
𑐀𑐀𑐀  الصحابة وكرامات وأحوال الصالحین 𑐀𑐀𑐀 

 السما بھ قواروي قوم على یلوح *** محمد نور الح إن عجب وال

 صلى هللا رسول أصحاب بین موجودة تكن لم ... الصالحین لفظة
 . وسلم علیھ هللا

 أحوالھم ألن الفریة علیھم أكبر قد یكون الكالم ھذا یقول والذي
 وفى األحادیث كتب في ومسجلة وموجودة النبوة عین من كانت

 ھذه ألن !! باالً  لھا یلقون وال علیھا یمرون الناس لكن السیر، كتب
 ..!! عادى يءكش كثرتھا من كانت األحوال

 رئیس أو المأمور منزل كان بلدنا الكھرباء تدخل أن قبل فمثالً 
 ألیس البلد في ممیزة عالمة یعتبر كان النور فیھ الذي المدینة مجلس

 فالصحابة طبیعیاً، شیئاً  أصبح الكل النور عم عندما ولكن كذلك؟
 األحوال ھذه عنده الكل ألن تشغلھم تكن لم كثرتھا من األحوال ھذه

 بھذه متمتعات أیضاً  كن نساؤھم حتى األحوال بھذه متمتع والكل
 والنساء الرجال فقط، الرجال ولیس األحوال

)] التحریم 5 )[َساِئَحاتٍ  َعاِبَداتٍ  َتاِئَباتٍ  َقاِنَتاتٍ  ُمْؤِمَناتٍ (

 بالملكوت الذي ترى تسوح والتي نسائھم أوصاف كانت ھذه
. األعلى

 اإللھام

 بل إلھاماتھم فى یأتون كانوا أنھم إلى األمر بھم وصل قد فالصحابة
. وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول یقرھا بتشریعات منامھم وفى



 منھم كبیر عدد سمعھ بل فقط واحد یسمعھ لم اآلذان تحفظون وكلكم
 رسول إلى ذاھباً  أصبح والكل اآلذان ألفاظ وحفظ اآلذان سمع والكل

 !! الصالة آذان الیوم سمعت إننى لھ لیقول وسلم علیھ هللا صلى هللا

 هللا صلى هللا رسول سیدنا سمعھ قد اآلذان فھذا استمعوه؟ أین من
 المنتھى سدرة تخطى بعدما والمعراج اإلسراء لیلة في وسلم علیھ

 الذي سمع المنتھى سدرة تخطى بعدما الملكوت، عالم في ولیس
 هللا، إال إلھ ال أن أشھد یقول یردد والذي أكبر، هللا أكبر هللا یقول
 یقولون والذین هللا، رسول محمداً  أن أشھد ویقولون یكملون والذین

 بعد ھذا سمع ... الفالح على حي یقولون والذین الصالة، على حى
 !!! المنتھى سدرة

 اآلذان؟ ھذا الصحابة سمع أین فمن

 ھذا یكون أن الجائز من: قائل یقول قد المنتھى، سدرة فوق من
. مناماً 

 الباطني السمع صفاء

 مع جالساً  وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول كان آخر مثال إلیكم
: تقول الِسَیر كتب صوتاً، وسمعوا جالسون نحن مثلما أصحابھ

 وسلم علیھ هللا صلى فقال - نزلت دانة أو یسقط يءش - شدیدة وجبة
 في ألقى حجر صوت ھذا: { قال نعم،: قالوا الوجبة؟ ھذه أسمعتم

 كیف معي انتبھوا } قعرھا إلى اآلن ووصل سنة سبعین من جھنم
 السمعي الصفاء ھذا ما جھنم؟ في ألقى الذي الحجر صوت سمعوا

 جھنم؟ في نزل الذي الحجر صوت سمع الذي

. ومسلم البخاري في وموجودة صحیحة الروایة وھذه



 فالن: قال ماذا؟ قالوا صراخ صوت سمعوا جالسین مازالوا وھم
 فعرفوا سنة سبعین وعمره منافقاً  كان الرجل وھذا مات قد الفالني

 وجل عز هللا لقول تطبیقاً  ھذا أن

ْركِ  ِفي اْلُمَناِفِقینَ  إِنَّ { ] النساء145 } [النَّارِ  ِمنَ  اْألَْسَفلِ  الدَّ

