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  درجات الفتح النوراين
  ما درجات الفتح النوراين؟: سؤال

------------------ ----  

أن أX أريد : أحد الصاحلني وقال له رجل ، سأل!!؟أن يُعدّ  ستطيعيالذي من 
ع أن يفمن يستط !!بينك وبينه عشرة آالف مقام: أصل إىل مقام اإلحسان، فقال له

  !هم أو يوصَّفهم؟هم أو حيدَّ يعدَّ 

أX أسافر إىل أسوان ألتعرَّف على : أحدهم مثالً  يقولُنسلِّم، اذا نفعل؟ م لكن
ة نَ حتاج إىل سَ هذا سي، وغريها، وهذا النجع وغريههذه البلدة اليت يف طريقي،  البالد
أX : وأقول له ،وُأسلِّم نفسي لسائق القطار ،صل، فماذا أفعل؟ أحجز يف القطاريال  وقد

: ال أنظر إىل هذه احملطة وال إىل تلك احملطة، فيقول يلأريد أن أصل إىل أسوان، و 
  .ساعات أجد نفسي يف أسوانهذه ال، وبعد حمدودة ستصلها بعد ساعات

  تُفز بشراب الراح عند وروده  فسلم ألهل احلال روحك واعتقد
ندي وأين تذهب؟ والعقل لو وقف ع ؟ستمشي كم حمطة: لكن العقل يقول يل

ي، وهذه األشياء ال  ألن كل شيء سيكون حجر العثرة يل، يريد أن يزنه مبيزان حسِّ
ح أن أزن الذهب مبيزان قباين؟ ال، فالعقل يزن ! أو حىت مبيزان كفَّات؟ !ُتوزن، فهل يصِّ

يَنَقِلْب ( :سيحتار !؟ما للعقل وما لهاحملسوسات وامللموسات، لكن عامل غري املرئيات 
ليست قدراته، العقل، أل�ا ا هو نوالبصر ه .)امللك٤( )ريٌ ِإلَْيَك اْلَبَصُر َخاِسًأ َوُهَو َحسِ 
  .ولكنها حتتاج العقل النوراين

واخلروج من عامل املباين إىل عامل  ،والعقل النوراين �يت بعد التسليم للفرد الر6ين
بداخلك،  -املعاين، وكل هذا فيك، ففيك عامل املباين ويف نفس الوقت فيك عامل املعاين 
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اتح بكل هذه فَ  تراه، إذا ُكشف لك ما فيك من معاين خالقك و6ريك ستُـ أين هو؟ ال
له يف نـََفس األمور وتكاشف �ا، وهي علوم ما حتَُ  له احلواس كالعني منها صِّ قدر ما حتصِّ

  !!.واألذن والعقل يف مخسني ألف سنة

تستطيع لقٍت كم من الو  ،ولذلك العقل ال يدرك هذه األشياء، عشرة آالف مقام
غيوب ال تلوح حملجوب، إ�ا  ة، كيف؟لهم يف ِسنَ صِّ يف حلظة الوصل حتَُ لكن  !صيلهم؟حت

  :عيوب وال ملن على قلبه

  يشاهد الغيب مسروداً ��تٍ   إذا صفا القلب من وهٍم وشبهاتٍ 
َكالَّ ِإنَّ ِكَتاَب ( ،)التكاثر٦، ٥( )لَتَـَرُونَّ اجلَِْحيمَ . َكالَّ َلْو تـَْعَلُموَن ِعْلَم اْلَيِقنيِ (

هل يقرأه؟  ،)املطففني٢٠: ١٨) (ِكَتاٌب مَّْرُقومٌ . َوَما َأْدرَاَك َما ِعلِّيُّونَ . اْألَبـَْراِر َلِفي ِعلِّيِّنيَ 
ه ملن؟  نيقولو  ،)الطففني٢١) (َيْشَهُدُه اْلُمَقرَّبُونَ : (أحٌد أن يقرأه ألنه مشهودال يستطيع 

من الذي يستطيع  ،))أجد هلا محلة ومجَّة ل علوماً هاهنا ل إن((: كما قال سيدX علي
َوَال ( -  فيهيتم الو ملاذا؟ للعل -) َوَيِضيُق َصْدِري( :وكما قال سيدX موسى ،!!محلها؟

لن يصدقوا هذا الكالم ولن يتحملوه، وسيدX علي م أل�) الشعراء١٣) (يَنطَِلُق ِلَساِين 
  :قال ذلك رِضي هللا عنهزين العابدين 

  لقيل يل أنت ممن يعبد الوثنَ   بَّ جوهر علم لو أبوح به� رُ 
  يرون أقبح ما �تونه حسناً   والستحَّل رجاٌل مسلمون دمي

وكل  ،ا، فالكفر يعين الغطاءو�عرفيإنه رجٌل كافر، ألن هذه أشياء ال : يقولونس
 والعقل أل�ا ال تظهر للعقل، ،ُتكِّفر صاحبها -إذا ُكشفت  -طي عن العقل غَ شيء تُـ 

  .شيئاً حمسوساً ملموساً  يريد

هناك من يقطعها يف سنني، ، وX فيهامها وهم يـَُرقلِّ سَ قامات القرب هذه حنن نُ فم
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، عزَّ وجلَّ وهناك من يقطعها يف حلظات، أل�ا كلها هبات وتفضالت وعطاءات من هللا 
عليه،  وأحافظ ى هذا اجلهادوأمشي عليف البدا�ت فأجاهد نفسي، أX فقط أجتهد 

َذِلَك َفْضُل ا¦َِّ يـُْؤتِيِه َمن َيَشاء َوا¦َُّ ُذو اْلَفْضِل ( :إن شاء هللا والباقي يكون سهالً 
  .ختصاصافهو ) البقرة١٠٥) (َتصُّ ِبَرْمحَِتِه َمن َيَشاءخيَْ () احلديد٢١) (اْلَعِظيمِ 

  وصلى هللا على سيدX دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّم

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

  


