
  ورؤية الوجهورؤية الوجهاملعراج املعراج                                                                                   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 ثثالالثثللاا  وو  ثثللااثثللاا  للااؤ ؤ سسللاا
  هل كان رسول هللا يف حاجة للعروج إىل السماء لريى ربه؟هل كان رسول هللا يف حاجة للعروج إىل السماء لريى ربه؟

--------------------------  
ال ُحييِّزه مكان  ال مكان، و ال خيلو منه زمان و ال تعين أن هللا عزَّ وجلَّ يف السماء، فإن هللا عزَّ وجلَّ  إن رحلة املعراج 

ال   .يُظهره زمان و
وإمنــا كانــت الرحلــة إلظهــار مقــام النــيب ملسو هيلع هللا ىلص حيــث ارتفــع إىل مقــام عــال عــن مقامــات مجيــع األنبيــاء واملرســلني 

  .ومجيع املالئكة املقربني
درة واملالئكــة أعالهــم وصــل إيل ســ. أعلــى األنبيــاء كــان يف الســماوات وقــد جتــاوز النــيب ملسو هيلع هللا ىلص هــذه الســماوات

  .، مث زجَّ برسول هللا بعد ذلك حىت وصل إيل قاب قوسني أو أدىن، وهذا إظهاٌر ملقامه وقدره!!املنتهى وتوقف
ال بد أن يـذهب إىل العـامل الُعلـوي ليعطـيهم  عزَّ وجلَّ كذلك فإن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أرسله هللا  رمحة للعاملني، فكان 

  .نصيبهم من هذه الرمحة
  :وهذا من علوم املكاشفة -لشيخ حمي الدين بن عريب رضى هللا عنه حيكي أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حىت أن ا

� رسول هللا أنـت يف صـفاء وقتـك آمنـاً مـن مقتـه، أنـت املرسـل  :ملا وصل إيل العرش متسَّك العرش به وقال" 
ال بد يل من نصيب من هذه الرمحة، ونصييب أن تشهد يل %لرباءة مما تقوَّله أهـل الـزور علـىَّ، أو نسـبه  رمحة للعاملني و

ال كيفيـة لـه، وعّزِتـه وجاللـه لسـ ال مثيل له، وُأحيط مبـن  ت %لقريـب منـه وصـًال، أهل الغرور إىلَّ، زعموا أين أمحل من 
ال %لبعيد عنه فصًال، خلقين وجعلين أعظـم خملوقاتـه، فكنـت أشـدُّهم منـه هيبـة، وأكثـرهم ارتعـاداً وارتعاشـاً، فكتـب  و
ال هللا، فــزدت مــن هيبتــه ارتعــاداً وارتعاشــاً، وكتــب حممــٌد رســول هللا فســكن لــذلك خلقــي وهــدأ  ال إلــه إ علــى قــائميت 

أيهــا العــرش إليــك عــين فــأ� مشــغوٌل : فقــال ملسو هيلع هللا ىلص .علــىَّ، فكيــف إذا وقــع نظــرك إىلَّ  روعــي، فهــذه كانــت بركــة إمســك
ال تَكدِّر علىَّ صفويت ،عنك، فال تشوِّش علىَّ خلويت   )).و

وكــان الكــل يطلــب نصــيبه مــن رمحــة هللا الــيت خصَّــه �ــا علــى يــد !! إذاً كــان العــرش يطالــب بنصــيبه مــن الرمحــة
  .رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

  :أما %لنسبة �
  فلم يُك رب العرش فوق مسائهفلم يُك رب العرش فوق مسائه

  
  تنزَّه عن كيٍف وعن برهانتنزَّه عن كيٍف وعن برهان

  ولكن إلظهار اجلمال ألهلهولكن إلظهار اجلمال ألهله  
  

  من العامل األعلى ونيل أمانمن العامل األعلى ونيل أمان
  

  .ُقربه لسيد� رسول هللا وهو على الرتاب، كقربه من حضرته يف قاب قوسني أو أدىن عزَّ وجلَّ هللا 
مقامه، مث لتوزيع الرمحة الُعظمى اليت أودعها هللا له علـى أهـل املـأل األعلـى صـلوات ريب  إذاً األمر كان إلظهار

   وصلى هللا على سيد� دمحم وعلى آله وصحبه وسلم  .وتسليماته عليه


