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  َمَعـارُِج اْلَواِصِلَني 
علينــا فواجــه  ومــنَّ ، صــلى هللا عليــه وســلم احلمــد J الــذي أشــرق علــى قلوبنــا بنــور رســولنا وموالنــا رســول هللا

 ،للقـرآن وجعـل قلوبنـا وعـاءً  ،وتوفيقاً فهدانا إىل اإلميـان اوزاد علينا منV  ،أرواحنا بنور ذاته قبل ظهورنا يف هذه احلياة
عــزَّ وبواســع كــرم هللا  ،هللا لِ ْضــوإمنــا بســابغ فَ  ،لوْ ا وال طَــنَّــمِ  لٍ وْ ذلــك بــال َحــ وكــلُّ  ،ة للحبيــب العــدنانقوأفئــدتنا مشــوَّ 

            .وجلَّ 
  انَ يْـ لَّ ال صَ ا وَ نَ قْـ دَّ صَ ال تَ وَ     انَ يْـ دَ تَ ا اهْ ال هللا مَ وْ لَ  مَّ هُ اللَّ 

   .العاملني ينا،آمني يا ربَّ ل سكينة علينا، وأن تثبت األقدام إن القJ أن تنزِّ أيا  فنسألك
انيــة ألهــل يــات الربَّ التجلِّ  لِّ ُكــ  وســرِّ  ،والصــالة والســالم علــى حبــر العلــوم اإلهليــة، وخــزائن األنــوار القدســية  

خالئــق أمجعــني يف األهــوال والشــفيع األعظــم لل ،ةوالكهــف واملــالذ ألهــل احلــوائج يف هــذه الــدار الدنيَّــ ،اخلصوصــية
   ... أما بعد .آمني ،آله وأصحابه وكل من اتبع هداهو ،هللا دِ بْ بن عَ  دٍ مَّ حمَُ  سيدنا وموالنا ،احلشرية

  بارك هللا فيكم أمجعني :أخواين ويا أحبايب فيا
  

  َســَراِئُر اِإلْســـَراء
 ،ةة وحديثها ألهل النفـوس الذكيَّـسلوكيَّ  وفيه أسرارٌ  ،وحديثها ألهل العقول ،ةعلميَّ  أسرارٌ  يف اإلسراء واملعراج

ة، ربانيَّـ وأسـرارٌ  ،ةلوحيَّ  وأسرارٌ  ،ةعرشيَّ  وفيه بعد ذلك أسرارٌ  ،ةة النقيَّ ة وإشار�ا ألهل القلوب التقيَّ نورانيَّ  وفيه أسرارٌ 
؛ ة وبـني حضـرة الـذات األحديـَّ هُ نَـيْـ ة الـيت بَـ أما األسرار الذاتيّـ .ةألهل اخلصوصيَّ  صلى هللا عليه وسـلم هُ يحُ بِ وهذا كله مما يُ 

فَـَأْوَحى ِإَىل َعْبـِدِه ﴿ :عـزَّ وجـلَّ وإمنـا كمـا قـال هللا  ،وال رسـول وال نيبٌّ  مل يطلع عليه ملكٌ  ،بني احلبيب وحبيبه فهذا سرٌ 
   .]النجم١٠[ ﴾َما َأْوَحى

 ﴾اِمـْن آيَاتِنَـ﴿وكلمـة  .]اإلسـراء١[ ﴾لُِنرِيَـُه ِمـْن آيَاتِنَـا﴿ :تعـاىلقولـه كـل هـذه األسـرار يف   عزَّ وجلَّ فقد وّضح هللا 
   .ومظاهر قدرتنا الذاتية ،وأسرارنا ،يعين آياتنا

ــأَ  عــزَّ وجــلَّ فــإن هللا  ؛وعنــدما أملــح إىل بعــض هــذه احلقــائق ــه وســلم هُ رَ َم ألنــه  ،ث أوالً باإلســراءحيــدِّ  أنْ  صــلى هللا علي
بحت فأصــ ،وطهــرت القلــوب ،املعــراج إالّ بعــد أن تأهلــت النفــوس صــلى هللا عليــه وســلمفلــم يكشــف  ،يناســب العقــول

م مــع حبيبــه ومصــطفاه يف ءيتــوا والبيــان الــذي ذكــره هللا ،ثهم باإلســراءلكنــه حــدَّ  .مســتعدة الســتيعاب هــذه الغيــوب
ـَن اْلَمْسـِجِد اْحلَـَراِم ِإَىل اْلَمْسـِجِد اَألْقَصـى الـَِّذي بَارَْكنَـا ﴿ :وبيـان اإلسـراء ،البداية ُسـْبَحاَن الـَِّذي َأْسـَرى بَِعْبـِدِه لَـْيًال مِّ

   .ال يوجد أين املعراج يف هذه اآلية؟ .]اإلسراء١[ ﴾ُه لُِنرِيَُه ِمْن آيَاتَِنا ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع الَبِصريُ َحْولَ 
 ،عــزَّ وجــلَّ  رواح مــن أســرار الــربِّ ألاومــا تلحظــه  ،لــه القلــوبأملــح إىل مــا تتقبَّ  ،إىل املعــراج عــزَّ وجــلَّ وملــا أملــح هللا 

َرى َلَقْد رََأى ِمنْ ﴿ :ولذلك قال أمـا آيـات األلوهيـة فـال ينكشـف عليهـا  ،آيات الربوبية .]النجم١٨[ ﴾آيَاِت رَبِِّه اْلُكبـْ
ة الـــذات ة يف حمبَّـــبعـــد أن يتأكـــد مـــن فنـــائهم بالكليَّـــ ،ةهم املصـــطفى بتلـــك املزيَّـــحـــىت أهـــل اخلصوصـــية إالّ إذا خصَّـــ

  .]الضحى١١[ ﴾رَبَِّك َفَحدِّثْ  َوَأمَّا بِِنْعَمةِ ﴿ :ولذلك يقول هللا حلبيبه ومصطفاه ، ةاإلهليَّ 
مـا أبـاح لـه  فـإنَّ  .ثأما نعم هللا وذات هللا فال حتـدِّ  ،ويف باطن اآلية - ث وال حرجمقام الربوبية حدِّ  مِ عَ نِ  نْ عَ فَـ 

وأخرهــا  ،وفيهــا الكرســي ،وفيهــا العــرش ،اروفيهــا النَّــ ،اتوفيهــا اجلنَّــ ،والربوبيــة فيهــا الســموات ،مــا يتعلــق بالربوبيــة
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   .ة املنتهىسدر 
   .عزَّ وجلَّ ا وسلوكنا إىل هللا نَ ريِْ ينفعنا مجيعاً يف سَ  هذه الليلة املباركة سنتكلم يف شيءٍ فنحن على قدرنا يف 

علــى العلمــاء بــاJ مــن أســرار  عــزَّ وجــلَّ س مــن األنفــاس يفــيض هللا َفــواألســرار العلميــة لــيس هلــا £ايــة، ويف كــل نَـ 
هـــو الـــذي  عـــزَّ وجـــلَّ ألن هللا  - لـــو أرادت طبعـــه - مطـــابع العـــامل أمجـــع أن تواكبـــه مـــا ال تســـتطيع ،اإلســـراء واملعـــراج

