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 فضيلة الشيخ فوزى محمد أبو زيد 

 ىـ  0347رجب  69موافق  6/5/6106اجلمعة 
 حدائق المعادي ـ مسجد النور 

 )أسئلة متنوعة(
 قال فضيلة الشيخ:

 كتبنا بعض ادلالحظات نريد أن تقرأىا على األحباب.
  بسم اهلل الرمحن الرحيم:

 مالحظات لقاء ادلعادي:
مر ال يليق متاماً وىذا األ خ أثناء الدروس واألسئلةيقوم بعض األحباب مبقاطعة الشيـ  0

ون البث من مجيع أحناء العامل الذين يشاىدال  اآلوخصوصًا أن الدعوة انتشرت وأصبح ىناك 
 ودروس الشيخ وحنن نريد أن نظهر ذلم مبظهر حضاري طيب يليق مبجالس الصاحلني.

مبقاطعة الشيخ واإلستفسار وكأنو  يقومـ يف األسئلة الواردة من النت جند بعض األحباب  6
لسؤال جيب أن يقوم الشيخ بإجابة سؤالو بدون ارسل ، فمن ألسؤال وىذا ال يليقاصاحب 

يقوم بتودينها يف ورقة وبعد إنتهاء د من األحباب عن نقطة معينة ر مقطاعة من أحد، ومن يُ 
 مجيع األسئلة وليس بعد إنتهاء السؤال فيسأل كما يريد.

سؤال الشيخ من الورقة ادلقدمة لو الحظنا يف عدة مرات أنو قراءة ذي يتوىل ـ األخ ال 4
رسلو بدون فهو يريد سؤالو كما أ يقوم بغيري صيغة السؤال، وىذا األمر يرفضو صاحب السؤال

 وضعيف.أأي تغيري من أحد حىت ولو كان أسلوبو ركيك 
وحذ  أسئلة  يقوم باختصاراألسئلة أنو  ب أصحاب األسئلة على من يتوىل قراءةيعتُ ـ  3

وقال: أن كما حدث يف حلقة شهر إبريل حيث قام حبذ  السؤال السابع والثامن  ودمج أسئلة
على أصحاب األسئلة نا ، وقد عرضالشيخ أجاب على السؤالني ضمنًا يف لسؤال السادس

تاتًا فهذا التدخل ب مدلتهم ولذانطلب من مقدم األسئلة ع، وطالبونا بإعادة أسئفرفضوا متاماً 
 .األمر يُقرره الشيخ فقط

 السؤالني مها:
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مارأي فيضلتكم يف عمل األطفال يف فًتة الُعطلة الصيفية وأي األعمال تصلح ذلم، وما  
 السن الذي نبدأ فيو تعويدىم على ىذا األمر.

ذات اخلمس سنوات تسرق النقود لتشًتي هبا شيكوالتات  إكتشفت أن إبنيت الصغرية
 أفعل معها وكيف أعاقبها؟ ، فماذاوشيبسي
، وسيقوم فضيلتو شهر مايو لقاءـ سيبدأ الشيخ يف اإلجابة عن األسئلة الصوفية يف  5

باإلجابة عليها يف سهرات اخلميس من كل شهرن فنرجوا من مقدم األسئلة اإللتزام بصيغة 
يخ أثناء كما ىو وارد بالورقة ادلكتوبة ونرجوا من باقي األحباب عدم مقاطعة الشالسؤال  
 األسئلة.
األخ القائم بفتح وغلق الباب للضيو  أثناء الدروس جيب أن يُراعي أن صوت فتح ـ  6

جدًا جدًا يف التسجيل فقد أرسل لنا مشاىد على اليوتيوب ووصفو وغلق الباب يظهر بوضوح 
لقو كان صوت الباب أثناء فتحو وغلقو عاليًا جدًا وتكرر فتحو وغ، ولكن لألسف  بأنو عظيماً 

إزعاجًا أثناء لو وقال باحلر  الواحد أن صوت الباب سبب أثناء الدرس،  عشرات ادلرات
 .مشاىدتو للدرس

 {أسئلة اإلسراء والمعراج}
 "تـَْعُرُج اْلَمالِئَكُة َوالرُّوُح ِإَلْيِو ِفي يـَْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه َخْمِسيَن َأْلَف َسَنةٍ "السؤال األول: 

 ادلعارج(.3)
صلى اهلل عليو فرق بين عروج المالئكة وعروج رسول اهلل الروح وما الماو ، المعارجما
 ؟وسلَّم

  :بالنسبة للروح
 ن ىناك ملكاً عظيماً من ادلالئكة العظام ُيسمَّى الروح، قال اهلل فيو:قيل أ

 القدر(.3) "تـَنَـزَُّل اْلَمالِئَكُة َوالرُّوُح ِفيَها بِِإْذِن رَبِِّهْم ِمْن ُكلِّ َأْمرٍ "
 وىناك قوٌل أن الروح ادلراد بو سيدنا جربيل:

 الشعراء(.094) "ِمينُ ألنـََزَل ِبِو الرُّوُح ا"
  ذه أيضاً يف القرآن.وى
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ن الروح كل ذي روٍح عالية أُذن ذلا بدخول احلضرة القدسية، ألن ىذا أصبح وىناك قوٌل أ 
 ذو روح عالية يقول فيها اهلل عز وجل:

 غافر(.05) "رِِه َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدهِ يـُْلِقي الرُّوَح ِمْن َأمْ "
واًل روحاً من يُلقي عليو الروح أفالبد أن  ، كيف؟بدخول احلضرة القدسيةفهذا كونو أُذن لو 

 عنده يتمكن هبا من دخول احلضرة القدسية.
 ن وكلها أثبتها األئمة الكرام.وكلها واردة يف القرآواألقوال الثالثة كلها جائزة 

جسماين فيها، وال  حس  لنيب، ألن الروح ال جسم ذلا وال وج الروح غري عروج حضرة اعر 
اُسري بكلو باجلسم والنفس واحلس  صلى اهلل عليو وسلَّمسيدنا رسول اهلل نفس البسًة ذلا، لكن 
  ى العبد.وكل احلقائق اليت ُتسمَّ 

إلنسان ظاىره منها ا يت يتكونذلية العلية وكل احلقائق األرضية الفالعبد ىو كل احلقائق اإل
يف معراجو وإذا كان ىناك  صلى اهلل عليو وسلَّمسيدنا رسول اهلل وباطنو فهذا الذي انفرد بو 

فإذا كان ىناك معارج لألولياء وإذا كان ىناك معارج لألنبياء فهذا  معارج لبعض األنبياء،
 فهذا يكون مناماً. بالروح، وإذا كان ىناك معارج لألولياء 

صلوات فكان يقظًة بالروح واجلسم وىذا سر تفُردُّه  صلى اهلل عليو وسلَّمما معراج احلبيب أ
 على مجيع خلق اهلل أمجعني. ريب وتسليماتو عليو

 
 :صلى اهلل عليو وسلَّمالسؤال الثاني: قال رسول اهلل 

 )أُمرُت أن أسجد على سبعة أعظم(.
الوقو  والركوع  الركعة الواحدة سبع، اإلمام مسلم يف صحيحو وحركات الصالة يفرواه 

 ُأخرى مث التشهد. عتدال من السجود مرةً والسجود واإلوالوقو  من الركوع 
 إىل سبع مساوات فهل ىناك صلة بينهم؟يف ادلعراج  صلى اهلل عليو وسلَّموارتقى رسول اهلل 

 ء كثرية وليس قاصراً على الصلوات:وارد يف أشيالفظ السبع 
ليس ىي حركات أن أسجد على سبع، فالسبع الذين أُمرنا أن نسجد عليهم  أُمرتُ أواًل: 

 ، ولكن السبع ىم: الصالة اليت استمعنا إليها اآلن
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والوجو فبذلك ستة،  بتني فيكونواوالرجلني ـ وبذلك يكونوا أربعة، والركاليدين ـ ومها إثنني ـ  
  صبحو سبعة.أ

اليدين والرجلني والركبتني والوجو، وأنتهز  فهذه السبع اليت أُمرنا أن نسجد عليهم وىم:
 أن ديَّس األنففالبد وأُعيد التكرار لألحباب أن الوجو ومن مجلتو األنف،  هبذه ادلناسبة وأكرر

 .األرض اجلبهة واألنف ال يصل إىلاألرض، فكثري من األحباب يسجد على 
 المسني لألرض.مىذا سجود ال يص ح وباطل فشرط السجود أن تكون اجلبهة واألنف 

لكن السبعة متداولة يف أشياء كثرية، فالطوا  بالبيت سبعة، والسعي بني الصفا وادلروة 
 :سبعة، ورمي اجلمرات سبعة، وخلق اإلنسان يف بطن أُمو يف مراحل أيضاً سبعة

( 04) ي قـََراٍر َمِكينٍ ثُمَّ َجَعْلَناُه ُنْطَفًة فِ ( 06) َوَلَقْد َخَلْقَنا االْنَساَن ِمْن ُسالَلٍة ِمْن ِطينٍ "
َلْحًما ثُمَّ  ثُمَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظَاًما َفَكَسْونَا اْلِعظَامَ 

َتَباَرَك اهللُ   )ادلؤمنون(. (03) "َأْحَسُن اْلَخاِلِقينَ  َأْنَشْأنَاُه َخْلًقا َآَخَر فـَ
عز وجل، وغاية ما نستطيع  ، فالتسبيع ال يعلمو إال حضرة البديعنعدىا جندىا سبعةفلما 

 عز وجل حلبيبو ومصطفاه:اإلشارة إليو أن اهلل عز وجل أشار إليو يف قولو 
ًعا ِمَن اْلَمثَاِني َواْلُقْرَآَن اْلَعِظيمَ " َناَك َسبـْ  احلجر(.87) "َوَلَقْد َآتـَيـْ

ومثاين ألن اإلنسان  ،ألن آيات الفاحتة سبعةا: أهنا آيات الفاحتة والسبع ادلثاين العلماء قالو 
 أي ُيكررىا.، يهاــأي يُثن  يقرأىا يف كل ركعة إثنني 

اهلل تعاىل: محدين فإذا قال: احلمد هلل رب العادلني يردُّ  أو مثاين ألن اهلل يردُّ عليها مبثلها،
 عبدي .... إىل آخره.

وجل جتلَّى على عبده ادلؤمن بسبع صفاٍت إذلية: السمع والبصر ادلثاين: أن اهلل عز وأيضًا 
 ، وىي صفات احلق عز جل الذاتية.واإلرادة والقدرة واحلياة والعلموالكالم 

وارتقى وىامت روحو يف مجال اهلل جل يف ُعاله، أبدل  خلص العبد يف معاملة موالهفإذا أ
 اهلل عز وجل صفاتو الذاتية بصفاتو اإلذلية:

ويده اليت مسعو الذي يسمع بو وبصره الذي يُبصر بو، ولسانو الذي ينطق بو،  )كنتُ 
 يت يسعى هبا(.الورجلو يبطش هبا، 
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فأعطاه اهلل عز وجل صفاتو فأصبح مثنوي الصفات، معو صفاتو العبدية اليت يتعامل هبا  
وأصبح فيو ومعو صفاتو الربانية اليت يتعامل هبا مع أىل احلق، فجمع احُلسنيني مع اخللق، 

 ادلشهدين.
اراً جلمال اهلل وكمال هوالسجود لكي يص ح بني يدي اهلل يف الصالة ويكون سجودًا فيو إظ

فإذا ملو اهلل مجماالت ذاتو ويتجمَّل أو جيُ اهلل وجالل اهلل، فالبد لألنسان يتخلَّى عن صفاتو 
 أقرب ما يكون العبد من ربو وىو ساجد.سجد بني يدي اهلل فيكون ىنا 

 :ة وقالىل ىذه احلقيقل إواإلمام أبو العزائم وص
 عــانة بعد أن       تجلَّت على مرآة قلبي الودائــــــــــــوحملني تلك األم        

 وأسجد عن نفسي وفعلي تابعاً      وأسجد ُأخرى عن فنائي توابع
 رائعـــجود العبد مثل طوافو       بسبع صفاٍت أثبتتها الشـــــــألن س

ل مجمال مواله كان طوافو حول ُقدس األقداس اإلذلية وليس حول البيت، أو حول  فإذا جتمَّ 
 واليت ىي احلضرة احملمدية:كعبة األرواح النورانية 

 م البيت يُمحى باليقينـــــورس اله طوافي     ـــــــــــــأطوف وحول مج
 ؟ن جنات وعينـــوترأى ُحس      ؟عيون الروح قوالً  وكيف ترى

 رًا لكل فتًى مكينـــــيُرى جه  وان حولي     ــــــووجو مكون األك
عن يتخلَّى العبد األشياء عز وجل بأن الفناء مث بعده البقاء مبُبدع اليت ىي فالغاية ىنا 

 وبصفات ذاتو، فيكون ركوع آخر وسجود آخر وطوا  آخرصفاتو ليجملو اهلل عز وجل هبباتو 
 مال مواله جل يف عاله.وتعامل آخر ألنو جتمَّل مج

 
 ي يوٍم كان مقداره خمسين ألف سنة.السؤال الثالث: تعرج المالئكة ف

  تعرج الروح؟ وىل يمكن أن تعرج األرواح في اليقظة؟كيف 
  :إذا نام اإلنسان يف حالة صفو وكان يف حالة رُقيٍّ مع اهلل عز وجللبية غالروح لأل

 الصف أعلى المنازل في اكل       ــــــــتجذب الروح الهي
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 افلــــرفاً         أسكرت عاٍل وســــــــــإن أدار الراح ص 
 فعندما ينام اإلنسان فالروح وألهنا تكون يف حالة إطالق، فما الذي يُقي د الروح عن

 خر  احلياة الدنيوية اليت يشتغل هبا ادلرء.ات واحلظوظ واألىواء والغفالت وزُ اإلنطالق؟ الشهو 
 ادلرء من ىذه القيود وفكَّها فخالص: إذا إنطلق

 اني      ُتخفي جمال المعانيــــــــــلوال قيود المب
 انيـــــــــــــحلأسمعتكم أ  ٍد   ـــــعن سالٍك ومري

 على  دما ير  فهذا حُتد الروح؟ وتشنكلها وتعرقلها؟ىذا كالم أيب العزائم، فما ىي القيود اليت 
 .وة اليت حولاإلنسان من اجلوارح اجملًتح

  :لكن
 رودًا بآياتـــــــذا صفا القلب من وىم وشبهات       يشاىد الغيب مسإ

 القرب من ادللك العالم عز عامل على الفور فبمجرد ما ينام اجلسم فًتتفع الروح يف مساء
 وجل.

ىدة فيكون وىو باهلل عز وجل لدوام ادلشارء مع دوام اجملاىدة واإلستعان ادلإذا استطاع 
لنا تشاىد العوامل العلية وترجع فلقي على ظهره فالروح تًتك اجلسم وتصعد الٌس بيننا أو وىو مُ ج

 وطرائف العلم اإلذلي، وفيها يقول اهلل عز وجل: بزىرة احلكم
َناَىا"  يس(.44) "َوَآيٌَة َلُهُم االْرُض اْلَمْيَتُة َأْحيَـيـْ

 وىو اجلسم
 يس(.47) "ُو النـََّهارَ َوَآيٌَة َلُهُم اللَّْيُل َنْسَلُخ ِمنْ "

 من اجلسم وىو كما ىو: وىي الروح عندما ينام تنسلخ الروح
 بصرون ......فإذا ىم م

فيكون جالس معنا ويرى من ىو فوق ومن ىنا ومن ىناك، وىؤالء اجلماعة الذين يقول 
 كرضي اهلل عنهاإلمام أبو العزائم  فيهم

 هاـــــــــــــــــــــــــــــــــإال مرادًا تحلَّى من معاني     ها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــإن الرجال كنوٌز ليس يدري
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 اــــــــــــــــــــــــــــــــوالعرش مقعدىم      قلوبهم صفت واهلل ىاديه في األرض أجسادىم 
 اــــــــــــــــــــجريهرع المصطفى وىمو      سفينة الوصل باسم اهلل مُ ـــــــــىم الشموس لش

وىذا الكالم ال حيدث إال مع أىل الفناء التام الكامل مع حضرة اهلل الذين يقول فيهم اهلل 
 يف كتاب اهلل:

َناُه َوَجَعْلَنا َلُو نُورًا َيْمِشي ِبِو ِفي النَّاسِ " َكَمْن َمثـَُلُو ِفي الظُُّلَماِت  َأَوَمْن َكاَن َمْيًتا فََأْحيَـيـْ
 األنعام(.066) "َهاَلْيَس ِبَخارٍِج ِمنْـ 

 ىم يف بالد فارس؟ ما الذي أرى سيدنا عمر ُجنده و 
وىو  انسلخت وذىبت إىل ىناك لذي راح؟ الروح افما  ىل شعاع العني يصل إىل ىناك؟

 : فال حيدث ال قطع وال وصلعمال خيطب، كما ىو 
 الواقعة(.44ال ََمُْنوَعٍة )َمْقُطوَعٍة وَ  ال

ويعمل ويدخل  جيدَّ أن يكيفها ادلقال، وحتتاج من اإلنسان  ذلؤالء الرجال الوىي أحوال 
  إىل أن يعيش يف ىذه األحوال ويعاين ىذا عياناً ألن ىنا مقام:ورش الصاحلني 

 ؟يف مثل ىذه األمور ]ُذق تعر [ ـ لكن ماذا يقول الصاحلون
 حقائق إذلية نورانية وىي ُمتاحة للكل ويقول فيها رب الربية: فهي

َراِىيَم َمَلُكوَت السََّماَواِت َواالْرضِ  وََكَذِلكَ "  األنعام(.75) "نُِري ِإبـْ
 ىل ىو وحده؟ قال: ال وكيف راح؟ بالروح وىل راح مجسمو؟ 

 األنعام(.75) "َوِلَيُكوَن ِمَن اْلُموِقِنينَ "
وىو يصلوا إىل ىذا ادلقام ف ،فبذلك يكون ىناك رجااًل وصلوا إىل مقام اإليقان ورتبة اإليقان

 ام اإليقان وىو أعلى من مقام اإلحسان.مق
يت بغرائب احلكمة وطرائف ح أرواحهم وتأسبَ يف األرض تَ فيصلون إىل مقام اإليقان وىم 

 عز وجل.العلوم بنور يهبو ذلم احلي القيوم الذي ال تأخذه سنٌة وال نوم 
 
يـَْعُرُج ِإَلْيِو ِفي يـَْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه ْرِض ثُمَّ ْمَر ِمَن السََّماِء ِإَلى األيَُدبِـُّر األ"السؤال الرابع:  

 السجدة(.5) "َأْلَف َسَنٍة ِممَّا تـَُعدُّونَ 



8 

 يُوجد تفاوت زمني كبير بين العروجين في اآليتين؟ما المقصود بيعرج إليو؟ ولم   
وىذا يف عامل التدبري فاألوامر اليت يصدرىا رب الربية لتدبري الكائنات من أين  :يدبر األمر

 ل؟ ىل من السماء أم من األرض؟ تنز 
وىي مالئكة  يف السماء مث يعرج فيها بعد أن يُنهي مهمتو دبر األمريُ تنزل من السماء ف

موز ر لع على اللوح احملفوظ فيجد لوحو رُلمٌَّل بال، فكل واحد منهم يط  التدبري وذلم وظائف
 .وحتتها كنوز خصَّو هبا من يقول للشيئ كن فيكون

، وبعد أن يُنهيها يرجع مرًة ثانية ألهنم مالئكة م هبذه التدبريات اإلذليةفينزل لكي يقو 
 لكي يأخذ أمر شغل آخر لينفذه.التدبري، 

دلاذا؟ ألهنم يف األرض ويظلون  ال يصعدوا وال ينزلونولذلك اجلماعة الكتبة الذين معنا 
 :، وأمر ُشغلهم ىو أنت فقطمعك

 )اإلنفطار(. (06) "َما تـَْفَعُلونَ  يـَْعَلُمونَ ( 00) ِكَراًما َكاتِِبينَ "
 .ومل يقل يكتبون ألن كل شيئ مكتوب

 الصافات(.96) "َواهلل َخَلَقُكْم َوَما تـَْعَمُلونَ "
هي يصعد ويقولون: يا رب ت،،،،،: عمل كذا وكذا وكذا، وبعد أن يُن يراقب األقدار فهو

، وىل ذلم مهمة ُأخرى؟ اتو عليوصلوات ريب وتسليموبني حضرة النيب أفصح أهنينا مهمتنا ـ كما 
 فيقول اهلل تعاىل: 

وأرضي َملوءة مبالئكيت كما مساوايت َملوءة مبالئكيت كما ترون ـ وىل فيو حتة فاضية؟ ـ )
إىل يوم القيامة واجعلوا  وينلوين وكرب  دوين وىل  ومح   فسب حوين تعلمون، ولكن اذىبوا إىل قرب عبدي

 ذلك كلو يف صحيفة عبدي(.
وكل ىذا يذىب شغلكم مع ىذ الرجل فاذىبوا إىل قربه وتظلون شغالني بالنيابة عنو  ألن
 لرصيده: 

 احلجرات(.8) "َفْضال ِمَن اهلل َونِْعَمًة َواهلل َعِليٌم َحِكيمٌ "
فعمل ادلالئكة ال يُردُّ، وعملي جائٌز يُرد، وجائز ال وىذا غاية اإلكرام من اهلل عز وجل لنا، 

أن يُلقى بو يف وجو صاحبو ليس فيو وال يستحق  وجائز يكون فيو عيبٌ ينال القبول وقد 
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 ، لكن عمل ادلالئكة ال يُرد.إخالص وفيو رياء أو مُسعة 
  ادلالئكة ال تنام .. أنفيعطيك عماًل ال يُرد إىل يوم القيامة وكلو يف صحيفتك، ناىيك عن 

لصَت لنفسك يف طاعة اهلل يف ادلالئكة ال تنام وال تأكل وال تشرب وال تتزوج، فإذا أستخ
 اليوم والليلة ساعة فتكون قد أحسنت، دلاذا؟ 

 797تكملة السؤال بدرس سيرة اإلمام أبي العزائم ـ كود: 
          وبدايتو باللون األحمر عاليو

  
 وصلى الو على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم

                     
 
 
    
   

 
               
        
             

   
            
      
    
 

 


