
  مقامات املالئكة واألنبياءمقامات املالئكة واألنبياء                                                                                                              فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزيد  فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزيد  

       ٢٠١٥-٤-١٤مغاغة املنيا الثال4ء املعراج مبسجد اإلمام أبو العزائم أسئلة حائرة وإجا'ت شافية حول اإلسراء و  ١

    ننو و ر ر ششععللاا  وو  ععببااسسللاا  للااؤ ؤ سسللاا
  عند سدرة املنتهىعند سدرة املنتهى  عليه السالمعليه السالم  جربيلجربيلمقام مقام وانتهى وانتهى   انتهى مقام األنبياء عند السماء السابعةانتهى مقام األنبياء عند السماء السابعة

  فهل يصل َملك إىل مقام فوق األنبياء؟فهل يصل َملك إىل مقام فوق األنبياء؟
------------------  

ال يوافـق احلقيقـة، فـإن أمـني الـوحي جربيـل قـد اختصـه هللا    يف هـذا املقـام مبرافقـة رسـول  عـزَّ وجـلَّ هذا الكالم 
ال يصل إليه يف أي أمر آخرهللا، وقوَّ    .اه على ذلك وأعانه على ذلك، ليستطيع أن يصل يف هذه اخلصوصية إىل ما 

الَّ لَـُه َمَقـاٌم مَّْعلُـومٌ ( :واألنبياء غري املالئكة، املالئكة كمـا قـال جربيـل لـه مقـام أقامـه  ،،))الصـافاتالصـافات١٦٤١٦٤(( )َوَمـا ِمنَّـا ِإ
ال يرتقـــى عـــن هـــذا املقـــام، أمـــا األنبيـــاء فلهـــم يف كـــل نـََفـــس ترقيـــات  ال ينتقـــل و هللا فيـــه منـــذ خلقـــه إىل يـــوم القيامـــة، 

  .يف عاله ، يرتقون فيها يف القرب من حضرة هللا جلَّ عزَّ وجلَّ  ومقامات عند هللا

ال مكــان،  ال حيــدها زمــان و فـإذا كــان أرواح األنبيــاء يف الســماوات فـإن قلــوzم مــع هللا حيــث كــان وكيـف كــان، 
ال مكانتهـــا عنـــد عـــالم الغيـــوب، والـــدرجات تكـــون كمـــا قـــال هللا ال يســـتطيع أحـــد اإل'حـــة بقـــدرها و ِإنَّ ( :والقلـــوب 

   .))احلجراتاحلجرات١٣١٣(( )َأْكَرَمُكْم ِعنَد ا|َِّ أَتْـَقاُكمْ 

ات األنبيـاء فــوق املالئكـة أمجعـني، ألن املالئكــة خـدم لألنبيــاء، وخـدم للصـاحلني واملــؤمنني، ولكـن مبهــام فـدرج
ووظائف، فكون رئيس اجلمهورية عنيَّ ساعياً على 'به ليأذن ملن يشاء 'لدخول ويرافقه على الـدوام، هـل هـذا معنـاه 

الء يقومـو  !.أنه أعلى رتبة من رئـيس الـوزراء والـوزراء؟ الء هلـم مقـامهم وهلـم قـدرهم وهلـم نـورهم فهـؤ ن خبدمـة، لكـن هـؤ
ــوم  عــزَّ وجــلَّ، عنــد هللا ال يرتقــون منهــا أبــداً إىل ي ال يتحركــون عنهــا و ــة  الء الــذين وظَّفهــم هللا يف وظــائف 4بت غــري هــؤ
  .القيامة

 وصلى هللا على سيد� دمحم وعلى آله وصحبه وسلم


