الصوفية واللوح املحفوظ
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا  ،وبعد:
إخوتي في هللا :هل سمع أحد منكم أن أبا بكر الصديق اطلع على اللوح املحفوظ.؟  ،عمر.؟
عثمان.؟ علي.؟ أحد من الصحابة.؟ من التابعين.؟ األئمة األربعة.؟ أهل الكتب الستة.؟
موس ى بن عمران الذي لم يحط بما أتى به الخضر خبرا.؟ عيس ى بن مريم.؟ عليهم جميعا وعلى
نبينا أفضل الصالة وأتم السالم.
سؤال يطرح نفسه ملاذا الصوفية فقط دون من قدمنا يحظون باالطالع على اللوح املحفوظ
 ،وما هو السبب برأيكم  ،هل ألن من قدمنا  ،والعياذ باهلل محجوبون ؟ أم ألنهم من أهل
الشريعة  ،وغيرهم من أهل الحقيقة.؟ أم ألنهم والعياذ باهلل  ،أهل القشور  ،وغيرهم أهل
اللب.؟
الحقيقة أن ثقافة التصوف والخرافة والقصص  ،واالنحطاط العلمي الذي مرت به األمة
جعلت بعض أهل الصالح  ،وبعض من يوصف بالعلم تختلط عليه األمور فيتكلم في مسألة
االطالع على اللوح املحفوظ  ،ويخلط ويقيس اطالع البشرعلى اطالع املالئكة  ،والحق أن أحدا
منهم لم يأت بدليل يدل لهذه املسألة العقدية  ،وإليكم بعض مايظهرحقيقة املسألة بعون هللا.

ماذا قال الصوفية في اللوح املحفوظ  ،أو قل والعياذ باهلل ((اللوح املورود أو اللوح
املكشوف))
َّ
تعسـرت به أمه
قال علي بن محمد الحبش ي :وقالوا :إن سيدنا أبو بكر العيدروس العدني ملا
في الوالدة  ،قال أبوه سيدنا عبد هللا بن أبي بكر :هذا ولدي ما با يخرج حتى يقرأ اللوح املحفوظ
 ،باقي معه أسطربا يتمها وبا يخرج.
( كنوز السعادة األبدية صفحة)227 :

وجاء في ترجمة إسماعيل األنبابي :كان يطلع على اللوح املحفوظ فيقول  :يقع كذا  ،فال
َ
يخطي!
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وقال الغزالي سامحه هللا" :القلب قد ُي َت َ
صور أن يحصل فيه حقيقة العالم وصورته ،تارة
من الحواس ،وتارة من اللوح املحفوظ ( .)...فإذا للقلب بابان :باب مفتوح إلى عالم امللكوت
ُ
وهو اللوح املحفوظ وعالم املالئكة ،وباب مفتوح إلى الحواس الخمس املتمسكة بعالم امللك
والشهادة".
(اإلحياء ج  3صفحة.)18 :

وقال الشعرانى وكان الشيخ جاكيريقول  :ما أخذت العهد على مريد حتى رأيت اسمه مكتوبا
في اللوح املحفوظ وأنه من أوالدنا .

ويفتري الصيادي على الشيخ أحمد الرفاعي "رحمه هللا" أنه قال (( :أيها الفقراء :الشيخ
عثمان السالم آبادي قدس هللا سره يصعد كل يوم عند غروب الشمس إلى ديوان الربوبية
وينظرديوان ذريته  ،فما يجد من سيئة يمحوها ويكتب عوضها بال معارضة.
ثم التفت إلى ابن أخته  -إبراهيم األعزب  -وقال له  :يا إبراهيم ال يكون الرجل ممكنا في سائر
أحواله حتى يعرض عليه عند غروب الشمس جميع أعمال أصحابه وأتباعه وتالمذته فيمحو
منها ما يشاء ويثبت فيها ما يشاء))
( قالدة الجواهرفي سيرة الرفاعي وأتباعه األكابرللصيادي ص ) 193

وقال ابن الجوزي "رحمه هللا" في كتابه "تلبيس إبليس" قال الشيرازي وسمعت محمد بن
داودية يقول سمعت عبد هللا بن سهل يقول سمعت أبا موس ى الدئيلي يقول سمعت أبا يزيد
البسطامي وسئل عن اللوح املحفوظ قال أنا اللوح املحفوظ.

