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 متهيد
 وأفضل الصالة وأمت التسليم، على سيد�ا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني  العاملني،احلمدهلل رب 

 يف اليقظـة مـن األمـور الـيت ال ينبغـي التعصـب               صـلى اهلل عليـه وسـلم       فـإن رؤيـة الـنيب     : أما بعـد    
ال إلثباهتا أو �فيها، فهي ــــ وقبل كل شيء ــــ من خوارق األمور اليت ال تقـع حلسـاب وال حتـدث بقاعـدة و                       

ختضع الرادة بشر  وبالتايل فهي إن صحت ألحدمن الناس فامنا هـي مـن مـنن الـرمحن، الـيت ميـن هبـاعلى                         
من يشاء من عباده الصاحلني، شأهنا يف ذلك شأن معجزات اال�بياء وكرامات االولياء الـيت قـد يسـتوعبها                   

ص ملزم، ألهنـا مـن األمورالذوقيـة    هذا والحييط هبا ذلك، والحرج عليهما يف كال احلالني ما دام مل يرد هبا � 
الــيت يتــأثر النظــر إليهــا وفيهــا بعــدة مــؤثرات �فســية وعقليــة وقلبيــة وبنــاء علــى هــذا فــإن احلــديث عنــها     
والتحدث فيها اليتطلب معركة جهادية، بل يأخذ طابع احملاورة اهلادئة القائمة علـى تبـادل وجهـات النظـر                   

ه ئــة الــيت تقــوم اساســاً علــى هــدف إفحــام اخلصــم وبيــان خطوإبعــاد التأمــل ولــيس ســبيل املنــاورة العنيفــ
 :ثالثة فصول وخامتة يف وقد عرضنا البحث ، وإظهار فساد رأيه وقصور حجته

 .ار يف عصر التقدم العملي وح:  األول   
 .أقوال العلماء واألولياء يف هذه الرؤية الشريفة :   الثا�ي  
 .تساؤالت فيها كيفية هذه الرؤية املباركة و:    الثالث 
 .اخلامتة 

وقصد�ا بذلك وجه اهلل تعاىل، وقربة اىل حبيبـه املصـطفى سـيد�ا حممـد عليـه الصـالة والسـالم                     
 .واحلمد هلل رب العاملني 



 

 األولالفصل 
 حوار يف عصر التقدم العلمي

 
ر  فإ�ه إذا جاز لكل عصر مـن عصـور األسـالم أن حيتـا              ، يقظة    ففيما يتعلق مبسألة رؤية النيب    

فيها أو يرتدد يف فهمها أو يتحفّظ يف القول بصحتها فـال حيـق ألهـل هـذا العصـر أن يقعـوا مبثـل ذلـك وهـم                             
يواكبون هذا التطور العلمي الزاحف على عقول الناس وعيوهنم دقيقة فدقيقة ولـيس شـهراً بعـد شـهر أو                     

: وال يعقـل أن يقـال       ! نـه عبـاده   إن اهلل تعاىل يعجز عمّا مكّن م      : وحينئذٍ اليعقل أن يقال     ! سنةً بعد سنة  
 !أن العباد والعبيد يقدرون على ما ليس يف قدرة خالقهم وخالق القدرة يف عقوهلم

هـي    يقظة أمراً ممكناً بل أمراً واقعاً       وإن من أبرز املخرتعات العلمية اليت جتعل رؤية املصطفى        
ــتل  .TELE)التلــي ( جمموعــة  ــون والتلكســوب وال إىل آخــر قائمــة هــذه  .. كس  وهــي التلفــون والتلفزي

 .اجملموعات العجيبة، واليت ال�دري إىل أين ستصل مما اليتصوره عقل لوال املشاهدة والتجربة الفعلية 
 :ولكي �فهم موضوعنا هذا الذي �تحاور فيه تأمّل جيداً فيما يلي من األمور الواقعة 

ناس وهم جالسـون يف بيـوهتم يف         فرياه كل ال   ،رجل يتحدث يف القمر أو يف �يويورك أو يف موسكو            •
آن واحد، فكيف تفتـــّــــتتْ أجـزاء صـورته ثـم جتمعـت مـرة أخـرى حتـى وصـلت إىل هـذا الصـندوق                          
اخلشيب الذي أمامـك وبيـدك فنجـان مـن القهـوة؟ فيعـرض عليـك رجـل بكـل حركاتـه وسـكناته وتعـابري                      

ل أرض وشـاهدٌ يف كـل بلـد         وجهه وعدد أ�فاسـه، مـع كـل مـا جيـري يف العـامل كلـه، وكأ�ـك حاضـر يف كـ                       
 فمـاذا   ،لـوق أن يفعـل ذلـك بالواسـطة واآللـة          فإذا اسـتطاع البشـر املخ     ! وموجود يف كل قطر يف آن واحد      

فيكون ـــ أن يفعل بدون آله وال واسطة؟ فهـل يصـعب عليـه مـا                : ميكن للخالق ـــ الذي يقول للشيء كن        
 عبـاده بـدون جهـاز أوكهربـاء؟ أم أن      إىل من حيـب مـن  سهل على عبيده أن يبث صورة حبيبه حممد 

  كا�ت من أيات اهلل عجباً؟ رؤية الــنــيب



 

ــاتوا          • ــذين م ــات األشــخاص ال ــالم ملئ ــات األف ــديو حتــتفظ مبئ ــزة التصــوير والتســجيل والفي إن أجه
وتعرضهم علينا حيناً بعد حني وهم أحياء يتحركون ويتكلمون رغم كوهنم ميتني فعالً، ولـيس مثـة عاقـل                   

ن هذه احلالة تناقُض بني حقيقة كوهنم أحياء يف هذا الفلم، وحقيقة كوهنم أمواتـاً يف واقـع األمـر،                   إ: يقول  
وإمنا التوفيق بني األمرين معقول وواقعي جداً، فهل يصعب على اهلل سبحا�ه وتعاىل ما سهّل على عبيـده       

ن مـن غـري جهـاز وال         وحقيقـة أن صـورته التـزال باقيـة ولكـ            من التوفيق بـني حقيقـة مـوت رسـول اهلل          
ذا كــان البــد مــن جهــاز وكهربــاء فمــا الفــرق بــني اخلــالق إكهربــاء، وإمنــا بقــدرة القــادر علــى كــل شــيء، و

 يقظة كا�ت من أيات اهلل عجباً؟ .  واملخلوق؟ أم حسبت أن رؤية النيب
فـع  إن جهازاً مـن أجهـزة التلفـون قـد شـاع يف العـامل كلـه وهـو تلفـون الصـوت والصـورة، فمـا أن تر                   •

السماعة ويدق اجلرس يف النمرة املطلوبة فريفع صاحبها السـماعة هـو اآلخـر حتـى تـرى صـورته وتسـمع              
صوته حيثما وأينمـا كـان، رجـل يف أقصـى املغـرب ورجـل يف أقصـى املشـرق يـرى بعضـهم بعضـاً جبهـاز                            
ا صغري لو فتحته وتأملت فيه لعجبت من قوة قدرتـه رغـم صـغر حجمـه، هـذا مـن عمـل املخلـوق فمـاذ                    

 ويسـمعك صـوته سـواء كـان ذلـك       تنكر من قدرة اخلالق عزّ وجل على ان يريك صورة حبيبه حممـد  
  يقظةً كا�ت من آيات اهلل عجبا؟ بواسطة أو بغري واسطة؟ أم حسبت أن رؤية النيبّ

إن من األحباث اجلارية اآلن يف العامل واليت وصلت إىل مرحلة متقدمة هي جتميع الصورة والصوت  •
ثري، من حيث أن كالمها ال يفنى، وقد مجعت أصوات العديـد مـن شخصـيات التـأريخ مـن ذرات                     من األ 

أصواهتم املتناثرة يف اهلواء، وما هـي إال فـرتة زمنيـة قادمـة حتـى يسـتطيع العلـم أن جيمـع لـك صـورة أي                            
مـن  إ�سان من املاضني ويسمعك صوته كما كان قد فعل يف حياته وهذا مـن عمـل املخلـوق فمـاذا تنكـر             

 يقظةً كا�ت من آيات اهلل عجبا؟  عمل اخلالق؟ أم حسبت أن رؤية النيب
ــا    : فلــو تأمــل املســلمون يف معنــى قولــه تعــاىل    ــنْ آيَاتِنَ ــا�ُوا مِ ــرَّقِيمِ كَ ــحَابَ الْكَهْــفِ وَال ــبْتَ أَنَّ أَصْ أَمْ حَسِ

 ضمنها هذه اآليـة، فهـو يقـول    لفهموا اإلشارة اليت كان اهلل سبحا�ه وتعاىل قد   ] 9سورة الكهف    [عَجَبًا
أعجبت من أمر أصحاب الكهـف؟ أراعـك امـرهم؟ أأدهشـك أن �نـيمهم ثالمثائـة                 :  وللناس    لرسوله



 

فلقـد  ! سنة ثم �وقظهم؟ أترى أن ذلك آية من آياتنا العجيبة؟ إ�ك لو تأملت لرأيت أن هذه من أقل آياتنـا    
كـن فيكـون،    : لقنا عيسـى مـن غـري أب فقلنـا لـه             كن فيكون، وخ  : خلقنا آدم من غري أب وال أم فقلنا له          

وخلقنا لزكريا الذي بلغ من الكرب عتياً ومن زوجته العجوز العاقر خلقنا هلما حييى، وأحيينـا أليـوب أهلـه          
ومثلهم معهم رمحة من عند�ا، وأحيينا العزير بعد إن أمتناه مائة عـام، وأحيينـا لـه محـاره أمـام عينـه وقـد          

ة عـام، واحتفظنـا لـه بطعامـه وشـرابه صـاحلاً مل يـتغري طعمـه ومل يتسـنه كـل هـذه                      مات هو اآلخر منـذ مائـ      
 الكهـف والـرقيم كـا�وا    أصحاباملدة، فماذا تكون آية أهل الكهف إىل جا�ب آياتنا هذه؟ أم حسبت أن    

 من آياتنا عجبا؟
 يقظة كا�ت من آيات اهلل عجبا؟  أم حسبت أن رؤية رسول اهلل: وحنن �قول 

 لعبــاده الكــافرين أن يبثــوا صــورة األحيــاء واألمــوات عــرب ماليــني األميــال ومــا بــني  وقــد مكــن اهلل
وهو على القمر عرب شاشـة مركبتـه الفضـائية،          ) آرمسرتو�ج  ( السموات واألرض، فلقد رأى أهل األرض       

وأصيب رأسه بصداع حاد وهو يف القمر، فبثتْ له حمطة إطالق الصواريخ العالج عـرب األثـري فشـفي مـن             
 !مرضه

ـــ  ! فإذا كان اهلل قد مكن لعباده الكافرين كل هذا ـــ وال �دري ماذا سيمكن هلم أكثر بعد ذلك          
فماذا تنكر من عبد مسلم بلغ من شـدة عبوديتـه هلل  أن تقـرب مـن ربـه فتقـرب منـه ربـه وبـثّ لـه صـورة                       

يف األثـري وأن للعلـم       الذي أثبت العلـم ان أجزائهـا وأجـزاء صـوته الشـريف موجـودان                  حبيبه املصطفى 
 وأدواته املعاصرة واآللة احلديثة طرقاً يف مجعها؟

إن العلم يتوصل اليوم اىل اكتشاف آيات اهلل يف اآلفاق ويف أ�فس الناس حتى يتبني هلـم أ�ـه احلـق،                  •
فالعلم مل خيلق الصورة الـيت مجعهـا مـن األثـري ولكنـه اكتشـف آيـة مـن آيـات اهلل موجـودة فعـالً وقـدرة مـن                           

راته عزّ وجل جارية يف ملكه وملكوته، فإن من املعروف أن للضوء اآلن دوراً عظيماً يف كل خطـوات                    قد
وا�تـهاء  ) الليـزر  ( و) أكـس  ( التقدم العلمي، حيث اكتشـف العلـم الطاقـة اهلائلـة للضـوء ابتـداءً بأشـعة                

ضـوئية كمـا ختـزن يف فـيلم     باحلزمة الضوئية اليت ميكن أن تكون وعاء ملاليـني الكتـب الـيت ختـزن يف حزمـة            



 

وحنوه، فإذا أردت أية معلومة من أي كتاب فما عليك إالّ أن تدير جهازاً صغرياً يومض لك ومضـة ضـوء                     
صغرية وسريعة ترى عليها ما تريد من معلومات بلمح البصر، فالعلم هنـا اكتشـف قـدرة مـن قـدرات اهلل        

 موجـودة مـن قبـل إن تكتشـف علميـاً يف هـذا               وأسلوباً من أساليب إدارته هلذا الكون، إن طاقـة الضـوء          
 .العصر، وهذا يعين أن العلم كاشف للحقائق وليس منشئاً هلا 

ــة رســول اهلل: فلمــاذا ال يقــال  ـــ يقظــة داخلــة يف هــذا      أن رؤي ــة صــورته الشــريفة ــ ـــ أو رؤي ـ
ليـوم مـن تسـجيل      املضمار وسائرة على هذا النهج من إمكا�يـة ذلـك قبـل أن تعمـل اآللـة عملـها املعـروف ا                     

الصور واحلركات واألشخاص واألموات فتحتفظ هبا وتعرضـها علـى النـاس بعـد مئـات السـنني مـن مـوت                      
 .أصحاهبا، وما يقدر عليه البشر باآللة يقدر اهلل عليه بدون آله 

وقد خلق اهلل بشراً بآلـة كمـا خلقنـا حنـن، وخلـق بشـراً بـدون آلـة كمـا خلـق آدم عليـه السـالم،              
وهكـذا، بـل إن اهلل سـبحا�ه تعـاىل اسـتجاب            …بنصف آلة كما خلق عيسى عليه السـالم         وخلق بشراً   

لبشر صاحلني من عباده ليسوا با�بياء وال مرسلني، فحقق هلم من اخلوارق بـدون آلـة مـا قـد يعجـز البشـر                        
 عن بعضه حتى بااللة 

  املقتـدون مبحمـد   فأوليـاء اهلل املتقـون هـم        : (  رمحه اهلل بسـنده فقـال      )1(فلقد روى ابن تيمية   
 فيفعلون ما أمر بـه وينتـهون عمـا عنـه زجـر، ويقتـدون بـه فيمـا بـيّن هلـم أن يتبعـوه فيـه فيؤيـدهم مبالئكتـه                                

 

                                                           

ولـد يف حـران وا�تقـل بـه أبـوه ايل دمشـق فنبـغ        . حنبلـي  .. ة احلرا�ـي الدمشـقي   يـ لسـالم بـن تيم   هو امحد بـن عبـد احللـيم بـن عبـد ا             )1(
(( مكثـرا مـن التصـنيف، مـن تصـا�يفه      . تويف بقلعة دمشق معتقال واألصول ، فصيح اللسـان  . سجن مبصر مرتني من أجل فتاواة      . واشتهر

 ؛ 1/140االعـالم للزركلـي   .[  جملـدا  35فى الرياض مؤخرا فى )) واة فتا(( ؛ وطبعت ))   ومنهاج السنة    0(؛  )) السياسة الشرعية   
  ]14/135 ؛ والبداية والنهاية 1/144والدرر الكامنة 



 

 )1(..وروح منه، ويقذف يف قلوهبم من أ�واره، وهلم من الكرامات اليت يكرم اهلل أولياءه املتقني 
فهـي يف احلقيقـة تـدخل يف معجـزات            وكرامات أولياء اهلل إمنا حصلت بربكة اتباع رسـول اهلل         

، وحــنني اجلــذع )4(، وإتيــان الشــجر اليــه )3(، وتســبيح احلصــى يف كفــه )2(مثــل ا�شــقاق القمــر  الرســول
، وإتيا�ــه بالكتــاب )7( وإخبــاره مبــا كــان ومــا يكــون)6(، وإخبــاره ليلــة املعــراج بصــفة بيــت املقــدس)5(اليــه

 كما أشبع يف اخلندق العسكر من قدر طعام وهو مل ينقص يف             العزيز، وتكثري الطعام والشراب مرات كثرية،     
 ومـأل أوعيـة العسـكر عـام تبـوك مـن طعـام قليـل ومل يـنقص وهـم حنـو ثالثــني            )8(حـديث أم سـلمة املشـهور   

، كما كا�وا يف غـزوة      )10(، و�بع املاء من بني أصابعه مرات متعددة حتى كفى الناس الذين كا�وا معه             )9(الفاً
لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف احلديبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو أ

                                                           
 .282 ـــ 274 ، ص 11/  ا�ظر الفتاوى الكربى البن تيمية رمحه اهلل، ج) 1(

 . ويف مواضع أخرى 444 ص- 7ج : ية  آ النيب باب سؤال املشركني أن يريهم/ أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب املناقب  : ) 2(
  .65، 64 ص- 6ج : أخرجه البيهقي يف دالئل النبوة   : )3(
 .هذا حديث حسن غريب صحيح :  وقال 594 ص- 5ج  : باب إثبات �بوته / أخرجه الرتمذي يف كتاب املناقب  : ) 4(
 .، ويف مواضع أخرى 415، 414 ص7ج : ات النبوة باب عالم/ أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب املناقب   : )5(
. ممـن أســلم قــدمياً ، ومــن املهــاجرات االول  . أم املــؤمنني . أم سـلمة هــي هنــد بنــت أبـي أميــة بــن املغــرية بـن عبــد اهلل ، املخزوميــة       :)6(

روت عـن  .  باعقـل البـالغ والـرأي الصـائب     تزوجها النيب صلي اهلل عليه وسلم سنة اربع من اهلجرة ، بعد أن تويف زوجها أبو سلمة موصوفة  
 حـديثا  378تنقل كتب احلديث هلا قريبـا مـن مائـة فتيـا و          . ثريون  كوأخذ عنها   . النيب صلي اهلل عليه وسلم وأبي سلمة وفاطمة الزهراء          

. 
 ]قي  ؛ وسنن البهي2/142 ؛ وسري أعالم النبالء 8/60 ؛ والطبقات البن سعد 4/458االصابة يف متيز الصحابة [ 

  .238 ص- 2ج : باب اإلسراء برسول اهلل /  أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب اإلميان واحلديث 
 .4/2217صحيح مسلم  : ) 7(
  .402 -398 ص - 8ج : باب غزوة اخلندق وهي األحزاب / أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب املغازي   : )8(
  .60 ص- 7ج  : باب يف معجزات النيب / أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب الفضائل   : )9(
  ..1/74برقم أخرجه البخاري   : )10(



 

، وملـا   )3( حني سالت على خده فرجعـت أحسـن عينيـه          ،  )2(، وردّه لعني قتادة   )1(وأربعـمائة أو مخسمائة  
 وقـع احلـارث بـن أوس بـن معـاذ وا�كسـرت رجلـه،                ، سرية لقتل كعب بـن األشـرف          أرسل رسول اهلل  
طعـتني فـأكلوا    ، وأطعم من شواء مائة وثالثني رجـالً منـهم حـزّ لـه قطعـة وجعـل منـها ق                    )4(فمسحها فربئت 

، وديــن عبــد اهلل أبــي جـابر لليهــود وهــو ثالثــون وســقاً، قــال جــابر فــأمر  )5(منـها مجــيعهم ثــم فضــل فضــلة 
:  ثـم قـال جلـابر       فيها رسـول اهلل     صاحب الدين أن يأخذ التمر مجيعه بالذي كان له فلم يقبل، فمشى           

كثري قـد مجعـت حنـو ألـف معجـزة      ا   ومثل هذ  )6(فوفاه الثالثني وسقا وفضل سبعة عشر وسقا      "  جدّ له "
. 

