
  األرض ويف السماءاألرض ويف السماءلقاء النيب �لرسل واألنبياء يف لقاء النيب �لرسل واألنبياء يف                   فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزيد  فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزيد  

  ٢٠١٥-٤- ١٣مغاغة املنيا اإلثنني املعراج مبسجد اإلمام أبو العزائم أسئلة حائرة وإجا�ت شافية حول اإلسراء و        ١

  ننو و ر ر ششععللاا  وو  ىنىنااثثللاا  للااؤ ؤ سسللاا
إىل إىل عليه السالم عليه السالم   إىل السماء، وبني رفع سيدN عيسىإىل السماء، وبني رفع سيدN عيسى  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصما الفرق بني ُعروج رسول هللا ما الفرق بني ُعروج رسول هللا 

  السماء؟السماء؟
------------------------  

ُعرج به إىل السماء كما قلنا ليؤدِّي رسالة إىل أهل السماء، ولُتفرض عليه فريضة لنا  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصسيدN رسول هللا 
فأُرسل إىل السماوات الُعلى واملعراج ملهمَّة عليَّة، مهمة ألهل املأل  .مجاعة املؤمنني من أهل األرض وهي الصالة

  .األعلى ومهمة ألهل األرض

ــاه هللا لكــن ســيدN عيســى عنــدما هــمَّ اليهــود بقتلــه، و  مــن كيــدهم  عــزَّ وجــلَّ دبَّــروا أن ميســكوا بــه ويقتلــوه، فنجَّ
فألقى شبَهه على من أبلـغ عنـه، وهـذه كانـت حكمـة إهليـة، أنـه ذهـب لُيبلـغ عنـه اليهـود فـألقى هللا شـبهه عليـه، ورفـع 

يــه مــن مكــرهم وكيــدهم، وقتلــوا يهــوذا  ــهِ بَــل ( :علــى أنــه عيســى - الــذي أبلــغ عنــه -هللا عيســى لينجِّ ــُه اtُّ ِإلَْي َع  )رَّفـَ
إىل  ))آل عمـرانآل عمـران٥٥٥٥(() ) ِإّينِ ُمتَـَوفِّيـَك َورَاِفُعـَك ِإَيلَّ ِإّينِ ُمتَـَوفِّيـَك َورَاِفُعـَك ِإَيلَّ ((: ورفعـه هللا إليـه إىل السـماء، مث Nم يف السـماء نومـًة طويلـة ،))النساءالنساء١٥٨١٥٨((

  .أن �يت آخر الزمان
يقتـل اخلنزيـر، ومن عالمات قُـرب السـاعة أن يسـتيقظ مـن هـذه النومـة مث يهـبط إىل األرض ليكسـر الصـليب و 

وينــزل يف بــالد الشــام عنــدما تبــدأ احلــرب األخــرية بــني املســلمني وبــني  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصويــدعو إىل النــيب علــى مــنهج النــيب احملمــدي 
علــيهم هــذا البيــت املبــارك ليحــرروه، وُيصــلي  عــزَّ وجــلَّ  اليهــود، ويــدخل مــع املســلمني بيــت املقــدس عنــدما يفــتح هللا

  .صالة الظهر يف بيت املقدس خلف إمام املسلمني
ويعــيش علــى األرض بعــد ذلــك أربعــني عامــاً يتــزَّوج فيهــا ويُنجــب فيهــا، ويكــون مؤيِّــداً للرســالة احملمديــة فيهــا 

يِن ُكلِّـِه َولَـ((  :عزَّ وجلَّ ليتحقق قول هللا  يِن ُكلِّـِه َولَـُهـَو الـَِّذي َأْرَسـَل َرُسـوَلُه ِ�ْهلُـَدى َوِديـِن اْحلَـقِّ لُِيْظِهـَرُه َعلَـى الـدِّ ) ) ْو َكـرَِه اْلُمْشـرُِكونَ ْو َكـرَِه اْلُمْشـرُِكونَ ُهـَو الـَِّذي َأْرَسـَل َرُسـوَلُه ِ�ْهلُـَدى َوِديـِن اْحلَـقِّ لُِيْظِهـَرُه َعلَـى الـدِّ

  ))التوبةالتوبة٣٣٣٣((
  كيف ميوت هذه املدة الطويلة؟ : قد يقول البعض

ضــرب هللا لنــا مــثالً يف القــرآن �هــل الكهــف عنــدما توفــاهم هللا ثالمثائــة ســنة مشســية، وثــالث مائــة ســنة وتســعة 
ــر ملــك الُفــرس وقــالقمريــة، وضــرب هللا لنــا مــثالً �لُعزيــر عنــدما ذهــب إىل بيــت املقــدس بعــد أن خرَّ�ــا  َ ( :ُخبتُنصَّ َأىنَّ

  ))البقرةالبقرة٢٥٩٢٥٩(( ) ِمَئَة َعاٍم مثَُّ بـََعثَهُ ْعَد َمْوِ�َا فََأَماتَُه هللاُ  بَـ ُحيْيِـي َهـَِذِه هللاُ 
الء ثالمثائــة عــام ال  - فضــرب هللا لنــا هــذه األمثلــة لــنعلم أن الــذي أمــات هــذا مائــة عــام، وأن الــذي أمــات هــؤ

من األعوام، ألن قدرته صاحلة لكل شـيء، وهللا علـى كـل  عزَّ وجلَّ يُعجزه أن يُنيم سيدN عيسى عليه السالم ما شاء 
  .شيء قدير

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


