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  َأْسـَراُر اْلُفُتوَحاِت اْلَوْهِبية
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

ومنه لكل  وسلم عليه صلى اهللاومفيض الرحمة العظمى على رسوله  ،الحمد هللا واهب الفضل والكرم والجود
وجعل  ،ةي بمواهبه القدس وجلّ  عز اهللا  خصه الذي اهللا دِ بْ والصالة والسالم على سيدنا وموالنا محمد بن عَ . موجود

وفي بحار أنوار الملكوت  ،هم من نور الملكوت يقتبسونفكل  ،من بين أهل السابقية له له هذه الحضرة خاصة
 ،المخزون والسر  ،وحده صاحب الكنز المضنون صلى اهللا عليه وسلموهو  ،ومن علوم الملكوت يغترفون ،يسبحون

   .]النجم٩[ ﴾َقاَب قـَْوَسْيِن َأْو َأْدَنى﴿ :قامفي م عز وجلّ الذي خّصه به اهللا  ،والعلم المكنون
 صل والقابلة نفوسهم  ،وعلى آله التابعين لحضرته في هذه المجاالت القدسية ،م وبارك عليهى اهللا وسل

 عليه وسلم صلى اهللاوالواصلة أنوارهم بنوره  ،ةوأرواحهم لهذه العلوم العلي  ا يا صنّ وخُ  ،ةبال لبس وهم في الحياة الدنيوي
 ة فضلهم ،همئمن عطا وامنحنا جزءً  ،نا ببعض فضلهمربآمين يا  .. آمين..  آمين ،واجعلنا جميعًا من أهل معي

 أما بعد .العالمين رب ...  
  .بارك اهللا فيكم أجمعين : أحبابي إخواني ويا فيا

ومن  ،المعاني العامة وقد سمعتم وقرأتم عن اإلسراء والمعراج من ،كلكم علماء فقهاء حكماء الحمد هللا
 ،فنحمد اهللا جميعًا على هذا الفضل ؛ما ال طاقة لبشر غيركم لتحمله ،الخاصة، ومن األنوار التامة مِ كَ الحِ 

 وجلّ ونسأله  ،ه سبحانه وتعالى بخالص الشكرونخص فإنه ال  ،كما عّودنا أن ال يحرمنا من المزيد تلو المزيد  عز
  .عز وجلّ من علمه إالّ بما يشاء  وال يحيط أحد بشيء ،هوال منتهى لكرم ،نهاية لفضله

 صلى اهللا عليه وسلمرأيناها في مسيرة المصطفى  ،وأريد أن ألفت نظر إخواني وأنا معهم إلي ناحية سلوكية
ليس في عوالم الملكوت   ،ة إلي بيت اهللا المقدس في عوالم األرضفإن اإلسراء كان من مك  ؛اإلسرائية
  . في عوالم القدس األعلى كحظوة القرب والتدانيوال ،كالمعراج

  ُخُصوِصية اْلِمْعَراج
راً لنا فقد صار أمره ميس  ،وعالم الشهادة ،وعالم الحس  ،عالم الملك ،ولما كان اإلسراء في عالم األرض

ا عّالم الغيوب من  لنا مؤشرات القلوب إلي مقام الذكرى والتذكرة الذي طلبهإذا حو ؛ وسهل علينا جميعاً  ،جميعاً 
  .عز وجلّ 

 العمل و ببه على أهل الخصوصية ال  عز وجلّ خصوصية يتفضل اهللا  ن مقام العروج إلي الملكوت األعلىولك
   ،أملب

  سبحانه وتعـــالى وخالص الجود والكرم من اهللا ،وإنما بمحض الفضل
  ال بعلمي أو بعملي    ودــــــــعلم غيب عن شه

  لـه خير رســــــــــــوبط    يــــــــــاهللا ربل ــــــــبل بفض
  أعلموني بعد جهل    ومــــــــــــــــــــظل دٌ ـــــــــــبْ وأنا عَ 

  أشهدوني نور أصلي    كشفوا لي الحجب حتى
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أو  والخصوصية ال تقتضي السبق واألفضلية في العبادات البدنية،، عز وجلّ فالمعراج خصوصية من اهللا 
َيْخَتص ﴿ :لمن يشـاء ي محض اجتباء من اهللا عز وجلّ القلبية، أو في السياحات الروحانية، وإنما هفي األذكار 

فما  ،فإذا كان المعراج إلي عالم الملكوت خصوصية .]آل عمران٧٤[ ﴾ِبَرْحَمِتِه َمن َيَشاء َوالّلُه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم 
ة إلهية لمن ومزي  ،ةهذه نعمة رباني  !!؟]النجم٩[ ﴾َسْيِن َأْو َأْدَنىَقاَب قـَوْ ﴿ :بالكم بالحظوة الكبرى في مقام

 ،ومشاهد اإلسراء ،لكن األمر الذي وسع الجميع هو اإلسراء ،يجتبيهم اهللا ويكرمهم من أهل الخصوصية
حقيقة  وسالمه عليه صلوات اهللالنا على يديه  عز وجلّ ن اهللا ي قد ب اهللا عليه وسلم  صلىفإن رسول اهللا  ؛وأحوال اإلسراء

  .وبيان الصدق منهم للخلق أجمعين ،وسلوك السالكين ،سير السائرين
  َدلِيُل اْلصـْدق

 

لكن ما الدليل الذي  ،عز وجلّ ، وسائرون إلي اهللا سالكون في طريق اهللا –والحمد هللا  –فنحن جميعًا 
أريد دليًال حتى ؟  عز وجلّ ي سيري إلي ربي وف نفسي؛ ألعلم أني صادق في سلوكي لي في عز وجلّ يكشفه اهللا 

  !!أطمئن
 وََكَذِلَك نُِري ﴿ :عليه السالملسيدنا إبراهيم الخليل  سبحانه وتعالـى ناالدليل هو نفس الدليل الذي كشفه رب

