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  ٖٕٗٔصفر  ٕٚموافق  ٕٕٓٓ/٘/9 الخميس ــالمعادى 
 نحن قوٌم بحّبو قد ُشغلنا         فبلغنا مراتب اإلعتذاَر                                                        

 بسم اهلل الرحمن الرحيم                                                                                         
ُشغلوا قوٌم إختارىم اهلل عّز وجّل لخدمتو ، وقوٌم بّلغهم بطاعتو جّنتو .. وبين ىؤالء وىؤالء بوٌن بعيٌد .. قوٌم ُشغلوا بدنياىم ، وقوٌم 

 .عّز وجلّ .. وقوٌم ُشغلوا بموالىم بأخراىم 
قوٌم قصُدىم روضات جّناٍت ، خدمتهم وطاعتهم رغبًة فى دخول الجّنة ، وإن علت الرغبة يرغبون فى درجٍة عالية فى الجّنة .. 

ويُطّرزه بطراز أوليائو ،  على عبده فيجعلو من أصفيائو ، عّز وجلّ لكن أىل الُقرب يرغبون فى المّنة .. أعظم مّنة وأكمل نعمة أن يُمّن اهلل 
 .  عّز وجلّ هؤالء ىم أىل المنزلة الُعليا عند اهلل فويُتّوجو بتاج نوره وبهائو .. 
 أىل الوفا قصُدىم روضات جّناِت     أىل الصفا قصُدىم مجَلى الكماالٍت                                       

بتهم لأن يقوموا بما طا: فالذين قصُدىم الجّنة ، يحاولون اإلمام أبو العزائم بّين ووّضح لنا فيو سبيل الفريقين ، وطريق الجماعتين 
اهلل مع الوفاء ،  لكن الذي يريد ، عّز وجلّ التى نهاىم عنها اهلل ، فيفعلوا األوامر ، وينتهوا عن النواىى والمعاصى  عّز وجلّ بو شريعة اهلل 

: ) إّن اهلل ال ينظر إلى صوركم وال إلى أموالكم ، وإنّما  عّز وجلّ يحرص كل الحرص على النقاء والصفاء للقلب والذى ىو محّل نظر اهلل 
 ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ( .. فأىم ما يحرص عليو ىو الصفاء .

صلى ول أن ُيصلّى الفرائض فى أّول الوقت لينال درجة الرضوان ، لقولو ا، ويحالطاعات التى كّلفو اهلل بها بفطالب الجّنة يعمل 
 .. وىكذا فى كل طاعة(  عّز وجلّ ، وأوسط الوقت رحمة اهلل ، وآخرالوقت مغفرة اهلل  عّز وجلّ أول الوقت رضوان اهلل : ) اهلل عليو وسلّم 

 الشريعة أفعال حبيب اهلل ومصطفاه .وفى كل عبادة ، ويجعل حركاتو وسكناتو فى الصالة كما وصفت 
ولكن يطلب قبلها وأول ما يحرص عليو ىو حضور قلبو مع مواله ،  ،يطلب ىذه األشياء  ،اهلل طالب اهلل والمحبوب لحضرة 

يريد ّفى ، وىى الدرجة العالية .. الُحّضور للذى و فُيصّلى حاضرًا ، أى ليس بينو وبين مواله رين وال أين وال حجاب ، ثّم بعد ذلك يُ 
 :الحّضور بعد ما يُّجهز القلب ، ويمأله بالصفاء والنور ليدُخل على حضرة العزيز الغفور ، ويكون 

يِقيَن َوالشَُّهَداِء َوالصَّاِلِحينَ  ﴿ ( ليكون فى الّصف األول من أىل 9ٙالنساء : )  ﴾ َمَع الَِّذيَن أَنـَْعَم اهلل َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِّيَن َوالصِّدِّ
وفى الّصف الكامل من جميع المشاغل الكونّية ، واإلقبال بالكلّية على  فى الّصف األول ،..  اجهة حضرة الذاتالمواجهات ، وفى مو 

، ول ( ُيصّلون على أىل الّصف األ) إّن اهلل ومالئكتو  :صلى اهلل عليو وسلّم الحضرة اإللهّية ، ولذلك لما سمعوا حديث الحبيب األعظم 
صلى اهلل عليو على مكان فى الّصف األول ، ورُبما يتشاجروا على المكان فى المسجد ، والرسول  صَ طاّلب الجّنة كل واحٍد منهم حرِ 

 الّصف األول يعنى :  المطلوب نهى عن أن يّتخذ المرء مكاناً فى المسجد يُخصص لو .. وسلّم 
ظُر إلى الّصف األعوج ( فطالب الجّنة قالوا نالُمواجهة ، أما سمعت قول الحبيب يقول : ) إن اهلل ال يأن الصف األول فى 

األكتاف فى األكتاف ، واألقدام بجوار األقدام .. وساووا الّصف ، أى أنو ينادى على مملكتو : } إيّاكم والشرود عن اهلل ، أى إجعلوا 
فى الصفاء والنقاء لينالوا الجمال  يكون الّصف أعوج ، أّى يكون صّفاً ف . الُكّل صّف واحٌد سرٌد {النفس .جميع الجوارح والعقل والروح و 

تو إاّل إذا تّفضل اَجّل فال يُرى إاّل لذاتو ، وال يراه أحٌد من كائن عّز وجلّ مع تنزيهو عن المكان ، بل إنو  عّز وجلّ والبهاء فى اللقاء مع اهلل 
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 :  عّز وجلّ بمنن من عنده عليو ببعض ىبات ذاتو ، و 
                        إذا تجلّى حبيبى بأى عيٍن أراه     بعينو ال بعينى فال يراه سواه                         

ربّو ؟ فقال رضى اهلل عنو } مات ُمحمدرُسول اهلل صلى اهلل عليو وسلّم سألوا اإلمام مالك رضى اهلل عنو : كيف رأى رسول اهلل 
تطّلع تنهم دائمًا و أىل النقاء والصفاء عي { ..بربّو ، فرأى ما فيو من اهلل حضرة اهلل فى غيبة محمد رسول اهلل  حّسو ونفسو ، وبقى عن

يريدون سْمت الجامع وجمالو الباىر وكمالو الظاىر ، ويريدون ىذه الحضرة التى تنّزىت عن التنزيو وعن  عّز وجلّ للجمع على الجامع 
 يريدون نظرة إلى ىذه الحضرة .. يقول اإلمام الحاّلج رضى اهلل عنو : التشبيو ، 

        فنظرٌة منك يا سؤلى ويا أملى     أشهى علّى من الُدنيا وما فيها                         
 اإللهّية وىى ألىل الخُصوصّية ،ن الذى يريد اهلل ويريد أن يحظى بالعطاء الذاتّى والمن اتهم عالية وغالية ،عبادتهم عالية ألن نظر 

 ماً تتلقاىا القلوب بعد محو الُعيوب وإن ، وال تُلقى باليد عّز وجلّ فال تُمنح وال تُفاض إالّ على من صّفى نفسو وقلبو لحضرة الكريم الجواد 
من ِرّق الشهوات ، ورّق  فيراىا بعين البصيرة ، بعد أن تطهر ،رؤية الصالحة لطاءات ىى اعوأّول ىذه المنن ، وأصغر ىذه ال 

) كلما أذنب العبد ذنبًا ، كان نُكتًة  :صلى اهلل عليو وسلّم رة غير ُمنيرة ، قال فى ذلك حبيبى تجعل السريوالتى األىواء ، ورياح الهوى .. 
 : عّز وجلّ فذاك ىو الّران ) الغطاء ( .. ثم تلى قول اهلل  ،فإذا توالت الذنوب  ،سوداء على قلبو 

يكسبون من اإلثم والعيوب والملذات والذنوب الدانيات ، فى ىذه .. ( َٗٔكال َبْل رَاَن َعَلى قـُُلوِبِهْم َما َكانُوا َيْكِسُبوَن ) ﴿
.. كيف يشاىدوا وىم فى الحجاب ال يروا إاّل من عالم الُتراب ،  (٘ٔالمطففين : ) ﴾َكال ِإنَـُّهْم َعْن رَبِِّهْم يـَْوَمِئٍذ َلَمْحُجوبُوَن  .. الحالة 

ال يستطيع أحدىم أن يرى عالم النور ، وال عالم الصفاء وال عالم البهاء ، والشهوات قّيدتهم واألىواء أعمتهم .. فالذى يُقّيد الروح 
فعندما ينام .. ُتسافر الروح على حسب  ،من ُحظُوىا  فـُُتوح .. إذا فّك اإلنسان عقال الروح فمنع نفسو عن شهواتهالو ويجعلو ليس 

من عالم الجمال والنور والبهاء ، إذا كان صفاؤه ونقاؤه على الحياة الكونّية فيحظى بمنح روحّية فى  فتصل إلى محطّةٍ  ،الصفاء والنقاء 
إذا قوى الصفاء وزاد النقاء يطير فأماكن الصالحين ..  بيت المقدس ، يسافر إلىل.. يسافر للكعبة أو للمدينة الُمنّورة أو الحياة الكونّية 

يحادثهم ويتعلّم منهم طرائف الحكمة  .. أصنافهم ..رى فى عوالم المنام المالئكة الكرام .. أنواعهم فيإلى عالم الملكوت الرافع ، 
 وغرائب العلم ، ومعو ُعلوٌم ال يطالعها أحٌد فى كتاب ، ألنو تعلمها من المالئكة الكرام ، ألنهم صفوة األطهار بعد الُرسل والمقربين

 أو عوالم الكماالت الالىوتّية  ديّة ،األبرار ، أو يذىب إلى عالم الجنان أو إلى العرش ، أو عوالم الصفات اإللهّية او عوالم الحضرة األبو 
 اإلمام أبوالعزائم عندما رأى ىذه العوالم قال : 

 أطيٌن أنا ويحى وأين ىو الطين      أنوٌر أنا ويحى وىا أنا تعييُن                                 
ء دأول شيٍء .. أول بىو ظم شيئا ، بل بحضرة الُمنعم الفّتاح ، وليس أع انا أعاين اآلن ، أول منحة يمنحها الفتاح لمن تعّلق

 وىى جزٌء من سٍت وأربعين جزءاً من النُّبوة ، اإلمام أبو العزائم رضى اهلل عنو وأرضاه يقول :  ،الوحى الرؤيا الصالحة 
 } مايراه المؤمن مناماً ، يراه الولى يقظًة .. 

 يراه النبّى يقظًة ..  {، يراه الوارث يقظًة .. وما يراه الوارث مناماً ، ومايراه الولّى مناماً 
ام المرء تنسلخ تتمّرن فى عالم الطُهر والنقاء ، كيف تنسلخ من الهيكل وفيو الحياة .. فعندما ينألّن الروح من ِشّدة الصفاء  
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ريف ، كيف تنسلخ الروح من لتعالشريف ، إذا أرادوا لو ا عريف فى حضرة النبىتوتسرح الروح ويتمّرن فى حضرة ال الروح من الهيكل ،
الهيكل فيرى فى اليقظة مايراه غيره فى المنام ، ومطلوب تطبيق عملى فى مدرسة الُمصطفى عليو أفضل الصالة وأّتم السالم .. تنسلخ 

 الروح كما يقول الحق تبارك وتعالى :
فالليل ىو الجسم ، والنهار ىو الروح ، فما يراه المؤمن  (ٖٚيس : ) ﴾نـََّهاَر فَِإَذا ُىْم ُمْظِلُموَن َوَآيٌَة َلُهُم اللَّْيُل َنْسَلُخ ِمْنُو ال ﴿ 

من الحق ، كلنا نريد رؤية صالحة .. إجعل الطاعة .. أول مّنة ( ٗٙٔالصافات : ) ﴾َوَما ِمنَّا ِإال َلُو َمَقاٌم َمْعُلوٌم  ﴿منامًا يراه الولّى يقظًة :
 بادتك هلل ، يقول اهلل عّز وجّل عّز وجّل يكشف لك ماتتحملو .. ال تجعل عبادتك من أجل رؤية أو غرض ُدنيوى ، بل إجعل عهلل ، واهلل 

 ) لو لم أخلق جّنًة او ناراً أفلم أكن أستحق العبادة لذاتى ( الذين يعبدون اهلل خوفاً من النار وطمعاً فى الجّنة .. 
 لمنن التى تأتى بعد ذلك من اهلل ، وىى اإللهام .. وىى المنن العظام : ا

َناُه رَْحَمًة ِمْن ِعْنِدنَا َوَعلَّْمَناُه ِمْن َلُدنَّا ِعْلًما  ﴿   وجد إلهام فى تأويل آيات القرآن في واإللهام أنواع ال نستطيع عّدُه :( ٘ٙالكهف : ) ﴾َآتـَيـْ
ويوجد إلهام  افع اآليات الجسمانّية ،ويوجد إلهام فى من يات القرآنّية ، وىو إلهاٌم خاص ،ويوجد إلهام فى معرفة المقاصد العلّية فى اآل

، فيعلمون  فى منافع اآليات النورانّية ، ويوجد إلهام فى إستنباط األقدار من اآليات القرآنّية ، ويوجد إلهام يُلهم اهلل عّز وجّل بو األصفياء
إلنسان ( يظهر فيها كل ) جبهة انسان أى ويكشفون بو ما يظهر على الِسميا من خفايا القلوب ، وىى شاشة اإل بو ما يدور فى النفوس ،

 وبها أسرار تكشفها قلوب األخيار :  ما أخفاه ،
( .. ويوجد إلهام فى خواّص ٖٕٚ) البقرة :  ﴾ تـَْعرِفـُُهْم ِبِسيَماُىمْ  ﴿.. (٘ٚإبراىيم : ) ﴾ِإنَّ ِفي َذِلَك اليَاٍت لِْلُمتَـَوسِِّميَن  ﴿ 
 النباتات وأصناف الحيوانات ..، ومنو إلهام المنافع ، منافع الكائنات 
منهم ، واحدًا ويوجد إلهام فى حّل الُمعضالت والتى تناسب البشر فى كل زماٍن ومكان ... سيدنا عبد اهلل بن مسعود كان  

دث ، فإّن اهلل يُقّيد فى كل زمان رجااًل يُعِلُمون أىل ذلك قول لهم : ال تقولوا : لو.. فلو حيسألوه : لو حدث كذا ماذا يكون ؟ فيفكانوا 
 الزمان بمراد الرحمن عّز وجّل .. فال تسبقوا األحداث .

 يوجد نوع من اإللهام يقرأ بو العارفون خفايا المرء من النظر إلى الُعيون : 
 : فقال ا فراسة المؤمن ، فإنو ينظر بنور اهلل ( .. سيدنا ُعثمان رأى فى العين ) إتقو 

 فراسة المؤمن .. إلهام من اهلل ألىل ىذا المقام .فهى } أما يستحى أحدكم ويدخل علىَّ وفى عينيو أثر الزنا { .. 
ت بلغاتها وإشاراتها ، ويفقهوا خطابها ، فيتكلم مع كل ويوجد إلهام يُلهم اهلل عّز وجّل بو أىل المعرفة ، فيتعلموا مخاطبة الكائنا 

 الكائنات ، ويفقهها بتعليٍم من اهلل عّز وجّل : 
 وىناك عباداً يلهمهم اهلل فيفقهوا حقائقهم :   (ٙٔالنمل : ) ﴾ُعلِّْمَنا َمْنِطَق الطَّْيِر َوأُوتِيَنا ِمْن ُكلِّ َشْيٍء  ﴿ 
ون ، وبك ُمثابون أو معاقبون ) مامن يوٍم ُتشرق شمسو إاّل والجوارح تخاطب اللسان ، فتقول لو : إّتق اهلل فينا ، فإنّا بك ُمحاسب 

والحديث اآلخر : ) أن ُتسّلم الجوارح على بعضها ، ويقولون لبعضهم : السالم عليكم ال نجتمع إاّل يوم الدين ( ... فيسمع كالم  (
( ٗٗ) اإلسراء :  ﴾ َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإال ُيَسبُِّح ِبَحْمِدِه َوَلِكْن ال تـَْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهمْ  ﴿:كالم أذنو .. وىذا اإللهام من اهلل عّز وجّل ه ، و رِ عْ شَ 

ويوجد منٌن إلهّية اعظم من ذلك ، وىى نعمة الُمكاشفة وىى أن يكشف اهلل عين البصيرة ، وعين ٌع بسيٌط من المنن اإللهامّية ، .. ىذا نو 
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 :  عّز وجلّ يكفى فيها قول اهلل  ريرة ، فيرى ما اليراه الناظرون ،الس
 ..  (ٙٗالحج : ) ﴾فَِإنَـَّها ال تـَْعَمى االْبَصاُر َوَلِكْن تـَْعَمى اْلُقُلوُب الَِّتي ِفي الصُُّدورِ  ﴿ 

ُكتبت ال تسعها قل ، وال تسعها العبارات ، ألن ما تراه عين الكشف فى لحظٍة لو  نواسعة ، ال يُحّيزىا ال فعلوم الُمكاشفة علوم
 ويقول فى ذلك اإلمام علّى كّرم اهلل وجهو : آالف الُمجّلدات ، 

فيقول :  عّز وجلّ تفسير الفاتحة { .. يشير إليها اهلل } لو فّسرت فاتحة الكتاب بما أعلم ، لوقرتم سبعين بعيرًا مما كتبتموه من  
حّصلو الباصرة فى خمسين ألف ، ال تُ أى التى ُتحّصلو عين الكشف فى سنٍة  (ٗالمعارج : ) ﴾ِفي يـَْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه َخْمِسيَن أَْلَف َسَنٍة  ﴿

يرى جميع األشياء فى جميع األنحاء فى وقٍت واحٍد ال يشغلو شأٌن عّز وجّل وىو  حّد ،سنة : ) كنت بصره الذى يُبصر بو ( فليس لها 
 .عّز وجّل عن شأٍن .. يرى باهلل وىناك فرٌق بين من يرى بنور اهلل ومن يرى باهلل 

وبعد ذلك خصوصيات أىل ىذا المقام .. المؤانسات والمالطفات والتجليات والمكافحات .. أنوارًا ال  فهذه ىى المكاشفة ،
 اإلنسان ذكرىا ، ودائماً يقول كما يقول أحد أىلها : يستطيع 

كل أو بعض ىذه المنن ال يُنال إاّل بالصفاء والنقاء والبهاء  {، فُظن خيرًا وال تسأل عن الخبر  كرهذ } فكان ما كان مما لست أّ 
 ..هلل عّز وجّل 

ألن اهلل عّز وجّل ال يتّنزل  بالغطا فقد ُحرِم العطا { لُخطى فهو محجوٌب بالغطا ، ومن كان محجوباً } فمن ظّن أنو يصل إليو با
بمننو وفضلو إاّل فى قلوب المخلصين من عباده ، وإسمع إلى حديث الحبيب األعظم صلى اهلل علبيو وسلّم وىو يسوق لنا ىذه الُبشرى 

ألنهم صّفوا قلوبهم هلل عّز ، يعيشون فى عافية ، ويموتون فى عافية ، ويُبعثون يوم القيامة فى عافية ( ربهم بفيقول : ) طوبى للمخلصين 
 وجّل .

  بالتحلية والتجلية .. فى التصفية والتخلية ليكرمهم اهلل.. ؟ يجاىدون أىل ىذه المقامات فى أى شيء  إذاً 
 .ولياء وأن يجعلنا من خالص عباده األ يمنحنا النور والبهاء ،نسأل اهلل عّز وجّل أن يرزقنا الصفاء والنقاء ، وأن 

 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آللو وصحبو وسلّم .                                     
  ؟واألكل والشرب  بعضنا يقول كيف نصل إلى الصفاء ، ونترك األوالدال : سؤ 

ال .. ربنا سبحانو وتعالى يريدك أن يكون ىو سبحانو وتعالى على بالك .. المؤمن الذى يريد ىذا المقام ال بد ان يكون اهلل على 
 بالو .. 

فى البداية أستحضر الصالحين على بالى لكى أصل بهم إلى الحبيب األعظم صلى اهلل عليو وسلّم وىو صلى اهلل عليو وسلّم ف
)  ﴾ ال تـُْلِهيِهْم ِتَجارٌَة َوال بـَْيٌع َعْن ِذْكِر اهلل ﴿هلل .. إذا كنت فى العمل .. فى األكل .. فى الشرب .. فى الشارع :يوصلنى إلى حضرة ا

 ( .. الرجل الصالح يقول : ٖٚالنور : 
ــواهلل ما طلعت شمٌس وال غربت     إالّ وحبك مقرون بأنفاس                                 ى ــ
ــوال جلس                            ــ ــ ــ  ى ــإالّ وأنت حديثى بين ُجاّلس ت إلى قوٍم أحّدثهم    ـ



5 

 التصفية والتخلية والتحلية                               فوزى محمد أبو زيد                                               

ــوما ش                            ــــ ــ ــرأيت خي     إالّ ربت الماء من ظمٍأ ــ  االً منك فى الكاس ـ
رجال ال الهؤالء .. فكل .. فكيف تنال فضلو وكرمو وعطاءه ئة منها فى المشا اعين فى المسأنت تذكر اهلل عند الصالة فقط ، وت

 عّز وجّل .. وأضرب مثاًل م .. يكون لهيباً ، ألنهم يريدون اهلل كأنو جهنّ ،  يغيب اهلل عنهم نفساً .. النفس الذى يشعر أنو بعيٌد عن اهلل فيو 
 .. يكون دائم التفكر فيها ، وىكذا .. ولكن :عندما يحّب ولٌد من أوالدنا أخرى ، وتملك عليو مشاعره .. ماذا يحدث ؟ 

 ( .. ٘ٙٔ) البقرة :  ﴾ َوالَِّذيَن َآَمُنوا َأَشدُّ ُحبِّا هلل ﴿
  عليو كل شيٍء ، يتحّدث عن اهلل ، وكل ماينام يكون مع اهلل : اهلل المؤمن الذى ملك ف
 ( . 9ٔٔ) البقرة :  ﴾ يَْذُكُروَن اهلل ِقَياًما َوقـُُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبِهمْ  ﴿ 

فهذا حال الصالحين حتى أن الواحد منهم عندما ينام على ذكر ، ويقوم من النوم يسمع قلبو شغّال فى الذكر ، والذين من حولو 
 يسمعوه وىو يذكر اهلل .

 ائٌم يقول : اهلل اهلل اهلل .. اإلمام أبو العزائم رضى اهلل عنو وأرضاه ، كان من ىؤالء الرجال القالئل ، فقد كانوا يسمعوا قلبو وىو ن
 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلّم                               

                   

 


