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ققدس  صصخرةصصخرة ققدسال   ال
ءء  فيفي ءءصضو يية  العقيدةالعقيدة  صضو ييةالسإلما   السإلما

 تأليف
محمدمحمد  بنبن  الرحمنالرحمن  عبدعبد  بنبن  ناصرناصر  الدكتورالدكتور

    الجديعالجديع
بن محمد المام جامعة الدين أصول بكلية التدريس هيئة عضو

 بالرياض السلمية سعود

عليها القبة بناء بيان ثم ، بالصخرة بالتعريف الكتاب المؤلف بدأ
حكم بين ,  ثم السلم في الصخرة هذه مكانة أوضح ذلك , وبعد

تقديس عدم على الدلة بعرض ذلك وأعقب ، الصخرة تقديس
مع ذلك في المخالفين شبه عرض , ثم وتعظيمها الصخرة
اا شبهات ست عددها بلغ وقد ، عليها والرد مناقشتها , وأخير

. الصخرة حول الحاصلة البدع من نماذج ذكر
حول والمقترحات النتائج أبرز فيها دون بخاتمة البحث ختم ثم

الموضوع. هذا
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المقدمةالمقدمة

، أنفسنا شرور مان بالله ونعوذ ، ونستغفره ونستعينه نحمده لله الحمد إن
، له هادي فل يضلل ومان ، له ماضل فل الله يهده مان ، أعمالنا سإيئات ومان

اا أن وأشهد ، له شريك ل وحده الله إل إله ل أن وأشهد ورسإوله عبده ماحمد
اا وسإلم وأصحابه آله وعلى عليه تعالى الله صلى اا تسليم :  بعد أماا ، كثير
ثم ) ومان المقدس بيت ( صخرة عن الخأيرة الونة في الحديث كثر فلقد

فأدليت ، السإلما في وماكانتها الصخرة هذه قدسإية مادى عن البعض تساءل
على أحد بيانها إلى يتطرق لم والتي ، المسألة هذه عن الكتابة في بدلوي

الصخرة هذه حول قكتب ماا عاماة إن بل – عملي حسب على – التفصيل وجه
الذي ، القصى المسجد أو المقدس بيت فضائل عن الكلما ضمن يندرج
اا يطهره أن تعالى الله نسأل .  الله قاتلهم اليهود أيدي مان قريب

الخاطئ : العتقاد المسألة هذه في للكتابة دعتني التي السإباب مان أن كما
اا تعظيمها حول الحاصلة والمبالغات ، الصخرة هذه في اا نظري لدى وعملي

القصى المسجد في الصخرة : إن فقال أحدهم غل حتى ، الناس بعض
الصخرة عند الدعاء أن أحدهم وزعم ،1الحراما المسجد في السإود كالحجر
.2 بإجابته ماقطوع
ورد الحق إحقاق في رغبة جوانبه جميع مان الموضوع هذا تجلية فأحببت
اا ، الباطل اا ، الشرعية النصوص على ماعتمد الصالح السلف بمنهج وماستهدي

اا ، .  المحققين والئمة ، المعتبرين العلماء بأقوال وماستنير
) .  السإلماية العقيدة ضوء في القدس : ( صخرة البحث هذا سإميت وقد
وفق بحثه يتم أن رأيت جزئياته واسإتقراء البحث ماوضوع ماادة تأمال وبعد
:  يأتي كما ، فقرات عدة
أوضحت ذلك , وبعد عليها القبة بناء بيان ثم ، بالصخرة بالتعريف بدأته
وأعقبت ، الصخرة تقديس حكم بينت ,  ثم السإلما في الصخرة هذه ماكانة
شبه عرضت , ثم وتعظيمها الصخرة تقديس عدما على الدلة بعرض ذلك

, شبهات سإت عددها بلغ وقد ، عليها والرد ماناقشتها ماع ذلك في المخالفين
اا .  الصخرة حول الحاصلة البدع مان نماذج ذكرت وأخأير

اا وانظر  ،291 ص للزركشي المساجد بأحكاما الساجد إعلما كتاب انظر1 بيت كتاب أيض
 . 39 ص شبير عثمان ماحمد للدكتور حوله وماا المقدس

السيوطي المنهاجي الله عبد لبي القصى المسجد بفضائل الخأصا إتحاف كتاب انظر)2(
1/160. 

2

2



ماشكاةماشكاة  ماكتبةماكتبة                                السإلمايةالسإلماية  العقيدةالعقيدة  ضوءضوء  فيفي  القدسالقدس  صخرةصخرة
السإلمايةالسإلماية

هذا حول والمقترحات النتائج أبرز فيها دونت بخاتمة البحث خأتمت ثم
الموضوع. 

جهدي فيه بذلت قد الذي ، المهم الموضوع هذا عن ماختصرة ماقدماة هذه
، وتيسيره تعالى الله توفيق فمن صواب مان فيه كان فما ، طاقتي ومابلغ

الله وأسإتغفر ، الشيطان ومان فمني خألل أو سإهو أو خأطأ مان فيه كان وماا
آله وعلى ماحمد نبينا على الله وصلى ، المستعان والله ، ذلك مان تعالى

.   الدين يوما إلى بإحسان وأتباعه وأصحابه
    

: :   بالصخرةبالصخرة  التعريفالتعريف
، القصى المسجد فناء وسإط وتقع ، القدس مارتفعات صخور إحدى هي

اا18 طولها ويبلغ اا13 وعرضها  ماتر اا  ماتر إلى المنحدر جانبها ويتجه ، تقريب
بعض وترتفع ، الغرب إلى المرتفع المستقيم جانبها يتجه بينما ، الشرق
ماحيطها أماا ، مانتظم غير وشكلها ، ماتر بحوالي الرض سإطح عن نواحيها

ماتر مان أكثر عمقه كهف بقية هي فجوة أسإفلها ومان ، أماتار عشرة فيبلغ
ااقة وكأنها فوقه الصخرة وتظهر ، ونصف وهي ، 1 والرض السماء بين قماع
.   2 المنقوش الخشب مان بسياج ماحاطة

::  الصخرةالصخرة  علىعلى  القبةالقبة  بناءبناء
الخليفة عهد إلى يرجع الصخرة على القبة بناء أن التاريخية المصادر ذكرت
صخرة على القبة ببناء  هـ66 سإنة أمار حيث 3 ماروان بن الملك عبد الماوي

نن المقدس بيت وقد – القصى الجاماع وعمارة والبرد الحر مان المسلمين تك
رجاء بذلك للقياما الملك عبد وكل - وقد  هـ73 وقيل  هـ70 سإنة البناء كمل

قد وأنها ، والرض السماء بين قماعلقة الصخرة أن يزعم بعضهم جعل الذي هو هذا لعل1
.  جهة كل مان انقطعت

ال انظر السيوطي المنهاجي الله عبد لبي القصى المسجد بفضائل الخأصا إتحاف كتاب ماث
1/134.

والمعراج السإراء كتاب في السإود ماحمد ماوسإى وأبطلوها الفرية هذه ناقشوا الذين ومان
.103 ص

في المساجد أشهر وكتاب  ،190 ص زايد المجيد عبد للدكتور الخالدة القدس كتاب مان2
سإيد للدكتور إسإلماية عربية القدس وكتاب  ،324  ،1/314 بكر المجيد عبد لسيد السإلما

 . 38 ص راشد فرج
بن الوليد هو الصخرة قبة ماسجد بنى الذي أن بعضها في وجاء ، المصادر أغلب تؤكده ماا هذا 3

الثر بعض . له عهده وولي الملك عبد ابن وهو الوليد أن النسبة هذه سإبب ولعل ، الملك عبد
بعض القبة إلى أضاف قد أنه العلم ماع ، مانه ناحية على أو عليه أشرف يكون فقد ، البناء في

 .  203 ص ماحمود جاسإر شفيق للدكتور القدس تاريخ كتاب . انظر والنقوش التحسينات
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وأرسإلهم البلد أطراف مان الصناع وجمع ، ماوله سإلما بن ويزيد حيوة بن
ويزيد حيوة بن رجاء وأمار الجزيلة الماوال إليهم وأرسإل ، المقدس بيت إلى
اا الماوال قيفرغا أن ، بناء أحسن على القبة فبنوا ، مانه يتوقفا ول إفراغ

نفا ، الملون بالرخأاما وفرشاها السدنة لها وأقاماا ، الستور بأنواع القبة وح
نخرون ، والزعفران والعنبر والمسك الطيب بأنواع والخداما مان القبة ويب

اا والسلسإل والفضة الذهب قناديل مان فيها وجعل ، الليل اا شيئ ، كثير
قشم البخور أطلقوا إذا وكانوا ، الملونة البسط بأنواع والمسجد وفرشاها

توجد بلده إلى المقدس بيت مان رجع إذا الرجل وكان ، بعيدة ماسافة مان
اا والطيب المسك رائحة ماعه قيعرف ، أياما ودخأل المقدس بيت مان أقبل أنه و

وغير والفسيفساء والجواهر الفصوص مان الصخرة في وكان ، الصخرة
لم بنائها مان قفرغ لما المقدس بيت صخرة فإن وبالجملة ، كثير شيء ذلك
اا بهجة الرض وجه على نظير لها يكن .  1 ومانظر

اا30 حوالي القبة ارتفاع ويبلغ .   2  ماتر
على المسلمين ولة بعض عمل فقد الحاضر وقتنا حتى الزمان مارور وماع

.       عليها والمحافظة ، وإصلحها القبة هذه ترمايم

  السلمالسلم  فيفي  الصخرةالصخرة  مكانةمكانة

قل تعالى قال ققو صي صسإ قء : (  صها صف سس صن ال ءس ءما انا مم صماا ال قه من صول قم صع ءه ءت صل مب التي ءق قنوا ا صكا
صها مي صل مل صع قق لله قق ءر مش صم مل قب ا ءر مغ صم مل مهدي صوا من صي قء صما صشا صلى صي طط ءإ طم ءصرا صتقي مس . 3)  قما
مد تعالى وقال صق صرى : (  صب صن سل صق صك صت ءه مج ءء في صو صما اس صك ال ان صي يل صو قن صل اة صف صل مب صها ءق صضا مر يل صت صو صف

