
  حكمة ترتيباألنبياء يف السمواتحكمة ترتيباألنبياء يف السموات                                                                    فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزيد  فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزيد  

  ٢٠١٣-٦- ٧حبدائق املعادى القاهرة هللا  عراج مبقر اجلمعية العامة للدعوة إىلاملأسئلة حائرة وإجا&ت شافية حول اإلسراء و       ١

    ننو و ر ر ششععللاا  وو  ععبباار ر للاا  للااؤ ؤ سسللاا
  ما احلكمة من ترتيب األنبياء ىف السموات ىف رحلة املعراج؟ما احلكمة من ترتيب األنبياء ىف السموات ىف رحلة املعراج؟

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

، ويف الســماء الثالثــة وجــد ىييف الســماء األوىل وجــد ســيدL آدم، ويف الســماء الثانيــة وجــد ســيدL عيســى وحيــ 
ســـيدL يوســـف، ويف الســـماء الرابعـــة وجـــد ســـيدL إدريـــس، ويف الســـماء اخلامســـة وجـــد ســـيدL هـــارون، ويف الســـماء 

نــا أفضــل علــيهم وعلــى نبيِّ  -السادســة وجــد ســيدL موســى، ويف الســماء الســابعة وجــد ســيدL إبــراهيم خليــل الــرمحن 
  .الصالة وأمت التسليم

 )َواتـَُّقــوْا اqَّ َويـَُعلُِّمُكــُم اqُّ ( :ِحَكــم كثــرية، هــذه اِحلَكــم قــل فيهــا مــا شــئت، لكــن &gــا مجيعــاً  هــذا الرتتيــب فيــه
الً ، العبد ببعض هذه اِحلكم عزَّ وجلَّ  بعد تقوى هللا يلهم هللا ))البقرةالبقرة٢٨٢٢٨٢((   : نسوق منها مثا

تنطبـق علـى  عـزَّ وجـلَّ  القـرب عنـد هللا كلمة مساء مـن السـمو أى الرفعـة، أى أن رفعـة املـرء وترقيـه يف مقامـات
اله حيتــاج  هــذه الســماوات الســبع، ومــا فيهــا مــن أوصــاف األنبيــاء واملرســلني، فــأول مــا يبــدأ اإلنســان يف الســري إىل مــو

ًال أن ُيصلح حياته اآلدمية، ويُغ ي هـذا اجلسـد اآلدمـي مـن حـالل، ألن الـرزق احلـالل هـو الـذي حيفظـه مـن الزلـل ذِّ أو
املعاصي، وهو الـذي يسـوقه أيضـاً إىل طاعـة هللا، وحيببـه يف كتـاب هللا، وُيَشـوقه إىل رسـول هللا وإىل العمـل  والوقوع يف

اله   .الصاحل الرافع عند مو
َ� أَيـَُّهــا الَّــِذيَن آَمنُــوْا ( :احليــاة الروحانيــة، واإلســتجابة بعيســى ىييحــففــإذا أصــلح حياتــه اآلدميــة أحيــا هللا قلبــه 

 ِّqِ إذن احليــاة هنــا هــي احليــاة القلبيــة،  .والنــداء للمــؤمنني ،،))األنفــالاألنفــال٢٤٢٤(( ) َوِللرَُّســوِل ِإَذا َدَعــاُكم ِلَمــا ُحيِْيــيُكمْ اْســَتِجيُبوْا
احليـاة أل�ـا حيـاة وهـذه  ،)ىيحيـ(احلياة بنور اإلميان و&لعمل الصاحل الذي حيبه حضرة الرمحن، هذه احلياة إشارة إليها 

ال اة روحانيــة، وعيســى إشــارة إليهــا، ولــذلك كــاL معــاً يف هــذه الســماء، حــىت تكــون حيــاة بــد أن تكــون حيــحيبهــا هللا 
  .روحانية، وليست حياة آدمية أو إنسانية

الت اليوســفية، فكــان جممــالً  عــزَّ وجــلَّ  فــإذا أحيــا هللا الت اإلهليــة، &جلمــا العبــد &حليــاة اإلميانيــة مجَّلــه هللا &جلمــا
اله، عندما تـ �نوار هللا، ولذلك عندما يتقي ال  راهعبد مو تشـعر حنـوه &إلجـالل، وتشـهد يف وجهـه قبسـاً مـن اجلمـال، 
ًال حسـي�  اجلمـال اليوسـفي الـذي  – ونقـيّ  ألنـه تقـيٌّ  عـزَّ وجـلَّ  وهبـه لـه هللا ،، لكنـه مجـال روحـيّ اتستطيع أن تقـول مجـا

