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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
آايته  وأحتفنا جبلي   ان بعظيم ألطافه، ه، وأوالن  ن  احلمد هلل الذي منَّ علينا بعظيم م  

والرالة والسالم على  .واإلشارة عليها مجيع الكائناتالبينات اليت عجز عن محلها 
عد من ملن صقبل وملن ب ،سيدان دمحم إمام اهلُدى والرشاد، وفاتح أبواب القرب والوداد

 .مجيع األولياء واألفراد والزهاد العبَّاد
من و  ،صلوات هللا وتسليماته عليه وعلى آله الذين اتبعوه، وأصحابه الذين ابيعوه

 همواجعلنا منهم واحشران يف زمرهت ،الدين إىل يوم القيامة أمجعنيو اهلُدى تبعهم على هذا 
 .اي رب العاملنيآمني آمني  ،مجعنيأ

 .فيكم أمجعني عزَّ وجلَّ ابرك هللا : إخواين وأحبايب
نفسنا وإىل ما يف من لفت أنظاران إىل ما يف أ -وهو كالم الرمحن  -القرآن  كثريُ 

ه نظران إىل ذلك عزَّ وجلَّ كوان، وأيمران هللا األ نظر بكان   ، سواء  دومًا يف القرآن أن نوج  
تبارية، أو عني الروح اإلشراصقية أو عني الفكر اإلع ،أو عني القلب النورانية ،العني احلسي  ة

 . وجلَّ  عزَّ ة الربيَّ  الذاكرة على الدوام لرب   
يف اآلاثر، وعني  يف عني  ترى : لك عني  واحدة، ولكن لك عيون أنت ليسيعين 

ت ينوار املبثوثة يف هذه اآلاثر، وعني  يف الفؤاد تشهد هبا إذا صفالقلب تشهد هبا األ
جتليات عني  يف الروح تشهد هبا إذا اجتزت وُجزت املراتب الُعليا املختار، و  ب    حضرة النَّ 

 .واألصقطار ى هبا على مجيع األماكناليت يتجلَّ  عزَّ وجلَّ هللا 
عيون  موجودة يف اإلنسان، ال تُفك  إال مبفتاح القرآن واملهندس اخلبري األعظم 

ي الذي يتوىل تشغيلها وفك أصقفاهلا وهو النَّ  وال يوجد  - ال يوجد غريه .ملسو هيلع هللا ىلصالعدانن  ب 
أ لم ب ه  ﴿: اخلبري ـ ما هو امسه؟،وهو مهندس واحد فقط -مهندس تقليد  الرَّمحم ُن ف اسم

  .(الفرصقان45) ﴾خ ب ريًا
خبري يف أى  ـ صلى اله عليه وسلَّماخلبري اي أحباب؟ سيدان رسول هللا هذا من هو 

خبري يف احلقائ  الروحانية، خبري يف األلطاف اخلفية خبري يف علوم الذات اإلهلية،  !!شئ؟
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 .صلى اله عليه وسلَّموهي مبهرة ملن ميُن  هللا عليه وُيشغ  لها له خري الربية اليت ركَّبها فينا ولنا 
له؟ كلهم معهم هذه العيون ولكنك ولذلك ربنا ماذا يقول  وهو الذي معه سري التشغيل،

ُرون  ﴿ :شغ  لهاأنت الوحيد الذي يُ  رمُهمم ف س ومف  يـُبمر   يبرورون .(الرافات374) ﴾و أ بمر 
احلقائ  الرابنية، إذا شغَّل هذه  ناألسرار اإلهلية، ويبررو  ويبررونالغيب املكنون، 

 .صلى اله عليه وسلَّمسيدان دمحم خري الربية يون الع
، لرنعةمعه أيضًا صبيان أمثالنا يعلمهم هذه ا صلى اله عليه وسلَّموإن كان هو 

ية، يعطيهم التوكيل، هبذه املهمة النبوية إراًث من خري الرب  ويعطيهم اإلذن لكي يقوموا
يف األكوان  وجلَّ  عزَّ إذن من صاحب التوكيل األعظم عن هللا ن يكون معهم ولكن البد وأ

 .فضل الرالة وأمت السالمعليه أسيدان دمحم  ،يد أهل العرفانس ،والزمان
صُقل  انمظُُروا م اذ ا يف  السَّم او ات  ﴿ :يقول لناف، أحيااًن نالكن ربنا دومًا يوجه

وهذه متاحة للكل، فعني احلس  هذه ترى ما يف السماوات  .(يونس313) ﴾و االرمض  
على  اليت تديلواألرض على صقدرك، وعلى صقدر حدود نظرك من الكائنات الرابنية، 

 .عظمة القدرة اإلهلية
تتوه، كيف  كضع الطعام أمامو عندما يُ  - غافلال أتكل وأنت  - وأنت أتكل

وأخذ كم دورة حىت وصل عندك وأصبح طعامًا هني  اً ؟ ىوكيف منتكوَّن؟ وكيف نشأ؟ 
 غاً لآلكلني وللشاربني؟ ئسا

 :البدايةينظر إىل الطعام يف دورته من  (.عبس42) ﴾فـ لميـ نمُظر  االنمس اُن إ ىل  ط ع ام ه  ﴿
ا﴿ ن ا المم  بـم ن ا االرمض  ش قًّا. ء  ص بًّاأ انَّ ص بـ  ن ا ف يه ا ح بًّا .ُثَّ ش ق قم ًبا .ف أ نـمبـ تـم و ز يـمُتواًن  .و ع نـ ًبا و صق ضم

ائ    ُغلمًبا .و َن مالً  ًة و أ ابًّ  .و ح د  وهل يريد  .(عبس14: 44) ﴾م ت اًعا ل ُكمم و النـمع ام ُكمم  .و ف اك ه 
هذا الرغيف الذي أييت ، ا حنن مجاعة الناسخلقها لن ،؟ الاء شيئاً شينا من هذه األربي 

عمل فيه ثالمثائة صنفًا من : يقول ب    أمامك، عندما تتأمل كيف وصل إليك؟ حضرة النَّ 
  .املالئكة حىت وصل إليك
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منهم من جاء له ابملاء، ومنهم من جاء له ابهلواء وهو حبة يف  :وهؤالء املالئكة
وكل اء له ابلطعم، ومن جاء له ابلرائحة، ومنهم من جاء له ابللون، ومن ج ،األرض

 هم منواحد منهم له وظيفة، ومن جاء له ابلسرت، ومنهم من حفظه من اآلفات، ومن
  !!غالفاً خارجياً ال يستطيع أحد  من األولني واآلخرين أن يرنعهصنع له 

من الذي من الذي يستطيع أن يرنعه؟ ـ خذ أى غالف ألى نبات من البااتت 
العز  ة  مثل الغالف الذي خلقه هلا ربي  ضع لواحدة من فاكهة اليوسفي غالفاً يقدر أن ي

ومل ينتج  لو جاء يف يوٍم وعمل اضراابً !! ؟ أين هو؟ لغالف واحدة من اليوسفي؟ عزَّ وجلَّ 
فها هبا امللك ألهنا أغلفة هلا مهام كلَّ  أبداً،ع هذه األغلفة؟ ن نرن   هل نستطيع أأغلفة، 
، تُوص  ل املاء واصلة بينها وبني الفروص اً وعندما تفتحها جتد هناك خيوط .لَّ عزَّ وجالعالم 

م ما حتتاجه من هذه الطلبات، كاحلبل الُسر  ي يف بطن األوتُوص  ل كل  ،وتُوص  ل الغذاء
 .أمه يف بطنكل طلباته وهو  الذي يُوص  ل للجنني

 ،أو غالف املاجنو الشمام و غالففقط مثل غالف البطيخ أعندما تنظر لألغلفة 
 !!ن  ع هذه البضاعة؟، من الذي يستطيع أن ُيرجلَّ يف ُعالهأو غريه تعجب من ُصنع هللا 

تنظر إىل فضل هللا يف هذا وهو غافل، أيكل وعينه نسان ال أيكل كل اإلفعندما أي
ُرون  ﴿ :نفسهيف الطعام، وينظر أيضاً  ُكمم أ ف ال تـُبمر    (.الذارايت43) ﴾و يف  أ نـمُفس 
، وأضراس أسنان تقطع: ا، أدوات للطعامهل تأدواإىل أنت حمتاج  ويف كل هذا

الذي ُيشو  ق اإلنسان إيل  اـ م،ىل الطعامق اإلنسان إتطحن، ولسان يتذوَّق، وأنف ُيشو   
عني جتعل اللعاب يسيل ألكل هذا الطعام، فعندما كذلك ، و األنف ،الطعام؟ الرائحة

حىت يستقبل الطعام ويبدأ مسرية بدأ على الفور يتجهَّز اللعاب ي ،يرى الطعام ابلعني
 .اهلضم

صقناة واحدة، ميشي فيها اهلواء وميشي فيها الطعام، وعليها  عزَّ وجلَّ العز  ة  وصقدَّر ربي 
 ،ملتزم  إلتزامًا اتماً، ممنوع واحد ميشي بدون خط سري عزَّ وجلَّ  عسكري مرور صنعه احل ي 

هلذا اإلنسان، أليس كذلك؟ لو لقمة دخلت يف طري  القربة اهلوائية،  وإال حتدث كارثة
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من الذي  .هلا هلا وال حدَّ  أبزمات ال عدَّ اإلنسان ماذا حيدث؟ يضطرب وحيشرج وُيراب 
فلن تستطيع هبا ميُني عليك مل  حىت لو !!عضاء؟ هل أنت؟يُنظ  م هذه األشياء وهذه األ

وال تستطيع أن  ،وال تستطيع أن ترفع يدك هذه ،هلمن تُنز وال تستطيع أ ،حتريك هؤالء
 .عزَّ وجلَّ القادر كيف ترفعها؟ بتحريك املُحر  ك وصقدرة  !!ُُتفضها

أان آلة وهللا  :الرجل الراحليقول فأنت شغال أبى شيء؟ بقدرة هللا، كما كان 
 :هو كاآللة، جلَّ الفاعل

 فاعلُ أان آلة وهللا جلَّ ال  أراين كاآلالت وهو حُمرك  ي
األدوات اليت له هارته يف الرنعة ومهما اخرتان من يدهن أى دهان مهما كانت م

 ن يغري   بعد صقليل البد وأيستخدمها، وكانت املواد اليت يستعملها من أرصقى األنواع، 
فلو  على حالته على الدوام، عزَّ وجلَّ  لوهنا، أليس كذلك؟ لكن الدهان الذي اختاره هللا

وكيف واحدة، األطباء يتحريوا، واحلكماء يتحريوا كيف يعاجلوها؟  حرل تغري يف نقطة
يرنعوها؟ فما هي القوة اليت حتافظ على هذا املنظر العظيم؟ وعلى هذا اللون عدمي 

 النظري؟ 
لها؟ وهل يوجد من يستطيع اخلالاي اليت حتت اجللد كيف تعمل؟ ومن الذي ُيشغ   

 .عزَّ وجلَّ وابريك أن يوصقفها؟ كل من يعمل فيك هو من خالقك 
 شيء  !! هات ُترج شيئًا يهضم الطعاموكلَّف هو كل جهة من اجل ،وتُنزل الطعام

يهضم العيش وامليكرونة والنشوايت، وهي موجودة هنا يف اللعاب، وشيء  يهضم 
م السمني وهي اعبنكرايس، وشيء  يهضم الدهون والطالسكرايت وهي موجودة يف ال

الطعام حىت ينزل  نٍء خيرج معني على هضم الطعام، وينتظرو موجودة يف املرارة، كل شي
 .، بعد صقياسات احليي القيومرج مادهتا بقدٍر معلومإيل املعدة وكل واحدة منهم ُتُ 

، هذا الطعام ماذا حيتاج؟ هم خُياطبون بعضهم، وحنن ال ندري وال نرى وال نعرف
و حنتاج كثري من أكثرية، ألنه أكل اليوم نشوايت  حنتاج صقليل من اللعاب : يقولون
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، حنتاج صقلياًل من العرارة املرارية ألنه أكل اليوم األنسولني ألنه أكل اليوم حلوى كثرية
 .دهوانً كثرية

من منا يتسطيع أن تنزل كل هذه العرارات إيل املعدة وأيذن هللا حبركة املعدة، 
ر هذه احلركة نرف ساعة؟ هل يوجد من له دخل  يف ذلك؟ إن كان ينظر إيل ـ ،ال !!يُؤخ  

، هيأ له ما حيتاجه يف األكوان، الُعظمى يف عنايته ابإلنسان عزَّ وجلَّ الطعام فريى صقدرة هللا 
ن هلضم كل شيٍء تستلذه ويريد أن وهيأ هذا الكياوأيت له بكل ما يلزم هذا الكيان، 

ولذلك  .وجلَّ  عزَّ رج والكل هو حضرة الرمحن اكله اإلنسان، والذي حُير  ك الداخل واخلأي
ا أ نـمع ام ُكمم ﴿ :ربنا صقال لنا  .(طه42) ﴾ُكُلوا و ارمع وم

وهذا الشكر واجب،  ،وأنت أتكل تنظر وتراعي هذه النعم، فتشكر هللا عليه
وهذا هو املطلوب من العبد املؤمن يف كل وصقٍت وحني، فينظر ملا يف السماوات واألرض 

 :نع هللاقها هللا لريى عجائب صُ فريى صقدرة هللا، ينظر يف املخلوصقات اليت خل
و إ ىل  السَّم اء    .إ ىل  االب ل  ك يمف  ُخل ق تم  -؟ ألى شيٍء اي رب    - أ ف ال يـ نمظُُرون  ﴿

ب تم  .ك يمف  رُف ع تم  ف ذ ك  رم إ منَّ ا أ نمت   .و إ ىل  االرمض  ك يمف  ُسط ح تم  .و إ ىل  اجلم ب ال  ك يمف  ُنر 
 حىت يرواملاذا ال ينظرون إىل كل هذه األشياء اليت حوهلم؟  .(اشيةالغ43: 37) ﴾ُمذ ك  ر  

 .جل  يف ُعالهعظمة هللا وبديع إبداع ُصنع هللا 

كانت الدراسة  -يف بداية الدعوة  -اي أحباب كان على الدوام حضرة النب 
سبورة األكوان : نعنده سبوراتفاألوىل املكلف بتدريسها ألصحابه هي هذه اآلايت، 

عزَّ وسبورة اإلنسان فريى عجائب هللا  .اعة هللا وُصنع هللا يف األكوانح فيها كل بضويلو 
حىت صقال سيدان عبد يف اإلنسان، كان يُوض  ح هلم يف هذه، ويُلمح هلم يف األخرى،  وجلَّ 

ء جبناحيه ، وما من طائٍر يطري يف السما صلى اله عليه وسلَّم تركنا رسول هللا) :هنع هللا يضرهللا بن مسعوٍد 
  .3(إال وذكر لنا عنه علماً 

                                                           

 .لقد تركنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وما يف السماء طائر يطري جبناحيه إال ذكران منه علما: روى الطرباين عن أيب الدرداء صقال 3
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ال يوجد طائر  يطري يف السماء إال وشرح هلم عجائب صقدرة هللا يف هذا الطائر، من 
ت ن ا يف  اآل﴿ :مه كل ذلك، علَّ  عزَّ وجلَّ الرمحن مه؟ الذي علَّ  ه مم س ُنر يه مم آ اي  ف اق  و يف  أ نـمُفس 

ُمم أ نَُّه احلم   النظر ابعتبار إىل إىل  فنحن حنتاج كلنا اي إخواين (فرلت41) ﴾ ي ح ىتَّ يـ تـ بـ نيَّ  هل 
 .هذه اآلاثر

شكرًا هلل على  ،بعد النظر ابإلعتبار، اإلنسان سيذكر هللا ذكرًا فيه حضور  مع هللا
انفتحت على عطاايه، كر هللا وشإذا ذكر هللا  .اي كلها اليت سخَّرها لإلنسانه العطاهذ

 .ورأى كل شيٍء يف الكون فيه نور وار املبثوثة يف كل خل  هللا،األنعني البررية، ورأى 
كنت يف : يف هذه املرحلة، يقولكان عندما   هنع هللا يضرسيدي أبو احلسن الشاذيل 

 عزَّ وجلَّ وأراد هللا  يت ذرَّات الرمل كلها نور،أيت كل شيٍء يف الوجود نوراً، ورأالرحراء فر 
بوَّل على أى ت، هل أفأخذين حرر البول فاحرتت: الأن يردَّه إيل بشريته للكمال ـ صق

لو سألتنا بكل : ديتو فنُ احجبين عن هذا املشهد،  اي رب   : ، فقلتشيٍء فكل شيٍء نور
فشهدت  ،عزَّ وجلَّ فقواين   هللا  .ولكن سلنا أن نُقو يك ،أنبيائنا وُرسلنا ما حجبناك

قلب ترى نور هللا املكنون يف هذه املشهدين ابلعينني، عني الرأس ترى املظاهر، وعني ال
 .املظاهر

وأن  ،عمال املرضيةواأل ،واألحوال النبوية ،ن ميُن  علينا ابلعلوم الوهبيةنسأل هللا أ
       . د الرسل واألنبياءبنور سي    ،ونور  وضياء  وهباء   ،جيعل حياتنا كلها نقاء  وصفاء  

 وصلى هللا على سيدنا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم  

********* 