صك ءه مج صر صو مط ءد صش ءج مس صم مل ءما ا صرا صح مل قث ا مي صح مم صماا صو قت من سلوا قك صو مم صف قك صه قجو قه قو صر مط .   4)  صش

الخأصا إتحاف  ،5/9 الثير لبن الكامال  ،281  ،8/280 كثير لبن والنهاية البداية انظر 1
قديمة عربية ماخطوطات في المقدس بيت فضائل  ،1/244 للسيوطي القصى بفضائل
 ،200 ص ماحمود جاسإر شفيق للدكتور القدس تاريخ  ،224 ص إبراهيم ماحمود للدكتور

201 . 
 . 1/321 السإلما في المساجد أشهر 2
 . 142:  البقرة سإورة 3
 . 144:  البقرة سإورة )2(
 .33 ص الواحدي الحسن لبي النزول أسإباب انظر)3(
هو وجهة ( ولكل باب ، البقرة سإورة تفسير ، التفسير  كتاب5/152 البخاري صحيح)4(

مان القبلة تحويل باب ، الصلة وماواضع المساجد  كتاب1/374 ماسلم .. ) صحيح ماوليها
. الكعبة إلى القدس
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أول المقدس بيت الصلة في يستقبل وسإلم عليه الله صلى النبي كان لقد
الكعبة إلى التوجه يحب وسإلم عليه الله صلى وكان ، اليهود قبلة وهي المار

مد تعالى الله فأنزل صق صرى : (  صب صن سل صق صك صت ءه مج ءء في صو صما اس فقال ، ) الية ال
التي قبلتهم عن صرفهم والمنافقون: ماا اليهود وهو الناس مان السفهاء

. 1 ؟ عليها كانوا
: ( صلينا قــال أنه عنه الله رضي عازب بن البراء عن الصحيحين في وجاء

اا عشر سإتة المقدس بيت نحو وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ماع أو شهر
اا عشر سإبعة .2)  الكعبة نحو قصرفنا ثم شهر
عليه الله صلى النبي أن عنه الله رضي البراء عن البخاري صحيح في وجاء

اا عشر سإتة المقدس بيت إلى صلى وسإلم اا عشر سإبعة أو شهر ، شهر
.   الحديث3.. )  ، البيت قبل قبلته تكون أن يعجبه وكان

ولكن ، الولى المسلمين قبلة كانت المقدس بيت أن تقدما ماما والمقصود
؟.  بالذات المقدس بيت صخرة القبلة بهذه المراد هل

اا هناك : إن أقول هذا على وللجابة بذكر صرحت التابعين لبعض آثار
.  القبلة كانت وأنها الصخرة

والحسن عكرماة عن بإسإناده الله رحمه الطبري المااما رواه ماا ذلك ومان
أن وذلك ، القبلة القرآن مان قنسخ ماا : ( أول قال أنهما الله رحمهما البصري

اليهود قبلة وهي ، المقدس صخرة يستقبل كان وسإلم عليه الله صلى النبي
اا عشر سإبعة وسإلم عليه الله صلى النبي فاسإتقبلها ، .  4... )  شهر

بأن جزما قد السابقة لليات تفسيره عند الله رحمه كثير ابن المااما أن كما
. الصخرة كانت القبلة تلك
الله رسإول كان قد أنه المار : ( وحاصل تقدما كلما بعد الله رحمه قال فقد

بمكة فكان ، المقدس بيت مان الصخرة باسإتقبال أمار وسإلم عليه الله صلى
فلما ، المقدس بيت صخرة ماستقبل ، الكعبة يديه بين فتكون ، الركنين بين

المقدس بيت إلى بالتوجه الله فأماره ، بينهما الجميع تعذر المدينة إلى هاجر
 . 5)  والجمهور عباس ابن قاله ،

يفيد ) ماا القصى المسجد بفضائل الخأصا ( إتحاف كتاب صاحب أورد وقد
إسإرائيل بني أنبياء وأن ، المسلمين قبلة كانت المقدس بيت صخرة أن

بن عمر أن المقدس بيت فتح روى بما لذلك واسإتدل ، إليها يصلون كانوا
1

2

مان السفهاء ( سإيقول باب ، البقرة سإورة تفسير ، التفسير  كتاب5/151 البخاري صحيح 3
... ) . الناس

 . 138/ 3 الطبري تفسير 4
 . 3/18:  وانظر  ،1/190 كثير ابن تفسير 5
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اا اسإتشار عنه الله رضي الخطاب خألف : أجعله فقال ، المسجد يضع أن كعب
عليه الله صلى ماحمد وقبلة ، ماوسإى قبلة ، القبلتان فتجتمع ، الصخرة

 . 3) 2اليهود 1: ( ضاهيت فقال ، وسإلم
وأنها ، المقدس بيت صخرة كانت الولى القبلة بأن العلماء مان جزما ومامن
القيم ابن العلماة وتلميذه ، تيمية ابن السإلما : شيخ اليهود قبلة كانت

.  تعالى الله رحمهما
اا يحتاج الولى المسلمين قبلة خأاصة الصخرة كون اعتقاد أن لشك وأخأير

ذلك صحة افتراض فعلى ، المار كان وماهما ، عليه يعتمد قطعي دليل إلى
للمسلمين قبلة كانت المقدس بيت صخرة بأن القول يعدو ل المار فإن

.  بالكعبة نسخت ثم ، وجيزة فترة
. السإلما دين في الصخرة بمكانة يتعلق فيما إيراده يمكن ماا هو وهذا

  الصخرةالصخرة  تقديستقديس  حكمحكم
أن وبما – تقدما كما – القصى المسجد حدود داخأل تقع الصخرة أن بما

ماكانة عن التحدث الجدر مان فلعل ، الصخرة تقديس حكم عن هنا الكلما
:  التية الوقفات عبر وذلك ، بإيجاز أحكاماه مان وشيء القصى المسجد

، إليه الرحال شد جواز حيث مان الثلثة المساجد أحد القصى المسجد إن
.  فيه الصلة وماضاعفة

عليه الله صلى النبي أن عنه الله رضي هريرة أبي عن الصحيحين في جاء
وماسجد ، هذا : ماسجدي ماساجد ثلثة إلى إل الرحال قتشد : ( ل قال وسإلم

. 4) القصى وماسجد ، الحراما
.  6ذلك بغير وروي ، 5 صلة بخمسمائة تضاعف فيه الصلة أن روي وقد
ثم ، القصى المسجد إلى كان وسإلم عليه الله صلى بالرسإول السإراء إن

صن تعالى قال كما ، السماء إلى مانه العروج صحا مب قسإ الذي : (  صرى ا مسإ ءه صأ ءد مب صع ميل ءب صل
صن ءد ءما ءج مس صم مل ءما ا صرا صح مل صلى ا ءد ءإ ءج مس صم مل صصى ا مق صل الذي ا صنا ا مك صر قه صبا صل مو .   7)  صح

الحديث غريب في ( النهاية وعارضتها اليهودية : شابهت والمعنى ، : المشابهة المضاهاة 1
 ) . 3/106 الثير لبن والثر

 .  1/182 السيوطي المنهاجي الله عبد لبي القصى بفضائل الخأصا إتحاف كتاب انظر 2
اا وأخأرجه  ،73 ص الماوال كتاب في عبيد أبو أخأرجه 3  .1/38 ماسنده في أحمد المااما ماختصر
ماسلم صحيح ، والمدينة ماكة ماسجد في الصلة فضل وباب  كتاب2/56 البخاري صحيح 4

.   لمسلم واللفظ ، ماساجد ثلثة إلى إل الرحال تشد ل باب ، الحج  كتاب2/1014
ماجمع انظر ، الهيثمي حسنه وقد  ،1/213 للهيثمي البزار زوائد عن السإتار كشف انظر5

 . 4/7 الزوائد
لبن والضعيف الصحيح في المنيف المنار  ،288 ص للزركشي الساجد إعلما كتاب راجع 6

 .  93  ،92 ص القيم
 . 1:  السإراء سإورة 7
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ماشكاةماشكاة  ماكتبةماكتبة                                السإلمايةالسإلماية  العقيدةالعقيدة  ضوءضوء  فيفي  القدسالقدس  صخرةصخرة
السإلمايةالسإلماية

القبلية بالناحية القائم بالمسجد يختص ول ، كله للمسجد اسإم القصى إن
. 1 الناس بعض يظنه كما ، الجنوبية

قرره كما ، القصى المسجد سإوى للعبادة يقصد ماكان المقدس ببيت ليس
. 2 الله رحمه تيمية ابن السإلما شيخ

العبادات جنس مان هي القصى المسجد في المشروعة العبادات
سإائر مان وغيره وسإلم عليه الله صلى النبي ماسجد في المشروعة

: المساجد سإائر على زيارة فيه يشرع فإنه ، الحراما المسجد إل المساجد
. أماا السإود الحجر وتقبيل ، اليمانيين الركنين واسإتلما ، بالكعبة الطواف

المساجد وسإائر القصى والمسجد وسإلم عليه الله صلى النبي ماسجد
قح ول ، فيه قيطاف ماا فيها فليس اس صم إل ليس كله فهذا ، قيقبل ماا ول ، به قيت

رحمه تيمية ابن السإلما شيخ ذلك على نبه كما ، خأاصة الحراما المسجد في
.  3 الله

والعتكاف والقراءة والذكر والدعاء ، فيه للصلة القصى المسجد زيارة
. 4 بعضهم ظنه كما ، بالحج الزيارة لهذه علقة ول ، وقت أي في ماشروعة

السإلما في ماعينة بمزية الصخرة اخأتصاص عدما لنا اتضح سإبق ماا خألل مان
، أحكاماه عليها وتسري ، القصى المسجد حدود ضمن واقعة هي وإنما ،

.  عندها الصلة كمضاعفة
لليهود قبلة كانت أنها السإلما في ماكانتها عن يقال أن يمكن ماا قصارى وإن

نسخ ثم ، السإلما أول الزمان مان فترة لهم قبلة كانت فقد المسلمون وأماا ،
.  الكعبة باسإتقبال ذلك
، قنسخت ثم ، قبلة : ( كانت الصخرة هذه عن تيمية ابن السإلما شيخ قال

. 5)  السبت يوما تخصيص يوجب ماا شريعتنا في يبق فلم ، اليهود قبلة وهي

المستقيم الصراط اقتضاء  ،2/61 تيمية لبن الكبرى الرسإائل ماجموعة انظر1
سإيد للدكتور إسإلماية عربية القدس  ،809  ،2/808 تيمية لبن الجحيم أصحاب

