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 شروطها :   –العادة، أو هي خرق للسنن الكونية كل أمر خارج عن المألوف أو  هي.  : المعجزة
 . ال تكون إال لألنبياء و الرسل لتثبيت دعواهم و الداللة علي صدقهم .  
 . يقول له كن فيكون" ا أراد شيًئا، و لكن تحدث بإرادة هللا عز و جل الذي "إذ )مثل باقي األمور العادية(ال تحتاج إلي أسباب و مسببات  .  
 .  ( ! ال يمكن ميزان طن من القطن بميزان حساس   ) ) ألنه ليس هناك أسباب و مسببات (  بالعقل البشري  . ال يمكن تفسيرها و ال وزنها   
 دته و أخلصوا أعمالهم هلل وحده. يأتي هللا به علي أيدى أوليائه الصالحين الذين عبدوه حق عبا : هي كل أمر خارق للعادةالكرامة : ملحوظة 

 .  ( معجزة  تكون ، فعندما ال تحرق    نة أن النار تحرق )العادة أو الس  معجزة  و سالما علي إبراهيم  كون النار برًدا • أمثلة :
    ماء  إلي حالة كالثلج  ن حالة دة أخرى ، و لكنها تتحول مماإلى مادة أن تتحول ل) ال يمكن معجزة  تحول عصا موسي إلي حية تسعي  •             

   ( ..     يتحول إلي حية  أن خشبل، و ال  ال يمكن لحديد أن يتحول إلي ذهب ف ،    بخار ماء                  
  معجزة .   إحياء سيدنا عيسي للموتي  •          
 .  معجزة كتابة ال الالمشركين و هو أمي ال يعرف القراءة و  نبي القرآن الكريم الذي تحدي به ال •  

   " نكرة يفيد أن هذه المعجزة لم  ليال ذكر لفظ " ) معجزة  اإلسراء لياًل من المسجد الحرام و العروج إلي المأل األعلي ثم العودة في نفس الليلة  •
 .  (  فقط من الليلة  ، و لكن جزًءا تستغرق كل الليلة                                                                                                         

 ،  العاشرة من عمره  سعد عند السيدة حليمة، و هو في   : و هو طفل صغير في مضارب بني  مرات  ربع أ  قال حدثت لهي   ) معجزة  حادثة شق الصدر   •
 (.  ليلة اإلسراء و المعراج عند البعثة،                                   

 .  معجزة  ابشر للطعام وال تكثيره •              معجزة ه من قبل بصفة المسجد األقصي و لم يكن رآ  إخباره  •
 .  ( غزوة أحد  نظر) امعجزة  بن النعمان لما سالت علي خده يوم أحد   رده لعين قتادة •
 . معجزة  إليه حنين الجذع شوًقا •            .  معجزة  تسبيح الحصي في كفه  •
 .  معجزة إخباره بالكثير من الغيبيات في الماضي و الحاضر و المستقبل   •
 :والتشكيك والتعتيم لثالثة أسباب اإلسراء والمعراج أكثر معجزات النبي تعرضا للطعن   ملحوظة هامة :      
 رضت فيها الصالة. ف       لمسلمين في المسجد األقصى !ألنها تثبت حق االنبي ومنزلته عند رب العالمين    .. ألنها تظهر مكانة       

     : من العروج و هو الصعود للسماء المعراج.      : السير ليالً اإلسراء. تعريفات :  
 هي رحلة التسرية و التكريم التي أكرم بها هللا عز و جل رسوله عليه الصالة  السالم.. معجزة اإلسراء و المعراج                  

    اختالف   : وقتها  البعثة  يري أنها وقعت عام   لبعض ) اعلي أرجح األقوال (  )عام الحزن ليلة السابع و العشرين من رجب من العام العاشر للبعثة   ، 
 بعام واحد .. الخ (ها وقعت قبل الهجرة ، و البعض يري أن و البعض يري أنها حدثت في العام الخامس من البعثة                              

  شتداد إيذاء المشركينا وفاة عمه أبي طالب، و  مي بعام الحزن لوفاة السيدة خديجة و، س   هو العام العاشر من البعثة =  عام الحزن ]              
 [ أمامه خاصة بعد عودته من الطائف  نغالق أبواب الدعوة، و اللنبي                    