إذا وصل إلي مقام  ئن السالك؟متى يطم .]األنعام٧٥[ ﴾ِإبـَْراِهيَم َمَلُكوَت السَمَواِت َواَألْرِض َولَِيُكوَن ِمَن اْلُموِقِنينَ 
ة واسعة تسع أهل ة الموقنين معي ألن معي ؛ ﴾َولَِيُكوَن ِمَن اْلُموِقِنينَ ﴿ :كما قال ربنا في حق سيدنا إبراهيم ،اإليقان

  .واآلخرين ،والمعاصرين ،وأهل الخصوصية من األولين ،عينـالفضل أجم
إلي عز وجل وهو أن يصل اإلنسان السالك في طريق اهللا ، قلبي إذا وصلت إلي هذا المقام نُ ئِ مْ طَ فالذي يُ 

 إّال وظهر في أفق عقله حكمة بالغة في هذا المشهد وفي ؛ لكه على شيء في عالم المُ مقام ال تقع عين حس
أن  هابرب  يطلب من الروح في حال صفائها واتصالهاإنه ف ،وإن لم يفقه هذه الحكمة في حينها ،هذا المنظر
أو تكشفه له  ،عز وجلّ من أهل القبول واإلقبال على اهللا إن كان  فتوضحه له في الحال، عن هذا السرّ  تكشف له
فال ينظر إلي منظر في  .وما زال مشغوًال في عالم الحس ،ما زال عنده لبس من عالم الدنياإن كان  بعد حين

وعلوم  ،إّال وتكون له مشاهدة عالية؛ أسرهاأو في عالم الدنيا ب ،أو في الكون ،أو في نفسه ،أو في عمله ،بيته
  .يجاوره وينظر كنظره نْ ال يدرى بها مَ  ،راقية خاصة به

اني ــــــــــــــــــــتغيب المباني والمع    نــــــــوإن نظرت عيني إلى أي كائ
  عـــسواط

  إذا أشرقت فالنجم بالشمس طالع    ألن المعاني الشمس والكل أنجم
  
  

  ـاَكْشـُف اْلَخفَ 
 وتعالت حكمته ،تسامت قدرته -  عز وجلّ إن اهللا  :ونوضح هذا األمر ليزيد بيانه ويظهر جالؤه واتضاحه

وغيرها من  ،وبشر وحيوان وطيور وحشرات ،وأفالك سيارات ،من جبال ثابتات في الوجود جعل لكل شيء -
وما ندركه بما فينا من  ،راه بعين الرأسفالظاهر هو ما ن ؛اً وباطـن اً جعل لكل منها ظاهر  ،جميع أنواع الكائنات
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حفظ جوارحه من  ،مطلوب وال يراه إّال فرد  ،وال يكاشف به محجوب ،والباطن ال يطلع عليه معيوب .الحس
  .عز وجلّ وطهر قلبه من جميع الشواغل التي تحجبه عن نور عّالم الغيوب  ،وطّهر نفسه من العيوب ،الذنوب

 وجلّ رأى باطن األشياء ظاهرًا فيها قول اهللا  ،ونظر بعين السريرة ،ق أعين البصيرةفإذا حد ُه نُوُر ﴿ :عزالل
في الجمادات قبل  يرى حياة الحي  .في كل شيء عز وجلّ فيرى نور اهللا  .]النور٣٥[ ﴾السَمَواِت َواْألَْرضِ 

حقيقة  وفي كل  ،ذرة في كل  وجلّ  عز يسمع بها ومنها تسبيح اهللا  ،المتحركات، ويرى الحيطان فيها حياة قدسية
رضي اهللا  فقد روى اإلمام عليّ ، ومن معه صلى اهللا عليه وسلموقد كان هذا يحصل لرسول اهللا  .من حقائق هذا البنيان

 ،عندما نزل عليه الوحي ألول وهلة ،في ابتداء أمره  عليه وسلم  صلى اهللايمشي مع رسول اهللا كان أنه  وجهه اهللا وكّرم  عنه
  عليه وسلم  صلى اهللافال يّمر  .١)د، يَا ُمَحمد، يَا ُمَحمديـَُقوُل يَا ُمَحم  فـََرأْيُت َكَل َشيء( :وجههاهللا وكّرم  رضي اهللا عنه قال
–   وهذا  ؛صلوات اهللا وسالمه عليهإّال ونطق باسمه ) صحراء( على حجر وال شجر وال مدر كما قال اإلمام علي

   ]اإلسراء٤٤[ ﴾َوِإن من َشْيٍء ِإال ُيَسبُح ِبَحْمَدِه َولَـِكن ال تـَْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهمْ ﴿: عز وجلّ يه اهللا المقام هو الذي يقول ف
 َتْسِبيِح اْلَكائَِنات

 ؛ حفالكائنات عندما تسب سبحان اهللا: (ح مثلنا فتقولال تسب( ، كائن له تسبيح يشاكل حالته  وإنما كل، 
بل   ،فال يقولوا سبحان اهللا كما نقول نحن ،عز وجلّ اهللا  هُ قَ لَ أجلها خَ  نْ ويجعله يؤدى وظيفته التي مِ  ،ويسامت هيئته

فإذا غفل الجبل لحظة عن تسبيح حضرة  ،)سبحان القوى( :فتسبيح الجبال .كل كائن له تسبيح خاص به
  .عز وجلّ ألن الذي يحفظه هو القوى  ،القوى إندك في الحال
تهاوت وانتهت  - وسيكون ذلك في آخر الزمان -فإذا غفلت لحظة ،)سبحان الرافع( :ءوتسبيح السما

فيه الحياة التي  وسرتْ  إال  ال يصل الماء إلي أي كائن نلكو  ،)سبحان الحي( :وتسبيح الماء .الحياة الدنيوية
وال  ،فال تنبت نباتاً  ،أجدبت األرض؛ فإذا نسى الماء تسبيح الحي .عز وجلّ استمدها الماء من واهب الحياة 

  .عز وجلّ ألنها تستمد سّر الحياة من واهب الحياة  ،ويموت كل من عليها ،يحي بها حيوان
ولذلك ال يفقه ، هذا الكائن عز وجلّ فكل كائن له تسبيح يالئم الوظيفة التي من أجلها خلق اهللا 

ح فيرى عوالم اهللا كلها تسب  ،وّضح له بجالء حالهمو  ،له بعين باطنه أمرهم عز وجلّ كشف اهللا   نْ تسبيحهم إّال مَ 
 اهللا بنغمات شجي ة، توضّح المزية والخصوصية التي من أجلها أوجدهم اهللا في هذه العوالم ة، وكلمات روحاني

 ةالكوني.  
 ُمَكاَشَفـاُت اْلصـاِدِقين

ويعرف خالص  ،فاء مقصدهويتبين ص ،حتى يتحقق صدقه عز وجلّ فالسالك الذي يسير في طريق اهللا 
تقع  بأي شيء وإما بسريرة قلبه؛ ،وإما بعين نفسه ،إما بعقله عز وجلّ يكاشفه اهللا  ،تهـويتأكد من صدق ني  ،طويته

 فَاْعَتِبُروا يَا ُأوِلي ﴿ :إذا كان من أهل اليمين، فعندما يرى أي منظر يجد في نفسه عبرة وعظة .هعليه عين حس

                                                 

: صلى اهللا عليه وسلم قَاَل َرُسوُل الّلهِ : عن َجاِبِر ْبِن َسُمَرَة قَالَ  - وغيره -ففى صحيح مسلم وسنن الترمذى  ،ورد في هذا المقام أحاديث عدة ١
َة َكاَن ُيَسلُم َعَلي قـَْبَل َأْن أُبـَْعثَ ( ي َألْعِرُف َحَجرًا ِبَمكي َألْعرِفُُه اآلنَ . ِإنكما ورد فى مصنف ابن أبى شيبه عن رواية الراهب الذي قابل قافلة . )ِإن

ومنه قال  ،عليه الصالة والسالموأنبأهم عن خبر نبوته  ،للشام وكان معهم أشياخ من قريش محمداً  -عم رسول اهللا  - حب فيها أبو طالب قريش التي ص
ن وهو حديث طويل عن أبي بكر بن أبي موسى ع) ي بِ لنَ  ساجًدا وال يسجد إال  إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر وال حجر إال خر (: الراهب

 ).أبيه
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فعندما ، عن الدار اآلخرة وزهرتها وزينتها لم تشغلهم الدنيا بزخارفها نوأهل العبرة هم الذي .]حشرال٢[ ﴾اْألَْبَصارِ 
تهديه إلى  ،عظة وعبرة تظهر له في نفسه ويعلمها بعقله ،معينًا له على سلوكهل عز وجيرى أي منظر يجد من اهللا 

  .سلوك الطريق المستقيم
فأنتم جميعًا والحمد هللا تشعرون في سيركم وسلوككم ، هذا الحال نحن جميعًا في والحمد هللا يا إخواني

والدليل على ذلك عدم  ،تقع عليه أعين حّسكم في كل شيء ؛والعظات ،والعبر ،واإلشارات ،بالتنبيهات
 ه اهللا انشغالكم بالدنيا عن اآلخرة، فإن الذي ال يمد اوية في ه - والعياذ باهللا - بهذا اإلمداد هو الذي وجلّ  عز

  .ضائع في غفالته ،مفلس في قضاء أوقاته ،مشغول بشهواته؛ الّصّد والبعاد
  ٢َمَواِهُب اْلَفْضـل

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على سيدنا محمد ، حضرته ووفقنا بالعمل على مراضي ،الحمد هللا الذي هدانا لطاعته

  .عز وجلّ ته ألهل الفضل من بري  رحمته وخالص ،وكمال نعمته ،تهمنتهى من  ،اهللا دِ بْ بن عَ 
 وصدق  ،نظرة صغيرة على رحلة اإلسراء والمعراج توضح حقيقة حالنا -كما قلت يا إخواني -ن نبي

 ،عز وجلّ سعافات من المنعم الجواد تحافات واإلفإن العبد المراد تأتيه اإل :عز وجلّ قصدنا في سيرنا وسلوكنا هللا 
وتهديه إلى  ،فتخرجه من سجن الغفلة ومن أوحال المعصية ،وآونة وهو في المعصية ،لغفلةتارة وهو في وادي ا

   :عز وجلّ نور اهللا 
  . ]البقرة٢٥٧[ ﴾الّلُه َوِلي الِذيَن آَمُنوْا ُيْخرُِجُهم مَن الظُلَماِت ِإَلى النـُورِ  ﴿

 رضي اهللا عنه فسيدي إبراهيم بن أدهم ؛وجلّ  عز وإذا جاء األوان فإياك أن تعترض على رحمة الحنان المنان 
وخرج  ،كاً لِ كان أميرًا وأبوه مَ  -  وجلّ  عز الذي وصل الغاية العليا في الزهد والورع واإلقبال والتوكل على اهللا  -

إذا بالسرج الذي يركب  ،وبينما هو يجري خلف ظبي في الغابة ،في يوم ومعه بعض حرسه ليصطاد من الغابة
ألنه جاء أوان  !!سرج الفرس ينطق). أم بهذا أمرت؟ ؟يا إبراهيم ألهذا خلقت( :الفرس ينطق ويقول لهعليه على 

فما كان منه إال أن ذهب إلى راعي يرعى غنم أبيه وأعطه  ،وملك الملوك إذا وهب ال تسألن عن السبب ،العناية
   .وجلّ  عز العباد  طالباً القرب من رب  ،وخرج هائماً على وجهه في البالد ،وأخذ لبس هذا الراعي ولبسه ،لبسه

