 سجدامل تعرض كما  ،منه االقرتاب من املسلمون ومنع املبكى، حبائط زورا

تا عن فضال ،وختريبه وتفجريه، إلحراقه، عدة حملاوالت األقصى  واألنفاق حلفر
 حرية قييدت يتم كما منه، أجزاء تصدع إىل أدى ما أساساته، حتت تشق اليت

 يتعرض فيما مه،ترمي أو وإعماره، فيه، للصالة األقصى إىل الوصول يف املسلمني
.هاينةالص واملتطرفني االحتالل، جنود جانب من متكررة اقتحام لعمليات



!هذاليس . ،.األقصى



! وليس هذا



ما هو املسجد األقصى؟

املصلى هو وليس الصخرة، قبة - اسـالن بعض وهمـيت كما  األقصى املسجد ليس 
 احةـسامل جممل على األقصى املسجد اسم يطلق بل - عمر امعـج وليس املرواين،

تهـمبك ،السور داخل القدسي احلرم غلهاـيش اليت  هي تسميةال وهذه وساحاته، و
 إىل احلرام داملسج من ليال بعبده أسرى الذي سبحان( :الكرمية اآلية يف املقصودة
تنا من لنريه حوله ركنا الذي األقصى املسجد  وهو )صريالب السميع هو إنه آ
 هذا، سجديم :مساجد ثالثة إىل إال الرحال ُتشد ال( :الشريف احلديث يف املقصود
 .)املقدس بيت ومسجد احلرام، واملسجد

اإلسالم دمساج بني مقارنة ،األبعد املسجد :بذلك واملقصود األبعد هو واألقصى  
 .األرجح على واملدينة مكة عن بعيد نهإ أي ؛الثالثة

األوسط الرواق وحتت مروان، بن امللك عبد األموي اخلليفة زمن يف بين احلايل البناء 
 قدساتامل إلعمار األقصى مؤسسة قامت الذي القدمي، األقصى املسجد مبىن يقع

.قاإلغال من السنوات عشرات بعد ملصلني وافتتاحه برتميمه اإلسالمية



من العهد . ،.املدرسة التنكزية
اململوكي



:من فضائله
لعدوهم ن،ظاهري احلق على أميت من ائفةـط تزال ال( :وسلم عليه هللا صـلى قال 

  :واـقال ،كذلك  وهم وجل عز  هللا أمر يت حىت خالفهم، من يضرهم ال قاهرين،
 بسند طرباينال .) املقدس بيت وأكناف املقدس بيت  يف :قال هم؟ وأين :هللا رسول
  .ثقات رجاله

ا سلمة أم املؤمنني أم عن داود أبو روى   وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مسعت أ
  ما له غفر احلرام ملسجدا ِإىل األقصى املسجد من ُعْمَرة أوْ  ِحبَجَّة َأَهلَّ  منْ (:يقول
 .)ّخر وما ذنبه من تقّدم

 أيهما - سلمو  عليه هللا صلى هللا رسول عند وحنن - تذاكر :قال ذر أيب فعن  
  املصلى لنعمو  :.......هللا رسول فقال ؟املقدس بيت َأم هللا رسول أمسجد :أفضل
  بيت همن يرى حيث األرض من فرسه شطن مثل للرجل يكون أن وليوشكن ،هو

 أخرجه ..فيها وما الدنيا من له خري قال أو ،مجيعا الدنيا من له خري املقدس
.الذهيب ووافقه وصححه احلاكم



!ىصقألاهذا هو 



!ىصقألاهذا هو 



!ىصقألاهذا هو 



!ىصقألاهذا هو 



!ىصقألاهذا هو 



!ىصقألاهذا هو 



هذا هو األقصى



معلومات سريعة

لىع وهو ،املسورة القدس مساحة سدس حنو األقصى املسجد حيتل  
 ،م462 والشرقي ،م491 الغريب ضلعه طول ،منتظم غري مضلع شكل

 .م281 واجلنويب ،م310 والشمايل
بةق أو ،أشجاره من شجرة حتت سواء ،الصالة فأدى األقصى دخل من  

  أو ،خرةالص قبة داخل يف أو ،رواق عند أو ،مصطبة فوق أو ،قبابه من
 .األجر مضاعفة فصالته ،القبلي اجلامع