   لذا سمي    سماعيلإ لهم في حجر يقسمون بتحطيم أشياء ية يحلفون و كان العرب في الجاهل ]بالحرم (    الحطيم) في حجر إسماعيل انائمً   كان: *  أحداثها ، 
 ه  صدره، ثم أتا فشق عن حين جاءه سيدنا جبريل " ،ئأم هان  بنة عمه أبي طالب "افي رواية أخري كان يبيت عند و  ، [ بالحطيم                       
  [  لسرعته الشديدة ، سمي البراق من البرق ي مكن أن ت رى بالعين المجردة( =أبعد نقطة ) ، و دون البغل ، يضع حافره عند منتهي بصره= دابة بيضاء فوق الحمار ]  راقبالب                     

 :  حيث قصى بالقدس بفلسطينه لياًل من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد األأسري ب  * اإلسراء :                
 "األنبياء والرسل"(إمام لخير البشر مكانته بين أهل األرض   )  بهم إماًما فصلى  الرسلجمع له األنبياء و   .                                 

   فاختار اللبن ، خري إناء به لبن و األخر به ماء ( ) في رواية أخر به خمر عرض عليه جبريل إناءين أحدهما به لبن و اآل.                               
   )اختالف(خترت الماء لغرقت أمتك ، و لو اخترت الخمر لغوت أمتك ، أما إنك لو اديت أو أصبت الفطرة ه   فقيل                              

 :  ( ؟ أم طريًقا ؟  في كونه سلًمااختالف  )ج وات السبع بالمعراارج به إلى السمثم ع   وات :ا * العروج إلى السم                 
   )أقر بنبوته( الصالح  يالنب بن الصالح و باال اسيدنا أدم، فسلم عليه و قال مرحبً  ىرأ   )السماء الدنيا(  في السماء األولي .                   

 )أقرا بنبوته(الصالح  يا باألخ الصالح و النب عليه و قاال مرحبً سيدنا عيسي و سيدنا يحيي، فسلما  ىرأ   في السماء الثانية .                  
   )أقر بنبوته( الصالح  يا باألخ الصالح و النب ، فسلم عليه و قال مرحبً  سيدنا يوسف ىرأ    في السماء الثالثة.                   
   أقر بنبوته( الصالح ) يا باألخ الصالح و النب قال مرحبً  ، فسلم عليه  سيدنا إدريس ىرأ   ة في السماء الرابع .                  

   )أقر بنبوته( باألخ الصالح و النبي الصالح  ا، فسلم عليه و قال مرحبً  سيدنا هارون  ىرأ     في السماء الخامسة.                   
 ،   بنبوته( باألخ الصالح و النبي الصالح )أقر  ابً ، فسلم عليه و قال مرح سيدنا موسي ىرأ     ي السماء السادسة. ف                  

   ( موسي  لسيدنا بالنسبةنبي )المراد صغر سن ال  : أبكي ألن غالًما موسي فقيل ما يبكيك ؟ قال ، بكي سيدنا فلما جاوزه
  يدنا موسي حزنا و شفقة علي أمته (بكاء س )مما يدخلها من أمتي  عث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثرب 

   )أقر بنبوته(بن الصالح و النبي الصالح ، فسلم عليه و قال مرحًبا باال سيدنا إبراهيم رأى   في السماء السابعة.                    
         

 : رض عليه الجنة و النارثم ع   *            
 و نهران ظاهران )النيل و الفرات( ،  ( لالسلسبي و الكوثر  ة )من أنهار الجن  نهران باطنان  :أربعة أنهار ىرأ  - :  لجنةا  يف!! 

 ليس كماء أي نهر من  ض يري أن ماء هذين النهرين مبارك و ، فالبع   في تفسير وجود النيل و الفرات في الجنة ختالف العلماء)ا                        
 .  (   لخن ؟ ... اين النهرييري أن اإلسالم سيتوطن أودية هذ  و البعض؟   أنهار الدنيا                        

 كما يطوف أهل األرض حول الكعبة،  )المالئكة( هو ما يوازي الكعبة في السماء، يطوف حوله أهل السماء و البيت المعمور:  ىرأ  -                
  والطور، وكتاب مسطور، فى رق " أقسم هللا به فى سورة الطور –لف ملك ال يعودون حتى تقوم الساعة أيدخله كل يوم سبعون                   

 .  ( 4 –  1الطور من  )منشور، والبيت المعمور"                  
 : الصالة ، و أهل الزنا ، و أهل الِغيبة .. الخ .  تاركي ! .. و رأى أكلة أموال اليتامى ، و خادم النار )مالك( ال يضحك أبًدا  رأى  في النار 

 : ىنتهدرة الم  فع إلى س  ُ  ثم ر*  
   [ر = قرية من قرى المدينة المنورة ج  قالل = جمع قلة ، ه   نبقها = ثمرها ،] .. "  ذان الفيلةآا مثل ه  ر وإذا ورق  ج  الل ه  ق ها مثل قِ نب   فإذا..  " 

ميت "       نه يتنهى اليها ما ينزل من  أو أل ، (؟ ال أحد يدرى ماذا يوجد بعدها )ألن عندها ينتهى علم المالئكة والخالئق كلها  " سدرة المنتهىس 
 وقال له "يا جبريل هل هذا مقام يترك فيه  النبي، فخاف  ليتقدم بمفرده الرسول   هنالك وقف جبريل تارًكا –، وما يصعد من أدناها   أعالها    
 ،  من عرش هللا عز وجللنبي م افتقدحترقت، وأنت إذا تقدمت أشرقت" ، ت اتقدم يا محمد فأنا إذا تقدم فقال جبريل " ، خليل  خليله"    
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يسأله التخفيف ألن أمته لن  لى ربه وإرجع ي بأن  حتى مر على سيدنا موسى فنصحه  النبي ، فرجع )اختالف( رضت الصالة خمسين فرًضاوف      
،  سى أن يسأل ربه التخفيفمو صلوات فسأله خمس  يف حتى خففت الى  فأخذ يتردد بين موسى وبين هللا عز وجل سائاًل إياه التخف ،  تطيق ذلك

 :ٍ  ، وهنا نادى مناد رضى بخمس فرائض ستحى من ربه وا ملسو هيلع هللا ىلصولكنه
 .  خمس فى العمل وخمسون فى األجر .. "هي ..  عن عبادى فت  وخف   ، فريضتى  يت  قد أمض   "            

 ختالف( ) ا؟  هللا عز وجل عند سدرة المنتهى (ملسو هيلع هللا ىلص)هل رأى النبى * 

   ( مسلم )" أراه ..  : "  .. نوٌر أن ى فقال " ؟ يا محمد هل رأيت ربك" .. عد عودتهئل النبى  بس         
 :    )النجم(عند سدرة المنتهى" *خرى ه نزلة أآ " ولقد ر  في تفسيرهناك رأيان                  

    :رأى ربه عند سدرة المنتهى وسجد عند العرش قائاًل ي أن النب  )مثل عبد هللا بن عباس(البعض يرى   " عائد على رب العزة رأه  "الضمير في .         
   ثم شهد  " السالم علينا وعلى عباد هللا الصالحين  " فرد " سالم عليك أيها النبى ورحمة هللا وبركاتهال   عز وجل " فرد عليه هللا  "  التحيات هلل والصلوات والطيبات "             

 ضعيف(   ) "..    رسول هللا ا ال إله إال هللا وأن محمدً نشهد أ  "أهل السماء                        
  رأى    "من زعم أن محمًدا ، وأن  أنه رأى هللا عز وجل  )مثل السيدة عائشة(البعض اآلخر ينكر    ه " عائد على جبريلآ الضمير في" ر  .       

 )األرجح( (البخارى ) ما بين األفق"  ساًدا ،المالئكية ين فى صورته ، و لكنه رأى جبريل مرت  ريةربه فقد أعظم على هللا الفِ              
 شرب ماءهم من إناء  ، و ألهل مكة فى الذهاب واإلياب وقد دلهم على بعير لهم ضلت منهم (  قافلة للتجارة ) اعيرً  النبيرأى  .  : أثناء رحلته *         

 (!! كذبته قريشكان هذا أحد األدلة على صدق دعواه حين  ..) ى كما كانغطً اإلناء م  ، ثم ترك  ى وهم نائمون غط  م                        
  )البخاري(على مرمى حجر من بيت المقدس.." رأى سيدنا موسى قائما يصلي في قبره عند " الكثيب األحمر    .            

