




 

 المجلة العالمية لبحوث القرآن 

 مجلة نصف سنويَّة عالمية محكَّمة لبحوث القرآن

 

 

 

 الرابع ، العددالثالثالمجلد 

هـ0121شعبان  –م 3102 يونيو  

 

 

(ISSN 2180-4893) 

 

  



e 

 
 شعار المركز

، (Quran: )االنكليزية باللغة( قرآن) :دائري مكون من احلرف األول لكلمةالشعار إطار  
العام الذي يرمز إىل اهتمام مركز حبوث القرآن وختصصه العلمي الدقيق،  وهو حميط الشعار وقطره

وقد اختري له اللون األزرق ألنه واحد من ألوان شعار جامعة ماليا وعلم دولة ماليزيا، وأما ذيل 
فهو ميثل خطني متوازنني أحدمها وهو املتصل باحلرف يشري إىل األصل القرآين، ( Q)احلرف 

واآلخر وهو املتصل بعجالت املسننات الثالث وهو خط البحوث القرآنية وجماهلا املتصل بالعلوم 
وأرضيته خصصت لصورة ( Q)احلديثة اليت عرفت مع أهم اخرتاع وهو العجلة، وخلفية احلرف 

أيضًا مصحفًا خمطوطاً ( Q)ل اإللكرتوين يف األجهزة احلديثة، ويضم احلرف لوحة دوائر االتصا
يظهر اجلزء األكرب منه للداللة على االهتمام الكبري بالقرآن، وهبامشه مساحتان، إحداها جلهود 
العلماء السابقني وتدوينهم العلمي خدمة لتفسري القرآن الكرمي وعلومه، واألخرى مساحة بيضاء 

إىل ختصيصها لبحوث القرآن احلديثة وإسهامات الباحثني املستقبلية، وتسّلط الضوء فارغة تشري 
على املخطوط آلة البحث وهي العدسة املكربة ذات املقبض اليدوي اليت أظهرت اآلية الكرمية 

َزأَواَج ُكلَّهَ  {: املتضمنة إشارة علمية إىل الزوجية يف كل شيء يف قوله تعاىل ا َوَجَعَل َوالَِّذي َخَلَق األأ
َن أَعاِم َما تَ رأَكُبونَ  َن الأُفلأِك َواألأ اسم املركز ( Q)، وكتب على جانيب احلرف 21الزخرف }َلُكم مِّ

وخيتصر ( Centre of Quranic Research: )باإلنكليزية على اجلهة اليمىن بصيغة
مركز حبوث ): ، وعلى اجلهة اليسرى اسم املركز بالعربية بصيغة(CQR)باحلروف الثالثة منه 

، وقد كتبت احلروف الثالثة (صقر: )وخيتصر بالنظر إىل حروف خمتصره اإلنكليزية( القرآن
(CQR )على املسننات الثالث حتت حرف(:Q) وسجل يف الشعار على ذيلي احلرف ،
(Q )ه ، واهلل من وراء القصد2342م، 1222: تاريخ تأسيس املركز امليالدي واهلجري . 
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 المجلة العالمية لبحوث القرآن  
 :أهداف المجلة

 . فتح نافذة علمية جديدة لبحوث القرآن الكرمي، وحتكيمها علمياً ونشرها إلكرتونياً  .0

 .اإلسهام يف خدمة القرآن الكرمي وعلومه الشريفة من خالل البحث العلمي الرصني .3

( اإلنرتنيت)حتقيق التواصل املعريف بني حبوث القرآن الكرمي والعلوم األخرى عرب شبكة املعلومات الدولية  .2
 . م احلاسوب احلديثة والتقنيات املتطورةوعلو 

تنمية القدرات يف الدراسات والبحوث لدى املتخصصني يف القرآن الكرمي وعلومه؛ لتحقيق منهجية  .1
 . متميزة

تشجيع البحوث القرآنية اليت تتناول قضايا العصر واملستجدات ذات الرؤى التأصيلية، واإلفادة منها يف  .5
 . الدعوة والتنمية واالتصال

 : اهتمامات المجلة
حبوث القرآن الكرمي ذات األصالة العلمية واإلضافات اجلديدة املستندة إىل مناهج البحث العلمي اجلامعي  .0

 . األكادميي

حتقيق الرتاث املتصل بالقرآن الكرمي وعلومه من املخطوطات املتميزة يف موضوعاهتا، واليت تسهم يف إغناء  .3
 . املكتبة القرآنية املعاصرة

وث العلوم العصرية التطبيقية املرتبطة بالقرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية، لنشرها والتعريف باجلهود حب .2
 . العلمية اجلادة

مراجعات الكتب وعرضها مبا يف ذلك الرسائل اجلامعية، وتقارير املؤمترات والندوات وامللتقيات املختصة  .1
 . بالقرآن الكرمي وعلومه

املتخصصة والببليوغرافية اإلحصائية للعناوين اجلديدة يف مؤلفات الدراسات صناعة الفهارس الوصفية  .5
 .القرآنية وحبوثها العلمية على مستوى النشر يف العامل العريب واإلسالمي

 :شروط النشر وضوابطه

ر ، على أن يقدم الباحثون ملخصًا آخ(العربية، املاليزية، اإلنكليزية: )تقبل البحوث بإحدى اللغات اآلتية .0
 . بإحدى لغات اجمللة

تكون البحوث املقدمة يف إطار القرآن الكرمي وعلومه، وكذلك البحوث العلمية التطبيقية األخرى يف جمال  .3
 .القرآن الكرمي ودراساته، وال سيما تقنية املعلومات، وأن تنسجم البحوث مع أهداف اجمللة واهتماماهتا

 .واإلمالئية، وكذا االلتزام بعالمات الرتقيمتراعى يف البحوث السالمة اللغوية والنحوية  .2

َم للنشر إىل أية جهة كانت، واجمللة غري ملزمة بإعادة البحوث إىل  .1 أن ال يكون البحث قد ُنِشَر، أو ُقدِّ
 . أصحاهبا سواء نشرت أو مل تنشر

 . أن يستويف البحث االلتزامات الفنية والعلمية واملالية والقانونية يف اجمللة .5

 
 



 :ات الباحثالتزام
 االلتزامات الفنية: أوالا 

: وهوامش( 21: )، قياس(Arabic Traditional : )خبط( Word: )تكتب البحوث العربية بصيغة .0
: تكون خبط( املاليزية واإلنكليزية: )، مع ترك مسافة مفردة بني السطور، وخبصوص البحوث باللغتني)((2)
(Times New Roman )وليس هناك عدد حمدد لصفحات البحث  ،(22: )وهوامش)(( 2: )قياس

 .صفحة 42ألهنا تتعلق باستيعاب عنوان البحث وموضوعه، على أن ال يتجاوز 

يكون التوثيق أسفل كل صفحة، مع إفراد كل صفحة برتقيم مستقل للهوامش، واالبتداء باسم الكتاب مث  .3
شر، وسنة الطبع، مع ذكر معلومات اسم املؤلف، وتثبيت رقم اجلزء والصفحة، واإلشارة ألول مرة لدار الن

 . بطاقة الكتاب يف قائمة املصادر واملراجع

العثماين، وحمصورة بني قوسني مزهرين، ويتم توثيق اسم  الرسم تكتب اآليات خبط املصحف حسب .2
 (. 78: البقرة: )السورة ورقم اآلية يف املنت، وليس يف اهلامش بالشكل اآليت

، وعزوه (يف غري الصحيحني)ة يف هامش البحث، مع بيان درجة احلديث توثق األحاديث النبوية الشريف .1
 . إىل الكتب املختصة باجلزء والصفحة، مع ذكر اسم الكتاب والباب ورقم احلديث

 . توضع مصادر البحث ومراجعه يف آخر البحث مرتبة ترتيباً هجائياً حبسب عنوان الكتاب .5

 االلتزامات العلمية: ثانياا 
عنوان البحث، وحسن مطابقته للمحتوى واملضمون، والتعريف مبصطلحات عنوان  الدقة يف صياغة .0

 .البحث ومفرداته يف مقدمة البحث

أن يتضمن البحث على مقدمة حتتوي على سبب اختيار املوضوع واجلديد فيه، وأهداف البحث وأمهيته  .3
 . ومنهجه وأسئلته وإشكاليته والدراسات السابقة حوله

 . وتنظيم املادة العلمية مبنهجية متوازنة، وصياغة دقيقة للعناوينضرورة تقسيم البحث  .2

أن خيتم البحث خبامتة تتضمن خالصة البحث املركزة، وأهم النتائج اليت أضافها البحث معرفيًا ومعلوماتياً،  .1
 .وأبرز التوصيات لتدعيم فكرة البحث وموضوعه

ختصرة، متضمنة عمله احلايل، ومعلومات يرفق الباحث مع ملخص حبثه السرية الذاتية والعلمية امل .5
 .اهلاتف، والفاكس واإلمييل والعنوان الربيدي: االتصال

 االلتزامات المالية والقانونية: ثالثاا 
 .لنشر حبثه يف اجمللة( $100): يدفع الباحث مبلغاً وقدره  .0

 . يكتب الباحث تعهداً يتضمن عدم نشر حبثه سابقاً، أو أنه نال به شهادة جامعية  .3

ختضع البحوث إىل التحكيم العلمي، ويلتزم الباحث بإجراء التعديالت اليت تطلبها جلنة التحكيم على حبثه  .2
يف حال  واحد، ومن حق اجمللة عدم نشر البحث بعدها ويلتزم الباحث( شهر: )وإرساهلا يف مدة أقصاها

 .تأخره بدفع أجور احملكمني



للباحث حق نشر عمله مرة أخرى بأية طريقة للنشر بشرط اإلشارة إىل نشره يف اجمللة، مع حق مركز  .1
حبوث القرآن لنشر البحث منفصاًل أو ضمن جمموعة من البحوث بلغته األصلية أو مرتمجاً إىل لغة أخرى، 

 .  دون االستئذان من صاحب البحث

احث على نسخة الكرتونية من العدد الذي نشر فيه مقاله من موقع املركز، وميكن للباحث حيصل الب .5
 .طباعة حبثه املنشور يف جملة املركز عن طريق كلمة مرور خاصة به يزود هبا بعد دفع رسوم النشر

 

 :ملحوظات
املواد العلمية املنشورة يف اجمللة تعرّب عن آراء الباحثني، وال تعرب بالضرورة عن رأي جملة مركز حبوث القرآن  .0

 . جبامعة ماليا

ال يسمح بإعادة طباعة هذه اجمللة، أو تصويرها بأية طريقة، أو نسخها بأي شكل من أشكال استعادة  .3
 .وث القرآن جبامعة ماليا يف ماليزيااملعلومات والتصرف هبا، دون إذن مسبق من مركز حب
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 احلمد اهلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني 
ب ني ي دي رمض ان الك رمي ي أيت إجن از الع دد الراب ع م ن جملتن ا العاملي ة م ع ميالده ا يف 

. الس  نة الثالث  ة م  ن عمره  ا الزاه  ر يف ظ  الل الق  رآن الك  رمي وحت  ت دوح  ة علوم  ه الباس  قة
العربي  ة : وي  أيت ه  ذا الع  دد ب  اثا عش  ر حبث  اً عل  ى هن  ج األع  داد الس  ابقة يف ث  الث لغ  ات

 (.ماليزيا)واإلجنليزية، والثالثة لغة البالد اليت حتتضن اجمللة 
وإذ حت    رص اجملل    ة عل    ى اجل    ودة والتن    وع يف حبوثه    ا القرآني    ة هت    تم ك    ذلك باألص    الة 

ك   ذلك متص   لة ب   أقوى الص    الت   والعص   رية يف عمقه   ا ومواكبته   ا ل   رو  العص   ر، وه   ي
 .وأوثقها بعلوم العصر لتأكيد مناسبة كتاب اهلل اخلالد القرآن لكل زمان ومكان

منه ا حلمي د النعيم ي حتلي ل معج زة اإلس راء واملع راج البحث األول البحوث العربية 
ي زة الفيزيائية والبايلوجية والباراسايكولوجية، وهو من البح وث املتم: من األبعاد املختلفة

لعفاف محي د حتلي ل لظ اهرة الوقاي ة وأمهيته ا يف جم االت والبحث الثاني . يف هذا اجملال
مما نّبه القرآن وأّكده ووّجه إلي ه، ... السياسية واالجتماعية واالقتصادية: احلياة املختلفة

خل ري ال دين س يب م ن البح وث الدقيق ة يف مظ اهر الدراس ة الص وتية، والبحـث الثالـث 
لثاب ت أمح د، وص ديق  واألخيـرطبيقي ة لنظري ة اإلحي اء الص ويت يف الق رآن، وهي دراس ة ت

عارفني يف التفسري املوضوعي وحتليل اآليات املتشاهبات اليت ورد فيهّن لفظة الصابئني، 
 .رفعاً للخالف ودفعاً للشبهات، ووصواًل للفهم األدق

