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 المعراجمعجزة اإلسراء و حول افتراءات                                         0202تحديث مارس  

 * افتراء : عند نزول اآلٌة " سبحان الذي أسرى بعبده لٌال من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى .." لم ٌكن فً القدس مسجد  
 جامع ٌُسمى المسجد األقصى !!          

 ( 8111أبرٌل  81مجلة األهرام العربً نُشرت ب –رابطة الدفاع الٌهودٌة وثٌقة أصدرتها  )                                         

          
 : كلمة  "مسجد " = اسم مكان للسجود ، والتعنً بناء معٌن أو جدار أو شبابٌك .. ة. لغ ←الرد   

 كما ورد فً ا ،ا أٌض  ا ، إلى المسجد األقصى ، الذي لم ٌكن قائم  رام ، الذي لم ٌكن قائم  سراء النبً من المسجد الحإ.              
 ( 5111ماٌو  51) رد  د. دمحم عمارة بمجلة األهرام العربً راد به الحرم المكً والحرم القدسً الم القرآن ،                

 النبً إلٌها وصلى ببعهود طوٌلة ، وهً التً أُسري  ملسو هيلع هللا ىلصقبل بعثته  . أسوار الحرم القدسً وأبوابه كانت موجودة              

 بها النبً باألنبٌاء والرسل لٌلة أُسري به                
 صرار سٌدنا عمر على بناء أول مسجد بمدٌنة القدس بعد فتحها داخل أسوار الحرم القدسً ، من شرق المسجد إ.               
 الشرقً للحرم القدسً ، تٌمنا بصالة النبً به لٌلة اإلسراء ، والذي بقاٌاه مازالت موجودة شرق لى السور القبلً إ                
 المسجد القبلً " بقاٌا مسجد عمر"                

 
 

 النبً ٌُصلً به أحٌانا ، بٌن مكة والطائف ، وكان * افتراء : " المسجد األقصى" الذي ٌخص المسلمٌن موجود " بالجعرانة "   
  !!فهو ٌخص الٌهود ، أما المسجد الموجود فً القدسمنه أي المسجد الحرامالقرٌب(  )=أخرى فً المسجد األدنى  وأحٌانا             

 ذاعةإ، وفً  9001 أمام الكنٌست اإلسرائٌلً فً ٌولٌو ردخاي كٌدار" أستاذ بجامعة بارٌالن الصهٌونٌة" م)ادعاء  الٌهودي               
 " المستوطنٌن أمناء بناء الهٌكل "(                

 

 . أجمع علماء المسلمٌن على أن أول مسجد بُنً فً اإلسالم هو مسجد " قباء" على مشارف المدٌنة بعد الهجرة  ←الرد 
 عاقل أو حتى نصف عاقلٌجعل ل . ما تعرض له النبً فً رحلته إلى الطائف من إٌذاء وكٌف استُقبل من أهلها ال 
 مسجدا فً هذا المكان ..ٌدعً أنه بنى  أن   
 ( 1155) رد  د. دمحم عمارة      
 
 

 اج كان مجرد رؤٌا  "وما جعلنا الرؤٌا التً أرٌناك إال فتنة للناس "المعر * افتراء : ٌدعً البعض أن اإلسراء و
 

 قبل بدر أو قبل أحد  ه عالقة بمعجزة اإلسراء والمعراج ، قد تكون رؤٌاٌس لها فً اآلٌة ل) باأللف = ماٌراه النائم( الرؤٌا .←الرد    
  وتحدٌهم لٌل تكذٌب المشركٌن وعدم تصدٌقهما بدلم تكن رؤٌا بل كانت بالجسد والروح مع   جزة اإلسراء والمعراج. مع
     .له أن ٌصف المسجد األقصى ، وارتداد بعض المسلمٌن من ضعاف اإلٌمان  


