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 المقـــدمــــة
 

الحمددد ر  ا اللددالموصل  هللاددلى س دلددى  دددودنا 
 محمد  دلى اله  هللاحبه أجملوصل أما بلد:

قشبندية تختلف فهذه   الة أخرى دص الطريقة الن
كثور ا جدا دص الر الة القديمة التي كنت قد الفتها منذ 

 خمس دشرة  نةل 
 هدددذه الر دددالة تتادددمص رقدددايم خطودددرة لددد  يم دددص 
االطدددعل دلوهدددا مدددص قبدددال فبنددده دنددددما كتبدددت كتددداا 
النقشدبندية مندذ خمدس دشدرة  دنةي لد  ي دص دندد  مددص 

 فددددبننيثعثددددةل  لددددذل   إالالمراجددددع دددددص هددددذه الطريقددددة 
تبدر للدد  البتدداا القدددي  نيدخة ملعيددة  ال ادتبددا  لهددا أد

 مقابا هذه الر الة الجديدةل
لقد كنت أجمع لفترة طويلة كا ما أجده دص هدذه 
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 الطريقة مص مؤلفات النقشبنديوص أنفيه ل
 الوددددوع  ألددددد أن تددددوافر دنددددد  دشددددرات المراجددددع 

أكددددددابر  إلدددددىالتدددددي ال ييدددددتطيع القدددددوع إنبدددددا  نيدددددبتها 
  ددالة دددنه  ت نددي  تددأليفأدوددد  مشددايخه ي قددر ت أن

تمامدددا ددددص البتددداا القددددي  الدددذ  كندددت قدددد الفتدددهل  قدددد 
امتددا ت هددذه الر ددالة دلددى  ددابقتها ب ثددرة الرجددول الددى 

 مؤلفات مشايخه ل
 قد يقول قايا مص دامة أتبال الطريقة: نحص دلى 
هذه الطريقة منذ  نوات طويلة  ل  يللمونا شوئا مص 

 ه ل هذه النصوص التي لكرتها دن
دددواع  خددواص  إلددىيقيددمون  ألييددوا أقددول:  ددلوه : 
  خواص الخواص؟

س( توروددد  إالالدد  يصددرروا فددي كتددبه  بددأن  ال الدده 
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 ؟(1 هو( تورود الخواص إالاللواع  أن  ال هو 
فددأنت  دنددده  مددص اللددواع  هدد  ي تمددون دددنب  دلومددا 

مرتبددة الخددواص رتددى يبورددوا  إلددىينتظددر ن أن تترقددوا 
 لب  بهال
اهدددددا بالشددددديع لددددديس رجدددددة دلدددددى مدددددص قادددددي  الج

الشددهو   اليددنوص فددي متابلددة  قددراعة كددا كتدداا هللاددد  
دددص هددذه الطايفددةل  ارددتق دلددى القددوع ب تددبه   أأ قدداع 

 هللافحاتهال 
: ها هذه البتب التي أرلنا دلوها ملتمدة فا ألوه 

 لدي  ؟  الوها قايمة بها:
القد ددية فددي مناقددب الطريقددة النقشددبنديةل  األنددوا كتدداا   *

 الينهوتيل إبراهي لبد المجود الخاني جمع ال

                                                 

الم تبة اال عمية بتركيال المواهب اليرمدية في  185(   شحات دوص الحياة 1 
 ل164مناقب النقشبندية 
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إ غددداع المريدددد فدددي شدددري الدددنظ  اللتودددد لتو دددا المريدددد   *
برجددددددال الطريقددددددة النقشددددددبندية الخالديددددددة الادددددديايية  : 

 هدل 1328مطبلة ب ر افند  بدا  الخعفة  نة 
أ  اد الذاكريص أ  اد الطريقة النقشبندية لمحمد الحبش   *

  م تبة دا  المحبة(ل
اليددددنية فددددي رداا الطريقددددة الخالديددددة اللليددددة البهجددددة   *

النقشدددددبندية لمحمدددددد بدددددص دبدددددد س الخددددداني  : م تبدددددة 
 الحقيقة بتركيال

يددو ل مجانددا دددص » تفيددور  ددو ة التددوصل كتددب دلوهددا   *
 «ل محا ص  نا يمان فوالدكا  إبراهي   ي 

القلدددوا فدددي ملاملدددة ددددعع ال ودددوا  : دا   تندددوير  *
 التراث اللرأيل إرياع

 أندددددواده   أ هللادددددافه   األ ليددددداعفدددددي  هللادددددولاألجدددددامع   *
 أهللادددول كدددا طريدددم  مهمدددات المريدددد  شدددر   الشدددي  

 ل1328طبع بالمطبلة الجمالية بمصر  نة 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 __________________________ لنقشبنديةا الطريقة

 

8 

 ل  : دا  هللااد لي: للنبهاناأل لياعجامع كرامات   *
 :  بددداألمواتالحجددق  البوندددات فدددي ثبدددوت اال دددت اثة   *

 ا طنبولل -م تبة الحقيقة 
د الخددداني  : المطبلدددة الحددددايم الو ديدددة للبدددد المجوددد  *

 ل1308اللامرة بمصر 
الحديقددددة النديددددة فددددي الطريقددددة النقشددددبندية لمحمددددد بددددص   *

 : م تبدددددة  1234 دددددنة  ي ددددليمان الب دددددداد  المتدددددوف
 الحقيقة

 شدددددحات ددددددوص الحيددددداة لللدددددي الهدددددر  ل  : الم تبدددددة   *
 بتركيا اإل عمية

لمحمدددد ملصدددوع  األخيدددا فدددي مددددا    األ دددرا اليدددبع   *
 ة مرتبيه مطبلة  يلالنقشبند ل  : شرك

لخالددد الب ددداد  النقشددبند ل   اإل ددعع اإليمددانكتدداا   *
  : م تبة الحقيقة بتركيال  
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الم توأددددددددات الرأانيددددددددة لليددددددددرهند ل  : دا  البتددددددددب   *
 الللميةل

المواهب اليرمدية في مناقب النقشبندية لمحمدد أمدوص   *
 البرد ل

المواهب اليرمدية في مناقب النقشبندية لمحمدد أمدوص   *
 رد لالب

 نو  الهداية  اللرفان لمحمد أ لد هللاارب  ادةل  *
 فيما جاعت به النقشبنديةلبدية ألاليلادة ا  *

 ه  يلتذ  ن بأنه  ال يلرفون شوئا ددص هدذه البتدب 
هدذا الحددل  ال يبحثدون  إلدىمر ينتهدي دندده  أل لبص ا

بحثا دلميا مجردا مدص التلصدبي بدا يلدود ن للطريقدة 
مباديهدددا كمدددا  دددطرتها  يتجنبددون البشدددف دلدددى رقيقددة 

 كتب مشايخه ل
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أمددا مددص كددان مهتمددا لملرفددة الحددم اهتمامددا دلميددا فاليدده 
أقدع هذا البتاا  فيه كا ما يلتقده مشاي  هدذه الطريقدة 
مددص كتددبه  بأ قدداع هللاددفحاتهال  لدديلل  العيددا ى دلددى ديددص 

 عع  المصلحوص أن الفبر الرافاي الباطني قد نخر إلا
 مة رتى اللظ ي ألهذه ا
نده رن لنددا أن ندنفا هددذا اللددا  إن كندا رقددا نريددد أن  أ

 يخلصدددها ممدددا تلانيددده مدددص الدددذل  األمدددةينصدددر س هدددذه 
 دلوهال األخرى  األم  التخلف  تقدع 

 هللادددلى س دلدددى  دددودنا محمدددد  دلدددى الددده  هللادددحبه 
 أجملوصل

  كتب:                               
 دبد الررمص محمد  لود دمشقية               
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 الطريقة النقشبندية

محمددد بهدداع الددديص شدداه  إلددىتنتيددب هددذه الطريقددة 
نقشددبندل  اشددتم ا ددمها منددهي  مددص ثدد  درفددت بددهل  لددد 

 (ل791-717في قرية بخا ى  نة  
دبددد الخددالم ال جدددد انيي  إلدددى كانددت قبلدده تنيددب 

الشي   إلى  موت كذل  بالمجددية أ  الفا  قية نيبة 
خالددد  إلددىالديددة نيددبة أرمدد الفددا  قي اليددرهند ي  أالخ

النقشددبند  الملقددب بالطيددا  ل  الجندداروصل  هددو الددذ  
نشر الطريقة في بعد الشداع بلدد أن تلقاهدا مدص الشدي  

مقصدددو ا دلدددى  دبدددد س الددددهلو ل  قدددد كدددان انتشدددا ها
 ل(1 بعد بخا ى  ما رولها

 هو قدد أخدذها ددص شديخه أمودر كدعل ددص الخواجدة 
لراموتندي ددص محمدود محمد بابا الييما دي ددص دلدي ا

                                                 

 ل35في رداا الطريقة الللية النقشبندية (  البهجة الينية 1 
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الن ددددو  دددددص الخواجددددة محمددددد دددددا   الددددديوكر  دددددص 
 ل(1 الخواجة دبد الخالم ال جد اني

 هددو قددد لقددب بنقشددبند النطبددال هللاددو ة لفدد  س دلددى 
ظاهر قلبه مص كثرة لكر سي  قوا  مي نقشبندي ألن 

 ضدددع كفددده الشدددريف دلدددى قلدددب الشدددي     دددول س 
ي فصددا  نقشددا فددي محمددد بهدداع الددديص اال ييددي نقشددبند

 ل(2 القلب
 تعاليم فارسية

  أهللادددول الطريقدددة  تلاليمهدددا فا  دددية الدددنم ل قددداع 
ببخراجها أداج  مص بخا ى  طاشد اند ممدص كدانوا 
متددأثريص بتلددالي  الفليددفةي ثددد  ماجددوا هددذه التلدددالي  

 األدلدددة كيدددوها ب يددداع الشدددريلةل  مدددص  باإل دددعع
                                                 

(  لكره محمد الحيوني الاأودد  فدي كتابده اتحدا  اليدادة المتقدوص شدري اريداع 1 
 ل7/248دلوع الديص 

  : دا  ارياع التراث اللرأيل 539( تنوير القلوا في ملاملة دعع ال ووا 2 
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دلددى للدد  مددا تجددده فددي هددذه التلددالي  التددي بقوددت 
نا يص تلاليمها بالفا  ية رتى في كتب الطريقدة د

 اللرأية:
  هوش د دع( بملنى رف  النفس دص ال فلة

 نظرأرقدددع( بملنددى أن ي ددون نظددر اليددال  الددى قدميدده 
 دند المشيل

  فرد  طص( بملنى  فر اليال  مص دال  الخلم الى 
 جناا الحمل

 خلوة دا أنجمص( بملنى الم ان الذ  يتخلى فيه اللبدد 
 تلبدللل

  يادكرد( ملناه الذكر بالنفي  االثباتل
  با كشت( أ  الهي أنت مقصود    ضاك مطلوأيل

 نباهداشددددددت( أ  رفدددددد  القلددددددب دددددددص ملنددددددى النفددددددي 
  االثبات دند الذكرل
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 ل(1) يادداشت( أ  راو  القلب مع س
 أصول الطريقة مجمال

 أهللادددول الطريقدددة النقشدددبندية متوافقدددة فدددي كثودددر مدددص 
ل فدبن فوهدا مدص األخدرى لطدر  الصدوفية تفاهللاولها مدع ا

البددددل  الشدددركيات  القدددول بورددددة الوجدددود  مدددا يح ونددده 
دددص أرددوال مشددايخه   خصايصدده   تصددرفه  المطلددم 
فدددي ل ات البدددوني مدددا ال يشددد  ملددده أردددد فدددي أن هدددذه 
الطريقة إردى طدر  الصدوفية ال دعةي الخدا جوص دلدى 
البتدددداا  اليددددنةي مددددع إهللاددددرا  أهللاددددحابها بأنهددددا طريقددددة 

ية ال تخددر  دددص أهددا اليددنة  الجمادددة شددبرا  اردددا  ددن

                                                 

ليدبع األ درا  كتداا ا 57-54(  البهجة الينية فدي رداا الطريقدة النقشدبندية 1 
 ل98في مدا   األخيا  لمحمد ملصوع النقشبند  ص 
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 ل (1)
نقلوا دص الشي  محمد با  ا  أرد أجدعع أهللادحاا  

الشددي  نقشددبند( فددي كتابدده فصددا الخطددااي أن طريقددة 
الخواجدددددة  شددددداه نقشدددددبند( رجدددددة دلدددددى جميدددددع الطدددددر  
 مقبولددة لددديه ي ألندده كددان  ددالبا طريددم الصددد   الوفددا 

مجانبددددة البدددددل     متابلددددة الشددددرل   ددددنة المصددددطفى 
 ل(2)« مخالفة الهوى 

 ما حكم المعترض على الطريقة؟
الطر  الصوفية ل  يدرد بهدا » ر موا دلى مص قال: 

أن   إيدداك«ر مددوا دليده بددالبفر فقددالوا: «كتداا  ال  ددنة
تقول: طر  الصدوفية لد  يدأت بهدا كتداا  ال  دنة فانده 

                                                 

للبدددددد  3الحددددددايم الو ديدددددة ص  5األندددددوا  القد دددددية  3(  المواهدددددب اليدددددرمدية 1 
ل  كتداا البهجددة اليدنية فددي رداا 1308المجودد الخدداني  : المطبلدة اللددامرة 

 ل9الطريقة النقشبندية لمحمد بص دبد س الخاني 
 ل77مدية (  المواهب الير 2 
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 ل(1)«كفر
دلددددى  اإلنبددددا  قددددال هللاددددارب الحديقددددة النديددددة بددددأن 

 قدددد   د بددده الودودددد الشدددديدة الصدددوفية  ددد  قاتدددا اليددداد
 هددددو دعمددددة إدددددرا  القلددددب دددددص س  يخشددددى دلددددى 

 ل(2)فادله مص  وع الخاتمة
 أشددددددقى جميددددددع الخعيددددددم » بددددددا قددددددال اليددددددرهند : 

 أبلددددددده  دددددددص اليددددددلادة الددددددذيص يددددددر ن دوددددددوا هددددددذه 
 ل(3)الطايفة

  دمدددددددوا أن أرمدددددددد بدددددددص رنبدددددددا أ هللادددددددى بمجاليدددددددة 
 -يلني دلى أيمدة الللد   -ا الصوفية ألنه   اد ا دلون

                                                 

(  الحديقدددة النديدددة فدددي الطريقدددة النقشدددبندية لمحمدددد بدددص  دددليمان الب دددداد  ص 1 
 ل31

ل ندو  94( الحديقة الندية في الطريقة النقشبندية لمحمد بص  دليمان الب دداد  2 
 ل67الهداية  اللرفان ص 

 ل347( الم توأات الرأانية لليرهند  3 
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ب ثرة اللل   المراقبة  الخشية  الاهد  دلو الهمة ي  أن 
 األمدرالشافلي كان يتردد دلوه   يصدفه  بدأن دندده  

 ل(1)كله  هو تقوى سل
 األ ألددددة مددددص المعردددد  تددددع ع الطددددر  الصددددوفية 

بالطريقددددة النقشددددبندية  هدددد : الجشددددتية  اليددددهر  دية 
بددددددد  أندددددده ييددددددم  للمريددددددد  القاد يدددددة فددددددي رددددددوص ال ي

النقشددبند  بمبايلددة طريقددة أخددرى غورهددا كالرفا يددة 
 ل(2)

 قد تفردت مدص الطريقدة النقشدبندية دددة طدر   هدي 
خالدددد ضدددياع الدددديص  إلدددىالخالديدددة أ  الاددديايية نيدددبة 

الب داد  الملقب بذ  الجنداروصل  الاديايية  الببر يدة 
 أرمدددد اليدددرهند  إلدددى اليددرهندية أ  المجدديدددةي نيدددبة 

                                                 

 ل35-33لمحمد بص  ليمان الب داد  ص  ( الحديقة الندية في الطريقة النقشبندية1 
( أنظددددر كتدددداا الحديقددددة النديددددة فددددي الطريقددددة النقشددددبندية لمحمددددد بددددص  ددددليمان 2 

 ل12الب داد  النقشبند  ص 
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 هللاارب الم توأاتل
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 الطريقة مبادئ

ذه الطريقددددددة دلددددددى مثوعتهددددددا مددددددص الطددددددر  هددددددتمتددددددا  
 باالدتقادات التالية:

  األ ليلتقددد المنتيددبون لهددذه الطريقددة أن المؤ ددس 
لها  الواضع أل يها  مباديها هو أبو ب ر الصدديم 
 ضدددي س دندددهي بدددالرغ  مدددص أن أبدددا ب دددر ال يلدددر  

 ا   هذه الطريقةل
مدددددا هللاددددب س فدددددي » قددددال:  الر دددددول    دمددددوا أن
 ل(1)«  هللاببته في هللاد  أبي ب ر إالهللاد   شوئا 

                                                 

لمحمدد بدص  دليمان الب دداد   13( الحديقة الندية فدي الطريقدة النقشدبندية ص 1 
رداا  : م تبددددة الحقيقددددة تركيددددال البهجددددة اليددددنية فددددي  1234المتددددوفي  ددددنة 

لمحمدددد بدددص دبدددد س الخدددانيل  9  6الطريقدددة الخالديدددة اللليدددة النقشدددبندية ص 
ألفددده الشدددي  دلدددي بدددص   7ل  شدددحات ددددوص الحيددداة ص 188الحددددايم الو ديدددة 

 : الم تبددة اال ددعمية تركيدداي ا غدداع المريددد  889ريددوص الددواد  الهددر    ددنة 
الملقدب بدذ   لخالدد الب دداد  13ل   الة في تحقوم الرابطدة 29للبوثر  ص 

 -الجناروص ضمص كتاا دلمداع الميدلموص  جهلدة الوهابيدة  : م تبدة الحقيقدة 
= 
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 جددرى الصددوفية دلددى  أدد  أنفيدده  با دد  هللاددحابيي 
لبدددددي ي تيدددددبوا بددددده هللادددددب ة شدددددر يةل فأغلدددددب الطدددددر  
الصدددوفية تلتصدددم بللدددي   دددلمان الفا  دددي  ضدددي س 
دنه ل  كا منها تددي تلقدي الللدوع الم تومدة الباطندة 

ل الذ  أ تي دل  الباطص ددص النبدي مص طريم دلي 
  هذه محالاة لطريم الر افال

 رصددددول   اإللهدددداعفهدددد  يادمددددون البشددددف  التوفوددددم 
القددرا مددص سل  هددذا يم دددص تقدددي  الدددلوا أندده مدددص س 
 يد يدده كثوددر مددص المبطلددوص الددذيص يتوهللاددلون بددددا ى 

 البشف الى إقنال اللواع  تخديره    رقته ل
باطلددةل   اد البددوثر  كذبددة فباددادته  فددي الحدددي  

                                                                                                   

 222  195 قددددف االخددددعص بتركيددددال م توأددددات االمدددداع الرأدددداني اليددددرهند  
ل  الحددددددي  ال أهللادددددا لددددده كمدددددا بونددددده ابدددددص الجدددددو   فدددددي الموضدددددودات 229 
 (ل1/319 
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 أى فدددي بلدددا أخدددرى  هدددي أن: دبدددد الدددرري  الهندددد  
أن أبا ب ر  ضي س دنده كدان ييدتلما الدذكر  البتب

الخفدددي دلدددى طريقدددة النقشدددبندية مدددع ردددبس الدددنفس  ال 
في الصبايل  كان يش  الندا   ايحدة اللحد   إاليتنفس 

المشو  فتار  ا مص هذه الرايحة ظنا منه  أنه يطب  
فددأخبره  أن هددذه الرايحددة  النبددي  إلددىلحدد ي  شدد وا ال

التدددي يجدددد نها  ايحدددة كبدددد أبدددي ب دددر  أنددده لددديس دندددده 
 ل(1)لح 

كمدا أن النبدي »  دجبا لليدرهند  كيدف يدددي بأنده 
  األكددابركددان يأخددذ الللددوع مددص الددوري فبددذل  هددؤالع 

مددددددص  اإللهددددداع مشددددداي  الصددددددوفية( يأخدددددذ نها بطريددددددم 
اشددرةل مددع أن أبددا ب ددر لدد  ل أ  مددص س مب(2)«األهللاددا

                                                 

 ل30(  ا غاع المريد للبوثر  1 
 ل41الرأاني الميمى بالم توأات الشريفة ص (  م توأات االماع 2 
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 ياد  أنه يأتيه كشفي  ال غوره مص الصحابةل
طيفدو  بدص  ييددى  إلدىقدالوا:  مدص أبدي ب در تيليدلت 

 إلدى هدذه مررلدة  الصدديقية(  منده  يأبي يايدد البيدطام
خواجددددة دبددددد الخددددالم ال جددددد اني  هددددذه المررلددددة تيددددمى 

 محمدد بهداع الدديص نقشدبند  تيدمى إلدى طيفو يدة(  منده 

دبودددددددد س أردددددددرا   تيدددددددمى  إلدددددددىانيدددددددة(  منددددددده خواج (
الشدددي   إلدددى نقشددبندية(  مدددص محمدددد بهددداع الدددديص نقشدددبند 

الشدي  خالدد  إلدىأرمد الفا  قي  تيدمى  أررا يدة(  منده 
خالددد النقشددبند ي  تيددمى  إلددى تيددمى  مجدديددة(  مندده 

 :(2) أنشد ا قايلوص (1) خالدية(
إريدددددانه  دددددا    ّر الطرايم ما بوص الخدعيم مص 

                                                 

 3اليدلادة األبديددة فيمدا جدداع بده النقشددبندية  540-539(  تندوير القلددوا ص 1 
  : م تبة الحقيقة ا طنبولل

 8 7(  الحددددايم الو ديدددة فدددي رقدددايم أجدددعع النقشدددبندية للبدددد المجودددد الخددداني 2 
 ل 1308المطبلة اللامرة القاهرة 
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 ألهللاحاا  ايرهل
ألنددددده ددددددص أبدددددي ب دددددر  فالنقددددددشبند  أقواهدددددا  أقومهدددددا

 مصاد ه
الطريقة بلنايدة ددص أكدابر  مبادئ  دموا أنه ت  نقا 

اليددلف كددأبي ب ددر   ددلمان الفا  ددي  جلفددر الصدداد  
 أقوت كذل  رتى جاع محمد بهداع الدديص اال ييدي ثد  

(  هددددو 1034اليددددرهند   ت  اإلمدددداعجدددداع مددددص بلددددده 
ة فددي الهنددد  كتدددب كتابدده المشدددهو  الددذ  نشددر الطريقددد

«  شدددحات ددددوص الحيددداة» كتددداا « اإلمددداعم توأدددات »
لللدددي بدددص الحيدددص الدددواد  الهدددر    هدددذا البتددداا فيددده 
كفريددات دجوبددة  مددع للدد  فهددو كتدداا دظددي  دنددده ي 
ارددددتق بدددده اليددددرهند  الفددددا  قي النقشددددبند   البددددوثر  

 ا تحينه  ارتق به خالد الب داد  الملقب  (1) الخاني
                                                 

 48ية فددي رداا الطريقددة اللليددة الخالديددة النقشددبندية ص نظددر البهجددة اليددنا( 1 
لمحمد بدص دبدد س الخدانيي  انظدر كتداا ا غداع المريدد فدي شدري الدنظ  اللتودد 

= 
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الجندددداروص  كتابدددده ملدددديع ب فددددر ظدددداهر ال يقبلدددده  بددددذ 
ميل   مع لل  فان النقشبنديوص يثنون دليه  يحتجدون 

  (1)به 

ثدد  نشددرها فددي بددعد الشدداع محمددد أمددوص البددرد ل  ال 
ياال الشي  أموص كفتا   يلما دلى نشر هذه الطريقدة 

 ل(2)يومنا هذا  إلىفي بعد الشاع  لبنان 

                                                                                                   

 13م توأددات االمدداع الرأدداني ص 60لتو ددا المريددد برجددال الطريقددة النقشددبندية 
الررمدددددة الهابطدددددة فدددددي لكدددددر ا ددددد  الدددددذات  تحقودددددم الرابطدددددة لحيدددددوص   198 

 ل106  27 : دا  البتب الللمية بهامش م توأات اليرهند  ص الد  ر  
ضمص كتاا دلماع الميلموص  جهلدة الوهدابووص  3(    الة في تحقوم الرابطة 1 

تركيددددا  هددددي م تبددددة متخصصددددة فددددي بدددد  كتددددب البدددددل  - : م تبددددة الحقيقددددة 
 الشددرك  الطلددص فددي أهددا اليددنةل  أددالرغ  مددص تخصصددها فددي بدد  الشددرك فقددد 

 قفا با   "  قف االخعص"ل جللوا لها   
 محمد الحبشل 10(  أ  اد الذاكريص أ  اد الطريقة النقشبندية ص 2 
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أن النبددي هددو  (1)اني رددوص يددددي دبددد المجوددد الخدد يفدد
  اضع أهللاول الطريقة قايع:

    ىددد ل جال الطريقة الخالدية األ
 ه  هللافددوة الررمص في كا مشهدد

 نبي  هللاّديم   لمان قدا دد        
 ر طيفو   خرقاني فا مد دد جلف

 يددددأتي محمدددددد دلدددددي البدددددرد  فودددددددي أن  اضدددددع دلددددد  
 النبدددي  إلدددىالتصدددو   طرقددده هدددو سي  أنددده أ ردددى بددده 

ل  فاددا أهددا التصددو  دلددى  دداير الخلددم  اختصدده  (2)
فهدد  الددذيص ي وثددون الخلددمل  يلدداع مددص هددذه  األنددوا بطوالددع 

كدددت  هدددذا الللددد   لددد  يبل دددهي  أن أبدددا  الدددددوى أن النبدددي 
 ب ر   لمان كتما اللل  أياال

                                                 

 ل7(  اليلادة األبدية فيما جاع به النقشبندية ص 1 
 ل406(  تنوير القلوا في ملاملة دعع ال ووا 2 
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 كيف ينال المرء مرتبة الصديقية؟

 فالصديقية مرتبة دظيمة  لبص: كيف ينالها المرع؟
الوا: ال ي دددون الصدددديم هللادددديقا رتدددى يشدددهد دليددده قددد

 ل(1) بلون هللِاّديقا بأنه  نديم
 نقلوا دص بهاع الدديص شداه نقشدبند أن بدايدة الطريقدة 

 ل(2)األخرى النقشبندية: نهاية الطر  
 أ جبددوا دلددى النددا  دخددول طددريقته   هدددد ا مددص ال 
يدددخا الطريقددة النقشددبندية بأندده ي ددون دلددى خطددر مددص 

مدص » ص بهاع الديص شداه نقشدبند أنده قدال دينه فنقلوا د
 ل(3)«أدر  دص طريقتنا فهو دلى خطر مص دينه

                                                 

بهدددامش  45(  الررمدددة الهابطدددة فدددي لكدددر ا ددد  الدددذات  تحقودددم الرابطدددة ص 1 
 ماع اليرهند لم توأات اال

 لمحمد بص  ليمان الب داد  16(  الحديقة الندية في الطريقة النقشبندية ص 2 
 ل63( نو  الهداية  اللرفان في  ر الرابطة  التوجه  خت  الخواج ان 3 
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فيقولدددددون ددددددص  األخدددددرى  هدددد  يطلندددددون فدددددي الطددددر  
الطريقدددددة الرفا يدددددة:  مدددددص المدددددددوص للطريدددددم جماددددددة 

رمديدددددة أنفيددددده  بالمشددددداي  الصدددددادقوصللل كاأل  دددددموا 
 الد ددددددوقية  الرفا يددددددةللل فددددددان ال الددددددب دلددددددى هددددددؤالع 

 لإليهلطريم مص انتيبوا مخالفته  
  أددددددوص  األريدددددداع تبقددددددى  شددددددايق االتصددددددال بددددددوص 

مدددددص  ليدددددلة مشددددداي  الطريقدددددة ابتدددددداع مدددددص  األمدددددوات
الطريقدددة  أخددددذ اللهدددد  البيلدددةي  تددددد ع  إلدددىاالنادددماع 

دايمدددددا بيليدددددلة مشددددداي   إلوهددددداالصدددددلة بدددددوص المنتمدددددوص 
ل فمدددددص   ردددددانوته  يطلبدددددون المددددددد األمدددددواتالطريقدددددة 

ل  لهدد  تددت  المبايلددةي  تختدددت  ألدا ا يتلقددون الملرفددة 
مجالس لكره  ببهداع ثواا لل  الخت  ليليلة مشداي  
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 ل(1)الطريقة فردا فردا 
 لهددذا كدددان الشددي  بهددداع الدددديص نقشددبند يجتمدددع بدددأ  اي 
 ليلة المشاي  النقشبندية  يأخذ اللهد  الوالية  التبليف 

 ل(2)منه  في المقبرة 
 ا دلدددددى أن الحدددددرص دلدددددى الدددددذكر الخفدددددي  التركوددددد

ي ددددون الددددذكر بالقلددددب  ييددددمونه القلددددب الصددددنوأر ل 
 دنددده  مددا ييددمى بددالو د الخفددي ي ددون بلددد هللاددعة 

هدددددو الدددددذكر  بالمبتددددددئالفجدددددرل   دمدددددوا أن العيدددددم 
المقامات اللع فانه رونئذ  إلىما ترقى  فبلاالجهر  

 ل(3)الذكر الخفي إلىينتقا منه 

                                                 

(  : دا  االنشدددداع 206-205( الطددددر  الصددددوفية  مشددددايخها فددددي طددددرابلس  1 
 لبنانل - الصحافةل طرابلس 

 لل113مدية ( المواهب الير 2 
دا  اال شدددداد  216( الطددددر  الصددددوفية فددددي طددددرابلس   جالهددددا لمحمددددد د نيقددددة 3 

 لبنانل - الصحافةل طرابلس 
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 في هللا األولياءالسجود للكعبة التي تزور 

»  قدددد شدددبه محمدددد أمدددوص البدددرد  الشدددي  بالب بدددة: 
 ل (1)« اليجود ر: فبذل  الشي  إلوهاييجد ن 

 هدددذا تحريدددف لملندددى الو دددولة فدددي القدددررنل  الثابدددت 
دص ابص  با   مجاهدد  الحيدص  قتدادة  اليدد   ابدص 

أ : تقرأدوا »  الو دولة إليدهابت وا  يد في قوله تلالى 
» قدال ابدص كثودر « يرضيهبما   اللماس بطادته  إلى

 ل(2)«ال خع  فيه األيمة هذا الذ  قاله 
دنددد القددوع فقدد قددال اليددرهند   إلوهدا الب بدة ميددجود 

: » األكبدرالفا  قي شي  الطريقة النقشبندية  مجدددها 
 إلوهدددددداإن رقيقددددددة الب بددددددة الرأانيددددددة هللاددددددا ت ميددددددجودا 

                                                 

 ل525األنوا  القد ية  313( المواهب اليرمدية 1 
تفيدددددور  2/38فددددت  القدددددير  2/348 اد الميدددددور  2/52( تفيددددور ابددددص كثوددددر 2 

 ل147-6/146الطبر  
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للحقيقددة المحمديددةللل  كمددا أن هللاددو ة الب بددة ميددجود 
ي كدددذل  رقيقدددة الب بدددة ميدددجود األشدددياع  لصدددو  إلوهدددا
 بدددا ات  األشدددياعي فدددبن رقدددايم األشدددياعلحقدددايم  إلوهدددا
للل  رقيقددددة الب بددددة فددددو  تلدددد  اإللهيددددة األ ددددماعدددددص 

 ل(1)«األ ماع
 قددد لكددر أن الب بددة قددد تددذهب للطددوا  رددول أ ليدداع 

  تتبرك به ل  األمة
 تطدو   إليده منه  مدص تدأتي الب بدة » قال ال االي 

 1/269دلوع الديص  إرياع«  ا  ههي به  ت

ابددص درأددي هددي  إلددى لكددر النبهدداني أن الب بددة أتددت 
 طافددت رولدده ثدد  تلمددذت لدده  طلبددت  األ ددود الحجددر 

المقامددددات اللليددددا فرقاهدددداي  ناشدددددها  إلددددىمندددده ترقوتهددددا 
 (.1/12 األولياء)جامع كرامات أشلا ا  ناشدته 

                                                 

  : دا  البتب الللميةل 180اليرهند  الفا  قي  (  م توأات االماع الرأاني1 
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 في البحر ددص دددة » قال ابص دابديص النقشبند : 
خرجدت مدص أ ضدها لايدا ة أهللادحاا  إلافتا ى الب بة ال

« أ ضددها إلددىالبرامددة ففددي تلدد  الحددال جددا ت الصددعة 
 إجمدالفهدذا (. األميرينةالمطبعنة   1/302)حاشية ابن  اابندي  

مددددص الصددددوفية بددددأجمله  دلددددى أن الب بددددة تقتلددددع مددددص 
 األ ليددداع تدددذهب شدددرقا  غرأدددا روددد  مقامدددات  األ  

  أضررته  لتتبرك هي به ل
 قات خاصة مع الكعبةعال

لمدا دخلدت الميدجد الحدراع »  قال محمد الملصوع: 
 أيددددت جمادددددة مددددص الرجددددال  النيدددداع دلددددى غايددددة مددددص 
الحيدددص يطوفدددون ملدددي باشدددتيا   تقدددرا شدددديد بحوددد  
يقبلددون البوددت  يلانقوندده فددي كددا  قددتل أقدددامه  دلددى 

  ؤ ددده  بل دددت دندددان اليدددماعي فتبدددوص لدددي أن  األ  
 مص الحو  اللوصلالرجال معيبة  النياع 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 __________________________ لنقشبنديةا الطريقة

 

32 

ي باشدتيا  تداعللل  لمددا ند  أيدت الب بدة تلدانقني  تقبل
فرغت مص الحدق جداعني ملد  ب تداا بقبدول الحدق مدص 
 ا اللددددالموصللل  لمددددا دخلددددت المدينددددة المنددددو ةي فلمددددا 

قدددد خدددر  مدددص الحجدددرة المطهدددرة   قفدددت  أيدددت النبدددي 
 دانقنيللل ث  ظهرت نيبتي:   أيت جميع اللال  مدص 

» لثدددرى مندددو ا مدددص ندددو  ل قدددال الخددداني: ا إلدددىاللدددرش 
الفندددداع فددددي  إلددددى كددددان هددددذا  الشددددي  يوهللاددددا الطالددددب 

 ل(1)«أ بول
با تباد اللعقة بونه   أوص الب بة تبون شوئا رخرل 

قويددت فددي دعقددة المحبددة بالب بددة » قددال دبددد الببوددر: 
بحوددد  لددد  ي دددص لدددي هللادددبر  ال قدددرا  فدددي محدددا رخدددرل 

 رركددت أ ددتا    أونمددا أنددا فددي الطددوا  إل هبددت الددري 

                                                 

المواهددب  195( الحدددايم الو ديددة فددي رقددايم أجددعع الطريقددة النقشددبندية ص 1 
 ل1/204جامع كرامات األ لياع  196األنوا  القد ية  213اليرمدية 
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الب بددددة  انبشددددفت بلددددا جددددد انها فحصددددا لددددي مندددده 
 «لكيفية»

 ظهدددرت مندددي هللاددديحة   دددقطت م شددديا دلددديي فلمدددا 
أفقددت قمددت بالخجالددة  االنفلددال  توجهددت نحددو راددرة 

بلدددا مدددا بدددي مدددص هدددذه  إليدددهالشدددي   أ دت أن أشددد و 
فقدددال لددددي: يدددا دجمددددي:  -أ  مدددع الب بددددة  -اللعقدددة 

بحيدددب »بددده  ايدددش لددد  مدددع البودددت؟ فب ودددت  تو دددلت
 « الباطص

فقددال: مددا تددرى فددي البوددت فهددو غوددر محددد د بددا هددو 
 األ  فدددي الجبدددال  فدددي الجددددا   فدددي اليدددماع  افدددي 

 في الحجر  في المد : موجود  مشهود بدا كدا للد  
 الظاهر  الباطص  هدو س الدذ    اآلخر األ لهو هو 
 ل(1)«هو إالال اله 

                                                 

 ل139(  شحات دوص الحياة 1 
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 األخرى األدياناتخاذ الوسيلة  على نمط 

لجددددددواا دلددددددى هددددددذا اليددددددؤال مطددددددابم لمددددددا يقولدددددده  ا
النصدددددا ى ررفدددددا بحدددددر ل فقدددددد أجددددداا محمدددددد أ دددددلد 

لما كان الطالدب » هللاارب  ادة دص هذا اليؤال قايع 
في االبتداع في غاية التدنسي  جناا قد ه تلالى في 

 اإلفاضددةكمددال التقددديسي هللاددا ت المنا ددبة التددي هددي 
 دون مفقودةي فع بد مص مرشد كاما بصدور بدالطريم ي

بر خاي  ي ون له رد   افدر مدص الطدرفوص رتدى يصدور 
 ل(1)«المطلوا إلى ا طة لوهللاول الطالب 

                                                 

 ل41اج ان ( نو  الهداية  اللرفان في  ر الرابطة  التوجه  خت  الخو 1 
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 من ال شيخ له فهو كافر وفاسق عندهم