حملمد عل ي الس قاف، وه ي : أولهاوتأيت البحوث يف اللغة اإلجنليزية معاجلة متنوعة 
دراس  ة تتعام  ل م  ع املع  ىن اجمل  ازي املع  ريف يف ترمج  ة الق  رآن باللغ  ة اإلجنليزي  ة، وت  درس ه  ذا 
اجلانب على ضوء نظرية اجملاز املعريف، علماً بأن دراسة اجملاز يف الرتمج ة اإلجنليزي ة كث رية 

السالم يف مفهمومه  حملمد عباس، يدرس مبدأ :والبحث الثانيومتداولة بني املرتمجني، 
الق   رآين ال   ذي ال يتع   ار  م   ع احل   رب ب   ل ي   أيت اجله   اد حتقيق   اً ل   ه، لك   ن الس   الم حي   رر 

لعب  داهلل جل  داري، : البحــث الثالــثو اإلنس ان م  ن القه  ر والفس  اد والظل  م واالس  تبداد،
يقدم البحث منهجا جديداً يف التناص املعنوي يف التأويل يعتمد على التناسب وسبب 

اً بأن املنهج اللغوي منهج شائع بني مناهج التفسري، وأن اللغ ة العربي ة غني ة النزول علم



 

لعمار وياسر وحممد، ويقدم املنهجية املعتمدة يف  :والبحث الرابعيف التناص املعنوي، 
 . مجع املصادر اإللكرتونية حول حبوث علوم القرآن املنشورة

ملن رية وحمم د زع يم،  وه ي دراس ة ملع اين  :البحـث األولأما البحوث املاليزية في أيت 
م رة يف ح ني  21رآن الل ون األب يض اللون األبيض يف القرآن واحل ديث، حي ث ذك ر الق 

مرات، وهتدف هذه الدراسة إىل حتلي ل ه ذه اآلي ات واألحادي ث   8ذكرها الرسول 
: نورا، ع ن تعل يم الق رآن الك رمي بلغ ة بري لآلدزم و  :البحث الثاني .الختالف دالالهتما

قض  اياه والتح  ديات املعاص  رة، ويه  دف إىل إب  راز الص  عوبات واملعوق  ات يف تعل  يم ذوي 
لن  ور اهل  دى  :والبحـث الثالــث. االحتياج ات اخلاص  ة م ن فاق  دي البص  ر ع رب لغ  ة بري  ل

ع  ن ت  أثري اللغ  ة العربي  ة وفهمه  ا يف اختي  ار أمكن  ة الوق  ف يف ق  راءة الق  رآن الك  رمي، وه  و 
فهم معاين آيات القرآن من خالل دراس ة س بعة م ن يهدف إىل إيضا  أماكن الوقف ل

: حملمد هشام وحممد ذوالكفل عن دراسات قرآني ة :والبحث الرابع. قرّاء القرآن الكرمي
دراس   ة حتليلي   ة لعل   م الفاص   لة، وهت   دف إىل االهتم   ام بدراس   ة الفاص   لة وه   ي ف   رع م   ن 

 . دراسات القرآن وما يتعلق هبا من مباحث علوم القرآن
ه  ذه البح   وث ملراجع  ة دقيق  ة ومتابع  ة مفص   لة ب  ني جلن  ة حتري  ر اجملل   ة لق  د خض  عت 

واحملكمني مع مؤلفي البحوث للبلوغ هبذه البحوث إىل املثالية املنشودة اليت تتطلع إليها 
 .اجمللة، وقد بذل املؤلفون وجلنة التحكيم وحترير اجمللة جهوداً كبرية يف هذا اجملال

األفك ار ب ني املس لمني الع رب وغ ري الع رب م ن  يف حبوث هذه اجملل ة فرص ة لتالح ق
آسيا وأوربا ألهنا تكشف عن مسارب التفكري ل دى ه ؤالء امل ؤلفني وطبيع ة اهتمام اهتم 
يف حقل البحث العلمي، وهو أمر بالغ األمهية لرتتقي اجمللة يف مصاف اجملالت العاملي ة 

وث، وال ختل و البح وث فكراً ومضموناً، فضاًل عن الشكل وامل نهج يف تق دمي ه ذه البح 
م   ن نق   ص وخل   ل ألهن   ا متث   ل طاق   ة البش   ر وق   دراهتم العقلي   ة ال   يت تتف   اوت ب   ني العلم   اء 

ونعت ذر للب احثني ع ن  ،واألدباء واملفكرين، لكن اهلدف املرجو هو م ا تس عى إلي ه اجملل ة
 .التوفيقويل اهلل األصالة والعصرية، و بذات عالقة تأخر صدور العدد لظروف فنية 
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Abstract : 

While many scholars and researches have studied Isra and Mi'raj from 
a historical or Shari’a (Islamic legal) perspective, very few have 
approached this phenomenon from an astronomical or scientific outlook. 
The current study discusses this miracle through the study of physical, 
mathematical, biological, parapsychological, and astronomical readings 
and indicators to make evident the supernaturalism of this event that 
completely defies all laws of physics, astronomy and parapsychological 
phenomena.  The importance of studying this miracle, in light of existing 
scientific astrological data, is to make Muslims and non-Muslims aware 
of the reality of the miracle. The study indicates that the accepted 
estimated diameter of the visible universe, as well as any future change in 
this estimate due to space technological developments, bears no impact 
on the concept of Isra and Mi'raj. The study also makes clear that the 
greater the difference between and complexity of these laws, the more 
supernatural this miracle becomes. It further suggests that any congruity 
between such laws in no way negates the supernaturalism of this event. 
The study shows that Isra and Mi'raj are two complementary integral 
miracles based upon faith and the belief in Allah and His messenger 
(PBUH), rather than on the universal laws of physics or parapsychology, 
since these miracles appear to defy such laws and phenomena. The study 
contains two parts:  The first part concern Isra and Mi’raj from a 
historical and philosophical point of view and the second part investigates 
the miracle from a physical and biological perspective. 
 
  

                                                           
املتحـدة،  العربيـة تااألكادمييـة، اإلمـار  للشـؤون الشـارقة جامعـة مـدير الفضـائية، نائـب الفلـك فيزيـاء أسـتاذ ∗

  .والفلك الفضاء لعلوم العريب حتاداال ورئيس
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 الملخص
رخيياً اعن اإلسراء واملعراج ت واوكتبلقد حتدث كثري من العلماء والباحثني األجالء 

يأيت هذا البحث ليسد كتب عنها علميًا وفلكياً، لذلك َمن  وشرعياً، ولكن القليل جداً 
املعجزة من خالل قراءات وإشارات فيزيائية ورياضية وبيولوجية هذه الثغرة بدراسة هذه 

وتأيت أمهية املوضوع . وهو سبب اختيارنا هلذا املوضوعوباراسايكولوجية وفلكية كونية، 
يقة يف ضرورة دراسة هذه املعجزة علميًا يف ضوء املعطيات العلمية الفلكية إلدراك حق

أن تقديرات قطر الكون املرئ  املعمول با اآلن فلكياً املعجزة للمسلمني وغريهم، علمًا ب
مفهوم  يفتؤثر وال ال تُغري  ،ومتغرياتا املستقبلية حبكم تطور العلوم والتكنولوجيا الفضائية

قيداً دت القوانني بُعدًا وتعاكلما ز   هأن واهلدف من هذه الدراسة .اإلسراء واملعراج شيئاً 
وأن أي توافق بينهما ال يزيل عنها صفة اإلعجاز، وبذلك جند  زادت خارقية املعجزة،

ال وإن كانتا  ،أن اإلسراء واملعراج معجزتان متكاملتان مبنظور اإلميان باهللا ورسوله
وقد جاء البحث يف  .ختضعان لقوانني الفيزياء الفلكية الكونية والباراسايكولوجيا

 املعجزة فيزيائياً  تارخييًا وفلسفياً، والثاين عن إلسراء واملعراجااألول عن : قسمني
  .وبايولوجياً 

 .، فلكيةوباراسايكولوجية ،فيزيائية وبيولوجيةاإلسراء واملعراج، و : الكلمات الدالة
 

 :المقدمة
ـــل  *    (    ) ' & % $ # " ! ]: الحمـــد هللا القائ

+  ,  - . /    0 21 3     4 5 6 Z ]١ :اإلسراء[. 
كثــرية ومتنوعــة، عباديــة مباشــرة، وتبشــريية يف معجــزة فهــ   معجــزات اإلســراء واملعــراج 

وحتذيرية، وعالئقيـة تقابليـة مـع الرسـل واألنبيـاء الـذين سـبقوه، ووصـفية لـبعض مـا حصـل 
صــل ألنـــاس وأقــوام مـــن جــراء حســـناتم وســيئاتم ليتوثـــق النــاس مـــن خارقيــة اإلســـراء  ـو

وصـوًال إىل التصـديق فاإلميـان الراسـخ مـن غـري جـدل ، واملعانـاة واملعراج بش ء من العنـت
ســـبحان الـــذي (بـــاهللا ســـبحانه بقولـــه ) اإلســـراء(جنـــد حصـــر إجنـــاز . يف اآليـــة! أو جـــدال
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من معجزة عند البشـر ) أكرب(لكنه ، عند اهللا لقدرته تعاىل) أمر(، لذا فإنه )أسرى بعبده
املســجد احلــرام واملســجد (فة فحصــرتا بــني خلارقيتهــا املذهلــة، مث حتــدثت اآليــة عــن املســا

مبعــىن مــا يــراه الرســول مــن معجــزات جتــاوز قــدرات البشــر علــى ) اآليــات(، أمــا )األقصــى
أي ، بعـــــد الســـــماوات وفوقهـــــا) الال�ـــــائ (التحليـــــل فإ�ـــــا يف الســـــماوات بـــــل يف البعـــــد 

ر أو يف ن علوم وتكنولوجيا اإلنسـان سـواء يف الوقـت احلاضـإوبذلك ف. السماوات السبع
ســـوف لـــن تكـــون قـــادرة علـــى معرفـــة تفاصـــيل الرحلـــة  -ومهمـــا بلـــغ التقـــدم -املســـتقبل 
 .وبذلك ستبقى اإلسراء و املعراج معجزات عظيمات للرسول ها، وتفسري 

مهمـا (وقد وجـدنا خـالل هـذه الرحلـة الكرميـة معجـزات عديـدة جتـاوز قـدرات البشـر 
يف الكـون احلقيقـ  الـذي ال يعلمـه إال (ا على التحليل، فإ�ا يف السماوات وفوقهـ) تطور

وحـــــده وُخرقـــــت فيهـــــا قـــــوانني  وهـــــذه املعجـــــزات حـــــدثت لرســـــول اهللا ). اهللا ســـــبحانه
الوحيــد الــذي أســرى بــه اهللا ســبحانه وتعــاىل وفتحــت لــه أبــواب الســماء  ألنــهالســماوات 
نني وبــذلك كانــت النتيجــة بــأن القــوا ،ســدرة املنتهــى باجلســد والــروح معــاً إىل حــىت وصــل 

مســـتقبًال تقـــف كليــاً عنـــد هـــذه املعجـــزة  أواألرضــية الكونيـــة الـــيت يعرفهـــا اإلنســان حاليـــاً 
 .اإلهلية

 
صورة ختيلية تبني فيها مكة املكرمة والقدس الشريفة)  ١-١٣(الشكل   

http: //www. qudsmedia. com/?p=68207 
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 القسم األول
 تاريخياً وفلسفياً  اإلسراء والمعراج

 
 تاريخياً وشرعياً  اإلسراء والمعراج: أوالً 
علـــى الرحلـــة العظيمـــة املعجـــزة  كتـــب احلـــديث والســـرية والتـــاريخالعديـــد مـــن  ت أمجعـــ
 :ا عنهاوقالو  للرسول 

 أعظــم ليلــة وأعظــم رحلــة يف التــاريخ الكــوين وهــ  إّن اهللا عــز وجــل مــنح الرســول 
إىل  مكـة املكرمـة ليأخذه مـن الُرباق اإلسراء واملعراج اليت حصلت قبل اهلجرة، إذ أرسل له

إىل فلســـطني فوجـــد كـــل  بســـرعٍة وظـــروف ال يعلمهمـــا إال اهللا، فوصـــل النـــيب  القـــدس
 وعــرّج بــه إىل الســموات ل جربيــ األنبيــاء والرســل يف انتظــاره فصــلى بــم، مث خــرج بــه

السماء ففتح له ملك السـماء وأعطـاه كأسـني أحـدمها  باب ويومها طرق الرسول، السبع
لقـد  :فقـال لـه جربيـل ،اللنب وشـرب منـه النصـف  فأخذ الرسول ،وآخٌر به مخر به لنب

شـرِبت نصـفه فـإن نصـف أمتـك سـوف تـدخل  ُهديَت إىل ُشرب اللنب بـالفطرة ومبـا أنـك
 .اجلنة

حيث التقى بسيدنا آدم وسلم  األوىل من صخرة املعراج إىل السماءِ  املعراج فيبدأ
 الثانية الرسول بالسماء الصاحل والنيب الصاحل، مث مرَّ فقال له آدم أهًال بالولد ، عليه