38 ص راشد فرج
 . 2/63 تيمية لبن الكبرى الرسإائل ماجموعة انظر 2
 . 26/150 الفتاوى وماجموع  ،2/60 السابق المرجع انظر 3
الفتاوى ماجموع  ،166  ،165 ص للنووي المناسإك في اليضاح كتاب انظر 4

 .  2/64 تيمية لبن الكبرى الرسإائل ماجموعة  ،26/150 تيمية لبن
ماجموعة وانظر  ،2/811 تيمية لبن الجحيم أصحاب لمخالفة المستقيم الصراط اقتضاء 5

 .2/62 الكبرى الرسإائل
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ماشكاةماشكاة  ماكتبةماكتبة                                السإلمايةالسإلماية  العقيدةالعقيدة  ضوءضوء  فيفي  القدسالقدس  صخرةصخرة
السإلمايةالسإلماية

قبلة كانت أنها الصخرة في شيء : ( وأرفع الله رحمه القيم ابن وقال
الماة هذه بها الله أبدل ، الزماان في السبت كيوما المكان في وهي ، لليهود

.   1)  الحراما البيت : الكعبة المحمدية
فل ، والبتداع الهوى على ل والتباع التوقيف على مابناها العبادات أن وبما
ل كما ، عندها للصلة زيارتها كتخصيص ، بعبادة الصخرة تلك تخصيص يجوز
أو ، بها التمسح أو ، كتقبيلها ، كان وجه بأي بها التبرك ول ، تعظيمها يجوز

.  ذلك ونحو ، حولها الطواف
بل ، الصخرة زيارة تستحب : ( ل الله رحمه تيمية ابن السإلما شيخ قال

ني في يصلي أن المستحب الخطاب بن عمر بناه الذي القصى المسجد قبل
.2)  للمسلمين

يطوف أن لحد يجوز : ( ل الكعبة بغير الطواف حكم عن الله رحمه وقال
النبياء ماقابر مان ذلك بغير ول ، وسإلم عليه الله صلى النبي بحجرة

في ليس ... بل هؤلء بغير ول ، المقدس بيت بصخرة ول ، والصالحين
.    3)  بالكعبة قيطاف كما به يطاف ماكان الرض
: تعظيم المقدس بيت بدع مان اللباني الدين ناصر ماحمد الشيخ وذكر

اا بقبتها كالطواف ، التعظيم أنواع مان نوع بأي الصخرة بالطواف تشبه
. 4 ذلك ونحو ، تقبيلها أو ، بالصخرة التمسح أو ، بالكعبة

تعظيمها ول ، السإلما في الصخرة تقديس ماشروعية عدما قررنا أن وبعد
الدلة لبيان – تعالى الله بعون – التالية الفقرة فسأخأصص ، كان وجه بأي

.  ذلك على
       

وتعظيمهاوتعظيمها  الصخرةالصخرة  تقديستقديس  عدمعدم  علىعلى  لدلةلدلةا
:

ال الأو ماا عدا ماا ، السنة ول الكتاب مان دليل ذلك ماشروعية في يرد : لم أو
ماقال مان تخلو ل ولكنها ، الصخرة فضائل في والثار الحاديث مان روي
اا اا سإند في حديث : ( كل تعالى الله رحمه القيم ابن المااما قال حتى ، وماتن

.5)  مافترى كذب فهو الصخرة

 .   88 ص القيم لبن والضعيف الصحيح في المنيف المنار 1
 . 26/150 الفتاوى ماجموع 2
 . 2/60 الكبرى الرسإائل ماجموع 3
مان بها الناس ألحق ماا وسإرد السلف وآثار والسنة الكتاب في والعمرة الحج ماناسإك انظر4

 .  64 ص لللباني البدع
 . 78 ص القيم لبن والضعيف الصحيح في المنيف المنار 5
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ماشكاةماشكاة  ماكتبةماكتبة                                السإلمايةالسإلماية  العقيدةالعقيدة  ضوءضوء  فيفي  القدسالقدس  صخرةصخرة
السإلمايةالسإلماية

ال والثار الحاديث تلك عن الكلما وسإيأتي المخالفين قشبه عرض عند مافص
.  وماناقشتها

اا ااثاني .  المقدس بيت مانهم زار مامن التابعون ول الصحابة ذلك يفعل : لم ثاني
في – الثالث القرن علماء مان وهو – القرطبي وضاح بن ماحمد المااما وأفاد
سإفيان أن يذكرون المدينة علماء سإمع ) أنه عنها والنهي ( البدع كتابه

ول ، الثار تلك يتبع ولم ، فيه فصلى المقدس بيت ماسجد دخأل الثوري
اا وكيع قدما وأنه ، به يقتدى مامن غيره فعل وكذلك ، فيها الصلة ماسجد أيض

قد فلم المقدس بيت .  سإفيان فعل يع
اا ذلك على عقب ثم الئمة هؤلء بمنهج القتداء ضرورة على ماؤكد

: ( فعليكم الله رحمه بقوله ، سإواهم بمن الغترار وعدما ، المعتبرين
هو أمار مان : كم ماضى مان بعض قال فقد ، المعروفين الهدى لئمة بالتباع
اا كان الناس مان كثير عند ماعروف اليوما .  1.. )  ماضى مان عند مانكر
اا – الله رحمه تيمية ابن السإلما شيخ وقال اا – أيض السلف مانهج ماقرر

عند المسلمون ول عمر يصل : ( لم المقدس بيت زيارتهم عند الصالح
رضي عمر بن الله عبد أن ثبت .. وقد نقبلوها ول بها تمسحوا ول الصخرة

يقترب ول ، فيه وصلى ، إليه دخأل المقدس بيت أتى إذا كان عنهما الله
اا يقرب ول ، يأتيها ول الصخرة واحد غير عن قنقل وكذلك البقاع تلك مان شيئ

، الثوري وسإفيان ، والوزعي ، العزيز عبد بن كعمر ، المعتبرين السلف مان
نية ل البقاع سإائر أن وذلك ، وغيرهم عمر بناه ماا إل بعض على لبعضها ماز

.  2)  المسلمين لمصلى عنه الله رضي
ولم ، ماكشوفة الصخرة : ( كانت آخأر ماوضع في تعالى الله رحمه وقال
.    3.. )  بعبادة يخصها علماؤهم ول ولتهم ول ، الصحابة مان أحد يكن

الصلة ويتحرون الصخرة يعظمون الصحابة يكن : ( لم الله رحمه وقال
إلى الحجاز مان يأتي كان كونه ماع ، عنهما الله رضي عمر ابن حتى ، عندها

. 4)  الصخرة يأتي ل كان ، القصى المسجد
اا الله رحمه تيمية ابن السإلما شيخ وقال مان العلم أهل إتباع لزوما مابين
الله رسإول أصحاب أن : ( وماعلوما الصخرة يعظموا لم الذين الصالح سإلفنا
فتحوا قد ، بإحسان والتابعين الولين السابقين مان وسإلم عليه الله صلى
وماصر والعراق بالشاما وسإكنوا وسإلم عليه الله صلى النبي ماوت بعد البلد

 . 43 ص عنها والنهي البدع 1
 . 2/809 المستقيم الصراص اقتضاء 2
 . 2/810 السابق المرجع 3
 .  2/811 السابق المرجع 4
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ماشكاةماشكاة  ماكتبةماكتبة                                السإلمايةالسإلماية  العقيدةالعقيدة  ضوءضوء  فيفي  القدسالقدس  صخرةصخرة
السإلمايةالسإلماية

فليس ، بعدهم مامن له وأتبع ، بالدين أعلم كانوا وهم ، الماصار هذه وغير
أو ، يعظموه لم البقاع هذه مان كان فما ، عليه كانوا فيما يخالفهم أن لحد

نخالفهم أن لنا يكن لم ، ذلك نحو أو ، دعاء أو بصلة تخصيصه يقصدوا لم
؛ ذلك فعل والذين الفضل أهل مان بعدهم جاء مان بعض كان وإن ، ذلك في
 . 1) سإبيلهم خأالف مان سإبيل اتباع مان أولى سإبيلهم اتباع لن
عنه:( مان الله رضي ماسعود بن الله عبد الجليل الصحابي قول أحسن وماا
اا مانكم كان نن ماستن ، الفتنة عليه قتؤمان ل الحي فإن ، ماات قد بمن فليست

نرها ، الماة هذه أفضل كانوا ، وسإلم عليه الله صلى ماحمد أصحاب أولئك أب
اا اا وأعمقها ، قلوب اا وأقلها ، علم وإقاماة ، نبيه لصحبة الله اخأتارهم قوما ، تكلف
اسإتطعتم بما وتمسكوا ، آثارهم في واتبعوهم ، فضلهم لهم فاعرفوا ، دينه
.2) المستقيم الهدى على كانوا فإنهم ، ودينهم أخألقهم مان

اا ااثالث قأمارنا وقد ، 3لليهود ماشابهة فيه وتقديسها الصخرة تعظيم : إن ثالث

قنهينا ، الكفار بمخالفة اليهود وهم ، الكتاب أهل وخأاصة بهم التشبه عن و
.  والنصارى

لما المقدس بيت في كان حين عنه الله رضي الخطاب بن عمر فإن ولهذا
:  وقــال ذلك عليه أنكر الصخرة خألف يصلي أن الحبار كعب عليه أشار

عليه الله صلى الله رسإول صلى حيث أصلي . ولكن ل ، اليهود ( ضاهيت 
 .  4) فصلى القبلة إلى فتقدما ، وسإلم
شأن الصخرة تعظيم أن إلى ) إشارة اليهودية ( ضاهيت عمر قول وفي

.    ؟ ذلك في بهم نتشبه فكيف ، اليهود

  عليهاعليها  والردوالرد  المخالفينالمخالفين  شبهشبه

 . 2/813 السابق المرجع 1
 . 65 ص البر عبد لبن وفضله العلم بيان جاماع 2
 . 2/811 القتضاء انظر 3
بن عيسى وفيه ، أحمد : رواه الهيثمي وقال  ،1/38 أحمد المااما ماسند في القصة هذه انظر 4

