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  الثالثِ  البابُ 

 َراَءاُت اْلصَّاِحلِنيـِإسْ 

   َنَصيُب اْلُمْؤِمِنَني ِمَن اِإلْسَراء

  َمَقاُم اْلُعُبوِديَّة

فَ وُز اَألمسَْ ُكنُ   ةاِت اْلرَّبَانِيَّ اِء َوالصِّ

 ِسرُّ اْحلََياِة اْحلَقَّـة  -   اْلِكتَـاُب اْجلَاِمع

بَ   اِهياْجلََماُل اْلبَ   -  بِ اُء اْلغَيْ أَنـْ

 اتِ املَِ اآلَيَ ِيف عَ   -  َراءِ َمَناِزُل اِإلسْ 

 ِخطَاُب َعَواملِِ اْحلََقاِئقِ  - َرادْلَوُة اَألفْـ خُ 

  َراُء ِإَىل َعاملَِ اْلبَـْرزَخِ اِإلسْ 

يِقيَّ َمْرتـَبَ  دَّ َرىِة اْلكُ ُة اْلصِّ  بـْ

 َواِل َأْهِل اْلبَـْرزَخِ اِإلطَِّالُع َعَلَى َأحْ 

 تَْأِويُل اْلُرْؤيَـا  -  ِخيَّةِ َحتِْصيُل اْلُعُلوِم اْلبَـْرزَ 

 َصاِحُب اْلَمْشَهَدْينِ   -  اْلُعُروُج ِإَىل َعَواملِِ اْلنُّور
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  بسم هللا الرمحن الرحيم
فـتح  نالقلـب احملمـدي  وبسـرِّ ، ل هللاـوبسّر أمسـاء هللا نسـتلهم كنـوز فضـ، بربكة بسم هللا نستفتح كنوز فضل هللا

عـزَّ ونسـأله ، والشـكر t علـى مـا أعطانـا، أوالنـا فاحلمد t علـى مـا .لكل قلب تقيٍّ  لَّ عزَّ وججعله هللا  يٍّ لِ كل باب عَ 

ــوالصــالة والســالم علــى ســيدنا حمَُ  .أمجعــني وعفافــاً وغــىنً  وهــدىً  أن يزيــدنا تقــىً  وجــلَّ  ــبــن عَ  دٍ مَّ األســرار  هللا، ســرِّ  دِ ْب
 ،وعلـى آلـه وصـحبه والـوارثني ألمـره، ةللحضـرة األزليَّـانيـة، ورمـز االصـطفاء واالصـطناع وكنز اهلـدايات الربَّ ، العلوية

   ... وبعد .آمني ،وكل من اهتدى �ديه إىل يوم الدين، والداعني بإذنه
   بارك هللا فيكم مجيعاً  :يبإخواين وأحبا

  

 َنَصيُب اْلُمْؤِمِنَني ِمَن اِإلْسَراء
ولكـل حمسـن ، ولكـل مـؤمن عطـاء، نصـيب فيـه لكـل مسـلم صـلى هللا عليـه وسـلمإسراء سيدنا وموالنـا رسـول هللا 

ـــهفاألمـــة كلهـــا مكرمـــة بإســـراء ومعـــراج رســـول هللا  .يـــاتولكـــل مـــوقن جتلِّ ، داهِ َشـــمَ  وإن اختلفـــت  وســـلم  صـــلى هللا علي
ومن أجل ذلـك فكلنـا ، هللا عليه وسلم  صلىم بإسراء ومعراج رسول هللا لكن الكل مكرَّ ، الدرجات، وتفاوتت املقامات

  :وأرضاه  رضي هللا عنه الم الذي قاله اإلمام أبو العزائمد الكنقول ونردِّ 
  اهُ نَ عْ مَ  دَ اهِ شَ ا مَ نَ لْ ا نِ نَ ى لَ رَ شْ بُ وَ   اهُ رَ سْ إِ وَ  يبِ بِ احلَ  اجِ رَ عْ ى مبِِ رَ شْ بُ فَـ 

وبعضـنا ينظـر إىل اآليـات  د املعــىن،ـبعضـنا يأخـذ مشاهـ، صـلى هللا عليـه وسـلمشرى مبعراج رسـول هللا فكلُّنا لنا البُ 
مبـا ال والتفضـالت اإلهليـة،  والفتوحـات ومـن خمـازن اإلهلامـاتم مـن كنـوز التقـوى، كـرَّ م ويُ كـرَ وبعضنا يُ ،  املبىنيف عامل

  .والكل مكرم يا إخواين، وال خطر على قلب بشر ،مسعت وال أذنٌ  ،رأت عنيٌ 
  

  َمَقــاُم اْلُعبُــوِديَّة
ا نصــل منهــا إىل بعــض كــرم هللا يف إســراء ونريــد أن نأخــذ عطايــ، اآلن يف جلســة خاصــة -واحلمــد t -وحنــن

يكم بنبِّــ عــزَّ وجــلَّ ه هللا ألن اإلســراء خصَّــ، عــزَّ وجــلَّ وا بالعبوديــة t لُــالــذي ينالــه العبــاد الــذين جتمَّ ، حبيـب هللا ومصــطفاه
  .]اإلسراء١[ ﴾الً ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى بَِعْبِدِه لَيْ ﴿ :عزَّ وجلَّ ولكنه فتح الباب جلميع األحباب فقال ، الكرمي

لكــن كلمــة  ،صــلى هللا عليــه وســلمه أو برســوله كــان هــذا قاصــراً علــى رســول هللا ألنــه لــو قــال بنبيِّــ ،)هيِّــبِ بنَ (مل يقــل 
ق بــاألخالق يصــل بــالتخلُّ  نْ َمــ فكــلُّ ، عــزَّ وجــلَّ فــتح �ــا البــاب لكــل مــن يصــل إىل مقــام العبوديــة الكاملــة t  ،)دْبــعَ (

ة يف فلــه نصـــيب مــن مـــرياث خــري الربيَّـــ ؛الصــفات اإلهليـــة إىل رتبــة العبديـــة أو إىل مقــام العبوديـــةق بوالتعلُّـــ ،احملمديــة
واحد يأخذ قسطاً مـن مـرياث  لكن كلَّ ، فتح هللا الباب جلميع األحباب، فاحلمد t .عزَّ وجلَّ إسرائه ومعراجه إىل هللا 

د األولـني خواين أن يشاهد كل ما شاهده سيِّ إيستطيع يا  وال يوجد يف األولني واآلخرين أحدٌ  ،رسول هللا يف اإلسراء
  .واآلخرين يف وقت واحد

فمـنهم مـن هـو  - العـاملني وهـم أعلـى الرتـب يف القـرب عنـد ربِّ  -وقد أعطانا هللا املثل، باألنبيـاء السـابقني 
يف اخلامســة، ومــن هــو يف يف الســماء األوىل، ومــن هــو يف الثانيــة، ومــن هــو يف الثالثــة، ومــن هــو يف الرابعــة، ومــن هــو 

  .السادسة، ومن هو يف السابعة
ــ ار الســماوات، ومــنهم ســكان ســدرة املنتهــى، ومــنهم محلــة العــرش، ومــنهم خــدم واملالئكــة أيضــاً، مــنهم عمَّ

اٌم َوَمـا ِمنَّـا ِإالَّ لَـُه َمَقـ﴿ :عليـه السـالموكـل مجاعـة مـنهم كمـا قـال أمـريهم جربيـل  ،النـريان ةاجلنان، ومنهم مالئكـة وخزنـ
  ].الصافات١٦٤[ ﴾مَّْعُلومٌ 
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املنـازالت، والـذي أخـذ كـل  بكـلِّ  والـذي مـرَّ ، والذي احتوى كـل الـدرجات، على كل املقامات نَ مَ يْ والذي هَ 
كـل واحـد ،  كل علـى قـدره ؛لكن الباقي .صلى هللا عليه وسلمهو سيدنا رسول هللا  واحد فقط ،كنوز اخلريات والربكات
  .عزَّ وجلَّ وعلى قدر ما له من منزلة كرمية عند الكرمي ، لهأخذ كنزاً يستطيع حتمُّ 

  

