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 مجمع الفائزين الخيري –المقطم 
 م28/5/2102ىـ 0441 من رمضان 24

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 

ما وحَّد اهلل غير ))قول أحد الصالحين: ما معنى السؤال األول: 
 ((؟اهلل

ال نعرف س محقى يف ذات اهلل حىت الرسل(( نا)كل الثر: )ورد يف األ
خفي ال نستطيع أن  كتاب اهلل، برمزا أباحو اهلل يف  ذات اهلل إال م عن

 .تبارك وتعاىلنشهد فحواه وال حقيقتو اليت ىي عليها حضرة اهلل 
 عرفُت ريب: ))رضي اهلل عنو ولذلك يقول سيدنا أبو بكر الصديق

مل إن ففو، كيف عرف ربو؟ ىو الذي عر  بريب، ولوال ريب ما عرفُت ريب((  
َوال " ىو يقول:  إذا كان !!من ذاتو؟ يُعرفنا بذاتو فكيف حنيط بشيء

البقرة( فكيف ُييطون بذاتو 522" ) ُيُِيطُوَن ِبَشْيٍء ِمْن ِعْلِمِو ِإال ِبَا َشاءَ 
 أو بوصف من صفاتو أو بأمسائو؟!!.

سيدنا أبو بكر صعد ذات مرة على ادلنرب وخطب خطبة قصرية ولكنها 
معرفتو إال  إىل احلمد هلل الذي مل يصل أحدٌ )) :فيها واعبة ومستوعبة، قال

 ((.بالعجز عن معرفتو
 

أعرف الناس ))ذو النون المصري: السؤال الثاني: ما معنى قول 
 ؟((باهلل أشدىم تحيرًا فيو

د اإلنسان علمًا يزداد حرية، ألن العلم يكشف لإلنسان كلما يزي
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خفايا وخبايا ُيتار يف أمرىا، ولذلك أشد الناس حرية يف ذات اهلل العلماء، 
 يقول: رضي اهلل عنوولذلك كان ابن الفارض  ،كان ىذا غاية العارفنيوقد  

 ((.زدين بفرط احلب فيك حترياً ))
 ودلاذا التحري؟ ألنو ال يسع ما ال يسعو أحد من خلقو وال من كائناتو،

من أنوار حضرة ذاتو، وال يستطيع أن ينال شيئاً منو إال  وال ُُييط ببعض نور
؟!! تبارك وتعاىلل عليو بعطائو وىباتو، فكيف أُدرك ُكنهو أو ذاتو إذا تفض  

 ىذا أمٌر يزيد اإلنسان فيو حرية كلما زاد علما.
كلما زاد اإلنسان علمًا كلما زاد ولذلك كان بعض الصاحلني يقول: ))

كلما زاد اإلنسان علمًا بربو، كلما رأى نفسو أشدُّ جهًل يف معرفة (( جهلً 
األنبياء( وىذا 78)" ال ِإَلَو ِإال أَْنَت ُسْبَحاَنَك "  :وتعاىلسبحانو ذاتو 

فمع ادلواجهة مل األنبياء( 78)" ِإيني ُكْنُت ِمَن الظ اِلِمنَي " خطاب مواجهة: 
ومع ذلك يقول:  "ال ِإَلَو ِإال أَْنَت ُسْبَحاَنَك " يُقل: ال إلو إال ىو، بل قال: 

 ".ِإيني ُكْنُت ِمَن الظ اِلِمنَي " 
واصف، وال ألنو عز وجل ال ُييط بو حميط، وال يستطيع أن يصفو 

" لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء َوُىَو الس ِميُع اْلَبِصرُي " يستطيع أن ينعتو ناعت: 
 الشورى(.11)

 
 العبد الصادق ماالسؤال الثالث: ما معنى قول أحد الصالحين: ))

 ؟((الحق مراده وافق ىواه، أو خالف مراده
هلل تعاىل لو مراد، وال يكون العبد صادقًا إال إذا ترك اأنت لك مراد و 

 .سبحانو وتعاىلمراده لتحققو ِبراد مواله 
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أن  أرادواإخواننا  بعضأحد األحباب قال يل: كنا يف شهر مضان و 
فقلت  !كيف ننام؟ولكنهم قالوا:  لجمعة، يبيتون لاخلميس و معنا ُيضروا 