اثقه القسملي سإنان نعفه وغيره حبان ابن : و الزوائد ( ماجمع رجاله وبفقية ، وغيره أحمد وض
 ) . 4/6 الفوائد ومانبع
 ) . 7/58 والنهاية ( البداية جيد : إسإناده كثير ابن المااما وقال
اا القصة أخأرج وقد بين فضائل في المقدسإي الدين ضياء الحافظ أحمد المااما طريق مان أيض

 .  87 ص المقدس
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ماشكاةماشكاة  ماكتبةماكتبة                                السإلمايةالسإلماية  العقيدةالعقيدة  ضوءضوء  فيفي  القدسالقدس  صخرةصخرة
السإلمايةالسإلماية

الصخرة تعظيم ماشروعية عدما على الدلة السابقة الفقرة في ذكرت
شرعية ورأى خأالف مان المتأخأرين مان هناك فإن ذلك وماع ، وتقديسها

اا بها والتبرك الصخرة تقديس .  والعقلية الشرعية الشبه ببعض ماتعلق
:  عليها والرد ماناقشتها ماع الشبه هذه أبرز الن وسإأورد

:  الولى المسلمين قبلة الصخرة كون:  الولىالولى  الشبهالشبه
اا الصخرة فضائل عن كتب مامن الكثير أن ويلحظ اا قديم بهذا ينوه وحديث

ماكانة لها وأن ، وقدسإيتها شرفها على للدللة فيه وأنه ، للصخرة المار
.  الدين في عظيمة

: :   الشبهةالشبهة  هذههذه  علىعلى  الردالرد
:  وجهين مان الشبهة هذه على الرد يمكن

اا الكلما تقدما : لقد الولالول  الوجهالوجه أنه وبيان ، المسألة هذه عن قريب
قد فإنها للمسلمين الولى القبلة هي الصخرة كون صحة افتراض على

عليه يترتب ل المار هذا ماجرد وأن ، الكعبة بها تعالى الله وأبدل ، قنسخت
.    حكم أو مازية

نسخها نزول بعد الصخرة اسإتقبال يجوز ل أنه : كما الثانيالثاني  الوجهالوجه
ال بعبادة تخصيصها يجوز ل فكذا ، الكريم القرآن في .  بدعة إحداث عن فض
اتخذ : ( مان بقوله الله رحمه تيمية ابن السإلما شيخ هذا إلى أشار وقد

قتل وإل تاب فإن ، يستتاب ، مارتد كافر فهو إليها يصلي قبلة اليوما الصخرة
اا يتخذها بمن فكيف ، ذلك قنسخ لكن ، قبلة كانت أنها ماع ، كما به قيطاف ماكان

 .  1.. ) الله يشرعه لم الكعبة بغير والطواف ، بالكعبة قيطاف

شأن في وسإلم عليه الله صلى للرسإول حصل ماا ::  الثانيةالثانية  الشبهالشبه
السماء إلى به وعرج عندها صلى حيث ، والمعراج السإراء ليلة الصخرة

: مانها
الصخرة مازية على به واسإتدلوا ، الفضائل كتاب بعض هذا قرر ولقد

.   عندها الصلة وفضائل

: :   الشبهةالشبهة  هذههذه  علىعلى  الردالرد
:   يأتي كما وجوه عدة مان الشبهة هذه على الرد يمكن

 . 2/61 الكبرى الرسإائل ماجموعة 1
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ماشكاةماشكاة  ماكتبةماكتبة                                السإلمايةالسإلماية  العقيدةالعقيدة  ضوءضوء  فيفي  القدسالقدس  صخرةصخرة
السإلمايةالسإلماية

صلى وسإلم عليه الله صلى الرسإول أن شك : ل الولالول  الوجهالوجه 
عند الصلة ماوضع كان هل والمعراج،ولكن السإراء ليلة المقدس ببيت

؟. الصخرة
السإراء حديث في المسألة هذه روايات تتبع عند عليه وقفت ماا خألصة إن

:  يأتي ماا والمعراج
قأتيت عـنه الله رضـي ماالك بن أنس حديث مان ماسلم صحيح في جاء  ) :

به يربط التي بالحلقة فربطته ، المقدس بيت أتيت حتى ، فركبته ، بالبراق
 . 1) ركعتين فيه فصليت المسجد دخألت ثم ، النبياء
اا ماسلم صحيح في وجاء : ( وقد عنه الله رضي هريرة أبي حديث مان أيض

قتني مرب رجل فإذا ، يصلي قائم ماوسإى فإذا ، النبياء مان جماعة في رأي ض
معد ، يصلي قائم السلما عليه ماريم بن عيسى وإذا ، شنوءة رجال مان كأنه ج

اا به الناس أقرب السلما عليه إبراهيم وإذا ، الثقفي ماسعود بم عروة شبه
الصلة ) فحانت نفسه ( يعني صاحبكم به الناس أشبه ، يصلي قائم

. 2) فأمامتهم
: ( فلما عنهما الله رضي عباس ابن حديث مان أحمد المااما ماسند في وجاء
، التفت ثم ، يصلي قاما القصى المسجد وسإلم عليه الله صلى النبي دخأل
 .   3) ماعه يصلون أجمعون النبيون فإذا
في كانت وسإلم عليه الله صلى الرسإول صلة أن الروايات هذه أفادت وقد

ذكر فيها وليس – ماعين ماوضع تحديد دون هكذا – 4القصى المسجد
.  البتة للصخرة

الرسإول صلة يثبت صحيح دليل على أقف : لم الثانيالثاني  الوجهالوجه
قصة في أحمد المااما ماسند جاء بل ، الصخرة عند وسإلم عليه الله صلى
لكعب عنه الله رضي الخطاب بن عمر قول – 5تقدما كما – المقدس بيت
رسإول صلى حيث أصلي ولكن ، : ( ل الصخرة خألف بالصلة عليه أشار لما
) .  فصلى القبلة إلى فتقدما ، وسإلم عليه الله صلى الله

والمعراج السإراء لحديث الصحيحة الروايات : أن الثالثالثالث  الوجهالوجه
.  غيرها ول الصخرة ل ، القصى المسجد مان العروج ماوضع تحدد لم

إلى وسإلم عليه الله صلى برسإول السإراء باب ، اليمان  كتاب2/145 ماسلم صحيح 1
.  الصلوات وفرض السماوات

.  الدجال والمسيح ماريم بن المسيح ذكر باب ، اليمان  كتاب2/157 ماسلم صحيح 2
 . 1/257 أحمد المااما ماسند 3
.   فقط المقدس بيت إلى الشارة للحديث الثانية الرواية أول في ورد 4
 .  30 ص التخريج تقدما5
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عليه الله صلى النبي قول المثال سإبيل على ماسلم صحيح في جاء فقد
 .  1) السماء إلى بنا قعرج : ( ثم وسإلم

فضل في الواردة والثار بالحاديث الحتجاج ::  الثالثةالثالثة  الشبهالشبه
:  الصخرة

:  الشبهة هذه على الرد
والموقوف المرفوع مانها ، الصخرة فضل في وآثار أحاديث عدة وردت لقد

.  والمقطوع
ال تنهض ل أنها واتضح أسإانيدها ودراسإة فيها التأمال بعد ولكن أن على دلي

بأن الله رحمه القيم ابن العلماة قطع ولهذا ؛ لجلها قتعظم مازية للصخرة
:  التفاصيل وإليك – تقدما كما ، 2قمافترى كذب فهو الصخرة في حديث كل

ال الأو :  :    المرفوعةالمرفوعة  : الحاديث: الحاديث  أو
اا عنه الله رضي المزني عمرو بن رافع حديث والصخرة : ( العجوة مارفوع

) .  الجنة مان
،5المسند في ،وأحمد4المستدرك في والحاكم ،3سإننه في مااجة ابن أخأرجه

.   7الحلية في نعيم وأبو ، 6الكبير المعجم في والطبراني
في اضطرب وقد ، المزني إياس بن المشمعل على ماداره الحديث وهذا

، ويشك بينهما وتارة ، الشجرة وتارة ، : الصخرة يقول فتارة ، روايته
الدين ناصر ماحمد الشيخ ضعفه وبهذا ، الحديث ضعف دليل والضطراب

اا وأضاف ، اللباني هي الصخرة أن على يدل ماا الحديث في : ليس أيض
.  8المقدس بيت صخرة
اا عنه الله رضي هريرة أبي حديث بيت إلى بي قأسإري : ( لما مارفوع

نر المقدس فصل : انزل فقال السلما عليه إبراهيم قبر إلى جبريل بي ما
لحم ببيت بي مار ثم ، السلما عليه إبراهيم أبيك قبر ههنا فإن ، ركعتين ههنا

إلى وسإلم عليه الله صلى برسإول السإراء باب ، اليمان  كتاب2/145 ماسلم صحيح 1
.  الصلوات وفرض السماوات

– الصخرة أي – فضائلها في الوضع مان الكذابون أكثر : ( وقد القيم ابن قال آخأر ماوضع في 2
المنار كتاب انظر ، المقدس بيت فضل أحاديث مان صح ماا ذكر ) ثم المقدس بيت وفضائل
 .  91 ص والضعيف الصحيح في المنيف

.   والعجوة الكمأة باب ، الطب  كتاب2/1143 مااجة ابن سإنن 3
 . 406  ،203  ،4/120 للحاكم الصحيحين على المستدرك 4
 . 65  ،5/31  ،3/426 أحمد المااما ماسند5
 . 5/18 للطبراني الكبير المعجم 6
 . 9/50 نعيم لبي الصفياء وطبقات الولياء حلية 7
 . 8/312 السبيل مانار أحاديث تخريج في الغليل إرواء 8
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، السلما عليه عيسى أخأوك ولد ههنا فإن ، ركعتين ههنا فصل : انزل فقال
أن الله فألهمني ، السماء إلى ربك عرج ههنا : مان فقال الصخرة أتى ثم

عرج ثم ، بالنبيين فصليت ، السماء إلى ربي مانه عرج بموضع : نحن قلت
) .  السماء إلى بي

، 2القدس فضائل في الجوزي وابن ، 1المجروحين في حبان ابن أخأرجه
بعد الله رحمه حبان : ابن وقال ، 3المقدس بيت فضائل في والمقدسإي

فكيف ، ماوضوع أنه الحديث أصحاب عواما يشك ل شيء : وهذا له روايته
ازل قب ؟.  الشأن هذا في 4بال