وقال الزبيدي في كتابه "طبقات الخواص" في ترجمة :محمد بن يعقوب املعروف بأبي حربة
(صفحة(( :)276 :صاحب الدعاء املشهور الذي قيل :إنه كان يدعو به عند إنشائه وهو ينظر
في اللوح املحفوظ)) وقال أيضا(( :وقبره هناك مشهور يزار ويتبرك به ويقصد من األماكن

البعيدة  ،وقبور أوالده وذريته ...وتربتهم هنالك من الترب املشهورة املقصودة للزيارة والتبرك
ّ
من األماكن البعيدة  ،ما قصدهم ذو حاجة إال قضيت حاجته  ،ومن استجار بهم ال يقدر أحد
أن يناله بمكروه من أرباب الدولة والعرب وغيرهم)).

وعن عبد هللا بوراس القيرواني أنه كان يقول(( :أشهدني هللا تعالى ما في السماوات السبع
وما في الكرس ي وما في اللوح املحفوظ وجميع ما في الحجب  ،وفككت طالسم السماوات السبع
والفلك الثامن الذي فيه جميع الكواكب وجميع الفلك الثامن ،وهم بنات نعش والجدي
والقطب  ،ووصلت للفلك التاسع الذي يسمونه األطلس ،ورصدت جداوله وأنا عند ذلك طفل
صغيرلم أبلغ الحلم)).
( الوصية الكبرى لشيخ العروسية عبد السالم الفيتوري صفحة)75 :

وكان بوراس يقول :
وفي السماء السابعة شاهدت ربي وكلمته
وفوق العرش والكرس ي قد ناداني وخاطبته
وما في اللوح املحفوظ من اآلي واألمروالنهي قد حفظته
وبيدي باب الجنان قد فتحته ودخلته
وما فيه من الحور العين قد رأيته وأحصيته
ومن رآني ورأى من رآني وحضرمجلس ي
فـي جنة عدن وبستانها قد أسكنته
(الوصية الكبرى لعبد السالم الفيتوري )

وأما محمد بن إسحاق القونوي املتوفى  673هـ فيقول (( :إن الكمل ومن شاء هللا من األفراد
أهل اإلطالع على اللوح املحفوظ  ،بل وعلى املقام القلمي  ،بل وعلى حضرة العلم اإللهي ،
فيشعرون باملقدركونه لشبق العلم بوقوعه)).

(رسالة النصوص ملحمد بن إسحاق القونوي صفحة 41 ، 40 :ط مشهد إيران).

وجاء كتاب (كنوز السعادة األبدية" جمع وترتب محسن بن عبد هللا علوي السقاف .صفحة:
 )152ما نصه(( :إن الشيخ عبد القادرالجيالني رأى شخصا يطوف بالكعبة على رجل واحدة ،
فقال من هذا الطائف على رجل.؟ فقالت له أنا امرأة من بغداد جئت أطوف بالبيت وتركت
بنتي نائمة على الرجل األخرى  ،فتعجب من كونها في بغداد ولم يعلم بها  ،فقال لها :أنا أتصفح
اللوح املحفوظ كل يوم كذا كذا مرة  ،وما رأيتك فيه.؟!! فقالت له :اللوح املحفوظ لك وألمثالك
وأما أنا فقبلك في أم الكتاب)).