 :وكرامات الصحابة والتابعني بعدهم وسائر الصاحلني كثرية جداً: واليزال الكالم البن تيمية رمحه اهلل  
ــن حضــري  ( مثلمــا كــان   ــا     )7()ألُســيد ب ــة فيه   يقــرأ ســورة الكهــف فنــزل مــن الســماء مثــل الظل

 

                                                           
 .3/1484أخرجه مسلم   : )1(
ظفر وأمه أ�يسة بنت قـيس   بـن  عمـرو   بـن  عبيـد   بـن  مالـك   بـن  عمـرو   بـن                      بن  خيلو بن    النعمان بن  زيدبن  عامر      قتادة بن   : )2(

 أبـا عمـر وقـال عبـد اهلل   بـن  حممـد   بـن         يكنـى لنجار من اخلزرج قال حممد   بن  عمر وكان   قتادة  عامر   بن  غنم   بن  عدي   بن  ا  
الطبقـات الكــربى  عمـارة األ�صـاري الغرمـاء أبــا عبـد اهلل وكـان لقتـادة مــن الولـد عبـد اهلل وأم عمــرو وأمهمـا هنـد بنـت أوس   بــن  خزمـة              

3/452. 
 .3/120ج : أبو يعلى رواه   : )3(
  .343، 342 ص 8ج: فتح الباري يف شرح صحيح البخاري : ا�ظر   : )4(
، وأخرجـه أيضـاً مسـلم يف    160، 159 ص- 1ج: باب قبول اهلدية مـن املشـركني       / أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب اهلبة          : )5(

  .130، 129 ص6ج : باب إكرام الضيف وفضل إيثاره / صحيحه يف كتاب األشربة 
  .405، 404 ص7ج : باب عالمات النبوة / البخاري يف صحيحه يف كتاب املناقب أخرجه   : )6(
. كـان شـريفا يف اجلاهليـة واإلسـالم ، مـن أهـل املدينـة ، يعـد مـن عقـالء العـرب            . ضري بن مساك بن عتيك ، أبو حييى ، األوسـي ، صـحابى            حهو أسيد بن    :   ) 7(

. وعنه أبو سعيد اخلدري وأ�س وأبو ليلى األ�صاري وكعب بن مالك وغريهـم رضـي اهلل عنـهم أمجعـني     . ة وسلم روى عن النيب صلى اهلل علي   . زذزي الر؟أي فيهم    
شهد العقبة الثا�ية مع السبعني من األ�صار ، وكان أحد النقباء األ�ثي عشـر ، وشـهد أحـدا فجـرح سـبع جراحـات وثبـت مـع رسـول اهلل صـلى اهلل عليـة وسـلم حـني                              

ــهد    ــاس ، وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــها ،   ا�كشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــاهد كلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــدق واملشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اخلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

، وكــان )1(الئكــه تســلّم علــى عمــران بــن حصــني أمثــال الســراج وهــي املالئكــة �زلــت لقراءتــه، وكا�ــت امل 
، وعبّاد بن بشر وأسيد بن      )2(سليمان وأبو الدرداء يأكالن يف صفحة فسبحّت الصفحة أو سبّح ما فيها           

  يف ليلة مظلمة فأضاء هلمـا �ـور مثـل طـرف السـوط فلمـا افرتقـا افـرتق                       حضري خرجا من رسول اهلل    
  .)3(الضوء معهما

بـن تيميـة رمحـه    يقظة من آيـات اهلل عجبـاً؟ ويضـيف          ن رؤية النيب  أم حسبت أ  : وحنن �قول   
 ملا ذهب بثالثة أضياف معـه إىل بيتـه، وجعـل ال يأكـل            ،وقصّة الصدّيق يف الصحيحني     : اهلل تعاىل فيقول    

لقمة إالّ ربى من أسفلها أكثر منها فشبعوا وصارت أكثر ممـا هـي قبـل ذلـك، فنظـر إليهـا أبـو بكـر وامرأتـه                       
، )4(وجــاء إليــه أقــوام كــثريون فــأكلوا حتــى شــبعوا   ي أكثــر ممــا كا�ــت، فرفعهــا اىل رســول اهلل فــإذا هــ

وخبيب بن عدي كان أسرياً عند املشركني مبكة ــــ شرفها اهلل تعاىل ـــــ  وكـان يـؤتي بعنـب يأكلـه ولـيس                      
  .)5(مبكة عنبة

وكان ملا قتل رفع فرآه عـامر بـن   ـتل شهيداً فالتمسوا جسدهُ فلم يقدروا عليه،   وعامر بن فهرية  قُ    
  .)6(الطفيل قد رفع، وقال عرورة فريون املالئكه رفعته

وخرجت أم أمين مهاجرة وليس معها زاد والمـاء، فكـادت متـوت مـن العطـش، فلمـا كـان وقـت                       
 الفطر وكا�ت صائمة مسعت حسّاً على رأسها فرفعت رأسها فإذا دلو معلق فشربت حتى رويت، وما

                                                                                                                                                                      
ــديث  ــري    : (( ويف احلـــ ــن احلضـــ ــيد بـــ ــل أســـ ــم الرجـــ ــديثاً   )) . �عـــ ــر حـــ ــة عشـــ ــه مثا�يـــ ــة  . [ لـــ ــد الغابـــ ــذيب  1/113أســـ ــذيب التهـــ  = ، 1/347 ، وهتـــ

 . 194 ص- 2ج: باب �زول السكينة لقراءة القرآن / أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب املساجد ومواضع الصالة  واحلديث  ] .1/330واألعالم = 
 .1/29تذكرة احلفاظ   : )1(
  .224 ص- 1ج : أخرجه أبو �عيم يف احللية   : )2(
 .125 ص- 8ج : بشر رضي اهلل عنهما باب منقبة أسيد بن حضري وعباد بن / أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب املناقب   : )3(
  .28، 27 ص- 3ج :  باب إكرام الضيف وفضل إيثاره /كتاب األشربة / أخرجه الشيخان يف كتاب اللؤلؤ واملرجان   : )4(
  .302، 301 ص- 8ج : ذكره ابن سعد يف الطبقات   : )5(
  .256 ص 2ج: أخرجه أبو إسحاق يف كتاب اإلصابة   : )6(



 

  .)1(عمرها  عطشت بقية 
  يقظة كا�ت من آيات اهلل عجبا؟ أم حسبت أن رؤية النيب

أخــرب األســد بأ�ــه رســول رســول    وسفينـــة مــوىل رســول اهلل: (( واليــزال الكــالم البــن تيميــة 
  .)2())  فمشى معه األسد حتى أوصله مقصدهاهلل

إذا اشـتد علـى املسـلمني يف اجلهـاد      كان إذا أقسم على اهلل أبرّ قسـمه، وكـان احلـرب     )3(والرباء بن مالك  
يارب أقسمت عليك ملّا منحتنا أكتافهم فيهزم العـدو، فلمّـا كـان    : يا براء أقسمْ على ربك فيقول   : يقولون  

فمنحوا أكتافهم وقتل بـراء     !يوم القادسية قال أقسمت عليك يارب ملّا منحتنا أكتافهم وجعلتين أول شهيد           
 .)4(شهيداً

  .)5(وخالد بن الوليد

                                                           
  .67 ص2ج: أخرجه أبو �عيم يف احللية   : )1(
  .369 ص 1ج : أخرجه أبو �عيم يف احللية   : )2(
مالك  بـن النضـر بـن ضمضـم بـن زيـد بـن حـرام بـن جنـدب بـن عـامر بـن غـنم بـن عـدي بـن النجـار شـهد أحـدا واخلنـدق                                          الرباء بن     : )3(

 .الطبقات الكربى:  ينظر واملشاهد بعد ذلك مع رسول اهلل  صلى اهلل عليه وسلم وكان شجاعا يف احلرب له �كاية
 ن اهلل يعجز أن يربّ بقسمه هذا كما أبرّ بقسمه يف غري ذلك؟ أكاماذا لو أقسم الرباء على اهلل أن يريه رسول اهلل   : )4(
هو خالد بن الوليـدبن املغـرية ، أبـو سـليمان ، املخزومـي القرشـي ، الصـحابي ، سـيف اهلل الفاحتـالكبري ، كـان مـن أشـراف قـريش يف                      :  )5(

وملا ويل أبو بكر رضي اهلل عنه ، وجهـه  . ه اخليل  هـ فسر به رسول اهلل صلى اهلل علية وسلم ووال7اجلاهلية ، وأسلم قبل فتح مكة سنة    
لقتال مسيلمة ومن ارتد من أعراب جند ، ثم سريه اىل العراق ففتح احلرية وجا�باً عظيماً منه ، ىثـم أمـره باملسـري اىل الشـام مـدداً للمسـلمني                 

 بالشام ووىل الأبا عبيده بن اجلراح ، فلم يثن ذلك وكان له أثره اليف النصر وملا ويل عمر رضي اهلل عنه عن قيادة اجليوش . بالريموك 
. قال أبو بكر عجزت النساء أن يلدن مثل خالـد  .  هـ   14من عزمه ، الواستمر يقاتل البني يدي أبي عبيدة اىل ؟أ؟ن مت هلما الفتح سنة                

  ] .2/341 ، واإلعالم 2/427 ، واالستيعاب 1/413اإلصابة . [  حديثاً 18روى له احملدثون 



 

 
  .)1( حاصر حصنا منيعا فقالوا ال�سلم حتى تشرب السمّ، فشربه فلم يضرّه

من .  هو سعد بن مالك ، واسم مالك اهيب بن زهرة ، ابو اسحاق ، قرشي                  )2(وسعد بن أبي وقاص   
وكـان جمـاب العـاء    . كبار السن قدميا وهاجر ، وكان اول من رمـي بسـهم يف احـد السـتة اهـل الشـوري             

 484/ 3هتذيب التهـذيب    [ تويف باملدينة   . تح اهلل علي يدية العراق ايام علي ومعاوية         جيوش الفرس وف  
[ 

 كــان مســتجاب الــدعوة مــا دعــا قــط إالّ اســتجيب لــه، وهــو الــذي هــزم جنــود كســرى وفــتح    
 . )3(العراق

فبينما عمر خيطب فجعل ) سارية ( وعمر بن اخلطّاب ملّا أرسل جيشا أمّر عليهم رجال يسمى           
يـا أمـري   : فقـدم اجليش، فسأل فقال  ! ) يا سارية اجلبل اجلبل، يا سارية اجلبل اجلبل       : ( لى املنرب   يصيح ع 

فأسـند�ا ظهور�ـا باجلبـل      ! يـا سـارية اجلبـل     ! يـا سـارية اجلبـل     : املؤمنني لقينـا عـدوا فهزمو�ـا فـإذا بصـائح            
 .)4(فهزمهم اهلل

   كا�ت من آيات اهلل عجبا؟ أم حسبت أن رؤية النيب
سالم فأبت إالّ اإلسالم    على اإل ) الز�رية  ( وملا عذبت   : تمر ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل قيقول        ويس

  .)5(كال واهلل، فرد اهلل بصرها: أصاب بصرها الالّت والعزى، قالت : وذهب بصرها قال املشركون 
                                                           

 .ما يف تسمية اهلل عز وجل من احلرز من السم :   باب 106 ص 7ج : أخرجه البيهقي يف دالئل النبوة   : )1(
من كبار السن قدميا وهاجر ، وكان اول مـن رمـي بسـهم يف    . هو سعد بن مالك ، واسم مالك اهيب بن زهرة ، ابو اسحاق ، قرشي        )2(

هتـذيب التهـذيب   [ تويف باملدينـة  . يوش الفرس وفتح اهلل علي يدية العراق ايام علي ومعاوية     وكان جماب العاء ج   . احد الستة اهل الشوري     
3 /484[ . 

  .21، 20 ص- 2ج: االستيعاب يف معرفة األصحاب   : )3(
  ) .3 ص- 2ج:  كرامات األولياء و .2/514كشف اخلفاء  :)4(
   .664 ص– 7ج : يف متييز الصحابة   اإلصابة )5(



 

 
 

لـهم إن  على أروى بنت احلكم فأعمى بصرها ملا كذبت عليه، فقـال ال             )1(ودعى سعيد بن زيد   
  .)2(كا�ت كاذبة فأعمِ بصرها واقتلها يف أرضها، فعميت ووقعت يف حفرة من أرضها فماتت

ياعليم يا  :  على البحرين وكان يقول يف دعائه         كان عامل رسول اهلل     )3(والعالء بن احلضرمي  
اء ملـا بعـدهم     حكيم ياعلي ياعظيم فيستجاب له، ودعى اهلل أن يسقوا ويتوضأوا ملّا عدموا املاء واإلسـق              

بتلـت  افأجيب، ودعى اهلل ملا اعرتضهم البحر ومل يقدروا على املرور خبيوهلم فمّروا كلّهم على املـاء ومـا        
  .)4(.. يروا جسده إذا مات، فلم جيدوه يف اللحد  سروج خيوهلم، ودعى اهلل أن ال
  من آيات اهلل عجبا؟ أم حسبت أن رؤية النيب

  الذي ألقي يف النـار، فإ�ــــّه         : والكالم ال يزال البن تيمية      )5(وال�يوجرى مثل ذلك ألبي مسلم اخل     
: مشى ومن معه من العسكر على دجلة وهي ترمي باخلشـب مـن مـدّها، ثـم التفـت اىل أصـحابه فقـال                          

اتـبعين  : فقـدت خمـالة، فقـال    : تفقدون من متاعكم شيئاً حتى ادعـو اهلل عـز وجـل فيـه؟ فقـال بعضـهم             
  .)6(تعلقت بشي فأخذهافتبعه فوجدها قد 

                                                           
عيد بن زيد  بن عمرو بن �فيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد اهلل بن قرط بـن رزاح بـن عـدي بـن كعـب ويكنـى أبـا األعـور وأمـه          سهو    )1(

فاطمة ابنة بعجة بن أمية بن خويلد بن خالد بن املعمور بن حيان بن غنم بن مليح من خزاعة وقد شـهد بـدرا وقـد كـان بالكوفـة و�زهلـا ثـم                
 .6/13الطبقات الكربى : ينظر. بالعقيقرجع إىل املدينة وتويف

  .96 ص 1ج : أخرجه أبو �عيم يف احللية   : )2(
العالء  بن   احلضرمي  واسم   احلضرمي  عبد اهلل بن ضماد بن سلمى بن أكرب من حضرموت مـن الـيمن وكـان حليفـا لـبين أميـة بـن                         : )3(

ئر اليت بأعلى مكة باألبطح يقال هلا بئر ميمون مشهورة على طريق أهـل  عبد مشس بن عبد مناف وأخوه ميمون بن   احلضرمي  صاحب الب             
 .4/359 الطبقات الكربى العراق

  .208 ص 3ج : أخرجه أبو �عيم يف الدالئل عن أبي هريرة   : )4(
   ..7/448الطبقات الكربى :  ينظر  أبو مسلم اخلوال�ي وامسه عبد اهلل بن ثوب وكان ثقة)5(
  .121، 120 ص- 5ج : �عيم يف احللية أخرجه أبو   : )6(



 

فأمر  .�عم : تشهد أن حممداً رسول اهلل؟ قال  : وطلبه االسود العنسي ملا ادعى النبوة فقال له         
 بنار فألقي فيها فوجدوه قائماً يصلي فيها وقد صارت عليه برداً وسالماً، وقدم املدينة بعد موت النيب      

 حلمدهلل الذي مل ميتين حتى أرا�ي من أمة حممد        ا: ا، وقال   فأجلسه عمر بينه وبني أبي بكر الصديق        
 فدعا عليها فعميت، وجاءت     )2(ة عليه زوجته    أ، وخببت امر  )1(من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل اهلل       

  .)3(فتابت فدعا هلا فرد اهلل عليها بصرها 
 .والزلنا يف كرامات الصحابة، واليزال الكالم البن تيمية رمحه اهلل تعاىل 

كـان يأخـذ عطـاءه الفـي درمهـاً يف كمـه ومـا يلقـاه سـائل يف طريقـه االّ             )4(بن عبد قـيس  وعامر  
، ومر بقافلة قد حبسـهم االسـد فجـاء    )5(أعطاه بغري عدد، ثم جييىء اىل بيته فال يتغري عددها والوزهنا        
�ــي إامنــا ا�ــت كلــب مــن كــالب الــرمحن و: حتــى مــسّ بثيابــه االســد ثــم وضــع رجلــه علــى  عنقــه وقــال  

، ودعا اهلل تعاىل ان يهوّن عليه الطهـور يف الشـتاء فكـان              )6(خاف شيئاً غريه، ومرّت القافلة    أن  أستحيي  أ
  .)8(، ودعا ربه ان مينع قلبه الشيطان يف الصالة فلم يقدر عليه )7(يؤتى باملاء له خبار

 : أما كرامات التابعني فهي ايضاً بال حصر كما رواها ابن تيمية ايضاً فقال 
 
 

                                                           
  .236 ص 12ج: ذكر القصة ابن حجر يف هتذيب التهذيب   : )1(
 .أي أفسدت بينهما  : خببت امرأة عليه زوجته   : )2(
  .121 ص 5ج : أخرجه أبو �عيم يف احللية   : )3(
ة بن حذيفـة بـن معاويـة التميمـي العنـربي أبـو عبـد اهلل أو          عامر بن عبد قيس  بن قيس ويقال   عامر بن عبد قيس  بن �اشب بن أسام )4(

 .5/76االصابة :  ينظرلصاحب املشهور يقال أدرك اجلاهلية حكاه أبو موسى يف الذيلاأبو عمرو النصرى 
  .103 ص- 7ج : ذكره ابن سعد يف الطبقات الكربى   : )5(
  92 ص- 2ج: رواه أبو �عيم يف احللية   : )6(
  .106، 105 ص2ج: بو �عيم يف احللية أخرجه أ  : )7(
  .106، 105 ص7ج: أخرجه ابن سعد يف الطبقات   : )8(



 

جاع مرّة باالهواز فدعا اهلل عزّ وجلّ  واستطعمه فوقعت خلفه دوخلة رطب  )1(ة بن أشيمصل
 . )2(يف ثوب حرير فأكل التمر وبقي الثوب عند زوجته زما�اً

 :ويستمر ابن تيمية رمحه اهلل يف سرد هذه الكرامات للصحابة والتابعني فيقول 
فا�اً مل تكـن معـه قبـل ووجـدوا لـه قـرباً حمفـوراً                 وجدوا يف ثيابه اك    )3( )أويس القر�ي   ( وملا مات   

