
  سبات الدينيةسبات الدينيةااحتفاء �ملنحتفاء �ملناالاال                                                                  فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزيد  فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزيد  

  ٢٠١٥- ٤-١٤مغاغة املنيا الثال3ء املعراج مبسجد اإلمام أبو العزائم  أسئلة حائرة وإجا�ت شافية حول اإلسراء و    ١

  ما احلكمة من االحتفاء �إلسراء واملعراج واملناسبات الدينية؟ما احلكمة من االحتفاء �إلسراء واملعراج واملناسبات الدينية؟
----------------------------  

صـهم وأحـداثهم عـزَّ وجـلَّ  حكمة جلية يقـول هللا: أوالً  ص َلَقـْد َكـاَن ِيف ( :فيهـا يف آSتـه القرآنيـة عـن األنبيـاء وق
ُْوِيل األَْلبَـابِ  َرٌة ألِّ ِصِهْم ِعبـْ َص يكـون فيهـا عـربة لنـا ودروس لنـا، وُأسـوة لنـا، وقـدوة لنـا، فينبغـي علـى  )يوسـف١١١( )َق

عليـه مـن حكـم ومـن عـرب يسـتفيد pـا يف سـلوكه ويف حياتـه  عـزَّ وجـلَّ  يفـتح هللالأي مؤمن أن يتدارس هذه األحداث، 
  .إن شاء هللا

هـو إمـام األنبيـاء واملرسـلني،  ملسو هيلع هللا ىلص حادثة اإلسـراء واملعـراج أننـا علمنـا علـم اليقـني أن الرسـولوالعربة األعظم يف 
صى   .ألنه هو الذي صلَّى pم إمام يف املسجد األق

العظـيم عنـد  هو أعلى النبيني واملرسلني، بـل أعلـى مـن املالئكـة املقـربني يف القـدر ملسو هيلع هللا ىلص أن النيب: احلكمة الثانية
: هللا، ألنه ترك النبيني يف السـماوات، وتـرك أمـني الـوحي ورئـيس املالئكـة عنـد سـدرة املنتهـى، وقـال لـه األمـني جربيـل

صـافات١٦٤١٦٤(( )َوَمـا ِمنَّـا ِإالَّ لَـُه َمَقـاٌم مَّْعلُـومٌ ( :إىل هاهنـا انتهـى مقـامي صـافاتال وهـذا يعـين أن املقـام الـذي سـتدخل فيـه خــاص  ،))ال
صوصية فرديـة مـن هللا لك مبفردك، مل جي تازه ومل يدخل فيه أحد من النبيني وال املرسلني وال املالئكة املقربني، ولكنه خ

  .ملسو هيلع هللا ىلص إلمام األنبياء واملرسلني

 لـو تقـدمت قـدر((: S أخي S جربيل أهاهنا يـرتك اخلليـل خليلـه؟ قـال: أن يؤكد لنا ذلك فقال ملسو هيلع هللا ىلص وأراد النيب
�لنســـبة للمالئكـــة  عـــزَّ وجـــلَّ  ، حـــىت نعـــرف قـــدره ومقـــداره عنـــد هللا))أمنلـــة الحرتقـــت، وأنـــت لـــو تقـــدمت الخرتقـــت

  .و�لنسبة لألنبياء واملرسلني

صـلى هللا  لذلك من مجلة العقيدة اليت ينبغي أن يعقـد عليهـا املـؤمن قلبـه أن يعتقـد متـام االعتقـاد أن رسـول هللا
  .دراً وأرفعهم شأ�ً، لذلك كان ذلك بيا�ً عملياً يف رحلة اإلسراء واملعراجأعظم النبيني ق عليه وسلم

  وصلى هللا على سيد� دمحم وعلى آله وصحبه وسلم

**************************  


