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 فوزى محمد أبو زيد/ فضيلة موالنا الشيخ لقاء  
 ـ مغاغة  فـــــــــــــــــــالقاء الو 

 فتح مكة إشارات للسالكين لنيل فتح رب العالمين
  0341رمضان  51الموافق  7/7/5102مسجد أبو العزائم ـ الثالثاء 

 
 :بسم اهلل الرمحن الرحيم

يف كل آية من كتاب اهلل، ويف كل حديٍث  لو عز وجلطريق اهلل  السالك يفدائمًا وأبدًا 
ادلؤمن السالك معٌت إشاري يستفيد بو  صلى اهلل عليو وسلَّموارٍد عن سيدنا رسول اهلل صحيح 

  يف سَته وسلوكو إىل اهلل.
و يف مسجد أو مع أناس إذا حتدث على منرب أشاري ال ينايف ادلعٌت العام، وىذا ادلعٍت اإل

د أن يرقيها وينميها ويزكيها أران دلحديث اإلنسان مع حقائقو ـ لكن يتكلم يف ادلعٌت العام، 
فهذا لو معٌت خاص وبو يصَت من أىل اإلختصاص إن شاء اهلل رب  ،فيكون يف خاطرىم

 العادلُت.
 وسلَّم عليو اهلل صلىأصحاب حضرة النيب أن يفتح عليو ربنا كما فتح على ومن أراد 

قيقة فتح قليب وىو يف احل ـ وأظن ىذا احلال ىو ما نريده ـ ُتوالعارفُت والصاحلُت وأئمة ادلتق
من وسعة ادلال  اهلل على العارفُت ىو فتح دنيان يعتقد أحٌد أن فتح وإياكم أ، وليس فتحًا دنيوياً 

 عز وجل، وقد وعدىم اهلل ألن كل ىذه أشياء فانيةال ـ  ،ووسعة اجلاه ووسعة األمالك الدنيوية
 .وال يشغلهم عن اهلل طرفة عُت وال أقل ذلم عنوغٍت  أن يعطيهم منها ما ال

، لكن الفتح ىو الفتح القليب، عز وجلىذه األشياء إذا زادت مع اإلنسان تشغلو عن اهلل 
فيجعلو أواًل يرى حضرة اهلل بأنوار اإلحسان على العبد  عز وجلوالفتح القليب ىو أن يفتح اهلل 

ن احلضور بُت يديو سبحانو وتعاىل طرفة عٍُت وال أقلَّ، معامل يف آفاق قلبو ال يغيب ع عز وجل
 أو يشرب:و يعمل أو يأكل شياً أو نائماً أامكان إن  

 احلديد(.4) ﴾ َو َمَعُكْم َأْيَن َما ُكْنُتمْ َوىُ  ﴿
يومهون الناس أن الفتح ىو أن الذين أيضًا يف الفتح القليب بعض أدعياء الطريق يوجد ألنو 
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وىذا ليس فتحاً، ولو   وما ختبئو يف يدك وماذا يف جيبك لم هبا ماذا يف بيتكيعطيو كرامة يع ربنا 
لكن الفتح اإلذلي الذي يُقرِّب العبد إىل مواله وجيعلو  كان ىذا فتٌح فيكون فتحًا شيطانياً،
 .صلى اهلل عليو وسلَّمأكثر الناس شبهاً حلبيب اهلل ومصطفاه 

نزل بدرجات اإليقان، فمهما بعد ذلك يكرمو نوار اإلحسان، وإذا أكرمو الكرمي أفأولو 
ومهما تلبدَّت لو الغيوم، فال يُشكُّ طرفة عٍُت وال أقل يف إكرام اهلل ويف فضل عليو من اذلموم 

 فال يتشكَّك يف مواله طرفة عٍُت وال أقٍل.اله، اهلل ويف عطف اهلل ويف حنان اهلل جل يف عُ 
 فيق، وىذا التوفيق مرتبة عالية يف الطريق:بالتو  عز وجلإذا ثبت على ذلك يكرمو اهلل 

 ىود(.88) ﴾ كَّْلُت َوِإَلْيِو أُنِيبُ َعَلْيِو تـَوَ  َوَما تـَْوِفيِقي ِإال بِاللِ  ﴿
أما ادلكاشفات وادلشاىدات وادلؤنسات وادلخاطبات فكل تلُكم األمور ال تشغل ُكمَّل 

