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  بسم هللا الرمحن الرحيم
وجعلنــا خــري أمــة أخرجــت للنــاس يف هــذه  تباعــهورفــع شــأننا با الــذي أنعــم علينــا حببيبــه ومصــطفاه، احلمــد <

 وكنـز العطايـا واهلبـات؛ ات،وشاشـة التجليَّـ ومهـبط الربكـات، وسلم وبارك على مصـدر الرمحـات، اللهم صلِّ  .احلياة
ــ وعلينــا معهــم أمجعــني، فحــات،ونوابــه يف توزيــع هــذه الن ســيدنا حممــد وآلــه وأصــحابه ورَّاث هــذه احلضــرات،  كَ مبنِّ

  ... أما بعد .وفضلك وجودك يا أرحم الرامحني
  فيكم أمجعني عزَّ وجلَّ  بارك هللا :فيا إخواين ويا أحبايب

 وذلك ألين أريد أن أستمع إىل إخـواين، كم كنت مسروراً عند استماعي إىل إخواين الذين سبقوين باحلديث،
ــا مل يعطهــا لغــريه مــن بــين اإلنســان، قــد خــصَّ  عــزَّ وجــلَّ  فــإن هللا وأهــل األمــة احملمديــة هــم األشــجار  كــل إنســان مبزاي

 وهلا خصوصيتها من واهب الفضل العظـيم وهلا لوwا، ومشامها، وكل مثرة هلا طعمها شجرة هلا مثارها، فكلُّ ة، اجلنانيَّ 
 ولكـنكم أكـرمكم هللا ،وال حيـدُّ  ال يعـدُّ  وجـلَّ  عـزَّ  ألن مزيد فضل هللا إخواين للمزيد؛من وكنت أود أن أستمع  .عزَّ وجلَّ 
  .به األنصار عزَّ وجلَّ  مدح هللا قٍ لُ واإليثار خري خُ  فأكرمكم هللا بوصف اإليثار، آثرمتوين على أنفسكم؛ عزَّ وجلَّ 

 لــيس مــا رواه الــرواة، أن تســتمع إليــه أفئــدتكم عــن اإلســراء واملعــراج، وتــودُّ  واحلـديث الــذي طلبتــه قلــوبكم،
نريــد أن نأخــذ  لكننــا مجيعــا .رمبــا حتفظوwــا أكثــر مــين -واحلمــد <  -ألنكــم  ومــا حتقــق مــن صــدقه علمــاء احلــديث،

ــ، تــنعش القلــوب، ومثــاراً دانيــة، منهــا قطوفــاً يانعــة وجتعلنــا مجيعــاً نســتبق إىل متابعــة ، م األرواحيِّ وُ�ــ، ر النفــوسوتطهِّ
  .صلى هللا عليه وسلم حبيب املنعم الفتاح

 وهي نصيب السالكني الصادقني من إسـراء النـيبِّ ، يثنا الليلة عن اإلسراء واملعراج من الناحية السلوكيةفحد
 بربكــة إتبــاعهم لســيد األولــني واآلخــرين والواصــلني، للعــارفني عــزَّ وجــلَّ  والنفحــات والعطايــا الــيت جعلهــا هللا األمــني،

  .، وأصحابه الطيبنيى آله الطاهرين، وعلبركاته عليهته و صلوات رىب وسالما
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 ولِ ُأُصوُل اْلوصُ 

أو  أو الواصل، مل ترتك صغرية وال كبرية حيتاج إليها السالك، أن هذه احلادثة، - واحلقيقة يا إخواين
ة للحضرة بالكليِّ  هٍ وتوجُّ  ولكنها حتتاج إىل استجماع للحقائق الباطنة، نتها بأجلى بيان،وبيَّ  حتهاإال وضَّ  املتمكن،

  .ةوخفايا هذه الرحلة اليت جعلها هللا فيها ألهل اخلصوصيَّ  ة،لنستمد منها عطاءات هللا هلا الربانيَّ  ة؛احملمديَّ 

ل السالكني إىل مقامات الواصلني والعارفني؟الذي  فما اجلهاد وما نصيب  !!بينته هذه الرحلة املباركة يوصِّ
َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف  ﴿: عزَّ وجلَّ  ذلك كان يف قول هللا كل ارفني من عطاء هللا؟ــوما نصيب الع السالكني من فتح هللا؟

َ َكِثريًا َ َواْليَـْوَم اْآلِخَر َوذََكَر ا�َّ   .]األحزاب٢١[ ﴾ َرُسوِل ا�َِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمن َكاَن يـَْرُجو ا�َّ
ودائمــاً مكشــوفاً ، أن يكــون أمــام عــني بصــريته اآليــةومعــدات الواصــل يف هــذه  فــإن مهمــات الســالك، إذن

وال يتحــول عنــه طرفــة عــني وال أقــل ليكــون لــه أســوة  د الســند العظــيم،الســيِّ  قُ لُــوخُ  ســجايا احلبيــب، ألنــوار ســريرته؛
، وإمــا طلبــاً للمنــازل العاليــة يف الــدار هللاتــه يف هــذا االستحضــار أو احلضــور، إمــا وأن تكــون نيَّ  .حســنة يف كــل أمــر

  . ١}الَ يَزاُل ِلَساُنَك َرْطًبا ِبذِْكِر ا�َِّ { :وقوته وطعامه وغذاءه وشرابه، عزَّ وجلَّ اآلخرة عند هللا 

لو حصَّل السـالك ( :رضي هللا عنه دخل يف قول اإلمام اجلنيد؛ هذا األساس حلظة ومن ترك، هذا هو األساس
؛ أكثـر ممـا حصَّـله يف األلــف نفسـاً؛ لكــان مـا فاتـه يف هـذا الــنفس عـزَّ وجـلَّ ألـف مقـام يف ألـف عـام، مث التفــت عـن هللا 

   ).عام
 وشـرابه، وأكلـه وترحالـه، هوحلِّـ ومنامـه، وقدوتـه يف يقظتـه بـأن جيعـل أسـوته نفسـه دَّ عُـعلى السـالك أن يَـ  إذن

تـه عنـد  وأن حيرص دائمـاً أن تكـون نيَّ  .وعلى سنة حبيب هللا ومصطفاه على منوال رسول هللا، ،شيء له وكلِّ  وعمله
 هـي وجـه هللا :ةوأن تكون غايته يف كل ِمهَّـ، ه يف كل سعيؤ وأن يكون رجا، صده يف كل أملوأن يكون ق، كل عمل

ألن ، عـــزَّ وجـــلَّ  العـــاملني  حلظـــة عـــن ذكـــر ربِّ ســـالكاً فـــرتَّ  - أو الالحقـــني يف الســـابقني -وال نعلـــم  .والـــدار اآلخـــرة
 إال إذا �ــىنَّ  والكــدُّ  وال ينتهــي اجلــدُّ  ،ويكــدَّ  البــد وأن جيــدَّ  عــزَّ وجــلَّ  ومــن يطلــب هللا !!والعمــر قصــري املطلــوب عظــيم

َ ﴿: املهــرُ  هِ ِلــغْ ومــن خطــب احلســناء مل يُـ  فنــال مــا متــىنَُّ  َلَقــْد َكــاَن َلُكــْم ِيف َرُســوِل ا�َِّ ُأْســَوٌة َحَســَنٌة لَِّمــن َكــاَن يـَْرُجــو ا�َّ
َ َكِثريًا   ].األحزاب٢١[﴾ َواْليَـْوَم اْآلِخَر َوذََكَر ا�َّ

وفيهـا و»ـا تـُْفـتح  ،ألن »ـا كمـال الواليـة، أهـل النهايـة آيـة أهل البداية، وكذلك آيةأهل العناية، و ةآي وهذه
 ،اجلهـاد رِ وْ أنه انتهـى مـن طَـ فمن ظنَّ  ،راية هللا عليه وسلم صلى ورفع له عند احلبيب خزن العناية ملن أكرمه هللا بالوالية،
ال ينتهـي جهـاد الـنفس ( :رضـي هللا عنـه وإمامي اإلمـام أبـو العـزائم وقد قال سيدي. فقد ساق نفسه إىل حضرة البعاد

بـد وأن يكـون يف ال ،دوطاملـا أن اإلنسـان فيـه نفـس يـرتدَّ  ).إال مع خروج النفس األخري - فنيحىت مع كمَّل العار  -
  .عزَّ وجلَّ  لالواحد املتعا قلبه على عنيِ  حىت تقع عنيُ  وال يهنأ له بال، له قرار، رُّ قِ وال يَ  ،جهاد دائم