.5) حبان ابن صدق : ( قلت بقوله هذا على الله رحمه الذهبي عقب وقد
مان الحديث هذا أن على الله رحمه تيمية ابن السإلما شيخ نص وقد

: فهذا عنه وقال ، والمعراج السإراء حديث في المختلقات الموضوعات
.  6المعرفة أهل باتفاق المختلق الكذب مان ونحوه
دجال : شيخ حبان ابن عنه . قال الباهلي زياد بن بكر إسإناده : في أقول
القدح سإبيل على إل الكتب في ذكره يحل ل ، الثقات على الحديث يضع
.  7فيه

اا هريرة أبي وعن اا أيض والرياح ، والبحار ، والسحاب ، كلها : ( النهار مارفوع
) .  المقدس بيت صخرة تحت مان

بيت فضائل في والمقدسإي ، 8القدس فضائل في الجوزي ابن أخأرجه
.  9المقدس

وعليه ، 10الحديث ماتروك وهو ، الله عبيد بن غالب الحدث هذا إسإناد وفي
اا ضعيف فالسإناد .  جد

اا هريرة أبي وعن اا أيض مان اللواقح والرياح ، العذبة المياه : ( ... إن مارفوع
) .  المقدس بيت صخرة تحت

  . 1/197 حبان لبن المجروحين كتاب 1
 . 120 ص الجوزي لبن القدس فضائل 2
 . 58 ص المقدسإي الدين ضياء للحافظ المقدس بيت فضائل3
ازل 4 قب  بترتيب1/267 المحيط ( القاماوس تجربته في الكامال الرجل وهو ، بازل : جمع ال

) .  الزاوي
 . 1/345 للذهبي الرجال نقد في العتدال مايزان 5
 . 2/814 تيمية لبن المستقيم الصراط اقتضاء انظر 6
 . 1/196 حبان لبن المجروحين كتاب انظر 7
 . 40 ص القدس فضائل 8
 .  56 ص المقدس بيت فضائل 9

 ،6/5 عدي لبن الكامال  ،3/431 للعقيلي الضعفاء  ،7/48 للرازي والتعديل الجرح انظر 10
 . 4/414 حجر لبن الميزان لسان  ،3/231 الذهبي الميزان
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الزهري عن يرويه ل مانكر : هذا عنه وقال ، 1الكامال في عدي ابن أخأرجه
له أصل : ل وقال ، 2المصنوعة اللليء في السيوطي وذكره ، الموقري غير

- .     الموقري يعني – كذاب والوليد ،
اا عنهما الله رضي عباس ابن حديث ، : سإيحان أربعة : ( النهار مارفوع

، فدجلة جيحان وأماا ، 3بلخ فنهر سإيحان فأماا ، والفرات ، والنيل ، وجيحان
آدما ابن يشربه ماا فكل ، الكوفة ففرات الفرات وأماا ، ماصر فنهر النيل وأماا
) .  الصخرة تحت مان تخرج ، النهار الربعة هذه مان فهو

.  4المقدس بيت فضائل في المقدسإي أخأرجه
:  علتين فيه إن حيث ، ضعيف وإسإناده

.  ترجمة له أجد لم ، القاسإم بن صخر بن ماحمد بن الله عبد
.  5ضعيف وهو بشر بن شبيب فيه

اا عنه الله رضي الصامات بن عبادة حديث بيت صخرة : ( الصخرة مارفوع
آسإية النخلة وتحت ، الجنة أنهار مان نهر على والنخلة ، نخلة على المقدس

يوما إلى الجنة أهل 6سإموط ينظمان عمران ابنة وماريم ، فرعون امارأة
) .  القياماة

فضائل في الواسإطي بكر أبو : رواه 7العتدال مايزان في الذهبي المااما قال
.  ظاهر كذب وهو ، ماخلد ابن ماحمد عن ماظلم بإسإناد المقدس بيت
ندث عنه عدي ابن قول وذكر ، الحمصي ماخلد بن ماحمد ترجمة عند قاله : ح

.  الحديث هذا ومانها ، بالباطيل
ابن : رواه 8والموضوعة الضعيفة الحاديث سإلسلة في اللباني وقال

.   ماوضوع وهو ، عساكر

اا ااثاني : :   الموقوفةالموقوفة  : الحاديث: الحاديث  ثاني
نن الجنة : ( إن عنه الله رضي أنس أثر اا لتح ، المقدس بيت إلى شوق

) .  الرض وهي ، الفردوس جنة مان المقدس بيت وصخرة
.   9القدس فضائل في الجوزي ابن أخأرجه

 . 7/73 الكامال 1
 . 1/459 الموضوعة الحاديث في المصنوعة اللليء 2
 ) 1/479 الحموي لياقوت البلدان ( ماعجم بخراسإان ماشهورة : مادينة بلخ 3
 . 56 ص المقدس بيت فضائل 4
 . 4/269 حجر لبن التهذيب تهذيب انظر 5
، سإلك فهو وإل ، الخرز فيه داما ماا : الخيط  : السمط7/322 العرب لسان في جاء 6

.   قسإموط والجمع ، قيعلق لنه ، النظم : فيه والسمط
 . 4/32 الرجال نقد في العتدال مايزان انظر 7
 . 3/406 والموضوعة الضعيفة الحاديث سإلسلة 8
 . 139 ص الجوزي لبن القدس فضائل 9

15



ماشكاةماشكاة  ماكتبةماكتبة                                السإلمايةالسإلماية  العقيدةالعقيدة  ضوءضوء  فيفي  القدسالقدس  صخرةصخرة
السإلمايةالسإلماية

اا ضعيف وإسإناده كما ، الحديث ماتروك وهو ، الله عبيد بن غالب فيع ؛ جد
.    تقدما

اا ااثالث :  :    المقطوعةالمقطوعة  : الحاديث: الحاديث  ثالث
: ( أنت للصخرة قــال تعالى الله أن الحبار كعب عن يروى ماا ذلك مان

ومان ، الرض بسطت ومانك ، السماء إلى ارتفعت مانك ، الدنى عرشي
) .  الجبال رؤوس في يطلع عذب مااء كل جعلت تحتك

.  1القدس فضائل في الجوزي ابن أخأرجه
أورد ثم ، قمافترى ماكذوب وأنه ، الثر هذا بوضع القيم ابن المااما حكم وقد

:  التالية الرواية
: تعـالى الله يقـول ، الله : سإبحانه قال ، هذا الزبير بن عروة سإمع لما

صع ءسإ صو قه (  سي مرسإ ءت قك صوا صم اس صض ال مر ل
ص  .   3الدنى! عرشه الصخرة  وتكون2) صوا

اا وروى عن فصلى المقدس بيت أتى : ( مان قال أنه الحبار كعب عن أيض
، وكثر قل بما وتصدق ، السلسة ماوضع عند ودعا ، وشمالها الصخرة يمين

، أماه ولدته يوما ماثل ذنوبه مان وخأرج ، حزنه الله وكشف ، دعاؤه اسإتجيب
) .  إياها أعطاه الشهادة الله سإأل إن

اا ضعيف . وإسإناده 4القدس فضائل في الجوزي ابن أخأرجه فيه لن جد
.    تقدما كما ، الحديث ماتروك وهو ، الله عبيد بن غالب
. الصخرة فضل في وأتباعهم التابعين بعض عن أخأرى آثار عدة وردت وقد

ال ل جميعها الثار وهذه :  لماور الصخرة فضل على دلي
ووهب ، الحبار كعب أماه وزوج ، البكالي نوف عن جاءت الثار هذه جل أن
كعب صرح بل ، الكتاب أهل عن بالخأذ المشهورين مان وهؤلء ، مانبه بن
أخأذوا البقية ولعل ، 5التوراة مان الصخرة في قوله أخأذ أنه الول الثر في

.  مانه أو مانها أقوالهم
المستقيم الصراط ( اقتضاء القيم كتابه في تيمية ابن السإلما شيخ قال

اا الجحيم أصحاب لمخالفة : ( وقد الكتاب أهل عن النقل خأطورة ) مابين
البقع مان وغيره المقدس بيت فضائل في ماصنفات الناس مان طائفة صنف
أخأذ وعمن ، الكتاب أهل عن المقولة الثار مان فيها وذكروا ، بالشاما التي
) .  دينهم عليه يبنوا أن للمسلمين يحل ل ماا عنهم

.  وتضعيفه بنقده الثر هذا رواية الجوزي ابن أعقب  وقد146  ،145 ص السابق المرجع 1
 . 255:  البقرة سإورة2
اا وانظر  ،87  ،86 ص القيم لبن والضعيف الصحيح في المنيف المنار كتاب انظر 3 كتاب أيض

 . 2/810 تيمية لبن الجحيم أصحاب لمخالفة المستقيم الصراط اقتضاء
 . 142 ص الجوزي لبن القدس فضائل4
 . 146 ص الجوزي لبن القدس فضائل انظر 5
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وكان ، الحبار كعب السإرائيليات تلك عنه ينقل مان : ( وأماثل قال ثم
اا عنه أخأذوا قد الشامايون ) .  السإرائيليات مان كثير

فل الكتاب أهل حدثكم : ( إذا وسإلم عليه الله صلى الرسإول حديث أورد ثم
أن وإماا ، فتصدقوه بباطل يحدثوكم أن فإماا ، تكذبوهم ول تصدقوهم
. 1)  فتكذبوه بحق يحدثوكم

ماع التابعين أعيان ماراسإيل في العلم أهل توقف مان الله رحمه تعجب ثم
أو رجلن أو رجل إل وسإلم عليه الله صلى النبي وبين أحدهم بين ليس أنه

وبين كعب وبين ؟ النبياء عن وأماثاله الحبار كعب ينقله بما فكيف ؛ ثلثة
، ثقة بعد ثقة عن ذلك يسند ل أنه ماع ، وأكثر سإنة ألف عنه ينقل الذي النبي

بتبديلهم أخأبرنا تعالى والله ، اليهود لشيوخ كتب بعض عن النقل غايته بل
.  وتحريفهم

اا يصدق أن للمسلم يحل : ( فكيف قال ثم ؟ النقل هذا بمجرد ذلك مان شيئ
اا يكذبه ل و ذلك يصدق أل الواجب بل وهكذا ، كذبه على يدل بدليل إل أيض