التارخيية يةالعمران املعامل من كبريًا  عدًدا املبارك األقصى املسجد يضم 
،:اهلامة ً  ر،ومغاو  ،)مكشوفة مصليات( ومصاطب مياه، وأسبلة قبا

ً  ومآذن، ومنابر، وحماريب، وأشجارًا، مياه، وبرك ومدارس، رًا، ،وأبوا  وآ
.تفاصيلها بعض وهذه .وخلوات ومكتبات،



جامع قبة الصخرة
ا زمًنا الناس ضـبع اعتقد وقد األقصى، دـاملسج أجزاء أهم من  يه أ

  !كذلك  وليست األقصى،
لنسبة وموقعها ،الذهبية ةـالقب ذو املثمن املبىن هي الصخرة قبة 

ا أي نساناإل جسد من قلبال كموقع ككل األقصى للمسجد   يف قعت إ
.قليًال  اليسار إىل وسطه

سالميةاإل املعامل وأعظم دمـأق من وهي ،ككل املسجد قبة هي القبة هذه  
 .املتميزة

عرج واليت ،املبىن داخل تقع اليت الصخرة إىل نسبة االسم ذا مسيت 
 ألن قوالاأل أرجح على السماء إىل وسلم عليه هللا صلى لنيب منها

  احاليً  هي الصخرة وقبة.األقصى املسجد يف بقعة أعلى هي الصخرة
 .األقصى املسجد يف النساء مصلى

م 20 هارتفاعو  /م 80 هطولو  /م 21 الصخرة قبة مسجد عرض.



جامع قبة الصخرة



جامع قبة الصخرة



جامع قبة الصخرة



جامع قبة الصخرة



الجامع الِقبلي :

احلقيقي األقصى هو أنه األخرية الفرتة يف الناس بعض عتقدا، 
 صىاألق املسجد من اجلنويب اجلزء فهو..كبري خطأ أيًضا وهذا
  القبة ذو بىنامل وهو ،القبلي جلامع مسي ولذلك ،قبلةلل املواجه

 .الرصاصية
ملسجدا يف للرجال الرئيسي املصلى هو اجلامع هذا يعترب 

.اإلمام صالة موضع وهو ،األقصى



يالجامع الِقبل



الجامع الِقبلي



الجامع الِقبلي



الجامع الِقبلي



الجامع الِقبلي



منبر صالح الدين



ن مروان، وحتت هذا البناء احلايل بين يف زمن اخلليفة األموي عبد امللك ب :املروايناملصلى
ار الرواق األوسط يقع مبىن املسجد األقصى القدمي، الذي قامت مؤسسة األقصى إلعم
.قاملقدسات اإلسالمية برتميمه وافتتاحه ملصلني بعد عشرات السنوات من اإلغال

   .م 4000وحجمه .. الشرقياجلنوبجهةيف،األقصىاملسجدأرضيةحتتاملروايناملصلىيقعو



:القديم األقصى
  وقد ،ليالقب اجلامع حتت القدمي األقصى يقع
 ىلإ املكيً  ًال ـمدخ ليكون ؛األمويون بناه

  اليت ويةـاألم القصور من ،األقصى املسجد
  اجلهة من األقصى حدود خارج تقع

.اجلنوبية



:البراقمسجد

 ً كذو  اتزويرً  يسمى الذي ؛الرباق حائط عند
!ىاملبك حبائط



  :المصاطب
ة، موزعة ألقصى املبارك أربعون مصطب

لعبادة يف مجيع أحناء املسجد، أنشئت ل
وإقامة الدروس عليها



  :آبار األقصى

   ،بئًرا 37 آبار المسجد األقصى المبارك
لينتفع بها وبئر أخرى تقع تحت المسجد األقصى لجمع مياه الشتاء

وأهل بيت المقدس عامة المصلون خاصة،



المحاريب في 
األقصى



:أبواب األقصى

عشر أربعة األقصى للمسجد ،  أن بعد إغالقه مت ما منها ً
  عةأرب عددها إن قيل وقد ،القدس األيويب الدين صالح حرر
ب ،رقـالش نـم الرمحة ب:منها أبواب مخسة وقيل   رداملنف و

 تزال ما اليت األبواب وأما.اجلنوب يف الواقعة والثالثي واملزدوج
  لىص النيب ب أو املغاربة ب:هي أبواب عشرة فهي مفتوحة