 رج آياته الكبرى، وكيف أسرى به إلى المسجد األقصى وكيف ع  أخبر الرسول  قومه بما أراه هللا عز وجل من فى صباح ليلة اإلسراء:  *  
 .  اوروحً  به إلي المأل األعلى جسًدا                                  

 : موقف المشركين  -
 قوله   كذلك  –عي البعض ا يد  فقط كم  ، وليست بالروح فقط أو مناًما  قد حدثت بالجسد و الروح مًعا  ) أكبر دليل على أن المعجزة التكذيب و السخرية     

 ،  (، أو أسرى به مناًما ، فلم يقل أسرى بروحه لتعبير بلفظ "عبده" يفيد الجسد والروح مًعا ؛ ا   جل في سورة اإلسراء "سبحان الذي أسرى بعبده"عز و          
 يرهم ، ثم أخبرهم عن عِ  اا دقيقً فأخذ يصفه لهم وصفً )أي جعله كأنه ينظر إليه(  ه هللا له وه أن يصف لهم المسجد األقصي، فجال  فتحد          

 . !!  . اإال نفورً  ذلك ، فلم يزدهم ، و الماء الذي شربه منهم ، و أول بعير لهم يقدم مكة ، و البعير الذي ضل منهم عن وقت قدومهاو         

 : موقف المسلمين  -

 قائلين "هل  ( ملسو هيلع هللا ىلص) حين أتاه المشركون ساخرين من النبي ل ما قيل عن الرسول المبادرة و اإلسراع بتصديق ك:  موقف أبي بكر الصديق.      
 ( ثم  او إيابً  اد اإلبل مسيرة شهر غدوًة و رواًحا )أي ذهاًبالك في صاحبك يخبر أنه أتي فى ليلته ما نضرب إليه أكب                                  

 ، و هللا إنا لنصدقه فيما هو أبعد من هذا"،  و قوله رضي هللا عنه " إن كان قال فقد صدق "،؟  هرجع في ليلت                                   
 (لسرعة تصديقه النبي .. ! " ديق الصِ  ب "ب، و لكنه ل ق ِ "  حافةعبد هللا بن أبى ق  "بكر الحقيقي   سم سيدنا أبي)ا يًقاصد   ميلذا س                                   

 .  . رتد بعض المسلمين من ضعاف اإليمان لعدم تصديقهم هذه المعجزةا:  ف ضعاف اإليمانموق.     
   (..!  ، و ما لم يفهموه آمنوا به )ما فهموه عملوا به النبي تصديق المطلق لكل ما قالهلاإليمان التام و ا : موقف الصحابة.        
 و لكن قد تكون ( ؟   وجه التحديد ىعل ال أحد يدري  ) : الحكمة من معجزة اإلسراء و المعراج : 

     ( بأنه إذا كان ياالطائف نغالق أبواب الدعوة خاصة بعد عودته مناين و شتداد إيذاء المشركا)خاصة بعد تكريم الرسول و تشريفه من هللا عز و جل   - 
 هي .، فقد شهد لك أهل السماء عند سدرة المنت أهل األرض، فقد صدقك أهل السماء، و إذا لم يشهد لك أهل األرضمحمد قد كذبك       

   . بعد عام الحزن  لنبيالتسرية و التخفيف عن ا  -
 غيرهم في سبيل  هيتحملوا ماال يتحمل ىه و رسله ، يثبتهم و يؤيدهم بالمعجزات حت ئ تثبيت فؤاد النبي  ، و هذه سنة هللا عز و جل مع أنبيا   -
 فوا به من رساالت "سبحان الذي أسرى بعبده لياًل .. لنريه من آياتنا " .ل  ا ك  لكي يستطيعوا أن يبلغوا مهللا      
 على عكس لها من أهمية و مكانة عند هللا، فالصالة هي العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء،  و إظهار ما ةفرض الصلوات الخمس   -
 في األرض نبي ال ىنزل بها جبريل إل ..  حج و زكاة و الفرائض من صيام باقي    

 ، أو  )أولى القبلتين(قد يكون المراد به إظهار مكانة المسجد األقصى بالنسبة للمسلمين   ىبيت المقدس و الصالة في المسجد األقص ىاإلسراء إل -
     دماء إلى  ت تاريخها غدًرا و خيانة و، من أمة مأل( المسلمين )أمة بني إسماعيل  ىإل )اليهود(اإلعالن عن نقل القيادة اإلنسانية من أمة بني إسرائيل     

 أمة تمتلئ باإليمان و الخير و البركة .     

 دين الجديد.أكتافهم هذا ال ى، الذين سوف يحملون عل افقط الرجال المؤمنون حقً  ىليبق اإلسالم من ضعاف النفوس، و تنقية   فتنة المسلمين األوائل  -

 اآلخر ا ، يأتي بها هللا بين الحين و األمور الخارقة للعادة و الفتن التي ال يستطيع اإلنسان أن يجد لها تفسيرً بتالء الناس ما بين كاذب و مصدق ، فا  -
  لكن يجوز  كلها ، إعمال العقل في أمور الدينلذا ال يجوز  – .. الخحادثة شق الصدر ، المعراجصادقين من الكاذبين مثل اإلسراء و ز المي  لي      

  حجر؟   همانرمي الجمرات مع أن كلي األسود و لماذا نقبل الحجر في الحج مثال لماذا نطوف سبعة أشواط فقط؟  ) االنقل خاصة في األمور التي ال نجد لها تفسيرً     
 ،  ، أي لم يناقشوا آمنوا به ، و ما لم يفهموه ما فهموه عملوا بها، فو فهموه جيدً هللا  و هذا ما وعاه صحابة رسول (  ؟  العصر أربع ركعات فقط نصلي لماذا     
   نفسه هل معرفتي اإلجابة ستزيد من إيماني أو  السؤال ينبغي علي المؤمن سؤال قبل..  لذا ال يجب مناقشة كل أمر من أمور الدين –لم ينكروا و     

 ، و جهل ال يضر" ..رف "بعلم ال ينفعأن جهلي باإلجابة لن يضر؟ و هذا ما يع    

 : إنكار معجزة اإلسراء و المعراج *

 آلية من آيات القرآن ""سبحان الذي أسرى بعبده ليال...".  األن فيه إنكارً  ؛ كفر  إنكار اإلسراء   -
    ي األحاديث الصحيحةألن حادثة المعراج وردت فأي الصحابة( في رواتها ) او طعنً  نبيفي أحاديث ال األن فيه طعنً ؛ فسق   إنكار المعراج  -

 في سورة "النجم"  او ليست تصريحً  و جاءت في القرآن تأويالً مسلم و البخاري(  )

و  " فـ       ن ا ح  ى ال ِذي ب ار ك  ِجِد األ  ق ص  ر اِم ِإل ى ال م س  ِجِد ال ح  ب ِدِه ل ي اًل ِمن  ال م س  ر ى ِبع  ان  ال ِذي أ س  ب ح  ِميع  ال ب ِصير  ل ه  ِلن ِري ه  ِمن  آي اتِ س   (1)االسراء: " ن ا ِإن ه  ه و  الس 
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 ظهار الفرحة والسرور لحدوث نعمة (إاالحتفال =    )  والمعراج : اإلسراءباالحتفال  ❖
 عب ، يختلف حسب األشخاص يعني األص ال  باألحوط =نأخذ  –نكار فيها إ ال  –= هناك أكثر من رأي والكل صواب ) مسألة خالفية  ←حكمه *       

 ما فيه مصلحة أو مذهب مفتيهم (ما يفعله الناس أو  األقوى دليال ، بالنسبة للعوام  بالنسبة للعالم " المجتهد" والزمان والمكان ،  واألحوال                        
 !سبب االحتفال ، وطريقة االحتفال    : يجوز االحتفال بأي مناسبة دينية أو اجتماعية أو قومية بشرط أن يتفق مع الشريعة     اإلباحة .  :  رأيان -                  

 ! " ..البدع  "عتبر منوما سواهما ي  ،بعيدي الفطر واألضحى  للمسلمين االحتفال بأي مناسبة إالاليجوز .                              
 والمنزلية ..الخ(  أثناء األعمال اليدوية  ، في وسائل المواصالت السير، ، القيادة ، أثناء االنتظار  )دبر الصلوات،كثرة الصالة والسالم عليه  -كيفيته : *     