َفاِت اْلرَّبَانِيَّ   ةُكُنوُز اَألْمسَاِء َوالصِّ
مــه األمســاء  وبعــدما علَّ  .]البقــرة٣١[ ﴾َوَعلَّــَم آَدَم اَألْمسَــاء ُكلََّهــا﴿ :أخــذ كنــز األمســاء والصــفاتعليــه الســالم فــآدم 

ن األمســـاء أنـــواع إ :وقـــال هللا عليـــه وســـلم صـــلىصـــلىجـــاء ســـيدنا رســـول هللا  - وانـــهالـــيت كانـــت معروفـــة يف زمانـــه وأ -هـــا كلَّ 
اْسـتٌّاثـَْرَت  ُلَك ِبُكلِّ اْسٍم ُهَو َلَك َمسَّْيَت بِِه نـَْفَسَك َأْو َأنـَْزْلَتُه يف ِكَتاِبَك َأْو َعلَّْمَتُه َأَحداً ِمـْن َخْلِقـَك أوْسأَ أَ { :وأصناف

  .  ١}بِِه يف ِعْلِم الغَْيِب ِعْنَدكَ 

وهـو سـيدنا رسـول ، فهـا إالّ خلاصـة رجـال هللاعرِّ هـا وال يُ مُ علِّ فهناك أمساء اختص �ـا هللا يف ذاتـه ويف نفسـه ال يُ 
عليــه مهـا آلدم علَّ  قِ ْلـمهـا للخَ األمسـاء الـيت علَّ ، )َعلَّْمتَـُه َأَحـداً ِمـْن َخْلِقـكَ (ِبُكـلِّ اْسـٍم ؟ أمسـاء ةم أيـلِّـلكـن آدم عُ  !هللا

عّلمـه لـه  -يف زمنـه وعصـره وأوانـه  -كل اسم عرفه اخللق ،  أو املالئكة سِ أو اإلنِ  نِّ من اجلِ  قُ لْ كان اخلَ   ءٌ سوا، السالم
اسـتأثر بـه يف علـم (لكـن بعـد ذلـك الـذي ، عـزَّ وجـلَّ ليعلمهم آدم ما تعّلمه من مائدة اإلكرام واإلنعـام مـن املـوىل ، هللا

ومـا اسـتأثر بـه يف ، !!هـذه كنـوز، ومل يطّلـع عليـه أحـد مـن خلقـه، سـهى بـه نفكذلك ما مسـَّ،  !أمر آخر، )الغيب عنده
  .علم الغيب عنده كنوز أخرى من األمساء والصفات

والـيت نزلـت يف الكتـب السـماوية هـي ، وما يعّلمه اخللق هي هذه األمساء اليت يتفضل هللا �ا هللا على املقـربني
ذو ، الــودود، الغفــور :يــة مثــلفيقيها األمســاء التو تويات والــيت نســمِّ األمســاء الــيت اختارهــا هللا والــيت تالئــم مجيــع املســ

   .وهذه كلها موجودة يف الكتب ،الوهاب، الكرمي، ا»يد، العرش
 اً وهــذا يكــون امســ، كــل واحــد يأخــذ اســم علــى قــدره،  خلاصــة عبــاده عــزَّ وجــلَّ وهنــاك أمســاء خاصــة يعطيهــا هللا 

 عــزَّ وجـــلَّ �ــا عبــاده  لكنهــا أمســاء يســتأثر هللا �ــا ولكنــه خيــصُّ ، الكــرميال يوجــد يف الكتــب حــىت القــرآن ، بــه اً خاصــ
  .عزَّ وجلَّ وهي أمساء خاصة أيضاً من هللا ، املكرمني

  .صلى هللا عليه وسلمها إالّ سيدنا رسول هللا ها وال رآها كلَّ لع عليها كلَّ كل هذه األمساء مل يطِّ 
  

  اْلِكتَـاُب اْجلَاِمع
وهذا ، أي خذ الكتاب بشدة .]مرمي١٢[ ﴾يَا َحيَْىي ُخِذ اْلِكَتاَب بُِقوَّةٍ ﴿ :يف السماء الثانية نأيت إىل سيدنا حيي

وأطلع عليها  )القرآن الكرمي(لكن كل الكتب السابقة هيمن هللا عليها يف كتاب هللا ، به عزَّ وجلَّ ه هللا الكتاب خصَّ 
كان مرتبطاً   ِيبٍّ نَ  كلُّ ،  ث جبميع ما يف الكتب إال هوحتدَّ  د نيبٌّ فال يوج، صلى هللا عليه وسلمسيدنا وموالنا رسول هللا 

وسيدنا داود ال ، وسيدنا موسى ال يتحدث إال من التوراة، سيدنا عيسى ال يتحدث إال من اإلجنيل :بكتابه
على واطّلع ، ث عن الكلِّ لكن الذي حتدَّ ، وسيدنا إبراهيم ال يتحدث إال من الصحف، يتحدث إال من الزابور

يَا َرُسوَل اµَِّ َما َكاَنْت ُصُحُف { :حىت عندما سألوه ذات مرة، صلى هللا عليه وسلمهو سيدنا رسول هللا  ؛الكلِّ 
. َساَعاتٌ  َوَعَلى اْلَعاِقل َما ملَْ َيُكْن َمْغُلوبًا َعَلى َعْقِلِه َأْن َيُكوَن َلهُ  -قرأها كلها  -:َكاَنْت َأْمثَاًال ُكلَُّها: إبـَْراِهيَم؟ قَالَ 

َوَجلَّ، َوَساَعٌة َخيُْلو ِفيَها َفَساَعٌة يـَُناِجي ِفيَها رَبَُّه، َوَساَعٌة ُحيَاِسُب ِفيها نـَْفَسُه، َوَساَعٌة يـَتَـَفكَُّر ِفيَها ِيف ُصْنِع اµَِّ َعزَّ 

                                                 

١
 .احلاكم يف املستدرك عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه  
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اَنْت ِعَرباً  كَ : ُحُف ُموَسى َعَلْيِه السََّالُم؟ قَالَ يَا َرُسوَل اµَِّ َفَما َكاَنْت صُ : قـُْلتُ ، ِه ِمَن املَْطَعِم َواملَْشَربِ ِحلَاَجتِ 
  .صلى هللا عليه وسلمهو سيدنا رسول هللا  ، وقرأ الكلَّ فالذي اطّلع على الكلِّ  .٢}ُكلَُّها

  

 ةِسرُّ اْحلََياِة اْحلَقَّ 

ُــ عــزَّ وجــلَّ وإذا كــان ســيدنا عيســى خّصــه هللا  ــه ي ــئهم مبــا  ربأ األكمــه واألبــرص، وحييــي املــوتى بــإذنبأن هللا، وينب
  .خّصه هللا بذلك يف الناحية الروحانية صلى هللا عليه وسلمفإن رسول هللا ، يأكلون وما يدخرون يف بيو¸م

، فـاألخرس يشـري إىل لســانه فيـتكلم بــإذن هللا بلسـانه فقــط، سـيدنا عيسـى كــان يـربأ األكمــه يف عـامل األجســام
ألن هـذه خصوصـية لرسـول ، أو مـع العـوامل العلويـة، أو مـع املالئكـة، ولكن ال يستطيع أن جيعله يـتكلم مـع احلقـائق

فشـفاؤه ، فكل من أراد أن يتكلم مع احلقائق اليت أوجدها هللا أو مـع مالئكـة هللا أو عـوامل هللا ،عليه وسلم  صلى هللاهللا 
م ـفقـد كـان حيييهـ، لـيهم يف زمانـهيـي املـوتى الـذين يشـري إوإذا كـان حيُ ، صلى هللا عليه وسلمعند سيدنا وموالنا رسول هللا 

فكـل مـا حييـي هللا امليـت علـى يديـه يكـون للحظـة مث  ،ألنـه مل خيلـق هلـم رزقـاً ، للحظات ويرجعون إىل املوت مرة ثانية
وال ، وال رزق يف اهلــواء، وهــذا لــيس لــه رزق يف األنفــاس، يرجــع ميــوت ثانيــة ألن احليــاة احلقيقيــة حيتــاج معهــا إىل رزق