بدددا هللادددرروا بدددأن كدددا مدددص لددد  يتخدددذ لددده شددديخا فهدددو 
ددداص ر    ددوله  ال يحصددا لدده الهدددى ب وددر شددي ي 

 ل(1)كتاا في اللل  ألف لو رف  
مددص ال شددي  لدده » لوا: بددا ر مددوا دليدده بددالبفر  فقددا

فشيخه الشيطاني  متى كان شديخه الشديطان كدان فدي 
البفددددددددر رتددددددددى يتخددددددددذ لدددددددده شدددددددديخا متخلقددددددددا بددددددددأخع  

 ل(2)«الررمص
الميدي  أنده قدال:  إلى هذا شبيه بما نيبه النصا ى 

                                                 

لمحمددددددد بددددددص  ددددددليمان  31(  الحديقددددددة النديددددددة فددددددي الطريقددددددة النقشددددددبندية ص 1 
 الب داد ل

لمحمدد  47(  البهجة الينية في رداا الطريقة الللية الخالدية النقشدبندية ص 2 
بدددص دبدددد س الخدددانيل ندددو  الهدايدددة  اللرفدددان فدددي  دددر الرابطدددة  التوجددده  خدددت  

 ل1311مصر الخواج ان لمحمد أ لد هللاارب  ادة: 
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أنددا هددو الطريددم  الحددم  الحيدداةي لدديس أرددد ييددتطيع » 
( 6: 14 يورندددددا » بوا دددددطتي إال األا إلدددددىأن يدددددأتي 
سل  إلددىشدديع يمنددع مددص الوهللاددول  اإل ددععي  لدديس فدد

  ال  ا طة تحول بوص س  أوص  بادهل
نلدددد ي الشددددي  ضددددر    لطلددددب الللدددد  منددددهي ال لوضددددع 
هللاددددو ته فددددي الخيددددال دنددددد سك  ال لفددددت  بدددداا البشددددف 

  الوري  االتصال ب ور سل
 بالشيخ إالهللا مسدودة  إلىالطريق 

بوا دددطة  إال س إلدددى  دمدددوا أنددده ال  هللادددول للمريدددد 
راددددددرة س تلددددددالى  إلددددددىالشددددددي  ألندددددده بددددددادمه  بابدددددده 

 قالوا:  ي  هو نايبه دص النبي إليه   ولته 
س ال يم ددددص أن يددددت  ب وددددر هللاددددحبة  إلددددىالوهللاددددول » 

اللددددددال  اللددددددا  ي بددددددا هددددددو المظهددددددر الددددددذ  دوندددددده س 
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س  إلددددىل فددددان الشددددي  يجددددذا المريددددد جذبددددة (1)«للمريددددد
 إالتحصددددوا لهددددذه الجذبددددة   ال اإللهيددددةتيددددمى بالجذبددددة 
ل  الشددي  كددالموااا ينددال الفدديا مددص (2)بصددحبة الشددي 
 ل(3)قلب المريد إلىبحره المحي  

 نموذج من الشرك في عقيدة الطريقة

أما دص س فيصررون بأن الصوفي الحقيقي هو 
  دددئا  أ  بهددداع » سل قدددالوا  إلدددىالدددذ  ال راجدددة لددده 

و الفقودددر هدددو الدددديص نقشدددبندو ددددص قدددوله   أ  الصدددوفية
                                                 

ندددو  الهدايدددة  اللرفدددان فدددي  دددر  6( أ  اد الدددذاكريص أ  اد الطريقدددة النقشدددبندية 1 
 ل44  42  41الرابطة  التوجه  خت  الخواج ان 

لمحمددد الخدداني  :  3( البهجددة اليددنية فددي رداا الطريقددة الخالديددة النقشددبندية 2 
 م تبة الحقيقة ا طنبولل

لمحمدد  42للليدة الخالديدة النقشدبندية ص ( البهجة اليدنية فدي رداا الطريقدة ا3 
بدددص دبدددد س الخدددانيل ندددو  الهدايدددة  اللرفدددان فدددي  دددر الرابطدددة  التوجددده  خدددت  

 ل43الخواج ان 
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سل فقدددال: المدددراد منددده كمدددا قدددال  إلدددىالدددذ  ال يحتدددا  
 ل (1)«ريبي مص  ؤالي دلمه بحالي: » إبراهي 

 غوره مص المخلوقات فالحاجة الما ةل إلى أما 

                                                 

 ل131(  الحدايم الو دية  في رقايم أجعع النقشبندية ص 1 
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 هللا إلىيصرحون بعدم الحاجة 

س  إلدى لقد هللادري كبدا  الصدوفية بلددع رداجته  
وفي  ددددايا دددددص دعمددددة الصدددد  ددددأله تلددددالى فاندددده لمددددا 

لكددره « س راجددة إلددىأن ال ي ددون لدده »  الفقوددر( قددالوا 
 ل(1)القشور   اليهر  د 

 قد ا تبلد ا أن ي ون هنداك مدص ي ود  الخلدم غودر 
النبدددي محمددددي  قدددد أخرجدددوا الدددرا بدددذل  مدددص ريدددابه : 

 قايلوص:  النبي  إلىمص  غبته    هبته ل فتوجهوا 
لدددددول  دددددواك دندددددد ر بددددده  ألوليا أكرع الخلم ما لي مص 

 الحادث اللم 
 (2)ا للجا   واك ميتند  ددم خذ بود  اإللها ربوب دددي

                                                 

 ل103دوا   الملا   لليهر  د   125(   الر الة القشورية 1 
 : م تبدة الحقيقدة  32-31ت اال ت اثة بداألموات (  الحجق  البونات في ثبو 2 

 ا طنبولل -
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 ماذا تتضمن مجالس ذكر النقشبندية

 تتامص مجالس النقشبندية التوجه الى النبي  أها 
بوته ب فران الذنوا  قااع الحوايقل  هي مجالس 

 شبوهة بمجالس الشيلةل
التدددي ي نونهدددا فدددي مجاليددده   األناشدددود الدددي   بلدددا 
أهددددا البوددددت  هددددي ميددددجلة لددددد   إلددددىيتوجهددددون فوهددددا 

بصدوته ل  هنددا يخداطبون النبددي دليده الصددعة  اليددعع 
 فيقولون:

 يا رسول هللا

 لذنوبي عندكم بكم مستشفعا      وقفت بالذل في أبواب عـزكم

 وترضوا عن عبيدكمأن تقبلوني  أعفر الخد ذال في التراب عسى

تم فمــن أي ــو وإن أبيــ فــ ن يضــيتم سيــا ســعدف و ــا  ــرفي
 غيركـــم
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سبانكســــايف وذلــــي قــــد  أنا المقر بذنبي فاصفحوا كرما
 أتيتكــم

 اال طر قا تؤدف لحيكـــم اــنسيت كل طر ق كنت أعرفهــ

 مـبين الويى ُادعى بصبكـ ال تطردوني ف ني قد عرفت بكم

*     *     *     *     *     * 
  يا ال طه إني عبد ذليـــــل     

 استتاي فضائحـي منكـم أي و

   يا ال طه نظرة لي بالنبــــي

 منكم بها تقضى  ميع مصالحي

   أنتم كرام الدهر كل من التجــا

 بجنابكم يـــا سادتي لم يفضح

 وهللا طهركم وأذهب عنكم ي سا       

 وفضلكــم بطـــه االسمـح
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*     *     *     *     *     * 
 وقالوا:

عليــب بالتوســل بالســيدة  يــا مــن لــه فــي الكــون مــن حا ــة
 الطاهرة

 ويى ظاهرةـأسرايها بين ال نفيسة والمصطفى  دها
 ة فاهرةـايها ساطعـأن في الشرق والغرب لها  هرة
 وكم من مقامات لها فاخرة كم من كرامات لها قد بدت 

 واآلخرةللخير في الدنيا  عابدة زاهدة  امعة 
عــون هللا وهــي لمــن قــد زايهــا ب تتلو كتاب هللا في لحدها 

 ناظرة
 عاملة فائقة ماهرة في كم من قطر قد سما ذكرها

قــد هطلــت فــي ســحبها  ما القرى  إذايسقى بها الغيث 
 الماطرة
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 *     *     *     *     *     * 
كفيلـة بالقضـا  علـيهم   فاألنا ـيدوأما أعـدا  المسـلمين 

 يقولون:
 يأس المشركين منكوسا ا عليا يب بموسى  
 زكر ا دمر  سوي الشيوعيةو  يىيا يب بيح 
 يا يب بحق أيوب خلصنا من الذنوب  
 يا يب بحق داود أقهر أ راي اليهود 
  قدددددد أنشدددددد دبدددددد المجودددددد الخددددداني فدددددي الحددددددايم 

 الو دية يقول للنبي 
 مجوددددددر النددددددا   يا شفيع الخلم في الووع الليور 

 مص نا  اليلور
مددددددوالك  األفددددددعكخلددددددم  أنت   ي البون لوالك لما  

 ديرالق
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أنددت بددوص الر ددا  أنت مقصود الوجود المصطفى 
 البد  المنور

ميتجور بحمداك    أنا دبد ض يف مذنب  
 الميتنور
كدددددا ردددددال مدددددص هللاددددد ور   رماك الملجأ المقصود في  
  كبور

لددديس لدددي غودددرك   األنبياعفأغثني يا غياث  
 وس نصور

 أجرندددددي منددددده يدددددا خودددددر   ا تجب لي  قتي ما أشتبي 
 مجور

يددوع ال ي نددي كبوددر دددص  هراع كص لي منقذايا أبا الا  
 هللا ور
لددد  يجدددره أرمدددد الهددداد   مص لهذا المذنب اللاهللاي الا  
 البشور
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داهللادددددد  اللاهللاددددددي مددددددص   هو لخر اللالموص المرتجى 
 الهول المبور

لللطايدددددا ظددددداهر المجدددددد    هو كا  للبرايا كافا 
 ظهور

 كلددددب األدتددددااأندددا فددددي  أنا دبد مص دبود الباا با  
 ييتمور
طوبددددددددددة الطوبددددددددددة   نا دبد كعا   نتبا أ 

 النشر اللبور
 جدددددداأه كددددددا خوددددددر مددددددص   دطف س دلونا قلبه 

 نذير
يا دريا الجداه   روص قلت رولتي: قلت له 

 اني ميتجور
أتقددددددددي الوددددددددوع اللبددددددددو   فهو دوني  هو غوثي  أه 

 القمطرير
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  قال أياا:
 جاهددددددددد  للددددددددد  الجددددددددداه   أنت غياث كا الخلم طرا 
 الببور

ديددددددددددددددور مددددددددددددددص   ي فبا أمر دطف النب إلا 
 دواطفه ييور

 باإلجابددددة قلبددددي   إليهبيطت يد  مفتقرا  
 لي قرير
 مددددددددددص أخعقدددددددددده   فحاشا أن يرد يد  هللافرا 

 (1 الجود ال اير 
  أونما يقولون دص س:  يا كاشف المهمات

 بنفس الصفة قايلوص: يصفون   ول س 
محمددددددد  ينددددددة الدددددددنيا  أهجتهددددددا      محمددددددد كاشددددددف       

                                                 

 ل22 - 20(  الحدايم الو دية في رقايم أجعع النقشبندية ص 1 
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 (1مات  الظل  ال 
  أونما يخاطبون س قايلوص:

يددددا مددددص ي ودددد  الميددددت و           إن لدددد  ت ثنددددا مددددص      
 ي و 

 قايلوص: تجده  في نفس البتاا يخاطبون محمدا 
  أه  لدددددا إالما مد لخور الخلدددم يددددا      أرد 

 داديددد        أذل  كنت مص اليل إليهفلدذاك مدددت 
  دددددددع         شرفا  امتا  ب ا ددعباا ر  مدا 

  البا بدددددددوته اتصدع         باهلل  را  به المددددا
ر         بحمدددداه الددددول مدددددى ددددددي الييدر  فدددددفددددي الليدددد إنددددي
 اللمدر

                                                 

 38 أوص ص  24(  أ  اد الذاكريص أ  اد الطريقة النقشبندية قا ن بوص ص 1 
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 (1 أقول أغثني يا لخددددر           أنلني مص كفي  نددى 

                                                 

 ل62 أوص ص  36(  أ  اد الذاكريص أ  اد الطريقة النقشبندية قا ن بوص ص 1 
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 عقيدة القبور 

ي فهددددو  للقبددددر شددددأن دظددددي  دنددددد الصددددوفية دمومددددا
سي  هو مدوطص البركدات  موضدع قاداع  إلىالو ولة 

فدددي الدددددواتل فهدددذه دقوددددة  إليدددهالحاجددداتي  المتوجددده 
 مصد ها ما قاله محمد أموص البرد :

 كددددا شددددأن مددددص شدددددؤ ن ال بددددادة  طلددددب الللدددددوع 
 البشددوفات مددرتب  بددالقبو ي بددا تلقددي الللددوع  فياددها 

 قبرل  البيلة  التبليف  ا تمداد كا خور مرتب  بال
فدددانه  يلتقدددد ن أن الر رانيدددات تجتمدددع فدددي للددد  
كاجتمددددداده  فدددددي المنددددداع  ألدددددد الممددددداتي  هدددددو ددددددال  

  األ  اي األجيددددددددداعالعهدددددددددوت الخدددددددددا   ددددددددددص ددددددددددال  
 ل(1) الخلم

                                                 

 ل7األنوا  القد ية  ( 1 
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 قدددد رصدددا للشدددي  بهددداع الدددديص نقشدددبند التبليدددف 
 الواليددددددة رونمددددددا اجتمددددددع بيليددددددلة مشدددددداي  النقشددددددبندية 

الدددذكر الخفدددي مدددص فدددي المقبدددرةل  أخدددذ طريقدددة  األمددوات
 ل (1)ال جد اني الموت في المقبرة

قددال بلددا المشدداي : إن س يوكددا بقبددر الددولي » 
ملبددددا يقاددددي الحددددوايق  تددددا ة يخددددر  الددددولي مددددص قبددددره 

ل ه ذا جاع إ دنادها موقوفدا دلدى (2)«  يقاوها بنفيه
شددديع مدددص كتددداا  ال  إلدددىالمشددداي   لددد  يرفلدددوا اليدددند 

ص قبددره  كأندده مددا  ددنةل بددا يادمددون أن الددولي يخددر  مدد
 ياال ريا رياة دنووية رقيقيةل

 لهددددذا هللاددددرروا بددددأن المقصددددود مددددص  يددددا ة قبددددو  
  ددؤال الم فددرة الايددا ة  اال ددتمداد »   األ ليدداع األنبيدداع

                                                 

 ل113(  المواهب اليرمدية 1 
 ل410(  تنوير القلوا في ملاملة دعع ال ووا 2 
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دلددددوه    األيمددددة األنبيدددداع قادددداع الحددددوايق مددددص أ  اي 
 ل (1)«بالشفادة اإلمداداليعع  ال با ة دص هذا 

» ى الباا يددة أن  يندداقا للدد  مددا جدداع فددي الفتددا  
مص قال إن أ  اي المشداي  راضدرة تللد   ي فدرل  قدال 

 مدص » و  دلود دثمدان الجيداني: بدالشي  فخدر الدديص أ
د ن س  ادتقدددد  األمدددو ظدددص أن المودددت يتصدددر  فدددي 

ل  ال تنيدددى أن أكثدددر أتبدددال هدددذه (2)« بدددذل  فقدددد كفدددر
 لبدص  إليدهالطريقة مقلد ن للمذهب الحنفدي  منتيدبون 

 هذه الفتوى الحنفية؟ أيص ه  مص
قبدر »  قد كذبوا دلى الشدافلي   دمدوا أنده قدال: 

                                                 

 ل38(  نو  الهداية  اللرفان في  ر الرابطة  التوجه  خت  الخواج ان 1 
 لل3/94(  البحر الرايم 2 
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 ل(1)«: التريا  المجرايملر   البرخ
 جللددوا الخاددر الددذ  تلقددى دندده مو ددى متمددذهبا 

 ل(2)بالمذهب الشافلي

 مددددا يفللدددده اللامددددة مددددص » قددددال الشددددي  البددددرد : 
ي  التابوت الذ  يجلا فوقه  فدع األ لياعتقبوا أدتاا 

إن قصد ا بذل  التبركي  ال ينب ي االدتدرا   بأ  به
دلددددوه  ألنهدددد  يلتقددددد ن أن الفادددددا  المددددؤثر هددددو سي 

 ل (3)« إنما يفللون لل  محبة فيمص أربه  س تلالى
 لمدددا مدددات الشدددي  بهددداع الدددديص »  قدددال البدددرد : 

نقشددددبند بنددددى أتباددددده دلددددى قبددددره قبددددة دظيمددددة  جللددددوه 
                                                 

(  الحجق البونات في ثبوت اال تلانة باألموات الميمى بالداليا الييفية ص 1 
أبدددددي األ دددددفا  دلدددددي محمدددددد البلخدددددي «ككك محيدددددود الامدددددان» للملقدددددب بدددددد  13

 (ل1981 
 ل27(  الحجق البونات في ثبوت اال تلانة باألموات 2 
 534(  تنوير القلوا 3 
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ييددت اث بجنابدده  لدد  يددال « ل قددال (1)« ميددجدا فيدديحا
 «ل(2)أبوابه إلى ي تحا بتراا أدتابه  يلتجأ 

  دمدددوا أن س أكرمددده بدددأن جللددده فدددي قبدددره يشدددفع 
بونمددا  األ أددعميددافة مايددة فر دد  مددص جهددات قبددره  إلددى

أ ألوص فر خا  إلىالشي  دعع الديص النقشبند  يشفع 
 ل(3)فق 

 اآلداا األ ليدداع يقتددري البددرد  دلددى  ايددر قبددو  
 التالية:
  أن ييددددل  أ ال دلددددى الددددولي المقبددددو  ثدددد  يقددددف

ثدددد  يقددددرأ الفاتحددددة مددددرة  ميددددتقبع القبددددري ميددددتدبرا القبلددددة
دشرة مرة  رية البر دي  إردى اإلخعص اردة   و ة 

                                                 

 142(  المواهب اليرمدية 1 
 ل 142(  األنوا  القد ية 2 
 ل148(  الحدايم الو دية في رقايم أجعع الطريقة النقشبندية ص 3 
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ث  يجلس دنده  يجرد نفيه ددص  إليهمرة  يهب ثوابها 
كا شيع رتى يصدور لوردا ثد  يتصدو    رانوتده ندو ا 

ه رتددى يحصددا لددده مجددردا  يحفدد  للدد  النددو  فدددي قلبدد
فدديا مددص فووضدداتهل  ييددتلوص دلددى للدد  باال ددتمداد 
مددددص   رانيددددة شدددديخه أ ال  جللهددددا  ا ددددطة بونهددددا بددددوص 

 ل(1)« الما  
 ييددتطيع  ايددر قبددو  المشدداي  اال ددتفادة مددنه   أخددذ 
الفددديا  المددددد مدددنه   دددواع كدددان قريبدددا مدددنه  أع بلوددددا 

ال يمندع البلدد الصدو   فدي الحقيقدة ددص » دنه  فانه 
:  المقد دددة  أرهدددان للددد  قولددده  األ  اي إلدددىتوجددده ال

 ل(2)« هللالوا دلي روثما كنت 

 محمد بهاء الدين شاه نقشبند
                                                 

 ل534(  تنوير القلوا في ملاملة دعع ال ووا ص 1 
 ل71(   شحات دوص الحياة 2 
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 هدددو  أ  الطريقدددة  تيدددمى با دددمهل يصدددفه البدددرد  
 ل األشباي باأل  اي اجتماده«ل األدظ ال وث » بأنه 

 كددددان الشددددي  بهدددداع الددددديص نقشددددبند يجتمددددع بدددددأ  اي 
أخددددددذ اللهددددددد  الواليدددددددة  ليددددددلة المشدددددداي  النقشددددددبندية   

 تلقدص الدذكر الخفدي مدص  (1) التبليف منه  في المقبرة 
  رانيددددة الشددددي  دبددددد القدددداد  غجددددد انيي  هددددذا لدددديس 
دجوبا فبن الر رانيدات تجتمدع بلدد الممدات  هدو ددال  

» ل قددال الخددداني األجيددداعالعهددوت الخددا   ددددص دددال  
 ل  يجتمع بهاع الديص نقشبند مع ال جدد اني فدي ددال  

ألن بونهمدددددددا خمدددددددس   ددددددداي  مدددددددص  جدددددددال  جيددددددداعاأل
 ل(2)« اليليلة

 القبر مصدر التلقي

                                                 

 113(  المواهب اليرمدية 1 
 ل7(  األنوا  القد ية 2 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 __________________________ لنقشبنديةا الطريقة

 

56 

 يح ددي النقشددبنديون كيفيددة رصددول الللدد   تلقددي 
 الح مة مص القبو  فيقولون:

أ اد المريدد أن يدا   قبدو  الصدالحوص  ييددتمد  إلا
 مص   رانوته  المقد ة فونب ي له:
 أن ييل  دلى هللاارب القبرل 

قريبدددددا مدددددص  جليددددده أن يقدددددف فدددددي طدددددر  اليمدددددوص 
 ياددع يدددده اليمندددى دلدددى الييدددرى فدددو   دددرته  يطدددر  

  أ ه دلى هللاد ه
دشدر مدرة  إرددى  اإلخدعصأن يقرأ الفاتحة مدرة 

  رية البر ي مرةل
أن يتصددو    رانوتددده نددو ا مجدددردا دددص البيفيدددات 
المحيو ددة  يحفدد  للدد  النددو  فددي قلبدده رتددى يحصددا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 __________________________ لنقشبنديةا الطريقة

 

57 

 ل(1)له فيا مص فووضه
أبدددددداروا البندددددداع دلددددددى   دمددددددوا أن اليددددددلف الصددددددال  

 هددددذه كذبددددة  اضددددحة دلددددى البتدددداا  اليددددنة  (2)القبددددو 
مددا اختلفددوا فددي تحددري  البندداع  فددبنه الصددحابة   إجمددال

دلدددى القبدددو ي  ارتجدددوا فدددي للددد  ب تدددب الايديدددة الدددذيص 
أفتددددوا بأندددده ي ددددره البندددداع دلددددى قبددددو  غوددددر المشددددهو يص 

 بالوالية ل 
  اد محمددددد دلددددي البددددرد  دلددددى للدددد  فدددداد  ررمددددة 

لنبدددددي أ  شدددددهود أ  ددددددال  أ   إالنددددداع دلدددددى المقبدددددرة الب

                                                 

البهجددددة اليددددنية فددددي رداا  27(  اليددددلادة األبديددددة فيمددددا جدددداع بدددده النقشددددبندية 1 
 ل44-43الطريقة النقشبندية 

الدى ملد  المملبدة  1381حدرع م 20(    الة موجهة مص محمدود ريدص  أيدع 2 
اللرأيددة اليددلودية رنددذاك ضددمص كتدداا اليددلادة األبديددة  : م تبددة الحقيقددة ص 

 ل15
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 ل(1)هللاال 

 مصادر التلقي عند الطريقة

  مدددددا  الطريقددددة دلددددى رصددددول الملرفددددة  ترقددددي
المقامدددددددات اللليدددددددا  الفنددددددداع فدددددددي لات س الدددددددذ  ال 

ل  ليس بتلل  اللل ل فدان الللد  (2)إخعص يت  بد نه
دلمان: دل  الو اثة  هو دل  الظاهري  هدو يحصدا 

  اجتهد في طلبهل لمص جد
  إال اللل  اللدنيل  ييمى دل  البداطص  ال يندال 

 اتقدددددوا س  بقولددددده تلدددددالى  اإلشدددددا ةبدددددالتقوى  اليددددده 
ل  هدددددذا الللددددد  اللددددددني ينالددددده اللدددددا    يللم ددددد  س

 إنل  بدددا (3) لددديس بدددالتلل  اإللهيدددةبمحدددا اللنايدددة 
                                                 

 ل17-16(  نفس المصد  1 
 (  م توأات االماع الرأاني 2 
 ل211(   شحات دوص الحياة 3 
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هدددددذا الللدددددد  يتلقدددددداه الددددددولي مدددددص الحددددددي القوددددددوع بددددددع 
 ل(1) ا طة
 ادتقددددد ا » اليددددرهند  كبوددددر النقشددددبنديوص  قددددال 

الهوىل  قدال  إليهأ  البشف  ما يموا  (2)«األل ا 
» الد  ددر  دلددى هددامش الم توأددات بددأن الصددوفية 

 دلدومه  راهللاددلة مددص الحددم بددع  ا ددطةللل كمددا قددال
بلا اللا فوص مخاطبا ألها النظر: أخدذت  دلم د  
موتددا دددص موددتي  أخددذنا دلمنددا دددص الحددي الددذ  ال 

 ل(3)«وتيم
  اللل   إنما»  قد خالفوا بذل  هللاري  قول النبي

                                                 

لخالدددددد الب دددددداد  ضدددددمص كتددددداا: دلمددددداع  12(    دددددالة فدددددي تحقودددددم الرابطدددددة 1 
 ل12ابووص الميلموص  جهلة الوه

 : دا  البتددددب  221الفددددا  قي اليددددرهند  221(  م توأددددات االمدددداع الرأدددداني 2 
 الللميةل

 ل310-309(  الررمة الهابطة في لكر ا   الذات  تحقوم الرابطة 3 
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  ادمددوص أن الللدد  المددو  ث دددص النبددي «ل بددالتلل 
التقددوى هددي هددذا الللدد    إنمدداال دعقددة لدده بددالتقوىل 

 الباطص الذ  ير   له الباطنوونل
  إنمددا هددذا كلدده ال يددت  دنددده  بددالتلل   التللددي ل  

 يحصا بهذه اللواما:
   ليدددددددلة  جدددددددال الطريقدددددددة الفددددددديا مدددددددص أ  اي

 لاألموات
  مقابلة قلب الشي  للمريدل 
  المحدددالاة: أ  محددددالاة الشدددي  رودددد  ييدددمع مددددا

يقوله  لو مص غور الحاو  مله فانه ييمع كعمه 
كمدددا ر دددى للدددد  البدددوثر  دددددص أرمدددد البمشددددخاتلي 

 ل(1)األهللاولهللاارب جامع 

                                                 

 ل87(  ا غاع المريد شري نظ  اللتود لتو ا المريد برجال الطريقة النقشبندية 1 
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  ل األرععالمنامات  الرؤى 
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 موقفهم من التعليم والتعلم

الطريقددة مبناهددا دلددى اللعقددة بددوص الشددي   مددع أن 
هدو لتحصدوا   إنمدا المريدد فدان الشدي  لديس للتللدي  

الوا ددددددطة  تنظددددددي  اللعقددددددة بددددددوص المريددددددد  أددددددوص س 
  ضددع هللاددو ة الشددي  فددي مخولددة المريدددل  نحددص ال 

 إلىنلل  دينا يوجب هللاو ة شخص كشر  للوهللاول 
تصدددا ير هبدددا  ي دددوث  يلدددو ل  لهدددذا نهدددى  إالس 

ددددددددص اتخدددددددال التصدددددددا ير ألن المشدددددددركوص  عاإل دددددددع
ل بدا هدذا فيده إبطدال إليدهاتخذ ها   ولته  للوهللاول 

 ددال   بدداد  دنددي فدداني قريددب   إلا لقولدده تلددالى 
المريدد  إلدىفداهلل أقدرا  دددان إلاأجوب ددوة الددال 

 ددال   بدداد  دنددي فددان   إلامددص الشددي ي  لدد  يقددا 
 دداه ل إلالي أ لياع يجوبون ددوة الدال 

« لتتبدددع كدددا أمدددة مدددا كاندددت تلبدددد» الحددددي    فدددي
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فوتبع الذيص كانوا يلبد ن الشمس: هللاو ة الشدمسلل 
 ه ذال  يددخا فدي هدذا الحددي  مدص كدانوا يادلون 
هللاددددو ة الشددددي  فددددي مخولددددته  دنددددد لكددددر س تلددددالى 

 إلدددىفوتبلدددون يدددوع القيامدددة هللادددو ته رتدددى توهللادددله  
 جهن ل

بددا يم ددص للشددي  أن يرأددي مريددده بالر رانيددة مددص 
ر أن يجتمع به اجتمادا رييال   دموا أن النبي غو

 ل(1)كان يرأي أ ييا القرني بمثا لل 
 طعنـهم في العلم

  المطلددوا  إلددى الللدد  دنددده  مشدد لة ال توهللاددا
لل  أنه  يحصلون الللوع الجمة في  ادات  لديس 
كأرمد  الشدافلي  أبدي رنيفدة الدذيص ا دت ر  طلدبه  

                                                 

 25ابطدددددة  التوجدددده  خددددت  الخواج دددددان (  نددددو  الهدايددددة  اللرفدددددان فددددي  ددددر الر 1 
 ريب الترقي  الخطأ(ل 33 ص
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 لللل  دشرات الينوصل
 لنقشدبندية هدذه الحقيقدة فح دوا  قد أكدت كتدب ا

ددددص أبدددي يايدددد قولددده الموجددده ألهدددا الحددددي   طلبدددة 
أخذت  دلم   موتا ددص مودتي  أخدذنا دلمندا » اللل  

ل  ر دى القشدور  ددص (1)«دص الحي الذ  ال يموت
رفددة المريددد ثددعث: التددا   » أبددي ب ددر الددو ا  قولدده 

 لكددر أن أرددد الصددوفية «  األ ددفا   كتابددة الحدددي 
فقددال  -أ  الصددوفي  -وع أدا الفقوددر  ددئا دددص  دد

 ل(2)«اللل  إلىانحطاطه مص الحقيقة » 
 إالالددذيص أخددذ دددنه  أهددا الحدددي   األمددوات هددا 

تدددابلون أخدددذ ا ددددص الصدددحابة  أخدددذ الصدددحابة ددددص 

                                                 

 1/5طبقدددددددات الشدددددددلراني  99األندددددددوا  القد دددددددية  49(  المواهدددددددب اليدددددددرمدية 1 
 ل309الررمة الهابطة  344تلبيس ابليس  1/365الفتورات الم ية 

 ل126  92(  الر الة القشورية 2 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 __________________________ لنقشبنديةا الطريقة

 

65 

  دددول س الدددذ  اشدددتر  س لطالدددب الهدايدددة اتبادددده 
 ؟ ان تطيلوه تهتد افقال 
  تلددالى  ال  س إلددىفددع  ددبوا للوهللاددول » قددالوا

بوا ددددطة الشددددي  بددددا هددددو  إال إليددددهيقددددد  أن يتوجدددده 
س  إلدددىس:  التقدددرا  إلدددىأقدددرا الطدددر  للوهللادددول 

 ألدتدددده  دصدددداه   ددددوطه ي ددددون بمشددددهده  ميددددجده 
س  مقددددددتا  إلددددددىل  هددددددذا موجددددددب للقددددددرا  نللدددددده
 ل(1)للشفادة

  المبددددددأ الجددددداهلي القددددددي  أن  إلدددددى هدددددذا ددددددودة
ي  قدددال تلدددالى بو ددد إالس ال تحصدددا  إلدددىالقرأدددى 

  إال الددددذيص اتخددددذ ا مددددص د ندددده أ ليدددداع: مددددا نلبددددده 
  كدوا ليدنص مدص كدان قبلندا  س  لفدى إلىليقرأونا 

                                                 

 ريدب  26 خت  الخواج ان (  نو  الهداية  اللرفان في  ر الرابطة  التوجه 1 
 ل167األنوا  القد ية  170( المواهب اليرمدية 36الترقي  الخطأ 
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س ال  إلدىكالنصا ى القايلوص: الميدي  هدو الطريدم 
 ل(1)به إال األاس  إلىأرد يم نه الذهاا 

  تيددمية هددذا الو ددي  شدديخا تلميددة  تمويدده فددان 
ن ي ددون فددي دقددايم فقددد ر ددوا تلليمدده للمريددد يم ددص أ

بأن الوهللاول دندده  ي دون بطريدم الجذبدة  الدفلدة( 
أقصدى الملدا    إلدىيدفع الشي  بها المريد فيصدا 

 تدددا ل بهدددا الللقدددة المظلمدددة فدددي القلدددب كتلددد  التدددي 
  (2)أخرجها جبريا مص قلب النبي

 ال يلددددر  شدددديخا ال يللدددد  بددددا ي ددددون   اإل ددددعع
سك  إلدددى هللادددو ة لوضدددع هللادددو ته فدددي خيدددال اليدددال 

النقشددبندية بشدددة  تددددي أندده مددص  إليددهريددبما تددددو 
س  إلدىغور  ضع هللاو ة الشي  في مخولدة اليدال  

                                                 

 ل6: 14(  يورنا 1 
 ل 74(  نو  الهداية  اللرفان في  ر الرابطة  التوجه  خت  الخواج ان 2 
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س  ال يم ص تحصوا المقامات  إلىال يت  الوهللاول 
 اللعل
   قددد ادتددر  دلددى  جددوا  ضددع هللاددو ة الشددي 

في مخولة المريدد بدأنه  ال يم دنه  أن يدأمر ا المريدد 
كددددان  إلامخولددددة المريددددد بوضددددع هللاددددو ة الشددددي  فددددي 

داخدددع فدددي الصدددعةل فمدددا الدددذ  يجلدددا هدددذا التخودددا 
ررامددا فددي الصددعة رددعال فددي غورهددال  مددا الددددادي 

  ابطة باهلل دا  جا غور  ابطة الصعةل إلى
 شاه نقشبند يحيي ويميت

»  كددان ي فددي الشددي  بهدداع نقشددبند أن يقددول للرجددا 
ياة الح إلىفيلود « ق  ري»فيموتل ث  يقول له « مت

 إليدهالقدي مرة أخرىل  لكر قصة طويلة في للد   أنده 
أن يقدول لده  إليدهأن يقول لصاربه مت فمات ث  القي 

 إلدىدش فأخذت تير  بده الحيداة شدوئا فشدوئا ثد  دداد 
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 ل(1)الحياة
»  قد ادتر  اليرهند  أن مريدد  الطريقدة يقولدون 

مددص لددوا ع   اإلماتددة اإلريدداعالشددي  يحوددي  يموددتي  أن 
 ل(2)شيخةمقاع الم

 يدددذكر محمدددد البدددرد  فدددي تندددوير القلدددوا أن إمدددداد 
ألهللاددحابه راهللاددا لهدد  فددي رياتدده  نقشددبندالشددي  شدداه 

 ألددددد موتدددده فددددع فددددر  بددددوص رياتدددده  موتدددده فددددي إمددددداد 
أفدبن مدات أ  أهللاحابه ب ا شيع  دلولده قولده تلدالى 

)قتا انقلبت  دلى أدقاب  

 ل(3

  كددان شدداه نقشددبند يتمثددا هددو  كددا نقشددبند  بددأقوال
                                                 

الحدايم الو دية فدي  137ي األنوا  القد ية 134-133(  المواهب اليرمدية 1 
 ل147-1/146ي جامع كرامات األ لياع 137بندية رقايم أجعع النقش

 ل349(  الم توأات الرأانية لليرهند  2 
 ل500(  تنوير القلوا 3 
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 :  الحع   منها هذا البوت
لددددد   دندددددد  كفددددرت بددددديص س  البفددددر  اجددددب          

 (1الميلموص قبي  
هدددددذا البودددددت الشدددددلر  مشدددددهو   متددددددا ل فدددددي كتدددددب 

مددص  اإليمددانالنقشددبنديوصي كيددف ي ددون فيدده شدديع مددص 
ييتحيددص نقدددا هدددذا الشدددلر البفددر  مدددص الحدددع  الدددذ  

 أجمله  ب فره؟كك األمةشهد دلماع 
الندددا  دليددده فلدددد  يدددرد دليددده اليدددعع ثدددد    دددل  أردددد 

بلددد للدد  بأندده كددان مشدد وال بيددمال كددعع  إليددهادتددذ  
 ل (2)س

تددددددددددددرك  األدا» فقددددددددددددال:  األدا  ددددددددددددئا دددددددددددددص 
                                                 

 اردتق ببودت الشدلر مدرة ثانيدة  134الحدايم الو ديدة  134(  األنوا  القد ية 1 
 (ل282 ارتق به اليرهند  في م توأاته  ص   213ص 

 لل 135القد ية  ل األنوا 130(  المواهب اليرمدية 2 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 __________________________ لنقشبنديةا الطريقة

 

70 

 (1)«لاألدا
 

 أحمد الفاروقي السرهندي

لقد بلغ هذا الرجا مدص التواضدع أن فادا النصدا ى 
أفادا منده  اإلفدرنق البفا  دامة دليه فداد  أن كفدا  

فيدده  األمددرالبددافر نو انيددة بيددبب امتدداا  دددال  ألن فددي 
(2)بلال  الخلم

. 