ىي بن زكريا عليهما فالتقى بالنبيني   صعد إىل السماء، مثالسالم عيسى بن مرمي ـو

، إدريس  فالتقى سيدنا الرابعة ، مث صعد إىل السماءيوسف  فوجد سيدنا الثالثة
فالتقى  السادسة ىل السماءأخذه جربيل إ ، مثهارون  وجد سيدنا اخلامسة وبالسماء
إبراهيم  فوجد سيدنا السابعة وأخريًا وصل إىل السماء، موسى  سيدنا 8T

)
1F

١(
8T ، وهو

                                                           
ورد ذكـــر ذلـــك يف احلـــديث عنـــد البخـــاري، كتـــاب الصـــالة، بـــاب كيـــف فرضـــت الصـــلوات يف اِإلســـراء؟ ) ١(

إىل السـماوات   ، وعند مسـلم، كتـاب اإلميـان، بـاب اإلسـراء برسـول اهللا )١٥٥٥، ٣٤٩(حديث رقم 
 . )١٦٣(وفرض الصلوات، حديث رقم 
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أنه يدخل البيت : "يف احلديث، و وهو مثل الكعبة متاماً ، للبيت املعمور يُثين ظهره
(املعمور يف السماء من املالئكة كل يوم سبعون ألف ملٍك ال يعودون إليه أبداً 

2F

١(." 
ورأى جبــانبهم حلمــة طيبــة وحلمــة نتنــة فيــأكلون النتنــة ، النــار أهــل ويومهـا رأى الرســول 
هــؤالء الزنــاة   فــريد جربيــل؟ مــن هــؤالء يــا جربيــل: الرســول  ويرتكــون الطيبــة فيقــول
اإلبــل،  كمشــافر مشــافر هلــم قــوم احلــرام، ورأى يومهــا أيضــاً أتون وهــم يرتكــون احلــالل ويــ

 مــــن خيــــرج نــــار مــــن صــــخرا أفــــواههم يف جيعــــل مبشــــافرهم، مث يأخــــذ مــــن بــــم وكــــل وقــــد
 أمــوال يــأكلون الــذين هــؤالء:  ؟ فقــال جربيــلهــؤالء مــن  الرســول فســألأســافلهم، 
ـــامى 8Tظلمـــا اليت

)
3F

٢(
8T ًأظـــافر مـــن ــــاٍس خيدشـــون بـــا وجـــوههم  أناســـاً هلـــم ، كمـــا رأى أيضـــا

يــأكلون  الــذين هــؤالءجربيــل فــرد مــن هــؤالء يــا جربيــل؟ : فقــال الرســول، وأجســامهم
 ،8T)8T)4F٣"أعراضهم يف الناس، ويقعون حلوم

 مـين أمتـك حممـد، أقـرئ يـا: فقـال  ، وحـني لقـ  سـيدنا إبـراهيمأهل اجلنـة ورأى أيضاً 
 اهللا ســبحان غراســها وأن، قيعــان وأ�ــا، املــاء عذبــة الرتبــة طيبــة اجلنــة أن وأخــربهم الســالم
8Tأكــرب واهللا اهللا إال إلــه وال هللا واحلمـد

)
5F

٤(
8T ، ويومهــا شــّم الرســول جــداً فقــال رائحــة طيبــة :
: هذه رائحة ماشطة بنت فرعون وأوالدها، فقلت: ما هذه الرائحة الطيبة يا جربيل؟ قال

بســم : بينــا هــ  متشــط بنــت فرعــون إذ ســقط املشــط مــن يــدها، فقالــت: مــا شــأ�ا؟ قــال
وإن : ، قالــتال ولكــن ريب وربــك ورب أبيــك اهللا: أيب فقالــت: اهللا، فقالــت بنــت فرعــون
نعـم، فأعلمتـه : فأعلمـه ذلـك؟ قالـت: نعـم، قالـت: نعم، قالـت: لك ربا غري أيب؟ قالت

                                                           
مـن طريـق ) ٧١٧(، وابـن منـده )٤٨(، وابن حبان ١٢٢/ ١، وأبو عوانة )٣٢٠٧(برقم أخرجه البخاري ) ١(

رقـم ، ومسـلم )٣٢٠٧(، والبخـاري ٢٠٧/ ٤مهام، عن قتادة، عن احلسن، عن أيب هريرة، وأخرجـه أمحـد 
مـــن طريــق قتــادة عـــن أنــس بــن مالـــك، عــن مالــك بـــن ) ٧١٦(، وابــن منــده ١٦/ ٢٧، والطــربي )١٦٤(

مـن ) ٣٧٥٣(، والبغوي )٣٧٥٣(، واحلاكم ١٨و ١٧/ ٢٧، والطربي )١٦٢(وأخرجه مسلم . صعصعة
 . طريق محاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس

 . ٣٤٥ /١٧تفسري الطربي ) ٢(
 . ١٠، ٥/٩ابن كثري : تفسري القرآن العظيمو ، )٤٨٧٨(داود يف سننه برقم أخرجه أبو ) ٣(
 . ٣٤٦٢سنن الرتمذي حديث رقم ) ٤(
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نعـم، ريب وربـك اهللا، فـأمر ببقـرة مـن : يا فالنة، ألك رب غريي؟ قالـت: فدعا با، فقال
إن يل إليـك حاجـة، : ـاس فأمحيت، مث أخذ أوالدها يلقون فيهـا واحـدا واحـدا، فقالـت

أحـــب أن جتمـــع عظـــام  وعظـــام ولـــدي يف ثـــوب واحـــد فتـــدفنا : الـــتومـــا هـــ ؟ ق: قـــال
أوالدهـا يلقـون يف البقـرة حـىت انتهـى إىل ابـن هلـا  وذلـك لـك علينـا، فلـم يـزل: مجيعا، قال

يـا أمـه، اقتحمـ ، فـإن عـذاب الـدنيا أهـون : رضيع فكأ�ا تقاعست من أجلـه، فقـال هلـا
(مـن عـذاب اآلخـرة

6F

فـرح الرسـول كثـرياً بـا كمـا فـرح  يتفهـذه صـاحبة الرائحـة الطيبـة الـ، )١
 .بأُناٍس كثريين غريها رآهم يف اجلنة

والليلـة،  يف اليـوم فـروض مخسـة إىل فرضـاً  مخسـني الصـالة مـن مث عمـل علـى ختفيـف
 صــريرإىل مكــاٍن ُمســع فيــه   الفضــل علــى البشــرية مجعــاء، مث وصــل الرســول فكــان لــه
ورأى صــاحب أدىن عبــاد اهللا منزلــة ، الذهبيــة وحالوتــه وأطرافــه �ــر الكــوثر ورأى ،األقــالم

أعلـى  أيضـاً  ورأى، سـنة١٠٠٠ إليهـا يقـارب الذي يدخل اجلنة وله ملـك يف أرضـه املسـري
صـباحاً وعشـياً، ويومهـا تعـدى الرسـول كـل األبعـاد فوصـل  عبـاد اهللا منزلـة ذلـك الـذي يـرى اهللا

مث إلينــا،  تعــاىل وأحــبهم إىل اهللا أي ســقف النهايــة ألنــه آخــر األنبيــاء، ســـدرة املـــنتهى حــىت إىل
 .8T)7F٢(8T)سبحان اهللا(عاد إىل مكة املكرمة وإىل سريره وفراشه الذي كان مازال دافئاً وبعدها 
 اإلسراء والمعراجطبيعة : ثانياً 

ومن الناحيـة ، تعددت روايات اإلسراء من حيث عالقتها جبسد رسول اهللا وروحه 
كمــا يـــأيت حســـب تبلـــور مواقـــف املســـلمني ) فحواهـــا(املوضــوعية واملنطقيـــة ميكـــن إمجـــال 

 :وه  ال خترج عن هذه االحتماالت ،لعالقة ذلك مبنهجنا هنا ،واملشركني منها

                                                           
): ١/٦٥(، قــال اهليثمــى )١٢٢٧٩، رقــم ١١/٤٥١(، والطــرباىن )٢٨٢٢، رقــم ١/٣٠٩(أخرجــه أمحــد ) ١(

. رواه أمحـــد، والبـــزار، والطـــرباىن ىف الكبـــري واألوســـط، وفيـــه عطـــاء بـــن الســـائب، وهـــو ثقـــة، ولكنـــه اخـــتلط
م ، رقــ٢/٢٤٣(والبيهقــى ىف شــعب اإلميــان . صــحيح اإلســناد: ، وقــال)٣٨٣٥، رقــم ٢/٥٣٨(واحلــاكم 
١٦٣٦ .( 

وردت ضــــمن احلــــديث الــــوراد يف صــــحيح البخــــاري، كتــــاب الصــــالة، بــــاب كيــــف فرضــــت الصــــلوات يف ) ٢(
إىل السـماوات   ، ومسلم، كتاب اإلميان، باب اإلسراء برسـول اهللا١٥٥٥، ٣٤٩اِإلسراء؟ حديث رقم 

 . ١٦٣وفرض الصلوات، حديث رقم 
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تـــــوىل تروجيـــــه املشـــــركون : نفــــ  اإلســـــراء واملعـــــراج باجلســـــد والـــــروح وتكـــــذيب خـــــربه -١
مــع الوضــع الطبيعــ  لقطــع املســافة مبــدة شــهر للــذهاب وشــهر لإليــاب، ) ملقايســته(

إال أبا . اخلرب وليس يف مصدره) نقل(يف صحة ) شك(اب كثرياً من املسلمني وأص
 .بكر الذي صدقه متاماً ويف أول توثقة بأن رسول اهللا قال ذلك

قُبل هذا النبـأ بـتحفٍظ وتأويـٍل علـى أنـه حلـٌم أو رؤيـا صـادقة ومل يقبـل : بالروح فقط -٢
 .على أنه فصل اجلسد عن الروح فقط

ح مثـل هـذا االحتمـال ومل يروعنـه شـ ء لـتالزم اجلسـد والـروح مل يُطـر : باجلسد فقـط -٣
وأن الرحلــة باجلســد أصــعب  ،يف الــنص القــرآين أصــًال ويف التنفيــذ اإلعجــازي ثانيــاً 

 .تصديقاً من الرحلة بالروح فقط
النقلية ) املادية(تأكيداً بعد ظهور األدلة : قبول اإلسراء واملعراج بالروح واجلسد معاً  -٤

معاً، وهو ما يعنينا هنا يف املتابعة التحليلية ألن األدلة الظاهرة أسكتت ) العقلية(و
بدقٍة (لبيت املقدس  إذ تتلخص بوصف رسول اهللا  ،املشككني واملشركني معاً 

فضًال عن إخباره قريشًا عن قوافل تعود هلم تعرضت لبعض املتاعب يف  ،)ومشولٍ 
 .رسول اهللا متاماً فجاء التوثق منها مطابقاً ملا أفاده  ،الطريق

، قال ما حدث يف املعراج كما يف سورة النجم) تصديق(ومن مث  صار مؤكدًا 
 1 0 / . -  , + * ( )  ' & % $ #     " ! ]: تعاىل

2   3  4 5 6 7 8  9  : ;     < = > ? @ A B C 

D E  F G H I J    K L M  N O P Q  R S          T   U V 

W X Y Z [ \ ] ^   _ ̀ a b c d e f g 

h i  j   k l   m n o p q r    s   t u v w  x y z 

{Z ]ألن تصديق ما حصل يف اإلسراء أصبح عامًال ] ١٨ – ١: النجم
ممهدًا لتصديق املعراج وتقبل فروض العبادات وأوهلا وأمهها الصلوات اخلمس بعد 

 .العودة مباشرة
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 اإلسراء والمعراج فلسفياً : اً لثثا
احلكميــة بــني اإلســراء واملعــراج فهــ  عالقــة تــدرج مــن خــرق  -أمــا العالقــة الفلســفية 

. املعجزة ملا هو معروف فيزيائياً إىل خرقها ملا هـو غـري معـروف علـى وجـه الدقـة والكمـال
فالســــري علــــى األرض أو التحليــــق يف أجوائهــــا ميكــــن إخضــــاعه لقــــوانني احلركــــة والســــرعة 

خيضع لقوانني أخرى مضافة فضالً عن ) قد(ضاء الكون فإنه والطاقـة، وأما التحليق يف ف
القــوانني املــذكورة، وأن القــوانني األخــرى هــذه قــد تكــون معروفــة اآلن وقــد تكــون جمهولــة 
وســيعلمها أو يكشــف عنهــا اإلنســان غــداً، يف يــوٍم مــا مــن املســتقبل البعيــد، وكلمــا ازداد 

عجــزة لــه درجــات، وأن أي توافــق بينهمــا ال زادت خارقيــة امل) تعقيــداً (أو ) بُعــداً (القــانون 
) اجلزئـــ (وهـــو األرجـــح، ألن التوافـــق ) جزئيـــاً (أو ) كليـــاً (اإلعجـــاز ) صـــفة(يُزيـــل عنهـــا 

