
















  السر مفتاح األسرارالسر مفتاح األسرار

  
اليت  هذه هي البذرة، رقها وطُةأساس الصوفي و هو جوهراهذ...  إال اهللاهال إل
الصوفيةمنها شجرة ت نبت.   

  : األديانيوجد يف ما كل شمل ت ةبسيطعبارة 
  هو اهللا وال إله إال هو

هذه اجلملة تاهللا  ،مرادفة لكلمة الوجود، جتعل كلمة اإلله، د اهللا مع الوجودوح
وأنت كائن من املكون وأنت خملوق من .. . وخملوقكينونة كل ما هو كائن
   ....اخلالق، كلنا من روح اهللا
 أوثنائية ال توجد أية ، وهلِقاخلالق موجود يف خ، اهللا ال ينفصل عن خلقه

  . كل ما تصادفه يف حياتك هو اهللالذلك ، بينهماتفصل افة س مأيوال ، ازدواجية
  . يات لوجودهجتلّو  مظاهر هللامجيعها، اجلبال واراأل واألشجار
   ..كلكم جتليات هللا، الناس الذين تكرههم و،الناس الذين حتبهم وأنت

بكاملها نظرتك تستطيع أن تغير و .حياتكر  تستطيع أن تغيالصغريةهذه اجلملة 
ىل من الظالم إ... تستطيع أن تغير العامل من احلرب إىل احلب.. .حلياة اإىل

   .السالم
تلقاء من احلب ينشأ ، واحداألشياء شيء أن كل املرء درك فيها ياللحظة اليت يف 
  .احلب هو الصوفية و،ذاته
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والغرام احلب ،  على احلباهتمامها ينصبفكلّ  .باملعرفةعالقة هلا الصوفية ال 
، املنظومة الكاملة للكون كيف تتناغم مع ية،كيف تقع يف حب الكلّواهليام و

... كيف تذوب النقطة يف احمليط.. .املخلوق و بني اخلالقاًجسرتصنع كيف 
  ...كيف متوت النفس يف الروح

  
مة ـاملنظَّأديان العامل بـ ىدعإن ما يمن االزدواجية كأن اخلالق م نوعاًعلّت 

علينا وأن ، اخلَلقأن هناك عيباً ما يف ، اخلَلقاخلالق أعلى من ، اخلَلقنفصل عن م
كما قيل يل أنين ولدت وخلقت يف اخلطيئة األصيلة .. . وننكرهلى عنهأن نتخ
أنين منذ الوالدة وحىت الساعة الزلت بنظر هؤالء املنظّرين بالدين ... والعظيمة

  ... باب النار والعار والعذاب...خاطئاً واحلساب على الباب
  .كامل احلببل ... بْجال يوجد أي ش... يبل جتلّ، ييف الصوفية ال يوجد ختلّ

  
طريقيت  ...اهللا حمبة واحملبة هي اهللا.. افرحوا وهتللوا ...نتذكّره معاً هناوهذا ما 

  : روميجالل الدين اليقول  .كرااال ن، الذاتعلى  عرفهي طريقة للت
فالتمس ذلك ...د مع املعشوقإذا مل تتوح!  

   وهتللّفابتهج ......معه انسجام   يف   كنت إذا و
  هو الشكر والشاكر واملشكور... ن الذّكر والذاكر واملذكوروتذكّر أ

   ... صويفاجتماع هو اللقاءهذا 
  .أشارككم هذه احلقيقة وهذه احملبةأنا  و،أنتم صوفيو العهد اجلديد

  ...كلّنا معاً على طريق الرفيق األعلى
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   :ن من احلبالديهم نوعالصوفيون 
، املؤقت احلب الفاتر، لعاديتعين احلب او العاطفة السطحية األول يدعى

  أيليس له .قد خيتفي يف حلظة أخرى و، ماوجد يف حلظةيقد والذي . زئياجل
  . مضمونعمق وال 

  .  عميقة ليس عاطفةهلكن ،قد تدعوه انفعاالً
ولَال و،  من الداخلحرقكليس بشعلة تحتت  شيئاًبل يبقى، هب عأنت ت 
لكنه جمرد عاطفة من ...  من القلبوتعتقد أن هذا هو احلب النابع.. .سيطرتك

  ..الفكر واجليب
  .  عليهمسيطراًأنت تبقى بل س، لن تفقد نفسك فيه، ملككستلن ي

  
يدعونه هو الذي و... لياحلب األص، احلب احلقيقي، النوع الثاين للحب

   .الذي يعين احلب الشديد و،شقالِعبـ
كما تزول قطرة ... وقأي موت العاشق يف املعش.. .يضيع املرء فيهاحلب الذي 

  .الندى يف احمليط
   .تصبح جمنون هذا العشق و، حياتكستويل على كاملي احلب الذيهذا هو 
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مرة على سطح املعبد الذي كان  الشيخ فريد  الصويف العظيماملعلم أن مسعت
  ...دْجويف حالة خيتلي فيه وهو 

  
 خبلوة الصوفيونتمع فيه هي املكان الذي جيو .زاويةال هذا املعبد الصويف يدعونه

  ...مع التجلّي اإلهلي وجبلوة
  

  . املطلقةللنشوة، معبد للجنون،  للحبمعبٌدإا 
  . ى غري احلبصلّال صالة ت، د إال احلبعبال إله ي، زاويةال هي هذه

ن هم على دعى إال مال ي،  واشتعل بهد مع حبهن توحإال م زاويةال إىلال يدعى 
   .. اجلنونحافة

  
   ... يف حالة وجدزاويةال سطحعلى الشيخ فريد كان 

  
  . حلظة تناغم مطلقة،  اهللاويتجلّى  هو اللحظة اليت تنتهي فيها أنتالوجد
  . فكرك وأ لن حتجزك أسوار جسدكو، ترى السماء كلها وفتح لك تنافذةٌ
   ...ةمختتفي العت ويملؤك النور خاطف، فحيدث فيها برٌق، للحظة

 كومضة من ، من احلياة األبديةلمحةك،  اجلنة للحظةإىلاب الذهالوجد هو 
  . الذات النورانية العليا

  .وترسخ فيكنشئ نفسها ت، ببطءلكن  و،تذهب وإا تأيت
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حىت . الربكة و الكثري من اجلمال ذلك يف فقط، للحظة ولوولكن أن تعرف اهللا
يس هناك أي أنه ل،  عن الوجودأنك لست منفصالًب تعرفأن ، للحظة واحدة

  هذا كتجربةإذا عرفتحىت  --ال إله إال اهللا-- واحداألشياء هي كل أن ، أنا
 صحيح .ا هلدركاًستصبح م، ع الوقتم ف-- يذهب وس يأيتكنفَ،  سريعةعابرة
و تكقد أنعش و،ة هناكدووجكانت م الكنه تعد موجودة، مل اأكتدجد ،

  أفال تتذكرون؟ أفالح اهللا؟أفال تتذكّر أنك من رو.. . من جديدوأحيتك
  تبصرون؟

  
  . د مع الوجودحالة توح -- يف حالة وجدالبيت  على سطح الشيخكان 
يعزفون على ، ون يف زقاق قريب كان هناك جمموعة من الشباب ميره أنفداوص
   : ينشدون كانوا..ونيغن ووسيقيةاملالت اآل
  

  ال حنيب يف جوار احملبوب... آه يا قليب

  ...يوجد أي حراس على سطح أو باب أو نوافذ بيتهوال 

  يا وجدان اإلنسان... أيها العاشق

رى  جاهزاً لتإذا كنتك،روح  

   فالباب مفتوح وأهالً بالروح...اض وتعالَ اآلن
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 ذامل يدركوا ماحىت أم لقد كانت قلوهبم املوحدة تغني،  . أبداًالشيخمل يشعروا ب
  .كانوا يقولون أصالً

  . غنية األهانطلقت مع هذ،  مثريةمشاعر صوفيةكانت كنها ل
، تعال اآلن واض،  روحكترى ل جاهزاً إذا كنت: العاشقالشيخعندما مسعها 

يف حالة ، دتوحو كان يف حالة وجدقد و-- بالروح وأهالً مفتوح فالباب
 على يف تلك النشوة موجوداًيكن كانت نشوته عظيمة لدرجة أنه مل  --ةغامض

شيء من العامل ، كه شعور غريبمتلّ،  الشيخ هذه الدعوةعندما مسع، اإلطالق
  ...طحألقى بنفسه من الس و،املاورائي

تقلّب باستسالم كامل كالورقة .. .األرضوقع على مث ،  يف اهلواء وداربتقلّ
  ...عندما تقع من الشجرة يف مهب الريح والروح

كل وتركوا حياهتم ، همغناءو مهتتركوا أدوا، ان ما حصلعندما رأى الشبو
 والصفاء إىل عامل الصوفية ودخلوا ،زاويةالدخلوا و، الطرق اليت كانوا يسلكوا

  .الصوفية والبقاء
  ؟حصل هلؤالء الشبانذا ما

  . اجلنون يف اهللا،  احلب،الوجد، ألول مرة يف حياهتم النشوةورأوا لقد 
   .مر حبياتهيغااستطاع أن رجل ب  ميرونألول مرة

  ... وهذا هو االستسالمهذا هو العشق
ملوتك أنت يف البقاء ... حضورك إلحياء حياتك من أجل حبكق هو العش

   ...األبدي
  ،  كلهاأعلى من قيمة احلياةأصبحت عندك  أن قيمة احلب العشق يعين
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لكن ال يقول هذا إال من  ،قيل أم عميان و،اق أم جمانني قيل عن العشلكلذو
  ... وأبعاد األجساديون احلب بعينظرمل 

أبعد من أي بعد عد ألنه مل يعرف ب.. .خائفألنه ،  احلبقرطُ  يدين املُفكّر
  .اجلسدحدود 

   ... جداًرياحلب خط
  !منطقأي  وليس لديه ليس حسابياًألن القلب ، فيه خماطرة طريق القلب إتباع
  ...الشجاعة هي الطريق إىل املغامرة مع اجملهولو

د مساعه جملرالبيت من سطح رامياً نفسه ، العاشق اجملنونَ ر هذا الرجلَتذكّفقط 
  :أغنية

ض وتعال اآلن، لترى جاهزاً إذا كنتوأهالً مفتوح فالباب روحك، ا 
  ...بالروح

  
العقل  و...هذا هو اجلنون . مل يتردد ولو للحظة واحدة،أي تردد دون قفزو

العقل املفكّر اليتذكّر الذّكر ...  حتماًهذان دي سي الذي حيسب باستمرارراملفكّ
  ... وخياف من القربرفّويكر بل يفكّ

  
   . حيصلذامل يدرك ماكان سكراناً باخلمرة اإلهلية و .ى مل يتأذّ العاشق اجملنونلكن

هذا .. .من خاللهاهللا هو الذي قفز كأن ،  مل يكن موجوداًألنه،  أي شيءمل يصبه
  ...وجود باملوجودهو ال
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مستسلماً ملشيئة الواحد .. .متاماًومأخوذاً  منتشياًكان و، كان حبوزة اهللا
  .....األحد

