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فـإذا وصــل العبــد إىل هــذا احلــال وســّخر كـل مافيــه ومــا لــه ومــا حولــه < ، وكــا;و  .. هـم مجاعــة نســأل هللا أن نكــون مــنهم أمجعــني 

اه وإظهــار أمســاء هللا احلســىن ، الــىت يتجلــى Yــا هللا علــى الصــاحلني ق حبيــب هللا ومصــطفالظهــار ديــن هللا وأخــالكلــه ظــاهراً  وMطنــاً  < ، 
حملمديـــة الت القرآنيـــة واجلمـــاالهليـــة ، واجلمـــاالت اال، فيكـــون معرضـــاً يظهـــر اجلمـــامـــن عبـــاد هللا  : هليـــة الت االتشـــهد فيـــه اجلمـــا.. ت ا

من العفـوّ  nتـنس mمسـاء هللا وصـفاته ، .. يم ، واللطـف مـن اللطيـف ، والبسـط مـن الباسـط ، والكـرم مـن الكـرمي ، والرمحـة مـن الـرح العفو ِ
حملمديـة واجلمـاالوتشهد فيه اجلمـا لـه Mلتواضـع ، ولـني اجلانـب ، والرأفـة والرمحـة والشـفقة والعطـف واحلـرص علـى ت العبديـة مـن جتمُ الت ا

العبيـد أمـام احلميـد ا%يـد عـّز حلّـة تكسـوه فه الإىل مـو  فتقـارالوالّدَعة ىف حضـرة هللا ، والشـعور الـدائم M هالاملسكنة بني يدى مو و عباد هللا 
ــاyم الهــار حقائقــه الباقيــة ، وعلومــه الراقيــة لقــرآن ببيــان معانيــه اخلافيــة ، وإظويظهــر ا.. وجــّل  هلهــا حســب مــواعني قلــوYم ، وحســب نّي

  . من هللا ومّنةً وهللا عليٌم حكيم  ً الفض.. وقصودهم 
الفـىت مـن  { : س املرسـى رضـى هللا عنـه يقـول افقد كـان سـيدى أبـو العبّـ.. اصنامه احلسّية واملعنويّة  إذا تلّبس Yذا احلال ، وكّسر

ــًىت يَـذُْكُرُهْم يـَُقـاُل لَــهُ إِبـْـرَاِهيمُ  {:;ـم قــالوا كمـا قـال هللا ال.. صـنام الكّسرا ْعنَـا فـَ نـه كّســر ال، فُسـّمى إبـراهيم فــًىت ) ٦٠نبيــاء الا(   }قَــالُوا مسَِ
  صنام املعنويّة  الة إذا كّسرت ا، وأنت أيضاً  تبلغ مقام الفتوّ } احلسّية صنام الا

َيةٌ َآَمُنوا بَِرYِِّْم َوزِْدَ�ُهْم ُهًدى {   صنام املعنويّة ؟ الفما هى ا) .. ١٣الكهف ( } إِنـَُّهْم ِفتـْ
   :صنام املعنويّة هى الا

كــل هــذه .. عجــاب Mلــنفس ، وصــنم الزهــّو والغــرور الوصــنم ا صــنم احلــّظ ، وصــنم الشــهوة ، وصــنم اهلــوى ، وصــنم الكــرب�ء ،
  .هلّية واملداومة على ذكر رّب الربيّة عّز وجّل الصنام املعنويّة حتتاج إىل أن تكّسرها بفأس الشريعة االا

عـن حضـرة الظـاهر  إذا إنشـغل إنسـان بظـاهرٍ .. نعـم .. وهـل حنـن لنـا أصـناماً  حسـّية ؟ .. فإذا كّسـرت أصـنامه احلسـّية واملعنويّـة 
عبـد الزوجـة ـ  تِعـسَ : ( مه عليـه ال، إذاً فهـو صـنٌم حسـّى ، أمـره هللا عـّز وجـّل أن يـتخلّص منـه ، وىف ذلـك يقـول احلبيـب صـلوات هللا وسـ

  .)تقش إن التِعَس وانتكس ، وإذا شيك ف ـجعله عبداً  هلا ـ تِعَس عبد اخلميصة ـ عبد البطن ـ تِعَس عبد الدرهم ـ جعله عبداً  له 
  :�ت القرآنّيةالعلى سبيل املثال ىف ا.. صنام احلسّية ، يقول له املوىل عّز وجّل الفكل من أقبل Mلكلية على هذه ا