ب ،وسلم عليه هللا ب ،داود ب أو السلسلة و   أو ملتوضأا و
ب ،املطهرة ب ب ،القطانني و ب ،احلديد و   ،ناظرال و
ب ب الغوامنة و   اأيضً  ومنها.ةالغربي اجلهة يف وكلها اخلليل و
ب ،نبياءاأل شرف ب أو العتم بو  ،حطة ب   سباطاأل و
.الشمالية اجلهة يف



:من بوابات األقصى



:من بوابات األقصى



 ب مئذنة هي مآذن أربع األقصى للمسجد:ىاألقصمآذن
 الغربية اجلهة يف السلسلة ب ومئذنة ،الغريب اجلنوب يف املغاربة
 ،غريبال الشمال يف الغوامنة ب ومئذنة ،السلسلة ب قرب
.الشمالية اجلهة يف األسباط ب ومئذنة



:األقصى قباب بعض
  بةق 11 على يزيد ما الشريف قصىاأل حةبسا

 يف عمريهات مت ،املشرفة الصخرة قبة عن فضًال 
 والعثمانية ةواململوكي األيوبية اإلسالمية الفرتات
  أو دريسللت امقرًّ  لتكون معظمها بنيت حيث

  ،.عنيم  حدث لذكرى اختليدً  أو للعبادة ارً و د
ألقصىا وساحة الصخرة قبة حنص يف وتنتشر



 عند راقـبال دابة وسلم عليه هللا صلى مدـحم املصطفى به ربط الذي:البراق حائط
 ما آخر نهأ دعاء املبكى حائط هودـالي يسميه ما وهو املبارك، األقصى املسجد دخوله
،.امرتً  عشرين حوايل وارتفاعه مرتًا )50( حوايل طوله ويبلغ،.املزعوم هيكلهم من تبقى



 ً  15على ويشتمل األقصى ملسجد حييط حجري سور :األقصى سور
 امللك بدع األموي اخلليفة زمن يف بين احلايل البناء هذا :مغلقة 5و مفتوحة أبواب 10منها
 سسةمؤ  قامت الذي القدمي، األقصى املسجد مبىن يقع األوسط الرواق وحتت مروان، بن

 من السنوات عشرات بعد مصلنيلل وافتتاحه برتميمه اإلسالمية املقدسات إلعمار األقصى
.قاإلغال



1969: حريق األقصى 
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كنس يهودية تحت األقصى



حفريات تحت األقصى



أنفاق تحت األقصى



:تتبع الحاالت المكشوفة في الهدم
ط 1971 عام يف  أسفل فراحل لعمليات ضحية أول األقصى املسجد من الغريب اجلدار يف الواقع الكرد ر

يار.املسجد  واملدرسة الفخرية املدرسة هدم بعام وتاله السبب،  لنفس سنوات أربع بعد العثمانية املدرسة ا
 .التنكزية

كاليت  لقتلا جملازر إضافة حارقة ومواد االنفجار شديدة قنابل طريق عن املسجد تفجري حماولة 1990 عام 
 احتالل ًيارمس مت ،حني حني كل  بني االقتحامات عدا اثنني، استشهاد إىل وأدت 1982 عام غدمون ارتكبها

ط  سابًقا ويده مت ما    ،.اإلسرائيلية للشرطة ثكنات إىل حولت متعددة ومدارس الكرد  كر
عام نية افتتحو  .اإلسالمي الوقف بوابة يارال أدى ما وتوسيعه 1982 عام قدمي نفق افتتاح إعادة 

1996. 
حماولني جداملس لباحة ا اهليكل جبل أمناء مجاعة اقتحام بعد للغاية، خطري تطور حصل 8/10/1990 يف 

 تدخلت اعة،اجلم من العشرات  واجهوا فلسطيين آالف مخسة وتصدى املزعوم، هليكلهم األساس حجر وضع
  .املئات رحجيو  فلسطينًيا 21 ليستشهد كثيف  بشكل النريان وأطلقت احلدود حرس قوات بعدها

ر وله ،1982 عام ُوسع الذي النفق افتتاح نتنياهو حكومة أعادت 1996 سبتمرب يف  اشتدت حوله، وما األقصى على تدمريية آ
 النفق إسرائيليا، جند 19 قتل و فلسطينًيا  80 إثرها على واستشهد كافة،  الفلسطينية والقرى املدن مشلت "النفق انتفاضة بعدها
   ،.األمتار ملئات وميتد أمتار أربعة ارتفاعه يبلغ الذي