مددع أندده فاددا نفيدده دلددى أبددي ب ددر الصددديم   ددد  
أندده بلددغ فددي اللددر   مرتبددة ا تفددع فوهددا فددو  مقدداع أبددي 

ل  أن بلدا النقشدبنديوص اآلخدريصب ر  الخلفاع الثعثة 
 إلدىأنه ددر   األنبياعيجد نفيه أثناع اللر   في مقاع 

                                                 

 ل133األنوا  القد ية  126(  المواهب اليرمدية 1 
 ل200  17( م توأات االماع الرأاني اليرهند  هللافحات 2 
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 ل(1)األنبياعاع ما فو  مق
كثوددر مددا كددان يلددر  بددي فددو  اللددرش »  كددان يقددول 

 أونددددهي  األ   أ تفددددع فوقدددده بمقدددددا  مددددا بددددوص مركددددا 
 ادلدد  أندددي »شددداه نقشددبند للل قدددال  اإلمدداع  أيددت مقددداع 

 «ل(2)كلما أ يد اللر   يتيير لي
 يددددي البشددف مددص س مددع أندده يددأتي بمددا يؤكددد أن 

موضدددودة ال البشدددف مدددص الشددديطان فيحدددتق بأراديددد  
 ل(3)«أكرموا دمتب  النخلة» أهللاا لها كحدي  

                                                 

 ل176( م توأات االماع الرأاني 1 
قددال  كانددت الب بددة تطددو   182األنددوا  القد ددية  184( المواهددب اليددرمدية 2 

ليدددنية فدددي رداا الطريقدددة البهجدددة ا 185المواهدددب اليدددرمدية ╗بددده تشدددريفا لددده 
الحدددددددددايم الو ديددددددددة فددددددددي رقددددددددايم أجددددددددعع  80الخالديددددددددة اللليددددددددة النقشددددددددبندية 

 لس 180النقشبندية
 انظددر  رددول تفاددوا نفيدده دلددى أبددي ب ددر  142( م توأددات االمدداع الرأدداني 3 

 ل17ص 
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ما لد  يصدا أرددك  »  ينقا دص بلا المو و وص 
 ل(1)«اإل عع إلىرد الجنون ال يصا  إلى

لو أن  جع تصو  » هللاد  الشافلي روص قال  إال
أ ل النهدددا  ال يدددأتي الظهدددر رتدددى يصدددور أرمقددداي  مدددا 

 ل(2)«دقله أبدا إليهلاع أرد الصوفية فلاد 
  دددد  أنددده التقددددى بالخادددر  اليددددا  دلوهمدددا اليددددعع 

لهما: أنت  تصدلون دلدى المدذهب الشدافلي فأجابداه أ  
بأنهمدددا لييدددا م لفدددوص بالشدددرايع  لبنهمدددا يصدددليان دلدددى 
المدددذهب الشدددافلي   اع رادددرة القطدددب لبونددده شدددافلي 
المدددددذهبي  لبدددددص: كمددددداالت الواليدددددة موافقدددددة للمدددددذهب 

فقددددة لمددددذهب أبددددي الشددددافلي بونمددددا كمدددداالت النبددددوة موا
 رنفيةل 

                                                 

 ل144( م توأات االماع الرأاني 1 
 ل371( تلبيس ابليس البص الجو   ص 2 
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ثددددد  نقدددددا ددددددص محمدددددد با  دددددا  نقشدددددبند  كبودددددر( أن 
نددددال رخددددر الامددددان  إلاالميددددي   ييددددى دليدددده اليددددعع 

 ل(1) يلما بمذهب أبي رنيفة
 

 

 هل يحب رسول هللا علم الكالم؟

 أونمددا يحددذ  محمددد الخدداني فددي البهجددة اليددنية مددص 
 تقلودددد أهدددا البدددعع فدددانه    إيددداك» دلددد  البدددعع قدددايع 

 بددة الشدديطاني يددددي أرمددد اليددرهند  الفددا  قي أن مل
بأنددد  مدددص المجتهدددديص فدددي دلددد  » بشدددره    دددول س 

قدددد  إندددي» قدددايع  إليددده ألقدددىل   دددد  أن س (2)«البدددعع
                                                 

 ل282الم توا  ق   305الرأاني ص  ( م توأات االماع1 
 ل181 أوص الحدايم الو دية  14( قا ن بوص البهجة الينية 2 
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بوا ددددطة أ  ب وددددر  إلدددديغفددددرت لدددد   لمددددص تو ددددا بدددد  
أ يت الب بة المطهرة » يوع القيامةل  قال  إلى ا طة 

 ل(1)«ريما ليتطو  بي تشريفا منه تلالى  تب
 ال يخلو كتاا هللاوفي مص لكر طوا  الب بة رول 

ي  مددص دقودددة أهددا اليددنة دنددد البددوثر  جددوا  األ ليدداع
 ل(2)لل 

 أن س تلددالى أدطدداه التصددر  رتددى لددو أندده توجدده 
اليدماع  إلدىخشبة يابية الخارت  أنه نظر مرة  إلى

 قددت كددذال فحددبس  إلددى هددي تمطددر فقددال لهددا: أقللددي 
 الوقتل لل  إلىالمطر 

 أن   رانيددة دلددي بددص أبددي طالددب جاعتدده  قددال لددده 
ألدلمدد  دلدد  اليددمواتل  إليدد بلثددت  إنددي ددودنا دلددي: 

                                                 

 ل185( المواهب اليرمدية 1 
 ل51( ا غاع المريد شري نظ  اللتود لتو ا المريد برجال الطريقة النقشبندية 2 
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رنيفددددددة  الشددددددافلي  أجميددددددع  أبدددددديفجملدددددده بر رانيددددددة 
أ اتذته  فأفاضوا دليه مص بركاته  رتدى ا دت ر  فدي 

 ل(1)أنوا ه 

                                                 

 ل182( الحدايم الو دية في رقايم أجعع النقشبندية 1 
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 من الحيوانات شيوخ الطريقة

د جدددة  إلدددى رتدددى الحوواندددات فدددان منهدددا مدددص  هللادددا 
الواليدددة الباملدددة  ادتبددددر دندددد الطريقددددة النقشدددبندية مددددص 
شووخ الطريقةي قدال محمدد بدص دبدد الخداني النقشدبند  

 أما الحووانات فلنا منه  شووخ:  مص شدووخنا الدذيص » 
ادتمددت دلددوه : الفدر ي فددبن  بادتده دجوبددةي  البددا   
 الهددرة  البلددب  الفهددد  النحلددة  غوددره : فمددا قددد ت أن 

 ل(1)«ادته  دلى رد ما ه  دلوها فوهاأتصف ب ب

                                                 

لمحمدد  6ية في رداا الطريقدة اللليدة الخالديدة النقشدبندية ص (   البهجة الين1 
 بص دبد س الخانيل
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 زعمهم أن هللا يتشكل بأشكال الحيوانات

ر ى هللاارب الرشحات أن الشي  بهاع الدديص دمدر 
فيددئا دددص  األ قدداتكددان يركددب فر ددا أبدديا فددي كددا 
بلددا ألن  األبددياللدد  فأجدداا بددأن اختيددا ه للفددر  

فمددددثع  قددددع  التجليددددات الصددددو ية مشددددهودا لدددده كددددذل ل
مو ددددى فددددي شدددد ا شددددجرة بددددالواد  التجلددددي الصددددو   ل

فدددي  المقدددد    قدددع التجلدددي الصدددو   لنبوندددا محمدددد 
هللاددو ة شدداا مخطدد  الوجددهي  قددال الشددي  محددي الددديص 

 ابص درأي:  أيت  أي دلى هللاو ة الفر ل
سنننننننبحان   يددددددر ن الحدددددددمقددددددال:  ه ددددددذا فاليدددددددالبون 

بالتجليات الصنورية  حتنا انن  يتجلنا منع جمينع صنور 

 غاية  ...وإنسا وانات االشياء م  معاد  ونباتات وحي
التجلدددي الصدددو    أفادددله أن يتجلدددى س لليدددال  فدددي 
هللادددو ة هللادددارب التجلددديللل  منشدددأ هدددذا الظهدددو  قدددول 
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سي  إالالقايدددا:  دددبحاني  أندددا الحدددمي  مدددا فدددي الجبدددة 
 ها في الدا يص غور ي  أمثال لل  مدص أدلدة رصدول 

 ل(1)التجلي
ات  يح ي النقشبنديون قصة متدواترة بودنه  ددص بدداي

                                                 

ل  كتددداا الرشدددحات ملتمدددد دندددد  دددادة 134-133(    شدددحات ددددوص الحيددداة 1 
الطريقددة النقشددبندية  لبددص أكثددر دددوامه  ال يللمددونل فقددد ارددتق بدده اليددرهند  

بدده خالددد الب ددداد    ا تحيددنه  ارددتق 1الفددا  قي النقشددبند   البددوثر   الخدداني
( فددي رددوص أن هددذا البتدداا ملدديع ب فددر 3فددي   ددالة فددي تحقوددم الرابطددة  ص 

 ظاهر ال يقبله ميل   مع لل  فان النقشبنديوص يثنون دليه  يحتجون بهل
 48 انظددر البهجددة اليددنية فددي رداا الطريقددة اللليددة الخالديددة النقشددبندية ص  

اع المريدد فدي شدري الدنظ  اللتودد لمحمد بدص دبدد س الخدانيي  انظدر كتداا ا غد
 13م توأدات االمداع الرأداني ص  60لتو ا المريد برجال الطريقة النقشدبندية 

الررمدددددة الهابطدددددة فدددددي لكدددددر ا ددددد  الدددددذات  تحقودددددم الرابطدددددة لحيدددددوص   198 
 ل106  27الد  ر   : دا  البتب الللمية بهامش م توأات اليرهند  ص 

دند القوع  هي التي كانت تحوا الدى  كا هذه كتب نقشبندية ملتمدة  ملر فة 
 هذا البتاا  تمدي مؤلفه مص غور أن تلتر  دلى شيع فيهل
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 ددددلوك محمددددد بهدددداع الددددديص نقشددددبند طريددددم التصددددو  
فدددددذكر ا أن شددددديخه أمدددددره أن يشدددددت ا بخدمدددددة البدددددعا 

فنهادددت بأ بددداع هدددذه الخدمدددة  دددبع »  مددددا اته  قدددال 
القدداني فددي الطريدم كلددب  قفددت  إلا دنوصل رتددى كندت 

رتدددى يمدددّر هدددو أ الي ثددد  بلدددد للددد  أمرندددي أن أشدددت ا 
طلدب  أ بالصدد   الخادول هذه الحارةبخدمة كعا 

كلدب مدنه  تندال  إلىل  قال: إن   تصا اإلمدادمنه  
بخدمتدده  ددلادة دظيمددةل فاغتنمددت نلمددة هددذه الخدمددة 
 ل  ال جهدا بأدايها ريب إشدا تهل رتدى  هللادلت مدرة 

كلددبي فحصددا لددي مددص لقايدده أدظدد  رددال فوقفددت  إلددى
بددوص يديدده  ا ددتولى دلددّي ب دداع شددديد فا ددتلقى  البلددبو 

نحدو اليدماع  األ أدعمه في الحال دلى ظهره   فع قواي
فيددملت لدده هللاددوتا راينددا  تأ هددا  رنونددا فرفلددت يددد  
 جللدددت أقدددول رمدددوص رتدددى  ددد ت  انقلدددبللل   جددددت 
ررأددداع فخطدددر لدددي أن أطلدددب منهدددا الشدددفادة فا دددتلقت 
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ي  أنددددا أقددددول (1)اليددددماع  إلددددىدلددددى ظهرهددددا  توجهددددت 
 ل(2)« رموص

 هددددددذه القصددددددة مددددددا  الددددددت متدا لددددددة  متناقلددددددة بددددددوص 
مجاليدده ي  لدد  تلددد شددوئا منيدديال فقددد  النقشددبنديوص فددي

ارددددتق بهددددا أرددددد مشدددداي  النقشددددبنديوص فددددي لبنددددان فددددي 
محاضددددرة لدددده ميددددجلة بصددددوتهل  هددددو الميددددمى  جددددب 

 ديبل

                                                 

 (  لو كان البلب  الحرأاع دلى المذهب األشلر  لما توجها  الى اليماعل1 
 119- 118(  المواهب اليرمدية في مناقب النقشبندية لمحمد أموص البدرد  2 

للبدد المجودد الخداني جمدع ابدراهي   130دية األنوا  القد ية فدي مناقدب النقشدبن
البهجددة اليددنية  130اليددنهوتيل الحدددايم الو ديددة فددي رقددايم أجددع النقشددبندية 

 ل73في رداا الطريقة النقشبندية 
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 أقوال صريحة في الكفر

 مدددص البفدددر الصدددري  مدددا ر ددداه هللادددارب الرشدددحات 
يومدا رجرتدي   أى  - لد الديص  -جاع موالنا » قال 

 مصحفا في الر :
 بتاا؟ فقال ما هذا ال

 فقلت: هو مصحفل
قددال: ان للدد  مددص دعمددة البطالددة فددان تددع ة القددررن 
 ظيفددددة المتو ددددطوصل  الصددددعة شدددد ا المنتهددددوص  أهدددد  

 تددرك   اإلثبدداتالمهمددات للمبتددديوص: االشددت ال بددالنفي 
 ي  االشت ال ب وره بطالةاأله 

كمددددص يقددددرأ الفاتحددددة فددددي القلددددود  دمددددا مندددده أنهددددا أع 
 (ل1« القررن

                                                 

 ل148(   شحات دوص الحياة 1 
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 دلد الدديص  -قال موالنا » لرشحات  قال هللاارب ا
كدددان لدددي أا يمشدددي فدددي المددداع  يادددع قدمددده دلدددى  -

الهددواع  لبددص لدد  ي ددص لدده  ايحددة مددص التورودددل  راددر 
 إن الللماع فقال الشي :  األكابرمرة مجليه كثور مص 

س  ددددددددبحانه لدددددددديس بلددددددددال  لل وددددددددبي فددددددددانفجع أكثددددددددر 
الحاضدددريص مدددص هدددذا البدددعع  ا تلددددت فرايصددده  رتدددى 

الددبلا بثوأدده مددص الخددو  لبوندده خددع  نددص ت طددى 
 (ل1« بحيب الظاهر»التنايا 

 قدددد أقدددر اليدددرهند  أن قايدددا هدددذا البدددعع هدددو دبدددد 
 (ل2البري  اليمني  ابص درأي 

                                                 

 ل153(   شحات دوص الحياة 1 
 الم توا المايةل 106(  م توأات االماع الرأاني ص 2 
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 يتحدثون عن موت الرب

دبدددد الدددررمص الجدددامي ددددص « موالندددا»  ددئا شددديخه  
تلبور  ؤيا  رها أرده   هي أنه  أى في المناع أن س 

مددات فمددا ي ددون تلبوددره؟ فقددال: يحتمددا أن  ددبحانه قددد 
ي ددون  ال مددص قلددب هللاددارب هددذا المندداع  انلدددع شدديع 

 إلهدهأفرأيت مص اتخدذ  مص أهوايه بموجب قوله تلالى 
)1(هواه 

ل 
 الرب عندهم يصلـــي!!!

 مص مراتب  مقامدات الواليدة دندد النقشدبندية مرتبدة: 
 رقيقة الصعةل  هي مرتبة دالية جدال 

قددف يددا » فيمددا   د فددي قصددة الملددرا    للددا» قددالوا 
« رقيقة هدذه المرتبدة إلى إيماع« محمد فبن س يصلي

                                                 

 ل197ص الحياة (   شحات دو1 
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فددددددي الحقيقددددددة هددددددو اللابددددددد » أن س  إلددددددىثدددددد  انتهددددددى 
ل  هدددذا تصدددري  بموافقدددة ابدددص درأدددي فدددي (1)« الملبدددود

 قوله:
 

يا لودت شدلر    الرا دبد  اللبد  ا 
 مص الم لف

 

 أرمددد بددد   لقددد قددال أرددد النقشددبنديوص فددي لبنددان 
 اإل ددددراعالددددديص ريددددون( فددددي خطبددددة لدددده ميددددجلة دددددص 

 ╗ الملددرا  فددذكر هدددذه ال بددا ة أن س يصدددلي ثدد  قدددال 
تقتددد  برأدد ؟  إالتتشددبه برأدد ؟  إالفيددا تددا ك الصددعةي 

 لسإن  أ  يصلي  أنت ال تصلي؟
                                                 

لمحمددد ملصددوع اللمددر   83(  كتدداا اليددبع األ ددرا  فددي مدددا   األخيددا  ص 1 
 النقشبند ل
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فهددددددا قددددددد  ددددددد  النقشددددددبنديون أن س يصددددددلي فمددددددالا 
يلة لدد  تنتظددر ن يددا ميددلموص بلددد للدد ل هددذه مقولددة شددن

يقا بمثلها البفرة  ال المجو ل  أن س هو اللابد  هو 
 الملبودل

 

ونقنننل السنننرنندل ل  السنننلطا  محمنننود ال  ننننول 

لبننع الحسنن  النر ننانع النقشننبندل ينن كر   إلننالرسننل 

ولطيعنننوا   ملمنننا  نننرل اليننن   األمنننربطاانننة لولنننع 

 نننال إننننع  مننننك  األمنننرولطيعنننوا الرسنننول ولولنننع 

بحيث ل  لمرغ بعد لطااة رسنول مش ول بطااة   

 »
(1)

. 
 الجامي يصرح: ال مبدأ وال معاد

  أيددددددت جماددددددة مدددددص المريددددددديص » قدددددال اليدددددرهند  

                                                 

 ل134(  م توأات االماع الرأاني اليرهند  1 
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ييتشددهد بشددلر موالنددا دبددد الددررمص الجددامي قددد  س 
  ره:

ما نحص في لا   ردة إالما مبدأ  ال ملاد هللااي 
 (1)كثرة موهومة إالالبوص 

 مقام الجهل باهلل

ة الدذكر دندده  رصدول الجهدا بداهلل أما ثمرة  غايد
 التصري  بأنه  يذكر ن مص ال يلرفونل إلى االنتهاع 
الشددي  دبوددد   ددألني» دددعع الددديص « موالنددا»قددال 

سل قال: ما هذا  إالس أررا  دص الذكر قلت: ال اله 
لكددددر: هددددذا  بددددا ةل قلددددت: فمددددا هددددو دندددددك؟ قددددال: أن 

دلى  -نب ي تلر  بأن  ال تقد  أن تلرفهل ث  قال: ي
الجهدددددا  أن يندددددو   إلدددددىأن يقبدددددا  يتوجددددده  -اليدددددال  

                                                 

 ل354(  الم توأات الرأانية لليرهند  1 
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 ل(1)«الصعة ه ذا: أدبد س الذ  ال أدرفه: س أكبر

                                                 

 ل139(   شحات دوص الحياة 1  
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 كـفــر آخـــر

 أدظددد  مدددص للددد  مدددا ر ددداه هللادددارب الرشدددحات أن 
مدا يقدول » الشي  الجامي النقشبند   ال أرد مريديه 
رادرت   إلاشيخ   روص ي ادب دلدي  ؟ قدال: يقدول: 

خدرجت  مدص دندد    إلابونون دلى رذ  مني دند  ت
تنيون س  ال تلرفونه أبداك قال الشي : فما تقولون له 
رونئذ؟ قال: ني ت  ال نرد شوئال قال الشي : يا دجبا 

نحدددص ال لييدددت دنددددك  همدددةل ينب دددي لبددد  أن تقولدددوا: 
 «لنلر  س با نلرف  أنت

كددان س  لدد  نبددص نحددصل  ي ددون »  قددال لهدد  مددرة 
نحددددددددص ملددددددددد مون أياددددددددا وس   اآلن  ال نبددددددددونل س

 ل (1)موجود

                                                 

 ل140(   شحات دوص الحياة 1 
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 مقام الخمر والُسكر

بأنهدا  األقدوال كلادة اليرهند  يلتذ  دص مثا هذه 
رصلت في رالة   ر الولي  غياا دقلهل  هو دذ  

 أقب  مص لنبل 
 (1) يت نون بمقداع اليد ر  الخمدر  مددي المخمدو يصل

 فيقولون كما لكر البرد :         
يددا ردداد  اللشددا  قدد   اـردددو قايمدددا   دندددن لنددا با دد  ف

 الحبوب    رندا
 إن      وُصننن  منننع سنننرنا ُسنننكرنا اننن  حسنننودنا

 أنبرت دوناك شوئا فيامحنا 

 ا خامرنا خمر ال راع تهتبنا  طابت قلوأنا   فبنا إلا طبن

                                                 

 ل492ع ال ووا (  تنوير القلوا في ملاملة دع1 
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فقدد  فددع التبليددف   ره فدع تلدد  اليدد ران فدي رددال  دد 
 افي   رنا دن

غلبدت أشدواقنا  أمدا  إلادا   ندإداه دددودند  ل  لندا فيمدا ا
 دابحن

و د ااتنر  السنرنندل كبينر النقشنبنديي  صندور 

مظننننالع الكننننا  منننن  مشنننناين الطريقننننة النقشننننبندية  

كقننول   بننل  الننولع لماننل منن  النبننع و ننول الواحنند 

مننن   لنننا الحننا وسننبحانع مننا لاظنن  شننلنع. ولكننن  

 مددددا  قددددع فددددي  بددددا ات مدددددي البفددددر » فقددددال بررنننننا 
لترغوددددب فددددي شددددد الانددددا  فمصددددر   دددددص الظدددداهر  ا

المتبددداد  فدددانه  ملدددذ   ن  ب لبدددة اليددد ر فدددي ا تبددداا 
 (1)« هذه المحظو ات

                                                 

 ل 114 كذل   33(  م توأات االماع الرأاني اليرهند  ص 1 
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 على صورة هللا اإلنسانالسرهندي يعتبر 

 
نيددددخة جاملددددة مددددص  اإلنيددددان ادتبددددر اليددددرهند  أن 

بطريددم الحقيقددةي  مددص طريددم الوجددوا  اإلم دداندددال  
 لى هللاو تهل بطريم الصو ة أن س خلم ردع د

قدددال: فددداهلل خلدددم ردع دلدددى هللادددو ته  هدددو منددداه ددددص 
 الشبيه  المثلية:

دلدددى خعهللادددته فبددذل  خلدددم س   ي ردع التدددي هدددي 
 ة  ال مثليةل وههللاو ة ال شب

 
 كمددا أن الحددم  ددبحانه ال م دداني: فبددذل  الددر ي ال 

 م انيةل
اللدال  كنيدبة س تلدالى: ال داخلدة  إلدى نيبة الر ي 
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ا جددة دندده  ال متصددلة بدده  ال منفصددلة فددي اللددال   ال خ
 أن خلم اللال  يدل دلى أهللالهل إلىدنهللل  انتهى 

ميددتفادة مددص كمدداالت  اإلنيددان هللاددري بددأن كمدداالت 
الددددرا  مددددص هنددددا   د أن س خلددددم ردع دلددددى هللاددددو ته 

  ملنى مص در  نفيه در   أهل
خليفة الررمص  ال دجب: فبن  اإلنيانفع جرع كان 

 شيعلهللاو ة الشيع خليفة ال
 مدددا لددد  يوخلدددم دلدددى هللادددو ة شددديع ال يلودددم بخعفددده 

 ل(1)شيع
 

  هللاددف القلددب بدداللرش المجوددد  أندده لددو القددي دددرش 

                                                 

رددول الددنص الددذ   326 كدذل   373(  م توأدات االمدداع الرأدداني اليددرهند   1 
 قبلهل
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الررمص  ما فيه في  ا يدة مدص قلدب اللدا   لمدا أردس 
  األفدددددعكبددددده هللاددددداربه ألن القلدددددب جدددددامع لللناهللادددددر 

 اللددددرش  البر دددديللل بددددا لصددددا  اللددددرش ماددددمحع 
المشداي  الدذيص   متعشياي  مص هذا القبوا كعع بلدا

هللادددد  دددددنه   قدددت غلبددددة اليددد ر كقددددوله : إن الجمددددع 
 ل(1)«اإللهيالمحمد  أجمع مص الجمع 

 
 للتلريدددددف بملندددددى الشدددددهود دندددددد النقشدددددبندية يقدددددر  

 هللاارب الرشحات أن للشهود ملنووص:
أردهما: شهود الذات المبرأة ددص الظهدو  فدي لبدا  
المظدددداهرل يفيددددر البددددوثر  للدددد  أكثددددر بمددددا نقلدددده دددددص 

التوروددد » الرأدداني فددي م توأاتدده أن البمددال فددي  اعاإلمدد
                                                 

  236 انظر  100(  الم توأات الرأانية الميماة بالم توأات الشريفة ص 1 
  : دا  البتب الللميةل      
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 ل (1)«الوجود : ظهو  أن اللبد  الرا:  ا
 

 قيموص: إلى لهذا يقي  النقشبنديون التورود 
 
تورود  جود : بملنى أن تؤمص أنه ال موجدود  - 1
 ارددددد  هددددو سل  أن كددددا مددددا  ددددواه ملددددد عل  قالدددده  إال

الحيددوص  اليددرهند ل أضددا :  مثددا هددذا التوروددد قددول
بددددص منصددددو  الحددددع : أنددددا الحددددمي  قددددول أبددددي يايددددد: 

 ل (2) بحاني ما أدظ  شأني
 إالتورودددد شدددهود : أن ال تشددداهد فدددي البدددون  - 2
 سل

                                                 

 ل71ي نظ  اللتود لتو ا المريد برجال الطريقة النقشبندية (  ا غاع المريد شر 1 
 ل56(  م توأات االماع الرأاني الميمى بالم توأات الرأانية ص 2 
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كان ما  وى س ملد ما  هو كالظداي ال  جدود   إلا
رقيقدي لدده ففلددا مددا  دوى س أياددا لدديس فلددع رقيقيددا 

 هو فلا س في الحقيقةل  إنما
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اليددرهند  هددذا القددول فدداد  أندده لمددا كانددت  نلدد  أقددر
البشددر مخلوقددة ر تلددالى مددص غوددر تددأثور لهددا فددي  إ ادة

كالمودددتللل فلددددذل   اإل ادةرصدددول المدددراد كانددددت تلددد  
فالتددأثور أياددا مخلددو  فوهدداللل ففددي تأثورهددا ال اختيددا  

 إلددددىلدددده أهللاددددع في ددددون تأثورهددددا كالجمددددادي ثدددد  انتهددددى 
هدددو قدددد ة س  إنمدددا األفلدددالالتصدددري  بدددأن المدددؤثر فدددي 

كمددا هددو مددذهب دلمدداع تلددالى ال تددأثور لقددد ة المخلددو  
 ل(1)المتبلموص

 
 هددؤالع يصدديحون فددي  جدده ابددص تيميددة: مددص أيددص لدد  

  األ ددماع  اإللوهيددةتوروددد الرأوأيددة  إلددىتقيدي  التوروددد 
  الصفات؟

                                                 

 ل28 كذل  أنظر ص  14(  م توأات االماع الرأاني ص 1 
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قيددموص كددا منهمددا ينفددي  إلددىأمددا أن يقيددموا التوروددد 
خدددالم  المخلدددو  شدددوئا  جدددود مدددا خلدددم س  يجللدددون ال

  اردا فهذا تقيي  مشر لك
 

»  يصدددددددري هللادددددددارب كتددددددداا مددددددددا   اليدددددددبع بدددددددأن 
الصدددوفية الوجوديدددة هددد  القدددايلون بورددددة الوجدددود مثدددا 

محي الديص بدص درأدي  غودره  رمهد  س  األكبرالشي  
الددددذيص كددددانوا أ أدددداا التورودددددي  أنهدددد  ملددددذ   ن ل لبددددة 

 ل(1)« راله 
 

ا  هدددؤالع يطلقونددده فالتورودددد لفددد  شدددردي شدددريف هللاددد
 يصطلحون فيمدا بودنه  دلدى أن ملنداه  رددة الوجدودل 

                                                 

 : شددددركة مرتبيدددده   50-48(  كتدددداا اليددددبع األ ددددرا  فددددي مدددددا   األخيددددا  1 
 ل1331ا تانبول  -مطبلة  ي 
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لكدددره النقشدددبنديون فدددانه   إلافدددع ت تدددر بلفددد  التورودددد 
يريد ن بده الفنداع بداهلل   رددة  جدود المم دص بالواجدبل 

 تلالى س دما يقولونل
 
 

البشررررر عنررررد النقشرررربنديين  ررررالل أسررررماء هللا 

 وصفاته

 
دددال  الللددو   إلددىهللاددول  يح ددي اليددرهند  أندده بالو 

امتدددداا  اللدددددع بددددالوجود الددددذ  هددددو منشددددأ  إلددددىينتهددددي 
 األ ددماعس تددت  دايددرة ظددعل  إلددىللل  أاليددور اإلم ددان

 األ ددماعمرتبددة  إلددىالواجبدة  يحصددا لليدداير الوهللادول 
 الصددددفاتي  فددددي هددددذا المددددوطص يتحقددددم الشددددر ل فددددي 

هددددي فددددي الحقيقددددة  األ ددددماعرقيقددددة الفندددداعل فددددبن هددددذه 
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رة لوجدده راددرة الددذات تلالددت  تقد ددت كالحجددبي  ددات
 ل(1)

 
ثانوهمددا: شددهود الددذات مددص لبددا  المظدداهر مددص غوددر 
 هللاف البثرة با بنلت الوردة  يقال لهذا الشهود دند 

 الصوفية شهود االردية فدي البثدرة  كدان   دول س 
ل  قددد دبددر نقشددبند  (2)«دلددى هددذا الشددهود بلددد البلثددة

هدذا الشدهود رخر  هدو محمدد مصدطفى أبدو اللدع ددص 
مرتبة  إلىدا ع المريد دلى المراقبة ترقى  فبلا» بقوله 

المشدددداهدة بددددأن ينبشددددف لدددده بلددددوص البصددددورة أن أنددددوا  
 أنده  األشياعمحيطة بجميع  إللهيةا جود  ردة الذات 

                                                 

 ل242 انظر أياا ص  240(  م توأات االماع الرأاني 1 
 ل 41نو  الهداية  اللرفان ص  213(   شحات دوص الحياة 2 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 __________________________ لنقشبنديةا الطريقة

 

100 

 ل(1)«تلالى متجا بصفاته  أ مايه في مصنوداته
 

 اإل ددععقددال شددي  » قددال هللاددارب الررمددة الهابطددة 
 إلا: قددددد يصددددد  دددددص اللددددا   بدددداهلل   األنصددددا   كريددددا 

ا دددت ر  فدددي بحدددر التورودددد بحوددد  تادددمحا لاتددده فدددي 
دلدى  (2) لكر تندع اللقداني « لاته  هللافاته في هللافاته

قتا الحع   أن قاتله لو فه  مقصدوده مدص كعمده لمدا 
 ل(3) جد مياغا لقتله

 
                                                 

(    دددايا القصدددو   مجموددددة   دددايا ال االدددي( بتحقودددم محمدددد مصدددطفى أبدددي 1 
 ل4/183اللع 

(  هدددو ابدددراهي  اللقددداني الملقدددب بالبرهدددان  هدددو هللادددارب كتددداا جدددوهرة التورودددد 2 
التد يس باأل هر يت ال بالحع   يتندع دلى قتلهل  مع لل  تلتمد  المقر  في

 أكبر مرج ية دلمية كتبهك
 ل126-125(  الررمة الهابطة في لكر ا   الذات  تحقوم الرابطة ص 3 
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 دداير » بددا هللاددري مشددايخه  كاليددرهند   غوددره بددأن 
 مرايدددا شدددؤ ناته  إللهيدددةا األ دددماعالموجدددودات مظددداهر 

هدددو مظهدددر  إنمدددا أن هدددذا اللدددال  «  كماالتددده الذاتيدددة 
ل  أن س (1)اإللهيدة الصدفات  األ ماعلظهو  كماالت 

 إلدىكان كناا مخفيا فأ اد أن يلر  نفيه مص الخعع 
 المععل

 
رود    الصدفات األ دماعأشخاص اللال  ظدعل  أن 

 للددد  يتصدددف بأ هللادددا   أ هللادددافهيخدددر  اليدددال  ددددص 
الظدددددا  إن رصدددددا لليدددددال  الترقدددددي ددددددص هدددددذا الظدددددا 

الددذ  هددو ا دد  مددص  األهللاددا إلددىينصددبغ بلوندده  يصددا 
:  رونئدذ تصدور القطدرة بحدرا  الحصداة اإللهيدة األ ماع

                                                 

 326  43  42 كددددذل  انظددددر ص  121(  م توأددددات االمدددداع الرأدددداني ص 1 
 ل83 خت  الخواج ان   انظر نو  الهداية  اللرفان في  ر الرابطة  التوجه
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جبعللل فلما رصا لليال  الفناع  البقداع: هللادا  بحدرا 
 هدددذا دندددده  هدددو اليدددور للتحلدددي بأ دددماع س «  جدددبع

اال ددددددددمايي  هللاددددددددفاته  ييددددددددميه اليددددددددرهند  *اليددددددددور 
نهايدددة ددددر   »  يحددددد هدددذا اليدددور بأنددده «  الصدددفاتي

 مبدددادئهدددي  إلهيدددةأ دددماع  إلدددىأ ال   األ ليددداع األنبيددداع
 ل(1)«تلونات  جوده 

 
كمددددال الحمددددد أن يحمددددده »  يقددددول دبوددددد س أرددددرا  

أ   -ل  أندده هددو تلددالى إالال رامددد اللبددد  يلددر  أندده 
  إنمداددع محا ال     له  ال ا د   ال فلدا  -اللبد 

للل (2)يبتهق  در  ا ب ونده تلدالى جللده مظهدرا لصدفاته

                                                 

لمحمددد ملصددوع اللمددر   55(  كتدداا اليددبع األ ددرا  فددي مدددا   األخيددا  ص 1 
 ل192 انظر ص  198النقشبند   انظر م توأات االماع الرأاني ص 

 ل43(  أنظر م توأات االماع الرأاني لليرهند  الفا  قي النقشبند  2 
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 -أ  اليدددددال   -تجلدددددى الحدددددم دلدددددى قلبددددده  إلافانددددده 
فع يبقدى فيده بالتجلي القهر  يمحو منه ال ور  اليواي 

لمددص الملدد  فددع جددرع ييددمع فددي هددذا القلددب  (1)هددو إال
الووع ر الوارد القها ي   دبحاني مدا أدظد  شدأني  أندا 

 ل(2)«الدا يص غور  الحم  ها في 
 

 قددددددد أ  د هللاددددددارب الرشددددددحات تيدددددداؤال أبددددددداه أرددددددد 
الحاضريص للشي   لد الديص النقشبند   نصه ما يلي 

كدددان ال  جدددود غودددر  جدددود الحدددم  دددبحانه الدددذ   إلا» 
هددو الوجددود المطلددم  أن الظدداهر فددي لبددا  المظدداهر 

ألهدددا البفدددر  اإل دددعع اردددد: فمدددا ملندددى مخالفدددة أهدددا 
 ؟إياه  منا دته  

                                                 

 دنده  مص أ ماع س الحينىككك« هو»(    1 
 ل162-161ألنوا  القد ية (  ا2 
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أجدداا الشددي : لمددا كددان  جددود الحددم  ددبحانه الددذ  
هددو الوجددود المطلددم الددذ  ال  جددود غوددره دنددد محققددي 
الصدددددددوفية مقترندددددددا بالتلوندددددددات  النيدددددددب  االدتبدددددددا ات 
 نحوهددددددا مددددددص النلددددددوت التددددددي تلحقدددددده بوا ددددددطة تللقدددددده 
بالمظددددداهر: جددددددرى كدددددا  ارددددددد مدددددص أفددددددراد المم نددددددات 
بمقتاددى مبدددأ تلوندده الدددذ  هددو رقيقتدده فأفاددى للددد  

نددددداال مو دددددى دليدددددده اليدددددعع بمو دددددى اليددددددامر   لدددددىإ
ا تفلددددت تلدددد  النيددددب  فددددبلاالخددددتع  مبدددددأ تلونهمددددال 

كلدددده( برجددددع  األمددددر االدتبددددا ات بح دددد    اليدددده يرجددددع 
االتفددا  كمددا كانددا دلددى للدد  قبددا دددر    إلددىمو ددى 

التلوص  المراد بمو ى الثاني هدو اليدامر : فدان ا دمه 
أدداه جبريددا مو ددى أياددا فددان أمدده  أتدده بددوص الجبددال فر 

 دليه اليعع كما قوا:
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ظندددددون مرأودددددده  الطفا ل  ي تب رنونا تخلفت إلا
  خداا المؤمدددددددا

 مو دددددى الدددددذ   أددددداه  فمو ى الذ   أاه جبريا كافر
 ل(1)فردون مر ا

                                                 

 ل213(   شحات دوص الحياة 1 
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 تصريحهم بوحدة الوجود

 

كددددددددان بلددددددددا النقشددددددددبنديوص يلتبددددددددون دلددددددددي     
ل س إال يقولدددون: أنددددت تتصدددددى لمدددص يقولددددون ال الدددده 

لمدددالا ال تبدددر  جهدددودك ضدددد أددددداع التورودددد  تتدددرك 
 س  شأنه ؟ك إالالذيص يشهد ن أن ال اله 

 س دند هؤالع؟ إال لبص مالا تلني ال اله     
س  إالملندى كلمدة ال الده »  لقد قدال النقشدبنديون: 

