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 فضيلة الشيخ / فوزى محمد أبو زيد 

 0245رجب  21موافق  22/5/2102اخلميس 

 ػ مقر احلاج عز الدين األسكندرية 
 (رسول اهلل إسراءمن نصيب العارفين ) 

 
 :بسم اهلل الرزتن الرحيم

 بجب اإلذلية حم  مه و غو مناه وكشف لو كل احلُ وبل   ،كـر حبيبو ومصطفاهأاحلمد هلل الذي 
 ُوصلًة بٌن احلق واخللق. صلى اهلل عليو وسل مربانية، واحلقائق القدسية، وج لو الت الاباجلم
والسالـ األكـر والشفيع األعظم سيدنا حممد إماـ اذلُدى وكاشف الردى وباب لصالة او 

وعلى آلو السائرين على ُىداه وأصحابو الذين صلى اهلل عليو الوصوؿ الذي بو نيل القبوؿ 
وكل من مشى على درهبم احلنيف ومنه بجهم السديد إىل يـو الدين  ،ع اهللأعانوه على تبليغ شر 

 يا أكـر األكرمٌن.واج لنا منهم أرت ٌن وارزقنا م يههم يف اآلخرة 
 ، فإف من الناس عباداً صلى اهلل عليو وسل موحنن يف أياـ وليايل إسراء احلبيب األعظم 
ضلو وجوده وكرامهو، فو، ومل يفهنهم فيها مبوائد اخهصهم اهلل حلضرتو، ومل يشغلهم يف الدنيا بن مه

وكل ما يطلبونو يف الدنيا ولو بنفٍس يف مشاىدة الكرمي جل يف  ،ىم وجو اهللبل ج ل مبهغا
 .صلوات ريب وتسليماتو عليوبوجو احلبيب األعظم ُعاله، أو يف الهمهع 

 جل يف عاله يف قرآنو: وىؤالء يقوؿ فيهم اهلل
، وال يبغوف عنو حوال ال وجو اهللوال شي يريدوف وجهو، ال يريدوف إ يدعوف رهبم بالغداة

 ،وال يبهغوف لغًنه بدال، ألف اهلل عز وجل للحق باحلق طالبٌن، وأى لهم وج ل ذلم بصًنًة نورانية
كرب غنيمة احملمدية، وىذه عندىم أاحلقائق اإلذلية وتهمهع بادلواصالت  وروحًا ُقدسية تلمح

 وأعظم عطية.
ادلشغوؿ بأي ُشغٍل حم  ولو واإلنساف أي إنساف ء القـو كل ما يشغلهم ىذا الشأف، ىؤال

حيوِّلو على ما يف يف عامل األكواف جتد كل كالـٍ يسم و، يُديره على ما يف بالو، وأيِّ منظٍر يراه 
 لباب من خطاب اهلل، ويأخذوف الآللئيأخذوف الُ جتد ػ وال ع بجب ػ ىؤالء القـو ولذلك  منوالو،
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 .صلى اهلل عليو وسل ممن حديث سيدنا رسوؿ اهلل  
ما يزيدىم شوقًا إىل اهلل، وينهبهوف إىل ما يقوِّي غرامهم يف سيدنا وموالنا رسوؿ  فيأخذوف

اهلل، عاب الناس عليهم مسع ادلديح والغناء يف حٌن أهنم يروف أف ىذا فيو شحٌذ للنفس، وتنمية 
ر الغراـ اليت ىي وحدىا ال الج دلن أراد أف يصل إىل لل واطف يف القلب والفؤاد وتأجيٌج لنو 

وادلشاكل الكونية ال يُزيلها وال حيرقها وىذه الشواغل القلبية ىذا ادلراـ، فإف القلب فيو شواغل 
 وال يُبدِّدىا إال نار احلب ادلشه لة ادللههبة يف رسوؿ اهلل ويف حضرة اهلل جل يف ُعاله.