إطالق واحد ومبي أعقبها اليت األقصى انتفاضة لتندلع املسلحني، من عشرات وسط األقصى شارون اقتحم 28/9/2000 يف 
 .العشرات وجرح استشهاد إىل أدى األقصى املسجد يف صلنيامل جتاه كثيف



الهيكل المزعوم
الهيكل المزعوم



في األقصى  تا عـد صـ تـ



:قالوا عن األقصى

 " إن اجلنة لتحن شوقا إىل بيت املقدس"   
سيد أنس ابن مالك رضي هللا عنه 
 

ليه ملك أو سجد بيت املقدس بنته األنبياء وعمرته األنبياء وما فيه موضع إال وقام ع
عنهما سيد عبد هللا بن عمر رضي هللا                                         عليه ملك

 
 " كيف أضحك واألقصى أسري" 

السلطان نور الدين حممود زنكي الشهيد
 

إليك واالعتصام  إهلي قد انقطعت أسبايب األرضية يف نصرة دينك، ومل يبق إال اإلخالد
 "حببلك واالعتماد على فضلك أنت حسيب ونعم الوكيل

  صالح الدين األيويب



قالوا عن األقصى

هذه األرض حررها آبائي وأجدادي بدمائهم، وال أملك التفريط               
"  عتبر ذلك خيانة افيها وإال               

 مالسلطان عبد الحميد الثاني العظي

     إن أرض فلسطين وقف إسالمي على أجيال المسلمين               
     وال يصح التفريط فيها أو في أي جزء منها أو التنازل               
عن شبر واحد فيها وال حل للقضية إال بالجهاد المقدس              

 شيخ المجاهدين أحمد ياسين



قالوا عن األقصى

                    بون من اجلنون أن حنسب قضية فلسطني نزاًعا بني العرب واليهود الذين  يطل
  رب ما يقدمونه يف هذهـهل بقي للع: اإلقامة بعد طرد أهلها، القضية أساًسا

                                                      .أبقيت هلم رسالة يستحقون العيش هلا! الدنيا ؟
  الشيخ حممد الغزايل                                                              

  ىل إمن مشال العامل  ،ن اآلوان لتجميع األمة من شرق العامل وغربهآلقد 
 يةبغض النظر عن اجلنسيات واللغات والثقافات، على احلمية الدين؛ جنوبه

لنصرة املسجد األقصى األسري 
الشيخ أبو احلسن الندوي                                                    



قالوا عن األقصى

   القدس واملسجد األقصى، ويوجه أمةإين أرحب بكل عمل خيدم قضية                
   ألداء واجبها إلنقاذاإلسالم إىل خطورة ما يعد هلا، وإيقاظ األمة                    
األقصى املبارك                    

 الشيخ القرضاوي              
   قامت إال  قضية القدس من الثوابت عند املسلمني، وانتفاضة األقصي ما                

لنس  عندما حاول                         بة االحتالل البغيض أن يتجاوز اخلطوط احلمراء 
"لألقصي                    

الشيخ الدكتور عكرمة صربي                                              



 النعي

 فتحُت بكّف اإلمهاِل صحيفَة وطين اليومية
 فرأيُت بزاويٍة منسية

 بيـًنا مدفوَع األجر ِلِقبلتنا األوىل
ًء لكرامتنا العربية  :ور

 أنعى لكُم األقصى والباقي ريب سبحانهْ 
يديكم ِخْطُتْم أكفانَـهْ   أنعى لكُم األقصى و

نة تكم الر  أنعى لكُم رمًزا سفحت َدَمُه رشاشاُت خطا
  إخواين يف التهويل ويف التهليل

 ويف تنميق الكلمات الطنانة
 لكُم املسجون املظلومَ أنعى 

 وقد كنتم برتاخيكم سّجانـَهْ 
ن " أشْحُت بوجهي ورميُت   "  اجلر

ع بصوٍت جذالن   :دندنت مع املذ
 ملا ينادي منادي احلرب[ 

 ما خنشى َطْعِن وال ضرب
 نشرْب دّم الغاصْب ُشْربْ 

 ]  نرّده مهدوَد احليل 
1978عبد السالم البسيوين                                                                                     



حسبنا هللا ونعم الوكيل