فنأخــذ علــى  ،عــزَّ وجــلَّ نا وســلوكنا إىل هللا ريِْ ة الــيت نســتعني ¦ــا يف َســلكننــا مجيعــاً حنتــاج إىل األســرار الســلوكيَّ  ؛لهمهــميُ 
  .السالم عليه أفضل الصالة وأمتُّ اإلهلام الوارد من املصطفى لنا من حبر  عزَّ وجلَّ مبا يفتح هللا  - ال على قدر املقام -قدرنا

ْعـــَوُة َوالدَّاِعـي  الدَّ

وأمــره أن  ،برســالته عــزَّ وجــلَّ كّلفــه هللا  قبــل هــذه الرحلــة املباركــة؟ صــلى هللا عليــه وســلملرســول هللا  ثَ دَ مــا الــذي َحــ
بل ال يوجد أحـد يف ؛ م جيد الطريق مفروشاً بالورودفل ،ووجد يف ذلك شدة وعناًء ال تتحملها اجلبال ،غها للناسيبلِّ 

  .صلى هللا عليه وسلمما القاه سيِّد األولني واآلخرين  عزَّ وجلَّ الدعوة إىل هللا األولني واآلخرين سريى يف 

 والتعــريض ،والشــتم ،مث بعــد ذلــك زادوا علــى اجلفــاء بالســبِّ  ،ففــي البدايــة كــان اجلفــاء مــن األهــل واألحبــاب
حىت أ£ـم منعـوهم عـن  ،ومنعوا عنهم الطعام والشراب ،مث زادوا على ذلك بأن حبسوه ومن معه ،واإليذاء والتقبيح

لكن ذلـك كلـه مل يـزدهم إالّ  !!لعلهم يرجعون ملاذا؟ ،وحبسوهم يف شعب أيب طالب كما تعلمون ،شرائه من أمواهلم
   .عزَّ وجلَّ ¦دى هللا  اً إصراراً ومتسك

د وبـالطبع نصـيب سـيِّ  .١}مثَُّ اَألْمَثُل فَاَألْمَثلُ  ،األَنِْبَياءُ  َبَالءً  النَّاسِ  َأَشدُّ { :صلى هللا عليه وسلملقوله  -مث زاد البالء
 ﴾فَاْصــِربْ َكَمــا َصــبَـَر ُأْولُــوا اْلَعــْزِم ِمــَن الرُُّســلِ ﴿ :لــه عــزَّ وجـلَّ لقــول هللا  ،قــدر نصــيب األنبيــاء مجيعــاً مــن الــبالء؛ األنبيــاء

 مْ هُ رَ بْـ َصــ لُ دِ ْعــيَـ  كَ رُ بْـ وأنــت مبفــردك الزم َصــ ،؟كيــف كــان صــربهم ،انظــر إىل صــرب أويل العــزم مجيعــاً  أي، ]األحقــاف٣٥[
  . عزَّ وجلَّ اليت اختارها له هللا  وسلم صلى هللا عليهومكانته  ،ألن هذه هي منزلته ،مجيعاً 

والـيت تعينـه  ،عَ وْ والـيت تـذهب عنـه الـرَّ  ،الموأخذ الوزيرة واملعينة اليت ختفِّف عنه اآل ،النصري ذَ خَ أَ فَ  ،فزاد البالء
فلـو حـزن  - أنه حزن عليهما ومسـوه عـام احلـزن :قالوا – لكن ليس كما قال بعض املفسرين واملؤرخني، عند الشدة

وملـــا وجـــد أن أهـــل مكـــة ال  ،إالّ إصـــراراً علـــى الـــدعوة إىل هللا يـــزددْ  لكنـــه ملْ  ،عـــزَّ وجـــلَّ مـــا كـــان دعـــا إىل هللا  ،علـــيهم
  عليـه  صـلى هللاده ّفـت يف عُضـمل تُـ  وكـل هـذه االبـتالءات ،يعـين كـل هـذه املصـائب .انتقل إىل أهل الطـائف تجيبونيس

 يريـد منـه أن ال يعتمـد وال يتكـلَّ  عـزَّ وجـلَّ أن هللا  مَ ِلـألنـه عَ  ،معـه عـزَّ وجـلَّ وزادته طمأنينـة بـأن هللا  ،، بل زادته يقيناً وسلم
  . لَّ عزَّ وجوال يلجأ إال إىل هللا 

فـال يعتمـدون  ،ال يعتمدون إال علـى هللا، يف كل زمان ومكان عزَّ وجلَّ وشأن الدعاة إىل هللا  ،وهذا شأن األنبياء
التوحيـد احلقيقـي الـذي ال يـرون غـريه يف الكـون فـاعالً وال  عـزَّ وجـلَّ وا هللا دُ أل£م بقلـو¦م وحَّـ ،على أحد من خلق هللا

  .يف هذا الكون وبيده تصاريف كل شيء ،فهو وحده الذي بيده القلوب ،مسكناً ال و  ، وال حمركاً مريداً 
  

                                                 

: اºَِّ َأيُّ النَّـاِس َأَشـدُّ بَـَالًء؟ قَـالَ  يَـا َرُسـولَ : قـُْلتُ : الَ قَ  رضي هللا عنه عن َسْعِد ْبِن َأِيب َوقَّاصٍ  رواه الرتمذي وابن ماجة وابن حبان واحلاكم عن ١
ُتِلـيَ . فَـِإْن َكـاَن ِيف ِدينِـِه ُصــْلباً اْشـَتدَّ بَـَالُؤهُ . يـُْبتَـَلــٰى اْلَعْبـُد َعلَـى َحَسـِب ِديِنــهِ . األَْنِبيَـاُء، مثَُّ اَألْمثَـُل فَاَألْمثَـلُ ( َعلَـى َحَســِب  َوِإْن َكـاَن ِيف ِديِنــِه رِقـٌَّة ابـْ

رَُكُه َميِْشي َعلَـى اَألْرِض، َوَمـا َعَلْيـِه ِمـْن َخِطيئَـةٍ . ِديِنهِ  َرُح اْلَبَالُء بِاْلَعْبِد َحىتَّ يـَتـْ األَْنِبيـاُء : (، وىف أخـرى)األَْنِبيَـاُء مثَُّ الصَّـاِحلُونَ (: وىف روايـة. )َفَما يـَبـْ
 .)مثَُّ اْلُعلماءُ 
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 ِحْكَمُة اِإلبِْتالَءاِت اِإلهلِيَّة

 :فإنــه يبتليــه؛ ة األبــرارخلــه يف معيَّــدْ ويُ  ،األخيــار دِ ْقــظمــه يف عِ نْ وأراد أن يُـ  ،العبــد املــؤمن عــزَّ وجــلَّ فــإذا أكــرم هللا 
ففـي  .صـلى هللا عليـه وسـلمكمـا حـدث مـع رسـول هللا  ،وتـارة فـيمن معـه ،هل بيتهوتارة يف أ ،وتارة يف ماله ،تارة يف نفسه

حـىت زوجتـه املعينـة أخـذها  ،الكـل عـدو ،وال قريب ،مل يعد له حبيب :ويف نفسه ،فلم يعد له جتارة ،انتهى بعد :ماله
 ومل يعـد لـه ملجـأ ،عـزَّ وجـلَّ ريه إالّ هـو إىل حيث ال يعلم مصـ سبحانه وتعـاىله الناصر له أخذه وعمُّ  ،إىل جواره عزَّ وجلَّ هللا 

  .من هللا إالّ إليه ىوال منج
 - مــاالً  -هـذه الــدعوة –تريــد مبــا جئــت بــه  تَ ْنـإن كُ  :وبعثــوا لــه الرســل ،وزاد الـبالء بــأ£م عرضــوا عليــه الـدنيا