ألهنا قد تشغل ر منها بل بعضهم يفِّ  طرفة عٍُت وال أقل، عز وجلالعارفُت عن اإلقبال على اهلل 
القرب من اهلل وال يشغلهم ىو القدسية، وكل ما يريدونو  عز وجلاحلقائق الباطنة عن أنوار اهلل 

 شاغٌل عن ىذه احلضرة اإلذلية طرفة عٍُت وال أقل.
 :د الفتحفمن يُر 

  ومصطفاهبأصحاب رسول اهلل يف حبهم حلبيب اهللىي أن يتشبَّو تكون بدايتو أواًل: أن 

 .وسلَّم عليو اهلل صلى
واحلب الذي حدث احلب الذي جعلهم يُفدُّونو بأنفسهم وأمواذلم وآبائهم وأمهاهتم، 

ممن معو والذي أدىش الكافرين من أىل مكة عندما أراد النيب أن يرسل رجاًل إىل أىل مكة 
وأراد أن يرسل إليهم عمر  أنو جاء قاصدًا أداء العمرة والطواف بالبيت وال يريد حرباً،ليخربىم 

فقال: يا رسول اهلل إنَّا بٍت عدِّي ـ وىم عائلة عمر ـ مل يبقي منهم يف  رضي اهلل عنوبن اخلطاب 
ولكن أرسل إليهم عثمان بن عفان فقبيلتو ال زالت يف  فلن يكون يل نصَت يف مكة، أحٌد،مكة 
 .عدٍد وُعددمكة 

وعائلتو كانت تتوىل الزعامة يف مكة،  ،بن عفان رضي اهلل عنو فأرسل إليهم عثمان
قال: واهلل ال أطوف بالبيت حىت يطوف بو رسول وزعيمهم أبو سفيان، فقالوا لو: ُطف بالبيت، 

 قالوا: حنن موافقون، قال: ال أرضى أن أطوف بو قبل رسول اهلل.، صلى اهلل عليو وسلَّماهلل 
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 ـ  صلى اهلل عليو وسلَّملرسول اهلل  احلب إنو 
ألن عثمان تأخر، أن ـ وسلَّم عليو اهلل صلىصحاب رسول اهلل رت شائعة بُت أفانتش

، قال: ما أظن عثمان يفعل عثمان طاف بالبيت وقالوا: يا رسول اهلل لقد طاف عثمان بالبيت
 و ترىب على النهج النبوي.فال يفعل ذلك، ألنيو أعرفو جيداً ألنٍت مرب اذلك ـ أن

لن نرجع حىت يرجع عثمان قُتل، فسأذلم: ما رأيكم؟ قالوا:  بأن عثمان قدوُأشيع بعد ذلك 
بيعة الرضوان  صلى اهلل عليو وسلَّموىيا نبايعك على ذلك، فبايعوه و ندخل مكة لنأخذ بثأره، أ

ووضع النيب يده الُيمٌت يف أيديهم، ووضع يده الُيسرى وقال: ىذه عن حتت الشجرة ادلباركة، 
 اهلل وأثٌت عليها: عثمان، وىي البيعة اليت مدحها

َعِلَم َما ِفي قـُُلوِبِهْم فَأَنـَْزَل  ﴿ َلَقْد َرِضَي الل َعِن اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ يـَُباِيُعوَنَك َتْحَت الشََّجَرِة فـَ
ْتًحا َقرِيًبا  ﴾ ا َحِكيًماَوَمَغاِنَم َكِثيَرًة يَْأُخُذونـََها وََكاَن الل َعزِيزً ( 88) السَِّكيَنَة َعَلْيِهْم َوَأثَابـَُهْم فـَ

 الفتح(.81)
 طائف والعلوم اإلذليةلوادلغاًل الباطنة كادلعارف وال الظاىرة كانت خليرب ووعدىم هبا،ادلغاًل و 

 وار الربانية ال حصر ذلا وىي مستمرة إىل يوم الدين.واألن
، وحب الصفيِّ صلى اهلل عليو وسلَّمعلى حب النيب فالبد للمريد أن يُوطِّن أواًل نفسو 

وجعلو عبداً وفيًا يأخذ بأيدي إخوانو ادلؤمنُت على  وسلَّم عليو اهلل صلىأقامو حضرة النيب  الذي
 ، وىذا ىو البند األول.صلى اهلل عليو وسلَّمهنج سيد األولُت واآلخرين 

 البند الثاين: 
 احلب:فإذا وطَّن العزم على ذلك 

 فاعلم مراقيناا     والمصطفى قدوتي ـــــــــالحب مبدأنا والوجو قبلتن
منها العنادية ومنها  ،ف على ما يف نفسو من حقائق إذليةتعرَّ يبدأ فور اجلهاد بأن ي

غلها وأىوائها ويسعى إلدتام الُصلح بينها ـ البد ومنها احليوانية ونوازعها وخواطرىا وشُ اإلبليسية 
 أن يعمل ُصلحاً بُت ىؤالء ُصلح احلديبية.