 حجر فالمنافق حجارة ھؤالء والحجارة، الناس ووقودھا النار ینزلوا
 :)قرآنھ فى ھذا قال وربنا وخشب

ُھمْ  لَِقْولِِھمْ  َتْسَمعْ  َیقُولُوا وإن أَْجَساُمُھمْ  ُتْعِجُبكَ  َرأَْیَتُھمْ  وإَذا(   ُخُشبٌ  َكأَنَّ
َدةٌ  َسنَّ  )] المنافقون 4[   }مُّ

 ألن: قال خشب؟ بأنھم هللا وصفھم لماذا: الصالحین أحد سألوا وقد
 فلو إیمان، حرارة عندھم لیس وھؤالء للحرارة عازل الخشب

 یسلم العدنان النبي طلعة یري عندما اإلیمان حرارة من يءش عندھم
 كان الذي من الحالة ھذه الفور، على وسلم علیھ هللا صلى ہلل

 سامعین كانوا الجالسین الصحابة كل یسمعھا؟

. جھنم في نزل الذي الحجر لصوت 

 نجلس أن نحتاج إخواني یا األحوال ھذه بعض نذكر أن أجل ومن
 عن الواردة الروایات لكثرة  هللا شاء ما إلى المجلس ھذا في

 مسعود بن هللا عبد فسیدنا وسلم، علیھ هللا صلى هللا رسول أصحاب
 ) وجھھ في بعالمة الكذاب نعلم كنا: ( یقول وأرضاه عنھ هللا رضي
 ھذا لكن وجھھ؟ في بعالمة الكذاب یرى أن یستطیع أحد فینا ھل
 سیدنا بأنوار واكتحلت هللا بنور  استنارت قد القلوب ھذه أن یبین

 علیھا ینطبق أصبحت حتى وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول وموالنا
 ] البقرة273 )[ِبِسیَماُھمْ  َتْعِرفُُھم: ( هللا من هللا رسول سیدنا أخذ ما



 فى ما یعرفون الناس سیما یروا فحینما األمر، ھذا أخذوا ھم
 وموالنا سیدنا فیھ قال والذي هللا لھم أعطاه الذي  هللا بنور خفایاھم

: وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول

} وجل عز هللا بنور ینظر فإنھ المؤمن فراسة اتقوا{ 

 والترمذي أمامھ أبى حدیث من الطبراني أخرجھ

 السم شرب

 ذلك في فإمامھم فیھ یؤثر ولم السم شرب قد الصالحین أحد كان إذا
 من جماعة جاءه عندما وأرضاه عنھ هللا رضي الولید بن خالد

 سماً  وكان - السم ھذا تتجرع حتى لك نؤمن لن لھ وقالوا الكافرین
 الذى هللا بسم وقال بھ، ائتوني قال - الحال في یمت شربھ من قاتالً 
 السمیع وھو السماء في وال األرض في يءش اسمھ مع یضر ال

. یضره ولم الحال في وشربھ العلیم،

 الكمال أھل ومقامات األحوال منازالت

 األحوال أھل .... الكمال أھل ومقامات األحوال منازالت فھناك
 وھیئاتھم ذواتھم عن غیبة في ألنھم الكرامات أیدیھم على تظھر
 بالمشھدین ویتمتعون بالعینین ینظرون الكمل لكن حقائقھم، وعن
 یبطلون فال الحقیقة ألنوار والباطن الشریعة ألحكام الظاھر ولھم
  وسلم علیھ هللا صلى كان كما یتحركون بل باطناً  یكتمون وال ظاھراً 

 الباطن علیھم غلب الذین األحوال أھل ... آخر بمعنى یتحرك،
 الكمال أھل لكن مكة، في واألخرى ھنا قدمھ أحدھم یضع ھؤالء

 هللا صلى الرسول فعل مثلما التعب ویذوق ویتعب یركب أن البد



 المدینة فى قدمھ یضع أن مكة فى وھو بإمكانھ كان وقد وسلم، علیھ
 وال جمالً  یركب وال أیام ثالثة فیھ یمكث وال الغار في یختبئ وال

 أرباب من كان لو الكمال، أھل حال ھو ھذا لكن سراقھ یتبعھ
 جاءوا عندما السالم علیھ عیسى سیدنا فعل مثلما فعل كان األحوال
 الكمال لكن وتركھم، تلمیذه على ووضعھ شبھھ أخذ علیھ لیقبضوا