وإذا   - املــال إذا كنــت تريــد بــدعوتك - نــا حــىت تكــون أغــىن رجــل يف مكــةالمجعنــا لــك مــن أمو  - وانظــر إىل العبــارة
   .وهذا امتحان يف اإلخالص ،علينا كَ لِ جعلناك املَ  - كناك عليناكنت تريد ¦ا سلطاناً وجاهاً ملَّ 

. عـزَّ وجـلَّ وال يطلـب مـن الـدنيا واآلخـرة سـواه  ،وال يبغـى إالّ رضـاه ،ال يريـد إالّ وجـه هللا صـلى هللا عليـه وسـلملكنه 
لُــَونَُّكْم ِبَشــ﴿ :وهكــذا الــدعاة ــَن اَألَمــَواِل َواألنُفــِس َوالثََّمــَراتِ َولََنبـْ ــَن اْخلَــوْف َواْجلـُـوِع َونـَْقــٍص مِّ ــِر الصَّــاِبرِينَ  .ْيٍء مِّ  َوَبشِّ

ُهم مُِّصيَبٌة قَاُلوْا ِإنَّا ºِِّ َوِإنـَّا ِإلَْيِه رَاِجعونَ    .]البقرة١٥٦، ١٥٥[ ﴾الَِّذيَن ِإَذا َأَصابـَتـْ
ـبَ أن يُـ  هللا النـيبَّ  هؤالء الـذين أمـرَّ  ألنـه  ،بـل الـذين يف كـل زمـان ومكـان ،ال -؟  الـذين يف زمانـه فقـط - مهُ رَ شِّ

فكــل مــن انطبقــت علــيهم هــذه  ،الــذين فــيهم هــذه الصــفات مــن بعثتــك إىل يــوم الــدين )بشــر الصــابرين( :قــال لــه
¦ـذا الفضـل  - انـاً وإمـا عي ،إمـا منامـاً  -صلى هللا عليـه وسـلمرهم رسول هللا بشَّ  ،وظهرت فيهم هذه العالمات ،الصفات
عـرض عليـه ومـا يُ  ،وأهـل الـدنيا ،مـن عـوامل الـدنيا عـزَّ وجـلَّ حيفظـه هللا  :أن من جنح يف هذه االختبـارات ؛عزَّ وجلَّ من هللا 

  .من زخرفها وزينتها
عليـه  نأو يعرضـو  ،أو التجارة حىت يبعدوه عن طريـق هللا ،فقد يعرضون عليه املال حىت يشغلوه عن دعوة هللا

ـ هللا عليـه وسـلم  صـلىلكن املؤمن الذي يسري خلف رسول هللا  .ينشغل به عن طريق هللا منصباً  َوَال ﴿ :نـا يقـول لـهربَّ  عَ مسَِ
نَيا ُهْم َزْهَرَة اْحلََياِة الدُّ نـْ نَـْيَك ِإَىل َما َمتـَّْعَنا بِِه َأْزَواًجا مِّ فمـا الـذي  ،﴾لِنَـْفتِـنَـُهْم ِفيـه﴿ متعتهم ¦ا؟ ملاذا يا ربِّ  ،﴾َمتُدَّنَّ َعيـْ

ٌر َوَأبـَْقى﴿ ننظر إليه؟  ،النـور ،اإلهلـام ،الفـتح مـا هـو رزق هللا؟ ،خـل عينـك علـى رزق هللا .]طـه١٣١[ ﴾َوِرْزُق رَبَِّك َخيـْ
ألن رزق هللا كمـا قـال فيـه هللا  ،وال £اية هلـا ،هلا وغريها من أنواع النعم اليت ال حدَّ  ،العطاء ،ةاملنَّ  ،الفضل ،الكشف

فيضـع نصـب عينيـه علـى رزق  ،وال ينتهـي ال ينفـذ ،ليس له نفاذ ،]ص٥٤[ ﴾ِإنَّ َهَذا َلِرْزقـَُنا َما َلُه ِمن نـََّفادٍ ﴿ :عزَّ وجلَّ 
  .ختباراالالذي جنح يف هذا هو الرجل ف .هللا

ى ألحـد املريـدين مثلـ وأرضـاه رضي هللا عنه كما قال اإلمام أبو العزائم  ،والطريق كله على هذه الشاكلة يا إخواين
علـى لســان  رضـي هللا عنـه فقـال لــه ،أنــا ال أنفـع يف الطريـق :فجلــس يبكـي ويولـول ويقـول - تعـرض الختبـار بسـيط -

  :عزَّ وجلَّ احلق 
  ونُ كُ ال يَ  يدٍ دِ شَ  بٍ رْ ال حَ بِ   ىقَ رْ تَـ  وَ ِىن سْ ى حُ رَ تَـ  نْ أَ  يدُ رِ تُ 
  ونُ ــــــــــــتُ ا فُـ ذَ  هَ ِيف وَ  هِ ـــــيفِّ صَ أُ   اِيب نَ  جَ َىل إِ  الَ صَ الوِ  امَ رَ  نْ مَ فَ 

 ﴾َواْســــَأْل َمــــْن َأْرَســــْلَنا ِمــــن قـَْبِلــــَك ِمــــن رُُّســــِلَنا﴿ :وإال فــــانظر إىل فــــيلم األنبيــــاء واملرســــلني الســــابقني أمجعــــني
 !!ابتلـى هللا األنبيـاء لـما باً من السماءضَ فلو كان البالء غَ   ،هل جنا أحد منهم من البالء؟ ،انظر إليهم .]الزخرف٤٥[

وإيـاك أن تظـن أن الـبالء قـد  .)وال عطيَّـة إال بعـد بليَّـة ،ال منحـة إالّ بعـد حمنـة( :فقـد قيـل ،للعطـاء لكن الـبالء بـاب
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َوزُْلزُِلوْا َحـىتَّ يـَُقـوَل ﴿ :قال تعاىل أين؟ .بل إن البالء كان مستمراً حىت يف املدينة املنورة ،انتهى بعد اإلسراء واملعراج
  !!أي أين هذا النصر الذي حدثتنا عنه؟ .]البقرة٢١٤[ ﴾َمَىت َنْصُر اºِّ  الرَُّسوُل َوالَِّذيَن آَمُنوْا َمَعهُ 

بـة احلبيبــة إىل عنـدما أمسعــوه مـا يكــره يف زوجتـه الطــاهرة الطيَّ ؛ بــالء ال يتحملـه بشــر :بـل هنــاك أكثـر مــن ذلـك
البـد ؛ د أن يرتقـى يف اجلـيشمـن يـر  :هذه هي احلكمـة ملاذا؟. هلا هلا، وال حدَّ  أنواع وأصناف من البالء ال عدَّ  !!قلبه

، وتـدريب آخـر ،الزم فرقـة أخـرى ،وعنـدما يريـد ترقيـة جديـدة ،يعطـوه الرتقيـة ،فـإذا جنـح؛ أن حيصل علـى فرقـة أوالً 
  .أو االبتالء ،عزَّ وجلَّ هو البالء الذي يواجههم به هللا  :وتدريب هللا لألنبياء واملرسلني والصاحلني

 اْلبَـــالُء َواالبْتِـالء

أو  ،يفـتح لـه بـاب يف الـدنيا :يعـين واالبـتالء، هذا امسه الـبالء ،أو الولد أو املال يف النفس :الء كما ذكرناهالب
 ،أو حـىت يفـتح عليـه بـاب إقبـال النـاس فيتجمعـون عليـه ،يف األرض وِّ لُـأو بـاب يف العُ  ،باب يف الوظائف واملناصـب