يقول عبد العزيزالدباغ(( :ليس كل من يحضرالديوان من األولياء يقدرعلى النظرفي اللوح
املحفوظ ،بل منهم من يقدرعلى النظرفيه ومنهم من يتوجه إليه ببصيرته))
(اإلبريزصفحة.)188 :

وقال عبد هللا العطاس(( :وسئل الشيخ أحمد بن الجعد متى يكون الشيخ شيخا ؟
قال :ال يكون الشيخ شيخا حتى يمحو سيئات مريـده من اللوح املحفوظ .قال الشيخ سعيد بن
ُ
عيس ى العمودي :وكيف غفل حتى كتبت)) .اهـ
(كتاب ظهور الحقائق ملؤلفه عبد هللا بن علوي العطاس)

وحكى الكوثري عن أبي الحسن الشاذلي أنه قال(( :أطلعني هللا على اللوح املحفوظ  ،فلوال
التأدب مع جدي رسول هللا لقلت هذا سعيد وهذا شقي))
(إرغام املريد شرح النظم العتيد لتوسل املريد برجال الطريقة النقشيندية صفحة)39 :

يقول عبد العزيزالدباغ(( :ومن فتح هللا عليه ونظرفي أشكال الرسم التي في ألواح القرآن ثم
نظرفي أشكال الكتابة التي في اللوح املحفوظ وجد بينهما تشابها كثير))

(اإلبريزصفحة.)57 :

وقريب من االطالع على اللوح املحفوظ عند الصوفية االطالع على الغيب كله:
يقول شهاب الدين السهروردي املقتول بالزندقة(( :األنبياء والفضالء املتألهون يتيسر لهم
اإلطالع على املغيبات  ،ألن نفوسهم إما قوية بالفطرة أوتتقوى بطرائقهم وعلومهم  ،فينتقشون
باملغيبات  ،ألن نفوسهم كاملرايا املصقولة تتجلى فيها نقوش من امللكوت  .فقد يسري شبح إلى
الحس املشترك  ،يخاطبهم ّ
ألد مخاطبة وهو في أشرف صورة  ،وربما يرون الغيب بالحس
املشترك مشاهدة  ،وربما يسمعون صوت هاتف  ،أو يقرؤن من مسطور ) .
(األلواح العمادية للسهروردي صفحة 64 :املطبوع في إيران بتحقيق نجف قلي اإليراني).

ويقول لسان الدين بن الخطيب في روضته(( :النفوس عند صفائها تتشبه باملل األعلى ،
وتنتقش فيها أمثلة الكائنات املتعشقة فيه بنوع ما  ،وتشاهد املحجوبات  ،وتؤثر في العوالم
السفلية).
(روضة التعريف للسان الدين ابن الخطيب صفحة) 463 :

وبمثل ذلك يقول داود بن محمود القيصري(( :إذا خلص الرجل  ،وصفا وقته  ،وطاب عيشه
بااللتذاذ بما يجده في طريق املحبوب  ،بصر باطنه  ،فيظهر له لوامع أنوار الغيب  ،وينفتح له
باب امللكوت  ،ويلوح منه لوايح)).
(شرح مقدمة التائية الكبرى لداود القيصري مخطوط صفحة) 104 :

ويقول الترمذي امللقب بالحكيم(( :إن األولياء لهم عالمات وعلوم  ،وأما ما يعرفونه من
العلوم فهي ( علم البدء  ،وعلم امليثاق  ،وعلم املقادير  ،وعلم الحروف  ،فهذه أصول الحكمة
 ،وهي الحكمة العلمية  ،وإنما يظهرهذا العلم عن كبراء األولياء ويقبله من له حظ في الوالية)).
(ختم الوالية للحكيم الترمذي صفحة.)362 :

ويقول الجيلي عبد الكريم (( :كل واحد من األفراد واألقطاب له التصرف في جميع املمكلة
الوجودية  ،ويعلم كل واحد منهم ما اختلج في الليل والنهارفضال عن لغات الطيور.
وقد قال الشبلي :لو ّدبت نملة سوداء على صخرة صماء في ليلة ظلماء ولم أسمعها لقلت:
إني مخدوع أو ممكور بي .وقال غيره :ال أقول :ولم أشعربها ألنه ال يتهيأ لها أن ّ
تدب إال بقوتي وأنا
محركها)).
(اإلنسان الكامل للجيلي صفحة.)122 :
ويقول أبوالعباس املرس ي(( :ما من ّ
ولي كان أوهوكائن إال أطلعني هللا عليه وعلى اسمه ونسبه
وحظه من هللا تعالى))( .معراج التشوف البن عجيبة :صفحة)88 :
وقول ابن عطاء هللا السكندري في كتابه (تاج العروس :صفحة )36 :طبعة دار ابن القيم
ُ ُ
حدث
دمشق الطبعة األولى سنة 1999( :م) ما نصه(( :كل من كان مراعيا لحق هللا تعالى  ،ال ي ِ
ُ
هللا حدثا في اململكة إال أعلمه .نظر بعضهم إلى جماعة فقال لهم :هل فيكم من إذا أحدث هللا
سبحانه وتعالى في اململكة حدثا أعلمه.؟ قالوا :ال .فقال لهم :ابكوا على أنفسكم)).

