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� � � ﷽  -  

� األول بال بداية �ايـةواآل ،احلمد  �لرعايـة والعنايـة ،خـر بـال   ،الـذي ظهـوره عـني بطونـه ،والقـائم فيمـا بينهمـا خللقـه 

   .لكل أحد ومن شدة بطونه ظهر فأصبح ظاهراً  ،فمن شدة ظهوره بطن فال يطلع عليه أحد ،وبطونه عني ظهوره

كن�ت كن�ت {{ :ىاحلـديث القدسـيف  ملسو هيلع هللا ىلص الذي أشار إليـه ،هللا املصون وحامل سرِّ  ،والصالة والسالم علي كنز هللا املكنون

مخفیاً فخلقت الخلق لیعرفوني فَ  مخفیاً فخلقت الخلق لیعرفوني فَ كنزاً    ٢}}رفونيرفونيي عي عبِ بِ كنزاً 

ــ ِيبِّ وســلم و�رك علــي هــذا النَّــ وصــلِّ  � دمحم وآلــه وصــحبه ّى،النقــ ىّ التقــ ىّ فالصَّ ــوم إىل  ربــهدوالنــاهجني علــي  ،ســيد ي

� ربَّ آ ،واضممنا إليهم يف الدنيا ويوم الدين أمجعني ،واجعلنا منهم ،الدين  .العاملني مني 

سـورة األعـراف الـيت تتحـدث عـن بدايـة ظهـور اإلنسـان  يـةآعلـي  -علي قـدر�  -ق طلب منا أحد األحباب أن نعلِّ 

  :عزوجل�مر احلنان املنان  -الروحاين والنوراين  -بعد تكوينه وخلقه 

   !!وله أجل ممدود ،حمدود إلنسان له عمرٌ اذي بدء ف دئو�

 يكتمــل ظهــوره يظهــر صــغرياً مث ؛فلــه دوره كــدورة القمــر ،العمــر احملــدود إذا ظهــر يف طــور اجلســمانية يف هــذا الوجــود

وبعـدها يبـدأ يف  ،األربعـنيإىل  وهـذه الفـرتة مـن اخلمسـة والعشـرين ،ويكون ذلك يف ريعـان الشـباب ؛كامالً  ري بدرًا صحىت ي

وسـعادته يف  ،حمـدودة ولكـن يتوقـف عليهـا مقامـات املـرء عنـد هللا ةهي دور و  ،الصغر واالضمحالل كدورة القمر متاماً بتمام
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 للسمھودي) األنوار السنیة(والشعراني في الطبقات،  ٢
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   .ونيله ما يرجوه من مقامات الزلفى والقرىب مع أنبياء هللا ورسل هللا ،ني من عباد هللالدار اآلخرة مع الصاحل

يبـدأ  اً ممـدود اً لكن لإلنسـان عمـر  ،كل هذا يتوقف علي هذا الزمن احملدود الذي حنن فيه مجيعاً اآلن يف دائرة الوجود

 - فيكـون إمـا مـع الفريـق الـذي هـو يف اجلنـة، يـوم اخللـودحمـدود وال ينتهـي إال بعـد يف كـون هللا الالمن بدايته وبداية ظهوره 

دار  ؛نســأل هللا احلفـظ والســالمة مـن هــذه الــدار -الفريـق الــذي هـو يف النــار يف  وإمــا - نسـأل هللا أن نكــون مـنهم أمجعــني

   .البوار أمجعني

  أول العابدینأول العابدین
وال أفـالك وال  ،كـان وال زمـان وال مكـانألن هللا   - وقبـل خلـق الزمـان ،قبـل خلـق األكـوان -اخللق  عزوجلهللا  أبد

� نْ ولــذلك َمــ ،مث خلــق أرواح األنبيــاء بعــد أن أنفــرد أوًال خبلــق ســيد الرســل واألنبيــاء ،مشــس وال قمــر وال جنــوم ؟ أول عابــد 

  :نسأل هللا ه؟دم ومن بعدآهل  ؟اجلنهم هل  ؟املالئكةهم هل  ،نسأل هللا

َ� َأوَُّل اْلَعاِبِدينَ ُقْل ِإْن َكاَن لِلرَّْمحَِن َوَلٌد ُقْل ِإْن َكاَن لِلرَّْمحَِن َوَلٌد   {{ َ� َأوَُّل اْلَعاِبِدينَ فََأ   ))الزخرفالزخرف٨١٨١((  }}  فََأ

