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 مجمع الفائزين الخيري –المقطم 
 م27/9/2149ىـ 4444 من محرم 28

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 

} ِإنَُّو َقْد َكاَن السؤال األول: يقول النبي صلى اهلل عليو وسلَّم: 
ثُوَن َوِإنَُّو ِإْن َكاَن ِفي أُمَِّتي َىِذِه  َلُكْم ِمَن اأْلَُمِم ُمَحدَّ بـْ ُهْم ِفيَما َمَضى قـَ ِمنـْ

نرجوا من فضيلتكم شرح ىذا الحديث،  4فَِإنَُّو ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب {
بن أم أنو خصوصية لسيدنا عمر  مقاموىل يمكن أن يصل أحٌد لهذا ال

 الخطاب رضي اهلل عنو؟
عز وجل خصوصية احلديث  عٍت يُعطيو اهلليث، زلدٍّث أو زلد   تنطق

" َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإال  يقول يف القرآن:مع احلقائق اأُلخرى غَت اإلنسان، فاهلل 
فنحن ال نسمع اإلسراء( 44وَن َتْسِبيَحُهْم " )ُيَسبٍُّح ِِبَْمِدِه َوَلِكْن ال تـَْفَقهُ 

ا بقدراتنا ادلوجودة فينا، ألنن ،تسبيح الكائنات من حولنا، مع أهنا تسبح
 نسمع ُّا تسبيحنستطيع أن السمع والذبذبات اليت  لو أعطانا اهلللكن 

، وتسبيح كل شيء، سنسمع  اخلشب اجلدران، وتسبيح الزجاج، وتسبيح
 كل شيء يسبح.

سبحانو وتعاىل أعطانا طاقة على قدرنا فال  اهللف ،للرمحة بنالكن و 
صوات كلها إذا وصلت ألن ىذه األ نستطيع أن نسمع كل ىذه األصوات،

 شيئاً.آلذاننا فال يعرف الواحد منا أن ينام أو مييز، و لن يعرف أن يفعل 
سعة روحانية إذلية، ِبيث أنو يسمع  اهلل يعطيهم ىؤالء القوم احملد ثُت
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ألهنم يتكلمون  ،بل والفهم ،تسبيح ىذه احلقائق، وليس ىذا فحسب
ن يتكلم معهم وىم يتكلمون معو، ويف بلغات ُأخرى، ويستطيع أيضًا أ

عن  يف وقت واحد، وال يشغلو شيءنفس الوقت يسمع ىذا وىذا وىذا 
 شيئ.

لبعض الصادقُت، فقد وىبو اهلل تبارك وتعاىل اهلل يهبو  وىذا مقام عال
طق  كان يعرف منالنمل(  66َمْنِطَق الط َْتِ " ) " ُعلٍّْمَنا مثاًل لسيدنا سليمان:

يَا " لذلك عندما كان مر ىو وجنده مسع منلة تقول للنمل: كل األشياء، و 
ْم ال َيْشُعُروَن ال ََيِْطَمن ُكْم ُسَلْيَماُن َوُجُنوُدُه َوىُ  َمَساِكَنُكمْ أَيُـَّها الن ْمُل اْدُخُلوا 

، ىذه ىي القدرة اإلذلية !كيف يسمع منلة وىي تكلم النمل؟النمل(  61" )
 .اهلل سبحانو وتعاىل أعطاىا لووادلزية واخلصوصية اليت 

" ال ََيِْطَمن ُكْم ُسَلْيَماُن وأعطى اهلل يف ىذه اآلية أيضًا إعجاز قرآين: 
ذا النمل فه ،فهل ىم زجاج؟ نعم !كيف َيطموهنم؟ل(  النم61َوُجُنوُدُه " )

حىت سيحطموهنم، فإذا مشى عليهم اجليش  الذي ميشي جسمو زجاجي
 كمة يعلمها الرمحن سبحانو وتعاىل.القرآن حلتعرفون أن كل لفظة يف 

أشاعوا دلا األمر، فبنو إسرائيل وسيدنا موسى أيضًا كذلك أُعطي ىذا 
دلع  وتعاىل على جبل الطور اهلل تباركموسى ناجي عنو إشاعات، فعندما 

النور يف وجهو، وىو نور شديد، فكل من يراه من بٍت إسرائل ال يتحمل 
على وجهو فلم َيجب  - يعٍت غطاء -ىذا النور فيموت، فوضع لثامًا 

النور، فوضع حجابًا آخر فلم َيجب النور، فأخذ يضح األحجبة حىت 
 حجب ىذا النور عن من حولو حىت ال ميوتوا.