حترؽ ما فيو من ادل اين  باين، فإف نار الوجد والغراـ يف القلبوإذا كانت نار الدنيا حترؽ ادل
 عن ربو وعن احلبيب غًن داين. يداً ب اليت جت ل ادلرء 

 ولذلك كانوا يقولوف: 
 اـــــــــــــــــار لمحبة كم أذابت مهجتي      وأخو المحبة ال يميل لغيرىــــــــــــن

 فهو الذي ذاق الجحيم وحرىا اً بو     ـــــــــــــــــــرفق يا ال ئمين محمداً 
 اـــــــــــــــــــــماً بمن أنا فيو ميٌت مغرٌم      لو فتِّحت أبوابها لقفلتهـــــقس

ومن ع بجائب ىذا الشاف أف رجاًل سأؿ رجاًل من ال ارفٌن ػ مريدًا ػ فقاؿ: يا سيدي لو 
 اُطفئت نار جهن م، فكيف ُيش لها اهلل عز وجل؟

 :رضي اهلل عنو ارؼ فقاؿ ال
 ]ُيسلِّط عليها ذرِّة من حمبة رجٍل من أوليائو[.

فإف ىذا الـ تهحوؿ إىل شوٍؽ واصطولذلك إذا سطع نار الغراـ ومنى الوجد واذلُياـ و 
 اإلنساف ال سيطيع أحٌد أف يهوج و لو مبالـ.

وا إىل اهلل عز وجل بالكلية وفر   يه ق ل، لكن ىؤالء توجهوا إىل اهللادلالـ دلن ديسك نفسو و 
 ، فكاف كل ما يف الكوف يدعوىم إىل احلضرة ال لية.ىل اخلصوصيةألهنم من أبفضل منو 

أهنم ليس م ىن ذلك ففإذا حتدثوا عن أمٍر ُسقت ىذه ادلقدمة حم  ن لم أحواؿ الصاحلٌن، 
منا ىذا ىو يُقرِّوف بسواه ويهحدثوف إىل ال واـ وإىل غًنىم ب داه، وإال يقولوف بسواه، وإمنا 

 الذي بو يصلوف إىل اهلل عز وجل. وىذا ىو ُشغلهم وىذا ىو منه بجهممضموف قلوهبم 
و س رت بريِّ، وينادي: س رت بري، فسم و ب ض احملبٌن كاف يبيع نبات إمسواحد يف بغداد  
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ػ ومنهم رجٌل كاف يريد أف يناؿ ادلىن وينزؿ نُزؿ اذلنا ولكنو ال جياىد نفسو ليصل وىم درجات  
 رِّي.  ذلك، فكاف ما مس و: إس ى ترى بِ إىل

ومنهم رجٌل كاف غارٌؽ يف حب مواله مشغوٌؿ بالكلية حبضرة اهلل أحرقو أمل اإلنهظار، وكما 
 قيل: ]قلوب األحرار ال ترضى باإلنهظار[.

 فسمع نفس الكلمة: الساعة ترى برِّي.
 سب ما عنده.وعلى ح مسع ماىو فيو وعلى حسب حالو وىذا مسع واآلخر مسع، فكلٌ 

، ونُفسِّرىا ل قوؿ نقوؿ ذلم م همدين على صحيح النقوؿاألىل  فحديث اإلسراء وادل راج
الكالـ الذي فألف ال قوؿ رتارؾ الكالـ، ب د توضيح م انيها اللغوية مب اين قريبة لل قوؿ، 

إىل من القلوب ف ،لل قل غًن الكالـ الذي للقلب، والكالـ الذي للقلب ال حيهاج إىل رتارؾ
 لكن الكالـ لل قل البد من اجلمارؾ، فالبد أف خياطب ال قوؿ ويقف عن النقوؿ،القلوب، 

 وصحيح النقوؿ وىذا على ادلنابر ويف ادلساجد.
 رضي اهلل عنووذلم سيدي أبو احلسن الشاذيل الصاحلوف أرت ٌن وأولذلك كاف السادة 

 يقوؿ:
حم  ال ي رتضوكم على شيئ،  ػ [م ال لماء فحدثوىم باألحاديث الصحيحةإذا حدثه]

 .فالبد أف تلهـز بادلنهاج
والنار واجلنة فنوِّضح ذلم أف اإلسراء مع أىل اآلخرة ادلشغولٌن بادلوقف ال ظيم إذا حتدثنا 

برار، وىذا واضح وادل راج ىو طريقهم الذي يوصلهم للن بجاة من النار ودخوؿ اجلنة مع األ
 وسنفسِّره.

طلبة احُلسىن والزيادة، فهؤالء ال اهلل ُطالب الذات ال لية ولكن اجلماعة الطالبٌن وجو 
 يرضوف بغًن وجو اهلل بديال.

