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 ةـدمـاملق

 مضنن  فننا هللا يهنند مننن ،أعمالنننا سننيتا  ومننن أنفسنا شرور من ابهلل ونعوذ ونستغفره، ونستعينه حنمده ،هلل احلمد إن
 عليننه هللا صننل  ورسننوله عبننده حممنندا   أن وأشننهد لننه، شننري  ال وحننده هللا إال إلننه ال أن وأشننهد له، هادي فا يضل  ومن له،

  وسلم.
  .[102عمران: آل] ((ُمْسِلُمونَ  َوأَنْنُتمْ  ِإالَّ  ََتُوُتنَّ  َوال تُنَقاتِهِ  َحقَّ  اّللََّ  اتنَُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَينَُّها يَ ))

َهنننا َوَخلَنننقَ  َواِحنننَد    نَنْفننن    ِمننننْ  َخَلَقُكنننمْ  الَّنننِذي رَبَُّكنننمُ  اتنَُّقنننوا النَّنننا ُ  أَينَُّهنننا يَ )) ُهَمنننا َوبَننن َّ  َزْوَجَهنننا ِمننْ  َوِنَسنننا    َكثِننن  ا  رَِجننناال   ِمننْ
  .[1النسا :] ((َرِقيب ا ُكمْ َعَليْ  َكانَ   اّللََّ  ِإنَّ  َواأَلْرَحامَ  ِبهِ  َتَساَ ُلونَ  الَِّذي اّللََّ  َواتنَُّقوا

ا قَنْوال   َوُقولُوا اّللََّ  اتنَُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَينَُّها يَ ))  َوَرُسننوَلهُ  اّللََّ  يُِطنن ِ  َوَمنننْ  ُذنُننوَبُكمْ  َلُكننمْ  َويَنْغِفننرْ  أَْعَمنناَلُكمْ  َلُكننمْ  ُيْصننِل ْ  * َسننِديد 
 .[71-70األحزاب:] ((َعِظيم ا فَنْوز ا َفازَ  فَنَقدْ 

 د..أمابع

 بَنننِ   ِمننننْ  َكَفنننُروا  الَّنننِذينَ  لُعِننننَ )) سنننبهانه: يقنننول الفصنننول، بقنننرا   البننند  قبننن  جيننندا ، ولنتمثلهنننا التاليننن ، اآلي  إىل لننتبنننه
  َمنننا لَبِنننْت َ  فَنَعلُنننوهُ  ُمنَكنننر   نْ َعننن يَنتَننَننناَهْونَ  ال َكنننانُوا  * يَنْعتَنننُدونَ  وََكنننانُوا َعَصنننْوا ِبَنننا َذلِننن َ  َمنننْر ََ  ابْننننِ  َوِعيَسننن  َداُودَ  ِلَسنننانِ  َعلَننن  ِإْسنننرَالِي َ 

ننُتمْ )) .([79-78) املالنند :] ((يَنْفَعُلونَ  َكانُوا َهننْونَ  اِبْلَمْعننُرو ِ  ََتُْمننُرونَ  لِلنَّننا ِ  ُأْخرَِجنن ْ  أُمَّنن    َخننْ َ  ُكننْ  َوتُنْؤِمنُننونَ  اْلُمنَكننرِ  َعنننِ  َوتَنننْ
 بَنننْ َ  َُيُنننولُ  اّللََّ  َأنَّ  َواْعَلُمنننوا ُُيْيِنننيُكمْ  ِلَمنننا َدَعننناُكمْ  ِإَذا َولِلرَُّسنننولِ  ّللَِّ  َتِجيُبوااْسننن آَمنُنننوا الَّنننِذينَ  أَينَُّهنننا يَ )) .[110عمنننران: آل] ((اِبّللَِّ 

 .[24األنفال:] ((ُُتَْشُرونَ  إِلَْيهِ  َوأَنَّهُ  َوقَنْلِبهِ  اْلَمْر ِ 

 وحقيق . طريق  إىل الصوفي  املتصوف  يقسم مث:

 احلقيق . تل  به يعرفون الذي احلال إىل الوصول إىل تؤدي اليت هي والطريق 

 احلقيق ؟ هي وما الوصول؟ هو وما الطريق ؟ هي فما

 قشا .ناامل َتيت ذل  وبعد ،الوصول مث ،الطريق  مث ،أوال   احلقيق  بدراس  وسنبدأ

 اآاثرهنننن عننننن الكشنننن  مث ،افيزيولوجي نننن تفسنننن ها مث والسننننن ، القننننرآن علنننن  الصننننوفي  حقننننالق بعننننر  املناقشننننا  وسننننتكون
 واالجتماعي . التارخيي 

 قسم : الكتاب فسيكون هذا وعل 

 للدراسا . األول القسم -

 للمناقشا . الثاين والقسم -

This file was downloaded from QuranicThought.com



 www.alsoufia.com                         مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية                                               

 

4 

 

 
 

 
 

 

 األول القسم
 
 اتــــالدراس
 

 الوصول - الطريقة - احلقيقة

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 www.alsoufia.com                         مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية                                               

 

5 

 
 األول الباب
 الصوفيةاحلقيقة 

 األول الفصل
 واحد مذهب

 يشري اجلمال ذاك إىل وكل     واحد وحسنك شىت عباراتنا

 الصننوفي  وجنند  أن منننذ (واحنند  طريقتهننا أن وسنننر ) واحنند  وحقيقتهننا ،واحنند  غايتها واحد ، صوفي  إال يوجد ال
 :(فيه ِبا أدر  البي  وصاحب) عارفيهم أقوال من براه  وهذه األمسا ، اختلف  وإن النهاي ، حىت

 :(الطالف  سيد) (1)اجلنيد قال

 .(2)(غ هم فيهم يدخ  ال واحد بي  أه  الصوفي ) 

 :(التصو  يف األم الكتاب اللم ، صاحب) (3)الطوشي السراج نصر أبو وقال

 وقنن  إليهننا انتهنن  إذا احلقننالق، علننم إىل العلننوم مجينن  وغاينن  ،العلننوم مجينن  وهناينن  كلهننا،  العلننوم مثننر  احلقالق علم ألن...
 وعلننم األحننوال، وعلننم التصننو ، وعلننم البنناطن، وعلننم األسننرار، موعلنن املعننار ، وعلننم القلننوب، علننم وهننو له، غاي  ال حبر يف

 .(4)واحد فمعناه شت  ذل  أي املعاما ،

 :(5)املكي طالب أبو ويقول

 واحنند، هبننا املعننرو  ألن واحنند   عننندهم فهنني املشنناهدا ، ومكننان املقامننا  أصنن  هنني الننيت األصننلي  املعرف  فأما...
 مقامننا  وهنني أولننا، وعمننومهم املقننرب ، مقامننا  وهنني أعاهننا، املننؤمن  فخصننو  وأول، أعلنن  النن أن إال عنهننا، واملتعننر 

 .(6)اليم  أصهاب وهم األبرار،

                            
 .ويعر  أيضا  ابلقواريري هن(297) سن  بغداد يف ما  الطالف ، إمام حممد، بن اجلنيد (1)
 (.127) : القش ي  الرسال  (2)
 هن(.378) ن س ما  الفقرا ، طاو  حممد، بن علي بن هللا عبد (3)
 .(457) : اللم  (4)
 هن(.386) سن  بغداد يف ما  املكي علي بن حممد (5)
 (.2/79) القلوب: قو  (6)
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 :(1)الغزايل حامد أبو ويقول

 ..(2)املطلننب منتهنن  وهننو حجننااب   يكننون فكينن  البصنن  ، بنننور واملشنناهد  الكشنن  هننو الننذي احلقيقنني العلننم ...فأمننا
 .[غ ه غاي  ال أن وضوحب تع  (املطلب منته ) وعبار ]

 :(األكرب الشيخ) (3)عريب ابن ويقول

 وكننذل  واحنند ، طريننق علنن  أهنننم نفوسننهم يف يعتقنندون كننوهنم  منن  نفوسننهم، مننن عرفننوه مننا ألهنننم  الننذو  وينكرون...
 منننهم واحنند يقننول فننا واألعمنن ، واألعمنن  البصنن  فننيهم أن غنن  شنن ، بننا واحد  طريق عل  األذوا  أصهاب األمر، هو
 ..(4)نفسه يف عليه الطريق هو ما وال الطريق، أعطاه ما ال حاله، أعطاه ما إال

 .(6)التا  عل  القوم ومذهب اختا  عل  النا  مذاهب :(5)السرقسطي البنا ابن ويقول

 فيقول: البي  هذا (7)عجيب  ابن يشرح

 مننذهب .خبا .بشننيت : املسننتقيم، الطريننقو  احملجنن  علنن  أهنننم علنن  الدالنن  احلجنن  تقننوم مث :(البنننا ابننن :أي) ...يقول
 تنننايف فننا وإال ألحننوالم، ابب كنن   يف القننوم كننام  فمرجنن  املسننال .. اختلفنن  وإن والعمنن  املقصنند يف متفقنن  فهي الصوفي ،

 مسننالكها، اختلفنن  وإن واحنند  وطريقننه واحنند احلننق أن فيننه والوجننه غنن هم، مننذهب خبننا  وذلنن  َتملهننا، ملننن أقننوالم بنن 
  قاللهم: قال ذل  معىن ويف واحد، والذو  واحد ، ي فالنها

 أفراد احلق طريق والسالكون   واحدة احلق (8)وطريق شىت الطرق
 أمننر ألنننه فيننه متفقننون وهننم والعيننان، الشهود فنهايتهم األصول أما والفروع، األصول يف االتفا  هو الصوفي  ومذهب

 .(9)خيتل  ال ذوقي

 احلكم: فصو  عل  شرحه يف (10)القاشاين الرزا  عبد ويقول

 .(11)اسم إىل اسم من بص   عل  يدعو فالعار  احلق، وهو احلقيق ، يف واحد  كامها  والغاي  الطريق أن ...يع 

                            
 هن(.505) سن  ما  الغزايل حممد بن مدحم (1)
 (.1/255) الدين: علوم إحيا  (2)
 هن(.638) ن س دمشق يف ما  أندلسي احلاَتي، عريب بن علي بن مدحم (3)
 (.3/213) كي :امل الفتوحا  (4)
 التاس . القرن من األول الرب  حوايل يف فا  قي ما  األندل ، جنوب يف سرقسط  من ،التجييب يوس  بن حممد بن أمحد العبا  أبو (5)
 (.101) : اإللي ، الفتوحا  (6)
 هن(.1224) سن  ما  الفاسي الدوري  عجيب  بن حممد بن أمحد (7)
 احلق...(. ودرب شىت )الطر  يكون أن جيب البي  ليستقيم (8)
 بعدها. وما (101 :) اإللي ، الفتوحا  (9)
 هن(.730) سن : بعد ما  الكام  الفاض  (10)
(11) ( :155). 
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 :(1)اخللويت املالكي الصاوي أمحد ويقول

 والبوصننن ي، لربعيكنننا  الوسنننيل ، يف ابلتغنننزل الوصنننال طلنننب منننن فمننننهم ورسنننوله  هللا حمبننن  يف تنافسنننوا العنننارفون ...وإمننننا
 اجلمينن  ومقصنند وفننا، علنني كسننيدي  املقننام  يف تغننزل مننن ومنننهم وأمثالننه، الفننار  كننابن  املقصنند يف ابلتغننزل طلبننه مننن ومنننهم
 .[وسلم عليه هللا صل  حممدا   :(الوسيل ) بقوله يع ]...(2)واحد

 :(تيجاين) (3)كنسو   حممد سيدي قوليو 

 وهننن  الكنننر ، منننوالا حضنننر  ِإىل مفتوحننن  أَبنننواب كلهنننا  -علنننيهم هللا رضنننوان- خاملشننناي طنننر  َأن هللا أيننندكم ...فننناعلموا
 واألمننننننن والصننننننعوب  والسننننننهول  والبعنننننند القننننننرب يف خمتلفنننننن  ذلنننننن  منننننن  وهنننننني واحنننننند، حمنننننن  ِإىل املؤدينننننن  احملسوسنننننن  الطننننننر  ِبنزلنننننن 

 ...(4)واخلو 

 شاعرهم: وقال

 (5)يشري اجلمال ذاك إىل وكل    واحد وحسنك شىت عباراتنا
 :(6)املنويف الفيض أَبو حممود ولويق

 النننتمكن منننن احلننند هنننذا ِإىل املعرفننن  منننن وصننن  وإذا...احلنننق مننن  لبقالنننه معرفتنننه كملننن   األغينننار، عنننن العبننند فننن  ...وِاذا
 ودونننوه صنننفوه مننا وكنن  الصننوفي ، نظننر مرمنن  هننو املعننىن وهننذا...حاال   لننه اجلمنن  وصننار -احلقيقنن  :أي- اجلمنن  عنن  شننار 

 ...(7)املني  واملقام الشري ، املقصد هذا ِإىل وسال  هي ِإمنا وأحوال، وأفعال أقوال يف عنه وهنوا به وامروا

 :(8)عيس  القادر عبد ويقول

 لاجتهنناد تبعننا   والسننلو ، السنن  أسنناليب وتنوعنن  العملينن ، املننناه  تعنندد  وإن حقيقتهننا، يف واحد  الطريق ...وإن
 ...(9)واحد  وجوهرها وحقيقتها ذاهتا يف وهي الصوفي ، الطر  تعدد  ولذا والزمان، املكان وتبدل

 األزهر: اجلام  شيخ (األكرب الشيخ) حممود احلليم عبد ويقول

 مننن بننه القننالل  ِإىل َتتنن  املنهننر  التفكنن  هننذا ولكننن وطوالنن ، وفننر  مننذاهب التصننو  نأ يننر  مننن النننا  ويف...
                            

 هن(.1241) سن  ما  مصري (1)
 (.45 :) الرمحاني  والفيوضا  الرابني  األسرار (2)
 هن(.1294) سن : مراك  يف ما  أمحد بن حممد هللا عبد أبو (3)
 (.329 :) احلجاب كش   (4)
 (.86 :) القرب، غاي  (5)
 الكلما . ذهه كتاب   حىت احي   يزال ال لهلعو  القاهر  يف الصوفي  الكلي  أس  ،(هن1312) عام ولد مصر يف و من من عمر بن عل  بن الفيض أبو حممود (6)
 (.262) : هللا، إىل الطريق معامل (7)

 السبعينا   متمت  بصهته حىت كتاب  هذه الكلما . رخاحلب يف أو  ( من حلب، شاذيل الطريق ، هاجر من8)
 (.272 :) التصو ، عن حقالق (9)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 www.alsoufia.com                         مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية                                               

 

8 

 وِإفاطونينننون أرسنننطيون الفلسنننف : ويف ومشنننبه ، ومعتزلننن  شننناعر أ م:الكنننا علنننم ففننني لسنننف  فال وإىل الكنننام علنننم إىل نظنننرهتم
 ...وديكارتيون

 والتصننو ، الدراسننا  هننذه بنن  الكنناتبون خلنن  ولقنند النظرينن   العلننوم مجينن  يف الطولنن  فكننر  لقبننول مهيننأ  والنفننو 
  وإذا عقليننا ، نظننرا   ولنني  روحينن ، جتربنن  التصننو  أن لعرفننوا النظننر، وانننعمأ ولننو وطوالنن  وفرقننا   مننذاهب التصننو  يف أن فزعمننوا

 نظنننر ألهننننا الفلسنننف ، كانننن   وإذا اثننننان  فيهنننا خيتلننن  ال التجربننن  فننن ن وفنننر ، طوالننن  إىل الننننانرين يفنننر  العقلننني النظنننر كنننان
 .خا  وال فيه تعدد ال واحد مذهب جترب ، وهو التصو ، ف ن متعدد ، مذاهب عقلي،

 بنن  اخللنن   يستسننا  أن جيننوز ال ف نننه امليننادين، مننن مينندان أي يف اي والغنن الوسننال   بنن اخللنن  سننا ستي ال أنننه وكمننا
 بعننض، مننن أوفننق وبعضننها خمتلفنن ، متعدد  التصو  فطر  نفسه، التصو  وهي الغاي ، وب  وسال ، وهي التصو ، طر 

 واحد . وغاي  واحد هد  إىل تؤدي وتعددها، اختافها عل  ولكنها بعض، من سرعأ وبعضها

 .(1)«اجلم  بصيغ » مذهب ال «املفرد بصيغ » هبمذ إذن التصو 

 وحننديثهم، قنندمهم املتصننوف  كنن   هبننا ينندين واحنند  عقينند  للصننوفي  أن إىل منهننا خنلنن  القننوم، كبننار  لننبعض أقننوال هننذه
 وغ هننا والتجانينن  والبكطاشنني  واملولوينن  واليشننرطي  والنقشننبندي  واخللوتينن  والقادرينن  والرفاعينن  كالشنناذلي ) الصننوفي  الطننر  وأن

 الواحد . الصوفي  العقيد  هو واحد هد  إىل تؤدي كلها  فهي أمساؤها، اختلف  وإن وغ ها،

 العقيد ؟ هذه هي فما

 أَو ،مننثا   كننالغزايل  واحنند، صننويف عقينند  ننندر  أن الصننوفي  لدراسنن  يكفنني أنننه -تقدم ما عل  بنا - الكث ون سيظن
 يننا  علم سننيكون حكمنننا نإو  املتصننوف ، مجينن  علنن  واطمتنننان ثقنن  بكنن  مننا  حك نطلننق مث غنن ه، وأ عجيبنن ، ابننن أو عننريب، ابننن

 صهيها .

 عقننولم اسننتهو  سننري ، عقينند  لننم ابطنينن  مجاعنن  إمننام ولكننننا ،العلمينن  الناحينن  مننن الصننه  كنن   صهي  هذا فنقول:
 وابملراوغننا  ِإمكانيننا  مننن لننديهم مننا بكنن  عنهننا يدافعون وهم سبيلها، ِإال سبيا   يهتدون فا عليها، واستهوذ  ونفوسهم

 أخاقي !والا الاعلمي  األساليب ومجي  والدوران والل  واملغالطا 

 للشنننننريع  ابلنسنننننب  وزندقننننن  كفنننننر  هننننني الصنننننوفي  نأ مننننننهم لواصنننننلونا وخاصننننن  يقيننننننا   يعلمنننننون ِإهننننننم ذلننننن : علننننن  وكمثننننن 
 منتهنن  وهنني واإلمننان اإلسننام قمنن  هنني الصننوفي  أن النننا  بنن  ويشننيعون احلقيقنن  هننذه يكتمننون فهننم ذلنن  ومنن  اإلسننامي ،

 اإِلحسان! مقام وهي والورع، التق 

 واهتمننن  عليننن  لثننار زندقننن ، الصننوفي  ِإن :ألحننندهم لنن ق لنننو حنننىت وصنندقوها، الننننا  علنن  اخلدعننن  هننذه انطلننن  وقنند
 ا.ذيول عليه واجنر  ابخلدع  اقتن  ولكنه ا،صوفي   لي  أَنه رغم ابل، عل  ل  ختطر ال اليت االهتاما 

                            
 (.13، 12) : التصو ، أه  ملذهب التعر  (1)
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، عننريب ابننن صننوفي  عننن بدراسنن  جتننتهم لننو املعتنناد : مراوغنناهتم مننن ومث   مدسننو  هننذا لنن : يقننول مننن لسننمع  مننثا 
 أثننر، لننه يبننق ومل الزمننان، مننن مضنن  فيمننا كننان  هذا لسمع : أو الباقون، به يدين ال شي  هذا يقول: من لسمع  أَو عليه،

 بعضنننهم يعرفنننه هنننذا وأ وسنننذج، بسنننطا  فنننَأكثرهم يفهموهننننا، وال وراألمننن هنننذه يعرفنننون ال اآلن الصنننوفي  يقنننول: منننن تسنننم  أو
 لنننا، مننندع الصنننوفي ، علننن  منننند  هنننذا اجلنننواب: فسنننيكون مشنننهور، غننن  صنننويف حنننول الدراسننن  كانننن   نإو  ،اآلخنننرون وجيهلنننه

 واإِلمان... اإِلسام قم  هي احلق  والصوفي  أمثاله، ومن منه بريت  احلق  والصوفي 

 مواضنننن  ريننننتهمأو  قاللهننننا إىل نسننننبتها وصننننه  صننننهتها علنننن  لننننم وبرهننننن  مننننثا ، للغننننزايل في صننننو  بنصننننو  أتيننننتهم ولننننو
 ِإخل....أو...أو نفهمه! ال كام  هذا أو نؤوله! نأ جيب أو َتوي ! له كام  هذا ستسمعه: الذي فاجلواب فيها، الضال

 ومسعوهننا املتصننوف ، مننن سننابقا   مسعوهننا ألهنننم النا ، من كث   من املتصوف  غ  من أيضا   نسمعها األجوب ، هذه ومث 
 هبا! اقتنعوا حىت كث ا    ومسعوها

 وشنن  علنن  الصننوفي  م:لقننو  بعضننها، يف املتصننوف  ومننن األحيننان، أكثننر املتصننوف  غنن  مننن نسننمعها الننيت األجوبنن  ومننن
 مبالغننن .. فينننه عننننهم الكنننام ِإن وأ اجملتمننن ، يف لنننم َتثننن  ال قليلنننون الصنننوفي  ِإن أو النننزوال، ِإىل طريقهنننا يف هننني أَو االنتهنننا ،

 سننننعيد يقننننول كمننننا  -األشننننكال مننننن بشننننك  وأهلننننه ابلتصننننو  صننننل  لننننم اإِلسننننامي  األمنننن  مننننن( %90) أن العلننننم منننن  ِإخل..
 هننم انتهنن  التصننو  أن ينندعون الننذين أنفسننهم واملنندافعون بنن  ذلنن ، عل  تزيد ابلتصو  املتأثرين فنسب  احلقيق  أما -حو 

 بعيد. حد ِإىل ابلصوفي  تأثرونم ودفاعهم فكارهمأ يف

 السنننذاج  تصننن  وعنننندما لنننا، دعايننن  هنننو الصنننوفي  فضننن  إن الغافننن : القالننن  قنننول دفننناع، منننن نسنننم  منننا أعجنننب ومنننن
  ملناقشتها. جمال يبق  فا املستو ، هذا مث  إىل بصاحبها

 الشننناذ الوضننن  هنننذا أمنننام ..اإِلسنننام رسنننول سنننن  وعنننن ،اإِلسنننام قنننرآن وعنننن اإِلسنننام، عنننن الغرينننب الوضننن  هنننذا أمنننام
 أو ثاثننن  أو اثنننن  أو واحننند صنننويف عنننن دراسننن  تقننند  يكفننني ال الوضننن ، هنننذا أمنننام ..اإلسنننامي  اجملتمعنننا  بنننه تتخنننب  النننذي

 قرانننهأو  اجلنينند منننذ وكننربالهم، لمننتهمأ مننن يسننتوعبه نأ للكتنناب مكننن عدد ألكرب أقواال   اآلتي  لالفصو  ستكون لذل  عشر !
 حلججهم. مكان يبق  وال ،املدافع  ألولت  جمال يبق  ال حبي  احلاضر ، أيمنا يف الطر  أصهاب حىت

 العننارفون املننذهب هننذا أصننهاب يقننرره كمننا  واحنند، مننذهب التصننو  أن أبنندا   ننسنن  ال نأو  دالمننا ، نتننذكر نأ وجيننب
 الواصلون.

 فيه. ِبا أدر  بي ال أصهاب أن دالما   ولنتذكر ذل ، عل  براه  هو ِإمنا الفصول من آ  هو ما وك 
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 الثاين الفصل
 الصوفية النصوص فهم إىل مدخل

 الوثنا يعبد ممن أنت يل لقيل   به أبوح لو علم جوهر رب اي
 حسًنا أيتونه ما أقبح يرون   دمي مسلمون رجال والستحل

 أن جيننب ذلنن  قبنن  ن ،الصنن املتقننن  وزحاليقهننا املتعرجنن ، امللتوينن  ودهاليزهننا الصننوفي ، النصننو  متاهننا  يف الولوج قب 
 ودعننايهتم، تننواليفهم يف وكتنناابهتم، أقننوالم يف وعقالنندهم، فكننارهمأ بسنن  يف يتبعوهنننا الننيت األسنناليب عننن واضننه  فكننر  أنخذ

 ،صننهيه  دراسنن الصننوفي   دراسنن  نسننتطي  ال ذلنن  وبنندون وأهدافننه، أغراضننه نعننر  وأن اتم، بوضننوح كامهننم  فهم لنستطي 
  بينهم. فيما وتواصيهم أقوالم ومن أساليبهم، من مألساليبه دراستنا وستكون

  يلي: ما اتم بوضوح -الدراس  هذه يف- سنر 
 أهله. غ  عن بكتمانه يتواصون غريب سر هنا  -1

 الصوفي . هم السر هذا أه  -2

 سام.اإل عن مرتد أنه عل  به يبوح من يُقت  وزندق ، كفر  هو السر هذا -3

 صنف : ِإىل ميساإلا اجملتم  يقّسمون -4

 العام . أو األورا ، أه  أو الرسوم، أه  أو الظاهر، أه  ويسموهنم :الشريع  أه  -أ

  هنننم اخلاصننن  وخاصننن  اخلاصننن ، أو األذوا ، وأهننن  البننناطن، أهننن  أيضنننا   ويسنننموهنم الصنننوفي ، وهنننم :احلقيقننن  هننن أ -ب
 كبارهم.

 نأو  اإِلسنننننامي ، األحكننننام مننننن يننننوافقهم منننننا يع الشننننر  ألهنننن  يظهننننروا نأ ومكنننننان، زمننننان كنننن   ويف دالمننننا   يتواصننننون -5
 ابللغنننز عننننه يعنننربون حيننن  (النصنننو  ثنننناي بننن  سنننتمر) معينننن  حننناال  يف ِإال دمننناؤهم، تبننناح لنننتا السنننر ذلننن  عننننهم يكتمنننوا
 املنمق . والعبار  واإلشار  والرمز

 ال الننننيت اجلنسننني  اللنننذ  :ثا  مننن لنننذل  وضنننربوا بنفسننننه، اإِلنسنننان يذوقنننه أن :أي ابلنننذو ، ِإال السنننر هنننذا يعنننر  ال -6
 يذوقها. من ِإال يعرفها

 وغ ها.. وبثين  ليل  مث  مؤنث  أبمسا  اإِللي  الذا  ِإىل يرمزون العاد ، يف -7

 :(دق  بدون) التارخيي التسلس  حسب أوردها وعارفيهم وأقطاهبم أللمتهم نصو  وهذه
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 :(هن220 عام: تويف العّتايب عمرو بن لكلثوم الواق  يف وهو) العابدين لزين ينسبونه مما

 الوثنا يعبد ممن أنت يل لقيل  به أبوح لو علم جوهر رب اي

 (1)حسناً  أيتونه ما أقبح يرون   دمي مسلمون رجال والستحل

 الرد ؟ عل  ولقت  ابلوثني  لرمي به أابح لو الذي العلم هذا هو فما

 :(2)(اإِلسام اتج) الكاابذي بكر أبو ويقول

 املنن ! و  ر  علنن  فأنهرتننه أننن  فجتنن  السننراديب، يف خبأاه مث ُتب ا ، العلم هذا حربا حنن :(3)للشبلي نيداجل قال
 غ ي؟ الدارين يف فه  أمس ، وأا أقول، أا فقال:

 يف خبننأه مث (،صننولهأو  قواعننده وضنن  :أي) ُتبنن ا ، هننو حننربه علننم عننن خيننرب إِنننه فقنن . اجلنينند قننول الننن  هذا يف يهمنا
 السراديب؟! يف خبأه ومل املخبأ؟! العلم هذا هو فما ب!يرادالس

 بعد. فيما فسنراه الشبلي قول أما

 الشبلي: بكر أبو له أرسلها رسال  عل  جميبا   أيضا ، اجلنيد ويقول

 أننننن  جتنننن  وقنننند السننننراديب، يف هبننننا ونننننتكلم ونقرنهننننا، فننشننننقها، الكلمنننن  أنخننننذ كنننننا  اخللننننق، يف هللا هللا بكننننر، أاب ي
 .(4)وصف  ما يذهب طبق  أول يف طبق ، أل  اخللق أكابر وب  بين  العذار! ع فخل

 تُقت . هو: (،وصف  ما يذهب) :قوله معىن َأن سيعر  الصوفي  ابألساليب القار   يتمر  عندما

 أيضا : اجلنيد ويقول

 نهننر ممننا ننناهره، علنن  ونيشننهد فهننم زنننديق، أنننه صنندِّيقا   سننبعون حقننه يف لننه يشننهد حننىت صنندِّيقا   الصننّديق يكننون ال
 وال الظنناهر علنن  ابلبنناطن يلبسننون فننا البنناطن، حكننم البنناطن ويعطنني الظنناهر، حكننم الظنناهر يعطنني الصننديق ألن حالننه  من

 يف احلننننننال بننننننذل  لننننننتهققهم ابطنننننننا ، صننننننديق أنننننننه يعلمننننننون كمننننننا  ننننننناهرا ، زنننننننديق أنننننننه يشننننننهدون فهننننننم البنننننناطن، علنننننن  ابلظنننننناهر
 .(5)نفوسهم

 ختدعنا؟؟ الشريع  فه  صديق!! وابطنا   زنديق، -الشريع  حسب أي- ناهرا   للعجب! ي

 :(الدين علوم إحيا  يف الغزايل أورده وقد) أيضا   وقال

                            
 ا.وغ ه (44) : اإللي ، والفتوحا  (،44) : اإللي ، واملنانر (،1/134) الطبقا : هام  للشعراين، داباآل بيان يف القدسي  األنوار (1)
 ([.145) : ،65 ابب:] التصو ، أه  ملذهب التعر  (2)
 هن(.334) عام بغداد يف ما  وأقرانه اجلنيد أصهاب من الشبلي (3)
 (.306) : اللم ، (4)
 وغ ها. (373) : احلجاب، وكش  (،44) : لي ،اإل املنانر (5)
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  .(1)العام  عند كفر  هي أشيا  خلواهتم يف ومناجاهتم كامهم  يف يقولون األن  ..أه 

 .(2)هبم ويليق منهم ُيتم  وذل  بذل ، أحوالم يف املزيد جيدون وهم لكفروهم، العموم مسعها لو مر : وقال

 هنننننذه وهننننني ِإنهننننناره، جينننننوز ال ذلننننن  كنننننان  وإن العنننننارف ، أحنننننوال أسنننننرار إىل هبنننننا يشننننن  أبيننننناات   ينشننننند اجلنيننننند كنننننان  وقننننند
 :(3)األبيا 

 (4)املتفضل املاجد بقرب فحّلو   قلوهبم الغيوب يف أُبانس سرت

 وتنهل أرواحهم هبا جتول   قدسه ظل يف هللا بقرب عراصاً 

 أكمل هو ملا فيها ومصدرهم   والنهي العز على فيها اردهممو 

 وأعدل لدين أوىل هكتم  وما   صفاته من مفرد عزب تروح

 يبذل احلق أرى ما منه وأبذل   يصونه ما به علمي من سأكتم

 (لصفي املنع أرى ما منه وأمنع   حقوقهم منه هللا عباد وأعطي

 أمجل والصون السر يف أهله إىل   يصونه سراً  للرمحن أن على

 ألهلننه، إال إنهنناره عهسنني ال ابطننن وعلننم ،الظنناهر ألهنن  يبذلننه ناهر علم علوم، ثاث  للعامل) :(5)التسرتي سه  وقال
 .(6)(أحد هيظهر  ال تعاىل هللا وب  بينه هو وعلم

  ابطن؟! هو ومل الباطن؟! علم هو فما الشريع . علم إنه عرفناه، فقد الظاهر، العلم أما -

 وابلسننننننننو ...محل  .(....وابلزندقنننننننن ) يننننننننران، مل حنننننننن  حننننننننايل وأنكننننننننر الننننننننرباين، دالننننننننر  يف املنكننننننننر» :(7)احلننننننننّاج ولوبقنننننننن
 .(8)«رماين

 الصوفي . دالر  خارج هو ما الرباين: بدالر  يع  -

 السر؟! هو ما ابلسو ؟! ويرميه زنديقا ؟ املنكر يسميه فلم -

 دمنني لكننم أابح هللا نإ امسعننوا،: ...الزاهنند سننعيد بننن الننودود عبنند القصنن  ويننروي (املسننجد يف النننا  خياطننب) وقننال:
                            

 الغزايل. تعليق من هي (خلإ املزيد.. جيدون )وهم الفقر  ولع  (،4/292) الدين: علوم إحيا  (1)
 الغزايل. تعليق من هي خل(إ املزيد.. جيدون )وهم الفقر  ولع  (،4/292) الدين: علوم إحيا  (2)
 (.4/288) الدين: علوم إحيا  (3)
  .اإقو  البي  يف (4)
 هن(.273) أو هن(283) عام: تويف القوم، ألم  من األهواز، من بلد تسرت، من التسرتي، سه  (5)
 (.1/89) الدين: علوم حيا إ (6)
 (.هن309) عام: صلبا   قت  (7)
 النقط . طايس  الطواس ، (8)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 www.alsoufia.com                         مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية                                               

 

13 

 القننرآن؟ ويقننرأ ويصننوم يصننلي رجننا   نقتنن  كينن   شننيخ، ي وقلنن : اجلماعنن ، بنن  مننن فتقنندم  القننوم، بعننض فبكنن  فنناقتلوين،
  فبكننن وأسنننرتي ، تنننؤجروا فننناقتلوين القنننرآن، وقنننرا   والصنننوم الصنننا  عنننن خنننارج الننندما  ُتقنننن بنننه النننذي املعنننىن شنننيخ، ي فقنننال:
 فقلنن  قتلنني. مننن أهننمّ  شننغ  للمسننلم  الدنيا يف لي  قال: هذا؟ معىن ما شيخ، ي وقل : داره، ىلإ وتبعته وذهب، القوم،

 مل إشننارتنا علنن  يقنن  مل مننن قننال: بنن . فقلنن : أحنند. هللا منن  ولي  اثن ، ب  الطريق قال: تعاىل؟ هللا ِإىل الطريق كي   له:
 فِلَم؟ قتله! تبي  الشريع  أن يقرر نهإ .(1)عبارتنا ترشده

 املعىن؟ هذا هو فما القرآن! وقرا   والصوم الصا  عن خارج أجله من قتله يباح الذي املعىن أن ويقرر

 .(عبارتنا ترشده مل ِإشارتنا عل  يق  مل من) وقوله: (،أحد هللا م  لي ) قوله: إىل لننتبه

 ويقول:

 (2)قبيح املسلمني وعند يّ عل   واجب والكفر هللا بدين كفرت

 فمننا - علننّي. واجننب والسننرت ابإلسننام، سننرت  يقول: فهو السرت، هو والكفر ،سرت  :أي (كفر ) :بقوله يع  -
 هو؟! ما هللا؟! بدين يسرته الذي األمر هذا هو