، ةة احملمديـَّمسـه يف ديـوان املعيَّـاوأن يسـجل  ة،ملن أراد أن يكون من أهـل اخلصوصـيَّ  ورحلة اإلسراء واملعراج،
ال  طمعــاً يف عطــاء املــنعم اجلــواد، واســتدام عليهــا بعــد أن حصَّــل مــا ذكرنــاه مــن أدوات اجلهــاد، ومــن أراد أن جياهــد

ألنـه ال يقصـد يف أمـره كلـه  وال أمًال يف أن يكون له جاه بني اخللـق أمجعـني، ،وال حرصاً على مريدين رغبة يف شهرة،
ينَ ﴿ :عزَّ وجلَّ  العاملني إال رضاء ربِّ  َ ُخمِْلِصَني َلُه الدِّ عليـه أيضـاً ف هذه هي رغبته،  ].البينة٥[ ﴾َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَـْعُبُدوا ا�َّ

                                                 
١

يا رسول هللا إن شرائع  :عن عبد هللا بن بسر أن أعرابًيا قال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلمرواه اإلمام أمحد والبيهقى وابن أىب شيبه، عن  
 ). احلديث( :مصلى هللا عليه وسل قال ،اإلسالم قد كثرت عليَّ فأنبئين منها بأمر أتشبث به
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أو  وتـأيت هلـا أهـواء ظـاهرات ألن النفس دائماً ما ينبـت هلـا تطلعـات،، اليد م أظافرم تطلعات النفس كما نقلِّ أن يقلِّ 
  .عة حلبيب هللا ومصطفاهـودوام املتاب دقه يف التوجه حلضرة هللا،ـللمرء إال بص عزَّ وجلَّ  ال يكشفها هللا ات،خفيَّ 

 فحجبتـه عـن رؤيـة العـني، ونزلـت سـتارة األيـن والغـني؛ ،دِ ـْعـحـدث لـه البًـ  :طرفة عـني أو نفسه فلو تابع هواه
  .)وهو يظن أنه يعبد هللا واجلاهل من األكوان مناه،(، ومقيم ميٌ ر مع أنه عند هوى نفسه مُ  ،ويظن أنه يف مقام عظيم

ة ومـنح أهـل اخلصوصـيَّ  ة،ويتفضـل هللا عليـه بعطـاء أهـل السـابقيَّ  ة،ة احملمديـَّفمن يريد أن يكون من أهل املعيَّ 
 - أو األمـان مـن النـريان أو درجـة يف اجلنـان، أما مـن يريـد دار الرضـوان،، هل هذا املقاموحديثنا أل -وهذا مقام -

 عليه أفضـل الصـالة وأمتُّ  افظ على تعاليم املصطفى الظاهرةما دمنا حن ره هللا علينا بين اإلسالم؛قد يسَّ  ،فهذا مقام سهل
  .السالم

 )َرىَأسْ (رَْمـُز 

: أسرار اإلسراء يف كلمـة أسـرى عزَّ وجلَّ  وقد جعل هللا، زه يف هذه الرحلةتفك رمو  فكنز الوالية ألهل العناية؛
 :أهــل العنايــة وبينهمــا ســرُّ  بيــاء النهايــة، عــزَّ وجــلَّ  كاشــفه هللا ففــي ألــف البدايــة؛ ].اإلســراء١[ ﴾ُســْبَحاَن الَّــِذي َأْســَرى﴿
 بـأن يُقبـل علـى قلبـه، بدايـة سـيد األولـني واآلخـرين؛ فجهـاد السـالكني يف]. الـنجم١٠[ ﴾فََأْوَحى ِإَىل َعْبِدِه َما َأْوَحى﴿

ـ ز البصر علـى مـا يف فـؤاده،ويركِّ  كمـا حـدث مـع ؛  عـزَّ وجـلَّ  وال جيعـل فيـه شـيئاً لغـري وجـه هللا ره ممـا سـوى مـواله،ويطهِّ
  .صلى هللا عليه وسلمرسول هللا 

ومـا ورد مـن األذكـار  وة القـرآن،وجيتهـد يف تـال ويصـوم النهـار، كأن يقيم الليـل، -ومن جياهد يف العبادات 
ِإنَّ الَّــِذيَن ﴿ :ومنزلــة كرميـة يف دار القــرار ويأخــذ علـى عملــه أجــراً عظيمـاً  ،يه مــن األبـرارمثــل هـذا نســمِّ  -واألعمـال 

ســيأخذ أجــره  أي أنــه ،]الكهــف١٠٧[ ﴾َكانَــْت َهلـُـْم َجنَّــاُت اْلِفــْرَدْوِس نـُــُزًال ﴿ مــاذا هلــؤالء؟ ﴾آَمنُــوا َوَعِمُلــوا الصَّــاِحلَاتِ 
، ﴾فـَْليَـْعَمــْل َعَمــًال َصــاِحلًا﴿ - وهــذا مقــام آخــر ﴾َفَمــن َكــاَن يـَْرُجــو ِلَقــاء رَبِّــهِ ﴿ لكــن مــن يريــد املقــام األعظــم .هنــاك

  . ]الكهف١١٠[ ﴾َوَال ُيْشِرْك بِِعَباَدِة رَبِِّه َأَحًدا﴿: ن هذا العمل معه نيَّـة مهمَّةلك
َ بَِقْلـٍب َسـِليمٍ ﴿ :اده يف طهـارة القلـبفمن أراد بلوغ مقام الواصلني؛ فإن جهـ  ].الشـعراء٨٩[ ﴾ِإالَّ َمـْن َأتَـى ا�َّ

ة عــن احلضــرة ُأخــذ فيــه بالكليِّــ عنــدما كــان يف طَــْورٍ ( :رضــي هللا عنــه وقــال يف ذلــك ســيدي وإمــامي اإلمــام أبــو العــزائم
ولسـانه الـذي ينطـق بـه ... كنـُت  (: عـزَّ وجـلَّ  وكان كمـا قـال هللا ،فغاب عن نفسه ،ةباحلضرة العليَّ  هَ جِ وُ ة، وَ اجلسمانيَّ 

   :وقد قال يف هذا املقام ،)...
  اانَ هَ بَـ ا وَ نَ الَ ريًدا مجََ يا مُ   اانَ رَ ا تَـ انَ وَ سِ  نْ غ القلب مِ فرِّ 

 ،فعليـك أن ختـرج منـه اهلـوى، عـزَّ وجـلَّ  وأن جتعلـه خالصـاً < أن تفّرِغ القلب ممـا سـوى هللا، هذا هو جهادك؛
 ].ص٢٦[ ﴾َوَال تـَتَّبِـِع اْهلَـَوى فـَُيِضـلََّك َعـن َسـِبيِل ا�َِّ ﴿: مينع السالكني من مدد سـيد األولـني واآلخـرينوهو أول داء 

ُت ْئـا جِ َبعـاً ِلَمـتَـ اُه وَ وَن َهـُكـ يَ ىتَّ َحـ دُكمْ َحـال يـُـْؤمُن أَ { :صـلى هللا عليـه وسـلم ألن هواه كما قال ،فال يوجد سالٌك له هوى
 وصـفى القلـب ، وإذا حتقـق »ـذا اجلهـادصـلى هللا عليـه وسـلم ه سـيِّدنا وموالنـا رسـول هللاوما حيبُّـ ،ألن هواه مع هللا. ٢}هِ بِ 

  :فوراً 
  بآيات مسروراً  بَ يْ الغَ  دُ اهِ شَ يُ   اتٍ هَ بُـ شُ وَ  مٍ هْ وَ  نْ إذا صفا القلب مِ 

   .هللا عنهما رضيعن عبد هللا بن عمرو فتح الباري ومشكاة املصابيح،  مروٌي يف ٢                                                 
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وخبــري  ع طبيــب ربــاين،ــــإال م وال يــتمُّ  ،وهــذا اجلهــاد ال يصــحُّ  !!فإنــه حيتــاج ملزيــد مــن اجلهــاد ؟وإذا مل يشــاهد
مـن  وال أرقـى، وال أنقـى، أتقـى، وهو الذي يعلم أنه ما هناك قلـبٌ  عزَّ وجلَّ  ألن هللا .عزَّ وجلَّ  أمره بذلك العليّ  قرآين،

أن  :منـاويغسـلوا قلبـه مبـاء زمـزم ليعلِّ  ،ليشـقوا بطنـه ومع ذلك أرسل نفراً من املالئكـة الكـرام؛حبيب هللا ومصطفاه؛ 
فيحتـاج ؛ عـزَّ وجـلَّ  هوإمنا حيتاج ملن يقوم لـه بـه بـأمر ربِّـ، هذا األمر لنفسه بنفسه ال يستطيع أن يتمَّ  بلغ اإلنسان مهما