كذب هو ماما السإرائيليات هذه وفي ، وسإلم عليه الله صلى النبي أمارنا
 .   2) الله إل يعلمه ل ماا شريعتنا في مانسوخ هو ماا أو ، النبياء على

.  ماقال مان تخلو ل ماسنده عليها وقفت التي الثار هذه كل أن
للمنقول وماخالفتها ، ألفاظها واضطراب الثار هذه مان كثير ماتون نكارة

تخرج الدنيا أنهار وأن ، والنار الجنة ماكان هي الصخرة كون ماثل ، والمعقول
إلى صعد وأنه ، الدنى عرشه جعلها وتعالى تبارك الله وأن ، تحتها مان

.  ذلك ونحو ، مانها السماء
أو مازية إثبات في حجة ليست أسإانيدها صحة افتراض على الثار هذه أن

.  سإنة

في عنه الله رضي الخطاب بن عمر فعل ::  الرابعةالرابعة  الشبهالشبه
:  المقدس بيت فتح حين الصخرة

أحمد والمااما ، الكتاب أهل حديث رواية باب ، العلم  كتاب4/58 سإننه في داود أبو أخأرجه 1
 . 4/136 ماسنده في

اا صحيحه في البخاري وأخأرجه تفسير ، التفسير  كتاب5/150 البخاري صحيح . انظر ماختصر
) . 11( البقرة سإورة

 .  813 – 2/811 تيمية لبن المستقيم الصراط اقتضاء انظر 2
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بيت فتح حين عنه الله رضي الخطاب بن عمر أن قأثر بما البعض يتعلق قد
ألقتها قد النصارى كانت كناسإة مان الصخرة على ماا بإزالة أمار المقدس

.   2الناس وكنس بردائه كنسها إنه حتى ، 1عليها

: :   الشبهةالشبهة  هذههذه  علىعلى  الردالرد
تعظيم على يدل ل عنه الله رضي عمر فعله ماا بأن الشبهة هذه عن يجاب

في ماوضوعة قماماة إزالة يتجاوز لم المار إن حيث ، تقديسها ول الصخرة
القصى المسجد وسإط في تقع والصخرة – القصى المسجد أجزاء بعض
- .  تقدما كما

بها تمسح ل و الصخرة عند يصل لم الخطاب بن عمر أن ذلك على والدليل
ني في وصلى تقدما بل ، خألف يصلي أن بإماكانه كان أنه ماع ، المسجد قبل

ال الصخرة لم عنه الله رضي ولكنه ، كعب عليه أشار كما القبلة ماستقب
.  ذلك يفعل
عنه:( فلم الله رضي عمر قصة سإياقه بعد الله رحمه كثير ابن المااما قال

نظم اا الصخرة يع الحبار كعب أشار كما ، يديه بين وهي وراءها يصلي تعظيم
نن ولكن ، قبلتهم جعلوها حتى يعظمونها قوما مان وهو – بالسإلما عليه الله ما

قهدي عمر المؤمانين أماير له قال بذلك أشار لما ولهذا – الحق إلى ف
، مازبلة جعلوها قد كانوا الذين ، النصارى إهانة أهانها ) ول اليهود ( ضاهيت

الكناسإة عنها وكنس ، الذى عنها أمااط ولكن ، اليهود قبلة أنها أجل مان
.  بردائه
عنه الله رضي الغنوي مارثد أبي عن ماسلم صحيح في جاء بما شبيه وهذا
ول القبور على تجلسوا : ( ل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول : قال قال

 . 4) 3إليها تصلوا

:  الصخرة على القبة بناء ::  الخامسةالخامسة  الشبهالشبه
هذا وأن ، عليها القبة بناء الصخرة تعظيم يرى مان بها يتعلق التي الشبه مان

.   قدسإيتها على قرينة

: :   الشبهةالشبهة  هذههذه  علىعلى  الردالرد
المصلوب قبر على القماماة يضعون كانوا اليهود لن ، : النصارى العمل هذا سإبب أن يذكر 1

قبلة الصخرة على القماماة بوضع النصارى فكافأهم ، السلما عليه بعيسى لهم قشبه الذي
.  اليهود
 . 7/56 كثير لبن والنهاية البداية انظر

اا القصة ذكر تقدما وقد  ،1/38 أحمد المااما ماسند راجع 2 .  قريب
.  عليه والصلة القبر على الجلوس عن النهي باب ، الجنائز  كتاب2/668 ماسلم صحيح 3
 . 62  ،2/61 تيمية لبن الكبرى الرسإائل ماجموعة وانظر  ،3/18 كثير ابن تفسير 4
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بعد إل يوجد لم الصخرة تلك على القبة بناء بأن الشبهة هذه عن يجاب
.  وماقبول ماعروف شرعي سإبب دون ومان ، عنهم الله رضي الصحابة عصر
عبد الماوي الخليفة قبل مان كان القبة بناء أن الموضوع أول لنا تقدما وقد

.   هـ73 أو  هـ70 سإنة ماروان بن الملك
ذلك- أنه وسإبب القبة تلك بناء عن كلماه عند– تيمية ابن السإلما شيخ ذكر
ماكشوفة كانت بل ، قبة الصخرة على الراشدين الخلفاء عهد على يكن لم

ابنه تولى لما ولكن ، وماروان ويزيد وماعاوية وعلى وعثمان عمر خألفة في
الناس كان ، المعروفة الفتنة الزبير ابن وبين بينه ووقع ، الشاما الملك عبد

نجون ابن عن الناس يصرف أن الملك عبد فأراد ، الزبير بابن فيجتمعون يح
يغب والصيف الشتاء في وكساها ، الصخرة على القبة فبنى ، الزبير لير
. 1الزبير بابن اجتماعهم عن بذلك ويشتغلوا ، المقدس بيت زيارة في الناس

الملك عبد حمل الذي السبب هو هذا أن إلى المؤرخأين بعض أشار وقد
مانع الملك عبد أن زعموا حتى ، الصخرة على القبة بناء على الله رحمه
اا بعيد هذا ولكن ، ماكة إلى الحج مان الناس 2المسلم الخليفة هذا حق في جد

  .
الله عبد أن ذلك في السبب كثير: كان لبن والنهاية البداية كتاب في جاء
، وعرفة مانى أياما في يخطب ماكة،وكان على اسإتولى قد كان الزبير بن

وكان ، ماروان بني ماساوئ ويذكر الملك عبد مان وينال ، بمكة الناس وماقاما
اا وكان ، نفسه إلى يدعوا ذلك وبلغ ، إليه الشاما أهل ماعظم فمال ، فصيح

نجوا الحج مان الناس فمنع الملك عبد والجاماع الصخرة على القبة فبنى ، فض
على بذلك ففتح ، قلوبهم ويستعطف الحج عن بذلك ليشغلهم القصى

ننع بأن نفسه ننع وكان ، عليه الزبير ابن ش بها : ضاهى ويقول بمكة عليه يش
.       3كسرى إيوان في الكاسإرة فعل
الكنائس بناء روعة ماواجهة في رغبته إلى يعود الملك عبد هدف : إن وقيل

.  4المسلمين نفوس في وأثرها ، القدس في
اا ، حال أي وعلى فإن ، الصخرة هذه ماوضع على القبة بناء سإبب كان وأي

ال له داعي ل البناء هذا قيعد ، أص إن بل ، 5المبتدعة المستحدثة الماور مان و

 . 811  ،2/810 القتضاء وانظر  ،2/62 الكبرى الرسإائل ماجموعة 1
المقدس بيت فضائل  ،201 ص ماحمود أحمد جاسإر شفيق للدكتور القدس تاريخ كتاب انظر 2

ماحمد للدكتور حوله وماا المقدس بيت ، بعدها  فما55 ص قديمة عربية ماخطوطات في
 . 91 ص شبير عثمان

 . 8/280 والنهاية البداية 3
 . 201 ص ماحمود جاسإر شفيق للدكتور القدس تاريخ كتاب انظر 4
 . 64 ص لللباني والعمرة الحج ماناسإك انظر 5
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واعتقاد ، الناس بعض عند الصخرة تعظيم في واضح أثر له كان العمل هذا
.  تقدما كما ، كذلك ليست أنها ماع ، قدسإيتها

الوقت ذلك في : ( وظهر القبة بناء ذكره بعد الله رحمه تيمية ابن قال
 .1) هذا بمثل يعرفونه المسلمون يكن لم ماا المقدس وبيت الصخرة تعظيم

بناء الرض وجه على يومائذ يكن : ( لم والنهاية البداية كتاب في وجاء
بها التهوا الناس إن بحيث ، المقدس بيت صخرة قبة مان أبهى ول أحسن

غير إلى وغيره الحج ماوسإم في يلتفتون ل كانوا وبحيث ، والحج الكعبة عن
اا بذلك الناس وافتتن ، المقدس بيت إلى المسير اا افتتان مان وأتوه ، عظيم

 .           2) ماكان كل

 : الصخرة في الثار بعض وجود اعتقاد ::  السادسةالسادسة  الشبهالشبه
المقدس بيت صخرة في وغيرها النبوية الثار بعض وجود الناس بعض يعتقد

.   وتقديسها بها التبرك دواعي مان هذا وأن ،

: :   الشبهةالشبهة  هذههذه  علىعلى  الردالرد
وبينوا ، صحتها فأنكروا ، المزاعم هذه عن المحققون العلماء أجاب لقد

جهلة أوسإاط بين فقط الشهرة ماجرد إل سإند ول لها أصل ل وأنها ، بطلنها
.  الناس
عليه الله صلى النبي قدما : أثر الثار مان للصخرة نسب ماا أشهر ومان

.  المعراج ليلة عليها صعد عندماا الصخرة أعلى في وسإلم
اا الله رحمه تيمية ابن السإلما شيخ قال يذكره : ( وماا وأماثاله ذلك مانكر

الله صلى النبي قدما أثر هناك أن مان – الصخرة أي – فيها الجهال بعض
يظن مان مانه وأكذب ، كذب فكله ؛ ذلك وغير ، عماماته وأثر ، وسإلم عليه

 . 3) الرب قدما ماوضع أنه
عملته ماما ، ماوضوع كذب فيها الذي : ( والقدما الله رحمه القيم ابن وقال
يورين أيدي يوجون الذين ، المز على القدما  فأثر4) الزائرين سإواد ليكثر لها ير