   ...يهبط ويدور يف اهلواء، عندما رأوه يهبط من السطح
   والدراويش الذين يدورون باستمرار، وا الكثري من الدراويش،ألقد ر
، صامتاًو  جداً األرض كان بريئاًإىلوصل عندما  و. كهذا الرجلوا ليسهملكن

طرقهم  نعلهم يتركو جلَت كافيةكانرؤيته د جرمكانت فرحته كبرية لدرجة أن 
على طريق .. .وا صوفينيبحصأ وزاويةالدخلوا و فتركوا أدواهتم .القدمية
أي من لبس ... من لبس الصوف على الصفاء وتبع طريق املصطفى... املصطفى
  .التواضع

  
  !هبذه الطريقة أصبحتم صوفيني معيو

األسطحمن م أنتم أيضاً قفزت!   
مل خطوة  إىل، قفزة نوعية إىلحتتاج العشاق كواحد من   مريداً حراًصبحتلكي 

الذين   أولئكأما ،اهللا للمجانني فقطلكن  .للمجانني فقط، تكن باحلسبان
  ... وعامل السوءعامل التجارةالسوق و من سيبقون جزءاًف حيسبون

دانياً عن كل دين وكل كفن وكل حق وكل .. .لدنياابقيك يف التفكري املنطقي ي
  ...إنسانكل  ال تنس بأن علم األبدان وعلم األديان من حق ...بدن

  
هذا  .للمجازفة بكل شيءجيعلك مستعداً كبري وجد عليك أن تكون يف حالة 

   .العشقالذي يدعى باحلب هو 
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 وشعور اطفةاليت هي عو، اليت تدعى باحلب العادي، كلكم عرفتم احملبة
  .. .سطحي

 ،أجلهمن أ للموت تتهي و مايف يوم ما حتب شخصاً ....اليوم حنب وغداً نكره
   !..خر تتهيأ لقتل الشخص نفسهآيف يوم و

 بالنسبة بشعاً وفظاً تصبح أخرىيف حلظة و، مجيالً ويف حلظة ما تصبح لطيفاً
  حب؟؟؟هل هذا الذي تشعر به حب أم جمرد شعور بدون ... للشخص نفسه

  
  . سطحي جداًفهذا احلب أما ، العشق له عمق، شقِعبهذا ليس 

أي ... إنه جتارة يف احلب.. .طباعك وهذا جزء من شخصيتك، هذا قناع فقط
  .دعارة باسم الطهارة

يأيت  .وهراجلهو من بل ، صفات شخصيتكليس من ،  احلب الكبري هللا،العشق
  . .. ويغمركينشأ من أساس  وجودك، قلبكمن 
  ...ا احلب ليس بأمٍر منك بل أنت املأمور واملغمور هبذا احلب املعمورهذ
  

لقد أوجدالصوفي الصوفيةا هو سرهذ .لق العشق كثرية خلَطرقاً وبالًون س : 
والوصول  ب أمواجهوركهياماً ميكّنك من حتيا كيف ، العشق داخلككيف ترى 

  . اهللاإىل ..طلقاملُ إىلبك 
  

قارن بأي ال ت، قصة حب عظيمة  أا قصة صوفية،قصة جمنون ليلىيقال عن 
  . قصة حب أخرى
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 كل بلد له حكايات حب خاصة تقريباًو، يوجد الكثري من هذه القصص يف العامل
ألن هلا رسالة صوفية يف وجمنوا لكن ال شيء منها يقارن بقصة ليلى  .به

إنه املدد ...  بعدأبعد من أي... يف أسرارها أسرار ويف أبعادها أبعاد... مضموا
  ...واألبد

  ... وحقإا قصة عشق، ليست قصة عادية عن احملبة
ليلى، أنه قد رأى كل ما رؤيته لبعد ، ن األيام ميف يومقال عن اجملنون أنه قرر ي

  فما فائدة أن يبقي عينيه مفتوحتني بعد اآلن؟،  يف احلياةيستحق الرؤية
ألنه ال ، إال فسيبقى أعمى و،يتهاحبضور ليلى لرؤفقط و قرر أن يفتح عينيه 

  .  النظر إليهيستحق يف الدنيا آخرشيء يوجد أي 
انتظر اجملنون حتت  و-- ضدهااجملتمعوأهلها  كان –عدة أشهر ل مل حتضر ليلىو

  .  طوال الوقتمغلقة عيونه وبقيت، الشجرة اليت كانا يلتقيان يف ظلها
ت األياممر ،يفتح عينيهمل  و،الشهور واألسابيعت مر ...  

قال لهف ، وأشفق عليه بهوتقول القصة أن اهللا قد رأف:   
 ، كل شيء يف العامللقد رأيت ...ذاتهب اهللا أنا، يها اجملنون املسكني، افتح عينيكأ"

أمامكانظر ملن يقف ، ك مل ترينلكن"!   
  

ء ال شيف،  أرى إال ليلىأال ي أمرلقد حسمت !ابتعد عني":  قاللكن اجملنون
فسد ال ت، ل من هنا اآلنارح، لكين ال أهتم و،قد تكون اهللا.  يستحق الرؤيةآخر
خلويتعلي ."    

  وماذا فعل اهللا؟ 
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وأعلم العاملني وهو كل ... هو أرحم الرامحني... إن اهللا هو التواضع والرأفة
  ...الصفات وكل احلياة

املؤمنون !!!قبلك إنسان  أيإىلشخصياً  ِتآ ؟ ملماذا تقول" ... مذهوالً اهللارد 
 أن اًب جدعمن الص، ذلككل حىت بعد --بون يتدر ويبحثون وونالعباد يصلّو

أنت  وةك كهديأتيت، بيندون أن تطلُحىت قد جئتك بنفسي  و--يراين أحدهم
  "!!ترفض؟

 ال أستطيع ينألن، ليلىيئة هبفتعالَ ، أراك أن ين تريد حقاًإذا كنت" :و قال اجملنون
 إىل إذا نظرت.  غريهاأرى لن  عيينحىت لو فتحت. خرآ أي شيء ىأرأن 
قد  و،ليلى يف قليب، أرى ليلى هناك وأنظر للنجوم، لشجرة أرى ليلى هناكا

  . أراه عرب قليب، كل ما أرى و،بكاملهامتلكته 
 أرجو، متسع ألي شيء آخرأي يف قليب فال يوجد  ،ال أستطيعألنين  أنا آسف
  ". خلويتفسد عليال ت و،ب عيناذه و،املعذرة

  
 ...هذا هو عشق املعشوق للعاشق... هذا هو العشق وهذا هو حب اهللا لإلنسان

  ... ورمحة اهللا للعباد
  

 ألنه هو الوحيد ...منه نعتذرميكن أن ، نعم اهللا حىت اهللا،، هذا هو العشق
الرمحن وهو الرحيم و... هو الرمحة... والواحد األحد الذي ال يرحم إال هو

  ...للعاشق واإلنسان
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 .احلب ال قيد له أو شرط، شروطأية وجد تال  ،عندما حتب فعالً، عندما حتب
،  تذبذب فيهال مطلَق قيقياحلاحلب  و،هجة احلب املطلقةبفأنت حتب من أجل 

   .يعرف أي ترددال و
  

 هذا ،ل وعي اإلنسان إىل عشقكيف حتو :الصوفية جتربة غنية يف وعي اإلنسان
  ...وهذا ما نفعله اآلن معاً... خلقنا كلنا أحرار ...هو سر األسرار

  
لق أكرب طاقة خبكاملها هذه التجربة هدف لكن  ،ن أو ال تدركونقد تدركو
  .  مطلقةميكن حتويل اإلنسان إىل طاقة حبو. نا فيحب ممكنة
عطية مة صغرية ذرتتفجر حيث ، العلماءهناك طاقة ذرية اكتشفها متاماً مثلما 

هذا احلب و.  عارماًتعطي حباً ور تتفجأنكل خلية يف قلبك تستطيع  ،هائلة ةطاق
من عمل مثقال ذرة خرياً يره ومن .. .طريق العشقهي الصوفية  ....هو العشق

  ...عمل مثقال ذرة شراً يره
   

ها اإلنسان لك كل اخليار أي...  عقيدة تتبعهاتليسو، هختتار ر أن هذا طريقتذكّ
  .. مساعاً لألخبارختار واحملتار وكفاكامل
  

  . يدعوا الشريعة،  العقيدة تسمية مميزةنوسمياملسلمون 
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. الالهوت، الفلسفة، األخالق، الدين، املبدأ، العقيدة:  منتضم الشريعة كالً
رجال الصوفيون ليسوا . ال تعتمد على الكتبو، لكن الصوفية ليست شريعة

  .بتكُ
  

 ما هو كائن إىلطريق ، حلقيقة اإىلطريق ، علم، تقنية، لوبأسالصوفية طريقة، 
  . يف كل األكوان

  
  . الطريقة وروا الفرق بني الشريعةتذكّ
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، رالتفكّ، منطق اإلله، عين املنطقيتفسري كلمة الهوت و، فكر باإللهيالالهوت 
  .  يف اإللهلالتأم، الفلسفة

  
   ؟ أن تفكر باإللهتستطيعف كيألن الصوفية تقول ، ر باهللالصوفية ال تفكّ

   .اهللالكن ليس ب ،ر بالعاملفكّتتستطيع أن  .التفكري ال يكفيك مطلقاً
سيكون طريقةً  هلكن الهوتاًولن يكون ذلك ، اهللاأن تغرق يف حب تستطيع فقط 
 .إلظهار احلب

 الطاقة إىلجتربة لتحويل وعيك من الطاقة الكثيفة املادية ، جتربة يف وعيكسيكون 
  .اقة الدنيوية إىل الطاقة اإلهلية من الطقيقة الشفافة،الر
  

يةلتناغم مع الكلّ اإىلت بالصوفيني الطريقة هي اليت أد .  
  