  .وهذا هو االبتالء ،ا وكذاوله كذ ،وله كرامات ،عظيم لٌ جُ رَ وَ ويقولون أنه شيخ ٌ 
وأصـبحوا كمـا قـال هللا  ،عباده املقربني؛ فإذا وجد أ£ـم مل يلتفتـوا إالّ إليـه عزَّ وجـلَّ ي ¦ما هللا فِّ صَ فكال األمرين يُ 

 وحبــاهم ،دنــاهموأ قــّر¦م، ]كهــفال٢٨[ ﴾يَــْدُعوَن رَبـَُّهــم بِاْلغَــَداِة َواْلَعِشــيِّ يُرِيــُدوَن َوْجَهــهُ ﴿ :يف شـأن الثّلــة األوىل مــنهم
  .وواالهم وتوّالهم ،وأعطاهم

 .ال يـا ربِّ : قال ،بأحبايب؟ تُ عْ نَـ ما صَ  مُ لَ عْ يا جنيد تَـ  :يف املنام فقال عزَّ وجـلَّ رأيت هللا ( :كما قال اإلمام اجلنيد
 ،فتحــت هلــم أبــواب النعــيم فهــرب تســعة أعشــارهم إليهــا وبقــى العشــر ،إين ملــا خلقــت اخللــق قبــل خلــق الــدنيا :قــال

فهـرب  ،؛ فسـّلطت علـيهم جهـنمشـرالعُ  رُ ْشـوبقـي عُ  ،فهـرب تسـعة أعشـار العشـر إليهـا ،أبـواب الـدنيا ففتحت هلـم
شــر شــر عُ شــر ؛ فســلطت علــيهم الــبالء فهــرب تســعة أعشــار عُ شــر العُ شــر عُ وبقــي عُ  ،شــرشــر العُ تســعة أعشــار عُ 

لــو صــببت  ،ك وجاللـكتِــوعزَّ : فقــالوا ،بالءعلــيهم أصــناف الـ فـزدتُ  ،شــرشــر العُ شـر عُ عُ  رُ ْشــومل يبــق إالّ عُ  ،شـرالعُ 
  .٢)وأوليائي صدقاً  ،أنتم عبادي حقاً  :فقلت هلم: قال. ما حتولنا عن وجهك ،علينا البالء صبَّاً 

 ،تـرك الواليـة ،بسـلوك طريـق هللا عـزَّ وجـلَّ وعنـدما أكرمـه هللا  - وكان واليـاً  -وأرضاه رضي هللا عنـهواإلمام الشبلي 
بقـى علـّي مظلمـة (:مل تبكـي ؟ قـال :حىت أنه عند املوت بكى بكـاًء مـراً، فقيـل لـه ،ان والياً عادالً وك ،وأقبل على هللا

حبثــت عــن صــاحبها يف كــل  ،وبقــى علــّي مظلمــة واحــدة ،وقــد رددت كــل املظــامل الــيت فعلتهــا يف فــرتة واليــيت ،واحــدة
  .)ا يوم القيامة¦ عزَّ وجلَّ  ولكين أخشى أن يطالبين هللا ،وتصدقت عنه بأضعاف مضاعفة ،األرض فلم أجده

وانطبـق عليـه قـول سـيدنا  ،حىت رمـاه النـاس بـاجلنون عزَّ وجلَّ استغرق يف ذكر هللا  قد رضي هللا عنهواإلمام الشبلى 
ووضــعوه  وأخــذوه ،فقيــل عليــه جمنــون، ، ٣}َأْكِثــُروا ِذْكــَر اºِّ َحــىتَّ يـَُقولُــوا َجمْنُــونٌ { :صــلى هللا عليــه وســلموموالنــا رســول هللا 

كمـا قـال سـيدي   ،عـزَّ وجـلَّ ومل يكن عنده جنـون إالّ يف حـب هللا  ،)وكان موضع مستشفى اËانني يف زمانه(باملارستان 
   :رضي هللا وأرضاهأمحد البدوي 

  لُ قْ العَ  دُ جُ سْ يَ  هِ ابِ تَ عْ ى أَ لَ عَ  يبٌ رِ غَ   مو£ِِ نُ جُ  رَّ سِ  جمانني لكنَّ 
  :وأرضاه  عنه رضي هللا وكما قال اإلمام أبو العزائم

  مْ هِ يبِ بِ حلَِ  مْ هِ بِّ حُ  نْ مِ   مْ ا ¦َِ ِممَّ  نيَ انِ جمََ 
                                                 

 إيقاظ اهلمم شرح منت احلكم ٢

 ))وأبو يعلى والبيهقي عن أيب سعيد رضي هللا عنه أمحدرواه (( ٣
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  .صلى هللا عليه وسلمالذي فيهم لرسول هللا  احلبَّ  نْ إنه مِ 
فأشـار  أيـن هـم؟ :قـال ،إخوانـك يطلبـون مقابلتـك :فـذهب إليـه البـواب وقـال لـه ،فذهب إليه إخوانه يزورونه

 ،م أحبــايب فعــالً لــو كنــت أمــا تــدعون حمبــيت؟ :فقــال ؛ا هــاربنيوْ لَّــفوَ  ،ارةفأمســك بــالطوب وأخــذ يقــذفهم باحلجــ ،إلــيهم
   !!لصربمت على بالئي

نَسـاَن ُخِلـَق َهُلوًعـا﴿: عـزَّ وجـلَّ  والـذي مل يصـرب يـدخل يف قـول هللا ،يصـرب علـى بـالء احملبـوب فاحملـبُّ  ِإَذا  .ِإنَّ اْإلِ
رُ  .َمسَُّه الشَّرُّ َجُزوًعا وال  ،لـيس عنـدهم هلـع :إالّ هؤالء القوم .]املعارج٢٢-١٩[ ﴾ِإالَّ اْلُمَصلِّنيَ  .َمُنوًعا َوِإَذا َمسَُّه اْخلَيـْ

  .سبحانه وتعاىلأل£م يطلبون رضاءه ؛ وجلَّ  عزَّ وإمنا يرضون عن هللا  ،جزع
أن يرضـى مبـر  !!مـع عـوام املـؤمننيوهـذا حـىت  ،ولـيس السـخط ،القضـاء رِّ الرضـا ِمبُـالعامة ومن شروط اإلميان 

نفــرح مــن احمليــي عنــدما ملــاذا  .عــزَّ وجــلَّ واملعطــي واملبلــي هــو هللا !! ي؟ِلــبْ وحنــزن مــن املُ  ،ملــاذا نفــرح بــاملعطي .القضــاء
 ،ا أخــذولـه مـ ولـه مـا أعطـى ،عـزَّ وجــلَّ واحمليـي واملميـت هـو هللا  !!؟اً وحنـزن عنـدما املميـت يأخـذ منــا ولـد ،اً يعطينـا ولـد

ويفـرح مبـا  ،فـاملؤمن يفـرح بـاJ!! وحنـزن عنـد القـابض؟ ،ملـاذا نفـرح بالباسـط .ا يريـدال ملـهـو الفعَّـ سـبحانه وتعـاىلألنه 
سـبحانه وأهـل الرضـا هـم أهـل املقـام األكمـل عنـد هللا  .سبحانه وتعاىلويرضى عن هللا  ،عزَّ وجلَّ ألنه من هللا  ،يأيت من هللا