  .حيييه مث يرجع مرة أخرى إىل املوت، إ¼ا حلظة فقط، ءرزق يف الضيا
فتحيـا احليـاة الباقيـة ، وحييـي القلـوب بـروح كتـاب هللا، حييي النفوس بذكر هللا صلى هللا عليه وسلملكن رسول هللا 

ــْوَت ِإالَّ ﴿ :عــزَّ وجــلَّ كمــا قــال هللا ،  وال مــوت بعــدها، الــيت ال مــوت فيهــا ــا اْلَم ــُذوُقوَن ِفيَه ــَة اْألُوَىل َوَوقَــاُهْم َال َي اْلَمْوَت
  .]الدخان٥٦[ ﴾َعَذاَب اجلَِْحيمِ 

، يف كــل زمــان ومكــان، ولكنــه حيــي مــوتى القلــوب إىل أن يــرث هللا األرض ومــن عليهــا، ولــيس يف زمانــه فقــط
لِلرَُّسـوِل ِإَذا َدَعـاُكم ِلَمـا اْسـَتِجيُبوْا µِِّ وَ ﴿ :قـال تعـاىل، القلب الذي يـنفخ فيـه النـيب العـدنان حيييـه هللا احليـاة اإلميانيـة

  .]األنفال٢٤[ ﴾ُحيِْييُكمْ 
ومثــل معيشــة الكـــافرين إذا  ، ألن هــذه املعيشـــة مثــل معيشــة األنعـــام، حنـــن عايشــني، ال. ؟اآلن اً ألســنا أحيــاء
لكـن احليـاة ال تكـون إالّ باإلميـان بـاt ، وجـاه فهـي مثـل هـذه، وعلـوٌ ، ولـبس، وشـرب، ونكـاح، كانت املعيشـة أكـل

  .عزَّ وجلَّ  وال تكون إالّ بكتاب هللا
 !!!وهــو الــذي يتوقــف عليــه هــذا امليــزان، صــلى هللا عليــه وســلمال تكــون إالّ مــن رســول هللا  مــن أيــن هــذه احليــاة؟

ال برسـول إذن فـال حيـاة إميانيـة إ .]يـس٧٠[ ﴾َوحيَِقَّ اْلَقْوُل َعَلى اْلَكـاِفرِينَ ﴿ :به ياوالذي ال حي ﴾لِيُنِذَر َمن َكاَن َحيÀا﴿
  .صلى هللا عليه وسلمهللا 

  

بَــاُء اْلغَْيـبِ    أَنـْ
كـان ينبـئ النـاس مبـا أدخـره هللا هلـم   صلى هللا عليه وسلمفإن رسول هللا ، وإذا كان عيسى ينبئ الناس مبا يف بيو¸م

 صـلى هللا عليـه وسـلمهم وأخـرب ، ومبا أدخـره هللا هلـم مـن املنـازل العظيمـة واملقامـات الكرميـة يف يـوم الـدين، يف جنة املأوى
ــ، بالســابقة واألبــد يعــين ، الســابق رُ دَ األزل يعــين الَقــ - ه هلــم يف ديــوان األزل ويف ديــوان األبــدزه هللا هلــم وأعــدَّ مبــا جهَّ

بـأمر  مبـا فيـه-د لـم يطّلـع علـى األزل وال علـى األبـف - )خالدين فيهـا أبـداً (الالحق وكل ما حيدث للناس إىل  رُ دَ القَ 
  . صلى هللا عليه وسلمإالّ سيدنا رسول هللا  -ه خالقه وباري

                                                 

٢
 .رواه ابن حبان من حديث أيب ذر رضي هللا عنه، ونقله عنه صاحب الرتغيب و الرتهيب 
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 اْجلََماُل اْلبَـاِهي

ـ اجلمــالَ  فَ وُســأعطــى يُ  عــزَّ وجـلَّ وإذا كـان هللا  أيــديهن مــن  نَ ْعــطَّ النســوة عنـدما رأينــه أن قَ  والــذي مل ينتــهِ  يَّ احلسِّ
، مرسـل وال نـيبٌّ ، ملـك مقـربعليـه ع لـالـذي ال يطَّ  ،ه اجلمال اإلهليّ فقد أعطى هللا حبيبه وصفيَّ ، شدة حسنه ومجاله

ع جبمـال حميّـاه، أو نظـر إليـه فمـن رآه أو متتَّـ ،وهو سّر اجلذبة اإلهليـة، عزَّ وجـلَّ ه إىل هللا بكلِّ  هوال عبد مؤمن إالّ ويأخذ
وهـو يف حصـون  ال يرجـع بعـدها إىل عـوامل األكـوان إالّ  إليـه جذبـةً  عزَّ وجلَّ هللا  هُ بَ ذَ بقلبه بعد فنائه عن حظّه وهواه، جَ 

  .]األنعام٨٢[ ﴾ُأْولَـِئَك َهلُُم اَألْمُن َوُهم مُّْهَتُدونَ ﴿ :األمان
وبـني عطـاء هللا اجلـامع والكامـل ، لو قارنّـا بـني عطـاء هللا ألنبيـاء هللا ورسـل هللا وهكذا يا إخواين فاألمر يطول

يف إسـراء رسـول هللا  لـه نصـيبٌ  - وكمـا قلـت -اواحـد منَّـ ومن أجـل ذلـك كـلُّ  .عليه وسـلم  صلى هللالسيدنا رسول هللا 
  .وهذا النصيب يتطلب أن يدخل الواحد إليه من الباب، ومعراجه صلى هللا عليه وسلم

  

 َمَناِزُل اِإلْسـَراءِ 

ومنـه إسـراء يف عـامل ، ومنـه إسـراء يف عـامل الـربزخ، منه إسراء يف عامل اآليات صلى هللا عليه وسلمفإسراء رسول هللا 
ومنـه إسـراء يف ، ومنـه إسـراء يف عـامل النعمـوت، ومنـه إسـراء يف عـامل اجلـربوت، ومنه إسراء يف عـامل امللكـوت، األرواح

فيمـتعهم هللا ، وكل إسراء منها له باب يـدخل منـه األحبـاب، وتـالذي ال مي ومنه إسراء يف عامل احليِّ ، عامل الرمحوت
  .هللا عليه وسلم صلىببعض ما رآه سيدنا وموالنا رسول هللا  عزَّ وجلَّ 

 ِيف َعاملَِ اآلَيَـاتِ 

قُـِل انظُـُروْا َمـاَذا ِيف ﴿ :وقـال لنـا مجيعـاً  يف عامل اآليـات، وربنـا فتحـه للكـلِّ  فاإلسراء األول والذي عليه املعوَّل
، ضوالــذي يف األر  ننظــر للـذي يف الســماوات، بـل كلنــا مجيعـاً ، لــيس هـو مبفــرده .]يـونس١٠١[ ﴾السَّـَماَواِت َواَألْرضِ 

  ؟كيف هذا .إذا تأهلنا
ــه وســلمكمــا شــاهد ســيدنا رســول هللا   مــاذا فعــل؟، فحــىت يــرى مــا يف الســماوات ومــا يف األرض!! صــلى هللا علي

وأخـذ يتفكـر يف خملوقـات هللا ، وعـن احلظـوظ عـن الشـهوات ةٍ بَـيْ ويف غَ ، قِ ْلـعـن اخلَ  ةٍ بَـيْ ه يف غار حـراء يف غَ اختلى بربِّ 
 :معـىن حديثـه الشـريف يف صـلى هللا عليـه وسـلمفكـان يقـول  .ا ا»ـال إىل مقـام خماطبـة احلقـائقحىت وصل يف هذ، عزَّ وجلَّ 

  .ينادي عليه شيءٍ  كلُّ  .يا حممد :حويل يقول شيءٍ  كنت ال أمشي إالّ وأمسـع كلَّ 
إين ألعرفُـُه  إين ألعرُف َحَجراً ِمبكـَة كـاَن يسـلُِّم علـّي قبـَل أْن أُبعـثَ { :احلديث ففي، يا حممد :احلجر يقول له

ــيــا حمَُ  :والشــجر يقــول لــه .٣}اآلنَ  ــيــا حمَُ  :والســماء تقــول لــه، دـمَّ ــيــا حمَُ  :هـواألرض تقــول لــ، دـمَّ ينــادي  شــيء كــلُّ   .دمَّ
ــه وســلموهــو ، وطبعــاً ال ينــادي عليــه باللســان العــريب وإمنــا بألســنتهم، عليــه مســامع قلبــه  عــزَّ وجــلَّ فــتح هللا  صــلى هللا علي

