
َرى((                                                                                                                      فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزيد  فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزيد   َرىآَ ِت رَبِِّه اْلُكبـْ   ))آَ ِت رَبِِّه اْلُكبـْ

        ٢٠١٥-٤-١٤مغاغة املنيا الثال>ء املعراج مبسجد اإلمام أبو العزائم أسئلة حائرة وإجا,ت شافية حول اإلسراء و  ١

  ننو و ر ر ششععللاا  وو  ننممااثثللاا  للااؤ ؤ سسللاا
  ؟؟))النجمالنجم١٨١٨((  )َلَقْد رََأى ِمْن آَ ِت رَبِِّه اْلُكبـَْرى(: : ما معىن قوله تعاىلما معىن قوله تعاىل

  --------------------------    

  .آ ت كونية، وآ ت ملكوتية، وآ ت قدسية :رأى من آ ت هللا ثالثة أصناف ملسو هيلع هللا ىلص سيدS رسول هللا  

هاهنـا موضـع : اآل ت الكونية اليت رآها يف عامل األرض يف اإلسراء، رأى موضع املدينة وقال لـه األمـني جربيـل
هجرتك، ورأى قرب موسى، ورأى مكان ميالد عيسى، ورأى املشاهد الكونية العديدة الـيت وصـفها يف رحلـة اإلسـراء، 

كـل هـذه آ ت يف الكـون، يف الـدنيا، يف األرض، فـإن شـئت ...  عـَز وجـلَّ  ية بيت املقدس وأنبياء هللاوُختم ذلك برؤ 
  .مسيتها آ ت ملكية، أو آ ت أرضية ألنه رآها يف عامل األرض

 عــــزَّ وجــــلَّ  هللا ورأى آ ت ملكوتيــــة يف عــــامل امللكــــوت، رأى املالئكــــة، ورأى اجلنــــة وشــــاهدها ورأى مــــا أعــــدَّ 
الئكة، ففي كل مساء كـان يقابـل فيها، ورأى سدرة املنتهى وهي النهاية، ورأى أرواح األنبياء السابقني مع امل للمؤمنني

ال السماء الثانية قابل فيها عيسى وحي ي{انب الد اخلالة، هذه اآل ت يف عامل امللكوت األعلىيإ   .ي أو

، )النجم٩، ٨( )َفَكاَن قَاَب قـَْوَسْنيِ َأْو َأْدىنَ . َتَدىلَّ مثَُّ َدSَ فَـ ( :ورأى آ ت قدسية يف اخللوة الر,نية يف حيث
  .وهي آ ت تعجز العقول الكونية عن استيعا�ا ولذلك مل ُخيرب �ا صلوات ريب وتسليماته عليه

ـَرى( :عـزَّ وجـلَّ  كل هذه اآل ت يقول فيها هللا لقـد رأى : (ومل يقـل ،))الـنجمالـنجم١٨١٨(( )َلَقـْد رََأى ِمـْن آَ ِت رَبِّـِه اْلُكبـْ
أي بعض اآل ت حـىت نعلـم قـدر األلوهيـة وعظمـة الربوبيـة، فـإن كـل الـذي  ،)ى ِمْن آَ ِت رَبِّهِ رَأَ ( :لكنه ،)آ ت ربه

  .يف عاله رآه من مجلة اآل ت اليت أوجدها هللا، واليت تدل على عظمة هللا وقدرة هللا جلَّ 

 سلموصلى هللا على سيدS دمحم وعلى آله وصحبه و 