  .يف الدنيا واآلخرة وتعاىل
 اْلَعْبـــُد الرَّبَــاِينّ 

ــيُ  عــزَّ وجــلَّ فــإن هللا ؛ وصــرب يف االبــتالءعبــداً وجنــح  عــزَّ وجــلَّ رم هللا فــإذا أكــ ف عليــه قلــب أحــد الســعداء مــن عطِّ
فــإذا تعطــف عليــه  .تــهوأســباباً للوصــول إىل مقــام القــرب مــن عزَّ  ،أبوابــاً حلضــرته وجــلَّ  عــزَّ األتقيــاء الــذين جعلهــم هللا 

ـــينِّ ﴿ :عليـــه الســالمملوســـى  عــزَّ وجـــلَّ  هنــا مـــن هللا كمـــا قـــال هللا واحلـــبُّ  - صــاحب هـــذا القلـــب َوَأْلَقْيـــُت َعَلْيـــَك َحمَبَّـــًة مِّ
   .فيعثر عليه ويتقابل به ،¦ذا العبد عزَّ وجلَّ فيكرمه هللا  - ]طه٣٩[ ﴾َولُِتْصَنَع َعَلى َعْيِين 

إذا  عـزَّ وجـلَّ إن هللا فـ ،وال بطـول وال حبـول ،وال بأمـل ال بعمـل /مـن هللا وهبـةٌ  ،مـن هللا فضـلٌ  والعثور على العبد
وأخــــذت كــــل الوســــائل ، أمــــراً  عــــزَّ وجــــلَّ وإذا مل يــــرد هللا  .وســــبب األســــباب ليحــــدث مــــا يريــــد هللا ،أراد أمــــراً قضــــاه

ال حيلة ملخلـوق مـع !! ؟ما ينفع اجلهاد إذا كان أمر هللا عجيب !!؟ما تنفع احليلة إذا كان القدر ال يريد ،واألسباب
. عــزَّ وجــلَّ أمــراً مقــدوراً كمــا أنبــأ هللا  وقــدر هللا وهنــا يكــون أمــر هللا ،رادة اخلــالق رغبــة املخلــوقإالّ إذا وافقــت إ اخلــالق

يف  عليـه السـالمحبيبـه ومصـطفاه جبربيـل  عـزَّ وجـلَّ كمـا أكـرم هللا   - فيأخـذه ،قـيّ النَّ  قيِّ العبد بالرجل التَّ  عزَّ وجلَّ فيكرم هللا 
  .ليلة القرب واملناجاة

ث عــن كـان حيـدِّ   صـلى هللا عليـه وسـلمفـإن رسـول هللا   - للطـالبني والــراغبني وجـلَّ  عـزَّ هـا هللا يفكُّ  ،فهـي رمـوز لكنـوز
وكـان ينظـر  .٤}َذا اْحلَـاِئطِ هَ ْرِض ـَوالنَّاُر آنِفاً ِيف عُ  َلَقْد ُعِرَضْت َعَليَّ اْجلَنَُّة { :وكان يقول ،املأل األعلى وهو يف الدنيا

لنـتعلم كيفيـة السـفر  وإمنـا السـفر لنـا ،وال إىل رحلة و يف بطحاء مكة فال حيتاج إىل سفروه وإىل امللكوت إىل العرش
  .وإمنا بالقلوب واألرواح ،ليس باألجسام فإن السفر J ،عزَّ وجلَّ بقلوبنا وأرواحنا إىل هللا 

                                                 
ا َسلََّم قَ  ،َهلُْم َصَالَة الظُّْهرِ  َأنَّ َرُسوَل اºِّ َخَرَج ِحَني زَاَغِت الشَّْمُس َفَصلَّىٰ  َأْخبَـَرِين أََنُس ْبُن َماِلكٍ (: رواه مسلم، ونذكره للمناسبة الذي إشارة إىل احلديث التايل ٤  ،اْلِمْنَربِ  اَم َعَلىٰ فـََلمَّ

َلَها ُأُموراً ِعظَاماً  ،َفذََكَر السَّاَعةَ  : قَاَل أََنس. »َذاَقاِمي هٰ اºِّ َال َتْسأَُلوَنِين َعْن َشْيٍء ِإالَّ َأْخبَـْرُتُكْم ِبِه، َما ُدْمُت ِيف مَ  فـَوَ  ،َمْن َأَحبَّ َأْن َيْسأََلِين َعْن َشْيٍء فـَْلَيْسَأْلِين َعْنهُ «: مثَُّ قَالَ  ،َوذََكَر َأنَّ قـَبـْ
ُعوا ذٰ  َقاَم َعْبُد اºِّ ْبنُ .» َسُلوِين «: َوَأْكثـََر َرُسوُل اºِّ َأْن يـَُقولَ  ِلَك ِمْن َرُسوِل اºِّ،فََأْكثـََر النَّاُس اْلُبَكاَء ِحَني مسَِ فـََلمَّا َأْكثـََر  .»أَبُوَك ُحَذاَفةُ «: قَالَ  ؟يَا َرُسوَل اºِّ  َمْن َأِيب : ُحَذاَفَة فـََقالَ  فـَ

ٍد َرُسوالً  ،َوبِاِإلْسَالِم ِديناً  ،َرِضيَنا بِاºِّ رَبVا: بـََرَك ُعَمُر فـََقالَ  ،»َسُلوِين «: َرُسوُل اºِّ ِمْن َأْن يـَُقولَ  َوالَِّذي . َىلٰ َأوْ «: مثَُّ قَاَل َرُسوُل اºِّ . ِلكَ َفَسَكَت َرُسوُل اºِّ ِحَني قَاَل ُعَمُر ذٰ : قَالَ . َوِمبَُحمَّ
ٍد بَِيِدِه َلَقْد ُعِرَضْت َعَليَّ اْجلَنَُّة َوالنَّاُر آنِفاً   .)، ورواه أمحد بلفظ آخر»فـََلْم َأَر َكاْليَـْوِم ِيف اْخلَْريِ َوالشَّرِّ . َذا اْحلَاِئطِ ِيف ُعْرِض هٰ . نـَْفُس ُحمَمَّ
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يس يل مـأرب إالّ وجـه وأنـين لـ ،بعدما يتحقق بصدقي يف الطلب ،به عزَّ وجلَّ كرمنا هللا فيأيت هذا الرجل الذي يُ 
 حـىت ال تكـون لـه شـهوةٌ  ،حنن قـوم نكـتم أسـرارنا عـن الطالـب( :وأرضاه رضي هللا عنه كما يقول اإلمام أبو العزائم  ،هللا
  :فإذا مل يكن له شهوة إالّ يف احلق، )يف احلقّ  إالَّ 

  انَ دِ هَ شْ مبَِ  هُ ا لَ نَ حبُْ وَ   ياجِ للرَّ  رَّ ا السِّ نَ فْ شَ كَ 
  

 ــَؤادَطَهـــارَُة اْلفُ 

ويعملـون  فيأخذونـه ،وجـلَّ  عـزَّ ألنـه عـرف أنـه لـيس لـه مـراد إالّ وجـه هللا  ،ويبيح له مبا شهده ،يكشف له السرَّ 
وطهـارة الفـؤاد ال أسـتطيع  - فيطهرون فـؤاده ،هللا عليه وسلم  صلىللمصطفى  عليه السالمله العملية اليت عملها جربيل 

  .من الصاحلني لٍ جُ رَ بِ  عزَّ وجلَّ إالّ إذا أكرمه هللا ؛ هاوال يستطيع أحد أن يفعل ،أنا أن أفعلها
ـر لَطُهـَر بل قد تزيـد اإلنسـان طغيانـاً وغـروراً  !!أبداً  !!؟عبادةما الذي يطهر الفؤاد؟ ال ، ولـو كانـت العبـادة تطهِّ

 .عـزَّ وجـلَّ J  يـه سـجدةً ف دَ جَ ومل يرتك موضع قدم يف السماوات إالّ وَسـ ،اثنني وسبعني ألف سنة هللاَ  دَ بَ فإنه عَ  ،إبليس
ـــر؟ كمـــا قـــال اإلمـــام أبـــو العـــزائم ال بـــالفلوس وال  ،باحلـــال تزكيـــة النفـــوس( :وأرضـــاه رضـــي هللا عنـــه إذن فمـــا الـــذي يطهِّ

ْمـرِِه رَِفيُع الدَّرََجاِت ُذو اْلَعْرِش يـُْلِقي الـرُّوَح ِمـْن أَ  ﴿: أعطاه هللا مفتاح احلال لٍ جُ رَ  نْ مِ  !!؟من أين ،باحلال .)بالدروس
  .]غافر١٥[ ﴾َعَلى َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه لِيُنِذَر يـَْوَم التََّالقِ 

ُهْم َشــْيءٌ  ﴿ :عــزَّ وجــلَّ يــوم الوصــال مــع هللا  ــْوَم ُهــم بَــاِرُزوَن َال َخيَْفــى َعَلــى اºَِّ ِمــنـْ لَِّمــِن ﴿  :هــذا مقــام حتقــق .﴾يـَ
قـول  دُ فـريدِّ  ، وال قلـيالً  أنه ال ميلـك كثـرياً ؛ ويف عينه ه ويف أذنهويف لسان ،يتحقق يف نفسه ويف عقله ،﴾اْلُمْلُك اْليَـْومَ 

  .عزَّ وجلَّ وال يتحرك إالّ بأمر هللا  ،هللا لكُ كل الذي فيه مِ  .]غافر١٦[ ﴾ºَِِّ اْلَواِحِد اْلَقهَّارِ ﴿ :هللا
  

 َنظَـــَراُت الْـِوَدادِ 

( يقـف علـى السـطح يف طنطـدا  ،وأرضـاه  عنهرضي هللا فقد كان سيدي أمحد البدوي، فال بد من صاحب احلال
 رُ وإمنـا حتمَّـ ،وال يشـرب ،وال يأكـل ،أحياناً يقـف أربعـني ليلـة ال جيلـس ،طوال تبلغ األربعني أياماً طويلة وليالٍ ) طنطا

خادمـــه ( فيناديــه ســيدي عبــد العــال ،فيــأيت إليــه الرجـــل ،وهـــو ال يشــعر بــذلك ،عينــاه مــن كثــرة النظــر إىل الســماء
يـا عبـد العـال أقمـه يف بلـدة كـذا  :ويقـول لـه ،فيمأله كله مـدداً  ،فينظر إليه نظرة ،نظر إىل فالنأ :يا سيدي :)الذايت

  .نعم. نظرة؟ نْ مِ  .على طريقتنا عزَّ وجلَّ يهدي إىل هللا 
  قدس اجلاللة يف حلل املناجاة    من نظرة يرتقي املطلوب مرتقيا

وهـي الـيت مـن أجلهـا  ،وبعـني القلـب ،ولكـن مـن عـني الرضـا ،ولكنها ليسـت مـن هـذه العـني ،من نظرة واحدة
  :تعرضت احلقائق يف اإلسراء لرسول هللا يطلبون النظرة

وآخـر  .هـذه هـي الـدنيا: فيقـول ،فيسأل مـن هـذه يـا جربيـل؟ ،انظرنا يا رسول هللا :مرأة واقفة تقول لهفهذه ا
حىت الشيطان يريـد نظـرة مـن رسـول هللا  ،إنه الشيطان :فيقول ،فيقول من هذا يا جربيل ،انظرنا يا رسول هللا :يقول

واآلخر داعـي  ،هذا داعي اليهود :يقول ،من هذا يا جربيل؟ ،انظرنا يا رسول هللا :وثالث يقول له ؟صلى هللا عليه وسلم
  .صلى هللا عليه وسلمالكل يريد نظرة من رسول هللا  .النصارى

ولكنــه يعرفنــا حقيقــة  ،ال ،تــاج إىل جربيــل حــىت يوضــحها لــه؟فيح ،ول هللا كــان ال يعلــم هــذه احلقــائقوهــل رســ
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حـىت خيـربه  ،ال بد له أن يعرض كل مرائيه املنامية والقلبية على شيخه عزَّ وجلَّ وهي أن السالك يف طريق هللا  :سلوكية
ها لــه هــواجس ورمبــا تفســر  ،ألنــه رمبــا تكــون الرؤيــا مــن الشــيطان ،وال يزيــغ يف الطريــق ،حــىت ال يضــلَّ  ،بتلــك احلقيقــة

ال بــد وأن يعــرض كــل مــا يــدور خبلجــات نفســه  فمــن الــذي خيــربه باحلقيقــة؟ ،ورمبــا خييلهــا لــه الــوهم واخليــال ،الــنفس
  :اين الذي يوجهنا إليه اإلمام أبو العزائم فيقولر قلبه باحلال الربَّ فيطهِّ  ،حىت خيربه حبقيقتها ،على شيخه

  يامِ دَ مُ  يقَ حِ رَ  مْ كُ لَ اوَ نَ  لِ ضْ الفَ بِ   امسََ  ابٍ بَ  نْ مِ  لوا باحلالِ وجتمَّ 
  يالمِ كَ ال بِ  الِ ــــــــاحلَ وا بِ ـــــــوجتمَّل  هُ ـــــــُّ أبث يعُ طِ تـَ عينِّ ُخُذوا َما َأسْ 

 والـذي قـال فيـه سـيدي ابـن عطـاء هللا السـكندري ،فكان الناس يذهبون إىل العارفني ليبحثـوا عـن هـذه احلـال
  ).داحِ وَ  لٍ جُ  رَ ِيف  لٍ جُ رَ  فِ لْ أَ  المِ كَ   نْ مِ  رٌ يْـ خَ  لٍ جُ رَ  فِ لْ  أَ ِيف  لٍ جُ رَ  الُ حَ ( :وأرضاه رضي هللا عنه

 ِعْلــــُم اإلهلـام

ألنـه أصـبح أمينـاً علـى  ،إذا جنـح املريـد فيمـا ذكرنـاه :كمـا قلـت يـا إخـواين ومىت يعطوا احلـال؟ ،فاملهم احلال
ـ .عزَّ وجـلَّ أسرار هللا   ،مـن علـوم الغيـب عـزَّ وجـلَّ حشـاه هللا  القلـب رَ ُهـفـإذا طَ  ،عـزَّ وجـلَّ ر القلـب J واحلال يف حلظـة يطهِّ
َناُه َرْمحًَة ِمْن ِعنِدنَا َوَعلَّْمَناُه ِمن لَُّدنَّا ِعْلًما﴿ :قال تعاىل   .]الكهف٦٥[ ﴾آتـَيـْ

ل مَّـجيُ  ،سـاعة مـا يأخـذ احلـال .وسـلم عليـه صـلى هللاكما حدث مـع رسـول هللا  ،عزَّ وجلَّ  من هللا يعطوه العلم اللدّينِ 
لـيس هـذا القلـب  ،ألن علم اإلهلام يوسع أفق القلب حىت تنطبع فيه آيات هللا املنبلجة يف الكائنـات - بعلم اإلهلام