الذي يوصِّل ال بد إىل فهح اهلل فاإلسراء ذلم ىو طريق اهلل، وىو ف اًل جيمع ادلنهج األكمل 
غالىا مشاىدة ما يهحملو على قدره من رتاالت اهلل عالىا وأأوعطتءات اهلل وىبات اهلل و 

 على قدره.  ُعاله، ال يرى كل شيئ فال أحٌد يسهطيع ذلك، لكنجل يف
فالذي يريد اهلل عز وجل، أو يريد فهح اهلل، فلو قلنا: يريد اهلل فهذا شيٌئ ص ٌب على 
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الرجل الذي ك، يريد فهح اهلل ويريد فضل اهلل، أين فهح اهلل؟ يف كهاب اهلل، يريد أف يكوف  ال قوؿ 
 قاؿ فيو اهلل:

 الكهف(.55) "اُه ِمْن َلُدنَّا ِعْلًماَوَعلَّْمنَ "
 وىذا فهح، أو يريد أف يُؤتى احلكمة:

ًرا َكِثيًرا"  البقرة(.252) "َوَمْن يـُْؤَت اْلِحْكَمَة فـََقْد ُأوِتَي َخيـْ
                    أو يريد أف يكوف على بصًنة ديشي خلف احلبيب:

  "َبِصيَرةٍ َعَلى  ُقْل َىِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى اهللِ "
 ولسُت وحدي، بل قاؿ: واجلماعة الذين من خلفي: 

  يوسف(.011) "َأنَا َوَمِن اتَـّبَـَعِني"
 

 يريد أف يكوف على ىذا ادلنهاج كما يقوؿ الرزتن:
ُلوُه َشاِىٌد ِمْنوُ " َنٍة ِمْن رَبِِّو َويـَتـْ  ىود(.01) "َأَفَمْن َكاَن َعَلى بـَيـِّ

  خرى فيشاىد حقيقة ما يقرأه:الوة أُ ، وىي تشاىدٌ يهلوا وىو مُ 
 ول      شهدُت الغيب في حال الوصولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن العقيبعين الروح ال ع

نصيبًا يف اإلسراء وادل راج واهلل عز وجل فهح لنا الباب، وقد قاؿ اهلل عز يريد أف يكوف لو 
 وجل:
 اإلسراء(.0" )ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدهِ "

عنا، ولكن عندما قاؿ: ب بده فقد فهح الباب  أو رسولو فقد ُسد  البابو ولو قاؿ: بنبيِّ 
ناؿ القبوؿ،  اليت كاف عليها خًن الربية لؤلحباب، فكل من جتم ل ظاىرًا وباطنًا جبماؿ ال بودية

 ودتهع هبذه ادل  بجزة اإلذلية.
 كوف يقظة؟ فكيف تإما مناماً وإما يقظًة، 

الذين يقوؿ فيهم تكوف ألىل أىل األحواؿ الذين أعطاىم اهلل الهحك م يف حقائقهم،  يقظة
 الرجل احلكيم:
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 اـــــــــــــــــــــإال مراٌد تحلَّى من معانيه      اــــــــــــــــــــــــــــــــــإن الرجال كنوٌز ليس يدريه 
 اـــــــــــــــــهلل ىاديهفي األرض أجسامهم والعرش مقعدىم      قلوبهم صفت وا

 اــــــــو      سفينة الوصل باسم اهلل مجريهــــــىم الشموس لشرع المصطفى وىم
دخل ادلس بجد ووجد اإلماـ عليًا نائماً، وقاؿ أحدىم: إف علياً وبٌن النيب ىذا دلقاـ عندما 

 نائماً فهل أوقظو؟ قاؿ:
 و بادلؤل األعلى(.بأف قلإال اً وإف كاف نائماً على الثرى عليِّ إف )ال 

ىل عامل ، وته بجاوزه إجتوب ادللكوت قلبو وروحوجبسمو فًُنسل ىم ىؤالء، يكوف يف األرض 
، رفرؼ الفضل إىل عامل الالىوت، مث يهفض ل عليو ادلهفضل فيُمن  عليو بالرفرؼاجلربوت وت ربه 

 ذي ال ديوت عز وجل.القدس األعلى عوامل احلي الإىل عوامل جوده فيأخذه بفضلو و اإلذلي 
 راد الفهح اإلذلي، فهذا ىو الطريق الذي وصفو اهلل عز وجل وسلكو حضرة النيب،فمن أ

