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  هل أثبت العلم احلديث صحة اإلسراء واملعراج؟هل أثبت العلم احلديث صحة اإلسراء واملعراج؟
--------------------------  

صر3 أثبت العلم احلديث  منها ما أشـار ، وال ُحتدّ  صحة اإلسراء واملعراج ;دلة ال تُعدُّ ىف ع
صر يف كتابه إليه الدكتور عبد احلي محودة األ   ):اإلعجاز العلمي للقرآن الكرمي(ع

نية كربى ألغـت حـاجز الزمـان واملكـان، ولكـي إن اإلسراء واملعراج رحلة فضائية كو 
، ونستشـهد Cosmologiesة يقتضـي التمهيـد لدراسـة الكونيـات لتتم يف ساعات قلي

ــِع النُُّجــوِم ( :عظــيم يف ســورة الواقعــة بَقَســمٍ  ــَال أُْقِســُم ِمبََواِق َوِإنَّــُه َلَقَســٌم لَّــْو تـَْعَلُمــوَن . َف
    )سورة الواقعة٧٦، ٧٥) (َعِظيمٌ 

جمعـات النجميـة تبعـد تت ;ن أحـد الم مرجع علمي فيه حقيقة علمية أقرَّ ونستخد
ألـــف كيلـــو مـــرت يف الثانيـــة  ٣٠٠عنـــا حبـــوايل مســـافة يقطعهـــا الضـــوء الـــذي يســـري بســـرعة 

) بليــون ســنة ١٠= (آالف مليــون ســنة  w١٠خــذ الضــوء  One secondالواحــدة 
ات، فمـا &لـك &لسـماوات وليست هذه املسافة إال جزئية بسـيطة جـداً مـن أحـد السـماو 

  !السبع؟
صـل منـذ األزل إىل أبـد اآلبـدين آالف املاليـني املاليــني  إذاً املسـافات الكونيـة قـد ت

فات السـحيقة يف إذاً هذا كلـه؛ أي املسـامن السنني إىل ما شاء هللا، ....  املاليني املاليني
هـى مث قـاب قوسـني أو أدىن قطعها الرسول الكرمي إىل سـدرة املنت) ماال�اية( ماليني ماليني

   .ورجع إىل فراشه الكرمي وكان ما زال دافئاً 
إذاً هنا عامل الزمن وعامل املكـان ملغـي متامـاً ألن هـذا كلـه يف قبضـة هللا، وأكَّـدها 

ِجلِّ ِلْلُكُتبِ ( :&آلية الكرمية   .))األنبياءاألنبياء١٠٤١٠٤(( )يـَْوَم َنْطِوي السََّماء َكَطيِّ السِّ
صـرة جـداً ) ملسو هيلع هللا ىلص حياة دمحم(وكما قال الدكتور دمحم حسني هيكل يف كتابه  يف فقرة خمت

  :عن اإلسراء واملعراج
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فهذا الروح القوي قد اجتمعت فيـه يف سـاعة اإلسـراء واملعـراج وحـدة هـذا الوجـود 
مــان أو &لغــة غايــة كماهلــا، مل يقــف أمــام ذهــن دمحم وروحــه يف تلــك الســاعة حجــاب مــن الز 

حمــدوداً حبــدود قــوا3  املكـان أو غريهــا مــن احلجــب الـيت جتعــل حكمنــا حنــن يف احليـاة نســبياً 
صرية دمحم، واجتمـع الكـون   احملسة واملدبرة والعاقلة، وتداعت يف الساعة كل احلدود أمام ب

اإلســراء (ويقــول الــدكتور حيــي كحلــة يف كتابــه  روحــه، فوعــاه منــذ أزلــه إىل أبــده، كلــه يف
نــور، فتوقــف  �ســار بسـرعة الضــوء ألنـه  ملسو هيلع هللا ىلص مــا حـدث يف اإلســراء أن النـيب): بيةوالنسـ

ـــَن ا�ِّ نُـــوٌر ( :نـــور كمـــا جـــاء يف القـــرآن الكـــرمي ملسو هيلع هللا ىلصعنـــده الـــزمن متامـــاً، فـــالنيب  َجـــاءُكم مِّ
   ))املائدةاملائدة١٥١٥(() وَِكَتاٌب مُِّبنيٌ 

ل الوجود كما ورد يف الُسـنَّة الشـريفة، فسـرعته يف اإلسـراء هو أص -ملسو هيلع هللا ىلص  –ونوره 
وحيث أن هللا هو الذي أسـرى بـه فـال بـد أن تكـون سرعة الضوء، إذاً فهي ال �ائية،  هي

  .السرعة هنا ال �ائية، فهي منسوبة لقدرة اخلالق اليت ال ُحتد وال تنتهي
  وصلى هللا على سيد3 دمحم وعلى آله وصحبه وسلم

******************* 