. وسلم علیھ هللا صلى هللا لرسول كان

 علیھ هللا صلى هللا رسول نھج على سائرون األولیاء كمل فلذلك
 یشعرون، ال وھم فیتصرفون یدرون ال األحوال أھل لكن وسلم،

 یكون عرفوا وإذا كاذباً  مدعیاً  أكون الحال ھذا في تابعتھم فإذا ولذلك
 إلى جاء كیف العاص بن عمرو فمثالً  وجل، عز هللا من بأمر

 أخذ البدوى أحمد سیدي لكن جاء، حتى سنین استغرق مصر؟
 أھل من ألنھ طنطا إلى مكة من خطوة عشرة إحدى في الطریق

 ابن سیدي لھ جاء عندما أنھ حتى لھم جائز يءش فكل األحوال،
! ھذا؟ كیف الھند، بالد في نفسھ فوجد بیده دفعھ وأغضبھ العید دقیق
 یرد أن یستطیع فال شیئاً  یملك ال حال إلى یصلون القوم ھؤالء ألن
 عز هللا یصرفھم الحالة ھذه ففي بیده أذى یدفع وال بلسانھ أحد على

 بالد في فیكون ھنا من رجالً  تدفع التي الید ھذه ما بقدرتھ، وجل
 كنت: { یقول الحالة ھذه فى وجل، عز هللا ید غیر توجد ال الھند؟

. ھو بل ھو یده لیست } بھا یبطش التي یده

 الذي الرجل المدینة منبر على من ترى التي العین ما ... آخر وضع
 هللا، عین لكنھا ال الشكل؟ بھذا عین البشر في أیوجد فارس؟ بالد في

 یعیشون ألنھم عادى أمر كانت لكنھا ظاھرة كانت الكرامات ھذه
. دوماً  فیھا



 الماء على المشي

 بن العالء سیدنا فإمامھم الماء على مشى األمة من أحد كان وإذا
 الصحابة من لیس أنھ مع - وأرضاه عنھ هللا رضي الحضرمي

 غیر الصحابة فى الكرامات أصحاب من وكثیر المشھورین
. مشھورین أو معروفین

 وأرسل البحرین لیفتح  وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول سیدنا أرسلھ
 السكرتیر الواقعة ھذه یحكى والذي الصحابة، من كتیبة معھ

 ھریرة أبو سیدنا  وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول لسیدنا الصحفي
 ثالث الحضرمي بن العالء من رأیت: یقول وأرضاه عنھ هللا رضي

. نبي ید على إال تظھر ال آیات

 والبحرین - البحرین نرید البحر ساحل إلى وصلنا عندما: األولى
 كیلو خمسین حوالي اآلن السعودیة في الدمام وبین وبینھا جزیرة

 المراكب معھم وأخذوا بالجزیرة تحصنوا فاألعداء البحر، فى متر
 یا حلیم یا عظیم یا علىّ  یا: العالء فقال! - إلیھم؟ یصلون فكیف

 هللا رسول سیدنا لھ أعطاه الذي األعظم هللا اسم ھذا وكان - كریم
 سیدنا لھ یعطیھ اسم صحابي لكل وكان - وسلم علیھ هللا صلى
 أرجلكم ضعوا: فقال - بھ الخاص االسم ذلك وكان  هللا رسول

 والخیل اإلبل ومعنا فمشینا: قال هللا، بركة على وسیروا الماء على
 وأصبح تجمد قد الماء أن ھذا معنى - بالماء اإلبل أخفاف تبتل ولم
 بل بشراً  لیسوا ھؤالء قالوا األمر ھذا األعداء رأى فعندما - ثلج لوح

. واستسلموا وسلموا المالئكة أو الجن من ھم



 نفذ عالء یا: فقلنا الطریق، في الماء ونفذ رجعنا ثم یقول: والثانیة
 كریم، یا حلیم یا عظیم یا على یا: وقال ؟تخبروني لم لمَ : فقال الماء،

 فمألتھ دلو معي كان فیقول وارتوا، فشربوا تنفجر ماء عین فوجدوا
 األخبار من یتحقق أن ویرید صحفي ھریرة أبو سیدنا - وتركتھ

 ألحضر أخرى مرة رجعت مسافة قطعنا بعدما فیقول - یرویھا التي
. الماء وال البئر أجد لم ولكن بالماء ملئ ھو كما الدلو فوجدت الدلو

 قبره على وعلَّمنا بدفنھ فقمنا مات الطریق في وھو یقول: والثالثة
 أي مأسدة المكان ھذا إن فقالوا األعراب بعض قابلنا مشینا وبعدما

 صاحبھم وفاة بنبأ األعراب ھؤالء أعلم الذي من انتبھوا - أسود بھ
 صاحبكم وخذوا المكان ھذا إلى ارجعوا لھم قالوا حتى ودفنھ

! آخر مكان فى وادفنوه معكم واحملوه

 النوبة أھل

 فى وردیات لھم وجل عز هللا جعل الذین الروحانیون ھم فھؤالء
 موجودین جنود یوجد اإلنسان، بني من الروحانیین لیرشدوا األكوان

 خاصة، حاالت وفى وجل عز هللا من القرب أھل إال أحد یراھم ال
: وسلم علیھ هللا صلى قال الجنود، ھذه على دلیالً  نرید

 عز ہلل فإن احبسوا هللا عباد یا فلیقل البادیة في بعیره منھ تفلت من{ 
 2 }أھلھا إلى ویردونھا یحبسونھا عباداً  وجل

. ومكان زمان كل فى موجودون العباد وھؤالء

 الطریق، ھو ھذا ویقولون یأتون ونضل مكان في نمشى عندما وھم
 .. أعرف ال بعثھ؟ الذي من زاد، فیعطیني الزاد منى نفذ أو



 عرفھ الذي من المبلغ ھذا خذ یقول المال منى ونفذ بلد أي في أو
 في هللا عباد رعایة یتولون الذین هللا عباد ھم فھؤالء حاجة؟ في أنني
 مكان، وال زمان منھم یخلو وال موجودون فھم ومكان، زمان كل

 أحبابھم یكرمون فھم فیھم نصیب لھ لیس والمرتاب الشاك لكن
. وإخوانھم

 القبر فوجدنا وحفرنا القبر شاھد إلى وذھبنا الرجل إلى رجعنا فیقول
. إلیھ رفعھ قد وجل عز هللا أن فعلمنا ھو نجده ولم

 وقتھا غیر في الفاكھة إحضار

 موعده غیر يء فيبالش یأتون كیف الصالحین أن من یعجب فالذي
 خباب إمامھم فھؤالء ... بلدھا غیر في أو أوانھا غیر في الفاكھة أو

 المنزل صاحبة علیھ ودخلت السجن فى كان عندما األرت بن
. واحدة عنب حبة كلھا بمكة یكن ولم عنب عنقود معھ ووجدت

 الحیوانات تسخیر

 ویقول الحیوانات وخضوع الحیوانات مع الكالم یرى أن یرید الذي
 أذنھ من األسد یمسك من فمنھم الحیوانات؟ الصالحون ُیخضع كیف
 أصحاب من األحوال فھذه یرید كما معھ ویمشى الذئب یمسك أو

 هللا صلى هللا رسول أرسل فعندما ، وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول
 كلھم الناس ووجد الیمن بالد إلى برسالة سفینة سیدنا  وسلم علیھ

 وجائع، الطریق على ھائج األسد: قالوا بكم؟ ما: لھم فقال راجعین
 صحابي إني لھ وقال إلیھ وذھب تخافوا وال معي تعالوا لھم فقال

 صلى هللا رسول من رسالة ومعي  وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول
 كلمھ لكنھ! یفھمھ؟ أو الكالم ھذا یسمع األسد فھل ، وسلم علیھ هللا



 یعرفون ال فھم الظاھر، باللسان حولھ لمن وترجم الباطنھ بالحقیقة
 لھم فترجم الشفرات ھذه تلتقط التي السماعات معھم لیس ألنھم
 تنحى ثم ذیلھ األسد فھز الطریق عن تنحى: لھ وقال العربیة باللغة

. فوراً  الطریق عن

 السفینة وغرقت سفینة راكباً  وكان أیضاً  سفینة سیدنا أخرى ومرة
 ومشى الجزیرة دخل وعندما جزیرة إلى وصل حتى بلوح فتعلق

 حتى خلفھ فمشى بھ وتمسح لھ جاء بأسد فإذا الطریق عن تاه فیھا
 ظھره على األسد وربت راسیة سفینة فوجد الشاطئ إلى وصل

. أخرى مرة وعاد السالمة مع لھ یقول كأنما

 عجیبة أحوال وھناك الكتب، صحاح فى وموجودة أحوالھم ھي ھذه
 لم األحوال ھذه أن یقول فالذي حصرھا عن الوقت یضیق وغریبة

 لم فإن الكالم؟ بھذا أتى أین من هللا رسول أصحاب مع موجودة تكن
 من فمع  وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول أصحاب مع موجودة تكن

 إلى الحواریین أحد یرسل كان  السالم علیھ عیسى كان إذا! تكون
 بما الناس ینبئ الحواري ھذا فیذھب هللا أعطاه ما ویعطیھ بلدة

 عیسى ألن هللا نبإذ واألبرص األكمھ ویبرئ بیوتھم في یدخرون
 ما ؟ وسلم علیھ هللا صلى محمد بحواري بالكم فما ھذا أعطاه
 ولكن أحوال أصحاب كانوا فكلھم ھیئاتھم؟ وما حالھم؟ وما شكلھم؟

 كانت بل للنظر وملفتة واضحة أو ظاھرة تكن لم األحوال كثرة من
. عادى وشئ طبیعي وضع

 الصالحین ظھور أسباب



 والناس لقلتھم یظھر منھم الواحد كان الصالحون جاء وعندما
 منھم الواحد فكان الجھل، فى نائمون والناس الدنیا فى نائمون
 الرجل وھذا، ھذا بین الفرق ھو ھذا آخر أحد وجود لعدم ظاھراً 
 فیثنون حالھم قدر على أناس حولھ من والذین مدة كل یظھر الصالح

 المنوال ھذا على جمیعھم كانوا ھؤالء لكن غیره، یوجد ال ألنھ علیھ
 هللا یجریھا كان األحوال آالف لحظة وكل المنھاج ھذا على وكلھم

 بنات أو أوالداً  أو نساءً  أو رجاالً  كانوا سواء أیدیھم على وجل عز
 األحوال، ھذه أیدیھم على  وجل عز هللا یجرى جمیعھم كانوا صغار

. جداً  جداً  لكثرتھا ظاھرة تكن لم ھذا أجل من

 المحمدیة األمة فى العلیة األحوال بقاء

 أن إلى هللا كون فى موجودة ہلل الحمد إخواني یا األحوال ھذه لكن
 للحیاة نتیجة تكون األحوال ھذه ألن علیھا ومن األرض هللا یرث

 فى تعیش ناس فیوجد الناس، من كثیر فیھا یعیش التي الروحانیة
 دار لھم وھؤالء الشریعة بظاھر المتمسكون ھم اإلسالمیة الحیاة

 أحوال فى قدرھم على كانوا وإن هللا شاء إن ربھم عند السالم
. فقط بالظاھر متمسكون ألنھم  وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول

 في أرقى اإلیمانیة والحیاة اإلیمانیة، الحیاة معھم أناس ویوجد
 المعاني من يءش ففیھا اإلسالمیة، الحیاة عن الروحانیة المعاني

 الخشیة من يءوش الخشوع من جانب فیھا فیكون الظاھر مع القلبیة
 القلوب، أحوال تسمى وھذه الرھبة من ونصیب الرغبة من وقدر
 والسكنات الحركات ھو والظاھر بالظاھر، الصالة في أقف فأنا

 والوجد والخشیة واالنكسار الخشوع لھ والباطن والسجود والركوع
 تسمى وھذه وجل عز ہلل والوجھ القلب وإسالم والتوجھ والتواجد



 ھذه فى یعیشون الذین ھم اإلیمانیة الحیاة فأھل القلبیة، األحوال
. بأفئدتھم المعاني

 اإلسالمیة الحیاة

 أن ویعتقدون النبویة المظاھر في ھمھم كل اإلسالمیة الحیاة وأھل
 وتسریحھا وتربیتھا اللحیة في كلھ فھمھم ، يءكل ش ھذه أھل

 لكنھا مطلوبة األشیاء ھذه وكل والسواك والجلباب وشكلھا والعدبة
 أنھم ننكره ما لكن األشیاء ھذه علیھم ننكر ال فإنا شئ، كل لیست

 لكنھ! الكالم؟ ھذا قال الذي من األمر، كل األشیاء ھذه إن یقولون
 من األشیاء وھذه فقط إسالم یقل ولم إیمان ویوجد إسالم یوجد قال
 مثل یلبس أن یرید فالذي أیضاً؟ كلھا علیھا یثبت أن یستطیع منا

 أحمر جلباباً  یلبس أحیاناً  كان فقد وسلم، علیھ هللا صلى النبي حضرة
 اختلفوا الطرق أرباب أن حتى صفراء ومرة خضراء أخرى ومرة
 یلبس كان النبي أن: قال يالرفاع أحمد سیدي لماذا؟ العمامة فى

 ألن حمراء عمامة لبس يالبدو أحمد وسیدي فلبسھا، سوداء عمامة
 أفعل؟ ماذا فأنا وھكذا، صفراء وغیره خضراء وغیره لبسھا، النبي

 كل وألبس عمامات خمس أو أربع أحضر أو واحدة عمامة ألبس
 ال األلوان، جمیع وفیھا واحدة عمامة أجعلھا أو أسبوع واحدة

! أستطیع

 لھم یقول ومرة رقع وفیھ جلباباً  یلبس كان فمرة المالبس وكذلك
 األمر آخر في وھذا الوفود بھا أقابل حتى الثمن غالى جلباباً  أرید

 فى اآلن یوجد ال وربما جمالً  وعشرون سبع ثمنھا حلة لھ فاشتروا
 الجمل ثمن فى وعشرون سبع أي الثمن، بھذا بدلة الحدیث العالم



 اشتراھا لكن! الثمن؟ بھذا بدلة الزمن ھذا في یوجد ھل آالف، أربع
. الوفود بھا لیقابل وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول

 طلبھا لو األحوال فھذه ھذه أو ھذه أو ھذا فى ماذا؟ في سأقلده فأنا
 ألنھ یناسبھ، ما یأخذ منا واحد كل لكن كثرتھا من یتوه تجعلھ المرء
 یالئم ما یأخذ واحد فكل المشارب جمیع فینا ألننا الحلل جمیع لبس

 صلى هللا رسول من وكلھ ذوقھ یالئم وما مذھبھ یالئم وما مشربھ
 عند من ھذه یقول الذي المخطئ مخطئ؟ فیھم من وسلم، علیھ هللا

 من الكل ألن المخطئ أنت ال لھ نقول خطأ، والباقي هللا رسول
 لھ نقول فقط الحمراء العمامة إال یلبس لم إنھ قال فلو  هللا رسول

 اسمھ وھذا والثالثة والثانیة والصفراء السمراء فھناك مخطئ أنت
. اإلسالم

 اإلیمانیة الحیاة

 اثنین رأى عندما قلبیة، أحوال واإلیمان اإلیمان منھ األعلى لكن
 فقال والجمال والجاه الغنى سیما علیھ أحدھما بعضھما خلف یمشون

 ھذا؟ في رأیكم ما لھم

 شفع وإن لھ ینصت أن تكلم وإن ُینكح أن خطب إن حرى ھذا قالوا
 بداخلھ لكن لھا یرثى وحالتھ مھلھالً  جلباباً  یلبس واآلخر یشفع، أن

 خطب إن حرى ھذا قالوا ھذا؟ فى رأیكم ما لھم فقال وتقوى خشوع
 ھذا: لھم فقال یشفع، ال شفع وإذا لھ ینصت أال تكلم وإن ینكح أال

. ھذا مثل من األرض ملء من خیر

 جرعاً  عبده ساق حلة قلت  *** البسھ أنت ماذا العید غداً  قالوا



 والجمعا األعیاد ربھ یرى قلب *** بینھما ثوبان ھما وصبر فقر

 ماذا القرب، أنوار من شیئاً  یرى ال لكن بدلة خمسین یلبس فالذي
 ھو ھذا الحجاب، عنھ مكشوف ولكن المرقعات یلبس والذي معھ؟
 ألن لماذا؟ ھذا مثل األرض ملء من أفضل ھذا لھم فقال ... المھم

. بالقلوب كلھا العبرة

 أحاسیس لھم اإلیمانیة الحیاة وأصحاب اإلیمانیة، الحیاة اسمھا ھذه
 والذي صدرك في یدور بالذي أحدھم فیحس بھا، یحسون روحانیة

 یدور بالذي ویحس لسانك بھ ینطق أن یرید بالذي ویحس قلبك فى
 ویصدق بكذا حاسس أنا ویقول إحساسى وفكرك، ذھنك فى

 ذلك؟ لھم أین من اإلحساس،

قُوا إِنْ (  ] األنفال 29 [)فُْرَقاًنا َلُكمْ  َیْجَعلْ  هللاََّ  َتتَّ

. الفرقان معھ ألن أي

 اإلحسانیة المعاني

 حیاة وھذه اإلحسانیة الحیاة اسمھا الحیاة ھذه من األكمل الحیاة
 ھذا لكن فقط یحس الذي غیر وھو دوماً، یرى فصاحبھا شھودیة

 كشف لو: { فقال طالب أبى بن على اإلمام عنھ عبر ما وھذا یرى
 وكشف حقیقتھ، على شئ كل یرى فھو } یقیناً  ازددت ما الحجاب
 مما أكثر یرى ال العزرائیلیة الموتة مات أنھ لو ھنا یقصد الحجاب

: الجسم ذلك ھو الحجاب ألن الدنیویة الحیاة في رآه

 )] ق 22 ) [َحِدیدٌ  اْلَیْومَ  َفَبَصُركَ  ِغَطاءكَ  َعنكَ  َفَكَشْفَنا( 



 من العطاء لھ ظھر الغطاء عنھ انكشف فمن الجسم ھذا ھو فالغطاء
 مثل رأى؟ مما أكثر یرى ماذا مات لو فحتى وجل، عز هللا فضل
 بجسمھ یقابلھ ولم وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول یر لم الذي الرجل

 یسلم ولم یره ولم المدینة یدخل لم وھو زمانھ فى موجوداً  وكان
 الیمن أھل من رجل القرني أویس بعدى سیأتي: { لھم وقال علیھ
 لكم وجل عز هللا یدعو أن وسلوه خیراً  بھ فاستوصوا لقیتموه فإذا

 رواه ابن  } .بأمھ بره إلىّ  المجئ من ومنعھ یرني ولم بى آمن
 ،السماك عن أبى أمامھ 

 ھذا مثل یكون كیف: قالوا حالھ وشاھدوا جاء عندما الرجل ھذا لكن
 عن سألھم علیھ تعرفوا عندما ألنھ ئش كل رأى إنھ یشاھد؟ لم

 نعم،: قالوا رأیتموه؟ ھل: لھم وقال وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول
 وطولھ ومالمحھ شكلھ یصف وظل على بسیدنا فجاءوا صفوه: قال

 إلى فذھبوا رآه؟ الذي فمن: قالوا تره، لم إنك لھ فقال وعرضھ،
: فقالت وأخبروھا عائشة السیدة

 اشتد وقد ریح یوم فى ثوباً  لھ أخیط كنت واحدة مرة رأیتھ أنا{ 
 المخیط سقط وقد وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول علىّ  فدخل الظالم

 ضوئھ على فالتقطت السماء إلى األرض من نوراً  فرأیتھ يید من
 (رواه النیسابورى في تاریخھ). } الخیط فیھ ووضعت المخیط

 عنھ تغب ولم الحقیقة ھذه رأى أبداً  یحضر لم الذي أن إلى فانتبھوا
 أویس ألمر بذكره كان هللا رسول أن یعرفنا وھذا دائماً، معھ وكان

 إني قال من على ویعترض أحد یأتي ال حتى البعید للمدى ینظر
 مكانھ وال زمانھ في یحضر لم وھو بكذا وأمرني هللا رسول رأیت

. أویس مع ذلك حدث ألنھ یره ولم



 على بھا لنرد وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول لنا بھا یأتي حجة فھذه
 ومعي عنى یغب لم هللا رسول أن یقولون الذین على یعترضون من

 ھذا لھم فنقول المقام، ھذا إلى یصلوا لم الصحابة إن ویقولون دوماً،
 وقد المقام بھذا حاز من ومنھم الصحابة عصر في موجوداً  كان
 باقیة األحوال ھذه وستظل وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول لنا أعطاه

. علیھا ومن األرض هللا یرث أن إلى

 النار تأثیر إبطال

 النار في یده الحداد سیدنا یدخل كیف وقالوا الناس جاء عندما
 هللا صلى النبي أیام ھذا حدث فقد بأذى، یصاب أن غیر من وتخرج

 أتشھد: لھ وقال الكذاب مسیلمة عند ذھب الذي فالرجل وسلم، علیھ
 فقال هللا؟ رسول أنى أتشھد لھ فقال نعم: قال هللا؟ رسول محمداً  أن
 ووضعھ النار فأوقد فیھا، وضعھ النار أوقد: لھ فقالوا أسمع، ال: لھ

 النار من خارجاً  رأوه وعندما فیھ تؤثر ولم النار أطفأت حتى فیھا
 فسیفتن عندك الرجل ھذا تركت لو مسیلمة أنصار قال معافى سلیماً 

 الخبر وكان المدینة، على الرجل فذھب فتركھ یذھب، فدعھ أتباعك
 بكر ألبى الخبر وصل وقد أحد، یقابلھ لم أنھ مع للمدینة وصل قد

 سیدنا فقام استقبالھ، فى فوجدھما اإللھي اإلرسال طریق عن وعمر
 ہلل الحمد  السالم علیھ إبراھیم بشبیھ مرحباً  لھ وقال واحتضنھ عمر
 وسلم علیھ هللا صلى محمد أصحاب في رأیت حتى یمتنى لم الذي

 مسلم أبو سیدنا وھو السالم علیھ إبراھیم سیدنا شبیھ ھو من
 رسول أصحاب خاصة من وكان وأرضاه عنھ هللا رضي الخوالنى

. وسلم علیھ هللا صلى هللا



 لكن المشھورین من یكونوا لم الكرامات ھذه علیھم ظھرت فالذین
 رسول أصحاب بین ومشھودة موجودة كانت والكرامات اآلیات ھذه

 ومن األرض هللا یرث أن إلى وممدودة وسلم علیھ هللا صلى هللا
. علیھا

: فیھم یقال وھم الحقائق ھذه یعیشون اإلحسانیة الحیاة فأھل

 الناظرون یراه ال ما ترى *** عیون لھا العارفین قلوب

 العالمین رب ملكوت إلى *** ریش بغیر تطیر وأجنحة

 

 اإلیقان أھل

. اإلیقانیة الحیاة واسمھا الحیاة ھذه من أكمل حیاة وھناك

 وحین، وقت كل في العالمین رب أنوار في یعیشون اإلیقان فأھل
 الخلق ذوات من وقربھم الفرش، من كقربھم العرش من قربھم

. الحق، مالئكة من كقربھم

 یخفى ال ھؤالء ألن الجنة زاد من كغذائھم الدنیا زاد من وأكلھم
 أو وبادیة ظاھرة أشیاء عنھم وجل عز هللا یمنع وال خافیة هللا عنھم

. أخرى حیاة فى فھؤالء الیقین، رتبة إلى وصلوا ألنھم خافیة

 الظاھرة الحقائق كل عن لھم وجل عز هللا یكشف الیقین فأھل
 !! دقیق بحساب إال یظھرونھا ال تمكنھم لشدة لكنھم والباطنة

 أیدیھم على تظھر األحوال أھل فھم اإلحسان أھل من قبلھم ومن
 وال أیدیھم على الكرامات تكثر ولذلك حساب غیر من الكرامات



 بعد إال الشئ یظھرون ال تمكنھم لشدة الیقین أھل لكن بشئ، یدرون
. دقیق حساب

 أیدیھم على تظھر مشھورین الغیر  هللا رسول أصحاب نجد ولذلك
 أیدیھما على ظھرت بكر أبو وسیدنا عمر سیدنا لكن كثیرة، كرامات

 فعلھم الكمال وأھل الیقین أھل ألنھم الضرورات بحكم بسیطة أشیاء
 فإنھم التمكین منازل إلى یصلوا لم الذین اآلخرین غیر ضرورات

. كثیرة كرامات وبسببھم أیدیھم على تجرى

 اآلیات ھذه من الكثیر بالجم ملیئة والطبقات السیر وكتب
. والكرامات

 