 َدلِيُل اْلِعَنايَــة
تجد المرء منا يميل إلى  ما عالماته؟ ،ودليل العناية معي ومعك، فعناية اهللا مع المؤمنين والحمد هللا

ويخشع قلبه لسماع  ،ويود أن يجلس في مجالس الذكر ليل نهار ،ويحب سماع العلم النافع ،مجالس الطاعات
فال يرضى عن هذا العمل رغم أنه  ،خهونفسه تلومه وتوب  ،بهوحتى لو وقع في المعصية تجد ضميره يؤن  ،آنالقر 

  .لنا وبنا عز وجلّ هذا هو الدليل على عناية اهللا !! ما سّر هذا األمر؟ ،يقترفه
من يريد أن يرتفع عن  الكن من  ،خوانيإوالدليل قد ذكرناه يا  ،جميعًا من أهل عناية اهللا فنحن والحمد هللا

َوآَخُروَن اْعتَـَرُفوْا ِبُذنُوِبِهْم َخَلطُوْا ﴿ :ويخاف أن يكون ممن قال اهللا فيهم؛ وال يكتفي بهذه المنزلة ،هذه الدرجة
                                                 

٢
  )تكملة المحاضرة بعد أذان وصالة العشاء(  
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ن أن وإنما يريدو  .﴾َعَسى﴿فهم ال يريدون  .]التوبة١٠٢[ ﴾َعَمًال َصاِلًحا َوآَخَر َسيًئا َعَسى الّلُه َأن يـَُتوَب َعَلْيِهمْ 
وال أدري  ؟وتارة في المعصية؟ م ما الذي يجعلني تارة في الطاعةويقولون ألنفسه ،يتأكدوا أن عناية اهللا تشملهم

  .أريد يقيناً  ماذا تكون اآلخرة؟
وباألحداث التي  ،كرهم اهللا بالرؤيات الصالحاتولذلك يذ  ،هؤالء القوم والحمد هللا لهم عناية من اهللا

ا عز وجلّ ى اهللا وتشدهم إل تقع أمامهم فإذا وقع أحدهم في إثمٍ   ؛قوياً  شد  يعاتبه في المنامسبحانه وتعالى ربّنا  فإن، 
فيتوب  ،وقد أيقن أنه أخطأ فيستيقظ من النوم، ٣}إذا أرَاَد اهللا بَِعْبٍد َخْيراً عاتـََبُه فـي َمناِمهِ { :صلى اهللا عليه وسلملقوله 

كما نرى كثيرًا من الناس الذين مشوا في ركاب   ،في الحياة ه اهللا بشيءأو يذكر  ،ليهع عز وجلّ فيتوب اهللا  إلى اهللا
ومنهم  ،اه اهللاه إلى اهللا حادثة رآها أمام عينيه ونج ومنهم من رد  ،خطير ه إلى اهللا مرضٌ منهم من رد  ،الصالحين

 ؛له وال حدّ  وتحفظون منها ما ال عد  ،رةواألمثلة كثي ،وهذا موجود منه كثير ،من يرجع إلى اهللا بفقد عزيز عليه
 وجلّ هم والغاية في النهاية هي أن يرد عز  وبأي طريقة يرجع إلى طريق اهللا ،سبب إليه بأي،  ة سيدنا ويلتحق بمعي

  .صلى اهللا عليه وسلموموالنا رسول اهللا 
وهذا اليقين سنراه لكن  – لكن أصحاب الدرجة األعلى الذين يريدون أن يكونوا في الدنيا على يقين

والقرآن  .]الحجر٩٩[ ﴾َواْعُبْد رَبَك َحتى يَْأتَِيَك اْلَيِقينُ ﴿ :صلى اهللا عليه وسلموقد قال اهللا للنبي  -  ساعة الموت
  .]األنعام٧٥[ ﴾َولَِيُكوَن ِمَن اْلُموِقِنينَ ﴿ :فسيدنا إبراهيم لما أراه اهللا أنوار ملكوت اهللا قال فيه ،بعضه بعضاً  رُ س فَ يُـ 

هذا هو معنى  ،عز وجلّ أن يشاهد اإلنسان حقائق األشياء على ما أوجدها عليه الرحمن  معناه :واليقين هنا
واستودعها في هذه  وجلّ  عز ويرى بعين قلبه الحقائق التي أودعها اهللا  ،فيرى بعين رأسه المظاهر ،خوانيإاليقين يا 
شيئاً في كونه إالّ لحكمة  قَ لَ وما خَ  ،شيئاً عبثاً  قْ لُ خْ لم يَ  وجلّ  عز ن أن اهللا ويعلم علم اليقي ،فيوقن ويتأكد ،المظاهر

  ِجالُء اْلُقــُلوب. بالغة
عندما  صلى اهللا عليه وسلمنا مع رسول اهللا حه لنا رب هذا كما وض !! هؤالء كيف وصلوا إلى هذا اليقين؟

والتوبة النصوح  بذكر اهللا،ويجلوها  ،هايلى مرآة قلبه يصف فيسارع إ ،ويتنبه من الجهالة ،يستيقظ المرء من الغفلة
  .ها اهللا في األكوانتظهر فيها الحقائق التي بث  حتى تصير مرآة ناصعة وال يزال بها ،لحضرة اهللا

 وقال ألبنائه ،من مصر - ارج من هناـرأى في مرآة قلبه قميص يوسف وهو خ عليه السالمسيدنا يعقوب 
أن التلسكوب  عز وجلّ ومن عجيب صنع اهللا  .]يوسف٩٤[ ﴾ي َألَِجُد رِيَح يُوُسَف َلْوَال َأن تـَُفنُدونِ ِإن  ﴿ :ومن حوله

وكلما  ،وكلما كبرت كلما يظهر فيها من عوالم اهللا أكثر ،فيها الكائنات العلويةتظهر الفلكي عبارة عن مرآة 
  . عز وجلّ خواني بالنسبة للسالكين في طريق اهللا إا وهكذا األمر ي، تصفو كلما تبّين مجرات ونجوم أكثر وأكثر