َــا أَْمــَواُلُكْم َوَأوْ  {  َنــةٌ الأَمنَّ إذا .. فمــىت تكــون فتنــة ؟ .. تقــف عنــد هــذه الفتنــة  ال، إكســر هــذا الصــنم ،  ) ٢٨نفــال الا( } دُُكــْم ِفتـْ
  .. ص أنتم مع بعض هنا وهناك الت عن حضرة هللا ، لكن إذا أعانوك على طاعة هللا ، فيكون خإشتغل

يتَوَجــه أينمــا كــان وحيثمــا نــزل أو حــّل أو أقــام ،  اليصــرفه عنــه عــّز وجــّل صــارف ، و  اليشــغله عــن هللا شــاغل ، و  الفالرجــل مــن 
ــــَثمَّ َوْجــــهُ ا�َِّ  {كلــــه وشــــربه ومشــــْيه وحّلــــه وترحالــــه  م عــــّز وجــــّل ، فيكــــون حالــــه ونومــــه وأال إىل وجــــه امللــــك العــــ ّ الإ  } فَأَيـَْنَمــــا تـَُولُّــــوا فـَ
  ؟) ١١٥البقرة(

نُـِري  { ام خليـل هللا ، مـاذكره كتـاب هللاصـنام احلسـّية والقلبيّـة والنفسـّية ، وحتلـّى  مبـا قلنـاه متلـّى وشـاهد ىف مقـالفإذا كّسر هـذه ا
ــرَاِهيَم َمَلُكـــوَت  ـــَماَواِت َواإِبـْ يكون قـــد وبـــذلك ،) ٧٥نعـــامالا(   } َولَِيُكـــوَن ِمـــَن اْلُمــوِقِننيَ إنـــه طـــابور طويــل ..  ال .هــو وحـــده ؟  ْرضِ الالسَّ

  .دخل ىف عباده املؤمنني 
ــه خِ  لــعَ يقــان خَ المقــام اىف  فمــا دام دخــل وأصــبحت عنايــة هللا .. ن د والقهــر واحلرمــاالرضــوان ، وخــرج مــن عــامل النّكــ◌ِ  لــعَ علي
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هليـة وسـام عظـيم مكتـوب عليـه mحـرٍف مـن نـور مــاذكره هللا ىف الوبـرز لـه ىف خزانـة القـدرة ا.. ونظراتـه وعيونـه تلحظـه ىف كـل زمـان ومكـان 
فسـريى امللكـوت ، ومـا معـىن امللكـوت  ) ..٨٢نعـام الا( } ْمـُن َوُهـْم ُمْهتَـُدونَ الالَِّذيَن َآَمُنوا َوَملْ يـَْلِبُسوا ِإميَانـَُهْم ِبظُْلٍم أُولَئِـَك َهلُـُم ا {القرآن 

خـرة وهــى امللكـوت ، وكـل ظــاهر لـه Mطـن ، وكــل حيّـز ىف عـامل امللــك الشــياء ، فالـدنيا هـى امللــك ، وMطنهـا االهـو Mطـن ا.. � إخـواىن ؟ 
  : باطنة اجلسم الظاهر وفيك ملكوت ، وهى احلقائق ال كُ لِ له Mطن فيه نور من امللكوت ، أنت مَ 

كــل هـذه حقـائق Mطنـة ، وهـى امللكـوت الـذى فيـك ، وهــى .. والعقـل  خفـىَ الوا ّسـر ، والنفخـة واخلفـىّ مـن الـروح والقلـب ، والِ 
يــة الت عنــدما يســمعوا هــذه ا، فإخواننــا أهــل البــدا�تلتفــت إليــه بعــني ســّرك أو قلبــك  الالــىت تســّري هــذا امللــك الــذى تــراه بعــني رأســك ، و 

ــة ويــرى النــار المئكــة صــاعدة و الم ســيد� إبــراهيم شــاهد امللكــوت ، ورأى املال�ســ :يقولــون  م النعــم هــذا الكــ.. ئكــة �زلــة ، ويــرى اجلّن
تبصـرك مـا فيـك يكفيـك { : مـام أبـو العـزائم رضـى هللا عنـه الالذى يقـول فيـه ا ومطالب به شرعاً  ،لكن الذى حتتاج إليه أنت .. صحيح 