  :واآلية معناها تقول

� إن كان للرمحن ولدٌ   � أول عابد    !!ألنه أول شاهد وأول مشهود !!هذا الشئ مل أرَ  !!هذا الولد؟ لماذا مل أرَ ف ،فأ

ة للمجتبني واملصطفني من فيه كماالت هللا العلي ضَ رِ وأول مشهود ألنه أول من عُ  ،أول شاهد حلضرات هللا الكمالية

خلـق هللا منـه  .فهـو شاشـة عـرض كمـاالت هللا ومجـاالت هللا صـلوات هللا وتسـليماته عليـه ،املالئكة ومن األنبياء ومـن الربيـة

  :الذي أشر� إليه إشارة لطيفة خفيفة يف املسجد -وأخذ عليهم العهد وامليثاق الذايت  ،أرواح األنبياء

﴿﴿   ُ َّ� ُ َوِإْذ َأَخَذ ا َّ� ُتُكْم ِمْن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة مثَُّ َجاءَُكْم َرُسوٌل ُمَصدٌِّق ِلَما َوِإْذ َأَخَذ ا ُتُكْم ِمْن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة مثَُّ َجاءَُكْم َرُسوٌل ُمَصدٌِّق ِلَما ِميثَاَق النَِّبيَِّني َلَما َآتـَيـْ ِميثَاَق النَِّبيَِّني َلَما َآتـَيـْ

َ� قَ  َرْر َرْرُمتْ َوَأَخْذُمتْ َعَلى َذِلُكْم ِإْصِري قَاُلوا َأقـْ َ� قَ َمَعُكْم لَتُـْؤِمُننَّ بِِه َولَتَـْنُصُرنَُّه قَاَل أََأقـْ َرْر َرْرُمتْ َوَأَخْذُمتْ َعَلى َذِلُكْم ِإْصِري قَاُلوا َأقـْ اَل اَل َمَعُكْم لَتُـْؤِمُننَّ بِِه َولَتَـْنُصُرنَُّه قَاَل أََأقـْ

َ� مَ  َ� مَ فَاْشَهُدوا َوَأ   ).).آل عمرانآل عمران٨١٨١((  ﴾﴾  َعُكْم ِمَن الشَّاِهِدينَ َعُكْم ِمَن الشَّاِهِدينَ فَاْشَهُدوا َوَأ

  !وهذه البيعة العامة لألنبياء

َ� ِمَن النَِّبيَِّني ِميثَاقـَُهْم َوِمْنكَ   ﴿﴿: خاصة صغرية ألوىل العزم من األنبياء ةويسبقها بيع   .﴾﴾  َوِإْذ َأَخْذ

  !!لرسول هللا ؟نْ مَ لِ ية و األول
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ُهْم   ﴿﴿، وبعد ذلـك ،﴾﴾  َوِإبـَْراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى اْبِن َمْرميََ َوِمْن نُوٍح   ﴿﴿، مث بعد هذا الرتتيب الزمين َ� ِمـنـْ َوَأَخـْذ

� منكم(مل يقل  ،،))األحزاباألحزاب٧٧(( ﴾﴾  ِميثَاقًا َغِليظًا ُهمْ   ﴿﴿ ،)وأخذ   .للنبيني ةوبيع ،ألويل العزم ةفبيع. أما أنت ال ،فقط ﴾﴾  ِمنـْ

  خلق األرواحخلق األرواح
 رٌ َصــهلــا بَ  ،شــفافة ةنورانيــ اً أرواحــ - يــوم الــدينإىل  دمآمــن  -أمجعــني أرواح اخللــق مــن بــين أدم  عزوجــلمث خلــق هللا 

وكــالم األرواح  ،وكــالم املالئكــة املقــربني ،نــوراين يســمع الكــالم اإلهلــي عٌ وهلــا َمسْــ ،تبصــر بــه احلقــائق الشــفافة النورانيــة اإلهليــة