اا المصالح أصحاب اخأتراع مان – القيم ابن نبه كما – الصخرة على تمويه
.  زيارتها على يحرصوا حتى الناس
اأ قيزعم التي المااكن يعدد وهو الله رحمه السيوطي وقال فضيلة لها أن خأط

، غيره أو وسإلم عليه الله صلى النبي أثر فيها إن يقال ماواضع ذلك : ( ومان

 . 2/810 القتضاء 1
قديمة عربية ماخطوطات في المقدس بيت فضائل كتاب وانظر  ،8/280 والنهاية البداية 2

.  بعدها  فما225 ص إبراهيم ماحمود للدكتور
 . 2/62 الكبرى الرسإائل ماجموعة 3
 . 87 ص المنيف المنار 4
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اا فيها إن المقدس ببيت التي الصخرة في الجهلة يقوله كما وطء مان أثر
 .  1) وسإلم عليه الله صلى النبي

اا نبه كما العلماء مان عدد الصخرة في الثر هذا البطلن على أيض
.  2والمؤلفين

التي الملئكة أصابع آثار وجود الصخرة في المزعوماة الخأرى الثار ومان
عليها صعوده عند وسإلم عليه الله صلى الله برسإول ماالت حين أماسكتها

.  3والمعراج السإراء ليلة
كتـاب فـي الله رحمـه كثير ابن المااما أورده ماا هنا ذكره يمكن وماما

قال: حيث ، الصخرة على القبة بناء وصفه سإياق ) في والنهاية ( البداية
اا المكذوبة والعلماات الشارات مان فيه عملوا ( وقد اا شيئ في ماما كثير

صلى الله رسإول وقدما ، الجنة وباب ، الصراط صورة فيه فصوروا ، الخأرة
الناس فاغتر ، مانه وماواضع أبوابه في وكذلك ، جهنم ووادي وسإلم عليه الله

 .  4) زمااننا إلى بذلك

::  الصخرةالصخرة  حولحول  البدعالبدع  منمن  نماذجنماذج
اا الناس بعض أحدث لقد مان بها الله أنزل ماا الصخرة حول ماتعددة بدع

اا يحسنون أنهم يحسبون أنهم ماع ، سإلطان .  صنع
:  يأتي ماا الصخرة حول المحدثة البدع تلك نماذج ومان

أوأو  الكعبةالكعبة  عندعند  إلإل  تشرعتشرع  لل  الصخرةالصخرة  عندعند  أمورأمور  إحداثإحداث
الحج:الحج:  مشاعرمشاعر

ويطوفون الصخرة عند يقفون : ( وكانوا والنهاية البداية كتاب في جاء
 . 5) رؤوسإهم ويحلقون ، العيد وينحرون ، الكعبة حول يطوفون كما حولها
والنهي بالتباع ( المار كتابه في السيوطي الدين جلل الحافظ وقال

اا بالبتداع تخصيص بدعة إلى أشار حينما العمال هذه خأطورة على ) مانبه
تعالى: الله رحمه قال ، الحج ماوسإم في المقدس بيت زيادة إلى السفر

، غيره على الوقت هذا في له خأصوص ل المقدس بيت إلى السفر ( وكذلك
قد ولهذا ، بالكعبة له وتشبيه الحراما الله بيت إلى الحج ماضاهاة فيه ثم

 . 156 ص السيوطي الدين لجلل البتداع عن والنهي بالتباع المار 1
ال انظر 2 الحج ماناسإك كتاب  ،72 – 68  ،64 ص باشا تيمور لحمد النبوية الثار كتاب ماث

 . 104  ،103 ص السإود ماحمد لموسإى والمعراج السإراء  ،64 ص لللباني والعمرة
السيوطي المنهاجي الله عبد لبي القصى المسجد بفضائل الخأصا إتحاف كتاب انظر 3

1/134 . 
 . 281  ،8/280 والنهاية البداية 4
 . 8/280 السابق المرجع 5
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اا بالصخرة للطواف الضلل ببعض المار أفضى حلق مان أو ، بالكعبة تشبيه
 .1) هناك النسك مان أو ، الرأس

عل فأكد ، بشدة الماور هذه مان الله رحمه تيمية ابن السإلما شيخ حذر وقد
اا الصخرة اتخاذ تحريم بغير الطواف لن ؛ بالكعبة يطاف كما به يطاف ماكان
.  تعالى الله يشرعه لم الكعبة

اا إليها يسوق أن قصد مان : ( وكذلك قال ثم اا أو غنم ، هناك ليذبحها بقر
أن أو ، العيد في شعره فيها يحلق وأن ، أفضل فيها الضحية أن ويعتقد
يرف إليها يسافر الكعبة أي – بها قيشبه التي الماور فهذه ، عرفة عشية بها ليع

البدع مان ؛ والحلق والذبح ، والطواف ، الوقوف في المقدس بيت –
اا فعل : ( ومان الله رحمه قال ) . ثم والضللت اا ذلك مان شيئ هذا أن ماعتقد

 .2) ققتل وإل تاب فإن ، يستتاب فإنه ؛ الله إلى قربة

: :   الصخرةالصخرة  عندعند  بالتحليفبالتحليف  اليميناليمين  تغليظتغليظ  اعتقاداعتقاد  ومنهاومنها
ماتأخأري مان طائفة أن وذكر تيمية لن السإلما شيخ ذلك إلى أشار وقد

الظ اليمين بأن قالوا الفقهاء كما ، الصخرة عند بالتحليف ، المقدس ببيت قتغ
الظ .  والمقاما الركن بين بالتحليف ، الحراما المسجد في قتغ

، الئمة مان ونحوه أحمد كلما في أصل لهذا ليس : ( ولكن بقوله ذلك أنكر ثم
ول ، المنبر عند المساجد سإائر في قتغلظ كما ، فيها اليمين قتغلظ أن السنة بل

الظ ل كما ، تعظيمه للمسلمين قيشرع لم ماا عند بالتحليف اليمين قتغلظ قتغ
ذلك).  ونحو النبياء وماقاماات المشاهد عند بالتحليف

اا فعل : ( ومان قال ثم  .  3) للشريعة ماخالف مابتدع فهو ذلك مان شيئ

وبصيغوبصيغ  ،،  الصخرةالصخرة  دخولدخول  عندعند  مخصوصةمخصوصة  بآداببآداب  اللتزاماللتزام  ومنهاومنها
اا  للدعاءللدعاء  معينةمعينة ااأيض . 4 أيض
الشارة تقدمات ، بالصخرة المتعلقة البدع مان أخأرى وصور نماذج وهناك

والتبرك ، عندها العبادات مان غيرها أو الصلة كقصد ، البحث ثنايا في إليها
.  ذلك ونحو ، تقبيلها أو ، بها كالتمسح ، وجه بأي بالصخرة

 . 86 ص للسيوطي البتداع عن والنهي بالتباع المار1
 . 2/61 الكبرى الرسإائل ماجموعة 2
 . 2/811 المستقيم الصراط اقتضاء 3
الله عبد لبي القصى المسجد بفضائل الخأصا إتحاف كتاب التفصيل شئت إن انظر 4

 . 163 – 1/160 السيوطي المنهاجي
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الخـاتـمةالخـاتـمة
المدعم ، المقدس بيت بصخرة يتعلق فيما الشرعي الحكم أوضحنا أن بعد

بالتفصيل عليها والرد ماناقشتها ماع المخالفين شبه عرضنا أن وبعد ، بالدلة
هي وإنما ، السإلما في ماعينة بمزية الصخرة اخأتصاص عدما إلى وتوصلنا ،

كمضاعفة ، أحكاماه عليها وتسري ، القصى المسجد حدود ضمن واقعة
أنها السإلما في ماكانتها عن يقال أن يمكن ماا قصارى وأن ، عندها الصلة
يجوز ل وأنه ، بالكعبة قنسخت ثم وجيزة فترة للمسلمين قبلة كانت

.  كان وجه بأي بها التبرك ول ، تعظيمها ول ، بعبادة تخصيصها
:  التية النقاط أسإجل أن أحب كله ذلك بعد
الشبه مان إيراده سإبق ماا بالصخرة المتعلقة الخأطاء أسإباب أهم مان لعل

، الصخرة فضائل في والثار الحاديث كاخأتلق ، والعقلية الشرعية
بعض وادعاء ، الفخم البناء ذات المتميزة القبة وبناء ، الناس بين وترويجها

.  الصخرة عند الفاضلة الثار
إضفاء شأنها كان فقد ، سإيئة آثار عنها نتج قد ونحوها الماور هذه أن شك ل

نشأت ثم ومان ، الناس نفوس في وتعظيمها الصخرة هذه على القداسإة
إلى التقرب بدعوى هذا وكل ، بالكعبة شبهوها حتى ، حولها المحدثة الماور

أن الحاضر وقتنا في البعض واعتقد ، ماقدس فاضل ماكان في تعالى الله
!.  السإلماية الثار على المحافظة باب مان هو بها والعتناء الصخرة تعظيم
في المؤلفة الكتب في والحكايات الخأبار نقل عند الشديد التساهل يلحظ

الله رحمه الشوكاني المااما قال كما ، المواضع فضائل ومانها ، الفضائل باب
ول ، البلدان فضائل في الباطلة الحاديث ذكر في المؤرخأون توسإع : ( وقد

ويذكرون ، التساهل غاية ذلك في يتساهلون فإنهم ، بلدانهم سإيما
اعتقاد مان المتدين : ( فليحذر ذلك بعد ) , وقال عليه ينبهون ول الموضوع

أشار ) . ثم الحد وجاوز كثر قد هذا في الكذب فإن ، روايته أو مانها شيء
مان القلوب عليه قجبلت ماا : ( وسإببه بقوله وكثرته الكذب هذا سإبب إلى
.   1)  بالمنشأ والشغف الوطان حب

اا الصحة وتحري ، خأطورته وتقدير المار لهذا النتباه للقارئ إذن فينبغي سإند
اا .  وماتن
يتهاونوا وأل ، يكتبونه فيما تعالى الله يتقوا أن والمؤرخأين المؤلفين وعلى
وعدما ذلك في التفريط فإن ، الفضائل باب في كان وإن حتى ، ينقلونه فيما