  .ى هللا عليه وسلمصل وصرح له بذلك حبيب هللا ومصطفاه مال،ـالعزة »ذه األع إىل طبيب أمره ربُّ 

ـــل هـــذا املقـــام امل وإذا ذهـــب إىل الطبيـــب ألن اإلنســـان ال حيـــبُّ أن  -هيـــــب وكاشـــفه مبـــا هـــو معيـــب، وحتمَّ
وكــلُّ ذلــك هــو عالمــة منازعــة  ،ورمبــا يثــور ويغضــب ،وإذا كوشــف بعيــب فيــه؛ رمبــا يشـــرد مبــا هــو فيــه، يكاشــفه أحــدٌ 

أحـبُّ  حُ دْ إذا كـان الَقـ النفس اإلبليسية، ودليل على أن مجرة الغضب مل تنتِه يف نفسه بعد، مىت تنتهي مجرة الـنفس؟
   .٣)رحم هللا إمرئ أهدى إيلَّ عيوب نفسي(: وإذا شجَّع من حوله وقال ،إليه من املدح

يق،، إذا وصـل هلـذا املقـام علـى التحقيـقفـــ وأن هـذه بدايـة ســلوكه  يعلـم أنـه قــد وضـع قدمـه علـى قـدم الصـدِّ
 ،فـاً بـل رمبـا يتخـذ موق أو فيـه، ويغضـب مـن هـذا إذا كاشـفه بعيـب لـه أما إن كان حيزن من هذا إذا نصحه، .للطريق

ــنفس مــا زالــت كامنــةفــإن ذلــك  ،ل األمــر إىل عــداوةوِّ ل وُحيــأو رمبــا يتحــوَّ  وإن كانــت يف الظــاهر  ،دليــل علــى أن ال
  .العباد من العباد ربُّ  كما حيبُّ   إال أwا مل تنتهِ  ،ساكنة

  

 اُء اْلصَّاِدِقنيَ َعطَ 

َوَجَعْلَنا لَـُه نُـورًا َميِْشـي بِـِه  ﴿ ما عطاؤه؟، ﴾َناهُ َأَو َمن َكاَن َمْيًتا فََأْحيَـيْـ ﴿ :فإن عالمة املوت ،وإذا ماتت النفس
وجتــول روحــه  واطر النفــوس،ـفــريى خــ ة؛كيَّــلَ مَ يــرى اآليــات الْ  :د الــورىيــرى كمــا يــرى ســيِّ  .]األنعــام١٢٢[ ﴾ِيف النَّــاسِ 

حرصــاً  ب؛الـذي بــه ال يفصـح عــن العيـو  لكنــه قـد رزقــه األدب ويكاشــفه هللا بـاحملجوب، وقلبـه يف غياهــب القلـوب،
رضـي  وفـيهم يقـول إمامنـا يـرون حقـائق األشـياء، وهذا هو مقـام السـالكني؛ .وخوفاً على أسرار حضرة عالم الغيوب

  :هللا عنه
  ارتاحَ رَّ و ـونال الس  اÉلىفىن من شاهد 

  أرواحَ  رأى األشباحَ   نْ مَ ائق ــــــــوغىنَّ باحلق
ولـذلك يفـيض هللا علـى صـاحب  يـوب بـاطن اإلنسـان؛يريـه هللا غ وهو بعني قلبـه فنحن نرى ظاهر اإلنسان،

 ﴾تـَْعـرِفـُُهم ِبِسـيَماُهمْ  ﴿ :يفيض هللا عليه مـن مقـام -لكن له عند هللا عنايات  وهو من أهل البدايات، -هذا املقام 
نـَُّهْم َولَتَـْعـرِفَـ ﴿ :ويـرث مقـام ،فـيعلم مـا يـدور يف خلجـات قلبـه -وهـي السـيميا  -فينظر إىل شاشة املرء  ].البقرة٢٧٣[

وهي رؤية اإلسـراء الـيت رآهـا سـيد  .خبايا ما يف جنان اإلنسان ات اللسانتفيعرف من فل ].حممد٣٠[ ﴾ِيف حلَِْن اْلَقْولِ 
إال أنـه احتـاج أن يرجـع  - وكـان فضـل هللا عليـه عظيمـاً  - مه ما مل يكن يعلـم هللا لنا أنه مع أن هللا علَّ وبنيَّ  األنبياء،

حـىت ال ينفـرد  هد،ـويبـني لـه حقيقـة املشـ ليكشف لـه اللـبس، لروح ألن معه فتوح أعظم؛يف كل مشهد إىل صاحب ا
  .فيكون بذلك هالك ويظن أنه واصل، السالك إذا رأى مثل ذلك،

وينقطــع عــن صــحبة  ،أنــه وصــل إىل مقامــات الواليــة يظــنُّ  مبجــرد أن يــرى رؤيــة مناميــة ألن بعــض الســالكني،
وثنــاء العلمــاء ، ويطلــب مــدح املريــدين ،يظــن أنــه قطــب الوقــت ة،املشــاهد الكونيَّــفــإذا كاشــفه هللا بــبعض  ،العــارفني

                                                 
٣
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كمــا حــدث مــع النــيب ،  إىل مــن يفــك لــه رمــوز هــذه املشــاهد يف حــني أنــه حيتــاج!! ويســتغين عــن العــارفني ،لنيـوالواصــ
  .ى هللا عليه وسلمصل الشاهد

 اُد اْلُمَتَمْكِننيَ ِجهَ 

وال  وال خــواطر ومل يشــغله مشــهد بالرغبــة اخلالصــة األكيــدة يف وجــه هللا، فــإذا انفــرد الســالك يف هــذا املقــام؛
وعلــوم  وأنــوار األنبيــاء واملرســلني، فيجمــع لــه مهــم الســابقني، يكرمــه هللا؛ عــزَّ وجــلَّ  عــن حضــرة عــالم الغيــوب غيــوب

لــه حقائقــه  عــزَّ وجــلَّ  مــع هللافيج .عــزَّ وجــلَّ  العــاملني ليتأهــل للمقــام األعلــى للعــروج إىل ملكــوت ربِّ  األولــني واآلخــرين،
مبــا بــه يتأهــل  فــتلقح روحــه مــن أرواح األنبيــاء واملرســلني؛ علــى عــوامل التعيــني؛ عــزَّ وجــلَّ  جيمعــه هللا و»ــاوفيهــا  :الباطنــة

  .عزَّ وجلَّ  العاملني ألنوار ملكوت ربِّ 
ق جياهـد أوالً يف التخلُّـ: أكـرمومشـاهدات  فله جماهدات أعظم، له التمكن يف الوصول؛ عزَّ وجلَّ  فإذا أراد هللا

: عليــه الســالموفيهــا خليفــة هللا آدم  فيكــرم بــأن يرفعــه هللا إىل الســماء األوىل، ليكــون خليفــة عنــد مــواله، بــأخالق هللا؛
   .وأمساء هللا ق بأخالق هللاألنه ختلَّ  ملاذا كان آدم خليفة؟ ].البقرة٣٠[ ﴾ِإّينِ َجاِعٌل ِيف اَألْرِض َخِليَفةً ﴿

ليست للذكر باللسـان، وإمنـا هـي للتخلـق  واألمساء والصفات، .قواسم ذات هللا للتعلُّ  ق،هللا للتخلُّ  وصفات
ِإنَّ �ِّ ِتْسـَعًة َوِتْسـِعَني { :صلى هللا عليه وسلم وقال على لسان النيب العدنان كما أمر الرمحن، باجلوارح والقلب واجلنان،

َمـــْن ( :ولكنـــه قـــال ،أو مـــن مجعهـــا، مـــن ذكرهـــا :ومل يقـــل .٤}َدَخـــَل اْجلَنَّـــة اَها؛ــَــــ َأْحص َمـــنْ  ،.ِمائَـــًة ِإالَّ َواِحـــداً  ،.اْمســـاً 
عـزَّ وجـلَّ  فيفـتح هللا ه،هاً علـى قـدره بصـفات ربِّـمتشـبِّ  وصار ظاهراً »ا بني اخللـق، ق »ا يف نفسه،ختلَّ  :أي، )اَهاَـــ َأْحص

ـــَماَواِت َواَألْرِض َولَِيُكـــوَن ِمـــَن  وََكـــَذِلكَ ﴿ :وكـــان كمـــا يقـــول الـــرمحن لـــه أبـــواب اجلنـــان، ـــَراِهيَم َمَلُكـــوَت السَّ نُـــِري ِإبـْ
  ].األنعام ٧٥[ ﴾اْلُموِقِننيَ 

عليـــه فـــرأت ملكـــوت هللا يف الســـماء األوىل حيـــث آدم وذريتـــه  فـــتح هللا عـــني قلبـــه؛ :ق بـــأخالق هللافمـــن ختلَّـــ
 كمــا كــان ينظــر آدم ملــن علــى ميينــه ويتبســم، ويــرى أهــل الشــقاوة ويعلمهــم؛ ويــرى أهــل الســعادة ويعــرفهم، ،الســالم

فمـن كـان  -يعـين أرواح بنيـه  -وهـذه نسـم  ،هـذا آدم: قال ما هذا يا جربيل؟ :لافق وينظر ملن على مشاله ويبكي،
علــى  -أو أهــل الشــمال  -ار ومــن كــان علــى يســاره فهــم أهــل النَّــ -أو أهــل اليمــني -ة علــى ميينــه فهــم أهــل اجلنَّــ

  . ٥ياتحسب اختالف الروا
ومـنهم  ،ويف يساره أهـل الشـمال ،ومنهم من يرى يف ميينه أهل اليمني منهم من يراها يف ملكوت السموات،

حبقـــائق األشـــياء يف لوحـــه  عـــزَّ وجـــلَّ  ومـــنهم مـــن يكاشـــفه هللا ].البقـــرة٢٧٣[ ﴾تـَْعـــرِفـُُهم ِبِســـيَماُهمْ ﴿ :مـــن يـــرى يف اخللـــق
  .ه من طالسم الكنوزها هللا لبعد أن يفكَّ  فريى الرموز، احملفوظ؛

 :، قـال تعـاىلمـن عنـده وحٍ رُ نفـخ فيـه مـواله بِـ يسوقه ملقام أعلـى مـن هـذاوأراد أن ، عزَّ وجلَّ  فإذا أكرمه الكرمي

                                                 
٤

 .الشيخان عن أيب هريرة رضي هللا عنه 

نـَْيا قَاَل ِجْربِيُل ِخلَاِزِن السََّماِء الدُّ : (، وفيهعن أىب ذر  رواه البخاري يف صحيحه( ٥ َنا السََّماَء الدُّ َهَذا ِجْربِيُل : َمْن َهَذا ؟ قَالَ : قَالَ . افْـَتْح : نـَْيافـََلمَّا ِجئـْ
نـَْيا فَِإَذا رَُجٌل َعْن َميِيِنِه َأْسِوَدٌة وَ ، نـََعْم : َأُأْرِسَل ِإلَْيِه ؟ قَالَ : َمِعي ُحمَمٌَّد قَالَ ، نـََعْم : َهْل َمَعَك َأَحٌد ؟ قَالَ : قَالَ  َعْن َيَسارِِه َأْسِوَدٌة، فـََلمَّا فُِتَح َعَلْونَا السََّماَء الدُّ

َهَذا آَدُم َعَلْيِه : َمْن َهَذا ؟ قَالَ   يَا ِجْربِيُل : قـُْلتُ : َمْرَحًبا بِالنَِّيبِّ الصَّاِلِح، َواالْبِن الصَّاِلِح قَالَ : فَِإَذا َنَظَر ِقَبَل َميِيِنِه َضِحَك، َوِإَذا َنَظَر ِقَبَل ِمشَاِلِه َبَكى، فـََقالَ 
 َعْن ِمشَاِلِه َأْهُل النَّاِر، فَِإَذا َنَظَر ِقَبَل َميِيِنِه َضِحَك، َوِإَذا َنَظَر ِذِه األْسِوَدُة َعْن َميِيِنِه َوَعْن ِمشَاِلِه َنَسُم بَِنيِه، فََأَهُل اْلَيِمِني َأْهُل اْجلَنَِّة، َواَألْسِوَدُة الَِّيت السَّالُم َوهَ 

 ).ة وروايات عديدةوللحدبث بقية طويل) ِقَبَل ِمشَاِلِه َبَكى



 ِمْن ِإْســَراِء اْلنَِّيبِّ اَألِمنيِ  َعطَـاُء اْلصَّـاِدِقنيَ فضيلة الشيخ فوزي حممد أبوزيد                             
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وليسـت الـروح  ،ةفإذا نفخت فيـه الـروح اإلهليـة الذاتيَّـ ].غافر١٥[ ﴾يـُْلِقي الرُّوَح ِمْن َأْمرِِه َعَلى َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدهِ  ﴿
ٍة ﴿ :فأخذ األحكام واالفعال بقـوة  ،أمره واشتدَّ قوى عزمه  ؛ةك األجساد الناسوتيَّ حترِّ اليت  يَـا َحيْـَىي ُخـِذ اْلِكتَـاَب بُِقـوَّ

  ].مرمي١٢[ ﴾
ورمبـا ميكـث السـنني ال يغفـل  ،وال ينـام ،ورمبـا يسـهر الليـايل ،اً أيـام طعامـ رمبـا ال يأكـل إال كـلَّ  :يف هذه احلالـة
  .ويف مقام قوة حيي فيكون يف مقام الروح عيسى، ألن هللا قوَّى عزمه، ،لك العالمطرفة عني عن ذكر امل

ويكشف له عن عطاء هؤالء مـن  .وهي الدرجة الثانية من درجات أهل الفتوة ،٦فيكرمه هللا بالسماء الثانية
مـدي، يكـون عطـاءاً معنويـاً، فينبـئ ويعطيه املقام العيسوي، ولكنه يف عامل الشرع احملعزَّ وجلَّ أهلِّ النبوَّة؛ فيكرمه هللا 

الصاحلني مبا ادَّخره هلم يف لوحه احملفوظ من كنوزه ربَّ العاملني، وما جيـول يف خـواطرهم، ويف إرادا�ـم؛ ينبـئهم مبـا يف 
  .عزَّ وجلَّ نفوسهم، ومبا يف بيـو�م، وحيي قساوة قلو»م، وغلظة نفوسهم؛ حىت تلني جلودهم وقلو»م إىل ذكر هللا 

 لـه بالكمـال اليوسـفي؛وكمَّ  لـه هللا باجلمـال الروحـاين،مجَّ  وانتشـت روحـه بـا<؛ حزمه، واشتدَّ  إذا قوي عزمه،ف
 ويتمتعـون بنـور هللا ويشـافهونه، وجيالسـونه خياطبونـه ل املالئكة عليـه مـن هللا،فتتنزَّ ، فصار مجيًال يف عني املأل األعلى

ُ مثَُّ اْستَـَقاُموا تـَتَـنَــزَُّل َعلَـْيِهُم إٍ ﴿ :ن أهل هذا املقامويصبح م الذي ظهر يف آفاق روحه، وجلَّ  عزّ  نَّ الَِّذيَن قَاُلوا رَبـَُّنا ا�َّ
ة العامـة الـيت ة هنـا ليسـت اجلنَّـواجلنَّـ ].فصـلت ٣٠[ ﴾اْلَمَالِئَكُة َأالَّ َختَاُفوا َوَال َحتَْزنُوا َوَأْبِشُروا بِاْجلَنَّـِة الـَِّيت ُكنـُتْم تُوَعـُدونَ 

يف  عـزَّ وجـلَّ  ة اإلطـالع علـى حقـائق البـديعـوجنَّـ ة الكشـف،ـوجنَّـ ة الـورود،ـوجنَّـ ة الشـهود،ولكنهـا جنَّـ يدها اخللـق،ير 
  .هوداني الكون عاليه

 علـى مطلبـه، وأصـرَّ  ومل ينسى مأربه، ومل يلتفت عن كمال ذي اجلالل واإلكرام، فإذا أكرمه هللا »ذا اجلمال،
علـوم النبيـني  سَ رُ دْ ويَـ ة الـيت »ـا يتأهـل لسـدرة أهـل اخلصوصـية،األحـوال الربانيَّـ سَ رُ دْ يَـلِ  ،عليÕـا رفعه هللا مقاماً ومكاناً 

  .ليتأهل هلذه املقامات وعلوم السابقني من األولياء واملقربني، واملرسلني،
نَـاُه َرْمحَـًة ِمـنْ ﴿ :وهذه الدراسة ال تكون بسمع األذان وال بقراءة العني وإمنا من باب ِعنـِدنَا َوَعلَّْمنَـاُه ِمـن  آتـَيـْ

