
  مسجداالقصا 
  
  

مسلمانان معتقدند که قران توسط جبرئيل بر محمد نازل شده و تا کنون دست نخورده باقی مانده است. بگذاريد اين 
حديث را امتحان کنيم. در احاديث آمده است که شبی محمد سوار بر اسبی بالدار از مسجد الحرام به مسجد االقصا(در 

جا به آسمان هفتم ميرود و به چشم خود بهشت و جهنم را می بيند و سپس اورشليم) مسافرت کرده است. سپس از آن
به محضر خدا می رود. اين داستان که معراج نام دارد عالوه بر اينکه در احاديث آمده است در قرآن نيز تصديق شده 

  است. 
  

به مسجد االقصا سير داد.  آيه يک سوره اسرا می گويد: پاک و منزه است خدايی که شبی بنده اش را از مسجد االحرام
ما در اينجا قصد نداريم از پوچی  اينچنين سفری صحبت کنيم. مضاف بر اينکه سفر به نزديک ترين منظومه اگر با  

سال طول خواهد کشيد. و اگر بخواهيم به دور  ٨سرعت نور که سريع ترين سرعت در دنياست انجام پذيرد درحدود 
يک چنين مسافرتی آن هم بر پشت يک اسب بالدار فقط  ارد سال طول خواهد کشيد.ميلي ٣دنيا با سرعت نور بگرديم 

خيال پردازی و افسانه است. با توجه به اينکه پرواز با بال فراتر از جو امکان پذير نيست. اگر محمد سوار بر يک  
همان شب بازگردد بنابر  راسب بالدار توانسته است در شبی از مدينه به هفت آسمان و سپس جايگاه خدا سفر کند و د

  اين جايگاه خدا بايد جايی نزديک مدينه باشد.
  
من تعجب می کنم چرا تا حاال کسی به اين مسئله فکر نکرده است. از طرفی مگر دروازه بهشت در مسجد االقصا  

بهشت ابتدا بايد  قرار دارد که محمد برای سفر خويش مجبور بود اول به مسجد االقصا برود؟  چرا محمد برای رفتن به
  به مسجد االقصا می رفت؟ 

  
بزرگترين مشکلی که در اين ميان وجود دارد اين است که مسجداالقصا در اورشليم چندين سال پس از مرگ محمد  

  ساخته شده است.
  

ه دوقتی عمر اورشليم را تصرف کرد دستور داد در جايی که در گذشته معبد سليمان بود نماز بگزارند. رومی ها در س
پس از ميالد آن معبد را ويران کرده بودند.از آن به بعد هيچ کليسا يا معبد و مسجدی در آن محل ساخته نشده بود.  ٧٠

سال پس از هجرت اولين کسی بود که دستور ساخت گنبد و بارگاه را در آن محل داد و  ٧٢خليفه مالک ابن مروان 
معبد سليمان بود ساخته شد. اين موضوع در دايره المعارف اسالم   مسجد االقصا در قرن هفتم بر تپه ای که در گذشته

  ).harper and row1 986 page 46 and 102(به ثبت رسيده است
  

به معراج رفت اما در اين سال اورشليم به دست مسيحيان بود. هيچ  ۶٢٢منسوب است که حضرت محمد در سال 
سال پس از مرگ حضرت محمد بود که   ۵٣ست آنجا ساخته شود. نمسلمانی آنجا نبود بنا بر اين هيچ مسجدی نمی توا

مسلمانان بر تپه ای که در گذشته معبد سليمان بود مسجد االقصا را ساختند. لذا اين ظن بوجود می آيد که شايد قرآن 
درون  نيز همانند انجيل سالها پس از بنيانگذارش ، جمع آوری و غنی سازی شده و  قصه هايی از قبيل معراج  به 

ند. هرکسی که آيه يک از سوره اسرا را نوشته ، از اينکه مسجد االقصا در زمان محمد وجود نداشته قرآن راه يافته ا
  غافل بوده است.

  
بنا بر اين حضرت محمد نمی توانسته از محلی که وجود نداشته است به بهشت صعود کند. اشتباه بزرگی که اکثر 

منظور از مسجد االقصا محل مسجد االقصا مورد نظر است  د اين است که می گويندمفسرين  از جمله يوسفعلی می کنن
  سال پيش از ساختن يک مسجد بر روی آن اسم بگذارند. مترجم) ۵٢نه مسجد االقصای واقعی(آيا اين عقالنی است که 

 Sahihنه محل آن اما حديثی در اينجاست که ثابت می کند منظور از مسجد االقصا ، مسجد االقصای واقعی است 
Bukhari, Volume 4, Book 55, Number 636:  

  
مسجد االحرام  ابوذر نقل می کند که: از پيامبر پرسيدم يا رسول هللا کدام مسجد اول ساخته شده است. پيامبر گفت 

مسجد بعدی کدام است گفت مسجداالقصا. گفتم فاصله بين ساختن اين دو چند سال طول کشيد . او در جواب  سپس گفتم
سال. بعد در ادامه فرمود هر وقت که زمان نماز فرا رسيد هر کجا هستی نماز بگزار زيرا همه زمين   ۴٠پاسخ داد 

  محلی برای عبادت توست.
  

د که مسجد به معنی سجده گاه است از اين روست که محمد به معبد سليمان  جيه اين مسئله می گوينمسلمانان برای تو
  مسجد گفته است. اگر بخواهيم اين گفته را باور کنيم تمام کليساها و کنشت ها و آتشکده های زرتشتيان مسجد هستند.



  
نه فاصله زيادی بودند و با مکه و مدي در زمان حضرت محمد مساجد  زيادی ساخته شد که از اورشليم هم دورتر

  داشتند. بنا بر اين مسجد االقصا نمی تواند دورترين مسجد بوده باشد.
  

اشکال ديگری که از اين گفته ها بر می آيد اين است که به گفته مسلمانان مسجد الحرام(کعبه) به دست ابراهيم در  
ساخته شده تفاوت  ٩٨۵- ٩۵١مسجد االقصا در سالسال پيش از ميالد مسيح ساخته شده است در حاليکه  ٢٠٠٠

  سال می باشد. پيامبر مقدس فقط هزار سال اشتباه کرده است.  ١٠۴٠ ساخت اين دو مسجد تنها در حدود
  
  

  نوشته دکتر علی سينا
  ترجمه ايراندخت
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