 . 437  ،436 ص للشوكاني الموضوعة الحاديث في المجموعة الفوائد انظر 1
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وكفى ، عقباها قتحمد ل عظيمة ومافاسإد سإيئة آثار إلى يؤدي به الهتماما
اا بذلك .  وخأطيئة إثم

اا وأن ، لوائها وحامالي السنة أنصار مان يجعلنا أن تعالى الله نسأل وأخأير
لله الحمد أن دعوانا وآخأر ، ماجيب سإميع إنه الصالح سإلفنا هدي إتباع يرزقنا

.  العالمين رب
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والمراجعوالمراجع  المصادرالمصادر  فهرسفهرس
.  الكريم القرآن
نصا إتحاف الهيئة –السيوطي المنهاجي الله عبد أبو –القصى بفضائل الخأ

.  أحمد رماضان د. أحمد تحقيق ،  ما1982 للكتاب العاماة المصرية
الطبعة ، وشركاه الحلبي الباني عيسى – باشا تيمور أحمد – النبوية الثار

.  هـ1391 الثالثة
– اللباني الدين ناصر ماحمد – السبيل مانار أحاديث تخريج في الغليل إرواء

.   هـ1405 الثانية الطبعة ، السإلماي المكتب
دار – النيسابوري الواحدي أحمد بن على الحسن أبو – الترول أسإباب
.   ما1985 الثانية الطبعة ، بيروت في الهلل وماكتبة
، الكويت في القصى درا ماكتبة – السإود ماحمد ماوسإى – والمعراج السإراء
.   هـ1407 الولى الطبعة
سإنة بجدة سإحر ماطابع – بكر المجيد عبد سإيد – السإلما في المساجد أشهر

.  السإلماية للثقافة القبلة دار نشر ،  هـ1404
ماطابع – الزركشي الله عبد بن ماحمد – المساجد بأحكاما الساجد إعلما

.  المراغي ماصطفى تحقيق ،  هـ1402 الثانية الطبعة ، بالقاهرة الهراما
أحمد السإلما شيخ – الجحيم أصحاب لمخالفة المستقيم الصراط اقتضاء

العبيكان شركة طبع – تيمية ابن المشهور السلما عبد بن الحليم عبد بن
بن د. ناصر تحقيق ،  هـ1404 الولى الطبعة ، بالرياض والنشر للطباعة

.  العقل الكريم عبد
القرآن ماكتبة – السيوطي الدين جلل – البتداع عن والنهي بالتباع المار

.  عاشور ماصطفى تحقيق ، القاهرة والتوزيع والنشر للطبع
، بيروت في للثقافة ناصر ماؤسإسة – سإلما بن القاسإم عبيد أبو – الماوال
.   ما1981 الولى الطبعة
بيروت في العلمية الكتب دار – النووي الدين ماحي – المناسإك في اليضاح

.   هـ1405 الولى الطبعة ،
الناشر: ماكتبة –كثير بن إسإماعيل الفداء أبو المااما – والنهاية البداية

.    هـ1401 الرابعة الطبعة ، بيروت في المعارف
العربي الرائد دار – الندلسي القرطبي وضاح بن ماحمد – عنها والنهي البدع

.   هـ1402 الثانية الطبعة ، بيروت في
، بالكويت الفلح ماكتبة – شبير عثمان د. ماحمد – حوله وماا المقدس بيت

.   هـ1407 الولى الطبعة
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الطبعة ، للتوزيع البشير دار – ماحمود أحمد جاسإر د. شفيق – القدس تاريخ
.   هـ1404 الولى
بن إسإماعيل الفداء أبو  المااما–)  العظيم القرآن ( تفسير كثير ابن تفسير

.   هـ1401 والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار –كثير
جعفر أبو  المااما–)  القرآن آي تأويل عن البيان ( جاماع الطبري تفسير
، الثانية الطبعة ، بمصر المعارف : دار الناشر ، الطبري جرير بن ماحمد
.  شاكر ماحمد أحمد وتخريج ماراجعة ، شاكر ماحمد ماحمود وتعليق تحقيق
ابن عمر أبو المااما – وحمله روايته في ينبغي وماا وفضله العلم بيان جاماع
.   هـ1398 المنيرية الطباعة إدارة – البر عبد

الولى الطبعة عن ماصور – العسقلني حجر ابن الحافظ – التهذيب تهذيب
.  الهند في النظاماية المعارف دائرة ماجلس ماطبعة ،  هـ1325

الله عبد بن أحمد نعيم أبو الحـافظ – الصفياء وطبقات الولياء حلية
1400 الثانية الطبعة ، بيروت في العربي الكتاب : دار الناشر – الصبهاني

.  هـ
ماحمد – الماة في السيئ وأثرها والموضوعة الضعيفة الحاديث سإلسلة

.   هـ1398 الرابعة الطبعة ، السإلماي المكتب – اللباني الدين ناصر
التراث إحياء دار – القزويني يزيد بن الله عبد أبو الحافظ – مااجة ابن سإنن

.  الباقي عبد فؤاد ماحمد تحقيق ،  هـ1395 العربي
– الزدي السجستاني الشعث بن سإليمان داود أبو المااما – داود أبي سإنن

إعداد ،  هـ1388 الولى الطبعة ، والتوزيع والنشر للطباعة الحديث دار
.  السيد وعادل ، الدعاس عزت وتعليق
المكتبة – البخاري إسإمـاعيل بن ماحمد الله عبد أبو المااما – البخاري صحيح

.    ما1981 باسإتنبول السإلماية
دار – النيسابوري القشيري الحجاج بن الحسن أبو المااما – ماسلم صحيح
.  الباقي عبد فؤاد ماحمد تحقيق ،  هـ1402 والتوزيع والنشر للطباعة الفكر

أحمد بن الواحد عبد ماحمد الدين ضياء الحافظ – المقدس بيت فضائل
الولى الطبعة ، بدماشق والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار – المقدسإي

.  الحافظ ماطيع ماحمد تحقيق ،  هـ1405
– إبراهيم د. ماحمود – قديمة عربية ماخطوطات في المقدس بيت فضائل

1406 الولى الطبعة ، الكويت في العربية المخطوطات ماعهد مانشورات
.  هـ

في الجديدة الفاق دار مانشورات – الجوزي ابن المااما – القدس فضائل
.  جبور سإليمان د. جبرائيل تحقيق ،  ما1979 الولى الطبعة ، بيروت
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على بن ماحمد المااما – الموضوعة الحاديث في المجموعة الفوائد
بن الرحمن عبد تحقيق ،  هـ1398 المحمدية السنة ماطبعة – الشوكاني

. اليماني المعلمي يحيى
– أبادي الفيروز الشيرازي يعقوب بن ماحمد طاهر أبو – المحيط القاماوس

.           الزاوي أحمد الطاهر ترتيب ،  هـ1399 العلمية الكتب دار
.  للكتاب العاماة المصرية الهيئة – زايد الحميد د. عبد – الخالدة القدس
.   هـ1406 للنشر المريخ دار – راشد فرج د. سإيد – إسإلماية عربية القدس
دار – الشيباني الكريم عبد بن الكرما أبي بن علي وهو الثير ابن – الكامال
 هـ.1385 سإنة والنشر للطباعة بيروت دار صادر،

الفكر دار – الجرجاني عدي بن الله عبد المااما – الرجال ضعفاء في الكامال
.   هـ1405 الثانية الطبعة ، بيروت في

بن ماحمد حاتم أبو – والمتروكين والضعفاء المحدثين مان المجروحين كتاب
إبراهيم ماحمود تحقيق ، بيروت في المعرفة دار – البستي أحمد بن حبان
.  زايد

على الدين نور الحافظ – الستة الكتب على البزار زوائد عن السإتار كشف
1404 الثانية الطبعة ، بيروت في الرسإالة ماؤسإسة – الهيثمي بكر أبي بن
.  العظمي الرحمن حبيب تحقيق ، هـ

صادر دار – مانظور بن ماكرما بن ماحمد الفضل أبو العلماة – العرب لسان
.  بيروت في

دار – السيوطي الدين جلل – الموضوعة الحاديث في المصنوعة الللئ
.  بيروت في المعرفة

– الهيثمي بكر أبي ابن علي الدين نور الحافظ – الفوائد ومانبع الزوائد ماجمع
هـ. 1402 الثالثة العربي،الطبعة الكتاب دار مانشورات

،  هـ1398 الولى الطبعة تصوير – تيمية ابن السإلما شيخ فتاوى ماجموع
.  ماحمد وابنه العاصمي قاسإم بن ماحمد بن الرحمن عبد وترتيب جمع

.  الفكر دار – تيمية ابن – الكبرى الرسإائل ماجموعة
: دار الناشر – النيسابوري الحاكم الله عبد أبو – الصحيحين على المستدرك

. بيروت في العربي الكتاب
1399 بيروت في صادر دار – الحموي الله عبد بن ياقوت – البلدان ماعجم

.  هـ
ماطبعة – الطبراني أحمد بن سإليمان القاسإم أبو الحافظ – الكبير المعجب
.  السلفي المجيد عبد حمدي تحقيق ، بغداد في العربي الوطن
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بن ماحمد الله عبد أبو الدين شمس – والضعيف الصحيح في المنيف المنار
بحلب السإلماية المطبوعات : ماكتبة الناشر – القيم بابن المعروف بكر أبي

.  غدة أبو الفتاح عبد تحقيق ،  هـ1390 الولى الطبعة
ألحق ماا وسإرد السلف وآثار والسنة الكتاب في والعمرة الحج ماناسإك
السإلماي المكتبة – اللباني الدين ناصر ماحمد – البدع مان بها بالناس
.  الثانية الطبعة ،  هـ1391
بيروت في والنشر للطباعة السإلماي المكتب – حنبل بن أحمد المااما ماسند

.   هـ1398 الثانية الطبعة ،
عثمان ابن أحمد ابن ماحمد الله عبد أبو – الرجال نقد في العتدال مايزان

1382 الولى الطبعة ، بيروت في والنشر للطباعة المعرفة دار – الذهبي
.  البجاوي ماحمد علي تحقيق ، هـ

ماحمد بن المبارك الدين ماجد المااما – والثر الحديث غريب في النهاية
طاهر تحقيق ،  هـ1399 الثانية الطبعة ، الفكر دار – الثير ابن الجزري
.  الطناحي وماحمود الزاوي
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