برص يف  غطاء على وجهو ألن عنده يضع فأشاعوا عنو وقالوا: ىو
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يف نشر  تفننواأن يكشفو حىت ال يظهر ىذا العيب، واليهود وال يريد  ،جلده
وكل واحد منهم اخًتع لو عيب من العيوب يصف بو سيدنا اإلشاعات، 

وكل  ،وكان ذلك يف يوم السوق ،فأراد اهلل سبحانو وتعاىل أن يربئوموسى، 
سيدنا موسى من السوق بقليل خلع  بعدالناس رلتمعة يف السوق، وعلى 

، ألن األنبياء ال يغتسلون جبانب البحر ليغتسل ما عدا القميصمالبسو 
 مع اهلل تبارك وتعاىل.بد أن يتبقى القميص أدباً  عراة، لكن ال

على صخرة، فلما خرج من  ، ووضع مالبسونزل يغتسل يف البحرف
أخذت ادلالبس وجرت،  فالصخرة ،البحر وىو النيل، ذىب ليلبس مالبسو
ثويب حجر، فلم يقف احلجر  ،جرحوأخذ َيري وراءىا وىو يقول: ثويب 

 الناس ويعرفون أن ىذا الرجل بريئ حىت مشى يف السوق كلو، حىت يراه كل
 من إشاعة اليهود.
ترك ر، يعٍت اويقول لو: ثويب حج ،أنو كان خياطب احلجر الشاىد ىنا

"  :كما قال اهللو كلم مع ىذه احلقائق، ثويب يا حجر، فقد وصل إىل أن يت
 األحزاب(.66فـَبَـر أَُه اهللُ ِم ا َقاُلوا وََكاَن ِعْنَد اهلل َوِجيًها " )

سيدنا رسول اهلل أنبأ أن ىناك أُناس يف األمة سيصلون ىذه اخلاصية 
إليها، فمن وصل إليها يف زمانو أكثر من واحد، لكن الذي أشار إليو ىو 

اهلل عنو وأرضاه، ولذلك سيدنا عمر عندما كان يف احلج  سيدنا عمر رضي
)إنك حجر ال تضر وال تنفع ولوال أين  قال للحجر:و وقف أمام احلجر 

لكن و ُيكلٍّم احلجر، ( رأيُت رسول اهلل صلى اهلل عليو وسل م يقبلك ما قبلتك
 
ُ
 غَت طبيعي، ولكنو يعرفغي ب عن ىذا ادلقامات يُهيأ لو أن ىذا الرجل ادل

إنو ) فسيدنا علي وض ح األمر دلن حولو ألهنم ال يعرفون، فقال:ماذا يفعل، 
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ينفع ويضر بإذن اهلل يا أمَت ادلؤمنُت، أما علمت أن اهلل عندما أخذ العهد 
على الذرية يف يوم ألسُت بربكم، كتبو يف كتاب مث ألقمو ىذا احلجر، فهو 

 لو يوم القيامة(.ستلمو أو قب  ايشهد لكل من 
ن الكامَتات اليت تصوٍّر من حجُّوا ووقفوا أمامو من أول آدم إىل يوم أي

ازن اليت خُتزن فيها ىذه األفالم حىت وأين ادلخ !!أين ىذه األفالم؟ !!القيامة؟
ألن كل من مر  من أمامو يأخذ لو صورة وَيتفظ يشهد ذلم يوم القيامة؟!! 

يشهد لو عند اهلل يوم ، و فالن مر  من أمامي ُّا، فيأيت يوم القيامة ويقول:
 القيامة.