.  وىو مهاح لكل تقيٍّ نقيٍّ
إمنا بدُءه من النفس إىل إىل مكاف، و  ، وليس من مكافٍ اً حسِّيطريق م نوي وليس طريقًا 

كوت إىل ما ب دىا من ال وامل من ىل عامل ادللكوت، ومن عامل ادللمن النفس إ حيث ال حيث:
 ، ونفحات وفهوحات احلي الذي ال ديوت عز وجل.القلب والروح والسرِّ واخلفى واألخفى

طهارة القلب عندما جاء ادلالئكة وأخذ حضرة النيب لي بجهزِّوه لفهح اهلل بداية ذلك كلو 
، مث رد وه إىل   مكانو.وأض بج وه وشق وا صدره وأخرجوا قلبو وغسلوه مباء زمـز

فالبد يف البداية أف يفهح  ل ظيمة يف النهاية،اىي نفس البداية دلن أراد بلوغ ىذه ادلقامات 
 بسيف احملبة لؤلحبة، ويرفع:قلبو، 
 احل بجر(.21) "َونـََزْعَنا"

 :وكلمة نزعنا ي ين شدِّة ي ين حتهاج إىل جهاٍد شديد
  احل بجر(.21) "َما ِفي ُصُدورِِىمْ "

يكوف ر ة، البد أف وُشحٍّ وكل ذتار ىذه الش بجرة ادلػُػ ه وبُغض وأنانيةر من غل وحقد وحسد وكُ 
 ىذا من القلب.

حلسد والنميمة والغيبة والغل والكره، ويأيت اوب د أف ينزع حظ الشيطاف وىو الكرب و 
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فهي حظ الشيطاف فالبد أف خُتلع من قلب ببضاعة الشيطاف اليت ديشي هبا بٌن الناس؟ ال ػ  
 وفيهم يف القرآف:وف من عباد الرزتن الذين يقوؿ اإلنساف حم  يك

 اإلسراء(.55) "ِإنَّ ِعَباِدي َلْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَانٌ "
، فإذا نزع حظ الشيطاف غُ  وماء زمـز اإلشارة إليو ال لم اإلذلي اإلذلاـ سل قلبو مباء زمـز

ومن قلب على قلب الويل، الكوين النازؿ من مساء فضل اهلل على حضرة النيب، ومن حضرة النيب 
.  الويل إىل لسانو وال يسم و وال يفقهو إال صفيٍّ

 ، وكما قاؿ ب ض الصاحلٌن:طهِّر القلب إال ذلكوال يُ 
ال ينفع ػ لو أتينا مبياه ووض ناىا يف بركة وروينا هبا ]كما أف كل ماٍء مل ينزؿ من السماء 

 ؿ من السماء ال ينفع، فكذلك كل علمٍ ف كل ماٍء ال ينز ػ فكما أ ؟األرض، فهل يصلح احملصوؿ
 ال ينزؿ من مساء فضل رسوؿ اهلل ال يرفع[.

 ؟ قاؿ: ال ػ فربنا قاؿ يف القرآف يف بياف القرآف حلضرة النيب:ىو الذي يرفع؟ وال لـو ادلوجودة
َنا بـََيانَوُ "  القيامة(.02) "ثُمَّ ِإنَّ َعَليـْ

وىم يف ىذا ال صر، الذين اصطفاىم اهلل  ىل اهللبياٌف ألىل كل عصر يه بجل ى على أ فهناؾ
القرآف  منالذين ت لموا منو كيفية تركيب الدواء األطباء بأدوائو، وىم األعرؼ بربكة رسوؿ اهلل 

.  والسنة بشفائو، وأمراض ال صر تهغًن 
كانت وأنهم كلكم حالياً: ىل األمراض اليت حنن فيها اآلف، ىل ىي نفس األمراض اليت  

 ، وكلها من أين؟ ف تركيبة جديدة؟ ال ػ لذلك حنهاج اآلذ عشرين سنةمن
وأذف لو  مو اهللف يكوف طبيبًا مهصاًل عل  ومن سنة رسوؿ اهلل، ولكن البد أمن كهاب اهلل 