زادت أرجـــاء و  ،كلمـــا زادت ســـعة القلـــب؛  كلمـــا زاد اإلنســـان يف اإلهلـــام  - لكنـــه القلـــب النـــوراين ،الـــذي يف اجلســـم
ِكْن َوِسـَعِين َول ،َما َوِسَعِين َمسَاِئي َوالَ َأْرِضي﴿ :األثر يف عزَّ وجلَّ  حىت يصل إىل القلب الذي يقول يف شأنه هللا ،القلب

  !! أي مؤمن وليس ،صلى هللا عليه وسلمواملؤمن هنا هو املؤمن الكامل ، ٥﴾قـَْلُب َعْبِدي املُْؤِمنِ 
 ،ئق املعاصـيوحقـا ،يـرى حقـائق الطاعـات ،فـريى حقـائق األشـياء ،بعد ذلك عندما ينظـر سـينظر بعـني القلـب

ألنـه سـينظر  ،وحقـائق اآليـات الكونيـة ،وحقـائق اآليـات القرآنيـة ،وحقـائق التشـريع ،وحقيقة اآلخـرة ،وحقيقة الدنيا
قـال  ،إالّ أنـه يراهـا بعـني قلبـه ،وإن كـان النـاس حولـه ال يرو£ـا ،بعني القلب فريى هذه اآليات الظـاهرة لعـني القلـب

    .٦}لََنَظُروا إَىل َمَلَكوِت السََّماءِ ؛ الشََّياِطَني َحيُوُموَن َعَلى قـُُلوِب َبِين آَدَم  َلْوالَ أنَّ { :وسلم  صلى هللا عليه

 َمجَـــاُل اْلبَـاِطن
وأحـوال النبيـني  ،ومراتـب العـارفني ،فيجمـع لـه مقامـات السـابقني عزَّ وجـلَّ ويكرمه هللا  ،فريى هذه احلقائق كلها

   .له كل احلقائق اليت فيه عزَّ وجلَّ ع هللا وجيم ،عليهم السالم أمجعنيواملرسلني 
والقلـب سـاعات  ،اً فعندما يقـوم الواحـد منـا ليصـلي يكـون اجلسـم واقفـ ،حنن اآلن فينا أكثر من حقيقة :مبعىن

ر والـنفس سـاعات تـذكِّ  ،ةوسـاعات يفكـر يف أمـور دنيويـَّ ،والعقـل سـاعات يفكـر فيمـا يتلـوه ،وساعات شارد حاضر
كــل هــذه ،  ره باملعاصــي أو باملشــاغل الكونيــةوســاعات تــذكِّ  ،قبــة أو بالــدار اآلخــرة أو بــاملوتوف العاـاإلنســان خبــ

                                                 

 . رواه أمحد يف الزهد بلفظ آخر، وابن تيميه يف الفتاوى ٥

قال رسول هللا :  حديث اإلسراء بلفظ آخر قالرضي هللا عنه ىفكره صاحب تفسري الرازي وىف اإلحياء، رواه أمحد وىف مصنف بن أىب سيبة من حديث أيب هريرة ذ  ٦
َنا ِإَىلٰ السََّماِء السَّابَِعِة فَـَنَظْرُت فَـ (: صلى هللا عليه وسلم تَـَهيـْ ا انـْ َلَة ُأْسِرَي ِيب َلمَّ َوأَتـَْيُت َعَلٰى قَـْوٍم ُبُطونـُُهْم َكـالبُـُيوِت ِفيَهـا : ْوِقي فَِإَذا أَنَا ِبَرْعٍد َوبـَْرٍق َوَصَواِعَق، قَالَ رَأَْيُت لَيـْ

ـا نـََزْلـُت ِإَىلٰ : َمْن َهَؤَالِء يَـا ِجِربيـُل، قَـالَ : اْحلَيَّاُت تـَُرٰى ِمْن َخارِِج ُبُطوِ£ِْم، فَـُقْلتُ  َيا َنظَـْرُت َأْسـَفَل ِمـينِّ فَـِإَذا بِـَرْهٍج َوُدَخـاٍن َوأْصـواٍت، َهـُؤَالِء َأَكلَـُة الّرِبَـا، فَـَلمَّ نـْ ـَماِء الـدُّ  السَّ
َياِطُني َحيُوُموَن َعَلٰى َأْعُنيِ َبِين آَدَم، الَ يـَتَـَفكَُّروا ِيف َمَلُكوِت السََّمَواِت واَألْرِض، َوَلْوالَ : َما َهَذا يَا ِجْربِيُل؟ قَالَ : فَـُقْلتُ   ). َذاَك َلَرَأْوا الَعَجاِئبَ َهِذِه الشَّ
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  .حقائق موجودة يف نفس اإلنسان
 .ن هـــذه احلقـــائق يف واد مـــن األوديـــةألن كـــل حقيقـــة مـــ مـــا الـــذي جيعلنـــا ال نعـــرف أن خنشـــع عنـــدما نصـــلي؟

 ،وجئن سـعياً إليـك ،�ن إليكو لو أنت دع ،على جبلكل واحدة ؛  والقلب ،العقل ،النفس ،اجلسم :فاألربع حقائق
ِإنَّ هللاَ ال يـَْنظُـــُر ِإَىل { :األثـــر املشـــهور الـــوارد يفقـــول الفعلـــى الفـــور ينطبـــق عليـــك  ،وأصـــبحن مجيعـــاً حقيقـــة واحـــدة

إىل  ألن هللا ال ينظـــر إىل صـــوركم وإمنـــا ينظـــر ،األعـــوج هـــو صـــفنا هـــذا إيـــاك أن تظـــن أن الصـــفَّ  .}الصَّـــِف اَألْعـــَوج
 ،واحلقــائق كلهــا جتمعــت يف املســجد األقصــى يف قلــيب ،فــإذا كــان َصــّفي أمــام هللا صــفاً واحــداً  ،قلــوبكم وأعمــالكم

اجلمعيـــة  :فتكـــون هـــذه يـــا إخـــواين، عـــزَّ وجـــلَّ وجـــوارحي كلهـــا منشـــغلة بـــاJ  ،ونفســـي وروحـــي ،وقلـــيب وأصـــبح عقلـــي
  .عزَّ وجلَّ الكربيائية للجوارح واحلقائق على هللا 

ـــوار رســـول هللا يف  وأنـــوار األنبيـــاء واملرســـلني  ،صـــلى هللا عليـــه وســـلمهـــذه اللحظـــة تســـطع علـــى مـــرآة القلـــب أن
حتـدت احلقـائق الـيت اال يظهـر إالّ إذا   مـن عـامل األرواح العاليـةعـينِّ وكل مـا غـاب  ،وأنوار املالئكة املقربني ،السابقني

َح لَ ْت صـحَ لَ ا َصـًة إذَ غَ ْضـِد مُ َسـ اجلَ إنَّ ِيف ال وَ أ{ :عليـه وسـلمهللا  صـلىكما قـال ؛  وصارت كلها على قلب رجل واحد ،يب
عنـدما  عـزَّ وجـلَّ ألن هللا  ،واجلسـد لـيس هـو اجلسـم .٧}بُ ْلـقَ َي الْ ِهـأالَّ وَ ؛ ُد كلُّـهُ َسـَد اجلَْ َسـْت فَ دَ َسـا فَ إذَ وَ  ،ُد كلُّـهُ سَ اجلَ 

  .]األنبياء٨[ ﴾َجَسًدا الَّ يَْأُكُلوَن الطََّعامَ َوَما َجَعْلَناُهْم ﴿ :حيكي عن املالئكة فيقول تكلم عن اجلسد؛
 ،نـت ¦ـا إنسـانأاحلقيقة الروحانية اليت  :اجلسد هو ،آخر غري اجلسم إذن هو شيء ،فاجلسد ال يأكل الطعام

هــي هــذه ؛ والـيت أنــت ¦ـا تكــون يـوم القيامــة إنسـاناً  ،والـيت ســتنعم بـه يف اجلنــان ،انان املنَّــوالـيت أنــت ¦ـا تواجــه احلنَّـ
   .من هذا اجلسم يف هذه احلياة الدنيوية ة اليت تطلُّ احلقيقة النورانيَّ 

. مبصــاحبته عـزَّ وجـلَّ وال يكون ذلك إال على يد العبد التقيِّ النقـيِّ الـذي يكرمنـا هللا ، فإذا احتدت هذه احلقائق
 ل سـيدي حمـي الـدين بـن العـريبفيكون كما نسمع من رجـل مثـ ،فعلى الفور تلوح احلقائق؛ حقائق األنبياء واملرسلني

قَـاَل َربِّ ﴿ :عـزَّ وجـلَّ  ، فسـألته عـن قـول هللاعليـه السـالمقابلـت روحـي روح سـليمان ( :وأرضـاه حيـث يقـول رضي هللا عنه
ـْن بـَْعـِدي ِإنـََّك َأنـتَ  زت طـورك يف لقـد جتـاو  :وقلـت لـه ].ص٣٥[﴾ اْلَوهَّـابُ  اْغِفْر ِيل َوَهْب ِيل ُمْلًكـا الَّ يَنَبِغـي ِألََحـٍد مِّ

   !!صلى هللا عليه وسلمهذا اخلطاب ومل ترتك شيئاً لرسول هللا 
فلــم أقــل  ،وتركــت امللكــوت لرســول هللا ،﴾َوَهــْب ِيل ُمْلًكــا﴿ :لقــد قلــتُ  !!؟أمل تتــدبر إىل كــالم هللا :فقــال يل

صـلى ملرسـلني لسـيد ا -وهـو األعلـى  -وتركـت امللكـوت   -وهـو الـدون -فرضيت بامللك  ،هب يل ملكاً وملكوتاً 

  .هللا عليه وسلم
أو يف   ل ذلـك يف كتـابويسـجِّ  ،وحيدثهم ،خطاب من يراهم؛ قيقة من حقائق األنبياء السابقنيوخياطب كل ح

ة ة الروحانيَّـوهـذه املعيَّـ ،ةة روحانيَّـألن هـذه معيَّـ ،إذا قرأنا ذلك ال نتعجب .كتب كثرية على قدر ما تتحمله العقول
  .قواه الروحانية اليت جعلها لنا وفينا أمجعني عزَّ وجلَّ إذا أطلق هللا ؛ البشر ليست ممنوعة على أحد من

 َوابِـــُل اْلَفْضـلِ 
تتنـزل يف هـذا العبـد ليشـاهد  ،وح مـن هللاهـذه الـرُّ  ،منه سبحانه وتعـاىل وحٍ رُ بِ  عزَّ وجلَّ بعد ذلك يتفضل عليه هللا 

  :فيكون كما قال القائل ،عزَّ وجلَّ ¦ا غيوب هللا 

                                                 
  . متفق عليه من حديث النعمان بن بشري رضي هللا عنه٧
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  بأي عني أراه  إذا جتلى حبييب
  ..!!!....؟ كيف يراه

  فما يراه سواه  بعينه ال بعيين
 عــزَّ وجــلَّ يتفضــل هللا عليــه !! أو أمتتــع بــه؟ لكــن مــا الــذي معــي حــىت أراه بــه ،بعينــه الــيت أعطانيهــا ؟ كيــف رأيتــه

  .عزَّ وجلَّ العاملني  يرى ¦ا ما غاب عن العاملني من ملكوت ربِّ  ،من عنده وحٍ برُ 
  ترى ما ال يراه الناظرون    قلوب العارفني هلا عيونُ 

ــة ال يســتطيع أن يســتغىن عــن املرشــد ــه أبــواب مســاوات الرُّ ، أيضــاً هــو يف هــذه احلال  ،قــيفهــو معــه يســتفتح ل
حـىت ال  وكيف يستخدمه على التمـام؟ ؟وكيف يقيم فيه بني األنام ،فه حبقيقة كل مقامويعرِّ  ،وأبواب املقامات العالية

 .سـبحانه وتعـاىلعـن بلعـام وغـريه يف كتابـه املكنـون  عزَّ وجـلَّ كما حكى لنا كتاب هللا  ،فيما وقع فيه غريه من أخطاء يقع
زّجــه يف األنــوار  ،زّجــه الشــيخ بيــده اإلهليــة النورانيــة ؛ومل يعــد لــه تعلــق بالــدنيا بالكليــة ،فــإذا وصــل إىل ســدرة املنتهــى

  .ها أنت وربك :وقال ،القدسية
وال  ،ألنــه مل تشــغله الــدنيا بزينتهــا وال زخارفهــا ،مــن اإلســراء واملعــراج عــزَّ وجــلَّ نــه هللا لعبــد الــذي ميكِّ هــذا هــو ا

  :وهم كما قال القائل يف شأ£م ،عزَّ وجلَّ عن هللا ؛ وملكوت عظيم اآلخرة مبا فيها من نعيم مقيم
  مْ هُ تُـ ِمهَّ  دِ هْ الزُّ ا بِ هَ نَـ سْ حُ  تْ قَ ارَ فَ لَ     اهَ تِ عَ لْ طَ بِ  تْ رَ هَ ظَ  وْ لَ  دِ لْ اخلُ  ةُ نَّ جَ وَ 

  مْ هُ تُـ يرَ رِ ـــــــــــــــــسَ  هُ مُ لَ عْ  تَـ اَىل عَ تَـ  دٌ حَ أَ     مْ ـهُ عُ نَـ مْ يَ فَـ  مْ ــهُ بُـ جِ حيَْ  Jِ  فءَ ال كُ 
وأن يكشـــف عنـــا كـــل حجـــاب مينعنـــا مـــن  ،وال بغيـــة إالّ عليـــه ،إالّ إليـــهإالّ جيعـــل لنـــا وطـــراً  عـــزَّ وجـــلَّ نســـأل هللا 

   .ته حىت نتمتع بعيون أرواحنا بالنظر إليهتح لنا األبواب والستور املرخاة على حضرة عزَّ وأن يف ،الوصول إليه
وأن ال يشــغلنا  ،وأن ال يفتتنــا بزخرفهــا وزينتهــا ،وال مبلــغ علمنــا ،نــاأن ال جيعــل الــدنيا أكــرب مهِّ  عــزَّ وجــلَّ ونســأله 

وأن  ،جيعلنـــا مـــن املفـــردين حلضـــرته بالقصـــد بـــل ،حجابـــاً لنـــا عـــن حضـــرته ةوأن ال جيعـــل اآلخـــر  ،مبطارفهـــا وزخارفهـــا
  .ويكرمنا بالنزل اجلميل ،يواجهنا بوجهه اجلميل

  .وعلى آله وصحبه وسلم وصلى هللا على سيدنا حممد
  وبارك هللا فيكم أمجعني

***********  