  .التفكر .؟ما الذي يفتحه ؛ولكنه حيتاج ملا يفتحه، وهذا السمع موجود عندنا، كائناتليسمع أصوات ال
  

                                                 

  .ومسند اإلمام أمحد عن جابر بن مسرة،مسلم عن حيىي بن أىب بكري وصح عن أنس ىف سنن الرتمذي  ٣
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  ُخـْلَوُة اَألفْـَراد
دها  لـيس معنـاه أن يبحـث عـن حجـرة وحيـدِّ  وخيلـو بنفسـه؛، بعـد أن خيلـو اإلنسـان مـع هللا وكيف يتم التفكر؟

، أن تكــون علــى قــدر واحــد واقــف: روطاَ ووضــعوا هلــا شــ، حتــت ســلم أو بــاب عمــارة -كمــا كــان يف الــزمن املاضــي 
هـذه ليســت ، وتكـون مظلمـة -حـىت ال يســتطيع أن يـدخل غـريه معـه فيهـا - وقـدر واحـد ينـام، وقـدر واحـد جـالس

ألنـه عنـدما ، وما زالت الشرائط النفسية مملوءة بصـور األكـوان، ألن اخللوة ال تنفع إذا دخلها اإلنسان .هي اخللوة
، يف الشــارع نْ وَمــ، يف العمــل نْ َمــوتكــون يف قلبــه ألنــه مــا زال بعــني عقلــه يــرى ، رائطجيلــس فيهــا ستشــتغل هــذه الشــ

  !!!يف البيت نْ ومَ 
أو ، وعند ذلك يكون وهـو يف السـوق، أن خيلو قلب اإلنسان مما سوى حضرة الديان فما معىن اخللوة إذن؟

هــذه يــا أخــواين هــي اخللــوة . عــزَّ وجــلَّ  ألن خلوتــه بــاt، يكــون يف خلــوة، أو يف الشــارع، أو يف األتــوبيس، يف العمــل
  :هللا عنها رضي وهي اليت تقول فيها السيدة رابعة العدوية، عزَّ وجلَّ أن خيلو القلب مما سوى هللا  احلقيقية

  يوسِ لُ جُ  ادَ رَ أَ  نْ ي مَ مِ سْ جِ  تُ حبَْ أَ وَ   يثِ دِّ حمُ  ؤادِ  الفُ ِيف  كَ تُ لْ عَ جَ  دْ قَ لَ وَ 
  ييسِ نِ أَ  ؤادِ  الفُ  ِيف ِيب لْ قَـ  يبُ بِ حَ وَ   سٌ ؤانِ مُ  يلِ لِ لخَ  لِ ينِّ مِ  مُ سْ اجلِ فَ 
ومــن ، وإمنــا خلــو القلــب مــن مظــاهر املكــان، فــاخللوة ليســت خلــو املكــان، وهــذا هــو املهــم، هــذا هــو الشــأن

أم كيــف يرحــل إىل هللا وهــو  ؟وصــور األكــوان منطبعــة يف مرآتــهكيــف يرحـــل قلــب إىل هللا :(وإالّ ، عالمــات الزمــان
فـنحن ، ذلـكخـواين إالّ بعـد إر يـا وال ينفـع التفكُّـ، املرآة وَ لُ بد أن جيَْ ل إىل هللا الفحىت يرح ).؟بشهواتهقيَّد ومكبَّل مُ 

 رٌ ْكــوهـذا كلــه فِ  .وأمــور الــدنيا، وأمــور العمـل، وأمـور الزوجــات، وأمــور األوالد، ولكــن يف أمـور املعــاش :نتفكـر اآلن
   .عزَّ وجلَّ يف اآليات الكونية اليت تقرِّ�م إىل هللا  ولكن الفكر الغالب على أهل القلوب هو الفكر، مطلوب

َأفَـَال ﴿ :وحنـن أيضـاً فيقـول، ِيبِّ  أصحاب النَّـكما عاتب هللا،  عرج بروحهفعلى الفور يُ والذي يفتح باب الفكر 
ِبِل َكْيَف ُخِلَقتْ   ﴾َوِإَىل اْألَْرِض َكْيـَف ُسـِطَحتْ  .َكْيَف ُنِصـَبتْ   َوِإَىل اْجلَِبالِ  .َوِإَىل السََّماء َكْيَف رُِفَعتْ  .يَنظُُروَن ِإَىل اْإلِ

  .]الغاشية٢٠-١٧[
ونـرى مـا فيهـا مـن ، فنحن نريد أن نرى هـذه األفـالم يف عـوامل هللا، ا ال نراهاولكنَّ ، يعين هذه األفالم معروضة

  .وجلَّ  عزَّ أودعها فيها الديان  ؛خصائص وقدرات
 ِخطَاُب َعَواملِِ اْحلََقاِئقِ 

 وجــلَّ  عــزَّ إن عــوامل احلقــائق ختاطــب اإلنســان مبــا فيهــا مــن خصــائص أودعهــا فيهــا هللا  :يف هــذا ا»ــال ويقولــون
والقمـر يعـّرفهم يف هـذا ، وكلفهـا هللا �ـا فالشـمس تكلمهـم عـن املنـافع واألسـرار الـيت أودعهـا هللا فيهـا، فيتعلم منها

مـن كائنـات  شـيء وكلُّ ، واحليوانات، والنباتات، فيه عزَّ وجلَّ ولسان حاله املنافع اليت أودعها هللا ، الهحا»ال بلسان 
  . يعلمهم هذه احلقائق وجلَّ  عزَّ هللا 

مشـس املعـارف ( :كتـاب خواين، هم الذين كتبـوا لنـا كتـب اخلصـائص مثـلإواألولياء الذين ورثوا هذا املقام يا 
جنــم لــه مهمــة خاصــة   النجــوم، وكيــف أن كــلَّ ، فقــد شــرح فيــه خصــائص وأرضــــاه رضــي هللا عنــهللشــيخ البــوين  )الكــربى

   .عزَّ وجلَّ كلَّفه �ا هللا 
ال تظنــوا أن الطعـــوم واأللــوان والــروائح مــن النبــات، أو مـــن امليــاه، أو مــن اهلــواء، ألن هـــذه (:وممــا قــال فيــه

 جنـم أعطـاه وكـل ،هـذه جنـوم خاصـة :قـال!! ؟إذا فمن أيـن هـذه األشـياء رائحة ـاألشياء ليس فيها لون وال طعم وال 
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؛ فهنــاك جنــم كّلفــه هللا بــاللون األصــفر، وجنــم كّلفــه هللا بــاللون األخضــر، وجنــم  عــزَّ وجــلَّ اخلاصــية الــيت كّلفــه �ــا هللا  هللا
ّز، وهــذه النجــوم هــي الــيت خــاطبتين ، وجنــم كّلفــه هللا بــالطعم املـَـرّ كّلفــه هللا بــالطعم احللــو، وجنــم كّلفــه هللا بــالطعم املـُـ

كل هذه هلا خصائص معيَّنة، وهلـا نعـوت   ).وجنم كّلفه هللا باألشكالفه هللا باحلجوم، وجنم كلَّ  !!حلقائقوعرفتين هذه ا
  . وقد عرَّفه هللا مثل هذه اخلصائصوم، القيُّ  معيَّنة موجودة يف النجوم، تكليف من احليِّ 

ــا  ــاٌب واســعٌ إوهــذا ي ــاً  -خــواين ب ــاً هين ــيس باب ــه العــارفون علومــ -ول أل¼ــم ، هلــا وال حصــر هلــا عــدَّ ال  اً يعلــم ب
لـك هللا يف مُ  شـيء كـلِّ   قِ ْلـوحكمـة خَ ، وحكمـة إجيـاد البـدائع، وحكمـة إجيـاد الصـنائع، يعلمون فيها حكمة األحكام

  .أو ملكوته
الـيت عرفناهـا  مِ َكـحـىت نبـنيَّ كـل مـا فيهـا مـن احلِ  عـزَّ وجـلَّ فأي صنعة صنعها هللا  !!وهذا علم ال تسعه ا»لدات

