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 :تنوية ضرورى

النفرى مواقفاختلط األمر على بعض األصدقاء ما بني 
من هذه املواقف، هلذا وجب التوضيح واستلهام الكاتب

 : آالتاىل

آانت شفهية، وتوجد) وخماطباته(مواقف النفرى : أوال
مشاآل عادية ومتوقعه حول مصداقية التسجيل، واحلفظ، شأا

 . شأن أغلب قضايا تسجيل التاريخ والنصوص

جرأة النفرى على ربه، ربنا، ال تعىن أنه يدعى: ًاثاني
وحيا خاصًا مثل وحى األنبياء، ولكنه آما استنتج أمحد هبجت

 :أن النفرى حني يقول) 1/1/2000األهرام (

 .معناها أن اهللا أيقظ قابليىت لتلقى التجلى: أوقفىن 

معناها أنه عرفىن بأن رَفع حجاىب :وقال ىل وحني يقول
 فعرفت،

إميانا منه بأن نبع احلقيقة وملهمها: .. "فكأنه قال ىل 
 ".هو اهللا

ما وصلىنحني يبدأ حوارى شخصيا، أآون قد وعيت : ثالثًا
فأمسيه موقف آخر، أو أآون ىف من موقف النفرى حني خاطبه ربه

 . مبا حيضرىن

فحوارى مع اهللا هو استلهام من النفرى، مبا يأتيىن: رابعًا
. ، من وحى آل ذلك أخاطب رىب من خاللهوعشم اةومناج دعاءمن 

وما خيصىن وما أنا مسئول عنه هو من أول ما يبدأ بـ
 :"فقلت له"

 لذلك لزم هذا التنوية،

وقد أآرره بني احلني واحلني آلما لزم األمر مما يصلىن من 
 .الربيد
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 من مواقف موالنا النّفرى:استلهامًا

 )2(موقف العبدانية 

 "العبدانية"نفس املوقف استلهاما من : مالحظة

 )2009-6-29نشر من قبل بتاريخ ( 

 :وقال ملوالنا النفرى

 العبدانية أن تكون عبدا بال نعت

 فإن آنت بنعت اتصلت عبدانيتك بنعتك ال ىب

 .عبدي ىب فأنت عبُد نعتك الوإن اتصلت عبدانيتك بنعتك ال 

 وقال ىل عبد خائف اسُتمّدت عبدانيته من خوفه،

 عبد راٍج اسُتمّدت عبدانيته من رجائه،

 .عبد حمّب استمّدت عبدانيته من إخالصه

 وقال ىل إذا استمّد العبد من غري مواله

 فمستمّده هو مواله دون مواله

 وإذا مل يستمّد من مواله أبق من مواله،

 تمدّ من مواله فقد أقدم على مواله،وإذا اس

 فقف ىل لتستمّد مىن وال لتستمّد من علمى

 وال لتستمّد منك

 تكن عبدي

 وتكن عندي

 وتفقه عين

 )111، 110ص(موقف العبدانية 

 : فقلت له

 األصعب أسهل: ىف موقف

  .طلبُت منك أن تسهلها علينا فصّعبتها

 ىل العتىب، وأنت العليم اخلبري

 . آدت من فرط أملى أن أنغلق

 أنت ال تكلفىن إال ما وسعىن، وأنا ال أعرف سعىت،

 فكيف ال أستصعب، إال أن أثق ىف حكمك وحكمتك

 : أعود أقول
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:تسمعين

 أمل أقل لك أنىن أآون نفسى حني ال أآوهنما، وال أآونك هبا؟

قلت لك إنىن مل أعد أملك أن أآون نعىت إال إن آان وسيلة
  إليك،

أختّلى عن نعوتى إال بعض الوقت، حالةوأنىن ال أستطيع أن 
 آوىن مطمئنا حلضرتك ولو بعض الوقت،

 ال أحتمل أآثر

عشُت خائفا وأنا ىف طريقى إليك، خشية أال يكون هو
 الطريق

 مل أآن أعرفه فخشيت أىن لن أعرفك، 

زاد خوىف فزاد سعيى،فزاد خوىف، فزاد سعيى، فزاد خوىف
 إليكفحّلت طمأنينىت اليقظة املتفتحة 

 أنا ال أخاف من عقابك فأنت أدرى مبا تفعل وما أستحق،

 .أنا ال أطمع ىف رجائك، وهل بعد رؤيتك رجاء

 .أنا ال أخلص ىف عبادتك إال ألهنا هتديىن إليك

 الوسيلة وسيلة، 

مـَْن أعلى من شأن الوسيلة لذاهتا هبط بشأن نفسه فابتعد
 .عنك

 ال يستمد العبد عبدانيته إال من مواله،

 وآل ما يوصله إىل مواله ليس مواله،

 .وال هو مصدر عبدانيته

 .الشرك شئ خفي خفى ، خفى

 .هو شئ خبيث

 هذا الشرك

شئ رقيق رقيق خيفى أآثر على من ينكره حاسبا أنه حمصن
 ضده

 تنبيهك هو رمحة بنا لننتبه،

 .وليس هنيا لنا أن نضعف

 ال منلك إال أن نضل لنهتدى، مث نضل لنهتدي،

 .لنهتدى مث هنتدى ال نضل، وال نستقرمث نضل 

 .لسنا ىف نفس النقطة بالعرض
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 لسُت ىف نفس النقطة بالطول

 أنت أدرى 

 أدرى أين أنا منك،

 هذا يكفيىن

 لست مرعوبا حىت من ُبعدى عنك، وال من خدعىت ىف نعوتى، 

 : معك أحدا مل أعد صاحلا ألشرك 

ال نعتا، وال وسيلة، وال إمسا، وال رمسا، وال عـِـلما، وال
 ، ...، وال...عمال، وال حرفا، وال قولية، وال ذآرا

 .آم أنا حامد لك قْرص أذني

 صعِّبها آما تشاء ،

 سهال -إن شئت-فأنت جتعل احلْزن  

 مادام األمر منك، 

 .األصعب أسهل
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