ة، وجائز عندىم تكييف وليس عندنا تكييف، ليس عندنا أسر  لو: حقيقة 
وحىت لو جاءوا يوم اجلمعة فأين يسًتُيون، فقال: إهنم  !فكيف ينامون؟

ليس عندنا  حننقالوا: ننام يف بيوتنا ونأيت على اإلفطار، فقلت لو: يا بين 
أما ادلريد فهو الذي ترك  احملب ميشي على ىواه،و مريدين ولكن حمبني، 

 .مراده لربو
ميشي على ىواه، فهل لكنو ىو يريد أن يكون وليًا من أولياء اهلل و 

يكون كبري ياوران  ويريد أنيعمل بالقصر اجلمهوري  كمن سيصل؟!ال،
اإلمام أبو  ، فهل سيصل لذلك؟! ال، وكما قالميشي على ىواهلكنو و 

ن رئيس اجلمهورية أصدر قراراً وأرضاه: نفرض أ رضي اهلل عنوالعزائم 
ىذا بأن يقوم بالنيابة عنو يف فًتة سفره للخارج، فهل ُيسريي لشخص 
البلد على ىواه ويصدر قرارات على ىواه أم على ىوى صاحب الشخص 

ى ىوى صاحب الشأن، وكذلك األمر، ولذلك قالوا يف حكم ل! عالشأن؟
 وىو اهلل تبارك وتعاىل.(( رادخلع مرادك دلراده تكن مراداً للمالصاحلني: ))ا

تظل طوال عمرك يف درجة احملب، فإذا فس ك،لع مرادخت أنت ال تريد أن
ولكنك ستظل على ىذا وليس لك  حصلت على اإلبتداية فهذا جيد،

 غري ذلك. شيء
 

 متى يستحق اإلنسان العون والعطف من اهلل؟ السؤال الرابع:
من الزمن أو  يف حلظة شعرإذا يستحق اإلنسان العون والعطف من اهلل 
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وال طول لو، واستعان باهلل لُيمده حبولو  ،وال قوة لو ،الوقت بأنو ال حول لو
 .وطولو وقوتو

 ،ولو طول ،لو شأٌن، ولو حول يشعر بأنما زال لكن طادلا اإلنسان 
ال يُعطي عونو !! ؟اهللولو ممتلكات، فماذا يريد من  ،ولو جاه ،ولو مال

"  يَا أَيُـَّها الن اُس أَنـُْتُم اْلُفَقَراُء ِإىَل اهللِ " تطبيقًا لقولو عز وجل: وحولو إال 
اإلمام أبو فاطر( و 12)" ُىَو اْلَغيِنُّ احلَِْميُد  َواهللُ " نعم: : لو قالوافاطر( 12)

 :قال يف ذلك رضي اهلل عنوالعزائم 
 علمُت نفسي أين كنُت ال شيء

 
 فصرُت ال شيء يف نفسي ويف كلي

 بو تنز ه صرُت اآلن موجوداً  
 

 بو وجودي وإمدادي بو حويل
 ومن أنا؟ عدٌم اهلل مج لين 

 
 فصرُت صورتو العليا بل نيل

ىذا حال العارفني يف علم غيٍب عن شهود، و أي وىذا علم شهودي،  
 .سبحانو وتعاىلىذه ادلواقف الكرمية بني يدي رب العادلني 

 

} ِإَذا َأرَاَد اهلل بـََعبٍد قال صلى اهلل عليو وسلم: السؤال الخامس: 
َتَح َلُو  ما قفل القلب؟ وما األعمال التي تقفل  0{ قُفَل َقلِبوَخيًرا فـَ

 القلوب؟ وما األعمال التي تفتحها؟
أََفل يـََتَدبـ ُروَن اْلُقْرَآَن أَْم َعَلى " ليس قفًل واحدًا للقلب، ولكن أقفال: 

 أقفال كثرية.حممد( فهي 52)" قـُُلوٍب أَقْـَفاذُلَا 
العني إذا على القلب اليت دتنع من التدبر؟ األقفال اليت ما ىذه 

اشتغلت ِبا ال يُرضي اهلل من ادلناظر اليت تسوء القلب، واألُذن إذا أنصتت 
                                                           

 الجامع الصغير للسييوطي عن أبي ذر رضي اهلل عنو 0
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إىل الكلم الذي ال يُرضي اهلل ألنو يسويد صحائف القلب، واللسان إذا 
 ،والفرج ،والرجل ،واليدالذي يُغضب اهلل ويُغضب خلق اهلل، ىذى بالكلم 

، واليت نسميها كمن عامل ادلللو هذه أبواب القلب اليت تأيت فوالبطن، 
  يشعر اها يف عامل ادللك.احلواس اليت

عني يُبصر اها األنوار العلية، وأُذن يسمع فهناك  ،حواس ملكوتية لوو 
 اها نغمات تسبيح الكائنات وكلم ادللئكة وأحوال اجلنات.