  .  هذه الطريقةإلتباعو هناك شيئان أساسيان مطلوبان 
  .  ونفي األنارعدم التكب، البساطة، الفقر الروحيالفقر يعين  و،أوهلما الفقر
الذي ال يعين  ث عن الفقركان يتحد "فقراء الروح لطوىب" املسيحعندما قال 

وحىت  ،يكونوا فقراء روحياًميكن أن حىت امللوك ف. لكن احلاجة الروحية و،احلاجة
   !املتسولون قد يكونوا أغنياء روحياً

  
لو كان امللك  و، يف الروحفهو ليس فقرياً،  من داخلهمغروراًلو كان املتسول 

  . روح فهو فقري يف المتواضعاً
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يسكن و، فراغ مطلقبل هناك ، الفقر الروحي يعين أنه ال يوجد أحد يف داخلك

هذا هو املسجد يف كل جسد ... وأنت الساكن يف السكينة...  الصمتفيك
  ...يعبد اهللا الواحد األحد

  . هذا الفقر ال عالقة له بالفقر اخلارجي
فالفقر الداخلي هو ، لكن هذا لن يساعدك،  خارجياًمن السهل أن تكون فقرياً

  ...هنيئاً لفقراء القلب وألغنياء اجليوبو... املطلوب
  
  ... موت األنا يف موت الفناءالنتيجة النهائية هي ستكون، الفقرهذا  اتبعت إذا

أي موت البذرة يف أرض صاحلة لتصبح ... كانت فكرة املوت هي الـ منَوت
   ...شجرة حاملة لكل الثمار والعطور

  
  حكماء الشرقما يدعوهوهي ،  أنت موجوداً فيهاال تكوناحلالة اليت   يعينالفناء

  ... باالستنارة الكاملة والشاملة
  ... وحده الشريك لهظهور اهللالنمو وهو هو هذا لكن  ،ستموت ببطء

، ك حالة أخرىفيد ولَست، دون سابق إنذار، عندها فجأة، إذا كنت يف حالة فناء
  . البقاءهي 
  .البقاءو الفناءبني سر هي اجل الصوفية -وجود  يعين الالبقاء

  ...جسر من التفكّر والتدبر والتذكّر
  . بعدها يولد فيك اهللاو... أنانفسك كـ أن تذيب أوالً عليك 
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وحتيا يف ، ختتفي منها صفة قطرة الندى وأن تذوب يف احمليطقطرة الندى جيب أن 
  ...ومتوت أنت وأنافيها احمليط وحييا احمليط 

  ... الفناءا هو وهذ
هو ال و. ..البقاءهذا هو و،  بكاملهتصبح هي احمليطيف حلظة ذوباا متاماً لكن 
  ... إال اهللاهإل
  

  ... هل نستطيع أن حنب؟ هل نقدر على تسليم األنا إىل القادر؟
  هل نستطيع االختفاء بالبقاء؟

  
  ......ال حيبوا الناس أمالينير  قرلكلذ
  

  .حبم غريتبقى عليك أن ف، كت األنا قرارحكمإذا 
  

  ؟فمن هو احلي... إما أنت أو اهللا.. .ال ميكن للحب واألنا أن يتواجدا معاً
  

  . األنا غري ممكن ولكن اجلمع بني احلب ميكن أن جيتمعا، األنا واملعرفة
ال ميكن أن توجد ، جد النورإذا و :النور وفهما كالعتمة، أن جيتمعاأبداً ال ميكن 
  . النورتوجد فقط يف غياب العتمة . العتمة
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ال ميكن أن توجد ف إذا وجد احلب كان احلب غائباً فيمكن أن توجد األنا، وإذا
إذا تالشت األنا ينبع احلب من مجيع اجلهات، وسيتدفق : والعكس صحيح .األنا

  ...نور من نور.. .إليك ببساطة من كل األماكن
  

ت رمحته كل شيءاإلنسان شيء واهللا وسع...  
  

   .كرالذِّالثاين هو  و،الفقرالشيء األول هو 
  . األناوموت ، البساطة، التواضع، يعين الفقر الروحي الفقر
   ...حضرتكبقى تف، أن تتالشى كشخص، ريعين التذكّ كرالذّو

   يف داخلكحييا ع اهللا د، ر اهللاتذكّويف هذه احلضرة يف هذا الوجود 
  ...ال إله إال اهللا --

  
   .يف فناء ذاتكحييا ر كّذتالا دع هذ

حلن ... صمت األسرار... صمت الصوت الصامت ...نقاء هذا الفناءيف و
  ...اخللود

  ال إله إال اهللا --  واحدة يف داخلك موسيقىإىلال تستمع إال 
  
ردم هبا،دها، ترن دعها تو،ارقص معها ...ككحر متلؤكاملوسيقىع د  .  
  

   :ديدترأن تبدأ بجسمك من كل خلية على 
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  ...ال إله إال اهللا
  ...ال إله إال اهللا
  . ..ال إله اال اهللا

  
  !!!نعم ستسكر، السكر ستصاب حبالة من ألنك، ستتفاجأو 
   .جمنوناً سيجعلك بالذاتا السر صوت هذف، نعم

  ...اإلنسانعاشها اليت األذكار إا من أقوى 
  
دركأمل نشرح لك ص... "ح يف صدركراستشعر بانش و،حبب دهارد"..   

  .  ما يتغري يف داخلكئاًشيوأن 
  

صيلة واألصلية إىل ذاتك األ.. .مقدسإىل شيء ، إىل حب، ل إىل نورستتحوإنك 
   ...املوصولة باألرحام

كما النور  ..من حولكأيضاً بل سيشعر به الناس ،  وحدكذلكلن تشعر بو
  ...العتمةيضيء 

  
فينيحد الصو هبذه الكلمات اجلميلة أل واشعرلتأم:  

حيبون العامل حيبونك أنت أيضاً ويدعونك للمشاركة يف هذه إن الذين ... يا إخويت
  ...الدعوة

  ...إا زينة احلياة... دعوة اخلالص من عذاب الدنيا إىل حب الدنيا
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على هذا اجلسر ومنه إىل ... حنيا معاً على هذا املمر... تعال يا أخي حنيا باحلياة
ع هبذا ا... املقرملخلوق وهو أنت وبكل خملوقات اهللا وهي مرآة لنامتت ...

...  ولنرحل معاً من الفكر إىل التفكّر...ولنتذكر معاً أا فانية مهما كانت باقية
  ...ومن العقل إىل التوكّل

إىل البيت املعمور بالنور ... معاً سنسري رحلة احلج لنصل إىل البيت العتيق
  ...واملغمور باحلي القيوم

... وكلنا بانتظار عيش األسرار... الطريق حباجة إىل رفيق.. تظارك يا أخيحنن بان
تعال ولنتعاىل إىل ... كلنا عشاق احلي القيوم... كلنا حجاج إىل بيت اهللا احلرام

ال إله إال اهللا.. العلي  
  ...إىل كل سامع وكل جميب... هذه دعوة من كل داعي

  
 النور إىل أعايل السموات يتعاىل ":حيث قال... عبارة هامة جداً، لصويف عظيم

  "من اجتماع الصوفيني، اجملانني، اجلالسني هللا، باهللا، ويف اهللا
  
  

  : عندما قالاملنصور احلالجإذا كان اهللا وحده هو املوجود، إذاً مل يخطئ 
  !" أنا احلق"

  
  : عندما قيل فيها احلكمة واألناشيدكتب إذاً مل ختطئ 

  "!أنا الكمال املُطلق"
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  : عندما قالاحلكيم مل خيطئ و
مل أصبح مستنرياً فحسب، بل أنين يف اللحظة اليت امتألت فيها بالنور رأيت "

  ! الوجود بكامله منرياً
  !إنين أؤكّد أن الكون بكامله قد استنار

  " قد ال تكون مدركاً لذلك، لكني أستطيع رؤية النور فيك
  ...وأنتم نور العامل

  
أن يرى اجلوهر احلقيقي الكامن فيك، :  املعلمأو أو املُرشد هذه هي وظيفة الويلّ

.. .أن يرى ما قد يتحول يف أي حلظة إىل واقع، وأن يساعد يف حتويله إىل واقع
  ...تذكّر أيها اإلنسان أنك جوهرة األرض وخليفة اهللا

  
  . ومل تدركوا بعد حقيقة ذاتكم... أنتم مجيعاً آهلة متنكّرون:  احلكماء أحدقال
  

  .. هذا صويفّ، فقد عنيت ذلك حرفياًلقاءنا وعندما قلت أن 
  

هذا السكون، هذا .. ناه الربكة اليت تغمرراقبوا هذا الصمت، هذا اجلمال، هذ
  .... الفقر

السكينة يف .. .، وبقي السكون الصايفنااختفت األنا من داخليف هذه اللحظة، 
  ...الساكن
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وتصاعد النور إىل أعايل . نا فقطوجودبقي اختفت الشخصية، وبقي احلضور، 
  .... والقلوباِجلنان

  
باهللا، أينما السكارى أينما التقى ...  العاشقونأينما وجد... أينما وجد اجملانني

وجد احلب والبساطة، أينما وجدت الصالة، الذّكر، وتذكّر اهللا، حتصل هذه 
  ...  ونعيش أسرارهااملعجزة

  
وعليك أن تتناغم مع هذه املعجزة . ؤيتها لكنها حتصلقد ال تكون قادراً على ر

  ...احلقيقة ال تراها العني لكن تبصرها القلوب.. .اليت حتصل هنا
  

  . أنا ال أعلّمكم أي شيء عن اهللا، لست مهتماً بإعطائكم أي معرفة عن اهللا
  

م اإلله الذي يناأحرك أريد أن . نعم إا مشاركة...  اختباريأنا أشارككم يف
  : وهذا هو ما فعلَته الصوفيةُ عرب العصور. داخلكم، وأن أُثريه

  
 ثريله إىلالساكن أن تحوحياةلت  .  

  
  :  الزاويةعن قال أحد الصوفيني

  
  ا األغبياء  حوهلهذه ليست كعبة، ليطوف 
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  ، اجلهالءوال مسجداً ليضج بصخب 
  لفناء اإلنسان إىل البقاء.. .هذه هيكل للخراب التام

...  واحلب واخللود من قبل الوجود وحىت يوم احلساب،العشاقخلها يوجد دا
  ... وماتوا باحلق القيوم رحلوا عن أنفسهم وغرورهمنالذي
  

ألنه عليك أن  راباتاخلأو " معابد اخلراب التام"يدعو الصوفيون اجتماعاهتم 
  . كما متوت قطرة املاء يف احمليط.. .تتالشى ومتوت

  .. اهللا فقط هو املوجود! خالية متاماً من األشخاصاللقاءات الصوفية 
ا حوهلهذه ليست كعبة، ليطوف :  حيث قالكلمات ثورية جداً. إا خرابات
  ...أصحاب الشرائع املشرعة باجلهل وبالعقائد املعقّدة املبددة.. .األغبياء

  
 ا األغبياءإنه ليس كعبة يطوف حوهلأقول لكم الشيء ذاته عن هذا االجتماع، 

  . اجلهالء وال مسجداً ليضج بصخب -لذلك دائماً يغضب املعتوهون مين-
 لعامة، هذا املكان لصفوة الصفوة وخاصة اخلاصةلهذا املكان ليس للجمهور و

، خمصص للمستعدين للموت يف سبيل حبهم، وملن خياطرون بكل وخنبة النخبة
  ... والعودة إىل البيت املعمورشيء يف حبثهم عن اهللا

  
   ..أنك هنا لتموت، ر مين تذكّإذا اقتربتف ةخرابملكان هذا ا

  
   ..قبل أن متوتوا، موتوا:  احلبيبقال
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 ، مااملوت سيأخذك يوماً، املوت قادم .موتوا قبل أن متوتوا، هذه عبارة صوفية

 على جرباًستكون م  بل،لن يكون استسالماً،  طوعياًلكن هذا لن يكون موتاًو
  . املوت

احلب سبب ، ال ينتظر املوت حىت يأيت .ميوت حببه، ت باختيارهالصويف ميوإن 
   .كاف للموت

.  عليهقضاٌءولموت ل هو جتاوٌزن املوت يف احلب أل، املوت يف احلب مجيلو
   ..موتوا قبل أن متوتوا:  للحبيبمعتاس
  

 منذ أن لقد مت. أنا رجل ميت ... هناإذا كنت تستطيع أن متوت معي
    ...ولدت

  
  وأن،إىل حالة الفناءحىت تستطيع االنتقال ، مك إياه هو فن املوتأعلّكل ما و

  ... بالبقاءتتالشى
 ،الوجود فيكويتحدر ، بالبقاءفوراً كافئك فإن اهللا ي، حالة التالشيحقّقت إذا 
  . هذا هو اخللودو
  

ن العاشق وحده هو الذي أل، باب احلبالباب الذي عليك الدخول منه هو 
   . بإرادتهميوت
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بداية بل هو  ،ن العاشق يعرف أن املوت ليس موتاًأل، إال العاشقطوعياً ال ميوت 
  . ةرمديسالج احلرحلة 

  
، الرؤوس فيه ضجت لوال مسجداً، األمواتال نبين كعبة هنا حىت يطوف هبا إننا 

حيث ميكن لرباعمكم الصغرية أن تتحول إىل أشجار ... جواً من احملبةبل خنلق 
  ...ا إىل النجومتصل بعطره

  
 وتتحول نفسه إىل حمبة صافية جتاه الوجود  باحلب مولعاًوعندما يصبح املرء

  ...يتحقق اهللا يف ذاته... بكامله
  .هذا هو الرضى والتسليم... عندها فقط يغمرك شعور بالرضى والقناعة والربكة

     
 ةشجاعلمع اقادراً على جلكنك مل تكن  !واأللوهية هي حالتك الدائمةاهللا 

غويك ستو، عل ذلكالصوفية ستحملك على ِف .ملوت يف احلبمن أجل االكافية 
  . باملوت يف احلب

  
  : صويف حكيٌميقول 

  
  أنتأنا لدرجة أنين أصبحت ،  كثرياً فيكرتفكّ

 اقتربتورحلت أنا ببطء و،ي تدرجيياًمن مت  
  ذوبان املخلوق باخلالق... هذه هي الرحلة
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الناس  والطيور و األشجارر اهللا يعين أن تراه يفتذكّ و، اهللاإذا تذكرت
  . واحليوانات

يوجد ألنه ال ، اهللاحبث عن ا ف الوجودأينما رأيت، اهللانظر إىل   احلياةَ رأيتأينما
  . ستجده يف كل مكانلذلك.  ال إله إال اهللا-شيء إال اهللا 

  
  . بقى بعيداً عنهإال ست و،تبحث عنه كشخص ال
فهم يبحثون عن ، مل جيدوه و الناس حبثوا عن اهللااً منماليينبب جتد أن الس هلذا

 اهللا هو كل، اهللا هو هذا الكمال. ليس شخصاً، اهللا ليس له صورة .صورة معينة
  ...اهللا هو كل األسرار وأبعد من كل األسرار ...ما يكون

  
   ،لن جتده أبداًفبذلك  ،نةشخصية معياهللا يف  ال تبحث عنلذلك 

  .  من رؤية خاطئةبدأتقد نك أل ،دما ال جتده ستبدأ باإلحلادعنو
  

  . رون باهللا كشخصلقد نشأ اإلحلاد ألن الناس يفكّ
  . نينتدييسمون أنفسهم باملموجودون بسبب من  املُلحدون

  
م هو.  أن يثبتوا وجودهاال يستطيعو و،نون يتكلمون عن اهللا كأنه شخصاملتديف

  !ئم لنشوء اإلحلادخيلقون اجلو املالبذلك 
  !ملحدونتقريباً نصف البشر 



34 

ون مستعدو،  فحسبنون مزعومونالباقي هم متدي و، ملحدونمجيع الشيوعيني
   !لإلحلاد يف أي حلظة

  
 ناًكان االحتاد السوفيييت من أكثر البالد تدي، هل تعلمون أنه قبل الثورة الروسية

  يف العامل؟؟؟
  

األديان اختفت مجيع ، وات سنمخسخالل ، الثورةبعد  و. مثل اهلندناًكان متدي
  . ببساطة

  
؟ وات سن مخس يفخيتفيين الذي ما نوع هذا الد  

  . حلادإىل اإل استسلم الناس ببساطة ،ىل السلطة إ امللحدونوصلعندما 
  

  ...وما املظاهر إال صور ختتفي على املنابر... إنه مظهر فقط، هذا الدين مزيف
  

   .هذه البلد بال دينستصبح  ما يوماً، هندالشيء نفسه سيحصل لل
ألن ، املساجد واملعابد واهلياكلستختفي  ،إىل السلطة الغري متديننيد وصول جرمب

  .  حقيقياًهذا الدين ليس ديناً
  

كم من ؟ ما شكله.  فيك الشكوك جمرد فكرة اهللا كشخص ختلق،يف الواقع
هل  ؟ة؟ إىل أي عرق ينتمي امرأأمرجل ؟ هل هو أبيض أم اسود؟  لديهياأليد
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 ..إجابة على أي منهاتوجد أي ال  اليت ،وآالف األسئلة .....هو كبري يف السن؟
ليس صنماًَ وال ... اهللا ليس إهلاً... اهللا ليس شخصاً : بشكل خاطئألنك بدأت

  ...وال خملوقاً وال فكرة... ماالً
  

  .دأبعد احلدو األبعد من ...اهللا هو الوجود
  

 سهالًأاألمور فهم صبح يس،  هذه الفكرة األساسية عن الصوفيةتإذا استوعب
  : عليك

وكل أن تقول اهللا فأنت تعين الوجود ، اهللا مرادف للوجود، مرادف للكينونة
   . فيهشيء
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 : أما القصة فتقول** 
  

  : وقالهباء الدين أتى رجلٌ إىل 

" رشد إىل آخر، ومن معلم إىل آخر، ودرستمن م العديد من لقد سافرت
 .الطرق، اليت أكسبين كل منها كثرياً من الفوائد

، فأستطيع أن أشرب من بئر معرفتك، مريديكواآلن أمتىن أن أصبح واحداً من 
 ."فأجعل نفسي أكثر تقدماً يف هذه الطريقة، هذه الطريقة الروحانية

 
  .بدالً من إجابته على السؤال، طلب إحضار الغداءهباُء الدين، 

 
. ا أتت وجبة الرز واللحم، بدأ هباء الدين يسكب لضيفه الصحن تلو اآلخرعندم

مث أحلقه بالفواكه واملعجنات، وبعدها الفطائر والعصائر والعديد من أنواع 
  ..الطعام، اخلضر، السلطات، املربيات

 
وبرؤية ابتسامة هباء الدين له عندما يبتلع كل ... شبع كربياُء الرجليف البداية 

 ..قدر استطاعته استمر ببلع الطعام والشراب.. .لقمة
 

  . أظهر الشيخ الصويف انزعاجاً كبرياً... وعندما أبطأ باألكل

  . وليتجنب غضبه، أكلَ الرجلُ املسكني وجبة أخرى. بدا الشيخ مرتعجاً جداً
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وعندما امتأل ومل يعد يقدر على بلع حبة رز أخرى، تدحرج على وسادة متلوياً 
 : وهنا خاطبه هباء الدين بطريقته...  املربحمن األمل

 
 مل هتضم، مثلما أنت مليء اآلن يتعندما أتيت لتراين، كنت مليئاً بالتعاليم ال"

  . باللحم والرز والفواكه

 رتبعدم الراحة، وألنك مل تعتد على التعب الروحي احلقيقي، فقد فس شعرت
 .قيقية كانت سوء هضمحالتك احل. تعبك هذا جبوع للمزيد من املعرفة

  

  أستطيع أن أعلّمك إذا كنت ستتبع تعاليمي
  وتبقى معي هنا وتقوم هبضم أفكاري

  ئةمهيبواسطة بعض النشاطات اليت لن تبدو لك كنشاطات 
  لكنها ستكون كشيء تأكله وسيمكّنك من هضم كامل وجبتك

   وزنإىلوحتويلها إىل غذاء ال 

 
  
  

  . وافق الرجل
: د عدة عقود، بعدما أصبح مشهوراً باملُرِشد الصويفّ العظيموروى قصته بع

  .خليل أشرف زاده
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  .  من أعظم املرشدين على مر العصورواحٌد يدننقشبال هباء الدين

  
هذه القصة هي  و، ومخطّطاًماًصم مينقشبندالقد كان  و،صممعين املُت نقشبند
  . تصميم لهإبداع و

املواقف ال ميكن تعليمهم إال من خالل الناس ن أل، كان خيتلق املواقفلقد 
   .من أعظم املخططنيقد كان  و. متر هبماليتاحلقيقية 

  
  . كثري من احلكماء من هذا املعلمم لقد تعلّ

  
 كثرية مثلما وسائلبابتداع  ،اإلنسانتطوير أخرى من مدارس أي مدرسة مل تقم 

  . فعل النقشبنديون
  

 لّمت معهمكببساطة تأنك لو حيث ،  الناس نيامأن  يقول دائماًكان هباء الدين
  . صغوا لن يهملكن ،نسيسمعو !لكنهم لن يسمعوا ،سيسمعون

لنتذكر معاً أن مراتب العلم . ..مهلفسيعطونك املعاين اليت حتلو ، و حىت لو أصغوا
  ... درجات، منها الصمت واالستماع واحلفظ والعمل به مث نشره
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عندها وهون باملواقف احلقيقية، إال عندما يواج، مالناس غارقون يف النوولكن 
من هذه الغيوم امللبدة . ..دةاملتبلّالسميكة هم عقولَشيٌء ما فقط سيخترق 

  ...باهلموم وبالسموم إىل صفاء السماء والبعد عن كل األبعاد
  

لقد سافرت من مرشد إىل آخر، ومن معلم إىل : ، وقالهباء الدينقدم رجل إىل 
  ...آخر

  
من مدرسة إىل ، من فلسفة إىل أخرى، خرآالعديد من الناس من معلم إىل يسافر 
  . يظنون أم حيصلون على كثري من املعارفو، أخرى

  
 ذيفاحلجر ال، ألن املعرفة ال حتقق هبذه الطريقة، أكثر ال اتإم جيمعون النفاي

  . لباطحالنمو عليه ت تزحلق الي
 مع حب عميقوعليه أن يكون يف حالة عشق من يبحث عن االستنارة الروحية 

  . معلّمه
  . ب وقتاًطلّتت و،حساسةإا ظاهرة 

  
  . الًمتسوتبقى سفبذلك ، خرآمن باب إىل ال ميكنك أن تكتفي بالتنقّل 

  



40 

ألن ، املعلومات داخلك ستضطربكل لكن  ،املعلوماتبعض مجع نعم تستطيع 
مت ملقد ص. مبادئ مثالية يف بيئة معينةطرق واليت هي و، طُرقهالكل مدرسة 

  . بعتجيب أن يلكل منهم  أسلوبك اهنو، معلّمنيمن قبل 
... ال ترحل من كون إىل كونف... ط مببادئ أخرىخلَاملبادئ ال ميكن أن تتلك 