  .)4(يف حلد يف صخرة فدفنوه فيه وكفنه يف تلك االثواب
اذا دخل بيته  سبّحت معه آ�يته، وكان هو وصاحب لـه     )5(وكان مطرف بن عبد اهلل الشخري     
  .)6(يسريان يف ظلمة فاضاء هلما طرف السوط

                                                           
 الصهباء ثابت البنا�ي قال كان صلة بن أشيم  خيرج إىل اجلبـان فيتعبـد فيهـا فكـان متـر عليـه شـباب يلـهون                وصلة بن أشيم  العدوى أب       : )1(

حـادوا النـهار عـن الطريـق وبـاتوا بالليـل متـى يقطعـون سـفرهم قـال فكـان كـذلك ميـر هبـم                            ويلعبون فيقول هلم أخربو�ي عن قوم أرادوا سفرا ف        
فيعظهم فمر هبم ذات يوم فقال هلم هذه املقالة فقال شاب منهم يا قوم إ�ه واهلل ما يعنى هبم غري�ا حنن بالنهار �لهو وباليـل �نـام ثـم اتبـع   صـلة                             

 .3/216صفوة الصفوة  :  ينظرفلم خيتلف معه إىل اجلبان ويتعبد معه حتى مات
  .239 ص2ج: أخرجه أبو �عيم يف احللية   : )2(
أويس  بن عامر وقيل عمرو ويقال   أويس  بن عامر بن جزء بن مالك بن عمرو بن مسعدة بن عمرو بن سعد بن عصـوان بـن قـرن بـن            : )  3(

 صلى اهلل عليه وسلم وروى عن عمر وعلـي وروى عنـه بشـري بـن       ردمان بن �اجية بن مراد املرادي   القر�ي  لصاحب املشهور أدرك النيب               
 .1/219    ،  االصابة عمرو وعبد الرمحن بن أبي ليلى ذكره بن سعد يف الطبقة األوىل من تابعي أهل الكوفة وقال كان ثقة

  .84، 83 2ج: أخرجه أبو �عيم يف احللية   : )4(
 ترمجة والده وهو التابعي املشهور قال بن حبان يف ثقات التابعني ولـد يف عهـد الـنيب  صـلى              مطرف بن عبد اهلل بن الشخري تقدم �سبه يف         .) 5(

 .6/261 من عباد أهل البصرة ، االصابة اهلل عليه وسلم وكان
  . 206، 205 ص2ج: أخرجه أبو �عيم يف احللية : )  6(



 

ه ثالث خصال صوتا حسنا، ودمعـا غزيـرا، وطعامـاً مـن             قد سأل رب    )1( )عتبة الغالم   ( وكان  
 منزلـه فيصـيب فيـه قوتـه ال يـدري           غري تكلف فكان إذا قرأ بكى وأبكى ودموعه جارية، وكان يأوي إىل           

  .)2(ن أين يأتيهم
أصـابه، الفـاجل فسـأل ربـه ان يطلـق لـه أعضـاءه وقـت الوضـوء،                    )3( وكان عبد الواحد بـن زيـد      

 . )4(ه أعضاؤه ثم تعود بعدهفكان وقت الوضوء تطلق ل
قـد بسـط الكـالم علـى        ...)) وهذا باب واسع    (( وختم ابن تيمية رمحه اهلل هذا الباب بقوله         

  .)5(كرامات األولياء يف غري هذا املوضوع، وأما ما �عرفه عن أعيا�ه، و�عرفه يف هذا الزمان فكثري
بـن تيميـة رمحـه اهلل هـي مـن املعقـول او مـن                أي كرامة مـن هـذه الكرامـات الـيت اثبتـها ا            : و�قول بعد ذلك    

 أن يـرى صـورته       االمور اليت يقرّها العلم وقواعد احلياة؟ ففي حبر الكرامات هذا أكثر على رسول اهلل             
بعض أحبابه الصاحلني وهي حمفوظة يف علم اهلل كما حفضت صورة املئات مـن االمـوات يف علـم اال�سـان               

ــة رســول اهلل  أم ، املرتجــم اىل شــريط او فلــم او حنوهــا  ــات اهلل     حســبت أن رؤي يقظــة كا�ــت مــن آي
 عجبا؟

                                                           
حز�ه باحلسن البصري قال ريـاح القيسـي بـات عنـدي فسـمعته يقـول يف                 اخلاشع اخلائف عتبة بن أبان البصري كان يشبه يف           :  عتبة الغالم     )1(

سجوده اللهم احشر عتبة من حواصل الطري وقال خملد بن احلسني جاء�ا عتبـة الغـالم غازيـا وقـال رأيـت أ�ـي أتـي املصيصـة يف النـوم وأغـزو             
ســري أعــالم النــبالء :  ينظــرأول مــن استشــهدفأستشــهد قــال فأعطــاه رجــل فرســه وســالحه وقــال إ�ــي عليــل فــاغز عــين فلقــوا الــروم فكــان  

7/62.    
  .236 ص 6ج: أخرجه أبو �عيم يف احللية   : )2(
  عبد الواحد بن زيد  العابد كنيته أبو عبيدة من أهل البصرة له حكايات كثرية يف الزهد والرقائق يروى عن احلسن ومالك بن دينـار روى            )3(

�ه وفوقه ثقات وجيتنب ما كان من حديثه من رواية سعيد بن عبد اهلل بن دينار فـان سـعيدا يـأتى مبـا       عنه أهل بلده يعترب حبديثه إذا كان دو       
 .7/124الثقات البن حبان :  ينظرال أصل له عن اإلثبات

  .155 ص6ج: أخرجه أبو �عيم يف احللية   : )4(
  .282 - 274 / 11الفتاوى   : )5(



 

مَا مِـنْ أحَـدٍ يُسَـلِّمُ عَلـيَّ إِالَّ رَدَّ اهللُ عَلـيَّ رُوحـي                : ((  قال  أن رسول اهلل      وعن أبي هريرة  
  .)1())حتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّالمَ 

 .تالشى حاجز املوت بينهم  إذا فماذا بقي من حاجز بني األحياء وبني رسول اهلل 
 مخس مـرات يف اليـوم، وذلـك يف     رمحه اهلل كان يسمع االذان من قرب رسول اهلل       )2(وسعيد بن املسيب  

ــن           ــه، ومل يكــن يســمح ألحــد إال لســعيد ب ــدخول إلي ــن ال ــاس م ــع الن ــق املســجد ومن ــام احلــرّة حــني أغل أي
 ، )3(املسيّب

 )4(فمن أين كان يأتي صوت األذان من القرب؟
مِنْ أَشَـدّ أُمّتِـي لِـي حُبّـا، �َـاسٌ يَكُو�ُـونَ بَعْـدِي،                : ((   قال قال رسول اهلل     وعن أبي هريرة  

  .)5( ))يَوَدّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآ�ِي، بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ
 دَارَ قَـوْمٍ مُـؤْمِنِنيَ، وَإِ�ّـاإِنْ شَـاءَ          السّالَمُ عَلَيْكُمْ : ((   أَتَى الْمَقْبُرَةَ فَقَالَ      أَنّ رَسُولَ اهللِ    وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  

أَ�ْـتُمْ  : (( أَوَلَسْـنَا إِخْوَا�َـكَ يَـا رَسُـولَ اهللِ؟ قَـالَ        : قَـالُوا ! )) اهللَ بِكُمْ الَحِقُونَ، وَدِدْتُ أَ�ّا قَـدْ رَأَيْنَـا إِخْوَا�َنَـا          
  .)6(.. ))أَصْحَابِي وَإِخْوَا�ُنَا الّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ 
                                                           

 .218/ 2، 2041(سنن أبي داود برقم   : )1(
مجـع بـني احلـديث والفقـه والزهـد      . هو سعيد ابن املسيب بن حزن بن ابي خمزومي ؛ من كبار التابعني ، وأحد الفقهاء املدينـة املنـورة        : ) 2(

 .تويف باملدينة .  عمر –يأخذ عطاءا ، ويعيش من التجارة الناس القضية عمر بن اخلطاب وأحكامة 
  ]5/88ابن سعد  ؛ وصف وطبقات 3/155االعالم للزركلي [ 

  .281 - 280/ 11الفتاوى  : ) 3(
  .57، 56 ص 1ج/ باب ما أكرم اهلل تعاىل �بيه بعد موته : أخرجه الدارمي يف سننه  : ) 4(
 .4/2178 بأهله وماله باب من يود رؤية النيب / كتاب اجلنة وصفة �عيمها / أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه   : )5(
: ، ومتامـه  150 ص1ج /  الوضـوء  بـاب اسـتحباب إطالـة الغـرة والتحجيـل يف     / كتـاب الطهـارة   / سلم يف صحيحه أخرجه اإلمام م   : )6(

يْنَ ظَهْرَيْ خَيْـلٍ دُهْـمٍ   بَ. أَرَأَيْتَ لَوْ أَنّ رَجُالً لَهُ خَيْلٌ غُرّ مُحَجّلَةٌ: "كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمّتِكَ  يَا رَسُولَ اللّهِ؟ فَقَالَ            : فَقَالُوا  ((..
أَالَ لَيُـذَادَنّ   . وَأَ�َـا فَـرَطُهُمْ عَلَـى الْحَـوْضِ       . فَإِ�ّهُمْ يَـأْتُونَ غُـرّاً مُحَجّلِـنيَ مِـنَ الْوُضُـوءِ          : "قَالَ! يَا رَسُولَ اللّهِ  . بَلَىَ: قَالُوا  " أَالَ يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟  . بُهْمٍ

 " )) .سُحْقاً سُحْقاً: فَأَقُولُ. إِ�ّهُمْ قَدْ بَدُّلوا بَعْدَكَ: أَالَ هَلُمّ فَيُقَالَ: بَعِريُ الضّالّ فَأُ�َادِيهِمْرِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْ



 

:  ويتمناها أحبابه؟ البدّ أهنا تقع يف الـد�يا ألمـرين      والسؤال أين تقع هذه الرؤية اليت يتمناها رسول اهلل        
 يتمنون ذلك ويدفعون أمواهلم وأهليهم مثناً لـذلك، وهـذا ال يكـون إالّ                أن أحباب رسول اهلل   : أحدمها  

ة، إذن تعينت الرؤية يف الد�يا وحينئذٍ �قول  يف اآلخر أن كل الناس يرون رسول اهلل: يف الد�يا، والثا�ي 
  يتمنى أمراً مستحيالً أم ممكناً؟  هل كان رسول اهلل: 

أكثروا عليّ من الصالة يوم اجلمعة وليلة اجلمعة فـإن  : ((    قال رسول اهلل: قال )1( وعن أوس بن أوس 
ــيّ   ــة علـ ــالوا )) صـــالتكم معروضـ ــول اهلل : قـ ــا رسـ ــالتنا يـ  يـــك وقـــد أرمـــت   عل كيـــف تعـــرض صـ

  .)2())إن اهلل حرّم على األرض أن تأكل حلوم األ�بياء: (( ؟ فقال  )أي بليت( 
وإن أحـداً لـن يصـلي علـيّ إال عرضـت علـيّ        : ((  قـال رسـول اهلل   :  قـال      )3( وعن أبي الدرداء  

 تأكــل إن اهلل حــرّم علــى األرض أن: (( وبعــد املــوت؟ قــال  : قلــت : قــال )) صــالته حتــى يفــرغ منــها  
  .)4())أجساد األ�بياء عليهم الصالة والسالم 

يقظة إذا كا�ت صـالتنا عليـه تعـرض عليـه؟ وقـد قـال                  وجه املنع يف رؤية رسول اهلل        وما ه والسؤال  
  .)5())إن هلل مالئكة سيّاحني يبلغو�ين عن أميت السالم : ((   رسول اهلل

تـهِ عليـه، فـال بـد أن يف األمـر خصوصـية مـن                  صـالة أمّ     فإذا كا�ت املالئكـة تبلـغ رسـول اهلل        
  يقظــة الينفــي عــدم وجودهــا  حيــث إمكــان الرؤيــة، كمــا ال خيفــى أن عــدم رؤيــة الــبعض لرســول اهلل 

                                                           
 .1/143 االصابة وس بن أوس  الثقفي روى له أصحاب السنن األربعة أحاديث صحيحة من رواية الشامينيأ:  ) 1(
 .413/ 1) 1039(برقم ) صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه : ( ال أخرجه احلاكم يف املستدرك وق  : )2(
أبو   الدرداء  وامسه   عومير  بن زيد بن قيس بن عائشة بن أمية بن مالك بنعامر بن عدي بن كعب بن اخلزرج بن احلارث بن اخلـزرج                       : )3(

ن ثعلبـة بـن كعـب وكـان أبـو   الـدرداء  آخـر أهـل داره إسـالما          وأمه حمبة بنت واقد بن عمرو بن اإلطنابة بن عامر بن زيد منـاة بـن مالـك بـ       
فجاء عبد اهلل بن رواحة وكان أخا له يف اجلاهلية واإلسالم فأخذ قدوما فجعل يضرب صنم أبي   الدرداء  وهو يقـول     تـربا مـن أمسـاء                   

  .7/391 ينظر الطبقات الكربى الشياطني كلها  
 .345 /1) 1085(سنن ابن ماجه برقم   : )4(
صـحيح  : ( ، وأخرجـه احلـاكم يف املسـتدرك، وقـال     241 ص2ج : بـاب السـالم علـى الـنيب        / أخرجه النسـائي يف كتـاب السـهو           : )5(

 ) .صحيح : ( وقال الّذهيب يف التلخيص ) اإلسناد ومل خيرجاه 



 

إن احلسـن البصـري تغيّـب عـن احلجـاج،      : بن تيميـة  اآلخرين أو عدم وجوده  يف حقيقة األمر، فقد روى         
يـرهُ  منـهم أحـد وكـان أصـحابه يرو�ـه يف تلـك السـاعة                  فدخلوا عليه ست مرات فدعا اهلل عزّ وجل فلم          

  .)1(واليراهُ حجّاب الـحجاج
والسؤال أين كان احلسن البصري ساعة مل يكن احلرس يرو�ه؟ هل كان موجوداً أم كان معدوماً؟ 

وماذا ميكن أن �ستدل بذلك على جواز رؤية رسـول  .. وملاذا يراه البعض وحيجب عنه البعض األخر؟     
 ظة من بعض الناس دون بعض؟يق اهلل

إن اخلضر عليه السالم موجود يرى ويُرى من بعض صاحلي هذه األمة، وقد تواترالنقـل عـن كـثري                    
من صاحلي األمة منذُ الرسالة إىل يومنـا هـذا أهنـم يـرونَ اخلضـر عليـه السـالم  بأشـكال عـدّة، فـإذا كـان                             

رسـلني؟ وإذا كـان الشـهداء أحيـاء عنـد رهبـم              مـن األ�بيـاء وامل      اخلضر يُرى فلماذا ال يُـرى رسـول اهلل        
  أمّهـم ليلـة    يرزقون فلماذا اليكون األ�بياء احياءٍ أيضاً وهم أفضل من الشهداء؟ خاصة قـد صـح أ�ـه        

  .)2(سراء حيث صلى األ�بياء خلفهُاإل
 ويرو�ـه يقظـة    كما صح النقل عن قوم رأوا اخلضر، فقـد صـحّ النقـل عـن قـوم رأوا رسـول اهلل              

ء القوم وإن مل يكو�وا معصومني إال إن صالحهم وثقة الناس هبم ومدى خوفهم مـن اهلل ومـدى حبـهم                     وهؤال
  يقظـة     لرسوله ومدى حذرهم من الكذب جيعلهم يف حكم املعصومني يف مسألة اخبـارهم برؤيـة الـنيب                

 . والشيخ النبها�ي .. ومن هؤالء الشيخ عبد القادر اجليال�ي، والشيخ أمحد الرفاعي و 
�سـان ال يكـذب ولكنـه يتخيـل فالسـؤال هـو ملـاذا حيـدث هـذا التخيـل لفـالن  مـن                   إن هـذا اإل   : وإذا قلنا   

فـامتأل    ألنّ هذا الفالن كـثري التفكـر برسـول اهلل         : ن اجلواب الوحيد هو     إالناس دون فالن؟ وحينئذ ف    
: الرؤيـا ثالثـة     : (( السـالم   فخيّل إليه وهو من باب قوله عليه الصـالة و           عقله الباطن بصورة رسول اهلل    

                                                           
  .11/ الفتاوى جزء : ) 1(
 .2574/ 6) 6614(صحيح البخاري برقم   : )2(



 

فبشــرى مــن اهلل، وحــديث الــنفس، وختويــف مــن الشــيطان، فــإذا رأى أحــدكم رؤيــا تعجبــه فليقصــها إن 
  .)1())شاء، وإذا رأى شيئاً يكرهه فال يقصه على أحد وليقم فليصل 

وحينئذ �قول هل هذا من عالمات الصـالح أو مـن عالمـات الفسـاد؟ وال بـد أن يكـون اجلـواب                       
 فــان كــان األمــر كــذلك فمــا هــو وجــه   مــن عالمــات الصــالح إن ميتلــىء قلبــك حبــب رســول اهلل هــذا

التشنيع على أمثال هؤالء باالبتداع، واخلرافة، والتدليس، والتلبـيس وحنـو ذلـك، علـى فـرض كو�ـه ختـيالً،          
 .فماذا وحنن �ربهن على أ�ه حقيقة ومشاهدة وصالح �فس 

ملنام تكون له ميزة على غريه بالوعيد بأ�ـه سـرياه حقـاً، كمـا      يف ا وال شك من يرى رسول اهلل    
 فـاين تكـون هـذه الرؤيـة؟  إن كا�ـت يف      )2())مـن رأ�ـي يف املنـام فسـريا�ي يف اليقظـة         (( هو �ص احلديث    

األخرة فهي عامة لكل الناس من رأه يف املنام ومن مل يره، وإن كا�ت يف الد�يا فاألمر واضـح، إال أن الـنص                       
من رأ�ي يف املنـام فقـد رأى احلـق       : ((   وارد يف احلديث هو الذي النظر حيث يقول رسول اهلل         اآلخر ال 

أي رأى األمــر احلــق، فــاحلق صــفة ملوصــوف حمــذوف تقــديره  األمــر احلــق، أو الرســول احلــق، أو      )3())
 يف املنام كرؤيتـه  أن رؤية رسول اهلل    : املقصود احلق وهكذا، فماذا يعين هذا التعبري وما املا�ع أن �قول            

هما رؤية حقيقية لشخصه الكريم وهذه الرؤيا جزء من النبـوة كمـا قـال رسـول                 ييف اليقظة من حيث أن كل     
أَال إِنَّ  :   وقـد قـال املفسـرون كـثرياً يف قولـه تعـاىل              )4())ذهبت النبـوة وبقيـت املبشـرات         : ((  اهلل

لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَياةِ الدُّ�ْيَا وَفِي . الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَا�ُواْ يَتَّقُونَ . مْ يَحْزَ�ُونَ أَوْلِيَاء اللّهِ الَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَالَ هُ
ومــــــــــن املبشـرات بـل       ]  64 -62سورة يو�س   [اآلخِرَةِ الَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ          

بـن تيميـة رمحـه اهلل يف كالمـه املتقـدم عـن              اوكمـا يقـول       يا أن ترى رسـول اهلل     من أعظمها يف احلياة الد�    

                                                           
 .6/2574بخاري صحيح ال  : )1(
 .2567/ 6) 6592(صحيح البخاري برقم   : )2(
 .2568/ 6) 5696(صحيح البخاري برقم  : ) 3(
  .381 ص 6   ج: أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده   : )4(



 

وكرامـــات أوليــاء اهلل إمنــا : كرامــات األوليــاء إن ذلــك داخــل يف معجــزات األ�بيــاء فقــال بــاحلرف الواحــد 
  .) )1 فهي يف احلقيقة تدخل معجزات الرسول  حصلت بربكة إتباع رسوله

 وإن  النـاس رأوا بعـض موتـاهم يقظـة يف عرفـات وحـول قـرب الـنيب               وقد تواتر النقل عـن بعـض        
تزال على قيد احلياة وهي أستاذة جامعية تاهت يف دولة أوربية يف طريقها إىل حمل زوجها هنـاك                  ة ال أمرا

فأصاهبا من ذلك رعب شديد، حيث مل يعد معها من املال مايكفي للعودة إىل مسكنها وأوشـكت علـى                   
فمـدّ يـدهُ إىل جيبـهِ فـأخرج هلـا مبلغـاً مـن املـال ودلّهـا          ! ا فوجئت بوالدها املتـوفى أمامهـا      األهنيار، إالّ أهن  

وما من سبب يدعو�ا للشـك يف هـذه القصـة، حيـث اليوجـد سـبب واحـد يـدعوها                 ! على طريق العودة  
 الذي  ألخرتاعها، بل إهنا هي األخرى تتساءل عن تفسري ذلك وهي كاملذهولة، ألهنا بعيدة عن فهم العامل               

 .�تحدثّ عنه، �ظراً ألن ثقافتها أجنبية رغم كوهنا تصلي وتصوم 
األسـتدراجات ــــ فـإن االقـرار      ما دمنا �سلم باخلوارق على وجه العموم ـــــ بشـقّيها الكرامـات و             

يقظـة قـام عليهـا أكثـر مـن        ببعض وإ�كار البعض األخر حتكم من غري دليل، فمـا بالـك وإن رؤيـة الـنيب            
 دليل؟

  يقظة،  معجزة األسراء واملعراج أعظم بكثري من حيث خطورهتا وعظمتها من رؤية النيبإن  
ألن األوىل منافية لكل قواعد العلم والسنن الكو�ية، وليست الرؤية كـذلك، فمـن يـؤمن باالسـراء واملعـراج                    

 صـحة األسـراء     يسهل عليهِ اإلميان واألقتناع بالرؤية، ورضي اهلل عن سيد�ا أبي بكر الـذي أسـتدلَ علـى                
 فـإذا كنـت أؤمـن    صدق، إن قاهلا فقد: واملعراج مبثل ما حناول األستدالل به من هذه الفقرة، حيث قال       

بأن جربيل يأتيه من السماء إىل األرض، فلمـاذا ال أومـن بـأن هـو �فسـه يـذهب إىل جربيـل مـن األرض إىل                      
 السماء؟

ر يف قلبه، وهذا الشـيء هـو مـدى حبـه     تأمل يف االستدالل، وهلذا كان ألبي بكر ميزة بشيء وق      
إن من أمنّ الناس علي يف صحبته ومالـه أبـا بكـر       : (( من قال عنه      وتعظيمه ومعرفته قدر رسول اهلل    

                                                           
  .275 / 11: الفتاوى   : )1(



 

ا�تـه وكـبري قـدره تفهـم هـذه          ومعرفتك مقامـه وجليـل مك        فعلى قدر حبك لرسول اهلل     )1( ))الصدّيق  
 .األمور

 

                                                           
  .13 ص- 8 ج )سدّوا األبواب إالّ باب أبي بكر  ( باب قول النيب / أخرجه البخاري يف صحيحه   : )1(



 

 الفصل الثا�ي
 ياء وتعليقاهتمأقوال العلماء واالول

عقالً إن هذه الرؤية ليست مستحيلة ما زالت هي حالة برزخيـة ورؤيـة كشـف وبصـرية قلبيـة،                    
 إ�ّما يؤخذ عن أهلـه، وإن فاقـد الشـيء اليعطيـه، كمـا وإن أ�كـار                  ،ومن األمور البديهية إن كل علم أو فن       

�صـاف أن يعـرتض   س مـن اإل عمى على البصري يف رؤية الشمس غـري مقبـول شـرعاً وعقـالً وعـادةً، ولـي          األ
 .جنار على كيمياوي أو فيزياوي فيما ثبت لديه من علم يقيين يف البحوث واملختربات 

وملا كا�ت هذه الرؤية منوطة بأهل القلوب وذوي الصـفاء والبصـرية، الـذين ينـهلون فتوحـاهتم مـن                
ال  امليـدان العظـيم،   مراتب األحسان ومناهل الشهود، فحرّي بنا مسـاع شـهادة أهـل األختصـاص يف هـذا                  

سيما وإن الذين �قـل أخبـارهم أئمـة ثقـات عرفتـهم األمـة األسـالمية بالواليـة تـواتراً وقـد تفاوتـت أزمـاهنم                           
من كذب عليّ متعمـداً فـاليتبوأ مقعـده مـن      (( : ماكنهم وليس فيهم من غاب عنه حديث رسول اهلل   أو

 .، كيف ال؟ وهم أحباب اهلل وخاصّة الصادقني )1())النار 
عام مخس ومخسني ومخسائة العام الذي رزقه اهلل فيه          ) )2 ما وقع للسيد أمحد الرفاعي احلسيين      .1

احلج، فلما وصل املدينة املنورة وقف جتاه الروضة املطهرة املعطرة، وقال على رؤوس األشهاد ومبحضـر                
 ! السالم عليك ياجدّي آالف العباد 

 كـل مـن يف املسـجد النبـوي، فتواجـد السـيد أمحـد                مسـع ذلـك   ! وعليك السـالم يـا ولـدي      : …  فقال
 يا جداه : وارتعدوأصفّر لو�ه، وجثا على ركبتيه ثم قام وبكى وأنّ وحنّ طويالً وقال 

                                                           
هذا حديث متـواتر مقطـوع بـه، ال       : قال احلافظ أبو بكر البزاز      : (  قال العيين يف شرح اهلداية       1/52) 107( برقم   رواه البخاري  : : ) 1(

  .8 ص 1ج / البنايه يف شرح اهلداية : رواه مائتان من الصحابة : ويقال ! ) يوجد له مشابه يف طرقه
منسـوب إىل بـين رفاعـة قبيلـة مـن العـرب، وسـكن أم عبيـدة بـأرض البطـائح إىل أن مـات هبـا،                  : احلسـني الرفـاعي   السيد أمحد بن أبي       : )2(

وكا�ت ا�تهت إليه الرياسة يف علوم الطريق، تويف يوم اخلميس وقت الظهر، ثا�ي عشـر مجـادى األوىل سـنة سـبعني ومخسـمائة، وكـان شـافعي                            
 .125/ 1: الطبقات الكربى: ينظر. املذهب



 

   تقبّل األرض عين وهي �ــــــــائبـــــيتروحي كنت أرسلها     يف حالة البعد 
 كي حتضى هباشفيت     فامدد مييـــنك لة األشباح قــــــــد حضرت    فهذه دو

 )1(!! األزهر فقّبلهاه يده الشريفة املباركة من مرقد فمّد له رسول اهلل
وقد أفرد إلثبـات هـذه الكرامـة البـاهرة األمـام احلـافظ جـالل الـدين السـيوطي واإلمـام الرافعـي مـن أجلـة                   

 هــي ،علــى حــدة د إبــراهيم الربزجنــي كــل برســالة يعلمــاء الشــافعية وكــذا العالّمــة أبــو القاســم أبــن الســ 
 .الشرف احملتم وسواد العينني وإجابة الداعي 

يـا  :   قبل الظهر، فقـال يل   رأيت رسول اهلل:  قال )2( عن سيدّ�ا عبد القادر اجليال�ي قدس سره   .2
إفـتح  :  فقـال    يا أبتاه  أ�ا رجل أعجـم كيـف أتكلـم علـى فصـحاء بغـداد؟                : بنّي مل ال تتكلم؟ ، فقلت       

 ،تكلم على الناس، وأدع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظـة احلسـنة  :  سبعاً وقال    ففتحته فتفل فيه   ،فاك
فصليت الظهر وجلست  وحضر�ي خلق كثري فارتّج علـيّ، فرأيـت عليّـا كـرّم اهلل وجـه قائمـاً بـإزائي يف                       

،  سـتاً يـه ففتحـه فتفـل ف  . إفتح فاك   : فقال  ،  ياأبتاه أرتج عليّ  : تكلم؟ فقلت   يابنّي مل ال ت   : اجمللس فقال   
  .) )3 أدباً مع رسول اهلل : قال؟ فقلت ملَ ملْ تكملها سبعاً

األ�بياء مشاهدة عني وعاشرت من     ورأيت مجيع الرسل     : قال الشيخ األكرب حمي الدين بن عربي         .3
  .)4( وإبراهيم، وموسى، وعيسى، وهوداً، وداود وما بقي فرؤية ال صحبة الرسل حممداً

 فقلـت يـا رسـول     رأيت رسول اهلل : د اهلل بن عبد اجلبار الشاذيل قال أبو احلسن علي بن عب   .4
 ")1(رؤية املتبوع عند كل شيء، ومع كل شيء، ويف كل شيء: " ما حقيقة املتابعة؟ فقال  اهلل

                                                           
ومثاها يف ضوء الشمس البي اهلدى الصيادى الرفاعي، واحلـاوي للفتـاوي         . 7/ .أ�ظر أهبى القالئد للشيخ أمحد فائز الربزجني ص           : )1(

 .لالمام السيوطي 
ة سـبعني  وهو ابن موسى بن عبد اهلل بن حييى الزاهد بن حممد بن داود، ولد رضي اهلل عنه سن) اجليال�ي(الشيخ عبد القادر اجليلي    : )2(

 .108/ 1: الطبقات الكربى. وأربعمائة، وتويف سنة إحدى وستني ومخسمائة، ودفن ببغداد رضي اهلل عنه
  .35 ص22ج: أ�ظر تفسري اآللوسي   : )3(
  .7للشيخ األكرب حمي الدين بن عربي، الباب الثالث والستون وأربعمائة ص / الفتوحات املكية   : )4(



 

 يف اليقظة، حتى سأله عـن صـحة      يرى رسول اهلل وكان الشيخ أبو العباس أمحد التيجا�ي     0 5
أ�ت ولدي حقاً، أ�ت ولدي حقاً، أ�ـت ولـدي حقـاً،          :  لسالم؟ فأجابه �سبه إليه عليه الصالة وا    

  .)2(�سبك إىل احلسن بن علي صحيح 
  وخيـرب عنـه بـاألمور          ــــ شيخ الشعرا�ي ــــ أ�ه كان جيتمـع بـالنيب          ) )3 عن سيد�ا علي اخلوّاص    .5

 وحنـو ذلـك، وكـان رسـول     املستقبلة يف أوقات معينة فال ختطيء ابداً من وباء أو قحط أو موت سـلطان         
 إذا أخربه بنزول بالء يف وقت معيّن يتأهب لـذلك بكثـرة األسـتغفار والتضـرع، وال يأكـل وال ينـام                        اهلل

  .)4(حتى ينقضي أمده
 وطّـي    وممـا أ�عـم اهلل تبـارك وتعـاىل بـه علـيّ شـدة قربـي مـن رسـول اهلل                     : )5(قال األمام الشعرا�ي     .6

يف أكثر األوقات حتى رمبا أضـع يـدي علـى مقصـورته وأ�ـا جـالس مبصـر        املسافة بيين وبني قربه الشريف    
  .)6(وأكلمه كما يكلم اإل�سان جليسه وهذا األمر اليدرك إال ذوقاً

 إن �تبـع السـنّة احملمديـة يف مجيـع أقواهلـا              وأخذ علينا العهد العام من رسـول اهلل       : وقال أيضاً   
دلـيالً يف الكتـاب والسـنة أو اإلمجـاع أو القيـاس توقفنـا عـن                 وأفعاهلا وعقائدها، فإن مل �عرف لذلك األمـر         

 فيـه ثـم فعلنـاه     العمل به، ثم �نظر فإن كان ذلك األمر قد أستحسنه بعض العلمـاء اسـتأذ�ا رسـول اهلل                 
ادبــاً مــع ذلــك العــامل وذلــك كلــه خــوف األبتــداع يف الشــريعة املطهــرة فنكــون يف مجلــة األئمــة املضــلني وقــد   
                                                                                                                                                                      

  . 23 ص 2/ شعرا�ي ج الطبقات الكربى لل  : )1(
  .31، 30 ص 1/ ج : التيجا�ي سيدي جواهر املعا�ي وبلوغ األما�ي، يف فيض   : )2(
كــان أميــا ال يقــرأ وال يكتــب، وكــان يــتكلم يف معــا�ي القرآ�ــي العظــيم والســنة املشــرفة كالمــا �فيســا حتــري فيــه  : علــي اخلــواص الربلســي  : )3(

 .134/ 2: لكربىالطبقات ا: ينظر ترمجته يف. العلماء
  .  27 ص 1/ لطائف املنن للشعرا�ي ج   : )4(
) مبصـر (هو عبد الوهاب بن أمحد بن علي احلنفي �سبة اىل حممد بن احلنفية الشعرا�ي أبو حممد من علماء املتصوفني ولد يف قلقشـندة            : )5(

) أدب الطلـبني اىل مراتـب العلمـاء العـاملني     (لـه تصـا�يف منـها    واليهـا �سـبته وتـويف يف القـاهرة     ) مـن قـرى املنوفيـة       ( و�شأ بساقية أبـي شـعرة       
 .4/180االعالم للزركلي :ينظر) وأدب القضاة (
  . 147 ص 1/ لطائف املنن للشعرا�ي ج   : )6(



 

أ�ه ينبغي أن يقـول املصـلي يف سـجود السـهو  سـبحان مـن ال ينـام وال يسـهو                        : ل بعضهم    يف قو   شاورته
  .)1(هو حسن : فقال 

 كان له شـيخ حمقـق مـن علمـاء شـنقيط مشـهوراً بالعالمـة          ، )2( املغربي  خ امحد بن أدريس     عن الشي  .7
إقامتـه بفـاس    حـني طلـب    اجمليدري وكان يـرتدد إىل مدينـة فـاس حينـاً فحينـاً، وكـان سـيدي امحـد            

يسرد عليه بعض الكتب املطولة ظننت أهنـا مـن كتـب احلـديث والـدين غـري املتداولـة هنـاك، فمـرّةً أراد             
يـا سـيّدي لـو تـأذن يل         : الرجوع إىل شنقيط وقد بقي بعض تلك الكتب اليت شرحها ومل يتمّهـا، فقـال لـه                  

هـل لـك شـيخ؟    : ي فقـال لـه   اصرب حتى استأذن لـك شـيخ  : بالسفر معك ألّمتم تلك الكتب؟ فقال له      
 كـان      فاستغرب سيدي امحد من كو�ه شيخا له ال�ـه           �عم هو سيدي عبد الوهاب التازي     : قال  

خامل الذكر مل يعرف مقامه اكثر الناس، ثم ردّ له اجمليدري بعد قليل إن الشيخ مل يأذن يل يف ذلـك، وقـال       
فــذهب ســيّدي امحــد مــع اجمليــدري إىل ! لــك فــازداد تعجبــاً مــن ذ أئــتين بــه أمجعــه برســول اهلل: يل 

  .)3( سيّدي عبد الوهاب وأخذ عنه الطريق وأقبل عليه والزمه وا�قطع بكليته لديه

                                                           
  .14ص/ القسم األول من الكتاب وهو قسم املأمورات / لواقع األ�وار القدسية للشعرا�ي   : )1(
و العباس صاحب الطريقة األمحدية املعروفة باملغرب من ذرية االمام ادريس بن عبد اهلل احملـض مولـده يف ميسـور              هو امحد بن ادريس  اب       )2(

  ..1/95االعالم :من قرى فاس وتعلم بفاس فقرأ الفقه والتفسري واحلديث ورحل اىل اليمن فسكن صبيا اىل ان مات ينظر
  .204/  ادريس ص االحزاب واالوراد االدريسية للشيخ امحد بن  : )3(



 

كان من أصحاب الدوائر الكربى يف الوالية ومل يكن لـه شـيخ إال             :  ) )1 عن الشيخ إبراهيم املتبويل    .8
يـا ولـدي إمنـا الرجـل الـذي          :  بـذلك أمـه، فتقـول         كثرياً يف املنام فيخـرب       وكان يرى النيب    رسول اهلل 

شـرعت يف  قـد  اآلن : فلما صار جيتمـع بـه يف اليقظـة ويشـاوره يف امـوره قالـت لـه        !  جيتمع به يف اليقظة 
  .)2(مقام الرجولية

يعـين  (  اجلعيـدي     حنـن يف الـد�يا مخسـة ال شـيخ لنـا إال رسـول اهلل               :  أيضـاً     وعن املتبـويل  
، )4(، والشـيخ عبـد الـرحيم القنـاوي، والشـيخ ابـو السـعود ابـن أبـي العشـائر          )3(مـدين والشيخ أبو   ) �فسه  

  .)5(مجعنيأ  )4(والشيخ أبو احلسن الشاذيل
طرفـة عـني مـا      لوحجـب عـين رسـول اهلل   :  قـال  ) )6 بـي العبـاس املرسـي     أمحد  أوعن الشيخ    .9

    طرفة عني أو رسـول اهلل لو حجبت عين جنّة الفردوس: عددت �فسي من املسلمني، ويف لفظ آخر   
 

                                                           
 وكـان يبيـع احلمّـص املصـلوق بـالقرب مـن جـامع األمـري         من أصحاب الوالية واملعرفة، ومل يكن له شيخ إال رسول اهلل: إبراهيم املتبويل   : )1(

. رمحـه اهلل ! طشرف الدين باحلسينية من القاهرة، وعاش ومل يتزوج، ومكث الثما�ني سنة حتى مات مل يغتسل قط من جنابة أل�ه مل حيتلم قـ  
 .78/ 2: الطبقات الكربى: ينظر

  .77 ص - 2الطبقات الكربى للشعرا�ي  ج : ) 2(
: الطبقـات الكـربى   . هو من أعيان مشايخ املغرب، وامسه شعيب، مدفون بتلمسان بأرض املغرب يف جبا�ة العبادلـة              : أبو مدين املغربي    : )3(

1 /133. 
 شعبان بن الطيب الباذبين، بلدة بقرب جزائر واسط بالعراق، وكان السلطان ينـزل إىل زيارتـه، مـات     بن  : أبو السعود بن أبي العشائر     : ) 4(

 .140/ 1: الطبقات: ينظر. بالقاهرة يف يوم األحد التاسع من شوال سنة أربع وأربعني وستمائة، ودفن من يومه بسفح اجلبل املقطم
وشـاذلة قريـة مـن أفريقيـة، الضـرير      ) بالشـني والـذال املعجمـتني   (ن عبد اجلبـار الشـاذيل    هو علي بن عبد اهلل ب      : أبو احلسن الشاذيل    : )4(

 .4/ 2: الطبقات الكربى: ينظر ترمجته يف. الزاهد، �زيل اإلسكندرية، وشيخ الطائفة الشاذلية، وكان كبري املقدار عايل املنار
  .27 ص- 1لطائف املنن للشعرا�ي ج   : )5(
 سـنة سـت    غـريه، مـات  كان من أكابر العارفني، وكان يقال إ�ه مل يرث علم الشيخ أبي احلسن الشاذيل     : س املرسي أمحد أبو العبا    : )6(

 .12/ 2: الطبقات الكربى: ينظر. ومثا�ني وستمائة



 

  .)1(أو فاتين الوقوف بعرفة سنة واحدة ما عددت �فسي من مجلة الرجال
، ومـن أخبـاره       كثري الرؤية لرسـول اهلل      كان:  ) )2 عن الشيخ أبي املواهب حممـد الشاذيل      .10

ضـع يـده علـى     على سطح اجلامع االزهر عام مخسـة وعشـرين ومثامنائـة فو      رأيت رسول اهلل  : أ�ه قال   
ــا ولــدي الغيبــة حــرام، أمل تســمع قــول اهلل تعــاىل   :قلــيب وقــال ــكُمْ بَعْضــاً  :   ي ــبّ بَعضُ ســورة [ وَالَ يَغْتَ
فان كان والبـد مـن      :    وكان قد جلس عندي مجاعة فاغتابوا بعض الناس، ثم قال            ]12احلجرات  

ا للمغتـاب فـان الغيبـة والثـواب يتوارثـان      مساعك غيبة الناس فاقرأ سورة اإلخالص واملعوّذتني وأهدِ ثواهب        
 اللـهم اقـل عثراتنـا اللـهم اغفـر زالتنـا وتصـلي علـيّ                 :  ثـمّ تقـول      : ثم قـال يل    ،تعاىلويتواقفان إن شاء اهلل     

  .)3(وتقول وسالم على املرسلني واحلمد هلل رب العاملني 
الفـا بالنـهار وألفـاً    ذي يصـلي علـيّ    أقبّل هذا الفم الـ     :  فقبّل فمي وقال      رأيت رسول اهلل  : وعنه ايضاً   

  .)4(لو كا�ت وردك بالليل ) 1(الكوثر  ..  إ�َّاْ أَعْطَيْنَاْكَ الْكَوْثَرَحسن أوما :   ثم قال يل ،بالليل
رأيـت  : وطي رمحه اهلل ا�ه قال      يو�قل الشيخ عبد القادر الشاذيل عن شيخه حافظ جالل الدين الس           .11

 ، �عـم    : يا رسول اهلل أمن اهل اجلنـة أ�ـا؟ قـال            :  فقلت له    ،يخ احلديث   يا ش :   يقظةً فقال يل      النيب
 .لك ذلك :    من غري عذاب يسبق؟ فقال: فقلت 

:  يقظـة؟ فقـال       سيّدي كم رأيت الـنيب    : قلت له   : وأضاف الشيخ عبد القادر الشاذيل قال       
  .)5(بضعاً وسبعني مرّة

                                                           
  .198 ص - 1ج / من رماح حزب الرحيم على جواهر املعا�ي   : )1(
ألجـالء األخيـار والعلمـاء الراسـخني واألبـرار، ألـف املوشـحات الربا�يـة، وألـف الكتـب                    كان من الظرفاء ا   : حممد أبو املواهب الشاذيل     : )2(

 .62/ 2: الطبقات الكربى: ينظر. الفائقة، وكان مقيما بالقرب من اجلامع األزهر، وكان كثري الرواية لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
  .67 ص2ج: من الطبقات الكربى للشعرا�ي   : )3(
  .69 ص2ج: لطبقات الكربى للشعرا�ي من ا  : )4(
  . 87/  ص 1/ أ�ظر الفتح الكبري يف ختم الزيادة اىل اجلامع الصغري للشيخ يوسف بن امساعيل النبها�ي يف ج   : )5(



 

ــر الشــيخ الشــعرا�ي   .12 ــزان ال  وذك ــة املي ــدين     ،كــربى  يف مقدم ــة خبــط الشــيخ جــالل ال ــت ورق  رأي
السيوطي عند أحد أصحابه وهو الشيخ عبد القادر الشاذيل مراسلة لشـخص يف مسـألة شـفاعة عنـد                

 إىل وقــيت هــذا مخســاً  اعلــم يــا أخــي أ�ــين قــد اجتمعــت برســول اهلل:  الســلطان قاتيبــاي رمحــه اهلل 
   عــين بســبب دخــويل للــوالة لطلعــت القلعــة  وســبعني مــرّة يقظــة ومشــافهة ولــوال خــويف مــن احتجابــه

 وأحتـاج اليـه يف تصـحيح االحاديـث الـيت       وشفعت فيك عند السلطان وإ�ي رجل من خـدّام حديثـه      
 !ضعفها احملدثون من طريقهم وال شك أن �فع ذلك أرجح من �فعك أ�ت يا أخي

 حممـد بـن زيـن       ويؤيد الشيخ جالل الدين يف ذلك ما اشتهر عن سـيّدي           :  وأضاف الشعرا�ي 
 يقظة ومشافهة، وملـا حـج كلّمـه مـن داخـل القـرب ومل يـزل          أ�ه كان يرى رسول اهلل  املادح لرسول اهلل  

هذا مقامه حتى طلب منه شخص من النحراوية أن يشـفع لـه عنـد حـاكم البلـد فلمادخـل عليـه أجلسـه          
حتـى قـرأ لـه شـعراً فـرتآى لـه             الرؤية    على بساط، فا�قطعت عنه الرؤية فلم يزل يتطلب من رسول اهلل          

 فلم يبلغنا ا�ه رأه بعد      !ى بساط الظلمة؟ السبيل اىل ذلك     تطلب رؤييت مع جلوسك عل    :  من بعيد فقال    
  .)1(ذلك حتى مات

كنت أزور شيخنا أبا العباس البصري أمحـد بـن حممـد          : وعن الشيخ أبي السعود بن أبي العشائر قال          .13
�دلسـي، بـرع يف علـوم الشـرع ببلـده ثـم سـافر علـى قـدم التجريـد              بن عبد الرمحن اال�صاري اخلزرجـي األ      

فدخل الصعيد ثم أقام بالقاهرة يقرىء الناس وينفعهم، أجاز سـبعة آالف رجـل بـالقراءات السـبع، وكـان                    
قـد، مـات سـنة ثـالث        بارعاً يف احلديث حافظـاً ملتو�ـه عارفـاً بعللـه ورجالـه حسـن االسـتنباط بـذهن و                   

  وذكــر أ�ــه كــان  ا�قطعــت واشــتغلت وفــتح علــيّ مل يكــن يل شــيخ إال الــنيب، فلمــا وعشــرين وســتمائة
  .)2(يصافحه عقب كل صالة، وذلك يقظة وحسبه بذلك شرفاً

                                                           
 .  الطبعة األوىل 44 ص - 1ج : امليزان الكربى للشعرا�ي   : )1(
  . 297 - 296 / 5ا�ظر شرح املواهب اللد�ية للزرقا�ي   : )2(



 

 يقظـة ومنامـاً ورآه يف       كـان كـثري الرؤيـة لرسـول اهلل        :   عن الشيخ خليفة بن موسى النـهرملكي       .14
فـة ال تضـجر مـين فكـثري مـن االوليـاء مـات          يـا خلي  :   مـرّة، قـال لـه يف إحـداهن           ةليلة واحدة سبع عشـر    

   .)1(حبسرة رؤييت 
 وكا�ـت أغلـب      كـثري املشـاهدة لرسـول اهلل        كـان  : ) )2عن الشيخ موسى بن ماهني الزويل      .15

  .) )3 أفعاله بتوقيف منه
 : قال  عن سيّد�ا الشيخ حممد بن أمحد النبهان احلليب

فـارقيت، وكـان ميشـي معـي يف الطريـق، ويعلمـين كـل         ال أريد مفارقتـه وال يريـد م         كنت أجلس معه   •
  .)4(شيء فإذا أردت أن أ�فك عنه ال أقدر، حتى سلمين إىل احلضرة اإلهلية 

  . واكلمه كما يكلم اجلليس جليسه يقظة أجتمع برسول اهلل •
  .)5( إمامنا وأمامنا وصديقنا، وإذا صدقتم فهو ميشي معكم يف الطريق   الرسول •

سـعادة  ( لالمـام السـيوطي، و    ) احلاوي للفتـاوى    ( ة، ومن أراد مزيداً فعليه بكتاب       واألخبار كثري 
ــدارين  ــها�ي،    ) ال ــل النب ــن إمساعي ــف اخللــف برجــال الســلف   ( للشــيخ يوســف اب ــي القاســم  ) وتعري ألب

 .احلفناوي، حيث أشار األخري اىل حصول هذه الرؤية لعدد من العلماء املغاربة 
 

                                                           
  .36، 35 ص-22ج/ ا�ظر تفسري األلوسي   : )1(
وهو أحد األئمة، شيخ جليل يف التصوف والعلم، كان الشيخ عبد القـادر الكيال�ـي يـثين عليـه ويعظـم شـأ�ه،                       : موسى بن ماهني الزويل     : )2(

يخ موسـى الـزويل، اسـتوطن مدينـة     الشـ : ومـن هـو؟ قـال   : يا أهل بغداد، ستطلع علـيكم مشـس مـا طلعـت لعـيكم بعـد، فقيـل لـه        : وقال مرة 
 .120/ 1: للشعرا�ي: الطبقات الكربى: ينظر. ماردين، ومات هبا رمحه اهلل

  .120 / 1ا�ظر طبقات ا لكربى للشعرا�ي   : )3(
 .الوصول إىل حضرة الشهود : التسليم مبعنى   : )4(
  .ا�ظر القسم األول من كتاب السيد النبهان   : )5(



 

 أدلة احملدثني
من رآ�ـي يف املنـام فسـريا�ي يف اليقظـة، وال            : ((  قال     أن رسول اهلل   هل رضي اهلل ع   هريرةعن أبي    .1

  .)1())يتمثل الشيطان بي 
والذي �فس أبي القاسم بيده لينزلنّ      : ((  يقول    مسعت رسول اهلل  :  أيضاً قال     وعن أبي هريرة   .2

يقـتلن اخلنزيـر وليصـلحن ذات الـبني         عيسى بن مريم اماماً مقسطاً وحكمـاً عـدالً، فليكسـرن الصـليب ول             
 .)2())هنَّبيحممد ألج وليذهنب الشحناء وليعرضن املال فال يقبله أحد، ثم لئن قام على قربي وقال يا

 أبن مريم حكماً عدالً واماماً مقسطاً وليسلكنّ فجـاً حاجـاً أو معتمـراً وليـأتني              ليهبطنَّ: (( ويف لفظ آخر    
  .)3())ليه  عقربي حتى يسلم عليّ وألردنَّ

:   الـنيب ادع اهلل يل بالشهادة فقال      : ال  فق  أ�ه أتى النيب   )4(وأخرج الطربا�ي عن ضمرة بن ثعلبة      .3
فكنـت أمحـل يف عـرض القـوم فـيرتاءى يل            : قـال   )) اللهم حـرّم دم إبـن ثعلبـة علـى املشـركني والكفـار               (( 
 يـرتآى يل خلفهـم    إن النــيب : ، فقـال  يا ابن ثعلبة إ�ك لتغـرر وحتمـل علـى القـوم    :   خلفهم فقال    النيب

  .)5(فأمحل عليهم حتى أقف عنده، ثم يرتآى يل أصحابي فأمحل حتى أكون مع أصحابي 
 مناقشة يف الدليل األول

 يف اليقظــة وال يتمثــل الشــيطان   مــن رآ�ــي يف املنــام فســريا�ي   :  ((قولــه عليــه الصــالة والســالم    
 .)6())بي

                                                           
 .6/2567 يف املنام باب من رأى النيب / كتاب التفسري / ي يف البخار : ) 1(
 .  رجاله الصحيح وهو يف الصحيح خمتصراً 211 / 8/ أخرجه أبو يعلى، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد ج  : ) 2(
 . وصححه 595  3/ رواه احلاكم يف املستدرك ج  : ) 3(
ثعلبة  أتيت النيب  صـلى اهلل عليـه وسـلم وقـال اللـهم اغفـر              ضمرة  بن   طائي مسعت حييى بن جابر ال    صحابي جليل عن       ضمرة بن ثعلبة    )4(

 .4/336التاريخ الكبري : ينظرثعلبة   لضمرة بن
 .إسناده حسن وقال  379 ص- 9جممع الزوائد ج  : )5(
  . 6/2567باب من رأى النيب / كتاب التعبري / أخرجه البخاري يف صحيحه   : )6(



 

 :م على هذه الرؤية أقوال علماء احلديث وتعليقاهت
عبد اهلل بن أبي  :ظاهر احلديث يدل على حكمني : )1(قال األمام احملّدث عبد اهلل بن أبي مجرة  •

 أ�ـه مـن رآه     : أحـدمها     مجرة  السبيت املالكي خطيب غر�اطة أبو حممد روى عن الربيع بـن سـامل              
 يف النوم فسرياه يف اليقظة  . 

 يتمثل به عليه السالم، والكالم عليه من وجوه اإلخبار بأن الشيطان ال: الثا�ي 
 هل هذا على عمومه يف حياته عليه السالم وبعد مماته؟ أو يف حياته ليس إال؟: أن يقال 

وهــل يتمثــل بغــريه مــن األ�بيــاء والرســل صــلوات اهلل وســالمه عليــه وعلــيهم أمجعــني؟ أوهــذا مــن األمــور   
 اخلاصة به عليه الصالة والسالم؟

  من رأه مطلقاً أو خاصاً ملن فيه األهلية واألتباع لسنتّه عليه السالم؟وهل ذلك لكل
 هل هذا على العموم يف حياته عليه السالم ويف مماته أم يف حياته ال غري؟: أما قولنا 

 .  فمتعسف  اللفظ يعطي العموم ومن يدّعي اخلصوص فيه بغري خمصص منه
وقال على ما أعطاه به عقله وكيف يكون من هو يف دار وقد وقع من بعض الناس عدم التصديق بعمومه، 

 :ان ريالبقاء يرى يف دار الفناء؟ ويف هذا القول وجهان خط
 .أ�ه قد يقع يف عدم التصديق لعموم قول الصادق عليه السالم الذي ال ينطق عن اهلوى : أحدها 
فَقُلْنَـا   :  وكيف قال اهلل عـز وجـل         اجلهل بقدرة القادر وتعجيزها، كأ�ه مل يسمع يف قصة البقرة         : والثا�ي  

، فضـرب قـرب   ]73: البقـرة   [   اضْرِبُوهُ بِبَعْضِـهَا كَـذَلِكَ يُحْيِـي اللّـهُ الْمَـوْتَى وَيُـرِيكُمْ آيَاتِـهِ لَعَلَّكُـمْ تَعْقِلُـونَ           
ذكـره  امليت أو هو �فسه ببعض البقرة فقام حيّاً سوياً، وأخـربهم بقاتلـه وذلـك بعـد أربعـني سـنة علـى مـا                          

أهل العلم ألن بين إسرائيل تأخر أمرهم يف طلب البقرة على الصفة اليت �عتـت هلـم أربعـني سـنة، وحينئـذ                       
وجدوها، وكما أخرب أيضاً يف السـورة �فسـها يف قصـة العزيـر، وقصـة إبـراهيم عليـه السـالم يف األربـع مـن                   

                                                           
ة غر�اطة يف أواخر عمره فاتفق أ�ه صعد املنرب يوم اجلمعـة فسـقط ميتـا وذلـك يف سـنة عشـر وسـبعمائة  مـات يف حـدود                         وويل خطاب  :  )1(

    .72-2/71ذيل التقيد : ينظرسنة عشر وسبعمائة 



 

سـبباً حلياتـه، وجعـل دعـاء        الطري وكيف قصّ علينا يف شأهنما، فالذي جعل ضرب امليت بـبعض البقـرة               
إبراهيم عليه السالم سبباً إلحياء الطيور، وجعل تعجّـب العزيـر سـبباً إلحيائـه وإحيـاء محـاره بعـد بقائـه          

  .)1(يف النوم سبباّ لرؤيته يف اليقظة   قادر على أن جيعل رؤيته: مائة سنة ميتاً 
ا، فإن كان ممن يكـذب هبـا سـقط    واملنكر هلذا ال خيلو أن يصدّق بكرامات األولياء أو يكذب هب       

البحث معه فا�ه يكذب ما أثبتته السنة بالدالئل الواضحة، وقد تكلمنا على هـذا أول الكتـاب وبينّـاه مبـا       
فيه الكفاية بفضل اهلل تعاىل، وإن كان مصدقاً هبا فهذه مـن ذلـك القبيـل ألن األوليـاء تكشـف هلـم خبـرق                        

 .لسفلي عديدة فال تنكر هذا مع التصديق بذلك العادة عن أشياء يف العاملني العلوي وا
هــل مجيــع األ�بيــاء والرســل علــيهم الســالم مثلــه عليــه والســالم، يف ذلــك ال يتمثــل     : وأمــا قولنــا 

 الشيطان على صورهم أو خاص به صلوات اهلل وسالمه عليهم امجعني؟
 األمـور ممـا تؤخـذ    فليس يف احلديث ما يدل على اخلصوص قطعاً وال على العموم قطعاً، وال هـذه    

بالقياس وال بالعقل، وما يعلم من علو مكا�تهم عند اهلل يشـعر أن العنايـة تعمهـم فـاهنم صـلوات اهلل علـيهم                        
أمجعني أتوا إىل إزالة الشـيطان وخزيـه، فأشـعر ذلـك أن الشـيطان ال يتمثـل بصـورهم املباركـة، كمـا اخـرب                

رض حــرام حتــى ختــرجهم كمــا جعلــوا فيهــا كــذلك  عليــه الســالم يف كرامتــه وكرامتــهم أن حلــومهم علــى األ 
 .تساويهم يف هذه الكرامة واهلل اعلم 

 فـاعلم اخلـري كلـه املقطـوع     ،ه لكل من رآه عليه السالم أو خـاص هل ذلك على عموم : وأما قولنا   
به واملنصوص عليه واملشار إليه  بأدلّة الشرع قواعد إمنا هو ألهـل التوفيـق ويبقـى يف غريهـم علـى طريـق                        

  .)2(لرجاء للجهل بعاقبتهم فلعلهم ممن قد سبقت هلم سعادة يف األزل فال ينقطع عليهم باليأس من اخلريا

                                                           
 .  الطبعة األوىل 238، 237 ص4ج: هبجة النفوس   : )1(
 .ىل   الطبعة األو238 ص - 4ج : ا�ظر كتابه هبجة النفوس   : )2(



 

وأكثر ما يقع ذلك للعامة قبل املوت عند األحتضار فال خترج روحه من جسـده حتـى يـراه وفـاء         
ــهم       بوعــده ــهم   يف احلــديث املتقــدم، أمــا غريهــم فيحصــل هلــم ذلــك بقلــة أو كثــرة حبســب تأهل وتعقل

 !واتباعهم للسنة، إذ األخالل هبا ما�ع كبري
واحتمـال إرادة القيامـة     : إىل معنـى احلـديث املـذكور فقـال           )1( وأشار اإلمام ابن حجـر اهليتمـي      

بعيد من لفظ اليقظة على أ�ه ال فائدة من التقيد حينئذٍ، ألن امته كلهم يرو�ه يوم القيامـة، مـن رآه يف املنـام             
  )2(نامومن مل يره يف امل

: يف اليقظـة والتلقـي منـه؟ فأجـاب بقولـه              هل ميكن االجتماع بالنيب   : وسئل رمحه اهلل تعاىل     
  )5(   والتـاج السـبكي    )4(  والبـارزي   )3(�عم ميكن ذلك، فقد صرح بأن ذلك مـن كرامـات األوليـاء الغـزايل              

 

                                                           
السـعدي األ�صـاري ، شـهاب الـدين ابـو العبـاس ولـد يف حملـة أبـى          ) وعند البعض اهليتمـي بالشـاء املثلثـة         ( هو امحد ابن حجر اهليتمي       ) 1(

اهليثم مبصر و�شأ وتعلم هبا فقيه شافعي مشارك يف أ�واع من العلوم تلقي العلـم بـاألزهر وا�تقـل إىل مكـة وصـنف هبـا كتبـة وهبـا تـويف بـرع يف                     
وااليعـاب شـرح العبـاب احملـيط مبعظـم �صـوص الشـافعية              (( ،  )) حتفه احملتـاج شـرح املنـهاج          : (( العلوم خصوصا فقه الشافعي من تصا�يفة       

البـدر الطـالع   {)) وإحتـاف أهـل اإلسـالم خبصوصـيات الصـيام      (( و ))  أهـل البـدع والز�دقـة    يوالصواعق احملرقة يف الرد عل )) واألصحاب  
 }، واألعالم للرزكلي 2/152املؤلفني  ، ومعجم 1/109

  .298ص: ا�ظر الفتاوى احلديثة   : )2(
  . 39 ص 16/ ج  : �فسهاملصدر  : )3(
: ينظـر إبراهيم بن هبة اهلل بن املسلم   البارزي  احلموي الشافعي مبدينة محـاة وصـلي عليـه مـن الغـد ودفـن مبقـابر ظبيـة بعقبـة �قرييـن                                    :  )4(

 . 1/227  الوفيات للسالمي
ولـد  .  علي بنعلي بن عبد الكايف بن متـام السـبكي ، أبـو الـنص ، تـاج الـدين أ�صـاري ، مـن كبـار فقهـاء الشـافعية                              نهو عبد الوهاب ب    :) 5(

درس مبصر والشام ، وويل القضاء بالشام ، كمـا ويل           . برع حيت فاق أقرا�ه     . تفقه على أبيه وعلى الذهيب      .مسع مبصر ودمشق    . بالقاهرة  
 . كان السبكي شديد الرأي ، قوي البحث ، جيادل املخالف يف تقرير املذهب ، وميتحن املوافق يف حتريره . طابة اجلامع األموي هبا خ

 . يف الفقه ))  وترجيح التصحيح حترشيح التوشي(( يف أصول الفقه ؛ و)) مجع اجلوامع (( ؛ و)) طبقات الشافعية  : (( من تصا�يفه 
   ] 4/325؛ واألعالم 6/221 ؛ وشذرات الذهب 90بن هداية اهلل احلسيين  صطبقات الشافعية ال[ 



 

  )2(ةمن الشافعية والقرطيب وابن أبي مجرة من املالكي )1( والعفيف اليافعي
قولـه  : )3(ان النوم ظاهرة د�يوية يبعد محل املعنى علـى األخرة،قـال أبـن بطّـال       رمحه اهلل   يفهم كالم اهليتمي    

يريد تصديـق تلك الرؤيا يف اليقظة وصحتها وخروجهـا علـى احلـق ولـيس املـراد        )) فسريا�ي يف اليقظة    ((
وقـال   .)4( مجيع أمته من رآه يف النوم ومن مل ير منهم     أ�ه يراه يف األخرة أل�ه سرياه يوم القيامة يف اليقظة فرتاه          

املراد من آمن به يف حياته ومل يره لكو�ه حينئذٍ غائباً عنه، فيكون هبذا مبشراً لكل من آمـن                   : )5(أبن التني 
 لـه   وقلّ مـن يقـع    :  يف املدخل     )7(قال أبن احلاج املالكي     .)6(به ومل يره أ�ه البدّ أن يراه يف اليقظة قبل موته          

 ذلك األمر، إالّ من كان على صفة عزيز وجودها يف هذا الزمان بل عدمت غالباً، مع أ�نا ال�نكـر مـن يقـع           
 

                                                           
عبد اهلل  بن أسعد بن علي بن سليمان بن فالح شيخ احلرمني عفيف الدين التميمي مات يف مجادى اآلخرة سنة مثان وستني وسبعمائة           : )1(

  .   2/30ذيل التقييد : ينظرومولده سنة مخس ومثا�ني وستمائة   
  .297ص: ا�ظر الفتاوى احلديثة   : )2(
وبنـو بطـال   . فقيـة مـالكي   . من أهل قرطبـة  . عامل باحلديث . هو علي بن خلف بن عبد امللك بن بطال ، ويعرف باللجام    : ابن بطال   )3(

يف )) االعتصـام  : (( لـه أيضـاً   للمرتجـم  )) شرح البخاري (( من كتابه )) فتح الباري   (( ينقل عنة ابن حجر كثريا ً يف        . يف اال�دلس ميا�يون    
    ]115 ؛ وشجرة النور الزكية ص 7/87؛ ومعجم املؤلفني 3/283 ؛ وشذرات الذهب 5/96األعالم للرزكلي [ احلديث 

  .39 ص - 16ج : ا�ظر فتح الباري  : )4(
املخـرب الفصـيح يف   : علـى البخـاري مسّـاه     لـه شـرح   611ابو حممد عبد الواحد بن عمر بن التني الصفاقسـي املتـوفى سـنة            : ابن التني    : )5(

 ص  1/ ج  : شجرة النور الزكيـة      ترمجته يف    : ينظر شرح البخاري الصحيح االمام العالمة احملدث الروايه املفسر الفقهيه املتبحر تويف بصفاقس           
168 . 

  . 39 ص 16/ ج  : �فسهاملصدر  : )6(
 . الطبعة األوىل 203 ـــ 202 ص - 3ج : ا�ظر املدخل البن احلاج  : )7(



 

 فـال   :)2(قال اخلطيب القسـطال�ي   .)1(له هذا من األكابر الذين حفظهم اهلل تعاىل يف ظواهرهم وبواطنهم        
ى قدم اخلوف حبيث ال يسكنون لشيء مما يقع         ميتنع من اخلواص أرباب القلوب القائمني باملراقبة والتوجه عل        

هلم من الكرامات فضالً عن التحدث هبا لغري ضرورة مع السـعي يف الـتخلص مـن الكـدورات واإلعـراض                     
 كالشـيخ عبـد       عن الد�يا وأهلها مجلة، وكون الواحد منهم يود أن خيـرج مـن اهلـه ومالـه وأ�ـه يـرى الـنيب                      

ومن أول الطريقة تبتـدأ املكاشـفات واملشـاهدات حتـى أهنـم             : )4(ايل  قال األمام الغز   .)3(القادر الكيال�ي 
عون منهم ويقتبسون منهم فوائد،     ميشاهدون املالئكة وأرواح األ�بياء ويس    ) يعين أرباب القلوب    (يف يقظتهم   

 )5(!ثم يرتقى احلال من مشاهدة الصور واألمثال اىل درجات يضيق عنها �طاق النطق

                                                           
تـويف يف  . يعـرف بـابن احلـاج ، مـن أهـل فـاس ، �زيـل مصـر           . �سبته إىل قبيلة عبد الـدار       .  هو حممد بن حممد ، أبو عبد اهلل العبدري            )1(

 ، وصـحب أبـا   القاهرة من أعيان املالكية ، كان قاضيا ً فقيهاً عارفاً مبذهب اإلمام مالك ، أخذ الفقه عن أعالم منهم أبو إسحاق الطمامي                     
: مـن تصـا�يفه   .آخـر عمـره وأقعـد    أصـبح ضـريراً يف   . حممد بن أبي محزة ، وعنه أخذ الشيخ عبـد اهلل املنـويف ، والشـيخ خليـل وغريمهـا       

 )) . كنوز األسرار ((،و)) مشوس األ�وار (( ، و)) مدخل الشرع الشريف ((
 7/246 ، واألعالم للزركلي 218نور الزكية   ص  ، وشجرة ال4/237 ، والدرر الكامنة 327الديباج املذهب ص [  

. هو أمحد بن حممد بن أبي بكر بن عبد امللك مب حممد ، أبو العباس ، القسطال�ي القـييت املصـري ، حمـدث ، مـؤرخ فقيـه ، ومقـرئ                 6( )2(
إرشـاد  : (( دمن تصـا�يفه  . ري وغريه منهم النجم بن فهد ، كان يعظ باجلامع الغم      : ولد مبصر و�شأ هبا ، قدم مكة  وأخذ هبا عن مجاعة             

شـذرات  )) .[ الطـائف اإلشـارات يف علـم القـراءات     (( ، و)) املواهب اللد�ية يف املنح احملمدية (( ، و)) الساري لشرح صحيح البخاري     
  ] .1/221 ، واألعالم 2/85 ، ومعجم املؤلفني 2/121الذهب 

 .  45/ املنقذ من الضالل لألمام الغزايل ص   : )3(
حامد  حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الطوسـي الشـافعي   الغـزايل  صـاحب التصـا�يف والـذكاء املفـرط      تفقـه ببلـده أوال ثـم                   :)4(

حتول إىل �يسابور يف مرافقة مجاعة من الطلبـة فـالزم إمـام احلـرمني فـربع يف الفقـه يف مـدة املسـاجد ومهـر يف الكـالم واجلـدل حتـى صـار عـني                            
    .19/323: سري أعالم النبالء: ينظرين املناظر

  .299 ص - 5ج : أ�ظر شرح املواهب اللد�يه للزرقا�ي   : )5(



 

 واعلم ـــ وفقـك اهلل ــــ أن الـويل املفتـوح عليـه يعـرف احلـق                    )1( :الدباغ  وقال الشيخ عبد العزيز     
ولـو تعطلـت املـذاهب بأسـرها لقـدر علـى إحيـاء الشـريعة،                ! والصواب وال يتقيد مبذهب مـن املـذاهب       
 طرفة عني، وال خيرج عن مشاهدة احلق جل جاللـه حلظـة،              وكيف ال؟ وهو الذي ال يغيب عنه النيب       

   .)2( ومبراد احلق جل جالله يف أحكامه التكليفية وغريها اد النيبفهو العارف مبر
 دليـل األصوليـني

 فصل ومنها بطالن الكرامات اليت ال أصل هلا يف املعجزات : )3(قال اإلمام الشاطيب 
 فــإن كــان هلــا أصــل يف ،ر إىل كــل خارقــة صــدرت علــى يــدي أحــدومــن الفوائــد يف هــذا األصــل أن ينظــ

  .)4( عليه الصالة والسالم ومعجزاته فهي صحيحة، وان مل يكن هلا أصل فغري صحيحةكرامات الرسول
إن كل ما كان معجزة للنيب جاز أن يكـون         :  كان يقول     إن أبا حنيفة  : وقال املال علي القاري     
  .)5(كرامة لويل بشرط عدم التحدي

 

                                                           
هو عبد العزيز بن مسعود أبو فـارس الـدباغ متصـوف مـن الشـراف احلسـنيني مولـده ووفاتـه بفـاس كـان أميـا ال يقـرأ وال يكتـب وإلتباعـه                                 )1(

يف مشائلـه ومـا دار بينـهما    ) اإلبريز من كالم سيدي عبد العزيز (  وصنف أمحد مبارك اللمطي كتاب مبالغة يف الثناء عليه و�قل اخلوارق عنه    
 .4/28االعالم  .من حماورات يف جزئني

 .  مكتبة ومطبعة حممد علي صبيح وأوالده مبيدان األزهر 228/ اإلبريز للشيخ عبد العزيز الدباغ ص   : )2(
  .262/ ص 2/ ا�ظر املوفقات ج  : )3(
كان إماماً حمققاً أصـولياً  . هو إبراهيم بن موسى بن حممد ، أبو إسحاق ، اللخمي الغر�اضي ، الشهري بالشاطيب ، من علماء املالكية                : )4(

 ، وأخذ عنـه  زأخذ عن أئمة منهم ابن الفخار وأبو عبد البلنسي وأبو القاسم الشريف البسيت.مفسراً فقيهاً حمدثاً �ظاراً ثبتاً بارعاً يف العلوم    
. له استنباطات حليلة وفوائد لطيفة وأحباث شريفة مع الصالح والعفة والـروع واتبـاع السـنة واجتنـاب البـدع                . أبو بكر بن عاصم وآخرون      

(( ؛و)) ت أربع جملـدا ((املوافقات يف أصول الفقه : من تصا�يفه  . وباجلملة فقدروه يف العلوم فوق ما يذكر وحتليته يف التحقيق فوق ما يشتهر              
 . شرح به كتاب البيوع يف صحيح البخاري )) اجملالس (( ؛ و))االعتصام 

   ]1/71؛ واألعالم للزركلي 231؛ وشجرة النور الزكية ص�46يل االبتهاج هبامش الدبياج ص[ 
  .71ص / الفقه األكرب للمال علي القاري   : )5(



 

  .)1( إمجاع العلماء على هذا األصل وأورد األمام الشعرا�ي
 اجتمـع بالرسـل واأل�بيـاء        يقظة بعد وفاته تبعاً هلذا األصـل حيـث أ�ـه             فرؤية الرسول  إذن

 .يقظة بعد وفاهتم وصلى هبم ليلة أسرى به 
  يقظة صحابي أم ال؟ وهل أن الذي يرى رسول اهلل
  )2(أورد شهاب الدين بن حجر العسقال�ي

 :يف احلديث املتقدم ستة أوجه قال يف أحدها 
وهذا مشكل جداً، ولو محل على الظاهر لكان هؤالء         : يف الد�يا حقيقة وخياطبه، وقال عنه         أ�ه يراه 

 .صحابة وألمكن بقاء الصحبة اىل يوم القيامة 
ــه رأه يف اليقظــة وخــرب الصــادق ال       ــذكر واحــد منــهم أ� ــام مل ي ويعكــر عليــه أن مجعــاً رأوه يف املن

 . هـ 1070ملتوفى يف   ودفع أشكال أبن الشيخ علي العزيزي ا)3(يتخلف
منع املالزمة ألن شرط الصحبة أن يـراه وهـو يف عـامل الـد�يا وذلـك قبـل                   : وأقول اجلواب على األول     : قال  

 .موته، أما رؤيته بعد املوت وهو يف عامل الربزخ فال تثبت هبا الصحبة 
 أمنـا تقـع لـه رؤيتـه قـرب      أن الظاهر إن من مل يبلغ درجة الكرامـات ممـن هـو يف عمـوم املـؤمنني              : وعن الثا�ي   

 .موته عند طلوع روحه أو عند األحتضار، ويكرم اهلل من شاء قبل ذلك فال خيتلف احلديث 
 

                                                           
 . 143  ص- 1ا�ظر اليواقيت واجلواهر للشعرا�ي ج  : )1(
  هو ابن أمحد علي بن حممد  ، شهاب الدين ، أبو الفضل الكنا�ي العسقال�ي ، املصـري املولـد واملنشـأ والوفـاه ، الشـهري بـابن حجـر ـ           :)2(

فـتح  : ((كان حمدثا فقيها مؤرخا مـن تصـا�يفه     . قوم  يسكنون بالد اجلريد وأرضهم قابس يف تو�س من كبار الشافعية             ) آل حجر ( �سبة إىل   
تلخـيص احلـبري يف ختـريج    ((، و)) الدرايـة يف منتخـب ختـريج أحاديـث اهلدايـة            (( مخسـة  عشـر جملـداً ؛ و        )) اري شرح صحيح البخاري   الب

 )) . الرفاعي الكبري ثأحاد ب
 ] 2/20ؤلفني ؛ ومعجم امل7/270؛ وشذرات الذهب 1/87؛ والبدر الطالع 2/36الضوء الالمع [ 

  . 40 ص 16ا�ظر فتح الباري ج   : )3(



 

  .)1( يف اليقظة فقد �ص على امكاهنا ووقوعها مجاعة من االئمة أما أصل رؤيته 
كرامـة  وال يلـزم مـن وقـوع ذلـك منـهم علـى جهـة ال       : )2(قال الشيخ يوسف بـن امساعيـل النبـها�ي      

وإذا كان من رآه بعد موتـه قبـل دفنـه غـري صـحابي                 الباهرة أهنم صحابة، ألنّ الصحبة ا�قطعت مبوته      
  )3(فهؤالء كذلك باألوىل، فا�دفع قول فتح الباري، وهذا املشكل جداً ولو محل على ظاهره كا�واصحابة

 :وإليك كالم األمام بديع الزمان سعيد النورسي يف هذا الباب 
ني إىل مرتبـة صـحابي كـريم للرسـول          ال يستطيع أن يرقى أعظم ولّي من اوليـاء اهلل الصـاحل           : ه اهلل   قال رمح 
ــنيب        االعظــم ــراراً بصــحبة ال ــاء صــاحلون م ــو تشــرف أولي ــى ل ــل حت ــدين     ب يف الصــحوة كجــالل ال

ن صــحبة  مــثالً وأكرمــوا بلقائــه يقظــة يف هــذا العــامل فــال يبلغــون أيضــاً درجــة الصــحابة ؛ أل   )4(الســيوطي
الصحابة الكرام للنيب عليه السـالم كا�ـت بنـور النبـوة أي كـا�وا يصـحبو�ه يف حالـة كو�ـه �بيـاً ورسـوال، أمّـا                             

 بعد وفاته أي بعد ا�قطاع الوحي فهي صحبة بنور الواليـة أي أن متثـل      االولياء الصاحلون فان رؤيتهم له    

                                                           
  .359/  ص 3/ ا�ظر السراج املنري على اجلامع الصغري ج  : )1(
يوسف بن امساعيل بن يوسف النبها�ي شاعر أديب من رجال القضاء �سبته اىل بين �بهان من غـرب الباديـة بفلسـطني اسـتوطنوا قريـة                            : )2(
وسائل الوصـول اىل مشائـل   –اجملموعة النبها�ية ( له كتب كثرية منهاالتابعة حليفا يف مشايل فلسطني وهبا ولد و�شأ وتعلم باألزهر مبصر     ) إجزم(

 :االعالم : ينظر) حجة اهلل على العاملني – أفضل الصلوات على سيد السادات –الرسول 
  .43ا�ظر كتابه افضل الصلوات ص   : )3(
أصـله مـن أسـيوط ، و�شـأ     . الـدين ابـو الفضـل    هو عبد الرمحن بن ابي بكر بـن حممـد بـن سـابق الـدين اخلضـريي السـيوطي  ، جـالل                            )4(

كان عاملا شافعيا مؤرخا ادبيـا وكـان اعلـم اهـل زما�ـه      . وقضي آخر عمره ببيته عند روضة املقياس حيث ا�قطع للتأليف . بالقاهرة يتيما  
تجـرد للعبـادة ، وتـرك االفتـاء والتـدريس      وملا بلغ اربعـني سـنة أخـذ يف ال       . كان سريع الكتابة يف التأليف      . بعلم احلديث وفنو�ه والفقه واللغة      

 اهتم باالخذ من التصا�يف املتقدمة و�سبتها ايل �فسة بعد أجراء التقديم والتأخري فيها . وشرع يف حترير مؤلفاته فألف اكثر كتبه 
واالتقــان يف علــوم (( ؛ و) )وي واحلــاوي للفتــا(( يف فــروع الشــافعية ؛و)) االشــباة  والنظــائر (( مؤلفاتــه تبلــغ عــدهتا مخســائه مؤلــف ؛ منــها  

  ]4/71 ؛ واالعالم 4/65 ؛ والضوء الالمع 8/51شزرات الذهب )) [ القرآن



 

ة وليس باعتبار النبـوة، فمـا دام األمـر هكـذا            وظهوره لنظرهم إمنا هو من حيث الوالية احملمدي         الرسول
  .)1(فال بد أن تتفاوت الصحبتان مبقدار مسوّ درجة النبوة وعلوها على مرتبة الوالية

 

                                                           

  . 34 33/ 1    ص/ ا�ظر كتاب االجتهاد يف العصر احلاضر للنورسي ط   : )1(



 

 الفصـل الثالـث
 كيفية الرؤية

من عادى يل ولياً فقـد آذ�تـه بـاحلرب، ومـا تقـرب إيل عبـدي                 : (( قال تعاىل يف احلديث القدسي       •
 عليـه، وال يـزال عبـدي يتقـرب إيل بالنوافـل حتـى أحبـه، فـإذا أحببتـه              بشيء أحب مما افرتضـت    

  فـإذا وصـل   )1())اخل .. كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويد الـيت يـبطش هبـا              
 العبد ألن يسمع باهلل ويبصر باهلل فقد اخنرقت لديه احلجب ألن مسع اهلل وبصره الحيجبهما شيء 

أي : ، قـال املنـاوي يف فـيض القـدير     )2()) املـؤمن فإ�ـه ينظـر بنـور اهلل           اتقوا فراسـة   : ((  وقال •
يبصر بعني قلبه املشرق بنور اهلل تعاىل، وباستنارة القلب تصح الفراسة إل�ه يصري مبنزلة املـرآة الـيت       

  .)3())تظهر فيها املعلومات كماهي والنظر مبنزلة النقش فيها 
ا أ�ه  وقد ذكر بعض الصحابة وأظنه ابن عباس        : لنفوس  أورد ابن ابي مجرة املالكي يف هبجة ا        •

يعـين مـن رآ�ـي يف املنـام فسـريا�ي يف اليقظـة وال               ((   يف النـوم، فتـذكر هـذا احلـديث             رأى النيب 
وأظنـها ميمو�ـة،     وبقـي متفكـراً فيـه، ثـم دخـل علـى بعـض أزواج الـنيب          )) يتمثل الشيطان بي    

  هــذه جبتـه وهــذه مرآتــه : مـرآة وقالــت لـه   فقـص عليهــا قصـته فقامــت وأخرجـت لــه جبــة و   
  .)4(! )) ومل أر لنفسي صورة  فرأيت صورة النيب، فنظرت يف املرآة : قال

                                                           
  .131 - 125 ص4ج: باب التواضع / أخرجه البخاري يف كتاب الرقاق   : )1(
  .298 ص 5ج: سورة احلجر / تاب التعبري الرتمذي يف كسنن   )2(
 .143/ 1: ، فيض القديرالرتمذي وزاد وينطق بتوفيق اهللسنن   )3(
 . الطبعة األوىل 238 ص 4ج : ا�ظر كتاب هبجة النفوس   : )4(



 

فهــذا كــالظهور الــذي يدعيــه الصـوفية إال أ�ــه حبجــاب املــرآة، ولــيس مــن بــاب    )1(ســي قـال اآللو 
 . )2(التخيل بالنظر الّذي قوي بالنظر إىل مرآته عليه الصالة والسالم

ويوضح األمام أبو حامد الغزايل آفاق السمو الروحي الـيت يرتقـى إليهـا مـن يفـتح اهلل تعـاىل عليـه،                       
وال تظننّ أنّ هذه الطاقة تنفـتح       : وميثلها بالطاقة أو النافذة اليت ينظر من خالهلا فيقول يف كيمياء السعادة             
، وختلّــص مــن يــد الشــهوة والغضــب بــالنوم واملــوت فقــط، بــل تنفــتح باليقظــة ملــن أخلــص اجلهــاد والرياضــة

واألخالق القبيحة واألعمال الرديئة فإذا جلـس يف مكـان خـال وعطّـل طريـق احلـواس وفـتح عـني البـاطن            
بقلبـه دون لسـا�ه، إىل أن       ) اهلل اهلل اهلل    : ( ومسْعه وجلـس القلـب يف مناسـبة عـامل امللكـوت وقـال دائمـاً                 

  ا�فتحـت تلـك   )3(بقـى ال يـرى شـيئاً إال اهلل سـبحا�ه وتعـاىل     يصري ال خرب معه مـن �فسـه وال مـن العـامل وي           
الطاقة وأبصر يف اليقظة الذي يبصره يف النوم فتظهر لـه أرواح املالئكـة واأل�بيـاء، والصـور احلسـنة اجلميلـة                      

 :  اجلليلة وا�كشف له ملكوت السموات واألرض ورأى ماال ميكن شـرحه وال وصـفه، كمـا قـال الـنيب                   
وَكَـذَلِكَ �ُـرِي إِبْـرَاهِيمَ      :  وقال اهلل عزّ وجـلّ       )4()) يل األرض فرأيت مشارقها ومغارهبا       إن اهلل زوى  (( 

، ألن علـوم األ�بيـاء علـيهم السـالم     ]75سورة األ�عـام   [ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِنيَ   
وَاذْكُرِ اسْـمَ رَبِّـكَ وَتَبَتَّـلْ     : كلها كا�ت من هذا الطريق المن طريق احلواس كما قال اهلل سبحا�ه و تعاىل        

                                                           
، أديـب ، لغـوي ، مشـارك يف    مفسر ، حمدث ، فقيه  . هو حممود بن عبد اهلل ، شهاب الدين ، أبو الثناء احلسيين اآللوسي              :اآللوسي    : )1(

يف تفسـري  )) روح املعـا�ي  : (( مـن تصـا�يفه   .  هــ وعـزل فـا�قطع للعلـم     1248من أهل بغداد ، ، تقلـد اإلفتـاء ببلـده سـنة     . بعض العلوم  
 ،  12/175ؤلفني  معجـم املـ   )). [ كشـف الطـرة عـن العـزة       (( و)) اخلريـدة الغيبيـة     (( ، و )) القرآن ، واألجوبة العراقية واألسـئلة اإليرا�يـة         

  ] 8/53واإلعالم 
  .39 ص- 22ج : روح املعا�ييف تفسريه   : )2(
 .يعين جترد القلب مما سواه تعاىل واستغراق الفكربه عزّ وجلّ   : )3(
) 2889( بـــرقم بـــاب هـــالك هـــذه األمـــة بعضـــهم بـــبعض/ أخرجـــه مســـلم عـــن ســـيد�ا ثوبـــان يف كتـــاب الفـــنت وأشـــراط الســـاعة   : )4(

4/2215. 



 

 إليـه  معناه األ�قطاع عن كل شيء وتطهري القلـب مـن كـل شـيء واالبتـهال          ]  8سورة املزمل    [ إِلَيْهِ تَبْتِيالً 
  .)1(سبحا�ه وتعاىل بالكلية وهو طريق الصوفية يف هذا الزمان

وعلـى أيّـة حـال فإهنـا واقعـة لـبعض أحبــاب اهلل تعـاىل، اليـتم اإلقنـاع هبـا إالّ بالـذوق والكشــف            
 رآه على هيئتـه الـيت هـو         ،جاب عمن أراد إكرامه برؤيته إياه     الروحا�ي السليم، فإذا شاء اهلل تعاىل رفع احل       

 اهلل أعلم عليها و
وإن إ�كار املنكر على هؤالء األجالء يوقع يف خطأ كبري وهو جتريح األثبـات مـن األئمـة والثقـات                    

 .من الصاحلني ممن تلقتهم االمة بالقبول وأطبق على إمامتهم املتقدمون واملتأخرون 
 !تسـاؤالت

 هل تقع الرؤية بعني الرأس أم بعني البصرية؟ .1
 وهل ختتص بالصاحلني؟ .2
 رئي جسمه؟ أم روحه أم مثاله؟وهل امل .3
 وهل تستلزم خروجه من القرب أم ال؟ .4
 وكيف يرى عليه الصالة والسالم يف آن واحد يف اقطار متباعدة؟ .5
 وملاذا مل تظهر هذه الرؤية يف صدر األسالم االول؟ .6

                                                           
 .، الطبعة األوىل 137، 136/ كيمياء السعادة ضمن جمموعة رسائل لالمام الغزايل   : )1(



 

 األجــوبة
   : )1(قال ابن عالّن الصديقي الشافعي

يراه يقظة بعيين رأسه، وقيـل بعـيين قلبـه، وحكامهـا ابـن             هو على ظاهره يف من رآه مناماً فال بد ان            .1
وقد �قل عن مجع من الصاحلني رؤياه مناماً ثمّ رأوه بعد ذلك يقظـةً، وسـألوه عـن أشـياء كـا�وا               )2(العربي،

منـها متخــوفني، فأرشــدهم إىل النجـاة مــن ذلــك، وجــاء األمـر كــذلك، وهــذا �ـوع مــن كرامــات األوليــاء،     
 .وقد صرح بوقوع هذه الكرامة مجع منهم الغزايل وابن العربي وابن عبد السالم وأكثر ما يقع له ذلك، 

  :  )3(قال الشيخ ابراهيم الباجوري 
 بالصــاحلني بــل تكــون هلــم ولغريهــم، وحكــي عــن بعــض العــارفني كالشــيخ   وال ختــتص رؤيــة الــنيب .2

 يف قــربه  هلــم عنــهيقظــة، وال مــا�ع مــن ذلــك فيكشــف   أهنــم رأوه: الشــاذيل وســيّدي علــي وفــاء 
ه بعني البصرية، وال أثر للقرب والبعـد يف ذلـك، فمـن كرامـات األوليـاء خـرق احلجـب هلـم فـال مـا�ع                           �فريو

 عقالً وال شرعاً

                                                           
عامل باحلديث ، مشارك يف عدة علوم ، وباشر اإلفتاء . مفسر . هو حممد بن علي بن عالن ، البكري ، الصديق ، العلوي ، الشافعي            )1(

اية والعلم والعمل ، وكـان إمامـا ً ثقـه مـن أفـراد أهـل زما�ـه معرفـة وحفظـاً وإتقا�ـاً             وله من السن أربع وعشرون سنة ، ومجع بني الرواية والدر          
 .ولد مبكة ، و�شأ وتويف هبا . وضبطا ً حلديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 0(و)) ضـياء السـبيل     (( و))  ومثري شوق األ�ام إىل حج بيت اهلل احلـرام           0(و))  الفتوحات الربا�ية على األذكار النووية       0: (من تصا�يفه   
  ] 7/187، واألعالم 11/54ؤلفني  ، ومعجم امل4/184ثر خالصة األ)) .[ دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني 

أبو بكر احلامتي الطائي الندلسي املعـروف مبحـي الـدين بـن عربـي امللقـب بالشـيخ األكـرب   مـن               : هو حممد بن علي بن حممد ابن العربي            )2(
كلمني بعلم الكالم ولد يف مرسية باال�دلس وا�تقل اىل أشبيلة وقام برحلة فزار الشام وبـالد الـروم والعـراق واحلجـاز وا�كـر عليـه أهـل                       أئمة املت 

سـنة  الديار املصرية شـطحات صـدرت عنـه لـه حنـو أربعمائـة كتـاب مـن مؤلفاتـه الفتوحـات املكيـة ، وديـوان احلكـم ، ومفـاتيح الغيـب تـويف                                     
 .6/281عالم اال: ينظر) 1240(
إحـدي قـري املنوفيـة    ) او هـي البيجـور   ( ولـد يف البـاجور   . فقيـه شـافعي   . هو ابراهيم بن حممد امحد الباجوري شيخ اجلامع االزهـر       )3(

)) لتوحيـد  حتفة املريد علي جـوهرة ا (( ؛ و ) التحقة اخلريية علي الفوائد الشنسورية يف الفرائض : (( من مؤلفاتة . مبصر ، وتعلم يف االزهر    
  ]1/244 ؛ وايضاح املكنون 507 ؛ ومعجم املطبوعات ص ¼معجم املؤلفني . [ ؛ وحاشية علي شرح ابن قاسم 



 

  
  .)1(أن اهلل يكرم وليه بأن ال جيعل بينه وبني الذات الشريفة ساتراً وحاجباً .3
 بصـفته    إن رآه : زايل وقال ابـن العربـي        قال بالثا�ي الغ   ، أو مثاله خالف    ويف كون املرئي جسمه    .4

ــراه حقيقــة ســواء رآه علــى صــفته      ــه، والصــحيح أ�ــه ي املعلومــة فــإدراك علــى احلقيقــة، وإال فــإدراك مثال
املعروفة أو غريها، وأيد احلافظ السيوطي قول من فـرق بـني كـون املرئـي بصـفته أو غريهـا فيكـون األول                       

 بعـد وفاتـه      والـذي يغلـب علـى الظـن أن رؤيتـه          : يف تفسـريه     قال اآللوسي  . )2(حقيقة والثا�ي للمثال  
بالبصـر ليســت كالرؤيــة املتعارفـة عنــد النــاس مـن رؤيــة بعضــهم لـبعض، وإمنــا هــي مجعيـة حاليــة وحالــة      
برزخية وأمر وجدا�ي ال يدرك حقيقته إال من باشره، ولشدة شبه تلك الرؤيـة بالرؤيـة البصـرية املتعارفـة                    

 ببصره الرؤية املتعارفـة ولـيس كـذلك، ورمبـا يقـال إهنـا                 من الرائني فيظن ا�ه رآه     يشتبه األمر على كثري   
واملرئـي إمـا روحـه عليـه الصـالة والسـالم الـيت هـي أكمـل االرواح جتـرداً            .قلبية ولقوهتا تشـتبه بالبصـرية       

 احلـي   وتقدساً، بأن تكون قد تطورت وظهرت بصورة مرئية بتلك الرؤية مع بقاء تعلقهـا جبسـده الشـريف                 
يف القرب السامي املنيف على حد ماقاله بعضهم مع أن جربيل عليه السالم مع ظهوره بني يدي النيب عليهم             
الصالة والسالم يف صورة دحيـة الكلـيب أو غـريه مل يفـارق سـدرة املنتـهى، وإمـا جسـد مثـايل تعلقـت بـه                            

 حيصــى مــن االجســاد مــع تعلــق اجملــردة القدســية وال مــا�ع ان يتعــدد اجلســد املثــايل إىل مــا ال  روحــه
روحه القدسية، عليه من اهلل تعاىل ألف ألف صالة وحتية بكل جسد منها، يكون هذا التعليق من قبيل   
الواحدة بأجزاء بدون واحد وال حتتاج يف إدراكاهتا واحساساهتا يف ذلـك التعلـق إىل مـا حتتـاج إليـه مـن        

إن تلك الرؤية من خوارق العادة كسائر كرامـات        : أقول  وغاية ما   .. اآلالت يف تعلقها بالبدن يف الشاهد       
  .)3( األولياء ومعجزات األ�بياء عليهم السالم 

                                                           
  .203ا�ظر شرح الشمائل احملمدية للباجوري ص   : )1(
 .  البن عالن 392، 391 ص - 5ا�ظر دليل الفاحلنب ج   : )2(
  .39 - 37 ص22ج: ا�ظر روح املعا�ي لاللوسي   : )3(



 

لو كان التلفزيون موجوداً آ�ذاك ألمكن الغزايل واآللوسي وغريمها التمثيل به بتعدد اجلسد             : قلت  
البـث التلفزيـو�ي، وهـل يكـون        املثايل إىل ماال حيصى من االجساد مع تعلقها مجيعاً بكائن واحـد يف حمطـة                

دائمـة    البث التلفزيو�ي أقوى وأعمّ من البث احملمّدي وهو سيد الوجود؟  السيّما وأن روحـه املطلقـة                
ــزة         ــان علــى أجه ــه الصــالة والســالم ومســاع صــوته يتوقف ــه علي ــربزخ، فرؤيت ــها ال البــث واإلرســال ال حيجب

رة والبصرية الصافية املؤهلـة السـتالم الصـورة والصـوت           االستقبال، أعين هبا النفوس الزاكية والقلوب الطاه      
  بسـبب إمهالنـا وتعطيلنـا لتلـك األجهـزة املقيـدة بعـامل                 فاحلجـب منـا ال منـه      !  كالمها أو علـى ا�فـراد     

 ..الشهادة بدالً من أن خترق احلجب وتتلقى من عامل الشهود
  خروجه من القرب أم ال؟ هل تستلزم رؤيته .5
يقظةً ال تسـتلزم خروجـه مـن قـربه ألن مـن كرامـات                 إن رؤيته : قارى احلنفي فقال    أجاب املال علي ال   و

االولياء كما مرّ أن اهلل تعاىل خيرق هلم احلجب فال ما�ع عقالً وال شـرعاً وال عـادة أن الـويل وهـو بأقصـى                         
من القـرب الشـريف     املشرق أو املغرب يكرمه اهلل تعاىل بأن ال جيعل بينه وبني الذات الشريفة وهي يف حملها                 

ساتراً وال حاجباً، بأن جيعل تلك احلجب كالزجاج الذي حيكي ما وراءه، وحينئذ فيمكن أن يكون الويل 
حـي يف قـربه يصـلي وإذا أكـرم إ�سـان بوقـوع بصـره                  يقع �ظره عليه عليه الصالة والسالم، وحنن �علم أ�ه        

 ومكاملته وسؤاله عن االشياء وأ�ـه جييبـه عنـها،           عليه عليه الصالة والسالم فال ما�ع من أن يكرم مبحادثته         
وهذا كله غـري منكـر شـرعاً وال عقـالً، وإذا كا�ـت املقـدّمات والنتيجـات غـري منكـرين عقـالً وال شـرعاً                  

  .)1(فإ�كارمها أو إ�كار أحدمها غري ملتفت إليه وال معوّل عليه

                                                           
  .237 ص - 2ج : ا�ظر مجع الوسائل على شرح الشمائل للمالّ علي القارى   : )1(



 

 وكيف يرى عليه الصالة والسالم من اقطار متباعدة يف آن واحد؟ .6
حـق وهـو حـي يف قـربه يصـلي فيـه بـأذان             مـع أن رؤيتـه    :  فقال   )1( أجاب الشيخ بدر الدين الزركشي    