ذَلُْم قـُُلوٌب " : سبحانو وتعاىلولو كذلك حواس باطنية يقول فيها اهلل 
" ا َوذَلُْم َأْعنُيٌ ال يـُْبِصُروَن اِهَا َوذَلُْم َآَذاٌن ال َيْسَمُعوَن اِهَا ال يـَْفَقُهوَن اهَِ 

ىذا الكلم يف وصف الكافرين والعياذ باهلل، لكننا  األعراف( 181)
أبواب ادللك فُتحت أبواب قت كمؤمنني ىذه احلواس مىت تُفتح؟ إذا غل  

 صاحب ىذا الشأن وإذا فُتحت أبواب ادللكوت ُقل ما شئت يفادللكوت، 
 من الصفات والنعوت:

 قلوب العارفني ذلا عيونٌ 
 

 ترى ما ال يراه الناظرون
 وأجنحٌة تطري بغري ريشٍ  

 
 إىل ملكوت رب العادلني

فإذا فتح اهلل ىذه األقفال جاءتو اإلرساالت اإلذلية، وجاءتو من  
القلب باليقني مما ينزل فيو من  وميتليءاحلضرة احملمدية اإلمدادات النبوية، 
وََكَذِلَك نُرِي " قول اهلل: فيصل إىل  ،العطايا الربانية، ومن اذلدايا احملمدية

األنعام( 82)" ْرِض َولَِيُكوَن ِمَن اْلُموِقِننَي ِإبـَْراِىيَم َمَلُكوَت الس َماَواِت َواألَ 
 يقول اإلمام أبو العزائم موجهاً لنا يف ىذا الشأن:

 واشهد بالضمري عني احلسي غض  
 

 أنوار القدير تشهدن يا صبّ 
سريى اهذه، ولكن من مل يغض ىذه فكيف يرى الذي يغض ىذه  
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 اإلثنني معاً، إما ىذه أو تلك. جيتمعال  !اهذه؟
ستنفتح أمام اللهو واذلزل والكلم الذي ال يرضي،  األُذنومن يُغلق 

تأتيو فيها علوم راقية،  احلاقة(15" ) أُُذٌن َواِعَيةٌ  َوتَِعيَـَها" ذان الواعية: األ
كل ىذا يأيت بعد ية،  ة، وحقائق إذلية من احلبيب لو سار سرار نورانية باقيوأ

 غلق أبواب احلواس، فتبدأ احلواس ادللكوتية.أن يُ 
قت احلواس الظاىرة وىو يف النوم، إذا نام وُغلي وادلثل واضح، فاإلنسان 

على حسب شفافيتو، و  ،تظهر احلواس الباطنة على الفورما الذي ُيدث؟ 
الباطنية، فمرة تذىب عند الكعبة، وىو  تظهر احلقائق ،وعلى حسب صدقو

فمن الذي خرج؟ احلقيقة  ،؟ النافذة، وىل خرج من الباب أو من النائم
الباطنية، حتللت من القيود، وىذه القيود ىي واردات احلواس، ولذلك يقول 

 :رضي اهلل عنو أبو العزائم
 جتذب الروح اذلياكل

 
 يف الصفا أعلى ادلنازل

 إن أداروا الراح صرفاً  
 

 أسكرت عاٍل وسافل
ومرة يرى نفسو يف مواجهة احلضرة احملمدية، ومرة يرقى إىل عامل  

ادللكوت وجيلس مع مجاعة من ادللئكة يتكلم معهم ويتحدث معهم، 
ان ويرى ما فيو، ومرة يذىب ناجلومرة يذىب إىل عامل مشرواهم،  ويشرب

والصفاء والنقاء على حسب الشفافية ف ،للعرش، ومرة يذىب للوح احملفوظ
 .سبحانو وتعاىلجتباء من اهلل يكون الطُهر واالصطفاء واال

 وصلى اهلل وسلَّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم


