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 روحاينات املجالس وتجلياتها

 لـ اإلمام الشهيد البوطي

 

األحوال اليت هي يف أصلها من آثار األنوار الربانية إىل القلب، تتحول إىل حجاب حيجب صاحبها عن 
اهلل إذا تصبح _لشدة اهتمامه وفرحه هبا_ هي الغاية لديه وهي اهلدف الذي يسعى إليه، فيقف من سلوكه 

 اس. إىل اهلل عند هذه األحوال جيعل منها حظوته، ورمبا جعل منها حديثه أمام الن

الشيوخ فما هو إال أن ساد التجلي جملسنا  البارحة عند فالن من يقول أحدهم لصاحبه: ضمنا جملس
ورمبا قال: حضر رسول اهلل معنا عياناً!... فيحدثه صاحبه عن جملس  ذلك، وحضرت روحانية رسول اهلل.

هلل املقربني .. ا اءفيه أرواح طائفة من أولي خاألنس واستحضر الشي همماثل هيمن فيه التجلي وساد في
وة احلظلتجلي، وخيرب كل منهما صاحبه باليت يسودها ا سعن اجملال ويتجاذب الصاحبان أطراف احلديث

اليت ناهلا من ذلك، ويتسابقان يف وصف تلك التجليات وما اجنرف فيها احلاضرون من مشاعر الرقة 
س ما يف أن روحانية املصطفى صلى اهلل عليه وسلم هيمنت على اجمللواألنس واخلشية .. وال يرتاب أي منه

 الذي يتحدث عنه. 

 ما الذي تالحظه من هذا الذي يسود اليوم كثرياً من جمتمعاتنا الدينية امللتزمة؟ 

ثاً ، عند كثري من الناس، ترقباً هلذه التجليات وحبيالحظ أن اهلدف من وراء السعي إىل هذه اجملالس، غداً 
ت كثريًا من هؤالء الناس يستزيدون من واقع هذه التجيلياها مث وقوفًا عندها. وهذا هو السبب يف أن  عن

عن طريق التخيل واألوهام، فيتحدثون عن أرواح حضرت، وروائح طيبة انتشرت، بل ال يشك بعضهم يف 
رج وخ خذه احلالج هائج بعض منهم، فأمكانه مع احلاضرين عندما ها أن رسول اهلل دخل اجمللس واختذ 

 عن طوره.
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ومكمن اخلطأ يف هذا الواقع الذي يتنامى بسرعة يف بعض البلدان، ولدى كثري من منتحلي الطريق، أنه 
يغدو اهلدف من اجملالس اليت تقرب إىل اهلل. يف حني أن يكون ذلك واسطة إىل علم يزيد احلاضرين معرفة 

هم زكي النفس، أما ما قد يعرض حلال اجلالسني أو بعضباهلل وهديه وشرائعه، أو إىل ذكر جيلو القلب وي
أيت ومتّر، ضة تأحوال عار من رقة أو خشية يف القلب، أو وجد يهيمن على النفس، أو حنو ذلك، فإمنا هو 

وعلى السالك الذي انتابه شيء منها، أال يعبأ هبا، كي ال تشغله عما هو بصدده من ذكره أو مراقبته أو 
 يستفيد منها دون أن يقف عندها.  تفكريه، إن عليه أن

وبعبارة أخرى: إن من يقف بني يدي اهلل يف صالة، أو يقبل إليه بذكر أو دعاء، فتعروه حالة من اخلشية 
والرقة املبكية، ينبغي أال يشغل فكره هبذا الذي اعرتاه، فإنه إن أسلم فكره لذلك، شغل عن اهلل بالتأمل 

 جاذبة له إىل اهلل ن اهلل بعد أن كانتيف حاله تلك، فأصبحت حجاباً له ع

 وما أسرع ما يتخذ الشيطان من غفلة السالك عن هذه اآلفة سبيالً له إىل نفسه فقلبه. 

 فهذا ما يعينه ابن عطاء اهلل هبذه احلكمة املوجزة.
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