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  َبَصاِئُر ِفي آيَاِت اِإلْسَراِء َواْلِمْعَراج
 :شأنه اآلداب التي يُنزل الطالب بها في مقام اإلسراء الروحاني فقال عز  عز وجل ن اهللا بي  ؛في آية اإلسراء

ى الِذي بَارَْكَنا َحْوَلُه لُِنرِيَُه ِمْن آيَاتَِنا ِإنُه ُهَو ُسْبَحاَن الِذي َأْسَرى بَِعْبِدِه لَْيًال مَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اَألْقصَ ﴿
  .]اإلسراء١[ ﴾السِميُع الَبِصيرُ 

  رُتْـبَـُة اْلَعْبِديــة
باختصار  -والعبد  ،عز وجل أن يتحقق المرء برتبة العبودية هللا  أول الزم لرتبة اإلسراء: ﴾َأْسَرى بَِعْبِدهِ ﴿

لكن المهم أنه كيف يعيش  ،ألن المقال سهل ،وقاالً  وفعالً  حاالً  ؛يداه ملك لسيده وموالهوما ملكت  هو - شديد
  .عز وجل ويكون عبداً هللا  ؟هذا المقام

 ألنه يعلم أن اهللا معه أينما حل  ،أو مصاب به كربٌ  م ـلَ إذا أَ  وال ييأس ،وال يجزع ،ال يهلع؟ ما معنى عبد
ليرى صدق إيمانهم في يختبر بها الناس  ألنها فتن ؛اهللا عليه شيئًا من متع الحياة وال يفرح إذا أفاء ،ارسوأينما 

َنةً ﴿ :هذه الحياة ُلوُكم بِالشر َواْلَخْيِر ِفتـْ ال يفرح إّال بما يوفقه له مواله من العمل  ؟بما يفرح .]األنبياء٣٥[ ﴾َونـَبـْ
ُقْل ِبَفْضِل الّلِه َوِبَرْحَمِتِه فَِبَذِلَك ﴿ :امه في هذا العملفأق هبل يفرح باهللا ألنه أحب  ؛وال يفرح بالعمل ،الصالح

ٌر مما َيْجَمُعونَ  حتى  ،أو من الصالحات واألعمال الفاضلة ،إن كان من الدنيا وزينتها، ]يونس٥٨[ ﴾فـَْليَـْفَرُحوْا ُهَو َخيـْ
  .باهللا ؟ولكن تفرح بمن ،هذه ال تفرح بها

  ِصَفـاُت  اْلَعْبـد
حتى يدخل على  ،صلى اهللا عليه وسلمصفات رسول اهللا  ؟وما الصفات التي يصير بها اإلنسان عبداً  ؟من العبد

  : كما قال بعض الصالحين - حضرة اهللا

  يوم الزيارة بالثوب الذي خلع    هبِ  يبَ بِ ى الحَ قَ لْ َأْولى المالبس أن تَـ 

 ل س بالحاجة الماسة الشديدة في كُ واإلحسا ،والمسكنة بين يديه ،إليه الذل  ،إياه كالثوب الذي أعطا
   .لخيراته وبركاته ونعمائه نـََفسٍ 

وفي يوم أمطرت  ،ألوان النعيم في الدنيا والنعم عندما أعطاه اهللا من كل  عليه السالمانظر إلى سيدنا أيوب 
َنَما أيوُب يـَْغَتِسُل ُعْريَاناً، { :الحديث الشريف ، ففيالسماء جرادًا ذهباً  َفَجَعَل أيوُب  ؛عليِه َجَراٌد ِمْن َذَهبٍ  َخر  بـَيـْ

   .١}ولكْن ال ِغَنى بي َعْن بـَرََكِتكَ ! بلى يا َربّ : قال َألْم أُكْن أْغِنيَك َعما تـََرى؟، !يا أيوبُ  :فـََناداُه رَبهُ  ؛َيْحِثي في ثوبِهِ 
 مٍ لْ عِ  يسمع فيه كلمةَ  - مثل هذا المجلس -مجلس بسيط واآلخرين يمكن  فالذي معه حتى علوم األولين

 :فاإلنسان يجب عليه أال يتأخر عنها أبداً  ؛بها مغاليق األمور عز وجل يفتح اهللا  ؛خوانهإمن أخ صغير من  صغيرة
  .]المائدة٥٢[ ﴾فـََعَسى الّلُه َأن يَْأِتَي بِاْلَفْتِح َأْو َأْمٍر مْن ِعنِدهِ ﴿

ع، العجلة، التسر  :وصفاتها التي بينها اهللا في القرآن ،بهاوذنو  وأوزارها هو الذي يرى نفسه بآثامهافالعبد 
                                                 

 .رضي اهللا عنهرواه الشيخان واإلمام أحمد في مسنده عن أبى هريرة  ١
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 ﴾وََكاَن اإلنَساُن قـَُتورًا﴿، ]اإلسراء١١[ ﴾وََكاَن اِإلنَساُن َعُجوًال  ﴿ :بها اهللا هُ فَ صَ وهذه صفات وَ  ،، والجهلالشحّ 
نَساُن ِمْن َعَجلٍ ﴿، ]اإلسراء١٠٠[ أما . يرى نفسه هكذا، ]األحزاب٧٢[ ﴾ُلوًما َجُهوًال ِإنُه َكاَن ظَ ﴿، ]األنبياء٣٧[ ﴾ُخِلَق اْإلِ

فإذا مدحه  .الفاعلُ  ، واهللا جل أنا آلةٌ  :ولسان حاله يقول ،بةـوليس له فيه نس ،فيرى أنه من اهللا العلم الذي معه
يرى لعمل  قَ ف فلو وُ  - ألنه يرى ظلوميته -بل ليس معي إّال الجهل  ؛فليس لي شيءٌ  ،امدحوا فضله :يقول ؛أحد

 وال ينظر إلى العمل ،قه لهذا العملالموفق الذي وف.   
عز فينسب هللا  ،ودائماً يحفظ صفاته ،امه فيهـوأق يخلع الشكر على اهللا الذي وّفقه لهذا العمل فإذا شكروه

 كل توفيق وخير  وجل،  ضُ  ويضيف لنفسه كل ر  ا َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن الّلِه َومَ ﴿، وشرَئٍة َفِمن ما َأَصاَبَك ِمن َسي
أو يراه  ،وكل فضل يفعله بيديه .وإذا وقع في خطأ فبسبب جهله ،نفسه نْ فمِ  اً فإذا فعل ذنب، ]النساء٧٩[ ﴾نـْفِسكَ 
 ؛فإذا ُشِكرَ ، العالمين ينسبه هللا رب  ،أو في عمله ،أو في تجارته ،أو يكون في زرعه ،أو يطلق اهللا به لسانه ،بعينيه
 يوج ه هللاه الشكر كل.  

: أحد العارفين كان يربي أبناءه التربية السليمة، فواحد منهم أجرى اهللا على يديه كرامة ففرح بها، فقال له
؛ إنما هي معجزة للنبي الذي يتبعه ذلك الوليّ ( فهذه  .)ال تفرح بالكرامة، وانسبها لصاحبها، فكل كرامة لولي

ينسبها  صلى اهللا عليه وسلمورسول اهللا  ،ألنك تابع له ،وليست لك لى اهللا عليه وسلمصالكرامة في الحقيقة لرسول اهللا 
  .ينتهي هللا وهكذا فاألمر في النهاية ،أدبه هللا نِ سْ بحُ 

  ُحلّـُة اْلُعبُـوِدية
وببركة سيدنا  ،وإلى اهللا ويرى الفضل كله من اهللا ،الذي يرى عيبه أمام عينه، ة العبدخواني ُحل إهذه يا 

يرى أن الذي حّرك األصابع هو  فإذا جلس يأكل .وذلك حتى في أبسط األمور ،صلى اهللا عليه وسلموموالنا رسول اهللا 
 ،هو اهللا ك الطعام في هذا المجرىوالذي يحر  ،هو اهللا ق الطعاموالذوق حتى يتذو  والذي حّرك األضراس ،اهللا

 يشاهد فعل اهللا في أعضائه التي صنعها له اهللا  دوره هو؟وما  .وتوصيله لألعضاء هو اهللا ى هضمهوالذي يتول عز

 نَساُن ِإَلى طََعاِمهِ ﴿ :وجل   .]عبس٢٤[ ﴾فـَْلَينُظِر اْإلِ
وهّيأ له  ،؟ومن الذي أجلسه وهّيأ له الركوبة ،؟من الذي أركبه ،وكذلك إذا سافر وجاء إلى هذا المكان

حتى عندما يأتي أهله يقول  .الكل رُ سيـ هو اهللا الذي يُ  ،]يونس٢٢[ ﴾ر َواْلَبْحرِ ُهَو الِذي ُيَسيـرُُكْم ِفي اْلبَـ ﴿ ؟األعضاء
اهللا هو الذي  ولكن  ،ليست الشهوة هي التي تحركني ؛فالقوة من اهللا ،إن لم تعطني القوة فلن أستطيع شيئاً : له

  .لهم واهللا جَ  فسه عدماً ن بل يرى ،فال يرى لنفسه شيئاً  !!؟فماذا أنت فاعل بدون قوة القويّ  ،يدفعني
  :وماذا يقول في هذا الشأن ،رضي اهللا عنه إمامنا ومرشدنا اإلمام أبو العزائم ،انظر إلى العبد الصالح

  فصرت ال شيء في نفسي وفي كلي    علمت نفسي أني كنت ال شيء
  وليــدادي به حــــــــودي وإمـــــــبه وج    اً ــــــــــــودـبه تنزه صرُت اآلن موج

  لـــــورتُه العليا بال نيـــــــــــــفصرُت ص    لنيـــــــــــدٌم اهللاُ جم ــــــــــــومن أنا؟ ع

ك ثوب و يكس فإذا كنت ذليالً  .ى عليه الحميد المجيد فكساه بصفاتهفتجل  ،فجمل نفسه بجمال العبيد
 ،يخلع عليك خلع الربوبية عبداً  عز وجل يه ولو دخلت عل ،يكسوك ثوب العليم وإذا دخلت عليه جاهالً  ،العزيز
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ُت َسْمَعُه الِذي َيْسَمُع بِِه، َوَبَصَرُه الِذي يـُْبِصُر بِِه، وَيَدُه نْ كُ { :في الحديث القدسيسبحانه وتعالى وتصير كما قال 
َها    .٢}التـي يبُطُش ِبَها، ورِْجَلُه الِتـي يَـْمِشي َعلَـيـْ

  فَـةَلَواِمـُع اْلَمْعرِ 
لكن أعطاه  ،ال ؟وهل هذه العين تستطيع أن ترى شيئاً !! كيف رأى؟ .]اإلسراء١[ ﴾ِإنُه ُهَو السِميُع الَبِصيرُ ﴿

بماذا؟ بالنوافل، ، }اَل يـَتَـَقرُب إلَـي بالنوافلِ زَ يَـ  الو { ؟كيف نأخذ السمع والبصر من اهللا .وأعطاه بصره ،سمعه
هذه اسمها . نحن فهمنا أن الفرائض هي الصالة والصوم والزكاة والحج ٣؟فرائضما ال ،بالفرائض وقبلها؟ بماذا؟

   .لكن ما الفرائض؟. العبادات
فالناس  ؟،والزواج سنة ،ْم تتزوجـَم لَ ـلِ  :فقالوا له -وكان لم يتزوج  -  رضي اهللا عنه سألوا اإلمام بشر الحافي
 تَ لْ ما الفرض الذي ُشغِ : فقالوا. }غْلَنا بالفرض عن السنةشُ { :قولوا لهم :فقال ،؟تسألنا عن ذلك فماذا نقول لهم

 ؟لمن؛ يأنت ستصل  ،ف به هو معرفة اهللافأول فرض أنت مكل  ).وال فريضة قبلها ،عرفة أول فريضةالم( :قال به؟
   .وهذه هي المعرفة ،أال تعرف أوًال وجهتك!! ؟لمن ؛أو ستحج  !!؟لمن ؛يأو ستزك  ؟لمنأو ستصوم؛ 
 ،أما معرفة ذاته ،تعرف صفاته ،لطيفٌ  ،عظيمٌ  ،حليمٌ  ،كريمٌ   عز وجل أن تعرف أن اهللا ؟ ذا تعني معرفة اهللاوما

فإذا عرفُت صفاته فإني في هذه الحالة  ،عز وجل لكن نعرف صفاته  ،فال يستطيع أن يصل إليها أحد من خلقه
 وهذه هي البراق األول  .والرهبة ،والرغبة ،والتذلل ،واالنكسار ،والخضوع ،والخوف ،والخشوع ،ل بالخشيةسأتجم

  .عز وجل للوصول إلى اهللا 
 ؛شوعلكن ركعتين فقط بخ !!؟على اهللا َأتـَُعد  !!؟فما الذي ستصل إليه ،ستصلي مليون ركعة بغير خشوع

وما تـََقرَب إلـي { :الحديثفالذين فهموا من  .فالعبرة هنا بالخشوع ،لمح البصر نْ في أقل مِ  عز وجل تصل إلى اهللا 
ولكن  ،ال نمانعهم في هذا الفهم ، والحج،والزكاة ،والصوم ،الصالة، ، }}َعْبِدي ِبَشْىٍء َأَحب إلَـي ِمـما افْـتَـَرْضُت علـيهِ 

  .قبولها يتوقف على الخشية والخشوعمع اإلشارة إلى أن 
عز الخشية من اهللا (بل الذين معهم  ،أو ليسانس ،أو دكتوراه ،ليس الذين معهم ماجستير ؟اءـالعلم نْ مَ 

 وجل( ،َه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماء﴿ :لقوله تعالىَما َيْخَشى اللوفي القراءة األخرى  .]فاطر٢٨[ ﴾ِإن) ُبالرفع  – إنما يخشى اهللا
 ﴾ْن َخاَف َمَقاَم رَبِه َجنَتانِ َوِلمَ ﴿ :أو الذي يلبس جلباب الخوف ،فالذي يلبس ثوب الخشية ،وكلتاهما وارد) إعراباً 

  . عز وجل ة هللا هو الذي يأخذ مقام العبودي ، ]الرحمن٤٦[
  
  

                                                 

َمْن : إن اهللا َعز َوَجل قالَ : (قاَل رسوُل اهللا: والبيهقى وابن حبان وغيرهم، وتمامه عن أبـي هريرَة رضي اهللا عنه أنه قالَ  رواه البخاري ومسلم وأحمد ٢
، وما زاَل يـَتَـَقرُب إلَـي بالنوافِل حتـى ُأِحبُه، فإَذا َأْحَبْبتُُه  علـيهِ َعاَدى لِـي َولِـيا فـََقْد بَاَرزَنِـي بالـحرِب، وما تـََقرَب إلـي َعْبِدي ِبَشْىٍء َأَحب إلَـي ِمـما افْـتَـَرْضُت 

َها، َولَِئْن َسأَلَنِـي َعْبِدي َأْعطَيْ كنُت َسْمَعُه الِذي َيْسَمُع ِبِه، َوَبَصَرُه الِذي يـُْبِصُر ِبِه، وَيَدُه التـي يبُطُش ِبَها، ورِْجَلُه التِـي يَـمْ  ُتُه، ولَِئِن اْسَتعاَذنِـي ِشي َعلَـيـْ
 .وللحديث روايات عديدة بزيادات أونقصان عن الرواية التي أورناها هنا، وهى لإلمام البيهقى فى سننه الكبرى). ُألِعْيَذنهُ 

دار اإليمان و الحياة، ، )هللا لهالمنهج الذي يوصل العبد لحب ا(: الفصل األول –) كيف يحبك اهللا( :راجع تناولنا لهذا الموضوع بالتفصيل بكتابنا ٣
 .٢٠٠٦إبريل  - الطبعة األولى
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 عز وجل ِمَعَراُج اْلوُصوِل إلى اهللا 

 ؟وكيف يستحي من اهللا حّق الحياء ؟كيف يجاهد المرء نفسه ليخشى اهللا !!وهذا هو جهاد الصالحين
ال تتم إّال بمجالسة  هذه األمور ل المرء على هذه األمور؟وكيف يتحص  اهللا؟وكيف يرهب جناب  وكيف يخاف اهللا؟

  .ومجالسة أهل الخشية باألدب ،!أهل الخشية
فإذا ُرزق األدب في صحبة  ،حفظه األدب من العطب ،بفضله السالك باألدب عز وجل فإذا جمل اهللا 

  .فضًال من اهللا ونعمةَ  ه بآداب قلوبهموجمل ،من اهللا عليه فخلع عليه أحوالهمَ  ؛الصالحين
فبعدها تكون هذه  عد الخشية،ب} اَل يـَتَـَقرُب إلَـي بالنوافلِ زَ يَـ  الو { :وعلى ذلك يكون العمل بالحديث

فالقرب يكون كما قال رسول اهللا  إذاً  .ألنك دخلت في درجة المتقين ،لك) من العطاء( ويباح كل شيء األمور،
ُهْم َلُه َوالّلِه ألَنَا َأْعَلُمُهْم بِالّلِه َوَأَشد { :وفى رواية ،}ْم َلُه َخْشَيةً كُ الّلِه َوَأَشد قْـَرُبُكْم ِإَلى َأنَا أَ { :صلى اهللا عليه وسلم

وفي ذلك يقول اإلمام أبو العزائم  ،عز وجل فكلما زادت الخشية زاد القرب من اهللا  ،فالقرب بالخشية .٤}َخْشَيةً 
  :رضي اهللا عنه

  أو بقطع الوقت في طول األمل     تقل أن وصولي بالعملال
  يرــــــبِ والكَ  زهُ ـــــــــــــــنَ رب المُ ــإنه ال    للَ عِ  نْ زه عَ نَـ ا تَـ والنَ ــــــمَ  ن إِ 

ألن األزهر  ،ليس بأحكام اهللا ،إذا خشى اإلنسان اهللا أصبح عالماً  ،فمعراج الوصول يا إخواني هو الخشية
! !من مدارس العارفين ؟لكن العالم باهللا من أين يتخرج ،أو عالمًا بشرع اهللا ،خّرج عالمًا بأحكام اهللاهو الذي ي

وال توجد هذه  ،وال ييأس من فضل اهللا ،ال يقنط من رحمة اهللا ،يرهب جناب اهللا ،يخاف اهللا ،عالٌم باهللا يخشى اهللا
بالحال تزكية النفوس ال ( :كما قيل ؟ل على هذه األموريتحص  وكيف .عز وجل األحوال إال بمدارس العارفين باهللا 

  .من مصاحبتهم ؟ومن أين يأتي بالحال .بالحال ،)بالفلوس وال بالدروس
فال يليق بالسالك  ،ألننا لسنا في مصالح حكومية ،اً وانصراف اً ليس معنى هذا أن يأتي المرء ليمضي حضور 

وإنما يريدون إقبال  ؟والعارفون ال يريدون هذا ،وينصرف سريعاً  ،ب إلى مجالس العارفين ليثبت نفسهأن يذه
  .عز وجل وخالص الطلب لعّالم الغيوب  القلوب

وفي الخوف والرغبة  ،فإذا جاهدنا في خشية اهللا ،عز وجل فالمطلوب منا أن نجاهد أنفسنا في خشية اهللا 
 عز وجل علينا اهللا  يمن  :والتي عليها العارفون باهللا ،ول اهللاـا رسلنا بآداب العبودية التي كان عليها سيدنوتجم  ،من اهللا

َناُه َرْحَمًة ِمْن ِعنِدنَا َوَعلْمَناُه ِمن لُدنا ِعْلًما﴿ :قال تعالى ،ويعطينا مما عنده يعطيه رحمة من مقام  .]الكهف٦٥[ ﴾آتـَيـْ
  .وإنما من العوالم الذاتية العوالم الملكوتية،منها من  وليس شيء العندية، وعلماً من مقام اللدنية،

 ،نفسه عارفًا من العارفين الكبار يحسب يًال من اإللهام من عالم الملكوتفإذا كان المرء الذي يأخذ قل
   !!!؟وما وصفه !!؟ما شأنه ؟ةوعوالم اللدني  ،ةمن عوالم العندي : فما بالك بالذي يأخذ من عوالم اهللا الذاتية

                                                 

 فـَبَـَلَغهُ  ،فـَبَـَلَغ ٰذِلَك نَاسًا ِمْن َأْصَحابِِه َفَكأَنـُهْم َكرُِهوُه َوتـَنَـزُهوا َعْنهُ  ،َصَنَع َرُسوُل الّلِه َأْمرًا فـَتَـَرخَص ِفيهِ : قَاَلتْ . متفق عليه َعْن َعاِئَشَة رضي اهللا عنها، ٤
ُهْم لَُه َخْشَيةً  ؟َما بَاُل رَِجاٍل بـََلَغُهْم َعني َأْمٌر تـََرخْصُت ِفيِه َفَكرُِهوُه َوتـَنَـزُهوا َعْنهُ (: ٰذِلَك، فـََقاَم َخِطيبًا فـََقالَ  كما روى في   .)فـََوالّلِه ألَنَا َأْعَلُمُهْم بِالّلِه َوَأَشد

 .البخاري عن أنس برواية أخرى
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 ِفـُل َأْهـِل اْلَفْتحنـََوا

َناهُ ﴿فضل من اهللا  عز بعد ذلك يتواله اهللا  مثل هذا ،عز وجل ولكنه فضل من اهللا ًا جر أليس  ،اً إيتاء ،﴾آتـَيـْ

 ألنها عبادات خاصة  ال يستطيع أن ينطق بها أحد منهم ،والنوافل عند العارفين .ويعطيه النوافل وهي الزيادات ،وجل
ويصير باباً  ،أو يعطيه عمًال من األعمال يقيمه فيه ،من األسماء يختصه به اً سمإكل واحد يعطيه  ،يختصهم اهللا بها

 عز وجل وإنما هي نوافل خاصة أقام اهللا  ،وليست تلك النوافل التي نحن مشتركون فيها ،به عز وجل له يدخل إلى اهللا 
  . نيفيها عباده الصالح

شيًا ينفذ مراد كان ما،  أبداً  ؟أكان يصلي ويقوم الليل فقط ؟وماذا كان عمله ؟عليه السالمما نوافل الخضر    
ن الذي و والناس الصالح ،يقيمه هو ؛فمثًال الجماعة المساكين الذين كان الجدار سيسقط عليهم؛ اهللا في خلق اهللا

 كُ لِ والمَ  ،قون من وراءهاكين الذين ليس لهم إّال هذا المركب يرز ـوالمس ،يريحهم منه ؛بنهم عندما يكبراسيتعبهم 
أليست  ،قضاء حوائج الصالحين والمساكين!! ؟ماذا كان عمله :عنىي .حتى ال يأخذها الملك ،عيبها ،يريد أخذها

يقضي للناس الفقراء والصالحين والمساكين !! ؟ماذا كان يفعل .سائح في البالد ؟ما عبادته !!؟هذه نوافل خاصة به
  .عنها شيئاً  نألنهم لم يكونوا يعلمو  ،أعلمها له عز وجل هللا وا ،حاجتهم التي لم يعلموها

الرجل وامرأته هل كانا  ،كالّ   ؟ن يعلمان أن لهما كنزاً ن الطفالاهل كان هذ .عز وجل اهللا  ؟من الذي عرفها له
يعلمون أن أحداً هل كانوا  ،المساكين الذين في البحر ،أبداً  ؟يعلمان أن هذا الولد سيرهقهم من الطغيان والكفر

  .عليه السالموهذه عبادة الصالحين الذي هم على نهج الخضر  !أبداً  ،؟سيأخذ سفينتهم
كان يحاول أن يرفع الظلم عن بني إسرائيل عندما أذّلهم فرعون  ؟ما هي ،عبادة سيدنا موسى الخاصة   

 ،زيادة يفتحها له اهللا :تعني؟ اذا تعنيم فالنافلة .هذه هي النافلة التي أقامه اهللا فيها ،وسّخرهم وجعلهم عبيداً 
أن  ؛هالعبد عن طريق سر  عز وجل يأمر اهللا  ،صالح دٍ بْ ال تأتي إالّ على يد عَ  ؟كيف تأتي ،ليْحبوه بنعمه وفضله وعطاياه

 فيفتح عليه اهللا  ،ويتأدب معه ،بعهيت وجل ِبُعَك َعَلى َأن تـُعَ ﴿ :قال تعالى ،على يديه عزْمَت ُرْشًداَهْل َأتا ُعلَمِن ِممل﴾ 
ويدري كل شيء  ،ي أصبح عاقالً فالن بلغ الرشد أ - وهو مقام المعرفة التامة ﴾ُرْشًدا﴿ ،لم يقل علماً  .]الكهف٦٦[

  .معه ىوليس محتاجاً ألحد حتى يمش ،حوله
  .انية وخصائصهاـأن صاحبه أصبح يعرف الحقائق الروح :يعني فمقام الرشد في عالم الروحانيات

 َبِصـَيرٌة ِفي النـْجم

َما َضل َصاِحُبُكْم . َوالنْجِم ِإَذا َهَوى ﴿ :ونأخذ شذرة صغيرة في آية المعراج، هذه شذرة في آية اإلسراء   
  .]النجم٤ -١[ ﴾ِإْن ُهَو ِإال َوْحٌي يُوَحى. َوَما يَنِطُق َعِن اْلَهَوى . َوَما َغَوى 

يهوى فضل اهللا، وجمال اهللا وبهاه، وال يتعلق قلبه بشيء سواه، قال  ؟ماذا يعمل ،الذي يريد المعراج
صلى اطلع اهللا على قلوب العباد؛ فلم يَر قلباً أشوق إليه من قلب سيدنا محمد : (رضي اهللا عنهسيدي أبو علي الدقاق 

  .البد له من الشوق ،اميحتى المعراج المن!!! ؟كيف يعرج به من غير شوق. )فعرج به إليه اهللا عليه وسلم
والذي  !!؟وإّال كيف يراها ،البد أن يكون له شوق شديد للكعبة ،ذي يريد أن يرى الكعبة في المنامفال

  ؟عز وجل فما بالك بالذي يريد اهللا  .البد أن يكون له شوق إليه ،يريد أن يرى إنساناً عزيزاً عليه في المنام
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 ْوقِ َراُق الش بُـ 

 ؛فال يسمع متكلماً  ،يلتبس عليه األمر - في هذا الحال -حتى أن بعض العبيد ،وق الشديدالبّد له من الش
إال ويشم فيه رائحة نعم  وال يتناول شيئاً  ،ويشهد فيه جمال اهللا وال ينظر إلى شيء إال  ،إال ويسمع الكالم من اهللا

  .عز وجل ألنه متعلق بالكلية باهللا  ،عز وجل اهللا 
  يـإال وحّبك مقرون بأنفاس    لعت شمس وال غربتواهللا ما ط

  يـإالّ وأنت حديثي بين جالس    مــوم أحدثهـوال جلست إلى ق
  إالّ رأيت خياًال منك في الكاس    أــن ظمـاء مـربت المـوال ش

َجهه وسد عليه حب اهللا كل وُ  ،ملك عليه حب اهللا كل جوانحه .عز وجل فال يكون مشغوًال إال باهللا 
يسمعه بأذن قلبه  -  ولو كان يغني غناًء عادياً  -  حتى أنه عندما يسمع مغنياً  ،فأصبح مشغوًال بالكلية باهللا ،وجوارحه

  .ألنه ليس عنده إالّ هو ،لمواله اً غناء
  شغلي بذكرك يا موالي أفناني    فالروح تشهده والقلب يعشقه

ألنه ُشغل عن فيتواله  ،ويرى أنه ليس لغير اهللا شيئًا في لُّبه ،األمر عندما يطلع على قلبه عز وجل فُيكمل اهللا 
يحفظه  ،وأنبياءه رسله عز وجل كما يعصم اهللا   ،ويحفظه الحفيظ ،وال يزل فال يضلّ  ؛عز وجل فيكون قائمًا باهللا  .نفسه

 ﴾َوَما يَنِطُق َعِن اْلَهَوى﴿ :محفوظ وهذا ،ألنه معصوم، ]النجم٢[ ﴾َما َضل َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى﴿ :بحفظه ألولياءه
ألنه  ،وال هذا جليسه وال هذا حبيبه، وال هذا طبيبه وال هذا قريبه ،وال إلى عالن م يعد له ميل إلى فالنل، ]النجم٣[

  .عز وجل أصبح ال يفعل وال يتحرك وال يسكن إال باهللا 
عندما يقول  !!المباركينرائحة الصحابة يشم منهم  حتى لو اطلع رجل منكم على قلب رجل من العارفين

ا من عقيل فيضرب وتمكن علي  ،هــفأضرب عنق - قريًبا لعمر - ولكن أرى أن تمكنني من فالن(: الرجل منهم
حتى  :أى. ٥)للمشركين ةً ادَ وَ أنه ليس في قلوبنا هَ  حتى يعلم اهللاُ  ،وتمكن حمزة من أخيه فالن فيضرب عنقه ،هــعنق

ليس فيها  ،فليس في قلوبهم إّال اهللا ،كان هذا هو حالهم  .عز وجل أن قلوبنا ليس فيها هوادة لغيره  وجل عز يعلم اهللا 
َال يـُْؤِمُن َأَحدُُكْم َحتى َيُكوَن { :صلى اهللا عليه وسلموسنة رسول اهللا  ،وكتاب اهللا ،وال حكم بينهم إّال حكم اهللا ،هوى

  .٦}َهَواُه تـََبعاً ِلَما ِجْئُت بِهِ 
سيعطيهم  ،ومعه هوى لشئ ،ومفاتيح القلوب ،وأسرار الكشف ،ألن الولي الذي يعطيه اهللا خزائن الفتح

فقد روى أن رجًال صالحاً  .وهذا ال يصلح عند اهللا ،أو لمن قّدم له معروفاً  أو لمن أّدى له خدمة ،بنه أو لبنتهإل
، يا بني لو كان الفتح بيدي:(ة، فلم يُفتح عليه؛ فقال لهبنه األوراد، وأدخله الخـلوة مـرة، واثنين، وثالثأعطى ال

ُيَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل الّلِه َوَال َيَخاُفوَن َلْوَمَة ﴿ :لكن الفتح بيد اهللا يؤتيه من يشاء، )أول مريد عندي في الطريق تَ نْ لكُ 
                                                 

 .ي واقعة بدر عن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه رواه اإلمام أحمد في مسنده وابن أبى شيبه في مصنفهمن حديث طويل ف ٥

 ،حسن غريب :وَأبو نصر السجزي في اإلبَانَِة وقال ،واْلحكيم ،ومشكاة المصابيح للتبريزي، في جامع المسانيد و المراسيل للجالل السيوطى   ٦
  .عنه ب عن ابن عمٍرو رضَي اللهُ واْلخطي
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   .]المائدة٥٤[ ﴾آلِئٍم َذِلَك َفْضُل الّلِه يـُْؤتِيِه َمن َيَشاء َوالّلُه َواِسٌع َعِليمٌ 
أو أكثر من  ،ه أكثر من غيره من األوالدإذا كان مازال عندك ميل إلى ولد تحب  !َفِقْس نفسك بهذا الميزان

، فليس لك في هذا الميدان ،أكثر من أخيك الصالح الذي ال يجد ،أو أخوك فالن الذي يعطف عليك ،البنات
نَـُهْم يـَْوَمِئٍذ َوَال يـََتَساءُلونَ  َفَال َأنَسابَ ﴿ :ألن ميدان الصالحين كيوم القيامة   .]المؤمنون١٠١[ ﴾بـَيـْ

وطهارة  ،على حسب صفاء القلوب .]الحجرات١٣[ ﴾ِإن َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللِه َأتْـَقاُكمْ ﴿، قيالت   ؟نْ يعطي مَ 
  .عز وجل وسكون األسرار في كل أنفاسها إلى الواحد القهار  ،النفوس

لكن الذي  ،ليس لنا شأن به ،أفاء اهللا عليك ماًال في دنياك ،ليس لنا شأن به ،أنت عندك جاه في دنياك
مقاييسهم  .عز وجل وخلو البال مما سوى الواحد المتعال  ،وطهارة النفس ،صفاء القلوب يعطي الصالحون عليه

وال  ،ال عن هوى ،لهم فيه وجل عز فيمن أذن اهللا  ؟،نْ فيشفعون في مَ  ،ألن يوم القيامة لهم الشفاعة :هنا وهناك ،هذه
ولذلك مثل هذا عندما  .ويقذفه في قلوبهم سبحانه وتعالى ،عز وجل وإنما بما يشير اهللا به  ،وال عن ميل ،عن غرض

َما زَاَغ ﴿ :في سيد أهل الكماالت عز وجل يكون حاله كما قال  ،عليه الجماالت والكماالت عز وجل يعرض اهللا 
  .وال يتبدل ال يتغير .]النجم١٧[ ﴾َما َطَغىاْلَبَصُر وَ 

، والذي يديم لك األنس باهللا هو كمال األدب بين يدي اهللا  فالدخول على حضرة اهللا بالحب وجل عز، 
َمْن {   :صلى اهللا عليه وسلمفقد قال . فالبراق الذي سنركبه هو الحب الخالص هللا، سواء لنا أو إلخواننا أو لمن حولنا

 هِ  َأَحبهِ  ،لِلهِ  ،َوَأبـَْغَض ِللهِ  ،َوَأْعَطى ِللِجُد اْلَعْبَد َصرِيَح يَ َال { :وفى الرواية األخرى .٧}فـََقِد اْسَتْكَمَل اإليَمانَ  ،َوَمَنَع ِلل
فـََقِد اْسَتَحق اْلِوالَيََة لِلِه  ،َوَأبـَْغَض لِلهِ  ،فَإَذا َأَحب لِلِه تـََباَرَك وتـََعاَلى ،َويـُْبِغَض لِلهِ  ،اإليَماِن َحتى ُيِحب ِللِه تـََعاَلى

   .}تـََعاَلى
 ولكن لعمله الذي يخالف فيه هدى اهللا  وبغضه ألي إنسان ليس لإلنسان، ه ألي بشر لوجه اهللايكون حب

 وجل ل عمله لوجه اهللا عطاؤه هللا ومنعه هللا، وحركاته وسكونه هللا، وكف .فإذا ترك العمل فهو حبيبه في اهللا ،عز وجل عز.  
 َكَمـاُل اَألَدِب َمَع اهللا

 ي بِ وأدب أصحاب الن  ،عز وجل أدب أنبياء اهللا ورسل اهللا مع اهللا  وبابه وكماله، ثم بعد ذلك األدب مع اهللا
نهم يخاف أن يترك أدباً حتى كان الرجل م ،عليه وسلم  صلى اهللامع رسوله ورضي اهللا عنهم أجمعين  صلى اهللا عليه وسلمالكريم 

  .ألنه ربما يكون فيه سر عطبه ،ولو صغيراً 
آداب الصالحين في تعاملهم مع إخوانهم  ،د اآلداب التي اندرستنجد  ؛ونحن والحمد هللا في هذا العصر   

نمنعهم إذا  و  ،ونبذل لهم لوجه اهللا ،ونعطيهم هللا ،فنحب إخواننا هللا .وال لمرض ،وال لعرض ،ال لغرض ،في اهللا وهللا
ونحاول  ،وال نخشى في اهللا لومة الئم ،عز وجل المنع سيجعلهم يطيعون اهللا والعطاء سيجعلهم يعصون اهللا  ذاـكان ه

  . قدر االستطاعة أن نقوم بهدى المهاجرين واألنصار
                                                 

رواه أحمد نية رواه الطبرانى فى األوسـط عن أبى أمامة رضي اهللا عنه، وسنن أبى داوود والجالل السيوطى فى جامع المسانيد و المراسيل، والرواية الثا ٧

 .رضي اهللا عنهَعْمِرو ْبِن اْلَجُموِح  عن والطبراني
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 َأْهــُل اْلَمِعيـــة

 فقد ظل  ،ن واألنصارو اجر ولذلك أهمس في أذن إخواني أجمعين باألدب العالي الذي كان عليه المه
يخرجون في الصباح ويقفون على يوم  في كل  ،لهم سبعة أيام صلى اهللا عليه وسلماألنصار يترقبون زيارة رسول اهللا 

وعندما كان يأتيهم بعد ذلك أخ من المهاجرين كانوا  ،ترقبًا لمجيئه وسعيًا في انتظاره ،أبواب المدينة حتى المساء
ُيِحبوَن ﴿َ  :وقال ،وأثنى عليهم ،فمدحهم اهللا ؛يجري القرعة بينهم فيمن يأخذه صلى اهللا عليه وسلمحتى كان  ؛يتقاتلون

 .]الحشر٩[ ﴾ِبِهْم َخَصاَصةٌ َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهْم َوَال َيِجُدوَن ِفي ُصُدورِِهْم َحاَجًة مما ُأوتُوا َويـُْؤثُِروَن َعَلى َأنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن 
فهذه مخالفة لهدى أصحاب ، متخلفين نويأتو  ،األنصار في انتظارهم نال يجدو ون و ن يحضر المهاجر فال يصح أ
ولكن عندما يأتي  ،خلفوا عاتبهم اهللا عتابًا شديداً ألن الذين ت ؛فال يتخلفوا ،ورضي اهللا عنهم صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 

  :رضي اهللا عنهكما قال لهم اإلمام أبو العزائم  قبالهم،هزين ومستعدين وفرحين الستالمهاجرون يجدون األنصار جا
  ..فابذلوا لهم بشرى اللقاء وتعانقوا 

إذا كان مستعدًا له وفرحاً  -ويحتضنه ،م على أحدما يسل فكل  ،فاألخ األنصاري هو الذي نحن في بلده
ٌر ِمَن َظُر الرُجِل ِإلَـى َأِخيِه َعلَـنَ { :يأخذ ثمرة الحديث الشريف -للقائه  ْعِتَكاِف َسَنٍة فـي َمْسِجِدي إى َشْوٍق َخيـْ

البلد فأهل  ،ألننا نعيد آداب السلف الصالح ،وهذا الكالم في كل بلد .ألنه ينفذ سنة المهاجرين واألنصار،٨}َذاه
عز وهللا  فرحين بإخوانهم الذين يزورونهم في اهللا ،وجهزوا أوالدهم ،وقد جهزوا بيوتهم ،يكونوا فرحين قبلها بأسبوع

 إذا زار  وهكذا سنة السلف الصالح، .وال صيام فيه فال عمل، واليوم الذي سيحضر فيه اإلخوان يوم عيد لهم .وجل
  ).اليوم يوم عيد، والعيد حرام فيه الصيام(: يفطر ويقول لهم وكان صائمًا؛ هم ضيفٌ أحدَ 

صلى اهللا عليه سنة أصحاب رسول اهللا  حتى ينفذوا ،ومتفرغين من العمل ،فيوم عيدهم هذا يكونوا مفطرين

   .]الحشر٩[ ﴾ُيِحبوَن َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهمْ ﴿ :ويحصلوا على الوسام ،وسلم
ة أحباب اهللا وأصفياء ألنها سن  ،والترحيب ،والبشارة ،والسرور ،واالنتظار ،الترقب ؟ما عالمة هذا الحب
 وأخٌ  ،ألن اإلخوان إذا زاروا بلداً ، ة ألفت نظر إخواني إليهاهذه سن  .صلى اهللا عليه وسلماهللا الذين كانوا مع رسول اهللا 

ألف  عز وجل يمكن يا إخواني أنه لو أطاع اهللا  ،وال يراه أحد ،وال يحضر ،من أهل البلد يتخلف من غير عذر شرعي
  .واحدة في وصال إخوانه في هذه الليلة ةً نَ ال يستطيع أن يعوض سِ  ،طاعة متواصلة ةٍ نَ سَ 

وتشوقه في الذكر  ،وكان بعضهم من شدة الذكر -  لقد رأى بعض الصالحين إخوانه على مائدة الطعام
 ،وهذا يناول ذاك ،كل هذاوآهذا ي ،بهذه اللقيمات مرآهم يؤثرون إخوانه وبعد الذكر -يطير فوق رؤوس الذاكرين 

إخوانكم في طعامكم، أكثر مما نلتموه في ذكركم هللا بإيثاركم  عز وجل لقد نلتم من فضل اهللا (: رضي اهللا عنهفقال لهم 
 وجل عز.(  

 َويـُْؤثُِروَن َعَلى َأنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصةٌ ﴿!! أبداً  ؟،أبالذكر ؟بماذا مدحهم ،ا مدح األنصاروربنا لم﴾   
كم بمن يزوره َمْن عّظمه فما بال ؟وكيف يجهز البيت له ؟وكيف يستعد له ؟كيف يستقبله ،الذي يأتي له عظيم

                                                 
 .اهللا عنهما ضيل والفتح الكبير، عن ابن عمرو ر جامع المسانيد و المراسي  ٨
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 القاهرة -مسجد األنوار القدسية بالمهندسين  -بعد صالة العشاء  م٢٧/١١/١٩٩٧هـ الموافق ١٤١٨رجب  ٢٧لمعراج احتفال بليلة اإلسراء وا

 ﴾َأِذلٍة َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َأِعزٍة َعَلى اْلَكاِفرِينَ ﴿ :عز وجل مه هللا ألنه يعظ  ،وأفخم ،وأكرم ،أعظمفهذا !!! ؟عز وجل العظيم 
  .]المائدة٥٤[

إلسراء والمعراج ولذلك من يريد ا ،وهي المعراج إلى الكريم الخالق ،هذه األخالق هي التي عليها الوفاق
لوا أحوالكم بآداب الصالحين في وجم  ،كمواملئوها بالحب الخالص لرب  ،أصلحوا قلوبكم، فعليه بما ذكرناه

 .]الكهف٢٩[ ﴾مَحمٌد رُسوُل اللِه َوالِذيَن َمَعهُ ﴿ :ــحتى تكونوا صورة كاملة لـ ،واحتفاءاتكم ،وخلواتكم ،مجالسكم
  .العبرة عنده بالباطن عز وجل ولكن اهللا  الباطن دب الظاهر عنوان أدبوأ

 ،والعلوم الوهبية العالية ،ويرزقنا األحوال السامية ،واألخالق الراقية ،نسأل اهللا أن يجملنا باآلداب العالية
 ه ،هويشرق على قلوبنا بأنوار حبال ويجعلنا من الذين  ،ويكاشف سرائرنا بنور وجهه ،ويمأل أفئدتنا بخالص ود
  .اهللا... اهللا ... ويمّن علينا فيجعلنا نقول بكل حقائقنا الظاهرة والباطنة  ،يغفلون عنه طرفة عين وال أقل

  وعلى آله وصحبه وسلم وصلى اهللا على سيدنا محمد
  

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