سل  أالنيبة  إالرال المنتهوص: ال ملبود  إلىبالنيبة 
سل  أالنيددددبة  إالال مقصددددود رددددال المتو ددددطوص:  إلددددى
 ل(1)«س إالرال المبتديوص: ال موجود  إلى
 

                                                 

 ل86(  كتاا اليبع األ را  في مدا   األخيا  1 
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فددي  األكددابرقددال بلددا » يقددول هللاددارب الرشددحات 
س: أريانا يقول في مرتبة  دلوكه: ال  إالملنى ال اله 

س  أرياندددددا ال  إالس  أرياندددددا ال مقصدددددود  إالملبدددددود 
 ل(1)«س إالموجود 

س( لكر اللدواعل   س( لكدر  إال لكر ا أن  ال اله 
ل ه دددذا (2)الخدددواص(    هدددو( لكدددر خدددواص الخدددواص

جللوا  هو( أفاا  أدلى مرتبدة فدي الدذكر مدص ال الده 
 سل إال

س  يفهمدددددون أن الموجدددددود  إالفهددددد  يقولدددددون ال الددددده 
الحقيقدددي  ال غودددر هدددو س بدددا هدددو متجدددا فدددي هللادددو  

 المخلوقات التي نراها كلهاككك
 

                                                 

 ل141(   شحات دوص الحياة 1 
 ل162المواهب اليرمدية  185(   شحات دوص الحياة 2 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 __________________________ لنقشبنديةا الطريقة

 

108 

رع دنددده  أن يوهللاددف بأندده دددال  بللدد   ييددتحم المدد
الا ادتقددد توروددد االفلددال  الصددفات  الددذات » التوروددد 

 تقر  في قلبه أن ال فادا في الوجود اال سل فحونئذ 
 ل(1)«يقال لمثا هذا: إنه دال  بلل  التورود

 

                                                 

 ل211(   شحات دوص الحياة 1 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 __________________________ لنقشبنديةا الطريقة

 

109 

 الطريقة النقشبندية على ثالث طرق

 
 قددددد قيدددد  شددددي  الطريقددددة النقشددددبندية اليددددرهند  

 ة النقشبندية الى ثعث طر :الطريق
اال لدددى: قدددايلون بدددأن اللدددال  موجدددود فدددي الخدددا   

 ببيجاد الحمل
 

الثانيدددة: يقولدددون بدددأن اللدددال  ظدددا الحدددم  دددبحانهل 
 أن الوجدددود قددداي  بوجدددود الحدددم قيددداع الظدددا باالهللادددال 
مثع: الا امتد الظا مص شخص  جلا للد  الشدخص 

 «لمص كمال قد ته  هللافات نفيه منل ية فيه
 

 د  اليرهند  أنه غلبتده الحدال رتدى  هللادا  قد 
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الددى مقدداع الظليددة   جددد نفيدده   دداير اللددال  ظددع كمددا 
تقددول بدده الطايفددة الثانيددة مددص النقشددبنديةل ظنددا مندده أن 

 ل(1)البمال في  ردة الوجود
 

الثالددد : قدددايلون بورددددة الوجدددودل أ  فدددي الخدددا   
موجدددود  اردددد فقددد :  هدددو لات الحدددمللل  يقولدددون: إن 

بصددددفات  جوأيددددة  إم انيددددةي  يثبتددددون  الحددددم متصددددف
مراتب التناالتي  يقولدون باتصدا  الدذات الوارددة فدي 
كددا مرتبددة  أر دداع اليقددة بتلدد  المرتبددةي  يثبتددون للددذات 
التلدددذل  التدددال ي  لبدددص ال بالدددذات بدددا فدددي رجدددب هدددذه 
الظدددددددعل المحيو دددددددة الموهومدددددددةل  يلددددددداع مدددددددص هدددددددذا 

 إن  محظددو ات كثوددرة شددردا  دقددعللل  هددؤالع الطايفددة
كددانوا  اهللاددلوص كدداملوص  لبددص كعمهدد  دل دلددى طريددم 

                                                 

 ل 141( م توأات االماع الرأاني 1 
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 الاعلة  االلحاد  أفااه  الى الاندقة  االلحادل
 

فح ددددد  بدددددأن قدددددوله  ددددددوص الاندقدددددة  الادددددعل ثددددد  
ل مددددع أندددده (1) هللاددددفه  بددددأنه  مددددص الواهللاددددلوص البدددداملوص

ادتدددذ  ددددص القدددايلوص بورددددة الوجدددود بدددأن قدددوله  بورددددة 
 ل(2)ر الوجود  ببه الي ر  غلبة المحبة

 

 
غوددر أندده  افقهدد  دلددى للدد  فددي كثوددر مددص أقوالددهي 

 أيددت » فدداد  أندده لمددا  هللاددا الددى مقدداع الفندداع فددي س 
نفيي  كا فرد مص أفراد اللال  با كا ل ة منده: الحدم 

                                                 

 ل139-138ي اليرهند  ( م توأات االماع الرأان1 
 ل342( م توأات االماع الرأاني 2 
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جددددا  دددددع   أيددددت نفيددددي دددددوص جميددددع الددددذ ات رتددددى 
 جدددددت تمدددداع اللددددال  ماددددمحع فددددي ل ة  اردددددةللل ثدددد  

ددددددوص الحدددددم تلدددددالى  جددددددت هللادددددو  اللدددددال   أشددددد اله 
» رودد  قددال  (1)موهومددةللل فتددذكرت  بددا ة الفصددوص

إن شئت قلت إنده أ  اللدال  ردمي  إن شدئت قلدت إنده 
خلدددمل  إن شدددئت قلدددت إنددده ردددم مدددص  جددده  مدددص  جددده 
خلمللل  ألد ما شرفت بلد الفناع بالبقاع ل  أجد غودر 

 الحم   جدت جميع الذ ات مررة لشهوده  بحانهل
 

جددت الحدم  دبحانه مدع  لما  جلت الى نفيي   
 ادتددددر  بددددأن  بددددا ة  (2)«كددددا ل ة مددددص ل ات  جددددود 

                                                 

إن ل  ي ص فيه كفر: »( أ  فصوص الح   البص درأي الذ  قال فيه الذهبي 1 
 «لفليس في اللال  كفر

 ل334( م توأات االماع الرأاني 2 
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الفصددوص مشددلرة بلدددع التمووددا بددوص س  أددوص خلقددهل 
  قد هللاد  في ادترافه هذال

 
»  قدددددد تقددددددع ادتدددددرا  مؤلدددددف نقشدددددبند  رخدددددر بدددددأن 

الصدددوفية الوجوديدددة هددد  القدددايلون بورددددة الوجدددود مثدددا 
مهد  س الشي  االكبر محي الديص بدص درأدي  غودره  ر

الددددذيص كددددانوا أ أدددداا التورودددددي  أنهدددد  ملددددذ   ن ل لبددددة 
 ل(1)« راله 

 
 

                                                 

 : شركة مرتبيده مطبلدة   50-48( كتاا اليبع األ را  في مدا   األخيا  1 
 ل1331ا تانبول  - ي 
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 وجدت هللا عين نفسي: السرهندي يقول

 
 جددددت س ددددوص االشدددياع » يقدددول أرمدددد اليدددرهند  

كمددددددا قالدددددده أ أدددددداا التوروددددددد الوجددددددود  مددددددص متددددددأخر  
الصددددوفية للل ثدددد   جدددددت س فددددي االشددددياع مددددص غوددددر 

بحانه ملهدا بم يدة لاتيدةي رلول   درياني ثد   جدتده  د
ثدد   أيتدده بلددددها ثدد  قبلهدددا ثدد   أيتدده  دددبحانه  مددا  أيدددت 
شوئا  هو الملني بالتورود الشدهود   هدو الملبدر دنده 
بالفندداع فوجدددت س دونهددا بددا دددوص نفيدديي ثدد   جدتدده 
تلددالى فددي االشددياع بددا فددي نفيددي ثدد  مددع االشددياع بددا 

 ل (1)« مع نفيي
الا تد  الفقدر »    ئا شاه نقشدبند ددص قدول الدبلا

                                                 

البهجددددة اليددددنية فددددي رداا  181األنددددوا  القد ددددية  182(  المواهددددب اليددددرمدية1 
 ل78الطريقة النقشبندية 
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 (1)فقال: هذا اشا ة الدى الفنداعل  أنشدد يقدول « فهو س
: 

 ل  يدد  اال س مص كدددددان ل  تبص   
 ل  يبم اال س  الا فنوت مص بقي  

 قد تركوا للحع  تبووص ملندى  رددة الشدهود فقدالوا: 
هددددددو كقددددددول الحددددددع : أنددددددا الحددددددم  قددددددول أبددددددي يايددددددد: 

 ل(2) بحاني
 

لتورود الوجود   ردة الوجود بدوص س  مقصوده  با
 خلقهل  الدلوا دلى لل  قوله  إنده يجدب دلدى الشدي  
أن يشدددد ا المريددددد فددددي ابتددددداع أمددددره بظددددواهر الشددددريلة 

                                                 

 ل132 األنوا  القد ية  124(  المواهب اليرمدية 1 
الحدايم الو دية في رقدايم  81(  البهجة الينية في رداا الطريقة النقشبندية 2 

 ل180أجعع النقشبندية 
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 ي لم دليه باا البعع في التورود المطلدمل فدان مدص 
فددددت  هددددذا البدددداا دلددددى مريديدددده  أمددددا تاندددددقوا فخيددددر ا 

 ل(1)الدا يص
رودددد   بدددادة س الدددى  نحدددص نيدددال كيدددف يدددؤد  التو 

أقوال الاندقة اال أن ي دون للتورودد دندده  ملندى رخدر 
  هو  ردة الوجود

 أالطبعي البعع دص التورود دلى مدنهق االنويداع ال 
يددددؤد  الددددى الاندقددددة  خيددددا ة الدددددا يص بددددا مددددص رقددددم 
التورودددد دخددددا الجنددددةل  انمدددا التوروددددد دنددددد النقشددددبندية 

دا: تمويهددددا  بددددا ة دددددص  ردددددة الوجددددود  ييددددمونه تورودددد
 ل (2) خوفا مص التشنيع  التبفور

                                                 

 ل34ة في رداا الطريقة الخالدية الللية النقشبندية (  البهجة اليني1 
 215  214  213   212(   أنظدددر م توأددددات االمدددداع الرأدددداني اليددددرهند  2 

 ل216 
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قال أبو  لود الخرا : الا »  قال في تنوير القلوا 
أ اد س أن يوالي دبدا مص دبوده فت  دليه باا لكرهل 
فالا ا دتلذ الدذكر فدت  دليده بداا القدرال ثد   فلده الدى 

ل ثدد  (1)مجددالس االنددسل ثدد  جللدده دلددى كر ددي التوروددد
ه دا  الفردانيدددة  كشدددف لددده  فدددع دنددده الحجددداا  أدخلددد

رجاا الجعل  اللظمةل  الا  قع بصره دلدى الجدعل 
 فحونئذ يصور اللبد  منا فانيال بع هو اللظمة بقي 

 ث  أنشد هللاارب التنوير يقول:
 

   ألد الفناع في س كص كيفما تشاع
فللمدددد  ال جهددددا  فللدددد  ال     

                                                 

(  ال يلدددر  الميدددلمون شدددوئا ا دددمه كر دددي التورودددد  لبدددص المتخصصدددوص فدددي 1 
الصدوفية يلرفددون أن هدذه  اشددا ات يرمدا ن بهددا الدى  ردددة الوجدود  الفندداع فددي 

 ذه دقودة مو  ثة مص الهند    البوليوصلسي ه
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   (1) 
 

ا ة إن رقيقدة الددذكر  بدد»يقدول شدديخه  محمدد با  ددا 
ل (2)«ددددص تجليددده  دددبحانه لذاتددده بذاتددده فدددي ددددوص اللبدددد

  ه ذا يصب  الذاكر دنده  دوص المذكو   أالل سل

فدددأدِر   يفيدددر دبودددد س أردددرا  قدددول س تلدددالى 
أ  أدددددِر  دمددددص ا ددددت ر   دّمددددص تددددوّلى دددددص لكرنددددا

 ا تهل  في لات سل  ارتق بما قاله محي الدديص بدص 
   درأي

اداد الدددددددذنوا       تددددددددنطمس اال بذكدددددددددددر س تدددددددد
 البصدداير  القددددلوا

                                                 

 ل119-118 الر الة القشورية  466 كذل    510(  تنوير القلوا 1 
الحدايم الو دية في رقايم أجعع الطريقة النقشدبندية  167(  األنوا  القد ية 2 

 لل162ص 
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 تددرك الددذكر أريددص مندده ردداال      فددبن الشددمس 
(1)ليس لها غر ا 

 

 
ر دددى هللادددارب الرشدددحات أن اليدددالبوص يدددر ن  -

الحددم  ددبحانه بالتجليددات الصددو يةي رتددى اندده يتجلددى 
فددددددي جميددددددع هللاددددددو  االشددددددياع مددددددص ملددددددادن  نباتددددددات 

صددو    أفاددله  رووانددات  انيددانللل  غايددة التجلددي ال
أن يتجلدددى س لليدددال  فدددي هللادددو ة هللادددارب التجلددديللل 
 منشددأ هددذا الظهددو  قددول القايددا:  ددبحاني  أنددا الحددم 
 مددا فددي الجبددة اال س  هددا فددي الدددا يص غوددر   أمثددال 

 ل(2)لل  مص أدلة رصول التجلي
 

                                                 

 ل161ل الحدايم الو دية 161(  المواهب اليرمدية 1 
 ل134-133(   شحات دوص الحياة 2 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 __________________________ لنقشبنديةا الطريقة

 

120 

 قد  دمدوا أن هدذه الحالدة هدي رالدة  د ر  تدوه  
ا لده مددا  خطدأ يحصدا دندد الدذاكر فددي  د رته فيحصد

يشدددبه الورددددة بددداهلل  لهدددذا تصدددد  ددددنه  هدددذه البلمدددات 
 تلددد  االردددوالل فدددالا أفددداقوا درفدددوا أن مدددا رددددث لهددد  
يشددددبه االتحددددادل  يخددددر  دلددددى اليددددنته  كددددعع الشددددط  
 البفددر لحصددول قمددة الصدددلة بدداهللك  رونئددذ يقددول: أندددا 

 ل(1)الحم   بحاني
 

هرررل تتسررربب العبرررادة الصرررحيحة فررري 
 التلفظ بالكفر؟!

 
لطبع فهدددددذه النتيجدددددة الخطدددددأ دلودددددا دلدددددى أن  أدددددا

                                                 

لمحمددددد ملصددددوع اللمددددر   31(  كتدددداا اليددددبع األ ددددرا  فددددي مدددددا   األخيددددا  1 
 ل 1331النقشبند  ا تانبول 
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ال بدددادة خطدددأ  دلدددى أن الشددديطان ييدددتحول دليدددهل فلدددو 
كددان هددذا الددذكر متوجهددا الددى س توجهددا هللاددحيحا لمدددا 

 أثمر البفر  انتهى بادداع الذاكر لعلوهيةككك
 أندددت   ددد ا ى  ردددرع س االقتدددراا مدددص الصدددعة 

بددادة ل  هددؤالع يددددون أن ال  رتددى تللمددوا مددا تقولددون 
 هي  بب الي ر  تلطا اللقاك 

 
 لكدددر هللادددارب كتددداا الرشدددحات أن  جدددع  دددال 
المدددولى بهددداع الدددديص دمدددر ددددص قدددول القايدددا  المم دددص 
دوص الواجب( فرجع دص هذا البعع  قال  با الواجب 
دوص المم ص( فقال: ما هنداك فدر  بدوص البعمدوصل فلد  

ل  قدددد (1)«يتجا دددر أردددد فدددي الجدددواا  لددد  يقولدددوا شدددوئا
هللاددارب اليددبع اال ددرا  أن رقيقددة مقدداع الفندداع  هللاددري

                                                 

 ل198(   شحات دوص الحياة 1 
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اتحددداد  جدددود المم دددص بوجدددود » هدددو فنددداع اليدددال  هدددو 
 اجددب الوجددود  للدد  نيددبة ل لبددة التوروددد  قددوة ظهددو  

 ل(1)«الوردة دلى بصورته
 
أن  لمددص الملدد  الوددوع لكددر فددي قولدده تلددالى  -

المدددددراد مدددددص  الملددددد ( قلدددددب اليدددددال  ردددددوص يتجلدددددى س 
هددر االرديددة ال يتددرك فيدده شددوئا غوددره  ددبحانه للقلددب بق

فددالا لدد  يددر فددي  لمددص الملدد  الوددوع فولقددي اليدده هللادددى 
تل  المملبة غوره يجوب تلالى بنفيده بالادر  ة بقولده 

 ر الوارددد القهددا   ييددمع هللادددى   ددبحاني مددا أدظدد 
 ل (2)شأني(    أنا الحم(    ها في الدا يص غور (

                                                 

تددأليف محمددد ملصدددوع  58(  كتدداا اليددبع األ دددرا  فددي مدددا   األخيدددا  ص 1 
 اللمر  النقشبند  ل

 ل186(   شحات دوص الحياة 2 
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حدم مثدا  جود ال»  هللاري نقشبند  رخر بأن  -

المررة:   جود المم نات مثدا الصدو  التدي تنجلدي فدي 
 فوهدددداالمددددررةل فوجددددود المددددررة رقيقدددديل   جددددود الصددددو  

 ل(1)« همي  خيالي

                                                 

لمحمددددد ملصددددوع اللمددددر   72مدددددا   األخيددددا  (  كتدددداا اليددددبع األ ددددرا  فددددي 1 
 ل 1331النقشبند  ا تانبول 
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 االتحاد بذات هللا وصفاته وأفعاله

 
 يددذكر ن أندده دندددما يتجلددى س لللبددد بذاتدده يجددد 
اللبدددد جميدددع الموجدددودات  هللادددفاته   أفلددداله  متعشدددية 

لالى  هللادفاته  أفلالده  يجددها بالنيدبة في أشلة لاته ت
اليده كاالدادداع الددى البددنللل  يددرى لاتدده  لات الحددم 
 دددبحانه  تلدددالى  هللادددفاته  هللادددفات الحدددم  أفلالددده مدددع 

ميتهلبا في دوص التورودي  متحدة لبونهاالفلال الحم 
 ال يدددرى شدددوئا غودددر سل فودددرى الصدددو  الموجدددودة هدددي 

ل هذا (1)و   رس دونه  هذا ما ييمونه بالتجلي الص
 قول اليرهند ل

 
                                                 

 297م توأدددددات االمددددداع الرأددددداني اليدددددرهند   112(   شدددددحات ددددددوص الحيددددداة 1 
 ل301 
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 لكدددددر هللادددددارب الرشدددددحات أن المريدددددد الا  دددددل  
طريددم المذلددة  الميددد نة يحصددا لدده الفنددداع رتددى يدددرى 

 ل(1)«جمال الشاهد العهوتي في مررة انلدامه
بونمددا أنددا فددي الطددوا  إل هبددت »قددال دبددد الببوددر 

الري   رركدت أ دتا  الب بدة  انبشدفت بلدا جدد انها 
  ددددقطت م شدددديا دلدددديي « فيددددةكي»فحصددددا لددددي مندددده 

 توجهددت نحدددو رادددرة الشدددي  فقدددال لدددي: مدددا تدددرى فدددي 
البوددددت فهددددو غوددددر محددددد د بددددا هددددو فددددي الجبددددال  فددددي 
الجددددا   فدددي اليدددماع  فدددي اال    فدددي الحجدددر  فدددي 
المدددد : موجدددود  مشدددهود بدددا كدددا للددد  هدددو هدددو اال ل 
 االخددددر  الظدددداهر  البدددداطص  هددددو س الددددذ  ال الدددده اال 

 ل(2)«هو

                                                 

 ل199(   شحات دوص الحياة 1 
 ل139(   شحات دوص الحياة 2 
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ون  عن طور البشرية الى بالفناء يخرج

 االلوهية

 
 الا رصدددا الفندددداع بدددداهلل دنددددده  هللاددددا  ا طددددو ا   

رخددر غوددر الطددو  البشددر ل  ألددد    د الفدديا يترقددى 
اليددددال  رتددددى تددددنقص منا ددددبته دددددص طددددو  البشددددريةي 

 (1)فترتفع دنه هللافات البشريةل
كنددت فددي بيددتان ف لبددت » قددال بهدداع الددديص نقشددبند 

غوبددددة اتصدددددلت  دلددددي الجددددذبات االلهيددددة فحصدددددا لددددي
بالقناع الحقيقي  رقيقة الفناع في س ددا  جدا   أيدت 

ثدد  بددع نهايدة أندي فدي هللاددو ة نجد  فدي بحددر مدص بحدو  

                                                 

لمحمدد ملصدوع اللمدر ل  66(  كتاا اليبع األ را  في مددا   األخيدا  ص 1 
 ل 40ا تانبولي الم توأات الرأانية لليرهند  الفا  قي ص  1331 : 
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َدـت بلد  ت  ادات   ل(1)« بشريتي شوئا فشوئا الي   و
 

 لللدد  تيددال دددص ملنددى قولدده  فلددادت الددي بشددريتي 
 شوئا فشوئا(؟

فددددالى أ  مددددادة تحددددول بلددددد خر جدددده مددددص طددددو  
فهو خر   ددص  باهللبالطبع الا رصا الفناع البشرية؟ 

الطبيلددة البشدددرية الدددى الطبيلدددة االلهيدددةل ال  ددديما  أنددده 
يتلف  بالفاظ البفر  أنا الحم   بحاني( الشبوهة بقول 
فردددددون  مددددا دلمددددت لبدددد  مددددص الدددده غوددددر   أنددددا  أ دددد  

 االدلى(ل
 

                                                 

 ل130(  الحدايم الو دية في رقايم أجعع النقشبندية ص 1 
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 هل العشق أعظم من المحبة؟

 
س تبددددددوص ممددددددا تقدددددددع أن مرتبددددددة الفندددددداع فددددددي     

 الخددر   دددص طددو  البشددرية يلتبددر غايددة ال ايددات دنددد 
النقشدبندية  أن كدا ألكدا ه   طقو ده  انمدا هدي ألجدا 

 لل ل 
 جلا محمد أموص البرد  اللشم لمرتبة خدواص 
الخدددددواص:  محبددددددته  ر  بدددددا ة دددددددص التلشدددددم الددددددذ  

 ل(1)«ينمحي به اللاشم دند تجلي نو  ملشوقه
 

أفاددا مددص مرتبددة مددع أن س لدد  يددذكر مرتبددة     
 يحددبه   يحبوندده(  كددذل   ال يدداال دبددد  يتقددرا الددي 

                                                 

 ل487(  تنوير القلوا 1 
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بالنوافا رتى أربه(ل  ل  يقا  يفنى فوه   يفنون فيده( 
أ   يلشددقه   يلشددقونه(ل  ال يتصددو  مددؤمص أن يحددب 
س أردددا أكثددر مددص   ددوله  أهللاددحاا   ددوله  لدد  يقددا 
مددنه  أرددد إندده يلشددم س أ  إن س يلشددقهل  هددذا هددو 

 ا بص دبد اليععلقول الل
 اللشددددم لفدددد  أفتددددى ابددددص دبددددد اليددددعع بمنددددع     

ا دتخدامه فيمدا يتللدم بمحبدة س كمدا فدي فتا يده  ص 
اللشددم دنددد أهددا الل ددة ال » (ل  قددال ابددص الجددو   72

 نقا دص أبي الحيدص الندو   أنده « ي ون اال لما ينب 
أنددددا أدشددددم س دددددا  جددددا  هدددددو » ددددمع  جددددع يقددددول 

 يحدبه   يحبونده دملت س يقدول فقال له: « يلشقني
 « ليس اللشم بأكثر مص المحبة

 
 انمدددددا ي ثدددددر الدددددتبل  ددددددص الفنددددداع  اللشدددددم دندددددد 
الهند   البراهمدة كمدا ادتدر  بده النقشدبنديون بدأن مدا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 __________________________ لنقشبنديةا الطريقة

 

130 

يحصددا لهدد  مددص الم اشددفات  التجليددات  الفندداع فددي س 
 أراهميدة » شبيه بما يحصا للهند   البراهميدة فقدالوا 

يدددة  فع دددفة الووندددان لهددد  كثودددر مدددص قيددد  الهندددد  جوك
التجليدددددددات الصدددددددو ية  الم اشدددددددفات المثاليدددددددة  الللدددددددوع 
التوروديددددددة  لدددددديس لهدددددد  مددددددص نتايجهددددددا  ددددددوى الفيدددددداد 

 ل(1)« الفاارة  ال نصوب له  مص الررمص
 

 لبددص كيددف  دددلموا للهنددد   للددد   ادتبددر ا للددد  
مدددنه  كشدددفا  توروددددا  هددد  يللمدددون أنهددد  أكثدددر الندددا  

د أنهددد  الا أطلقدددوا لفددد  التورودددد فدددانه  شدددركا ممدددا يؤكددد
 يلنون به  ردة الوجودك

 
                                                 

م توأدددات  9(  البهجدددة اليدددنية فدددي رداا الطريقدددة اللليدددة الخالديدددة النقشدددبندية 1 
 ل 218االماع الرأاني 
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 قددد لكددر ا أن طريقددة الددذكر دنددد النقشددبندية تددو ث 
فدددي قلدددب الدددذاكر  دددر التورودددد رتدددى يفندددى ددددص نظدددره 
 جددود جميددع الخلددم  يظهددر لدده  جددود الوارددد المطلددم 

 ل(1)«في المظاهر
 

 لكددددر دبوددددد س أرددددرا  أن س إلا تجلددددى فددددي قلددددب 
د يمحددو مندده ال وددر فددع يبقددى فيدده اال هددوي فييددمع اللبدد

القلب رونئذ   دبحاني مدا أدظد  شدأني(    أندا الحدم( 
 ل (2)   ها في الدا يص غور (

 
 قددددالوا الا توجدددده الشددددي  الددددى قلددددب المريددددد تحصددددا 
للمريدد الحركدة الللميدة: فيخدر  مدص دايدرة االم دان الددى 

                                                 

 ل90(  المواهب اليرمدية 1 
 ل162المواهب اليرمدية  ( 2 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 __________________________ لنقشبنديةا الطريقة

 

132 

ا ل  هددددذا البددددعع يفهمدددده مددددص يللدددد  مدددد(1)دايددددرة الوجددددوا
اهللاطل  دليده دلمداع البدعع رود  يقيدمون الموجدوات 
الى  جدود  اجدب  هدو سي   جدود مم دص  هدو كدا مدا 

  وى س مص المخلوقاتل
 

 خطددر ببددال أرددد الددواقفوص أمدداع الشددي  محمددد  دديف 
الدددديص الفدددا  قي أن هدددذا الشدددي  متببدددر فلدددر  مدددا فدددي 

 ستببدددددر  مدددددص تببدددددر الحدددددم تلدددددالى ╗قلبددددده  قدددددال لددددده 
 ل(2)منيوأة الى بهاع الديص نقشبند  القصة نفيها

أ :  إّنددا أدطوندداك البددوثر فددي ملنددى قولدده تلددالى 
                                                 

 ل76(  نو  الهداية  اللرفان 1 
جددددامع كرامددددات األ ليدددداع  200األنددددوا  القد ددددية  215(  المواهددددب اليددددرمدية 2 

 ر اهدددددددا اليدددددددرهند    200  135الحددددددددايم الو ديدددددددة قدددددددا ن بدددددددوص  1/204
 ل79الفا  قي في م توأاته ص 
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ل فهدددددؤالع (1)« أدطونددددداك شدددددهود االرديدددددة فدددددي البثدددددرة
إتحدددددداديون  رددددددد يون رلولوددددددون يددددددددون الددددددى  ردددددددة 

 الوجودل

                                                 

 ل 162(  األنوا  القد ية 1 
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 الحقيقة المحمدية

 

رقيقة الحقيقة المحمدية دند القوع شيع ليس    
شددياع مندده أ  بددهل  هددذه دددودة مخلوقددا  انمددا خلقددت اال

 الددى دقودددة النصددا ى  فليددفتهال بمددا أن ماديددة نبونددا 
دند النقشبندية قد هللاا ت في ر   المجرد لد  ي دص لده 

 ل(1)ظا
 الكفر الصريح

 

 انظددددر مددددالا يخفددددي القددددوع   اع لفدددد  الحقيقددددة    

                                                 

ل  طبلددت   ددالة باالنجلوايدددة   دهددا القبرهللادددلي 9(   تفيددور  ددو ة التدددوص ص 1 
 بوص االنجلوا بلنوان: ها   كان للنبي ظا؟
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المحمدية لتلل : كيف ينصر س هذه االمة  هي دلى 
 قودة النصا ى  الهند  لهذا الملتقد المااهىع لل

ادلددد  أن » يقدددول فدددي الحددددايم الو ديدددة مدددا نصددده 
س تلالى لما توجه لخلم اللال  خلدم   ردا كليدا  دماه 
رادددرة الجمدددع  الوجدددود لبونددده جاملدددا لحقدددايم الوجدددود 

أكمددددا    ددددماه بالحقيقددددة المحمديددددةل  لبددددون محمددددد 
 مظاهرها لل

 مدددددا  ال الحدددددم تلدددددالى يخلدددددم الموجدددددودات مدددددص 
قة المحمدية دلوية   دفلية لطيفدة  كثيفدة بيديطة الحقي

 مركبددددةل  كلمددددا خلددددم هللاددددو ة قباددددها الددددى هللاددددو تها 
اال لى رتى انتهى االمر الى االنيان فخلقه منها  ل  
 يقباهال فبان االنيان هللاو ة رارة الجمع  الوجودل
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ث  خلم س اللماع الذ  كان فيه الرا قبا خلدم 
للمددددداع اال  اي الخلدددددم  كدددددان أ ل مدددددا خلدددددم س فدددددي ا

المهيمددددة  اللقددددا  الددددنفس البليددددةل فهدددد  مخلوقددددون مددددص 
رادددرة الجمدددع  الوجدددود  هددد  مظددداهر لهدددال لبدددص د ن 

 مظهرية االنيان البامال
 البمال االنياني دندده  مدررة للبمدال المحمدد ل 
والكمننال المحمنندل مننرما للكمننال االل ننع. وال يتجلننا 

الحننا اال منن  نلنن  حجننا  الكمننال المحمنندل ا  نننو 

الواسطة العظما التع ال كمال اال ب ا
(1)

. 

 محمد من نور ال من طين

                                                 

ريددب  34  26(  نددو  الهدايددة  اللرفددان فددي  ددر الرابطددة  خددت  الخواج ددان 1 
 الترقي  الخطأ(ل
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ننورانع أل  لصنل  و د  اموا ل  جسد نبيننا 

نلقتنن  نورانيننة ول  روحانيتنن  سننر ملكننوتع ول نن ا 

«كا  ال يرى ل  ظل بال دو واالصال
(1)

. 

االنسا  االكمل مانن  ال انسنا  يما نل  ومحمد 

 . م نو اني  وكنل منا اندا  م نو منلنو  مننمحمدا. 

الوجننود الصننادر منن    تعننالا بننا واسننطة سننوى 

االمر م و صورا االمر االل ع ال ل ال صورا ل  مع 

 نفس االمر. 

» ويك    لك ما روا  مسل  ان  االشنة  النت 

منن  الفننراا  مالتمسننت  مو عننت  مقنندت رسننول   

يننندل منننع بطننن   دميننن  وننننو منننع المسنننجد ونمنننا 

ننع لانو  براناك من  منصوبتا  ونو يقول: الل   ا

                                                 

 ل24(  نو  الهداية  اللرفان في  ر  الرابطة  التوجه  خت  الخواج ان 1 
 ( في الصعة باا ما يقول في الررول  اليجودل487   486( ميل   ق    3 
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 ات  امتقنندت النبننع » ومننع روايننة «. سنننطك...

ليلة مظننت لن   ن  الا بعض نسال   متحسست    

 (3)« رجعت ما ا نو راكع لو ساجد
 

مالطبيعة ظانرا ونو باطن ا بل ليسنت الطبيعنة 

غير الروح اال بااتبنار ك امنة بعنض الصنور ولطامنة 

منا ا لراد   بعا ا. مقيل: الطبيعة م نايرا للنروح  

ايجاد شعء توج  الي  الروح وتوج ن  اينن  واني  

منننا توجننن  النننا المنننرما ننننو اننني  وجنننود صنننورا 

 المتوج : اي  التوج  اي  الصورا...

ول  ا متنب وا م  يص  النبع باالنسا  الكامنل 

 نالوا: ولول الصنور:  ينفع ان  القنو  تالي نا للنبنع

نور نبيك النور المحمدل لما رول: لول ما نلا   

« يا جابر
(1)

 انت ا  

واحننتا السننرنندل بقننول ابنن  اربننع ل  الجمننع 
                                                 

 (ل276-275 ترقي  خطأ  284-283(  الحدايم الو دية 1 
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 ل(1)الجمع االلهيالمحمدل لجمع ولشمل م  
فهددا فددي البفددر أفحددش مددص هددذا البفددر  مددص هددذه 
الفليددفة المقتبيددة مددص كتدداا الفتورددات الم يددة  كتدداا 
الفصدوص الدذ  ان لد  ي دص فيدده كفدر فلديس فدي الدددنيا 

 لكفر كما قاله الذهبي
 مدددددع للددددد  يثندددددي البدددددوثر  الثنددددداع البدددددالغ دلدددددى 
الفتورددددات  أندددده مددددص أدظدددد  اليددددنورات  يللددددا  ددددبب 

 ل(2)الطلص دليه مص الجاها لدقة مد كه

                                                 

(  م توأات االماع الرأاني الملر فدة بالم توأدات الرشدودية لليدرهند  الفدا  قي 1 
 ل193

(  إ غاع المريد في شري النظ  اللتود لتو ا المريدد برجدال الطريقدة النقشدبندية 2 
 هدل 1328ة الايايية  : مطبلة ب ر افند  بدا  الخعفة  نة الخالدي
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 غرقى في تعاليم المدرسة الفلسفية

 
ان الطريقدددة النقشدددبندية متلطخدددة بتلدددالي  فع دددفة 
التصو  الذيص هللانفه  ابص تيميدة بدأنه  شدر الصدوفية 

ا نمولجدددا مدددص مصدددطلحاته  الفليدددفيةل  غعتهدددال  تأمددد
مقدددددداع الخفددددددي فددددددو  الثددددددد  االيمددددددص بمقدددددددا  » قددددددالوا 

االهللادددددبلوص  رقيقتددددده الهوتيدددددة لطيفدددددة مع مدددددة للدددددال  
الصفات  هو باطص الير  الطف مندهي  مرتبتده مرتبدة 
الجبددددر ت  اال ددددت را للل  مقدددداع الددددنفس الناطقددددة فددددي 

ال  ل فدأيص هدذا مدص اليدنة التدي  دمدوا أنهد (1)«الدماغ 
 يخرجون دنها قود أنملة؟ك

                                                 

 ل78(  نو  الهداية  اللرفان في  ر  الرابطة  التوجه  خت  الخواج ان 1 
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 كمددا تبددوص لبدد  بالدددلوا فددان غايددة مباديهددا  أهدددافها 
تحقوم  ردة الوجود دلدى الدنم  الدذ  كدان يصدري بده 

 ابص درأي  الحع   غوره ل
صرررفات االوليررراء عنرررد النقشررربندية صرررفات 

 االلوهية 

 
 أمدددددددا أندددددددوال اال ليددددددداع  أ هللادددددددافه  فقدددددددد تو دددددددع 

ن لل   أالغ رتى جلا البمشخاتلي النقشبند  في بيا
 له  هللافات الرأوأيةل فقال ما نصه:

 أمددا أنددوال اال ليدداع  المتصددرفوص: فمددنه  قطددب » 
االقطدددددداا  قطددددددب اال شدددددداد  قطددددددب الددددددبعد  قطددددددب 

 قددد ته  المتصددرفوصل  هدد  البلمددات الجاملددة االلهيددةل 
القددددد ة الذاتيددددةللل  هدددد  أقطدددداا اللددددال   هددددؤالع اال تدددداد 

 ال هللاددددددلم  ال ت وددددددر نددددددوابه : ال مددددددوت  ال دددددددا   
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 «ل(1)له 
 ال يت وددددر ن  ال  يموتددددون فه ددددذا هللاددددري بددددأنه  ال 
 تؤثر دلوه  دوا   الدنيال 

 يتابع فيقول:
 مددددنه  االثنددددا دشددددر نقوبددددا:  هدددد  مطللددددون دلددددى 

 تأثورات البواكب التي تنال دلى البر  ل
 مددددنه  النجبدددداع  هدددد  ثمانيددددة ددددددد اليددددموات مددددع 

جدددوع  مطللدددون البر ددي:  هددد   اقفدددون دلدددى أردددوال الن
 دلى أ را  النجوع  البر ي  اللرشل

                                                 

(   جددددامع األهللاددددول فددددي األ ليدددداع  أنددددواده   أ هللاددددافه   أهللاددددول كددددا طريددددم 1 
ألرمددد ضددياع الددديص البمشددخاتليل طبددع  131 مهمددات المريددد  شددر   الشددي  

ل  هذا البتاا مص أخب  كتب القوع  أ غلهدا 1328ة الجمالية بمصر بالمطبل
في البفر بلدد كتداا اليدبع األ درا  فدي مددا   األخيدا   كتداا  شدحات ددوص 

 الحياةل
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 مدددنه : ثعثمايدددة  جدددا مدددص اال ليددداع دلدددى قلدددب 
 ردعل

  منه  أ ألون دلى قلب نويل
 مددددنه   ددددبلة غوددددر االبدددددال اليددددبلة دلددددى قلددددب 

 ابراهي ل
  منه خمية دلى قلب جبريال

  منه  ثعثة دلى قلب مي ايوال
 مددددنه   ارددددد دلددددى قلددددب ا ددددرافوال  دلمدددده دلدددد  

 رافوا جامع للقبا  البي   دلى هدذا المشدرا أبدو ا
 يايد البيطاميل

 منه  ثمانية دشر قايمون بحقو  س  ظداهر ن 
 بأمره  يح مون بما أ اد سل

 مددنه  خميددة دشددر  جددع  هدد  الميددمون  جددال 
 الحنان  اللطف االلهيل
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 مددنه  أ ألددة ييددمون  جددال الهوبددة  الجددعل  هدد  
قالبه    راني  قلبه   ما    يمد ن باال تاد اال ألة:

 دلمهددد  ملر فددون فدددي اليدددماع مجهولدددون فدددي اال   
 مما ال يتناهىل

  منه   جال االشتيا   ه  خميةل
 مددنه   جددال االيدداع اليددتللل  هددذه االيدداع مقالددة 
الصددددفات اليددددبع: االرددددد موجددددود مددددص هللاددددفة اليددددمعل 
 االثنوص مص هللادفة الحيداة  الثعثداع مدص هللادفة البصدرل 

مدددددص هللادددددفة اال ادةي  الخمددددديس مدددددص هللادددددفة  اال ألددددداع 
القددد ةل  الجملددة مددص الللدد ل  اليددبت مددص البددععل  كددا 

 ل«فافه  ارد نال مص مظهرية هللااربه:
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يزعمون أن قدم الجيالنري علرى رقبرة كرل أوليراء 

 هللا
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 الصوفية هم الطاعنون في االولياء
  ألد هذا نيال: مص ه  الطادنون في اال لياع؟

مدددددددوا أن دبدددددددد القددددددداد  الصدددددددوفية هددددددد  الدددددددذيص  د
قددددمي هدددذه دلدددى  قبدددة كدددا  لدددي ر » الجوعندددي قدددال 

هللاري اليرهند  بأن اليهر  د   دملها مدص «ل تلالى
 (1)دبد القاد  نفيهي إل كان مصاربا لهل

 
 هدددذا طلدددص بدددالنبي  هللادددحابته ألن النبدددي أدظددد  
أ ليددداع س يليددده الصدددحابةل  دبدددد القددداد  لددد  يخصدددص 

ص بدأنه  تحدت قدمده بدا جمادة مص اال لياع د ن رخدري
                                                 

ندو  االنصدا  فدي كشدف ظلمدة  350(  الم توأات الرأانية لعماع اليرهند  1 
بنددي  ضددوع الشددمس فددي قددول النبددي  113 قددعدة الجددواهر ص  29الخددع  

كلهددا للصددياد  الرفددادي  جددامع كرامددات األ ليدداع  133اال ددعع دلددى خمددس 
 لل1/293للنبهاني 
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أطلدددم  دمددد  أن كدددا  لدددي ر فهدددو تحدددت قدمدددهل فمدددص 
 الطادص في أ لياع س؟ك

 
 رقيقددة االمددر أن الصددوفية قددد كددذبوا دلددى ليددان 
نبوه ي  كا  ارد منه  ياد  أنه يدراه يقظدة بدوص اال ندة 
 االخرى فبذبه  دلدى  دواه مدص بداا أ لدىل  قدد كدذا 

لجوعندددي  اتهددد  الحددداف  ابدددص  جدددب هدددذه الر ايدددة ددددص ا
 ل(1) ا يها  الشطنوفي( بالوضع  البذا

                                                 

 ل1/293(  الذيا دلى طبقات الحنابلة 1 
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االوليررررررراء خرررررررالقون عنرررررررد صررررررراحب 

 الرشحات؟!

 
با قد نيدبوا الدى اال ليداع الخالقيدة فقدال هللادارب 

قددددال راددددرة شدددديخنا: قددددد أدطددددي بلددددا » الرشددددحات 
 ل(1)«اللا فوص قد ة دلى كا ما أ اد ا خلقه

 لهددددد  نظدددددر رخدددددر   اع القدددددوة المبصدددددرة: يدددددر ن بددددده 
اع فددي لولددة مظلمددة مددص مواضددع بلودددة  ال ي ددون االشددي

 ل(2)«البلد الم اني مانلا دص هذا النظر
 

                                                 

 ل133(   شحات دوص الحياة 1 
 ل144(   شحات دوص الحياة 2 
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 فعالون لما يريدون

 
ه دددددذا أثبتدددددوا هللادددددفات مشدددددايخه  فقدددددال هللادددددارب 

كمدددددا أن ملا ضدددددة القدددددررن غودددددر مم ندددددة » الرشدددددحات 
فدبن همدة  (1)فبذل  ملا ضة اال ليداع أهللادحاا الهمدة 

فمص ددا   تلد  ال يتخلف المراد دنها  فلالةاللا   
 الهمة يصور م لوأا البتةل

 ضدددددرا لدددددذل  مثددددداالي فح دددددى أن  دددددلد الدددددديص 
الباشدد ر   غوددره كددانوا يمتحنددون قددوة همددته  فوددذهبون 
الدددى أم ندددة المتصدددا دوص فوتوجهدددون بهمدددته  الدددى أردددد 
المتصددا دوص  هددو ضدد يف فوت لددب دلددى خصددمه  ان 
كددددان أقددددوى منددددهل  أن قددددوته  ال يقددددف فددددي  جههددددا  ال 

                                                 

(  الهمدددة اهللادددطعي هللادددوفي يلندددي: القدددوة الخا قدددة الباطندددة التدددي ييدددتطيع بهدددا 1 
 دلى رخرلالولي نصر جيش 
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ة الف  جا فان في أكابر  ليلته  تصدرفات رتى ماي
يحصددا كلمددا يريددده خددواطره ل  اللجوددب قولدده أن مثددا 
هذه الهمة تحصدا رتدى للبدافر الا توجده بخداطره الدى 
أمددر  هللاددر  همتدده اليدده يحصددا لدده للدد  االمددر  لدديس 

 ل(1)االيمان  اللما الصال  شرطا فيه
 

 لمايددد تخويددف اللامددة مددص االدتددرا  فقددد ر ددوا 
 ليداع النقشدبنديوص ادتدر  دليده  جدا فلاقبده أن أرد أ

هددددددذا الددددددولي بمددددددر  اال ددددددهالل فصددددددا  يقلددددددد بددددددوص 
النجا دددات  القدددال  ات  يادددلها فدددي أنفددده  يقدددول نلددد  
الشيع الميها  يلما مص نجا ته دمى يللدب بهدا ثد  
تقطلددددت أملدددداؤه  مددددات بيددددبب شدددددة مددددر  اال ددددهال 

                                                 

 ل221-220 انظر  217-216(   شحات دوص الحياة 1 
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 ل (1)الذ  أهللاابه به الولي
 

  ال يمدت الدى الواقدع  كعع الصوفية دص الخدوا  
بصلة فان التدا ي  ال يثبدت لواردد مدنه  شدوئا مدص هدذه 
القوة الخا قة المادومة بالرغ  مدص الم الطدات اللجوبدة 
فددي كتددبه  فقددد  دمددوا أن فددت  اليددلطان محمددد الفددان  
للقيدددطنطونية انمدددا تحقدددم ردددوص طلدددب اليدددلطان المددددد 
ا مددص دبوددد س أرددرا  النقشددبند  فظهددر لدده الشددي   اكبدد

دلى فر  أبيا  قال له ال تخف فقال لده اليدلطان: 
كيددف ال أخددا   ديدد ر البفددا  كثوددر؟ قددال اليددلطان: 

 ال تحصدددىفدددالا فيددده ديددداكر فدددي كمددده فدددأ اني الشدددي  
 ل(2)« قال له: جئت  بهذه اللياكر الدانت 

                                                 

 ل229-228(   شحات دوص الحياة 1 
 ل229(   شحات دوص الحياة 2 
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فأبشر ا يا ميلموصي هناك جنود مجندة في أكماع 

 مشاي  الطريقةل
ي أكمدامه ؟  فليدطوص ال  لبص؛ لمالا يخبئونه  ف

 تاال تحت االرتعلل
متى  مع الميلمون الم تر ن بترهدات التصدو  

 أن الطريقة الصوفية ا تردت أ ضا ميلوأة؟
إن التدددددا ي  ال يدددددذكر للصدددددوفية شدددددوئا مدددددص هدددددذه 
الح ايددات ال ريبددةل فددأيص كددانوا يددوع دخددا التتددا   يددوع 
دخا الصلوبوون  ايص ه  الودوع  الوهدود  النصدا ى فدي 
الشر   ال را يحتلون بعد الميلموص؟ انها دددا ى ال 
تلددددددد  أ  ا   كتددددددب الصددددددوفية الصددددددفراعل ان الددددددذيص 
امتألت كتبه  بالر ايات الموضودة  الم ذ أة ل  تخا 
مددددص بدددداا أ لددددى مددددص القصددددص  الح ايددددات الم ذ أددددة 
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 أياال
 

 لكر ا أياا أن الشي  منصو  البطايحي د خال 
وص  جددديش اللدددرا  الشدددي  الرفدددادي د رادددر ملركدددة بددد

 جدددديش اللجدددد  لدددد  تقددددع بلددددد ل فصددددفم بوددددده فتصددددادع 
الجيشان ي ث  قبا  الودد الييدرى  قدال : هدذه لجديش 
اللجدددد  ل فظهددددر جدددديش اللجدددد  دلددددى جدددديش اللددددرا  ل  
فلمدددددا بيدددددطها ظهدددددر الجددددديش اللراقدددددي  هددددداع الجددددديش 

 ل(1)اللجمي هايمة  ارقة
 
 

                                                 

 ل2/268جامع كرامات األ لياع للنبهاني  21(   ضة الناظريص للوتر  1 
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 يعلمون الغيب وما في الصدور

 
بدأن مشدايخه  يللمدون مدا   قد هللاري النقشدبنديون 

 للنقشدبندية » يختلق في هللاد   النا ي فقال الدهلو  
تصدددددرفات دجوبدددددة مدددددص التصدددددر  فدددددي قلدددددوا الندددددا  
 االشددددددرا  دلددددددى خددددددواطر النددددددا   مددددددا يخددددددتلق فددددددي 

 ل(1)«الصد  
 

لما رصا للشاه نقشبند التبليف  الواليدة للطريقدة 
اجتمع مع  لفه مص أهللاحاا الطريقة  أمواتا( فأدطوه 

تدددذهب غددددا دندددد » ات قبدددول  اليتددده  قدددالوا لددده دعمددد

                                                 

 - : ا ددعمي أكدداديمي  الهددو   104(  شددفاع الللوددا ترجمددة القددول الجموددا 1 
 الهند(
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موالنددا شددمس الددديص االبني ددوني  تخبددره بددأن مددا يد يدده 
فدددعن التركدددي هللادددحي ي  الحدددم مدددع التركدددي فدددبن أنبدددر 
اليدددقا هللادددحة هدددذه الدددددوى فقدددا لددده: دندددد  شددداهدان: 
اال ل أنددد  يدددا  دددقا دطشددداني فهدددو يلدددر  ملندددى هدددذه 

لددت مندد  البلمددةل  الثدداني أندد  أتوددت امددرأة أجنبيددة فحم
فيلوت با قا  الحما  دفنته في الموضع الفعنديللل 

لخدمددددة اليددددود أموددددر كددددعل  (1)ثدددد  الهددددب الددددى نيددددف
  ددتجد فددي المحددا الفعنددي شدديخا يلطيدد   غيفددا رددا ا 
فخددددذه مندددده  ال تبلمددددهللل  امددددا دلددددى طريقدددد  فتمددددر 
دلددى قافلددة الا تجا  تهددا ا ددتقبل  فددا   فانصددحه فاندده 

 ل(2)« تبون توأته دلى يدي 
 

                                                 

 مدينة مشهو ة ببعد فا   منها النيفي هللاارب التفيورل(  1 
ل جدددددددامع 129-128األندددددددوا  القد دددددددية  115-113(  المواهدددددددب اليدددددددرمدبة 2 

 ل146-1/145كرامات األ لياع 
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ما مص »  يح ون دص الشي  دبود س أررا  أنه 
 ل(1)«خاطر اال  قد اطلع دليه

»   ددددد  البددددوثر  أن أبددددا الحيددددص الشدددداللي قددددال 
أطللنددددي س دلددددى اللددددوي المحفددددو  فلددددوال التددددأدا مددددع 

 ل(2)«جد    ول س لقلت: هذا  لود  شقي

 
يدددا »  نقلدددوا ددددص ابدددراهي  الد دددوقي قولددده لمريديددده 

دهدددك  ملددي فأنددا قريددب مددنب للل فلددو أ الد  إن هللادد  
كدددان أرددددك  بالمشدددر   أندددا بدددالم را    د دلدددي   مدددص 
المش عت شديع تيدتخور ن بده  أ د  فوجهدوا  جدوه   

                                                 

جددددامع كرامددددات األ ليدددداع  175األنددددوا  القد ددددية  173(  المواهددددب اليددددرمدية 1 
 ل2/140

يدددد برجدددال الطريقدددة النقشدددبندية  (  ا غددداع المريدددد شدددري الدددنظ  اللتودددد لتو دددا المر 2 
 ل39للبوثر  ص 
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الددددددديي  افتحدددددددوا ددددددددوص قلدددددددب   فدددددددانب  تر ندددددددي جهدددددددا ا 
 تيتشور ني في جميع أمو ك  فمهمدا قلتده لبد  فداقبلوه 

 ل(1)« امتثلوهللل ه ذا جرت  نة س مع أ ليايه
 

 مددص كرامددات الشددي  أرمددد ضددياع الددديص أن أرددد 
أن ييدددال رادددرة الشدددي  ظهدددو   ردثتددده نفيدددهمريديددده 

 قال لده: بما في نفيه كرامة فباشفه الشي  في الحال 
 ل(2)«اال تقامة خور مص الف كرامة

 

 خطددددر ببددددال أرددددد الددددواقفوص أمدددداع الشددددي  محمددددد 
 دديف الددذيص الفددا  قي أن هددذا الشددي  متببددر فلددر  مددا 

 ستببددر  مددص تببددر الحددم تلددالى ╗بدده  قددال لدده فددي قل
                                                 

 ل38(  نو  الهداية  الهرفان في  ر الرابطة  التوجه  خت  الخواج ان 1 
 ل272( األنوا  القد ية 2 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 __________________________ لنقشبنديةا الطريقة

 

159 

 ل(1) القصة نفيها منيوأة الى بهاع الديص نقشبند
 أمدددا محمدددد الخددداني النقشدددبند  فبدددان يخبدددر بددداالمر 
قبددا أن يقددع فيقددع كمددا أخبددر  كددان فددي االطددعل دلددى 
خواطر المريديص مررة هللاقولة يلوي فوها أدنى الخطرات 

واله أبدا با هو كأدعهال  كان ال ييال مريده دص أر
 ل(2)الذ  يخبر المريد بأطوا ه

                                                 

 1/204جددددامع البرامددددات  200األنددددوا  القد ددددية  215( المواهددددب اليددددرمدية 1 
 ل 200  135الحدايم الو دية قا ن بوص 

جددامع كرامددات األ ليدداع  272فددي رقددايم أجددعع النقشددبندية ( الحدددايم الو ديددة 2 
 ل1/222-223
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 ال يبالون بالجنة وال بالنار

 

   أنشد محمد أموص البرد  هذيص البوتوص الى  أه

 

 ال أتقدددي ندددا ا   أرب  ال أ جو بذل  جنة    
  أنت مراد

 أيدددددددددددة ندددددددددددا    إلا كنت لي مولى فأية جنة    
 (1)تتقى  تراد 

 

بددت  طملدا فدي مدا د»  نقا قدول  ابلدة اللد يدة 
 قدول «ل جنت   ال خوفا مص نا ك  لبص لوجه  البدري 

مددص دبددد س ألجددا الجنددة  النددا   ╗أ  ددعن الدمشددقي 
                                                 

 ل486(  نوير القلوا في ملاملة دعع ال ووا 1 
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 ل(1)«فهو طاغوت

 

 هذه هدي المدرة اال لدى يتحددث فوهدا هللادوفي ددص 
الطواغودددتل  لبدددص الطواغودددت دندددده هددد  الدددذيص يرجدددون 
ثدددواا س  يخدددافون دقابدددهي  ييدددالونه جنتددده  يخدددافون 

 رانهلنو
 

 قدددد جهددددا هددددؤالع أن الخددددو  مددددص النددددا    جدددداع 
الجنة  بادة بحد لاتها ر دا  جال  قد أمرنا س بما 

  اددددوه خوفددا  طملدداتنهانددا دندده  ابلددة اللد يددة فقددال 
أ  ال تشركوا في دملب  ر شدوئا غودره » قال الطبر  

مص االلهة  االهللاناع  غور لل ي  لي ص ما ي ون مدنب  

                                                 

 135(  األنوا  القد ية في مناقب النقشبندية 1 
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مددص دقابدده  طملددا فددي ثوابددهل  إن مددص  فددي للدد  خوفددا
كددددان دددددداؤه ايدددداه دلددددى غوددددر للدددد  فهددددو بدددداالخرة مددددص 
الم ذبوص ألن مص ل  يخف دقاا س  ل  ير  ثوابه لد  

 ل(1)«يبال ما  كب مص أمر ييخطه س  ال يرضاه
يلنددي الخددو   -ال يجتملددان »  قددال   ددول س 

أ   -فدي قلددب دبدد فدي مثددا هدذا المددوطص  - الرجداع 
اال أدطاه س الذ  يرجو  أمنه مما  -ند االرتاا  د

 ل(2)«يخا 
 

 مددددا قالدددده الطبددددر  رددددمل فددددبن مطالبددددة الصددددوفية 
بحددب س ربددا مجددردا مددص طلددب الجنددة  اجتندداا النددا  
 ادهدد  جددرأة   ندقددة فا ددمع مددا تتناقلدده كتددب النقشددبندية 

                                                 

 ل8/147(  تفيور الطبر  1 
  رينهل 1/183(    اه الترمذ  2 
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 دص أبي يايد:
 لبندددددددي   أ يدك ال أ يدك للثواا      

 (1)أ يدك لللقاا 
إن ر  بدادا »  ر ى دنده ابدص الجدو   أنده قدال 

 لقدددد  ددت أن « » لدددو بصدددقوا دلدددى جهدددن  ألطفئوهدددا
قامت القيامة رتى أنصب خيمتدي دلدى جهدن ي فيداله 

  جا:  ل  لاك يا أبا يايد؟ 
 

فقال: إني أدل  أن جهن  الا  أتندي تخمدد فدأكون 
اللهدددد  إن كددددان فددددي  ددددابم » ثدددد  قددددال «  رمددددة للخلددددم

تلددذا أردددا مددص خلقدد  بالنددا  فلظدد  خلقددي دلمدد  أن 
 مددا النددا ؟ وس »  قددال « رتددى ال تيددع ملددي غوددر  

                                                 

 ل45(  المواهب اليرمدية 1 
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 ل  (1)«لئص  أيتها ألطفئنها بطر  مرقلتي
 

إن »  كددان يقددول فيمددا تتناقلدده كتددب النقشددبنديوص 
ر  بددادا لددو رجددبه  فددي الجنددة دددص  ؤيتدده ال ددت اثوا 
بددالخر   مدددص الجندددة كمدددا ييددت و  أهدددا الندددا  للخدددر   

 ل(2)«مص النا 

                                                 

 ل346  343 341(  تلبيس ابليس 1 
 ل99األنوا  القد ية  49(  المواهب اليرمدية 2 
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 يقولون للشيء كن فيكون

 
  دددئا أردددد أكدددابر » قدددال هللادددارب ندددو  اللرفدددان 

االيمددددة دمددددص قددددال: أن مددددص كرامددددات الددددولي أن يقددددول 
للشيع كص في ونل فنهى أرده  هذا القايا ددص للد ؟ 

مص أنبر لل  فلقودتده فا ددةل  -أ  لمص نهاه  -فقال 
ن أ  أن مص كرامات الدولي أ -فها ما ادداه هللاحي  

يقول للشيع كدص في دون؟ فأجداا بدأن مدا قالده هللادحي  
ال البرامة االمر الخا   لللدادة يظهدره س تلدالى دلدى 

 ل(1)«يد  ليه
 للنقشبندية تصدرفات دجوبدة مدص » قال الدهلو  

 ل  (2)«التصر  في قلوا النا 
                                                 

 ل60( نو  الهداية  اللرفان في  ر الرابطة  التوجه  خت  الخواج ان ص 1 
 ل36نو  الهداية  اللرفان  104( شفاع الللوا ترجمة القول الجموا 2 
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فمدددص للددد  تصدددر  الشدددي  دبدددد س الددددهلو  فدددي 
ا  فددددددي بدددددداطص المريددددددديص  القدددددداع الفووضددددددات  اال ددددددر 

هللاد  ه ي  مص كراماته أيادا أن   جدة أردد أهللادحاا 
هذا الشي  قد مرضتي فالتمس مص رارته أن يدددو 
س تلالى بتخفيف مرضها فل  يفلاي فال  دليهي فقال 
لدده  ال تبقددى هددذه المددرأة أكثددر مددص خميددة دشددر يومدداي 

 ل(1)« فبقد ة س تلالى توفوت يوع الخامس دشر

لديس مدص »االم نبي   قالوا دص محمد الخواج ي
 ل (2)«ل ة في اللال  اال  هو يمدها بالر رانية

أفع تصد  أيها ال وو  أن هدذه االمدة قدد ابتلودت 
 بالتشيع   كبت  نص مص قبلها؟

                                                 

األندددددوا   2/129جدددددامع كرامدددددات األ ليددددداع  251-249( المواهدددددب اليدددددرمدية1 
 ل217-216القد ية 

 ل177الحدايم الو دية  178األنوا  القد ية 178( المواهب اليرمدية 2 
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أهذه التلدالي  التدي ندادى بهدا  دود البشدر هللادلوات 
 س   عمه دليه؟

 من تصرفات االولياء

 
 ر ددددى محمدددددد أ ددددلد هللادددددارب  ادة أن لأل ليددددداع 

 لباملوص ثعثة أنوال مص التصرفات:ا
اال ل: التجيددد  التمثوددا بالصددو : كتجيددده  فددي 
الصدددو  فدددي أم ندددة متلدددددة فدددي  قدددت  ارددددل  تيدددميه 
الصددددوفية بلدددددال  المثددددال:  أندددددوا دليدددده تجيدددددد اال  اي 

بقولدده تلددالى   ا تأنيددوا ظهو هددا فددي هللاددو  مختلفددةلل 
فتمثددا لهددا بشددرا  ددويا (1)د  ل  أكددد للدد  خالددد الب دددا

 أن الددددر ي تظهددددر فددددي  ددددبلوص الددددف هللاددددو ة فددددي دا  

                                                 

 ل55نو  الهداية  اللرفان في  ر الرابطة  التوجه  خت  الخواج ان  -(  1 
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 ل(1)الدنيا
الثددداني: التصدددر  فدددي االجيددداد النو انيدددة كجيدددد 
نبوندددا محمدددد ألن أهللادددا خلقتددده ندددو اني    رانوتددده  دددر 

 ل(2)ملبوتي: فلهذا يلتقد ن أن النبي ال ظا له
 

 كما أن الشديطان ال يتمثدا بصدو ة النبدي فبدذل  
ي   لدذا تظهدر هللادو  ال ييتطيع أن يتمثا بصو ة الشد

المشاي  في مناطم مختلفة في رن  اردي  يم نه  س 
مددص الظهددو  بصددو  دديدددة بددع رصددر  قددد ي ددون لهدد  

 ل(3)هللاو ة  اردة تمأل البونل
                                                 

 ل7  الة في تحقوم الرابطة  -(  1 
 ل24نو  الهداية  اللرفان في  ر الرابطة  التوجه  خت  الخواج ان  -(  2 
 55الهداية  اللرفان في  ر الرابطة  التوجده  خدت  الخواج دان ص نو   -(  3 

 ل59 
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 الغلو وتقديس المشايخ

 
 للمدددؤلفوص النقشدددبنديوص طريقدددة دجوبدددة فدددي مددددي 
مشدددددددددايخه  فيقتبيدددددددددون مدددددددددص ريدددددددددات القدددددددددررن الفاظدددددددددا 

مشددددايخه  كقددددوله  دددددص شددددي   ييددددتخدمونها فددددي مدددددي
 ما يلي:« محمد الخواج ي االم نبي» النقشبندية 

 
لدد  يددال فددي بدايتدده بلددوص هدايتدده ملحوظددا  فددي » 

ظا  لطنة ترأوته محظوظاي رتى هللاا  لمناقبده لوردا 
محفوظدددا ال يددددل فادددولة جلولدددة اال أرصددداهاللل فبدددان 
تلو  الده كالشمس  ضحاها  القمدر الا تعهدالل ال ل ة 

 ل(1)«لال  اال  هو يمدها بالر رانيةفي ال
                                                 

 ل178األنوا  القد ية  - 178(  المواهب اليرمدية 1 
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»  هددذا يشددبه قددول الخمونددي فددي أيمددة أهددا البوددت 

إن أليمتنددا مقامددا دظيمددا  خعفددة تبوينيددة تخاددع لهددا 
 ل(1)«جميع ل ات هذا البون 

 
 ييددتخدمون بلددا  بددا ات ال لددو التددي يطددر ن 

» بهددا مشددايخه  كوهللاددفه  دبددد الخددالم ال جددد اني أندده 
ومحمديتدددده  اليددددبحانيوا ال ددددوث الصددددمداني  المحبدددد

 ل(2)«البلبية 
قوددددددددوع »  يصددددددددفون دبددددددددد س الدددددددددهلو  بصددددددددفة 

                                                 

 ل52(  الح ومة اال عمية ص 1 
(  الفووضددات الخالديددة  المناقددب الصدداربية تددأليف محمددد أ ددلد هللاددارب  ادة 2 

طبلدة الللميدة بمصدر دلى هامش كتابه نو  الهداية  اللرفدان  : الم 18ص 
 ل1311
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 ل(1)«الامان
 المقامددددات دنددددده  خميددددة  هددددي القلددددب  الددددر ي 

  الير  الخفي  االخفى:
  القلب(  هو تحت قدع ردع دليه اليععل

  الر ي( تحت قدمي  ودنا نوي   ودنا ابراهي ل
  الير( تحت قدع  ودنا مو ىل

 ي( تحت قدع  ودنا  ييىل  الخف
 االخفددى( تحددت قدددع  ددودنا محمددد دليدده الصددعة 

 ل(2) اليعع

                                                 

 ل88(  نو  الهداية  اللرفان في  ر الرابطة  التوجه  خت  الخواج ان 1 
كتدددداا اليددددبع األ ددددرا  فددددي مدددددا     84 -82(  نددددو  الهدايددددة  اللرفددددان ص 2 

تددأليف محمددد ملصددوع اللمددر  النقشددبند   : شددركة مرتبيدده  31األخيددا  ص 
 ل 1331ا تانبول  -مطبلة  ي 
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 مقام الكفر من أعلى مقامات العبادة

 
 هنددداك مقددداع  الحودددرة( مدددص أدلدددى المقامدددات دندددد 
النقشددبندية  لدديس بلددده اال مقدداع اليقددوصل  مقدداع الحوددرة 
هذا هو مقداع البفدر رود  يدرى المريدد اليدال  االشدياع 

ي  ر ددى اليددرهند  دددص نفيدده أندده  هللاددا الددى هددي س
مقاع الفناع باهلل ث  الى مقاع البقاع ثد  الدى مقداع الحودرة 

 فوجد س مع كا ل ة مص ل ات  جودهل 

 ييدددمي اليدددرهند  مقددداع الحودددرة بدددالبفر الحقيقدددي 
الذ  الا خر  منه در  الى مقاع أدلى منده  هدو مقداع 

 االيمان الحقيقي بلد البفر الحقيقيل
 هدددددذا المقددددداع  هدددددو الحودددددرة الببدددددرى مخصوهللادددددة 

 «لباالكابر
ييدتلوذ بداهلل   لهدذا كدان النبدي » أضا  قايع 
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مدددص البفدددر الحقيقدددي فيقدددول: اللهددد  أدطندددي يقوندددا لددديس 
بلده كفرل فبان ييدتلوذ مدص البفدر الحقيقدي الدذ  هدو 

 ل(1)«مقاع الحورة
 

فه ذا هللاا  دند القدوع مرتبدة شدريفة للبفدر داليدة 
 لللابد دنده  بلد رصول الفناع باهلللجدا تحصا 

                                                 

 ل334 انظر  339االماع الرأاني  (  م توأات1 
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 الرابطة بالشيخ أفضل من ذكر هللا!

 
 ؤية الشدي  تثمدر مدا » قال هللاارب نو  الهداية 

ي  قدد كاندت با هي أشد تأثورا مدص الدذكريثمره الذكري 
ترأيدددة النبدددي ألهللادددحابه كدددذل  فبدددانوا يشدددت لون برؤيدددة 
طللتددددده اليدددددلودة  ينتفلدددددون بهدددددا أكثدددددر ممدددددا ينتفلدددددون 

 ل(1)«لكا باال
 
 مدددددددص االدا مدددددددع المشددددددداي  تمدددددددري  أبددددددددانه   -

قدددال رادددرة شددديخنا: »  تددددلي ها( قدددال فدددي الرشدددحات 
كنددت أمددرخ الشددي  بهدداع الددديص دمددر كثوددرا  أدلبدده  مددا 
كدددان يقدددول ي فددديل  ال أندددا كندددت أتدددرك التمدددري ل  كدددان 

                                                 

 ل51(  نو  الهداية  اللرفان في  ر الرابطة  التوجه  خت  الخواج ان 1 
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الشي  يناع  له غطي ل  كان كثورا يقول لدي: تلدال يدا 
ت أمددرخ كتفدده  كنددت أنددال شددي   ادة  مددرخ كتفدديل فبندد

خفيه مص  جليه أريانا فشممت شوئا أطوب مدص  ايحدة 
 ل(1)«الخرقة التي كان يلف بها  جليه

 
 هددددد  يتوجهدددددون بالددددددداع الدددددي روددددد  أمددددداكص  -

مشددايخه   لددو مددص م ددان بلوددد  ييددتقبلون قبلددته ل فقددد 
لكددر هللاددارب الرشددحات أن  اردددا مددص مريددد  الشددي  

ب  جهدده نحددو قريددة قطددب الددديص روددد  كددان جايلددا فقلدد
شيخه  قال: شيع ر يا قطب الدديص رودد  ال تحرمندا 

 ل(2)«مص بركات  أهللاع  ال تنيانا

                                                 

 ل183(   شحات دوص الحياة 1 
 ل194(   شحات دوص الحياة 2 
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 بيوت المشايخ قبلة مقدسة

 
 قددد جللددوا التوجدده الددى قبلددة الشددي   اال ددتمداد  -

مدددص بددداطص همتددده أفادددا مدددص التدددااع أدمدددال الخودددر بدددا 
 ل(1)أفاا مص التااع الرجول الى س دا  جا

 
» أرددد مريددد  الشددي  محمددد بهدداع الددديص  قددال -

أمرني الشي  شداد  أردد أجدعع أهللادحاا الشدي  بهداع 
الدددديص أن ال يمدددّد أرددددنا  جلددده الدددى جهدددة ي دددون فوهدددا 
الشي  قدد  س  درهي فأتودت يومدا الدى قصدر اللا فدان 
 ميدد ص الشدددي  بهدداع الدددديص( لايا تددده فأ يددت الدددى ظدددا 

ني شددجرة فددي الطريددم  اضددطجلت فجدداع روددوان فلدددغ
                                                 

 ل210(   شحات دوص الحياة 1 
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 في  جلي مرتوص فقمت  قد تالمت الما شديدال
 
ثددد  اضدددطجلت فلددداد مدددرة ثالثدددة كدددذل ي فجليدددت  

أتفبر في  بب لل  مدة رتدى تدذكرت نصديحة الشدي  
شاد    جدت أني قدد مدددت  جلدي الدى ناريدة قصدر 
اللا فددداني فللمدددت أن للددد  تأديدددب لدددي دلدددى مدددا فدددر  

 ل(1)«مني

                                                 

 ل140(  الحدايم الو دية 1 
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 عبد هللا الدهلوي

 
يخه   ا ددمه دبددد س الدددهلو   كددان أرددد كبددا  مشددا

كمددا أن طلددب الحددعل فددر  دلددى المددؤمنوص » يقددول 
 ل(1)« كذل  ترك الحعل فر  دلى اللا فوص

أ  اي دامددة المددؤمنوص يقباددها ملدد  »  كددان يقددول 
المدددوت  أمدددا قدددبا أ  اي خاهللادددة الخاهللادددة فدددع دخدددا 

 ل(2)«للمعيبة فوها
 دددملت فدددي  دددر  الخطددداا االلهدددي ثدددعث »  قدددال 
مددرة  أنددا فددي المد  ددة  مددرتوص فددي الخانقدداهللل مددرات: 

 جددداعتني فاطمدددة الاهدددراع فقالدددت لدددي: إندددي قدددد بلثدددت 

                                                 

 ل 134ايم الو دية الحد 213ي األنوا  القد ية 241(  المواهب اليرمدية 1 
 ل213(  الحدايم الو دية في رقايم أجعع النقشبندية 2 
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 ل(1)«لايا ت 
 مرضددت امددرأة أرددد أهللاددحابه فددالتمس مددص راددرته 
أن يددددو س تلدددالى لهدددا بتخفيدددف مرضدددها فلددد  يفلدددال 

ال تبقدددى هدددذه المدددرأة أكثدددر مدددص » فدددال  دليددده فقدددال لددده 
 تلدددددالى توفودددددت يدددددوع خميدددددة دشدددددر يومدددددال فبقدددددد ة س

 ل (2)«الخامس دشر
 حبيب هللا جان جانان

 
 كدددددان الشدددددي  ربودددددب س جدددددان جاندددددان مدددددص أكدددددابر 
النقشددبنديوص  ابتدددأ يددرى  ددودنا ابددراهي  الخلوددا منددذ أن 
كان دمره تيع  نواتل  كان في هذا اليص كلما لكر 
أبددا ب ددر الصددديم يحاددر هللاددو ته  يددراه بلونددهل  نظددر 

                                                 

 ل215(  الحدايم الو دية في رقايم أجعع النقشبندية 1 
 ل216(  الحدايم الو دية في رقايم أجعع النقشبندية 2 
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 ل(1)هللاو ة شيخه بدل هللاو ته يوما في المررة فرأى
ال يلمدا  كدان ييدافر مدع أهللادحابه « متوكع» كان 

ب ور  اد  ال  ارلدة فبدانوا الدى نالدوا منداال تدأتوه  موايدد 
 هددددؤالع يتركددددون الطلدددداع ألن  (2)الطلدددداع مددددص ال وددددبل

ردعل الطلدداع دنددده  ردراعي الدد  يقددا أردد كبددا ه   هددو 
لددى كمددا أن طلددب الحددعل فددر  د»دبددد س الدددهلو  

« المدددؤمنوص كدددذل  تدددرك الحدددعل فدددر  دلدددى اللدددا فوص
 ل (3)

ان الصوفي الباما هو الذ  ال ينيب »  كان يقول
الخور لنفيه  يلل  أنه ميتلا ي  هذا هو الحدم ملندى 

 هددذا  ددر قددول الفندداع التدداع  رصددول الشددهود الصددحي  
                                                 

 ل202(  لحدايم الو دية في رقايم أجعع النقشبندية 1 
جدددامع كرامدددات األ ليدددداع  224ب اليرمد دددة المواهددد 204(  األندددوا  القد دددية 2 

 ل1/389
 ل 134الحدايم الو دية  213ي األنوا  القد ية 241(  المواهب اليرمدية 3 
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ل  قددد دددذ  اليددرهند  الحددع  (1)«أنددا الحددم»الحددع  
 في التفوه بهذا البفر ألن الي ر قد غلبهل

 روص توفي ربودب س جدان جاندان النقشدبند  ا تفدع 
 ل(2)نصف القررن الى اليماع   قع في الديص فتو 

 كان دبد س الخاني يخبر باالمو  قبدا  قودهدا  ال 
 ل(3)« ييال أتباده دص أرواله   إنما يخبره  دنها

                                                 

م توأدددات االمددداع الرأددداني  205األندددوا  القد دددية  227(  المواهدددب اليدددرمدية 1 
 ل107

الحددايم الو ديدة فدي  232-231المواهدب اليدرمدية  207(  األنوا  القد ية 2 
 ل206قايم النقشبندية ر

 ل223-1/222(  جامع كرامات األ لياع 3 
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 يد هللا أحرارعب

 

 ينقلون االمراض من شخص آلخر

 كددان للبوددد س أرددرا  مودداة دجوبددة فبددان دنددده قددوة 
 ل(1)« ينقا بها المر  مص شخص آلخر

 
 نددص الدددهلو  دلددى أن نقددا المددر  مددص كرامددات 

  (2)مشاي  هذه الطريقة
 يح دددي الخددداني أن الشدددي  دبودددد س اردددرا  مدددر  

                                                 

ل الحدددايم الو ديددة 177ي األنددوا  القد ددية 2/236(  جددامع كرامددات األ ليدداع 1 
 248-247 انظدر  شدحات ددوص الحيداة  9في رقدايم أجدعع النقشدبندية ص 

 ل262 كذل  انظر الرشحات 
 104(  شفاع الللوا ترجمة القول الجموا 2 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 __________________________ لنقشبنديةا الطريقة

 

185 

ت  بنفيدديل فقددال لدده فقدال لدده الشددي  قا دد : انددي قددد فدددي
دبودددد س: ال تفلدددا ه دددذا فدددان المتللقدددوص بددد  كثودددر ن 
 أنددددت  جددددا شدددداا ل فقددددال الشددددي  قا دددد : مددددا جئتدددد  
ميتشورا في هذا االمر با قر تده فدي نفيدي  هللادممت 

ل ففددددي الوددددوع   قددددد قبددددا س منددددي للدددد دليدددده  جئتدددد ي 
التالي انتقدا مدر  الشدي  دبودد س الدى الشدي  قا د ي 

دبود س مدص المدر  بدرعا تامدا فلد  يلدد  أرىع الشي  
 لل(1)«بحاجة الى طبوب

 
 يح ددي الخدداني أن تحمددا المشدداي  لألمددرا   نقلدده 

 ل(2)الى رخريص مص دادة اليادة أهللاحاا الطريقة
 

                                                 

 ل237-2/236جامع كرامات األ لياع  177األنوا  القد ية   (1 
 ل148(  الحدايم الو دية  2 
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 قدددال أرددددد أهللادددحاا المددددولى الجدددامي الددددذ  يصددددفه 
لمدددددا  دددددملت بمدددددر  »  (1)النقشدددددبنديون بدددددد    ي س(

يادته فرأيدت المدر  قدد موالنا الجامي رارت اليه ل 
قدداع مندده  توجدده الددي فتاددردت الددى س  قلددت يددا  ا 
لددديس لدددي طاقدددة لتحمدددا هدددذا المدددر  فانددددفع المدددر  
دنيل  هذا الجامي رار شخصا أثناع نادده االخودر 

 ل (2)« أداده الى الحياة بالرغ  مص خر   الر ي منه
 

 الشيخ محمد المعصوم

ييددت و  أمددا الشددي  محمددد الملصددوع فقددد كددان غوثددا 
به النا   يصفونه بحارةالقووع فقد  ق  أرد مريديه 

فا دددت ثت بحادددرة » ددددص فر ددده فدددي الصدددحراعي قدددال 
                                                 

 ل 10(  م توأات االماع الرأاني ص 1 
 ل124(   شحات دوص الحياة 2 
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 «لفحار بنفيه  أيقظني »  القووع
 

كذل  أشر  رخر مدص أتبادده دلدى ال در  فا دت اث 
بدده فحاددر فددي الحددال  أنقددذهل  كددان ي ودد  النددا  فددي 
 أقصى اال    هو جالس في م انهل فقد ا ت اث بده
 جددا فددي  ددفونة كانددت ت ددر  فمددد الشددي  يددده  انتشددا 
اليفونة  هو في بوته أماع أهللاحابه الذيص  أ ا فجدأة أن 

 ل (1)كمه هللاا ت مبللة بلد أن  أ ه يمدها في الهواع
 

« موالنددا دددا  » جدداع يومددا  ددوا دظددي  دلددى قريددة 
فخا  أهلها مص ال ر  ففادوا اليه فخر   جلس م دان 

: إن كددان لدد  قددوة فددارملنيل طعيددان المدداع  قددال للمدداع
                                                 

األندددوا  القد دددية  210المواهدددب اليدددرمدية  1/199(  جدددامع كرامدددات األ ليددداع1 
 ل195الحدايم الو دية  195
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 ل(1)«فتراجع اليوا
 

» ان هؤالع في الحقيقة انما يثبتون هللافات اال ليداع 
لوتللدددم بهددد  اللدددواع  قدددد دطلدددوا هللادددفات س « الحيدددنى

الحينى بالتأ يعت التي ييمونها تأ يعت أها الحمل 
 فحر  ا القلوا مص التللم باهلل  دلقوها باال لياعل 

 
  أندده كددان  ليددا منددذ الددوالدةل  يح ددون دددص هددذا الشددي

 أنددده لددد  ي دددص يأخدددذ ثدددد  أمددده فدددي  مادددانل  تبلددد  بدددد 
  التوروددد((  هددو ابددص ثددعث  ددنوات فقددال: أنددا اال   
أنا اليماع أنا كذا أنا: هذا الجدا  رتى هدذه االشدجا  
ردمل  كدان يقددول: اندي أ ى نفيدي نددو ا  دا يا فدي كددا 

                                                 

 125ألنوا  القد ية  107ة (  المواهب اليرمدي1 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 __________________________ لنقشبنديةا الطريقة

 

189 

سل  قددد ل ة مددص ل ات اللددال   اللددال  يتنددو  بددي كالشددم
خلله س بخللة  أ  هللافة( القوومية فصدا  ا يصدفونه 

 ل(1)بالقووع
قالوا:  لكر دنده  افاي يطلص في أبي ب ر  دمر 
ف اددب الشددي  محمددد الملصددوع غاددبا شددديدا  كددان 
بدوص يديدده بطددي : فأخددذ اليد وص  قددال لهددا: البحددي هددذا 
الخبود  ثدد  أمددّر اليدد وص دلددى البطددي  فمددات الرافاددي 

 ل(2)مص  قته

                                                 

األندددوا  القد ددددية  203-202المواهدددب اليدددرمدية  191(  الحددددايم الو ديدددة  1 
 ل 192

 ل195(  الحدايم الو دية في رقايم أجعع الطريقة النقشبندية ص 2 
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 مكالمات بين هللا وبين ولده

 
» كتددب  لددد الشددي  محمددد الملصددوع يقددول لوالددده 

اندددددددي تشدددددددرفت فدددددددي هدددددددذه االيددددددداع بالهامدددددددات غريبدددددددة 
فقوددا لددي: أنددت مددص أ ليددايي  أنددت   مخاطبددات دجوبددة

مدددص الدددذيص ال خدددو  دلدددوه   ال هددد  يحاندددوني   أيدددت 
يومددا أن  هللاددولي الددى جندداا قد دده تبددا ك  تلددالى بددع 

بصددو ت  المبا كددة قددد ظهددرت بوننددا   ا ددطة أردددل  الا
ظهدر تنددال   جددت نفيددي قدد اتحدددت بجنداب   فهنالدد  

 (1)«فأ جو التصديم دلى هدذاالحم  بحانه بع كيف 
 انتهىل
 

                                                 

 ل198(  الحدايم الو دية في رقايم أجعع الطريقة النقشبندية ص 1 
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 أهم رجاالتها المعاصرين

محمدددد نددداظ  قبرهللادددلي  قدددد تلقدددى مبدددادىع الطريقدددة 
دلددى ددددة  جددال أهمهدد  دبددد س فددايا الداغيددتاني ثدد  

 أنشأ   ايدا للطريقدة هنداك ثد  هللادا   را الى طرابلس 
ينتقددا بددوص ا ددطنبول  لندددنل  لدده أثددر  دديع جدددا فددي 
نشددددر الخرافددددة بددددوص الميددددلموص االنجلوددددا الجدددددد  أددددوص 
المهدداجريص الباكيددتان  الهنددود فددي لندددنل  مددص خرافاتدده 

لددد  ي دددص لددده ظدددا دلدددى اال    أنددده ندددو   أن النبدددي 
ها كمدددا تقتادددي دقوددددة الحقيقدددة المحمديدددة التدددي يلتقدددد

دامددة الصددوفية  قددد   ل   ددالة بالل ددة االنجلوايددة فددي 
هذا الموضولل  تتامص تاكوته  تاكية شيخه دبد س 

 .الداغيتاني
 هللاددية مرشددد »  قددد كتددب شدديخه هددذا   ددالة بلنددوان 

 د  فوهدا أنده تلقاهدا دلدى ليدان « الامان  غوث االناع
   جهدددا لددده تلمودددذه القبرهللادددلي  ترجمهدددا    دددول س 
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 اية  فوها يددي:باالنجلو
أن البددددافر الا قددددرأ الفاتحددددة ينددددال قيددددما مددددص اللنايددددة 

 (ل12االلهية  
 أن مص قرأ خواتي  البقرة  لو مرة  اردة يفدو  بمدا لد  

 (ل13يفا به االنبياع  ص 
 أن س لدددد  يفددددر  بددددوص مددددؤمص  منددددافم  كددددافر  ص 

 (ل14
 

 لهددذا رمددا االربدداش دليدده  دلددى تلموددذه القبرهللاددلي 
محيطددات »  رددذ  ا مددص كتابدده  لهما رددذ  ا مددص ضددع

 فيدده يدددو الددى تدرك الددتلل  « الررمدة رفددا  ال متناهيدة
 يدداد  أن اال ليدداع يتلقددون الحدددي   إن كددان ضدد يفاي 
 ددا الى قبول أ  رددي  ارترامدا  إجدعال لر دول س 

  أن أ امددر القطددب هددي لاتهددا أ امددر س تلددالىل أن 
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هند  للل  أن فدي  رمة س تشما البفا  كالر    ال
اال ليدددداع مددددص لدددده دوددددون مقد ددددة تحددددر  الشددددر   بددددوص 
النا  فبيبب هذه النظرة تحتر  شرا ة الشر  لفيجو  

 (1)له  النظر الى أ  م ان رتى النياعل
 

 منه  محمدد دثمدان  درا  الدديص النقشدبند  الملقدب 
بيدددلطان اال ليددداعل  جللدددوا لددده  دددلطانا دلدددى االنبيدددداع 

  الصحابةل
د  طدددادص فدددي اليدددص ال ي ددداد يدددتبل ل  هددو  جدددا كدددر 

يتلقون الملرفة دنه باالتصال الر ردي  أمجدرد النظدر 
بطريقة أشلة اللوا ل ينشر هو  أتبادده ردر   اليدحر 

 . الخرافة
                                                 

ص  48 كدذل  ددددد  53-52ص  33(  مجلدة مندا  الهدددى الحبشدية  ددددد 1 
 ل22-24
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 ومن كرامات مشايخ الطريقة

 
 ا  قبدددددر النبدددددي » ر دددددي أن محمدددددد أمدددددوص البدددددرد  

 فجددأة  فددع س الحجدداا بوندده  أددوص هللاددارب  يددونس 
ره جاليا  االنبياع جلو ا رولدهل  هد  ينتظدر ن القبر فر 

 (1)«مجيع  ود البشر محمد بص دبد س
 

 لهم الثواب والعقاب

 
 أهدددديت لبهددداع الدددديص نقشدددبد  دددم ة مطبوخدددة  كدددان 
دنددده شدداا  اهددد دابددد فقددال للشدداا: أفطددر فلدد  يقبددا 
الشاا فقال له: أفطدر  أندا أهبد  هللادوع يدوع مدص شدهر 

                                                 

 ل8(  تنوير القلوا في ملاملة دعع ال ووا 1 
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ر  أنددا أهبدد  هللاددياع أيدداع  مادداني فددأبى فقددال لدده: أفطدد
شهر  ماانل فأبى فقال بهاع للندا : دددوه فانده مدص 
المبلديصل فنظرًا النهماكه في أ امر أها س ابدتعه س 
باالنهمدداك فددي الدددنيا  االدددرا  دمددا فيدده مددص  ددلادة 

انتهددددىل  هددددذه القصددددة مقتبيددددة مددددص الر ددددالة « ال بددددادة
 ل(1)القشورية

 
 

 
 

                                                 

 ل151 انظر الر الة القشورية  136( الحدايم الو دية ص 1 
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 شبندية والصوفيةالنهـج الباطني عند النق

 

  د  دثمان  را  الديص النقشبند  أن للقررن ظهرا 
 أطنددددا  ظهددددر ظهددددر  أطددددص بطددددص  ه ددددذا الددددى مددددا ال 

 لقددددددد خلقنددددددا  ل  فيددددددر قولدددددده تلددددددالى(1)يللمدددددده اال س
أ  أ جددددددنا كدددددا فدددددرد مدددددص أفدددددراد االنيدددددان  االنيدددددان

البدداطني  هددو مجرداتدده الخميددة: القلددب  الددر ي  اليددر 
 ل(2)« الخفي  األخفى

إّنا أدطوناك  قال بهاع الديص نقشبند في قوله تلالى
                                                 

يدددو ل مجاندددا ددددص   ي » طبلدددة؟  كتدددب دلوهدددا  5(  تفيدددور  دددو ة التدددوص ص 1 
 «لابراهي   محا ص  نا يمان فوالدكا 

دايم الو ديددددة فددددي أجددددعع الطريقددددة النقشددددبندية الحدددد 26(  تفيددددور  ددددو ة التددددوص 2 
 ل171
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 ل(1)«أ  أدطوناك شهود األردية في البثرةالبوثر
 

أ  با ددد   بيددد  س فيدددر دبدددد الدددر ا  النقشدددبند  
 ل(2)االنيان الباما

 البمدددال االنيددداني دندددده  مدددررة للبمدددال المحمدددد ل 
 البمددددال المحمددددد  مددددررة للبمددددال االلهدددديل  ال يتجلددددى 
الحددم اال مددص خلددف رجدداا البمددال المحمددد  ال هددو 

 ل (3)الوا طة اللظمى التي ال كمال اال بها

                                                 

 174 شددحات ددوص الحيدداة  162األنددوا  القد دية  162(  المواهدب اليدرمدية 1 
 ل186 

 ل121(   شحات دوص الحياة 2 
 ريب الترقي  الخطأ(ل 34  26(  نو  الهداية  اللرفان 3 
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كددا يددوع هددو  فيددر مشدداي  النقشددبندية قولدده تلددالى 

بملندددى أن اللبدددد بلدددد الفنددداع يبقدددى فدددي س  فدددي شدددأن
فيصور مظهر تجليات أ ماع األفلال  يجدد فدي نفيده 

 ل(1)كا ا  رثا  األ ماع البونية  يحصا له ر  مص 
فمنه  ظال  لنفيه  منه   فير البرد  قوله تلالى 

الظدال  لنفيده  مقتصد  منه   ابم بالخورات بدبلن س
أ  مدددص مندددع نفيددده ددددص اللدددذات  مدددا أدطاهدددا مرادهدددا 
فصدددا  ميدددتلدا لقبدددول الفددديا االلهدددي  رونئدددذ ي دددون 
مقددددما دلدددى المقتصدددد  دلدددى اليدددابم بدددالخوراتل  هدددذا 

دمددا الوهددودل  قددد هللاددري الحدداف  تحريددف للقددررن  هددو 
                                                 

 ل162(  المواهب اليرمدية 1 
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ابص رجر بأن تحريف ملاني النصوص موجدود ب ثدرة 
 ل(1)دند الوهود

أ  يصدلد  اليه يصلد البل  الطوب  فير ا اآلية 
مص القلوا أندوا  الدذكر  أندوا  نا لدة مدص اللدرش دلدى 
قلبدد ي فددالا فنددي  جددودك الجيددماني دددص شددهودها مددص 

 ل(2)«هالنو  الى النو  فتصلد من   تنال من

قددددال « أمددد  األلى دددددص الطريدددم »  قدددول النبددددي 
األلى ملندددددددداه ألى الددددددددنفس » بهدددددددداع الددددددددديص نقشددددددددبند 

 ل(3)« الطريم طريم الحم

                                                 

 ل13/524(  فت  البا   1 
 ل81و  الهداية  اللرفان في  ر الرابطة  التوجه  خت  الخواج ان (  ن2 
 ل131(  الحدايم الو دية ص 3 
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أ  الا نيدوت   الكدر  أد  الا نيدوت قوله تلدالى 
 ل(1)غوره  رما اآلية دلى ملنى الفناع في س

المددراد مدص  الملدد (  لمددص الملد  الودوع قولده تلدالى 
ال  رددددوص يتجلددددى س  ددددبحانه للقلددددب بقهددددر قلددددب اليدددد

 األرديددة ال يتددرك فيدده شددوئا غوددره فولقددي اليدده هللادددى 
فددالا لدد  يددر فددي تلدد  المملبددة غوددره  لمددص الملدد  الوددوع

 ر الوارد القها يجوب تلالى بنفيه بالار  ة بقوله 
 ييددددمع هللادددددى   ددددبحاني مددددا أدظدددد  شددددأني(    أنددددا 

 ل(2)الحم(    ها في الدا يص غور (

                                                 

لمحمدد بدص  53(  البهجة الينية فدي رداا الطريقدة الخالديدة اللليدة النقشدبندية 1 
 دبد س الخاني  : م تبة الحقيقة بتركيال

 ل186(   شحات دوص الحياة 2 
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  ريدة لهد  اللودا نيدل  منده النهدا  في قوله تلدالى 
 ل(1)قالوا: النها  هو نو  الوجود  اللوا ظلمة اللدع

أ  اخلع ربد   فاخلع نللي  قالوا في قوله تلالى 
 ل(2)مص الدنيا  اآلخرة

 إن أ ل موجدود»  قالوا في تفيور  و ة االخدعص 
 أ جددددده س بددددع  ا ددددطة هددددو التلددددوص األ ل  لمددددا كددددان
ظهو ه مص المبدأ الفيا  بمدا يشدبه الدوالدة قدال تلدالى 
 لدددد  يلددددد( نفيددددا لشددددبه الددددوالدةل  لمددددا ظهددددر تلددددالى فددددي 
المظدددداهر االلهيددددة بحيددددب الددددذات  األ ددددماع  األفلددددال 

                                                 

 ل126(   شحات دوص الحياة 1 
لمحمدد بدص  33(  البهجة الينية فدي رداا الطريقدة الخالديدة اللليدة النقشدبندية 2 

 دبد س الخاني  : م تبة الحقيقة بتركيال
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 كدددان هدددذا الظهدددو  يشدددبه المولوديدددة قدددال تلدددالى   لددد  
 يولد( نفيا لشبه المولوديةل 

 
ميددع  لمددا جلددا الحددم هددذا النددول االنيدداني مظهددر ج

أ ددددددمايه أن س خلدددددددم ردع دلددددددى هللادددددددو ته أ  هللادددددددو ة 
الددررمص: فبددان مددررة لاتدده األقددد  الددذ : هددو س أرددد 
س الصدددمد هللادددفته  كدددان هدددذا التدددوه  كفدددري نفدددى هدددذه 

 ل (1)«المشابهة  قال   ل  ي ص له كفوا أرد(
 

 يهب لمدص يشداع اناثدا قالوا دص ملنى قوله تلالى 

                                                 

 ل171(  الحدايم الو دية في أجعع الطريم النقشبندية 1 
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 لمددص يشدداع الددذكو   يهددبأ  ال بددادات  الملددامعت 
 يجلددددا مددددص يشدددداع أ  األردددوال  الللددددوع  المقامدددداتل 

 ل(1)«أ  بع دل   ال دما دقيما

                                                 

(  جامع األهللاول في األ لياع  أنواده   أ هللاافه   أهللاول كا طريم  مهمات 1 
 ل1328طبع بالمطبلة الجمالية بمصر  نة  141ص  المريد  شر   الشي 
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 تعــاليــم هنـدوسيــة
 

 يح دددددددي هللادددددددارب الرشدددددددحات قصدددددددة أردددددددد كبدددددددا  
 كددددددان الشددددددي  ال يأكددددددا الطلدددددداع » النقشددددددبندية قددددددال 

الحاهللادددددا مدددددص الحوواندددددات  يمتندددددع دنددددده  يقدددددول: أندددددا 
لون اليدد وص دلددى رلددم أتلجددب مددص النددا  كيددف يادد

مددا لدده دونددان ينظددر بهمددا الددوه   يقتلوندده ثدد  يطبخددون 
 لحمه  يأكلون؟

 
 يفهددد  مدددص كدددعع الشدددي  » قدددال هللادددارب الرشدددحات 

هذا أنه في لل  الوقت كان متحققا بمقداع األبددال فدان 
تلددددد  الخصدددددلة مخصوهللادددددة بمقددددداع األبددددددال فدددددانه  ال 
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ن لحمه يقتلون شوئا مص الحووانات  ال يؤل نه  ال يأكلو 
ل لبة شهود  ريان الحياة الحقيقية فدي األشدياع دلدوه  

 ل(1)«في هذا المقاع
 يح ددي هللاددارب الرشددحات نفيدده دددص أرددد شددووخه 

 أنه كان يصلي قايما دلى  جا  اردة فق ل
  بدداد »  هددذه مددص تلددالي  الهنددودل فقددد قددال ال االددي 

الهنود يلالجون البيا دص ال بدادة بالقيداع طدول اللودا 
 ل(2)« اردةدلى  جا 

 

 

                                                 

 ل153(   شحات دوص الحياة 1 
 ل3/62(  ارياع دلوع الديص 2 
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 تعظيمهم للحسين بن منصور الحالج

 

هو الحيوص بص منصو  الحدع  كدان مدص أهللادحاا 
أ ياد الصوفية كد " الجنود "   "الشبلي" غودر أنده كدان 
أكثددددر الصددددوفية جددددرأة دلددددى اظهددددا  اللقودددددة الباطنيددددة  
االتحاديدددة للفبدددر الصدددوفي  لددد  ي تمهدددا دلدددى نحدددو مدددا 

 كان يوهللاي به أيمة التصو ل 
 
كدنت أنا  الحيدددوص بدص منصدو  شدوئا »قول الشبلي ي

 ادتبدر ا أن خطدأه  كدان «  اردا اال انه أظهر  كتمت
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 ل(1)في إظها  ما كان يجب دليه كتمانهل
 

 قد أظهر الحع  مدص كلمدات البفدر   رددة الوجدود 
مددا اضددطر كثوددريص مددص الفقهدداع   رتددى الصددوفية الددى 

ادي نفيدده الفتددوى بوجددوا قتلدده كالجنوددد رتددى ان الرفدد
لدو كنددت فدي  مدص الحددع  » أيدد مدص أفتدى بقتلدده قدايع 
 لو كان دلى الحم لما « » ألفتوت مع مص أفتوا بقتله

ل مددع (2)«قددال  أنددا الحددملل مددا أ اه  جددع   اهللاددع أبدددا
 ل(3)أن اليرهند  يلذ ه لقوله هذا بأن الي ر قد غلبه

                                                 

ل الررمدة الهابطدة فدي لكدر  104( كتاا " الحدع  " لطده دبدد البداقي  در   1 
 ل94ا   الذات  تحقوم الرابطة 

 ل  12 واد اللونوص  47   10الملا   المحمدية  16(  ر   الرفادي 2 
 ل107(  م توأات االماع الرأاني اليرهند  3 
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 يدددر   القشدددور  أن الحدددع  كدددان مصددداربا للمدددر  
لم ددي  أردددد  دددادة االتصددو (  كدددان مدددرة بددص دثمدددان ا

ي تددددب شددددوئا فيددددأله دمددددر  دندددده فقددددال: أكتددددب شددددوئا 
اللهدد  » أدددا   بدده  القددررنل فهجددره  ددددا دليدده قددايع 

 مددص ثدد  قددالوا: إن  قتددا الحددع  «ل اقطددع يديدده   جليدده
بطريقدددة الصدددلب  تقطيدددع األيدددد   األ جدددا انمدددا كدددان 

 ل (1)ا تجابة مص س لددوة هذا الرجا
 

للددددد  فدددددان الصدددددوفية يلمحدددددون تدددددا ة بدددددواليه   مدددددع 

                                                 

/  14 ور أدعع الندبعع  66 انظر تريا  المحبوص  151(  الر الة القشورية 1 
 ل316
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 تلظيمه  للحع   تا ة يصررون بذل ل  لبدص بدالرغ  
مددص للدد  كددان القشددور   ال االددي  غورهمددا ييتشددهد ن 
ب عمددددده فدددددي اثبدددددات دقايدددددد أهدددددا اليدددددنة ممدددددا جلدددددا 
الشددددددددلراني يؤكددددددددد أن القشددددددددور  انمددددددددا افتددددددددت  كتابدددددددده 
باال تشددهاد ب ددعع الحددع  ألجددا اريددان الظددص  بددهل 

اردددتق بددده ال االدددي فدددي اثبدددات أفادددا مراتدددب التورودددد   
 رددددددة الوجدددددود  الفنددددداع »دندددددد الصدددددوفية  هدددددي مرتبدددددة 

 «ل باهلل
 

   ى الشلراني دص شيخه أبي ال با  المر ي أنه 
 كان ي ره مص الفقهاع خصلتوص: 
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 د قوله  ب فر الحع  ل 1
 ل (1)د قوله  بموت الخار 2
 

دة الوجدود لقد كان الرجا مص أدظ  المصرروص بورد
 الفنددداع فدددي لات س رتدددى أثدددر دنددده اددددداع الرأوأيدددةي 

أندددا »  ضدددبطوا دليددده كلمدددات قمدددة فدددي البفدددر كقولددده 
مددددا فددددي »  «  ددددبحاني مددددا أدظدددد  شددددأني»  « الحددددم

 «لالجبة اال س

                                                 

لطددايف المددنص  األخددع   108/  1طبقددات الشددلراني  6(  الر ددالة القشددورية 1 
 ل 247/  4ارياع دلوع الديص  479
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  قوله:
 

تمدددددددا  الخمدددددددرة فدددددددي  ماجت   ر  في   ري كما
 الماع الاالل

فدالا أندت أنددا فدي كددا   فالا مي  شيع ميني
 (1)ل را

 
الدددذ  ا تحيدددنه الد  دددر  هللادددارب الررمدددة  (2) قولددده 

 الهابطة :
                                                 

 ل8/115ب داد  تا ي  11/134(  البداية  النهاية 1 
ل الررمددة 8/129تددا ي  ب ددداد  134الطوا ددوص للحددع   16(  أخبدا  الحددع  2 

 بهامش الم توأاتل 112الهابطة في لكر ا   الذات  تحقوم الرابطة ص 
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نحدددددص   ردددددان رللندددددا  أنا مص أهوى  مص أهوى أنا

 بدنا
  الا أبصرته أبصرتنا  فالا أبصرتني أبصرته
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 قد ا تحينت أمهدات كتدب النقشدبندية مدص الحدع  
هذا البوت مص الشلر الذ  كدان بهداع الدديص يتمثدا بده 

« قدددد  س  دددره»  الحدددع  قدددال  كدددان كلمدددا لكدددر ا ددد
  هذا البوت هو:

 
لدددد   دندددد  كفدددرت بدددديص س  البفدددر  اجدددب      

(1)الميلموص قبي 
 

 
فدأ  ا ددعع يرجددى  يقبددا ممددص ييتحيددص هددذا البوددت 

                                                 

 ارددتق ببوتدده مددرة ثانيددة ص  134الحدددايم الو ديددة  134األنددوا  القد ددية   (1 
 ل282 ارتق به اليرهند  ص  213
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  يتمثا به؟ك
فيا مص تتبلمون دص ابدص تيميدة  ابدص القدي   غورهمدا 
مص دلماع األمة تبرأ ا مص مدي أيمة البفر  ا تحيان 

 ع البفر الذ  تناقلتموه قبا أن تنقاوا اآلخريصلكع
 

 كدددان يلتبدددر فرددددون  ليدددا  الشددديطان مؤمندددال فيقدددول 
 مددا كددان فددي أهددا اليددماع مورددد » مثنيددا دلددى أخويدده 

مثدددددا ابلددددديسي فصددددداربي  أ دددددتال  ابلددددديس  فرددددددوني 
ابليس هدد بالنا   ما  جع دص ددواهي  فرددون أغدر  

ر بالوا ددددطة فددددي الددددي   مددددا  جددددع دددددص ددددددواهي  لدددد  يقدددد
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 ل(1)«البته
 

»  قددد ضددب  الجنددود   ددالة الددى شددخص  الا فوهددا 
فقددددالوا لدددده: كنددددت  «ل مددددص الددددررمص الددددرري  الددددى فددددعن

تددي النبوة فأهللابحت تدددي األلوهيدة؟ قدال: ال  لبدص 
هذا دوص الجمع دندناي ها الباتب اال س تلالى  الود 

 ل(2)«فيه رلة
 

قددال   كتددب   ددالة أخددرى الددى أرددد خددواص أهللاددحابه
 ددتر س دندد  ظدداهر الشددريلة  كشددف لدد  » لدده فوهددا 

                                                 

 ل52-51  42للحع  (  الطوا وص 1 
 ل11/138البداية  النهاية  172-171(  تلبيس ابليس 2 
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رقيقددة البفددري فددبن ظدداهر الشددريلة كفددر خفددي  رقيقددة 
 ل(1)«البفر ملرفة جلية

بام دداني أن أن »  كددان يددته   بددالقررن  يقددول دندده 
 ل(2)«أؤلف مثله

 
 كان قد أفتى بأن االنيان الا أ اد الحق  ل  يتم ص 

ا  يطوبهددا  يطددو  فليلمدد الددى غرفددة مددص بوتده فيطهرهدد
قال ابص كثور ملقبا دلى « بها في ون كمص رق البوت

فتددوى الحددع :  كددان يقددول ألتباددده: مددص هللادداع ثعثددة 

                                                 

 ل35(  أخبا  الحع  1 
 المنددتظ  البددص الجددو    151 الر ددالة القشددورية  171(  أنظددر تلبدديس ابلدديس 2 

 ل8/121 تا ي  ب داد  6/162
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أيدداع ال يفطددر اال فددي الوددوع الرابددع دلددى   قددات أجددداأه 
 ل(1)«لل  دص هللاوع  ماان

 مهما را لوا التنصا منه  التظاهر بمخالفته فدانه  
ن بنقدددددا كعمددددده فدددددي الحقيقدددددة مفتوندددددون فيددددده  يهتمدددددو 

 اشا اته في التورودد  أ   رددة الوجدود( كمدا فلدا أبدو 
رامد ال االي في اال تشهاد ب دعع الحدع  ددص الفنداع 

 ل(2)في التورود
بددا يدددافلون دندده  يصددفونه بددأدلى مقامددات الواليددة 

لمدا  ضدع » رتى  دد  محمدد ملصدوع النقشدبند  أنده 

                                                 

البدايدة  النهايدة  371تلبديس ابلديس  17-1/16(  الطبقدات الببدرى للشدلراني 1 
 ل11/140

 ل4/247(  ارياع دلوع الديص 2 
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الحدددع  فدددي اليدددجص كدددان يصدددلي فدددي اللولدددة الوارددددة 
خميددددددماية  كلددددددة نافلددددددة  كددددددان ال يأكددددددا مددددددص أيددددددد  

 ل(1)الظالموص
لدددو كدددان أردددد دلدددى »  قدددال الشدددي  دلدددي الراموتندددي 

 جدده األ   مدددص أ الد الشدددي  دبدددد القددداد  ال جدددد اني 
 ل(2)« موجودا لما هللالب الحع 

 كددددان الشددددي  ربوددددب س جددددان جانددددان يلتددددذ  دددددص 
 هدذا  در قدول الحيدوص بدص » شطحات الحع   يقول 

   رمدده س  انددا الحددم( فاندده  إن كددان ملدددذ  ا منصددو 
فددي للدد  نظددرا ل لبددة اليدد ر دليدده اال أندده كددان مخطئددا 

                                                 

 ل 47لمحمد ملصوع ص  31(  كتاا اليبع األ را  في مدا   األخيا  1 
 ل121األنوا  القد ية  99(  المواهب اليرمدية 2 
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 ل(1)في تل  الرؤية
 ه دددذا فالنقشدددبنديون متفقدددون دلدددى ا تحيدددان هدددذه 
ال بددا ة ألنهددا توافددم أدظدد  غايددة الطريقددة  هددي: الفندداع 
فدددددي لات س  تحقودددددم الورددددددة بدددددوص اللابدددددد  الملبدددددود 

  اللبد  أال فيصور الرا
 

لقدددددد أ اد الحدددددع  بهدددددذه »  يقدددددول مدددددواله  الجدددددامي 
ال بددددا ة رقيقددددة نفيدددده  رودددد  قددددال فردددددون: أنددددا  أ دددد  

                                                 

 انظددر إقددرا ه   180  204(  الحدددايم الو ديددة فددي رقددايم أجددعع النقشددبندية 1 
المواهب  186  133ص الحياة لهذه اللفظة  كثرة ا تخدامه  لها   شحات دو

 81البهجدة اليدنية  205 األنوا  القد دية  227- 226 162 90اليرمدية 
 ل53أخبا  الحع   31اليبع األ را  في مدا   األخيا  
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كل فه ذا دايما: كتدبه  (1)«األدلى: أ اد به هللاو ة نفيه
 مملوعة باشا ات  تصريحات  ردة الوجودل

 
 جدددداع فددددي كتدددداا االيمددددان  اال ددددعع للشددددي  خالددددد 

فصددددددددددع بلنددددددددددوان  (92الب ددددددددددداد  النقشددددددددددبند   ص 
يظهدددر أن ملتددداع الطبدددع ألحقددده بددده  فيددده « اليدددلفوون »

كمدا تتبدع » يذكر تبديع ابدص تيميدة لدبلا األيمدة قدال 
ابدددص درأدددي  ابدددص الفدددا    ابدددص  دددبلوص  تتبدددع أيادددا 
الحدددع   ال  ال يتتبدددع األكدددابر رتدددى تمددداأل دليددده أهدددا 

 ل(2)«دصره ففيقوه  أددوه با كفره بلا منه 
                                                 

 ل143(   شحات دوص الحياة 1 
  92(  كتاا االيمان  اال عع لخالد الب داد  النقشبند  ص 2 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 __________________________ لنقشبنديةا الطريقة

 

223 

  طلددص ابددص تيميددة فددي الحددع  فالنقشددبنديون يددادجه
 ابددددص درأددددي  ابددددص الفددددا   الددددذ  كددددان يت ددددال بدددداهلل 

 بأبيات الشلر  ي نيه باألنثىل
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 موقفهم من قول أبي يزيد: سبحاني

 

»  كدددددذل  ا تحيدددددص النقشدددددبنديون قدددددول أبدددددي يايدددددد 
 ل(1)« بحاني ما أدظ  شأني

 ل  ينبدر ا هدذا القدول أ  ييدتنبر هي بدا أثبتدوه دلدى 
يحصددا لليددال  الددى س الفدداني بددهل  قددد  أندده نهايددة مددا

أن هدذا القدول  -خوفا مص اليو  أ  اليديف  - دموا 
خطأ   ه  يحصا لللبد دند بلوغه قمة الوهللادول الدى 
سل  اال دددعع ال يلدددر   بدددادة تنتهدددي بصددداربها الدددى 

                                                 

األندددددددددددوا  القد دددددددددددية  227- 226 162 90  48(  المواهدددددددددددب اليدددددددددددرمدية 1 
الحددددايم الو ديدددة فدددي رقدددايم أجدددعع النقشدددبندية  344تلبددديس ابلددديس  99 97

البهجة  205األنوا  القد ية  186  133 شحات دوص الحياة  180  204
 ل31اليبع األ را  في مدا   األخيا   81الينية 
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 التلف  بالبفر  ادداع األلوهيةل
 

 لكددرت كتددبه  أندده هللاددلى بالنددا  الفجددر ثدد  التفدددت 
قال: إني أنا س ال اله اال أنا فادبد نيل فتركده الوه  ف

 ل(1)«النا   قالوا: مجنوني مي وص
 جدداع الددى بوتدده  جددا فددد  بابدده فقددال أبددو يايددد: مددص 
تطلب؟ فقال الطا  : أ يد أبا يايدل فقال له أبدو يايدد: 

 ل(2)«ليس في البوت غور س
 

                                                 

 ل345تلبيس ابليس  102األنوا  القد ية  57(  المواهب اليرمدية 1 
 ل341تلبيس ابليس  47(  المواهب اليرمدية 2 
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 ر ى اليرهند  الفدا  قي شدي  النقشدبنديوص أن أبدا 
 ددددددذ ه « لدددددوايي أ فدددددع مدددددص لدددددواع محمدددددد» قدددددال  يايدددددد

اليرهند  ألنها مقولة  د رية قالهدا أبدو يايدد فدي رالدة 
 ل(1)  ره باهلل

إن ر دلدي نلمدا منهدا أندي »  ر وا أيادا أنده قدال 
ل (2)« ضوت أن أرر  بالندا  بددل الخلدم شدفقة دلدوه 

النددا  يفددر ن مددص الحيدداا  أنددا أتمندداه لللدده »  قولدده 
  فددددأقول: لبيدددد ل فيفلددددا بددددي مددددا يقددددول لددددي يددددا دبددددد

 ل(3)«يشاع

                                                 

 ل101(  م توأات اليرهند  الميماة بالم توأات الشريفة ص 1 
 ل341تلبيس ابليس  103(  األنوا  القد ية 2 
 ل100(  األنوا  القد ية 3 
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 هذا مبددأ الفدداع  البفدا ة  قبدول التلدذيب نيابدة ددص 
الخلددددددم مقتددددددبس مددددددص دقودددددددة النصددددددا ى نجددددددده دنددددددد 
النقشبندية ير  نه دص أبي يايددل  نجدده دندد الرفا يدة 
الددذيص نيددبوا الددى شدديخه  الرفددادي أندده قبددا أن يلددذا 

 كفا ة دص خطايا الخلمل 
 

ييول الذ  هللالب  مات ألجلنا » ول: فالنصا ى تق
 هددو اآلن يتددردى فددي جهددن  ليخلصددنا  ياددحي بنفيدده 

ييدددددول الددددددذ  تددددددأل  » ل  قدددددال فلوددددددبس (1)«مدددددص أجلنددددددا

                                                 

 ل13: 3(    الة بولس الى أها غعطية 1 
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 «للخعهللانا  هب  الى الجحي 
 

 قد بلغ الاهدد بدأبي يايدد أن هللادا   اهددا فدي اآلخدرة 
  في الجنةي فهو ال يريدها لبنه يريد س فق ل

ص يديددده مواقددددف فددددي كلهددددا أ قفنددددي الحددددم بددددو» قدددال 
يلددددر  دلددددي المملبددددة فددددأقول: ال أ يدددددهاي فقددددال س: 

ل  هللادددري (1)«فمدددالا تريدددد؟ فقلدددت لددده: أ يدددد أن ال أ يدددد
اليدددرهند  بدددأن  فدددع االثنونيدددة بدددوص الخدددالم  المخلدددو  
مطلدددوا فدددي مقددداع الواليدددةي ثددد  اردددتق بقدددول أبدددي يايدددد 

 ل(2)هذا
                                                 

 ل102 - 101األنوا  القد ية  55(  المواهب اليرمدية 1 
 ل364(  م توأات االماع الرأاني 2 
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ى سي  رتدددى ال بدددادة ال يريددددها  ال يراهدددا مقرأدددة الددد

 قفددددت مددددع »  لهددددذا   ى النقشددددبنديون دندددده أندددده قددددال 
اللابديص فل  أ  لي مله  قدماي فوقفت مع المجاهدديص 
فل  أ  لي مله  قدماي   قفت مع المصلوص فل  أ  لي 
ملهد  قددماي فقلدت: يددا  ا كيدف الطريدم اليد ؟ فقددال: 

 ل(1)«أترك نفي   تلال
 

دددص سي  انمددا ال بددادة مشدد لة ينشدد ا بهددا اللابددد ن 
هذا ما ا تحيص لكره النقشبنديون بصر  النظدر ددص 

                                                 

 ل98األنوا  القد ية  469(  تنوير القلوا 1 
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 مدى ثبوت لل  دص أبي يايدل
إطلددددع س دلددددى قلددددوا » فقددددد    ا دندددده أندددده قددددال 

أ ليايدده فددرأى مددنه  مددص لدد  ي ددص يصددل  لحمددا الملرفددة 
 إن فددي الطادددات » أضددا  « هللاددرفا: فشدد له بال بددادة

 ل (1)«مص اآلفات ما يحتا  الى أن تطلبوا الملاهللاي

                                                 

 كدددددذل  أنظدددددر المواهددددددب  104األندددددوا  القد ددددددية  61(  المواهدددددب اليدددددرمدية 1 
 ل50اليرمدية 
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 يين البن عربي تعظيم النقشبند

 

يصفون  بالشين األكبنر ويقولنو  انند  كنر اسنم  

غننوث المحققنني  »ويصننفون  بنن  «  نندس   سننر » 

مع ااترام   بلن  كا  يقنول: لننا « و ط  الموحدي 

نتا  األنبياء والمرسلي 
(1)

. 

وال ي ال النقشبنديو  يصفون  بننات  األوليناء
(2)

  

لنع   بعند ابن  اربنع النا ينو  يعنع لنن  ال يوجند و

 القيامة.

 

 أددددالرغ  مددددص ادتددددرا  اليددددرهند  الفددددا  قي مجدددددد 
                                                 

 انظددددر الم توأددددات ص  51(  البهجددددة اليددددنية فددددي رداا الطريقددددة النقشددددبندية 1 
 ل193

 ل162(  المواهب اليرمدية 2 
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الطريقدددددة النقشدددددبندية أن ابدددددص درأدددددي أ ل مدددددص هللادددددري 
بوردددة الوجددود  أن  با اتدده مشددلرة باالتحدداد  اندده بددوا 

 ميايا  ردة الوجود  فصلهال
 

 أنه  دد  أن خدات  األنبيداع يأخدذ دلومده مدص مشد اة 
 انتهىل (1)« يلني بخات  األ لياع نفيه خات  األ لياع

 يصري بأن أكثر كشوفات ابص درأي مخالفة لللوع 
أهددددا اليددددنة بلودددددة دددددص الصددددواا  ال يتبلهددددا اال كددددا 

 ل(2)«مريا القلب
 

                                                 

 ل287(  م توأات االماع الرأاني 1 
 ل277(  م توأات االماع الرأاني اليرهند  2 
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فقددد ا تحيددص اليددرهند  الفددا  قي قددول ابددص درأددي 
وتعج  أن الجمع المحمد  أجمع مص الجمع االلهيل 

ع بنننل   ات   السنننرنندل مننن  ااتقننناد ابننن  اربننن

مج ولة مطلقة ومع  لك مان  ي بت االحاطة والقر  

والمعية ال اتية.
 ل(1)

 
 تحددددددث اليدددددرهند  ددددددص الرضدددددا بدددددالخور  الرضدددددا 

االيمدددددان مرضدددددي اال ددددد  » بالشدددددر ثددددد  ادتدددددر  بدددددأن 
 الهاد (  البفدر مرضدي اال د   المادا( مخالفدة لمدا 
دليدده أهددا الحددم  فيدده موددا الددى االيجدداا لبوندده منشددأ 

ل  ادتبدددر أن قولددده بترتودددب خعفدددة الخلفددداع (2)«ضددداللر 
                                                 

 ل 193 انظر كذل  هللافحة  42(  م توأات االماع الرأاني ص 1 
 ل267(  الم توأات الرأانية 2 
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الراشدددددديص بحيدددددب مددددددة أدمدددددا ه ي  ادتبدددددر للددددد  مدددددص 
 ل(1)شطحاته
 

ونقننل صنناح  الرحمننة ال ابطننة انن  ابنن  اربننع 

ا    لنن  لسننا  يننتكل  بنن  ول   يسننمع ب ننا »  ولنن  

ول  ابننند القنننادر الجياننننع  نننال: رلينننت ربنننع بعننني  

«رلسع بصورا
(2)

. 

 

  انن  كتنا  القتوحنات المكيننة ومنع ااتن ار ك ينري

البن  اربننع بلنن  مدسننوس الين  اال لن نن  ال ي الننو  

يصننرحو  بااجنناب   بالكتننا  وشنن ف   بقراءتنن  مقنند 

 ننال ابنند المجينند النننانع انن  جنند  محمنند صنناح  

                                                 

 ل277(  م توأات االماع الرأاني اليرهند  الفا  قي 1 
رابطدددة لحيدددوص الد  دددر  (  الررمددة  الهابطدددة فدددي لكددر ا ددد  الدددذات  تحقوددم ال2 

 ل99  97دلى هامش م توأات اليرهند  ص 
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الب جنننة السننننية بلنننن  كنننا  مشننن وما بمطالعنننة كتننن  

ونصوصننا كتننا  الفتوحننات المكيننة البنن  الصننومية 

رض  ننندس   سنننرنما... الفنننااربنننع وتالينننة ابننن  

وكننن لك كتنننا  الفصنننوي البننن  اربنننع  ويسنننمو  

«نصوي الفصوي بالكلمات القدسية
(1)

 . 

 

ل  كتنننا  الفصنننوي » مقننند جننناء منننع الرشنننحات 

)روح( والفتوحنننننات المكينننننة ) لننننن ( ومننننن  الننننن  

 الفصوي الما جيدا تتقوى دااية متابعتن  للنبنع 
و كر مع الرشحات ل  الشنين محمند الكوسنول كنا  

قد مصنفات حارا الشين محع الدي  اب  اربنع يعت

النن ل كننا  يقننرر مننع كتبنن  التوحينند الوجننودل بمننا ال 

يمك  االنكار الي 
(2)

. 

                                                 

(ل 274 تدددددرقي  خطدددددأ  282 انظدددددر هللادددددفحة  271(  الحددددددايم الو ديدددددة ص 1 
 ل128 انظر هللافحة 73 شحات دوص الحياة 

 ل111(   شحات دوص الحياة 2 
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ض  ويفسننر ابينند   لحننرار  ننول   تعننالا مننلار 

بمننا  النن  محننع النندي  بنن   اّمنن  تننولّا انن   كرنننا 

   اربع

لال ب ك   ننننن ر   تننننن داد الننننن نو       وتننننننطمس 

 الق    لو البص  الر و

وتننرك النن كر لحسنن  مننن  حنناال      منن   الشننمس 

ليس ل ا غرو  
(1)

 

منن كر   يطمننس البصننالر والقلننو  وتننرك النن كر 

 نير م  ال كر.

مع لل دي  ن ا؟ إ  النصنرانية ال تن نا ان   كنر 

  كما ين ا ان  نؤالء ال ي  يداو  لن ن  وصنلوا 

الننو  مننع محبننة   الننا المقامننات العليننا وننن  ال ي 

يسبو    ورسول . ويمدحو   ول الحنا:: كفنرت 

                                                 

 ل161(  المواهب اليرمدية 1 
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 بدي   .

 

وينندامع الكمشننناتلع صنناح  جننامع األصننول انن  

  ول اب  اربع:

 

ينننا لينننت شنننعرل مننن        العبد ر  والر  ابد

 المكل 

ا   لنننت ابننند مننن اك ر         لو  لنننت ر  لننننا 

 يكل 

 

 غير لن  يحرم  ميجعل  كالتالع:

 

مليننننت شننننعرل منننن          العبد حا والر  حا

 المكل 

لو  لنننننت ر           ا   لت ابد مالعبد ميت
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مما يكل 
(1)

  

 

 ومما  ال  اب  اربع مع مصوي الكفر:

وو تنننا يكنننو  العبننند  مو تا يكو  العبد ربا با شك

 ابدا با إمك

وا  كننا  ربننا  ما  كا ابد ا كا  بالحا واسعا

 كا  مع ايشة انك

 

 ويقول:

 

لمننن  لننن  ميننن    ملنت ابد ولنت ر   

 لنت ابد

                                                 

ا نددده بالفصدددوص  أ هللادددافه   ق296(  جدددامع األهللادددول فدددي األ ليددداع  أندددواده  1 
83  90  92  
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لمننن  لننن  منننع   ولنت ر  ولنت ابد 

 النطا  ا د

 ويقول:

ويعبنننننننننننننندنع    ميحمدنع ولحمد   

 واابد 

ومننع األايننا     مفع حال ل ر ب   

 لجحد 

 

ويقلنند النقشننبنديو  كننا  ابنن  اربننع مننع ملسننفت  

ميننننداو  ل  لول موجننننود » الصننننومية ميقولننننو : 

ل وكا  ظ ور  لوجد    با واسطة نو التعي  األو

«م  المبدل الفياض بما يشب  الوالدا
(1)

. 

 

م    منالفة اظيمة لعلماء االسنا  الن ي  طعننوا 
                                                 

 ل171(  الحدايم الو دية في أجعع الطريم النقشبندية 1 
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مع اب  اربع وح روا من . لبر ن  مع  لك العامنة 

العنن  بنن  ابنند السننا  رحمنن    النن ل وصننف  بلننن  

شننننين سننننوء كنننن ا  يقننننول بقنننند  العننننال  وال يحننننر  

«مرجا
(1)

 . 

 

ننن  كننا  منن  القنناللي  بقنند  ووصننف  السننرنندل بل

لرواح الكمل وكنا  موامقنا للفاسنفة منع مو فن  من  

القدرا. وااتنر  بنل  الجن  ال فينر من  نن   الطالفنة 

موامقو  ل  مع مسللة وحد  الوجود 
(2)

. 

 

وكت  الشين ما النع  نارل كتابنا منع النرد الين  

 لقول  بايما  مراو .

و د صنرح بانال  الحنامظ ابن  حجنر والسنناول 

                                                 

 ل23/48(  ر اه الذهبي في  ور أدعع النبعع 1 
 ل265(  م توأات االماع الرأاني 2 
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صننف  ابنن  حيننا  النحننول بالملحنند وال نننديا و ننال و

م  ل  يكفر  كا  كم  ل  يكفر الي ود وال » المقرل 

سالنصارى
(1)

. 

 

مكي  تكو  الطريقة النقشبندية الا السننة وننع 

تسنننتمد تعاليم نننا مننن  كتننن  الفصنننوي والفتوحنننات 

المكيننة وتتجانننل تاننليل للمننة األمننة ألنطننر ولكفننر 

يجنرؤ الين  الي نود  شنصية امنتتت كتب نا بكفنر لن 

 وال النصارى!!!.

بل تقبنل كنل كامن  حتنا  ولن  بلنن  رلى   النا 

صورا مرس كما صرح ب  صاح  الرشحات
  2)

.! 

                                                 

 الاددوع  3/449تفيدور البحددر المحدي  البددي ريدان  2/384(  ليدان المودداان 1 
الا اجدر ددص اقتدرا  الببداير البدص  انظر  9/220  6/186العمع لليخا   

 ل2/379  35-1/33رجر الهوتمي الم ي 
 ل133(   شحات دوص الحياة 2 
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 داب المريد مع شيخهآ

 
أن ي دددددددددون ميتيدددددددددلما منقدددددددددادا  اضددددددددديا   *

بتصددددرفات الشددددي  يخدمدددده بالمددددال  البدددددن ألن جددددوهر 
ال ينبدددر اإل ادة  المحبدددة ال ينبندددي إال بهدددذا الطريدددمي   

 دلوه  شوئا مص أفلاله  ألن المنبر دلوه  ال ينجول 
 

 فالوا خدمة الشي  دلى التقرا الى س بالنوافدا 
بددا دلددى أ  دمددا هللاددال  رخددر كمددا قددال محمددد أمددوص 

قال بلاه : الخدمة دندد القدوع مدص أفادا » البرد  
 ل(1)«اللما الصال 

                                                 

 األنوا  القد دية  79 انظر المواهب اليرمدية  530 - 528(  تنوير القلوا 1 
 ل112
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 ظددددص بلددددا النددددا  أن » فقددددال دبوددددد س أرددددرا  
ل بالنوافا أ لى مص خدمة الشي   ليس كدذل ي االشت ا

فددبن نتيجددة الخدمددة المحبددة  موددا القلددوا ألنهددا جبلددت 
دلددى رددب مددص أريددص الوهدداي  فددر  بددوص ثمددرة النوافددا 

 ل(1)« ثمرة الخدمة
 

 قدددد تجددداهلوا ثمدددرة التقدددرا الدددى س بالنوافدددا  هدددي 
 ال يددددداال دبدددددد  يتقدددددرا الدددددي » محبدددددة س كمدددددا قدددددال 

 ادمددددوص أندددده ال يدددداال المريددددد «ل بددددهبالنوافددددا رتددددى أر
 يتقرا الى الشي  بالخدمة رتى يحبهككك

  دمددوا فددي للدد  أن هللاددوفيا  أى النبددي فددي المندداع 
فيأله أن يوهللايه فقال له النبي:  قوف  بوص يد   لدي 
س كحلددب شدداة أ  شددي بياددة خوددر لدد  مددص أن تلبددد 

                                                 

 ل161األنوا  القد ية  163(  المواهب اليرمدية 1 
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س رتدى تتقطدع ا أددا ا أداي قددال: ريدا أع موتددا يدا   ددول 
 ل (1)«؟ قال: ريا كان أ  موتاس

أن يحددب مددا يحبدده شدديخه  ي ددره مددا ي رهددهل  أن ال 
 يتوجه اال لما أ اده شيخه  افلا نظره دص غورهل

أن ي دددون ادتقددداده مقصدددو ا دلدددى ملتقدددد   *
 شيخهل
أن يفنددددى فددددي الشددددي  فددددي لاتدددده  أفلالدددده   *

 ل (2) هللافاته فان الفناع في الشي  مقدمة للفناع في س
بمدددددددرأى مدددددددص شددددددديخه  ال  أن ال يتوضدددددددأ  *

يصددلي النوافددا بحاددرته بددا  اد اليددرهند  دلددى للدد  
                                                 

 ضدددمص كتددداا  181  74(  مدددص كتددداا بدددا   الحمدددى للمهدددد  الدددر ا  ص 1 
 المجمودة الناد ة(ل

 : م تبددة الحقيقددة أ   قددف  30(  اليددلادة األبديددة فيمددا جدداعت بدده النقشددبندية 2 
 االخعص بتركيال
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 ل(1)فقال:  ال يذكر س اال بالن الشي 
 أن ال يتوجه اال لما أ اده الشي ل  *
أن ال يددتبل  فددي مجلددس قدد  اال بد ددتو    *

شيخه إن كان جيمه راضراي  إن كان غايبا ييدتألنه 
 ل(2)بالقلب
مددددا  ال أن ال يشددددرا مدددداع  ال يأكددددا طلا  *

 ي ل  أردا في راو  شيخهل
أن ال ي ددون متوجهددا الددى أردددل  ال يمددد   *

 جلدده دنددد غوبددة شدديخه الددى جانددب هددو فيدده  ال يرمددي 
بصدداقه الددى للدد  الجانددبل أ  الجهددة التددي ي ددون فوهددا 

 الشي  في أ  م ان في اللال ل

                                                 

 ل347(  الم توأات الرأانية 1 
 ل26(  البهجة الينية في رداا الطريقة النقشبندية 2 
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أن ال ينبددددر دلددددى شدددديخه قددددوال أ  فلددددع   *
تلددالى: وس  ظدداهرا كددان أع باطنددا: ألن شدديخه بوددد س

 ال يأمر بالفحشاع  المنبرل
كدددددا شددددديع يصدددددد  ددددددص أن يلتقدددددد أن   *

شيخه يلتبره هللاوابا  ان ل  يره هللاوابا في الظاهر فانه 
 ل(1)يفلا ما يفلله بطريم االلهاع  االلن

أن ال يقددددوع فددددي محددددا يقددددع ظلدددده دلددددى   *
 ل(2)ثوا شيخه أ  ظله

 أن ال ياع  جله في مصعهل  *
ودددت بدددوص يدددد  أن ي دددون بدددوص يديددده كالم  *

                                                 

هند  الفددددا  قي م توأدددات اليدددر  105(  اليدددبع األ دددرا  فدددي مددددا   األخيدددا   1 
 ل347الملصومي 

 ل347( أنظر الم توأات لعماع الرأاني اليرهند  2   
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 ل(1)غا له ال يخالفه في شيع مطلقا
ث  أنشد البرد  شلرا يبوص كيف ي دون المريدد مدص 

 شيخه فقال:
 

 كص دنده كالموت دند م يدددددددا     يقلبه مدا شداع 
  هو مطدددددددا ل

 ال تلتدددر  فيمدددا جهلدددت مدددص أمدددره     دليددده فدددان 
 االدترا  تنددددددددا ل

دددددددددص   دلى غودر مشدر ل   ل  له فيما تراه  لو ي دد
 (2)فث  مخدادل

                                                 

ل البهجددددة اليددددنية لمحمددددد 77-76(  الحديقددددة النديددددة فددددي الطريقددددة النقشددددبندية 1 
 ل73ل م توأات االماع الرأاني اليرهند  الفا  قي 57 41 25الخاني 

 ل529(   تنوير القلوا 2 
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فتأما هللافات المريد تجاه شيخه: ا تيدعع  انقيداد 
مطلددم كأندده موددتل ثدد  تأمددا مددا قالدده فددي موضددع رخددر 

أن » مددص نفددس البتدداا أن أكمددا أرددوال اللبددد مددع س 
ي ددون بددوص يددد  س تلددالى كالموددت بددوص يددد  ال ا ددا 

 ل (1)يقلبه كيف ا اد
لمريد فتاة تريد أن تتخدذ لهدا شديخا؟  مالا لو كان ا

ألدديس مطلوأددا منهددا أن تبددون موتددة  أ  ميددتلقية( بددوص 
 يد  الشي   أن ال تلتر  دلى ما ظاهره رراما؟

 لقد رورنا هذا الرجا فتا ة يأمر المريدد بدأن ي دون 
بوص يد  شيخه كالمودت بدوص يدد  غا دله  تدا ة يأمرندا 

 م يلهكبأن نبون بوص يد  س كالموت بوص يد  

                                                 

 528 أدوص  479لاملة دعع ال ووا قا ن بوص هللافحة (   تنوير الفلوا في م1 
ل البهجددددة اليددددنية لمحمددددد 38 انظددددر الحديقددددة النديددددة فددددي الطريقددددة النقشددددبندية 

 ل25الخاني 
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أن ال ينبدددر دلدددى أفلددداله  فدددبن المنبدددر   *
 ل(1)« دلوه  ال ينجو

أن يددرى كددا نلمددة إنمددا هددي مددص شدديخه   *
 ل(2)

أن ال يلتر  دليه فيما فللده  لدو كدان   *
 ظاهره رراما

أن ال يشددددور دلددددى الشددددي  برأيددددهللل بددددا   *
يددددرد األمددددر الددددى شدددديخه ادتقددددادا مندددده أندددده أدلدددد  مندددده 

» هدذا ملنداه وس ل   (3)«باألمو   غني ددص ا تشدا ته
فدددان تندددا دت  فدددي شددديع فدددرد ه الدددى الشدددي  للددد  خودددر 

                                                 

 ل112األنوا  القد ية  79(  المواهب اليرمدية 1 
 لل529ي تنوير القلوا 495-494(  المواهب اليرمدية 2 
فددددي رداا الطريقددددة الخالديددددة اللليددددة البهجددددة اليددددنية   529(  تنددددوير القلددددوا 3 

 ل41النقشبندية 
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 «ككك أريص تأ يع
أيددددص هددددذه التلددددالي  الهند كيددددة مددددص أمددددر س لنبيدددده 

 قدددددد كدددددان   شدددددا  ه  فدددددي األمدددددربمشدددددو ة أهللادددددحابه 
«ل أشور ا دلي أيها األنصدا » ييتشوره  دايما كقوله 

وع  قددد أشددا  دليدده الحبدداا بددص المنددذ  بخددع   أيدده يدد
فدددأقره « لقدددد أشدددرت بدددالرأ » بدددد  فقدددال لددده   دددول س 

 دلى نصيحتهل
فهدددذا   دددول س لددد  ييدددت ص ددددص مشدددو ة أهللادددحابه 
 هددددددو الملصددددددوعل فهددددددذه التلددددددالي  النقشددددددبندية تجلددددددا 
للمشددداي  اللصدددمة  البمدددال المطلدددم  هدددذا تقدددديس فدددي 

اتخددددذ ا أربددددا ه    هبددددانه  هللاددددو ة أداك قددددال تلددددالى 
ؤالع  إن اددددوا أنهدد  ال يددددون ل هددأ أابددا مددص د ن س

اللصدددمة للمشددداي  فددددان ليدددان ردددداله  يؤكدددد ادتقدددداده  
 اللصمةل

فهددددا هددددذا اال طلددددب الشددددر  فددددي الددددديص  تحقوددددم 
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الملذات  التيل  دلى اللواع با   الديص  أا   التأدا 
 مع الشي ل 

 

فالمشوئة مشوئته   األمر أمره   الخدمة له  أرب 
 هلالى س مص هللاعة النوافا الي

 هددددد  يراقبدددددون المريدددددد  لدددددو مدددددص بلوددددددي  ي وثدددددون 
 الم ر ا  يقلبون الشقي الى  لودل 

اال تيدددعع لملاهللادددوه  طاددددةي  االدتدددرا  دلدددى 
 ملاهللاوه  ملصيةل

مص  أى مدنه  غلطدا فليقدا هدذا ظداهره خطدأ  لبدص 
 باطنه هللاواال  

 التوجه الى س ال ي ون اال به ل
 بووته  قبلة  لنلاله  ألف  ألف قبلةل
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فددي للدد  اال تيددعع المطلددم للشددي ي يقددول محمددد   
إدلدد  أن كددا مددا  ضددلوه مددص اآلداا » أمددوص البددرد  

للمريديص كت ميا اللوص  قت الدذكر  إغدع  األبدواا 
 تللددددد  أنهددددد  اقتبيدددددوه مدددددص  أن تتلقددددداه بدددددالقبولفونب دددددي 

مصدباي اليدنةي فدالا أ دت أدبدا مدص ردابهد   لد  تلددر  
وددددددا ليدددددددان  مأخددددددذه مددددددص اليددددددنة فدددددددع ينب ددددددي أن تط

 ل(1)«باالدترا  دلوه 
 

 هددددددذه ددددددددوة الددددددى التقددددددديس  تهديددددددد للملتددددددر  
بالحرمددددان دلددددى نمدددد   ثددددايم الحرمددددان البنيددددي دنددددد 
النصددا ى لبددا مددص يجددرؤ دلددى االدتددرا  دلددى البابددا 

 الممثا إل ادة س دلى األ  ككك
 

                                                 

 ل323(  المواهب اليرمدية 1 
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انها تلالي  تحجر اللقا  تدر   دلدى الدذل  هددع 
أ ا اللقدا ال يقبدا بددده  الشخصيةل إل أن هؤالع لما   

 ا دوا الى الهيمنة دلى دقدول اللدواع  تيدلطوا دلوهدا 
بدددددالتخويف  التهديدددددد  الطدددددرد مدددددص  رمدددددة سي   دددددلب 
الفووضات التي أفاضها الشي  دلى المريد مما يجلدا 
المريددد دبدددا يحقددم كددا ملدداني اال ددعع للشددي  ال رل 

بداقي  ال تنس أن للمشاي  مريددات ال مريدديص فقد :  ال
 دندك أيها القا ىعل

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 __________________________ لنقشبنديةا الطريقة

 

255 

 الشيخ يأمر مريده بالسرقة

 
با قد أ غمدوا المريدد دلدى ا تبداا الملصدية مهمدا 

 كبرت الا أمر الشي  مريده بها:
 في لل  يح ون قصة للشدي  بهداع الدديص مؤ دس 
الطريقدددة أنددده كدددان فدددي بخدددا ى مدددع تلمودددذه نجددد  الدددديص 

ال: أتمتثا كا ما رمرك به؟ ق» داد ك فقال الشي  له 
نل ل قدال: فدبن أمرتد  باليدرقة تفللهدا؟ قدال: الل قدال: 
 ِلدددَ ؟ قدددال: ألن رقدددو  س تبفرهدددا التوأدددةي  هدددذه مدددص 
رقدو  ال بددادل فقدال: إن لدد  تمتثدا أمرنددا فدع تصددحبنال 
ففال نج  الديص فادا شديدا  ضاقت دليه األ   بمدا 
 ربددت  أظهددر التوأددة  الندددع  ددداع دلددى أن ال يلصددي 

ه الحاضدددر ن  شدددفلوا لددده دندددده   دددألوه لددده أمدددرا فررمددد
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 ل(1)«اللفو دنه فلفا دنه

                                                 

 138المواهب اليرمدية  139(  الحدايم الو دية في رقايم أجعع النقشبندية 1 
 ل1/150جامع كرامات األ لياع  140األنوا  القد ية 
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 ومن آداب المريد مع شيخه

أن ال يتددددددا     جددددددة طلقهددددددا شدددددديخه أ    *
مالددت نفيدده إلوهددال  يلدداع مندده أن تنطبددم أر دداع تحددري  
  ا  نيددداع النبدددي بنيددداع الدددوليل  كدددأن س قدددال:  مدددا 

اجهددد  كدددان لبددد  أن تدددؤل ا أ ليددداع س  ال أن تنبحدددوا أ   
 مص بلده  أبدا إن للب  كان دند االله دظيمال

 (1) أذل  تصور   جات األ ليداع أمهدات المدؤمنوص
 ككك

 

أن يددع ع دنددد الددذكر فددي مخولتدده  أددوص   *
ل  ال  (2)دونيدده هللاددو ة الشددي   للدد  مددص أهللاددول الددذكر

                                                 

 ل529(  تنوير القلوا 1 
شدفاع  9شدبند  الملقدب بدذ  الجنداروص   الة في تحقودم الرابطدة لخالدد النق (  2 

تندددددوير  145ي األندددددوا  القد دددددية 494المواهدددددب اليدددددرمدية  78  90الللودددددا 
= 
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يبلددددد دنددددد هددددذه الحالددددة أن يتشدددد ا الشدددديطان بصددددو ة 
 رونئدذ يفدت   الشي  في ون التوجه دند الذكر للشيطان

له دجايب الخياالت  يحصا الفناع فدي الشديطان فدي 
 روص يظص المي وص انه فني في لات سل

                                                                                                   

ل البهجة الينية في رداا الطريقة النقشبندية 78اليلادة األبدية  517القلوا 
 ل38نو  الهداية  الهرفان ص  43-42لمحمد بص دبد س الخاني 
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 لمشيخة مع المريدينأخرى لآداب 

 

أن يندددداع فددددي م ددددان  يجلددددا  أ دددده الددددى   *
 ال را  قدميه الى الشر ل

أن يجلددددددس المريددددددد بددددددوص يددددددد  شدددددديخه   *
 متو كا د س تو ك الصعةل

دنددده  مددص أهدد   أن ي لددم البددااي  هددذه  *
اآلداا  ييدددتدلون دلدددى للددد  بمدددا  دمدددوه أن الر دددول 
قددال ألهللاددحابه: هددا فددي   غريددب؟ يلنددي أهددا البتدداال 

ل (1)«قدالوا: الي قددال ا فلددوا أيددي    قولددوا ال الدده اال س
 هدددددذا الحددددددي  ال أهللادددددا لدددددهي ثددددد  أن نصددددده يفودددددد أن 
ال ريب أها البتاا  ه  يحتجدون بده ل لدم البداا ددص 

                                                 

 ل16الرابطة  التوجه  خت  الخواج ان  (  نو  الهداية  اللرفان في  ر1 
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  دص أها البتااك الميلموص ال
أن يلل  المريد أ دماع ربايده فدي الطريدم   *

لددئع ينتيددب الددى غوددر أبيدده  ألن األبددوة الر ريددة أقددوى 
مددددددص األبددددددوة الجيددددددمية فبندددددده الا أ اد أن ييددددددتمد مددددددص 
  رددانوته   كددان انتيددابه الددوه  هللاددحيحا أمدتدده  جددال 

 ل(1)«اليليلة النقشبندية بأ را ها  أنوا ها
ليدددال  فدددي طريقدددة القدددوع أن  ادتبدددر ا أنددده يم دددص ل

ي ل  مص يشاع ابتداع مص مشاي  الطريقة األمدوات الدى 
النبي الى سل قدالوا:  أقدا مدا يحصدا للمريدد الا دخدا 
في  ليلة القوع بالتلقوص: أنه الا ردرك اليليدلة تجوبده 

الدددددى  أ  اي األ ليددددداع: مدددددص شددددديخه الدددددى   دددددول س 

                                                 

الحديقددددة النديددددة فددددي  12 - 11(  اليددددلادة األبديددددة فيمددددا جدددداع بدددده النقشددددبندية 1 
 ل11الطريقة النقشبندية 
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 ل(1)رارة س دا  جا
 

دددص اليليددلة فددي ر دد  اللقددي   جللددوا مددص أدددر  
الدددددذ  ال يلدددددر  أبددددداه  أمدددددهل  ررمدددددوه مودددددراث النبدددددوة 

مقطددددول الفدددديا غوددددر  ا ث للنبددددي » فصددددرروا بأندددده 
طدددوأى لمدددص  رندددي   أى مدددص »   دمدددوا أن النبدددي قدددال 

مددص » بددا  دمددوا أن النبددي قددال فددي الصددحيحوص«  رنددي
هللادددافحني أ  هللاددداف  مدددص هللادددافحني الدددى يدددوع القيامدددة 

 ل(2)«دخا الجنة
 

                                                 

 ل11(  الحديقة الندية في الطريقة النقشبندية 1 
ل  : م تبددددة 55(  الحجددددق  البونددددات فددددي ثبددددوت اال ددددتلانة مددددص األمددددوات ص 2 

 لا طنبول -الحقيقة 
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 مبدأ الرابطة عند النقشبنديين 

 

أ ل مبدأ يشدد دليه النقشبنديون هدو مبددأ الرابطدة 
يلد ن به المريد بالوهللاول الى س  الفنداع فيده  فديا 

 الملا    الح مة  االتصال بيليلة مشاي  الطريقةل
 

لقددد أخدددذ النقشدددبنديون يبحثدددون لليدددال  ددددص  ابطدددة 
قدددرة ددددوص أخدددرى بددداهلل غودددر تلددد  الرابطدددة التدددي كاندددت 

أدني الصعةل  التي كان الا راأه أمر نادى  النبي 
 فابتددوا الرابطةل«ل أ رنا بها يا بعل»بعال 

 هذه الرابطة مبناها دلى  أد  القلدب ب ودر س أ  
بالشي  محبة  طادة  خاودا  تذالالل  الشريلة انما 

 طالبت بالرابطة أن تبون باهلل  ليس ب ورهل 
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شدددي  مفتدددوي الدددى ددددال  ال ودددب   دمدددوا أن قلدددب ال
 كدددا لحظدددة يحصدددا فوهدددا المددددد مدددص س انمدددا تبدددون 
بوا طة الشي ي با الا ردثت   و ة فللى المريدد أن 
ي تيددددا بالمدددداع البددددا د  يدددددخا خلوتدددده  يتخوددددا هللاددددو ة 

ل  لبص: إن كان تخودا الشدي  (1)النبي أ  هللاو ة شيخه
موهللادددا ضدددر    الدددى س فمدددا المدددانع مدددص تخولددده فدددي 

 الخمس؟ الصلوات
 
 ال تدددنس أنهدددا هللادددلة غودددر مباشدددرة يشدددترطون أن  

ي ددون الشددي    دديطا فوهددا بددا ال يم ددص أن تحصددا اال 
 بهل

مدددص قولددده  ميدددتنبطةأمدددا مشدددر دوتها دندددده  فهدددي 
 قددا ان كنددت  تحبددون س فدداتبلوني يحبددب   ستلددالى 

                                                 

 ل48(  نو  الهداية  اللرفان في  ر الرابطة  التوجه  خت  الخواج ان 1 
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قدددددالوا: ففدددددي اآليدددددة اشدددددا ة الدددددى الرابطدددددة ألن االتبدددددال 
يددددًا أ  تخولدددده ملنددددىي  هددددو يقتاددددي  ؤيددددة المتبددددول ر

 ل(1)غرضنا مص الرابطة
 

 منبرها م توا في جبهته الخيدران متيد  »قالوا: 
 ل(2)«بالمقت  الحرمان

الرابطددددددة تفودددددددد إن كاندددددددت مددددددع االنيدددددددان البامدددددددا 
االنيدددان البامدددا مدددررة ألن « الواليدددة»المتصدددر  بقدددوة 

الحدم  ددبحانه  تلددالى فمددص ينظددر الددى   رانوتدده بلددوص 
 ل(3)الحم فوهاالبصورة يشاهد 

                                                 

لمحمدد  46(  البهجة الينية في رداا الطريقدة اللليدة الخالديدة النقشدبندية ص 1 
 بص دبد س الخانيل

لمحمدد  48(  البهجة الينية في رداا الطريقدة اللليدة الخالديدة النقشدبندية ص 2 
 بص دبد س الخانيل

 ل43(  البهجة الينية في رداا الطريقة النقشبندية 3 
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 آداب الرابطة

 

أن ي مددددددا اللونددددددوص  يلصددددددم الليددددددان   *
بيدددقف الحلدددم  األ دددنان باال دددنان  الشدددفة بالشدددفة مدددع 

 ل(1)إطع  النفس
أن ييتحاددر هللاددو ة الشددي  فددي جبهتدده   *

  يقر ها     الجبهةل
أن يلتقدددد أن تصدددرفات   رانيدددة الشدددي    *

مددص تصددرفات الحددم  ددبحانهل فددان الشددي   ا ددطة بددوص 
د  أدوص س  االددرا  ددص الشدي  يلتبدر ادراضددا المريد

                                                 

البهجدة اليدنية فدي رداا الطريقدة  79(  الحديقة الندية في الطريقدة النقشدبندية 1 
لمحمدد بدص دبدد س الخدانيل  انظدر   شدحات ددوص الحيدداة ص  49النقشدبندية 

 ل ل30
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ل أما الشي  فانده يتلقدى الللد  اللددني مدص س (1)دص س
 ل(2)مباشرة  أع  ا طة

أن ال يشددددددرا المدددددداع بلددددددد الددددددو د فاندددددده   *
 يطفىع ررا ة الذكرل