 :صلى اهلل عليو وسل مبالهطبيب رسوؿ اهلل، لقولو 
 ضامن(. )من تطبب بغًن طبٍّ فأىلك فهو

وأمات واحدًا فأصبح ضامناً، ألنك  ال جي ل من نفسو طبيًا وليس م و تصريٌح من النقابة، 
إىل اهلل عز وجل ومل حتصل  كيف تزاوؿ ادلهنة ومل حتصل على تصريح من النقابة؟ وكيف تدعو

 .صلوات ريب وتسليماتو عليوإذف من صاحب البصًنة ادلنًنة على 
لك  يف إصالح نفسك أواًل حم  يأذف لك أو ال يأذفكنَت س يدًا وموفقًا الجههدَت لو  ف
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 ألنو ي لم اخلًن لك. 
، وإذا مل يأذف لك فقد إقهط ك اهلل عز وجل أذف لك يف إرشاد اخللق فبها ون متفإذا 

دتنوا أف يبه دوا عن اخللق وأف يظلوا يف صفاٍء اىا ُكم ل ال ارفٌن، ويا ىناؾ وتلك ن مة دتن   ،لنفسو
 وأرضاه: رضي اهلل عنووجل، حم  قاؿ سيدي أبو ال باس ادلرسي  عزوأُنٍس مع احلق 

                          بالسلب[. إف من األولياء من ال ينزؿ إىل إرشاد اخللق إال إذا ىد ده اهلل عز وجل]
نزؿ لل بجفاء وادلشاكل ، ومع اخللق فأهنم يريدوف يف الصفاءألأتنزؿ أـ آخذ منك ما م ك؟ 

 ك.وما شابو ذل
فإذا مت   الذي جُيلي قلب الهقي النقي،ور حضرة النيب ىو نفال لم اإلذلي الذي ينزؿ من 

 دياٍف وحكمة وُوضع يف صدره:مبا يسهطيع زتلو من إجالءه جيئ لو من كهاب اهلل 
 ال نكبوت(.22) "َبْل ُىَو َآيَاٌت بـَيـَِّناٌت ِفي ُصُدوِر الَِّذيَن ُأوتُوا اْلِعْلمَ "

 احلق:قاؿ يرى اخللق كما  ذلك نظر فرأى حقيقة األشياء على ما ىي عليومت  لو إذا 
 يس(.51) "َمَسْخَناُىْم َعَلى َمَكانَِتِهمْ "

ىيئة مالئكهو، ويرى أُناسًا يف ىيئة خنازير،  فًنى نفرًا يفيراىم على حقيقههم الباطنية، 
 :ويرى أُناساً يف ىيئة قرود، فًنى حقيقة

 ر وارتحاحَ ــــــونال الس فنى من شاىد المجلى    
 قائق من       رأى األشباح أرواحَ ـــــــوغنى بالح

ولكن يرى األشباح وما فيها، وىذا ىو ادلهم، فًنى ادلشاىد كما  ،فال يرى األشباح فقطن
 واليت رآىا يف مسراه. رضيةعلى قدره من ادلشاىد األ صلى اهلل عليو وسل مرأى النيب 

 اإلسراء(.0) "اتَِناِلُنرِيَُو ِمْن َآيَ "
وآيات ُقدسية، وليست  ،، وآياٍت جنانيةواآليات ىنا آياٌت ُملكية أرضية، وآيات ملكوتية

 آيات واحدة.
يات ػ فباهلل عليك إذا رأى إمرأًة على ىيئة شيطاف، فهل ينظر إليها؟ وىل اآلفًنى ىذه 

 ل لي، ألنو أصبح كما قاؿ اهلل:وىنا بداية السلوؾ السويِّ إىل اهلل عز وجل اإليها؟ دييل قلبو 
َناُه َوَجَعْلَنا َلُو نُورًا َيْمِشي ِبِو ِفي النَّاسِ "  األن اـ(.022)" َأَوَمْن َكاَن َمْيًتا فََأْحيَـيـْ
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 يمشي بو يف الناس.ػ فوليس ذلك يف اآلخرة ولكنو ىنا  
لزنا، فباهلل ف يدخل علي  ويف عينيو أثار اف قاؿ ذات مرة: أما يسهحي أحدكم أسيدنا عثما
أو ت رؼ  نو نظر إىل واحدة؟ أو ت رؼ أنو يهكلم إجنليزي؟ظرت ألحد ت رؼ أعليك أنت لو ن