 رزقــه هللا احلكمــة اهلارونيــة؛ ة،هللا علــوم أهــل اخلصوصــيَّ  هُ َمــلَّ فــإذا عَ ، عــزَّ وجــلَّ  مــن هللا مٌ ْلــعِ  ].الكهــف ٦٥[ ﴾لَّــُدنَّا ِعْلًمــا 
فـال  :قـامإال ملـن رأى فيـه التسـليم ألهـل هـذا امل ؛اً وال يظهـر مقامـ .فيوقع غريه يف النفـاق ،حىت ال يظهر ما ال يطاق

وال يظهر فضـل هللا إال ملـن  وال يظهر ألهل اجلحود من كنوز غيب حضرة املعبود، يظهر للعوام خواص سيد األنام،
فيكــون كمــا  فيضــع الكــالم يف موضــع التمــام؛ ه هللا،ـيضــعها لــ ة،وعالمــات روحانيَّــ ة،بإشــارات نورانيَّــ اســتأهل ذلــك،

                                                 
٦

ي رضي هللا ترتيب األنبياء ىف السموات إشارة إىل األحاديث العديدة اليت وردت ىف ذلك منها ما أورده البيهقي يف دالئل النبوة عن أيب سعيد اخلدر  
َل َعِن النَّاِس بِاْحلُْسِن   ةِ ِإَىل السََّماِء الثَّانِيَ مثَُّ َصِعْدنَا (. ، وهو حديث طويل نورد منه اجلزء احملتوى على الرتتيب عنه فَِإَذا أَنَا ِبَرُجٍل َأْحَسَن َما َخَلَق ا�َُّ َقْد ُفضِّ

َلَة اْلَبْدِر َعَلى َسائِِر اْلَكَواِكِب  مثَُّ َصِعْدُت ، ُت َعَلْيِه َوَسلََّم َعَليَّ َوَمَعُه نـََفٌر ِمْن قـَْوِمِه َفَسلَّمْ  يُوُسفُ  َهَذا َأُخوكَ : يَا ِجْربِيُل َمْن َهَذا ؟ قَالَ : قـُْلتُ . َكاْلَقَمِر لَيـْ
، مثَُّ َصَعْدُت ِإَىل  بَِيْحَىي َوِعيَسى، فَِإَذا أَنَا السََّماِء الثَّالَِثةِ ِإَىل  َقْد رَفـََعُه  رِيسَ بِِإدْ فَِإَذا أَنَا  السََّماِء الرَّاِبَعةِ َوَمَعُهَما نـََفٌر ِمْن قـَْوِمِهَما، َفَسلَّْمُت َعَلْيِهَما َوَسلََّما َعَليَّ

، مثَُّ َصَعْدُت ِإَىل  َوِنْصُف ِحلَْيِتِه بـَْيَضاُء َوِنْصُفَها َسْوَداُء، َتَكاُد ِحلَْيُتُه ُتِصيُب ُسرَّتَهُ  ِ»َاُرونَ فَِإَذا َأنَا  السََّماِء اْخلَاِمَسةِ ا�َُّ َمَكانًا َعِليÕا، َفَسلَّْمُت َعَلْيِه َوَسلََّم َعَليَّ
مثَُّ َصَعْدُت ِإَىل . َعَليَّ َهَذا اْلُمَحبَُّب ِيف قـَْوِمِه، َهَذا َهاُروُن ْبُن ِعْمَراَن َوَمَعُه نـََفٌر ِمْن قـَْوِمِه، َفَسلَّْمُت َعَلْيِه َوَسلََّم : يَا ِجْربِيُل َمْن َهَذا ؟ قَالَ : ِهلَا، قـُْلتُ ِمْن ُطو 

يـَْزُعُم النَّاُس ِإّينِ : َوِإَذا ُهَو يـَُقولُ  -َرُجٌل آَدُم َكِثُري الشَّْعِر، َلْو َكاَن َعَلْيِه َقِميَصاِن لََنِفَد َشْعُرُه ُدوَن اْلَقِميِص  -  ِعْمَرانَ  ِمبُوَسى ْبنِ فَِإَذا َأنَا  السََّماِء السَّاِدَسةِ 
َوَمَعُه نـََفٌر ِمْن قـَْوِمِه َفَسلَّْمُت : َهَذا َأُخوَك ُموَسى ْبُن ِعْمَراَن قَالَ : ْربِيُل َمْن َهَذا ؟ قَالَ يَا جِ : قـُْلتُ : َأْكَرُم َعَلى ا�َِّ ِمْن َهَذا، َبْل َهَذا َأْكَرُم َعَلى ا�َِّ ِمينِّ قَالَ 

يَا ِجْربِيُل : َظْهَرُه ِإَىل اْلبَـْيِت اْلَمْعُموِر َكَأْحَسِن الّرَِجاِل؛ قـُْلتُ ، َساِنًدا ِإبـَْراِهيَم َخِليِل الرَّْمحَنِ فَِإَذا أَنَا بِأَبِيَنا  السََّماِء السَّابَِعةِ مثَُّ َصِعْدُت ِإَىل ، َعَلْيِه َوَسلََّم َعَليَّ 
، : َمْن َهَذا ؟ قَالَ   ) ْدرَِة اْلُمْنتَـَهىرُِفَعُت ِإَىل السِّ مثَُّ ( حىت قال ) َهَذا َأبُوَك ِإبـَْراِهيُم َخِليُل الرَّْمحَِن، ُهَو َونـََفٌر ِمْن قـَْوِمِه، َفَسلَّْمُت َعَلْيِه َوَسلََّم َعَليَّ



 ِمْن ِإْســَراِء اْلنَِّيبِّ اَألِمنيِ  َعطَـاُء اْلصَّـاِدِقنيَ فضيلة الشيخ فوزي حممد أبوزيد                             
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ال وَ ، اوَهــمُ لِ ظْ تَ فَـ  ا؛هَ ـِلــهْ أَ  ْريِ َغــ دَ ْنــعِ  ةَ َمــكْ وا احلِْ عُ َضــال تَ { :ســى عليــه الســالمروايــة عــن ســيدنا عي صــلى هللا عليــه وســلم قــال
   .٧}اءدَّ الْ  عِ ضِ وْ  مَ ِيف  اءَ وَ دَّ الْ  عُ ضَ ي يَ ذِ الَّ  ،يقِ فِ رَّ الْ  يبِ بِ طَّ الْ وا كَ ونُ ـكُ   ،مُ وهُ مُ لِ ظْ تَ فَـ  ها؛َـ لَ هْ ا أَ وهَ عُ نَـ متَْ 

ويقـول يف ذلـك اإلمـام  ،احتملـه األولـون واآلخـرونال ا ملـا أطاقـه و لو ظهـر بعضـه وهنا رمبا يكون لديه علومٌ 
  :رضي هللا عنه عليّ 

  نَ ثَ الوَ  دُ بُ عْ يَـ  نْ ِممَّ  تَ نْ  أَ ِيل  يلَ قِ لَ   هِ بِ  وحُ بُ أَ  وْ لَ  مٍ لْ عِ  رُ هَ وْ جَ  يا ُربَّ 
  يـََرْوَن َأقْـَبَح َما يَأُتونَُه َحَسنا  يمِ دَ  ونَ مُ لِ سْ مُ  الٌ جَ رِ  لَّ حَ تَ سْ َال وَ 

مـن تفسـري الفاحتـة !! )مبا أعلم؛ لـوقرمت سـبعني بعـرياً لو فسَّرت فاحتة الكتاب ( :واملثال على ذلك عندما قال
  :رضي هللا عنه وقال يف ذلك أيضاً اإلمام أبو العزائم !!فقط

  ومسُ الرِّ  مَ لْ وا عِ قُ رَ حْ أَ وَ  الَ دَ وا اجلِ كُ رَ تَـ     ِيت امَ دَ مُ  ضَ عْ بَـ  دِ عْ البُـ  لُ هْ أَ  اقَ ذَ  وْ لَ 
 عـزَّ وجـلَّ  ها هللاويفكَّ  يدريها أهلها، فيخرج فصوص احلكمة، ].الشعراء١٣[﴾ ِضيُق َصْدِري َوَال يَنطَِلُق ِلَساِين يَ ﴿

قُـْل َهــِذِه َسـِبيِلي َأْدعُـو ِإَىل ا�ِّ ﴿ :وطريقة أهل الرسالة ة،ألwا حكمة النبوَّ  ويغيب عن اجلاهلني شأwا، ملن أراده »ا،
ــ ــى َبِصــريٍَة َأَن ــَن اْلُمْشــرِِكنيَ َعَل ــا َأنَــْا ِم ــِين َوُســْبَحاَن ا�ِّ َوَم ا َهــرْ عِ ومل يُ  فــإذا مل تشــغله العلــوم، ].يوســف١٠٨[ ﴾ْا َوَمــِن اتـَّبَـَع