  .وإىل ربك املنتهى... بل ارحل من األكوان إىل املكون
  

فإنه ، املعرفةالكثري من  أن هذا سيعطيه خر معتقداًآ إىل معلمإذا انتقل املرء من 
سيصابصاب بالعمن هذه الطرق الًن كُأل،  وسيقترب من اجلنون املرضي 

ما يشبه هذا و.. .ةًخطرصبح تقد  ه خارجاهلكن ،سياق قوهلا اخلاص يف ةصحيح
خصخصة من خصخصة إىل .. .نفعله مع مجيع األخصائيني باألمراض اجلسدية

  ...وننتهي باللصلصلة
  
تتواجد مع املعلم، فقط تواجد ت  عن املوضوعسياق الكالم أو طريقة التعبريو

...  جيرياملهو الوحيد الواعي املعلم ألن فقط يف النور اخلفي الذي يبثّه املعلّم، 
  ...إنه العارف بالعلم وبأبعاده!... لكن أي معلمو
  

 مث ، الصغريةاءبعض األجزحياولون مجع و نراقبوي، بعض الناس إىل هنايأيت 
  . فردهممبيستطيعون احملاولة سيظنون أم 

   . جداً خطرياًإم يفعلون شيئاً
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أحبومناخها اخلاصسياقها عن خطرة بعيداًقد تكون هذه الطرق : ههم أن أنب ، 
عليك أن  .احلالة الكلية املخلوقة بينناد هنا يف وموجو،  أنايفَّموجود  هذا املناخ
ن أل،  جداًعليك أن تكون صبوراًو .ينفعكميكن أن  علم شيئاًتتلكي تكون هنا 

   ...تتطلب وقتاًبل  !!!بضائع كال إليكهذه األشياء ال تصل
...  هنا امليدان األول...حيث يكون املرشد يف خدمة املريد... هنا بيت اجلماعة
 فإنْ انتصرنا عليها كنا على غريها أقدر وإنْ أخفقنا يف... أي خدمة أنفسنا

لذلك من ... ب الكفاح معها أوالًفلنجر... نا كنا عما سواها أعجزجهاد
اهللا مع يد " حيث قال احلبيب ...ن نكون معاً يف بيت اجلماعةأالضروري 
  "...اجلماعة

  
  : كان التلميذ قدمياً وحديثاً جداً يأيت إىل املعلم ويقول له

  
  "نورين يا معلمي"

  
فيطلبنة،  يف ز منه املعلم اجللوساوية معي  

   . معهويعطيه طريقة خاصة للتأمل
  لم الكلّي احلقيقي،  الِعحبضور املعلّم الواعي، يتم نقلُو

  !!!وليس بقراءة وحفظ الكتب واجمللّدات
  ...بل باحلضور مع حضرة املوت واحلياة
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بل إنه حيتاج إىل  ! ليس كالزهور املومسيةمريدهواملعلم  بني املوجودإن احلب 
  .اإللفة واملودةطويلة من فترات 

عندها  .املعلم ألطول مدة ممكنةأن يكون على اتصال مباشر مع على املريد 
...  ويبدأ شعاع من النور باختراقه، يف وعيهر شيء ماسيتفج،  فشيئاًشيئاًو، فقط

  ...عكس اإلحتراقوهو هذا هو اإلختراق 
  

  .الباحثنيأو  لتمسنياملُبيسمون أنفسهم هذا الرجل يشبه إىل حد كبري من إن 
   ".. العديد من الطرقدرست و...لقد سافرت": قال

  ... جداًسخيفقول لكن هذا 
الوقت يف هتدر اذا مل.  يكفيطريق واحد، ليس عليك أن تِلمَّ بالعديد من الطرق

   ..؟ والسفرالطرقدراسة 
 ق املؤديةمجيع الطرتدرس  اذا إذاًفلم،  قمة اجلبلإذا كانت غايتك الوصول إىل

  ؟ إليها
   إضاعة الوقت؟اذا مل..ااتبعه وانتقي أحدها، ببساطة

  . اً غدايتهاقد تكون و، احلياة قصرية جداً
إن ... اجلهد يف أشياء غري ضرورية و أن تستمر يف إضاعة الوقتمن املعقولليس 

ل ب... احلبيب ذهب إىل جبل الغار ودخل يف التأمل ومل ينتظر حىت يأيت إليه اجلبل
  ...ذهب إىل حيث وجد االقتراب ال االغتراب
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و، مامبعلم إذا التقيت و.. متاماً فيهفاغرق، أنه مالذكب شعرت أي  وجود انس
  ...استمر يف طريقك أنت... خرىالطرق اَألمجيع انس وجود  و،آخر ممعل
  

  .  ببطء ما سينموٌءشيف، انتظر بصرب، عندها فقطو. ككعندها دع احلب يتملّ
 ةإذا مل تكن األم مستعدة ألن تنتظر لتسع. كاجلنني الذي ينمو يف الرحمإنه 

  . فإن اجلنني لن ينمو، شهور
 تسع شهور، ةقد يستغرق أكثر من تسعاملعلم واملريد  واجلنني الذي ينمو بني

  تسعني سنة؟ ، سنني
سري املريد ف على يتوقّو ، املريدباختالفن هذا سيختلف ال أحد يعلم أل

  . وعطشه
  

ل النامثّوهذا الرجل يس خرآالذين ينتقلون من معلم إىل . امللتمسنيون باملدعو 
يط حليط ومل نسري من ح... كما نقول بلغة القلب و...الطرقمجيع يدرسون و

  ...ندخل البيت
  

ودرست العديد من الطرق، اليت أكسبين كلٌّ منها كثرياً من "...: قال الرجل
  "الفوائد

  
  .احلُثالةفهو مل جيمع إال ، ه هبذا الكالمي نفسعزإنه ي، يكالمه غري منطق
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  ونفايةحثالةلكنها  و،وهناك فحصل على بعض القطع من هنا، ولسيتلقد كان 
   .ال تنفع

  
   ! وعاملهاملعلم إىل طاولة ى كضيٍفدعتظن أنك ستال 

 كثريدفع الت أن كعلي، ظى باجللوس إىل طاولتهحتحىت جبد عمل ك أن تبل علي
تذكر ما فعل أهل الذكر حىت وصلوا إىل منابر ... ! فهو ليس شيئاً رخيصاً،لذلك
  ...ريق احلج وطريق احلقطهذه هي ... من نور

   
، بعد يومني أو ثالثةو، لطرق التأمبعض  بتعلم يبدؤونإىل هنا وبعض الناس يأيت 

ر ليتعلموا طريق آخمكان واآلن سينتقلون إىل  ويعتقدون أم اختربوا التأمل
  .لكنهم أناس أغبياء ...خرآ جاً

  
م،  أيضاًولآلخرين  ألنفسهمصاباًهؤالء الناس خيلقون عبعد أن جيمعوا أل 
   .صح الناس بنيبدؤونالكثري من املعلومات 

  !هواهمحسب معلّمني  إىل وعاجالً أم آجالً، يتحول الناس من هذا النوع
  

  من هو املعلم املزيف؟ و،فنيملعلمني املزيبب اكبرية بسلقد أصبح العامل يف فوضى 
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ت مل يثب، مل يبقى عند أي منهم وخرآاملعلم املزيف هو الذي ارحتل من معلم إىل 
  معرفةيأصبح ذ و،بذلك مجع الكثري من املعلومات و،أحدأي نفسه عند 

  . ين كبرياطالعو
  
   !معلّأن يبإمكانه اآلن صار و

 ناأ" :رورهرضي غُ يالشيءفهذا ، ه سيستمتع بالتعليملكن و،راءه هكل ما يعلّّم
   .هذا الشعور يرضيه كثرياً." .. جاهلخراآل و،العارف العامل

  
  . فهي على طريق كل باحث !!!املصائداحذر من هذه 

  
فنفْ، استفاد كثرياًقد قنع نفسه بأنه يستطيع املرء أن يي اإلنسان الس عترف  تدعه

   !بسهولة أنه كان أمحقاً
 
  .  مركزنا هنايف ريد م اسمومحلَأتاين رجل ، منذ أيام*
  
  .  يف السن كبرياًكان رجالًو،  لعدة سننياهلندوسيةالديانة قد كان يتبع تعاليم و
  

أم ،  أن أبدأ بالتأمالت اليت متارسواهل علي": بعدما قرر أن ينضم إلينا سألين
  "؟ سنة30ر بالتأمل الذي أتبعه منذ أستم
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  . ال يظهر عليه أي أثر للتأمل،  النظر يف الرجلنتأمع
  

زادت هل ؟ هل ساعدتك يف شيء ما؟ كيف كانت التأمالت اليت تتبعها": سألته
  ؟قت لك شيئاًهل حقّ؟ وراضياً باركاًم، هل أصبحت صامتاً؟ من وعيك

ة الكون هل اخترقك أي نور من خالل تأمماهي التك تلك؟ هل أدركت
ن؟واملكو"   

  
   "..خالهلامن وتطورت  منوت،  الكثريمتتعلّ، تين كثرياًلقد ساعد، نعم" :قال
ال داِع، استمر يف متارينك القدمية" : له حينهاقلتم ما رهق نفسك بتعلّ ألن ت
   "؟أتيت إىل هناملاذا  لكن و، هناهنفعل
  
يرضي وظننت أنين قد أجد شيئاً جديداً مميزاً ، ينقصين ما شيءهناك ": قال

  ."عطشي وجوعي
  

رضي علّتك .استمر يف متارينك القدمية: " لهقلتفهنا ستبداً من ... علّها ت
  "فلماذا تضيع الوقت؟... بتمارين خمتلفة... جديد

  
  : رسالةإيل يف اليوم التايل كتب و
  . مل أستطع النوم طوال الليلة املاضية. أنا آسف"

   !شيءيل أي مل حيصل  !أمحقكم أنا 
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  ؟ خالهلامن  تمنوو،  الكثريمت تعلّ: أن أقول أمامك استطعتكيف
ن أاعتقدتا تنفعينين حىت لو قلتلك أ  ،التكفإنك ستجعلين أمارس تأم، 

على أن استمر هبالكنك وافقت  .  
 أن سنوايت الثالثني األخرية رأيت و، باأليامرجعت، اً يف األمر مليرتفكّوبعدها 

لكن غروري  .طريقكيف احلقيقة هذا هو سبب قدومي إىل  و.قد ضاعت هباًء
بأشياء غري أقوم فيها  ،يت يف غبائي لثالثني سنة استمرينمنعين من أن أعترف بأن

  ".معىن هلا ال ضرورية
  

ون أن ما حصل معهم يف املاضي عيد والذين يأتونللكثري من الناس هذا حيصل 
   ..ترفس أن تعفْ من الصعب على الن..كان عظيماً

   .عليك أن تكون صادقاًإىل املعلم عندما تأيت ، لكن
   صادقاً؟فمع من ستكون، كعلممع مكن صادقاً مل تإذا 
  ؟احلقيقةمساعدتك إن مل تقل املعلم كيف ستطلب من و
  

   .. زهرة واحدةامل تنبت فيه  قاحلةصحراءكان الرجل أن ذلك رأيت لقد 
  .ه يقول ما قال تسمعومع ذلك،  عن الربيعمل يعرف شيئاً

  
كل شخصيف موجود الغرور هذا ف، ياً مل يكن استثنائ الذي أتاين الرجلوضع...  