 وظيفهو من النظر يف عينيو؟ لكنهم ي رفوف.
مرأة، فقاؿ لو: أما يسهحي أحدكم ودخل الرجل ألنو وىو قادـ يف الطريق فنظر إىل ساؽ إ

حٌي ب د رسوؿ اهلل يا أمًن ادلؤمنٌن؟ قاؿ: ال ولكنها قاؿ: أو ف يدخل علي  ويف عينيو أثر الزنا، أ
 :صلى اهلل عليو وسل مما مس ت قوؿ رسوؿ اهلل ، أفراسة ادلؤمن

 نو ينظر بنور اهلل(.)إتقوا فراسة ادلؤمن فإ
وىذا أوؿ مقاـٍ ينبغي أف يه بجم ل بو ال بد ليصِّح قصده ويسلم عملو ويبه د عن ادل اصي 

  عز وجل بكل أرجائو ويف كل أحوالو.بالكلية، ويُقبل على اهلل
وىذا الكالـ بو النفس مرًة أو مراٍت على مدى األياـ،  الذي يصل إىل ىذا ادلقاـ رمبا تل بُ 

 .نراه كل يوـٍ واألمثلة فيو كثًنة
وعندما يرى إنسانة فال يسهطيع أف يداري نفسو وال وقد يُهز ه اؿ،،،،، ويكوف عادلًا ُجهبزًا 

  تكشفو ولكنها حقيقة. والناس كلها، ؾ ىنا وال ىنايغًنِّ نظره ال
فالبد أف ديشي على ىذا ادلنواؿ وىي الفراسة النورانية وىو أوؿ مقاـ ديشي فيو ادلرء ب د 

 ل لرب الربية عز وجل.ادلوصِّ الهطهًن بالكلية ليمشي على ادلنهج األمثل 
 الوراثة:ته بجل ى عليو علـو ب د الفراسة فإذا أكرمو اهلل بالوراثة 

 )من عمل مبا علم ور ثو اهلل علم ما مل يكن ي لم(.
يقرأ القرآف في بجد يف قلبو عيوف تُفيض عليو م اين هبذا القرآف مل يسم ها ومل يقرأىا فيبدأ 

 يف كهاب، وىذا يف البداية.
رتو يت لزيامث يأإذا ناـ ُيكرمو اهلل عز وجل يف ادلناـ بالرؤيا الصاحلة، فيطوؼ عليو الصاحلوف 

صلى اهلل ء ايك اخلهاـ برؤية سيد الرسل واألنبويكوف مسأو يطلبو لزيارهتم األنبياء وادلرسلوف، 
 .عليو وسل م

رؤية  ،يف عامل ادلثاؿ ب د حمو الظالؿأيضًا جُيمع لو  لو يف بيت ادلقدس، فهو كما رتُِ وا
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 عند رب الربية عز وجل.حلقائق اإلذلية اليت ذلا قدٌر اىذه  
والذي بادلداومة على الذكر القليب الذي يُلقنو لو األفراد، عٌن القلب والفؤاد،  مث تُفهح

ألف اهلل قاؿ حلبيبو  ػ؟ ال يهلقاه شفاىًا كفاحًا من لساف سيد ال باد، فال يذكر على ىواه
 ومصطفاه:

 الصافات(.015) "َوَأْبِصْرُىْم َفَسْوَف يـُْبِصُرونَ "
عطى اإلنساف يف قلبو شف ادلكنوف وأباح ادلضنوف وأوكمم  يبصروا؟ إذا ىو فهح ال يوف، 

 فًنى كما يقوؿ ال ارفٌن:السر  ادلصوف، 
 اظرونـــــترى ما اليراه الن     قلوب العـــــــارفين لها عيونٌ 

 ير بغير ريٍش     إلى ملكوت رب العالمينــــــــواجنحة تط
  :صلى اهلل عليو وسل مقاؿ 

مؤمنًا حقاً، قاؿ: وما الدليل ػ قاؿ: إف لكل  : أصبحتُ )كيف أصبحت يا حارثة؟ قاؿ
 قوٍؿ حقيقة فما حقيقة قولك؟ 

  ؟وما ىو الدليل نفسنا بو ػجيب أف نُلـز أوىذا ىو ادلنهج الذي 
وكأين  وأصبحتُ ليلي وأظماُت هناري  خالص ػ فأسهرتُ قاؿ: عزفت نفسي عن الدنيا ػ 

