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  السؤال الرابع عشرالسؤال الرابع عشر
  ُأسري برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وُعرج به وعاد وفراشه مل يربد، ُأسري برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وُعرج به وعاد وفراشه مل يربد، 

  فهل اخرتق رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حاجز الزمان واملكان؟فهل اخرتق رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حاجز الزمان واملكان؟
------------------------------------  

الزمــــان واملكــــان مقــــرتVن بكوكــــب األرض، الزمــــان ينظمــــه دورة الشــــمس ودورة   
مس، ودورة الشــمس الــيت جيريهــا هللا عــزَّ وجــلَّ يف جمرXــا األرض، دورة األرض حــول الشــ

  .، ويُنظم الليايل دورة القمر، فهي مرتبطة fذه الكائنات)درب التبانة(

لكــن امللكــوت األعلــى لــيس فيــه ليــل وال nــار، وال يــوم وال أســبوع، وال شــهر وال 
لنــا يف هــذه األكــوان، ســنة وال زمــان، ألنــه خــارج نطــاق الزمــان الــذي خلقــه هللا عــزَّ وجــلَّ 

وإمنــا اإلســراء واملعــراج معجــزة إهليــة، واملعجــزة ال تُقــاس 1ملقــاييس البشــرية، فــاملعجزة هــي 
  .أمر خارق للعادة، وأمر خارق لكل املقاييس اليت نقيس fا األمور

ُســْبَحاَن (: ســبحانه: وهللا عــزَّ وجــلَّ أخــربV بــذلك حــىت ال نشــك يف ذلــك، فقــال
   ))اإلسراءاإلسراء١١) () (ِبَعْبِدهِ الَِّذي َأْسَرى 
ــّزِه الــذي قــام 1إلســراء وهــو ربُّ الوجــود عــزَّ ): ســبحان(وكلمــة  ــه، أي ن يعــين تنزي

  .وجلَّ، وما دام اإلسراء قام به هللا فإن هللا ال يُعجزه شيء يف األرض وال يف السماء

وهــذا ال يكــون ألنــه ال يفعــل إال �ذن  -هللا ملسو هيلع هللا ىلص  لــو كــان اإلســراء مــن عنــد رســول
فرمبا تتخلف عنه احلقـائق، لكـن اإلسـراء كـان مـن هللا و�ذن هللا عـزَّ وجـلَّ وهللا عـزَّ  –هللا 

  .وجلَّ ال يُعجزه شيء يف السماوات وال يف األرض، ولذلك ينبغي علينا أن ُنصدِّق به

ن مــن أنكــر رحلــة اإلســراء فهــو كــافر حــالل الــدم، وأمجــع علمــاء املســلمني علــى أ
َن ( :ألnا جاءت يف اآل�ت القرآنية اليت نعلمها مجيعاً  ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْيًال مِّ
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ــا ِإنَّــهُ  ــْن آَ�تَِن ــُه ِم ــُه لُِنرَِي ــا َحْوَل ــَو  اْلَمْســِجِد اْحلَــَراِم ِإَىل اْلَمْســِجِد اَألْقَصــى الَّــِذي 1َرَْكَن ُه
ألنـه أمـر مـن أمـور العقيـدة  ،فمن أنكر اإلسـراء فهـو كـافر). اإلسراء١( )السَِّميُع الَبِصريُ 

  .ومذكور يف كتاب هللا عزَّ وجلَّ 

  وصلى هللا على سيدV دمحم وعلى آله وصحبه وسلم
******************* 