  :وذلك ألن ،ومل ينشغل »ا عن هللا طرفة عني ،ةإلتفات
  أسرار وفوق النور نور غيبٌ الو   أنوارُ  حٌد وفوق العلمِ  العلمُ 

  

 يَـةِ َأَدُب َأْهـِل اْلِعَنا

رمبـا اغـرتَّ  فـإذا اجتمعـوا عليـه ألن العلم جيمع اخللق عليه، ،هي العلم رب فتنة حتجب املريد عن فضل هللاوأك
والنهايــات  -وهــو مــا زال يف البــدايات  -أنــه علــى شــيء  أو رمبــا ظــنَّ  فهــوى يف وادي اإلبعــاد، فــرتك اجلهــاد؛ »ــم؛

 ومـع ذلـك قـال فيـه حضـرة هللا مثنيـاً  فإنـه رأى مـا رأى . عليـه وسـلمى هللاصـل حتتاج إىل أهل النظر الدائم لسيد السادات
 :وذلـك علـى الـرغم مـن أنـه، ]الـنجم١٧[ ﴾َما زَاَغ اْلَبَصُر َوَما طََغى﴿ :ه ممن سار على wجه وهداهعلى أدبه الذي حيبُّ 

ـَرى﴿﴿ ـَرىَلَقـْد رََأى ِمـْن آيَـاِت رَبِّـِه اْلُكبـْ ال يتحمَّلـه أحـد مــن  مـع أن مـا رآه ،نيومـع ذلـك مل يلتفـت طرفـة عـ  ].].الـنجمالـنجم١٨١٨[[  ﴾﴾َلَقـْد رََأى ِمـْن آيَـاِت رَبِّـِه اْلُكبـْ
  .صلوات ريب وتسليماته عليهم ورسل هللاحىت أنبياء هللا  ،خلق هللا

حـىت يؤهلـه بـالكالم  مـه كفاحـا،وكلَّ  وأدنـاه، ه فرقـَّاهأكرمـه ربـُّ ومل يلتفـت إىل اخللـق، فإذا حافظ على صـدقه،
 ،لــيس بــاآلذان؛ يســمع كــالم هللا مــاً يف مقــام الكلــيم،فيكــون كلي ام،ـواإلنعــ واألنــوار تعالــت عــن الــنعم لشــهود ذاتٍ 

 ؟هللاِ  مَ الَ ت َكــَعــمسَِ  فَ ْيــكَ { :األثــر كمــا ورد يف  وقــد قيــل ملوســى عليــه الســالم، .ه الظــاهرة والباطنــةئوإمنــا بكــل أعضــا
 فِ آالَ  ةِ رَ ْشــعَ بِ  ثُ دَّ َحــتَ يَـ  انٍ َســلِ  لُّ ُكــوَ  ،انٍ َســلِ  فَ لْــ أَ َني عِ بْ َســ عُ ْمسَــ أَ أّينِ َكــوَ  هللاِ  مَ الَ َكــ  عُ ْمسَــأَ  تُ ْنــكُ وَ  ،عَ امِ َســي مَ لَّــكُ   تُ ْنــكُ   :الَ قَــ
ـَن ﴿ .}دٍ احِ وَ  تٍ قْ  وَ ِيف وَ  ،دٍ احِ وَ  تٍ وْ  صَ ِيف  ،ةٍ غَ لُ  ِإّينِ اْصطََفْيُتَك َعَلى النَّـاِس ِبِرَسـاَالِيت َوِبَكَالِمـي َفُخـْذ َمـا آتـَْيتُـَك وَُكـن مِّ

  ].األعراف١٤٤[ ﴾الشَّاِكرِينَ 

ـــاِكرِينَ ﴿ :عـــنوقـــد قـــال بعـــض العلمـــاء  ـــَن الشَّ ألن الشـــكر " ،ولكـــن ال أي يكفـــي عليـــك ذلـــك،، ﴾وَُكـــن مِّ
عـزَّ  أال يشـتغل باإلنعـام عـن املـنعم والشـكر يف هـذا املقـام؛ ].إبراهيم٧[ ﴾لَِئن َشَكْرُمتْ َألزِيَدنَُّكْم ﴿: ٨"يستوجب املزيد
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 .أبوطالب المكي، حكاية عن سيدنا عيسى عليه السالم :كتاب قوت القلوب   
٨

 ))"الرضا .. يكفيك هذا فاشكره " ، ولكن من باب "أن الشكر يستوجب المزيد " يعنى ليس من باب "  
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  .طرفة عني وال أقل وجلَّ 
وصارت كـل  ة هللا مجيع حقائقه،وختللت حمبَّ  ،باطناً باملنعم املتعالواشتغل ظاهراً و  فإذا ظلَّ على هذا احلال،

قــدم علــى  ،وباطنــاً  ،وصــار كلــه ظــاهراً ، "هللا" :وكــل طرفــة فيــه تقــول، "هللا ":وكــل شــعرة تقــول، "هللا" :جارحــة تقــول
  .يف مقام اخلليل  تعاىل ورقَّاه وجعله خليالً خليل هللا؛ أكرمه هللا

ـــل علـــى عبـــده باملزيـــد مـــن الرقـــىِّ وافـــإذا شـــاءت عنايـــة هللا و  إلنعـــام، رقّـــاه إىل املقـــام ســـابقة حســـناه أن يتفضَّ
 ويرفعـه إىل مقـام اليقـني األعظـم،، عزَّ وجلَّ  فيكرمه هللا ].األنعام٩١[ ﴾ُقِل اّ�ُ مثَُّ َذْرُهْم ِيف َخْوِضِهْم يـَْلَعُبونَ  ﴿ :احملمدي

 ةألن هـذه خصوصـية للحضـرة احملمديـَّ وليس جبسـده، - هِ وحِ ِربُ ف وإذا وصل سدرة املنتهى .يصل إىل سدرة املنتهىو 
 :مــن بــاب وراثــة قــول هللا بروحــه، -أو عيانــاً  مــاً ه هللا »ــذا املقــام منافقــد خصَّــ أمــا صــاحب مقــام اليقــني األعظــم، -
 ،رة بـآداب العبوديــة الكاملــةفأدبتـه الســد ،بالســدرة هَ وِجــووُ  وال برسـوله، هفلــم يقـل بنبيِّــ ].اإلسـراء١[ ﴾َأْسـَرى بَِعْبــِدهِ ﴿

  .فيصري عبداً صرفاً <
 مــن ســدرة علــوم اخلالئــق، فيكمــل بكمــال العبوديــة، ممــا ســواه، إال إذا كــان حــرÕا وال يكــون املــرء عبــداً <،

صــلى هللا  ســيدنا حممــد ومعناهــا وحقيقتهــا وســدرة التجليــات، وســدرة الكمــاالت، ســدرة األوصــاف، ومنتهــى الرقــائق،

  .عليه وسلم
ونعـــوت العظمـــة  والكمـــال، مـــن اجلمـــال، ،يف كـــل نفـــس ال تنتهـــي والتجليـــات اإلهليـــة علـــى هـــذه احلضـــرة؛

  :والوصال
  جناين وحسٌن ليس حيصـــــــــــــــيه  الٌ ــــا»ه مجــــــــــــــــــــــيشمجال ال 

  عن سرِّي لساين شهدت فباح    كتم  السرِّ حىتوقد ُكلِّفُت  
ــ  ،كشــف عــن قلبــه احلجــاب وصــار عبــداً تامــاً علــى قــدم حبيــب هللا ومصــطفاه، لعبوديــة،ل جبمــال افــإذا جتمَّ

فطـاف بكـل  بـه يف األنـوار، فـُزجَّ  ،ونـال رضـاء هللا وجـه هللا وكمـال هللا، وشاهد على قدره بـا< ،ومسع لذيذ اخلطاب
مـا  بـأعزِّ  عـزَّ وجـلَّ  وخياطبـه بـني يديـه، -مـع كمـال التنزيـه  -حـىت يوقفـه هللا  ،وال يستقر له قـرار ،ارد القهَّ ـعوامل الواح