وجاء في كتاب (غرر البهاء الضوي" ملحمد بن علي باعلوي  ،الطبعة األولى  ،طبعة أحفاد
املؤلف).عند كالمه عن مناقب اإلمام علوي بن الفقيه املقدم .صفحة )373 :ما نصه(( :فإنه
رض ي هللا عنه اجتمع هو الشيخ عبد هللا بن محمد عباد بمسجد تريم  ،فقال الشيخ عبد هللا
للشيخ علوي :أخبرني بما ظهر لك من الكرامات .فقال الشيخ علوي ظهر لي ثالث خصال :أحيي
وأميت بإذن هللا  ،وأقول للش يء كن فيكون بإذن هللا  ،وأعرف السعيد من الشقي بإذن هللا)).

وقال الشعراني في كتابه (الطبقات 2 :ـ(( :)185الشيخ شعبان املجذوب رض ي هللا عنه  ،كان
من أهل التصريف بمصر املحروسة  ،وكان يخبر بوقائع الزمان املستقبل واخبرني سيدي علي
الخواص رض ي هللا عنه أن هللا تعالى يطلع الشيخ شعبان على ما يقع في كل سنة من رؤية هاللها
 ،فكان إذا رأى الهالل عرف جميع ما فيه مكتوبا على العباد)).