  

   :بعدها لبهاء الدين قال الرجل
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ستطيع أن أشرب من بئر معرفتك، ألأمتىن اآلن أن أصبح واحداً من مريديك، "
  ."فأجعل نفسي أكثر تقدماً يف هذه الطريقة الروحانية

  
  .  الغداءإحضار هباء الدين فقد طلب،  السؤال علىجابةإلا من بدالً، ولكن

  
  .  محكَمةًهذه خطةلقد كانت 

للعديد من بالتخطيط يف أيامنا هذه أحد كبار العارفني ... جوردجيفجورج قام 
، خطط املعلمني نيفهموالناس الذين ال . رق هباء الدينطُ املُشاهبة متاماً لاألشياء

  .  أبداًبلن يتمكنوا من االستيعا
  
لكن النبايت  .فإنه سيأمره بتناول اللحم، جيفد نبايت إىل جورلو أتى رجلٌ، مثالً

يقولس !قد يهرب و، سريفضعطى حلماًالذي ي:   
   "هذا الدين؟نوع ما "

، جسمكتركيبة ويغير ،  حالتك كلياًيشوشأن املعلم  أراد ،لكن بإعطاء اللحم
وإال فستبقى ماكراً ، فك إىل حقيقتكعراليت ستفقط هي املشوشة ن احلالة أل

  !جداً
  

  : لقال له، ولو أتاه شخص يتناول اللحم
"لثالثني يوم  نباتياًابق ،بعدها سأبدأ معك، أيامم ثالثة مث ص. "  
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  . ومصمم بارعطخطّمال يؤيد الغذاء النبايت وال يعاديه، إنه هذا املعلم 
 
 عديدة ر أنواعاًحيضو، للطالب اجلُدديقيم حفالت رائعة وخاصة جوردجيف إن 

   . الليلمنتصفيستمر يف هذا إىل  و،عةاملنواملشروبات  ومن الطعام
  .  بكميات كبريةشربال وكلاألويقدم 

  
، راقب الناسي و،سيجلس هبدوء، راقبسي، مجيع الطالب وعيهموعندما يفقد 

  ... بأسرارهميبوحوالن ، كَرن الناس بال هذا السأل
  
 سيبدأ مبغازلة املرأة اليت جتلس، بعدما يسكر، العزوبيةعي الرجل الذي كان يدف

، كرالسلكن بعدما يغرق يف  ،عي أنه ناسكو يد أعزب،صحيح أنه  !!!!جبانبه
  .  على حقيقتهيظهر ووبيةزينسى العس
  
 من  وأمسىأعلى، فةمثقّو بةمهذّدة جمتمع سي، عي أا أنيقة جداًاملرأة اليت تدو

  !!!!!عاهرةالحتت تأثري الكحول كستتصرف ، الناس العاديني
  
 يعرف حالتهم ابعدم و.عنياوعندما يكونوا غري   طالبهرياقبسجوردجيف و

   .احلقيقية يكون قد حصل على كل ما يريد
ال على أقواهلم، سيعمل بناًء عليها و،سيعرف احلقيقة،  النظر عما قالوهبغض .  

  .ل، فقد طلب هباُء الدين إحضار الغداءبدالً من إجابة السؤا



50 

  
  .  أبداً إجابة مباشرةال يعطون :هذه واحدة من األساليب الصوفية

 كر من املُ كبريةعلى درجةقد أصبحوا ألن الناس ، يعملون بشكل غري مباشربل 
   . للتغيريهم من أن يستجيبوا مباشرة متنعوالدهاء

  . أن تدخل من الباب اخللفي لِفكرهم وعليك أن تأتيهم من حيث ال يتوقعون

  

 عندما أتت وجبة الرز واللحم، بدأ هباء الدين يسكب لضيفه الصحن تلو --
مث أحلقه بالفواكه واملعجنات، وبعدها الفطائر والعصائر والعديد من . اآلخر

  ..أنواع الطعام، اخلضر، السلطات، املربيات
  ...ويف البداية شبع كربياُء الرجل

  
د أنك اتقوتبدأ باع، تشبع كربياءك: بدأ جبمع املعلوماتتحيصل عندما هذا ما 

   ..، وتصبح مغروراً جداً"تعرف"
 ،تعطيك انطباعاً مزيفاًلكن املعلومات اليت مجعتها ، يف احلقيقية أنت ال تعرف شيئاً

 هذه الكذبة وهذه اللعبة الفكرية تنسًى،  فشيئاًشيئاًو.  تعرف الكثريأنكب
واسع االطّالع عاملاًسك بأنك أصبحتق نفوتصد ..   

   ... حىت أمام نفسكنفسكوتصدق ...تبدأ بالتظاهر أمام اآلخرين
  

من  برؤية انطباع الناس تقع ضحية لتلك اخلدعةمث ، يف البداية ختدع اآلخرين
  ... وتصدق هذا القناع الذي اقتنعت به!! فيهمه أنتخلقتقد الذي حولك و
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   .يق ذلكتصدتبدأ أنت ب، أنك تعلم اآلخرونعندما يعتقد 

، هم يعترفون بعلمككلّ ؟يكون كل هؤالء الناس على خطأ أن فكيف من املمكن
   .. أنت عاملإذاً

قد فردك عندما تكون مبلكن بوجود الناس من حولك ،شكوكالبعض راودك ت ،
  .  شكوكك مجيعتتالشى

  !!!يون ونريونهذا ما فعله هتلر ونابلو" فأنا على حق، كلهم يثقون يب"
  
   ... هذه اخلدعةفتصدق أنت أيضاً، مث يغرُّك تصديقُهم لك،  الناس ختدعايةًبد

   .عالقة متبادلةفهي 
  

وبرؤية ابتسامة هباء الدين له عندما يبتلع كل ... يف البداية شبع كربياُء الرجل
  .استمر ببلع الطعام والشراب... لقمة

  
   .. جداًاليةً مثصورةًخيلق  هباء الدين كان
  . علمنيمن يسمون أنفسهم باملىل  إذهب عندما تهذا ما حيصلو
  

د رد تبدأتو، م تتعلّبدأتسيكونون يف غاية السعادة عندما يرون أنك 
  ...كالببغاء
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لكد ما يقولونعندما يرون أنك ترد  وسسيألنك،  كثرياًنررضي غرورهم ت .  
  "!!ينطقون بصوت املعلّم"أصبحوا  لذين اأو اجلهلة فقد ازداد عدد الناس
 هبومايش و،اآلباء الذين يشاهدون أطفاهلم يكربونمثل  سيشعرون بالسعادة

   ...هذا هو علم الببغاء والبغاء.. .متاماً
  

هبذا كثرياًسيفرحف!" جداً ابنك يشبهك" :لألبقال عندما ي  .  
أنه لن يهتم بشيء ما عدا فهو ال ، ابنه قبيٌح مثله و، وغبياًكان قبيحاً حىت لو

 ؟!لكن ماذا خلّف... من خلّف ما مات.. . لهاًأثرفيه  تركأن ي يغادر العامل دون
   ... مهمغري

ته يف هذا سيترك بصم، ر الناس بوجودهليذكّ، سيترك هذا الولد يف الدنيافهو 
  .العامل
ا ما فعله هذو،  صورتهعلىويظهره ب ابنه قوِلحياول أن يأو أم ذا فإن كل أب هل

  ... على أحد وما جنيت أيب عليَّاههذا ما جن.. .اآلباء بأبنائهم على مر العصور
  .عاجزون متاماً  إم،ة يف العاملستغلَّأكثر الطبقات املُهم فاألطفال 
باسم صنعه هلم آباءهم من السجن الذي تنقذهم  يوجد أي طريقة  الهويبدو أن
  ...بلهملضمان مستقو، صاحل األبناء و،احلب
 عنهم يف الدنيا بعد أن أن اآلباء حياولون أن يتركوا نسخاًكل ما حيصل هو و

   ...هذا هو االستنساخ ..يرحلوا
  .ضحية الضحية: وهذه هي فكرة ..هكذا وهذا ما فعله هبم آباؤهمو

  ...كلنا ضحية اجلهل
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   .صورهتمخلقوا أطفاهلم على فقد  :حواء ويعود إىل آدماألمر يبدو أن هذا 
خلق أطفاله على و، باألهو اهللا . صورته اهللا اإلنسان على خلق: يف اإلجنيل
  ...إىل اليومواستمرت العملية  ..حواء أكملوا هبذه الطريقة و آدماًإذ. صورته

  
النسخة األصلية  و..نسخوبل أنت نسخة عن نسخ ،  فحسب نسخةأنت لست

   ..ليس هلا وجود
  
ي ميكن أن يكون يف ذلا وهسان األصيل فقط  ألن اإلن،نك تعيسأال عجب يف ف

   ..فأنت مزي و،السعادةألن احلقيقة جتلب -- سعادة وابتهاج
  

 يمدحهمف ، يقولمايرددون هم وجداً برؤيته لطالبه سعيداً كون لكن املعلم سي
 يف املرحلة  مع هذا الرجل املسكنيهباء الدينفعله كان ي هذا ما ..ويشجعهم
   ..األوىل

وبرؤية ابتسامة هباء الدين له . وفرح كثرياً... ية شبع كربياُء الرجلويف البدا
  ..استمر ببلع الطعام والشراب قدر استطاعته... عندما يبتلع كل لقمة

  
املعلومات  كثري من معجبالناس يقوم ،  فحسبفنيإرضاء املعلمني املزيمن أجل 
  .قدر استطاعتهمواملعارف 

  
  ...وعندما أبطأ باألكل
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   ....!د شيء حلّلك
  

  .أظهر الشيخ الصويف انزعاجاً كبرياً...
  