ـَن الظُُّلَمـاِت ِإَىل النُّـوِر وََكـاَن ﴿ :شـأنه ويفوز بقدر من قوله عزَّ  لديه، ُهـَو الـَِّذي ُيَصـلِّي َعلَـْيُكْم َوَمَالِئَكتُـُه لُِيْخـرَِجُكم مِّ
ومـن »ـاء  فـريى مـن مجـال هللا، ].األحـزاب٤٤ -٤٣[ ﴾دَّ َهلُـْم َأْجـًرا َكِرميًـابِاْلُمْؤِمِنَني رَِحيًما حتَِيَّـتـُُهْم يـَـْوَم يـَْلَقْونَـُه َسـَالٌم َوَأَعـ

وكيـف  ،وعن أسرار هذا الكمال ،ما قال فيه الرجل الصاحل عندما سألوه عن رؤية هذا اجلمال ومن كمال هللا، هللا،
  ).ال ميوتاحلي الذي  ،وتوكيف ترى عني مت( :ى جبمال هللاوكيف متلَّ ؟، رآه

  اهُ رَ أَ  ْنيٍ عَ  بأيِّ   يِيب بِ ى حَ إذا جتلَّ 
  اهُ وَ سِ  اهُ رَ ا يَـ مَ فَ   ِين ـــــيْ عَ ال بِ  هِ نِ يْ عَ بِ 

} الـَِّذي يـُْبِصـُر بِـهِ  ُت َمسَْعُه الـَِّذي َيْسـَمُع بِـِه، َوَبَصـَرهُ نْ كُ {:كساه هللا حبلل الربوبية ل جبمال العبودية،فإذا جتمَّ 
ــادة ــة أخــرى زي ــهِ َوِلِســانُُه الَّــِذى يَـ { :وىف رواي ــُق ِب كــالم مــواله،   ويســمع بســمع هللاحضــرة هللا،  فــريى بنــور هللا، ٩}ْنِط

فريجـع إىل األكـوان، متأدبـاً بـآداب سـيد  ،تية يف غيبة هذه العـوامل الطينيـةبعوامل حضرة هللا الذا ويتمتع مبا فيه من هللا
   .ى على قدر ما يرى من حتمل القلوبولد عدنان، خيرب مبا رأ
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َواَوَما يـَزَ ( رضي هللا عنه وفيه  عن أبـي هريرةَ رواه البخاري ومسلم وأمحد ((  ِفِل َحىتَّ ُأِحبَُّه، َفإَذا َأْحَبْبُتُه ُكْنُت َمسَْعُه الَِّذي َيْسَمُع ِبِه، َوَبَصَرُه الَِّذي يـُْبِصُر ِبِه، َوَيَدُه اُل َعْبِدي يـَتَـَقرَُّب ِإَيلَّ بِالنـَّ
  ).جامع األحاديث و املراسيل من رواية )َوِإِن اْستَـَعاَذِين ألِعيَذنَُّه، الَِّيت يـَْبِطُش ِ»َا، َورِْجَلُه الَِّيت َميِْشي ِ»َا، َوِإْن َسأََلِين ألْعِطيَـنَُّه،
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٢٠٠١ 

ألنـه البـد وأن  وأخـربهم مـع أنـه يعلـم أwـم سـيكذبوه، ومل خيـربهم بـاملعراج، أوًال باإلسراءخرب أهل مكة أفقد 
  !!وأحباب هللا وكذلك أولياء هللا !!هُ دَ فإن هللا أيَّ  وألنه ينفذ أمر هللا .وال يرجع عن أمر هللا طرفة عني ينفذ أمر هللا،

وهـو  وأخذ يـديره لـه، على يد جربيل البيت،محل هللا له ، ١٠املسجد األقصىفعندما سألوه عن نعت البيت 
ــ .وينعتــه يصــفه، ال ينقطــع عنــه مــدد مــواله وتأييــده  وال خيشــى أحــداً إال هللا، وخيشــاه، غ رســاالت هللاألن الــذي يبلِّ

وال حيدِّث ليقال عامل جاء مبـا مل نسـمعه مـن  ،فال حيدِّث للمباهاة ،على أنه ال حيدِّث إال عن أمر ،طرفة عني وال أقل
  .عزَّ وجلَّ  العاملني ث عن أمر صريح من ربِّ وإمنا حدَّ  ،اآلخرين

ورمبــا حيــرم  ة،جياهــد يف طهـارة القلــب بالكليِّــ يف مقــام الســلوك ،فــإن عليـه أن جياهــد فمـن أراد هــذه املشــاهد،
ُل اْجلَنََّة َمْن َكـاَن ِيف الَ َيْدخُ { :مشرياً إىل ذلك  هللا عليه وسلم  صلى قال احلبيب ،ة خللة واحدة باقيةاملرء من اخلصوصيِّ 

َقاُل َذرٍَّة ِمْن ِكْربٍ    :رضي هللا عنه وقال يف ذلك إمامنا أبو العزائم  .١١}قـَْلِبِه ِمثـْ
  ائقُ واألحقاد ما هو ذَ  ْربِ الكِ  نْ مِ        ةٍ رَّ ذَ  ضُ عْ بَـ  هِ بِ لْ  قَـ ِيف  نْ كُ يَ  نْ أال مَ 

وال ميـوت عنـد  ويف كـل مظهـر، يظهر يف كـل خمـرب رُ بْـ وهذا الكِ  .ولن يشهد لن يذوق ْربٍ فمن عنده بقية من كِ 
ومـن يـأىب  ].املائـدة٥٤[ ﴾َأِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِنَني َأِعـزٍَّة َعلَـى اْلَكـاِفرِينَ ﴿ :ق بوصف موالهإال إذا حتقَّ  رُ بْـ اإلنسان مرض الكِ 
  :مع قول الرجل الصاحل!! العاملني؟ ماذا ينتظر إذن من فضل ربَّ  ؛تقبيل يد الصاحلني

  مُ يهُ يدِ أَ  يلُ بِ قْ ا تَـ هَ مشَُّ وَ   هُ بَّادُ عِ  نِ محَْ الرَّ  ةُ انَ حيَْ رَ 
ألنـه جيـب أن يقتلـع  وال يستأهل أن يفتحوا له البـاب، فليعلم أنه مريض بالكرب، ة فيهفإن كانت هذه اخلصل

  .مرض الكرب
مـــع  اتنافســـو ألن مـــن عـــادة املريـــدين أن ي حـــىت ولـــو يف التنـــافس يف اخلـــري، وإذا كـــان عنـــده ذرة مـــن احلقـــد

فــإن ذلــك مــرض ، ليســبقه ه يف هــذا الــربِّ و ويبغــي يف نفســه أال يُوفَّــق أخــ فــإذا كــان بينــه وبــني أخيــه تنــافس، بعضــهم،
  .إال إذا عوجل من هذا املرض لة ال يؤذن له يف سلوك طريق هللايف هذه احلا، وغرض

  

  ةِ َحِقيَقُة اْلَمْعرِفَ 
َويـُـْؤثُِروَن َعلَـى َأنُفِسـِهْم ﴿ :كمـا قـال تعـاىل  إذا كـان امللـوك؟ويطلبـه ملـك ؟ مىت يقـف املريـد يف أرض السـلوك

 ؟فإذا كان عنده مـرض منهـا، واملعروف والربِّ  ولو باخلري ه على نفسه،اإذا آثر أخ ].احلشر٩[ ﴾َوَلْو َكاَن ِ»ِْم َخَصاَصةٌ 
ـــك فعليــه أن يعــاجل هــذه األمــراض؛ فاملريــد  -لكــن بصــدق ويقــني  -البــد وأن يــرتدد علــى احلكمــاء الربــانيني  يف؟ـــ

  !!مىت يربأ مثل هذا من مرضه؟، أنا صحيح معاىف: فيقول املريد ويبلغه الطبيب أنه مريض، الذي يذهب للطبيب،
                                                 

١٠
: َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص(مسند أحمد بن حنبل عن ابن عباس رضي هللا عنه، كما روته العديدة من كتب السيرة و الحديث بروايات متعددة وفيه (( 

ا َكاَن لَْيَلةُ أُْسِرَي ِبي، َوأَْصَبحْ "  ِبيَّ لَمَّ ِ أَبُو : فَقََعدَ ُمْعتَِزالً َحِزيًنا، َقالَ " ُت ِبَمكَّةَ، فَِظْعُت ِبأَْمِري، َوَعَرْفُت أَنَّ النَّاَس ُمَكذِّ َّaفََمرَّ ِبِه َعدُوُّ ا
" إِنَّهُ أُْسِرَي ِبي اللَّْيَلةَ : " َما ُهَو ؟ َقالَ : َقالَ " نََعْم : " َهْل َكاَن ِمْن َشْيٍء ؟ فََقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: َجْهٍل، َفَجاَء َحتَّى َجلََس إِلَْيِه، فََقاَل َلهُ َكاْلُمْستَْهِزئِ 

بُهُ، : َقالَ " َنَعْم : " ثُمَّ أَْصَبْحَت بَْيَن َظْهَرانَْيَنا ؟ َقالَ : َقالَ " إَِلى بَْيِت اْلَمْقِدِس ؟ : " إِلَى أَْيَن ؟ قَالَ : َقالَ  َمَخاَفةَ أَْن َيْجَحدَهُ َفَلْم يُِر أَنَّهُ يَُكذِّ
ثُُهْم َما َحدَّثْتَِني ؟ فََقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: اْلَحِديَث إِْن دََعا قَْوَمهُ إِلَْيِه، َقالَ  َهيَّا َمْعَشَر بَِني َكْعِب ْبِن لَُؤّيٍ : فََقالَ " . َنَعْم : " أََرأَْيَت إِْن دََعْوُت قَْوَمَك تَُحدِّ

ْث قَْوَمَك بَِما َحدَّثْتَِني : َضْت إِلَْيِه اْلَمَجاِلُس، َوَجاُءوا َحتَّى َجلَُسوا إِلَْيِهَما، َقالَ َفاْنتََف : َحتَّى َقالَ  : إِّنِي أُْسِرَي ِبي اللَّْيَلةَ، َقالُوا: " فََقاَل ملسو هيلع هللا ىلص. َحدِّ

فَِمْن بَْيِن ُمَصّفٍِق، َوِمْن بَْيِن َواِضعٍ َيدَهُ َعَلى : َقالَ " َنَعْم : " َقالَ " بَْيَن َظْهَرانَْيَنا ؟  ثُمَّ أَْصَبْحتَ : إَِلى بَْيِت اْلَمْقِدِس، َقالُوا: إَِلى أَْيَن ؟ َقالَ 
ًبا ِللَكِذِب َزَعَم َقالُوا : ِلَك اْلَبَلِد، َوَرأَى اْلَمْسِجدَ، فََقاَل ملسو هيلع هللا ىلصَوَهْل تَْستَِطيُع أَْن تَْنعََت لََنا اْلَمْسِجدَ ؟ َوِفي اْلقَْوِم َمْن َقدْ َساَفَر إَِلى ذَ : َرأِْسِه، ُمتََعّجِ

َفِجيَء ِباْلَمْسِجِد َوأََنا أَْنُظُر َحتَّى ُوِضَع دُوَن دَاِر ِعقَاٍل أَْو : " ، َقالَ "َفذََهْبُت أَْنعَُت، فََما ِزْلُت أَْنَعُت َحتَّى اْلتَبََس َعَليَّ بَْعُض النَّْعِت " 
ِ لََقدْ أََصاَب : فََقاَل اْلقَْومُ : " َقالَ " َوَكاَن َمَع َهذَا نَْعٌت َلْم أَْحفَْظهُ : " ، َقالَ "عَتُّهُ، َوأََنا أَْنُظُر إِلَْيِه ُعقَْيٍل فََن َّaا النَّْعُت فََو ا    ))"أَمَّ

 .رضي هللا عنهرواه مسلم ىف صحيحه عن عبد هللا  ١١



 ِمْن ِإْســَراِء اْلنَِّيبِّ اَألِمنيِ  َعطَـاُء اْلصَّـاِدِقنيَ فضيلة الشيخ فوزي حممد أبوزيد                             

- ١٠-١١هـ الموافق ١٤٢٢رجب  ٢٤يوم الخميس حتفال بليلة اإلسراء والمعراج بمسجد األنوار القدسية بالمهندسين اال    ١١

٢٠٠١ 

وكان اللوح احملفوظ ينزل منه القـرآن مبـا  حىت الذين طابوا وغابوا، -م أصحابه علَّ  صلى هللا عليه وسلم واحلبيب
ِإن هللا تـََعـاىل َجَعـل احلـقَّ ( :صـلى هللا عليـه وسـلم ان القرآن ينزل مبا يقول عمـر وقـد قـال فيـهفقد ك يقولون ومبا ينطقون،

   .١٢)على ِلساِن ُعمر وقـَْلِبه
، صــلى هللا عليــه وســلمأمجعــوا إىلَّ أصــحاب رســول هللا ( :كمــا روت كتــب الســري واملناقــب  ومــع ذلــك كــان يقــول

احلمــد <، أين كنــت أرعــى غنمــاً ألهلــي علــى قــراريط : املنــرب، ويقــولفينــادون، ويعتلــي عمــر  ،ونــادوا الصــالة جامعــة
مل : وأصـبحت اليـوم أدعـى عمـر أمـري املـؤمنني، مث نـزل، فقــالوا ،دعى عمـرياً وكنت أُ  –وقراريط يعين مالليم  -قليلة 

هـؤالء . )هـا حقيقتهـافـأردت أن أضـعها، وأعّرِف ،ثتين أين أصـبحت شـيئاً إن نفسـي حـدَّ : مجعتنا يا أمري املؤمنني؟، قال
فعندما شعر أنه ال أحـد فوقـه  ،صلى هللا عليه وسـلم ال والوصالـد أهل الكممهم سيِّ الذي علَّ  هم الرجال أهل الكمال،

  .وكيف أصبحت؟ م نفسه أين كانت؟علِ أن يُ  أحبَّ  غري هللا،
فبعــد  منــا هــذا املشــهد؛علَّ  وأرضــاه، رضــي هللا عنــه فاإلمــام أبــو العــزائم ن؛و وعلــى ذلــك كــان وال يــزال الصــاحل

  :ة عاد ليقولوبعد أن وصف كل املشاهد العليَّ  وقربه من حبيب هللا ومصطفاه، ومعراجه، هئإسرا
  لِّي كُ ِيف ي وَ سِ فْ  نَـ ِيف  يءَ ال شَ  تُ رْ صِ فَ     يءَ ال شَ  تُ نْ  كُ ّينِ ي أَ سِ فْ نَـ  تُ مْ لِ عَ 
  ِيل وْ حَ  هِ ي بِ ادِ ـــــــــــــدَ مْ إِ ي وَ ـــودِ ــجُ وُ  هِ بِ     ـــــــــــــوداً جُ وْ اآلن مَ  رتُ صِ  زَّهَ نَـ تَـ  هِ بِ 
  لِ يْ نَـ  البِ  ايَ لْ العَ  هُ تَ ـــــــــــــــــــــورَ صُ  رتُ صِ فَ     لينهللاُ مجَّ  مٌ ــــــــــــــــــــــدَ عَ ؟ انَ أَ  نْ مَ وَ 
 أو ميلكــون بعــض أو بعــض املكاشــفات، واملنامــات، يــاومعهــم بعــض الرؤ  - هــم يف البدايــة نْ ولــذلك فــإن َمــ

  !!وذلك ألwم يرون أنفسهم حوهلم اجلموع الغفرية؛ قد يلتفُّ  أو بعض اإلهلامات، عات،التطلُّ 
ومـع  ،وتسـخر منـه فـإن النـاس أحيانـاً قـد تسـتهزأ بـه، ةوأصـبح وارثـاً خلـري الربيـَّ أما مـن وصـل ملقـام العبوديـة،

فرمبـا يرتكـون األدب  !!املريـدين رُّ ـيغـ .ويضـرُّ  وهـذا مـا يغـرُّ  ،وال يعرفه إال مـن عرَّفـه هللا بـه ،ذلك ال تتحرك منه شعرة
  ).األدب، ولو رقيت ألعلى الرتبحافظ على ( :ولذلك فإwم قالوا، عزَّ وجلَّ  العاملني فيغضب من أجله ربُّ  معه

وصــدق  وأن يتفضــل علينــا بــاألخالق الربانيــة، أن يرزقنــا حقيقــة اإلســراء وأنــوار املعــراج، عــزَّ وجــلَّ  نســأل هللا
وال يشـغلنا عـن حضـرته طرفـة  وجيعل أنفاسنا كلهـا يف رضـاه، وصفاء النوايا بالكلية للحضرة اإلهلية، ائم القلبية،العز 

وال ننقطــع عــن مــدد جــوده وفضــله  مشــاهدين وبنــوره أبــداً متصــلني، ئمــاً حــىت نكــون حلضــرته دا عــني خبلــق أو كــون،
  .طرفة عني وال أقل

  األكرمني  ن وأكرموصلى هللا على سيدنا حممد أجود األجودي
  وعلى آله وصحبه أمجعني

*********  
 

                                                 
١٢

 .ما بن عمر رضي هللا عنهمسند اإلمام أمحد وسنن الرتمذي عن عبد هللا 