موجود يف كثري من العلوم إزاء املعجزات، وال يُقلل هـذا التوافـق مـن شـأن املعجـزة إال أنـه 
نبــدأ باإليمــان : هنــا نقــوليــدفع مــن شــأن العلــم باقرتابــه مــن داللــة املعجــزة وآليتهــا، مــن 
ـــيس العكـــس ـــالحكم علـــى العلـــم، ول ـــالمعجزة وننتهـــي ب ألن اإلميـــان بـــالعلم علـــى ! ب

إزاء مفهـوم ) املوضـوعية(أساس، أو بدف، احلكم على املعجزة ال يوفر احلـد األدىن مـن 
اخلارقيـــة يف املعجـــزة مبعـــىن جتـــاوز املـــألوف واملتعـــارف عليـــه مـــن القـــوانني القابلـــة للتطـــوير 

 .التغيري بشرياً و 
إذن، إًن فهــم أســبقية اإلســراء يف التحقــق جمــازاً وافرتاضــا ميهــد الســبيل لفهــم أســبقية 
املعراج يف اإلعجاز حقيقة، إذ مها معجزتان متكاملتان مبنظور اإلميـان ال الفيزيـاء احلديثـة 

جزئيــاً  والفيزيــاء الفلكيــة والباراســايكولوج  كمــا أ�مــا ال ختضــعان لقوانينهمــا وإن توافقــاً 
 .معهما يف بعض احللقات التنفيذية

أي مل ) وحـــــده( حـــــدثت لرســـــول اهللا حممـــــد : وأن معجـــــزة اإلســـــراء واملعـــــراج معـــــاً 
وُخرقـت لـه فيهـا قـوانني ) مـن األصـحاب واحلـواريني مـثالً (يشهدها معه مجع من املـؤمنني 

السماء، ذلك أن رسول اهللا هو البشر الوحيد الذي أسـرى بـه اهللا سـبحانه وتعـاىل، وهـو 
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البشـــر الوحيـــد الـــذي فُتحـــت لـــه أبـــواب الســـماء حـــىت وصـــل إىل ســـدرة املنتهـــى باجلســـِد 
8Tوالروِح معاً 

)
8F

١(
8T. 

 # " ! ]: يقول اهللا تعاىل يف اآلية األوىل من سورة اإلسراء

$ % & ' (    )    * + ,  - . /    0 

21 3     4 5 6 Z ]مث ينتقل سبحانه إىل الرسول النيب ، ]١: اإلسراء
    = >  ; : 9 8 ]فيقول اهللا يف اآلية الثانية ) موسى(

> ? @ A B C Z ]االنتقالية ذات إذ إن هذه  ]٢: اإلسراء
اليت نسبها اهللا تعاىل ) اآليات(و) اإلسراء(مغزى فلسف  عميق، فلقد ترك اهللا شرح 

لرسوله الكرمي وه  كثرية ومتنوعة، عبادية مباشرة،  -بوصفها معجزات للبشر-لنفسه 
وتبشريية وحتذيرية، وعالئقية تقابلية مع الرسل واألنبياء الذين سبقوه، ووصفية لبعض ما 

ـصل ألناس وأقوام من جراء حسناتم وسيئاتم ليتوثق الناس من خارقية حصل و 
فاإلميان الراسخ من غري ، اإلسراء واملعراج بش ء من العنت واملعاناة وصوًال إىل التصديق

 !جدٍل أو جدال

 # " ! ] :يف اآلية األوىل جند حصر إجنـاز اإلسـراء بـاهللا سـبحانه بقولـه

$Z مــن معجــزة ) أكــرب(زاً عنــد اهللا لقدرتــه تعــاىل لكنــه لــيس معجــ) أمــر(، لــذا فإنــه
املسـجد احلـرام (عند البشر خلارقيتها املذهلـة، مث حتـدثت اآليـة عـن املسـافة فحصـرتا بـني 

مــن   مبعــىن مــا يــراه الرســول) اآليــات(، أي بــني مكــة والقــدس أمــا )واملســجد األقصــى
معجــزات جتــاوز قــدرات البشــر علــى التحليــل فإ�ــا يف الســماوات بــل يف البعــد الال�ــائ  

أي إن … قبـــل �ايـــة مســـافة قطـــر الكـــون املرئـــ  أو بعـــدها ...بعـــد الســـماوات وفوقهـــا
الســماوات الســبع ليســت هــ  الكــون كلــه، وهــذا صــحيح ومتفــق عليــه يف العلــم القــرآين 

                                                           
 . ١٢٨، ١٢٤، ١١٥حممد متويل الشعراوي ص  ،معجزة القرآن: راجع) ١(
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مث عــال بــه فــوق ذلــك مبــا ال يعلمــه إال ! ( الصــحيحالفلــك، إذ ورد يف -والعلــم الوضــع  
 .أي ما بعد السماوات السبع) اهللا عز وجل

 اإلسراء والمعراج علمياً : رابعاً 
مبواجهتهــا والتــيقن  ) حممــد(يكمــن إعجــاز هــذه املعجــزة يف تفــّرد ســيدنا رســول اهللا 

كــن بعــد عنــاٍء مــن آياتــا اإلعجازيــة الكثــرية بتحــٍد اجتمــاع  عظــيم عــّم النــاس كلهــم ول
عقـوداً  -ومبـرور الـزمن . ونصب ليسا قليلني أو هّينني علـى جسـم رسـول اهللا ونفسـه معـاً 

ـــاً  -وقرونـــاً  ـــاً وتطبيقي ـــاملعجزة ومصـــداقيتها (صـــار التحـــدي علمي بعـــد أن رســـخ اإلميـــان ب
هـذه املعجـزة بـالعلم نـؤمن بـا، وإال ) أثبتْ : (حىت قال البعض) اجتماعيا ونفسياً وروحياً 

ومـــا تبقـــى يف اجلملـــة واضـــح كمـــا أظـــن، ومـــا دروا أن خارقيـــة هـــذه املعجـــزة جتعـــل ! …
لـــذا جـــاء هـــذا املبحـــث إلثبـــات خارقيـــة املعجـــزة لقـــوانني . القــوانني املكتشـــفة دو�ـــا تـــأثرياً 

 وهـذا املـنهج! الفيزياء والبايولوجيا وظواهر الباراسايكولوج  معاً وليس إلثباتا بما سـوياً 
العلميــني التجــريبيني الــذين ال يؤمنــون إال بالتجريــب يف الربهنــة علــى مــن مهــة ) يثــبط(قــد 

إذ إن هــــذا  Lawأو حــــىت  قــــانون  Theoryأو نظريــــة  Hypothesisصــــحة فرضــــية مــــا 
املنهج التجرييب قاصر عن إدراك ما جـاوز القـوانني التجريبيـة نفسـها فكيـف ـكـم بـاجلزء 

 ! ن القليل على الفوق الكثري؟التجرييب على الكل وباألدىن على األعلى وبالدو 
علــى نظــم ) اإلقليديــة(ال ميكــن احلكــم باهلندســة : وبلغــة العلــم نســتطيع القــول مــثالً 

بتطابق تام وجتانس حمكم دائماً فهناك ثغرات واختالفـات كثـرية متنـع ) الفضائية(اهلندسة 
املفــاهيم واملعـايري القياســية يف )  Relativityنسـبية (التطـابق والتجــانس بسـبب اخــتالف 

، وليس كل ما ـدث يف . . )الطول، الوزن، الزمن، املكان(األرض عن السماء كما يف 
إذ نقصـــد باإلعجـــاز هنـــا . -تقليـــدياً مـــن غـــري إعجـــاز  -األرض ميكــن نقلـــه إىل الســـماء

 القـــــوانني الطبيعيـــــة املعروفـــــة أو الســـــائدة، وقـــــد يكـــــون اخلـــــرق مبوجـــــب قـــــانون) خـــــرق(
ــــذين يتميــــزون مبهــــارة ) الالقــــانون(  - ESPألنــــه فــــوق إدراك البشــــر األســــوياء والبشــــر ال

مـن أي نـوع كـان بإطـار ظاهريـة الباراسـايكولوج  وخارقيتـه سـواء  -اإلدراك فـوق احلسـ 
 .بسواء حىت اآلن
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وجاذبيتهــا،  Atmosphereفــوق ســطح األرض وضــمن أجوائهــا  -أفقيــاً  -اإلســراء 
 .أصًال بقرينة العلم اقرتاناً، فاللغة من غري علم تبعدنا عن منهجناهكذا نفهم عن اللغة 

من على سطح األرض ومن خـالل أجوائهـا إىل جـوف السـماوات  -رأسياً - واملعراج
، ممـا ال نعلـم مقابلـه يف علـم الفلـك سـوى )سـدرة املنتهـى(ما يأذن اهللا عنـد ) آخر(حىت 

حافة الكون املرئ  أما املسافة الكونية من األرض حىت أبعـد نقطـة يف الكـون الـيت قــّدرها 
) ٩١٠× ٧,١٣(سنة ضـوئية ومـؤخراً قُـدرت بــ ) ٩١٠×  ٥,٢(مبا يعـــادل  Hubbleهبل 

فإ�ــا ليســت هــدفاً ) كــم١٢١٠×  ٤٥,٩=  (ســنة ضــوئية أو أكثــر وأن الســنة الضــوئية 
) يف(قد يصري أبعد وقد يصبح أقرب من هذا التقـدير فكـل مـا يعـرج ) املعراج(بذاته ألن 
قطـر الكـون  اتتقـدير السماء له حدود يقف عندها مبشيئة اهللا، لـذا فـإن ) إىل(السماء و

ال تُغــّري مــن مفهــوم ) العلــم(ومتغرياتــا املســتقبلية حبكــم تطــور ) اآلن(املرئــ  املعمــول بــا 
ال يــرى  -علــى األرض -اإلنســـان العــادي  شــيئاً وال تــؤثر فيــه يف الواقــع إال أن) املعــراج(

ومـــا ) Celestial Sphereالقبـــة الســماوية (بعينــه الــردة إال مـــا يســمى يف علـــم الفلــك 
اخل الـــيت يـــرتبط بعضـــها بـــبعض . …حتتويـــه مـــن كواكـــب وجنـــوم وجمـــرات وحشـــود جمريـــة 

فلكيــة معروفــة مثــل قــوانني كبلــر ونيــوتن وخباصــة قــانون اجلــذب العــام  -فيزيائيــة  بقــواننيٍ 
كــل كتلــة يف . (لنيــوتن يف العالقــة بــني الكتلــة واملســافة وهــو أبســطها معرفــة بــني املتعلمــني

لـة أخـرى بقـوة تتناسـب طرديـاً مـع حاصـل ضـرب الكتلتـني وعكسـياً الكون جتذب أية كت
لكـل فعـل : (وهـو نـاتج القـانون الثالـث يف الفعـل ورد فعـل) مع مربع البعـد بـني مركزيهمـا

) هناك دائماً رد فعل يساويه يف املقـدار ويعاكسـه يف االجتـاه ويشـرتك معـه يف خـط الفعـل
8Tب السيارةالذي ُاستنبط من العالقة بني الشمس والكواك

)
9F

١(
8T. 