و�ـور الشـمس يف     ]  46سـورة  األحـزاب      [  وَسِـرَاجًا مُّـنِريًا    { سراج، كمـا قـال تعـاىل          وإقامة بأ�ه 
 يف سـاعة واحـدة وهـي        هذا العامل مثال �وره يف العوامل، وكما أن الشمس يراها كل من يف املشرق واملغرب              

 إذ �وره أمت وأعلى منها، وهلل درّ القائل   يف حملها وبصفات خمتلفة، فكذلك النيب
    يهدي إىل عينيك �ــــــــوراً ثاقبا     كالبــــــــــدر من أي النواحي جئـــته   

       يغشى البالد مشارقاً ومغاربا   كالشمس يف كبد السماء وضوؤها          
  .)2(وهذا اجلواب �سبه بعضهم للصوفية

يراه زيد يف بيتـه وعمـرو كـذلك يف بيتـه جبملتـه والشـمس إمنـا                    فإ�ه) أي الزركشي   ( وهو باطل   : قال  
تُرى من اماكن عدة وهي يف مكان واحد، فلـو رؤيـت داخـل بيـت جبرمهـا اسـتحال رؤيـة جرمهـا داخـل                          

  . بيت آخر وهذا هو الذي يوازي رؤيته
ل إمنــا يريــد يف رؤيتــه يف مواضــع عــدة، وإذا ورد حبســب مــا قلنــا فــال يتجــه اجلــواب إال بإثبــات   فاإلشــكا

  .)3(األمثال وتعدادها فاملرئي يف آن واحد يف مكا�ني مثاالن فال إشكال

                                                           
تركي األصل ، مصري املولد والوفاة . فقيه شافعي أصويل . هو حممد بن هبادر بن عبد اهلل ، أبو عبد اهلل ، بدر الدين ، الزركشي     : ) 1(

؛ و  )) وعالم الساجد بأحكام املسـاجد    (( و جملدا؛   3يف أصول الفقه    )) حراحمليط  الب: (( من تصا�يفة   .له تصا�يف كثرية يف عدة فنون       . 
  .   ]3/397 ؛ والدرر الكامنة 6/286االعالم [ يعرف بقواعد الرزكشي )) املنشور (( فقه ؛ و )) الدبياج يف توضيح املهاج(( 

ا�ظـر الفتـاوى   . . . راه كـثريون يف وقـت واحـد ال�ـه كالشـمس      �سبه ابن حجر اهليتمي للشيخ حمي الدين عربـي فقـال وال مـا�ع ان يـ              : )2(
 . الطبعة الثا�ية 300احلديثية البن حجر ص 

 . الطبعة األوىل 295 ص 5/ ا�ظر املواهب اللد�ية للزرقا�ي ج   : )3(



 

وليس املراد أ�ه يرى بد�ه، بل مثاالً له صار آلة يتـأدّى هبـا املعنـى،                : قال األمام الغزايل رمحه اهلل      
وال    تكون حقيقية وخيالية، والنفس غري املثال املتخيل، فمـا رآه مـن التشـكيل لـيس روح الـنيب                   واآللة

  .)1(شخصه بل مثاله
ال مــا�ع مـن ذلـك وال داعـي اىل التخصــيص برؤيـة املثـال ال�ـه عليــه       : وردّ عليـه السـيوطي فقـال    

  .)2(الصالة والسالم حي بروحه
 محه اهلل يف مهزيته قال الشيخ يوسف بن امساعيل النبها�ي ر
 هـــــــــو حـــــــــي يف قـــــــــربه وهلـــــــــذا   
 ورث العلـــــــــــــــــم والشـــــــــــــــــريعة ال 
ـــ   ــى اكمـــــــ ــاة علــــ ــه اهلل باحليــــ  خصــــ
 كــــــــــــــم رآه بيقظــــــــــــــة ومنــــــــــــــام  

 

ــراء    ــه الزهـــــ ــن تراثـــــ  حرمـــــــت مـــــ
ـــماء  ـــه العلــــــــــــ ـــمال وورثــــــــ  الــــــــــ
ــاء    ــث يشـــ ــري حيـــ ــال يســـ ــل حـــ  ــــ
 مـــــــن حمبيـــــــه ســـــــادة أصــــــــفياء   

 
 ملاذا مل تظهر هذه الرؤية يف صدر االسالم االول؟ .7

وكا�ت اخلوارق يف الصدر األول ـــ لقرب العهد بشمس الرسالة ــــ قليلـة   : أجاب اآللوسي يف تفسريه فقال     
فيمكن أن يكـون    ! جداً وأ�ّى يرى النجم حتت الشعاع أو يظهر كوكب وقد ا�تشر ضوء الشمس يف البقاع              

إ�ــه مل يقــع حلكمــة : ل وقــع ذلــك لبعضــهم علــى ســبيل النــدرة ومل تقــتض املصــلحة إفشــاءه، وميكــن أن يقــا 
  فيما  أو ليهرع الناس إىل كتاب اهلل وسنته  االبتالء أو خلوف الفتنة أو ألن يف القوم من هو كاملرآة له     

 )3(يهمهم فيتسع باب االجتهاد وتنتشر الشريعة وتعظم احلجة الـيت ميكـن أن يعقلـها كـل أحـد أولنحـو ذلـك                    
 تقع للكاملني الذين مل خيلّوا باتباع الشـريعة قـدر شـعرية ومتـى     وهذه الرؤية إمنا: وأضاف رمحه اهلل فقال     .

                                                           
  .133ص  / 6/ ا�ظر فيض القدير للمناوى ج  : )1(
  .54 ص 7/ ا�ظر شرح مسلم للنووي ج  : )2(
  .39 ص - 22ج :  روح املعا�ي لاللوسي ا�ظر : )3(



 

 وبني أحد من األمة قوى أمر رؤيته إياه عليـه الصـالة والسـالم، وقـد تقـع                    قويت املناسبة بني رسول اهلل    
  .)1(لبعض صلحاء االمة عند االحتضار لقوة اجلمعية حينئذٍ

عليـه الصـالة والسـالم روحا�يـة، وال بـدع يف ذلـك فقـد        وجوّز أن يكون ذلك باالجتماع معـه      : وقال ايضاً   
  .)2(بعد وفاته لغري واحد من الكاملني من هذه االمة واألخذ عنه يقظة  وقعت رؤيته

فسلّم يا أخي للفقراء فيما يدّعو�ـه مـن مثـل ذلـك وال               :   وهاك أخي وصية االمام الشعرا�ي    
مجعوا أن من أ�كر شيئاً من مقامـاهتم حـرم الوصـول اليـه     تنكر عليهم إالّ ما صرّحت الشريعة مبنعه، فقد أ        

 لو سلّمنا هلؤالء مبا يدّعون فلماذا ال�تذوق ماذاقوا و�رى مارأوا؟: ورب قائل يقول 
لو أ�نا سلكنا ماسلكوا وجترد�ا كما جتردوا وصفت قلوبنا كما صـفت قلـوهبم وتزكـت ا�فسـنا        : فاجلواب  

كُـال �ُّمِـدُّ    :  جلنينا ما جنـوا مـن مثـرات قـال تعـاىل      ،له كما رغبوا ورغبنا يف اهلل ورسو   كما زكت ا�فسهم    
 ] .20اإلسراء [   هَـؤُالء وَهَـؤُالء مِنْ عَطَاء رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاء رَبِّكَ مَحْظُورًا

 تنبيه 
 إن من أخطر األمور على اإلسالم أمرين 

اً، ويف احلقيقـة هـي ليسـت قاعـدة دينيـة، وحينئـذٍ              أن تقرر قاعدة دينية ثم تبين عليها احكامـ        : أحدمها  
 !يفسد كل ما بين عليها من احكام

أن تقرر قاعدة علمية ثم حتاول تطويع االسالم هلا، ثم يكتشف بعد فرتة مـن التقـدم العلمـي أن                    :  والثا�ي  
 .هذه القاعدة العلمية خطأ وأن القاعدة العلمية اجلديدة تقول غري ذلك 

 
عنـدما اخنـدعوا بأحـد األمـرين أو هبمـا، فقـد تـوهم               !  من املسلمني يف ورطـة     ومن هنا وقع كثري   

  فجـاء جهـاز      )1(املسلمون أن معرفة �وع اجلنني يف بطن امه أمر ال يعرفه إال اهلل فجعلوا ذلك قاعـدة دينيـة                  
                                                           

  .37 ص -22ج : املصدر السابق  : ) 1(
  .35 ص - 33ج : املصدر السابق  : )2(



 

القاعـدة  وحنوه من أ�واع أجهـزة األشـعة فأصـبح التعـرُّف علـى �ـوع اجلـنني ممكنـاً، فتـبني أن تلـك                     ) السو�ر  (
 .ليست قاعدة دينية وأ�نا كنا خمطئني يف فهمها على هذا النحو 

 فقــد صــرّح عــامل جليــل مــن علمــاء املســلمني أن ذلــك   ،ومثــل مســألة صــعود اإل�ســان إىل القمــر 
، فتـبني أ�ـه واهـم يف تلـك القاعـدة، فقـد هـبط الكـثريون علـى                    )2(مستحيل بناء على تـوهُّم قاعـدة دينيـة        

وهـو يلقـي حماضـرته عـن        ) جلـيمس أرويـن     (ـــــ الـذي كـان مرافقـاً         ) فاروق البـاز    ( ر  القمر، ويقول الدكتو  
 :مركبته الفضائية اليت صعد هبا إىل القمر ــــ  يقول 

ــى اآلف           ــة عل ــوى أشــد االســتغالل، فكــا�وا يوزعوهنــا مطبوع ــذه الفت ــون النصــارى ه ــد اســتغل الغربي لق
ك، ليبـدو اإلسـالم واملسـلمون محقـى يف �ظـر اجلمهـور              احلاضرين يف إطالق أي مركبـة اىل الفضـاء بعـد ذلـ            

  .دة إطالق الصواريخ ساعة إطالقهااحملتشد حول قاع
والسؤال اآلن ما هي القاعدة الدينية الـيت يسـتند اليهـا مـن مينـع رؤيـة املصـطفى يقظـة؟ جنـد أن                         

  وقـد مـات رسـول اهلل      ] 30ة الزمـر    سور[  إِ�َّكَ مَيِّتٌ وَإِ�َّهُم مَّيِّتُونَ     :أبرز قواعدهم هي قوله تعاىل    
 وحنن �رى أن ذلك ال يتعارض مع هذه احلقيقة كما بينا سابقاً وذلك من وجوه ! فعالً

إن اهلل قادر على أن حييه كما فعل اهلل ببعض من أحيـاهم، بـل إن اهلل تعـاىل أعطـى هـذه القـدرة                        : األول  
] 49سورة آل عمران    [  يِـي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللّهِ   وَأُحْ  :لعبد من عبيده وهو سيد�ا عيسى عليه السالم         

 . على ذلك يف مسألة رده سالم من سلم عليه  وقد �ص رسول اهلل
إن هذه الرؤية ليست للرسول املسجى يف قربه، وأمنا هي لصـورته السـاحبة يف الفضـاء واملسـجلة                   : الثا�ي  

فـالم البشـر ألمـوات يعرضـون علينـا أحيـاء يتحركـون        فـي فلم من أفالم اهلل، كالصورة املسجلة ىل فلم من أ          
 ويتحدثون 

                                                                                                                                                                      
إن اهلل عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم مايف االرحام وما تدري �فس ماذا تكسـب غـداً ومـا تـدري �فـس بـأي أرض           ((قوله تعاىل   : ) 1(

 أ�ه لن يعلمها ألحد من خلقهيقل  فأ�ه عزّ وجلّ مل ))ويعلم ما يف األرحام((: فقوله تعاىل .  سورة لقمان 34 اية ))متوت أن اهلل عليم خبري
 . هو عبد العزيز بن باز رمحه اهلل )2(



 

إن األرواح  البشرية التفنى واليطرأ عليها العدم كما صـرح بـذلك كـثري مـن العلمـاء، قـال الشـيخ                       : الثالث  
وليس هـذا بـأمر عجيـب والشـأن غريـب، فشـأن أرواح املـوتى                : رمحه اهلل تعاىل     )1(عبد الغين النابلسي  

المتــو ت أبــداً، ولكنــها إذا فارقــت األجســاد الرتابيــة العنصــرية تصــورت صــورها كتصــور مطلقــاً مل متــت و
ــث         ــة الكلــيب كمــا ورد يف األحادي ــي ويف صــورة دحي ــه الســالم يف صــورة أعراب ــل علي ــروح األمــني جربي ال

وإذا كــان هــذا يف أرواح عامــة النــاس الــذين مل حتــبس أرواحهــم بالتبعــات    الصــحيحة عــن رســول اهلل
 كُلُّ �َفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَـةٌ  إِالّ أَصْـحَابَ الْـيَمِنيِ               :ق اليت ماتوا وهي عليهم كما قال اهلل تعاىل        واحلقو

فما بالك بأرواح النبيني واملرسلني عليهم صـلوات اهلل وسـالمه علـيهم أمجعـني،               ]  39،  38سورة املدثر [
القــرب حــق وكــذلك �عيمــه وعذابــه حــق يف  ولــيس املــوت بإعــدام لــألرواح وإن بليــت أجســامها، وســؤال   

مذهب أهل السنّة واجلماعة والنعيم والعذاب إمنا يكون يف عامل الربزخ ال يف عامل الد�يا، وعامل الـربزخ بابـه      
القــرب ولــيس يف القبــور إال أجســام املــوتى ألن القبــور مــن عــامل الــد�يا أحيــاء بأرواحهــا، فلمــا عزلــت عــن    

األرواح باقية يف حياهتا على ماكا�ت، وإمنا املـوت �قلـة مـن عـامل اىل عـامل،      التصرف فيها ماتت األجسام و   
فاألرواح املكلفة غري املرهو�ة مبا كسبت تسري يف عامل الربزخ وهي يف صور أجسامها ومالبسها وتظهر يف                 

تعـاىل، وهـذا    الد�يا ملن شاء اهلل تعاىل أن يظهرها له، كأرواح األ�بيـاء واألوليـاء والصـاحلني مـن عبـاد اهلل                     
أمر الينبغي للمؤمن أن يشك فيه أل�ه مبين على قواعد األسالم وأصول األحكام واليرتاب فيه إال املبتدعة                 

 الضالون اجلاحدون على ظواهر املعقول واألفهام، واهلل يهدي من يشاء اىل صراط مسقيم وهو بكل 

                                                           
مشق ورحـل  هو عبد الغين بن امساعيل بن عبد الغين النابلسي شاعر عامل بالدين واألدب مكثر من التنصنيف متصوف ولد و�شأ يف د         : )1(

احلضـرة األ�سـية يف الرحلـة    ( اىل بغداد وعاد اىل سوريا وتنقل يف فلسطني ولبنـان وسـافر اىل مصـر واحلجـاز وتـويف يف دمشـق مـن مصـنفاته                      
 .32/ 4االعالم ) القدسية ، وتعطري األ�امن يف تعبري املنام 



 

  . )1(شيء عليم

                                                           
  .، للشيخ يوسف بن أمساعيل النبها�ي أفضل الصلوات: ا�ظر كالمه يف : ) 1(



 

 خامتة املوقظة
ـــه وصــحبه   احلمــد هلل رب العــاملني، وأفضــ ل الصــالة وأمت التســليم، علــى ســيد�ا حممــد وعلــى آل

 .أمجعني 
 يف اليقظة ليست من جـنس الرؤيـة املاديـة املتعارفـة،              إن رؤية سيد�ا رسول اهلل    ف: وأما بعد   

إ�ّما هي رؤيـة كشـف وبصـرية قلبيـة، ألفـراد قـوم صـفت سـرائرهم واسـتقامت أحـواهلم، بعـد أن قطعـوا                   
ا هلـ صـبحت قلـوهبم كـاملرآة يـنعكس         أ حتـى     لرسـوله  واإلتبـاع  صـدق مـع اهلل تعـاىل      املفائز واملسافات بال  

 . املتجسد اللطيف للمثال فهي على التحقيق رؤيةٌاملصطفى كمال 
ــداد ولكو ــا امتـ ــالكني     اًهنـ ــم السـ ــا مهـ ــتنهض هبـ ــيات الـــيت تسـ ــلّ اخلصوصـ ــن أجـ ــزات ومـ   للمعجـ

 ) عــرائس احلقــائق ( تبقــى ال هنا، لكــي ميــداخضــت حبرهــا ووجلــت   اتأهــل احملبــة والعنايــ والصــادقني 
وليحذر مـدّعوها   وتوثيقا ملا جاء يف سرية سيد�ا النبهان رضي اهلل تعاىل عنه،             حمتجبات،   حمبيه  عن  
مـن كـذب علـي متعمـدا فليتبـوأ      (( : أن يغفلـوا الـبالغ احملمّـدي    ــــ   ممن تشـبهوا بأهـل الشـهود والكرامـات          ـــ  

 . )1(  ))مقعده من النار
ملاذا ال حتدث لنا هذه الرؤية الشريفة؟ وهل الباب مفتوح للجميع؟ أم : بادر للبعض سؤالقد يتو

 أهنا اختصاص ومواهب؟
مسألة ذوقية، تندرج يف خـوارق العـادات، وال خـالف بأهنـا مـن               ال شك أن رؤية اليقظة      : فنقول

اب، والنتيجـة مواهـب، وإن   أعظم املنح اإلهلية، وأن األخذ باألسباب املمكنة طريق إليها، فاملقدمة أسـب        
 وسـري   صـدق يف الطلـب، وجتـرد للهـدف، وإخـالص بالوجهـة إىل اهلل، واتبـاع لرسـوله                  : مهر الفتوحـات  

حثيث على يد مرشد كامل جيذب قلب مريده، ويضع له إشارات املرور على اجلادّة، حتـى يصـل بـه إىل        
ورة والصــوت كــالتلفزيون، فعنــدما تصــفو جــواز العبــور مــن العــامل احملســوس إىل عــوامل الــربزخ، ليســتلم الصــ  

                                                           

 /1 ):البنايـة يف شـرح اهلدايـة   ( رواه مائتان من الصحابة :  وغريه بألفاظ متقاربة، قال العيين 1/52) 107( برقم  رواه البخاري   : )1(
8.  



 

السريرة وتنجلي البصرية تنكشف للسالك العجائب والغرائب، وحـني ترتقـى الـنفس مـن أمـارة إىل لوامـة،                
إىل ملهمة فمطمئنـة، إىل راضـية فمرضـية، إىل زاكيـة كاملـة، تصـبح الـنفس �فَسـاً، يرحتـل معـه العبـد مـن                   

اليت تشـهد اهلل بـاهلل،      ) أشهد البصريية (عرتاف هلل بالوحدا�ية، إىل     اللسا�ية، اليت تعين اإلقرار واال    ) أشهد(
 . واجلن واملالئكة وعوامل الغيبوتشهد رسول اهلل

 ــ منذ إشـراقات البدايـة إىل إطـالالت النهايـة         وإن �ظرة متفحص يف سرية سيد�ا حممد النبهان       
ومن جدّ وجد، ومن سار على الـدرب وصـل،   ـــ تكفي تبيا�ا للمنصفني، وتفتح أبوابا للطالبني الصادقني،   

 .واهلل ويل التوفيق، وصلى اهلل على سيد�ا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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