 الخالدعاء .. تالوة القرآن ، الذكر ، ،الصيام  الصدقات ، ، ) لألهل والفقراء(طعام الطعام إ التقرب إلى هللا  -                
  : إلى هللا    ابً أجاز البعض صيامه تقر  أي يوم آخر من شهر رجب ،ليس أفضل من صيام  ن الصيام المسنون أو المفروض ، و رجب ليس م  27 صيام ملحوظة 

    ) بإبهار!! (ة ، أحداثها ، الحكمة منها .. الخ كيف كانت معجز   . عن : كبارا وصغارا(  ) التحدث مع األهل واألصدقاء  -                  
 . الرد على من يحاول إنكارها أو الطعن و التشكيك فيها .. !!                                                                      

 الخ   في كتب السيرة، واإلنترنت.. د من القراءة عنهاتشجيع المزي ، وإلى كل ما يقال عنها في وسائل اإلعالماالستماع   -
 (قع   انظر ملف "الصحابة" بالمو  ) " ل ومكانة سيدنا " أبو بكر الصديقفضالتحدث عن  -
 (  ملف "المسجد األقصى" بالموقعتحدث عن أهمية المسجد األقصى ) انظر ال -
 : الصالة في اإلسالمالتحدث عن  -

    )متفق عليه(مس .." اإلسالم على خركان اإلسالم " بني . ركن من أ : * أهميتها  
 . الركن الوحيد الذي فُرض في السماء ليلة اإلسراء والمعراج                

 )مسلم(. عمود الدين " رأس األمر اإلسالم ، وعموده الصالة ، وذروة سنامه الجهاد .."               
 )أصحاب السنن( الصالة المكتوبة .." من عمله ةحاسب به العبد يوم القيام. " أول ما ي                    

  )متفق عليه(، فمن تركها فقد كفر "  " العهد الذي بيننا وبينهم الصالة. (           )مسلموالكفر ترك الصالة "  وبين الشرك " بين الرجل .                

 .."  الة ، وما ملكت أيمانكم.  آخر ما وصى به النبي قبل وفاته " الصالة ..الص                   
 * الرد على المشككين في :     

 ( )انظر أهميتها. بالسنة         ا موقوتا "" إن الصالة كانت على المؤمنين كتابً . بالقرآن   فرضيتها -           
 جماع ( ) باإللة قطعي الدال ،بالقرآن والتواتر( ) جماع على كونها فرض قطعي الثبوت إل. ا                       

 الحديث المتواتر يلي القرآن في المنزلة من حيث الثبوت ! (  هم على الكذب ،يستحيل تواطؤ ،  التابعين(ة  )طبقة الصحابة ، طبق رواية الحديث من عدد كبير من الرواة ، في كل طبقة واتر=)الت 
 المغرب(  والعصر، ُزلفا من الليل =   الظهر طرفي النهار =)           ن الليل " " أقم الصالة طرفي النهار وُزلفا م: . بالقرآن    عددها -         

 صالة العصر(  الصالة الوسطى=)              " وقوموا هلل قانتين   " حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى                                     

اٍت ۚ   َث يَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ِلَيْستَأِْذنُكُم الَِّذيَن َملََكْت أَْيَمانُُكْم َوالَِّذيَن لَْم َيْبلُغُوا اْلُحلَُم ِمنُكْم ثاََل يَا أَ  "                                       َمرَّ

ن قَْبلِ                                             َن الظَّ  م ِ  )صالتي الفجر والعشاء(     "  اْلِعَشاِء ۚ ِهيَرةِ َوِمن بَْعِد َصاَلةِ َصاَلةِ اْلفَْجِر َوِحيَن تََضعُوَن ِثيَابَُكم م ِ

 )البخاري(" صلوا كما رأيتموني أصلي "  :. بالسنة                        
  ،  قلت إليناة ، وقد ن  ثابتة لم تتغير على مدى ما يزيد على ألف وأربعمائة سن) عددا ، وأوقاتا ، وشروطا ، وأركانا ، وسننا ..(  الصالة يالحظ : . 

 الخ .. نوالصحابة والتابعي بالتواتر عن النبي ،   لى أن يشاء هللاوإ             
 المذاهب ختالف فيا    الصحيح والضعيف( ا)عدد أقل من الرواة ، منه نقلت إلينا عن طريق أحاديث اآلحاد هيئات الصالة .          

 
   العلة فيها أو دون النظر في الحكمة منها طاعة هلل يكون   ) = طاعة األوامر واالمتناع عن النواهي( األحكام في اإلسالم ب  المسلم  لتزاما.   * الحكمة منها

 .الخ (صيام رمضان . –أيام الحج  –نصاب الزكاة   -زي المرأة في اإلسالم  –عدة المطلقة واألرملة  –لحم الخنزير  –) تحريم الخمر                             
                

   فقط القلب من هدوء للنفس وسكينة في الصالةما تحققه ل ليسهو طاعة هلل عز وجل ، و  بالصالة المسلمين  لتزاما.                  
 (  .. !! ..الخ ، كما يدعي بعض تاركي الصالة واليوجا  أخرى كالموسيقى والرياضةه بوسائل تحقيق ألن ذلك يمكن)                       

                       
يفقدا من البلوغ حتى الموت طالما لم بد  أا هو الطاعة الوحيدة التي التسقط عن المسلم . التزام المسلم بالصالة خمس مرات يومي                       

لغنى والفقر ..الخ الصحة والمرض ، ا :في جميع األحوال  نوويؤديها المسلم عقله ،                               
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 "  .. قف ، و قال للمكان كن، فيها قال هللا للزمان  لمعراج كانت بالجسد و الروح مًعا" معجزة اإلسراء و ا يالحظ : .

 .. و قد يكون حر ك فيها المكان كما حرك عرش بلقيس لسليمان ، وكما  ع زير   ههللا فيها الزمان كما أوقفه ألهل الكهف ، وكما أوقفه لنبي   أوقف قد يكون  )              
 لبخاري" !!(حرك القرية التي كان  سيتوب فيها الرجل الذي قتل مائة نفس .."ا               

 سدرة المنتهى ، ى لإبوصوله  المكان  لحدوثها في جزء من الليلة ، وتجاوز به  الزمان   تجاوز هللا فيها بنبيه  معجزة اإلسراء والمعراج.           
 .. الشهادة إلى عالم الغيب من عالم األحوال  تجاوز به  وات السبع  ، واالسمفي  لقائه باألنبياء والرسلل ←  األشخاصتجاوز به و             

 يءيقف أمامها ش لهية = الالقدرة اإل -ر بها كل من علم : قي  . معجزة اإلسراء والمعراج           
 طبيعة النبوة =  اتصال األرض بالسماء = االتصال بالمأل األعلى -                                                        

 ا لألنبياء والرسل )خير البشر(مامً إبين أهل األرض =  ملسو هيلع هللا ىلص * مكانته ←والرسل   . صالته باألنبياء  
 (ملسو هيلع هللا ىلص  سماعيل ) منها النبيإسحاق )منها جميع األنبياء والرسل( إلى أمة بني إ* نقل قيادة اإلنسانية من أمة بني                                  

 يضر ..!! ينفع وجهل ال علم ال ←؟  اا أم أرواحً األنبياء والرسل كانوا أجسادً ؟ كون  كيفيته*                                  
 جبرييل ، قيل ومن معك؟ قال :    :. فاستفتح جبرييل، فقيل من؟ قال، عليه حراس " .لها باب( وات السبع لألرضا= السماء األولى = أقرب السم). السماء الدنيا  

 (  )البخاري(قال : بلى .."  محمد بن عبد هللا ، قيل أ ذن له ؟    
 النجوم والكواكب والمجرات التي تفصلها باليين السنين الضوئية .. ؟! () المصابيح = قد تكون باليين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح "  . " 

   السماء .. هو انعكاس للون البحار والمحيطات األزرق  -زا تجاو   -عليه العامة تح الذي نراه عند النظر إلى أعلى والذي ي طلق : اللون األزرق الفا ملحوظة        
حبعلى           حد سبح في الفضاء خارج الغالف الجوي !! ..(تعليق يورى ججارين أول رائد فضاء روسي مل البيضاء ، وليس السماء الدنيا )األولى( .. )  الس 

 مرتين :وات واألرض ، له ستمائة جناح ..(  اا ما بين السم) سادً ة في هيئته المالئكي  ملسو هيلع هللا ىلصللنبي  جبرييل. ظهر  
 )ليلة اإلسراء والمعراج(عند سدرة المنتهى  -)انقطاعه(          في بداية البعثة بعد فتور الوحي  -               

 عراج " معراج بن عباس" لكثرة ما  عن معجزة اإلسراء والمعراج فضيلة الشيخ" محمد متولي الشعراوي" ، وأضعف ما قيل في اإلسراء والم. أفضل من تكلم  
 فيه من أحاديث موضوعة     
 

 افتراءات :  ❖
 
 * افتراء : عند نزول اآلية " سبحان الذي أسرى بعبده ليال من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى .." لم يكن في القدس مسجد         

 جامع يُسمى المسجد األقصى !!                       
 (  1999أبريل   18مجلة األهرام العربي  نُشرت ب –رابطة الدفاع اليهودية  وثيقة أصدرتها   )                                          

           
 : كلمة  "مسجد " = اسم مكان للسجود ، والتعني بناء معين أو جدار أو شبابيك ..  ة. لغ  ←الرد             

 كما ورد في  ا ،ا أيض  ا ، إلى المسجد األقصى ، الذي لم يكن قائم  من المسجد الحرام ، الذي لم يكن قائم  سراء النبي إ.                      
 (  1999مايو  15) رد  د. محمد عمارة بمجلة األهرام العربي راد به الحرم المكي والحرم القدسي الم القرآن ،                          
 النبي إليها وصلى ببعهود طويلة ، وهي التي أُسري  ملسو هيلع هللا ىلصرم القدسي وأبوابه كانت موجودة قبل بعثته . أسوار الح                     

 بها النبي باألنبياء والرسل ليلة أُسري به                          
 دسي ، من شرق المسجد صرار سيدنا عمر على بناء أول مسجد بمدينة القدس بعد فتحها داخل أسوار الحرم القإ .                      

 الشرقي للحرم القدسي ، تيمنا بصالة النبي به ليلة اإلسراء ، والذي بقاياه مازالت موجودة شرق القبلي إلى السور                         
 المسجد القبلي " بقايا مسجد عمر"                       

 
 النبي يُصلي به أحيانا ، بين مكة والطائف ، وكان وجود " بالجعرانة "  * افتراء : " المسجد األقصى" الذي يخص المسلمين م 

  !! فهو يخص اليهود ، أما المسجد الموجود في القدس منه أي المسجد الحرامالقريب(  )= أخرى في المسجد األدنى  وأحيانا            
 ذاعة إ، وفي  2009أمام الكنيست اإلسرائيلي في يوليو  صهيونيةردخاي كيدار" أستاذ بجامعة باريالن ال " م)ادعاء  اليهودي             

 " المستوطنين أمناء بناء الهيكل "(                 
 

 . أجمع علماء المسلمين على أن أول مسجد بُني في اإلسالم هو مسجد " قباء" على مشارف المدينة بعد الهجرة   ←الرد    
 يجعل لعاقل أو حتى نصف عاقل  ته إلى الطائف من إيذاء وكيف استُقبل من أهلها ال. ما تعرض له النبي في رحل             

 مسجدا في هذا المكان .. يدعي أنه بنى  أن                
 (  2011) رد  د. محمد عمارة                     

 

 ي أريناك إال فتنة للناس " اج كان مجرد رؤيا  "وما جعلنا الرؤيا التالمعر * افتراء : يدعي البعض أن اإلسراء و
 
 قبل بدر أو قبل أحد   ه عالقة بمعجزة اإلسراء والمعراج ، قد تكون رؤيافي اآلية ليس لها ) باأللف = مايراه النائم( الرؤيا .←الرد    

   وتحديهم تصديقهمليل تكذيب المشركين وعدم ا بدلم تكن رؤيا بل كانت بالجسد والروح مع   جزة اإلسراء والمعراج. مع            
      .له أن يصف المسجد األقصى ، وارتداد بعض المسلمين من ضعاف اإليمان             