يف كتاب  لو أعطيتم ألنفسكم فرصة وتتطلعواواإلمام أبو العزائم أشار إىل ىذا الُصلح 
وحمكمة الصلح الكربى بُت من؟ بُت احلقائق اليت يف اجلسم، إمسو: "حمكمة الُصلح الُكربى" 
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إصطلحت احلقائق اليت بداخلك، واجلسم لن ميشي على الطريق القومي وادلستقيم إىل اهلل إال إذا  
ا سلَّمت للنفس ادللكوتية والنفس ادللكوتية ستجرُّىا إىل احلضرة احملمدية مث إىل العوامل العلية وكله

 مث إىل الذات اإلذلية.
النفس ف ،يف سنةلكن طادلا النفوس األخرى تعمل هبواىا، فما تبنيو النفس ادللكوتية 

 ، ]حلظة غرور هتدم عمل شهور[.اإلبليسية ستُهدُّه يف ِسنة
ستنتهي، بل فيغًتُّ هبذه العبادة، فأين تذىب ىذه العبادة؟  طواالً  شهوراً  عز وجل يعبد اهلل

 ينبغي أن يُقبل هبا ي أصلو وفصلو ومقام العبودية الذيستجعلو يهوي إىل مكاٍن سحيٍق ألنو نس
 .عز وجلعلى اهلل 

يتعرَّف عليها، ىل ما فيو من عوامل اهلل، فيتعرَّف اإلنسان إيدخل أن فالبد أواًل: بعد احلب 
النفس اجلمادية والنفس النباتية والنفس احليوانية والنفس كوالنفوس اليت فيو   على العقل وما دوره،

عوامل ىذه والنفس ادللكوتية والنفس القدسية، فَتى ىذه العاومل كلها، وكل عامل من اإلبليسية 
 صل إىل مقام التسليم:زعها؟ وكيف يعمل سالم بُت ىؤالء حىت يا؟ وما نو النفوس ما دورىا

نَـُهمْ  ﴿  النساء(.56) ﴾ َفال َورَبَِّك ال يـُْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ
  وليس ما خبارجك.الشجار الذي بداخلك أنت، 

ُفِسِهْم َحَرًجا ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما ﴿  النساء(.56) ﴾ ثُمَّ ال َيِجُدوا ِفي أَنـْ
 .صلى اهلل عليو وسلَّمحلضرة النيب الكرمي  ؟دلنسليم تال

 النفوس.فالبد من ُصلح احلديبية، وىو الُصلح بُت 
ولكي يدخل على دائرة القلب ، يدخل بعد ذلك إىل دائرة القلب ،الُصلحىذا إذا أمتَّ 

حلظ وضعتها النفوس لُتبعد اإلنسان عن طريق ادللك القدوس، فاذلوى صنم وافيجد حولو أصنام 
شياء الدنية صنم، أصنام  واحلرص على األ لداين صنم، والطمع يف الفاين صنم،صنم والرغبة يف ا

 :رضي اهلل عنوكثَتة يقول فيها سيدي أبو العباس ادلرسي 
 :]إمنا مُسي إبراىيم فىت ألنو كسَّر األصنام

 األنبياء(.61) ﴾ قَاُلوا َمْن فـََعَل َىَذا ِبَآِلَهِتَنا ِإنَُّو َلِمَن الظَّاِلِمينَ  ﴿
َراِىيمُ  ﴿  األنبياء(56) ﴾ قَاُلوا َسِمْعَنا فـًَتى َيْذُكُرُىْم يـَُقاُل َلُو ِإبـْ
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ال يصل اإلنسان السالك يف فإمنا مُسي إبراىيم فيًت ألنو كسَّر األصنام، وكذلك  فيًت ـمسعنا  
يشغل أى شيٍئ تتوجو إليو و كسَّر أصنامو ادلعنوية اليت بداخلو، فإذا  طريق اهلل إىل مقام الُفتوة إال 