ويصرتخوف فيها، وكأين أرى م يه اووف ىل النار و أرى أىل اجلنة وىم يهزاوروف، وكأين أرى أى
، مث قاؿ دلن حولو:   .(رجٌل نو ر الو باإلدياف قلبوعرش ريب بارزا، قاؿ: عرفت فالـز
ليو يذىب ىناؾ ويزورىم، أو ىم يأتوف إويبدأ يسيح ويسوح يف عامل ادللكوت األعلى و 

 ويزورونو:
 فصلت(.41) "اْستَـَقاُموا ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا رَبُـَّنا اهلل ثُمَّ "
  "تـَتَـنَـزَُّل َعَلْيِهُم اْلَمالِئَكةُ "

 :تهن زؿ باسهمرار
 فصلت(.41) "َأال َتَخاُفوا َوال َتْحَزنُوا"

 وىذا حديث وحوار بينهم:
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يَ ( 41) َوَأْبِشُروا بِاْلَجنَِّة الَِّتي ُكْنُتْم ُتوَعُدونَ "  نـْ ا َوِفي االِخَرِة َنْحُن َأْوِلَياؤُُكْم ِفي اْلَحَياِة الدُّ
ُفُسُكْم َوَلُكْم ِفيَها َما َتدَُّعونَ  ( 42) "نـُُزال ِمْن َغُفوٍر َرِحيمٍ ( 40) َوَلُكْم ِفيَها َما َتْشَتِهي َأنـْ

 )فصلت(.
عندىم بروحو، أو أف يكوف ما إفهذا على الفور  وبٌن مالئكة الرزتن، رات مه ددة بينواحو 

ال يشرتط يف ليلة القدر وال يشرتط أف  ،أي مكافويف أي زماف ويف ىم عنده يف أي موضع 
رضي اهلل يكوف يف رمضاف، ألف ىؤالء وصلوا إىل حاٍؿ يقوؿ فيو سيدي ادلرسي أبو ال باس 

 :عنو
 ]كل ليلة عندنا ليلة قدر[.

، وىو  كل ليلة عندنا ىي ليلة قدر، وماذا ت ين ليلة القدر؟ ي ين ليلة فيها قدٌر من األنوار
 :رضي اهلل عنوألنوار، ويقوؿ اإلماـ أبو ال زائم كل ليلة م و ا

 نوار القرآف على قلبك فكل يومك يـو بدر وكل ليلك ليل قدر[.أ]إذا أشرقت 
  فينههى األمر.على القلب  فما دامت أشرقت أنوار القرآف

ليلة قدر على يف يف عامل ادللكوت وم و ادلالئكة، فأين يكوف كل ليلة؟ فإذا كاف كل ليلة 
ودتر ىذه السنة وإما أف يراىا أو ال يراىا،  وخالص،ر، وليست ليلة واحدة يف رمضاف الفو 

 ، يف ادل ية الدائمة.طوؿفكل ليلة ىي ليلة قدر على فينهظرىا يف السنة القادمة، ال ػ 
و ال يسهطيع أحٌد وصفو أافُهفهح لو أبواب عامل ادللكوت ويرى من كنوز عامل ادللكوت م

  ارات.ال بارات، وال يسهطيع حم  الهلويح لو باإلش ن هو مهما أويت من
من  هناية أض اؼ أض اؼ إىل ما الاألعلى من عامل ادل اين أض اؼ  إف كنوز ادللكوتف

  يُ  بجب هبا الناس من عامل ادلباين.كنوز األرض اليت 
ال  زكنو يف عامل ادللكوت  ىنا كنوز الذىب وكنوز اللؤلؤ وغًنىا وغًنىا، فإف فإذا كاف عندنا 

ا وال حد نورانية وكنوٌز قدسية وكنوٌز وىبية، كنوز ال عد ذل ألهنا كنوٌز روحانية وكنوزٌ ، تُ د وال حُتد
 :رضاه الخهصار الوقت وال بارةوأ رضي اهلل عنويقوؿ فيها اإلماـ الغزايل ذلا 