 
 
 

                                                           
)1  ( Vakoch, Douglas A., Extraterrestrial Altruism, Evolution and Ethics in the 
Cosmos, Series: The Frontiers Collection, Springer, New York / Heidelberg/ 
Melbourne, 2013, pp212. 
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 القسم الثاني
 وبايولوجياً  المعجزة فيزيائياً 

 خارقية المعجزة فيزيائياً : أوالً 
نســـتأذن العقـــل واإلميـــان معـــاً فنطـــرح االفرتاضـــات اآلتيـــة بتصـــور موضـــوعيتها ومـــن مث 

 .-علمياً -تأكيد خارقية املعجزة 
وروحـــه إىل عليـــاء الســـماء وإىل البيـــت املقـــدس  إن انتقـــال جســـم رســـول اهللا  -١

بيولوجيـــاً وفيزيائيـــاً مبســـتويني غـــري منفصـــلني مبعـــايري البيولوجيـــا والفيزيـــاء ) تكيفـــاً (يتطلـــب 
. جديـدة للجسـم البشـري) طبيعـة(اليت جتعل مـن هـذا االنتقـال ) الطبيعة والبيئة األرضية(

تعامل معها البشر، وببيئـٍة مـن غـري الـيت ألجواٍء غري اليت ي) خملوقة(إذ إن أجسام املالئكة 
خارجيـة تـوافرت لرسـول اهللا ) أشـياء(وجـود ) افـرتاض(ُخلق عليها البشر، ولكن ال ِيُصح 

ويف الوقـــت نفســـه حصـــل مـــا . فتكيّـــف بـــا، ألنـــه مل يـــرد هلـــا ذكـــر يف التفســـري والراويـــات
8Tيستثين التأمل يف هذا الصـدد عنـد ابـن كثـري

)
10F

١(
8T :قـال البخـاري عـن أنـس بـن مالـك قـال :

ـّدث رسـول اهللا ( ـُ فنـزل جبريـل فـرج عـن سـقف بيـيت وأنـا مبكـة، " قـال  كان أبو ذر 
ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمًة وأيمانـاً 

 .8T)11F٢(8T)… فأفرغه في صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلـى السـماء الـدنيا
 !هذه املهمة؟ ذا أجنز جربيل ترى ملا

8Tمث نقــرأ أيضــاً عــن ابــن كثــري

)
12F

٣(
8T :ليلــة : قــال اإلمــام البخــاري عــن أنــس بــن مالــك يقــول

مـن مســجد الكعبـة، جـاءه ثالثــة نفـر قبـل أن يــوحى إليـه وهـو نــائم  ُأسـري برسـول اهللا 
: هــو خــريهم، فقــال آخــرهم: أيهــم هــو؟ فقــال أوســطهم: يف املســجد احلــرام، فقــال أوهلــم

وا خريهم، فكانـت تلـك الليلـة فلـم يـرهم، حـىت أتـوه ليلـة أخـرى فيمـا يـرى قلبـه وتنـام خذ
                                                           

 .٥/١٧تفسري القرآن العظيم ) ١(
، ٣٤٩(صــــحيح البخــــاري، كتــــاب الصـــــالة، بــــاب كيــــف فرضــــت الصـــــلوات يف اِإلســــراء؟ حــــديث رقـــــم ) ٢(

إىل السـماوات وفــرض الصــلوات، حــديث  ، ومسـلم، كتــاب اإلميــان، بـاب اإلســراء برســول اهللا )١٥٥٥
 . )١٦٣(رقم 

 .٥/٦تفسري القرآن العظيم  )٣(
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فــال يكلمــوه حـــىت  -وكــذلك األنبيــاء تنــام أعيــنهم وال تنــام قلــوبم -عينــه وال ينــام قلبــه 
فوضعوه عند بئر زمزم، فتواله منهم جبريل فشق جبريل مـا بـين نحـره إلـى احتملوه، 

، فغسـله بمـاء زمـزم بيـده حتـى أنقـى جوفـه ثـم أتـى لبقه حتى فرغ من صدره وجوفـه
بطست من ذهب فيه تور من ذهب محشو إيمانًا وحكمة فحشاه صـدره ولغاديـده 

 .8T)13F١(8T)…ثم عرج به إلى السماء الدنيا، ثم أطبقه -يعني عروق حلقه  -
لو دققنا النظر يف أواخر ! ترى كم ه  متوافقة مع ما سبق، وملاذا فعل ذلك جربيل؟

، )مث عرج به إىل السماء الدنيا(و) فعرج يب إىل السماء الدنيا(الفقرتني لوجدنامها واحدة 
الصــدري وغســله وحشــوه باحلكمــة واإلميــان عالقــة  -ألــيس بعمليــة شــق اجلــوف البطــين 

 !.؟)الكونية (الرحلة ) بطبيعة (
تتضـــمن نعـــم، هلـــا كـــل العالقـــة، فمـــن الناحيـــة البيولوجيـــة : ال نـــرتدد مطلقـــاً، فنقـــول

، وخباصــٍة مــا يتعلــق بتعــذر )اجلديــد(لبينــة اجلســم البشــري لــيالئم طبيعــة احملــيط ) حتــويراً (
 .معاً  Metabolismاستنشاق األوكسجني وتوقف عمليات األيض 

قوانني الفيزياء املعروفة وخباصة ما يتعلق ) خرق(مساعدته على التكيف أو : وفيزيائياً 
 :يأيت قدر ما يهمنا منها هنامنها بنظرية اينشتاين النسبية كما 

ال ميكن أليـة مـادة أن تسـري بسـرعة الضـوء، وأن سـرعة الضـوء هـ  أكـرب الُسـرع ( -١
عنــد تقــدير  -، فــإن خــرق هــذا القــانون )مــادة(وملــا كــان جســم رســول اهللا ) يف الطبيعــة

) الالمادة(إىل جو ) املادة(يتطلب حتويراً َما ينقله من جو  -سرعة اجلسم بسرعة الضوء 
مد بسري اجلسـم دون سـرعة الضـوء ومـن دون أن يتمـزق، أو بتثبيـت أثـر القـانون  نفسـه أ

 .بعزل اجلسم عن تأثريه
إذا حتـرك جسـم بســرعٍة عاليـٍة جـداً فــإن كتلتـه تتغـري، أي إن الكتلــة كميـة نســبية ( -٢

ينتقــل علــى بــراق قــد  وملــا كــان جســم رســول اهللا  ،)وإ�ــا تــزداد بازديــاد ســرعة اجلســم
) مــاال �ايــة لــه(ستصــل إىل   فــإن كتلــة جســم رســول اهللا ،تصــل ســرعته ســرعة الضــوء

وهـــذا مســـتحيل يف الواقـــع وضـــمن اإلعجـــاز نفســـه ألنـــه حســـب الروايـــات كافـــة احـــتفظ 

                                                           
 .)٧٥١٧(، حديث رقم )م اهللا موسى تكليماوكل: (صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قوله تعاىل) ١(
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التوحيـــد (لـــذا فـــإن  ،)وبكامـــل كتلتـــه(بكامـــل شخصـــيته النفســـية والبدنيـــة  رســـول اهللا 
عـين صــورة مـن التكيــف الفيزيـائ  ملواجهــة هـذه املشــكلة مــن الـذي جــرى بغسـل اجلــوف ي
وبعكســه فــإن اإلســراء واملعــراج بــالروح فقــط يصــري أكثــر . وجهــة نظــر مقبولــة كمــا نعتقــد

 .8T)14F١(8T)قبوالً 
إن أَي تغري يف طاقة اجلسم يقابله تغري يف كتلته، أي إن كتلة اجلسم مقيـاس ملـا ( -٣

لعالقـة بـني الطاقـة والكتلـة حسـب املعادلـة وقـد وضـع اينشـتاين ا) ـتويه اجلسم من طاقة
 ).E = mc2(مربع سرعة الضوء × الكتلة = الطاقة : اآلتية

بزيــادة كتلــة اجلســم وثبــوت ســرعته تـــزداد طاقتــه وبزيــادة ســرعة اجلســم وثبــوت كتلتـــه 
 .تزداد طاقته

 ســرعته، وألن  كتلــة جســم رســول اهللا × كتلتــه : ملــا كــان زخــم أي جســم يســاوي
ثابتــة وســرعته عاليــة إال أ�ــا جمهولــة ونفرتضــها دون ســرعة الضــوء فــإن الــزخم املتولــد عــن 

) حتوير(وذلك يرتتب عليه وجوب ) بشر(حركته اهلائلة يكون عالياً جداً ال يطيقه جسم 
فيزيــائ  جيعــل مــن هــذا الــزخم ضــمن حتمــل اجلســم نفســه لــذلك حصــل مــا فعلــه جربيــل 

وبعكسـه أيضـاً يصـري اإلسـراء واملعـراج بـالروح  رسـول اهللا األمني بذا االجتاه يف جـوف 
8Tأكثر قبوالً 

)
15F

٢(
8T. 

ــــا فســــرنا  املعجــــزة مبعجــــزة أخــــرى، إال أن مــــن  ــــا إنن ــــيس مــــن املوضــــوعية القــــول هن ل
رســول ) جســم(املوضـوعية الصــحيحة أن نقــول إننــا نعــد املعجــزة الــيت قــام بــا جربيــل إزاء 

ولـــيس تفســـرياً هلـــا حمـــدودة الغـــرض بيولوجيـــاً ) األم(وســـيلة لتيســـري حتقـــق املعجـــزة  اهللا 
 .وفيزيائياً بالتكيف الفضائ  والكوين

 
 
 

                                                           
 .٢٨٧-٢٨٥م، ص٢٠٠١ ر العربية، بريوت،االكون وأسراره يف آيات القرآن الكرمي، الد: النعيم  )١(
، ٢/٣٦م، ١٩٨١ فضـــاء، إصـــدار وزارة التعلـــيم العـــايل، العـــراق،لفيزيـــاء اجلـــو وا: الـــنجمفيـــاض النعيمـــ  و   )٢(

٦٥. 
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 :لإلسراء والمعراجاالتجاهات الحركية األرضية الكونية : تانياً 

هنــاك حاجـــة قائمــة لفهـــم هـــذه الوســيلة بـــالتوافق مــع مـــا ورد مـــن روايــات شـــرح اإلســـراء 
 :كما يف االجتاهات اآلتية) الكونية -األرض(ضمن املخططات احلركية واملعراج 

 

 بيت المقدس   ←)     سدرة المنتهى(السماوات العليا  ←مكة      -١
 

          

 :وميكن متثيلها مبثلث حرك  
 سدرة المنتهى       

 
 بيت المقدس     مكة

 

 سدرة المنتهى        ←بيت المقدس              ←مكة          -٢
 
 

 : وميكن متثيلها مبثلث حرك 
 سدرة المنتهى       

 
 بيت المقدس     مكة

 

 بيت المقدس  ←سدرة المنتهى   ←بيت المقدس    ←مكة        -٣
 
 

 : وميكن متثيلها مبثلث حرك 
 سدرة المنتهى       

 
 بيت المقدس     مكة
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جنــد نقطــة البــدء يف  يف أي مثلــث حركــ  مــن املثلثــات الســابقة إلســراء رســول اهللا 

، وأن بدايــة احلركــة مهمــة متامــاً مــن وجهــة نظــر فيزيائيــة علــى وفــق )املســجد احلــرام(مكــة 
كـــل جســـم يســـتمر ( :قـــانوين نيـــوتن األول والثـــاين، إذ جنـــد منطـــوق القـــانون األول يقـــول

أما منطوق  ،)على حالته من السكون أو احلركة بسرعٍة ثابتٍة ما مل تؤثر فيه قوة خارجية 
ـــاً مـــع حمصـــلة القـــوى ( :القـــانون الثـــاين فهـــو تعجيـــل أو تســـارع أي جســـم يتناســـب طردي

 ).اخلارجية املؤثرة فيه وعكسياً مع كتلته ويتجه باجتاه احملصلة
قــــانونني نقــــول بفعلهمــــا علــــى األرض أوًال، أمــــا يف وعنــــد حمــــاورة مضــــمون هــــذين ال

لـــذا فإننــا نـــرى ســـكون . الفضــاء الكـــوين فــإن قـــوانني أينشــتاين هـــ  الســـارية املفعــول أوالً 
أو حىت  -إال أنه انتقل بالرباق ) صفر(يف فراشه مبعىن أن سرعة حركته  جسم الرسول 

ُحمركـة خارجيـة هـ  بلغـة  )قـوى(إىل الفضاء بإطار جو األرض أو خارجه بفعل  -بدونه 
 Macro: األرضـ  ميكـن أن تصـبح) اخلارق (اهللا سبحانه، وبلغة األداء : املعجزة والواقع

P. K . القـوى احملركـة النفسـية الكـربى أوEMT: : Extra Motoric Telepathy  القـوة
هـاتني القـوتني؟ أي مـن ) مصـدر(مـن أيـن يكمـن : ، ولكننـا هنـا نتسـاءلاملوجهة ختاطريـاً 

اهللا ســـبحانه بصـــورٍة مباشـــرٍة أو مـــن خـــالل ! ؟لـــذي أطلقهمـــا ــــو جســـم رســـول اهللا ا
 .جربيل األمني

 
 السرعة في الرحلة الكونية ومسافاتها: ثالثاً 

يعــين وضــع  ،وقلبــه ومــأله إميانــاً  جيــوز القــول، ويصــح إن غســل جــوف رســول اهللا 
. Macro P. K: البيولوج  والسايكولوج  له يف موضـع تيـؤ لتقبـٍل إيعـازي) االستعداد(
يف جــوف العلــم ومعروفــاً ) جمهــوالً (، إال أن مصــدر كــال االيعــازين يبقــى EMT) أو)/(و(

ألنـــه هـــو اهللا القـــادر علـــى كـــل شـــ ء، وإذا مـــا تطـــابق العلـــم مـــع ، …يف قلـــب اإلميـــان 
 .جناح جديد وليس العكس اإلميان حتقق للعلم

املوجهة لسيدنا جربائيـل ) القوة(جيوز القول، ويصح أيضاً، إن اهللا سبحانه منح هذه 
وبــاملعىن اإلعجـازي معــاً حــىت صــار  -الباراســايكولوج   -عليـه الســالم بــاملعىن الفيزيـائ  
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إال جسم رسول اهللا جـاهزاً هلـذه الرحلـة العظمـى بوصـفها أكـرب معجـزة يف تـاريخ الرسـل، 
يتطلــب ســرعة مــا، ولكــن املفهــوم املصــطلح  للمســافة علــى ) املســافات(أن قطــع هــذه 

ســـــطح األرض لـــــيس مثـــــيًال ملـــــا يف الفضـــــاء الكـــــوين، كمـــــا هـــــو لـــــيس مثـــــيًال يف البحـــــار 
فاملســـافة يف الفضـــاء الكـــوين تُقـــاس  -امليـــل البحـــري  -واحمليطـــات علـــى األرض نفســـها 

8Tسـنة ضـوئية ٢٦,٣ وهـو يعـادل Parsecبوحدة السنة الضوئية والفرسـخ الفلكـ  

)
16F

١(
8T،  وأن

الــذي تــذكره روايــة رئيســة قطــع املســافات بــني مكــة وبيــت املقــدس يف  Al-Burakالــُرباق 
 ،أي إن امليــل أو الكيلــومرت العــادي يصــلح لعــد هــذه املســافة واحتســابا ،األرض) جــو(

الكون من خـالل السـماوات السـبع، فـإن مفهـوم ) جوف(ولكن ما أن يتوجه الرباق إىل 
املســافة يتحــول إىل الفرســخ الفلكــ  متامــاً فــال نــدري كــم هــ  املســافة الــيت قطعهــا حــىت 

إىل الســماوات  -بعــد رؤيتــه اآليــات العظمــى  -وصــوله ســدرة املنتهــى ويف عودتــه منهــا 
ولــــيس مــــن . دينتــــه احلبيبــــة مكــــة األوىل بيــــت املقــــدسالســــبع وأخــــرياً إىل جــــو األرض وم

األرض ) إىل  –مـــن (الضـــروري معرفـــة هـــذه املســـافة بقـــدر ضـــرورة حتديـــد ســـرعة انتقــــال 
يف (نظراً إىل أن املعجزة كلها حتققت يف ليلـٍة واحـدٍة أو أقـل  ،والسماوات وسدرة املنتهى

 ).جزء من الليل 
ال ميكــن قيــاس الُســرع بصــورٍة : (رضــية األوىلالف -يــذكر أينشــتاين يف نظريتــه النســبية 

وقـــد يُقـــال ) وميكـــن فقـــط تعيـــني الســـرع بصـــورٍة نســـبية نســـبة إىل مراقـــٍب معـــني. مطلقـــة
لقــد اعتقــد اينشــتاين أن فرضــيته . بــدًال مــن ُمراقــب واملعــىن واحــد (Observer)) راصــد(

عــدا الضــوء هــذه تنطبــق علــى كــل األجســام املتحركــة وعلــى كــل األشــياء يف الطبيعــة مــا 
عندما ينتقل يف الفراغ وبذلك وضع الفرضية الثانية يف نظريته النسبية الـيت تـنص علـى أن 

سرعة الضوء يف الفراغ تُعد سرعة ثابتة دائماً حىت وإن حترك املصدر الضوئ  أو املراقـب (
 ٨١٠×  ٩٨٨,٢( ، إال أن اينشــتاين أعطــى لســرعة الضــوء قيمــة مقــدارها)بســرعٍة عاليــة

                                                           
 .٢٧٨ -٢/٢٣٣ النجمفياض النعيم  و فضاء، لفيزياء اجلو وا: انظر )١(
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مبعــىن تعــذر ) ثانيــة وهــ  قيمــٌة صــحيحة حــىت اآلن/كــم  ٣٠٠٠٠٠ثانيــة أي تقريبــاً /مــرت
8Tنقضها أو ابتداع غريها

)
17F

١(
8T. 

عن انتقال الضوء من موقٍع إىل آخر يف الكون نسـتطيع حسـاب الـزمن الـالزم لـذلك 
 .حسب القوانني الفيزيائية املعروفة

 .دقيقة ٣,٨= الزمن الالزم النتقال الضوء من الشمس إىل األرض 
 .ساعة ٦,١٦= الزمن الالزم النتقال الضوء من الشمس إىل كوكب بلوتو 

على اعتبار أن ( .الزمن الالزم النتقال الضوء من األرض إىل �اية الموعة الشمسية
 .ساعة ٣٣) = وحدة فلكية  ٧٩املسافة تعادل 

 .سنة ٣,٤=  قرب جنم أالزمن الالزم النتقال الضوء من الشمس إىل 
جمـرة التبانـة   الزمن الالزم النتقـال الضـوء مـن الموعـة الشمسـية إىل احلافـة القريبـة مـن

 ).سنة ضوئية ٥٠٠٠٠نصف قطرها (سنة  ٢٠٠٠٠= 
علـــى ( الـــزمن الـــالزم النتقـــال الضـــوء مـــن الموعـــة الشمســـية إىل �ايـــة الكـــون املرئـــ 

مخسـة عشـر ) =  مخسـة عشـر ألـف مليـون سـنة ضـوئية تقريبـاً = افرتاض أن نصف قطـره 
 .ألف مليون سنة تقريباً 

 .بليون سنة ٩٠الزمن الالزم النتقال الضوء بني أقصى حافيت الكون املنظور حبدود 
هذا يعين أن سـرعة الضـوء وهـ  أعلـى سـرعة يعرفهـا اإلنسـان ضـمن قوانينـه الفيزيائيـة 

لـذلك ـتـاج من األرض إىل أي موقـع يف الكـون،  غري كافية إطالقاً لينقل با الرسول 
إىل ســرعة أكــرب مــن ســرعة الضــوء رمبــا مباليــني الباليــني مــن املــرات لينتقــل إىل الســماء يف 

علـــى فـــرض أن كافـــة القـــوانني الفيزيائيـــة حلركـــة (جـــزٍء مـــن الليـــل أو حـــىت يف ليـــٍل كامـــل 
األجسام بسرعة الضوء متوقفة وأيضاً علـى فـرض عـدم اعـرتاض اجلسـم املتنقـل ألي جـرم 

 .8T)18F٢(8T)ونمساوي يف الك
 ).بمعنى القوانين األرضية التي نتعامل معها تقف كلياً عند المعجزة اإللهية( 

                                                           
 .٢٦٢-٢٦١م، ص٢٠٠٩، مكتبة جامعة الشارقة، اإلمارات، النعيم  وجراد: املدخل إىل علم الفلك )١(
)٢ (Lawrence M. Krauss , A Universe from Nothing , Amazon publishers, 2012, 

pp 317 . 
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يقـع حافرهـا  -الـُرباق دابـًة -فانطلقـت تـوي بنـا (عن سرعة الرباق جند العبارة اآلتية 
ــــــيت نقلهــــــا اإلمــــــام ) طرفهــــــا أدركحيــــــث  البــــــزار والطــــــرباين يف روايــــــة شــــــداد بــــــن أوس ال
8Tوالبيهق 

)
19F

١(
8T يف روايـة اإلمـام أمحـد عـن أنـس بـن ) َطْرفِـهِ  أَْقَصـى ِعْنـدَ  َخطْـُوهُ  يـََقـعُ (، والعبارة

8Tمالــك

)
20F

٢(
8Tالفيزيــائ (ولكــن بتفســري العبــارتني نضــع الُبعــد . ، والعبارتــان ذات معــىن واحــد (

) منتهـى طرفـه(و) حـافره(الفضـائية الـيت يقطعهـا الـرباق بـني ) املسافة(أمامنا ال حمالًة ألن 
واحــدة يصــح تســميتها ) خطــوة(ه لــه امتــداد بصــره يف الفضـاء تُعــد أي األفـق الــذي ـــدد

مـــن الفرســـخ الفضـــائ  أو جـــزء مـــن ) نســـبة(ميكـــن حتويلهــا إىل ) خطـــوة فضـــائية كونيـــة(
بصـر الـرباق، وهـذا متعـذر يف ) أفـق(استطعنا الوصول إىل تقـدير دائـرة ) لو(سرعة الضوء 

 .يكن أساسياً فيهاالواقع ألنه جزء من املعجزة غري طارئ عليها إن مل 
إال أننــا نــرى  -كمــا افرتضــنا ســابقاً   -نؤكــد هنــا أن ســرعة الــرباق دون ســرعة الضــوء 

كـٌل وفـق التحليـل األينشـتايين السـتحالة حتقـق كتلـة . أ�ـا أسـرع مـن سـرعة الصـوت كثـرياً 
) يقـف(ألي جسم يسري بسرعة الضوء، ولكن على سبيل املعجزة اإلهليـة قـد ) ال �ائية(

انون، بــل أي قــانون آخــر كشــفه اإلنســان، وهــو وقانونــه معــاً مــن خلــق اهللا، وقــد هــذا القــ
مــــن ســــرعة الضـــــوء يف املســــتقبل فكيــــف نفســـــر ) أكــــرب(يكشــــف علــــم الفيزيــــاء ســـــرعًة 

املطلــق بفعاليــة القــوانني إزاء حــدوث املعجــزات؟ يتعــني علينــا إذن التحــوط ) استســالمنا (
الـرباق وحـدة قيـاس ) خبطـوة(كيـد التمسـك نصـل هنـا إىل تأ. إزاء مثل هـذه االحتمـاالت

منـه ) أصـغر(علـى األرض هـو ) دائرة األفـق(فضائية كونية، مع أننا نؤمن أن نصف قطر 
كــــرب ) االرتفــــاع(األرض وعلــــى أي ارتفــــاٍع كــــان، فكلمــــا ازداد ) فــــوق. (يف دائــــرة األفــــق

) لتغـــري( نصـــف قطـــر دائـــرة األفـــق، إال أن دائـــرة األفـــق نفســـها واالرتفـــاع نفســـه يتعرضـــان
مفاهيم  جذري يف الفضـاء الكـوين، بـل خيتفيـان متامـاً عنـد أول خـروج الـرباق مـن حمـيط 

مــن ) ســعة خطوتــه(األرض وأجوائهــا، هنــا تكمــن حكمــة تعريــف ســرعة الــرباق بتحديــد 

                                                           
الطـــرباين، حـــديث رقـــم : ، واملعجـــم الكبـــري٣٤٨٤رقـــم حـــديث  ٨/٤١٠، )البحـــر الزخـــار(مســـند البـــزار ) ١(

 .٢/٣٥٥البيهق  : ، ودالئل النبوة٦٩٩٦
 ."يـََقُع َخْطُوُه ِعْنَد أَْقَصى َطْرِفهِ "والعبارة ١٧٨٣٥، حديث رقم ٢٩/٣٧٥مسند اإلمام أمحد بن حنبل ) ٢(
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ممــا كــان معروفــاً ومتــداوًال يف زمــان اإلســراء والرســالة ) أرضــية(أو وحــدة قيــاس ) رقــم(غــري 
علــى حكمــة اهللا ســبحانه  -بــل إعجازيــة  -لــك يــدل داللــة قاطعــة احملمديــة نفســها، وذ

متطـورة  -يف كتم سـرعة الـرباق باملقـاييس األرضـية أل�ـا متغـرية  -وهو احلكيم  -وتعاىل 
مطلٌق ودائم ألي ) استقرارٌ (وليس هناك  ،أو قرن أو حىت كل آلف عام ،يف كل جيل -

 .يف آخر املطاف -فيزيائ   -مفهوم 
 المعجزة بيولوجياً وفضائياً : رابعاً 

لتكوين الُرباق وهيئته لوجدنا مصطلحاً عربياً ليس لـه ) البيولوج (ولو عاجلنا املفهوم 
 يف االنكليزية، إذ إن الوصف الذي جاء عنـه يف معجـزة اإلسـراء هـو -مكافئ  -مقابل 

 لــكيف روايــة اإلمـام أمحــد عـن أنــس بـن ما) دابـة، أبــيض، فـوق احلمــار ودون البغـل… (
8Tويف رواية شداد بن أوس معاً 

)
21F

١(
8T. 

إذن علينــــا تــــدقيق كــــل كلمــــة، معــــًىن وداللــــًة، فالدابــــُة كــــل مــــا ميشــــ  علــــى األرض، 
والدابــُة هــ  بعــض املاشــية كنايــًة عــن اجلمــل والفــرس واحلمــار، إال أ�ــا ) دب يــدب(مــن

ودون فــوق احلمــار (العالقــة بــني احلمــار والبغــل ) تكامــل(وردت يف هــذه العبــارة بســياق 
ــــتج البغــــل ). البغــــل ــــزاوج احلمــــار والفــــرس ين ــــن نعلــــم أن ت بســــبب العالقــــة ) العقــــيم(ـو

إن احلمار والفرس مـن . الكروموسومية بني اخللية اجلنسية للحمار واخللية اجلنسية للفرس
بادئـة معناهـا  (- Hippo)أو  ( - Hipp)، إذ إن )اخليليـة(واحـدة هـ  عائلـة الفـرس  عائلـةٍ 
هـذه تنتمـ  إىل  Familyالحقة معناها فرس أيضاً والعائلة  (Hippus)وأن  Horseفرس 

مــن رتبــة الظلفيــات   Sub - Order Perissodactyla: رتبــة وتديــة األظــالف الثانويــة
Order - Unqulata املشـيمية(اللبـائن احلقيقيـة : مـن الصـنف الثـانوي (Sub - Class 

Eutheria  الثـديات  -صنف اللبـائنMammalia تصـنيف اخلـاص بعلـم احليـوان يف ال- 
، Hoofورتبة الظلفيات ال يزيد عدد أصابعها على األربعة تنته  باحلافر  -على األرض 

ـــة الـــرباق جـــرت بـــني  وأن الفـــرس لـــيس طرفـــاً يف هـــذه ) احلمـــار والبغـــل(وملـــا كانـــت مقارن
ب، فال نجألن البغل ال يُ  ،للرباق على األرض) شبيه(املقارنة فمن املستحيل إذن، إجياد 

                                                           
 . ١٢٥٠٥، حديث رقم ١٩/٤٨٥مسند اإلمام أمحد بن حنبل ) ١(
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لتغيــري صــفاته كمــا حصــل للحصــان مــثًال، خــالل التــاريخ ) تطوريــة(نســتطيع توقــع عالقــة 
) االيوســني(الــذي عــاش يف عصــر  Eohippusإذ إن أصــل احلصــان جــنس ) اجليولــوج (

أكربهـا، ) ٣(منخفضٌة واألطراف ذات أربعة أصابع، واإلصـبع رقـم  يف أمريكا وله أسنانٌ 
وكـــان حجمـــه كحجـــم الكلـــب ) االوليموســـني(صـــر يف ع Mesohippusمث ظهـــر جـــنس 

يف األوليجوســـني   Miohippusواألطـــراف ذات ثالثـــة أصـــابع عاملـــة، مث ظهـــر جـــنس 
حجمه أكرب من سابقه واألطـراف ذات ثالثـة أصـابع، واملتوسـط أكربهـا، مث ظهـر جـنس 

Merychippus  أسنانه مرتفعة واألصـابع اجلانبيـة ضـامرة، بعـد ذلـك) امليوسني(يف عصر 
أكــرب مــن الســابق يف احلجــم وأصــابعه ) البليوســني(يف عصــر  (Pliohippus)ظهــر جــنس 

أنــه ) ويعتقــد( Equusاجلانبيــة أثريــة وكــان يعــيش يف أمريكــا اجلنوبيــة، وأخــرياً ظهــر جــنس 
ويف الظـواهر العجيبــة . يف أوروبـا Quaternaryيف القسم الرباع   Pliohippusتطور من 

احلصـــان بـــدأ ظهـــوره يف أمريكـــا مث هـــاجر إىل ) نـــوع(أن ) نيـــنييف نظـــر اجليولـــوجيني املع(
أوروبــا حيــث تفرعــت أفــرع أخــرى، أمــا احلصــان احلــديث فقــد ظهــر يف أوروبــا وآســيا مث 

8T!!هاجر إىل أمريكا

)
22F

١(
8T. 

لـذا فـإن ! اجليولـوج  نفسـه -رمبا صار ممكناً احلديث عن احلمار بـاملنهج البيولـوج  
، ولــو أن مــن )اجليولــوج (غــري قابــل للتحديــد مــن حيــث العمــر ) احلمــار والفــرس(تــزاوج 

ولكـــن كيـــف نفســـر وجـــود . ال قبلـــه Equusاملـــرجح القـــول بعـــد ظهـــور جـــنس احلصـــان 
إنــه غــري ممكــن بيولوجيــاً علــى ! احلمــار والبغــل؟الــازي بــني ) التطــوري(بوصــفه ) الــرباق(

، بـل جمهـول عمليـة التـزاوج واإلخصـاب أصـًال، لـذا، )األبوين(سطح األرض ألنه جمهول 
ذي ) مورفولـوج (نفسه معجزة خاصـة مـع احتفاظـه بشـكٍل ) الرباق(وبكل تأكيد، يُعد 

) العريب(به إىل نفس داللة بيولوجية قريبة من عائلة الفرس حلكمة إهلية سامية ه  أن تقر 
الكــرمي مــن غــري عنــاٍء علــى الــرغم مــن ) الرســول(املــواطن بعــدما تقــرتب مــن نفــس العــريب 

 ).أبوين(من غري  نيب اهللا صاحل ) ناقة(ُمياثل خلق ) قد(إعجاز خلقه اخلاص الذي 

                                                           
 .٢٠٥ -١٩٧، صم٢٠١٠املوسوعة الربيطانية  )١(
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وسـواء أكــان للــرباق أجنحــة، حســب الشــائع بــني النــاس أم أنــه كمــا جــاء يف روايــات 
زمنيـاً ) حركتـه(تسـبق معجـزة ) خلقـه(من غري أجنحة فإن معجـزة ) دابة(عراج اإلسراء وامل

وتتداخل معها وظيفياً، ويف الوقت نفسه ليس هناك فرصة بيولوجية لتمثيلـه علـى األرض 
جتعـــل مـــن أي مـــن  Mutationبـــأي حيـــوان، بـــل لـــيس هنـــاك فرصـــة إلجنـــاز طفـــرة وراثيـــة 

لـــذا فـــإن املقابـــل . . ! بُراقـــاً أو قريبـــاً منـــهحيوانـــات عائلـــة الفـــرس ورتبـــة وتديـــة األظـــالف 
الفـرس : لـيس دقيقـاً إزاء معـىن الـرباق، فبيغاسـوس يعـين) بيغاسوس( Pegasusاالنكليزي 

بــع هيبــوكرين يف األســطورة نالــنح، وهــو الــذي جعــل املــاء يتــدفق برفســه مــن حــافره مــن 
عنـد مـن نقـل ) ُرباقالـ(العلـم والعمـل وهـذا ال يتفـق مـع وصـف ) مسبوق(القدمية أي أنه 

حيـوان : الذي يعـين) اهليغريف( Hippogriffأما املقابل االنكليزي . رويات اإلسراء كلها
يف نصـف  Griffinخرايف له جسد وقائمتان خلفيتان كاليت للفرس أي أنه يشبه الغـرفني 

علـى أيـة حـال، إن املعجـزة ! حيوان خرايف نصفه نسر ونصفه أسـد) الغرفني(تكوينه ألن 
ـــة أصـــالً ) مســـرح(اد إعجـــازاً إذا اختفـــى الـــرباق مـــن تـــزد ألن  ،املعجـــزة اإلســـرائية واملعراجي

املباشــرة وذلــك ال يســمح   ســيكون برعايــة جربيــل األمــني انتقــال الرســول األعظــم 
يــؤمن بــاهللا ومالئكتــه وكتبــه ورســله أن جيــرؤ علــى مناقشــة هــذا ) عــامل(أو ) مفكــر(ألي 

8Tموضوعة) بشريةٍ (ايٍري اخلارق مبع) املالئك (املوضوع 

)
23F

١(
8T. 

ـــة  ـــا البحـــث إىل حال ـــة أمـــام ) انبهـــار(يف تأمـــٍل آخـــر إزاء اإلســـراء واملعـــراج يقودن معين
) األوىل(يف كل مساء ابتداء من السماء الدنيا  -بتوقف الرباق  -توقفات الرسول الكرمي 

إخوانـه وانتهاًء بالسماء السابعة، حيث قابل يف كل مساء مـن هـذه السـماوات عـدداً مـن 
إذ ذكــرت الروايــات . آدم عليــه الســالم -وأبينــا مجيعــاً  -الرســل واألنبيــاء فضــًال عــن أبيــه 

ىي ويوسـف وإدريـس وموسـى وإبـراهيم علـى التـوايل،  الصحيحة مقابلته لسيدنا عيسى ـو
إال يف اســتثناء روايــة قــدمت مقابلــة إبــراهيم علــى موســى ويف روايــة مل يــذكر فيهــا يوســف 

ــىي  بلغــة عصــرنا بــني أولئــك الرســل ) التهــاين(أو ) التربيكــات) (تبــادل( لــذا فــإن… ـو
أي الســــرعة ). الســــكون(إىل ) الســــرعة(يعــــين عــــودة  وحممــــد  علــــيهم الســــالم الكــــرام

                                                           
 .٢٠٥-١٩٧م، ص٢٠١٠املوسوعة الربيطانية  )١(
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 Acceleration، ومــن مث االنطــالق إىل الســماء األعلــى رمبــا بتعجيــل أو تســارع )صــفر(
لـيس مثـة خطـأ . التاليـة وهكـذا يف السـماء) صـفراً (السرعة حىت تصبح ) ختفيف(معني مث 

يف مثل هذا االفرتاض، ولكن هناك فرصة إللغائه متاماً مبجرد عـد الـرباق ذا سـرعة واحـدة 
يُلغـ  قـانون سـرعته أصــًال ) مفـاجئ(ثابتـة يف االنطـالق ويف التحليـق معـاً، ولكـن بتوقــف 

 .عند التوقف نفسه فيعود سـاكناً بسرعة صفر
جاذبيــة األرض، فــإن الفيزيــاء تؤكــد وجــوب أن ال تقـــل أمــا بالنســبة الخــرتاق الــرباق 

بيــت  -مكــة (ثانيــة عنــد انطالقــه مــن األرض /كــم  ١١عــن ) اإلفــالت (ســرعة اهلــروب 
أمــــا بعــــد ). النهائيــــة(اجلاذبيــــة األرضــــية ) حافــــة(ـــــو الســــماوات العلــــى أو يف ) املقــــدس

الفضـائية  –لرباقيـة ا) خطوتـه(اخرتاق نطاق اجلاذبية األرضية فإن سرعة الرباق تكمن يف 
. األرضـية -الكونية اليت تعرفنـا عليهـا قبـل قليـل، هـذا التقـدير بنـاًء علـى معايرينـا البشـرية 

) قــد(تتجــاوز هــذا التقــدير كثــرياً، وباملقابــل ) قــد(أمــا مبعيــار اإلعجــاز فــإن ســرعة الــرباق 
ن جــزء مــ(خلــرق نطــاق جاذبيــة األرض ) ثانيــة/كــم ١١(يتوقــف قــانون الســرعة الشــرط  

جــو األرض ونطــاق جــذبا املعــروف،  ريثمــا يغــادر الــرباق وراكبــه رســول اهللا ) املعجــزة
ـن هنا نـؤمن بـاالثنني معـاً حـىت لـو حتقـق واحـد منهمـا فقـط ألننـا نـؤمن أيضـاً أن ُرسـًال  

اسـتناداً إىل مـا ورد يف شـرح اإلسـراء، إال  كراماً قد امتطوا الرباق نفسه قبـل رسـول اهللا 
 .طيع أن جنزم بأمسائهمأننا ال نست
 عودة اإلسراء والمعراج: خامساً 

ـــة  املشـــكالت، فـــإن )ســـدرة املنتهـــى(بعـــد عروجـــه إىل   يف عـــودة رســـول اهللا الفيزيائي
 :البيئية واجلوية املنتظرة عديدة مثل

كيفيــة معرفــة املواقــع واملســافات عنــد دخــول الكــون املرئــ  الــذي ـتــوي علــى أكثــر  -١
جمرة، وكيفية معرفة  ١٠٠مليار حشد جمري وكل حشد جمري ـتوي على أكثر من 

موقع احلشد الري الكبري الذي ـتوي على احلشد الري احملل  الذي ـتوي علـى 
ألــــف مليــــون جنــــم أحــــدهم  ٢٠٠ إىل ١٠٠جمــــرة درب التبانــــة الــــيت حتتــــوي علــــى  

ـــه الموعـــة الشمســـية كيـــف متكـــن مـــن ) الموعـــة الشمســـية(الشـــمس  وبعـــد دخول
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ــــني مــــن الكواكــــب والصــــخور  ــــني اآلالف أو رمبــــا املالي معرفــــة موقــــع األرض مــــن ب
واألجرام السماوية املختلفة الـيت حتويهـا الموعـة الشمسـية فضـًال عـن وجـود الطاقـة 

ة واملـادة االعتياديــة والغــازات بــني احلشـود الريــة وبــني الــرات املظلمـة واملــادة املظلمــ
8Tوبني النجوم وحىت بني الكواكب يف الموعة الشمسية الواحدة

)
24F

١(
8T. 

واحرتاقه  ،كيفية اخرتاق جو األرض من غري أن ترتفع درجة حرارة جسمه الشريف -٢
ءات لـــيس فيــه أو حولــه إجـــرا) جســم(أو أي ) نيــزك(يف الفضــاء كمــا ـصـــل ألي 

 ؛ومعامــل االحتكــاك املتنــام  ،وقايــة تتحمــل مثــل هــذا االرتفــاع يف درجــات احلــرارة
 .فضًال عن قوة جذب األرض اليت تعود إىل الظهور بشكل طبيع 

بتوقـف فعـل قوانينهـا مـن .. تـأثري كـل هـذه الظـواهر الفيزيائيـة البيئيـة) توقـف(لذا فإن 
الســرعة إىل ) تقليــل(احتمــال ) نفــ (ن يعــد احتمــاًال جيــداً، إال أ) إعجازيــة(وجهــة نظــر 

ــــد  معــــدٍل مينــــع ارتفــــاع احلــــرارة وتــــأثري جــــذب األرض ومقاومــــة مــــا يرتتــــب عليهمــــا ال يُع
التكيـف (حصل أساساً، كمـا أسـلفنا، أمـا ) التكيف البيولوج (صحيحاً يف الواقع، ألن 

يـل األمـني الـرباق وسـيدنا جرب ) مسـؤولية(فيصـبح نتيجـًة ولـيس سـبباً، وهـو مـن ) الفيزيائ 
أما إذا كان  .برعاية اهللا وحفظه) يف تصورنا(يف آخر تقدير حلماية جسم الرسول وحياته 

 .اإلسراء واملعراج بالروح فقط فإن معظم تلك املعضالت وحلوهلا خيتف  متاماً 
 موقف الباراسايكولوجي من الرحلة المعجزة: سادساً 

دقيقـة بعـد صـالة العشـاء حـىت آخـر اإلسراء واملعراج، إذن سلسلة معجـزات مـن أول 
  من كل هـذه املعجـزات املتصـلة نقـف إزاء وصـف رسـول اهللا! دقيقة قبل صالة الفجر

علــى وصــفه إلثبــات ) حتــداه(وهــو يف مكــة وصــفاً دقيقــاً اســتمع إليــه مــن  ،لبيــت املقــدس
 وبـدأ) جتلـى لـه(ومل يقل رسـول اهللا إنـه قـادر علـى وصـفه هكـذا، بـل قـال إنـه . مصداقيته

                                                           
)١( Guy Consolmagno and Dan M. Davis, Turn Left at Orion: Hundreds of Night 

Sky Objects to See in a Home Telescope - and How to Find Them , Amazon 
publishers , 2011,pp 125.  

الكرمي،  للقرآن الدولية ديب ، جائزةالنعيم ، مفاهيم وأسرار فلكية يف ثنايا القرآن الكرمي :والسماِء ذات احلُبك
 .٥٤٢، ٤٨٠، صم٢٠١٣
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بوصــفه عيانــاً باإلجابــة عــن أســئلة مــن حتــداه تفصــيًال حــىت االقتنــاع الكامــل، وقــد يرقــى 
يف الباراســـايكولوج  إىل مـــا مياثـــل )  Clairvoyance -اجلـــالء البصـــري (االستشــفاف 

 Remote Viewingهـذه اخلارقيـة وال يكافئهـا متامـاً، وقـد تقابـل خارقيـة الرؤيـة مـن بعـد 
وليس كلها أو مجيعهـا فـإن بيـت املقـدس يف  .)..األدائية(بها هذه اخلارقية يف بعض جوان

) اقـرتب(لرسول اهللا قـد يتفـق مـع هـذا التوجـه، ولكـن إذا علمنـا أن بيـت املقـدس ) جتليه(
منه ومل يتجَل له من بعد فإن املوضوع  يتغري متاماً، ويف كل احلاالت فإن وصف الرسـول 

 Deja Vu=مصــطلحاً ) (املرئــ  مــن قبــل(بيــت املقــدس ال يعــين مطلقــاً صــورة  الكــرمي 
مل  ألن رســول اهللا ) Seen Previouslyأو  Already Seenباللغــة اإلجنليزيــة يقابــل 

يف بيــت املقــدس، بــل صــلى فيــه ركعتــني ســنة حتيــة املســجد مث ) عتمــة الليــل(يتجــول يف 
ذين صادفهم يف السماوات السـبع، فكيـف يعتمـد يف بما إخوانه الرسل واألنبياء الركعتني أم 
 .احملدودة من الرؤية يف الظلمة؟ إ�ا ملعجزة متداخلة حقاً ) الذاكرة(هذه وصفه على 

يف  Remote Viewing: والرؤيـــــــة مـــــــن بعــــــــد Clairvoyanceإن اجلـــــــالء البصـــــــري 
وإحـدى  لقافلـة قـريش ينطبقـان علـى رؤيـة رسـول اهللا ) قـد(مفهومها الباراسـايكولوج  

دوابـــــا قـــــد ضـــــلت طريقهـــــا واألخـــــرى تعرضـــــت حلـــــادث، بـــــل إن اإلحســـــاس مـــــن بعـــــد 
Clairsentience  قد يصلح هلذا الوصف أيضاً، إال أ�ا مجيعاً ال متثل احلقيقـة كاملـة، إذ

يضـيفان إعجـازاً غـري مـألوف إىل خارقيـة هـذه ) سرعة حركـة جسـم الرسـول(و) الليل(إن 
 .قى األخرية دون األوىلالظواهر الباراسايكولوجية فتب

معجــــزة ) بكــــل(وعالقتهــــا   Veridical Dreamsأمــــا موضــــوع األحــــالم الصــــادقة 
وخباصــة عنــد أول التصــريح حبصــول املعجــزة  ،اإلســراء واملعــراج فإنــه مطــروق ولــه مؤيــدوه

رؤيـا املـؤمن (إبراهيم اخلليل إزاء ذبح ابنه إمساعيل عليهما السالم، بـل ) رؤيا(قياساً علـى 
 -الرؤيــا -إن أصــل األحـالم الصــادقة : ، نريـد القــول8T)25F١(8T)مــن أربعــني جـزءا مــن النبــوةجـزء 

آخــر، إال أن هــذا ) بشــر(يتمتــع جبــزء منهــا ) قــد(هــو الزمــة مــن الزمــات األنبيــاء والرســل 
ـــاه(البشـــر ال يصـــري نبيـــاً مرســـًال لـــرد  الصـــادقة، واحـــدة أو أكثـــر، مـــع ذلـــك تبقـــى ) رؤي

                                                           
 .٢٢٧٨سنن الرتمذي حديث رقم ) ١(
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مؤشــراً جيــداً إىل قــدرة صــاحبها التنبؤيــة مــن  -ودقــة حتققهــا بتواليهــا  -األحــالم الصــادقة
يف اليقظـة وإذا  Precognitive Clairvoyanceالم مقابـل اجلـالء البصـري التنبـؤي خـالل األح
األحالم الصادقة واجلالء البصري التنبؤي معاً يف شخص واحد، فال ): القدرتان(ما اجتمعت 

 .نتباه والرعاية يف األرض أل�ا هبٌة من السماءمؤثرة وتستحق االشك أنه تصبح خارقيته 
معينــة ليســت  -خــربات خارقيــة  -مــن املتعــارف عليــه يف الوقــت احلاضــر، أن هنــاك 

ســـهلة أو ذائعـــة، وهـــ  ليســـت واســـعة أو عميقـــة يف مـــداها أو تأثريهـــا، إال أ�ـــا موجـــودة 
) السـباحة(ة التعـومي تثري صلة ربط بينها وبني اإلسـراء واملعـراج كمـا يف ظـاهر ) وقد( ،حقاً 

معــاً إال ) احملرتفــني(فهــذه الظــاهرة يــأيت مبثلهــا كثــري مــن الصــاحلني و Levitationيف اهلــواء 
مل يكــن   إذ حــىت النــيب ســليمان  ،أ�ــا ليســت مــن صــفات أو مســات الرســل واألنبيــاء

ــو توجيـه الـريح وركوبـا مبـا مـّن اهللا عليـه، ) سـطوة(كذلك على الـرغم مـن أنـه صـاحب 
 Out - Of - The Bodyى االجتـاه نفسـه نشـري إىل ظـاهرة خـربة اخلـروج مـن اجلسـد علـ

Experience أن يزاوهلـا إىل قـدر معـني فيفصـل ) احملرتف(، فإ�ا موجودة أيضاً ويستطيـع
وجسـده مــن بــني مـا ينظــر إليــه إال ) حتــت(عــن جسـمه الرتفــاع معــني فينظـر إىل ) روحـه(

أو إىل مــدة طويلــة ألن جســمه غــري  ،الــة إىل األبــدأنــه ال يســتطيع الــدوام علــى هــذه احل
ويف معجــزة اإلســراء واملعــراج، كمــا ! فعــالً ) مــات(وإال ) روح(قــادر علــى البقــاء مــن غــري 

العقليـــة (أســـلفنا، هنـــاك مـــن قـــال باإلســـراء بـــالروح فقـــط، ولقـــد قلنـــا بـــه وبتـــوافر األدلـــة 
وعروجــه يف الســماء جســداً وروحــاً ، علــى إســراء رســول اهللا )املاديــة واملعنويــة (، )والنقليــة

أيضــاً، وقــد ســبق املوضــع مناقشــته، ويكفــ  أن يراَجــع تفســري ابــن كثــري ليتبــني مــن يشــاء 
الــروح بقــدر مــا ) ســر(ال تعــين معرفــة ) اخلــروج مــن اجلســد(صــحة ذلــك، لــذا فــإن ظــاهرة 

سم يف اجلسم احل  ومع اجل) لوجودها(تعين خارقية التعامل مع ظاهرها، ويف ذلك تأييد 
 .وجوداً ومتيزاً ) بالروح(احل  وه  يف آخر املطاف رٌد على أولئك الذين ال يؤمنون 

قيـام الـروح  -حىت اآلن-من اجلسد أو اخلروج من اجلسد ال يعين ) الروح(إن خروج 
وروحـــه يف (اخلارجـــة مبعجـــزاٍت خارقـــة أو مشـــاهدة خـــوارق ال يســـتطيع اإلنســـان العـــادي 

فــإن ) اخلارقيــة األخــرى(أمــا ) أول اخلارقيــة(رؤيتهــا، لــذا فــإن اخلــروج مــن اجلســد ) داخلــه
يت تؤكـــد مكانتهـــا أو قوتـــا، وإذا آمـــن املـــؤمن بإســـراء هـــ  الـــ) مـــا بعـــد اخلـــروج(معجـــزات 
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فقـط قـّدر ) بـالروح(روحاً فهو الصحيح املـرّجح واملتحقـق، وإذا آمـن ) و(الرسول جسماً 
ويف أثنائهـا جيـداً ليتبقــى ) العــودة(فــإن عليـه أن يسـتذكر مــا حصـل بعـد  ،تطلعـه واقتناعـه

لــروح لكــ  يتحقــق الــذي حتقــق مــن أنــه ال بُــد للجســم مــن مغــادرة األرض مــع ا )يتــيقن(
فعًال واهللا أعلم، وأيَّ منظـور للمعجـزة وفـق املعـايري السـائدة يف العلـم واملنطـق جيردهـا مـن 
إعجازهـــا اخلـــارق وخيضـــعها للمعـــروف أو املـــألوف، أو جيعلهـــا ضـــمن مـــا ميكـــن إدراكـــه 

بطبيعتهـا  معاً وهـذا مـا ال ميكـن وال جيـوز ألن املعجـزة) بما(أو ) التجريب( أو) بالعقل(
 !وتكوينها تقع خارج االثنني معاً فكيف ـكم بما عليها؟

املرتمجــــني بقــــدٍر مقبــــول إزاء هــــذه ) مواقــــف(الرتمجيــــة تتبــــني  –يف املداخلــــة اللغويــــة 
، الــروح أم الــروح واجلســم، وكــل موقــف لــه مســوغه عنــد صــاحبه وال يصــح )اإلشــكالية(

أصًال وحور املعجـزة تبعـاً، وهـذا ممـا ) ازاإلعج(احلكم عليه باخلطأ والصواب إال إذا نفى 
 .ال نفرتضه سلفاً 

 :الخاتمـة
 :بناًء على ما تقدم جند الناس يف هذه املعجزة العظمى ثالثةً 

 .الروح فقط فرداملفسرين ومنهم من يدمج الروح واجلسم ومنهم من ي )١(
 .الصادقة فضًال عن اجلسم والروح) الرؤيا(املرتمجني ومنهم من يدمج  )٢(
اخلاصـة  واملتتبعني من املتخصصني يف العلوم العقلية والتجريبية وهلم مواقفهـم القرّاء )٣(

 .مما ال يعلمها إال اهللا) بم(
أما موقفنا هنا فنحن مـن املـؤمنني بقـدرة اهللا سـبحانه علـى جعلهـا ضـمن أي تصـور  

 :باآليت لبحثيشاء، وهنا وبناًء على ما جاء يف أعاله أود أن أختم هذا ا
ـــأَن اهللا  عـــز وجـــل قـــد كيّـــف جســـم رســـول اهللا ليـــتمكن مـــن االنتقـــال مـــن خـــالل  ب

احمليطات الكونية والسماوية املعقـدة ذهابـاً مـن األرض إىل سـدرة املنتهـى وإيابـاً إليهـا، أو 
قـــد كيّــــف الظــــروف الكونيــــة لــــه لينتقــــل مــــن خــــالل األجــــواء والبيئــــة الكونيــــة وليعــــرج يف 

يكون يف أي مـن احلـالتني تعظيمـاً لقـدر النـيب  السماوات ويعود إىل األرض، وبذه احلالة
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أّجل وأمسى وإعجاٌز أكرب، لتعذر خروج البشر بذه السرعات لقطع مسافات قد تعادل 
 .أو تزيد عن أقطار السماوات واألرض يف مثل هذه األجواء الكونية

 ".اإليمان أوًال ثم التحكم بالعلم": وأخرياً أقول
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