 فهو صنم: عن اهلل
 اجلاثية(.32) ﴾ َأفـََرَأْيَت َمِن اتََّخَذ ِإَلَهُو َىَواهُ  ﴿

 :صلى اهلل عليو وسلَّمإذلو اذلوى، وأصبح ىو اإللو الذي يعبده، قال 
 (8يف األرض شٌر من اذلوى( ) )ما ُعبد إلوٌ 

رام، أنو يعلم أن ىذا حالل وىذا حأضلو اهلل عن احلق على علٍم، مع إختذ إذلو ىواه و 
 فُيحلل احلرام وُُيرِّم احلالل: ولكن إذا مشى على اذلوى

ْلِبِو َوَجَعَل َعَلى َبَصرِِه ِغَشاَوةً  َوَأَضلَُّو اللُ  ﴿  ﴾ َعَلى ِعْلٍم َوَخَتَم َعَلى َسْمِعِو َوقـَ
 اجلاثية(.32)

 :يريد حقيقتنا الذيلكن العبد 
  .ىواهجل من أختذ إذلو عز و أفرأيت 

 :هبامع أنو على علٍم  ـ وأضلو اهلل عن الدنيا مع ما فيها من زخارف ومطارف على علم
وختم على مسعو فال يسمع إال منو، وختم على بصره فال ينظر إال إليو وجعل على بصره 

 لشغلو بالذات العلية.فال يلتفت إليها بالكلية  ،غشاوة من احلظوظ والشهوات الدنيوية
 وذاك أين ىو؟  ؟ما فهذا أين ىوإنظر إليه

 ا دنية    ُشغل اىل الصفا بالذات العليةـــــــــــــــــشغل أىل الجفا بدني
 لكي يصل إىل مقام الفتوة:فالبد وأن ُُيطِّم األصنام 

َيٌة َآَمُنوا ِبَربِِّهْم َوِزْدنَاُىْم ُىًدى ﴿  الكهف(.82) ﴾ ِإنَـُّهْم ِفتـْ
ظو وىواه واآلمال الفانية وما شاكل ذلك فتح اهلل قفل قلبو، حفإذا كسَّر أصنامو، أصنام 

 فبدا ميحو ما فيو مما يشغلو عن خالقو وباريو، يقول سيدي أمحد بن عطاء اهلل السكندري:
البد أن ميح ىذه الصور ـ أم كيف ـ و مرآت كيف يرحل إىل اهلل وصور األكوان منطبعٌة يف]

 البد أن ميحو السوى.يرحل إىل اهلل وىو مكبٌل بشهواتو[ ـ 
، حىت والصور الدنيوية والصور الشهوانيةفكل الصور اليت توجد يف القلب: كالصور الكونية      
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عز ملك ادللوك، وادللوك كما قال اهلل  عز وجلولو كانت صوٌر جنانية البد وأن ميحوىا ألن اهلل  
 :وجل

 ﴾ ا َوَجَعُلوا َأِعزََّة َأْىِلَها َأِذلًَّة وََكَذِلَك يـَْفَعُلونَ ِإنَّ اْلُمُلوَك ِإَذا َدَخُلوا قـَْريًَة َأْفَسُدوىَ  ﴿
 النمل(.24)

و من لشيئ سواه، إن كان من حوائج الدنيا أإذا دخل ملك ادللوك قلبًا ال يسمح بالدخول 
وادلتقُت، والعارفُت حلُت على قلوب الصاىو السلطان األعظم  عز وجلحوائج اآلخرة ألن اهلل 

 بعد ذلك:
ْتًحا َقرِيًبا ﴿  الفتح(.88) ﴾ َوَأثَابـَُهْم فـَ

ومن ادلنح  ،من مواله يأيت بعد ذلك الفتح من اهلل على ما حسب ما للعبد من مدد العطاء
 .صلى اهلل عليو وسلَّمادلصطفوية اليت حددىا من خزائن اإلصطفاء لو سيدنا رسول اهلل 

 .ونكتفي هبذا القدر من اإلشارات
نبوياً  ، وحاالً وىبيًا ونورًا كشفياً  علماً ن رزقنا يعلمنا علمًا بغَت تعلم وأأن  عز وجلنسأل اهلل 

 ن جيعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنة.وأقدسياً 
  

 وصلى على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم
 . اذلَوى ىو تعاىل اهللِ  عند األرضِ  يف ُعبدَ  إلوٍ  أبغضُ  (8)

 اإلحياء ختريج:  ادلصدر|  العراقي:  احملدث|  الباىلي أمامة أبو:  الراوي

 