 فكان ما كان مما لسُت أذكره     فظنَّ خيرًا وال تسأل عن الخبر
ي  بجز عن ، ال لم لكن ىذا الكالـ ال ينفع ىناؽ ت رؼ، السكة: ذُ  ىيىذه وماذا أف ل؟ 
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ال لم على قدر يُ ربِّ عن ىذه الكماالت، ألف  كشف ىذه احلاالت، واللساف ال يسهطيع أف 
ف يهحدث فيو عن األمور  على قدر ما يسهطيع اإلنساف أاحلقائق الكونية األرضية واللساف ي ربِّ 

 الكونيىة.
ذلذا روحانية ُأخرى يُ لمها اهلل عز وجل فورًا  ، لغةً ة حتهاج إىل لغة ُأخرىاإلذليلكن األمور 

 حيهاج دلن يهكلم هبا ليفهمها.الصنف من األولياء الروحانيٌن وىو 
وؿ زيارة وكانت أيف بغداد،  ذىب سيدي حمي الدين بن ال ريب لزيارة الشيخ السهروردي

كانوا    وىذا ساكت، وادلريدين ىذا صامت، و وآخر زيارة، ف بجلس م و حوايل ساعة من الوقت
فهذا ساكت وىذا صامت، وب د  ، فلم يسهم وا إىل شيئ،يدور بينهماا ليسهم وا دل ُكثٌر حضورٌ 

ما انههت الزيارة قاؿ مريد الشيخ بن ال ريب: ماذا دار بينكما؟ قاؿ: لقد حص لت كل ما عند 
 كل ما عندي.ىو   وحص لَ أخي السهروردي 

اله يف ىذا الوقت، وىل ىذا الوقت يسع ىذا الكالـ؟ حص  كل ما عنده كل ما عنده و 
 فهذا نظاـ كنظاـ ادل راج:

 ادل ارج(.2) "تـَْعُرُج اْلَمالِئَكُة َوالرُّوُح ِإَلْيِو ِفي يـَْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه َخْمِسيَن َأْلَف َسَنةٍ "
ق أف حيصلونو يف اخلمسٌن ألف يسهطيع اخللا الم فإذا وصل إىل ىذا ادلقاـ حُيصِّل يف الِسنة

تفاض عليهم  ةذاتي أحواؿسنة، كيف ذلك؟ ال تقوؿ كيف ألف ىذا فوؽ الكيف، وإمنا ىذه 
ب د إخهيارىم ذلذه ادلناصب  صلى اهلل عليو وسل موجيملهم هبا احلبيب ادلصطفى  ،من رب الربية

ال يزاؿ يرقى حم  يصل إىل  مثجل، وىذه ادلقامات الراقية يف القرب من رب الربية عز و  ،ال لية
إذا ُسئل من خاصة أصحابو عن آية يف   رضي اهلل عنوكاف سيدي أبو ال باس ادلرسي   ػ مقاـ

 ويقوؿ:رأسو مث ينظر يف األرض بُرىة مث يرفع كهاب اهلل، يقوؿ: إنهظر 
 وكذا[.]نظرُت يف اللوحة احملفوظ فوجدُت م ين ىذه اآلية كذا كذا 

بوجو احلق فيو يهمهع حم  يصل إىل مقاـ  احملفوظ، مث يرقى ويسمو حوصل إىل النظر يف اللو 
  .لوعز وجل ورتاالتو اإلذلية على قدر ما يبيحو اهلل عز وجل 

خوين باخهصاٍر شديد رحلة اإلسراء وادل راج رحلة الوصوؿ إىل اهلل ورحلة الفهح م يا إلكُ فهِ 
ثٌن الذين ىم على قدـ سيدنا رسوؿ اهلل ر امن عند اهلل ورحلة القرب إىل حضرة اهلل، ورحلة الو 
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                                  .صلى اهلل عليو وسل م 
، ف جي لنا ممن رشف شراهبا وذاؽ فحوى ُعلومهاا وأجيملنا بأحواذلنسأؿ اهلل عز وجل أف 

يديو، ٌن بدائمًا وأف جي لنا من خيار عباده ادلقبلٌن عليو وأف يؤنسنا ويقفنا  وفُهحت لو كنوزىا،
من اهلل وم و يف وأف جي لنا دائمًا وأبدًا يف حضرة القرب وأف جي ل احلبيب ادلصطفى بٌن يديو 

 جلنة ال الية واآلخرة إف شاء اهلل.ا
 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم


