
  ))مثَُّ َدَ� فـََتَدىلَّ مثَُّ َدَ� فـََتَدىلَّ ((                                                                                      فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزيد  فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزيد  

  ٢٠١٥-٤-١٤مغاغة املنيا الثال9ء املعراج مبسجد اإلمام أبو العزائم أسئلة حائرة وإجا(ت شافية حول اإلسراء و       ١

    ننو و ر ر ششععللاا  وو  ععسسااتتللاا  للااؤ ؤ سسللاا
  ) َفَكاَن قَاَب قـَْوَسْنيِ َأْو َأْدىنَ . مثَُّ َدَ� فـََتَدىلَّ (: : ما معىن قوله تعاىلما معىن قوله تعاىل

  ؟؟)النجم٩، ٨(
-----------------  

 عـزَّ وجـلَّ ، ألن هللا وجـلَّ  عـزَّ د� من مشاهدة ما يطيقه من مجال ربه، ومن أوصاف عظمته، ومن كمال قدرته   
وإمنـا  ،)الشـورى١١( )الَبِصـريُ  لَـْيَس َكِمْثِلـِه َشـْيٌء َوُهـَو السَّـِميعُ ( :يف ذاته تنزه فال يراه أحـد، ألنـه الواحـد األحـد

ال ملسو هيلع هللا ىلص وإمامهميكشف لألنبياء واملرسلني  الئل قدرتـه، وبعـض د ئـل بعض صفات ذاته، وبعض أنوار عظمته، وبعض د
، َوَأْخَشاُكْم َلهُ ( :ملسو هيلع هللا ىلص فيخشاه، ولذلك قال عزَّ وجلَّ حكمته، لُيدرك كنه هللا  )َأَما َوا{َِّ ِإّينِ َألَتْـَقاُكْم ِ{َِّ

١
.  

الذي مينع اإلنسان من هذه املشاهد العالية ما يُغطي عني فـؤاده وقلبـه مـن انشـغال (لـدنيا الدنيـة، أو األهـواء 
َكـالَّ بَـْل ( :يف آ�ت سـورة املطففـني عزَّ وجـلَّ  أو الشهوات، أو األمور اليت ينشغل �ا اخللق، ولذلك قال هللا الفانية،

والــران يعـــين الغطــاء، أي غطَّـــى علــى قلـــو�م مــا اكتســـبوه مـــن ، ))املطففـــنياملطففـــني١٤١٤(() رَاَن َعلَــى قـُلُـــوِ�ِم مَّــا َكـــانُوا َيْكِســُبونَ 
ِــْم يـَْوَمئِــٍذ لََّمْحُجوبُــونَ ( :، وإذا جــاء هــذا الغطــاءعــزَّ وجــلَّ  الــذنوب واآل9م، أو الغفلــة عــن هللا  )َكــالَّ ِإنـَُّهــْم َعــن رَّ�ِّ

  .))املطففنياملطففني١٥١٥((
عن حبيبه ومصطفاه كل ران، وكل غني، وكل بني، وكـل سـبب حيجبـه عـن رؤيـة هللا، فشـاهد  عزَّ وجلَّ فرفع هللا 
اله سدرة املنتهى كان يشهده وهو يف الدنيا على هذا الرتاب، ولـذا ما يتحمله، وما شهده فوق  عزَّ وجـلَّ  من ذات مو
  .))العلقالعلق١٩١٩(( )َواْسُجْد َواقْـَرتِبْ ( :قال هللا تعاىل

، فـالقرب مـن هللا لـيس  عـزَّ وجـلَّ عندما يسجد اإلنسان عن كـل مـا يف األكـوان يكـون يف مقـام القـرب مـن هللا 
ال زمان، ولكنه معنوي، إذا فنا اإلنسان عن  يتجلـى لـه ويُلـيح لـه علـى قـدره  عـزَّ وجـلَّ املكان والزمان فإن هللا مبكان و

ال كيف ولكن �نوار تعالت معنوية عزَّ وجلَّ بعض مجاله تبارك وتعاىل، أما هللا    .فُريى بال كم و

  وصلى هللا على سيد� دمحم وعلى آله وصحبه وسلم
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 .�صحيح مسلم وابن حبان عن عمر بن أيب سلمة  ١