يف ادلدينة زلزال، فضرب حدث وىو أمَت ادلؤمنُت عمر ومرة ُأخرى 
هرك، األرض بالعصا اليت معو، وقال ذلا: ِقرٍّي واسكٍت فإين أعدل على ظ

 ىذا أمر غَت عادي.فسكنت يف احلال، واستجابت، و 
ل م أعطانا مؤشرًا أيضًا ألنو ليس سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليو وس

وسيدنا عثمان وسيدنا علي ولكن معو سيدنا أبو بكر  ،سيدنا عمر وحده
 وغَتىم، فعن أيب ذر رضي اهلل عنو قال:

 َيِدهِ  َويف  َحْلَقةٍ  يف  صلى اهلل عليو وسلم الل وِ  َرُسولِ  ِعْندَ  َلَشاِىدٌ  ِإينٍّ  }
 َيْسَمعُ  َوَعِليٌّ، َوُعْثَمانُ  َوُعَمرُ  َبْكرٍ  أَبُو َوِفيَنا َيِدِه، يف  َفَسب ْحنَ  َحَصَياتٌ 

 َأيب  ِإىَل  صلى اهلل عليو وسلم الل وِ  َرُسولُ  َدفـََعُهن   مُث   احْلَْلَقِة، يف  َمنْ  َتْسِبيَحُهمْ 
 َرُسولُ  فـََعُهن  دَ  مُث   احْلَْلَقِة، يف  َمنْ  َتْسِبيَحُهن   َيْسَمعُ  َبْكرٍ  َأيب  َمعَ  َفَسب ْحنَ  َبْكٍر،

 يف  َمنْ  َتْسِبيَحُهن   َيْسَمعُ  َيِدهِ  يف  َفَسب ْحنَ  ُعَمَر، ِإىَل  صلى اهلل عليو وسلم الل وِ 
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َنا َدفـََعُهن   مُث   َيِدِه، يف  َفَسب ْحنَ  ُعْثَمانَ  ِإىَل  َدفـََعُهن   مُث   احْلَْلَقِة،  ُيَسبٍّْحنَ  فـََلمْ  ِإلَيـْ
 2{ِمن ا  َأَحدٍ  َمعَ 

مع احلقائق  وصلوا إىل مقام التحديث، يعٍت يتحدثون نا أن ىؤالءيعرف
 وتتحدث معهم احلقائق، وىذا معٌت من ادلعاين.

رجال على ىذا ادلنوال يف كل زمان ومكان وبعد سيدنا عمر يوجد 
وجيهلهم من  ،أورثهم اهلل ىذا ادلقام إىل يوم القيامة، يعرفهم من يعرفهم

 وم ال يريدون أن يعرفهم أحد.جيهلهم، ألن ىؤالء الق
ثو اهلل مبا يف قلبو مبا أن َيدٍّ وىناك جانب آخر من التحديث، وىو 

يريد اهلل تبارك وتعاىل يف ىذا احلال من خلقو، وىذا الذي يقول فيو سيدنا 
 عمر رضي اهلل عنو:

 اْلَمَقامَ  اخت َْذتَ  َلوْ  الل وِ  َرُسولَ  يَا :قـُْلتُ  :َقالَ  ،َثاَلثٍ  يف  َريبٍّ  َوافـََقٍِت } 
ُذوا: "َوَجل   َعز   الل وُ  فَأَنـَْزلَ  :َقالَ  ،ُمَصلًّى  "ُمَصلًّى ِإبـَْراِىيمَ  َمَقامِ  ِمنْ  َواختِ 
 ،َواْلَفاِجرُ  اْلبَـرُّ  َعَلْيكَ  َيْدُخلُ  فَِإن وُ  اْلُمْؤِمِنُتَ  أُم َهاتِ  َعنْ  َحَجْبتَ  َلوْ  :َوقـُْلتُ 

 َفاْستَـْقَريـْتُـُهن   َشْيءٌ  اْلُمْؤِمِنُتَ  أُم َهاتِ  َعنْ  َوبـََلَغٍِت  :َقالَ  ،احلَِْجابِ  آيَةُ  فَأُْنزَِلتْ 
 ِبُكن   الل وُ  لَُيْبِدلَن وُ  َأوْ  َوَسل مَ  َعَلْيوِ  الل وُ  َصل ى الل وِ  َرُسولِ  َعنْ  لََتُكفُّن   :ذَلُن   أَُقولُ 

