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 علم األوفاق

وهو علم مركزي تصب فيه كثري من  ،ذاهتا بحد   التأملية هو من األمور :علم األوفاق

  .العلوم األخرى

ألن مادته األولية هي األبجدية  ذلك ؛كون رجوع آدم إىل حقيقتهتكاد ت ةفكرته األساسي

وكل ما نظريًا، لذا فهو صحيح  حلقيقةألحد أوجه اوهو قراءة  ،األرقام التسعة :أي ؛الرقمية

 هو صحيح نظريًا صحيح تطبيقيًا.

 هملن عمليمكن استخدامه  آخر   تقني  أي علم ك ،نواميس إهلية فيهتقنية وال العلومهو من و

وآخر  ،أنه ينقسم إىل جانب ماديبولكنه يتميز عن باقي العلوم التقنية  ح،بشكل صحي

  .أو ما ورائي وقسم غري مرئي ،أو بتعبري معارص قسم مرئي مادي ،روحي

يمكن أن يستفيد منه كل من أخذ  اً تطبيقي اً جانب م  ل  ع   اهلل سبحانه وتعاىل جعل يف كل  

واالستفادة من اخلصائص التي  إمكانيات أي علم من العلوماستخدام و ،بأسباب ذلك العلم

 .من ذلك أو العكس ،للنفع وللخري يمكن أن يكون هجعلها سبحانه في

علم األوفاق يندرج ضمن هذه العلوم و ،البرش لكل    مكن استخدامها العلوم بشكل عام ي

يمكن أن باألسباب الصحيحة والكاملة هلا  خذ  من أ   ،لتي جعلها سبحانه بني يدي البرشا

 ،الذرة أو تقنيات الكمبيوتر وغريهاعلوم  هو حا  سائر العلوم التطبيقية، ككام ،يستفيد منها

إىل غايته العلم  هبذاصل حتى ي روحي :أي ؛وعمل غري ماديتتمة روحية إىل ولكنه حيتاج 

  .األساسية

ال يمكن لإلنسان الوصو   م  ل  ع   صائص التي أودعها اهلل سبحانه يف أي  االستفادة من اخل

وكذلك علم  ،اهلالكاملة واألخذ باألسباب املادية  ،بشكل صحيح ان مل يكن السري فيهإليها إ

يف تطبيقات ودراسة  منهلوحده  التي يمكن استخدام اجلانب املادي كباقي العلومهو ف األوفاق



2 

أو اجلانبني املادي والروحي معًا وهو األمثل يف هذا  ،(2)أو جانبه الروحي لوحده، (1)علوم كثرية

 نتحدث عنه.سالعلم وهو ما 

جانبه بل ب ،ليس بجانبه الريايض فقطفيه علم األوفاق  س  ر  د  يأيت يوم يف املستقبل ي  قد و

كام أصبح اآلن التنويم املغناطييس والتخاطب عن ثابتًا يًا مليصبح شيئًا عول ؛الروحي أيضاً 

 تدرس يف اجلامعات. التي واد من املد ع  ب  

 

ملا فيها من  ؛علوم الترصيف أو علوم اخلواص :هو من العلوم التي تسمى علم األوفاقو

 كل عام.، حتكم بأمور اخلليقة بشنفوذ ،طاقة ،قضايا قدرة

إنسان  ،بكل أحواله مستوى عا   بأن يكون  من يعمل هباعىل يف أمور الترصيف جيب 

العلوم واهلام جدًا يف  بكل حلظاته وسكناته وال متر عليه أمور صغرية إطالقًا. متمكن من نفسه

تعترب خاصة مع اهلل سبحانه بال تربية نفس وأدب فهي  ،تكون مع األدب والرتبية أنالترصيفية 

فقط دون تربية مثل جسد بال روح هبا والعلم  استدراج ونتيجتها عكس املراد منها متامًا،

ومل يعمل هذا العلم علم ت إنحتى ، يمكن هلذا اجلسد أن تستد  عىل خواصه ولكنه بال روح

وال جما  للتهور يف هذه العلوم  أمر خطري أيضاً فهو ذه العلوم غري الئق هببمستوى كان وبه 

  .أبداً 

)نضج، حضور، قوة نفس، ...( مستواه عىل كافة األصعدة  منأن يرفع لذا؛ عىل طالبها 

 هذه العلوم.أن يتعلم  أصالً  من النصحويطور نفسه وإن مل يكن كذلك فليس 

 

                                                 

والتوافق بني الوفق املثلث وأرسار الصالة، والتي أفرد هلا األستاذ سليامن مثل علم اآللكمي، وعلوم الرقم واحلرف،  (1) 

 كتابه: يف جما  املعرفة املركزي.

 .( وهي األحرف املستعملة يف الوفق املثلث احلريفبطد زهج واح :بحق اللهم) :مثاله: دعاء سيدنا عبد القادر اجليالين (2)
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 الغاية من علم األوفاق

عليهم السالم  الكرام هو االتصا  باملالئكة :علم األوفاق غايته األساسية وعمله األو 

 .(يكون للنفع وللخري) م لعمل معنيوتسخريه

به عمل كل  ل  ك  ولكن ضمن حدود ما و   ،أعطى املالئكة قدرات هائلةوتعاىل اهلل سبحانه 

 ملك منهم عليهم السالم مجيعًا.

 :و أعطى اإلنسان اخلالفة عىل األرض

 [.30: البقرة] ﴾ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ ﴿

 :عند خلقه بأمر من اهلل سبحانه دمواملالئكة عليهم السالم سجدوا آل 

 ﴾ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ۈئەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ﴿

 [.30ــ  29: احلجر]

 ــاإلنسان  ــدم آلوتعاىل اهلل سبحانه  هلعمل ما بام أعطا اً كل  إذًا يمكن لإلنسان أن يسخر م  

  من خال  علم األوفاق. ؛ وذلك من مكانة عالية يف الكون، هذا التسخري له طريق آمن

املطلوب  رالوصو  بطرق خمترصة إىل امللك املوكل باألمق هو اوفاألعلم  أهم يشء يف

 إىل عمر بأكملهاإلنسان ليصل إليه بالطرق العادية تاج هذا العمل قد حي .وتسخريه لعمل معني

هذه األسباب بالوصو  إىل امللك يمكن أن ختتز  ولكن بعلم األوفاق  ،أو دهرًا من الزمن

 العادية ألي  سباب األ اختزا لذا كان الوفق  ؛والطلب منه القيام بذلك العمل راملوكل باألم

 عىل الشكل التايل: هذه الفكرةويمكن أن نوضح ة، عمل إىل أسباب استثنائي

مادة تسبح بحمد اهلل وهلا تسبيحها هي ذرة  املادة بكل أشكاهلا فيها طاقة حياة، وأي  

ه  تسبيح ق  ف  ها. هذا ما جيب أن نعيه وأال  يغيب عن أذهاننا. سبحانه اخلاص هبا، ولكن ال ن 

 وتعاىل قا  ذلك يف حمكم كتابه: 

گ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻۀ   ﴿

 [.44 ]اإلرساء: ﴾ۀ   ہ       ہ  ہ
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 ، بل (1)، هذه الذرات موكل هبا مالئكةيف الكون مؤلفة من ذرات مادة   أي  
 
 يف وكل يشء

ل هذا الكون  ل ٌك من امل بهموك  م  يشء أسا ي يف كل ما حولنا، م  الئكة عليهم السالم، ، فه 

 .وهلم وجود وحضور يف حياة اإلنسان، وذلك برتتيب إهلي

 لتواصل معهم عليهم السالملعلم األوفاق هو أحد األسباب التي جعلها سبحانه طريقًا 

 .ريًا يعود إليه سبحانهواألمر كله أوالً وأخ، وتسخريهم لعمل ما

 
 

 
****************************************** 

 علم األوفاق شروط

 :أساسيني رشطنيعلم األوفاق له 

 املادياجلانب  ــ آ 

 ب ــ اجلانب الروحي
 

                                                 

ل ٌك للجبا  والسحاب، وهناك ، املالئكة الكرام هلم مهام، وهم موكلون دائاًم بأمر من اهلل سبحانه بكل  يشء (1) فهناك م 

ور وباألحرف، ومالئكة ترفع األعام  يف يومي  لة بالس  . وغريهم مما ال واخلميس،.. االثننيمالئكة للقرآن الكريم موك 

حيىص يف حياة اإلنسان وما حوله من األرض حتى السموات وتصل إىل محلة العرش عليهم السالم، مما محل كثريًا من 