الــيت مــن أجلهــا أنشــأها خالقهــا  مِ َكــوســرَّ احلِ ، فكيــف إذا عــرف اإلنســان ســرَّ التخصــيص فيهــا،  جملــداتحتتــاج إىل
ان على مـن يصـل ان واملنَّ يتفضل به احلنَّ  لٌ ضْ ولكنه فَ ، فوق الطاقة وفوق اإلمكان إنه أمر حيتاج إىل شيء !!وباريها؟

  ومن أجل هذا عندما  .وأمتُّ السالم عليه أفضل الصالة ِيبِّ إىل هذا املقام يف متابعته للنَّ 
َفِقنَـا ﴿يشهدون t بالتـَّْنزِيه وبكمـال الوحدانيـة،  ،﴾َما َخَلْقَت َهذا بَاِطالً ُسْبَحاَنكَ ﴿ ؟هذه األمور ماذا يقولون نيرو 

ني يف ِمــعَّ نَـ لَّ مُ ـحــىت نظــ، أي ال حتجبنــا عــن هــذه املشــاهد احلجــاب، :والنــار هنــا يعــين .]آل عمــران١٩١[ ﴾َعــَذاَب النَّــارِ 
هــذا هــو اإلســراء  .عــزَّ وجــلَّ ويف كــون هللا ، هنــاء املشــاهدات العاليــة الــيت يشــاهدو¼ا يف آيــات هللا ؛يّ هــذا اهلنــاء الكلِّــ

  .صلى هللا عليه وسلماألول الذي رآه سيدنا رسول هللا 
  اِإلْسـَراُء ِإَىل َعاملَِ اْلبَـْرزَخِ 

هـذا يتطلـب مـن اإلنسـان أن يكـون مثـل أهـل ف: اء إىل عـامل الـربزخوهـو اإلسـر ، أما الذي يريـد اإلسـراء الثـاين
سـتطيع أن يـرى ويسـمع مـا فهـو الـذي ي، الذي مـاتألنه من الذي يستطيع أن يرى ويسمع من يف القبور؟ ، الربزخ

  !!ويعرف ماذا جيري يف القبور، يف القبور
وعـن ، وعن شـهواته، فمات عن حظوظه - فلم ينتظر املوتة العزرائيلية، فكذلك الذي مات املوتة اإلختيارية

 ب إىل حضـرة هللاإالّ يف القـرب والتقـرِّ  وال شـهوةٌ ، فيمـا يريـده مـواله إالَّ  وال هـوىً ، إالّ يف هللا ومل يعد له حظٌّ ، أهوائه
َمْيًتــا  َأَو َمــن َكــانَ ﴿ :عــزَّ وجــلَّ كمــا قــال هللا ،  ويعــرف مــا يف عــامل الــربزخ، مثــل هــذا علــى الفــور تكشــف عنــه الســتائر -

ـــِه ِيف النَّـــاسِ  ُـــورًا َميِْشـــي ِب ـــُه ن ـــا َل ـــاُه َوَجَعْلَن َن ـــا ،﴾فََأْحيَـيـْ ـــِه ِيف النَّـــاسِ ﴿ :فلـــيس نـــوراً يف اآلخـــرة ألنـــه قـــال هن  ﴾َميِْشـــي ِب
  .]األنعام١٢٢[

  

يِقيَّـِة اْلُكـبـَْرى دَّ  َمْرتـَبَـُة اْلصِّ

َمـْن َأرَاَد َأْن يـَْنظُـَر { :معـىن احلـديث يف وسـلم   عليـهصـلى هللافقـد قـال فيـه ، رضـي هللا عنـهواملثال له سيدنا أبـو بكـر 
ألنـه  ت؟يِّـملـاذا هـو مَ ، لكنه ميشي يف عامل النـاس، تٌ يِّ إنه مَ  .}، فـَْليَـْنظُْر ِإَىل َأِيب َبْكرٍ ِإَىل َميٍَّت َميِْشي َعَلى ِوْجِه اَألْرضِ 

وال ، وال شــربةٍ  يف أكلــةٍ  فلـيس لــه شـهوةٌ  . هللا ورســولهإالّ يف وال شــهوةٌ  وىً وال هـ لـه حــظٌّ  دْ ُعــفلــم يَـ  !انتهـى عــن الغـيِّ 
أمــا تلــك الشــهوات فــال  .عــزَّ وجــلَّ ومــا يكرمــه بــه هللا ، ومــا يتــواله بــه هللا، إالّ يف مــا يقيمــه فيــه هللا، معــني يف زيٍّ  حــظٌّ 

  .تطرف منه عني
ولـذلك ، عـرض أحـدوال يـنهش ، وال يكذب علـى أحـد، ويف نفس الوقت هو مثل األموات فال يغتاب أحداً 
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  . ٤}اْلَكْعَبةِ  َكالَّ َوَربِّ ،  َلعَّاِنَني َوِصديِقنيَ ! َبْكرٍ يَا َأبَا { :فقال له ؛نُ عَ لْ ففي مرة مسعه رسول هللا يَـ 

ويف مــرة أخــرى ، خــاص بــه قٌ لُــألنــه خُ  ملــاذا؟، فالصــّديق ال يلعــن أحــداّ مهمــا كــان،  هــذا األمــر جيــداً إيلانتبــه 
فَـَذاَت َمـرٍَّة {، أي هـذه خصوصـية لـك وهـذا حالـك. }ْطُلْب َشْيَئاّ ِإالّ ِمـَن هللاال تَ { :اله قال لهنا مقامه وحفُ رِّ حىت يـُعَ 

 قَــدْ  :يَـا َخِليَفـَة َرُسـوِل هللا ِإنـَّا َنْكِفيـَك َهـَذا اَألْمـَر، فـََقـالَ  :َسـَقَط َحْبـُل نَاقَتِـِه، فـَنَــَزَل َوَأَخـَذَها مثَُّ رَكِـَب ثَانِيَـًة، فـََقـاُلوا لَــهُ 
  .٥}ِفيَما َعِهَد إَيلَّ َأْن ال َأْسأْل َأَحَداً ِمَن اْخلَْلق صلى هللا عليه وسلم، َوَلِكنَّ َرَسوَل ِهللا َعِلْمُت َذِلكَ 

ومـن ؛ وهـو يريـد أن حيـافظ علـى الـنهج، صـلى هللا عليـه وسـلمإنـه أمـر رسـول هللا  :نعم ،حىت يف مثل هذه األمور؟
فيمـا  عنـدما قـال رسـول هللا  رضـي هللا عنـه حىت كان، لستائر، وعّلمه ما يف عامل الغيبله ا عزَّ وجلَّ أجل ذلك كشف هللا 

بـَلَـَى يَـا : ؟ قَـالَ َأتَـْدِري َكْيـَت َكْيـتْ : بـََلَى يَا َرُسوَل ِهللا، قَالَ : ؟ قََالَ مَأتـَْعَلْم يـَْوَم يـَوْ  يَا َأبَا َبْكرٍ  {:معىن احلديث روى يف
ثَاِن يَــا َرُســولَ  َمــايفِ  :ُدنَا ُعَمــٍر رضــي هللا عنــه؛ فـََقــاَل َســيِّ !َرُســوَل هللاِ  أي أنــه ال يفهــم شــيئاً ممــا يتكلمــان  }!!هللا؟ تـََتَحــدَّ
فهي رموز خاصة باملشاهدات الروحانية النورانية اليت أكرم هللا �ا أبـا بكـر الصـديق ، ألن اإلجابة خاصة فيه، ملاذا؟
  .وأرضاه   رضي هللا عنه

  

 َأْحَواِل َأْهِل اْلبَـْرزَخِ اِإلطَِّالُع َعَلَى 

ويأخـذ ، ويـرى فيـه كـل جمـالس السـابقني وجمـالس الالحقـني ؛إذن فيطّلع صاحب هذا احلـال علـى عـامل الـربزخ
  .ويشرب من األذواق اليت فيها، وينال من األنوار اليت فيها، من العلم الذي فيها