ًرا َأْزَواًجا  اْلُمْؤِمِنُتَ  أُم َهاتِ  ِإْحَدى َعَلى أَتـَْيتُ  ىت  حَ  ،ُمْسِلَماتٍ  ِمْنُكن   َخيـْ
 َحىت   ِنَساَءهُ  يَِعظُ  َما َوَسل مَ  َعَلْيوِ  الل وُ  َصل ى الل وِ  َرُسولِ  يف  أََما ُعَمرُ  يَا :فـََقاَلتْ 
 يـُْبِدَلوُ  َأنْ  طَل َقُكن   ِإنْ  َربُّوُ  َعَسى" :َوَجل   َعز   الل وُ  فَأَنـَْزلَ  ،َفَكَفْفتُ  ،َتِعَظُهن  
ًرا َأْزَواًجا  3" {َقانَِتاتٍ  ُمْؤِمَناتٍ  ُمْسِلَماتٍ  ِمْنُكن   َخيـْ
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القرآن كان ينزل موافقة  : أن  رلاىد رضي اهلل عنووجاء يف السَتة عن 
لرأي رآه عمر، وقد وافق الوحي كالم عمر رضي اهلل عنو يف أكثر من 

دث عمر بن اخلطاب موقف، أوصلها بعضهم إىل عشرين مناسبة، بينما حت
عن ثالثة مواضع وافق فيها ربو، ومن ىذه ادلواضع يوم أشار عمر على النيب 

ُذوْا ِمن م َقاِم " الكرمي الختاذ مقام إبراىيم مصلى، فنزل قولو تعاىل:  )َواختِ 
ويوم أشار على النيب الكرمي كذلك بأن البقرة( 625" ) ِإبـَْراِىيَم ُمَصلًّى

 و يدخل عليهم الرب والفاجر.ألن   نساءهيضرب احلجاب على 
ومن ادلواقف اليت ذكرىا النووي ووافق فيها عمر ربو يوم بدر حينما 

 قرآن موافقا لرأي عمر يف األسرى.أسر ادلشركون فنزل ال
ا يريد ادلستشَت إما أن َيدثو اهلل يف قلبو مب ،ُتواحملدٍّث ُتاحملد ث فهوالء

لك نذىب ذلؤالء ونستشَتىم يف األمر من شئونو، ولذ من خلقو يف شأن
النساء( فهو 605ا َأَراَك اهلل " )" لَِتْحُكَم بـَُْتَ الن اِس مبَِ هلل: ألنو خيرب مبا أراه ا
البصَتة أن أمشي على النور الذي أنزلو اهلل تعاىل يف قلبو، صاحب بصَتة، و 

 .فهذه نافعة لنا
ث احلقائق واحلقائق دٍّ بأنو َي ،أو جيعل اهلل لو ليطمئن قلبو إىل مقامو

لو على مقامو، ولكن ما يعنينا  ا طمأنةحتدثو، وىذا شأن ال يعنينا، ولكنه
))يا داود كما ورد ببعض األثر أن اهلل يقول لسيدنا داود:  ،أنو خيرب عن اهلل

 ،وأشتاق إليهم ويشتاقون إيل   ،إن يل عبادًا من عبادي أحبهم وَيبوين
 -ومن عدل عنهم مقتو،  ،طريقهم أحببتووأذكرىم ويذكروين، من سلك 

 أقذف يف قلوُّم من ،أول ما أعطيهم ثالث -ويف هناية احلديث يقول اهلل 
 .((نوري فيخربون عٍت كما أخرب عنهم
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َيدثون عن اهلل، فيكون كالمهم كأنو نوٌر منزٌل من عند اهلل، ولذلك 
اهلل تبارك من خالفهم واتبع ىواه ضل سعيو يف احلياة، وخاب يوم لقاء 

 وتعاىل.
 

 النجاة منها؟تكون النفس وكيف  ما بدوات السؤال الثاني:
، ودائمًا اإلنسان أوالً الذي يأيت  أي الشيء ،البدايةبدواة النفس يعٍت 

تكون خواطرىا و إذا كانت النفس مل جياىدىا حق اجلهاد فتكون حية، 
البعاد،  تغرقو يف الدنيا، أو توقعو يف انتباه شديد ألهنا قداألولية حتتاج إىل 

أو جتعلو ينال غضب الصاحلُت الذين يقيمون معو، ويرجوا من صحبتهم 
 رضاء رب العادلُت تبارك وتعاىل.