 {.  
يعـرف حــدود مملكتــه ،  الهــل ينفـع � إخــواىن أن يكــون ملـٌك علــى دولــة و .. إليــه هــو ملكوتـك أنــت امللكـوت الــذى أنــت حتتـاج 

  أليس الواجب عليه أن يعرف كل صغرية وكبرية عن مملكته ؟ .. أو من حيكمها  ، أو مايشغل أهلها ،ما فيها  الد الىت Yا و الالب الو 
تعجـز وتـذهب إىل الطبيـب فيعجـز ، وقـد خيطـئ وقـد .. عـرف عنـه شـيئاً ت الحـىت الظـاهر .. فأنت ما الذى تعرفه عـن مملكتـك ؟ 

 الشـعة وأصـنافها و اللـو إسـتخدمت كـل أنـواع او تعرفـه ، حـىت  اليعرف ما بـداخلك ىف الظـاهر ، يعـىن حـىت الظـاهر أنـت  النه اليصيب ، 
  .غريه  الغريه و  الغريه ، ولو مسح ذّرى و 

مـن الـذى يقـدر أن يصـّور هـذه الكلمـات الـىت ختـرج .. أبـدا ً .. نسـان الل شـيئٍ  ىف اتستطيع أن تظهـر كـَل شـئٍ  فيـك كـ الأيضا ً 
يســـتطيع .. أيــن � إخــواىن ؟ .. نســان الأن يّصــوراحلروف والكلمــات الــىت ختــرج مــن اشــّعة الــذى يســتطيع النســان ، أيــن جهــاز االمــن ا

لكـن أيـن احلهـاز الـذى يقـدر أن يصـّورها .. مـن صـدرى ..  مـىن ا�.. من أين خرجـت هـى ؟ .. يستطيع أن يصّورها  التسجيلها ، ولكن 
نــه ينظــر ال اجلهــاز الــذى رّكبــه رب العــاملني ىف صــدر العــارفني ،  ّ اليقــدر أن يراهــا ويقرأهــا إال.. الــذى بــداخلى ، والــذى خيطــر علــى Mىل : 

  .يوجد  ال.. غريه  الغريه و  اللكن بنور الكهرMء ، أو نور ذرّة و .. بنور هللا 
مـن الـذى يصـّور مـا ىف النفـوس ويعرفهـا ويطلّـع عليهـا؟ هـل يوجـد جهـازىف ... شياء الـىت ىف النفـوس اليستطيع أن يصّور هذه ا ال

لكــى تعرفــوا أن التكنولوجيــا الــىت عنــد الصــاحلني  ىف صــدور العــارفني  ّ الإ .. أيــن هــذا اجلهــاز؟.. كــوان يكشــف عمــا يــدور Mلبــال ؟ ال عــامل ا
 إذا إتصــلت روحــه ببــاطن القــرآن ، فأنــت مطالــب مــن  ّ اليلمســها ، إ الأحــٌد يقــدر أن حيّســها و  الكــوان ، ولكــن ال  امل ولــن توجــد ىف عــامل

، فلمــا  )فصــلت ٥٣( } فَــاِق َوِيف أَنـُْفِســِهْم َحــىتَّ يـَتَـبَـــنيََّ َهلـُـْم أَنَّــهُ اْحلَــقُّ الَســُنرِيِهْم َآَ�تَِنــا ِيف ا  {ِقَبــل هللا ، أن تــرى مافيــك مــن ملكــوت هللا ،
  .نسان امللكوت الذى هو فيه يكون قد متكن أن يسيطر على هذه اململكة ويصّرفها كما يريد اليرى ا

فمــن .. تعــرف فيهــا شــيئاً ، ولــذلك عنــدما تســمع عــن أحــوال الصــاحلني وخــرق العــادات  النــك الهــى الــىت تعرفــك .. انــت هنــا 
حــاط مبملكتــه ، وأصــبحت طــوع إرادتــه ورهــن إشــارته ، وطواهــا ىف قبضــته ـ نــه متكــن مــن معرفــة نفســه وأالحــاء Yــا .. أيــن أتــى Yــذا ؟ 

فيقــول هلــا تعــاىل نــذهب هــذا اليــوم إىل .. ه الوليســت قبضــة يــده ـ ىف قبضــته يعــىن ىف حقيقتــه ، فصــار يصــّريها mمــر هللا ملــا يوفقــه لــه مــو 
سـاعة ، فيـذهب إىل اجلنّـة  فننظـر الـيهم ونرجـع ىف ربـع عـة ىف اجلنّـة ء اجلماالتعاىل نزور اجلنّـة لنـرى هـؤ .. فتمتد رجله إىل الكعبة .. الكعبة 

نـه ســيطرعلى هـذا اهليكــل الغــريه  الو  ركـب ركوبـة ، اليسـتخرج nشــرية ، و  ذهـب Mلطــائرة ومل اليــرون شـيئاً  ،  الوكـل مــن حولـه  ويرجـع ،
ــد ، إن شــاء تــراه العيــون ، وإن شــاء فيخفــى ) هيكلــه( ــه ، يعــىن  ال.. يســتطيعون أن ينظــروا  اليطلعــون و  الفيمــّرون و فيســّريه كمــا يري يرون
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أو ىف هيئـةٍ  ملكوتيــة ، نسـان ىف هيئـة بشـريّة ، وإن شـاء يظهـر لـبعض أصـحابه ىف روحانيـة اليرونـه ، إن شـاء يـراه ا الممكـن أن ميـّروا عليـه و 
  .. فيموتوا  ّ التحّمل ذلك مواعني قلوYم ، وإبشرط أن ت

النظـرة .. تسـتطيع  ال: طلـب منـه سـيدى عبـد الـرمحن أن يكشـف لـه وجهـه ، فقـال لـه   عنـه ، ملّـاسيدى أمحـد البـدوى رضـى هللا
ــوَ : قــال لــه .. برُجــل  ــه فمــات ىف احلــال ، فكشــف اللثــام عــن وحهــه فنظــر إل.. ول ــه الي .. يســتطيع أن يــرى هــذه احلقيقــة الــىت رآهــا  الن

وا رُضــعِ ون فيُ دُ بَعــيطلــع عليهــا املغــرورون واملُ  التســتطيع أن تثبتهــا النقــول ، حــىت  ال;ــا فــوق العقــول ، و النســتطيع بيا;ــا  الوأحــواهلم هــذه 
  :على أحوال الصاحلني 

      ّدك هلا من رهبٍة بل ورغبٍة وأحواهلم فوق اجلبال إذا بدت             تُ                         
ــم ، يعــىن جيُ العليــه الســفالــذى يــدخل ىف مقــام اخلليــل .. أحــواهلم عاليــة ىف هــذه اللحظــات  ــة ويــرى حقيقــة نفســه ّم ل مبقــام اخلُّل

بعــد أن يطّلــع علــى هــذه .. ة وبــديع الصــنعة الرMنيّــ ة ،هليّــالســرار اخلفيّــة االويعلــم أرجــاء مملكتــه ، ويطّلــع علــى خفــا� مــا أودع فيــه هللا مــن ا
  .يغُّره فيها شيٌء أبداً   الخرفها وYجتها ، فآمناً  من الرجوع إىل الدنيا وزينتها وز .. اهلبات يكون آمنا ً العطا� و 

آمنــاً  .. آمنـاً  مــن الكســل عــن طاعــة هللا وعبادتــه وتبليــغ شــريعته  .. عــراض واهلجــران الآمنــاً  مــن ا.. رمــان آمنـاً  مــن الصــّد واحل
فــرد الصــمد وأصــبح ىف عنايتــه ، حتــيط حــد الالنــه دخـل ىف َحْيطــِة الواحــد االآمنــاً  مــن البعــد واحلرمــان ، .. مـن قضــاء الوقــت ىف اخلســران 

  : حظه توجهات حضرته ، ويلحظه mعني رأفته وشفقته ويدخل ىف قول هللا البه أفياء رمحته ، وت
  )٣٩:طه ( } َوأَْلَقْيُت َعلَْيَك َحمَبًَّة ِمينِّ َولُِتْصَنَع َعَلى َعْيِين  {

، فهــذا ملــن  و أرض أو مكـان رّب البيــت عــّز وجـلّ  أى زمــان أوطبعـاً  �هيــك أن القـول لــيس لقاصــد البيـت ، وإمنــا ملــن يقصـد ىف
بــل ىف اى مكــان وزمــان .. إذن لــيس ىف هنــاك فقــط .. < ..  لبيــت هللا ؟  ّ ال، و ) ١٩٦البقــرة ( } َوأَِمتُّــوا اْحلَــجَّ َواْلُعْمــَرَة ِ�َِّ  {حــّج البيــت 

هـواء والشـهوات ، وإن كـان يلـبس أفخـر الطـارف واعـن املظـاهر والزخـارف وامل.. عـن مـاذا ؟ .. بـد أن حيـرم  اله ، فـالنسان مـو اليقصد ا
  :ميد نظره إليها  الشياء ليس فيها عينه و الولكن هذه ا.. بس الدنيويّة ، إن كان يلبس صوف هيلد أو غريه الامل

نَـْيَك ِإَىل َما َمتـَّْعَنا بِِه أَ  الوَ  { ُهْم زَْهـَرَة اْحلَيَـاِة الـدُّنـَْيا لِنَـْفتِـنَـُهْم ِفيـِه َمتُدَّنَّ َعيـْ ـٌر َوأَبـَْقـىفمـاذا يعمـل ؟  .. ْزَواًجا ِمـنـْ طـه ( } َورِْزُق رَبِّـَك َخيـْ
ه ، فعليـه ىف هـذه احلالـة أن يوّجـه الوجـه إىل حضـرة هللا الفإذا أحرم عـن حظـه وهـواه ، وصـارحظه مـا حيبـه هللا ، وهـواه هـوى مـو ) .. ١٣١
ّدة للسـفر مـن أي شـيء يسـافر ؟ يسـافر مـن عـامل احلـّس بعـد العُـ.. ّدة للسـفر إذن ىف هـذه احلالـة يبـدأ العُـ... إليـه القلـب واللسـان ويوجه 

إىل عـامل النقـاء وعــامل .. رجـاس ، وعـامل النفـاق وعـامل الـر�ء الد�س ، وعـامل اال، وعــامل ا، يسـافر مـن عـامل احلـّس وعـامل اللـبس ، وعـامل الفنـاء 
نسـان فيـه بقلبـه وهـو بـني النـاس جبسـمه العـامل يـدخل ا.. ت الر وعامل البقاء ، وعامل الرضا وعـامل الفـتح ، وعـامل التوجّهـات وعـامل املنـاز هْ الط
 :  

  ـورٍ  وولدان حـ المن كوىن الدانـى       أفردت رّىب  المّىن أسافر                      
  وانـشوق ٌ عظيٌم إىل فضٍل ورض      ىلى ولــوّجهت وجهى < الع                    

   هنا مالذى حيصل ؟ و 
ــ قلىب يرى ىف مقام خليل حضرته        أنوار                        ـان مقتدٍر برٍ  وديّــ

  وصلى هللا على سيد� دمحم وعلى آله وصحبه وسلم         
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  : درس جديد 

 ت احلرام  �ت ىف البيالية تتكّلم عن االا) ... ٩٥: ان آل عمر ( } َوَمْن َدَخَلهُ َكاَن َآِمًنا:        
  )٩٦آل عمران ( } ِإنَّ َأوََّل بـَْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس لَلَِّذي بَِبكََّة ُمَبارًَكا َوُهًدى لِْلَعاَلِمنيَ  {

ل هــو الــذى حــول الكعبــة ، والــذى هــ.. فيــه مقــام إبــراهيم �ت الــىت فيــه ؟ الومــا ا.. مــاذا فيــه ؟ فيــه آ�ت بيّنــات .. هــذا البيــت 
م ، اللــيس هــذا مقــام إبــراهيم ، بــل هــواحلجر الــذى كــان يقــف عليــه ســيد� إبــراهيم عليــه الســ..  اليطــوف النــاس حولــه ويتفرجــون عليــه ؟ 

يـل أن حيضـر لـه يسـتطيع أن يطولـه بذراعـه ، فطلـب مـن سـيد� إمساع الليس هذا هو املقام ، فلما إرتفع بناء الكعبـة وصـار سـيد� إبـراهيم 
ليقــف عليــه ، فكــان هــو هــذا احلجــر ، فكــان يرتفــع إذا وقــف عليــه حــىت حيــاذى البنــاء ، مث يهــبط بــه ليضــع عليــه إمساعيــل الصــخور  اً حجــر 

  .هكذا حىت إنتهى من بناء الكعبة  الىت حيتاجها ىف البناء ، وظلّ 
كانــت أقــّل شــوية ، كانــت حــواىل أربعــة ، ولكــى تكونــوا عــارفني  رتفــاع الطبعــاً  الكعبــة الــىت بناهــا ســيد� إبــراهيم مل تكــن ىف هــذا ا 

أن سـيد� { : روايـة أخـرى تقـول و .. دة ىف هـذا احلجـر إىل وقتنـا هـذا  فهـذه روايـة أمتار ، وأÀر أقدام سـيد� إبـراهيم وأصـابع قدميـه موجـو 
يد� إبـراهيم طلبـت منـه أن تصـّب عليـه املـاء ليغسـل إبراهيم ذهب ليزور سيد� إمساعيل فزوجة سيد� إمساعيـل ملـا رأت أثـر السـفر علـى سـ

حتـت قدمـه فوقـف عليـه حـىت غسـل رأسـه ، أو صـّبت عليـه أو غسـلت رأسـه تشـق عليـه ، فوضـعت هـذا احلجـر  الرأسه وهو راكب حىت 
لكـن سـيد� .. صـقاً  Mلبيـت المية ، ولكـن كـان السـالء الـدعوة اد، وهذا احلجر مل يكـن ىف مكانـه هـذا أ�م بـ}Mملاء من أثر احلَّر والرتاب 

  .هو الذى وضعه ىف هذا املكان ، ولكنه كان موضوعاً  فقط وغري مثّبت رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم 
ركــان شــرع هللا ـ نــزل ســيل ، فمــن كثــرة امليــاه جرفــت احلجــر الىف عصــر ســيد� عمــر رضــى هللا عنــه ـ ولكــى تعرفــوا حفــظ هللا 

تقلـق  ال� أمـري املـؤمنني : عمر إحتار كيـف يعيـده إىل موضـعه الـذى كـان فيـه ، فـإذا بصـحاّىب جليـل يقـول لـه وأبعدته عن مكانه ، فسيد� 
  ماذا فعلت ؟ : فقال له .. م عّدته و ، فقد أعددت هلذا الي

، ت مثلثـا ً فصـنع} حجـر إمساعيـل {رْجـسـعد إىل املقـام ومـن املقـام إىل احلِ الوقست من مكـان احلجـر ا لقد جئت حببل ٍ : له فقال 
  .رض الىف افأصبح مكانه معروفاً فوضع ىف مكانه وثبّته سيد� عمر 

ــاءاً كبــرياً علــى اِحلْجــر ، ولكثــرة النــاس وإزدحــامهم  ــز كــانوا قــد بنــوا بن ىف العصــر احلــديث ، وىف أ�م امللــك ســعود بــن عبــد العزي
  . حركة الطائفنيأصبح احلجر يعوق 

للكعبـة ية ، فا جتمـع علمـاء السـعودية وقـرروا أن يبنـوا لـه مكـا�ً  Àنيـاً  حمـاذ�ً  عليه كبرية شو  املعاىن الىت كانت فحجر املقام يعىن
م mربعـة أّ�م دخـل الشـيخ الشـعراوى احلـرم رمحـة هللا عليـه فسـمع مـنهم أن احلجـر الوينقلوه فيه لكى يتسع املطاف ، وقبل تنفيذ هـذا الكـ

مــادام احلجــر كــان ىف الكعبــة وكــان جبوارهــا ، : العلمــاء قــالوا : قــالوا .. ف ينقــل مــن مكانــه ؟ كيــ: ســوف ينقــل بعــد أربعــة أ�م ، فقــال هلــم 
ن رســول هللا اليصــّح أن حنرّكــه  اللكــن حنــن  ســول هللا حرّكــه ،ر .. جيــوز  الم القــال هــذا الكــ.. فيجــوز حتريكــه  د� رســول هللا حرّكــه ،وســي

ننـا لسـنا مشـّرعني ، لكـن هـو الـذى الينفـع أن نشـرّع ،  ال، لكـن حنـن  هـو املشـرّع ول هللاورسحرّكه من مكانه ووضعه ىف مكانه Àنيةً  هنا 
  . مه عليه اليشرّع صلوات هللا وس

بــد ، فأرســل تّلغرافــاً  إىل امللــك ســعود بــن ع ن املبــىن إنتهــى وامللــك ســوف Åتــى بعــد أربعــة أ�م لينقلــه بنفســهالحتــاول ،  القــالوا 
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جيــوز أن  الن النــىب هــو الــذى وضــعه ، والنــىب مشــرّع ، و الينقــل مــن مكانــه  الmن هــذا احلجــر : رأيــه بــني لــه  العزيــزىف أربــع صــفحاتٍ ، ي
مثــل هــو أن يبقــى احلجــر كمــا هــو ويقــام حولــه بنــاٌء صــغري زجــاجى مــن النقلــه فنعمــل مثلــه ، واحلــّل انقــيس أنفســنا Mلنــىب ونقــول أن النــىب 

فعنـدما وصـل التّلغـراف للملـك سـعود ، مجـع العلمـاء وقـرأعليهم الرسـالة ، فقـالوا لـه ... }ن الوالذى هو فيه ا{زجاج غري قابل للكسر ، 
 متّ هـذا املبـىن الـذى كـان قـد أقـيم ليوضـع  ً الوفعـ.. مـر فسـكتوا الم مـن أول االوملاذا مل تقولـوا هـذا الكـ: م مضبوط ، فقال هلم الهذا ك: 

ن ـ والغريـب أن ىف نفـس الليلـة الـىت ُشـّيد فيهـا هـذا املبـىن الزجـاجى ، الالـذى نـراه ا زجـاجمـن الفيه حجر املقام ، وأقـيم حـول احلجـراملبىن 
م وقــد جــاء الجــاء امللــك وحضــر واســتدعى الشــيخ الشــعراوى وأعطــاه عبــاءة وســاعة ، فــرأى الشــيخ الشــعراوى ســيد� إبــراهيم عليــه الســ

  .ن هناك الاملوجود ا هو الرأى الصواب ىف هذا احلجرفعله  ه لكى يؤكد له أن ماليصافح
  هذا املكان الذى وقف فيه سيد� إبراهيم برجلَيِه ـ لكن أين سيد� إبراهيم ؟ .. ية ؟ الولكن ما الذى تقوله ا

ء الســيد� إبــراهيم مــدفون ىف مدينــة اخلليــل ىف فلســطني ، هــو وســيد� إســحاق وســيد� يعقــوب ، وزوجتــه الســيدة ســارة ، كــل هــؤ 
لكـن .. شـرتاك مـع املسـلمني ، فَنِ◌ْصـفه للمسـلمني ونصـفه لليهـود الحلرم اخلليلـى ، واحلـرم اخلليلـى بنـاه اليهـود Mمدفونون ىف اخلليل ىف ا

ن يدخلـه ـ فيمـا يسـمونه مقـام إبـراهيم ؟ الفهـل يوجـد أحـٌد ا) ٩٧البقـرة ( }َوَمـْن َدَخلَـهُ َكـاَن َآِمنًـا ً      {:هذا املقـام والـذى يقـول فيـه ربنـا 
  آمناً  من أى شيء ؟ .. يدخل ىف مقام اخلُّلة ، فمن دخل مقام اخللة كان آمنا ً ... فأين يدخل ؟ .. � إخواىن ية واضحة ٌ الا.. 

الذى مثل حاىل ومثل بعـض املبتـدئني ىف طريـق هللا وهـو سـالك ، فالسـلك خيـاف مـن املهالـك الـىت تعطلّـه عـن السـري والسـلوك ، 
، هـذه العقبـات الكثـرية الـىت ىف طريـق هللا ، فممكـن أن تصـيبه بـداء الغـرور ، فيكـون كـل الـذى أو تصيبه بعطٍب أو حُجٍب أو ردٍّ او منـع ٍ 

يبـــور ًعا  {عملـــه إن ظـــّن أنـــه عمـــٌل صـــاحل ٌ ، وميكـــن أن يصـــاب بـــداء الكـــرب ، والـــذى ) ١٠٤: طـــه ( } َوُهـــْم َحيَْســـُبوَن أَنـَُّهـــْم ُحيِْســـُنوَن ُصـــنـْ
  :ظاهرة والباطنة يصاب بداء الكرب حيرم عليه دخول اجلّنة ال

  حقاد ما هو ذائقالمن يكن ىف قلبه بعض ذرٍّة             من الكرب وا الأ                     
ق هللا ، ينفـع ىف طريـ المـن قاهلـا .. خـٌري منـه  أ�يقـول ].. مـن قـال أ� فقـد Êى [ يذوق شيئا ً مـن أحـوال أهـل املعرفـة  الفاملتكرب 

  .ينفع ىف شيٍء أبداً  ، وإمنا املوضوع كله هو سرت هللا وإكرام هللا فقط  النفسه لكن الذى ىف طريق هللا يرى 
لــو إطلعــتم علــى مــا ّىف { :كــان ســيدى أبــو يزيــد البســطامى رضــى هللا عنــه وأرضــاه ، هــو الفــرد الغــوث ىف زمانــه يقــول ملــن حولــه 

أخـاف أن : عـن ذلـك ؟ فقـال : تكـرر منـه سـألوه ذلـك دما رأوا وكان إذا أصبح كل يوٍم ميّر بيـده علـى وجهـه ، وعنـ} لرمجتموىن Mحلجارة 
  م عفا عّىن ؟ هل حاسبىن أ: فأ� كل يوٍم أطمئن .. يؤاخذىن هللا بذنوىب فيمسخىن إىل قرٍد أو خنزيرٍ لو حاسبىن على ذنوىب 

بـه ميكـروب حـّب الـدنيا فيطلـب جـائز يـدخل ىف قل.. مثلـة ىف هـذا ا%ـال كثـرية الهذا حال الكّمل رضى هللا عنهم وأرضـاهم ، وا
ملــــرضٍ ىف نفســـه ولفســــاٍد ىف قلبـــه ، يريـــد مــــن ورائهـــا شــــهرًة أعمـــال يظـــن أ;ــــا أعمـــال الرجــــال ، لكنـــه يطلبهـــا .. خــــرة الالـــدنيا بعمـــل ا

  . أو تكرمياً  وهذا أيضاً  مرٌض عضال  ً الأوتعظيماً أو تبجي
ىف الغفلــة وجمــالس البعــد عــن حضــرة هللا ، ومل ركهــا فقــد ت، رضــّية أن يســلك Yــا الطــرق امليقــدر علــى نفســه  النســان الجــائز أن ا

نــور ســـيد .. يغيــب  اليقــدر أن يســوقها إىل حلقــات املقــربني ، وروضــات الصــاحلني ، ونــور هللا الظـــاهر ىف كتابــه املبــني ، ونــور هللا الــذى 
  .. خرين ملسو هيلع هللا ىلص الولني واالا

دواء ، ويطمــئن النســان مــن كــل هــذه االينجــوا ا الويظنهــا الــبعض يســرية ، ولكنهــا عســرية ، أدواء عســرية أمــراض كثــرية ومهلكــة 
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  :إذا دخل مقام اخلّلة  الإ.. إىل جناب هللا ويثق أنه أصبح ىف ديوان القرب من حضرة هللا 
ــَماَواِت َوا { ــرَاِهيَم َمَلُكــوَت السَّ ــَذِلَك نُــِري إِبـْ ــَن اْلُمــوِقنِ الوََك مقــام اخللــّة أن تتخللــه حمبــة هللا ) ٧٣: نعــام الا(  } نيَ ْرِض َولَِيُكــوَن ِم

ــاً   ــه : ىف كــل ذرّة مــن حقائقــه الباطنــة أو الظــاهرة فيصــري كلــه < ظــاهراً  وMطن ــهُ < وهــو ظــاهٌر، وMطن مســّخٌر حلضــرة هللا ، ووقتــه .. مال
 ال< ، .. < ، تشــييعه اجلنــائز .. < ، عياداتــه للمرضــى .. اتــه < ، ز�ر .. < ، مشــيه : < ، نومــه ..< ، أكلــه وشــربه .. وســعيه ملعاشــه 
  : < وM< وحلضرة هللا عّز وجّل  ّ اليسكن قلبه خوٌف أو وجٌل إ الحييط به أمٌل و  الو  خيرج منه عملٌ 

  . ) ٣٩:حزاب الا( } ا�ََّ  الَخيَْشْوَن َأَحًدا إِ  الِت ا�َِّ َوَخيَْشْونَهُ وَ الالَِّذيَن يـُبَـلِّغُوَن ِرَسا {
           آلھ وصحبھ وسلم  علىوصلى هللا على سيد� دمحم و                              