فعنـدما كـان  :وأرضاه رضي هللا عنه الدين بن العريبوله القدح املعلى فيه الشيخ حمي ، وكان أيضاً على هذا املقام
يف عــامل الــربزخ ويســأله عــن حقيقـــة  ِيبِّ هــذا النَّــ وحَ كــان يستحضــر رُ   ،مــن أنبيــاء هللا يتلــو كتــاب هللا ويقــرأ قصــة نــيبٍّ 

عليـه تـه الشـريفة بذا ِيبِّ فيأخـذ اإلجابـة مـن هـذا النَّـ، ويسـأله بنفسـه، ا فعلـه فيهـاوعمَّـ ا عملهعمَّ  ويناقشه فيها، القصة

، أل¼ـم وجـدوا يف السـند رجـالً متهمـاً بـاجلرح :ها الـرواةهنـاك أحاديـث ضـعَّف :يقـول !!وكذلك يف األحاديـث .السـالم
ــ أو ملَْ ، رجــل كــذب مــرة ــوال يوجــد عِ ، البالغــة فيــه ةَ قَّــوا الدِّ وعلمــاء احلــديث حتــرَّ ، الــذي مســع عنــه احلــديث رَ يـَ يف  مٌ ْل

  :احلديث الشريف ويقول عن نفسه ه أوثق من علمالوجود كلِّ 
أعلم أنـه ، هتُ لْ قُـ  :، فإن قالهللا عليه وسلم  صلىفإين أعرض احلديث على سيدنا رسول هللا ، لست كذلك(
، أعلــم أنــه حــديث هُ ْلــقُـ مل أَ : ن قــالإو  - ولــو كــان موســوماً بالضــعف عنــد احملــّدثني أو الــرواة - حــقٌّ  حــديثٌ 

وهــو يعــرض  !!صــلى هللا عليــه وســلمرســول هللا  ألن مــن املــتكلم هنــا؟ .)الــرواةولــو كــان وثَّقــه احملــدثون و  -مدســوس 
  .بنفسهصلوات هللا وسالمه عليه على رسول هللا  احلديث على من؟

                                                 

 .رضي هللا عنهالصمت، وىف جامع املسانيد و املراسيل عن عائشَة ابن أيب الدنيا يف ا اهرو   ٤

: تسعة أو مثانية أو سبعة، فقالصلى هللا عليه وسلم كنا عند رسول هللا "  :قال رضي هللا عنهروى اإلمام مسلم عن عوف بن مالك األشجعي  ٥
قد بايعناك يا رسول : ، فقلنا)؟رسول هللاأال تبايعون : (ل هللا، مث قالقد بايعناك يا رسو : وكنا حديث عهد ببيعة فقلنا أال تبايعون رسول هللا؟(

وال تشركوا  على أن تعبدوا هللا: (قد بايعناك يا رسول هللا فعالم نبايعك؟ قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: ، قال)أال تبايعون رسول هللا؟: (هللا، مث قال
، فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما )ألوا الناس شيئاً وال تس: (ةخفيَّ  كلمةً   وأسرَّ ) ، والصلوات اخلمس، وتطيعوابه شيئاً 

 ."يسأل أحداً يناوله إياه
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  َحتِْصيُل اْلُعُلوِم اْلبَـْرزَِخيَّة
مـنهم  ويأخـذ، ويأخـذ مـنهم علـومهم، ألنـه جيـالس أهـل الـربزخ، وهذه يا إخواين فيها علـوم األولـني واآلخـرين

 وأرشـدوه، صل بأهل الربزخإالّ إذا اتَّ  عزَّ وجلَّ يف السلوك إيل هللا  لٍ جُ رَ  و ال يتم حالُ  .ويأخذ منهم أحواهلم، أفهامهم
  .عزَّ وجلَّ وا له الطريقة الصحيحة إيل هللا نُ وبيـَّ ، ووّجهوه

وعشـرين ألـف  ةملائـة وأربعـا فقد مجع هللا حلبيبه ومصطفاه يف بيـت املقـدس :وهذا أيضاً نوع آخر من اإلسراء
  .صلوات هللا وسالمه عليهما عندهم  كلَّ   لوحصَّ ، وا خلفهلُّ َوصَ ، له سبعة صفوف عزَّ وجلَّ م هللا هُ فَّ صَ وَ ، ورسول نيبٍّ 

كيـف أخـذ كـل علـوم هـؤالء األنبيـاء  !!ملح البصر نْ ني يف أقل مِ علوم النبيِّ  ل كلَّ واألمر الغريب جداً أنه حصَّ 
  !!ملح البصر؟ نْ وغريها من العوامل العلوية يف أقل مِ  ،لوم املالئكة واملقربنيوع، واملرسلني

يسـتطيع أن يأخـذ ، ا بالكـادواحـد منَّـ لكن كـلَّ  ،وسلم  صلى هللا عليههذا هو العجب العجاب يف أمر رسول هللا 
رضـي  سـيدي إبـراهيم الدسـوقي هوأرضـا رضـي هللا عنـه ولذلك عنـدما زار اإلمـام أبـو العـزائم، من أهل الربزخ علماً واحداً 

َ بَـ وأراد أن يُـ ، وأرضاه هللا عنه    :واألسرار والعلوم اليت تكلم فيها قال يف قصيدة طويلة، املقام الكرمي اخلاص به نيِّ
  أتى يرجو فضل هللا يف عصره ماضي  أيا قطب أهل احلب يف عصره املاضي

  )غفاري قد أملىعليه أبو ذر ال( :ويف أخر قصيدة قال عن هذه العلوم كلها
ألنـه  ، رضـي هللا عنـهإمـالًء مـن سـيدنا أيب ذر  كلهـا مـن أيـن؟،  أي هذه العلوم الـيت قاهلـا سـيدنا إبـراهيم الدسـوقي

بْــِن  َمــْن َســرَُّه َأْن يـَْنظُــَر ِإَىل ِعيَســى{ :صــلى هللا عليــه وســلمفســيدنا أبــو ذر الــذي قــال فيــه رســول هللا ، كــان علــى شــاكلته
فهـو شــبيه ، وكــان شـديداً يف هـذه الناحيـة، ألنـه كــان قـد طلـق الـدنيا كلهـا .٦}فـَْليَـْنظُـْر ِإَىل َأيب َذرٍّ  َمسْتـاً؛َمـْرَميَ زُْهـداً، وَ 

  .بعيسى بن مرمي يف الزهد والورع
وكـل ، ومل يتبوأ مناصب دنيوية فانيـة، فلم يتزوج، وقد كان سيدنا إبراهيم الدسوقي كذلك على هذه الشاكلة

وكـل هـذه العلـوم ، كل هذا الفضـل،  ن سنةو وعمره واحد وأربع عزَّ وجلَّ أخذه مث انتقل إيل هللا  هذا الفضل العظيم قد
فسـيدنا أبـو ذر أمـاله هـذه العلـوم ، ن البدايـة سـار علـى الطريـق العيسـويألنه مـ !!ن سنةو ومات وعمره واحد وأربع

  .من عامل الربزخ، العيسوية كلها
 تَْأِويُل اْلُرْؤيَا

مـن أنبيـاء  ومنهم من يأخذ من نيبٍّ ، فمنهم من أخذ من صحايب من صحابة رسول هللا؛ كثرية  واألمثلة يف هذا
!! م؟ْلـومل يكـن لـه بـه عِ  مـن أيـن حصـل عليـه - س علـم الرؤيـاالـذي أسَّـ - وأرضـاه رضـي هللا عنـه فسيدنا ابن سريين .هللا

عليـه السـالم ويف يوم من األيـام رأى سـيدنا يوسـف ، )ةيعين عاملاً بالفقه والشريع(فقيهاً   رضي هللا عنـه قد كان ابن سريين
فَعِلـَم ، وأعطـاه لسـانه ميـصُّ فيـه، ووضـع فمـه علـى فمـه، ؤيـاالرُّ  مَ ْلـك عِ علُِّمـيـا ابـن سـريين أُ  تعـالَ  :وقـال لـهالرؤيا  يف
  .ؤياالرُّ  مَ لْ عِ 

ــا إخــواين ــة ليســت موجــودة يف الــدنيا ي إالّ إذا التحــق  علَّمهــاأن يت وال يســتطيع أحــدٌ ، وهــذه الكراســي العلمي
ومـاذا تعـين  ؟ؤيـامن الذي يسـتطيع أن يعلـم علـم الرُّ  .لكن جامعات الدنيا ليس فيها هذه العلوم، الربزخ املَِ جبامعة عَ 