ِإنَّ   ﴿﴿: مثــل ،وتســمعه ويســمعها ،يتحــدث معهـانــوراين خياطــب هـذه احلقــائق و  وهلـا لســانٌ  ،العــاملني السـاحبة يف ملكــوت ربِّ 

 َُّ�   :وكان بينهم حوار ﴾﴾  مثَُّ اْستَـَقاُموا تـَتَـنَـزَُّل َعَلْيِهُم اْلَمَالِئَكةُ   ﴿﴿ !!؟ماذامث  ،﴾﴾  الَِّذيَن قَاُلوا رَبـَُّنا ا

ـــُتْم ُتوَعـــُدو   ﴿﴿  ِ�ْجلَنَّـــِة الَّـــِيت ُكنـْ   ﴿﴿ مسعـــوا أم ال؟هـــل ). ). فص���لتفص���لت٣٠٣٠(( ﴾﴾  نَ َأالَّ َختَـــاُفوا َوَال َحتَْزنُـــوا َوأَْبِشـــُروا 

ـُتْم ُتوَعـُدوَن  ِ�ْجلَنَِّة الَِّيت ُكنـْ َيا َوِيف اْآلَِخـَرِة َوَلُكـْم ) ٣٠(َوأَْبِشُروا  نـْ َحنْـُن َأْولِيَـاؤُُكْم ِيف اْحلَيَـاِة الـدُّ
ُعوَن   ).).فصلتفصلت(( ﴾﴾  )٣١(ِفيَها َما َتْشَتِهي أَنـُْفُسُكْم َوَلُكْم ِفيَها َما َتدَّ

ــ خلــق هللا ــا أفضــل الصــالة وأمت الســالم ههــذه األرواح قبــل تكــوين الطينــة الــيت بــرز منهــا جســد أدم علي  ،وعلــي نبين

  :كالم هللا وهو حيكي هذه الفرتة الزمنية الـيت كانـت قبـل الزمـان واملكـانإىل  مسعوا معي ا ،ناوالذي قال هذا الكالم كتاب ربِّ 

  !!اً دأح مل يستثنِ  ،كلكم ﴾﴾  َوَلَقْد َخَلْقَناُكمْ    ﴿﴿

َ�ُكْم   ﴿﴿، كلنــا كنــا يف هــذا اخللــق  إذاً  �ــا أعطــى لكــلِّ ، ﴾﴾مثَُّ َصــوَّْر وبعــد اخللــق والتصــوير  ،واحــد صــورته الــيت تعــرف 

  ).).األعرافاألعراف١١١١(( ﴾﴾  مثَُّ قـُْلَنا لِْلَمَالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلََدمَ   ﴿﴿: للكل

�ـا يقـول علمـاء اللغــة العربيـة  ،﴾﴾  مثَُّ  ﴿﴿و خلــق األرواح كلهـا وأعطاهــا . بعـضوراء لـيس مبعـين زمـن طويــل و  ى،للرتاخــأ

�ـا كانــت  ؟وال مـىت ،ألنــه مل يكـن هنـاك مكــان ؟ال تقـول أيـن ،حيـث ال حيــث -ومجـع األرواح  ،وأعطاهـا مجاهلــا ،صـور�ا أل

�لـزمن الشـمس والقمـر والنجـوم ،وقبل خلـق املكـان ،قبل خلق األكوانو قبل الزمان   ،واملكـان الـذي حنـن فيـه الـذي ربطـه 

ألن  ،خــره لــيس هنــاك زمــان وال مكــانمثــل الــدار اآل ،ومل يكــن مكــان وال زمـان ،دتلقــت وال وُجــاألشــياء مل تكــن خُ  وهـذه
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�م يف جهنم وينتهـي كـل هـذا وال يبقـى إال نـور الواحـد ، موالشمس تستعر يف جهـنّ  ،والنجوم تنكدر ،الشمس والقمر يلقى 

وال جيـب لإلنسـان أن يسـأل عـن الغيـب  !!!بٌ ْيـغَ  والكيـفُ  ،عهـابعـد خلـق األرواح كلهـا مج - عزوجـلاألحد الفرد الصمد 

   .عيب هوفي

  !علي ما يستطيع حتمله من الغيب -وهو عامل الغيب  - ر القلب من العيب أطلعه هللاإذا طهُ 

  !!؟لكن الذي فيه عيب كيف يطلع علي الغيب

إال إذا  !!؟مـن الـذي يسـمح لـه أن يشـرف عليهـا !!وضـياء و�ـاء ،ونور ومجال ،وصفاء ونقاء ،هاكلُّ   رٍ هْ وهذه عوامل طُ 

مبـا  -فيـدرك  ،ومجلوه مبا يستطيع حتمله من النور والضياء والبهـاء ،وأعطوه من عندهم ،هذا الصفاء وهذا النقاءإىل  وصل

 .شهده؟ هللالذي يُ  نْ مَ  اً إذ. الهيف عُ  من الغيوب اليت نشرها هللا جلَّ  اً قبس -من نور هللا  ىعطأُ 

  ني ن�������ورھم بعی�������ونيني ن�������ورھم بعی�������ونيھ������م أش�������ھدوھ������م أش�������ھدو
  

  منح���������ونيمنح���������وني  بن���������ورھمبن���������ورھموبفض���������لھم ووبفض���������لھم و
  

إىل  يعـود مــرة أخــري ،كــل الـذي فيــك مــن عـامل األمــوات ؟عزوجـل ىَّ احلــ كيــف يـرى امليــتُ ف !!ن ميـتلكـن أنــت اآل

إذا  -وهـذه احلقــائق العلويــة  ،والـروح القدســية ،والســرّ  ،واألخفـى ،واخلفــا ،وحالــرُّ  - لكــن مـا فيــك مـن عــامل البقـاء ،املـوت

ومن مصاحبة الصـاحلني  ه،ومن حبيب هللا ومصطفا ،�ا مبا تستطيع من كتاب هللادتها وز وأنت واصلتها وقويّ  ،فتصفت وو 

�  :رضى هللا عنهفيكون كما يقول اإلمام أبو العزائم  ،�

  اكلاكلـ��������������ــ��������������ـتج��������������ذب ال��������������روح الھیتج��������������ذب ال��������������روح الھی
  

  فا أعل��������������ي المن��������������ازلفا أعل��������������ي المن��������������ازلـ��������������ــ��������������ـللصللص
  إن أداروا ال��������������������راح ص��������������������رفاً إن أداروا ال��������������������راح ص��������������������رفاً   

  
  وس����������������افلوس����������������افل  ع����������������الٍ ع����������������الٍ   أس����������������كرتْ أس����������������كرتْ 

  
�خذ اجلسم معهاامتّد عندما  �خذه إال بعـد أن تتحـول ذرات اجلسـم الرتابيـة ،لروح و�يم  ة ذرات نورانيـإىل  ولكن ال 

�ن وقلـب هـذه احلقـائق بنـور القـرآن وحبـبِّ  - والشـيطان والـنفس ،مبجاهـدة اهلـوى وإبلـيس -  ةذرات نورانيـإىل  النـيب العـد

�حلبيــب املصــطفى  علــي عــامل الطهــر والنــور والصــفاء  عزوجــل هفيشــرف بــه ربُّــ ،نــور و�طنــه نــور هيكــون ظــاهر  ،ملسو هيلع هللا ىلصتتعلــق 

  .والبهاء

  میثاق ألستمیثاق ألست

 -كلهـم  - ﴾﴾  َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمـْن بَـِين َآَدمَ   ﴿﴿: وأخذ عليها العهد وامليثاق ،خلق هللا هذه األرواح ومجعها

 عنـدما صـعد إىل :ورسول هللا حيكي لنا هـذا املشـهد فيقـول ،دمآوكلهم كانوا يف ظهر  - ﴾﴾  ِمْن ظُُهورِِهْم ُذرِّيـَّتَـُهمْ    ﴿﴿

 ،جهـة الشـمال ويبكـى وينظر مـرة إىل ،جهة اليمني ويضحكإىل  دم ينظر مرةآالقرب واملناجاة وجد  ةيف ليل السماء األوىل
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� أخـ :قال اجلنـة مـن ذريتـه فتبسـم أهـل إىل  اليمـني نظـر فـإذا نظـر إىل ،ذريتـه دم ينظـر إىلآهـذا  :قـال ؟� جربيـل ىمـا هـذا 

�سـفإىل  جهة الشمال نظرإىل  وإذا نظر ،وضحك وكلهـم موجـودين مـن هـذا اليـوم يف ظهـر  ،أهل النار من ذريته فبكـى و

 عزوجـلي مـن هللا لِّـحَ ي ألهـل التَّ وأول متلِّـ ى،لِّـجَ تَ مـن املُ  ىكان هذا أول جتلِّ  - ﴾﴾  َوَأْشَهَدُهْم َعَلى أَنـُْفِسِهمْ    ﴿﴿: أدم

� مـن قوتـه حـىت ردَّ  ،منـا وكلنـا مسعنـاوكلَّ  ،عزوجـلللمصـطفني واألخيـار مـن عبـاد هللا  � اخلطـابوأعطـا   ﴿﴿:وفقهنـا اجلـواب ،د

  ..﴾﴾  أََلْسُت ِبَربُِّكمْ 

  ، ما هو؟ذان روحكآ أول شيء مسَّ ف ،خطاب هللافهذا هو 

  .هاليف عُ  هللا جلَّ  ةجابما هو؟ إوأول شيء نطق به لسانك  ،عزوجلكالم هللا 

�َ {: مجال هللاما هو؟ ك عينُ  هإلي تْ رَ ظَ وأول شيء نَ  قَـاُلوا   ﴿﴿:ولكـن ،)مسعنـا ىبلـ(مل يقولـوا و  - ﴾﴾  قَاُلوا بـََلـى َشـِهْد

 َ� �َّ ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِلنيَ {، عزوجلمجال هللا  ﴾﴾  بـََلى َشِهْد   ).).االعرافاالعراف١٧٢١٧٢((﴾ ﴾    َأْن تـَُقوُلوا يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإ

 ،مسـهارك اوتبـ ،شـأنه الربيـة عـزَّ  زهـا لنـا ربُّ �لقـوى النورانيـة الـيت جهَّ  عزوجـلوكلنا أجبنا هللا  ،وكلنا مسعنا ،فكلنا رأينا

� يثأتذكر يوم امل: وأرضاه رضى هللا عنه ي�امام علسألوا اإل. هوال إله غري   ،كـان فيـه عـن مييـىن  نْ وأعلم مَ  ،نعم( :قال ؟مامإاق 

   .كله  يذكر ،من كان هنا ومن كان هنايعلم  ).ومن كان فيه عن مشاىل

�خذه عـن كلِّـتواملق - طعنيتوكان هناك بعض الصاحلني املأخوذين املق ه ونفسـه وحواسـه والكـون طع يلوح له مشهد 

�ملشهد الذي يـراه  ،ويغيب عن األكوان ،الذي هو فيه  ىال يوجـد علـ ،ىبلـ .. ىبلـ..  ىبلـ :كـان يسـري ويقـول -وينشغل 

ــا -إنــه يعــيش يف هــذا املشــهد  :فقــال هلــم العــارفني حــدأفســألوا  ).ىبلــ( لســانه إال كلمــة  ،رأى املشــهد الــذي حضــر�ه كلن

 ،خـر غـري هـذاآ ئاً ال يـرى شـي !!هللا ىعلـ - بعـد أن فقـه اخلطـاب -د اجلواب فأخذ يردِّ  ه؛وأخذ، ويرد اخلطاب ،وعاش فيه

 .شيء غري هذا املشهد يَّ وال يرى أ ،وال يرى الكائنات ،وال يرى النفس ،نسال يرى اإل

� الكشوف اليت معنا للتالميذ اليت نربيهم يف مدارسنا من هذا اليوم :نو ويقول الصاحل مسـه وا ؛يقول رجل مـنهم ؛أخذ

� آ - رضـــى هللا عنـــهالشـــيخ ســـهل التســـرتى  �ألمســـاء املعروفـــة يف التـــاريخوأ ألننـــا إذا تكلمنـــا عـــن  ،حـــىت يصـــدق النـــاس ،يت 

�م ال يرون إال الظاهر ،لكل يعرتض علي املعاصريناملعاصرين جند أن ا إين ألعرف أبنائي مـن ( :ن يقول هذا الرجلاك  - أل

�ئهــم -ظهــور  – يهم وهــم يف أصــالبربِّــوأُ  ،"ألســت بــربكم"يــوم  ــ)!! أ يــرى  ،هــذا اليــوم نْ منــذ ذلــك اليــوم رأيــت أوالدي ِم
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�حىت  بعهميتاأخذ الكشف و و !! أوالده منذ ذلك اليوم    .م�يت أوا

�يت بعض السالكني ويذهب  :فيقـول لـه ،يـدخل مدرسـتهحـىت  أهل البصرية املكاشـفني ويقـدم طلـبإىل  ولذلك كان 

  .أنت شيخك فالن ،أنت ليس عندي

إىل  ليصـل بـه -قطبـه الـذي يـدور حولـه  ؛كان يبحث عن القطـب  ،وأرضاه رضى هللا عنهيل ذسيدي أبو احلسن الشا

وكـان مـن أكـابر  -سـطي االعراق وقابل الشيخ أبو الفتح الو إىل  وذهب ،بيا ومصر والشاميتونس ولإىل  ذهب ،عزوجلهللا 

وهــذا  ،جــوار هللا نتقــل إىلاأمحــد الرفــاعي  ىوكــان ســيد، وأرضــاه رضـى هللا عنــهأهــل الفــتح مــن تالميــذ ســيدي أمحــد الرفــاعي 

� لست شي :فقال له ،فذهب إليه - دحكليس من أهل الو تلميذ من أهل الفتح  أنت شيخك الشـيخ عبـد السـالم  ،خكأ

 - وال وسـيلة مواصـالت ة،ال توجـد ركوبـو  وكـان ماشـياً  -ة �نيـ ةرجع مر . وهو يف بالد املغرب اليت جئت منها ،بن بشيش

رأى عـني مـاء  ؛اجلبـل ذهـب إىل ،يف أعلـي اجلبـل مـن فـوق ةإنـه يف طنجـ :قـالوا لـه ،بـالد املغـرب وسـأل عنـهإىل  ذهـبحىت 

� عل أهالً  :فقال له ،السالم عليكم :وقال ،بلفتوضأ وصعد اجل رسول إىل  وذكر نسبه -� بن كذا بن كذا بن كذا  ّى،بك 

�تينـا معـه البشـرى  -!! الـدنيا واآلخـرة فلـك غـىنبعـد أن خلعـت مـا معـك جئتنا � علي  :ره وقال لهوبشَّ  - ملسو هيلع هللا ىلصهللا  الـذي 

�ـذة الكيفيـةذفكـان سـيدي أبـو احلسـن الشـا. الصـدق :الشرط ،الدنيا واآلخرة إن صدق من هللا غىن مـن  وكثـريٌ  ،يل نفسـه 

�م يعرفون أبنا ،الصاحلني كانوا علي هذا املنوال   .يف يوم امليثاق عزوجلمها هلم هللا علَّ  ةنوراني ةهم بعالمات روحانيءأل

  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصتذكیر النبي تذكیر النبي 
ــ ملسو هيلع هللا ىلصوعنــدما جــاء النــيب  ــا عزوجــلره هللا أم ــا هللا يف هــذا اليــوموإمنــا يــذكِّ  ،أن ال يعلمن  !!حنــن متعلمــون - ر� مــا علمن

�ـذا اليـومذّكـ ،رفـذكّ  :وقال حلضرة النـيب - الرمحن ؟م القرآنمن الذي علَّ  ،هللا نامالذي علَّ و  ولـذلك تسـمع  ،والعلـوم ،رهم 

� تـرى واحـد !!يـوميف هـذا ال أيـن مسعتهـا؟ !!علوم عالية وكأنك مسعتها قبـل ذلـك اخلـاص  "وسااملـ"وتشـغل  ،وتتـذكر اً وأحيـا

  :ن احلبيب قال لناأل !!وال تتذكر أنك رأيته هناك ؟وأين كلمته ؟أين قابلته :وتقول ،وتقلب كل صفحات الكمبيوتر ،بك

نْھَا اخْ األَ األَ { {  ا تَنَاكَرَ مِ مَ ا ائْتَلَفَ وَ نْھَ فَ مِ ا تَعَارَ نَّدَةٌ فَمَ جَ نُودٌ مُ احُ جُ وَ نْھَا اخْ رْ ا تَنَاكَرَ مِ مَ ا ائْتَلَفَ وَ نْھَ فَ مِ ا تَعَارَ نَّدَةٌ فَمَ جَ نُودٌ مُ احُ جُ وَ   ٣}}  تَلَفَ تَلَفَ رْ

�تلف �يت هنا و �تو  هموالذين أنكروا بعض ،الذي تعارف هناك  كيف جاء اإلنكـار والتعـارف؟   ن،هنا وخيتلفو  نهناك 

�جلمال - فمن فضل هللا عليهم -أما املؤمنون    :�النبساط يف هذا احلال، ا مجيالً وا رد� فردُّ  ،فقد واجههم هللا 

}}   َ� �َ قَاُلوا بـََلى َشِهْد   ).).عرافعرافاالاال١٧٢١٧٢((  }}  قَاُلوا بـََلى َشِهْد

                                                             
 .ارى عن عائشة بنت عبدهللاصحیح البخ ٣
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ــى  ﴿﴿ :أمــا أهــل الكفــر والشــرك والطغيــان فقــد واجههــم هللا جباللــه فقــالوا بقهــر القهــار  ،رين مقهــورينضــطم ، ﴾﴾  بـََل

لكــن أهـل اجلــالل جتــد عنــدهم غضاضــة وكــره  .فأهــل اجلمــال جتــد بيــنهم وبــني بعـض مــودة وأنــس وصــفاء ووصــال .عزوجـل

ملـاذا  ؟ختصهم هللا بعنايتهاملاذا هؤالء  :لكن السبب !!بب ظاهررمبا ال يعرف له س ،وبغض ألهل اجلمال علي مدى الزمان

�إلميـان و�لقـرآناختصَّ هللا  ملـاذا نـزل يف بـالد العـرب  :يقولـون !!؟فكـا أخـذوا منـا موقـري � وأهـل أمو ر و ملـاذا أهـل أ ؟هؤالء 

كـا؟ يظهـر يف أمر  هـل هنـاك نـيبٌّ  ،�؟ الو ظهـر يف أور  هـل هنـاك نـيبٌّ  !!�و واحـد ظهـر يف أور  ن؟ ال يوجد نـيبٌّ و األنبياء واملرسل

� أحبـاب ظهـر مـن أجـل  !!بـه هـؤالء األقـوام خـصَّ  ،فضـل هللا الواسـع ملاذا هـؤالء أخـذوا كـل هـذا الفضـل؟ ،ال فكـل هـذا 

�. )ألست بربكم(الذي حدث يف يوم   :هذا اليوم يقول فيه اإلمام أبو العزائم 

  م��ا ق��د ش��ھدنام��ا ق��د ش��ھدنا  ل��م ن��نسَ ل��م ن��نسَ   ))ألس��تُ ألس��تُ ((  نْ نْ مِ��مِ��
  

  م�������ن جم�������ال الجمی�������ل إذ خاطبن�������ام�������ن جم�������ال الجمی�������ل إذ خاطبن�������ا
  كی������ف أنس������اك ی������ا جمی������ل وقلب������ىكی������ف أنس������اك ی������ا جمی������ل وقلب������ى  

  
  ىىالمعن����المعن����  األس����ماء س����رُّ األس����ماء س����رُّ ن����ور ن����ور ع����رش ع����رش 

  
� عمر  ا مَضَ�ى قَ�بْلَكُمْ مِ�نَ { { : ملسو هيلع هللا ىلص وكان من احملدثني كما قال فيه النـيبُّ  رضى هللا عنهجاء سيد ا مَضَ�ى قَ�بْلَكُمْ مِ�نَ أَنَّھُ قَدْ كَانَ فِیمَ أَنَّھُ قَدْ كَانَ فِیمَ

دَّثُونَ ، فَإِنْ یَكُنْ  حَ مِ مُ دَّثُونَ ، فَإِنْ یَكُنْ األُمَ حَ مِ مُ طَّ�ابِ األُمَ مْ ، فَإِنَّھُ عُمَ�رُ بْ�نُ الْخَ نْھُ دٌ مِ هِ أَحَ تِي ھَذِ طَّ�ابِ فِي أُمَّ مْ ، فَإِنَّھُ عُمَ�رُ بْ�نُ الْخَ نْھُ دٌ مِ هِ أَحَ تِي ھَذِ ث واحملـدث الـذي حيـدِّ  - ٤}}  فِي أُمَّ

فكــان حيــج فوقــف أمــام  -حيــدث كــل احلقــائق  ،ث احلجــرحيــدِّ  ،ث األرض كمــا ذكــر� اليــوم يف املســجدحيــدِّ  ،احلقــائق كلهــا

 -نفســك  مــن :أي –) إنــك حجــر ال تضــر وال تنفــع(، أي أنــه يســمعه !!هــذا خطــابو  -) إنــك حجــر( :ر وقــال لــهَجــاحلَ 

كاشـفاً ملـن حولـه هـذا  - وكـرم هللا وجهـه رضـى هللا عنـه فقال اإلمام عليٌّ ). يقبلك ما قبلتك ملسو هيلع هللا ىلصولوال أىن رأيت رسول هللا 

 :األمر

علي الذریة كتبھ علي الذریة كتبھ   أما علمت أن هللا حین أخذ العھدأما علمت أن هللا حین أخذ العھد  ،،بل إنھ یضر وینفع بإذن هللا یا أمیر المؤمنینبل إنھ یضر وینفع بإذن هللا یا أمیر المؤمنین{{
  ٥}}لھ بالوفاء یوم القیامةلھ بالوفاء یوم القیامةستلمھ أو قبَّ ستلمھ أو قبَّ اافھو یشھد لكل من فھو یشھد لكل من   ،،في كتاب ثم ألقمھ ھذا الحجرفي كتاب ثم ألقمھ ھذا الحجر

ولـذالك جعـل هللا  ،عزوجـلعلينـا هللا  هفيـه وثيقـة العهـد الـذي أخـذ مـاذا فيـه؟ .؟ مـن اجلنـةنـزل مـن أيـن ،هذا احلجـر

ه بعهد هللا عند بيت هللا عندما يواجه هذا احلجر ءعلن وفايُ ل ؟هناكإىل  ملاذا يذهب اإلنسان .متام اإلسالم ،ينمتام الدِّ  احلجَّ 

  .علي عباده أمجعني عزوجلاألسعد الذي فيه الوثيقة اليت كتبها هللا 

أو  ،أما غري ذلـك فـإن اإلنسـان يرتقـى حـىت يكرمـه الكـرمي ويتذوقـه بقلبـه ،الكالم املباح واملتاح يف هذا الباب ذكر�ه

  :عزوجلعندما يقرأ قول هللا  ،هيطالعه بعني روح

                                                             
 .مسلم والترمذي عن عائشة رضي هللا عنھا ٤
یؤتى یوم القیامة بالحجر األسود، ولھ لسان ذلق، یشھد لمن یستلمھ : (المستدرك عن أبي سعید الخدرى رضي هللا عنھ بلفظ الحاكم في ٥

 ).بالتوحید



  یوم المیثاق األولیوم المیثاق األول                                        :                                            ٨٨كتاب      )٨(                   

 م١٦/١١/٢٠١٤ھـ ١٤٣٦من محرم ٢٤جد منزل الحاج عبد الما –الرزیقات قبلي  ١

َراِر َلِفي ِعلِّيَِّني   {{ َراِر َلِفي ِعلِّيَِّني َكالَّ ِإنَّ ِكَتاَب اْألَبـْ َيْشَهُدُه َيْشَهُدُه ) ) ٢٠٢٠((ِكَتاٌب َمْرُقوٌم ِكَتاٌب َمْرُقوٌم ) ) ١٩١٩((َوَما َأْدرَاَك َما ِعلِّيُّوَن َوَما َأْدرَاَك َما ِعلِّيُّوَن ) ) ١٨١٨((َكالَّ ِإنَّ ِكَتاَب اْألَبـْ

  ))المطففینالمطففین((  }}    ))٢١٢١((اْلُمَقرَّبُوَن اْلُمَقرَّبُوَن 

 .﴾﴾  َيْشَهُدهُ   ﴿﴿ :هناقال وإمنا  )يقرأه(مل يقل 

وصـلى هللا علـى ، وأن يصطفينا وجيتبينا وجيعلنا أهل لذلك ،وأن يؤهلنا لذلك ،علينا بذلك نَّ أن ميَُ  عزوجلنسأل هللا 

� دمحم وعلى آله وصحبه وسلم   سيد

  