َنُه َأْكبَـْرنَُه َوَقطَّْعَن ((: قال فيـه هللا َنُه َأْكبَـْرنَُه َوَقطَّْعَن فـََلمَّا رَأَيـْ الَّ َملَـٌك َكـِرميٌ فـََلمَّا رَأَيـْ الَّ َملَـٌك َكـِرميٌ أَيْـِديـَُهنَّ َوقـُْلـَن َحـاَش qِِّ َمـا َهــَذا َبَشـًرا ِإْن َهــَذا ِإ  .))يوسـفيوسـف) () (أَيْـِديـَُهنَّ َوقـُْلـَن َحـاَش qِِّ َمـا َهــَذا َبَشـًرا ِإْن َهــَذا ِإ
الت الـيت منحهـا لـه هللا، واملواهـب  أيضاً هذا الَتقي النقي عندما يراه العابـدون، أو العلمـاء واملتحـدثون، ويـرون اجلمـا

اله،  حصـلنه بكسـبهن مـن العلـوم واملعـارف والعبـادات، ويستسـلمن  مـا :يأ ،)يُقطعـن أيـديهن(اليت أفاضها عليه مو
  .له ليحظون بفضل هللا جل يف عاله

س مــع أنبيــاء هللا  ،)إدريــس(فينتقــل إىل املقــام األرقــى وهــو مقــام املدارســة  س مــع املالئكــة طــوراً، ويتــدار فيتــدار
س مــع احلبيــب س مــع ربــهطــوراً، وير  ملسو هيلع هللا ىلص ورســله وأرواحهــم طــوراً، ويتــدار ــَرْأ َورَبُّــَك اْألَْكــَرمُ ( :عــزَّ وجــلَّ  تقــي فيتــدار  )اقْـ

ال نسـتطيع  ))العلـقالعلـق٣٣(( أى اقرأ مـع ربـك، فيتلقـى العلـوم اإلهلاميـة الوهبيـة مـن مصـادرها الر&نيـة الـيت أشـرL إىل بعضـها، و
ال طاقــة للعقــول البشــرية بســ ماع أمساءهــا فضــالً عــن تفصــيلها، ألن تفصــيلها فــوق الطاقــة واإلمكــان، والعلــوم اإلهليــة 

ال تُفهم &لعقول وإمنا تُفهم �نوار القلوب إذا زالت منها العيـوب وفُتحـت حلضـرة  ،حصاءهاإ فضًال عن فهمها، أل�ا 



  حكمة ترتيباألنبياء يف السمواتحكمة ترتيباألنبياء يف السموات                                                                    فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزيد  فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزيد  

  ٢٠١٣-٦- ٧حبدائق املعادى القاهرة هللا  عراج مبقر اجلمعية العامة للدعوة إىلاملأسئلة حائرة وإجا&ت شافية حول اإلسراء و       ٢

  .عزَّ وجلَّ عالم الغيوب 
فــإذا ُمـــنح العلـــوم الوهبيـــة رزقــه هللا احلكمـــة اهلارونيـــة، فســـيدL هـــارون إشــارة إىل احلكمـــة، ألنـــه كـــان حكيمـــاً، 

س حكيمــاً يف كــل أحوالــه وتصــرفاته وأفعالــه، وهــذا . كــون قولــه حبكمــة، وحركاتــه حبكمــه، وســكناته حبكمــةفي يــراه النــا
ال قــول  عالــذي أطمــ ال خيــرج مــن فيــه إ ال تصــرف حكــيم، و ــه إ ال يصــدر من أن يكــون إخــواين داخلــني فيــه، فــاحلكيم 

س حب يُـؤِيت احلِْْكَمـَة َمـن ( :ركاتـه وسـكناته وإشـاراته قبـل أقوالـهحكيم، وهو به عليم، وينفع به لغريه التعليم، يـَُعلِّـم النـا
ًرا َكِثريًا   .))البقرةالبقرة٢٦٩٢٦٩(( )َيَشاء َوَمن يـُْؤَت احلِْْكَمَة فـََقْد ُأوِيتَ َخيـْ

 عليـه &حلكمـة اإلهليـة، وظهـرت عليـه يف تصـرفاته السـلوكية وحياتـه البشـرية، رقـَّاه هللا عـزَّ وجـلَّ  فإذا تفضَّل هللا
اله، ويكلــم هللا جــل يف عــاله، كمــا قــال هللا عــزَّ وجــلَّ  َوَمــا َكــاَن َوَمــا َكــاَن ((: إىل مقــام احملادثــة مــع احلضــرة اإلهليــة، فيحــادث مــو