ت اب والعلامء إىل إفراد مصنفات وكتب عام جاء يف الكتاب والسنة من آيات وأحاديث عنهم  .الك 
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 املادياجلانب  ــ آ 

 هو ما يتطلبه الوفق من أمور تقنية.و

 ،النظام دائاًم له معنى ،ام ضابط لألرقاموجود نظ هي :هذا اجلانباألساسية يف  الفكرةو

هذا  ،وذلك لوجود النظام واملنظم ،من غايةله وجود منظم ال بد  ،النظام يعني أن هناك منظم

حمدد  ضمن شكل هند ي (1) أو األحرفضع األرقام أو األعداد و يف علم األوفاق هوالنظام 

 :(1) الوفق املثلث كام يف الشكل :ومثاله

2 9 4 

7 5 3 

6 1 8 
 (1الشكل )

 :هوتقني عمل حيتاج إىل  : وعلم األوفاقالنظام الضابط لألرقام يف 

 .ضبط األعداد - 1

 . دو ضبط اجل - 2

 .كتابة األسامء – 3

 

                                                 

ل.يمكن يف األوفاق باستبدا  قيمة األرقام أو األ  1))  عداد بأحرف أو كلامت حسب قيمتها العددية بحساب اجل م 
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 األعداد:  ضبط ــ 1

موزعة بحيث حتقق جمموع أي سطر أو عمود جيب أن تكون   ةالالهنايحتى  1األرقام من 

موزعة  9حتى  1هلا البسيط هو يف الوفق املثلث حيث األرقام من ومثاذاته،  العددأو وتر 

 :(2)كام يف الشكل 15 :جمموع أي سطر أو عمود أو وتر هويكون بحيث 

 

 

 (2الشكل )

 

كام يف الوفق املثلث أو ــ  وفق ثالثي أي أن أي   ؛أنواع األوفاق لكل   عام   وهذا الرشط  

 جيب أن حيقق هذا الرشط:ــ ي أو مخا ي ....أو مئيني رباع

ال و  15 :الوفق املثلثمثا  أن يكون جمموع السطر والعمود والوتر العدد ذاته وهو يف 

 .إن كان هذا الرشط غري حمقق يمكن أن يؤدي الوفق عمله أبداً 

 : اجلدو ضبط ــ  2

اخلانات وهي مكان توضع  وتسمى احلاوية عىل األرقام هو جمموعة املربعاتاجلدو  

 .األعداد أو األحرفأو  ماألرقا

 ،(3كام يف الشكل )عدد خاناته ثالثة يف كل سطر وعمود  إن كانيسمى الوفق ثالثي 

مخسة و....مئيني إن وكذلك  ،أربعةإن كان عدد خاناته يف كل سطر وعمود رباعي  يسمىو

 .كان عدد خاناته مائة يف كل سطر وعمود 
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ال يمكن أن ون هذه اخلانات )املربعات( منشأة بمنتهى الدقة واألحكام وجيب أن تكو 

 .إن كان هذا الرشط غري حمقق يؤدي الوفق عمله أبداً 

 

   

   

   

 (3الشكل )

 :كتابة األسامء ــ 3

كذلك  وفق من استخراج وحتديد أسامء املالئكة عليهم السالم املوكلون به، ال بد لكل  

 الوفق. لعمل ذلك ةددة و أقسام الزمبحاجة إىل قراءات حم

بل ال بد من أخذه من املصادر الشفهية  ؛وهذا األمر ال يمكن األخذ به من الكتب فقط

 للشيخ العارف والذي كان قد أخذه عن غريه بسند متصل.    

 حول اجلانب املادي لألوفاق فوائد

 ،انات عدد صحيحخري األوفاق وأقواها الصحيحة التي تكون فيها اإلضافات بني اخل -

 .(1)وأقواها أن يكون العدد املضاف 

 لوسط ويف األوفاق الزوجية اخلاناتخانة اهي من أهم اخلانات يف األوفاق الفردية  -

 الركنية.

استعملنا ألننا  ؛جداً  اً وجيهكان الوفق املثلث هو الوحيد الذي إن كتب بطريقة األحرف  -

 األوىل. ةاألبجدية األحرف التسعمن 
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وهذا أمر يف غاية األمهية كام أن موضع معنى معينًا،  كل خانة من خانات الوفق هلا)هام(  -

 املفتاح أمر هام جدًا. وهذا الكالم مل يقله أحد أبدًا.

يؤكد أمهية من أي وفق لذا معرفة الغاية  ،وطلب ومطلوب ال بد لكل عمل من طالب -

 ا ضمن اجلدو .ه  ع  اخلانات يف توض  

ويف  ،أن األوفاق هي أجزاء من سالسل ال هنائية ق تفهم حني نعلماملغال ة املفتاح وفكر -

 املغالق.ولكن يبدأ عند املفتاح وينتهي عند نأخذ جزءًا منها إنام  نعملهوفق أي 

 مدلو ذي  pureنقي اجلسد ال قيمة له إن مل يكن فيه روح، كذلك اجلدو  ألن الرقم  -

املناسب للرقم وتنظم عالقة الرقم ببقية أما اخلانة فهي املكان  ،أكثر من اخلانة صاف  

مثاًل: اخلانات مع األرقام أشبه ما تكون بنقل مجاعي حيتاج إىل واسطة نقل  األرقام

 )اخلانات( واألشخاص )األرقام(. 

 الوفق عمومًا يسمح بالنظر بعالقة الرقم مع جمموعة أرقام وجمموعة أرقام مع رقم. -

وال معنى  ،وبالتايل فيه معان   ،فارغاً  :أي ،ناً اجلدو  له معنى حتى إن مل يكن مشحو -

خلانات متفرقة. أما إن كان اجلدو  متكاماًل فله معنى، ودليل ذلك أن األوفاق ذات 

يف اجلدو  وبالتايل اخلانات  هي أوفاق صحيحة اخلانات اخلالية مثل خايل الوسط والركن

 هلا معنى وإن كانت خالية.

عطي يج من تفاعل اخلانات مع األرقام يفيها. املز كل خانة تتفاعل مع الرقم الذي -

 خصائص األوفاق.

إىل املغالق من املفتاح أي أصغر رقم وبالتسلسل أي وفق قاعدة مطلقة يشحن اإلنسان  -

 من غري تردد.هذا وأي أكرب رقم 

 يف فهمترمزية ال ي جسد، واألطراف روح، والوسط نفس وهذه هيف الوفق األركان  -

 .(روح ــجسد  ــنفس ) :ثالثيةسمى وتالوفق املثلث 
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 العمل باألمساء احلسنى الشريفة ضمن أي وفق

كلام كان ، وأكثر تركيزاً يف حا  كان الوفق مبني فقط عىل اسم من أسامء اهلل احلسنى فهو 

كالفرق بني الوفق املثلث  :مثالً  الوفق مركزيًا، أقل كانمن أسامئه تعاىل عدد أحرف اسم معني 

 ،الفكرة أن األحرف تعرب عن املقصد من االسم( ولكن  احلقيقة يشء واحدويف)واملخمس 

 . وبالتايل التعبري عن املقصد خمتز  أكثر من غريه

 

 ءهنا جيب أن نضع األسامأما يف حا  كان الوفق مبني عىل عدة أسامء حسنى جمتمعة؛ 

ونور إشارة من اهلل إىل جانب بعضها وننتظر  ء جمتمعةاألسام هونضع كل االستقراءات عن هذ

ال وكل منها مع اآلخر،  هلا معنى ويتضحالعالقة بني هذه املعطيات  حتى نرىسبحانه  منه 

عند اجتامعها ضمن وفق واحد بأن ندرس كل منها عىل  عدة أسامء حسنىالعمل عىل يمكن 

 .عن اآلخر؛ بل تؤخذ بشكل كتلة متكاملة بشكل منفصلحدة و

 

بشكل عام ال ينطبق هبا ضمن األوفاق جيب أن نالحظ أن أسامء اهلل احلسنى والعمل 

، ألهنا بحاجة بشكل خاص إىل نور من اهلل عليها أسلوب البحث املنهجي العلمي احلديث

 سبحانه وتعاىل فهو جل جالله صاحب هذه األسامء.
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 ب ــ اجلانب الروحي
 

 :خاصة ميزات له من البد الوفق عملاإلنسان الذي يقوم ب

 ق  م  ـال حتى أن األمر إيامن عميق وقوي باهلل ــ 1
 ،مهام كان عظيامً من خال  الوفق عليه م د 

 يعظمه أكثر من اهلل سبحانه وتعاىل.  أن ال عىل اإلنسان جيب ،ومهام حرض من مالئكة كرام

 

 فسبسفاتم هي ال ،نفسيًا وروحياً  إنسان متوازنٌ أنه  أي ،أهلية ونضج نفيس عنده ــ 2

ال  نوال مكان أبدًا مل .ف تافه يف حياتهترص   وال جما  ألي   ،ومرتفع عنها األمور وصغائر احلياة

ألن عمل األوفاق هو التواصل مع املالئكة الكرام وهم جديون عليهم السالم  ؛ذلكحيقق 

  وعملهم هو الذكر الدائم هلل سبحانه.

 

إىل كفاءات عقلية وجسدية نقية خاصة م بشكل عاوالعمل عىل األوفاق حيتاج  -3

تعرتيه شهوات اجلسد بل جيب عليه  :أي ؛جسديًا غري متوازنوال مكان أبدًا إلنسان ، الرتكيز

 يسري مع نفسه وروحه سوية دون تعاكس معها وبشكل انسيايب متوازن.ضبط جسده بحيث 

 

 ق  م  ـال يكون عملهأن  - 4
 ،الغايات ،الوسائل ،األهداف، بالنسبة له اً جلي   اً واضح م عليهد 

الصحيح وال جما  أبدًا ألي  بمكانه وحملهألي وفق كان جيب أن يكون و .عملهكل يشء يف 

ليس مع املالئكة فحسب بل مع الذي أنز  املالئكة ذلك أنه يتعامل  ،خطأ أو هفوة صغرية

 سبحانه وتعاىل:

 .[8: احلجر] ﴾ ڑ  ک  ککک  گ  گ           گ  گ ﴿
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 اً إذ ليس رشط ،ن  يكون متمكنًا من علوم الرقم  واحلرف وما تعنيه األرقام فيام بينهاأ ــ 5

وحده يكفي وإنشاء اجلدو  بشكله الصحيح حتقيق جمموع األسطر واألعمدة والوتر 

وما تعنيه يف اجلدو  معرفة أبعاد كل رقم وكل خانة ال بد من بل  ،للوصو  إىل غاية العمل

 .مع بعضها وفقأي ضمن خانات جتتمع األعداد عندما 

 

واختيار  ،ومعرفة األوقات وما تعنيه كل حلظة فلكية دراية بعلم الفلك أن يكون عىل ــ 6

املوكلة املهمة  اللحظة الفلكية املناسبة لعمل وفق معني أحد األسباب اهلامة يف  نجاح تأدية

 .(1)للكرام عليهم السالم فلكل وقت مالئكة

 

 

 الروحي لألوفاقحول اجلانب  فوائد

آلخرة يف مكانه لدنيا واألمور ا اً مناسب هل  م  ع  يكون أن ب يتناو  قضايا ترصيفية جيمن 

أن يطرح عىل نفسه أسئلة ما هو حسايب بني يدي اهلل وما هي أبعاد ترصيف و ،الصحيح متاماً 

هذا العمل وغايته من عنده رؤية واضحة عىل أساسها حيدد أهدافه و ؟؟عىل مدى أجيا 

 .جدا عسرييوم القيامة حسابًا ن حسابه اكال وإالترصيفي 

كيف أتعامل مع اهلل جل يف حقيقته هو يف األوفاق وعلوم الترصيف  العمل :عموماً 

 بتصحيح اعتقاده به سبحانه.طالب هذا العلم وعند طرح هذا السؤا  يبدأ  ،جالله

                                                 

ريرة  الذي يرويه  ^ودليلها حديث النبي  (1) :  ريض اهلل عنهأ يب ه   قا  

ب ح  وصالة  »: ^ ق ا   رسو   اهلل   الص 
الة  ون  يف ص  ع 

ت م  جي  ، و  ار  ٌة ب الن ه  ك 
، ومالئ  ٌة ب الل ي ل  ك 

الئ  يكم م 
ب ون  ف  اق  ت ع  ، ث م   ي  العرص  

ر   يف  ت  : ك  لم  هب م  و أ ع  أ هل  م  اهلل  وه  يكم، فيس 
ين  بات وا ف 

ذ  ج  ال  ر  م   كتم  يع  م  وه  ، وأ تيناه  ل ون  م  ي ص  م  وه  : ت ركن اه  ول ون  يق  ي؟ ف 
باد  ع 

. .«ي صل ون ي ه  ل   متفٌق ع 
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يف  وأن يطلب، األصل والغاية هوأن يضع اعتقاده باهلل وأنه سبحانه منه املدد وعليه  ؛لذا

عىل  عملأن يو ،أن يفتح أبواب قلبه وعقلهلذا عليه  ؛وال يشء غري ذلك الكريم عمله وجه

أن ويصل إىل اليقني  حتى ،قلبه و كل جوارحه وأحاسيسه يف باهلل سبحانهحسه الفطري تنمية 

د منبعًا سوى هذا اإلنسان وبحث لن جي حاو ومهام  ،قدرة إال منه جل جالله الطاقة و ال

هذا اليقني عندها إىل  طالب هذا العلم وعندما يصل ،هو املهيمن سبحانه وتعاىلفاملنبع اإلهلي 

 .يريض اهلل سبحانهعىل أرقى مستوى ويف غاية الكام  و اً موفق هعمليكون 

د ويستم هلل تعاىل اً مراقبإىل يشء إن مل يكن أصاًل املرء ال يمكن أن يصل  :أوالً وأخرياً و

ما جيب  أن يعلمه إليه سبحانهبقوة وحاجة وفقر  طالباً  ،منه جل وعال بعون عمله بالكامل

وقد استخار اهلل سبحانه وفوض  ،مراحل الوفق الذي يسعي إليه مرحلة من كلول ،عليه عمله

ويريه ما جيب عليه  عندها يدله سبحانه وتعاىل ،غاية الصدق يف طلبهصادقًا  وكان ،أمره إليه

  .ألن احلجاب عىل الشخص وليس عىل الرؤية ؛فعله

 :عيانًا ويقولون له اً أو يرى أناس ،رؤيا صاحلة من خال الرؤية يشء يأيت بالتدريج هذه 

ضمن الذي يسعى إليه وكل ذلك التدخل يف هذا األمر حدود مدى و ،ال تفعل :أو ،افعل

 انه له.الذي كتبه اهلل سبح نصيبهو هكل إنسان قدرلو ،املشيئة اإلهلية

اإلرادة  اأنه ليس سوى وسيلة مرت من خالهلله األمر الذي يسعى إليه فحا  قلبه  م  ت  ن وإ

 .سبحانه تهاخلري كونه واسطة وسبب لتجيل إراد اهلل أن جيزيه هاإلهلية ورجاء

 وذالا  كون أكثر أدباً عليه أن يوكلام ارتقى اإلنسان  وعند متام األمر يكون قد ارتقى، 

يدخل وله هذه العلوم تفتح أن  قاسية وكم هي إهانة ،ترصفاتهيف كل  سبحانه هللوتواضعًا 

 والعياذ باهلل.منها يطرد ثم  هافي
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 حمظورات علم األوفاق

 

 لعلم االنتباه إىل:اعىل طالب هذا 

هذا العلم هو ملن تعلمه أن يكون ال يعني وأحيانًا علم األوفاق من علوم اخلالفة  - 1

ليس من فأخطأ فيه ووصل إىل هذا العلم  ألن من ،ابتالء وفتنة ربامبل  ؛سبحانزيادة قرب هلل 

ما تراكم من هذا هناك طري أن يكتشف واخل ،يف اآلخرة بلالرضورة أن يظهر خطأه يف الدنيا 

 اخلطأ وعىل مدى أجيا  قد تصل إىل آخر البرشية.

 بمكانه الصحيحعمله ول يعرف األهداف والوسائكان ومن اهلل سبحانه إن عمل بنور أما 

ويرى اخلري الذي  يف اآلخرةيكتمل األمر  ويعرف ذلك عندما تعاىلهلل قربة عظيمة فهو متامًا 

 تراكم عىل مدى أجيا  من عمله.

 

وأحاسيس مشاعر  التمكن من علم األوفاق والعمل هبا قد تنتاب صاحبهاعند  - 2

ذلك أن هذه  ،تقيض عىل إيامن الشخص هذه املشاعر أو اخلواطر قد تكون كافية أن ،وخواطر

 ،العلوم تعطي صاحبها القدرة عىل إعطاء األوامر للمالئكة عليهم السالم للقيام بعمل معني

قد يظن أنه بقدرته عمل وينسى قدرة اهلل هلل تعاىل عبوديته  ستحرضإن مل ي عند هذه اللحظة

. وكم هو خطري أن خيلط  )هام( واإلنسان مكلف بخواطره ألنه يمثل حاله برب العاملنيتعاىل 

 .عند استعام  هذه العلوم جل وعالاإلنسان بني إرادته وإرادة اهلل 

 

ثم ، إىل علم األوفاقدخل و املادية، سبابإذا استوىف اإلنسان الرشوط وحقق األ - 3

بشكل مائل طوط اخلاجتاه  هند ي خاطئإنشاء )غري صحيح وبشكل تقريبي ولكن  اً عمل وفق

 .(ن تدوين األرقام حتت بعضها...بدو ...
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يعرف أنه أخطأ وبذلك يطور نفسه حتى يصل إىل  ألنه ،فهو خري لهإن مل حتصل إجابة 

فرتض أنه ولن ،وهذا يشء جوهري ضبط عمله بشكل صحيح،ويسعى لاإلجابة الصحيحة 

هي  :أي ؛سفيلإلجابة هنا يشء اف  غري صحيحوبشكل تقريبي ألي وفق مبني  حصلت إجابة

 حتى يقطعونه عن هذا األمر.  ــ أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم ــ األبالسة  ناسبة منم

 

  م  ـمن أل   – 4
اإلشكا  أن األوفاق فعليه مسؤولية كبرية ملن سوف ينقل هذا العلم، و م  ل  بع 

خاصة أن قوى الرش تسعى هلا بشكل  ،اتقع هذه املعلومات بني يدي أناس ال يستحقوهن

فإهنم يعملون ما عن هذه العلوم عندهم هي التي واملعلومات الناقصة رغم  وعىل ،جنوين

الذي  ةومسؤولي لذا حني تصلهم معلومات تكمل ما لدهيم يصبح األمر خطرياً  ،يعملون هبا

 .وضعها بني أيدهيم وزره يوم القيامة عظيم

 

 الصالة

 طريق خمتصر يغين عن أي وفق

 

والوصو   ،عادية ألي عمل إىل أسباب استثنائيةالسباب األ اختزا كام أن الوفق هو 

اإلنسان ليصل تاج املطلوب وتسخريه لعمل معني قد حي ربطرق خمترصة إىل امللك املوكل باألم

  ، أو دهرًا من الزمنإىل عمر بأكملهإليه بالطرق العادية 

 كذلك هناك طريق خمترص يغني عن أي وفق ويوصل مبارشة إىل العمل الذي يسعى له أي

 .(1)إنسان وهو أكثر أمنًا وأمانًا من أي وفق كان أال وهو الصالة

                                                 

 . «يف جما  املعرفة املركزي»إىل كتاب األستاذ سليامن  يمكن الرجوعوعالقتها باألوفاق وللمزيد عن أمهية الصالة (1)
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 والصالة هي الطريق املخترص الذي يغني عن عمل أي وفق كان قا  تعاىل:

ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ   ېئ  ېئ   ﴿

 . [186]البقرة:    ﴾  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ

 :^وقا  النبي 

ِه » عاءَ أقرُب َما َيكوُن العْبُد ِمن ربِّ  .[رواه  مسلم]  «َوَهو ساجٌد، َفَأكثُِروا الدُّ

البرص  رجاًل رضير  أن  :يف احلديثأن نصيل صالة احلاجة كام جاء  ^وقد علمنا النبي 

أّخرُت  ، وإن شئَت لَك  دعوُت  إن شئَت »: ^اهلل أن يعافيني . فقا   ، فقا  : ادع  ^أتى النبي 

. فأمره أن «صربَت فهو خري لك وإن شئَت »: . ويف رواية«لَك  فهو خريٌ  ؛ذاك ، فقا : ادعه 

 :يصيل ركعتني ، ويدعو هبذا الدعاءيتوضأ ، فيحسن وضوءه ، ف

اللهم إين أسألك، وأتوجه إليك بنبيك حممد نبي الرمحة، يا حممد إين توجهُت بك إىل ريب »

 . «يَّ وشّفعني فيهـيف حاجتي هذه ، فتقىض يل، اللهم فشّفعه فِ 

 .[اإلمام أمحد وغريه بسند صحيح هأخرج ] فربأ. قا : ففعل الرجل