فهل كان نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم يطلع على اللوح املحفوظ
ُ َ َ
جاء في محكم التنزيل خطاب للنبي عليه الصالة والسالم من ربه سبحانه وتعالى{ :قل ال أم ِل ُك
َ
َ َ َ َ ًّ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ُ
نت َأع َل ُم ال َغي َب َالس َتك َثر ُت من ال َخير َو َما َم َسني ُّ
الس ُ
وء
ِلنف ِس ي نفعا وال ضرا ِإال ما شاء اّلل ولو ك
ِ
ِ
ِ
ُ َ
ُ َ
ََ َ َ
َ
ََ َ َ
ان َ ُ
اّلل ِل ُيط ِل َعكم َعلى
ِإن أنا ِإال ن ِذير َو َب ِشير ِلقوم ُيؤ ِمنون}( .األعراف )188 :وقال تعالى{ :وما ك
ُ ُ ََُ ََ ُ َ
َ ََ َ ََ َ َ
ُ َ َ َ ُ َ ُ
َ
اّلل َو ُر ُس ِل ِه َو ِإن تؤ ِمنوا َوتتقوا فلكم أجر
الغي ِب ول ِكن اّلل يجت ِبي ِمن ُرس ِل ِه من يشاء ف ِآمنوا ِب ِ
َ َ َ َ َ
األ ض ال َغي َب إ َال َ ُ
َ
ُ َ َ َُ َ
اّلل َو َما
ع ِظيم}( .آل عمران )179 :وقال تعالى{ :قل ال يعلم من ِفي السماو ِ
ِ
ات و ر ِ
َ َ َ ُ َ
َيش ُع ُرون أ َيان ُيب َعثون}( .النمل .)65 :وقوله{ :ما كان لي من علم باملل األعلى إذ يختصمون} ص:
 ،69وقوله{ :قل لو شاء هللا ما تلوته عليكم وال أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفال
تعقلون} يونس ،16 :فالقرآن يصرح بأن الرسول صلى هللا عليه وسلم ال يدري شيئا عن القرآن
قبل الوحي  ،وتدل الوقائع في حياته صلى هللا عليه وسلم عليه  ،وإال ملاذا لم يخبر ببراءة عائشة
رض ي هللا عنها إال بعد نزول الوحي الذي مكث شهرا؟
وملاذا لم يعلم الحكم الشرعي في أسرى بدر إال بعد نزول القرآن؟ وملاذا لم يقبل توبة الثالثة
ُّ
الذين خ ِلفوا وقد مكثوا خمسين يوما إال بعد نزول القرآن.؟
يقول سبحانه وتعالى{ :عالم الغيب فال يظهرعلى غيبه أحدا ،إال من ارتض ى من رسول فإنه
يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ،ليعلم أن قد أبلغوا رساالت ربهم ،وأحاط بما لديهم
وأحص ى كل ش يء عددا}.
قال اإلمام القرطبي في تفسيرها :قال العلماء :ملا تمدح سبحانه بعلم الغيب ،واستأثربه دون
خلقه ،كان فيه دليل على أنه ال يعلم الغيب أحد سواه ،ثم استثنى من ارتضاه من الرسل،
فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم ،وجعله معجزة لهم وداللة على نبوتهم..
فتأمل كيف جعل االطالع على الغيب من خصوصيات األلوهية ،ثم استثنى من ارتضاه من
الرسل دون سائرالناس ،حتى ال يدعي مدع أنه يعلم الغيب؛ بل وجعله داللة على نبوتهم ،فإذا
ختم هللا النبوة بمحمد صلى هللا عليه وسلم فليس ألحد أن يزعم النظرفي اللوح املحفوظ ،ألنه
يكون بذلك مدعيا للنبوة كذبا ،بل هويتشوق ملقام أعدى من النبي والعياذ باهلل ،إن النبي صلى
هللا عليه وسلم يتصل بالغيب بواسطة امللك جبريل عموما ،وهذا يزعم أنه ينظر مباشرة في
اللوح املحفوظ! وهذا لعمري من الضالل البعيد.

بل إن املالئكة تتغشاها أحوال مهيبة عند سماع الوحي ،مع أن هللا عز وجل خلق فيها القوة
ُ
لتحمل ذلك ،كما في قوله سبحانه( :حتى إذا ف ّ ِزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق
وهو العلي الكبير).
وقال الحافظ ابن كثير(( :وهذا أيضا مقام رفيع في العظمة ،وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي،
فسمع أهل السماوات كالمه أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغش ي ،حتى إذا زال الفزع عن
قلوبهم سأل بعضهم بعضا :ماذا قال ربكم؟ فيخبر بذلك حملة العرش الذين يلونهم من تحتهم
حتى ينتهي الخبرإلى السماء الدنيا.))...
وهل يتكلم ربنا سبحانه إال بما في اللوح املحفوظ ،كما ورد في الصحيح ((أول ما خلق هللا عز
وجل القلم ،فقال :اكتب .قال :ماذا أكتب؟ قال :اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة)) فكيف
يزعم أحد النظرفي اللوح املحفوظ؟
وقال اإلمام أحمد رحمه هللا تعالى  :القدر قدرة هللا ألنه من قدرته ومن عمومها بال شك وهو
أيضا سر هللا تعالى املكتوم الذي ال يعلمه إال هللا سبحانه وتعالى مكتوب في اللوح املحفوظ في
الكتاب املكنون الذي ال يطلع عليه أحد ونحن ال نعلم بما قدره هللا تعالى في مخلوقاته إال بعد
وقوعه أو الخبرالصادق عنه.
وقال اإلمام أبو حنيفة "رحمه هللا"(( :وهو الذي قدراألشياء وقضاها  ،وال يكون في الدنيا وال
في اآلخرة ش يء إال بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره  ،وكتبه في اللوح املحفوظ))
(الفقه األكبر)302 :

هذا بيان وهللا املوفق وال حول وال قوة إال باهلل  ،وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم  ،والحمد هلل رب العاملين.