سرع تجيب أن أتأَّن  وال أولذلك أول خاطر يأتيٍت من خواطر النفس 
 ألن كل ما يفعلو اإلنسانغضب، يف تنفيذه، وىذا بصفة خاصة يف وقت ال

دلاذا؟ ألن اخلواطر كانت  يندم عليو عندما يرجع لنفسو،يف حلظة الغضب 
 :أوصانا حضرة النيب وقال فماذا نفعل؟ كما، وىو تسرع يف التنفيذ، متسرعة

 4{تـَْغَضبْ  اَل }
حىت يعٍت ال تتصرف وأنت غاضب، فعندما تغضب كف  عن العمل 

 الطبيعي.رجع األحوال إىل ادلزاج النفس، وت ترجع وهتدأ
يف مثل ىذه األوضاع، يكون ىو ادليزان الذي وضعو اهلل  والعقل

 وأصنع ما اتفق عليو العقل والقلب. ،كٍّم العقل ومعو القلبفُأحَ 
األعضاء كاليد ختطأ، والرِجل  اللسان خيطأ، أولكن حلظة الغضب فإن 
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كنت يف ساعة   وبعد أن يهدأ يقول: أنايكون يف خطأ،  وكل شيءختطأ، 
ىذه طبيعة تنتظر حىت يزول الغضب؟!  مل الغضبساعة الغضب، ودلاذا يف 

كان وىو غاضب، وينسحب من  تحرك ألي فعلادلؤمن، فادلؤمن ال ي
 ادليدان.

ال أنتظر حىت أغضب حدثت مشكلة بيٍت وبُت زوجيت، مثاًل يف البيت 
ب أُلطيٍّ  كبَتاً   أمكث دىراً قد ىذه األلفاظ وأقول ألفاظ جترح مشاعرىا، و 

 ال يطيب.خاطرىا من ىذه األلفاظ و 
فلماذا أضع نفسي يف ىذا ادلوقف؟ وماذا أفعل؟ أنسحب من ادليدان 
على الفور وأخرج للخارج، أو أغَت حاليت وأدخل احلمام وأتوضأ وُأصلي 
ركعتُت هلل، فأبعد عن ىذا الشر يف ىذا الوقت حىت ال أتصرف وأنا يف حالة 

 الغضب.
س رٍّ دَ مُ  كم تعرفون ومتأكدون، ىل ينفعوأنتم كل ألمر مع ابٍت،ونفس ا

س لكل الناس ما عدا ابنو حىت درٍّ يُ عظيم يف مادتو أن يَُدرٍّس البنو؟! ال، 
يًتك اَّموعة كلها وينفعل على الولد، والولد ولو كان مع رلموعة، ألنو قد 

فو عليو تسرع يتعق د منو ويقول: ال أريد أن أحضر درسو، وىو من شدة خو 
بُت زمالئو  خُيزى شتمو ويضربو ويقول لو كالمًا قدفانفعل، فعندما ينفعل ي

 وقت الغضب. ىذا ادلوقف، وىذا ألنٍت تصرفت يفاحلاضرين، فيكره 
لساعة   يتصرف يف ساعة الغضب، وأسلم شيءفاإلنسان ادلؤمن ال

 ،اإلنسحاب من ادليدان، وكف كل اجلوارح واألركان عن العمل الغضب ىو
كما َيب اهلل تبارك وتعاىل ويرضى، حىت يظل   ،واإللتزام بالصمت، وخيرج

 :َقالَ  ،َأْوِصٍِت عندما سألو األعرايب فقال: وىذه كانت وصية حضرة النيب 
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 5{تـَْغَضبْ  اَل  :َقالَ  ِمَراًرا فـََرد دَ  ،تـَْغَضبْ  اَل }
ال يغضب، ليعرفنا بأن الغضب سبيل ذلذا  يوصيو بأن عدة مرات

 األمر.
اخلواطر اليت تأتيٍت يف ساعة الغضب، فإذا استمر  فبداوات النفس ىي

وتسلم نفسو، وتأيت بعدىا  يف جهاد النفس يظل حىت يعينو اهللاإلنسان 
من اهلل  أيت عن طريق القلب تكوناخلواطر عن طريق القلب، واخلواطر اليت ت

 نو وتعاىل.سبحا
، بل ال يضرب أو يشتم أو يطرد؟ ىل خيطر على قلب إنسان مؤمن أن

اخلواطر الرضية  ًا على الدوام، فإذا أتتولين اً ىينداوي ويتكلم كالمًا طيبًا ي
ينتبو للخواطر النفسية هذا معناه أن النفس ال تزال حية، وعليو أن والسيئة، ف

 خيرج منها ليستطيع أن جياىد نفسو.وال يستجيب ذلا بالكلية، بل َياول أن 
 ،فأنا اآلن أجاىد نفسي جهادًا عظيمًا يف الطاعات والعبادات

 ورلالس النوافل والقربات، مث ضحكت علي   ،رلالس الصاحلُت وحضور
صد رت يل خاطرًا مع زوجيت أو مع أوالدي أو و من األمور،  نفسي يف أمر

فع مع ىذا اخلاطر، فقد قالوا وال تن ،مع جَتاين، فكل ىذه اَّالس ضاعت
 َوتـُْؤِذي الل ْيَل، َوتـَُقومُ  النـ َهاَر، َتُصومُ  ُفالنَةَ  ِإن  يا رسول اهلل  لرسول اهلل:

 :فـََقالَ  بِِلَساهِنَا، ِجَتَانـََها
 6{الن ارِ  يف  ِىيَ  ِفيَها، َخيـْرَ  ال}

زوجها،  غضبز وتُ فٍّ ، لكنها دائمًا خُترج األلفاظ اليت حتُ ىي عابدة
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ال تفعل لنا شيء، وفالن يعمل أفضل منك، وأنت ال أنت مثاًل: فتقول لو 
ىذا الكالم أمام أوالده لتكرىهم فيو، فهل لو تقول قد و  تساوي شيئًا ..

 تعملو هلل؟ ال. احلص ة أو طاعة أو أي عملنفع ذلا عبادىذه ت
ضرات ورلالس ذكر مع الصاحلُت ، فكل يوم َيضر حاألمروىو نفس 

ينفعل وخُيرج ف، العارفُت، وإذا كلمتو زوجتو كأهنا كهرباء أمسكت بومع و 
 األلفاظ اليت كما يقولون:

 جراحات السنان ذلا التئامٌ 
 

 وال يلتئم ما جرح اللسان
الكلمة اجلارحة أشد من وقع القنابل والصواريخ والسنان يعٍت الرماح، ف 

 اليت حىت فيها إنسانية.على القلوب التقية النقية ادلؤمنة، أو القلوب 
وكل  ،خواطر النفس يف ىذا األمر يضيع لإلنسان كل مساعيوفاتباع 

روحاتو وغدواتو يف زيارة حضرة الرمحن، أو رلالس الصدق مع النيب العدنان، 
 وآن. س الصاحلُت يف كل وقتأو رلال

اليت تباده  - يعٍت اخلواطر -بد لإلنسان أن َيافظ على البواده  فال
أن اإلنسان  ىذه جيب علىتأتيو أول مرة من النفس، و و  ه، فتبدأناإلنسا

 يتوقف عندىا.
كما  ى اإلنسان أن ينفٍّذ اخلاطر األولعلوإذا أتت خواطر القلب 

أ وتأخر يف التنفيذ تكون ألنو يكون قادم من اهلل، فإذا أبطيقول الصاحلون، 
 النفس قد دخلت.

ىذا الرجل ادلسكُت مائة أُعطي على سبيل ادلثال: أتاين خاطر أن 
 تدخل النفسس هاً، وىنا ال بد من سرعة التنفيذ، لكن لو انتظرت قليالً جني

ذا رجٌل مسكُت وال يعرف قيمتهم، ى! : دلاذا تعطيو مائة جنيو؟وتقول يل
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اجعلهم مخسُت، وبعدىا بقليل: اجعلهم عشرة، وبعدىا بقليل تقول لو: ما 
تكون قد حرمتو من اجلامع، فأوالدك أوىل، وبذلك رم على َيتاجو البيت َي

النفس تظل وراءك حىت ال إن ىذا اخلاطر اخلَت، فأي خاطر خَت يأتيك ف
 تنفذه.

ىذه كلمة  وأريد أن أنوٍّه أن كلمة )ما َيتاجو البيت َيرم على اجلامع( 
ضرائب جيمع ال نيُت، فالعثمانيون كان عندىم رجلكانت من أيام العثما

أتيهم يقولون: ما َيتاجو البيت َيرم على فكانوا عندما ي اجلامع(ويسمونو )
الذي جيمع الضرائب وليس يقصد بو ادلسجد، فبيت اجلامع ىو اجلامع، ف

نا، ألنو بيت اهلل سبحانو ومن كل حاجة ل ،ومن أوالدنا ،أوىل من بيوتنا اهلل
 وتعاىل.

ذي يأتيٍت نسان حىت تصرفو عن اخلاطر األول الفتظل النفس وراء اإل
القلب سليمًا ويتلق ى من اهلل، وىذا معناه خاطر يف  من القلب إذا كان

تًتدد وتقول: غدًا أنفذه، أن اخلَت، فأي خاطر يف اخلَت للعمل الصاحل إياك 
ما عندكون النفس قد ضيعت اخلاطر ولن تعملو، لكن وحىت يأيت الغد ت

للنفس  ال تعطي فرصة مسعو على الفور حىتيأتيك اخلاطر األول يف اخلَت ا
 تضيعو منك. أن

 
ما الفرق بين التجليات األلهية، والعطاءات  :السؤال الثالث

 الربانية؟
سأقول ما نستطيع أن نوصلو لكم، لكن ىذه أمور خاصة بأىل 

 اخللوة.
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أو  ،أو ادللكوتية ،ىي ادلناظر واجلماالت اإلذليةاإلذلية فالتجليات 
 أو العرشية اليت يراىا الصاحلون بعد صفاء عيون بصَتهتم بالكلية. ،الرمحوتية

عُت الرأس، لكن بداخلنا فنحن ىنا ال نرى غَت الدنيا الدنية، فننظر ب
ىي تنظر لعامل الغيوب، ، و ولكننا حرمنا أنفسنا منهااهلل، أعطاىا لنا عُت 

ة وما حوذلم، ومناظر ادللكوت األعلى اليت فيها ادلالئك ،فتنظر مناظر اجلنة
وىي  ،ومناظر األمساء والصفات اإلذليةومناظر العرش وما فيو وما َيويو، 

تدبر ادلمالك الربانية بتدبَتات قدرية إذلية، فهذه إمسها جتليات، والتجليات 
 نفتاح البصَتة النورانية يف القلب.هود ىذه ادلناظر العلية، يف حال ايعٍت ش

سبحانو خيص ُّا اهلل  صيات اليتأما العطاءات اإلذلية فهي اخلصو 
" يـُْؤيت احلِْْكَمَة  احلكمة: ُت، فقد يعطي أحدىموتعاىل بعض عباده الصاحل

ًرا َكِثَتًا " ) َمْن َيَشاُء َوَمْن يـُْؤَت احلِْْكَمَة فـََقْد أُويتَ  البقرة( وقد يعطي 266َخيـْ
البقرة( وقد يعطي 212) َعلٍُّمُكُم اهلل "" َواتـ ُقوا اهلل َويُـ  العلم الوىيب: أحدىم
َناُه َرمْحًَة ِمْن ِعْنِدنَا َوَعل ْمَناُه ِمْن َلُدن ا ِعْلًما "  :الرمحة والعلم معاً  أحدىم " َآتـَيـْ

 الكهف(.65)
يتمتع برؤية خَت الربية صلى اهلل ف ،ديةماألنوار احملأحدىم يأخذ  وقد
أو كل أسبوع م على قدر حالو ومقامو، قد يكون كل ليلة مرة، عليو وسل  

سًا واحدًا بادلرة ...كل ىذه فَ غيب عنو نَـ يال  مرة، أو كل شهر مرة، وقد
أن عز وجل إذلية ألىل القلوب التقية النقية، نسأل اهلل مسها عطاءات ا

 جيعلنا مجيعاً أىاًل لذلك، وأن يفيض علينا بذلك.
 وصلى اهلل وسلَّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم


