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  احلياة الربزخية ؟حقيقة  ما: سؤال
 ---------  

واحلياة . روحانية نورانية - غري اليت حنن فيها  أخرى حياة :يةربزخاحلياة ال
الربزخية وعامل الربزخ حيتاج إىل الشفافية لرؤية ما حيدث فيه، وال يستطيع أحد وصفه 

�ا ستعرتض على كل احلقائق اإلليهة. ألهل التفوس ليس !!! ومادامت النفس حية فإ
العامل ما حنن فيه يف هذا الكون يوزن مبيزان العقل، أما  لفك!! لديك العقل الذي يقبلها

) ... ذق تعرف(يعين سريى الذوق ماذا يعين؟  .. "الذوق: "اآلخر فله ميزان خاص امسه
  .إذا وصل اإلنسان إىل هذه املرحلة فسريى

هب أن واحدًا منكم اآلن أخذوه وأهلوه وأدخلوه اجلنة؛ هل .. !! ماذا حتكي؟
ألن  - !ةليس معنا العقول املؤهلة لوصف اجلن - !! يستطيع أن يصف لنا اجلنة؟

 - ١)ما ال عني رأت، وال أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر(: الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قال ذلك
 !!!.فكيف تصدق هذه احلقائق؟

�يت اإلنسان .. فهذه حقائق إهلية   َوَما يـَُلقَّاَها ِإالَّ ُذو (: كان له حظٌّ إذا   –ملا 
�ا، يف هذه احلقائق فسيدخلها ويسلِّ إذا كان له حظٌّ  -  )فصلت:٣٥( ) َحظٍّ َعِظيم م 
�ا ويعطبه هللا اآلن ليس معي  لكنين..  عزَّ وجلَّ اإلدراكات اليت يستطيع أن يدركها 

  :  وعفواً سأضرب مثالً !! هذه اإلدراكات 

أي ذرة من  -أي ذرة من جلده ماليني الكائنات  حكل واحد فينا على سط
�ا حتتاج إىل عني .. أليس كذلك؟ هل هذه العني تكشفها؟  –اجللد  ما الذي يكشفها؟ إ

ً�  –ميكروسكوب قوي  كل ذرة من جلدك عليها   –وليس أي ميكروسكوً� عاد

                                                             
�َُّ َعْنُه َعْن النَِّيبِّ صَ  حديث نْ مِ روى البخاري ومسلم  ١ َرَة َرِضَي ا �َُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َأِيب ُهَريـْ َعاَىل : ( لَّى ا �َُّ تـَ : يـَُقوُل ا

َعتْ  ،َأْعَدْدُت ِلِعَباِدي الصَّاحلَِِني َما َال َعْنيٌ رََأتْ  َرَأ )َوَال َخَطَر َعَلى قـَْلِب َبَشرٍ  ،َوَال ُأُذٌن مسَِ ْعَلُم نـَْفٌس َما (، مثَُّ قـَ َفَال تـَ
 .)ُأْخِفَي َهلُْم ِمْن قـُرَِّة َأْعُنيٍ َجَزاًء ِمبَا َكانُوا يـَْعَمُلونَ 
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!! وملاذا؟.. وكيف ال حيدث تداخل بينها؟ !! كيف تعيش؟!! .. مليارات الكائنات احلية
�ا، وال تعقله �اوليس معك اآللة اليت تراها    .ا 

�لك بعامل اآلخرة؟.. إذا كان هذا الكالم يف عامل الدنيا    !!!فما 

لو أحضرت طفًال عنده مخس سنةات وجلست أشرح له شرحاً : مثال آخر
الذي .. من الذي يدرك؟ !!! .. هل يدرك هذا األمر؟.. وافيًا للذة العالقة اجلنسية 

  كاية هي نفس احل!! .. أليس كذلك؟) .. ذق تعرف.. (ذاقها 

  . وليس عن طريق العقل.. فهذه األمور تعرف عن طريق الذوق 

احلسية، أما األمور األخرى  –هذا العقل ال يزن إال األشياء املادية اليت حولنا 
.. ، وكل مقام له عقل بغقل عن هذا املقام ) عقل موهوب: (فهتاك عقل آخر امسه

�ا هللا، لكنها حمتاجة أن  : وهذا كما قلت اليوم و�ألمس هذه خصائص عظمى خصك 
ونَ (: نعمل بقول هللا رُ كُمْ أََفالَ تُبْصِ ِفي أَنْفُسِ   )الذّاریَات:٢١( )وَ

من الذي يريد جولة سياحية يف مملكته اإلنسانية؟ وهذه حتتاج إىل شركات 
نوارك، سياحبة لعمل جولة سياحية يف اململكة اإلنسانية؛ جولة يف ملكوتك، جولة يف أ

تريد شركة .. فأنت حمتاج إىل مثل ذلك !! جولة يف أسرارك، جولة يف عاملك الروحاين
�خذ هذه اجلولة السياحية  ... منظمة تكون معها القدرات والطاقات اليت تؤهلك حىت 

 )السَّاِئُحونَ (: هياليت " .. السياحة الروحانية النورانية: "والسياحة اليت يسمو�ا
  سياحة حقية..  )التوبة:١١٢(

� دمحم وعلى آله وصحبه وسلم   .وصلى هللا على سيد

****************  