 ،تستسيغ طعامهم،  تبلعفهم سعيدون طاملا أنك !هذا ما حيصل مع املعلمنيو
  . هدتردو

 يرتعجونجتدهم  :أتوشك أن تتقي وتسأم من طعامهم، أما عندما تضجر منهم
  " وحي الر عن النموفتلقد توقّ" :ويقولون لك

أن ستحاول ، وفك منهمخل يجةًتنو، انزعاجهم وشدة غضبهمبسبب ، اآلنو
  .ن الشيء الذي تأكلهامهما ك، ديجدتبتلع املزيد من 

  . وليتجنب غضبه، أكلَ الرجلُ املسكني وجبة أخرى. بدا الشيخ مرتعجاً جداً...
وعندما امتأل ومل يعد يقدر على بلع حبة رز أخرى، تدحرج على وسادة متلوياً 

  :....وهنا خاطبه هباء الدين هبذه الطريقة... مل املربحمن األ
  

يكون قادراً على الناس س أجهلحىت ف .الئمة متاماًاحلالة املواآلن خلق هباء الدين 
   . املوضوعفهم

هضم، مثلما أنت مليٌء اآلن  مل ت بالتعاليم اليتعندما أتيت لتراين، كنت مليئاً...
  . باللحم والرز والفواكه
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ن

شعرت رتبعدم الراحة، وألنك مل تعتد على التعب الروحي احلقيقي، فقد فس 
  ."حالتك احلقيقية كانت سوء هضملكن . تعبك هذا جبوع للمزيد من املعرفة

  
  . يف القلباساحلالة املالئمة لكي يضرب على الوتر احلساآلن لقد خلق 

  . سيفهم هذا الرجل ما يقوله هباء الدين، اآلن فقط واآلن
وضعه يف منذ البداية، لكنه يقول ما يريد ين أن دن من السهل على هباء الكا

  ...وشاركه بالكالم املناسب ليصله إىل الوصل, الوضع املناسب
   

 عن تلف كثرياًخي ن الطريق الزف .زالكمة ِحأذكر لكم اآلن قصة من دعوين 
   ..الصوفية

   ..تتشابه لدرجة كبريةآثارها لكن  ،قهمائطرقد ختتلف 
  

ليس التأمل و هم بالطبع يعتمدون علىلكن ،املواقفخيلقون  الزن أيضاًمعلّمو 
   .ليس التأمل و،طريق احلبهي ف ةالصوفيأما  .احلبعلى 

  . لكي ال تسيء الفهم مهماًلكن دعين أوضح لك شيئاً
فالتأمل ،  طريق احلبإذا تبعت و،فاحلب سيتبعه كظله،  طريق التأملتبعتإذا 

  . ظلهسيتبعه ك
حقّإذا ،  معاًدائماًا مإ لكتلقائياًسيتحقق  فإن اآلخر اأحدمهقتدون تدخ  .  
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 ....ن متشاهبونالوسائل والتصاميم جند أن الصوفيني وحكماء الزلكن بالنظر إىل 
أي الصعود  ...عندما تصل إىل قمة اجلبل سترتل بقوة الرتول إىل الوادي

  ...مسرية واحدة... واهلبوط
 
 

  : القصةتقول
انا أي ريڤعن النو  عن اهللاهسأل و،نمن الزمعلّم  إىل أتىيف الفلسفة أستاذاً أن 

 لعشرات نصت ياملعلّم و...عن أشياء كثرية و،عن التأملو السعادة املطلقة
  . األسئلة
 من أتيت و، هذا اجلبل الشاهققتلقد تسلّ، يبدو عليك التعب": املعلممث قال 

  "  من الشاياًفنجانم لك  أقددعين . جداًمكان بعيد
  

 الفنجان وأتى ب.. الشاياملعلموصنع.  
  

وبدأت  ،ر الشايحيضاملعلم كان  وبينما، لكنه كان يغلي بأسئلتهاألستاذ  هانتظر
لألستاذاملعلم قال ... املكانرائحة الشاي تعم :   

  ، رب الشاي بشتأتيك األجوبةقد ؟ من يعلم  هكذا،ال تكن عجوالً، انتظر"
  " هبأو حىت قبل أن تشر

  
   :بدأ يفكرو، األستاذارتبك 
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  . الرجل أنه جمنونهذا يبدو على ، ضاعت سدى بكاملهاهذه الرحلة "
؟ ذاك و بني هذاالعالقةما  بشرب الشاي؟ أن تجابعن اهللا سئليت أل ميكنكيف 

ر  أكثقد يفعل شيئاًف، ما ميكنستحسن يب أن أهرب بأسرع ي، هذا الرجل جمنون
 أهذا هو علم !د تأتيك األجوبة قبل شربك للفنجانق: حىت أنه قال يل... جنوناً

  ."!األديان؟
  

   .. فعالً هذا ما حصللكن
  

 قبل أن ل أن يشرب فنجانهقد فض و، كان يشعر بالتعبألنه مل يستطع اهلرب
   .اجلبل الشاهقذلك يبدأ برتول 

  
 امتأل ..يصب وراح يصبو ، يف الفنجانصبيبدأ  و،اإلبريقاملعلم أحضر 
   .. يف الصبلكنه استمر ،يتدفق إىل صحن الفنجان الشايبدأ  و،الفنجان

   ..على األرضسيفيض  قطرة أخرى بصبو، امتأل الصحن أيضاً
 ،أال ترى أن الفنجان امتأل؟ ماذا تفعل؟ هل أنت جمنون! فتوقّ":  األستاذفقال
  "؟! أيضاً امتأل قدصحنهو
  
املعلم رد: "ِف:  وضعك متاماًإن هذا يصفحىت لدرجة أنين ،  باألسئلة مليٌءكرك

ألنه ال مكان لديك لألجوبة، ك ملا فهمتينلو أجبت.. .  
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لن تبقى يف الصحن ـ بل املاء  أن قطرة أخرى من تفهمفقد  ،لكنك تبدو ذكياً
  . ستفيض على األرض

تفيض على ل ب األرضأسئلتك تفيض على  وأنك مذ دخلت،  لكسأقول لكلذ
  . املكان كله

ة مروتعالَ  ،فرغ ما يف فنجانكأ، فعد أدراجك، لذا، أنت مليء باألسئلة
  ". القليل من الفراغ يف داخلكلكن بعد أن ختلق ..أخرى

  
   .حالة مثاليةاملعلم صنع لقد  .لالتأمهو ق هذه املساحة الداخلية خلْ
  
  

   :قالحيث  . بطريقة مشاهبة الشيء ذاتههباء الدينفعل 
  

لقد كنت حبالة غري مرحية أبداً، متاماً مثل حالتك اآلن، لكنك قد اعتقدت أن "
  . انزعاجك آٍت من عطشك الروحي

لقد كنت تعاين، واعتقدت أن عالجك يف مزيد من املعلومات، اعتقدت أن 
  . سبب مرضك هو قلة يف املعرفة اليت لديك

  
  ! ت على أكثر من الالزماحلقيقية هي أنك تعاين ألنك حصل
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لقد عانيت من زيادة اِحلمل، من كثرة املعلومات اليت مل تهضم يف داخلك بعد، 
عدم فهمك : هذا هو سبب معاناتك. واعتقدت بأنك حباجة إىل معارف أكثر

  .ملَرضك
  

  . هذه هي حالتك بالضبط
دة، ورمبا احلالة اليت يعاين منها جسدك اآلن، تعانيها روحك منذ سنوات عدي

  ."لقد عانيت من سوء اهلضم. عانتها طوال حياتك
  

  ....أهلاكم التكاثر حىت زرمت وعشتم املقابر
  

  . ل إىل حكمةتحوفقط تعندها  و،مهضتجيب أن ، املعرفةحىت ، تذكر
  

 لن يتحول إىل دمف، هضمك دون أن يمجس إىل  باستمراراألكللو دخل 
  ... داء ال إىل غذاء ودواءإىل.. .ل إىل مشكلة سيتحو..عظمو
تصبح بليداًس و،سيزيد وزنك، صاب بالسمنةست..   

   ..بل ستصبح غبياً،  ذكاؤك هبذالن يزداد
  . كتغفلَوتزداد ،  ووعيكستفقد من إدراكك

  ...وال حياء...  بال حياةساكناًستصبح كالصخر القاسي 
   ...يا عباد األجساد واألوثان... ملن تنادي يا عبادي
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  :  هباء الدينقال
  . حالتك احلقيقية كانت سوء هضم"

 هبضم وتقوم هنا معي وتبقى، تعاليمي ستتبع كنت إذا أعلّمك أن أستطيع
  ، ئةمهي كنشاطات لك تبدو لن اليت النشاطات بعض بواسطة، أفكاري
 إىل وحتويلها وجبتك كامل هضم من وسيمكّنك تأكله كشيء ستكون لكنها
  "وزن إىل ال غذاء

  
فقط  عندما يسبب لنا خاطئلكنه ،  طاملا يعطينا التغذية الطعام صحيحتناولُ

  . زيادة يف الوزن
  .إذا جعلنا بليدينخاطئ لكنه ، يويةاحلطاملا يعطينا تناول الطعام صحيح 

  . واحليوية بالنشاطكونك مفعماً أبداً ال يشبه، بليداًكونك و 
 طبيب، وإذا كان العكس أي نتناول فنحن لسنا حباجة إىل إذا كان طعامنا سليمأً

  ...طعاماً مريضاً فلن يستطيع أي طبيب أن يشفينا
  

   .كأنه ال يزن شيئاًو إنه خفيفبل ،  ثقيالًالشخص احليوي ليس بليداً
لدون أن ت، ك على األرضيتحره  مسأقداماألرض .  

  . تأثري عليهأي   ليس هلاجلاذبيةفا !قد يطري يف أي حلظة
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لكن سيكون عليك حتقيق بعض األشياء، وعندها فقط أستطيع : "ء الدينوقال هبا
  ."أن أعلّمك

  
يعين ك هلاقيحتقو،  معينةحقق شروطاًاملعلم احلقيقي يستطيع أن يعلمك بعد أن ت 

  .  والتلقّيلالستيعابأنك جاهز 
  

أكون دون أن  تعلمأ وبقى هناأستطيع أن  ال أاذامل":  الناسالعديد منيسألين 
  "لك؟ اًيدمر
  

ما مل تكن  لكن و،تتعلم ما تتعلمه و،هنا  تكون موجوداًتستطيع أن": و أقول
  " ي أتيحه لكذ الالنور قبلفلن تستطيع أن تست، مريداً مطّلعاً

  
أنا جاهز  و،أبوايب مفتوحة لكإن " : إشارة إىلا جمردفهذ، عندما تصبح مريداً
  " .ن ضيفيكُ وتعالَف، ألستقبل طاقتك

  
  . الصويفّما حيتاجه هكذا و، ي طريق املريدهذه ه

  
  ...أنا ال أستطيع أن أعلمك شيئاً إنْ مل تكن أنت املريد وأنت املعلم

  ...ال أستطيع أن أعلمك الصيد إذا مل تكن أنت الصياد
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  "...هنا معي وتبقى، تعاليمي ستتبع كنت إذا أعلّمك أن أستطيع"
  
   ..اًأيضهنا هناك العديد من الناس ، اآلنو

   :سألواملريدين  أحد إيلأتى ، أياممنذ 
    "؟أقوم هباعلي أن اليت التأمل ما هي متارين "

لقد . لكنه سرعان ما ترك اجملموعة األوىل . التمارين عليه بعضواقترحتاعتقد 
تلك اجملموعة مل تكن و، أعطيته جمموعة خاطئةأنين  و احلقيقيةين مل أفهم حالتهنأ
  . له

متاريناً أخرىه  علياقترحت، فمن الطبيعي ، مبا أن األوىل خاطئة ..هبالكنه مل جير
   !كذلكالبقية أن تكون 

 ليست اليت اقترحتها عليالتمارين أشعر بأن  ؟أفعلعلي أن ماذا ": لوسأمث عاد 
  " بنفسي؟فهل أستطيع أن أختار جمموعة، مناسبة يل

   .. له أن خيتار بنفسهوافقتف
  

  .. اآلن وحيدإنه . لكنه منفصل عين ،اختارهاقد وعة اآلن يف جممإنه 
  .  فقطاًيلكن ظاهرصحيح أنه مريد 

  
كانت  لكن هذه ، أا ال تناسبه أدرك متاماًكنتو أعطيته اجملموعة األوىل لقد
   ..خطة

  ؟  يف هذه اجملموعةأيامهل سيبقى لثالثة و ؟هل سيثق يب
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   .املطلوبة فقطالة احل ا خللق اقترحتهينلكن، تالؤمهنعم مل تكن اجملموعة 
   ...أياممل يصرب لثالثة  و، كانت أنه مل يرتاح يف هذه اجملموعةةالواحل

  !مل يثق يب حىت لثالثة أيام
   .. حقيقياً مريداًلصار، ل يف تلك اجملموعةوحتم، لو وثق يب

  
اتصال يوجد أي لكن ال ، التقاليد اخلارجية جملرد أنه يرتدي املريدين اآلن من إنه
  . فأبوابه مغلقة، بينه وبيين

أن يفعله يف أي مكان بإمكانه كان هنا كل ما يفعله  و،لكن من دوين اآلنإنه هنا 
  .خرآ
يواجه كان بإمكانه أن ... ت الذامتارين مواجهة جملموعة ينضميطلب أن ، اآلنو

  . خرآمكان أي يف ذاته 
  

املسؤول عن طاقة املعلم ستقبال  الفلن يكون جاهزاً،  يبما دام ليس متصالً
فهو ببساطة يعمل  ،ليست لديه أية طاقةفذلك املعلم  .مواجهة الذاتجمموعة 
وما .. .ليس أكثر ووسيلة فقطأصبح فيها لقد وصل إىل مرحلة . ة الكونبطاق

إنه ... وموصول باألكوان بصلة األرحام...  وتعاليمههذا املعلم إال صوت سيده
  ...احلب الكوين األزيليستعمل جسده لكنه مليء ب

،  داخلهلقد تالشى التلميذ، بل هو يف حالة الفناء، موجوداً مل يعد ذلك املعلم
إنه ،  نفسهاطاقته هي طاقيت و،يداه مها يداي.  يقوم بدوريوهو اآلن ببساطة
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هذه ...  حتماًبذلك املعلمفلن يتصل ،  يبمتصالًاملريد إذا مل يكن هذا  .جزء مين
  ...وكلنا سلسلة متصلة بالكون واملكون. ..ساللة وسلسلة

إىل فليذهب ، جمموعة منو ذايت يف أي مكان من العاملي يستطيع أن ينضم أل
  ...خرآأي مكان أو ، أوريا، أمريكا

 غريبة فالظاهرة اليت حتصل هنا.  جتدها هناليتولكنك لن جتد جمموعة مميزة كا
أصبح جمرد ، اًموجودمل يعد  هألن ،قائد اجملموعة هذه اجملموعة ال يقودها ..جداً

 ...موظف بسيط وأداة للعزف كالناي األجوف
ب من خالله إليكوأغنييت تتسر..   

  ...واهللا هو اللحن املطلوب لكل إنسان... املعلم هنا هو الناي
  
هذه التعليمات  و.هنا إذا كنت ال تستطيع أنت تتبع تعليمايت إىل جمليئكحاجة ال 

  . بسيطة
  ! هربتكنت قد لاليت طلبت فتك مبهمة أكرب من لّكأنين لو 

 فما نوع .زةركّاملُاالستنارة  مع جمموعة أياممل يستطع أن يتأقلم لثالثة ذاك املريد 
   البحث الذي يقوم به؟

   .. املعلّمهمةم يفهم ومل،  للحقيقةشغٍفليس لديه أي 
  

  ؟ أترون هذا الكرسي الذي أجلس عليه اآلن
روه للمحاضرات الصوفية حضأن يبعض الشباب هنا   منطلبت ،منذ أربعة أيام

  . خصيصاً
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   !لهم منذ ساعات فقطموا عأَ ولقد عملوا ليل ار،
 أيام أربعةملاذا قال لنا ذلك منذ  ؟فترة أطولقبل لنا مل يقل  اذاملأنه  روامل يفكّ
  ....!!؟ إا غري كافية!فقط

   .قد ارتفعت طاقاهتم عالياً و.ة فهموا اخلطّألم، لكنهم استمتعوا
  

  ! وختديركانوا يف حالة سكر،  البارحة ليلةعندما أوا عملهم
   ...ماستسالعملوا ب قد ألم

  
   ..لكنهم فعلوا ذلك و إاؤه بأربعة أيام،كان من الصعب جداً

   ..ةخطّ  كان،اًنقشبنديشيئاً كان   بل،ينما يهمالكرسي هو مل يكن 
   . تستطيع أن تسمو، إذا استسلمت: من خالل هذاموا شيئاًلقد تعلّ

   ..وعيكب أكثر ارتفعت، كلما زاد استسالمك
  

  ...يفوتوا الفرصةوأن ، غري ممكن و أن هذا األمر صعبكان بإمكام قول
   . أبداًه من هذه اخلطةيعرفوا ما قصدتفلن  أم قالوا ذلكلو 

   . قصدت ما فهم متاماً قد منهمكالًألن ولكين سعيد 
  

، مبا أنه قال أربعة أيام: ألنفسهمقالوا  و،ووضعوا كل ثقتهم به شرعوا بعملهم
هلذا وكل طاقاهتم سوا أنفسهم  وكر.. أن يتممكنمن امل فهذا يعين أن األمر

   ..العمل
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سيجلب لك  ..فهذا سيصبح تأمالً، تؤمن به و،ك ألي شيءسس نفْكرت و عندما
يف حملة من احلب الكوين  ..البارحةليلة  دْجو  يف حالةكانوا ال بد أم .النشوة
  ...العظيم

  
بطريقة ب ن كل شيء مرتأل،  جداًعندما تكون مع املعلم عليك أن تكون واعياً

  . ساعدك على النمو الروحيت
  

  تعاليمي ستتبع كنت إذا أعلّمك أن أستطيع"

  أفكاري هبضم وتقوم هنا معي وتبقى
  ..."ئةمهي كنشاطات لك تبدو لن ليتا النشاطات بعض بواسطة

  
  ؟ وما عالقته بالتأمل ؟ للمريديما عالقته بالنمو الروح، الكرسيحتضري ، مثالً

  ؟ م عن الصوفية على كرسي آخرأستطيع أن أتكلّأمل أكن 
  ؟ اضرات الصوفيةما عالقة هذا الكرسي باحمل، لدينا العديد من الكراسي

   !عالقة بينهما أبداً فلن جتد أي،  باألمررتلو فكّ
   ..املغزى فلن تفهم،  هبذه الطريقةرتلو فكّ، قصدتهولكن ليس هذا ما 

  
بدو لك مهيئاً على قد ال تفهم أن الذي أطلبه منك ال ي: "قال هباء الدين

 وجبتك كامل هضم من وسيمكّنك تأكله كشيء كونيس لكنه... اإلطالق
  "وزن إىل ال غذاء إىل وحتويلها
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   على اهلضماملساعدة حلبة اف، عاين من سوء اهلضمتإذا كنت ك لكن
   .ألنك ال تفهم الكيمياء الداخلية للجسم،  فائدةأا حتمل أي تبدو لك القد 

   ...هذه هي الثقة ،املعلّمالطبيب احلكيم ولكن عليك أن تتبع تعليمات 
  

 ..يقتحم املستحيلمن  مبارٌك لكنو ، مستحيلةًأشياًء املعلٌّم قد يطلبأحياناً 
ازدادت و، من خاللهوإجنازك نضجك اد دزا، األمراستحالة كلما زادت و

  ...ملستحيللمجهول وا بتحديك لاستنارتك
  ....وإن خفتم من شيء فادخلوا فيه

   
  . ..دون وزن زائد، ل الطعام إىل غذاءي حتوو هاهلدف األساسي

   ..معرفة إىل ال مةًحكجيب أن يتحول إىل  ،املعلّموكل ما يعطيك إياه 
  

  .... الروحاحلكمة غذاء و، زائداملعارف وزنٌ
  

   ..تفيض باملعلوماتاليت ذاكرتك إا جمرد ، كريةاملعرفة ِف
   ..كيانككامل يف بل إا تنتشر ، ذاكرتكليست جزءاً من فاحلكمة أما 
  
  

  .رتذكُّ املعرفة فقط هي اليت حتتاج منك ال !ر حكمتكن تتذكّأللن حتتاج 
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   ! وجوهركفهي أنت، ر مطلقاًلتذكّاحلكمة ال حتتاج إىل ا
   ..رها ستنساهاإذا مل تتذكّو، تبقى منفصلة عنكفأما املعرفة 

  
 فهي ال تزيد من لكلذو،  ألن تتذكرهايال داع ف،ال تستطيع أن تنسى احلكمة

  . وزنك
   !!! عندما يقوله عليهبئاًليس ِعاحلكيم كالم 

   . عليءعب هذا أي ال يشكّلمك أكلُّعندما و
  ... بكامل االستسالم والتسليماألمر مريح متاماً،  أي جهدال أبذلُو
  

ببساطة لكنه  و،لتتعلّمه أن ألقّنك أي شيء ال أحاولُ ... بني القلوبمشاركةإنه 
  ...من قليب إىل قلبك... ..مين إليكيتدفّق  فيٌض

  
  . ..جسمك الكوين  أصبح جزءاً منكالغذاء املهضوم الذي، احلكمة طبيعية

 العالق يف كالغذاء غري املهضوم... واملعلومات فهي غري طبيعيةاملعارف أما 
  .  وشيء مدمر حلياتككمبء على جسِعإنه ، األمعاء

  
وحكى قصته بعد عدة عقود، عندما صار . وافق الرجل على ما قال له هباء الدين

  .خليل أشرف زاده: مشهوراً باملرشد الصويف العظيم
  
  . هو أنه وافق حتقيقه لذلكلكن سبب  ، بنفسه ويف زمنه عظيماًد أصبح مرشداًلق
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 نوٌر سينطلق منك،  أم آجالًعاجالًف، وافقتينإذا :  لكأقولهنفس الشيء 
  .... أيضاًولآلخرين ...لنفسكو  بنفسكستصبح نوراً ...عظيم

ات امللونة جيذب الفراشوالنور .. .طون يف الظلمة لكل الذين يتخبستصبح منارةً
  .... إليه

.... وال تكونوا ممن يفرضون على اآلخرين... كونوا منارات للنور واهلداية
  ...وينشرون التبشري ويأمرون الناس باتباع تقاليدهم وعقدهم

  
لكن الشرط األساسي هو أن تنسجمبال شروطو، د معي بال ترد...   

  ...ذاتك يف احلقيقة العميقةفأنت تنسجم مع .. .ال قيد هلا أو شرططلقة  مبثقٍة
  
   . أنت أيضاً يف حياتك جداً وارداً احتماالًصبح هذه املعجزةُتس، عندهاو
  
  






































































































































































































































































































































































































































































































































































































