
ٔقصخ ، ٔ قصّ يعزفخ هللا، ْٙ قصخ انٕصٕل إنٗ هللا: قصخ اإلسزاء ٔانًعزاج

ْٔٙ قصخ انخزٔج يٍ ، إشزاق األَٕار ٔظٕٓر األسزار ثقهت ارصم ثُٕر هللا

نٛس يٍ ثالدْى أٔ  -ٔأٚضبَ قصخ انًسبفزٍٚ انذٍٚ ٚسبفزٌٔ ، انظهًبد إنٙ انُٕر

إنٗ ؛ ٔإْٔائٓى ٔشٕٓارٓى ٔحظٕظٓى ٔ نكٍ ٚسبفزٌٔ يٍ أَفسٓى  -رٓى بيحبفظ

 رضٙ هللا عُّ: فكأَٓى ٚقٕنٌٕ يب قبنّ اإليبو أثٕ انعزائى،  رثٓى عز ٔجم

  يُٗ  أسبفز  ال  يٍ  كَٕٙ  انذاَٙيُٗ  أسبفز  ال  يٍ  كَٕٙ  انذاَٙ

  أفزدد  رثٙ ال  حٍٕر  ٔ ٔنذاٌأفزدد  رثٙ ال  حٍٕر  ٔ ٔنذاٌ

ٔكٛف ؟، فبنسفز انحقٛقٙ إنٗ هللا كٛف ٚجذأ، ٔنٛس يًٍ حٕنٙ أ٘ أسبفز يٍ َفسٙ

 ٔرجهٛبرّ؟؟، ٔإَٔارِ؟، ٔيب يكبشفبرّ؟، ُٚزٓٙ

كم ْذا : ثم إٌ شئذ قهذ ، كم ْذا يٕجٕد فٙ قصخ اإلسزاء ٔ انًعزاج

 : عز ٔجميٕجٕد فٙ آٚخ ٔاحذح يٍ كزبة هللا 

ْسِجِذ  ًَ ٍَ اْن ْٛالً يِّ ِِ نَ ٌَ انَِّذ٘ أَْسَزٖ ثَِعْجِذ ْسِجِذ األَْقَصٗ انَِّذ٘ ثَبَرْكَُب }ُسْجَحب ًَ اْنَحَزاِو إِنَٗ اْن

ُٛع انجَِصُٛز {اإلسزاء ًِ َٕ انسَّ ُْ ُ ٍْ آَٚبرَُِب إََِّّ نَُّ نُُِِزَُّٚ ِي ْٕ  1َح

 يٍ ثذاٚخ انقصخ إنٙ َٓبٚزٓب، كم شئ يٕجٕد فٙ ْذِ اٜٚخ

ولكنو يقظ لمطالب ، موالهعن الواجب عليو نحو  -في بداية شأنو  -فاإلنسان منا يكون نائماَ 
إال مطلب ، اوالروح ليس لها مطلب من  ؛ عن المطلب العالي للروح ا  نائم، وشهواتو، جسمو ونفسو

بل   ا  ـدوران الو ، ا  ـلف   الو ، شرباَ  الو ، فهي ال تريد أكلَ عز وجل. ا بمبدعها ومنشئها ـأن تصله: واحد
وفي . ان عز وجلـان المن  ـة الحن  ضوان في معي  أن تحظي بالفضل و الر د : واح كل ما تريده مطلب  

 :رضي اهلل عنوذلك يقول اإلمام أبو العزائم 
  منازل  أنسها  بعد   البيانمنازل  أنسها  بعد   البيان  تحنُّ الروح للعليا و تهوىتحنُّ الروح للعليا و تهوى

  ق حجب أعراض الكيانق حجب أعراض الكيانتمز  تمز    وعند شرابها للراح صرفاوعند شرابها للراح صرفا

وال تحن ، المكاشفاتو  والفتوحات األسرارو  واألذكار للمطالب العليا من األنوار فالروح تحن  
ألنها منبع ، أو أي شئ يتصل بكمال اهلل، إال لجمال اهلل فهي ال تحن  ، نكاح الو  شرب الألكل و 

 ترسلك إلي ما يشابهها.، كن النفس ألن صفتها النقص دائماَ ل .الكماالت فيك
، ورسول اإللهام ىذا ملك ،يرسل اهلل رسول اإللهام، ما يتحقق مطلوب الروح ويأذن اهلل بالفتوحفل

ولما يأذن اهلل  .ويوسوس لو ن لوي  ز ي ومعو شيطان   ويلهمو هوويوج   دهـفكل شخص معو ملك يرش
حجرتو في ، سواء كان محجوراَ عليو من النفس، قد يكون نائماَ في أودية الدنيا :بالقرب للعبد



مأنينة وراحة و نائماَ في الطأ، فهذا يكون مثل النائم في السجن، الملذات والشهوات والحظوظ
ويقول ، فيأتي ملك اإللهام ويوقظو، طالب اهللونسى اآلخرة ومطالب الروح وم، البال ونعيم الدنيا

، ت لك الغنائم اإللهية من اإلسراءئي  فقد ى  ، أو رقدة الجهالة، من نومة الغفلة قم يا نائم : لو
 والملطفات. والمكاشفات والفتوحات

 الجزء األوللتكملة باقي الموضوع اقرأ كتاب إشراقات اإلسراء 
 لفضيلة الشيخ فوزي محمد أبو زيد

 
 

 

 