أن يتصددددو  أن لقلبدددده ليددددانال  ييدددددمونه   *
 بالليان الخياليل

أن يحمددا ميددبحة ريددنة التبددوير رتددى   *
 يص دد األلكا  بخمية رال  مرةليح

أن يلصددددددم الليددددددان  األ ددددددنان  الشددددددفة   *
 لبندده يحدددبس الدددنفس تحدددت  دددرته  يتخودددا منهدددا نقدددش 
 ال( ممتددددة الددددى منتهددددى دماغدددده  يتخوددددا مددددص دماغدددده 

                                                 

لمحمدد  45ة ص (  البهجة الينية في رداا الطريقدة اللليدة الخالديدة النقشدبندي1 
 بص دبد س الخانيل

 ي12(    الة في تحقوم الرابطة 2 
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نقش  اله( ممتدة الدى كتفده األيمدصل  يتخودا مدص كتفده 
األيمددص نقددش اال س( مدداّ ا بهددا دلددى اللطددايف الخمددس 

 ل(1)لجعلة دلى القلبضا أا بلف  ا
 

 الصورة صنم والصنم صورة

 
  للل  تعر  أهمية تخوا األشياع  الصو ل

 ال تدددنس أن الصدددو  جمددداد كمدددا أن الصدددن  جمددداد 
فصدددا  تقدددرا المريدددد النقشدددبند  بالجمددداد  هدددو الصدددن  
مشددددابه لتقددددرا مشددددرك قددددريش بالصددددن  المشدددد ا دلددددى 

 هللاو ة الرجا الصال ك
  ها الصن  اال هللاو ة؟ككك

                                                 

 ل33(  اليلادة األبدية فيما جاع به النقشبندية ص 1 
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 وى مفتي العراق ببطالن الرابطةفت

 

 قد كتب محمدد أ دلد هللادارب  ادة كتابدا فدي الدرد 
دلى فتوى ببطعن الرابطة النقشدبندية  أنهدا مدص البددل 

  قفددددددت دلددددددى التددددددا ي  » المنبددددددرة قددددددال فددددددي بدددددددايتها 
الميدددددمى بالتدددددا  الم لدددددا تدددددأليف الفاضدددددا المشدددددهو  
هللادددديم ريدددص خدددان البخدددا   القندددوجي ندددواا بهوأدددال 

يه  ؤاال  ا دا دليه مص األديب الفاضا اليدود فرأيت ف
نلمددددان ابددددص االمدددداع الببوددددر  الحجددددة المفيددددر الشددددهور 
اليدددددود محمدددددود األلو دددددي مفتدددددي ب دددددداد ددددددص الرابطدددددة 
الشدددريفة التدددي تيدددتلملها  ددداداتنا األيمدددة النقشدددبنديةللل 
 ملخدددددددص اليدددددددؤال: مدددددددا قدددددددولب  فدددددددي ر ددددددد  الرابطدددددددة 

ةلل  هدددا الميدددتلملة دندددد أهللادددحاا الطريقدددة النقشدددبندي
 لها أهللاا مص الينة  البتاا أع هي اخترال  اجتهاد؟
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فأجاا بما ملخصه: أما ميئلة الرابطدة فدع يخفدى 
أنها مدص البددل المنبدرة  قدد هللادري بدالنهي دنهدا الشدي  
أرمددد   لددي س المحدددث الدددهلو  فقددال: قددالوا:  الددركص 
األدظددددد   أددددد  القلدددددب بالشدددددي  دلدددددى  هللادددددف المحبدددددة 

  تهل  التلظي   معرظة هللاو 
 

قلدددت: إن ر تلدددالى مظددداهر كثودددرة فمدددا مدددص دابدددد 
غبيددا كددان أ  لكيددا اال  قددد ظهددر بحذايدده شدديع هللاددا  
ملبودا له في مرتبته  لهذا الير ندال الشدرل با دتقبال 

الا » القبلددة  اال ددتواع دلددى اللددرش  قددال   ددول س 
هللالى أردك  فع يبصم قبا  جهه فدان س بونده  أدوص 

أيص س فأشا ت الدى » وداع فقال  قبلتهل   أل جا ية
الحددي ل فددع دليد  أن ال تتوجده اال الددى س « اليدماع

 ال تددرأ  قلبدد  اال بدده  لددو بالتوجدده الددى اللددرشللل أ  
 الى القبلة في ون كالمراقبة لهذا الحدي ل
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 قددد أفدداد الشددي  اللعمددة محمددد ا ددمادوا الدددهلو  
م دددان فدددي كتددداا الصدددرا  الميدددتقي  أن هدددذه الرابطدددة ب

مدددص الشدددرك ال يخفدددىل  أقدددول: مدددا لندددا  لقلبندددا   أطددده 
بالشدددددي  كايندددددا مدددددص كدددددانل  انمدددددا تدددددرأ  قلدددددوا األنددددداع 

 ل (1)«ببا يها
 

ث  كتب محمد أ لد هللاارب  اده كتابده للدرد دلدى 
هددذه الفتددوى   ددد  أندده يبددرهص دلددى هللاددحة الرابطددة مددص 
البتددداا  اليدددنة  االجمدددال  القيدددا ل لبنددده أتدددى بأدلدددة 

كان يخلو ب ا  رراعل  تجاها  النبي   اهية مثا أن
بلددد أن جدداعه الحددم لدد  يلددد يخلددو ب ددا  رددراعل  أندده 

 قدددا ان كندددت  تحبدددون س فددداتبلوني  أن قولددده تلدددالى 
                                                 

 3(  ندددو  الهدايدددة  اللرفدددان فدددي  دددر الرابطدددة  التوجددده  خدددت  الخواج دددان ص 1 
 ل 1311مصر  نة  -لمحمد أ لد هللاارب  ادةل  : المطبلة الللمية 
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دلودددا دلدددى مشدددر  ية الرابطدددةي  لكدددر مدددا دليددده ديدددص 
الفع دددددددفة كمبددددددددأ اال تفاضدددددددة مدددددددص أ  اي األمدددددددوات 
الفياضددددددددة  ا تحاددددددددا    رانيددددددددات أمددددددددوات  ليددددددددلة 

 ل(1)خواج انللل ال ال
 

دلدى أنده »  لما أرس بالف أدلتده قدال متح مدا 
ال يجددب دلونددا اال ددتدالل دلددى الرابطددة الشددريفة بدددلوا 
ألن دلودددا مدددص قلددددناه مدددص الللمددداع اللددداملوص  األ ليددداع 

 ل(2)«اللا فوص كا   ا  بالمقصود
 

 فدددي موضدددع أخدددر مدددص كتابددده  دددد  أنددده رتدددى لدددو 
                                                 

 23  5 اللرفان في  ر الرابطة  التوجه  خت  الخواج ان ص  (  نو  الهداية1 
 ريب الترقي  الخطأ(ل 37 أ  29 

 ل37(  نو  الهداية  اللرفان في  ر الرابطة  التوجه  خت  الخواج ان ص 2 
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يفة ال دلودددا دليدددده: افترضدددنا بدددأن دمدددا الرابطدددة الشدددر 
 انمددا ا ددتلملناه لمددا رصددا لنددا مددص الفايدددة بالتجرأدددةي 

 ل(1)«فاالنبا  دلونا مص أ   جه  ما دلوله؟
أصرررول الرررذكر عنررردهم وطريقتررره وغايتررره 

 ونهايته

 

مدددص أهللادددول الدددذكر دندددد النقشدددبنديوص تدددرك الدددذكر 
بالليدددان  تفادددوا الدددذكر بالقلدددب بددددال مندددهي فصدددارب 

لجدددبه  الدددذكر كثدددرة األلكدددا  تندددوير القلدددوا  غودددره ال ي
 ل(2)الليانية  األ  اد الظاهرية

 قد  دموا أن الشي  ال جدد اني أخدذ طريقدة الدذكر 
مددص الخاددر الددذ  لقندده الددذكر اللدددد   الددذكر الخفددي 

                                                 

 ل64(  نو  الهداية  اللرفان في  ر الرابطة  التوجه  خت  الخواج ان ص 1 
 ل44ال ووا (  تنوير القلوا في ملاملة دعع 2 
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ال الددده اال »  هدددو أن يدددن مس فدددي المددداع  يدددذكر بقلبددده 
 ل(1)«س محمد   ول س

 

ع دلدددم النقشددددبنديون دلددددى هددددذا ال ددددوص فددددي المددددا
 للددا األمددر بددال وص بالمدداع  لحفدد  الددنفس » بقددوله  

  (2)« االرتيا  في ربيه
 هدددذه الر ايدددة الم ذ أدددة يبطلهدددا قدددول الشدددي  دبدددد 

لد  يدرد فدي ريداة » الررمص د  يدش الحدوت الدذ  قدال 
 (ل616 أ نى المطالب « الخار شيع يلتمد دليه

                                                 

 ل112-111 األنوا  القد ية  77(  المواهب اليرمدية 1 
 شددحات دددوص الحيدداة ص  53(  البهجددة اليددنية فددي رداا الطريقددة النقشددبندية 2 

 3نددو  الهدايددة  اللرفددان فددي  ددر الرابطددة  التوجدده  خددت  الخواج ددان ص  25
 ل كتداا1311مصر  دنة  -لمحمد أ لد هللاارب  ادةل  : المطبلة الللمية 

لمحمد ملصدوع اللمدر  النقشدبند   31اليبع األ را  في مدا   األخيا  ص 
 ل7/248اتحا  اليادة المتقوص شري ارياع دلوع الديص 
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 ادتددرافه  بددأن مصددد  طددريقته  فددي الددذكر ميددتقاة 
مدددددص  دددددنة النبدددددي يدددددنقا قدددددوله  أن مدددددص الخادددددر ال 

طدددريقته  مبنيدددة دلدددى البتددداا  اليدددنة دلدددى أهللادددلها لددد  
يايد ا دلوها  ل  ينقصدوا منهدال فدان هدذا الدذكر الخفدي 
شريلة خارية ال محمديةك هذا مع دددع التيدلي  بأنده 
 الخاري  كثورا ما ينتحا الشيطان شخصية الخارل

 من الدنيا الى الجنة فورا

 
هاا أردد أهللادحاا الشدي  بهداع قال الشي  دبد الو 

لمددا دفددص راددرة الشددي   ضددي س دندده فددت  » الددديص 
مص جهة  جهه المبا ك له طاقة الى الجنةللل فددخلت 
دليه رو يتان   لمتا دليده  قالتدا لده: نحدص مندذ خلقندا 
س ننتظددر خدددمت ل فقددال قددد  س  ددره: إنددي داهدددت 

ع ما ل  س تلالى أن ال ألتفت الى شيع ما مص األشيا
برؤيته التي بع كيف  ال مثال:  أشدفع بجميدع أتشر  
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 ل(1)«مص اتصا بي   مع مني القول الحم  دما به

                                                 

 ل142-141(  الحدايم الو دية 1   
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 (1)آداب الذكر عند الطريقة 

 

  هذا الذكر الخفي جللوا له ردابا: 
ت مددديا اللوندددوص  إلصدددا  الليدددان بيدددقف الحلدددم 
 األ دددددددنان باال دددددددنان  الشدددددددفة بالشدددددددفة مدددددددع إطدددددددع  

لدددوا الليدددان مرأوطدددا ألن الدددذكر دندددده  ل  جل(2)الدددنفس
بليدددان القلدددب ألن القلدددب كلددده ليدددان دندددده  كمدددا قالددده 

 ل(3)محمد مصطفى أبو اللع النقشبند 

                                                 

 188-182( هدددذه المللومدددات ميدددتفادة مدددص كتددداا الشدددي  محمدددد الحامدددد ص 1 
 ل511أموص البرد   للبد الحمود طهما   كتاا تنوير القلوا للشي  محمد

البهجددة اليددنية فددي رداا الطريقددة  79( الحديقددة النديددة فددي الطريقددة النقشددبندية 2 
لمحمدد بدص دبدد س الخدانيل  انظدر   شدحات ددوص الحيدداة ص  49النقشدبندية 

 ل ل30
 القاهرةل - : م تبة الجند   4/182( القصو  اللوالي 3 
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أن يقددددول بقلبدددده: الهددددي أنددددت مقصددددود    ضدددداك 
ل (1)فددي نفدس  اردددمطلدوأيل ه ددذا  اردد  دشددريص مدرة 

 لتر ياه دلى الو و ةل
رةل ه دددذا س س مئدددة مددد« ليدددان القلدددب» أن يقدددول 

مدددص غودددر اقتدددران ألفددداظ التنايددده األخدددرى بلفددد  الجعلدددة 
 كلف :  بحان  الحمد  ال اله االللال ل

دنده  أن يقدول  س س(   لطان الذكرقالوا: فان 
أ   هددو هددو( أ   (2) س  س(  أمددا جددرى دلددى ليددانه 

                                                 

المواهددب  83مددة القددول الجموددا شددفاع الللوددا ترج 515-512( تنددوير القلددوا 1 
 ل316  306اليرمدية 

( أفتى اللا بص دبد اليعع أن الذكر باال   المفرد  س( بددة ل  ينقا مثله 2   
ددص أردد مدص اليدلفل نقلدده الد  در  فدي كتابده الررمددة الهابطدة فدي لكدر ا دد  

دلددى هددامش م توأددات اليددرهند ل  فددي كتابدده هددذا  211الددذات  الرابطددة ص 
وص تفاددوا الصددوفية لفدد   س( دلددى   ال الدده اال س( بددا قددالوا بددأن مددص مددا يبدد

= 
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أ    ها ها( أ   هد هد( أ   ر ر( أ   أهد أهدد( أ   ال ال(
ر ردددر  أ  هللادددرل أ  تخدددب ل فدددالا دا مدددت  يدددا  ب وددد

دلدددى الدددذكر بهدددذه الطريقدددة  أيدددت الدددذكر كندددا  تصدددلد 
 تحر  جميدع الشدهواتللل ثد  تشدهد ندا ا هللادافية  هدي 
دعمة قوة الهمةي فبن  أيت اختعطا فدي األلدوان فهدي 
رالددددددة تلددددددويصل  ثبددددددات لددددددون الخاددددددرة دعمددددددة دلددددددى 

 ل (1)التم وص
 هددذه بددددة   أهددذا أبطلددوا د   الليددان فددي الددذكرل

شدددنيلة فدددان مجمدددول األراديددد  تبدددوص أن مددددا  الدددذكر 
» دلددى الليددان ال فددي القلددب د ن الليددان كقددول النبددي 

                                                                                                   

 سقددال ال الدده اال س فهددو مشددت ا ب وددر سي  مددص قددال  س( فهددو مشددت ا بدداهلل
 ل209  206  204 أنظر 

 ل81-79(  نو  الهداية  اللرفان 1 
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 لدد  يقددا: ال يدداال  (1)«ال يدداال ليددان   طبددا بددذكر س
 ليان قلب ؟

 ا تقبال القبلة في م ان خالل
يقددددددول بليددددددانه  الهددددددي أنددددددت مقصددددددود    ضدددددداك 

 مطلوأي(ل

 ل.الى خمية رال  مرة ي ر  األلكا  جميلها 
الجلددو  متو كددا د ددس تو كدده للصددعة بددأن يجلددس 
دلددددى ألوتدددده الييددددر مخرجا الرجددددا اليمنددددى مددددص تحددددت 

 يبددددددوص لدددددده الشددددددي  محددددددا القلددددددب  (2)الرجددددددا الييددددددرى 
 الصنوأر   أنه تحت الثد  األيير ببهللابلوصل

 الذكر ي ون خفيال
                                                 

 (    اه ابص ماجة  الترمذ   رينهل1 
ندو  الهدايدة  41الطريقة الخالدية اللليدة النقشدبندية (  البهجة الينية في رداا 2 

 ل19 اللرفان 
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إغمددا  اللونددوص  إطبددا  الفدد    ضددع الوددد اليمنددى 
 القلب تحت الثد  األييرلبالميبحة دلى 

 .اال ت فا  خميا  دشريص مرة

 .خميا  دشريص مرة الصعة دلى النبي 

قراعة الفاتحة مرةل   و ة االخعص ثعثا  اهداؤها 
الددى   ي  ددودنا محمددد  أ  اي  ليددلة مشدداي  الطريقددة 

 .النقشبندية

 ابطددة المددوت  هددو ا تحاددا  النددال للددر ي  كأندده 
 .ملبانيلايص الموت  ييأله ال
 رابـطـة المرشــد

 
 للددد  بدددأن ييتحاددددر الشدددي   هللاددددو ته فدددي قلددددب 
الددددذاكر دنددددد الددددذكرل دلددددى أ ددددا  أن الشددددي    ددددولة 
المريدددد الدددذاكر الدددى س يتقدددرا بددده الدددى س  لفدددىل  قدددد 
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 بدددددا ة ددددددص »ددددددر  خالدددددد الب دددددداد  الرابطدددددة بأنهدددددا 
ا تمداد المريد مص   رانية شيخه ب ثرة  داية هللاو ته 

 ل(1)«فيا منه في ال وبة كالحاو لوتأدا  ييت
ل (2) قوددا: الفندداع فددي الشددي  مقدمددة الفندداع فددي س

 ل(3) هذا مص أه  المهمات  ركد اآلداا في ال بادة

 
أمددا مددص ينبددر شددوئا مددص هددذه اآلداا أ  يشدد  فددي 
أنهدددا مبنيدددة دلدددى أهللادددول اليدددنة فيقدددول الشدددي  محمدددد 

 هددذا األمدددر ال يجحددده اال مدددص كتدددب » أمددوص البدددرد  
 دلدددى جبهتددده الخيدددران  اتيددد   ال يدددال بالددده بالمقدددت س

                                                 

 تركيال - :  قف االخعص م تبة الحقيقة  3(   الة في تحقوم الرابطة 1 
م توأدددات االمددداع  38(  ندددو  الهدايدددة  اللرفدددان فدددي  دددر الرابطدددة  التوجددده ص 2 

 ل73الرأاني 
 ل55ه  خت  الخواج ان ص (  نو  الهداية  اللرفان في  ر الرابطة  التوج3 
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 الحرمدددان أ لئددد  هددد  األخيدددر ن أدمددداال الدددذيص ضدددا 
 ددلوه  فددي الحيدداة الدددنيا  هدد  يحيددبون أنهدد  يحيددنون 

 ل(1)«هللانلا
 

                                                 

 ل518(  تنوير القلوا 1 
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المقامرررات والمراترررب والررردوا ر عنرررد 
 النقشبندية 

 مرتبة الطعن في النبوة

  يقيدد  محمددد الملصددوع النقشددبند  مراتددب الواليددة
 الى ددة مراتب:

 مرتبة الوالية الص رىل
 مرتبة الوالية الببرى  هي  الية األنبياعل

مرتبددددة الواليددددة اللليددددال  هددددي مرتبددددة الوهللاددددول الددددى 
 مرتبة الذات االلهيةل

أما مرتبة الوالية الببرى  هي المقاع األخور مص  -
 مقامات النقشبندية التي هي  الية األنبياعل 

للليدا لفهدذا المقداع مدص أدلدى  أما مرتبدة الواليدة ا -
بدددا كشدددف تفوقددده دلدددى  اليدددة د جدددات الواليدددة اليدددابقة 
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 األنبياعي أما فاولة األنبياع فهي بطريم النبوةللل 
 
»  ا د  « الظداهرهدو »  الا ت  اليور في ا د   -

» اللذيص هما جناران للطوران الى مرتبة « هو الباطص
واليددة الملبددر دنهددا بال« الددذات البحددت تلالددت  تقد ددت
 فددي « كمدداالت النبددوة» اللليددا ي ددون اليددور فددي مرتبددة 

هددذا المقدداع قطددع اليددور مقددد ا نقطددة  اردددة أفاددا مددص 
جميددددع المقامددددات مددددص الواليددددات الثعثددددة أدنددددي الواليددددة 

 ل(1)الص رى  الوالية الببرى  الوالية اللليا
  أما مرتبة ما بلد الوالية اللليا فهي :

ور رجب األ دماع مرتبة تجلى الذات تلالى مص غ
  الصفات  جلا لها ثعث مراتب:

                                                 

 ل72-66(  كتاا اليبع األ را  في مدا   األخيا  لمحمد الملصوع ص 1 
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 األ لى: مرتبة كماالت النبوةي
 الثانية: مرتبة كماالت الر الةل

الثالثددة: مرتبددة كمدداالت أ لددي اللدداعل  هددذه المراتددب 
 كلها تحصا ل ور األنبياعل

 لمددا أردددس بددأن هدددذا تفادددوا هللاددري  للدددولي دلدددى 
ت  ال يلددداع مدددص رصدددول كمددداال» النبدددي ادتدددذ  قدددايع 

النبدوة لددبلا أفددراد األمددة بطريددم التب يددة  الو اثددة أنهدد  
 ل (1)«مص األنبياع أ  ميا  له 

 
 ثمدددددة طلدددددص رخدددددر ظهدددددر مدددددص أردددددد النقشدددددبنديوص 
الملاهللاريص  هو دبد س الفايا الداغيتاني شي  ناظ  

مددص قددرأ خددواتي  البقددرة  لددو » القبرهللاددلي رودد   ددد  أن 
                                                 

 ل78-77(  كتاا اليبع األ را  في مدا   األخيا  لمحمد الملصوع ص 1 
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 ل (1)«مرة  اردة يفو  بما ل  يفا به األنبياع
  هناك د اير تحصا لليال  منها:

 دايرة رقيقة الب بة
دايرة رقيقة القررن:  فدي هدذه المرتبدة يادمدون أنده 
يظهر للولي في هذا المقاع بدواطص كدعع س  يدرى كدا 

ك بددددة رددددر  مددددص رددددر   القددددررن بحددددرا موهللاددددع الددددى 
 يصدددور ليدددان القدددا ىع  قدددت تدددع ة القدددررن  المقصدددود

 ل(2)«كالشجرة المو وية
 

 دايرة رقيقة الصعة
 دايرة الملبودية الصرفة
                                                 

 ل13(   هللاية مرشد الامان  غوث األناع ص 1 
 ل80 (  كتاا اليبع األ را  في مدا   األخيا  ص2 
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 دايرة الحقيقة المو وية
 دايرة الحقيقة المحمديةل
 دايرة الحقيقة األرمدية

دايددرة الحددب الصددر :  تلنددي أن الحددب هددو  ددبب 
خلددددم س لظهددددو  المم نددددات كمددددا جدددداع فددددي الحدددددي  

كنددت كندداا مخفيددا فددأ دت أن أدددر  فخلقددت »القد ددي 
ان أ ل شيع »ا دص اليرهند   نقلو «ل الخلم ألدر 

ظهدددر مدددص خايندددة الم نوندددة االلهيدددة هدددو الحدددب الدددذ  
هللاددا   دددببا لخلقدددة الخعيددم فلدددو لددد  ي ددص الحدددب لبدددان 
اللددال  ملددد ما  محاددا  يتحقددم ههنددا ملنددى الحدددي  

لددوالك لمددا خلقددت »  القد ددي الددوا د فددي شددأن النبددي 
لددوالك لمددا أظهددرت » كددذل  ملنددى الحدددي  « األفددعك
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 ل(1)«الرأوأية
 

دايدددددرة العتلدددددوص:  هدددددذا المقددددداع مخصدددددوص بيدددددود 
 األ لوص  اآلخريصل

فهددذا طلددص فددي النبددوة  األلوهيددة  هددو اغتددرا  مددص 
 ملوص دقايد الباطنووص  القرامطة  الفع فةل

 

                                                 

تدددأليف محمدددد ملصدددوع  94(  كتددداا اليدددبع األ دددرا  فدددي مددددا   األخيدددا  ص 1 
 اللمر  النقشبند  ل
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 يرون هللا في الدنيا

 

 اختلددف دلمدداع بخددا ى فددي إم ددان  ؤيددة س فمددنه  
با  دا  مص نفى  منه  مص أثبت فأتوا الى الشي  محمدد

 قدالوا لدده: إنددا  ضددوناك ر مددا دلونددا فددي هددذه الميددئلةل 
فقال للنافوص: أقيموا فدي هللادحبتي ثعثدة أيداع متطهدريص 
 ال تتبلمددوا بشدديع مددا رتددى أجددب  ي فلمددا ماددت ثعثددة 
أيدداع رصددا لهدد  رددال قددو  فصددلقواي فلمددا أفدداقوا جللددوا 

 ل(1)«يقبلون قدع الشي   قالوا: رمنا أن الرؤية رم
 

د لمنني  الكننردل ننن   الرؤيننة مننع النندنيا ويؤكنند محمنن

                                                 

-145المواهددب اليددرمدية  68 شددحات دددوص الحيدداة  145( الحدددايم الو ديددة 1 
 ل146
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حنننا ج ننناد   -لل الننن كر  -منننا ا جانننند ميننن  » ميقنننول 

 رؤينة جننا  الحناوصد  مي : ظ نرت النتيجنة وننع: 

سبحان  وتعنالا بعني  البصنيرا النا الندوا  والمداومنة 

الي ا مع المجاندا التامة يكو  دالما مع التقر  ولبندا 

مشنناندا منن  مننع التحبنن  حتننا تنت ننع مرا بتنن  الننا ال

و د ل بت السنرنندل رؤينة النبنع ربن  منع « غيرحجا 

الدنيا
(1)
. 

 

 ختم الخواجكان

  لهذا الخت  دند الطريقة شرطان:
 أن ال يحار فيه أجنبي  ال أمرد:

                                                 

الم توأددددددات  317 انظددددددر المواهددددددب اليددددددرمدية  516-515( تنددددددوير القلددددددوا 1 
 ل305الرأانية 
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أن ي لم البداال  هدو شدر  يرمدا دندده  الدى كدت  
 ل(1)الطريقة  مرا يمها رتى ال تتلر  أللينة النقاد

 االتصدال بيليدلة   قد يصاا مص لد  يحصدا لده
الطريقة دندد لكدر خدت  الخواج دان جندون  هللادرلل قدال 

رصددا لددي اضددطراا قددو  للدددع » هللاددارب الرشددحات 
رصدددول نيدددبة الخواج دددان قدددد  س أ  ارهددد ي فبندددت 
أضرا  أ ي دلى األ   في الليالي المظلمدة  أخدر  

 ل(2)«في النها  الى الصحراع أب ي فوها
 

هللاددددارب  هدددذا الاددددرا دايدددد  دندددده ل فقددددد ر ددددى 
الرشدحات أن أرددد مشداي  النقشددبندية كدان ملتبافددا فددي 
الميجد ال يأكا  ال يشرا فلما داع دلى الخر   مدص 

                                                 

 ل15ا جاع به النقشبندية ( اليلادة األبدية فيم1 
 ل147(  شحات دوص الحياة 2 
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الميدددجد ليأكدددا ألقدددى س اليددده الهامدددا  أانيدددا أن: بلدددت 
هللاددددحبتنا دلددددى خبددددا؟ قددددال: فرجلددددت الميددددجد ثانيددددة 
 لطمددددت  جهددددي بوددددد  رتددددى بقددددي أثددددر الاددددرا فيدددده 

 ل(1)«أ بودا

                                                 

 ل150(  شحات دوص الحياة 1 
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 الخلوة وشروطها
 

 ال يم دددددص الوهللادددددول دندددددد النقشدددددبندية الدددددى س اال 
 بالخلوةي أقلها ثعثة أياع  أكملها أ ألون يومال

  أه  شر   هذه الخلوة:
 ا تئذان الشي   طلب الدداع منهل
 اللالة  تلّود اليهر  الجول  الذكرل

 أن ال ييند ظهره الى الجدا ككك
أن ي ددون ميددتيقظا مددص أددايدده األ ألددة: الشدديطان 

 فس  الهوى  الدنيال الن
أن ي لم الباا  هو مدص أهد  شدر   الخلدوة  أن ال 
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 ل(1)يفت  الباا لمص يريد التبرك به اال لشيخه
أن يرى كا نلمة رصدلت لده انمدا هدي مدص شديخه 

 ل(2)
 

                                                 

 ل40(  البهجة الينية في رداا الطريقة الخالدية الللية النقشبندية 1 
 ل405-493(  تنوير القلوا في ملاملة دعع ال ووا 2 
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 طقوس أخرى

 

 وشروط  ومداب  ما يلع:: وقوف زماني

 ال يتحدث بعد صاا العشاء

 ننا يصننلع ا نننع اشننرا ركعننة مننع كننل ركعننة من

الفاتحننة وسننورا يننس وا  لنن  يسننتطع يقطع ننا مننع 

 الركعات ال ما :

مع الركعة األولا الا )ولجر كبير( ومع ال انية 

الننننا )وننننن  م تنننندو ( ومننننع ال ال ننننة الننننا )لنننندينا 

محاننرو ( ومننع الرابعننة الننا )مننع ملننك يسننبحو ( 

ومننع النامسننة الننا )وال الننا لنل نن  يرجعننو ( ومننع 

ومع السابعة الا  السادسة الا )ن ا صراط مستقي (
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)م   ل ا مالكو ( ومع ال امنة الا منر السورا
(1)

. 

واشننترطوا الننا المرينند لننبس النر ننة و امننوا 

ل  السل  اشترطوا مع لبس ا شروطا معينة
 (2)

. 

 
 

 

                                                 

 ل89( الحديقة الندية في الطريقة النقشبندية 1 
 ل10رداا الطريقة الللية الخالدية النقشبندية ص  ( البهجة الينية في2 
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 طقوس أخرى:

 

 وشروط  ومداب  ما يلع:: وقوف زماني

 ال يتحدث بعد صاا العشاء

 يصننلع ا نننع اشننرا ركعننة مننع كننل ركعننة من ننا

الفاتحننة وسننورا يننس وا  لنن  يسننتطع يقطع ننا مننع 

 الركعات ال ما :

مع الركعة األولا الا )ولجر كبير( ومع ال انية 

الننننا )وننننن  م تنننندو ( ومننننع ال ال ننننة الننننا )لنننندينا 

محاننرو ( ومننع الرابعننة الننا )مننع ملننك يسننبحو ( 

ومع النامسنة النا )وال النا لنل ن  يرجعنو ( وم نع 

ومع السابعة الا السادسة الا )ن ا صراط مستقي ( 
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)م   ل ا مالكو ( ومع ال امنة الا منر السورا
(1)

. 

واشننترطوا الننا المرينند لننبس النر ننة و امننوا 

ل  السل  اشترطوا مع لبس ا شروطا معينة
(2)

. 

                                                 
 ل89الحديقة الندية في الطريقة النقشبندية  -  1
 ل10البهجة الينية في رداا الطريقة الللية الخالدية النقشبندية ص  -  2
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 أهم الكتب النقشبندبة

 
ومنننر د مز م انننز مفيومنننة هنننا مر هنننع ينننأه مف  ا نننع هر اننن   ننن ي  

 مفم مجة مفيافاع

مفم اننز   جننا  مف  ا ننع مفي .نن يزاع   إ غننا  مفم اننز فيومنن    

  1370فمحمز  ر  ميز مفزو جوي  ت 

دصنن ا مفمنننوم ز مننر م منننا  دحننوم  مأمنننا   افننز  يننن فا    

 عثمار  ر ميز مفومئ ا مفيجزي 

مأليننوم  مف زمنناع هننا مياانن  مفمننازي مفي .نن يزاع جمر ننا مننر   

كي  ع ز مفمجاز  ر محمز مف ايا مف.اخ م  ميا   ر ان  مفمني ويا  

 .  مفمرازي  مص 

مف  جع مفمياع ها آزم  مف  ا ع مفي .ن يزاع  محمنز  نر ع نز   

 .هللا مف ايا
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دو مز مفننأمك ار دو مز مف  ا ننع مفي .نن يزاع  فمحمننز مفحنن      

 .  زم  مفمح ع، زم.ق

مف  جع مفمياع ها آزم  مف  ا ع مفر اع مفي . يزاع محمنز  نر   

 .ع ز هللا مف ايا    مكي ع مأ الص ي كاا

جامة مألصنو  هنا مألوفاناأ ودينومع    دحمنز انااأ مفنزار   

واز دثيا مفكنوث ي ع نا ينأم  1328مفك.م اي ا   مفجمافاع  مص  

 مفكيا   افغ مفثياأ 

مفحزا ننع مفيزاننع هننا مف  ا ننع مفي .نن يزاع محمننز  ننر منن امار   

 .مفي . يزي    مأ الص

 ييوا  مف  و  ها مرام ع عال  مفغاو  محمز دمار مفك زي   

 .  زم  محااأ مفي مث مفر  ا   ا وت

مفحزمئق مفو زاع ها ح ائق دجالأ مفي . يزاع ع ز مفمجاز  ر   

  1306محمز مف ايا 

مف حمع مف ا  ع ها أك  مم  مفأمت ومف م  ع ف .اخ حمنار   
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 مفزوم ي   ام  مكيو ات مفم ييزي  : زم  مفكي  مفر ماع 

ف  وي وينأم  .حات عار مفحااي فر ا  ر مفحمر مفومعظ م  

مفكيا  ها  ك  اات عجا ع ومة أفك ه و كيا  عظا  عينزي ، وكنار 

  ومميحمنني  ومحنني   نن   افننز مف غننزمزي 1مفكننوث ي احانن  مفيننا  مفانن 

) منافع هنا يح انق مف م  نع  مفم     أي مفجياحار ها كيا ن 

امر كيا  ع ماأ مفممن مار وج  نع مفوينا اار  :  3

مي صصع ها  نث  ي كاا ويا مكي ع -مكي ع مفح ا ع 

كي  مف زع ومف. ك ومف رر ها دي  مفمنيع  و ناف غ  

مننر ي صصنن ا هننا  ننث مف.نن ك ه ننز جر ننوم ف ننا وا ننا 

  ام  " وا  مأ الص"   

مفمنن ة مألمنن م  هننا مننزم   مأل اننا  محمننز  ننر مرصننو    

                                                 
 48أنظر البهجدة اليدنية فدي رداا الطريقدة اللليدة الخالديدة النقشدبندية ص  -  1

يي  انظدر كتداا ا غداع المريدد فدي شدري الدنظ  اللتودد لمحمد بدص دبدد س الخدان
 ل60لتو ا المريد برجال الطريقة النقشبندية 
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 .1331 -مفمجززي   ي كاا 

مفمرازي مأل زاع هاما جاأ    مفي . يزاع ع ز مفمجاز  ر محمز   

 .افيا مف افزي    مأ الص  ي كاامف 

مكيو ننننات مأمننننا  مف ننننا واا مفمنننن  ييزي    زم  مفكينننن    

 .مفر ماع

مفموميننن  مفمننن مزاع هنننا ميااننن  مفي .ننن يزاع محمنننز دمنننار   

 .1329مفك زي    مفمرازي ميع 

يو  مف زماع ومفر هنار هنا من  ومفيوجن  و ني  مف ومجكنار    

ع مفر ماننع  مصنن  محمننز دمننرز صنناح   مزي مفي .نن يزي    مفم  رنن

1311  

كيننا : مف.نناخ محمننز مفحامننز مفرالمننع مفمجايننز  ينن فا  ع ننز   
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 1مفحماز   ما 

 

                                                 
 هذا الرجا قد غاب مص كتابي األ ل  النقشبندية( ألني لكرت كتابه مص  -  1

جملددة مصدداد   دددص الطريقددة النقشددبنديةل  قددد جددرت بوندده  أددوص الشددي  ناهللاددر 
هدا دصدبوته  تحاملده دلدى الدددوة اليدلفية الديص األلباني مناظرة مهمدة ثبدت فو

رو   اجهه األلباني في ثنايه دلى المهد  الدر ا  الرفدادي بدالرغ  مدص قدول 
 هذا األخور دص نبيا محمد:

 هللاا  في  جه  جوه البون شامة  هو نو  أ لي طر ه   
  دلى اللرش دلت منه اللمامة طدو  اللدال  في جبته   

توضدي   تللودم دلدى الحدوا  »كتداا بلندوان    جلت هذه المناظرة   ضلت فدي
الدذ  تدد  بددوص فاددولة الشدي  محمددد ناهللاددر الددديص األلبداني  فاددولة الشددي  دبددد 

 الحمود طهما ل
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 مؤلفات ومقاالت عن الطريقة النقشبندية

 

 ع ز مف حمر زم. اع  : زم   ا ع   كيا  مفي . يزاع 

  : مفمكي  مأمالما  كيا  مفي ز ومفي اا  

ينننو م افنننع ف .ننناخ محمنننز جماننن   ا  كيت ي . يزاا 

 ( 50704م ك  مفم ك هاص   -)مج ع مأميجا ع مفرزز مف م ة 

 ز  محمز ز يا ع مف  ق مفصوهاع وم.اا  ا ها   م   

حا.نناع ع ننا .نن ي مف  اننزي مف  اننع دحمننز  ننر محمننز مف  ننويا 

 ( 31924مفصاوي )م ك  مفم ك هاص  

احاننننا مفمنننناعايا  ي مج  ممالماع )ياص  ع از هللا دح م (

 ( 37801)م ك  مفم ك هاص  

مف نن ق مفصننوهاع هننا آمنناا مفكمننيز   يغمننار )م كنن  مفم ننك 

 ( 54201هاص  
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مف  ق مفصوهاع ها .ما  مف واا  ف.ناييا  فوما منا  )م كن  

 ( 54201مفم ك هاص  
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