الً فـَيُـوِحَي ِِْذنِـِه  الَّ َوْحًيا َأْو ِمـن َورَاء ِحَجـاٍب َأْو يـُْرِسـَل َرُسـو ُ ِإ َّqالً فـَيُـوِحَي ِِْذنِـِه لَِبَشٍر َأن ُيَكلَِّمُه ا الَّ َوْحًيا َأْو ِمـن َورَاء ِحَجـاٍب َأْو يـُْرِسـَل َرُسـو ُ ِإ َّqفيحظـى  ))الشـورىالشـورى٥١٥١(() ) َيَشـاءَيَشـاء  َمـاَمـالَِبَشٍر َأن ُيَكلَِّمُه ا
أحيــاLً روحــه إليــه، ويبثــه مــا يريــد أن يهبــه إليــه مــن  عــزَّ وجــلَّ  gــذه الرتبــة اإلهليــة، يكلمــه هللا آونــة يف قلبــه، و°خــذ هللا

الء أن احلـــق   عـــالءً إيشـــاورهم يف بعـــض األشـــياء  عـــزَّ وجـــلَّ املواهـــب اإلهليـــة والعطـــا� الر&نيـــة، حـــىت يصـــل بـــبعض هـــؤ
الل  .ارهملشأ�م، وتدليًال على رفعة مقد ال شـاورين ((: كـان بعضـهم يقـول علـى سـبيل الـد ال حيـدث يف كـون هللا أمـر إ

  .))فيه عزَّ وجلَّ  هللا
gــذا املقــام، ورُفــع إىل مقــام احملادثــة واملؤانســة وا³الســة ختللــت حمبــة هللا كــل حقائقــه  عــزَّ وجــلَّ  فــإذا أكرمــه هللا

ال وتتجــه إىل هللا، وتشــده إىل هللا، وتــذكره &µ، و´خــذه إىل الظــاهرة والباطنــة، فــال تصــري فيــه ذرة ظــاهرة أو &طنــ ة إ
يكـون يف مقـام اخلليـل، وهـذه منتهـى  :يف عـاله، أي حضرة هللا، فتتخلل هذه احملبة كل حقائقه، فيكون خليالً µ جلَّ 

، ومنتهـى مقامـات مقامات السائلني، ومنتهـى مقامـات السـالكني، ومنتهـى مقامـات املريـدين، ومنتهـى مقامـات احملبـني
  .املُْخِلصني

البد أن يكونوا على قـدم سـيد األولـني واآلخـرين حـىت  ،وبعد ذلك املُْخَلصون واحملبوبون واملطلوبون واملرادون 
ــه ليلــ ،ميشــوا علــى قدمــه املعــراج حــني فــارق جربيــل ىف  ةويســريوا خلــف حضــرته، فقــد ورد ىف تفســري حقــى وغــريه أن

الء هم الذين أشار إليهم رسـول هللا« ىب بكرأيشابه صوت  فسمع صو¹ً  ،مقامه : يف التشـهد عنـدما قـال ملسو هيلع هللا ىلص ، وهؤ
ســـالم عليـــك أيهـــا النـــيب ورمحـــة هللا وبركاتـــه، ال: فقـــال هللا تعـــاىل. التحيـــات µ والصـــلوات الطيبـــات: فقلـــت(

  .١)السالم علينا وعلى عباد هللا الصاحلني: فقلت

ال حدَّ له من األسرار   ..إىل أرواح من حوله من الُكمَّلإىل أرواح من حوله من الُكمَّل  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصوهى إشارة منه وهى إشارة منه  ال قرار له، وحميط  ال حدَّ له من األسرار وهذا حبر  ال قرار له، وحميط  وهذا حبر 
وهناك إجابة أخرى وهناك إجابة أخرى   ..وكلها خواطر إهلاميةوكلها خواطر إهلامية  )البقرة٢٨٢(  ))َواتـَُّقوْا اqَّ َويـَُعلُِّمُكُم اqُّ َواتـَُّقوْا اqَّ َويـَُعلُِّمُكُم اqُّ ((  ::الر&نية، و&بهالر&نية، و&به  اإلهلية والعلوماإلهلية والعلوم

  ..وردت يف السؤال التايلوردت يف السؤال التايللنفس السؤال وردت يف موقف آخر لنفس السؤال وردت يف موقف آخر 

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

                                                 
١

السدي عن محّمد بن السائب عن  اهرو، ورضي هللا عنھ بر بن عبد اللـھعن جا وى الزھري عن ابن سلمة بن عبد الرحمن رمن حدیث اإلسراء فیما  
  .رضضي هللا عنھما باذان عن ابن عبّاس