 فال يرى شيئاً في عالم الدنيا إالّ ويكشف  ،يكشف له اهللا سبحانه وتعالى اللبس ،ر مرآة نفسهفالذي يطه
فيرى الناس أهل الغفلة الدنيا في صورة  ،في األكوان  صلى اهللا عليه وسلمكما كشف لرسول اهللا  ،اهللا له عن حقيقته

قد أوشكت  ة بعين بصيرته كامرأة عجوز شوهاءويراها صاحب البصير  ،مرأة جميلة عليها من كل زينة خلقها اهللا
   .هذا هو الفرق بين نظرة السالك ونظرة الهالك .على مفارقة الحياة

                                                 
٣

  .رضي اهللا عنه ورواه أيضا صاحب فضل القديرعن أنس الفتح الكبير  
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مرآة والسالك يراها بعد صفاء  ،هه وتضر ونضارتها، فتغر  ،وزينتها ،وزخارفها ،فالهالك يرى بهجة الدنيا
فينزع عن زخارفها وزينتها طمعًا  ،ال دار سعادة وهناء ،ودار فناء وعناء ،فيرى أنها دار زوال ال دار إقبال ،نفسه

وهذا الذي يجعلهم ، ونعيمه الذي ال ينفد في دار رضوانه وجناته عز وجلّ وأمًال في رحمة اهللا  ،في المباهج الباقية
 وإال فكيف يزهد في الدنيا من غير أن يرى حقيقتها؟ .يها ويزهدون فيهاوال يميلون إل ،ال يركنون إلى الدنيا

هي الهم األعظم والشأن األكبر  وزخارفها ،وبهجتها ،وهو يرى زينتها تنزع نفسه عن الركون إلى الدنيا وكيف
  !! عنده؟

ن من عباد و والصالح ،ورسل اهللا ،ويرى الدنيا بالعين التي رآها بها أنبياء اهللا ،فالبد أن يجلو مرآة نفسه
فإنه هو  – والعياذ باهللا - رهمـفرعون وقارون وهامان ومن على أث - لكن الذي يراها بعين الهالكين ،عز وجلّ اهللا 

 وجلّ وفيهم يقول اهللا  ،سعيه في هذه الحياة الذي يتيه ويضل َوَمن َكاَن ِفي َهـِذِه َأْعَمى فـَُهَو ِفي اآلِخَرِة ﴿ :عز
 ،في الكائنات عز وجلّ عن الحقائق التي أوجدها اهللا  ما معنى أعمى؟ .]اإلسراء٧٢[ ﴾َضل َسِبيالً َأْعَمى َوأَ 

ونظر بالعين التي توهب من سيد  ،لع عليها وال يراها إالّ من سار على درب الصالحينوالتي ال يط  ،والمصنوعات
وال زالت إلى يوم  ،لحالة التي كان عليها الصالحونفمثل هذا فإنه يحتاج ا، صلى اهللا عليه وسلماألولين واآلخرين 

  .الدين
 اْلريَاَضُة اْلروِحية

 هفاإلنسان الذي تنب،  عليك أن تأخذ فترة  :يقولون له ويريد أن يرجع إلى اهللا ماذا يفعل؟ ،روالذي تذك
 ي نفسكتصف،  ويظهر لك فيه نور اهللا  ،حتى تلمع فيه الحقائق ،ر قلبكوتطه وبعد ذلك تدخل في قول  ،وجلّ  عز
  .]الحجر٤٢[ ﴾ِإن ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَانٌ ﴿ :اهللا

 ،ومع ذلك يأمرونه بالصيام ،ويعطوه أنواع األذكار ،ويعطوه الصالة على النبي المختار ،فيعطوه االستغفار
  .هل البداياتوكل هذه الرياضات أل ،وفعل الصالحات والقربات ،والنوافل ،والقيام

  ىلِ وَ  تَ نْ أَ  ح صَ  نْ إِ  ةٌ نَ كَ سْ مَ وَ  ل ذِ     اهَ تُـ ايَـ غَ  ينُ كِ سْ ا مِ يَ  ةُ اضَ يَ الر  كَ لْ تِ 
َكال َبْل رَاَن َعَلى قـُُلوِبِهم ما َكانُوا ﴿ :حتى يكشفوا له ما ران على قلبه مما كسبه من الذنوب واألوزار والغفالت

 ُهْم َعن رِإنـ َمْحُجوبُونَ َيْكِسُبوَن َكالِهْم يـَْوَمِئٍذ لالمطففين١٥ -١٤[ ﴾ب[.  
مقامات فلن يشرف على  ؛فحتى لو ظل ألف سنة ،طع المريد القيام بهذه المجاهداتفإذا لم يست

ولكن ال ، هه اهللا عند وحلته ويوقظه اهللا عند غفلتهومع ذلك ينب  ،بل سيظل كذلك من أهل اليمين ،المقربين
فيطهر قلبه   ،المختار ألنه لم يسر على قدم النبي  ،وال سرائر األنوار ،له عن أنوار السرائر عز وجلّ يكشف اهللا 

  .كما طهر اهللا قلب حبيبه ومصطفاه صلوات اهللا وسالمه عليه
وهذا بيان صدق  ،وهذه هي خدمتك ،فهذا هو جهادك والمنن العظام ،فإذا أردت يا أخي الفضل الكبير

 فالذي يكشف صدق المريدين ،ألن المدعين كثيرون ،العام على إخالصك في القصد لدليلوهذا هو ا ،إرادتك
فال أجاهد . عز وجلّ العباد  ال يكون إال بتطهير النفوس والقلوب لرب  -للقرب والوداد  -والجهاد ، هو الجهاد

لكن  ،الوهبيأو أجاهد حتى أكون من أهل العلم  ،أو أجاهد حتى أكون من أهل الكشف ،حتى أكون شيخاً 
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 العالمين  أجاهد حتى أتيقن وأكون من أهل اليقين الذين فازوا باليقين في الدنيا قبل أن يخرجوا إلى ملكوت رب
  .عز وجلّ 

 ينير لك ظلمات هذه الحياة؛ ي أفق قلبكلك مصباحًا ف عز وجلّ بعد هذا الجهاد مباشرة يجعل اهللا 
َناُه َوَجَعْلَنا َلُه نُورًا َيْمِشي ِبِه ِفي الناسِ   َأَو َمن﴿ :فتكون في سيرك كما يقول اهللا  .]األنعام١٢٢[ ﴾َكاَن َمْيًتا فََأْحيَـيـْ

  .حتى من األشياء التي ال يلقى لها الناس باالً  فتستفيد من كل كائن، ونأخذ الموعظة والحكمة
  في رَِحاِب اْلَعارِِفين

ما  :رضي اهللا عنهفقد سألوا سيدي ذا النون المصري  :وأرضاهم مرضي اهللا عنه وانظر معي إلى رحاب العارفين
في بالد  -كنت واقفًا على شاطئ النيل بالقرب من أخميم ( :قال ؟،عز وجلّ الذي جعلك تـُْقبل بالكلية على اهللا 

ْت بَ كَ رَ فرأيت عقربًا تأتي مسرعة، حتى وصلت إلى شاطئ النهر، وكان هناك ضفدعة في انتظارها، فَـ  - الصعيد
ظهرها، فأسرعت الضفدعة إلى الشاطئ اآلخر، فأخذني الفضول فعبرت النهر ألنظر األمر؛ وعندما وصلْت  على

الضفدعة إلى شاطئ النهر، قفزْت العقرب وأخذْت تجري بأقصى سرعة وأنا وراءها، فرأيت رجًال نائمًا مخموراً، 
يا هذا نمَت : ي الحال، فأيقظته وقلتوثعبانًا أوشك أن يلدغه، وجاءت هذه العقرب ولدغت الثعبان؛ فمات ف

  .ايهَ دِ تَ بْ ا وال يَـ يهَ دِ بْ في خلقه شئون يُـ عز وجّل أن هللا  وعلمتُ !! عز وجلّ سكراناً، ولم تتركك عناية الرحمن 

وهذا  ،عز وجلّ لكنها نظرة هادية يأخذون منها الهداية إلى اهللا  ،ة عاديةهؤالء ال ينظرون إلى األشياء نظر ف
فقد ُسئل الشيخ أبو  ؛وتكون مع هؤالء القبيل إن شاء اهللا ،ذلك رَ تَـ  صْ لِ خْ أَ  لكن . ينفع فيه التمثيلالكالم ال

حشرة تعيش ) أو الخنفساء (والجعران !!! بالجعران :قال بم وصلت إلى اهللا؟ :رضي اهللا عنهالحجاج األقصري 
أخذني الملل من طول العبادة،  كنت جالسًا في ليلة وقد: وكيف ذلك؟ قال: قيل –في روث الحيوانات 

وبجواري مصباح، فأراد الجعران أن يصعد إلى الضوء الذي في قمة المصباح، وكلما صعد واقترب من النهاية، 
يا أبا : فقلت في نفسي .حتى وصل إلى فتيل المصباح ةمر  له مائةَ  تُ دْ دَ عَ زّلت به القدم فهبط إلى أسفله، فَـ 
ائة مرة حتى يصل إلى مراده، وأنت من أول مرة أو ثاني مرة أو ثالث مرة، الحجاج، هذا ال يسأم ويجرب م

  !!!)عز وجلّ تكسل عن طاعة اهللا وعن طريق اهللا 

 ِصـْدُق اِإلرَاَدة
 ،فيختار عمالً  ،بعمله عز وجلّ فيعتقد أنه سيصل إلى اهللا ، وهذه العقبة هي التي تنال كثيرًا من المريدين

فيقول هذه  ،ظللت سنة أو أكثر ولم أر شيئاً : فيقول في نفسه ،سنة أو أكثر فال يرى شيئاً ويقوم  ،مثل قيام الليل
 ىفال ير  .أو ثالثة، فيقرأه لمدة سنتين ،أو يفتح اهللا عليه بتالوة القرآن .ويكسل فينام ،الطريقة ليس فيها نفع

 ال يكل ، وال ينام ل قلبه ال يكِ  ،الب اهللالكن ط .عن هذه العبادة ل كِ يَ وَ  ،هذا باب مسدود :فيقول في نفسه ،شيئاً 
 وجلّ العباد  من عناد الجهاد في سبيل القرب من رب عز .  

 ،يبذل كل المساعي وال يسأم ؛إذا كان المرء الذي يريد تحقيق مصلحة دنيوية ويحرص على تحقيقها
فما بالك بطالب   إلى مراده حتى يصل ،ويسلك هذه الطريقة وغيرها ،نوعشري ،وعشرة ،واثنين ،ويردوه مرة

  !!؟عز وجلّ القرب من اهللا 
 اهَ أيـ  اـــنَ بُـ لُ طْ يَ  نْ مَ لِ  الٍ ــــــــــــــــا غَ نَ رُ هْ مَ     انَ نَـ سْ ى حُ نَ عْ مَ  بُ الِ الط  
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  ٤نَ سَ الوَ  مَ عْ طَ  وقُ ذُ ال تَ  ونٌ يُ عُ وَ     اـــنَ ي عَ فِ  ادٌ ؤَ فُـ ى وَ نَ ضْ مُ  نٌ دَ بَ 
رضي إنه كما قال اإلمام أبو العزائم !! ؟رجع نْ لماذا رجع مَ  إذن ،ّل وال يملّ ال يك عز وجلّ فالذي يريد اهللا 

 ،يريد أن يكون عالماً  :أو محطة صغيرة من الطريق ،يعني يريد حاجة، )الطريق نْ رجع إال مِ  نْ ما رجع مَ : (اهللا عنه
فخوفًا عليه  ،تحًا في زهرة الدنيايريد ف ،فينام يريد أن يكون شيخـاً، ال يعطوه المشيخة ،ال يعطوه العلم فينام

  . فينام ولم يدرك هذا األمر ،منعوه
وجمع  ،عرضت عليه المراتب في رحلة اإلسراء صلى اهللا عليه وسلمانظر إلى رسول اهللا  ؛لكن الذي يريد اهللا

ر جميع وكشف له عن عوالم الجنات، وكاشفه اهللا بأنوا ،وعرج به سماًء تلو سماء ،اهللا له الرسل واألنبياء
 لم يمل إلى هذه الناحية .]النجم١٧[ ﴾َما زَاَغ اْلَبَصُر َوَما َطَغى﴿ :فمدحه وقال في شأنه ،فلم يلتفت ،الكائنات

  :ويعبر عن هذه الحقيقة الرجل الصالح فيقول ،عينيه مواله بَ صْ بل جعل نُ  ،وال إلى تلك
  أنتم حديثي وشغلي    يـأنتم فروضي ونفل
  يـــــــــل صَ ا وقفت أُ إذ    يـيا قبلتي في صالت

  يـه وجهت كلــــــــــإلي    يـجمالكم نصب عين
 َأْحــَواُل َأْهــِل اْلَكَمـــال

ألن من طلب الحسناء لم  ،وال يعتريه ضجر وال سأم ،وال يمل  ال يكل  أو طالب اهللا؛ ،فالذي يريد اهللا
لكن ال ينال ذلك إال  ،البد وأن يعطيه اهللا مناه ،زمادة والحواستعان عليه باإلر  ،ومن صدق في العزم ،رُ هْ المَ  هِ لِ غْ يُـ 

 نْ ص مِ إذا تخل  ه وهواهحظ.   
فإنك ال تعطي ، عز وجلّ من حضرة القدوس  مخوفًا عليه ؛ال يعطي مواهبه العليا ألهل النفوس عز وجلّ فاهللا 

وسعى جاداً  ،إنما تعطيها لمن أدرك قيمتها ،اأو يضيعه ،ألنه سينفقها يميناً وشماالً  ،جوهرة لطفل ال يدري قيمتها
وال  فال يظهرها ،كان أحرص الناس عليها ،عطيتها له بعد طول العناء والتعبحتى إذا أ ،في الحصول عليها

    يكشفها
مراده  كان على  نْ مَ لِ  ه إال بسر  يحيب وال ،أنه لن يكشف أمره وتأكد وتيقن ،يرًا لديهثإال لمن كان عزيزًا عليه أو أ

وظل يمحو ما  ،فإذا صدق السالك في جهاد نفسه، خواني على هذا المنوالإيا  عز وجلّ فطريق اهللا  .ووفق أمره
  :وأرضاه رضي اهللا عنه وجعل غايته كما قال اإلمام أبو العزائم ،بقلبه من الحظوظ واألهواء والشهوات

  ابعين الروح ال يبدو خفيّ     وغاية بغيتي يبدو حبيبي
بعد ذلك يعينه  ،وقابلته العوائق فلم تثنه عن عزمه ،فإذا صدق في طلبه ،عز وجلّ بغيته هو وجه اهللا  غاية

على  أو في منامه في يقظته - تأتيه أرواح المالئكة وأرواح األنبياء والمرسلين ،اهللا بكل الحقائق العالية والدانية
ويـُْفَتح له  .عز وجلّ في طريق اهللا  وال يضل   يزل حتى ال ،وترشده وتنصحه ،ههـمه وتوج تعل  - حسب حالته

وتنبهه الحقائق إلى الدقائق التي تنتاب السالك في  الملكوت أبواب القرب من حضرة الحي الذي ال يموت،
                                                 

  .أول النوم أو النعاس: الوسن ٤
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أقدام  لتثنيه عن عزماته، وتزيل عنه ران غفالته، حتى ال يزّل في مزالق األقدام التي تنزلق إليها عز وجلّ  طريق اهللا
   .عز وجلّ بالحقائق العالية التي تأخذ بأيديهم إلى اهللا عز وجل كثير من العارفين الذين لم يؤيدهم اهللا 

السالك كلما هم أن يقف عند مقام من ( :رضي اهللا عنهوفي ذلك يقول ابن عطاء اهللا السكندري 
ال تغتر بنا، وال تنخدع بالزينة . )مطلوب أمامكال تقف، إنما نحن فتنة؛ وال: المقامات، نادته هواتف الحقائق

  .عز وجلّ التي علينا، واجعل نصب عينيك وجه مكون األكوان 
  

 َأْطَواُر اْلُمَجاَهَدِة َوأَْلَواُن اْلُمَشاَهَدة
ال تلوح وال تظهر للسالكين إال بعد طهارة  ،أعالم اليقين ودالئل الصدق والتمكين :خوانيإإذن يا 

كما رأينا في حادث   -ينقسم عز وجلّ  فإن الطريق إلى اهللا؛ وهذا دور السالك .عز وجلّ  ة القلوب هللاصفي وت ،النفوس
 ،وهي كدح اإلنسان وجهاده في عالم األبدان :مرحلة أولى في األكوان :إلى ثالث مراحل  –اإلسراء والمعراج 

 ،يجاهد نفسه الجمادية ،يجاهد نفسه النباتية ،يسيةيجاهد نفسه اإلبل ،يجاهد نفسه األمارة حتى تنتقل إلى لوامة
ال  ،يرى حقائق األشياء. عز وجلّ  الحت له في أفق قلبه أنوار حضرة القدوس ،حتى إذا خلص من عالم النفوس

 ألن اهللا هو قصده ووجهته ،بزخارف الدنيا وزينتها وإن توالت عليه يغتر .   
وتارة في  ،وتارة بالهواتف ،تارة بالمنامات – يعون لصدق يقينهفال يستط - ربما تحاول الشياطين إغراؤه

ولوامع أنوار  ،تقع عين قلبه على أنوار الصالحين حتى – وفي ِسَيِر العارفين كثير من مثل ذلك -عالم اليقظة 
إنما هذا لعطاٍء فإن العبد إن رأى رجًال صالحًا في المنام ف ،عز وجلّ  فيكرموه بما وهبهم اهللا ،األنبياء والمرسلين

وال تزال العطاءات تتوالى عليه من الصالحين حتى يكرم  ،عليه على يد هذا الرجل الصالح عز وجلّ  يتفضل اهللا به
  .بالهبات من األنبياء والمرسلين

 عز وجلّ  فيتواله اهللا ،ذلك تجتذبه يد القدرة فتأخذه من نفسه إلى عالم اللطف والكرم اإللهيثم بعد 
عز  وروحه تتقلب بن يدي مقلب القلوب ،ويصير في الدنيا بجسمه ،ويحفظه بحفظه وكالءته وصيانته ،بعنايته

في هذا المقام آونة عالم  عز وجلّ  بل قد يعطيه اهللا ،ويعرض له في هذا المجال أنوار عالم الملكوت ،وجلّ 
هل هو صادق  أيضًا ليمتحنه ،األقداروأحيانًا يطلعه على لوح  ،وأحيانًا يجلسه على أرائك التشريف ،التصريف

  .عز وجلّ  وهو توجهه بالكلية إلى وجه اهللا ،علوية ستحجبه عن مقصده األسمىأم أن تلك العوالم ال في إرادته هللا؟
عز  ه اهللاص اخت، أو السفلية يله بالكلية إلى العوالم العلويةوعدم م ،منه صدق إرادته عز وجلّ  فإذا رأى اهللا

عن أمثاله في كتابه  عز وجلّ  ن عبدًا يقول اهللاو كيف ،عليه بكل جماالته وكماالته عز وجلّ  بل اهللاأقو  ،نسهبأ وجلّ 
  .]األنعام١٢٢[ ﴾َوَجَعْلَنا َلُه نُورًا َيْمِشي ِبِه ِفي الناسِ ﴿ :سبحانه

يء إال إلى ش فإذا كنت ال أنظر، إلى لحظة صدق مع أنفسنا -يا إخواني - فنحن نحتاج في هذه األيام
 ،عز وجلّ والجماالت من اهللا  فأنا أطلب الكماالت ،والعظات داياتـواله من العبر وأرى ما في باطن هذا الشيء

إال إذا ُكشفت  ،والجهاد ليس له نهاية .أواصل الجهاد ،وإذا كنت ما زلت في طور لم أصل فيه إلى هذا المقام
  .للبصائر عز وجلّ الستائر عن نور اهللا 

 ِهَمـُم اْلَعـــــارِِفين
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 عز وجلّ أو يتمتع بما أباحه اهللا !! ؟كيف ينام ،ولم يُمّتع بحقائق األنوار ،من لم تُرفع له الحجب واألستار
 ،ليس مقصدنا الجنات !!وليس دار السالم! !وأنتم يا إخواني مقصدكم السالم !!!؟في الدنيا من المتع لألنام

   .المنزه عن الحيطات وجلّ عز ولكن مقصدنا وجه اهللا 
إنما الذي ف .وال نلتمس ألنفسنا العذر في تركه طرفة عين ،وهو قصدنا ،وهذا الجهاد يا إخواني هو همنا

سوف أصنع كذا إذا اطمئننت على  ،سوف أعمل كذا في المستقبل ،والتماس األعذار ،يؤخرنا هو التسويف
هذا  ؛سوف أصنع كذا إذا انتهيت من السعي والكد في الدنيا ،أو إذا اطمئننت على مستقبل أوالدي ،مستقبلي

إما النصر وإما ؛ ومتى أعلن الجهاد ،فإن المؤمن يعلن الجهاد، التسويف هو الذي ال يرضى عنه العارفون
  .الشهادة

وإما الشهادة بأن يشهد مع أهل  ،وفي ذلك األنس بمعية المليك القدوس ،إما النصر على النفوس
يُقوَن َوالشَهَداء﴿ :عز وجلّ سر قول اهللا  ،ادةالحسنى والزي دِه َوُرُسِلِه ُأْولَِئَك ُهُم الصِذيَن آَمُنوا بِاللالحديد١٩[ ﴾َوال[. 

ْصحاُب ألى ِإن َأْكثـََر ُشَهَداِء أُمتِ { :صلى اهللا عليه وسلموالشهادة في هذا المقام هي مقام يقول فيه المصطفى 
َشِهَد الّلُه َأنُه َال ِإلَـَه ِإال  ﴿ :، قال تعالىألنها مقام شهادة عال .٥}قَِتْيٍل بـَْيَن الصفْيِن اهللا َأْعَلُم بِِنيِتهِ  ُرب و  ،الُفُرشِ 

  .]رانآل عم١٨[ ﴾ُهَو َواْلَمالَِئَكُة َوُأْوُلوْا اْلِعْلِم َقآئَِماً بِاْلِقْسِط الَ ِإلَـَه ِإال ُهَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيمُ 
وال بالنفس  ،بالدنيا وأهوائها -وال يشغلنا  ،أن يوفقنا للجهاد األعظم في ذات اهللا عز وجلّ نسأل اهللا 

وننزل في  ،حتى ننال المنى ،عن الجهاد في ذات اهللا طرفة عين وال أقل - وال بفتن الدنيا وإغراءاتها ،وحظوظها
 ،والتمتع بهذا الجمال األزليّ  ،اهللا عليهم بشهود الوجه العليّ مع الذين أنعم  ،ة نبيناونكون في معي  ،روض الهنا

  .أين كانوا وكيف كانوا ،نحن وإخواننا وأبنائنا
  لمـوصلى اهللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وس

  وبارك اهللا فيكم أجمعين
*************  
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