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  لرحيما  بسم هللا الرمحن

ــا ،وقــذف ىف قلوبنــا النــور ،ويســر األمــور ،ملــن شــرح الصــدور محــداً  ومــوال$ وســيد$  إهلن
سـيد$ دمحم اهلـادى 56  ،ر وسـرورحبـو وسر كـل  ،والصالة والسالم على نور النور. العزيز الغفور

أمـا (.أمجعـني آمـني 56وعلينـا معـم  ،وأله وصحبه وكل من سار على دربـه ومتسـك >ـداه ،إىل هللا
  )بعد

  فيا إخواىن وM أحباىب 6رك هللا عز وجل فيكم أمجعني

 ،وأن الروح إذا خرجت من اإلنسان فارق احلياة ،احلياة وح سرS حنن مجيعا نعرف أن الرُّ 
 اً أمر تبني  - Mت القريبة منهاأيضًا اآلو  ،هايلإ انعتمسا الىتمثل  –آMت ىف القرآن هناك لكن 

 )يـُنـَزُِّل اْلَمَالِئَكَة 6ِلرُّوِح ِمْن َأْمرِِه َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدهِ : (اآلية الىت مسعناها اليوم !! اً خر آ
يـُْلِقي الرُّوَح ِمْن َأْمرِِه َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه لِيُـْنِذَر يـَْوَم  (:وهناك آية أخرى )النحل -٢(

  ).غافر -١٥( )التََّالقِ 

هى  وما !!إذا كانت الروح سر احلياة ؟واملالئكة ينزلون >ا اهلنز ه الروح الىت سيهذ ما
اإلنسانية الىت >ا تتحقق حياة  وحُ الرُّ  ...؟وليس على الكل ،سيلقيها على من يشاء ىتالروح ال
هذه هى الروح  ،ويسمع ويبصر ويعمل ىف األكوان ،و>ا يستطيع أن ميشى ويتحرك ،اإلنسان

ال  - �مر هللا -وحتريك األجهزة ،ري األعضاءيوهذه دورها تس ،نساناإل مجيع بىن املشرتكة ىف
ال أستطيع  ،أبداً  !!أ$ ؟يعىن جهاز التنفس من الذى حيركه .غىن لإلنسان عنها ىف هذه احلياة

 ةاملعد .�مر من يقول للشئ كن فيكون -لكن الذى حيركه ويشغله الروح  ،أن أقوم بتشغيله
ل الغذاء إىل كل ذرة من ذرات يصإىل أن  ،تهضمهلنزميات عليه وتفرز اإل ،الطعامالىت �ضم 

 .�مر هللا عز وجل -الروح  ة؟من الذى حيرك املعد ،ها الغذاء املناسب هلايلإصل ي ،اجلسم
  .نسو الروح اإلنسانية الىت هى مشرتكة بني مجيع اإل، أتسمى الروح اآلدمية

ينزل >ا  - هذه خصوصية ألهل اإلميان - اإلميانية وحُ الرُّ مسها ا�نية  وحٌ لكن هناك رُ  
ويفقهوا  ،>ا أمساء هللا وصفات هللا اويعرفو  ،ليعرفوا >ا توحيد هللا ،هللا املالئكة على أهل اإلميان
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لقاها أإذا  ،وهناك روح أخرى إمسها الروح النورانية .ىل رسول هللاإويتشوقوا >ا  ،>ا كتاب هللا
   !!هى عليه ماعلى فريى احلقائق  ،بد صار كله بصائرهللا على ع

  حَ �َ رْ او  رَّ ـالسِّ  لَ $َ ى        وَ لَ جْ املَ  دَ اهَ شَ  نْ  مَ َىن فَـ 
  احَ وَ رْ أَ  احَ بَ أى األشْ رَ         نْ مَ   قِ ائـقَ حلَ  6ِ ىنَّ وغَ 

ال يراه وال  ،وهذا مجال ،هذا كمال ؟كيف يراها  .يرى األسرار الىت حترك هذه األشباح
  .بفضل من الواىل املتعال عز وجل ،وقه إال أهل الوصاليتذ

كان   ،وهذه إذا نفحها هللا عز وجل ىف إنسان ،القدسية وحُ مسها الرُّ اوهناك روح أخرى  
وهذا ال  .مجيع األكوان ةحيطوفوق  ،هذا اإلنسان حبقائقه الباطنة فوق إدراك عامل الزمان

كل قامت  الىت >ا  ،وصفات املليك الفتاح لكنه يشهد أسرار أمساء ،يشهد أسرار األرواح
يرى نور أمساء هللا  )النور-٣٥() ا�َُّ نُوُر السََّمَواِت َواْألَْرضِ ( .األشياء �مر هللا عز وجل

يرى  - وفوق ذلك وحتت ذلك وبني ذلك ،ضر وصفاته سارية ىف عامل السموات وىف عامل األ
   .القدسية وحُ مسها الرُّ اوهذه  - 56

 تطلع ىف آفاق صنعها هللا عز وجل ،وإن شئت قلت مطالع للروح ،مقامات الروحهذه 
 ضاغر واأل ،بعد فنائهم عن األهواء ،هل األرواح ليتنعموا مبعية املليك الفتاح عز وجلىف أ

�ر الىت تتعلق >ا األجساد واآل ،واآلفات والشهوات الدنيوية ،والعلل والبواعث النفسانية
  .الطينية

وهلا اإلشارة ىف كتاب  ،يتفضل هللا >ا على عباد هللا ،كلها موجودة ىف كتاب هللا  األرواح 
  . )الصافات- ١٦٤( )َوَما ِمنَّا ِإالَّ َلُه َمَقاٌم َمْعُلومٌ  :(هللا عز وجل

وعلى حسب  ،كل واحد له مقام أقامه فيه احلق عز وجل على حسب استعداده
وعلى حسب ما كتبه هللا عز وجل ليكون  ،ادهوعلى حسب أصل سعادته ىف بدء إجي ،استمداه

فإن هللا عز وجل يرفع  -هل قربه ووداده هلذا اإلنسان أوعلى حسب نظرات  ،عليه ىف ميعاده
الىت ال حيصولنها 6لعبادات والزهادات ىف مالين  ،نظرات الصاحلني املريدين إىل أعلى املقاماتب
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من أراد ، فسجن األشباح لتخرج منك األرواح حير  أنرء امل حيتاج منولكن املوضوع  ،السنيني
وسجنها يكون شديد إذا   ،هذه املنازل ال بد له أن حيرك الروح وال يرتكها مسجونة ىف اجلسم

أو ىف  ،أو ىف مجع املال ،شهوات الفرج أو البطن ، ىفاىنده ىف الفاىن والمهِّ  كان اإلنسان كلَّ 
فالبد أن حيرك  ،شغل >ا 6لكلية عن اللذات الباقيةنوم ،شهوة من شهوات الدنيا الفانية

فيقول ىف هذا  ،ال بذكر هللا عز وجلإال يكون  ؟ما الذى حيركها .األرواح حىت خترج من السجن
  رضى هللا عنه وأرضاه  ثو غالكالم الشيخ أبو مدين ال

  ىل اللقاء    متايلت األشباح M جاهل املعىنإ اً قإذا اهتزت األرواح شو 
ما الذى جيعل اإلنسان ينتقض من ا¡لس ويذهب  ،ما �تز األرواح تتحرك األشباحعند  
نسان ال اإلما الذى جيعل . الروح ته6جلسم ؟ حرك ىتالروح ال تهاجلسم أم حرك هحرك ؟لبيت هللا

ما  ؟يسافر من هنا إىل زMرة هللا ىف بيت هللا احلرامأن كيفية   ىويريد � ،راحةاليذوق النوم وال 
ما الدافع . أم املعىن الذى فيه؟ ليس اجلسم وإمنا املعىن الذى حيرك اجلسملذى حركه اجلسم ا

أبداً، ماذا يفعل !! الذى جعلنا أن نرتك بالد$ وأوالد$ وبيوتنا وجئنا إىل هذا املكان؟ اجلسم
ىن الروحا اجلسم؟ إ¥ا الروح هى الىت تريد أن تتمتع 6لناس الروحانيني، وتنال نصيبها من الغذاء

حنن ىف لذة لو يعلم : ( رضى هللا عنهالذى جتد فيه اللذة والسعادة الىت يقول فيها اإلمام اجلنيد 
  ).امللوك ما حنن فيه حلاربو$ عليه 6لسيوف

هذه اللذة ليس هلا شبيه وال مثيل ىف عامل الناس، أل¥ا لذة روحانية، ونعيم ر6ىن 
أو يرتمجه القلب  ،وال يعرب عنه اللسان ،يع أن يصفهملكوتى، اإلنسان يذوقه ولكن ال يستط

  .واجلنان، ألنه نعيم من حضرة الرمحن عز وجل، وهو نعيم فوق األكوان
وهى الىت حتركىن إىل عامل الرُّوُح اإلميانية  .األشياء الروح الىت هى فينا هفالذى حيرك هذ

ودخلنا عامل املعاىن، وتنزهنا ىف رMض املعاىن، ولكن حنن حمجوبون 6ملباىن، فإذا انكشفت املباىن 
حملمدية، ة، وهى نفخة من يَّ انِ ورَ النُ  وحُ التهاىن ىف حال الغيبة عن املباىن، تكون هذه الرُّ  احلضرة ا

  �مل،  وال يصل إليها اإلنسان ،خصوصية ألهل النفوس الزكية، ال تنال بعمل
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صلى هللا د$ وموال$ رسول هللا وإمنا هى منزهة عن العلل، يناهلا اإلنسان 6لفضل من سي
))(. عليه وسلم منة من فضله وليس ، )احلجرات-١٧) (َبِل ا�َُّ َميُنُّ َعَلْيُكْم َأْن َهَداُكْم ِلْإلِميَانِ ))

  .عملب
حملمدية على أرجاء إنسان نورت أرجاؤه القصية، وصار كله  فإذا أشرقت مشس احلقيقة ا

 تلوح له العطية، وجيلس على موائد القرب الشهية، ويتناولظاهرًا و6طنًا ىف أنوار املعية، وهنا 
مث مين عليه مواله بنفخة قدسية . من احلضرة البهية كاسات الوصال، وأفضال الواحد املتعال

َناُه َوَجَعْلَنا َلُه نُورًا(: يصري >ا قائمًا 56 5، ويكون رجًال يقول فيه مواله ًتا فََأْحيَـيـْ  َأَوَمْن َكاَن َميـْ
  )األنعام -١٢٢( )َميِْشي ِبِه ِيف النَّاسِ 
، به يرى نور الصفات، عزوجلنور اإلميان، لكن هذا نور ذاتى، نور الرمحن .. معنا نور 

له 6مسه الغفور، فريى ىف  عزوجلفيتجلى هللا . ونور أمساء حضرة الذات، ىف مقام التجليات
له 6مسه  عزوجلمث يتجلى هللا . أنوارمن أسرار و  عزوجلرMض هذا االسم ما أودعه فيه هللا 

املصور، فريى املصور كيف يصور كل إنسان، وكل كائن، وكل ملك، وكل جان، من قبل القبل 
ويرى نور  ، عزوجلألنه يرى بنور الرمحن  إىل أن ينتهى الزمان واملكان، إىل حيث ال حيث،

مبختلف اللغات، وجبميع البديع، ويرى نور السميع، فيسمع بسر السميع تسبيح الكائنات 
األصوات، وال يسمع ذلك إال إذا كان ىف هذه املشاهد العالية الراقية مشاهد حضرة السميع 

  )اإلسراء -١) ( ِإنَّه ُهَو السَِّميُع اْلَبِصريُ ( ،عزوجل
اإلنسان ىف مشاهد األمساء والصفات حىت تنمحى األمساء والصفات ىف حضرة فيعيش 

وهذا كمال العبيد . تيًا ينظر 56 5، ىف غيبة عن نفسه وحظه وهواهالذات، فيكون فردًا ذا
  .ملسو هيلع هللا ىلصالذى كان عليه حال النىب الفريد 

، وأن توالعطاءاأن يكملنا >ذه اهلبات، وأن يفتح لنا كنوز هذه   عزوجلنسأل هللا 
رد هذه التنزالت وصلى هللا جيعلنا من أهل هذه التجليات واملشاهدات، وأن يذيقنا مجيعًا لذة ب

  .على سيد$ دمحم وعلى آله وصحبه وسلم
********************************************    


