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المسجد األقصى الواقع والتحديات

املفاهيم واألحكام







ماذا تعرف عن املسجد 
؟ األقصى املبارك



هل هو املسجد ذو 
؟ة؟؟القبة الذهبية الكبي 

خطأ:الجواب



إذًا، هو ذاك املسجد ذو 
القبة الرصاصية؟

خطأ:الجواب





املسجد 
األقصى 
هو ما 
داخل 
املستطيل
= األمحر

ما داخل 
السور





من الذي مساه ؟
وهل له أمساء أخرى؟

؟كاملسجد األقصى املبار مسياذا مل





الموقع والمساحة

يتشكككال المسكككجى ا ق ككك  

المبارك من هضبة تسكم  

، ويقككككككع  كككككك  ( موريككككككا)

ة الزاويككة الجبوبيككة الشككرقي

من مىيبة القىس المسكور  

البلكى  )والت  تسكم  حاليكا 

، ويشكال حككوال  ( القىيمكة

سككككككىس مسككككككاحة البلككككككى  

القىيمكككة ، وتبلكككت مسكككاحت  

ىوبمكككككككككا 144حكككككككككوال  

متكككككر 1000= الكككككىوب )

ألف متكر 144أي ( مربع

مربكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككع                        





من الذي قا  ببباء المسجى ا ق   المبارك ؟

هـل هـو ؟

....المالئاة•

...السال علي آى سيىبا•

...السال علي إبراهي سيىبا•





شال البباء والطابع المعماري    الاعبة وا ق  



المسجى 

ا ق   

ائ  بطبيعة بب

متوج  لبيت

هللا الحرا  

وهذا ىليل 

عل  أن الذي

  أوح  للباب

هو هللا 

سبحاب  

وتعال 









اطمئذنة ابب األسب

ةمئذنة ابب الغوامن

لةمئذنة ابب السلس

ةمئذنة ابب املغارب



الفضائل

المسجد األقصى الواقع والتحديات



رمي يف ذكر بيت املقدس يف القرآن الك
ر ى ُسبحان الِذي أس  ):قوله تعاىل

ِجِد احل ر ام إىل ِمن املسل ْياًل ِبع بِدِه 
(.ا ُحول هُ املسِجد األقص ى الِذي ابر كن



سمائة وفضل الصالة فيه يصل إىل مخ•
:  سلمصالة لقوله صلى هللا عليه و 

رام فّضلت الصالة يف املسجد احل”
ويفصالة، على غريه مبائة ألف 

مسجدي أبلف صالة، ويف مسجد
.“بيت املقدس خبمسمائة صالة



املعامل

المسجد األقصى الواقع والتحديات



:اليةحيتوي املسجد األقصى على املعامل الت•
األسوار ▪
األبواب ▪
املصليات▪
القباب▪
الزوااي▪
احملاريب▪

الغرف•
املدارس•
املصاطب•
املتحف اإلسالمي•
اآلابر واألسبلة•





األسوار
السور املقصود هو الذي حييط ابملسجد•

.األقصى املبارك
ـة الشـّرقيّ اجلهة و م490له طول اجلهة الغربيّـة •

.م283واجلنوبيّـة م321والّشـماليّـة م474
.م40و م30بني السورخيتلف ارتفاع•



م474

م490

م321

م283



األبواب
سجد وهي أبواب السور الذي حييط ابمل

ملفتوحةااألبواباألقصى املبارك، وتقع 
وعددها والغريبعلى اجلانبني الشمايل 

على مغلقةأبواب 5، أبواب 10
اجلانبني الشرقي واجلنويب



ابب املغاربة

ابب األسباط
ابب حطّة
ابب العتم
ابب الغوامنة

ب الجمل اب
ابب احلديد
ابب القطانني
ابب املطهر؟ة
ابب السلسلة





رجابب املغاربة من اخلا

وبية حيث يقع يف اجلهة اجلناملسجدوهو آخر أبواب •
.الغربية للمسجد األقصى املبارك

.م1203/هـ600أنشئ سنة •
لطات ومفتاح الباب قد استولت عليه س1967ومنذ عام •

هدم حار؟ة بعد احتالل مدينة القدس و االسرائيلياالحتالل 
.أبيهااملغاربة عن بكر؟ة 

ابب املغاربة







مصليات أشهر 
د  املسج

األقصى املبارك



األروقة القبلية





األروقة 

القبلية



دمي منرب صالح الدين الق
(قبل حرق املسجد)





املنرب اجلديد



قبة الصخرة





قبة

الصخرة









قبة

 اطمة





ر؟ةاملصلى املوجود أسفل الصخ











المصلى المرواني



المصلى 

المرواني





مصلى البراق



مصلى 

البراق







مصلى األقصى القديم



مصلى األقصى 

القديم



مدخل مصلى األقصى القديم



مصلى األقصى القديم







اثبات أبن املسجد األقصى هو
كامل املساحة داخل السور



-رحمه هللا -حديث ابن تيمية -1



صالة الرسول باألنبياء ليلة االسراء والمعراج-2



وصف الرسول المسجد االقصى لكفار قريش-3



فتح عمر بن الخطاب لبيت المقدس-4



بناء سور للمساجد-5



عدم وجود أروقة داخل قبة الصخرة-6

المصلى المروانياألروقة القبلية



اطاألسبمئذنة ابب 

ةالغوامنابب مئذنة 

لةالسلسابب مئذنة 

ةابب املغاربمئذنة 
مآذن المسجد األقصى األربعة-7



امام واحد للمسجد األقصى-8



انتشار المعالم في كافة أرجاء المسجد األقصى -9

(خاصة مصاطب العلم)



الواقع والتحدايت

المسجد األقصى الواقع والتحديات



اعتقاد اليهود في المسجد األقصى



اعتقاد النصارى في المسجد األقصى



:أوليات 
الحفريات•

التقسيم•

الهوية•

محيط المسجد•



م1863بدأت 

الحفريات



االقتحـــــامــــــات









التقســـــــــيم



الخليل-المسجى اإلبراهيم  



















الصحابي اجلليل 

عبادة بن الصامت
رضي اهلل عنه

الصحابي اجلليل

شداد بن أوس
اهلل عنهرضي 











الـذكـرى األولــــى
»م 2017/ 7/ 15-28» 