                                                 

٦
َراُء َعلَـى ِذي َهلَْجـٍة َأْصـَدَق ِمـْن : (جامع املسانيد واملراسيل وأوله يفالضبع بن قيس ُمْرَسالً عن   مث ذكـر .....)  َأِيب َذرَ َما َأظَلَِّت اْخلَْضَراُء َوالَ َأقـَلَِّت اْلَغبـْ

  .)احلديث
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ــُرونَ ﴿: ؤيــا؟الرُّ  ــُرونَ ﴿، !!)ونتـَُعــربُِّ (ولــيس  .]يوســف٤٣[ ﴾ِإن ُكنــُتْم لِلرُّْؤيَــا تـَْعبـُ ــعْ تَـ  :يعــين ﴾تـَْعبـُ يف عــامل  يراهــا ون إليهــارُ بـُ
   .عزَّ وجلَّ نها كما وضَّحها هللا ويبيِّ ، فيعرف حقيقتها، املثال

ـ، لأمَّا من يـؤوِّ ، هذا هو بيان الرؤيا لكـن الـذي يعـرب الرؤيـا كيـف ، قـد يصـدق وقـد ال يصـدق، نفإنـه قـد خيمِّ
، يف املنـام -وهم والظـالل ى اإلنسان من عامل الفَ إذا صَ  - وح اخلياللوتظهر يف ، الرؤيا أصلها من عامل املثال يعرب؟

ويـدري حقائقهـا فيبينهـا كمـا ، فـيعلم رموزهـا، فريجـع هـو إىل الصـورة يف عـامل املثـال، فتظهر فيه صورة من عامل املثال
  .يراها

وقــال لــه ، نذِّ وأرأيــت أنــين أُ  :األول قــال لــه :ا رؤيــا واحــدةيَــوقــد رأَ ، ولــذلك عنــدما أتــى اثنــان إىل ابــن ســريين
إنـك  :ونظـر للثـاين وقـال لـه، وستعاقب بقطـع اليـد ؛إنك سارق :نظر لألول وقال له، الرؤيا واحدةف، كذلك  :الثاين

عـزَّ علـى قلـيب قـول هللا  عندما أخربين األول عن رؤياه مـرَّ  :فقال ؟ئل عن سبب ذلكفسُ ، إىل بيت هللا احلرام ستحجُّ 

ٌن َأيـَّتـَُها اْلِعُري ِإنَُّكمْ ﴿ :وجلَّ  وملا حـّدثين الثـاين عـن رؤيـاه خطـر  .فعرفت أنه كذلك ،]يوسف٧٠[ ﴾َلَسارُِقونَ  مثَُّ َأذََّن ُمَؤذِّ
 !!والرؤيـا واحـدة؟ إذن كيـف عـرف ذلـك .]احلـج٢٧[ ﴾َوَأذِّن ِيف النَّاِس بِاحلَْجِّ يَْأتُوَك رَِجاًال ﴿ :وجلَّ  عزَّ  هعلى قليب قول
  .من عامل املثال

رأى ســبع بقــرات مســان يــأكلهن ســبع بقــرات  أى امللــك؟مــاذا ر  :عليــه الســالموذلــك مثــل رؤيــا ســيدنا يوســف 
مث يـأيت بعـدها سـبع ، سـبع سـنني قحـط وبـالء متـرُّ  ومـا تفسـري ذلـك؟، وأخـر يابسـات وسبع سنبالت خضـر، عجاف

 ﴾يـَْعِصـُرونَ  مثَُّ يَـْأِيت ِمـن بـَْعـِد َذلِـَك َعـاٌم ِفيـِه يـُغَـاُث النَّـاُس َوِفيـهِ ﴿ :قولـه تعـاىلولكن ليس يف الرؤيا ، سنني خري ورخاء
  ؟يوجد أي إشارة للعام اخلامس عشر فال، هذه ليست يف عامل الرؤيا.]يوسف٤٩[

لكــن هــل هنــاك أســتاذ كرســي يف أي جامعــة مــن  !!عليــه الســالمأتــى بــه مــن عــامل املثــال  ؟إذن مــن أيــن أتــى بــه
وجامعـة  .مـن جامعـة الـربزخوهكذا يا إخـواين فعلـوم األحبـاب كلهـا  ،ال ؟العامل يستطيع أن يعلم هذا العلمجامعات 

ــ الــربزخ ال يلتحــق �ــا إالً مــن ميــوت عــن نفســه أو الصــحايب ، الكــرمي ِيبِّ ويأخــذ فيهــا شــهادة مــن النَّــ، وهــواه هوحظِّ
  .وهذا نوع من أنواع اإلسراء .عزَّ وجلَّ مه هذا العلم العظيم بأمر هللا أو أستاذ الكرسي الذي علَّ ، العظيم
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   اْلنُّوراْلُعُروُج ِإَىل َعَواملِِ 
ـــَماَواِت ﴿ :وهـــذا ملـــن يريـــد أن يـــرى النـــور، وهـــو إســـراء قلـــيبّ  :وهنـــاك إســـراء ثالـــث يـــا إخـــواين ُ نُـــوُر السَّ َّµا

أو نـــور ، ور القمـــرـأو نـــ، نـــرى نـــور الشـــمس ،ا ال نراهـــاولكنَّـــ، وهـــذه حقيقـــة لـــيس فيهـــا شـــكّ  ،]النـــور٣٥[ ﴾َواْألَْرضِ 
  صـلى هللا عليـهة وتشغيلها بإشارة من خري الربيـَّ، يتطلب تغيري املوّلدات اإلهلية اهذ !؟كيف نراه لكن نور هللا، الكهرباء

  .عزَّ وجلَّ واليت تتحمل أنوار خالقك وباريك ، حىت تبصر العيون اليت فيك، وسلم
ــود حــديثاً  ــو عرّضــناه فجــأة لنــور الشــمس فالطفــل املول ــالعمى ؛ل ــه يتأهــل ، ألنــه مل يتأهــل بعــد، يصــاب ب لكن

نَّ µَِِّ َسـْبِعَني ِحَجابـاً ِمـْن إِ { :صـلى هللا عليـه وسـلم  نور هللا الذي يقـول فيـه رسـول هللا، عزَّ وجلَّ فكذلك نور هللا ، بالتدريج
فكيـف يسـتطيع  .}َسـْبِعَني َألْـَف ِحَجـاب{، وىف روايـة ٧}َلْو َكَشَفَها َألْحَرَقْت َسَبَحاُت َوْجِهِه ُكلَّ ما َأْدَرَك َبَصُرهُ  ،نُورٍ 

له هللا  !!وبتأهيل خاص !!أن يراه إال بتجهيز خاص املرء   .لعباده اخلواص عزَّ وجلَّ يؤهِّ
ـ ؟اوأين اململكة اليت يشرق فيه وأين يشرق؟ أين هذا النور؟ ، لها بالتوصـيالت والكـابالت النورانيـةحىت أوصِّ

ال يظهــر إالّ يف قلــوب  ألن نــور هللا !!إ¼ــا مملكــة القلــب ين بالشــحنات النورانيــة اإلهليــة؟وأضــع فيهــا املــواتري الــيت متــدُّ 
ُ َأن تـُْرَفَع َويُْذَكَر ِفيَها اْمسُهُ  ﴿ :عزَّ وجلَّ استنارت بنور هللا  َّµالنور٣٦[ ﴾ِيف بـُُيوٍت َأِذَن ا[.  

ــة الــيت أجريــت لرســول هللا  ؟وكيــف نؤهلهــا !!القلــوب ؟مــا هــذه البيــوت ــهجنــري هلــا العملي ، وســلم  صــلى هللا علي
وأحضـرواً ، وألقوا حـظ الشـيطان منـه، من ذهب تٍ سْ ووضعوه يف طِ ، وأخرجوا قلبه، وشقوا صدره، عندما أضجعوه

  .خبامت من نور حيار فيه الناظرون وختموا عليه، ووضعوه فيه، طستاً آخر مملوءاً إمياناً وحكمة
رى نـور هللا يف كـل حـىت يـ ،ور هللاإىل نُـ فالذي يريد العـروج القلـيبَّ  .فكذلك قلبك حيتاج ملثل هذه التجهيزات

   :رضي هللا عنهكما قال اإلمام أبو العزائم ،  ما تقع عليه عيناه
  تغيب املباين واملعاين سواطع  وإذا نظرت عيين إىل أي كائن

 فرأيـت كـل شـيء" النـوراين"ذين احلـال أخـ( :وأرضـاه رضـي هللا عنـه والـذي يقـول فيـه الشـيخ أبـو احلسـن الشـاذيل
فــاحرتت كيــف أتبــول وكــل مــا  ول؛الَبــ رُ ْصــت الرمــال الــيت أمشــي عليهــا نــوراً، فأخــذين حَ حــويل نــوراً، حــىت رأيــت ذرّا

لــو ســألتنا بكــل أنبيائنــا ورســلنا، وبكــل  :أن حيجبــين عــن هــذا املشــهد؛ فنوديــت عــزَّ وجــلَّ فــدعوت هللا  !!؟حــويل نــور
ِين َريب َأدَّبَـــ{ :التوجيــه اإلهلــي انظــر إىل .لنا أن نثبِّتــك ونقوِّيــك، ولكــن ســـنــا وصــفاتنا أن حنجبــك مــا حجبنــاكأمسائ

    .٨}فََأْحَسَن تَْأِديِيب 
عــني األكــوان تــرى  .باملشــهدين وبــالعينني فرأيــت كــل شــيءفســألته أن يثبِّتــين ويقــوِّيين، فثبَّتــين وقــوَّاين،  :قــال

  .وجلَّ عزَّ وعني القلب ترى يف األكوان نور هللا ، األكوان
  

  َصاِحُب اْلَمْشَهَدْينِ 
فمــاذا يفعــل العبــد ليصــل إىل ذلــك احلــال؟ البــد أن يفــتح صــفحة  .واين حــال مــن يشــهد بــالعيننيوهــذا يــا إخــ

                                                 

٧
َعْن َأِيب ُموَسٰى ، ورواه اإلمام مسلم و كثريون غريه  . اإلحياء كما تقدمأبو الشيخ بن حبان يف كتاب العظمة من حديث أيب هريرة، وجاء ىفه الطرباين من حديث سهل بن سعد و روا( 

َهارِ  ،يـُْرَفُع ِإلَْيهِ . َخيِْفُض اْلِقْسَط َويـَْرفـَُعهُ . ِإنَّ هللا َعزَّ َوَجلَّ َال يـََناُم َوَال يـَْنَبِغي َلُه َأْن يـََنامَ ": ، فـََقالَ قَاَم ِفيَنا َرُسوُل اµِّ ِخبَْمِس َكِلَماتٍ  :قَالَ  َهاِر قـَْبَل َعَمِل  ،َعَمُل اللَّْيِل قـَْبَل َعَمِل النـَّ َوَعَمُل النـَّ
َهى ِإلَْيِه َبَصُرُه ِمْن َخْلِقهِ  - النَّاُر : يَِة َأِيب َبْكرٍ َوِيف ِرَوا - ِحَجابُُه النُّورُ . اللَّْيلِ   .)"َلْو َكَشَفُه َألْحَرَقْت ُسُبَحاُت َوْجِهِه َما انـْتـَ

ُ عنهمارواه  ٨ َّµابن السَّْمَعاِين يف َأَدِب اإلْمَالِء عن ابن مسُعود رضَي ا. 



 ِإْســَراَءاُت اْلصَّاِحلِنيفضيلة الشيخ فوزي حممد أبوزيد                                                  

 م١٩٩٤من يناير  ٦هـ املوافق ليوم ١٤١٤من شهر رجب  ٢٤مبسجد األنوار القدسية باملهندسني بالقاهرة  يف ليلة اإلسراء واملعراج اضرةحم        ١٢

 :كمـا قـال أوليـاء هللا- ةيباعـد بينـه وبـني حضـرة هللا، ألن احلضـرة العليـ رها من كل شيءقلبه بسيف حمبَّة هللا، ويطهِّ 
 ن البهـــاءعـــكـــل مـــا مينـــع اإلنســـان  هـــاْخـــِرج منفيُ  - )ال يـــدخلها أربـــاب النفـــوس :وسالقـــدُّ مكتـــوٌب علـــى حضـــرة (

ومـا شـاكل  الـذات بِّ وُحـ، واألنانيـة واألثـرة، ضغْ والـبُـ  هِ رْ والُكـ، واألحساد من األحقاد، والصفاء والكمال، واجلمال
ْنهُ ﴿ :الذي منع إبليس من املشاهد العالية فمثالً  .هذه الصفات ٌر مِّ    .]ص٧٦[ ﴾َأنَا َخيـْ

البد أن يتخلص منها، حىت يكون مع هللا باt، ويسري بتوفيـق هللا إىل  )أنا(لذا فكل الصفات اليت وراء كلمة 
عليـه  صـلى هللا، قال عزَّ وجلَّ وال بذاته إىل هللا ن املرء ال يستطيع أن ميشي بنفسه ، ألعزَّ وجلَّ هللا، وميشي بنور هللا إىل هللا 

  .}تُ يْ أَ ي رَ ذِ الَّ  مُ تُ يْـ أَ رَ لَ {زيادة  وىف رواية ،٩}اْحلَِديِث َلَسِمْعُتْم َما َأْمسَعُ َوَلْوالَ َمتْرِيُج قـُُلوِبُكْم َوتـََزيُّدُُكْم ِيف { :وسلم

صـلى باحلكمـة الـيت أشـار إليهـا بقولـه  ؟عليـه وسـلم  صـلى هللامـه لكن كيف كان تكلُّ ، حنن نتكلم عّمال على بطّال

َراً فـَغَِنَم، أَ { :هللا عليه وسلم ُ َعْبداً قَاَل َخيـْ َّµ١٠}ْو َسَكَت َفَسِلمَ رَِحَم ا.   
واخلـوف ، هللا وتقـواه ومأله حببِّ ، والّلذات العارضة، والشهوات الفانية، فإذا أخرج من قلبه الرغبات الزائلة

ل جبمـال العبوديـة الـيت كـان عليهـا وجتمَّـ، ري وّدهثِـوأَ ، ربهوالرغبة يف مجيل قُ ، واخلشية من رهبوته وعظومته، من جالله
ويرفعـه ، ربـهفيفـتح لـه أبـواب قُ ، هـوواسـع كرمـ، لهـعليـه بغـامر فضـ عـزَّ وجـلَّ هللا  ميـنُّ ، لى هللا عليـه وسـلمصسيدنا رسول هللا 

  .ورعايته وصيانته، ويتواله يف كل أنفاسه حبفظه وكالءته، وخيصه مبشاهدة مجال حضرته، على رفارف عنايته
  .دنا حممد وعلى آله وصحبه وسلموصلى هللا على سي

  
**********  

  
  

 

                                                 

َرْيِن ثَرِيـَّْنيِ فَـَقالَ  :قَالَ  ْن َأِيب أَُماَمَة رضي هللا عنهي عرواه الطرب  ٩ ، قَالَ : قَاُلوا» َأَدفَـْنُتْم ُفالناً َوُفالنَةً «: أََتى َرُسوُل اµَِّ بَِقيَع اْلَغْرَقِد، فَـَوَقَف َعَلى قَـبـْ َِّµَقْد «: نـََعْم يَا َرُسوَل ا
َعَها ا - حىت قال  - . أُْقِعَد ُفالٌن اآلَن، َفُضِربَ  الِئُق إالَّ الثـََّقَلْنيِ َوَلَقْد َصَرَخ َصْرَخًة مسَِ ، َوَلْوَال َمتْرِيُج قـُُلوِبُكْم َوتـََزيُّدُُكْم ِيف اْحلَِديِث َلَسِمْعُتْم َما َأْمسَعُ : خلَْ ، »اإلْنَس َواجلِْنَّ

 .بغري هذا اللفظمن هذا الطريق ورواه أمحد 

 .عب عن احلسنرواه السيوطي يف اجلامع الصغري والكبري والديلمي عن أنس، والبيهقي يف الش ١٠