 هو؟! ما هللا؟! بدين يسرته الذي األمر هذا هو فما -

 يقول: شعره، وفلتا  لهأقوا بعض من السر اهذ نعر  أن املمكن من -

 (3)أن  قال: أن ؟ من فقل :  قلب بع  ريب رأي 

 .(4)احلقيق  حي  من أن  هو أو هو، أن  لتكون اخلليق ، دع خليق ، واحلقيق  فاحلقيق ،

 يكتمونه. الذي السر هو وهو واض ، فهو بشي ، القول هذا عل  أعلق وال -

 اجلنيد: خماطبا   (5)النوري احلس  أبو وقال

 .(6)املزاب  عل  فرموين ونصهُتهم املنابر، عل  جلسو أف غششَتهم القاسم، أاب ي

 ابلفقه. عليهم يتكلم كان  إِنه اجلنيد؟ غشهم كي   النصو  من أييت فيما وسنر  -

 الغزايل: يورده ومما

                            
 (.57) : احلاج، أخبار (1)
 .(28 :) احلاج، ديوان (2)
 النقط (. )طاس  الطواس  (3)
 الصفا (. )طاس  الطواسنب (4)
 الثانينن  اعتمنند  وقنند احلسنن (، )أبننو وأحينناا   احلسننن( )أبننو أحينناا   كتننبهم  يف كنيتننه  وتننرد ،هننن(295) سننن : مننا  اجلنينند أقننران مننن بغنندادي النوري، حممد بن أمحد (5)

 الكتاب. هذا يف ذل  يهمنا ال إذ ُتقق، دون احلس ( )أبو
 (.146) : التصو ، أه  ملذهب التعر  (6)
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 لننننو سننننر ابهلل  وللعلمننننا العلننننم، لبطننن  كشنننن   لننننو سننننر وللنبنننو  النبننننو ، لبطلنننن  أنهننننر لنننو سننننر للربوبينننن  بعضننننهم: ...قنننال
 .(1)األحكام لبطل  أنهروه

 األسرار؟ هذه هي فما ؟!األحكام هبا وتبط  العلم، هبا ويبط  النبو ، هبا تبط  أسرار!! -

 فهنننومهم مقننندار علننن  قنننال: ،[63النسنننا :] ((بَِليغ نننا قَننننْوال   أَنُفِسنننِهمْ  يف  َلُنننمْ  َوقُننن ْ )) تعننناىل: قولنننه يف (2)عطنننا  ابنننن وقنننال
 .(3)عقولم ومبلغ

  عقولم. ومبلغ (،الشريع  أه ) الظاهر أه  فهوم مقدار عل  يع : أنه واض  -

 السننامع ؟ علنن  هبننا أغننربتم ألفانننا   اشننتققتم قنند !املتصننوف  أيهننا لكننم مننا عطا : بن العبا  أليب املتكلم  بعض وقال
 املذهب؟ لعوار سرت أو للتمويه؟ طلب ِإال هذا ه  املعتاد! اللسان عل  وخرجتم

  يقول: اندف  مث طالفتنا. غ  يشريها كيا  علينا، لعزته عليه، لغ تنا ِإال ذل  فعلنا ما العبا : أبو الفق

 َنشعره للقلوب حق ابدىء   ونظهره أظهره ما أحسن
 يسرته ما رونقه من أكسوه   خربهأ وعنه عين خيربه

 يعربه ما ِإذا معناه يفسد   ينشره يستطيع ال جاهل عن
 فيخربه غريه يوايف مث   يعشره ال بل لفظال يطيق فال

 (4)أثره ويعفو العلم ويدرس   زمره وتبدو اجلهل فيظهر
 :(5)له أيضا   وأنشدوا

 اِِلشارة أبعالم أجبناهم   ساءلوان العبارة أهل ِإذا
 العبارة ترمجة عنه تقصر   غموضاً  فنجعلها هبا نشري

 ِإانرة حةجار  كل  يف له   سروراً  وُتْشِهُدان وَنْشَهدها
 اخلسارة ذوي العارفني كأسر   أسرى األحوال يف األقوال ترى

 غنن  مننن املعنناين مننن القلننب علنن  يننرد مننا كنن   والننوارد: ،(1)الننوارد بداينن  وهو ،(6)والباده احلق، ابدي ويقال: البادي: -
                            

 (.1/88) الدين: علوم إحيا  (1)
 هن(.309) سن : ما  اجلنيد، أقران من البغدادي، األدمي عطا  بن حممد بن العبا  أبو (2)
 .[(146: ) 65 ابب:] التعر ، (3)
 .[(89 :) 31 ابب:] التعر ، (4)
 )التعر (. مؤل  الكاابذي بكر أليب هي له( أيضا   )وأنشدوا :عبار  (5)
 (.2/84) العروسي حاشي  القش ي ، الرسال  يف ورد  الباده (6)
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 .(2)العبد من تعمد

 يعجننب الننذي الرونننق مننن للنننا  يظهننره الننذي الكام يكسو :أي...جاه  عن يسرته ما رونقه من أكسوه وقوله: -
 لقتننن  سنننببا   ذلننن  فكنننان غننن ه، بنننه (الصننويف غننن  أي:) اجلاهننن  ألخنننرب ذلننن ، يفعننن  لننومل ألننننه السنننر، حقيقننن  يسنننرت منننا السننام 

 به. اجله  ويظهر (الصويف) العلم هذا يزول وقتلهم وبقتله السر.. هذا صاحب

 :بعدها اليت األبيا  ويف -

 الرونق. ذا  العبار  ِإىل خطاهبم يف ُيتاج الذين الصوفي  غ  النا  اهب يع  العبار : أه  -

 أيضننننا : وتسننننم  (،وغ هننننا) وقننننبض بسنننن  أو وحننننزن طننننرب مننننن القلننننب علنننن  يننننرد مننننا وهننننو حننننال، مجنننن  األحننننوال: -
 .(3)الوارد

 فِلَم؟! غامض ! اإِلشار  هذه وجيع  ابإِلشار ، السؤال عل  جييب أنه خيربا والثاين األول البي  يف -

 فمننا جوارحننه، مننن جارحنن  كنن   لننه تسننتن  سننرورا   هنني وُتشننهده هننو، َيْشننهدها الننيت تلنن  عننن خيننرب الثالنن  البينن  يف -
 السرور؟؟ هذا ك   وُتْشهده َيْشهدها، اليت هذه هي

 ال أسنننن   لننننديهم والكلمننننا  األقننننوال تكننننون -غنننن ه وعلنننن  -األحننننوال عليننننه تننننرد عننننندما أنننننه يبنننن  الرابنننن  البينننن  يف -
 ابلسنننننر، ابحنننننوا ألهننننننم حنننننريتهم خسنننننروا النننننذين (الصنننننوفي  منننننن الغايننننن  بلغنننننوا النننننذين :أي) ابلعنننننارف  ويشنننننبهها حبريننننن ، لقوهننننننايط

 األقوال. وكذل  مكبل ، سر أ صبهواأف

 هذا؟! ك   فلم -

 :(4)يلي ما (التعر ) قي الكاابذي بكر أبو ويورد

 :أي ،[45-44احلاقنن :] ((اِبْلَيِمنن ِ  ِمنْننهُ  أَلََخننْذاَ  * اأَلقَاِوينن ِ  بَنْعننضَ  نَنناَعَلينْ  تَنَقننوَّلَ  َولَننوْ )) تعنناىل: قولننه يف غنن ه وقننال ..
 تعرفنننا مننا بلننغ :يقنن  ومل ،[67املالنند :] ((رَبِّنن َ  ِمنننْ  إِلَْي َ  أُنزِلَ  َما بَنلِّغْ )) قوله: عليه يدل ،الرسوم أه  عل  ابملواجيد نطق لو
 إِلي . به

 ويتواجنند (املتواجنند) يبعثننه كننان  مننا غلبنن  هننو الوجنند أو ،(5)األوراد مثننرا  وهي قيا ، غ  عل  وجد مج  املواجيد: -
 والوارد. احلال يشبه وهو ،(6)قلبه عل  له

                                                                                                                           
 )وارد(. ماد  صوفي ال مصطلها  معجم من البادي تعري  (1)
 (.428 :) هللا: إىل الطريق معامل من الوارد تعري  (2)
 )حال(. ماد  الصوفي ، مصطلها  معجم من األحوال تعري  (3)
 .(65ابب:) التعر ، (4)
 الام . (،2/46) العروسي: حاشي  (5)
 شهوده. عن له املغّيب  األحوال من القلب يصاد  ما :أبنه الوجد الصوفي ( اصطاح )كتاب يف عريب ابن ويعر  (،2/43) العروسي: حاشي  (6)
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 أو -الشننريع  أهنن  :أي- الرسننوم، أهنن  علنن  احلننال، عليننه يننرد عننندما جيننده ِبننا نطننق لننو) يلنني: كمننا  اآلينن  يفسر إنه -
 (.ابليم .. منه ألخذا الظاهر، أه 

 يفننرتي هنننا وهننو أصننهابه، وال وسننلم عليننه هللا صننل  حممنند عرفننه وال سننلطان، مننن به هللا أنزل ما تفس  هذا وطبعا   -
  السر؟ هذا هو فما املواجيد! سر يكتم أن وسلم عليه هللا صل  حممدا   أيمر أنه سبهانه هللا عل 

 :(اللم  صاحب) الطوسي ويقول

 مننن نننذكر وحنننن الفهننم، عننن تبعنند ذلنن  يف وإشنناراهتم الواجنندين، لسننان وهننو آخننر، لسننان التوحينند حقيقنن  يف ولننم...
 .(1)أهله يكون من عل  ختف  ال ِإشار  أكثره العلم وهذا شرحه، مكن كما  طرقا   ذل 

 :(التقي ) تعري  يف نفسه الطوسي ويقول

 حنننرم الكعبننن  أن كمنننا  املنننؤمن حنننرم التقيننن  قنننوم: وقنننال الشنننبها ، تنننر  قنننوم: وقنننال والنهننني، األمنننر اسنننتعمال قنننوم: قنننال
 ...(2)والباط  احلق ب  هبا يفر  القلب يف نور التقيه قوم: وقال مك ،

 ابطني . فرق  أمام فنهن ا :ِإذ هبا. يتسرتون مقدس  التقي  جعلوا هكذا -

 :(3)املكي طالب أَبو ويقول

 أخفننن  الفننننا  قننني البقنننا و  التفرقننن  يف اجلمننن  وشنننهاد  الضنننيق، اضنننيق الننننانرين شنننواهد منننن التوحيننند معننناين فتفصننني ...
 مننا لننه ينكشنن ف رمننزاه، مننا يشننهد منننه نصننيب لننه مننن َأن غنن  مسعننه، من أكثر أكثره يُنكر األمساع عن غريب وشرح اخلفي،
 .(4)غطيناه

 .(6)املشاهد قلب يف األثر من (5)املشاهد  تعطيه ما وهو شاهد، مج  شواهد: -

 .([خلق با حق) معىن ِإىل يدا  ج لننتبه] .(7)خلق با حق ِإىل ِإشار  اجلم : -

 والفننننر  األول، الفننننر  هنننننا ] ،(8)العبودينننن  مشنننناهد  وقينننن : حننننق، بننننا خلننننق إىل إشننننار  وهننننو :(الفننننر  أو) التفرقنننن  -
 .([حق با خلق) عبار  إىل ولننتبه كث  ،  تعاب  عندهم ولا الثاين،

 بصننننف  عليننننه احلننننق بتجلنننني واختينننناره رادتننننهإ عننننن العبنننند مسننننلوبي  وهننننو الظنننناهر، فنننننا  درجننننا : ثننننا  علنننن  الفنننننا  -
                            

 .(51 :) اللم ، (1)
 (.303) : اللم ، (2)
 هن(.386) سن : بغداد يف وما  مك  يف نشأ املكي، احلارثي عطي  بن علي بن حممد (3)
 (.2/81) القلوب: قو  (4)
 )هللا(. احلق مشاهد  :أي (5)
  (.الصوفي )اصطاح عريب ابن رسال  (6)
 عريب. ابن رسال  (7)
 عريب. ابن رسال  (8)
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  (.األفعال فنا ) وتسم  الفعالي ،

  (.الصفا  فنا ) وتسم  األزلي ، القدم  الصفا  أنوار سلطن  يف صفاته مغلوبي  وهو :الباطن وفنا 
 هننني والصنننفا  ابطنهنننا  فالصنننفا  الصنننفا ، حجننناب هننني األفعنننال فنننِ ن العبننند، ذا  هنننو النننذي البننناطن، سنننر وفننننا 

 أننننوار ِإشنننرا  يف العبننند ذا  مغلوبيننن  عنننن كنايننن   وهنننو (،النننذا  فننننا ) يسنننم  ولنننذا وسنننرها، ابطنهنننا فالنننذا  النننذا ، ابحجننن
 .(1)وأحديتها الذا  عظم 

  .(2)(البقا ) :لذا ويقال التفرق ، عامل ِإىل اجلم  عامل عن التنزل من العبودي  لصه  بد ال البقا : -

 وجهننا   اآلن ألننننا وذلنن  !ابلغمننو ؟ الغمننو  وُيشننرح ابأللغنناز، تفسننر األلغنناز أن هنننا القننار   ياحنن  :ملهوننن  *
 يكتمونه. الذي السر أمام لوجه

 :(املكي طالب أبو) أيضا   ويقول

 جلسننا  هننم تعنناىل، ابهلل واملستأنسننون وتعنناىل، تبننار  هللا علنن  املنندلون هننم -الصننوفي  :أي- وهننؤال ) اجلنيد: ...وقال
 تعنناىل، ابهلل كفننر  العامنن  عننند هنني أشننيا  يتكلمننون فهننم وبينننه، بينننهم الوحشنن  وزالنن  وبينننهم، بينننه شننم احل رفنن  قنند تعاىل، هللا
 تعننناىل ابهلل األنننن  أهننن  أمنننا العلمنننا : بعنننض عنننن قنننال مث ،ومنزلننن  جاهنننا   هللا عنننند لنننم وأن ُينننبهم، تعننناىل هللا نأ علمنننوا قننند ملنننا

  مننا ذكننراه، مننا عنننه روينننا أا ولننوال املقننري، اقننايناخل بننه حنندث  عننناه،م وحنننو اجلنينند كام  من هذا .(.سبي  معرفتهم إىل فلي 
 ...(3)األلباب عل  ِإشفاقا   هؤال  حال نشرح كنا

 -العامنن  عننند الكفننر هنني شننيا أب يتكلمننون الننذين القننوم هننؤال  حننال يشننرح ال أنننه ئالقننار  املكنني طالننب أبننو يننوهم -
 آخر. شيتا   ولي  السي ، من خوفا   يشرح ال فهو صهي ، غ  اوهذ ،األلباب عل  إشفاقا   -الشريع  أه  عند :أي

 هننذه فهننم علنن  تسنناعد قنند الننيت الصننغ   الصننور بعننض وضنن  مننن أب  وال وألغازهم، مصطلهاهتم من مر ما ِإىل نعود
 هللا. شا  ِإن أييت ما يف سيأيت الكام  توضيهها أن عل  األلغاز،

 أمسننا  وكلهننا واجلمنن .. واإلحسننان، واجللو ، ابحلق، واحلضور والطي، غيب ،وال والسكر، احملو، أيضا : ويسم  فالفنا :
 ِإىل تعريفيهمننا وضننم الفنننا ، هننو فنناجلم  (،الكلمننا  منندلول بنن  االخننتا  بعننض وهنننا ) اجلمنن  مقننام وهننو واحنند، ملسننم 

  واأللغاز. السر فهم عل  -الشي  بعض -يساعد بعضهما
 اإِلطننا .. أو اجلمنن ، صننهو أو اجلمنن ، يف الفننر  أو التفرقنن ، يف اجلمنن  أو اين،الثنن الفننر  أَيضننا : ويسننم  البقننا : أمننا

 يسنننم  البقنننا  مقنننام يف واالسنننتغرا  ،الفنننر  مننن  اجلمننن  أو الصنننهو، مننن  الفننننا  فينننه جيتمننن  اجلمننن ، مقنننام منننن أعلننن  مقنننام فهنننو
 يقول: النور، بعض القار   أمام يلقي قد الفار  ابن اتلي  من وبي  (،اجلم  مج )

                            
 (.2/61) العروسي: حاشي  (1)
 (.2/61) العروسي: حاشي  (2)
 (.2/77) القلوب: قو  (3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 www.alsoufia.com                         مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية                                               

 

18 

 برجعيت الوجود وعطرت عرجت   (ِإىل ال حيث) ِإىل (ِإايها انأ) منو 
 مقننام هننو الننذي (ِإيهننا اأ) مننن (كبنن ا    اعلننو   وتعنناىل سننبهانه) هللا ِإىل عروجننه بنندأ أَنننه الفننار  ابن خيربا البي  هذا يف

  .اجلم مج  مقام عن بذل  ويك  (ِإىل ال حي ) ِإىل وص  حىت ِإخل، اجلم .. أو الفنا ،

 (.ِإيها)بن يع  وماذا (،ِإيها أا) وخاص  عبار ، ك   ِإىل ينتبه أن القار   من الرجا  -

 :(1:رسال ) يف (1)التوحيدي حيان أبو ويقول

 .(2)فيه غليل  تشفي فلعل  فب ، ابلسر مكرواب   كن   وإن به، أصب  ما عل  فن  اثكا   كن   ِإن !هذا ي

  إفشاله. إىل ابلسر العار  تدف  اليت األسباب أحد لتوحيديا يذكر الفقر  هذه يف :ملهون  *
 :(كد  رسال ) أيضا   ويقول

 اللغز؟ هذا تفس  ما أتدري جتمع ! يف وتفر  تفرق ، عن جتم  !هذا ...ي

 هننو ِبننا منننه فتهنن  أبنن ، هننو ِبا ل  أكش  أا آخر! لغز أيضا   هذا حضور ، عن وتغيب غيبت ، عن حضرا أي:
 حضننر  مننن جملسنن  اخطننب مث اإلننن ، يف يكننون دننن  كنن   مننن تنقنن  حننىت كلهننا،  المننوم سننر  عننن ن ا  :ذل معىن أزين 
 .(3)ل  به جيود ما بقبول احلق

 يف (يف) يسننننتعم  بينمننننا (تفرقنننن  عننننن جتمنننن ) األوىل العبننننار  يف (عنننن) اجلننننر حننننر  يسننننتعم  إِنننننه يلنننني: مننننا ِإىل أنبنننه -
 فيهننا نتخننب  الننيت احملجوبينن  حالنن  هننو الننذي (األول الفننر ) تع  (تفّر ) لم ك  -ألن وذل  (جتمع  يف تفر ) الثاني  العبار 

 ِإىل ابلرتقنني عنننه االخننناع يطلننب فهننو (األول الفننر ) يسننمونه مننا هننو وهننذا احلننق! غنن  اخللق أن نر  فنهن ن و احملجوب حنن
 أن (اجلمنن ) ِإىل الواصنن  مننن يطلننب (جتمعنن  يف تفننر ) الثانينن : العبننار  يف بينمننا (،تفرقنن  عننن جتمنن ) :فيقننول اجلمنن ، مقننام

 (.الثاين الفر ) أو (البقا ) مقام هو -معنا مر كما- وهذا واجلم ، التفرق  جيم  :أي مجعه، يف ابلتفرق  يتهقق

 وكنن  كلهننا  فننالموم ،(اإلننن  ىف يكننون دننن  ك )وبننن ،(.كلهننا  المهوم)بننن ذلنن  بعنند عنننه عننرب مننا هننو األول والفننر  -
  فيها. نو احملجوب حنن اليت احملجوبي  حال  أو (،األول الفر ) هبما يع  اإلن : يف يكون دن 

 وهننو البنندن، يف كننالروح  القلننب، يف مودعنن  لطيفنن  اصننطاحهم، حسننب هننو (،سننر .. عننن اننن ) قولننه: يف السننر: -
 (.األلوهي  مشاهد  :َأي) (4)املشاهد  حم 

 الموم)بننن عنهننا عننرب اخللننق، يف احلننق رؤينن  عنندم هنني الننيت  احملجوبينن حالنن  أو (األول الفننر ) عن هنا عرب أنه الحظنا -
 التعاب . هذه شابه وما (،الردي  أو الذميم ، األفعال)و (،الردي  أو الذميم ، الصفا )بن أيضا   عنها يعربون وقد ،(والدن 

                            
 هن(.407) سن : وفاته تكون أن ومكن هن(400) سن : إىل بقي فار ، نزي  العبا ، بن حممد بن علي (1)
 .(48) : اإللي ، اإلشارا  (2)
 (.195) : اإللي ،  اإلشارا (3)
 ابختصار. الصوفي  مصطلها  معجم (4)
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   .ذل شابه وما (اإِلحسان أو (احلميد  األفعال) أو (احلميد  الصفا ) بن (اجلم ) عن يعربون كما

  :(1)الكاابذي بكر أبو ويقول

 ونكشنن  ُيضننر، مننا بننبعض عننربن غنن هم، يسننتعملها يكنناد ال بينننهم، فيما واصطاحا  هبا، تفردوا عبارا  للقوم إن
  وجيز. بقول معانيها

 عننننن فضنننا   اإلشنننار  ُتنننن  يننندخ  ال مضنننموهنا فننن ن العبننننار ، تتضنننمنه منننا دون العبنننار  معننننىن إىل ذلننن  يف نقصننند وإمننننا
 .(2)مشهور  ألرابهبا وهي مقصور ، عنها العبار  ف ن أحوالم، كنه  وأما ،الكش 

 (مقصننور  عنهننا العبننار ) عبننار  أمننا االصننطاحي، معننناهم ال املعننرو ، اللغننوي املعننىن هنننا: (الكشنن ) بكلمنن  يع  -
  الرّد . وب عق من احلر  هو كشفها  عن املان  وأن ل يهام، مغالط  أهنا القوم أبسلوب التمر  بعد فسنر 

 :(الرسال  صاحب) (3)القش ي ويقول

 علنني والسننرت واإلمجننال ألنفسننهم، معننانيهم عننن الكشنن  هبننا قصنندوا بينننهم، فيمننا ألفانننا   يسننتعملون الطالفنن  ...وهننذه
 يف سنننتعمالاا يشننني  أن أسنننرارهم علننن  مننننهم غننن   األجاننننب علننن  مسنننتبهم  ألفنننانهم معننناين لتكنننون طنننريقتهم، يف ابيننننهم منننن
 قلنننوب تعننناىل هللا أودعهنننا معنننان   هننني  بننن تصنننر ، بضنننرب جملوبننن  أو تكلننن ، بننننوع جمموعننن  القهمحقننن ليسننن  ِإذ أهلهنننا، غننن 
  .(4)قوم أسرار حلقالقها واستخل  قوم،

 مننن اخلننو  هننو وإمنننا الغنن  ، ليسنن  ِإهنننا كثنن ا ،  أَمثالننا وسنننر  مغالطنن ، أَيضننا   هنني (أسننرارهم علنن  منننهم هغ   عبار  -
 .(لرد ا سي ) السي 

 :(5)(اإِلسام حج  يسمونه الذي) الغزايل حامد أبو ويقول

 بعننض قننال ولقنند األسننرار، قبننور األحننرار صنندور بنن  وجتلنن ، تعر  حقيق  ك   وال ويفش ، يكش  سر ك   ..لي .
 العلمنننا  ِإال يعلمنننه ال املكننننون، كهيتننن   العلنننم منننن ِإن) واآلخنننرين: األولننن  سنننيد قنننال بننن  (،كفنننر  الربوبيننن  سنننر ِإفشنننا ) العنننارف :

 لكنن  اإِلسننرار، وجننه علنن  األسننرار حفنن  وجننب غننرتار،الا أهنن  كثننر  ومهمننا ابهلل. الغننرّ  هنن أ ِإال ينكننره مل بننه نطقننوا فننِ ذا ابهلل،
 لوامنننن  ِإىل ابإِلشننننار  الفننننن هننننذا يف علينننن  أشنننن  فننننا الغننننرور، نلمننننا  عننننن السننننر منننننزه ابلنننننور، ابهلل الصنننندر مشننننروح (6)أرا 

 أهله. غ  ِإىل بثه يف منه ق أب أهله عن العلم ك   يف اخلو  فلي  ودقالق، حقالق ِإىل والرمز ولوال ،

 ظلم فقد املستوجبني منع ومن   أضاعه علماً  اجلهال منح فمن
                            

 هن(.390) أو هن(380) سن : ما  فارسي، إبراهيم، بن مدحم (1)
 (.111) : التعر ، (2)
 نيسابور. يف هن(465) سن : ما  ،هوازن بن الكر  عبد القاسم، أبو (3)
 (.31) : القش يه، الرسال  (4)
 هن(.505) سن : طو  يف ما  الغزايل الطوسي أمحد بن حممد بن حممد بن حممد (5)
 سأله. لسال  جواب هو كله  األنوار( )مشكا  الكتاب ب  الكام، هذا (6)
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  .(1)موجز  وتلوُيا  خمتصر ، إِبشارا  فاقن 

 :امللهونا  *

 ؟وملن ينشر؟ ومىت املكنون؟ العلم هذا يكتم مىت (اإِلسام حج ) يب  -أ

 مننن هننؤال ؟ هننم فمننن (اجلهال...)و (،عنهم األسرار حف  جيب الذين االغرتار) وأه  (،ابهلل الغر  أه ) يذكر -ب
 هم؟

 النور؟ هذا هو فما (ابلنور ابهلل الصدر مشروح أرا ) لسالله: يقول -ج

 ؟!ابهلل الغر  ه أ هم وهم (الشريع  أه ) الظاهر أه  هم اجلهال أن نعر  نصو ، من سبق ما ِإىل ابلعود  -د

 هننننو خيفيهننننا، حقننننالق ِإىل رمننننز هننننو ولننننوال ، لوامنننن  ِإىل ِإشننننارا  هننننو سننننيذكره مننننا أن ِإىل (اإِلسننننام حجنننن ) يشنننن  -هننننن
  هي؟ فما ؟!موجز  وتلوُيا  خمتصر  إشارا 

  ويقول:

 النننيت قيننند الع حكنننم فهنننذا لنننذل ، احلكنننم خيتلننن  أن يبعننند فنننا وقلتهنننا، احلاجننن  كثنننر   يف األعصنننار ختتلننن  قننند ...نعنننم،
 ومعرفنن  احلقننالق، وكشنن  شننبه ال إزالنن  فأمننا (،الكننام علننم بننذل  يعنن ) وحفظهننا عنهننا النضال طريق وحكم هبا، اخللق تعبد

 وقمنننن  اجملاهنننند  إال لننننه مفتنننناح فننننا العقينننند ، هننننذه ألفننننا  ننننناهر يرتمجهننننا الننننيت األسننننرار وإدرا  عليننننه، هنننني مننننا علنننن  األشننننيا 
 وجننن  عنننز هللا منننن رمحننن  وهننني احملننناوال ، شنننوالب عنننن الصنننايف الفكنننر ومازمننن  ،تعننناىل هللا علننن  ابلكليننن  واإلقبنننال الشنننهوا ،

 الننذي البهننر وذلنن  القلننب، وطهننار  احملنن ، قبننول وحبسننب التعننر ، وحبسننب الننرز ، بقنندر لنفهاهتننا يتعر  من عل  تفيض
 يبننندو جلننني وبعضنننها وأسنننرار، هرننننوا لنننا العلنننوم هنننذه أن إىل يشننن  الكنننام هنننذا قلننن : فننن ن ،سننناحله يبلنننغ وال غنننوره يننندر  ال

 أشنننغال منننن شننني  كننن   عنننن اخلنننايل والسنننر الصنننايف والفكنننر واحلثيننن  والطلنننب والريضننن  ابجملاهننند  يتضننن  خفننني وبعضنننها أوال  
 والسننر والبنناطن الظنناهر بنن  وعلننن، وسر وابطن ناهر للشرع لي  إذ للشرع، خمالفا   يكون يكاد وهذا املطلوب، سو  الدنيا

 وافننتلق الننذين القاصننرون ينكرهننا وإمنننا بصنن  ، ذو ينكرهننا ال وجلينن  خفينن  إىل العلننوم هننذه انقسننام أن علمفا فيه، واحد والعلن
 .(2)واألوليا  العلما  ومقاما  العا ، شأو إىل تر ّ  لم يكن فلم عليه، ومجدوا شيتا   الصبا أوال  يف

 :امللهونا  *

 وإدرا  (النننننا  يعرفهننننا كمننننا  ال) عليننننه هنننني مننننا علنننن  ا األشنننني ومعرفنننن  وكشننننفها، األمننننور حقننننالق معرفنننن  إن يقننننول: -أ
 !..و الشهوا  وقم  ابجملاهد  إال يعر  ال هذا ك   األسرار،

 الشريع ؟ دور هو وما الرس ؟ دور هو ما نتسا ل: أن هنا (اإلسام حج ) لنا جييز فه 

                            
 األنوار. مشكا  كتاب  مقدم  (1)
 (.1/88) الدين: علوم إحيا  (2)
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 !؟الرس  إرسال من الفالد  هي ما ب  العلم؟! دور هو وما

 وقم  ابجملاهد  ِإال تعر  ال احلقيق  أن يعلمنا أن من وسلم عليه هللا صل  مدا  حم من  كان  الذي ما -ب

 ليعرفننوا العننارفون هننؤال  جننا  حننىت ذلنن  مننن وسننلم عليننه هللا صننل  خيشنناهُ  كننان  الننذي اخلطننر هننو ومننا و..، الشننهوا 
 السر؟! هبذا

  فهننن  بصننن ته! عميننن  منننن إال ينكنننره ال هنننذا وان والعلنننن، والسنننر والبننناطن، الظننناهر وجنننود علننن  وَتكينننده تقرينننره -ج
 عنهننا يزيننغ ال كنهارهننا،  ليلهننا البيضننا ، عل  تركتكم قد} لنا: قال عندما البص   أعم  وسلم عليه هللا صل  هللا رسول كان

 .(1){هال ... إال بعدي

 يعننن  ومننناذا (،علينننه.. ومجننندوا شنننيتا   الصنننبا أوالننن  يف تلقفنننوا الذين)بنننن تعريضنننه منننن (اإلسنننام حجننن ) غايننن  هننني منننا -د
 والسننننن  القننننرآن علننننوم هننننو تلقفننننوه الننننذي الشنننني  هننننذا مننننن إن طبعننننا   نكننننر ؟! امسننننا   بكوهنننننا التعمننننيم تفينننند الننننيت (شننننيتا  ) بكلمنننن 

 (.الشريع )

 أبضا : ويقول

 خنننا  احلقيقننن  ِإن) قنننال: منننن قنننول وهنننو الشنننرع، إِبطنننال ففينننه للظننناهر مناقصنننا   كنننان  إن البننناطن فننن ن ..:فلننن  ..فننن ن
 هننو، فهننو خيالفننه وال يناقضننه ال كننان  وِإن البنناطن، عننن عبننار  واحلقيقنن  الظنناهر، عننن عبننار  الشننريع  ألن كفننر   وهننو الشننريع ،

 خطبنننا    ر ُينن السننؤال هنننذا أن فنناعلم واحنندا ؟ واجللننني احلفنني يكننون بنن  يفشننن ، ال سننر للشننرع يكنننون وال االنقسننام، بننه فيننزول
 ذكراهننا الننيت العقالنند فنن ن الكتننب، هننذه غننر  وهننو املعاملنن ، علننم مقصننود عننن وخيننرج املكاشننف ، علننوم ِإىل وينجننر عظيمننا ،

 لنننننا ينكشنننن  نأ ِإىل يُتوصنننن  أَبن ال عليهننننا، القلننننب بعقنننند والتصننننديق ابلقبننننول (2)بتلقينهننننا تعبنننندا وقنننند القلننننب، أعمننننال مننننن
 الكننام أحبننر ذاإِ  ولكننن وابطنننه، القلننب سننر صننف  هننو احلقيقنني الكشنن  وِإمنننا...اخللق كافنن   به يكل  مل ذل  فِ ن حقالقها،

 أَو الشنننريع ، ختنننال  احلقيقننن  ِإن قنننال: فمنننن ،حلنننه يف وجينننز كنننام  منننن بننند فنننا البننناطن، الظننناهر مناقضننن  يف خينننال ُتريننن  ِإىل
 يشنننناركهم وال دركهايننن املقربننننون هبنننا ت خيننن الننننيت األسنننرار بننن  إلمننننان!ا إىل مننننه أقننننرب الكفنننر ِإىل فهنننو الظنننناهر، ضينننناق البننناطن

  أقسام: مخس  ِإىل ترج  إليهم، ِإفشالها عن تنعونوم علمها، يف كثروناأل

 أن وعلننيهم اخلننوا ، بدركننه فيخننت  دركننه! عننن األفهننام أكثننر تكنن  دقيقننا   نفسننه يف الشنني  يكننون َأن :األول القسم
 هللا رسننول وكنن ُّ  ،(3)الننروح سننر وِإخفننا  النندر ، عننن أَفهننامهم تقصننر حينن  علننيهم فتننن  ذلنن  فيص  َأهله، غ  ِإىل يفشوه ال

 بنن  ..هكنهنن  تصننور عننن األوهننام وتقصننر دركننه عننن األفهننام تكنن  حقيقتننه فننِ ن القسننم، هننذا مننن بيانننه عننن وسلم عليه هللا صل 
 ِإال منهننا وسننلم عليننه هللا صننل  هللا رسننول يننذكر ومل دركننه، عننن اجلمنناه  أفهننام تقصننر مننا اخلفنناي مننن وجنن  عننز هللا صفا  يف

                            
 (.43) حدي : املقدم ، ماج ، ابن سنن (1)
 )بتلقيها(. هو الصهي  ولع  الطباع ، أو النسخ يف غلط  ولعلها اإِلحيا ، يف هكذا بتلقينها، (2)
 هننو املوضننوع هننذا يف واسننتعماله اآلينن ، نزلنن  حننىت عليهم يرد فلم وسلم عليه هللا صل  النيب فأمس  ،الروح عن اليهود سأله ح  مسعود ابن حدي  إىل إشار  (3)

 صرُي . مغالط 
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 منننن لنننم كنننان  ِإذ وقننندرهتم، علمهنننم ِإىل تومهوهنننا مناسنننب  بننننوع اخللنننق فهمهنننا حنننىت مهنننا،وغ   والقننندر  العلنننم منننن لألفهنننام الظنننواهر
 بعنننض يناسنننبه ممنننا للخلنننق لننني  منننا صنننفاته منننن ذكنننر ولنننو مقايسننن ، بننننوع ذلننن  فيتومهنننون ،وقننندر  علمنننا   يسنننم  منننا األوصنننا 

 يدركننه، الننذي ملطعننوما لننذ  ِإىل ِبناسننب  الإِ  يفهمهننا مل العننن  أَو للصننيب ذُكننر  ِإذا اجلمنناع لننذ  بنن  يفهمننوه، مل شنني ، املناسننب 
  .(1)التهقيق عل  فهما   ذل  يكون وال

 :امللهونا  *

 ُيننر  ،«وأحنندا   واجللنني اخلفنني يكننون بنن  يفشنن ، ال سننر للشننرع يكننون ال» أبن القننول َأن «اإِلسام حج » تقرير -أ
 املكاشف . علوم ِإىل وينجر عظيما ! خطبا  

 أيضا . نعر وس اخلطب! هو ما عرفنا وقد -

 بننه يكلنن  ملِ  الكشنن  ألن  ملنن ينكشنن  َأن قب  املباشر، ابلقبول بتلقيها هللا تعبدوا (الصوفي  :أي) أهنم تقريره -ب
 أَبن ال املباشنننر، ابلقبنننول الكشنننفي  العلنننوم هنننذه أَيضنننا   هنننو يتلقننن  َأن للقنننارئ ِإُينننا  فينننه عنننر  هنننو الكنننام وهنننذا ،اخللنننق كافننن 

 له! تنكش  أن إىل يتوص 

 مغري! وإُيا  إيهام من فيها وما (املقربون هبا خيت  اليت األسرار) اجلمل  هذه -ج

 اجلماع. بلذ  ويشبهه ابلذو ، ِإال يفهم وال ابلشرح، صهيها   فهما   فهمه مكن ال السر َأن تقريرهُ  -د

 حشننر وأَنكننروا عقلينن ، ولننذا  وروحانينن ، عقلينن  مآال ِإىل وردوه اآلخر ، يف ورد ما ك   فَأولوا الفاسف  زاد: ...ويقول
 ،املسننرفون هننم وهننؤال  ابحلنن   ينندر  ال ونعننيم بعننذاب منعمنن  وإمننا معذبنن  ِإمننا تكننون وَأهنننا النفننو ، ببقننا  وقننالوا األجسنناد،

 األمنننور يننندركون النننذين املوفقنننون إال علينننه يطلننن  ال غنننامض دقينننق احلنابلننن  مجنننود وبننن  كلنننه  االحننننال هنننذا بننن  االقتصننناد وحننند
 وافننق فمننا الننوارد ، واأللفننا  السننم  ِإىل نظننروا عليننه، هنني مننا علنن  األمننور أسننرار لننم انكش  إذا مث ابلسماع ال ي،إل بنورها

 فيهننا لننه يسننتقر فننا اجملننرد، السننم  مننن األمننور هننذه معرفنن  أيخننذ مننن فَأمننا -أَولننوه خننال  ومننا قننرروه، اليقنن  بنننور شنناهدوه مننا
 فينننه والقنننول املكاشنننف ، علنننم يف داخننن  األمنننور هنننذه يف االقتصننناد حننند عنننن الغطنننا  فكشننن  واآلن...موقننن  يتعننن  وال قننندم،

  .(2)له خمال  غ  وأنه الظاهر، الباطن موافق  بيان والغر  فيه، خنو  فا يطول،

  :امللهونا  *
 والسننن  القننرآن مننن النندلي  دالمننا   يطلبننون احلنابلنن  علما  كان  معرفيت، حدود يف (؟احلنابل  مجود) بعبار  يع  ماذا -1

 !(؟اإِلسام حج ) يعنيه الذي اجلمود هو هذا فه  به، ويتمسكون

 «االقتصنناد حنند» يسننميه الننذي احلننق أن «السننام دار ِإىل هبننا يتوصنن  الننيت النندين وحمجنن  اإلسننام حجنن » تقريننر -2
 -طبعننا   -وهننؤال  وغ ها....ابلفلسننف  عننامل أَو ابحلنندي  عننامل أو ابلقننرآن عننامل مننن يكننون ا،بنندهي   والسننماع ابلسننماع يعننر  ال

                            
 (.1/89) اإلحيا : (1)
 (.1/92) الدين: علوم إحيا  (2)
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 أن مكنننن وال االقتصننناد، حننند علننن  يطلعنننون ال -الغنننزايل قنننول حسنننب -وهنننؤال  قنننبلهم، علمنننا  منننن ابلسنننماع علنننومهم َأخنننذوا
 معرفته؟! مكن فكي  ا :ِإذ يعرفوه!

 (،لكشنن اب أي:) ِإلنني بنننور األمننور سننر ينندركون الننذين املوفقننون ِإال عليننه يطلنن  ال :(اإِلسننام حجنن ) يقدمننه اجلننواب
 وحماربنن  جهنن ، مننن كفننر  هننو الكننام هننذا ألنني  غنن ه: ونسننأل أنننزال؟ ومل واحلنندي ؟ القننرآن ردو  هننو مننا فنسننأله: ابلسننماع! ال

 اثني ؟! جه  من للعلم

 واقنننن  هننننو احلننننق، هننننو الكشنننن  علننننم أن (السننننام دار ِإىل هبننننا يتوصنننن  الننننيت النننندين وحمجنننن  اإِلسننننام حجنننن ) يقننننرر -3
 وسننننر  (!اليقنن  بننننور شنناهدوه مننا) وقولنننه: (،عليننه هنني منننا علنن  األمننور أسنننرار لننم انكشننف  ِإذا) بقولنننه: وحقيقتننه، الوجننود

 صل . أبي اليق  إىل م  ال كشفه  وأن خمدوع، أنه أييت فيما

 ِإن ِإال الشننريع  مننن بشنني  يعرتفننون ال وأهنننم الكشنن ، بغنن  أيخننذون ال أهنننم اتم  وصراح  كام   بوضوح اعرتافه -4
 هنني ليسنن  وأهنننا صننهيه ، غنن  الشننريع  يعتننربون أهنننم جننا ، بكنن  يعنن  وهننذا يؤولونننه! كشننفهم  خيننال  ومننا كشننفهم!  وافننق

 كشفهم!م    لتتفق تؤّول أن جيب أخطا  فيها -األق  عل  - وَأهنا احلق،

 والزندق ..؟ الضال هو فما وزندق ..! ضاال   هذا يكن مل ِإذا والسؤال:

 فنجيبه: (،الوارد  واأللفا  السم ) بقوله: الشريع  يع  ال هإِن :-أكثرهم وما- قال  يقول وقد

 وكفننر وضننال وخطننأ كننذب  ِإهنننا عنهننا: يقولننوا َأن األمننور َأسننه  مننن ألن نصوصننها  َتوينن  ُيتنناجون ال الفلسننف ، -أ
 أَو كننذب  ِإهنننا عنهننا: يقولننوا أن يسننتطيعون ال الننيت فهنني الشننريع  أَما ،شيتا   خيشوا أو حدا  أ خيافوا َأن دون يريدون، شي  وأي

 ليمّوهنننوا واللغنننز والرمنننز اإِلشنننار  يسنننتعملون لنننذل  النننرد ، حننند القنننول هنننذا ورا  ألن ذلننن   منننن شننني  فيهنننا يقولنننوا: َأو خطنننأ،
  (!الشريع ) من بدال   (الوارد  واأللفا  السم ) قاللهم: فيقول علينا،

 مقلننندا   يكنننون أن ..) يقنننول: ِإحيالنننه، منننن رآخننن مكنننان يف التعبننن  هنننذا مثننن  منننن منننراده لننننا يوضننن  نفسنننه الغنننزايل -ب
 ببصننننن   إِلينننننه وصنننننول غننننن  منننننن للمسنننننموع االتبننننناع ِبجنننننرد لننننه التعصنننننب نفسنننننه يف وثبننننن  علينننننه ومجننننند ابلتقليننننند، مسعنننننه ملننننذهب

 الننيت املعنناين مننن لننه وبنندا بعنند علنن  بننر  ملنن  فنن ن مسننموعه، علنن  موقوفننا   نظره فصار معتقده.. قيده شخ  فهذا ومشاهد ،
 ...(1)محل  التقليد شيطان عليه مح  عهمسمو  تباين

 اإِلسامي . الشريع  (الوارد  واأللفا  السم ) بن يع  فالغزايل ِإذن

 هننننا منننن بنصنننو  وأييت ويثنننور، ليفنننور شنننك ، ذا  أو اسنننم ذا  علميننن  شنننار  ُيمننن  وقننند منننتهم ، أييت وقننند -5
 فنجيبه: واالستقام ! اإِلمام  هبا له يثب  َأن ُياول وهنا ،

 املغالط . أساليب من معرو  أسلوب هذا -أ

                            
 (.1/255) الدين: علوم إحيا  (1)
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 عنهم. املنقول  النصو  هذه يف واض  ورده عليه اجلواب -ب

 ندرسه. مع  وموضوع نناقشها، حمدد  نصو  أمام هنا حنن -ج

 الشننريع  بنن  خمالفنن  فننا إذن (،وحدي  قرآن من) النصو  رقاب عل  مسل  (السهري) التأوي  سي  أن ِبا -6
 (!احلج  يقرره ما هذا) والكش !

 (السنننام! دار إىل هبنننا يتوصننن  النننيت الننندين وحمجننن  اإلسنننام، حجننن  اإلمنننام،) لنسنننأل -صنننويف خبشنننوع- نتقننندم هننننا -
 ((اآلِخنننننرِ  مِ َواْليَننننننوْ  اِبّللَِّ  تُنْؤِمنُنننننونَ  ُكننننننُتمْ   ِإنْ  َوالرَُّسنننننولِ  اّللَِّ  ِإىَل  فَننننننُردُّوهُ  َشنننننْي    يف  تَننَننننناَزْعُتمْ  فَنننننِ نْ )) سنننننبهانه: قولنننننه معنننننىن منننننا لنسنننننأله:

 ؟[59النسا :]

 الكش ! إىل ردوه تع : ((،َوالرَُّسولِ  اّللَِّ  ِإىَل  فَنُردُّوهُ )) عبار  إمام ي وه  -

 القننننننرآن خننننننال  إذا يقننننننول: هللا، رسننننننول حممنننننندا   أن يننننننؤمن مننننننن نأِ  هننننننو: إلمننننننام،ا هننننننذا وألتبنننننناع اإِلمننننننام لننننننذا جوابنننننننا -
 املسلم. سبي  هو هذا الكر ، القرآن ونتب  أقدامنا، ُت  الكش  ندو  الكش ،

 أيضا : ويقول

 هننذا مننن نصننيب لننه يكننن مل مننن العننارف : بعننض قننال فقنند العلننوم، غاينن  وذل  -الباطن علم وهو- املكاشف  علم...
 مننننه ينننذو  ال أننننه ينكنننره منننن عقوبننن  وأق ...ألهلنننه والتسنننليم بنننه التصنننديق مننننه نصنننيب وأدىن اخلاَتننن ، سنننو  علينننه أخنننا  العلنننم
 منننن وتزكيتننه تطهنن ه عننند القلنننب يف يظهننر نننور عننن عبنننار  فهننو (املكاشننف  علننم :أعننن ) واملقننرب  الصننديق  علننم وهو...شننيتا  

 غنننن  جمملنننن ، معننننان   لننننا فيتننننوهم أمسا هننننا، قبنننن  مننننن يسننننم  كننننان  كثنننن    أمننننور النننننور ذلنننن  مننننن وينكشنننن  ،(1)املذمومنننن  صننننفاته
 وحبكمننه فعالننه،وأب التامننا ، الباقيننا  وبصننفاته سننبهانه، هللا بننذا  احلقيقينن  املعرفنن  ُتصنن  حننىت ذا ، ِإذ فيتضنن  متضننه ،

 ومعننىن الشننيطان، ومعننىن الننوحي، ومعننىن والنننيب، النبننو  ِبعننىن واملعرفنن  الدنيا، عل  لآلخر  ترتيبه ووجه واآلخر ، الدنيا خلق يف
 إِلنننيهم، النننوحي وصنننول وكيفيننن  ا ،لألنبيننن امللننن  نهنننور وكيفيننن  لِ نسنننان، الشنننياط  معنننادا  وكيفيننن  والشنننياط ، املالكننن  لفننن 

 ملننن  بنن  الفنننر  ومعرفنن  فيننه، والشنننياط  املالكنن  جننننود تصننادم وكينن  القلنننب، ومعرفنن  واألر ، السنننماوا  ِبلكننو  واملعرفنن 
  اقْنننننرَأْ )) تعننناىل: قولنننه ومعنننىن واحلسنننناب، واملينننزان والصنننرا  القنننرب وعننننذاب والننننار، واجلنننن  اآلخنننر  ومعرفنننن  الشنننيطان، وملننن  امللننن 

 ومعنننىن الكنننر ، وجهنننه ِإىل والنظنننر وجننن ، عنننز هللا لقنننا  ومعنننىن .[14اإلسنننرا :] ((َحِسنننيب ا َعَليْننن َ  اْليَننننْومَ  بِنَنْفِسننن َ  َكَفننن   ابَننن َ ِكتَ 
 مجيننن  أن ينننر  فبعضنننهم شنننىت، مقامنننا  هبنننا التصنننديق بعننند األمنننور هنننذه معننناين يف للننننا  ِإذ...جنننواره يف والننننزول مننننه القنننرب

 لننه تتضنن  حننىت الغطننا  يرتفنن  أن املكاشننف  بعلننم فنع ...وجنن  عننز ابهلل املعرفنن  يف عظيمنن  را  أمننو  يدعي وبعضهم أمثل .. ذل 
 منننرآ  أن لنننوال اإلنسنننان جنننوهر يف ممكنننن وهنننذا فينننه، يشننن  ال النننذي العينننان جمنننر  جينننري إيضننناحا   األمنننور هنننذه يف احلنننق جليننن 

 هننذه عننن املننرآ  هننذه تصننقي  بكيفينن  العلننم آلخننر ا طريننق بعلننم نعنن  وإمنننا النندنيا، بقنناذورا  وخبثهننا صنندؤها تننراكم قنند القلننب
 أييت الننننيت ابلريضنننن  إال إليننننه سننننبي  وال ..وأفعالننننه صننننفاته معرفنننن  وعننننن وتعنننناىل سننننبهانه هللا عننننن احلجنننناب هنننني الننننيت اخلبالنننن 

                            
 املذموم (. )صفاته عبار : معىن صفها  قب  معنا مرّ  (1)
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 ...(1)تفصيلها

 :امللهونا  *

 العلوم. غاي  وهو الباطن، علم هو املكاشف  علم -أ

  له.أله والتسليم به التصديق جيب -ب
 :واملقرب  الصديق  علم هو -ج

 أنفسنننننهم تنننننزكيتهم إىل ننتبنننننه أن عليننننننا كمنننننا  وجنننننذاب! بنننننرا  إُينننننا  منننننن (ج ب،) الفقنننننرت  يف منننننا ناحننننن  أن وعليننننننا
 فَتِننيا   يُْظَلُمننونَ  َوال َشننا ُ يَ  َمنننْ  يُنزَّكِنني اّللَُّ  بَنن ِ  أَنُفَسننُهمْ  يُنزَكُّونَ  الَِّذينَ  ِإىَل  تَنرَ  أملَْ )) الكرم : اآلي  من ابلرغم (ومقربون صديقون)
 ((اتنََّقنن  ِبَنننِ  َأْعلَننمُ  ُهننوَ  أَنُفَسننُكمْ  تُنزَكُّوا َفا))و [50-49النسا :] ((ُمِبين ا ِإمْث ا ِبهِ  وََكَف  اْلَكِذبَ  اّللَِّ  َعَل  يَنْفرَتُونَ  َكْي َ   انظُرْ  *
  .[9األحقا :] ((ِإيَلَّ  يُوَح  َما ِإالَّ  تَِّب ُ أَ  ِإنْ  ِبُكمْ  َوال يب  يُنْفَع ُ  َما أَْدرِي َوَما))و [32النجم:]

 هللا بننننذا  املعرفنننن  بننننه تتضنننن  القلننننب، يف يظهننننر نننننور) يكتمونننننه الننننذي السننننر علنننن  نننننور بصنننني  هنننننا الغننننزايل يلقنننني -د
 ..(.الكر  وجهه إىل النظر معىن معرف  أيضا   وتتض  (،عظيم  أمورا   يدعي بعضهم) أن حىت التاما ، وبصفاته

 أن لنفسننه مسنن  السننر مننن يسنن  جننز  العبننارا  بقي  وهي (،هللا بذا  املعرف ) قوله: إىل خا  بشك  ننتبه نأ وعلينا
 السر. ِإىل فسنص  أمسكناه إذا اخلي  فهذا الفقرا ، هذه يف يسطره

 فا الص)بننن لننه تسننميته سننابق ننن  يف معنننا ومننر (،واخلبال  الدنيا قاذورا )بن سبهانه هللا عن للهجاب تسميته -هن
 مننا بعنند فيمننا وسنننعر  (األول الفننر ) هبننا يعنننون ورمننوز ِإشننارا  هننذه أن التوحينندي، حيننان أيب قننول مننن وعرفنننا (،املذمومنن 

 (.األول الفر ) هو

 حينن  اخللننق، أفهننام ُتتملهننا ال بعلننوم العلم يف الراسخ  اختصا  عن عنهما هللا رضي عبا  ابن وعرب: ...ويقول
نَنُهنَّ  اأَلْمرُ  لُ يَنتَننَنزَّ )) تعاىل: قوله قرأ  لفنن  ويف لرمجتمننوين، اآلينن  هننذه معننىن مننن أعرفه ما ذكر  لو فقال: ،[12الطا :] ((بَنينْ

 .(2)كافر  إِنه :لقلتم آخر:

 والذيا . الضاال  هذه من بري  عبا  ابن وطبعا   -

 أَيضا : ويقول

 هاهنننا ونقننول: مامنن ، ِإىل منهننا  نشنن ولكنننا املعاملنن ، علننوم من أعل  وهي املعار ، من ابب قرع هذا َأن ...فاعلم
 نظننر وهننذا احملبننوب، وأَنننه احملننب وأنننه املشننكور، وأَنننه الشنناكر أنننه قطعننا   يعرفنن  النظننر وهننذا احملننض، التوحيد بع  نظر :نظران

 غنن ال ألن وأبنندا   أزال   حننال كنن   يف صنند  ذلنن  وأن وجهننه، ِإال هالنن  شنني  كنن   وأن غنن ه، الوجننود يف لنني  أنننه عننر  مننن
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 هنننو احملقنننق املوجنننود ِإذ يوجننند، أن حمنننال هنننو بننن  لنننه، وجنننود ال الغننن  هنننذا ومثننن  قنننوام، بنفسنننه لنننه يكنننون نأ يتصنننور النننذي هنننو
 ومل ذاتننه اعتننرب فننِ ن بغنن ه، موجننود فهننو بغنن ه، قننالم هننو بنن  وجننود، بنفسننه لننه فلنني  قننوام، بنفسننه لننه لنني  ومننا بنفسننه، القننالم

 بقننني غننن ه عننندم قننندر لنننو النننذي هنننو بنفسنننه والقنننالم بنفسنننه، القنننالم هنننو املوجنننود وإمننننا تننن ،لبأ وجنننود لنننه يكنننن مل غننن ه ِإىل يلتفننن 
 غننن  يكنننون نأ يتصنننور وال واحننند، ِإال قينننوم وال قينننوم، فهنننو غننن ه، وجنننود بوجنننوده يقنننوم بنفسنننه قيامنننه مننن  كنننان  فنننِ ن موجنننودا ،
 منننننه الكنننن  أن عرفنننن  املقننننام، هننننذا مننننن نظننننر  فننننِ ذا الصننننمد، الواحنننند وهننننو القيننننوم، احلنننني غنننن  الوجننننود يف لنننني  فننننِ ذا ذلنننن ..
 ...(1)احملبوب وهو احملب وهو املشكور، وهو الشاكر فهو مرجعه، وإليه مصدره،

  ناحظه: َأن جيب ما *
 مسننن  وقننند مننننه، مامننن  ِإىل يشننن  فهنننو ذلننن  ومننن  املصنننون، السنننر عنننن آخنننر حجنننااب   الغنننزايل كشننن   النننن  هنننذا يف -أ

  بنن احملبننوب وأنننه احملننب وأنننه املشننكور، وأنننه الشنناكر أنننه يعرفنن  احملننض التوحينند بع  ظرالن وهذا) (احملض التوحيد) هنا السر
 يكننننون ال فقنننند التصننننري  هننننذا ومنننن  (،مصننننون غنننن  السننننر فغنننندا املصننننون، ابلسننننر صننننرح وأخنننن ا  ) (،غنننن ه الوجننننود يف لنننني  وأنننننه

 بعد. السر هذا عر  قد القار  

 يلنننو  الغنننزايل بننندأ السنننيو ، علينننه جينننرد قننند النننذي التصنننري  اهنننذ (،غننن ه الوجنننود يف لننني ) ابلسنننر التصنننري  بعننند -ب
 احلننننني غننننن  الوجنننننود يف لننننني  فنننننِ ذا  ) جديننننند: منننننن ليقنننننرر يعننننني مث التكفننننن ، بعننننند منننننا شنننننب  بنننننه ليبعننننند الكنننننام، علنننننم أبُسنننننلوب

 (.مرجعه.. وإِليه مصدره، منه الك ...القيوم

 اليق . نور معرف  من أَدىن َأو قوس  قاب اآلن نكون وهكذا -

 فننا ،احلننق املوجننود وجننود العيننن  إِبحنند  يبصننرون ألهنننم عننور  هبننم ولكننن عمنن ، هبننم لنني  الثنناين الفريننق: ...ويقننول
 مشننر  وهننذا تعنناىل، هللا منن  آخننر موجننودا   ثبنن أف احلننق، املوجننود غنن  فنننا  هبننا يبصننر مل ماهاع مت ِإن األخر  والع  ينكرونه،

 التفنناو  إِثبننا  مننن القنندر فبهننذا ،وراب   عبنندا   فأَثبنن  املوجننودين، بنن  تفنناوات   أدر  العمنن  ِإىل العم  حد جاوز فِ ن...ُتقيقا  
 يف يزيننند منننا وبقننندر عمشنننه، فيقنن  أننننواره، يف يزيننند ِبنننا بصننره كهننن   ِإن مث ،التوحيننند حننند يف دخنن  اآلخنننر املوجنننود منننن والنننق 

 فينمهنني احملننو، ِإىل النقصننان بننه يفضنني يزال اف كذل ،  سلوكه يف بقي فِ ن تعاىل، هللا سو  أَثبته ما نقصان له يظهر بصره
 تعنناىل اّللّ  سننو  مننا وجننود يف نقصننا   ادر  وحينن  التوحينند، كمننال  بلننغ قنند فيكننون اّلّل، ِإال يننر  فننا هللا، سننو  مننا رؤينن  عننن

 التوحينند كمننال  ىلإِ  والواصننلون احلننق، الواحنند إال يننر  ال أن ومعننناه (،هللا ِإال إِلننه ال) :قننول وترمجتننه...التوحيد أوالنن  يف دخنن 
 التوحينند أَبننواب أوالنن  يف داخلنن  فكننانوا ،[3الزمر:] ((زُْلَف  اّللَِّ  ِإىَل  لِيُنَقرِّبُواَ  ِإالَّ  نَنْعُبُدُهمْ  َما)) األواثن عبد  إذ...األقلون هم

 .(2)ضعيفا   دخوال  

 :امللهونا  *
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 يف بصنن ته تنفننت  مننن وفننيهم ..) يقننول: خاص ، قيم  لا ألن عنه أفردهتا للن ، متمم  فقر  ِإضاف  من اآلن أب  ال
 ال ولكننن زمنناا   ويثبنن  ذلنن  لننه يلننوح مننن وفننيهم يثبنن ، ال اخلاط  كالرب   ولكن التوحيد، حقالق له فتلوح األحوال، بعض
 (.عزيز فيه والدوام يدوم،

 بعد. فيما ستفيدا (،اجلم .. َأو هللا يف الفنا ) يسمونه: ما ِإىل السال  يبلغ عندما ُيد  مما صور  هذه -

 األجسننننننام وسننننننالر واألر  السننننننما  يشنننننناهد وهننننننو واحنننننندا ، إال يشنننننناهد ال أن يتصننننننور كينننننن   :قلنننننن  فننننننِ ن: ...ويقننننننول
 أن جيننوز ال العلننم هننذا وأسننرار املكاشننفا ، علننوم غاينن  هننذه أن فنناعلم واحنندا ؟ الكثنن  يكننون فكينن  كثنن  ،  وهنني احملسوسنن ،

 سنننور  يكسنننر مننا ذكنننر نعننم املعاملننن ، بعلننم متعلنننق غنن  هنننو مث كفننر،  الربوبيننن  سننر  ِإفشنننا العننارفون: قنننال فقنند ،بكتنننا  يف تسننطر
 واالعتبننار، املشنناهد مننن آخننر نننوعب واحنندا   ويكننون واعتبننار، مشنناهد  بنننوع كثنن ا    يكننون قنند الشنني  أن وهننو ممكننن، اسننتعباد 

 ومشننناهد  آخنننر ابعتبنننار وهننو ه،وأحشنننال وعظامنننه وعروقنننه وأطرافننه وجسنننده حنننهو ر  إىل التفننن  إن كثنن   اإلنسنننان أن كمنننا  هننذاو 
 خيطنننر وال إنسننناا   يشننناهد شنننخ  منننن وكنننم ،واحننند ي اإلنسنننان إىل ابإلضننناف  فهنننو واحننند، إنسنننان إننننه :نقنننول إذ واحننند، أخنننر 

 بننه واالسننتهتار االسننتغرا  حالنن  يف أنننه بينهمننا والفننر  اله.ضننوأع وجسننده روحننه وتفصنني  وأطرافننه، وعروقننه أمعالننه كثننر   ببالننه
 اخلننالق مننن الوجننود يف مننا كنن   فكننذل  تفرقننه، يف الكثننر  إىل فنن تواملل اجلمنن ، ع  يف وكأنه تفريق، فيه  لي بواحد مستغر 

 ،كثننن     سنننواه أخنننر وابعتبنننارا  ،واحننند   االعتبنننارا  منننن واحننند بنننارتعاب فهنننو خمتلفننن ، كثننن    ومشننناهدا  اعتبنننارا  لنننه واملخلنننو 
 الكثننر  مصنن  كيفينن   علنن  اجلملنن  يف ينبننه ولكنننه الغننر ، طننابقي ال كننان  وإن اإلنسننان، ومثالننه بعننض، مننن كثننر   أشنند وبعضننها

  واحدا . املشاهد  حكم يف

 إِنننن  حيننن  منننن لننن  فيكنننون تصنننديق، إمنننان بنننه وتنننؤمن تبلغنننه، مل ملقنننام واجلهنننود اإلنكنننار تنننر  الكنننام هبنننذا ويسنننتب 
 نصننيب لنن  كننان  انبي نن تكننن مل وإن  ابلنبننو  آمننن  إذا أَننن  كما  صفت ، به آمن  ما يكن مل وِإن نصيب، التوحيد هبذا مؤمن

 وهننننو اخلنننناط  كننننالرب   تطننننرأ واتر    تنننندوم اتر    احلننننق الواحنننند ِإال فيهننننا يظهننننر ال الننننيت املشنننناهد  وهننننذه إماننننن ، قننننو  بقنننندر منننننه
 يف فقنننال: األسنننفار، يف يننندور اخلنننوا  رأ  حيننن  احلننناج منصنننور بنننن احلسننن  َأشنننار هنننذا وِإىل عزينننز، ادر والننندوام األكثنننر،

 يف عمننر  أَفنينن  قنند احلسنن : فقننال املتننوكل ، مننن كننان  وقنند التوكنن ، يف حنناليت ألصه  األسفار يف أَدور فقال: ن ؟أَ  ماذا
 الرابننن ، ابملقنننام فطالبنننه التوحيننند، يف الثالننن  املقنننام تصنننهي  يف كنننان  اخلنننّوا  فكنننأن التوحيننند؟ يف الفننننا  ينأفننن ابطنننن ، عمنننران
 امبني ننن أيضننا   التوكننن  ولنني  بيانننه، يف اخلنننو  جيننوز فننا الرابننن  أَمننا...اإِلمجال سنننبي  علنن  التوحينند يف املوحننندين مقامننا  فهننذه
 ...(1)عليه

 األخ ين: النص  عل امللهونا   *

 مننن َأن رونننق، فيننه أبسننلوب فيننه يقننرر (،ُتقيقننا   مشننر  وهننذا تعنناىل هللا منن  موجننودا   فأَثب ) قوله: األول، الن  يف -أ
 ُتقيقا . مشر  فهو تعاىل هللا  غ شي  هي املخلوقا  هذه َأن ير 

                            
 (.4/213) إِلحيا :ا (1)
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 للقار  . الزحلق  من شي  فيه أبسلوب ولكن السر، هو ما لنا شرح -األمر آخر- إنه أي -

 ويقنننرر واألر ؟.. السننماوا  وجنننود منن  واحنندا   إال يشننناهد ال كينن   يقننول: منننن شننبه  علنن  ينننرد الثنناين الننن  ويف -
 كتاب.  يف يسطر َأن جيوز ال الذي السر هو وابلتايل الكش ، علم هو هذا َأن

 رؤيننن  :أي) األمنننر هنننذا فهنننم علننن  يعننن  منننثا   يقننندم مث أَهلنننه! غننن  إىل السنننر هنننذا يفشننني منننا سنننطر فقننند ذلننن  ومننن  -
 (.الكثر  يف الواحد

 كمننال  بلننغ قنند فيكننون ،هللا ِإال املرليننا  مننن يننراه مننا كنن   يف الكننون هننذا يف يننر  ال :َأي هللا، إال يننر  فا) قوله: -ب
 التوحيد.

 لننننننننه واملخلننننننننو  اخلننننننننالق مننننننننن الوجننننننننود يف مننننننننا كنننننننن   وكننننننننذل ) فيقننننننننول: فننننننننَأكثر، َأكثننننننننر يوضنننننننن  الثنننننننناين، الننننننننن  ويف -
 (.واحد.. االعتبارا  من واحد ابعتبار فهو...اعتبارا 

 أدرا  ومننا (،الوجننود وحنند ) إِنننه أخ ا ، السر لنا وض  وهكذا، ...وحد  مها أو واحد، مها واملخلو  فاخلالق :ا  ِإذ -
 الوجود؟! د وح ما

 ضعيفا . دخوال   التوحيد أوال  يف داخلون األواثن عبد  أن يقرر األول الن  يف -ج

 والزندق ؟ الكفر هو فما والزندف ، الكفر هو هذا يكن مل ِإن فأسال: -

 د عبنننن أن هننننو الغننننزايل مجلنننن  معننننىن أن سننننيعر  الصننننوفي  العبننننار  اصنننني  متلنننن  عننننندما الكننننر  القننننار   أن ِإىل وأُنبننننه -
 اّللَِّ  ِإىَل  لِيُنَقرِّبُننواَ ...)) قننالوا: عننندما ضننعيفا   دخننولم وكننان (هللا مننن جننز  ألنننه) الننوثن عبنندوا عننندما التوحينند يف دخلننوا األواثن

 كنناما    دخننوال   التوحينند يف داخلنن  كننانوا  ولننو التوحينند، عكنن  وهو واملخلو ، اخلالق  ب تفريق هو القول هذا ألن   ((زُْلَف 
 هللا. من جز  ألنه  للصنم بعبادهتم هللا يعبدون ِإهنم :-وعقيد  ِإمان نع -لقالوا

 هنننذا ففننني جيّننندا ، يسنننتوعبهما حنننىت قرا هتمنننا ويكنننرر بتعمنننق األخننن ين النصننن  يقنننرأ نأ الكنننر  القنننار   منننن أطلنننب -د
 سرهم. وفهم نصوصهم، ك   لفهم كب   تسهي 

 يق:تعل دون أوردها (اإلسام حج )نل إضافي  نصو  وهذه

 التوحينند  يف الفنننا  الصننوفي  وتسننميه الصننديق ، مشنناهد  وهنني واحنندا ، ِإال الوجننود يف يننر  ال نأ ..والرابعنن . يقننول:
 نفسننه عننن فانيننا   كننان  التوحينند، يف مسننتغرقا   لكونننه نفسننه يننر مل وإذا أيضننا ، نفسننه يننر  فننا واحنندا ، ِإال يننر  ال حينن  مننن ألنه

 .(1)واخللق نفسه رؤي  عن ف  أنه ِبعىن توحيده، يف

 العيانينن  ابملشنناهد  واأفننر  معننراجهم، واسننتكملوا احلقيقنن ، يفنناع ِإىل اجملنناز حضننيض مننن العننارفون ترقنن  هنننا مننن ويقننول:
 منننن وقننن  يف هالكنننا    يصننن أننننه ال [88القصننن :] ((َوْجَهنننهُ  ِإالَّ  َهالِننن    َشنننْي    ُكننن ُّ )) وأن تعننناىل، هللا ِإال الوجنننود يف لننني  أن

                            
 (.4/212) اإلحيا : (1)
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 هالنن  شنني  كنن   فنن ذن ووجهننه، تعنناىل هللا ِإال موجننود ال ف ذن...كننذل   إال يتصننور وال وأبنندا ، أزال   هالنن  هننو بنن  األوقننا ،
 غننن ه معنننه الوجنننود يف لننني  ِإذ هلل، احاشننن غننن ه، منننن َأكنننرب أَننننه (َأكنننرب هللا) قولنننه: معنننىن منننن يفهمنننوا ومل...وأبننندا   أزال   وجهنننه ِإال

 ...(1)منه أكرب يكون حىت

 ...(2)احلق الواحد ِإال الوجود يف يروا مل َأهنم عل  اتفقوا احلقيق  مسا  ِإىل العروج عدب العارفون ويقول:

 يقول: اتليته  من بنت  املوضوع هذا يف الغزايل أقوال حبر من الضتيل  اجلرع  هذه وأختم -

 (3)التقية لزوم عقل ذي كل  على   فواجب اخلالف صح قد كان  ِإذا
 هوييت عني نفسي ِإال أَنت وهل   دةووح ذاتً  أنت ِإال أان وهل

 عشقيت الناس فازدهى يب احتجبت   هي وكأمنا هبا أحجب مل كأين
ْنتُ  ِِ  (4)سنيت َأماتته قد حكماً  وَأحييتُ    شريعيت حرمته أبمر فِد
 صفحيت أَبديت الصرب ُمِنْعتُ  فلما   وطاقيت هواك يف جهدي تسرتتُ 

 فضيحيت سواك فعل   الو  بقول     يكن فلم يفّ  أسررتَ  ما علنتُ أف
 (5)عوريت َأبديت الصرب سرت هبتكك   اهلوى على سرت الصرب يف يل كان  وقد

 (6)وحدة ذاتُ  أَنين عين يُعرب   وِإمنا صفايت عن لساين يِكل  
 ينن ،التق لننزوم تننر  (ابطنينن  فرقنن ) أَمننام أَننننا نعننر  حينن  األول، البينن  يف (التقينن  لننزوم) فكننر  ِإىل التنبيه من أب  ال -

 ا.جد   اجد   هام  ملهون  وهي هذا، مر وقد

  يلي: ما إىل الغزايل أقوال يف فأنبه َأعود َأن وجيب

 حنننىت األمنننور، كننن   يف يرجننن  َأن جينننب وإلينننه والصننند ، واحلقيقننن  احلنننق هنننو ومشننناهدهتم كشنننفهم  َأن الغنننزايل اعتبنننار -1
 والزندق ؟! الكفر هو فما وزندق ، كفرا    يكن مل ِإن فهذا ،صهتهما يف ليهكم عليه يعرضا أن جيب والسن  الكر  القرآن

 الكش . خال  ما منه يؤولون ألهنم  حق ا القرآن يرون ال -وَأهنم -أَنه هذا من نفهم -2

 واض . وهذا ،وزندق  كفر  ألنه  خيالفه ما ك   نبذ يقتضي ابلقرآن اإِلمان َأن العلم م 

                            
 (.55 :) احلقالق(، )حقيق  األنوار مشكا  (1)
 (.57) : )إشار ( األنوار مشكا  (2)
 (.149) : الغزالي ، النفها  (3)
 القصيد . يف متتابع  ليس  واألبيا  (،173) : الغزالي ، النفها  (4)
 (.169) : الغزالي ، النفها  (5)
 (.170) : الغزالي ، النفها  (6)
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 السن ؟! وصهي  القرآن ذهب فأين قرب !!وامل الصديق  علم هو عنده املكاشف  علم -3

 هللا، أوجنننده موجنننود الكنننون أن إمنننان أو عقننن  منننن ذر  بصننن ته يف منننن كننن   يعلنننم وكمنننا هللا، غننن  الوجنننود يف لننني  -4
 الوجود. وحد  وهي (احلي القيوم ِإال الكون ما) هللا، هو الكون -وعندهم- الغزايل عند ولكن

 هنننو (هللا غننن  هننني املخلوقنننا  ِإن يقنننول: منننن) :أي هللا، مننن  آخنننر موجنننودا   يثبننن  منننن أن (اإلسنننام حجننن ) يقنننرر -5
 ُتقيقا !! مشر 

َنننا)) منننثا : هللا كتننناب  يف نقنننرأ إِنننننا العجينننب!!! القرينننب الكشننن  هنننذا هنننو منننا هللا! سنننبهان - تَننن َ  َعلَنننْيُكمُ  َحنننرَّمَ  ِإمنَّ  اْلَمينْ
 والقبننور األواثن :تعنن  (هللا غنن ) عبننار  أن لألغبيننا  حننىت وواضنن  ،[173البقننر :] ((اّللَِّ  ِلغَننْ ِ  بِننهِ  أُِهنن َّ  َوَمننا اخْلِنزِيننرِ  َوحَلْننمَ  َوالنندَّمَ 

 وأتبنناع (،احلجنن ) فنسننأل اخلننالق، غنن  املخلننو  أن كامنن   بوضننوح يقننرر فننالقرآن ا :ِإذ .خملوقننا  هننؤال  وكنن  وغنن هم، واألوليا 
 الكفننر  والزادقنن  املضننلون؟ والضننالون املشننركون؟ هم القرآن فونخيال الذين أم شر ؟ القرآن ه  ابحلج : واملخدوع  احلج ،

 املارقون؟

 معناها. هو فهذا كامهم  يف ورد  وحيثما (الوجود وحد ) هبا - ويعنون - يع  (التوحيد) كلم   -6

 التوحيد. أوال  يف داخ  األصنام عابد أن يقرر -7

 مشننننناهد  وهننننني واحننننندا   إال الوجنننننود يف ينننننر  ال أن بعننننن والرا) الصنننننديق  مشننننناهد  هننننني الوجنننننود وحننننند  أن تقرينننننره -8
 !(!الصديق 

 وفيم؟؟ وعاَم؟؟ فِلَم؟؟ التقي ! لزوم تقريره -9

 أييت. فيما سنراه الكر  القرآن يف الوجود وحد  حكم -10

 يننا ِإح) واملسننم  املقنند ، بنن  املشننهور، كتابننه  مننن يهنن فيضننه، مننن اجد   صغ  جز  وهي للغزايل، األقوال هذه -11
 غالبينن  عننند رليسننيا   مرجعننا   الكتنناب ويتخننذ (اإلسننام حجنن ) صنناحبه فيسننم  ذلنن  ومنن  نصنن ، إال عنننه كلهننا  (،النندين علوم

 راجعون. إِليه وإا هلل ف ا املسلم ؟!

 فيننننه اإِلحيننننا  كتنننناب  ألن إليهننننا؟ أتطننننر  مل (أهلننننه غنننن  علنننن  بننننه املضنننننون) العلننننم فيهننننا يننننذكر كثنننن    كتننننب  للغننننزايل -12
 القوم. غ  وعند القوم، عند ثق  وهو والشهر ،  الكفاي

 يذالنن (،سنننيت أماتتننه قنند حكمننا   وأحيينن  شننريعيت حرمتننه أبمننر فنندن ) اتليتننه: يف قولننه إىل خننا  بشننك  أنبننه -13
 هنننننو فجنننننا  أماهتنننننا، اإِلسنننننام أن الثننننناين ابلشنننننطر يعنننننرت  كمنننننا  اإلسنننننام، تنننننناقض الصنننننوفي  أن َتامنننننا   يعرفنننننون أهننننننم منهنننننا نفهنننننم

 اإِلسام. قب  موجود  كان   أهنا الكام هذا من يُفهم كما  ا؟!وأحياه

 يستعملوهنا: اليت العبار  من صورا   ونر  ابلكتمان، التواصي ِإىل لنعود غ ه، ِإىل وننتق  -
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 :(الكرام األوليا  قطب) (1)اجلياين القادر عبد يقول

 نوبننن  جنننا   ِإذا ،احلكنننم صنننهن يف كنننانوا  احلكنننم  نوبننن جنننا  ْ  فنننِ ذا القنننرب، سنننراد  يف أبننندا   (الواصنننلون أي:) ...هنننم
 مننن ولكننن أحننوالم، هننذه ،وجنن  عننز احلننق وبنن  بينننهم وسننال  يص ون اخللق من القص  أيخذون الباب عل  كانوا  اخلروج
 .(2)يكتم ما احلال

  إليه: االنتباه جيب ما *
 يف احلكنننم أننننه واضننن  :(احلكنننم نصنننه يف كنننانوا)و هللا، منننن القنننرب أننننه واضننن  :(القنننرب سنننراد  يف) الواصنننلون -1

 مننن (ابلتصننر  القننول :أي) أنننه -وفهمننه القننرآن قننرأ مننن كنن   يعننر  كمننا  -وهننو الغوثينن  مقننام هننو وهذا التصر ! أو الكون،
ا ُحْكِمهِ  يف  ُيْشرِ ُ  ..َوال)) يقول: سبهانه ألنه األعظم  الشر   .[26الكه :] ((َأَحد 

 الفننر ) مقننام عننن التعبنن  يف آخننر سننلوبأ وهننذا ،واحلننق اخللننق بنن   وسننال البنناب علنن  يكونننون اخلننروج نوبنن  يف -2
 للقار  . ُتليله أتر  (الثاين

 يكننتم؟! الننذي احلننال هننذا هننو فمننا (،يكننتم مننا احلننال مننن ولكننن) يقننول: فهننو العظننيم، الشننر  مننن قولننه يف مننا م  -3
 !(؟احلكم صهن يف كانوا) الشر  من أعظم هو ما هنا  وه 

 هو؟ ما السؤال! نكرر ذل  وم  اجلواب نعر  آلنا حنن الواق  يف -

 دوار! لفا  طوي ، طوي  صقي ، صقي  وي أالت سي  أن نعر  أن -اآلن منذ- لنا ُيق كما  -

 :(األوليا  سلطان) أيضا   ويقول

 فنن   العلننم، علنن  الطاعهننم يننرمحهم مث احلكننم، بلسننان اخللننق خياطننب كنناألوالد،  مجننيعهم اخللننق العننار ، ...فهكننذا
 اخللننق وخياطننب ذلنن  يكننتم ولكنننه والعلننم، احلكننم ابب مننن واألقنندار األقضنني  خننروج ِإىل ينظننر فننيهم، وجنن  عننز احلننق فعننالأ

 .(3)السر هو الذي ابلعلم خياطبهم وال والنهي، األمر هو الذي ابحلكم

 أييت احلنننق اردو  سنننره، الغننن  ِإىل تفننن  ال وأخبننن ، عينيننن  غمنننض قلبننن ، ِإىل احلنننق منننوارد رأيننن  ِإذا حنننىت: ...ويقنننول
 أعمنن  يكننون أن أسننرارهم علنن  املطلنن  املرينند وُيتنناج بننواطنهم، لتغنن  نننواهرهم تتغنن  ومقامنناهتم أحوالم ختا ا عل  ،قلوهبم
 .(4)بظاهره هللا يدعو ثيابه، ببعض قلبه يكسو لعله سره، يكتم أدبه، وُتقق عنده، جنابته نهر  ِإذا حىت سكران، أصم

 يكتمه؟؟ الذي السر ماهو اجلواب:  معرف رغم السؤال نكرر -

 وال والختلننني  تلبننني  وال عليهنننا الغبنننار نقيننن  بيضنننا  علننن  أمنننر  منننن تكنننون فهينتنننذ   كاملعاينننن ،  اخلنننرب لننني ...: ويقنننول
                            

 هن(.561) عام فيها وتويف بغداد، يف وعاش (،470) عام جيان يف ولد دوس ، جنكي موس  صاحل أيب بن القادر عبد الدين ييحم حممد أبو (1)
 (.200) : الرابين، الفت  (2)
 (.225) : الرابين، الفت  (3)
 (.362) : الرابين، الفت  (4)
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 السنننكو  اخلمنننود، اخلمنننود اخلمنننول، اخلمنننول احلنننال، حفننن  احلنننال حفننن  الرضنننا، والرضنننا الصنننرب، فالصنننرب ارتيننناب، وال شننن 
 مننننا غاإل اإلطننننرا ، اإلطننننرا  هللا، مث هللا هللا الوحننننا، الوحننننا النجننننا، النجننننا احلننننذر، احلننننذر و ،الصننننم الصننننمو  السننننكو ،
 حبننننار يف  تغننننو  مث علينننن ، مننننا عننننن  وينننننزع فتقنننندم بينننند ، فيؤخننننذ أجلننننه، الكتنننناب يبلننننغ أن إىل احليننننا ، احليننننا  اإلغمننننا ،

 فيننه وُتنند  تقننرب مث اللدنينن ، والغرالننب والعلننوم رواألسننرا األنننوار خلنن  علينن  فتخلنن  منهننا ختننرج مث والرمحنن ، واملنننن الفضننال 
 ...(1)وتعطي وتكلم وإلام إبعام

 الرمزي. اإلشاري األسلوب يف القم  أمام -اجلياين القادر عبد م -حنن  ن :و مله *

 علنننن  الصننننرب إىل وُيتنننناج فيهننننا، شنننن  ال الننننيت احلقيقنننن  هننننو الكشنننن  :يقننننول أن يرينننند مننننثا ، األخنننن  الننننن  هننننذا ففنننني
 كثنننن    أشننننيا  ويننننر  اللدنينننن ، العلننننوم ويعطنننن  األنننننوار عليننننه ختلنننن  السننننال  وصنننن  إذا حننننىت ،السننننر وحفنننن  الرضننننا منننن  هنننند اجملا

 ويسم .

 بنفسه. الن  ُيل  أن وللقارئ

 :(عريب البن احلقيق  يف وهي) إليه ينسب ومما

 األواين روح ال الروحِ  وروحُ    املثاين والسبعُ  القرآن أان
 للعيانِ  تبّدتْ  ما معاين   تنظرْ  تالذا ذات حبر يف وُغصْ 

 املعــاين أبرواح مسرتة     مبهمات   قراءة   وأسراري
 ابلّسنان يُقتل سوف وإال   فْلَيُصْنها اِلشارةَ  فِهمَ  فمن

 ابلّتداين احلقيقة مشسُ  له   تبدَّت إذا احملبة كحالج
 (2)الزمان مر   ذاَته يُغري   ال الذي احلق   هو أان وقال

 أهننن  وكنننذل  احلننناج، بعقيننند  ينننؤمن القصنننيد  قالننن  أن علننن  يننندل النننذي (احملبننن  كهننناج) قولنننه: هنننو إِلينننه هأنبننن منننا -
 (.ابلسنان يقت  سو  وإال) الكتمان لسبب توضيهه وكذل  ،القصيد  هذه يتبنون ألهنم  القادري  الطريق 

 :(3)الغو  الرفاعي أمحد ويقول

 وأخفنن  حبننه، فكننتم عليهننا، فهكننم شننرهبا وخالنن  وابحننوا، عربدواف عليهم، فهكم  شربوها القوم ك   !علي ...أي
 تنننال األسننرار، بكتمننان علينن  !علنني :أي .صننهبه علنن  حبننه عننند ُحبننه بكتمننان وارتفنن  أقرانننه، علنن  بكتمانننه فظهننر وجننده،

                            
 (.64، 63) : الغيب، فتوح (1)
 منن  املكينن  الفتوحننا  مقدمنن  يف منهننا أبينناات   أورد كمننا  القلننب( سننفر )ابب يف اإلسننرا( )كتنناب يف القصننيد  هننذه عننريب ابننن أورد وقنند (،230) : الغيننب، فتننوح (2)

 مبهما (.. قرا   )وأسراري من بدال   مبهما ( ترا   )وأسرارا   البي  أورد وقد له، أبهنا التصري 
 هن(.578) عام فيها وتويف ابلعرا ، واس  أعمال من )كسفين ( عبيد  أم يف وعاش ولد الرفاعي العبا  أبو الدين حميي أمحد (3)
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 .(1)الفخار

 لذ . من يصاحبه وما ابأللوهي  التهقق ِإىل ِإشار  وهي اإللي ، اخلمر  شربوا :أي (،شربوها) بقوله: يريد -

 إال واثلقنننه يكشننن  فنننا كامنننه،  أدب ُيفننن  أن فينبغننني املعرفننن ، أهننن  بلسنننان ينننتكلم أن أراد منننن !سننناد  أي ويقنننول:
 املعرفنن ، بلسننان املعرفنن  أهنن  منن  كامننه  ويكننون أهلننه، مننن كننان  مننن كامننه  مننن  وال طاقته، فو  املريد ُيف  ال وأن أهله، عند
 هللا فنن ن عقننولم، وقنندر ومنننازلم مننراتبهم قنندر علنن  صننن  كنن   وم  بلساهنم، الزهد أه  م و  احملب ، بلسان الصفا  أه  وم 

 عقنن  يبلننغ ال حبنندي  يتهنند  أال وينبغنني احلننق، سننلطان نهننور عننند تتاشنن  كلهننا  نعننم األلسننن، هننذه للعننار  جعنن  تعنناىل
 فنننا الضنننمالر، تصنننهي  علنننم وتركنننوا ر،الظنننواه بعلنننوم اشنننتغلوا جننناهلون، الننننا  أكثنننر فنننِ ن فتنننن ، ذلننن  فيكنننون إِلينننه، املسنننتم 
 دهشنننن  مننننن أشنننند دهشنننن  وأي...أزلينننن  وعبنننناراهتم قدسنننني ، وإشنننناراهتم الهوتينننن ، كلمنننناهتم  ألن العننننارف   كننننام  دقننننالق ُيتملننننون
 ...(2)احرت  سك  وإن هل ، حاله عن تكلم ِإن العار ،

 ِإشننناري وصننن  مننن  ألهلنننه.. بنننه والبنننوح أهلنننه، غننن  عنننن الكتمنننان) شنننرح ِإىل ُيتننناج ال ا،جننند   واضننن  الكنننام أقنننول: -
 (.للسر

 ويقول:

 يقني بغري ليلى من بعمياءَ    تركُته ليلى سر عن ومستخرب
 (3)أبمنيِ  أخربهتُم ِإن أان وما   أميُنها فأنت انرب خ يقولون

 (.ليل ) املؤن  ابالسم يكتمه ما ِإىل يش  أنه ناح  -

 ويقول:

 قفي هلا قلت األسرارِ  معدنِ  ِإىل   دبيُبها ودبّ  شربناها وملا
 (4)اخلفي سريَ  على ُجالسي فتظهرَ    مدامها عليَّ  يسطو نأ خمافةً 

 ولذهتا. اجلذب  ِإىل شرهبا اليت ابملدام  مزر وي ملريديه، تعليما   بكتمانه ويتهد  يكتمه، خفي سر هنا  ِإذن -

 ويقول:

 الكاسِ  عن يلهيو وال الندمي عن   سكرتُه تلهيه ال ويشربُ  يسقي
 (1)الناس أعظمُ  وهذا الّصحاة حال   من متكَّنَ  حىت سكُره أطاعهُ 

                            
 واملعايل(. واملقاما  اجلايل )السر كتاب  صاحب وهو أمحد، الشيخ أخ  ابن عثمان بن علي هو هذا وعلي (،83) : اجلواهر قاد  (1)
 (.27، 26) : ك   أبو ألمحد اإلسامي التصو  أعام (2)
 (.226) : اجلواهر، قاد  (3)
 (.227) : اجلواهر، قاد  (4)
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 ابأللوهي . الشعور لذ  هو أو الفنا ، مقام هو السكر أن طبعا   ونعر 

 يلنننزم فهينتنننذ وعمنننا ، علمنننا   مرشنننده حنننق يف مننننه املطلوبننن  الازمننن  اآلداب هنننذه معرفننن  السنننال  تقننننأ فنننِ ذا: ...ويقنننول
 وعنندم ..-اخللننق عننن واإِلعننرا  ابلكلينن ، النندنيا عننن واإِلعننرا  النننف  بفنننا  -عنننهم هللا ضننير - القننوم ابب ينندخ  أن عليه

 ...(2)األسرار وكتمان األحوال وسرت الدعو  وتر  التفاخر

 (....الدنيا عن واألعرا  النف  بفنا ) بقوله: يع  ماذا اآلن نعر  وطبعا ،

 أن بشنننر  قنننراري ، سنننبع  الفقنننر منننن لنننه يكنننون...طم  بغننن  ا الفقنننر  ِبجلننن  مننندح النننذي املننندَّاح أن أعلنننم... :ويقنننول
 اخلنننننزالن أمننننن  يكنننننون أن السننننناد :...ا   فقننننن  يكنننننون أن األول: شنننننروطا : املعنننننىن يف الشنننننر  ولنننننذا...ابحلقيق  منننننداحا   يكنننننون

 .(3)ابلسر مبيها   يكون فا األسرار عل  أمينا   :أي السري ،

 السننابق  النصننو  در  ملننن املعنناين واضننه  أصننبه  فقنند النصننو ،  علنن للتعليننق حباجنن  -اآلن منننذُ - أنننا وال -
 إِبمعان.

 :(الغو ) (4)املغريب مدين أبو ويقول -

 (5)حُبنا هبا لو َجْهرة ِدماان تُراقُ    لطيفة   ِدقاق أسرار السر ويف

 :(6)(األزهر اجلام  شيخ الدكتور،) حممود احلليم عبد ويورد

 توحيد ؟ يف سر  حقيق  املنام: يف مر  (مدين أليب)أي:  :له قي 

 وصننفها، عننن تعجننز اإِلشننار  ِإذ أهلهننا، لغنن  بثهننا ينبغنني ال الننيت اإللينن  البهار من تستمد سرارأب مسرور سري فقال:
 احلقيقنن  عننامل يف وكننان مفقننودا ، وطنننه كننان  مننن ِإال ينندركها ال ابلوجننود حميطنن  أسننرار وهنني تسننرتها، أن ِإال اإِللينن  الغنن   وأبنن 

 ختلننننق وقنننند اجلننننربو ، سننننرادقا  يف وشننننرح امللكننننو ، فضننننا  يف طننننالر بسننننره وهننننو األبدينننن ، احليننننا  يف يتقلننننب موجننننودا ، رهبسنننن
 ِإىل وإشننارايت ابلوحدانينن ، قالمنن  فهيننايت التهقيننق، مكنننون عننن يل وكش ...الذا  ِبشاهد  عنها وف  والصفا ، ابألمسا 
 ...(7)الفرداني 

                                                                                                                           
 .صاحل؟؟ أيب القضا  قاضي الدين سي  للشيخ البيتان يعز  (117) : األنوار(، ومعدن األسرار )هبج  كتاب  يف (.227:)  اجلواهر، قاد  (1)
 (.279) : اجلواهر، قاد  (2)
 (.279) : اجلواهر، قاد  (3)
 إىل رهاج األندل ، يف إِلشبيلي  اتبع  قري  قطنيان ( )حصن من أصله األنصاري، حس  بن شعيب مدين أبو (4)

 ذل . قب  وقي  هن(594) عام: تلمسان خارج )العباد( يف وتويف فيها، وعاش صغ ا ، جباي 
  أولا: قصيد  من وهي ،(45 :) اإِللي ، الفتوحا  (5)

 مناوتزهق ابألشواق أرواحنا   عنا  تضيق بنا الدنيا إذا غبتمو
 البي ؟؟!!. هذا منها حاذفا   الغو ( مدين )أبو كتابه  يف حممود احلليم عبد أوردها

 قليل . سنوا  منذ تويف مصر، يف الصوفي  مشايخ أكرب من (6)
 (.130) : الغو (، مدين )أبو كتاب  (7)
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 شننيخ األكننرب الشننيخ كتابننه  يف رواه فقنند علينننا؟ منناذا حنن ولكن أحدهم!! رآها رؤي منامي! الكام أن هنا ياح  -
 (.الفرداني  إىل وإشارايت) عبار : إىل ننتبه أن جيب كما  األزهر!! اجلام 

 يقول: عريب ابن أن أيضا   ويورد

 .(1)األكوان يف هللا سو  يرون ال هللا، أمر عن هللا أبمر الظاهرين عشرنفسا   الثماني  من مدين، أَبو شيخنا

 :(أيضا   عريب ابن لسان عل ) يلي ما أيضا   ويورد

 سنننلم البننندل: يل فقنننال بنننه، احملدقننن  ابحليننن  فمنننررا قنننا ، جبننن  ِإىل األبننندال وبعنننض أا (عنننريب ابنننن هنننو املنننتكلم) ذهبننن 
 الباد؟ أي من قال : مث فرد ، عليها فسلمنا السام، علي  سرتد فِ هنا عليها

 .(2) جباي من :فقلنا

 أهلها؟ م  مدين أيب حال ما فقال :

 ابلزندق . يرمونه لا: فقلنا

 !(3)آدم لب  وهللا عجبا   فقال :

 :(4)الفار  بن عمر ويقول -

  ِلغرةِ  يَهذي ظل يب وذا ضالاًل    لعزة   يُهدي ذاك وواش   فالح  
 (5)تقية عن لؤمه يف ذا أخالف كما   تقىً  عن لومه يف ذا أخالف

 يستعملها؟ من وم  (التقي ) فكر  ِإىل الثاين البي  يف تبهنن أن جيب -

 ويقول:

 جهل يف فهو اهلوى يفَقهْ  مل ومن   صفاته جتل علم اهلوى يف ويل
ْرهُ  يهوى الذي حببِّ    تئهاً  النفس عزة يف يكن مل ومن  ابلذ لّ  فَبشِّ

 خبل بال منهم ابألرواح جيودون   رأيتهم مبال أقوام   جادَ  إذا
 (6)نقل عن تُنزه ألسرار قبوراً    صدورهم رأيت سراً  وِدعواأ وإن

                            
 (.124) : الغو ، مدين أبو (1)
 األبيض. البهر ساح  عل  جزالري  مدين  (2)
 (.123) : الغو ، مدين أبو (3)
 هن(.632) عام: فيها وتويف القاهر  إىل عاد مث ،عاما   (15) فيها وبقي مك  إىل هاجر مث القاهر  يف وعاشر ولد (4)
 (.23) : الديوان، الكرب ، التالي  (5)
 .(91 :) الفار ، ابن ديوان (6)
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 ويقول:

 تغّطتِ  سواي عن مفيق   بصحو   سْرها كشفُ   يل متّ  أمور   ومثَ 
  للمتعنت التصريحِ  عن غين     ذائق   يفهم ابلتلويح وعينَ 
 (1)حدت العبارة ما معىن شارةاِل ويف   دمه يُبح مل منهبا مل يبح 

 جتننننننن  علنننننننم النننننننو  يف ويل قولنننننننه: يف (النننننننو ) كلمننننننن   هنننننننو هننننننننا، الفنننننننار  ابنننننننن أقنننننننوال يف إلينننننننه ننتبنننننننه أن جينننننننب منننننننا -
 تش ؟ ماذا وإىل...صفاته

- العشننق أو الننو  أن نعلننم حنننن ،مننوزهمر و  ِإشنناراهتم فهننم يف جدينند  مساعد  يقدم (إلشاري ا) العبار  لذه ُتليا   ِإن
 ويفّقه؟! يعلِّم الذي لو ا هذا هو فما فقه، وال علم فيه لي  -كان  ما كالنا  

 اإِلشننار ، هننذه لنوضنن  الكتنناب، فصننول فننو  نقفننز نأ ونرينند ،إللينن ا الننذا  هننو  هنننا، ابلننو  يعنن  أنننه البنندهي مننن
 الفصول. من أييت ما يف هو التوضي  مكان أن رغم

 اجلذبنن  ففنني (،اجلذبنن ) أو (لننو جلا) يف يننذوقوهنا الننيت العارمنن  اللننذ  لتلنن  هننو    هننو الننو  هننذا نأ والواقنن  احلقيقنن  يف
 قننو ي يكننون وقنند ابهتننا   يكننون قنند نننور يتخللهننا شنناحب  أشننباحا   يروهنننا فقنند هنني، كمننا  األجسننام فيهننا يننرون ال حالنن  يف يغنندون
 شننفافا   نفسننه يننر  وقنند خمتلفنن ، منننانر يننر  وقنند شفاف ، أبعادا   ِإال أَمامه ير  فا والرؤ  األشباح هذه تضمه  وقد طاغيا ،
 ذل . شابه وما (وعا ج ) هللا يف فنا    أنه الشيخي  اإِلُيا ا  حسب هذا ويفسر شفا ، وجود يف مندجما  

 ((،ُيْشنننرُِكونَ  َعمَّنننا َوتَنَعننناىَل  ُسنننْبَهانَهُ )) هللا هنننو ذواهتنننم، ويف شننني ، كننن   يف يشننناهدونه النننذي الننننور هنننذا َأن يظننننون وهنننم
 يظنوهنننا أشننيا ، يننرون أو كامننا ،  يسننمعون قنند املشنناهد  هننذه ويف ننن !واألفي التهشنني  حالنن  بدقنن  تشننبه احلالنن  هذه أن واحلق
 (.اللدين) العلم هذا من أمثل  بعد فيما وسنر  (اللدين العلم) يسمونه ما وهو علما ،

 الوصننول) َأجنن  مننن واجملاهنند  الريضنن  ِإىل ينندفعهم الننذي هننو -يسننموهنا كمننا- اإِللينن  للخمننر  العشننق، أَو الننو  ِإن
 اللدين. العلم يتلقون حي  (هللا ِإىل العروج أَو هللا، ِإىل الوصول) ذل  ويسمون (،ب اجلذ ِإىل

 الفار . ابن ِإشار  كان   هنا ومن ،فالعلم اجلذب  ِإىل قادهم الذي هو الو  فهذا :ِإذن -

 جينندوهنا الننيت اللننذ  هننو ي الصننه بنن ) هللا يف الفنننا  أَو اجلذبنن ، وهننو الننوَ ، إِليننه يقود ما ِإىل (الر ) بكلم  يرمز فهو
 (.اإلمنا  حىت تستغرقهم واليت

  :(2)املقتول الّسهروردي ويقول

 (1)تباح البائحني دماء وكذا   دماؤهم تباح ابحوا إن ابلسرّ 

                            
 الكرب . التالي  (1)
 هن(.587) عام: حبلب قت  حب ، بن ُيىي الدين، شهاب (2)
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 :(2)البغدادي السهروردي الدين شهاب ويقول

 معننننان   إىل تشنننن  احا اصننننط لنفوسننننهم فهننننرروا يتعاهنننندوهنا، وإشننننارا  يعرفوهنننننا علننننوم ذلنننن  ِبقتضنننن  لننننم فصننننار ..
 كنن   يف مسننتقرا   وخننربا   مسننتمرا   رمسننا   ذلنن  صننار حننىت السننل ، عننن اخللنن  ذلنن  فأخننذ جينندوهنا، أحننوال عننن وتعننرب يعرفوهنننا

 .(3)وزمان عصر

 هننذا يقنن  وال ووثوهبننا، النننف  بنهضنن  ابتلنن  فقنند يتهننر ، وابهلل يقننول وابهلل يصننول ابهلل أنننه لننه يننرتا   ورِبننا ..:ويقننول
 ابخلننوا  خمتصنن  قنندم مزلنن  وهننذه ِبعننزل، هننذا عننن واحلننال القلننب أرابب وغنن  األحننوال، وأرابب القلوب ألرابب إال هاالشتبا

  .(4)ذل  فاعلم العوام دون

 ن :و مله *

 انظننر مدرسننته، يف ختننرج فقنند غننرو وال يفوقننه، أو اجلياين، القادر عبد أسلوب يشبه القم ، يف اإِلشاري األسلوب -
 منننا هنننو ابطنننن وآخنننر علينننه، غبنننار ال نننناهر بتفسننن  تفسننن ه مكنننن حيننن  (يتهنننر  وابهلل يقنننول، وابهلل يصنننول، هللاب) قولنننه: ِإىل

 العبننار : ترمننز منناذا ِإىل التامنن  مننن بشنني  أيضننا   التعننر  مكننن كمننا  التامنن ، مننن بشنني  معرفتننه السننه  ومننن إِليننه، ويرمننز يريننده
  الرمز. وُت  ،العبار  وتشرح ،اإلشار   ضتو  (،ابخلوا .. خمتص  قدم مزل  وهذه) واجلمل : (ووثوهبا النف  بنهض  ابتلي)

 :(5)عريب بن الدين حميي ويقول

 مننن فنن ن قريننب، فيننه والتلنن  بعينند، فغننوره العلو، من فيه ملا اخللق أكثر عن سرته جيب والعلم الكش  من الفن وهذا
 قننال: رِبننا يذقننه، مل وهننو بننه، املتهقننق صنناحبه لسننان مننن داملشننه هننذا علنن  ويقنن  الرقننالق، ابمتننداد وال حلقننالقاب لننه معرفنن  ال
 ونكتمه. نسرته فلهذا أا، أهو  ومن أهو  من أا

 أن طريقهننا مننن لنني  ملننن ينبغنني ال الننيت األسننرار هننذه مثنن  يف يتكلم أن أراد ِإذا -هللا رمحه- البصري احلسن كان  وقد
 يتهنند  وقعنند النننا ، دون اببننه وأغلننق الننذو ، هذا أه  من حضر ومن دينار بن ومال  السبخي بفرقد دعا عليها، يق 
 !.. (6)هذا فع  ما كتمه  وجوب فلوال الفن، هذا مث  يف معهم

 ال ابلمنننم اآلاثر بوجنننود والقننناللون األجاننننب، منننن غننن   عليهنننا اصنننطلهوا ألفنننا  يف األسنننرار لنننذه فالسننناترون ويقنننول:

                                                                                                                           
 (..115) : فروخ، لعمر اإلسام يف التصو  (1)
شننهاب النندين عمننر بننن حممنند بننن عبنند هللا بننن حممنند بننن عموينن ، صننهب عمننه أاب النجيننب السننهروردي والشننيخ عبنند القننادر اجلننياين، مننن سننهرورد،  ( أبو حف ،2)

 هن(.632تويف يف بغداد عام: )
 (.1/303) الدين: علوم إحيا  هام  املعار ، عوار  (3)
 (..2/99) اإلحيا : هام  املعار ، عوار  (4)
 إىل ذهنننب مث نظنننر(، االتصنننال هنننذا إمكانيننن  )ويف العريفيننن  الطريقننن  عننننه وأخنننذ برجنننان اببنننن اتصننن  حيننن  إشنننبيلي  إىل منهنننا انتقننن  مث األنننندل ، يف سننني مر  يف ولننند (5)

 (.638) عام: فيها وما  دمشق يف استقر حىت املشر  يف تنقله وكثر مدين، أبيب وأتص  املغرب
 .(3 :) الفنا ، كتاب  عريب، ابن رسال  (6)
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 الفهوانينن ، مقننام مننن الزلفنن  ابملرتبنن  القننالم  العلنن ، الروحانيننا  ديأبينن أعننام لننم يلننوح حننىت مننناهجهم علنن  مقيمنن  يزالننون
 آخننر وصنن  ِإىل الوصنن  هننذا عننن االنتقننال وتعظننيم عليننه هننم مننا ُتقيننق علنن  شننواهد لننم تقننوم مقدسنن ، مرقومنن  كتننب  فيهننا

 ِبطالعنن  اآلخننر ذلنن  مهننم ويتهنند مغالقننه، ويفننت  قفلننه، وُينن  معمنناه، ويفنن  ُسننرت مننا فيكشنن  السنناتر، سننرت فينهتنن  ميزهننا،
 عنننه تكننون واتر  ُتننويرا ، عنننه تكننون فتننار    احلقيقنن ، علنن  اآلاثر تكننون عنننه غنن ، ال واحنندا   امه نن ِإال يننر  فننا األحدينن ، احلقيقنن 

 .(1)عنه المم هذه تكون عند

 .(2)املثال عامل يف املكافه  بطريق احلق خطاب الفهواني :

  أييت. فيما ابلضب  معناها سنعر  لكنو  ابأللغاز!! األلغاز تفس  ِإىل رجعنا -
 ماحظته: جيب ما *

 للسرت: سبب  يقدم األول الن  يف

 مفهوم . فيه اإِلشار  وأنن ،غوره وبعد الفن، هذا علو -أ

 يسرت. ال ملن القريب (القت  أو املو  :أي) التل  -2

 سنننن   الكتننناب هننننذا يف الحنننق نننن  ويف السننننابق ، النصنننو  قننننرأ ملنننن الوضنننوح بعننننض فيهنننا (الرقننننالق امتنننداد) والعبنننار 
 َتاما . الواض  ِبعناها (رقيق ) كلم   القار  

  سبق. فيما مشروح  وآاثرها والريضا ، اجملاهدا  عل  المم يع  (ابلمم اآلاثر بوجود) قوله: الثاين، الن  ويف

 والمنننم: اثر.اآل معنننىن نعنننر  ومنهنننا ،(3)اإِلليننن  األمسنننا  هبنننا يعننننون اآلاثر: سنننرالر أو فننناآلاثر، ،آخنننر معنننىن لنننا أن كمنننا
 مصنننننطلها  معجنننننم) فصننننن  يف (هللا ِإىل الطرينننننق معنننننامل) كتننننناب  يف التفسننننن  هنننننذا ورد وقننننند وسنننننلم. علينننننه هللا صنننننل  الرسنننننول
 أن جيننب حمّلهننا أن العلننم ومنن  (،املناصننف ) وقبنن  (امللنن  مالنن ) كلمنن   بعنند (امليم ابب) يف ورد  أهناامللهون  م  (.الصوفي 

 واحد. مدلولما واملعنيان (.الا  باب) يكون

 (.احلقيقننن ... علننن  اآلاثر تكنننون عنننه غننن ، ال واحننندا   امه نن ِإال ينننر  فنننا ،األحديننن  احلقيقنن  ِبطالعننن  ..) العبنننار : وهنننا 
 الكايف. الازم املع  املقبل  النصو  ففي أْوال ، بسهول ، معناها يدر  اآلن أصب  القار   أن ِإال أنن وما

 يكفننر، ورِبننا والزندقنن ، السننهر أبهنن  فيلهننق والوجننود، الكشنن  أهنن  مننن يكننون أن فهننو دينننه، يف هتمتننه أمننا ويقننول:
 األفعنننال بنسنننب  يقنننول أننننه ِإىل ينسنننبونه والننننا  عليهنننا، أمننننا  وجعلهنننا موجوداتنننه يف هللا أودعهنننا النننيت األسنننرار علننن  ينننتكلم فهنننو

  .(4)بذل  فيكفرونه إِليها،
                            

 .(4 :) الفنا ، كتاب  عريب، ابن رسال  (1)
 إمساعيلي[. مصطل  هي املثال( )عامل ]عبار  الصوفي . املصطلها  معجم (2)
 الصوفي . مصطلها  معجم (3)
 .(7 :) والنون(، والواو )امليم عريب ابن رسال  (4)
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 .(1)الوجود حضر  اجلم  حضر  تسم  ولذا بذاته، اتهذ احلق وجدان الوجود: -

 .(2)الوجد يف أحق وجدان أو:

 ؟(3)أبمسا  خيص  كي   (الوجود) امسه ومن فيقول: يوض  سبع  ابن ولكن أبلغاز، تفسر ألغاز -

 مننن منعنن  لكننن شنني ، بعنند شننيتا   الرتتيننب، علنن  فيهننا يتجلنن  ومننا وشننروطها اخللننو  أذكننر أن أرينند وكننن ... :ويقننول
 اإلذعننان عننن والريسنن  الظهننور وحننب التعصننب وقينندهم جهلننوا، مننا أنكننروا الننذين السننو  علمننا  ابلوقنن  وأعنن  الوقنن ، ذلنن 

 .(4)اإلمان يكن مل إن له والتسليم للهق،

 ياح : ما *

  (.فيها يتجل  الذي ما اآلن ونعر ) كتمانه:  جيب ما هو فيها، يتجل  وما اخللو .. -1

 !؟(السو  علما ) بن الشريع  علما  تسميته -2

 للتصو . والدعاي  الشريع  مهامج  يف أسلوبه -3

 عنننن بعننند  علينننه هنننم منننا علننن  عاشنننرهتم إن بننن ، أوىل فهنننو احلنننق، إىل فنننارج  -اخللنننق مننن  راحننن  ال -إشنننار  ويقنننول:
 .(5)ابلنا   كالنا    تكون أن وأيسر أوىل، فالسرت قتلو ، عليه أن  ما عل  عاشرهتم وإن احلق،

 يبعننده والننذي عليننه هننم الننذي هننذا هننو فمننا !(!احلننق مننن بعنند  عليننه هننم مننا علنن  عاشننرهتم ِإن) ا:جد   الام لهون امل
 املعار . جو يف وطر  الرفار ، متون وامتطي : ...ويقول ريب! با اإِلسامي  الشريع  إِنه احلق؟! من

 وعى من رأيِ  يف التذكار عن ُتصانُ    َعجائباً  الغيوب علمِ  من فعايـَْنتُ 
 الـورى عجَّزه املسكنيُ  نطقَ  ولو   صامت   احلقيَقةِ  سرّ  واصل   ومن
 (6)للبقا املشاهد لطالبِ  عليه   ضدَّه ُيظِهر للسر كامت    ومن

 (.ضده يظهر) قوله: ِإىل لننتبه -

 ويقول:

 للعيانِ  تبدَّتْ  ما عجائبَ   تبصر  الذات ذات حبر يف وُغصْ 

                            
 الصوفي (. مصطلها  )معجم هللا إىل الطريق معامل (1)
 .(5 :) الصوفي (، اح)اصط عريب ابن رسال  (2)
 .الصوفي  وفلسفته سبع  ابن (3)
 .(7) : الرازي، اإلمام إىل الشيخ رسال  (4)
 (.47) : الرتاجم(، )كتاب عريب ابن رسال  (5)
 .(47 :) اإلسرا(، )كتاب عريب ابن رسال  (6)
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 املعاين أبرواح مسرتة   مبهمات   تراءت وأشواراً 
نان يُقتل سوف وإال   فْلَيُصْنها اِلشارةَ  ِهمَ ف فَمنْ   ابلسِّ

 ابلتَّداين احلقيقة مشسُ  له   تبدَّت ِإذ احملبة كحالج
 (1)الزمان مر   ذاَته يُغري  ال الذي احلقُ  هو أان فقال:

 بننن النندين حملينني َأهنننا علنن  هنننا هننا وأوردهننا اجلننياين، القننادر لعبنند أهنننا علنن  صننفها  قبنن  األبيا  هذه معنا  ر م -
 احلقيق . يف له وهي عريب!

 عريب؟! البن حقيقتها يف دام  ما اجلياين ابسم أوردهتا ملاذا ِإذن يتسا ل: أن ئوللقار 

 ويف كتننننبهم  يف وهننننا يقر  اجليانيننن ، الطريقننن  أصننننهاب منننن والكمننن  والعنننارف  والواصننننل  السنننالك  مجيننن  ِإن اجلنننواب:
 -ذلنننن  عرفننننوا الكمنننن  العننننارف  أن بنننند وال اجلننننياين، شننننيخهم قننننول مننننن أهنننننا علنننن  هللا، ِإىل هبننننا يتقربننننون اهتم،ومناجنننن خلننننواهتم

 (؟اليق  وع  اليق  وحق اليق  نور) هو الذي الكش  طريق عن -ِإقرارا   أو ِإخبارا  

 أهننننا علننن  هننننا  أوردهتنننا دفقننن الكمننن ، األشنننياخ هنننؤال  أهتنننم ولنننتا والعنننارف ، والكاشنننف  الكشننن  مننن  وَتداب   لنننذل ،
 للجياين.

 له. ألهنا عريب، البن أهنا عل  هنا أوردها احلقيق ، وابحلقيق  العلمي، ابلبه  والتزاما  

 أيضا : عريب ابن ويقول

 بطننن مننا فهنن  وأمننا نهننر، مننا إال الفهنن  ولنني  الفننواح ، حننرم غ تننه ومننن ابلغنن    نفسننه وصنن  تعاىل أنه الإ...
 وهننو ابلغنن  ، فسننرتها األشننيا ، عنن  أنننه وهنني ذكننراه، مننا حقيقنن  تعننر  أن مننن  :أي الفواح ، حرم مافل له، نهر ملن فهو
 ..(2)احلق ع  السم  يقول: والعار  زيد، مس  السم  يقول: فالغ  الغ ، من أن 

 حنننرم غ تنننه ومنننن ابلغننن  ، نفسنننه وصننن  قننند تعننناىل أننننه إال» فيقنننول: القنننول، هنننذا القاشننناين النننرزا  عبننند الشنننيخ ويشنننرح
 بطننن مننا فهنن  وأمننا كفننر،  إفشنناؤه قينن : فقنند الربوبينن ، سننر مجلتننه ومننن سرته، جيب مما نهرا   ما إال الفه  ولي  الفواح ،

 أن مننن  أي الفننواح : حننرم فلمننا» والبنناطن، الظاهر هو احلق أن وذل  عليه، هللا أنهره ومن ،احلق وهو «له نهر ملن فهو
 يطلنننق النننيت املختلفننن  ابلتعيننننا  احلقيقننن  هنننذه سنننرت :أي «ابلغننن   فسنننرتها األشنننيا ،  عننن أننننه وهننني ذكنننراه، منننا حقيقننن  تعنننر 
 فلهنننذا الغننن ، منننن الغننن   وأوجنننب فاعتربهنننا، غننن  ، وأا غننن ي أنننن  يقنننال: حيننن  والغننن ، السنننو  فهننند  الغننن ، اسنننم عليهنننا
 يف عليننه هنني كمننا  الفنننا  بعنن  إليهننا ونظننر  ربهنناتعت لننومل إذ اعتربهتا، ِإذا أانيت  يع  أن ، الغ   إىل :أي (أن  وهو) قال:
 الشروح)بننن الصننوفي  الشننروح نسننمي أن واطمتنننان ثقنن  بكنن  ونسننتطي  الشننرح، من أكثر مفهوم املنت أن نر ...(3)األمر نف 

                            
 .(4 :) اإلسرا(، )كتاب عريب ابن رسال  (1)
 (.110) : هودي ، كلم   يف أحدي  حكم  )عفيفي( احلكم فصو  (2)
 (.157) : الفصو ، عل  القاشاين شرح (3)
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  النوع! هذا من أكثرها ألن  (املتاقا  شروح) أو (،الباطني 

 ذكننراه، مننا حقيقنن  تعننر  أن مننن  :أي الفننواح ، حننرم) يقننول: حينن  ابلسننر، ابح قنند أنننه ناحنن  أن يهمنننا ولكننن
 (.األشيا  ع  أنه وهي

 سننرته، جيننب الننذي السننر وهننو (،الوجننود وحنند ) ُيسننم  ما وهذا (وعا هللا ج ) الكون هو هللا أن هي فاحلقيق  ِإذن
 ِإفشاؤه. هي احملرم  والفهشا 

 :(1)هود ابن ويقول

 ألَجل   شأين إن   َجْهلُ  يبَ  قومي علمُ 
 ُذل أان عز أان    رب أان عبد   أان
 ُكل    أان بعض   أان   أخرى أان دنيا أان

 (2)أسلو الدهر عنه لستُ    ِلذايت معشوق   أان
 واض . فالكام للتعليق حاج  وال -

 :(3)الشاذيل احلسن أبو ويقول

 .(4)مشهودا   جنان  يف واجلم  موجودا ، لسان  يف الفر  ليكن

 معروفننان، واجلمنن  والفننر  ،قلبنن  يف اجلمنن  واكننتم ابلفننر ، النننا  خاطننب يقننول: إِنننه ضننوح،الو  جينند هنننا التصننري  -
 سابق. ن  يف عرفنامها

 تامذته: أحد خماطبا   (5)سبع  ابن ويقول

 مننننن هننننو مننننن إال (التلميننننذ ِإىل الرسننننال  يف املوجننننه احلقيقنننن  يف الكننننام علنننن  :أي) عليننننه يقنننن  أال علينننن  وشننننرطي...
 مننن وهننو يكتسننب، مننا جننن  مننن ليسنن  الننيت األمننور مننن هننو أمننر عل  فيه السؤال عن تك  وأن اخلوا ، خوا  خوا 
 منننن علينننه يقننن  ِبنننن وكنننأين خنننرب، بنننه يلفننن  َأن شنننأنه منننن لننني  ِبنننا والكنننام واألخينننار، السنننعدا  ِإال يفهمنننه ال حبيننن  الغرابننن 
 وخننننننارج الننننننذهن داخنننننن  أعينننننننهم يف عينننننن الطبي وغنننننن  الطبيعينننننن  واألنننننننوار والكواكننننننب الشننننننم  تظلننننننم الننننننذين اخلفننننننافي  اجلهلنننننن 

                            
 هن(.699) سن : دمشق يف ما  املرسي، اجلذامي هود بن يوس  ابن األندل ، مل  هللا عل  املتوك  أخي علي، الدول  عضد بن احلسن (1)
 .(2:ج) الزركلي، أعام (2)
 ذهننب توجيهاتننه علنن  وبنننا    الطريقنن ، عنننه وأخننذ مشنني  اببن واتص  ،املغرب ىف سبت  قرب )غمار ( قري  يف ولد الزاهد، الضرير اجلبار عبد بن هللا عبد بن علي (3)

 هن(.656) سن : عيذاب صهرا  يف احل  إىل طريقه يف وهو تويف اإِلسكندري ، يف أقام إليها، نسب حي  تون ، يف  شاذل إىل
 (.65) : التهقيق، اه  إىل الطريق بداي  (4)
 الطريقنننن  مؤسنننن  دار ، اببننننن أيضننننا   ويعننننر  األننننندل ، يف ملرسنننني  اتبعنننن  رقوطنننن  بلنننند  مننننن سننننبع  ابن...حممنننند بننننن إبننننراهيم بننننن احلننننق عبنننند حممنننند بننننوأ النننندين قطننننب (5)

 (.هن669) سن : ما  وفيها مك  يف وأقام ومصر املغرب يف تنق  السبعيني ،
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 .(1)الذهن

 (.الدين علوم ِإحيا ) يف الغزايل قبله استعملها (اخلفافي ... اجلهل ) العبار  -

 .(2)فسادها فشاؤهإو  سعادت ، بد كتمانه  :(العار  بد) ويقول:

 إليننننننه يتوجننننننه الننننننذي عبودامل)بننننننن (العننننننار  بنننننند) التفتننننننازاين  الوفننننننا أبننننننو ويفسننننننر الصنننننننم. هننننننو اللغنننننن  يف البنننننند العننننننار : بنننننند
 .(3)(العار 

 وقنننن  فننن ذا واحنننند ، إال آنيننن  ال ِبعننننىن (احلنننق أا) عنننننه: هللا رضننني احلنننناج يقنننول (التوحينننند يف :أي) ذلننن  ويف ويقنننول:
 اإلفننننراد حمننننض ذلنننن  علنننن  محلننننه والننننذي لننننه، القالنننن  وقتنننن  العامنننن ، عننننند متشننننابه معننننىن ذلنننن  يف وقنننن  هبننننا، ونطننننق االتصننننا 

 ذل . يف له أنشدوا عنهم هللا رضي الصوفي  بعض إن حىت واإلخا ،

 والغيوبُ  املعارفُ  وتتضحُ    القلوب تنفتحُ  هللا بذكر
 مغيب لهُ  ليس احلق فإن   شيء كل  أفضل الذكر وترك

 يقطنن  هنني، حينن  مننن حقيقتهننا علنن  هبننا يننتكلم والننذي أخننر ، (احلقيقنن ) وهنني اتر ، القوم عند (الدقيق ) هي وهذه
 .(4)الكون عامل يف ويقت   ،الشهاد عامل يف رأسه

 علننني اطلعننن  فننن ذا ومنننراده، وقدرتنننه وصنننفاته وأمنننره وعلمنننه وأمسننناؤه أسنننراره وفيهنننا هللا، خزانننن  احلنننرو  أن أعلنننم ويقنننول:
 .(5)ابلنار عذب األسرار هت  فمن املستودعا ، من فيها ِبا أحدا   خترب فا هللا، خزان  من ن أف منها، شي 

 وأقنننوال السنننهر كتنننب  يف َتامنننا   الكنننام هنننذا مثننن  ننننر  (،000 أسنننراره وفيهنننا هللا، زانننن خ احلنننرو ) قولنننه: نننن :و مله *
 علماله!

 :(6)املرسي العبا  أَبو ويقول

 هللا منننن كننناإِلذن  كنننان  العبنننار ، أُعطننني ِإذا حنننىت مشنننهور ، لدينننه واحلقنننالق واملعنننار ، ابلعلنننوم مشنننهوا   النننويل يكنننون قننند
 .(7)ِإشاراته اخللق مسام  يف جل  التعب ، يف له أُذن من َأن نفهم أن وجيب الكام، يف تعاىل

 أيضا : يقول وكان

                            
 (. الفق ي )الرسال  سبع  ابن رسال  (1)
 العارف (.. بد عل  )ماحظا  سبع  ابن رسال  (2)
 .(100) : الصوفي ، وفلسفته سبع  ابن (3)

 (.79) الصوفي ، وفلسفته سبع  ابن (4)
 (.85) : الصوفي ، وفلسفته سبع  ابن (5)
 (.هن768) عام ما  الشاذيل، احلسن أاب صهب الشاذلي ، السلسل  ومن العارف ، أكابر من املرسي، العبا  أبو أمحد (6)
 (.2/12) الشعراين: طبقا  (7)
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 .(1)األنوار مكسو  خيرج له يؤذن مل الذي وكام وطاو ، كسو   وعليه خيرج له املأذون كام

 جيننوز ال -سننابقا   هننذا رأينننا وقنند - (العبننار ) يسننميه معينننا   أسننلواب   هنننا  َأن -غنن ه شأن شأنه -يب  هذا كامه  يف -
 األسلوب. هذا يتقن مل ِإن يتكلم َأن للويل

 النننذي (الننندين شنننهاب) البغننندادي السنننهروردي تلمينننذه مث اجلنننياين ُأسنننلوب قمتهنننا يف مننننه، كثننن    صنننور   معننننا منننر وقننند
 أستاذه. سبق

 قصيد : من (2)السكندري هللا عطا  ابن وقال

 عننن كننَراب    بننه واكِشنن ْ  ،علننا   بننه واشنن ِ  ُحجبننا   بننه وارفنن  ،نِ مننؤَتََ  خنن  ي حقيَقتننه فاعر ْ  منفردا   الذا  اسم َأعنيه فاهلل
 .(3)مفَتنِتِ  ك   من سرالَره واحف  ،موهن    ك   يف نفسا   له وابذل ،ممتهنِ  ك 

 :(4)(الغو ) اليافعي هللا عبد ويقول

 علنننن  يفننننيت كننننانو  ابلفقننننه، فتسننننرت اجلنينننند فأمننننا رقنننناهبم، بضننننرب أمننننر اخللفننننا ، بعننننض ِإىل ابلصننننوفي  سننننعي ملننننا أنننننه وروي
 ...(5)ثور أيب مذهب

 ابلفقه. يتسرت كان  اجلنيد وأن الزندق ، عل  ابلقت  عليهم ُيكم كان  الصوفي  أن الن  هذا يف اليافعي يفهمنا -

 علننم مننن عليننه طلعهننمأ مننا والسننفلي العلننوي العننامل مننن لننم فانكشنن  الغطننا ، (للواصننل  :أي) لننم .وكشنن .ويقول:
 ضنننننننمالر يف ممنننننننا بنننننننه النطنننننننق جننننننناز ِبنننننننا ونطقنننننننوا الغينننننننوب، علنننننننم منننننننن كشنننننننفه  لنننننننم جننننننناز ِبنننننننا فنننننننأخربوا واملننننننن ل، واملاضننننننني احلنننننننال

 نظنننر علنننم ال وعينننان، مشننناهد  علنننم وصنننفاته مسالنننهأو  تعننناىل ابهلل العلنننم وهنننو األهنننم، املقصنننود األعظنننم العلنننم وعرفنننوا...القلوب
 ويقول:...(6)مستور لديهم مصون   ك   من أسرارا   قلوهبم وأودع...واستدالل

 فقّيدا جنوانً  ظنوا وله به   وبعضهم الرباري يف بعض هام اهب
 فعربدا حدًّا اِِلسكارُ  جاوز به   وبعضهم ابن األكوان عن وبعض

 حمدداً  ماض   احلالجَ  فرى حدوداً    به محى سيفاً  الشرع عليه فسلَّ 
 (7)ملحداً  القوم عن خيرج عندهم وملَْ    حُمقق ِمن دَكمنع شهيداً  فمات

                            
 (.2/12) الشعراين: طبقا  (1)
 هن(.707) سن  القاهر  يف ما  املرسي، العبا  وأاب العرشي يقو  صهب السكندري، هللا عطا  بن الدين اتج (2)
 متتابع . ليس  واألبيا  (،67، 66) : اجملرد، القصد (3)
 (.هن768) عام: فيها وما  مك  يف استقر حىت منها انتق  عدن، من اليافعي، أسعد بن هللا عبد حممد أبو (4)
 (.422) : الغالي ، احملاسن نشر (5)
 (.90) : احملاسن، نشر (6)
 (.283 :) احملاسن: نشر (7)
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 :(1)اخلطيب بن الدين نلسا ويقول

 واملننننوهيب، اللنننندين، والعلننننم اإِللننننام، علنننم وهو...احلنننند علننننم الشننننريع  علننننوم منننن بننننه وخيننننت  اخلاصنننن ، خاصنننن  واثلثهنننا...
 وال ،رأ  عنن  ال مننا علنن  واطنناع استشننرا  هننو ِإمنننا عليهننا، أطلنن  مننن عنهننا يعننرب أن يقنندر ال معننان   عل  وُيتوي واإِللي.

 ذو  هننو ِإمنننا خنن ، وال نقطنن  وال عننر  وال عمننق وال بطننول يوصنن  ال حبننر وهننو بشننر، قلننب علنن  خطننر وال ،مسعنن  أذن
  جيننوز ال الننذي هننو العلننم وهننذا...النبو  علننم وهننو أمننده، ينتهنني وال عنندده ينهصننر ال مننا ِإىل الواحنند  الطعمنن  يف لذاتننه تتلننون

  اْلَبَصنننرَ  اْرِجننن ِ  مُثَّ )) تعننناىل: بقولنننه املنننراد وهو...دمنننه واسنننته  قتلنننه وجنننب ذاعنننهأو  كشنننفه  ومنننن ادعننناؤه، وال ِإذاعتنننه وال كشنننفه
 ..[4املل :](2)((َحِس    َوُهوَ  َخاِست ا اْلَبَصرُ  إِلَْي َ  يَنَقِلبْ  َكرََّتْ ِ 

 اإلشاري. التفس  حسب الكرم  اآلي  يفسرون كي   ونر  واض ، اخلطيب ابن كام  -

 :(أيضا   غو  وهو) ،(3)اجليلي الكر  عبد ويقول

 والباقي واملنفي   واملعدوم ملوجودا أان
 ابقي اي تنفيه وال   يل وجوداً  تثبت وال

 آلماقي عيناً  وال   يل غرياً  جتعلك وال
 (4)وأخالقي أبوصايف   بذا ولست ذا أان وقل

 (.بلسان ) تنفيه وال (،خملوقا   ابعتباري نفس  يف) يل وجودا   تثب  ال يقول: إِنه

 اآلخرين. البيت  يف يريده ما هذا ومث  (البقا  مقام ِإىل وص  من ي) أي: (ابقي ي) وقوله:

 ويقول:

 كاتب  كل  قراءة أعيا   اهلوى يف يل الذي رمزي

 لصائب تفهم فلم دقت   بعبارة أظهرته

 احلبائب بني صرحته   لوحته عرضته

 شارب كل  منه ورويت   عينهم عنه فزويت
 احلبائب كل  عن وهللا   وكتمته أبديته

                            
، الصننويف التعرينن ( )روضنن  كتابننه  بسننبب قننتا   مننا  الطيننب(، )نفنن  يف املخصننو  وهننو األننندل ، وزيننر السننلماين،...سعيد بننن هللا عبنند بننن حممنند النندين لسننان (1)

 هن(.776) سن :وذل  
 (.432 ،431) : الشري ، احلب يف التعري  روض  (2)
 هن(.832) سن : ما  غو ، اجلياين، القادر عبد سب  ابن إبراهيم بن الكر  عبد (3)
 (.11) : الكام ، نساناإل (4)
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 (1)األجانب بني فشا وار ظه   فعندما عذولال عذل

 وعنننذل األجاننننب، بننن  ففشنننا أنهنننره العنننذول عنننذل عنننندما ولكن...دقيقننن  بعبنننار  أنهنننره مث السنننر ِإىل رمنننز إِننننه يقنننول:
 به. يُعّرفنا السر إِلفشا  جديد سبب هو العذول

 ويقول:

 فيها فيها فخمر م   املدا الثغر من واشرب

 يطويها لذيا رغم   راشداً  وسكئك  وأدر
 خمفيها تكن فال د   سعا حماسنها أبدت

 (2)يدريها السوى ليس   ابلسوى اغرتارك ودع
 هبنننا يشنننعر النننيت العارمننن  اللنننذ  ِإىل يرمنننز كمنننا  ،اإِلليننن  للنننذا  (سعاد)بنننن يرمنننز أننننه يعنننر  اآلن أضنننه  القنننار   أن أننننن

 أضننه  (السننو ) كلمنن   أن أنننن كمننا  (.واحملاسننن و ،تننوالك فيهننا، ومخننر الثغننر، مدام)بننن خلوتننه، يف ابأللوهي  يتهقق عندما
 فهمها. سهَا   أو مفهوم ،

 ودع) السننننو  ِإىل االلتفننننا  عنننندم وإىل (خمفيهننننا تكننننن فننننا) ِإخفالننننه وعنننندم السننننر ِإعننننان ِإىل ينننندعو أنننننه هيامللهوننننن و 
 يقننول فنننراه األحيننان. مننن  كثنن  يف الرمننوز اسننتعماله رغننم ابلسننر، التصننري  كنن   عنننده سنننر  أننننا يعنن  وهننذا (ابلسننو  اغننرتار 

 مثا :

 انبع هو الذي املاء هبا وأنت   كثلجة  ِإال التمثال يف اخللق وما

 الشرائع دعته حكم   يف نأ وغري   مائه غري حتقيقنا يف الثلج وما

 (3)واقع واألمر املاء حكم ويوضع   حكمه يرفع الثلج يذوب ولكن

 ومغالط : تصري  األبيا  هذه يف

 كنننذل   فقننن ، مظهنننرهُ  تغننن  منننا  منننن جنننز  هننني الثلجننن  أن فكمنننا املنننا ، منننن كالثلجننن   اخلنننالق منننن اخللنننق أن يصنننرح فهنننو
 فق . مظهره تغ  احلق، من جز  هو اخللق

 هنني املغالطنن  هننذه ونتيجنن    ،املننا  غنن  الشننرال  حكننم يف هننو بينمننا ُتقننيقهم، يف املننا  هننو الننثل  أن تقريننره هنني واملغالط 
 الصهي . هو وُتقيقهم خمطت ، لشرال ا أن القار   لد  انطباع

 فاسد؟ وقياسه خطأ حكمه ِإن له: يقول من جيد مل ه  أدري! وال -

                            
 (.16) : العجالب(، ذو ورب  وأا عجالب الغرام يف )يل مطلعها قصيد  من الكام ، اإلنسان (1)
 (.45) : الكام ، اإلنسان (2)
 ومشهور . طويل  وهي العيني (، النوادر يف الغيبي  )البوادر املسما  قصيدته من واألبيا  (.46) : الكام ، اإلنسان (3)
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 القصيد : نف  من ويقول

 ذائع عندي السر ما اهلوى رموز   ترةً  وأظهر أخفي ذا أان وها
 خمادع أو جاهل ِإال يصرح  وما جاريت وامسعي أعين وإايك

 (1)الودائع تصان كي  أخرى وأخفيه   أبلجاً  ابلبدر آتيك ولكنين
 يقول: أبلجا ، ابلبدر أيتينا كي   إِليه فلننظر

 واقع أان ما عني بل عوضاً  أجل   نيابة عين يفّ  فكانت خبتين
 ينازع َمن مفرد   وجِود يف هلا  وما أان كانت  وهي هي أان فكنت

 ارعضوم كذا  ماض هبا وحايل  بيننا تء وال فيها هبا بقيتُ 
 ضاجع َأان فما نومي من ونُبهتُ    احلجا فارتفع النفس رفعت ولكن

 الطالئع تلك احلسن جبني يف فلي   حقيقيت بعني احقًّ  وشاهدُتين

 مطابع للكمال فيها ليطبع   مرائياً  فاجتليتُ  مجايل جلوتُ 
 مطالع اجلمال يف يل وأخالقها   ذاهتا وذايت وصفي فأوصافها

 (2)توابع النعوت تلك ويل اسم يل    ذاهتا واسم مسهاا حًقا وامسي
  واحد . ذاات   صارا ِإهنما َأي: املخاطب، ات  هبا يع  (بيننا ات  وال) قوله:

 مكننان يف ويقننول ه،تننِبهبوب يتغننزل وكأَنننه للغافنن  يظهننر حينن  املؤننن ، بضننم  اإللينن  الننذا  ِإىل يشنن  أَنننه إىل ولننتبننه
 آخر:

 هننو، وحنننن حنننن هننو مننن ِإال عباراتنننا مننن فيهننا مننا آفنن  ويعننر  ِإشننارتنا يفهننم وال ابإِلشننار ، احلقننالق عننن الكام ألن...
 شعرا : نقول اإِلشار ، وإليه فافهم.

 غىن كما  فغنيت   قليب مىن يل وغين

 كنا  ما حيث وكانوا   كانوا  ما حيث وكنا

 فقال: اثلثا ، بيا األ هذه الرداد بكر َأىب بن َأمحد الدين شهاب الرابين، العامل الشيخ سيدا أَرد  وقد

 بّنا وال ابنوا وال   ابنوا وما فحاسبنا

                            
 (.202) : الغيب، فتوح (1)
 (.61) : الكام ، اإِلنسان (2)
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  .(1)العبار  عنه ألنعمنا -اإلشار  مقام- املقام لوال غريب، معىن إىل َأشار ولعمري

 القننننارئ وعلنننن  وتعنننناىل، سننننبهانه هللا علنننن  عالنننند (كننننانوا) يف والضننننم  ،سننننبهانه اّللّ  بننننه يعنننن  :قلننننيب مننننىن ننننن :و مله *
 التهلي .

 :(2)قسطيالسر  البنا بنا ويقول

 خالصة هلا احلرب جيد مل   معتاصة مسأَلة وهذه

 ريبة عنها اجلواب حقيقة   غريبة مسأَلة ألهنا

 (3)جاحداً  أو انقداً  َأو منكراً  بل   مساعداً  هلا تلقى ما وقلِّ 

 ويقول:

 رابين أمنوذج هلا حيث   اِلنسان حقيقة وهذه
 النفس معىن نفسك يف َأدركت   احلس قبيل عن رتقيتا مىت
 تصوم مىت اللب عن حىت   حيوم غدا القشر على من اي

 (4)مكنوز النهى يف كنز  هو بل   جيوز ال الكتب يف ووضعه
 منها: ويقول 

 الروحاين ابلعامل يدعونه   األبدان سوى شيئاً  واستشعروا
 (5)املنقول يف تُلغز معارف  املعقول العامل أمام مث

 منها: ويقول

 معبودي أان القول فَأطلق   الشهود غيبة يف امتحى مث
 يكنه مل حيث فرقاً  َأثبت   منه عليه رُدَّ  ِإذا حىت
وا   التحويل عامل حتو فـَُردَّ   ابلنزول ذاك عن وعربَّ

                            
 (.77) : اإللي ، املنانر (1)
 منننن األول النصننن  يف فيهنننا ومننا  فنننا  إىل انتقننن  األننندل ، يف سرقسنننط  منننن السرقسنننطي، البنننا اببنننن املعنننرو  التجيننيب يوسننن  بنننن حممننند بننن أمحننند العبنننا  وأبنن (2)

 الجري. التاس  القرن
 األصلي (. )املباح  املشهور  قصيدته من واألبيا  (،27) : اإللي  الفتوحا  (3)
 قبلها. وما (43) : االلي ، الفتوحا  (4)
 (.112) : اإللي ، الفتوحا  (5)
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 الرق واجبات يؤدي ما كي   اخللق حنو ابحلق ورده
 (1)لغز َأي التعبري والغز   رمز بكل الناس فكلم

 :(2)خلدون ابن وقال

 .(3)عقوبته فوجب  ابلسر ابح ألنه احلقيق   وأه  الشريع  أَه  الباطن، وَأه  الظاهر أه  بفتو  احلاج  قُت

 :(4)الشعراين الوهاب عبد ويقول

 أعننن  عنننن وسنننرتهم األغينننار، عنننن وصننناهنم املصنننون، السنننر علننن  وأطلعهنننم سنننرالرهم، وطهنننر بفضنننله، بصنننالرهم ...وننننور
 وتنننراهم واجلننننون، الزندقننن  ِإىل ينسنننبونه هللا أولينننا  منننن ويل علنننيهم منننر فنننِ ذا اجملرمنننون، عنننرال ال ينننر  وال عنننرال ، ألهننننم الفجنننار 
 ومننننننهم ألعراضنننننهم، الثالنننننب ومننننننهم ملقامننننناهتم، املننننننق  ومننننننهم لكرامننننناهتم، املنكنننننر فمننننننهم يبصنننننرون، ال وهنننننم إليننننن  ينظنننننرون

 ...(5)أحوالم عل  يعرتضون املعرتضون

 مننن وقننال: السننلو ، علنن  ذلنن  وأحننال مننا ، حننىت القننوم كننام  دقننالق يف الكننام ابب سد من األوليا  ومن ويقول:
 القرشننني هللا عبننند ترمجنن  يف وسنننيأيت النننا ، كنننام  عننن واسنننتغىن ذاقننوا، كمنننا  وذا  عليننه، اطلعنننوا مننا علننن  اطلنن  طنننريقهم سننل 
 اليوم؟ ايبأصه كم  لم: فقال احلقالق، علم من شيتا   يسمعهم أن مك  طلبوا أصهابه أن عنه هللا رضي

 فاختنناروا، عشننرين، لنن اامل مننن ختننارواا فقننال: فاختنناروا، لنن .ام منننهم لكننم اختنناروا الشننيخ: فقننال رجنن . ل اسننتم قننالوا:
 لننو الشننيخ: فقننال ومعننار . كشننوفا   أصننهاب األربعنن  هننؤال  وكننان :(قلنن ) فاختنناروا، أربعنن . العشننرين مننن اختنناروا فقننال:

 .(6)األربع  هؤال  بكفري يفيت من أول لكان واألسرار، احلقالق علم يف عليكم تكلم 

 أهنننم العلننم منن  (،األربعنن  هننؤال  بكفننري يفننيت مننن أول لكننان) قوله: هو الن ، هذا يف بشد  إليه ننتبه أن جيب ما -
 علنن  وهننم يكفرونننه فلننم إذن لكفننروه! بننه نطننق لننو ممننا شننيخهم، بننه ُتقننق مننا ِبثنن  متهققون فهم ومعار ، كشو   أصهاب

 ؟!عقيدته مث 

 ابلسر. يبوح ألنه يكفرونه :أي الفص   اذه أوال  يف اجلنيد قول وخاص  نصو ، من معنا مر فيما اجلواب

 أيضا : الشعراين ويقول

 مجاعنن    يلقننن َأن أَراد ملننا البنناب بغلننق وسننلم عليننه هللا صننل  النننيب أمننر وإمنننا) :-هللا رمحه- العجمي يوس  سيدي قال

                            
 قبلها. وما (351) : اإللي ، الفتوحا  (1)
 هن(.808) لسن : املوافق م(،1406) عام القاهر  يف وتويف الباد، يف تقلب م(،1334) عام: تون  يف ولد احلضرمي، خلدون بن حممد بن الرمحن عبد (2)
 (.347) : اإللي ، الفتوحا  (3)
 (.هن973) سن : القاهر  يف تويف ابلشعراين، املعرو  األنصاري علي بن أمحد بن الوهاب عبد املواهب بوأ (4)
 (.1/2) الكرب : الطبقا  (5)
 (.1/12) الكرب : الطبقا  (6)
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 الشننننريع  خبننننا  ر،هالسنننن علنننن  مبنينننن  القننننوم طريننننق َأن علنننن  لينبننننه غريننننب...؟ فننننيكم هنننن  وقننننال: تقنننندم، كمننننا  أصننننهابه، مننننن
 .(1)فيمق  ينكرها أن خوفا   هبا اليؤمن من عند ابحلقيق  يتكلم َأن الطريق أه  من ألحد ينبغي فا املطهر ،

 يقول: وكان

 ومل الغننارا  علينن  شنننوا فرِبننا ا ،الننذوقي األمننور مننن نفس  يف جتده ِبا و قالط أصهاب جتادل أن املريد أيها ِإي 
  .(2)وأهلها الطريق سبوا ورِبا عليه، هم عما يرجعوا

  زجا : (3)اجملذوب الرمحن عبد الشيوخ شيخ ويقول

 (4)القيامة يوم إىل يشّكو اخلالئق وخلّ    قامة سبعني األرض يف اودكو  لسرك احفر

 :(اينالث األل  جمدد) (5)السرهندي األحد عبد بن أمحد ويقول

 نهننر وِإن األسننرار بثنني يف ولي ...املكنوننن  املعنناين تلنن  دقنن  بسننبب هننو إمنننا األمننر عننامل حقننالق إنهننار مننن واملننن ...
 وتقدسنن ، تعالنن  الننذا  حضننر  دالننر  يف داخلنن  احلقيقينن  الصننفا  فننو  لننيتا العليننا راجلننواه وبقينن  ..فلنن  يف كالشننم   لنننا

 ا .(6)فتكسننرا هنننا ِإىل النن اع بلننغ ،ذلنن  ورا  الننتكلم يف مصننله  وال ذاتينن ، جتليا  :الثاث  املراتب هذه لتجليا  يقال ولذا
  هن.

 هننو احلقيقنني السننبب وأن للمغالطنن ، هنني :(املكنوننن  املعنناين تلنن  دقنن  بسننبب) عبننار  أن اآلن يعننر  القننارئ أن أنننن
 التكف . خو 

 :(7)عجيب  ابن ويقول -

 رمننوز هنني وإمنننا عنهننا، التعبنن  مكن ال اليت وغوامضه التوحيد دقالق فهم واه،س مما وختل  ابهلل، القلب انفرد ...ف ذا
  هم. ما وقلي  لم، إال تفش  وال أهلها، إال يفهمها ال وإشارا 

 عنه: هللا رضي مدين أبو قال كما  نفسه، لقت  وتعر  دمه، أابح فقد أهلها غ  م  أسرارها من شيتا   أفش  ومن

 حبنا هبا لو جهرة دماان تراق   يفةلط دقاق أسرار السر ويف

                            
 (.1/29) القدسي : األنوار (1)
 (.163) القدسي : األنوار (2)

  األكابر! األوليا  من اجملذوب الرمحن عبد سيدي (3)

 هن(.944) عام: القاهر  يف ما  ،جذبته أوال  يف بنفسه قطعه الذكر، مقطوع كان
 .(112 :) المم، يقا إ (4)
 م(.1625/هن1034) سن : الند يف ما  اجملدي ، الطريق  مؤس  (5)
 .(7 :) املكتواب ، من املنتخبا  (6)
 هن(.1224وفي  القرن الثال  عشر الجري، ما  سن : )( العار  ابهلل أمحد بن حممد بن عجيب  احلس  مغريب من كبار ص7)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 www.alsoufia.com                         مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية                                               

 

50 

 عطننا  ابننن) إشننار  ذلنن  وإىل األكننوان، مظهننر يف هبننا احلق جتّل  اليت الصفا  وأنوار الذا  أسرار هي األسرار وهذهِ 
 .(1)(فيه احلق نهور َأاره وإمنا نلم ، كله  الكون) بقوله: (السكندري هللا

 مظهننننننر يف هبننننننا احلننننننق جتلِّنننننن  اليت...الننننننذا  َأسننننننرار هنننننني اراألسننننننر  وهننننننذه) فيقننننننول: ابلسننننننر، عجيبنننننن  بنننننننا يصننننننرح هننننننا -
 واضه . اجلمل  َأن وأنن (،األكوان

 امللنن  وسننر امللنن ، أسننرار مننن وسننر أمنناا  هنني وأَيضننا  ...رابني  وَأسننرار ابطنينن ، أذوا  األمننور هننذه فننألن: ...ويقننول
 األسنننرارمن فكنننتم ذلننن ، بعننند أميننننا   يكنننون أن يصنننل  وال والعقوبننن ، الطنننرد واسنننتهق خالننننا   كنننان  أفشننناه مننننف ِإفشننناؤه، ُيننن  ال

  األسرار. قبور األحرار قلوب قالوا: وقد األشرار. شْأن من األسرار وهت  األخيار، شْأن
  الشاعر: وقال

 (2)مكتوم الناس خيار عند فالسر   ثقة ذي كلّ   ِإال السر يكُتمُ  ال
 ،توحيننننندي وتوحيننننند  ،سنننننبهاين فسنننننبهان  شننننن  بنننننا أنننننن  أا :-عننننننه هللا رضننننني- احلننننناج وقنننننال) أيضنننننا : ويقنننننول

 .عصياين وعصيان 

 :(احلاج)أي:  أيضا   وقال

 الثاقب الهوته سنا سرّ    انسوته أظهر من سبحان
 والشارب اآلكل صورة يف   ظاهراً  خلقه يف بدا مث

 ابحلاجب احلاجب كلحظة   خلقه عاينه لقد حىت
 صننوا   نقالضننه، بظهننور السننر ذلنن  سننرت أن ورمحتننه تعنناىل هللا لطنن  فمننن -عنننه هللا رضنني- قُتنن  وأمثالننه هذا وإِبنهار

  .(3)ابحلاح... فُع  كما  قُت  أهله لغ  أفشاه ومن ،أهله لغ  يظهر أن السر لذل 

 مننن سننبهانه خيننا  فهنن  مننثلهم! فجعلننوه سننبهانه هللا علنن  وا ر وجت ،السي  من خوفا   السر يكتمون هم ن :و مله *
 السي ؟؟!

 رقينننق، وغنننزل لطيفننن ، وشنننار    رقيقننن  بعبنننار  يعرفهنننا، ال منننن مننن  احلقنننالق إِلقنننا  املننناهر للمعنننار   ينننرخ ..قننند. ويقنننول:
 ذلنن ، يف لننه فقينن  األشننهاد، و  ر  علنن  احلقننالق يلقنني عنننه هللا رضنني اجلنينند كننان  فقنند شننيتا . منهننا السننام  أيخننذ ال حبينن 
 .(4)أَهله غ  أيخذه أن من مح  (الصوفي  احلقالق علم :أي) العلم جانب فقال:

                            
 العطالي . احلكم من كله...(  )الكون ومجل  (،39) : المم، إيقا  (1)
 (.112) : المم، إيقا  (2)
 (.156) : المم، إيقا  (3)
 (.113) : المم، إيقا  (4)
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 السرقسطي: البنا ابن قول شرح يف أيضا   عجيب  ابن ويقول

 معبودي َأان القول فَأطلق   الشهود غيبة يف امتحى مث

 يكنه مل حيث فرقاً  َأثبت   منه عليه رد ِإذا حىت

 هيكنن  يف حمصننورا   ِبهيطاتننه، مسننجوا   حّسننه، شننهود منن  واقفننا   نفسه، برؤي  مبتل  يكون هتغفل حال يف العبد يقول:
 سننننننر وعرفننننننه أوليالننننننه، كنننننن   ويل ِإىل لقنننننناهأ األحبنننننناب، حضننننننر  يف ويدخلننننننه احلجنننننناب عنننننننه يرفنننننن  أن تعنننننناىل هللا أراد فننننننِ ذا ذاتننننننه.

 رآه افنن ذ وجنسننه، فلسننه يف ويزهنندهُ  عنهننا، ويغيبننه نفسننه عوالنند عليننه وخيننر  وُياذيننه بننه يسنن  يننزال فننا واصطفاله، خصوصيته
 زج فننِ ذا وربنن ، أننن  هننا لننه: وقننال البنناب لننه فننت  األحبنناب، سننل  يف االخنننرا  تهقواسنن احلجنناب، حقننه يف ر  قنند الشننيخ

 شننهوده وانطننو  حمبوبننه، يف وجننوُده فننامتهق نفسننه، وجننود وأنكننر أبسننره، الوجننود أنكر الستور، عنه ورفع  النور، حضر  يف
 ،الشننهود يف َتكننن فننِ ذا (،اثن مث  لنني واحلبيننب، احملننب أا أا، أهننو  ومننن أهننو  مننن أا) يقننول: فأنشننأ معبننوده، شننهود يف

 يف احلكمنن  بونننال  قيامننا   اجلمنن ، عنن  يف فرقننا   فأثبنن  سننلوكه، إِليننه ورجنن  صننهوه عليننه ُردَّ  املعبننود، امللنن  نننور برؤينن  وُتقننق
 الربوبينن  منن  أداب   حقيقيّننا  ال الفظي نن فرقننا   موجننودا ، ننناهره علنن  والفننر  مشننهودا ، ابطنننه يف اجلمنن  فيكننون القنندر ، شننهود عنن 

 يف ِإال لننه يسننلم ال القننول هننذا ِإطننا  (.معبننودي أا :القننول طلقأفنن) وقولننه:: ...(يقننول أن ِإىل)...العبودينن  بونننال  وقيامننا  
 قي : ذل  معىن ويف حّقا، هللا ويل وهو للهاج وق  ما علم  فقد وإال ، واجلذب القو  حال 

 ابلسنان يقتل سوف وإال   فليصنها احلقيقة شهد ومن

 ابلتداين احلقيقة مشس له   تبدت إذ احملبة كحالج

 آخر: وقال

 تباح البائحني دماء وكذا   دماؤهم تباح ابحوا ِإن ابلسر
 فوجبنن  ابلسننر، ابح ألنننه احلقيقنن   وأهنن  الشننريع  أه  والباطن، الظاهر أه  بفتو  احلاج قت ) خلدون: ابن وقال

 النننيب شننريع  وإنهننار األسننرار، كننتم  فالواجننب ،أهلننه لغنن  يفش  أن السر عل    غ والشليب، اجلنيد بقتله أفىت وممن (.عقوبته
  .(1)املختار

  ن :و مله *

 املختار. شريع  تناقض األسرار أن عل  الدالل  واض  (النيب... شريع  وإنهار األسرار كتم  ..) قوله:

 ذلننن  منننن بشننني  قنننال منننن كفنننروا  حنننىت ار،ابإلنكننن يقنعنننوا مل (الشنننريع  أهننن  :أي) اجلهنننال هنننؤال  مث: ...أيضنننا   ويقنننول
 :(السرقسطي البنا ابن :أي) قال: كما  (السر ذل  من :أي)

 األروع اللبيب دعاهم إذا   عواوبدَّ  وزندقوا رواوكفَّ 

                            
 (.347، 346) : اإليقا ، حاشي  اإللي ، الفتوحا  (1)
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 نفسننه عوالنند خننر  وإذا زنننديق. إنننه قننالوا: التهقيننق،إىل  أحنند دعنناهم إذا اخلننذالن، وعامنن  احلرمننان، مننن هننذا قلنن :
 نفسننا ، فليطننب ذلنن  مننن شننيتا   املرينند مسنن  فنن ذا ألوليالننه، وسننرت حجنناب كلننه  وهننذا بدعنن . صنناحب إنننه لوا:قننا قلبننه، دوا  يف

 فنننو  احلننناج فسننني  ذلننن  منننن شنننيتا   أفشننن  فننن ن عننننده، النننذي السنننر سنننرت يف نفسنننه جينننزم أن ينبغننني نعنننم، بنننه، عنايننن  فتلننن 
  .(1)رأسه

 فننناؤه، ُتقننق وإذا الصننواب، عننن أبعننده فمننا فنالننه، قننقُت قبنن  (أا أهننو  ومننن أهننو  مننن أا) الفقنن : قننال إذا ويقول:
 ...(2)لقتله تعر  وإال حاله، يف يصّدقه من م  إال ذل  يقول فا

 لنننا يشننرح مث كتمانننه،  إىل دعوتننه رغننم السننر يفشنني -الواق  ىف -إنه واضه ، ونصوصه واض ، عجيب  ابن أن نر  -
 الكتمان. إىل الدعو  سبب بوضوح

 يعنن  أنننه اجنند   الواضنن  ومننن ،غنن ه إىل الرجننوع إىل معننه حنتنناج ال ي حب (الفنا ) كلم   معىن لنا ب ي األخ  الن  ويف
 ؟لقاللها تسلم ومىت (معبودي أا) قوله: قبله، ن  يف مر وقد هللا! أا أي: (أهو  من أا) بقوله:

 أيضا : ويقول

 (3)سواه تكون أن واحذر  أانه تقول أن إايك

 كنن   حولننه دار  الننذي املوضننوع هنني عجيبنن  البننن اجلملنن  وهننذه ،(هللا أا) أو (هننو أا) :تعنن  (هأا) عبننار  أن واضنن 
 تكننون أن احننذر ولكننن هللا، أا :(للنننا  بلسننان ) تقننول أن إي  يقننول: فهننو ،املوضننوِع هننذا حننول نصننو  مننن معنننا مننر ما
 (.لسان .. يف الفر  ليكن) الشاذيل: قول نف  وهو - (!هللا سو  :أي) سواه أن  تعتقد أن :أي سواه، (عقيد   )

 :(4)الروا  مهدي حممد ويقول

 :-عنه هللا رضي- الشافعي إمامنا قال وقد ،أهلها عن إال احلضر  أسرار كتم  عل  احلضر  يف وبويع 

 (5)ظلمْ  فقد املستوجبني َمَنعَ  وَمن   أضاعهُ  علماً  اجلهال مَنحَ  ومن
 يف وانقبننا  طلسننمي ، يف وجملنن  جملنن ، يف وطلسننمي  خفننا ، يف نهننورو  نهننور، يف خفننا  علنن  احلضننر ، يف وبويعنن 

 ...(6)تع  يف واستتار استتار، يف وتع  انقبا ، يف وانبسا  انبسا ،

 شنننريع  أحكنننام إيعنننا  الزمنننان، يف الطننني حكنننم مننن  االهتمنننام، قننندم علننن  الوقنننو  علننن  احلضنننر  يف وبويعننن  ويقنننول:
                            

 (.427) : اإللي ، الفتوحا  (1)
 (.456) : اإللي ، الفتوحا  (2)
 (.347) : ،اإللي  الفتوحا  (3)
 الشننيوخ سننو  بلنند  مننن احلسنن ، احلسنني  الصيادي الرفاعي علي بنا ابلروا ، الشه  الشيوخي مهدي حممد الدين هبا  السيد...املتمكن الفرد الغو  القطب (4)

 هن(.1287) عام بغداد يف وما  كث ا    جتول البصر ، أعمال من الشيوخ
 (.292) : احلقالق، بوار  (5)
 (.273) : احلقالق، بوار  (6)
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 فهمننه مننن يفهمهننا برقننالق أحكامهننا، إِلعننام جتننرد  العهنند، علنن  هلل واحلمنند أا وهننا -الننرمحن صننلوا  عليه -األكوان سيد
 القال : قول منوال عل  الزمان، منشور يف طي م  الدين، يف وفقهه املب ، بنوره هللا

 يراين وليس دهري أرى فصرتُ    جناحه بظل دهري من تسرتتُ 

 (1)مكاين عرفن ما مكاين وأين   درتُ  ما عينَ  األايم تسألِ  فِإن

 :(قصيد  من) ويقول

 قـُّوم التَّكت م مهدِ  على وحنن   زماننا منر   أانّ  طريقُتنا

 (2)نـَْرُقمُ  هلل الصدقِ  سطورُ  وفيها   رقعةً  السر جنعلَ  أن طريقُتنا

 ومنها:

 (3)املطلسم اخلفيّ  السرّ  هو وهذا  ظاهراً  الشرعَ  حنفظَ  نأ طريقُتنا

 :(قصيد  من) (4)املنويف الفيض أبو حممود ويقول

 طاقيت فوق هلا شرحي أرى وإين   بذاهتا تسامت أسرار وأبصرتُ 

 مهجيت متزيق بعد محامي لقيت   بسرها يوماً  حبت ما إذا فإين

 (5)موديت أهل عند بقرب حظيت   وال إذن أميناً  سر على ولست

* * * 

 (6)البصرية ألهل ِإال تفشه وال   أهله غري عن للسر كامتاً   وكن

 أيضا : ويقول

 (.املقاصد عن ابلتعب  الفتوح) وهي العبار ، وجود ألولياله هللا مواهب أعظم ومن

 إذا حننىت مشننهود ، لديننه واحلقننالق واملعننار ، ابلعلننوم مشننهوا   الننويل يكننون يقننول: العبا  أاب شيخنا ومسع  :(7)قال

                            
 (.274) : احلقالق، بوار  (1)
 (.287) : النادر ، اجملموع  (2)
 (.288) : النادر ، اجملموع  (3)
 الفيضنننني ، الطريقنننن  مؤسنننن  وهننننو هننننن(،1312) عننننام رمصنننن مننننديري  مننننن منننننو  ننننن يمد يف ولد...ماضنننني أبننننو إبننننراهيم بننننن عمننننر بننننن علنننني بننننن الفننننيض أبننننو حممننننود (4)

 الكلما . هذه كتاب   أثنا  ابلصه  متمتعا   يكون ولعله ُتريرها، ورلي  اإِلسامي، العامل جمل  وصاحب
 (.66) : التهقيق، مناه  إىل الطريق بداي  (5)
 (.444) : هللا، إىل الطريق معامل (6)
 (.257) : هللا، إىل الطريق معامل (7)
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  .الكام يف له هللا من كاإِلذن  كان   العبار ، أعطي

  إشاراته. لديهم وحلي  عباراته، اخللق مسام  يف حسن  التعب  يف له أذن من وقال:
 مل النننذي وكنننام قلبنننه، ننننور منننن وطننناو  كسنننو   وعلينننه خينننرج لنننه املنننأذون كنننام  يقنننول: العبنننا  أاب شنننيخنا مسعننن  وقنننال:

 واعلننم ،آلخننرا علنن  ويننرد أحنندمها مننن فيقبنن  الواحنند ، ابحلقيقنن  ليتكلمننان الرجل  إن حىت األنوار، مكسو  يكون له يؤذن
  إال هللا إىل النندعو  تكننون ال إذ خلاصننتهم، ولننو العبنناد إىل إنهنناره مننن بنند فننا أوليالننه مننن إليننه داعيننا   يكننون أن هللا أراد مننن أن

 .(1)كذل 

 يتبناها. املنويف السيد ألن هنا، وأكررها سابق ، صفها  يف املرسي العبا  أيب أقوال مر  لقد -

 :(3)العزامي سام  الشيخ يقول (2)دير الك أم  حممد الشيخ وعن -

 يصنننن  وال مغلننننواب ، كننننان  إذا صنننناحبه يعننننذر احلننننال، وغلبنننن  الوقنننن  سننننكر مننننن الوجننننود بوحنننند  القننننول أن يننننر  ...وكننننان
 بقننناي منننن ذلننن  وعنننر  واجلماعننن ، السنننن  أهننن  عقيننند  ىف قدمنننه ثبتننن  ملنننن إال حرامنننا   فينننه اخلنننو  ينننر  وكنننان لنننه، غننن ه تقليننند

 ...(4)الشطها  من يسمعه ِبا يتأثر ومل السكر

 وقتنن  أو احلننزن، وقتنن ) فيقننال: ،(6)اإِلنسننان علنن  الغالننب هننو كننان  مننا أو ،(5)العبنند علنن  غالننب هننو مننا الوقنن : -
 حباجنن  ذلنن  منن  ولكنننه تعليننق، إىل ُيتنناج أن مننن وضننوحا   أكثننر الننن  وهننذا (الغيبنن ... وقتنن  أو اجلذبنن ، وقتنن  أو السننرور،

  َتم . إىل

 :(7)احلمصي القادر عبد الشيخ ويقول

 اجلنان ضمن هللا سر واكتم   آن كل  يف هللا نفس احذر

 (8)الوحدة يف هللا خلق وامجع   العيان عني هللا أن واعلم

 قوله: ومن

 (1)بيعك واهجر األسوار واهدم   األغيار ذوي عن األسرار اكتم

                            
 (.257) : هللا، إىل الطريق معامل (1)
 إىل رحننن  النقشنننبندي، عمنننر الشنننيخ عنننن النقشنننبندي  الطريقننن  أخنننذ زاده، هللا فنننت  الشنننيخ ابنننن اإِلربلننني الكنننردي أمننن  حممننند الكبننن  القطب...العصنننر شنننيوخ شنننيخ (2)

 هن(.1332) عام: فيها وما  القاهر  إىل مث احلجاز
 الكردي. الشيخ وتلميذ األزهر لما ع أكابر أحد العزامي، سام  الشيخ (3)
 (.42) : القلوب، تنوير كتاب  مقدم  يف الكردي الشيخ ترمج  (4)
 الصوفي . املصطلها  معجم (5)
 (.2/22) العروسي: حاشي  شرح (6)
 ( الشيخ عبد القادر احلمصي، أخذ الطريق  عن الشيخ علي اليشرطي وهو قريب العهد.7)
 .(42) : الروحي ، اللطال  (8)
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 غننن  املخلننو  أن يتومهننون الننذين أو هللا، غنن  الوجنننود يف أن يتومهننون الننذين أي األغيننار: أصننهاب أو األغيننار ذوو -
 اخلالق.

 صنننننيان    تصنننننري  دون واإِلشنننننار  السنننننر، عنننننن والكنننننتم ابلرسنننننوم، التلنننننب  عنننننن عبنننننار  والغننننن : ...(2)أنبوجننننن  ابنننننن ويقنننننول 
  .(3)البوح ومطاوع  احلم ، ضيق عن ف ق  األمان ، حمل  واتساعا   لألسرار،

 منننننن الناشنننننت  آاثره هننننني هللا سنننننو  منننننا وكننننن  اآلاثر، هننننني الرسنننننوم ألن وصنننننفاته  اخللنننننق وهنننننو رسنننننم، مجننننن  الرسنننننوم: -
 (ابلرسننوم التلبنني ) قولننه: معننىن ويكننون ،اخلننالق غنن  تومهناهننا إذا املخلوقننا  هي الرسوم أن هو الكام هذا ومعىن .(4)أفعاله
 اخلالق! غ  اخللق أبن التظاهر هو:

 :أي) احلمنن  ضننيق عننن هبننم ترقنن  أن أجنن  مننن إهنننا التصري ، دون العبار  يف اإلشار  يستعملون ملَ  أنبوج َ  ابن يب  -
 الرسوم. أه  عل  مموه  بعبارا  صدورهم عن فيفّرجون ،به البوح مطاوع  وعن (السر مح 

 الشننريع  أهنن  علنن  والتلبنني  أهلننه، غنن  عننن السننر كتمننان  يف الصننوفي  ألمنن  مننن الكبننار أقننوال مننن القنندر هننذا يف ولع 
 القدركفاي . هذا يف لع  وزندق !! كفر  السر ألن السي   إىل يقودهم ابلسر التصري  أن لسالك ا وتنبيه ابلشريع ،

 الكتنناب (النندين علننوم إحيننا ) مننن نصنن  أو ننن  يف الكفاينن  كاننن   فقنند بكثنن ! وأكثننر ب  الكفاي ، من أكثر فيه ب 
 قرُيننن  مسهننن  وال منوالنننه! علننن  ينسننن  ومل بنننه!اب يف نظننن  لنننه لننني  املقننندار! جليننن  النفننن ! كثننن   الوقننن ! عظنننيم الشنننأن! العظنننيم
 بنن  اإِلمننام! السننام! دار إىل هبننا يتوصنن  الننيت النندين وحمجنن  اإِلسننام حجنن ) ملؤلفننه إخل،...اخلفينن  الغوامض عن كاشفا    ِبثاله!
 منندحا أيب (إخل...الشننبها  غياهننب كاشنن   التمننام! والبنندر الضننرغام! العلننوم! أشننتا  جننام  إمننام! ألنن  عشننرين مننن أكثننر

 الغزايل.

 كننام  الكننام حجنن  ألن اإِلسننام  حجنن  كننام  منن  الكننام هننذا يف كام  ال إذ  كفاي   منه نص  أو ن  يف كان  لقد
 !!(؟اإِلسام حج ) كونه  معىن فما وإال كام!  كامه  بعد ولي  اإِلسام! حج 

 فاملعذرّه!! اللدني  والعلوم الكش  عدو  من هي الفقر  هذه -

 الركام؟! هذا ك   فِلمَ  يكفيان! نصان أو ن  دام ما قال : يقول قد

 وأبنندا   دالمننا   نسننمعها الننيت الزلبقينن  الثعلبيننا  أمننام للوقننو  -اجه  تكون وقد فاشل  تكون قد -حماول  هو اجلواب:
 علما ! واجله  نهرا   اللي  تسمي اليت املنمق  ابلعبارا  خدعوا الذين السذج ومن وأنصارهم، الصوفي  من

 علنننن  مدسننننو  كننننام  هننننذا) منننننهم: قالنننن  يقننننول فقنننند خمتلفنننن ، أقننننواال   لسننننمعنا (اإِلحيننننا ) مننننن ِبثنننن  مننننثا   تيننننناهمأ فلننننو

                                                                                                                           
 (.82) : الروحي ، اللطالف  (1)
 هن(.1284) عام: تويف التجاني .. الطريق  أعام أفراد من التيشييت، الشنقيطي أنبوج  بن الصغ  حممد بن عبيد  سيدي ابهلل العار  العام  الشيخ (2)
 (.113) : الرابني ، الرمح  ميزاب (3)
 الصوفي . مصطلها  معجم (4)
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 رصنننيد لنننه يبنننق ومل مننننه، انْنُتِهنننيَ  قنننول هنننذا) آخنننر: يقنننول وقننند حينننا ، دون وتكنننرر كنننرر   النننيت الظاملننن  اجلملننن  وهننن  (،الكتننناب
 التْأوينن ، مننا أدرا  ومننا) َْتوينن  لننه هننذا :نيقولو  وقد (،جيوز ال التعميم) آخر: يقول وقد (.فق  بعضهم عند كان  هذا اآلن.

 (.طوي ... وشعر طوي ، ونفر طوي ، واب طوي ، وخرطوم طوي ، ذنب له

 ألورد  حجمننه  مننن أكننرب حجمننا   الكتنناب يبلننغ وأن اإِلطالنن ، مننن اخلننو  ولننوال ،الركننام هننذا أورد  هننذا أجنن  مننن
 ألوفها!! يكن مل إن الصفها ، متا  إىل ُيتاج قد ما املوضوع هذا يف غ هم أقوال ومن أمسا هم، أورد  من أقوال من

 اإِلضافا . بعض م  الواضه  اخلاص  األمهي  ذا  السابق  النصو  بعض عر  أعيد للفالد ، واستكماال  

 اجلنيد: يقول

 (.زنديق أنه صديق أل ) :رواي  ويف زنديق!! أنه صديقا   سبعون حقه يف له يشهد حىت صدِّيقا   الصدِّيق يكون ال

 عجيب : ابن ويقول

 ابح ألننننننه طبعا  )...والشنننننبلي اجلنيننننند بقتلنننننه أفنننننىت وممن...حّقنننننا هللا ويل وهنننننو ،للهننننناج وقننننن  منننننا علمننننن  فقننننند وإال...
  (.ابلسر

 عريب: ابن ويقول

 للبقا املشاهد لطالب عليه   ضده يظهر للسر كامت    ومن
 اليافعي: ويقول

 أيب مننذهب علنن  يفننيت وكننان ابلفقننه، فتسننرت اجلنينند فأمننا رقنناهبم، بضننرب أمننر اخللفننا ، بعض إىل ابلصوفي  سعي ...ملا
 ثور.

 الشاذيل: احلسن أبو ويقول

 مشهودا . جنان  يف واجلم  موجودا ، لسان  يف الفر  ليكن

 أيضا : عجيب  ابن ويقول

 سواه. تكون أن واحذر أاه، تقول أن إي 

 أن واجلمننن  واملخلنننو ، اخلنننالق بننن  تفنننر  أن هنننو الفنننر :) الشننناذيل. احلسنننن أبنننو لنننهيقو  النننذي َتامنننا   املعنننىن نفننن  وهنننو
 هنا. وأعيده سابقا ، الشرح هذا مر وقد (،واحد  ذا    يف جتمعهما

 يقول: اخلاص ، اخلاص  ألمهيته احلاج قول وأعيد

 القرآن. وقرا   والصوم الصا  عن خارج الدما ، ُُتقن به الذي املعىن

 جدا . اخلاص  أمهيته له آخر قوال   أورد ولك  ،كتابتها  أعد  ولذل  جّدا ، واضه  فهي ي ،بش أعلق وال
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 الشعراين: يقول

 هننننننؤال  بكفننننننري يفننننننيت مننننننن أول كننننننان  واألسننننننرار، احلقننننننالق علننننننم يف علننننننيكم تكلمنننننن  .لننننننو. :القرشنننننني هللا عبنننننند ..قننننننال
 !(1)األربع 

 وأن هلل، ويل صنننننّديق أننننننه جازمننننن  عقيننننند  يعتقننننندون فهنننننم نالبننننناط يف أمنننننا أبلسننننننتهم، نننننناهرا   بكفنننننره يفتنننننون !وطبعنننننا   -
 ويبقنن  الظنناهر، حكننم الظنناهر إلعطننا  أو السننر!! لكتمننان أو السنني ! مننن والنجننا  للتمويننه هننو بكفننره الظنناهر يف -إفتننا هم
 الباطن! حكم للباطن

 للغزايل: قول   عل  معلقا   الشرابصي أمحد ويقول

 بسنننبب للتصنننو  منننان  جنننام  تعريننن  وضننن  يف الصنننعوب  أابن أن عننندب الغنننزايل أن شننن ، غننن  منننن معننني، تنننر  فأنننن 
 الكثنن ين الدعننا  املنندخ  كاننن   التصننو ، حقيقنن  يف املسننتكن  الباطني  أو السري  هذه ولع  يقول: أن إىل وابطنيته.. سريته

 .(2)التصو 

 املرتنند هننذا يقتنن  فقننال: ود،الوجنن بوحنند  القالنن  عننن الرملنني حممنند الشننيخ والنند وسننت ) النندحان: زي  أمحد يورده ومما
 حجننر ابننن الشننيخ واستهسننن والنصننار ، اليهننود كفننر  مننن أشنند وكفننره َتويننا ، يقب  ال هذا قوله ألن للكاب  جيفته وترم 

 إىل  جنننتر  الوجنننود فوحننند  الوحننند ، معنننىن رالهننن  يشنننم مل الشنننهود وحننند  غننن  الوجنننود وحننند  أن زعنننم فمن...الفتنننو  هنننذهِ  مننننه
 (.انته  .(3)احلق القول هو هذا اتصال، وال حلول غ  من الشهود وحد 

 كمننا  (َتويننا   يقبنن  ال هننذا قولننه ألن) التاوينن  تقبنن  ال بعبننار  الوجود بوحد  التصري  هو عندهم الكفر أن لناح  -
  الوجود. وحد  هي الشهود وحد  أن ناح  أن جيب

 اجلياين: القادر عبد ويقول

 فننيهم واملننتكلم عننار  ألنن  يكننون ولننذا معهننم، والقعننود اخللننق منن  النطننق جنن ،و  عننز هللا عننر  مننن عل  األشيا  أشد
 خيننال  اخللننق، أجنننا  بنن  يقعنند أن يرينند وهننو قوهتم إىل ُيتاج ال وكي  السام، عليهم األنبيا  قو  إىل ُيتاج أنه إال واحد 

 حمفننو  فهننو ذلنن  ومنن  يكننره، امنن علنن  صننابر ،عظيمنن  مقاسننا  علنن  فهننو ومننؤمن، منننافق منن  يقعنند يعقنن ، ال ومننن يعقنن  من
 إمنننا وإرادتننه، واختينناره وهننواه بنفسننه يننتكلم مل اخللننق، علنن  كامننه  يف وج  عز احلق ألمر ممتث  ألنه عليه  معان فيه، هو فيما
 .(4)فيه ُيف  جرم فا الكام، عل  أجرب

 واآلن.. -

                            
 (.1/12) الشعراين: طبقا  (1)
 (.14) : املستشرق ، عند التصو  (2)
 .(51 :) الوصول، لتسهي  األصول تقريب (3)
 (.216) : الرابين، الفت  (4)
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 عبنند سننيدي الننرابين العننار  لِ مننام (ابراألكنن عقالنند بيننان يف واجلننواهر اليواقينن ) كتنناب  مننن بفصنن  الفص ، هذا خنتم
 الشعراين.. الوهاب

 هللا رضننني غننن هم علننن  املغلقننن  العبنننارا  يف تكلمهنننم يف الطرينننق ألهننن  العنننذر إقامننن  بينننان يف (الثالننن  الفصننن ) يقنننول:
 عليننه هللا صننل  هللا رسننول أن األحادينن  بعننض يف روي مننا األمور، رمزهم يف القوم دلي  أص  أن هللا، رمح  علما :(1)عنهم
 وروي ،املقننادير يننوم عننن سننألت  لقنند اّلّل، رسننول ي نعننم بكننر: أبننو فقننال يننوم؟ يومَ  أتدري الصديق: بكر أليب يوما   قال وسلم
 بننن النندين اتج الشننيخ حكنناه ذا ، هننو ذا  هننو نعننم، فقننال: أقننول؟ أن أرينند مننا أتنندري بكننر، أاب ي يومننا : لننه قننال أنننه أيضننا  
 كتبه.  بعض يف هللا عطا 

 متعمنندا   علننيَّ  كننذب  فمننن أحنند، علنن  ككننذب  لنني  علننيَّ  كننذاب    إن} وسننلم: عليننه هللا صننل  قولننه لنننورد قلننيا   نقنن  *
 املكذوب . األحادي  هذه عل  جوااب   (2){النار من مقعده فليتبوأ

 إِلشننارا ا يضننعوا مل هللا أهنن  أن اعلننم نصننه: مننا الفتوحننا  مننن واخلمسنن  الرابنن  البنناب يف النندين حمينني الشننيخ وذكننر
 ال حننىت بينننهم، للنندخي  منعننا   وضننعوها وإمنا ذل ، يف الصري  احلق يعلمون ف هنم ألنفسهم، بينهم فيما عليها اصطلهوا اليت

 بعننند ينالنننه فنننا حرماننننه، علننن  فيعاقنننب هللا، أهننن  علننن  فينكنننره إلينننه، يصننن  مل شنننيتا   يسنننم  أن علينننه شنننفق  فينننه، هنننم منننا يعنننر 
 املنطقينن  مننن علمننا   ُتمنن  طالفنن  مننن مننا أنننه فيهننا، إال يوجنند ال بنن  الطريننق، هننذه يف شننيا األ أعجننب ومننن قننال: أبنندا ، ذلنن 

 بنند ال منننهم  بتوقينن  إال فننيهم النندخي  يعلمننه ال اصننطاح ولننم إال والفاسننف ، واملتكلم  واحلساب الندس  وأه  والنها 
 وجلنننن  اصننننطلهوه، ِبننننا خننننرب عنننننده ومننننا م،طننننريقه دخنننن  إذا الصنننناد  املرينننند فنننن ن خاصنننن ، الطريننننق هننننذه أهنننن  إال ذلنننن ، مننننن

 ويشنناركهم االصننطاح، لننذل  الواضنن  كأنننه  حىت به، تكلموا ما مجي  فهم اإِلشارا ، من به يتكلمون ما منهم ومس  معهم،
 زال مننا فكأنننه دفعننه، علنن  يقنندر ال ضننروري   ذلنن  علننم جينند بنن  نفسننه، مننن ذل  هو يستغرب وال العلم، ذل  يف اخلو  يف

 يسننم  وال بتوقينن ، إال ذلنن  يعننر  فننا الكنناذب وأمننا الصنناد ، املرينند شننْأن هننذا ذلنن ، لننه حصنن  كينن   يدري وال يعلمه،
 القنننوم، كنننام  فهنننم يف يتوقفنننون عصنننر كننن   يف الظننناهر علمنننا  ينننزل ومل القنننوم  منننن أحننند لنننا وطلبنننه اإِلراد  يف إخاصنننه قبننن  لنننه

 يقنننول، منننا أدري ال فقنننال: كامنننه؟  منننن فهمننن  منننا لنننه:  فقيننن اجلنيننند، جملننن  يومنننا   حضنننر سنننري ، بنننن أمحننند ابإِلمنننام واهيننن 
 مث غننن . ال َتْلنننيفهم يف أو مننننهم، لننني  منننن حضنننور عنننند إال ابإِلشنننار  يتكلمنننون ال القنننوم إن مث...صنننول  لكامنننه أجننند ولكنننن
 وسننلكوا سننداحل تركننوا املنكننرين أولتنن  أن ولننو احلسنند، مننن ينشننأ إمنننا املبطلنن  األعنندا  مننن اإِلنكننار أصنن  أن خيفنن  وال قننال:
 إال قننو  وال حننول فننا األمننر، كننان  هكننذا ولكننن لمهننم.ع إىل علمننا   وازدادوا حسنند، وال إنكننار منننهم يظهننر مل هللا أهنن  طريننق

 مننن لننم فهننم أدب، بننا اجلنندال أهنن  زمننان كنن   يف اإِللنني الوهننب علننوم ألصننهاب عننداو  النننا  وأشنند...العظيم العلنني ابهلل
 واإِلحلنناد اإِلفنن  أهنن  أجنن  مننن السننام، عليهننا مننر  عنندل  كما  اإِلشارا ، إىل عدلوا ذل  العارفون علم وملا املنكرين  أشد
 تعنننناىل: قننننال عنننننهم، خننننرج فيمننننا يرونننننه ووجننننه نفوسننننهم، يف يرونننننه وجننننه وجهننننان: عننننندهم حنننندي  أو آينننن  فلكنننن  اإِلشننننار ، إىل

                            
 (.1/14) واجلواهر: اليواقي  (1)
 العلم(. )كتاب مسلم صهي  (2)
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 وال علننيهم، املنكننرون ليننأن  إشننار  نفوسننهم يف يرونننه مننا ونفيسننم [53فصننل :] ((أَنْنُفِسننِهمْ  َويف  اآلفَننا ِ  يف  آَيتِنَننا َسننُنرِيِهمْ ))
 خطنناب مواقنن  معرفنن  الننرام  مننن جهننا   ابلكفننر، لننم ورمننيهم لشننرهم وقاينن  احلنندي ، أو اآلينن  لتلنن  تفسنن  ذلنن  إن :يقولننوا
  كتابننننه،  يف غنننن همو  هللا أهنننن  َتولننننه مننننا يننننن  أن قننننادرا   كننننان  تعنننناىل هللا وإن قننننبلهم، مننننن بسنننننن ذلنننن  يف واقتنننندوا تعنننناىل، احلننننق

 أوالنننن  واحلننننرو  أإِللينننن  الكلمننننا  تلنننن  يف أدرج بنننن  فعنننن ، فمننننا ذلنننن  ومنننن  السننننور، أوالنننن  واحلننننرو  املتشنننناهبا ، كنننناآلي 
 هللا أهنننن  علنننن  ينكننننرون بينننننهم فيمننننا املشننننهور التفاضنننن  هننننذا ومنننن ...اخلُلَّ  عبنننناده إال يعلمهننننا ال اختصاصنننني  علومننننا   السننننور،

 بننه  جننا  ملننا مطابقننا   قلننوهبم يف أنزلننه رابين إبعننام لدنه، من علما   تعاىل هللا أعطاهم علموا، ِبا اعملو  ملا القوم ف ن تعاىل،..
 ذر !! عنها خيرج ال الشريع 

 (.إشننناري  ) فهمنننا   النصنننو  نفهنننم أن فنريننند اإِلشننناري، التفسننن  يف حلظنننا  نعننني  اآلن أنننننا ِبنننا اثنيننن : قصننن   وقفننن  *
 بننه جننا   ملننا (مقابلنن  طبقنن  يشننك  :أي) مطننابق هننو: (الشننريع  بننه جا   ملا مطابقا  ) عبار ل (إلشاريا) املعىن يكون وعليه

 :(إشاري ) معني  فتهتم  (ذر  عنها خيرج ال) قوله: أما بعضهما. عن منفصان أهنما يع  هذا أن وواض  الشريع ،

 اللنندين العلننم يف يوجنند فننا ،اللنندين  لعلننماب لتلتهننق واحنند ، :أي ذر ، (الشننريع  عننن :أي) عنهننا خيرج ال األول: املعىن
 .وتفصيا   مجل  خمتلفان فهما الشريع ، من إليه خرج  واحد  ذر 

 ال املعننىن: فيكننون ،وجهنننم اجلننن  بنن  املسنناف  (احلقيقنن ) لغنن  يف تعنن  (ذر ) كلمنن   أن نشاهد (ابلكش ) الثاين: املعىن
 وبننننن  الشنننننريع  بننننن  موجنننننود  وجهننننننم اجلنننننن  بننننن  فاملسننننناف  ،وجهننننننم اجلنننننن  بننننن  املسننننناف  عنهنننننا خينننننرج ال :أي ذر   عنهنننننا خينننننرج

 حقيقتهم.

 إشاري : تفس ا  عن القفز بعد الن ، ملتابع  نعود

 تعاىل... هللا إىل يقرب ما وعل  اآلخر ، عل  وآثروها الدنيا يف الزهد تركوا ملا املنكرون، هؤال  ولكن...

 اخلنن )و (،اآلخننر ؟ مننىت إىل النندنيا؟ مننىت إىل) أقننوالم: مننن (اآلخننر  علنن  اوآثروهنن) هنننا: قولننه أين اثلث : قص   وقف  *
 نتاب ....مقبل  نصو  يف سنراها واليت إخل؟! .(.الكون  من اخرج)و (،نعلي 

 يف تعلننيمهم تننوىل عبننادا   هلل أن يعلمننوا أن عننن ذلنن  حجننبهم الرجننال، أفننواه ومننن الكتننب، مننن العلننم أخننذ وتعننّودوا...
  يف منننننننؤمن غنننننن  وال مننننننؤمن يشننننننن  ال الننننننذي الصننننننهي  العلنننننننم هننننننو وعلمننننننه كلنننننننه،  للوجننننننود احلقيقنننننني املعلنننننننم هننننننو إذ سننننننرالرهم،

 صا ؟اإِلن أين ولكن فكره، معلمه كان  ممن ابالتباع أحق كان  تعاىل، هللا معلمه كان  من أن فعلم...كماله

 املنكنننرين هننؤال  تكننذيب وأيننن ،اإِلشنننارا  يننردون ال املنكننرين لكننون إشنننارا ، احلقننالق بتسننميتهم نفوسننهم هللا فصننان
 حلّملنن  الفاُتنن  سننور  تفسنن  يف لكننم تكلمنن  لننو) عنننه: هللا رضنني طالننب أيب بننن علنني قننول مننن العلننم دعننواهم يف هللا ألهنن 
 له. تعاىل هللا آاته الذي للدينا العلم من إال ذل  فه  (،وقرا   سبع  منها لكم

 ونتاب . رسوله. عل  أو هللا عل  الكذب من ونأه طالب أيب بن علي عل  الكذب رابع : قص   وقف  *

 احلنني عننن علومنننا وأخننذا مينن ، عننن ميتننا   علمكننم أخننذمت زمانه: لعلما  يقول البسطامي يزيد أبو الشيخ كان  وقد ..
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 ال يقننول: (فننان عننن فننان هبننا أخننربين) حكاي : يف يقول أصهابه من أحدا   مس  إذا مدين أبو الشيخ وكان ،مو  ال الذي
 قلننوبكم علنن  بننه تعنناىل هللا فننت  الننذي اجلدينند بفتننوحكم إال ُتنندثوا ال يعنن : أصننهابه، مهنن  رفنن  بننذل  يرينند ،القدينند مننواتطع

 عصننر كنن   يف حمنن  لننه ولنني  مننو ، ال حنني اإِللنني للعلم الواهب ف ن وسلم، عليه هللا صل  رسوله أوكام تعاىل هللا كام  يف
 الرجال. قلوب إال

 يزيننند، أيب قنننول فهننن  !(!رسنننوله كنننام  أو تعننناىل هللا كنننام  يف بنننه.. تعننناىل هللا فنننت  النننذي) يقنننول: أيضنننا : قصننن   وقفننن  *
 ويننن ،أالت طرينننق عنننن إال بعيننند؟! منننن أبعننند منننن أو بعيننند؟! منننن أو قرينننب منننن رسنننوله كنننام  أو هللا كنننام  يوافنننق مننندين أيب وقنننول
 نتاب . التْأوي !.. ُيققه ما قُتقي عن  والفجر  والسهر  السهر يعجز ب  سهري، ومفعوله صقي ، فسيفه

 هننننؤال  دّون ملَ  املعرتضنننن : بعننننض لسننننان علنننن  العننننارف ، بعننننض مننننن عنننننه هللا رضنننني وفننننا بننننن علنننني األسننننتاذ وسننننت  ..
 والنظنننر الظنننن وحسنننن احلكمننن  منننن عنننندهم كنننان  أمنننا وغننن هم؟ الفقهنننا  منننن ابلقاصنننرين تضنننر النننيت وأسنننرارهم معنننارفهم العنننارفون

 حسننن وال حكمنن  عننندهم يكننن مل وإن نقنن ! لننه فمخننالفتهم ذلنن  عننندهم كننان  فنن ن تنندوينها؟ عننن منعهم ما ابخللق والرمح 
 منن  شننعاعها اصنن  ونشننر الظهنن  ، مشنن  أطلنن  الننذي ألنني  السننال : لننذا يقننال بقولننه: فأجنناب نقصننا ؟! ذلنن  فكفنناهم نننن

 علننيم تعنناىل هننو نعننم يقننول: أن الإ يسننعه فننا حكننيم؟ علننيم الضعيف ، األمزج  أصهاب من وحنوها اخلفافي  أببصار إضراره
 عنننن اجلنننواب وكنننذل  قلننن : املفاسننند، هنننذه علننن  تربنننو أخنننر مصننناحل ذلننن  عنننار  ولكنننن ذلننن ، صنننهي  قنننال: فننن ن حكنننيم،

 ال العننارفون فكننذل  بصننره! ضننع  مننن ألبصننار مراعننا  الظهنن   مشنن  أنننوار إنهننار يننرت  مل تعنناىل احلننق أن فكمننا مسننألت ،
 منننن أن جنننوااب   وحسنننب  عليهنننا.. املنكنننرين بننن  فيهنننا، الزاهننندين بننن  طنننريقهم، عنننن احملجنننوب   هنننؤال أفهنننام يراعنننوا أن لنننم ينبغننني

  عنها. لنهاه أبهلها هو لي  ممن فيها يطال  من رأ  لو ب  للجمهور، يدوهنا مل واألسرار، املعار  دّون
 ن :و مله *

 للهقيقنننن ! نلمننننا   (حقيقننن ) سننننموهناوي للعلننننم، نلمنننا   (علمننننا  ) يسننننموهنا النننيت هننننذياهتم تنننندوين أسنننباب مننننن سننننبب هنننذا
 ونتاب :

 أن جيننوز ال وكننذل  طريقتنننا  أهنن  مننن يكننن مل مننن علنن  كتبنننا  يف النظننر ُيننرم قننوم حنننن يقننول: العننارف  بعض وكان ..
 أهنن  بننذل  صننرح دقننو  اإِلنكننار، جهنننم إليننه واملنقننول هننو دخنن  بننه، يننؤمن ال مننن إىل نقله فمن به، يؤمن ملن إال كامنا  ينق 

 بننن  واحلجننناب، الغفلننن  أهننن  يسنننم  فلنننم ذلننن  ومننن  القتننن ، اسنننتهق ابلسنننر ابح منننن وقنننالوا: األشنننهاد، و  ر  علننن  عننناىلت هللا
 أهله... لغ  كامهم  وأنهروا القوم، حدود تعدوا

 نتاب . النصو .. ثناي ب  تعاىل هللا شا  إن تفصيلها سيْأيت مغالطا ، كله  الكام هذا قص  : وقف  *

 العنننارفون فكنننذل  الظننناهر  دولننن  يف الشنننريع  هبنننا تصنننرح مل أمنننورا   واسنننتهبوا وكرهنننوا وحّرمنننوا تهننندوناجمل أوجنننب فكمنننا ..
 الدولت ... يف واق  فاالجتهاد الباطن   األعمال دول  يف مورا  أ واستهبوا وكرهوا وحرموا أمورا   أوجبوا

 منننننن أحكامنننننا   اسنننننتنبطوا تهننننندونفاجمل تقصننننن ها: منننننن مننننننا  ال ولكنننننن ا،جننننند   طويلننننن  -هننننننا -تكنننننون أن جينننننب وقفننننن  *
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 ال عقالنند -الكشنن  طريننق عننن -أوجنندوا (العننارفون) هننؤال  بينمننا اإِلسننامي ، الشننريع  ولكليننا  لننا موافقنن  وهنني النصننو  
  العقالد. هذه ملكافه  األنبيا  وك  اإِلسام جا  ب  بصل ، اإِلسام إىل َت 

 العلنني ابهلل إال قننو  وال حننول وال غريبنن !! أحكامننا   عليهننا وبنننوا ،غريبنن  بعقالد وا جا (ف ر العا) هؤال  إن القول: أكرر
 نتاب . العظيم.

 مل ومل مننر؟ كمننا  منننهم بتوقينن  إال غنن هم، يعرفننه ال الننذي ابالصننطاح طريقهم يف كامهم  القوم رّمز فلمَ  قي : ف ن ..
 ىف الشنننريع  علمنننا  يفعننن  كمنننا  شنننهاداأل و  ر  علننن  هبنننا ويتكلمنننوا -يزعمنننون كمنننا  ا  قنننح كانننن   إن -للننننا  معنننارفهم يظهنننروا

 وخبننن  العقيننند  بسنننو  لنننم الننننا  رمننني لبننناب وفتهنننا   ريبننن ، رالهننن  الننننا  كننن   عنننن معنننارفهم العنننارف  إخفنننا  يف فننن ن ،دروسنننهم
 الطوي ؟

 سننني  منننن خوفنننا   رمَّنننزوا بننن  ومغالطننن ، كنننذب) - علنننيهم وشنننفق  هبنننم، ورمحننن  ابخللنننق رفقنننا   ذلننن  رمَّنننزوا إمننننا فننناجلواب:
 بعننند بينننوهتم، قعنننور يف إال التوحيننند علنننم يقنننررون ال وغننن هم، والشنننبلي اجلنيننند وكنننذل  البصنننري! احلسنننن كنننان  وقننند - (احلننناج

 العلنننم هنننذا عننننهم أخنننذا النننذين والتنننابعون الصنننهاب  ترمننن  أن أُتبنننون ويقولنننون: وركهنننم! ُتننن  مفاتيههنننا وجعننن  أبنننواهبم، غلنننق
 ونلما . هبتاا   ابلزندق 

 كنننان  فقنند والظلنننم، البهتننان هنننو -االهتننام هبنننذا والتننابع  والصنننهاب  البصننري احلسنننن اماهتنن :أي -الكنننام هننذا وقفنن : *
 وال جنند ا. جنند ا اجنند   جريتنن  مغالطنن  هننذا واهتننامهم كامهننم  ويف ،الزندقنن  هننذه مننن بننريت  البصننري واحلسننن والتابعون الصهاب 

 نتاب . العظيم. العلي ابهلل إال قو  وال حول

 احلاصنننننل  الكننننندورا  شنننننوالب منننننن وخلصننننن  قلنننننوهبم صنننننف  حننننن  (الصنننننوفي  :أي) اركهممننننند لدقننننن  إال ذلننننن  ..ومنننننا
 ضننال، علنن  فيننه لكننوهنم إال كامهننم  خيفننون مننا أهنننم السنناد ! هذه يف يعتقد أن ألحد جيوز وال واآلاثم! الشهوا  ابرتكاب
 وال مشننافه ، إال تننذكر ال أن حقهننا مننن وكننان دوننن ، الننيت للعبننارا  بعنندهم جننا  مننن رمننز سبب فهذا ذل !! من حاشاهم

 علننن  وغننن     للننننا ، مصنننله  ورمنننزوه علمهنننم دّوننننوا يننندّون، مل إن أهلنننه ِبنننو  منننو  العلنننم كنننان  ملنننا ولكنننن الطنننرو ، يف توضننن 
  احملجوب . ب  تذاع أن هللا أسرار

 ذل : يف وأنشدوا

 الفؤاد يف املغّيب املعىن على   صدق   دليل الرموز إن أال
 األعادي على تدق وألغاز     رموز   هلا العارفني وكل

 الفسادِ  إىل العاملني وأّدى   كفراً   القولُ  كان  اللغز ولوال
 ألن شنننعره  وكنننذب الشننناعر كنننذب  فقننند (صننند  دليننن  الرمنننوز) الشننناعر: قنننال إذا مشننني ! بننن  وقفننن ، ليسننن  واآلن.. *

 خننا  بشننك  ولننتبننه الباحنن ، لنند  معروفننا   غنندا فقد اصطاحهم أما الغاوون، يتبعهم والشعرا  الدجاجل ، عكاكيز الرموز
 نتاب . (.كفرا    القول كان  اللغز ولوال) قوله: إىل
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 أذيننتهم دفنن  علنن  قدرتننه علننم إن إال لننم، والظهننور الكواسننر والسننباع الوحننوش مقابلنن  ل نسننان لنني  أنننه لنن  ابن فقد
 ابلكلينننن  وأسننننراره معارفنننه إنهننننار العننننار  هنننذا يننننرت  مل فلنننمَ  قينننن : فنننن ن ،واألنصنننار واملكننننن  ابلقنننو  لننننم القهننننر أسنننباب بتهيننننؤ لنننه

 له؟ أسلم ذل  فيكون ويقو  يتمكن حىت اجلمهور فيه فيما ويدخ 

 إىل أقننرب فكاننن  (إشنناري  عبننار ) تكننون أن (ابلقننو .. لننم القهننر أسننباب بتهيننؤ) بقولننه: أراد هنننا الوقفنن ، إىل نعننود *
 أو لننننذل ! وضننننعوها الننننيت اخلطنننن  عننننن وأفصننننه   سننننام،ل يكيدونننننه الننننذي الكينننند إىل العبننننار  هننننذه أشننننار  لقنننند اإلفصنننناح!

 حننىت اجملهننور فيننه فيمننا وينندخ ) قولننه: ويف واسننتغالم! ابستخدامهم ل سام ليكيد الشيطان وضعها الذي اخلط  :ابألص 
 نتاب . اإلسام. عن :أي اجلمهور، فيه عما االختا  ك   خيتل  فيه هم ما أن عن كام   إفصاح (يتمكن..

 كننان  أنننه -عنننه هللا رضنني- احلسنن  بننن علنني بننن العابنندين زيننن اإلمننام عننن وغنن ه (اإلحيننا ) يف الغزايل إلماما ...ونق 
 يقول:

 الوثنا يعبد مّمن أنت يل لقيل  به أبوحُ  لو علمً  جوهر ربّ  اي

 حسًنا أيتونهُ  ما أقبحَ  يرْون   دمي مسلمونَ  رجال   والستحلّ 

 مننن يتننوىل مننن ال األسننرار، علننم هننو الننذي اللنندين، العلننم هننو دمننه: بننه يسننتهلون الننذي العلننم هبننذا واملننراد الغننزايل: قننال
 يعبننند ممنننن أنننن  لنننه: يقولنننون وال صننناحبه، دم الشنننريع  علمنننا  يسنننته  ال ذلننن  ألن بعضنننهم  قالنننه كمنننا  يعنننزل، ومنننن اخللفنننا 

 اهن..(1)الوثن

 األوليا . صديق ال الصادق  العارف   بق من العابدين، زين عل  مفرت  الشعر هذا تعليق: *

 :(2)التجاين السال  العريب حممد ويقول

 وضنن  إىل تعنناىل هللا أهنن  احتنناج هنننا ومننن (.خفنني عبننار  صننار فنن ذا إشننار  هننذا علمنننا) الروذابري: علي الشيخ ..قال
 عوهايضننننن ومل غننننن ، ال ومصننننننفاهتم آتلنننننيفهم ويف الغننننن  حضنننننور عنننننند هبنننننا فيتكلمنننننون بيننننننهم، فيمنننننا عليهنننننا املصنننننطل  اإِلشنننننارا 
 يسنننم  أن خشننني  بيننننهم، الننندخي  علننن  الشنننفق  وضنننعها علننن  لنننم واحلامننن  ذلننن ، يف الصنننري  احلنننق يعرفنننون ألهننننم  ألنفسنننهم

 ابهلل والعيننننننناذ بعننننننند، يعلمنننننننه فنننننننا علمنننننننه، حبرمنننننننان فيعاقنننننننب فينكنننننننره، فهمنننننننه، إلينننننننه يصننننننن  ال شنننننننيتا   َتلنننننننيفهم يف ينننننننر  أو مننننننننهم
 أن جيننوز ال وكننذل  طريقتنننا، أهنن  مننن يكننن مل مننن علنن  كتبنننا  يف النظننر مُيننر  قننوم   حنننن) يقننول: العننارف  بعننض وكننان...تعاىل
 تعنناىل هللا أهنن  بننذل  صننرح وقنند جهنننم، إىل إليننه واملنقننول هننو دخنن  بننه يننؤمن ال ملننن نقله فمن به، يؤمن ملن إال كامنا  يُنق 
 لي أالتنن بسننا  الطريننق أهنن  مننن العلمننا  طننو  هننّا  قينن : فنن ن (.القتنن  اسننتهق ابلسر ابح من وقالوا: األشهاد، و  ر  عل 

 رِبنننا ذلننن  يف الكنننام ألن املكتنننوم؟ السننر ودقنننالق اإِلشنننارا  رقنننالق يف اخلنننو  عننن وأمسنننكوا العلنننوم هنننذه مثننن  يف والتصننني 
  أمننا سننواهم! عمننن فضننا   النننبا  بعننض عننن فيننه املخننرج وجننوه خفينن  ورِبا عداهم، عمن فضا   الفقها ، من ابلقاصرين ضر

                            
 للبه . منه فالد  ال مما كث ا    منه حذف  وقد (،19 -14) : واجلواهر، اليواقي  (1)
 هن(، وهو تلميذ أمحد التجاين وأحد خلفاله.1309العريب بن السال  الشرقي العمري نسب ، التجاين مشراب ، مغريب تويف سن : )( حممد 2)
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 هاتينننن  ملضننننايق والننننتقهم ذلنننن  يف اخلننننو  مننننن منننننعهم مننننا والرمحنننن  الشننننفق  بعنننن  للخلننننق والنظننننر منننن احلك مننننن عننننندهم كننننان
 مثنن  لننه قينن  أنننه عنننه، هللا رضنني وفا بن علي سيدي تعاىل ابهلل العار  عن (واجلواهر اليواقي ) يف ذُكر قد قلنا: املسال ؟!

 إضننراره منن  شننعاعها اصنن  ونشننر الظهنن   مشنن  أطلنن  الننذي ألنني  القالنن : لننذا يقننال :-عنننه هللا رضنني- بقولننه فأجنناب هذا
 ذلننن  عنننار  ولكنننن ذلننن ، صنننهي  قنننال: فننن ن حكيمنننا ؟ عليمنننا   الضنننعيف  األمزجننن  أصنننهاب منننن وحنوهنننا اخلفنننافي  أببصنننار
 أنننوار إنهننار يننرت  مل وتعنناىل سننبهانه احلننق أن فكمننا مسننألت ! عننن اجلننواب وكننذل  لننه: قلنا املفاسد. هذه عل  تربو مصاحل
 عننننن احملجننننوب  هننننؤال  أفهننننام يراعننننوا أن لننننم ينبغنننني ال العننننارفون، فكننننذل  بصننننره، ضننننع  مننننن ألبصننننار مراعننننا  هننننرالظ مشنننن 

 ال غنن هم لكننون علننيهم، احلقننو  أحننق مننن وأسننرارهم معننارفهم تنندوين وكننان عليهننا.. املنكننرين بنن  فيها، الزاهدين ب  طريقهم 
 مقننننام لكنننن  فنننن ن املشننننروع   األمننننور مجينننن  يف تعنننناىل حلننننقا حضننننرا  وآداب القلننننوب أمننننرا  أدوينننن  تنننندوين يف مقننننامهم يقننننوم

 .(1)(ختصه... وآدااب   حضورا  

 يسننعون الننذي وهنندفها واحنند  الصننوفي  غاينن  أن أبنندا   ننسنن  وأال دالما   نتذكر أن جيب وتثبيته  مض  ما ولتخلي  -
 يقول: حممود، احلليم لعبد خرآ قوال   ونزيده براه ، مض  ما وك  طرقهم، وأمسا  عباراهتم اختا  رغم واحد، إليه

 ال وغاينن  واحنند، هنند  إىل يسنن ون مجيعننا   كننانوا  وإن والصننوفي  ،اخاص نن مننذاقا   ولكامننه معينننا ، طابعننا   صننويف لكنن  إن
 التوحيننند) املنننأثور : الكلمننن  كانننن   هننننا ومنننن الطرينننق، يف ويتفننناوتون الشنننك ، يف خيتلفنننون فننن هنم -التوحيننند هننني فيهنننا، منننذاهب

 .(2)(وتتفاو  تتعدد إهنا آدم.. ب  كنفو   هللا إىل والطريق -الغاي  هو والتوحيد -واحد

 لنننم غاينننهّ  وال هننند  وال طرقهنننا  مجيننن  وهننند  الصنننوفي  غايننن  وأهننننا ،(الوجنننود وحننند ) هننني الغايننن  أن عرفننننا   وهكنننذا -
 خفننننا إو  وشننننرعه، امابإلسنننن التظنننناهر وهنننني واجبنننن ، التقينننن  وإن (.اإِلحسننننان) يسننننمونه: مننننا هننننو ذوقهننننا إىل والوصننننول غ هننننا،
 ألهلها. إال الصوفي  العقيد 

 للخجنن   معننىن تعننر  ال زلبقينن  مراوغننا  أمننام سننابقا ، قلنننا وكمننا لكننننا، وملننن.. بعقينندهتم يصننرحون مننىت عرفنننا كمننا
 دالما . وُيد  حد  كما  ابحليا ، شعور أي دون أمام  علي  يكذب فأحدهم

 بوحنننند  يؤمنننننون كلهننننم  أهنننننم كلهننننا  تثبنننن  ألمننننتهم، مننننن كبنننن   لعنننندد قننننواال  أ أيضننننا   نننننورد ومكننننرهم مراوغنننناهتم أمننننام ووقوفننننا  
 ملصطلهاهتم. شروحا   يسمونه وما معامجهم، عن فكر  أخذ بعد لكن ،الوجود

 الصوفي : املعاجم *

 مجلننن  أو املصنننطلها ، بعنننض إبدراج بعضنننهم واكتفننن  الصنننوفي ، للمصنننطلها  معننناجم التصنننو  علمنننا  بعنننض أَلننن 
 (.شروحها) يسمونه ما م  فهمتوالي ثناي يف منها

 وال ابأللغنناز، األلغنناز تفسنن  إال فيهننا يننر  ال العننادي فالقننار   وتفاسنن ، شننروح معنناجم معننامجهم ليسنن  الواقنن ، ويف

                            
 (.20، 19، 18) : املستفيد، بغي  (1)
 .(5 :) وآراؤه، حياته الشبلي بكر أبو (2)
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 تقنندم َأن هننو واحنند، هنند  أجنن  مننن مصنننوع  فهنني عبننارا ، معنناجم األمننر حقيقنن  يف ألهنننا وذلنن  طالنن   أبي منهننا خيننرج
 ثننننناي يف يقدمونننننه مننننا وكننننذل  الشننننريع ، أهنننن  منننن  حننننواره ويف كتاابتننننه  يف ليسننننتعملها جنننناهز  وز مرمنننن إشنننناري  عبننننارا  للسننننال 
 ملصطلهاهتم. (شروحا  ) يسمونه مما تواليفهم

 مننأخوذ  رمننزي، أبسننلوب احلقيقينن  معانيهننا إىل تش  اليت العبارا  من شي  م  مصطلهاهتم، من جمموع  يلي وفيما
 ذلنن  وألن جهنن   مننن الكتنناب حجننم يف أزينند لننتا العبننار ، منننه آخننذ الننذي املرجنن  اسننم أذكر ولن كتبهم،  ومن معامجهم من
 خاص . حاال  يف إال اثني ، جه  من له ضرور  ال

 املعنننناين بعننننض أوّضنننن  وقنننند الصننننوفي ، ابللغنننن  ليتمننننر  احلقيقينننن  معانيهننننا ابسننننتخراج يتسننننل  أن الكننننر  للقننننار   وأتننننر 
 أو تعليننق بشننك  كامهننم  بعنند أجعلننه أو كامهننم،  درج يف كننان  إن قوسنن ، بنن  التوضنني  وأضنن  ،ضننروري   ذلنن  أنننن عننندما

  ..ملهون 
 والفر : اجلم  *

 بننا خلننق ِإىل ِإشننار  والفننر  خلننق، بننا حننق إىل إشننار  اجلمنن  ،هلل األغيننار شننهود والفننر  ابهلل، األغيننار شننهود اجلمنن 
 وبقنننا  احلنننق، عنننن ابخللنننق االحتجننناب هنننو (األول) ر والفننن خلنننق، بنننا احلنننق شنننهود اجلمننن  ،العبوديننن  مشننناهد  وقيننن : حنننق،

 اجننننذب  ملنننا ألننننه   (واملخلنننو  اخلنننالق بننن )أي:  واحلننند ، القننندم بننن  والتفرقننن  الشنننع  إزالننن  اجلمننن  ،حبالنننا اخللقيننن  الرسنننوم
 التميينننز رتفنن وا القدمنن ، الننذا  ننننور غلبنن  يف األشننيا  بنن  الفنننار  العقنن  نننور اسننترت النننذا ، مجننال مشنناهد  إىل الننروح بصنن  

 الظاهرينن  األحكننام برفنن  وُيكننم واإِلحلنناد، الزندقنن  يور  الصر  واجلم ...احلق جمي  عند الباط  لزهو  واحلد  القدم ب 
 أا البننار  ، أا اخلننالق، أا يقننول:)أي:  الوجننود يف نهننر أثننر كنن   نفسننه إىل يضنني  أن اجلمنن  ولصنناحب .(.الشننريع  أي:)

 كسننبا    يكننون مننا أن ومعننناه إلينن .. نسننب مننا والفر :...واحد  ذا  يف عنده الك  الحنصار وأثر، وصف  فع  وك  (العرش
 ،اجلمنن  نعنن  مننن احلننق وإثبننا  التفرقنن ، ابب مننن اخللننق ف ثبننا  ،فر  فهو البشري  أبحوال يليق وما العبودي  إقام  من للعبد

 فر . األسباب إىل والنظر احلكم  وشهود

 :(اللم ) يف الطوسي يقدمها اليت املرموز  العبارا  ومن

 وإذا سننواه، وال هللا قلنن : مجعنن  فنن ذا اجملموعننا ، تفرقنن  والتفرقنن  املتفرقننا ، مجنن  فنناجلم  امسننان، والتفرقنن  اجلمنن ...
 ،فننننر  مث مجنننن ، فقنننند [18عمننننران: آل] ((ُهننننوَ  ِإالَّ  إِلَننننهَ  ال أَنَّننننهُ  اّللَُّ  َشننننِهدَ )) قولننننه: وهننننو والكننننون  واآلخننننر  النننندنيا قلنننن : فرقنننن 
ننا اْلِعلْننمِ  َوأُْولُننوا َواْلَماِلَكنن ُ )) فقال:  وقنند ،[136البقننر :] ((اِبّللَِّ  آَمنَّننا ُقولُننوا)) قولننه: كننذل   ،[18عمننران: آل] ((اِبْلِقْسنن ِ  قَاِلم 
َنا أُنزِلَ  َوَما)) فقال: ،فر  مث مج    .[136البقر :] ((إِبْنرَاِهيمَ  ِإىَل  أُنزِلَ  َوَما إِلَينْ

 ن :و مله *

 الكرمنننن  اآلي  يفسننننرون كينننن   ولننننناح  التصننننري ، ومننننن بنننن  الوضننننوح  مننننن كثنننن ا    الكننننام يف أن جينننندا   الواضنننن  مننننن
 سلطان. من به هللا أنزل ما تفس ا  
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 ومنها:

 أن إىل اجلنينند ذهننب وقنند ،الرسننوم تقسننيم عننن فرقهننا مننا والتفرقنن  الربوبينن ، شننهود يف البشننري  مجنن  مننا اجلمنن  قننوم: قننال
 إذا الواسننطي: بكننر أبننو وقننال (.البشننري  يف هللا وغيبنن  الوجنند، يف هللا قننرب :أي) تفرقنن  البشننري  يف هوغيبتنن مجنن ، ابلوجنند قربننه

 اجلمنننن  معننننىن يف خمتصننننر  أحننننر  وهننننذه قولننننه: الطوسنننني يضنننني  مجعنننن .. ربنننن  إىل نظننننر  وإذا فرقنننن ، نفسنننن  إىل نظننننر 
 هللا. شا  ِإن فهمه يف يتدبر وملن والتفرق 

 أن اعلننننم كتابننننه:  يف عنننننه هللا رضنننني العمننننراين علنننني شننننيوخنا شننننيخ قننننال: ...(وحننننا الفت) يف عجيبنننن  ابننننن شننننروح ومننننن
 وهننو عبودينن ، والفننر  ،اجلمنن  أوصننا  مننن صننف  الكلنن  وعنندم الفننر ، أوصننا  مننن صننف  (ابلتكننالي  القيننام :أي) الكل 

 املتننوجه  هننؤال  جتنند املعننىن هننذا ألجنن   قننال ملننا املسننتم  وهننو القالنن  هننو احلننق صننار أيضننا ، حننق وهننو ربوبينن ، واجلمنن  حننق 
 جتننده الفننر  شننهود عليننه غلننب ومننن ،الكلنن  مننن والراحنن  البسنن  غاينن  يف جتده اجلم ، شهود عليه غلب من تعاىل، هللا إىل
  هن.ا والكل .. والتعب القبض غاي  يف

 الصري : املعىن *

 إال الكنننون منننا) ملوجنننودا ،وا األشنننيا  كننن   هنننو سنننبهانه هللا أن وشنننهود وحننند ، يف واملخلنننو  اخلنننالق مجننن  هنننو اجلمننن :
 منه. جز  أهنا أو (،احلي القيوم

 إحيالننننه يف الغننننزايل مسنننناه هبننننذا واملننننؤمن اخلننننالق، غنننن  املخلننننو  أن والظننننن واملخلننننو ، اخلننننالق بنننن  التفريننننق هننننو والفننننر :
  الوجود. يف له شريكا   هللا م  جيع  ألنه   (ُتقيقا   مشر )

 للهق: ابحلق احلق *

 موقننو  عبنند اخلننراز: سننعيد أبننو قننال وجنن . عننز هللا هننو فنناحلق (للهننق ابحلننق احلننق) قننولم: ىنمعنن وأما الطوسي: يقول
 ...(1)هللاب هلل هللا من يع : (به له منه) وكذل : هلل، ابهلل هللا م  موقو  يع : للهق، ابحلق احلق م 

  ابأللوهي . هبا  ِّ املعْ  ُتقق وإىل الوجود وحد  إىل تش  أهنا عرفنا إذا العبار  معىن يتوض  أقول:

 التوحيد: *

 إال موجنننود ال :أي واحننند، وجنننود يف املوجنننودا  كننن   توحيننند هنننو: الصنننري  واملعنننىن) األلوهيننن  وجتريننند البشنننري  آاثر حمنننو
  (.األلوهي  وجتريد اخللقي  آاثر حمو) يكون أن جيب الذي القول هذا يف العبار  خانتهم وقد هللا،

 اإِلحسان: *

 األغيننننار إىل النظننننر وقطعهننننم توحينننندهم وصننننفا  رهبننننم علنننن  تننننوكلهم كمننننال  منننن  منننننهم وذلنننن  تننننراه..  كأننننن  هللا تعبنننند أن
  (.الصوفي  مصطلها  معجم) املنعم من النعم ورؤيتهم

                            
 (.411) : اللم ، (1)
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 بعننننننن  بصنننننننفاته موصنننننننوفا   احلنننننننق رؤيننننننن  :أي البصننننننن  ، بننننننننور الربوبيننننننن  حضنننننننر  مشننننننناهد  علننننننن  ابلعبوديننننننن  التهقنننننننق وهنننننننو
 (.للكاشاين الصوفي  اصطاحا ) الروح مقام يف املشاهد  مقام دون وهو ه،وصف الرالي هو تعاىل ألنه...صفته

 الفنا : *

 أوصنننافه عننن الفنننا  فنن  إذا فقننال: الفنننا  عننن وسننت  يقنننول: اجلنينند مسعنن  اخللنندي: جعفننر عننن (اللمنن ) يف الطوسنني
 بتمامه. البقا  وأدر 

 منننننن  الكننننن  واسنننننتعمال أوصنننننافه، عنننننن كلننننن   اسنننننتعجام فقنننننال: ؟الفننننننا  عنننننن سنننننت  وقننننند يقنننننول اجلنيننننند ومسعننننن  قنننننال:
 بكليت .

 عنننن حضنننوره يف يغنننب ومل ابحلنننق، احلنننق عنننن يفنننن ومل احلنننق، بشننناهد نفسنننه شننناهد عنننن يفنننن مل منننن عطنننا : ابنننن وقنننال
 احلق. بشاهد يق  مل حضوره،

 العبودي . عن فضا   الربوبي  عن ف  ابحلق، احلق لقيام ابحلق احلق عن ف  من الشبلي: وقال

 منننا أو اخللنننق، عنننن الفننننا  هنننو وهنننذا ،اخللنننق عنننن غيبوبننن  منننن اجلذبننن  أثننننا  ُيصننن  منننا أو اجلذبننن ، هنننو ننننا الف اخلاصننن :
 ابأللوهي . اجملذوب شعور وهي ،هللا يف الفنا  ويسموهنا: احلق، يف أهنا يتومهوهنا غيبوب  من ُيص 

 ن :و مله *

 جبدي.األ الرتتيب حسب ستكون والباقي  ألمهيتها، السابق  ابملصطلها  بدأ 

 كنن   كننون  حينن  مننن الكنن  بننه فيتهنند ابحلننق، موجننود بننه الك  الذي املطلق، الواحد احلق وجود شهود هو االُتاد: *
 وحنند ) ابالُتنناد يعنننون هنننمأ :أي] حمننال. ف نننه بننه، اُتنند خاصننا   وجننودا   لننه أن حينن  مننن ال بنفسننه، معنندوما   بننه موجودا   شي 

  .([حمال ف نه به، اُتد خاصا   وجودا   له إن حي  من ال) اجلمل  إىل ولننتبه (.الوجود

 عنها. والتعينا  والنسب واألمسا  الصفا  تعدد انتفا  ابعتبار الذا ، اسم هو األحد: *

 الثنناين، الفننر  أيضننا : ويسننم ) فيهننا. واعتبارهننا الوحنند ، يف الكثننر  بظهننور اجلمنن ، بعنند الفننر  هننو اجلمنن : انصننداع *
  (.اجلم ،.. وصهو

 ومبادله. الكش  أوال  من يوه سريعا ، وتنطف   (يتومهون هكذا) األقد  اجلناب من ترد الله  هي البارق : *

 قالننه بينن  أصنند } السننام: عليننه لقولننه  للهننق إال احلقيقنن  يف وجننود ال إذ العنندم، وهننو احلننق، سننو  مننا الباطنن : *
 لبيد: قول العرب

 { زائل حمالة ال نعيم وكل   ابطل هللا خال ما شيء كل  أال
 األرواح وعنننامل الكثيفننن  األجسننناد بننن  احلننناجز أعننن  (املثنننال عنننامل) عنننندا بنننه ويعنننرب ،ت الشننني بننن  احلالننن  هنننو النننربزخ: *
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 (األول النننربزخ) ويسنننموهنا اجلذبننن ، عنننامل هنننو النننربزخ الصنننري : املعنننىن) الصنننوري. الكشننن  ومننننه (واآلخنننر  الننندنيا :أعننن ) اجملنننرد،
 (.املعرو  الشرعي ابملعىن الربزخ هو الثاين والربزخ

 قبضا . أو بسطا   فيوجب الغيب، من القلب يفجأ ما وهي ابده ، مج  البواده: *

 تعيناته. يف لذاته نهورها واالستجا : ،ذاهتا يف لذاهتا املقدس  الذا  نهور هو اجلا : *

 (.تعيناته يف لذاته نهورها) األخ  : اجلمل  إىل جيدا   لننتبه -

 املذكور . البواده وهي العبد، من تعمق غ  من الوق  بقو  العبد ل ع يرد ما الواجم: *

  ابلصفا . تكثرها م  هبا، وأحديتها منها، األمسا  انتشا  حي  من (اإللي  :أي) الذا  اعتبار الواحدي : *

 العبد. من تعم  غ  من مواهبه، فه  من املعاين من القلب عل  يرد ما ك   الوارد: *

 قننال كمننا  للطننرف ، ِبناسننب  واخللننق احلننق بنن  ابطنن ر ال هننو الننذي الكامنن  وهواإِلنسننان املنند: وواسننط  الفننيض واسننط  *
 !األفا  خلق  ملا لوال  تعاىل:

 ن :و مله *

  اخرتاعاهتم. يف إال القول لذا أص  ال إذ سبهانه، هللا عل  كذب  هذا

 اجلذبننننن  مهنننننا: لعنايننننن ، وجهنننننان الوجنننننود، حضنننننر  اجلمننننن  حضنننننر  تسنننننم  ولنننننذا بذاتنننننه، ذاتنننننه احلنننننق وجننننندان الوجنننننود: *
 االعتبننارا ، مجينن  سننقو  حبسننب الننذا  اعتبننار جهتننا ومهننا والتقيينند، لِ طننا  وجهننان الداينن ، جهتا مها اللذان والسكون،

  إثباهتا.. وحبسب

 ن :و مله *

 هبنننا جيننند النننيت احلالننن  هنننو الوجنننود هنننو: ثرثنننر  بننندون واملعنننىن اللبننناد. علننن  وبننن النننرا   هنننذا قنننرا   بننن  كبننن ا    الفنننر  لننني 
 (،هللا تعنناىل) هللا يف موجننود هننو أنننه أو بننه، موجننود هللا أن جينند هنأ أو (،هللا ج ) هللا هو شي  ك   وأن هللا، هو أنه اجملذوب
  القار  . أبعصاب رمح  حذفناها تتم  وللهرا  (،الوجود) اسم سبهانه هللا عل  يطلقون ولذل 

 أو قننننبض أو بسنننن  أو خننننو  أو كهننننزن  اجتننننناب أو تعمنننن  غنننن  مننننن املوهبنننن ، ضِبهنننن القلننننب علنننن  يننننرد مننننا احلننننال: *
 وصننار قننام فنن ذا ال، أو املينن  يعقبننه سننوا  النننف ، صننفا  بظهننور ويننزول (.ذو  كلمنن   معىن إىل االنتباه جيب) ذو  أو شو 
  مقاما . مسي ملكا  

  احلقالق. جتلي لقبول املانع  القلب، يف الكوني  الصور انطباع احلجاب: *

  الوجود. وحضر  اجلم ، حضرهّ  سم تو  احلقالق جبمي  اجلامع ، األحدي  الذا  هي احلقالق: حقيق  *

 االسننم هننوو  كلهننا  احلسننىن األمسننا  (حملمنند)أي:  فلننه األوىل، التعنن  منن  (اإِللينن )أي:  الننذا  هنني احملمدينن : احلقيقنن  *
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  األعظم.

 ابطنه. ريبتنو  وصفاته أخاقه فيهسن العبد، ابطن عل  ي اإِلل األمسا  جتليا  من يبدو ما أول الطال : *

 سابق . صفها  ِإىل فل ج  نسي قد كان  وإن «وصفاته أخاقه ُيسن» معىن هو ما يذكر القار   لع  -

 األنوار. نور صفا  يف ابلكلي  (السال  :أي) السيار رسوم ذهاب هو الطم : *

 (.ابأللوهي  التهقق وق  أي:) اجلم : ع  إىل والوصول اللقا  وق  اجلمع : يوم *

 كننن     ابلنننذا  أحننند يقنننال: ولنننذا كلهنننا،  لألمسنننا  اجلامعننن  اإلليننن   ينننالواحد احلضنننر  ابعتبنننار تعننناىل، للهنننق اسنننم الكننن : *
 .[الوجود يف شي  ك   تع  (الك ) أن وواض ] ابألمسا 

 حضر .و  ابرق  أيضا   وتسم  يروح، مث التجلي، نور من حيلو  ما هي الاله : *

 العبار . تسعه ال معىن الفهم يف منها يلوح املعىن، رقيق  إشار  ك   اللطيف : *

 احلنن  إىل اخليننال مننن فتنننعك  الطنناهر ، الصننافي  النفننو  أرابب مننن البننداي  ألهنن  تلمنن  سنناطع  أنننوار اللوامنن : *
 مننن إمننا وهنني حننولم. مننا فتضنني  شننم وال والقمننر الشننهب كننأنوار  لننم فتننرتا   الظنناهر ، ابحلننوا  مشنناهد  فتصنن  املشرت ،

 اخلضننننر  إىل فتضننننرب والوعنننند، اللطنننن  أنننننوار غلبنننن  مننننن وإمننننا ،احلمننننر  إىل فتضننننرب النننننف ، علنننن  والوعينننند القهننننر أنننننوار غلبنننن 
 والفقوع.

 ال وأقننننوال أفعننننال منننننه وُيصنننن  (،اجلذبنننن  :أي) عقلننننه عننننن عننننندها العبنننند يغيننننب حبينننن  العنننناد ، أوصننننا  رفنننن  احملننننو: *
 اخلمر. من كالسكر  فيها لعقله مدخ 

 (.الوجود وحد  استشعار أي:) الوحد : يف الكثر  فنا  هو احلقيقي: واحملو اجلم  حمو *

 كالشننجر   الننذا : أحدينن  هننو الننذي الغيننوب، غيننب يف عليننه هنني مننا علنن  كلهننا  األشننيا  اننندراج هننو األول: املفتنناح *
 األصلي . ابحلرو  ويسم  ،النوا  يف

 عباده. من يشا  من عل  لداي او  احلق إفاض  يف الواسط  ألنه  -وسلم عليه هللا صل - الرسول هو المم: ممد *

 اجلمنن  وعنن  ،األغيننار انقطنناع حمنن  فهنني أثننر، وال عنن  فيهننا للغنن  لنني  الننيت اجلمنن  حضننر  هننو الوحننداين: املنقطنن  *
  اجلم . وحضر  الوجود، وحضر  اإِلشار ، منقط  ويسم  األحدي ،

  الوحد . وجه عن الكثر  حجاب، رف  هو ول:األ السفر هناي  *
 الباطني . العلي  الكثر  وجوه عن الوحد  حجاب رف  الثاين: السفر هناي  *

 عنننن  أحدينننن  يف ابحلصننننول وابطنننننا ، ننننناهرا   (والفننننر  اجلمنننن  :أي) ابلضنننندين التقينننند زوال هننننو الثالنننن : السننننفر هناينننن  *
 اجلم .
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 هللا :أي) الواحنند  العنن  يننر  حننىت اخللننق، يف احلننق واننندراج احلننق، يف لننقاخل اضننمهال شننهود الرابنن : السننفر هناي  *
 الوحد . ع  يف الكث   والصور الكث  ، الصور يف (سبهانه

 ابلنننذكر يقنننوم :أي) السننن  يف دام منننا واملنتهننني، املريننند بننن  املتوسننن  (اجلذبننن  إىل بننن ) هللا إىل السنننالر هنننو السنننال : *
 (.واخللو 

  خلقها. من تعر  اإِللي ، األمسا  مظاهر ألهنا األكوان  صور الستالر: *

 األحديننن  فيشنننهد للقلنننب، األول التجلننني ابنكشنننا  وذلننن  شننني ، كننن   يف شننني  كننن   شنننهود هنننو التجلينننا : سنننر *
 يف تظهننر الننيت ابلتعينننا  وامتيازهننا األحدينن ، ابلننذا  الُتادهننا األمسننا ، جبمينن  اسننم كنن   التصا  كلها،  األمسا  ب  اجلمعي 
 شي . فيشهدك  صورها، هي اليت األكوان

 قالمنن  بتعيناتننه الظنناهر بذاتننه القننالم للننرب مظهريتهننا حينن  مننن فهنني األعيننان، بصننور الننرب نهننور هننو الربوبينن : سننر *
 بوجوده. موجود  به

 لسننو ا ابسننم مسنني بتعيناهتننا فلظهننوره كلهننا،  املمكنننا  بصننور الظنناهر احلننق وجود إال ولي  الثاين، الظ  هو العامل: *
 أحكننام الواحنند الوجننود يف التعينننا  وهننذه وروحننه، العننامل هوينن  واحلننق احلننق، صننور  فالعننامل احلننق.. ع  فالوجود وإال...والغ 
 الباطن. المسه جمل  هو الذي الظاهر اسم

 مننن كل  معنننىن انظننر) شنننهود عننن ُتننند  حننال فاملعرفننن  ،وأفعالنننه وأمسننا ه وصنننفاته ذاتننه تعننناىل هللا أشننهدهُ  منننن العننار : *
  (.بعد فيما شهود

  (.واحد  وحد  يف واملخلو  اخلالق توحيد :أي) التوحيد أمسا  من اسم اجلم : ع  *
 مننا  مننن شننرب بننه ُتقننق مننن الننذي احلنني االسننم ابطننن هننو أو: ،الوجننود هننذا مننن الذاتينن  احلقيق  مظهر احليا : ع  *

 لكونننه اإِلنسننان هننذا حبيننا  ُييننا العننامل يف حنني وكنن  احلننق،  حبيننا حي ننا لكونننه  أبنندا   مننو  ال منننه شننرب مننن الننذي احليننا  عنن 
 احلق. حيا ُ  حياتُه

 ،ابلنعننو  والنعننو  ،ابألمسننا  واألمسننا  ،ابألنننوار واألنننوار ،ابألخننا  واألخا  ،ابألوصا  األوصا  مزج الري: *
 (.الشعراين طبقا  من الشاذيل احلسن أليب التعري  هذا) ابألفعال واألفعال

 كان.  كي   التجلي وق  أو التجلي، من القلب عل  يعود ما العيد: *

 -مثلنننا -احملجننوب  حالنن  هنني :أي) حبالننا. اخللقينن  الرسننوم وبقننا  احلننق، عننن ابخللننق االحتجنناب هننو األول: الفننر  *
 (.احلق غ  هم اخللق أن يظنون الذين

 احتجنننناب غنننن  مننننن الوحنننند ، يف والكثننننر  الكثننننر ، ىف الوحنننند  ورؤينننن  ابحلننننق، اخللننننق قيننننام شننننهود هننننو الثنننناين: الفننننر  *
 األخر . عن إبحدامها صاحبه
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 (.سواه تكون أن واحذر هللا، أا تقول أن إي  عجيب : ابن يقول كما  هو)أي:  

  فر . الفرقان: *
 مج . القرآن: *

 اجلم . يف والفر  اجلم ، صهو ومثله: الثاين، الفر  هو اجلم : فر  *

 ،املثننال عننامل هننو مننا عرفنننا ولكننن غمننو  كلهننا  كلمننا ) املثننال. عننامل يف املكافهنن  يننقبطر  احلننق خطنناب الفهوانينن : *
 (الفهوانينن ) معننىن ويكننون ،هللا أنننه يشننعر وعننندما ابملخلوقي ، شعوره عن غالبا   اجملذوب يكون عندما اجلذب  عامل الواق  يف إنه
  (.ذب اجل أثنا  هللا، هو ابعتباره نفسه من اجملذوب يسمعه الذي الكام هو

 حقنننالق علننن  املطلننن  األوىل، الربزخيننن  جبمعيننن  املتهقنننق هنننو احلنننال: وصننناحب الوقننن ، وصننناحب الزمنننان، صننناحب *
 وأفعالنننه، وصنننفاته ألحوالنننه ننننر  فهنننو الننندالم، (اآلن) إىل ومسنننتقبل ، ماضننني  وتصنننرفا  الزمنننان حكنننم عنننن اخلنننارج األشنننيا ،
 يف واحلقننننالقُ  والطبننننال ، ابحلقننننالق املتهقننننق ألنننننه والبسنننن   قننننبضابل املكننننان ويف والنشننننر، ابلطنننني الزمننننان يف يتصننننر  فلننننذل 
 يف يتصنننر  فكمنننا عنننوار ، كلهنننا  واملقنننادير والكثنننر  الوحننند  إذ سنننوا ، والصنننغ  والعظنننيم والقصننن ، والطويننن  والكثننن ، القليننن 
 املتصننننر  قابحلنننن املتهقننننق فنننن ن الصننننري ، والكشنننن  الشننننهود يف فيهننننا هفتصننننر  وافهننننم فصننننّد ، العقنننن  يف كننننذل   فيهننننا، الننننوهم

  والتبدي . ابلتغي  العوار  عل  ويتسل  والعق ، والوهم احل  أطوار طورورا  يف يفع  ما يفع  ابحلقالق،
  (.وذوقها ابأللوهي  التهقق :أي) الذايت: ابلتجلي احلق يف الفنا  هو الصعق: *

 لننوح كمننا  (صنناد) بننن عنننه ويعننرب دينن ،والواح األحدينن  ابحلقيقنن  لتهققننه وسننلم، عليننه هللا صننل  حممنند هو احلق: صور  *
 الرمحن. عرش عليه كان  ِبك  جب  فقال: ( ) معىن عن ست  ح  عنه، هللا رضي عبا  ابن إليه

 العبد. عل  الرب صفا  نهور هو الردا : *

 وصفاته. اخللق هو الرسم: *

 كننونر ال هنني أو ملخلوقينن ،اب الشننعور إىل الركننون هنني :أي) طباعهننا. ومقتضنن  النننف  حظننو  منن  الوقننو  الرعوننن : *
 (.األول الفر  إىل

 حمتظيننا   كونننه  بصننه  لننه يشننهد الننذي وهننو (األلوهينن  مشنناهد  :أي) املشنناهد  آاثر مننن القلننب ُيضننر مننا الشنناهد: *
 وشهود. جت  أو حال، أو وجد، أو فكان، له يكن مل لدين بعلم إما شهوده، مشاهد  من

 هنننو الشنننعب، صننندع ويقابلنننه األحديننن ، حضنننر  إىل الواحديننن   حضنننر  عنننن ابلرتقننني الفنننر  مجننن  هنننو الصننندع: شنننعب *
  الواحدي . إىل األحدي  عن النزول

  (.هللا هو شي  ك   أن رؤي  يع  املخلوقا ، يف هللا رؤي  :أي) ابخللق احلق رؤي  الشهود: *
  الذا . يف الكثر  رؤي  اجملم : يف املفص  شهود *
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 الكثر . يف األحدي  رؤي  املفص : يف اجملم  شهود *

  ابلكون. تشهد ف هنا األكوان، حقالق هي احلق: شواهد *
 وأزهارهنننننا وأوراقهنننننا وأغصننننناهنا كالشنننننجر   األحديننننن ، النننننذا  يف واحلقنننننالق واألعينننننان النفنننننو  اعتبنننننار الذاتيننننن : ونتالشننننن *

  النوا . يف وأمثارها
 احلنننق عنننن ابخللنننق وال اخللنننق، عنننن ابحلنننق ُيتجنننب فنننا األكنننوان، هننني النننيت أمسالنننه صنننور يف احلنننق شنننهود التهقينننق: *

 (.البقا  مقام هو :أي)

 زاد فنن ذا الربقنني، جلننيتال مننن لبثنن  أدىن عننن املتوالينن ، البننوار  أثنننا  يف ابحلننق احلننق شننهود درجننا  أول هننو الننذو : *
 .ري   مسي النهاي  بلغ ف ذا شراب ، مسي الشهود، مقام أوس  وبلغ

 يننننر  بننن  اآلخنننر، عننننن أبحننندمها ُيتجنننب وال احلننننق، يف واخللنننق اخللنننق، يف احلننننق ينننر  النننذي هننننو والعننن : العقننن  ذو *
 يف يننزاحم وال األحنند، الواحنند الوجننه شننهود عننن ابلكثننر  ُيتجننب فننا وجننه، مننن وخلقننا   وجننه، مننن احق نن بعينننه الواحنند الوجننود
 لقي .اخل الكثر  شهود عن احلق وجه أبحدي  ُيتجب وال فيها، يتجل  اليت الذا  أحدي  املظاهر كثر   شهود

 ننناهر) عليننه يطلننق وقنند اإِلضننايف، ابلوجننود املسننم  وهننو وصننفاهتا، أعياهنننا بصننور احلننق جتلنني هو املمكنا : ناهر *
 (.الوجود

  الواحدي . ابحلضر  هققتامل الكام  اإِلنسان هو اإلله: ن  *

 .إليه يلتجأ حينما القطب هو لغو :ا *

  .اتع ال ابعتبار (إللي ا) الذا  هو الوي : غيب *
 وإشننارا  عبننارا  ثاثنن : فنناألمور اإِلشننار ، مننن أد  والرمننز العبننار ، مننن وأد  أر  اإِلشننار  والرمننز: واإِلشار  العبار  *

 احملبوب. إبقبال القلوب يفرح :أي يفرح، مزر وال تلوح، واإِلشار  توض ، فالعبار  قبلها، مما أد  واحد  وك  ورموز،

 القنننوم أقنننوال لكنننن (،118)   (المنننم إيقنننا ) كتابنننه  يف والرمنننز واإِلشنننار  العبنننار  عجيبننن  ابنننن يعنننر  هكنننذا أقنننول: -
 ذل . خا  املعىن جتع  واستعماالهتم

 شننيتا ، معانيهننا حقيقنن  مننن اآلخننرون يفهننم وال بينننهم، فيمننا هبننا فيتفننامهون املتصننوف  يستعملها اليت اجلمل  هي فالعبار :
 تفصننننيلها مننننن فالنننند  وال املعنننناين، متقاربنننن  الثاثنننن  وهننننذه ،لغننننزا   أو رمننننزا   أو إشننننار  كننننونت والعبننننار  ،جلهلهننننم يتومهوهنننننا معننننان إال
  .(1)هنا

 ورؤاها. اجلذب  املثال: عامل *

                            
 كتبهم.  من وغ ه (،119، 118) : عجيب ، البن المم( )إيقا   :مث كتبهم،  إىل الرجوع مكنه التفصي  يريد من (1)
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 ابهلل السننال ، ىف الكننالن هلل :أي) ابهلل هلل (ومسعننه وخماطبتننه مشنناهدته :أي) السننال  معاملنن  هننو : املكافهنن طريق *
 حننننن  نفسنننننه هنننننو النننننذي ابهلل فينننننه البننننناطن هللا منننننن يسنننننم  :أي ابهلل، هللا منننننن يسنننننم  منننننثا : فهنننننو السنننننال . استشنننننعره النننننذي

 الشنننعور إىل وصنننل  النننيت بنفسنننه فينننه، البننناطن هللا هننني النننيت نفسنننه منننن :أي بنفسنننه، نفسنننه منننن يسنننم  أو ،األلوهيننن  استشنننعار
 (.معانيها وذو  وذوقها ابأللوهي 

 الصننادر الفلسننفي املعجننم مننن ألفلننوط ، هننو التعرينن  هننذا) اجلننذب حننال يف ابلواحنند تتهنند ح  النف  احلضور: *
 الذا . يف الفنا  هو احلضور نقول: الصوفي ، ابلعبار  اجلمل  هذه نصيغ أن أردا وإذا (،العربي  اللغ  جمم  عن

 والتوكيد. للتذك  الن  هذا نورد الثاين، الفص  إىل االنتقال قب  -

 :(للصوفي  التهم  يدشد صويف) نصر حس  سيد الدكتور يقول -

 يف تننننندف  أبمننننواج يزخننننر ِبهنننني  أشننننبه األدب هننننذا اإِلسننننامي .. اللغننننا  مجينننن  ىف الننننوارد الضننننخم الصننننويف ..واألدب
 علننن  التصنننو  أقطننناب كنننان  لقننند مننننه.. انطلقننن  النننذي املنشنننأ إىل دومنننا   تعنننود لكنهنننا متباينننن  صنننورا   وتتخنننذ خمتلفننن ، جهنننا 

 ..(1)تعاب هم تباين  وإن العصور عرب قالوه ما لباب يف اتفا 

 إىل تشننن  هنننالك  معننننا، َتنننر لنننن والنننيت سنننتمر والنننيت منننر  النننيت املختلفننن  الصنننوفي  العبنننارا  كننن   أن النننن  هنننذا يفهمننننا -
 (.الوجود وحد  إنه عرفناه، وقد) واحد، معىن

 مؤكدا : نصر حس  سيد يقول

 (،الوجنننود وحننند ) :مهنننا أساسنننيت  عقيننندت  لحنننو  تننندور الصنننوفي  التعننناليم أن علننن  التشنننديد هنننو نسنننتطيعه امننن ..وكننن 
 بذاتننننه، هللا يتصننننور الكامنننن  فباإِلنسننننان اإِللينننن ، والصننننفا  احلسننننىن لألمسننننا  جتليننننا  األشننننيا  مجينننن  إن (.الكامنننن  نسنننناناإل)و

  .(2)الوجود حيز -إىل هبا جا  اليت األشيا  مجي  ويتأم 

 الفننر  مقننام إىل وصنن  الننذي هننو عننندهم الكامنن  اإِلنسننان أن سننبق ممننا عرفنننا وقنند الكامنن ، لِ نسننان تعريفننه إىل لننتبه
 لِ نسنننان األعلننن  املثننن  هنننو وسنننلم علينننه هللا صنننل  حممننندا   علنننونَ جيو  اآلخنننرين، ثقننن  كسنننب  علننن  املقننندر  يضنننيفون وقننند الثننناين،

 هبا. يعنونه وهم (الكام  اإِلنسان) العبار  هذه يطلقون ما كث ا    ولذل ، الكام ،

 علنن  الفنينن  ابملقنندر  بينننهم فيمننا يتفنناوتون ومتكلميهننا وشننعرا ها الصننوفي  كتّنناب  أن فننأذكر أعننود الفصنن  هننذا ختننام يف
 :مقنننندمتهم يف وأييت ،الوجننننود وحنننند  معننننىن ثنايهننننا يف دالمننننا   تطننننوي الننننيت وألغازهننننا ورموزهننننا إبشنننناراهتا  الصننننوفي العبننننار  سننننب 
 وآخرون. ..البغدادي السهروردي الدين وشهاب الرفاعي، وأمحد اجلياين، القادر وعبد ،اجلنيد

 شننعري  عبننارا  مننن فيهننا يننورد مننا كثننر   منن  تواليفننه كثننر   لننوال منننهم، عننريب بننن النندين حمينني يكننون أن املمكننن مننن وكننان
 ابللغنن  التمننر  علنن  واملسنناعد  التبينن  يف وللننزيد  ،غلطننه كثننر  لغطه كثر  من ألن بوضوحه  خيونه منها قسما   جعل  ونثري ،

                            
 (.22) : واليوم،  األم ب  الصوفي  (1)
 (.42) : واليوم،األم   ب  الصوفي  (2)
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 اجلنيد: عبارا  من مثا   ردأُو  الصوفي ،

 :هللا رمحهُ  تيمي  ابن قول (تيمي  ابن اإِلمام لتفس  اجلام  التفس  دقالق) كتاب  يف جا 

 أيمننر مننا بنن  الفننر  مشنناهد  مننن لننم بنند ال العامنن ، املشننيت  مشنناهد  منن  أهنننم وهننو الثنناين، الفننر  اجلنينند لننم ...وب )
 احلنندو  إفننراد هننو التوحينند: يف قننال كمننا  اجلنينند، لننم ذلنن  وبنن  يبغضننه، ومننا ُيبننهُ  مننا بنن  الفننر  وهننو عنننه، ينهنن  وما به هللا
 إخل. ..(1)(القدم عن

 االنزال . هذا مث  فانزلق وعباراهتا، الصوفي  اللغ  دراس  نفسه يكل  مل تيمي ، ابن هللا رحم أقول:

 ينهنن  ومننا بننه، هللا أيمننر مننا) :العبنناراتن أمننا ،ولاملنندل واضه  اآلن هي (العام  املشيت  مشاهد ) اجلنيد عبار  أن وأنن
 تش ان؟ ماذا ف ىل الصوفي ، ابللغ  بعد يتمر  مل الذي القارئ عن فيهما اإلشار  تغيب فقد (عنه

 يف جننا  الننذي واإِلحسننان واإِلمننان ابإِلسننام يقولننون أهنننم فصننول مننن أييت فيمننا وسننيمر سننابق ، صفها  يف معنا مر
 وحننند  معرفننن  وابلتنننايل وتنننذوقها، األلوهيننن  استشنننعار أو النننذا ، يف الفننننا  أننننه (اإِلحسنننان) يفسنننرون موأهنننن الشنننري ، احلننندي 
 وُتققا . وذوقا   استشعارا   الوجود

 ،ابلسنننر البننوح هننو الكننر  القننرآن يف الننوارد  (الفننواح  أو الفاحشننن ،) كلمنن   معننىن جيعلننون أهنننم -وسننيمر -معنننا ومننر
َنا تَنَقوَّلَ  َوَلوْ )) كرم :ال لآلي  تفس هم أيضا   ولنتذكر  وغ ها. ،[44احلاق :] ((األَقَاِوي ِ  بَنْعضَ  َعَلينْ

 اِبْلَعنننننْدلِ  أَيُْمنننننرُ  اّللََّ  ِإنَّ )) الكرمننننن : اآليننننن  إىل تشننننن  النننننيت (بنننننه هللا أيمنننننر منننننا) اجلنيننننند قنننننول يف اإِلشنننننار  تتوضننننن  هننننننا منننننن
َهنننن )) الكرمنننن : اآلينننن  إىل تشنننن  الننننيت (عنننننه ينهنننن  منننناو ) قولننننه: يف اإِلشننننار  وكننننذل  ،[90النهنننن :] ((...َواإِلْحَسننننانِ   َعنننننِ  َويَنننْ

 .[90النه :] ((...َواْلُمنَكرِ  اْلَفْهَشا ِ 

 وحنننند  معرفنننن  عننننندهم هننننو والننننذي ،بننننه هللا أْيمننننر الننننذي (اإِلحسننننان) إىل تشنننن  (بننننه هللا أمننننر مننننا) اجلنينننند: عبننننار  إن أي
 ابلسر. البوح عندهم هي واليت عنها، سبهانه هللا ينه  اليت (الفهشا ) إىل تش  (عنه ينه  وما) وعبارته: الوجود 

 عبننننار  معننننىن نفنننن  لننننا (عنننننه ينهنننن  ومننننا بننننه هللا أيمننننر مننننا بنننن  الفننننر  مشنننناهد  مننننن لننننم بنننند ال) العبننننار : تكننننون وبننننذل 
 مننا إىل ظننرين فبظنناهره) اجلننياين عبننار  معننىن ونفنن  (مشننهودا   جنان  يف واجلم  موجودا ، لسان  يف الفر  اجع ) الشاذيل:

 أن إي ) عجيبنن : ابننن عبننار  معننىن ونفنن  (،أخننر  اتر    مجاله وإىل اتر  جاله إىل وج ، عز ربه إىل ينظر وبقلبه السو ، يف
 .(.سواه تكون أن واحذر ،أاه تقول

 املعىن. نف  إىل تش  (يبغضه وما ُيبه ما ب  الفر ) العبار : وكذل 

 (.موجودا   لسان  يف الفر  اجع ) معىن نف  فتهم  (القدم عن احلدو  إفراد) عبار : أما

                            
 (.1/426) اجلليد: السيد حممد د. وُتقيق مج  تيمي ، ابن اإلمام لتفس  اجلام  التفس  دقالق (1)
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 يقول: ،(1)السرهندي الفاروقي أمحد عبارا  من آخر ومث  -

 وهننننذا وتقنننند ، تعنننناىل ابلننننذا  ابلعننننامل حمنننني  احلننننق أن ورأوا الذاتينننن ، ابإِلحاطنننن  السننننكر، مننننن طالفنننن ، قالنننن  مننننثا ،...
 هننن. ا...(2)احلقيقنن  يف الصننواب إىل أقننرب العلمننا  وآرا  علمينن ،  إبحاطنن قنناللون فنن هنم احلننق، أهنن  علمننا  آلرا  خمننال  احلكم

 مننننن الصننننواب إىل أقننننرب هننننم (،سننننبهانه بعلمننننه :أي) علمينننن  إحاطنننن  ابلعننننامل حمنننني  سننننبهانه هللا إن :القننننالل  إن يقننننول: إنننننه
 بينمننا بننه، وحمننا  حمنني  الثنينينن :ا يقتضنني الذاتينن  ابإلحاطنن  القول أن إىل انتبه القار   ولع  ،بذاته ابلعامل حمي  أبنه القالل 

 منن  يتننناىف ال بعلمننه ابلعننامل حمنني  سننبهانه هللا أبن القننول إن :َأي االثنينينن ، وال الوحنند  ال يقتفنني ال العلمينن  ابإلحاطنن  القننول
 إىل بننهولننت) الصننواب. إىل أقننرب القننول هننذا كننان  ولننذل  واملخلننو ، اخلننالق بنن  التفريننق م  يتناىف ال أنه كما  الوجود، وحد 
 إن أوضننن : وبعبنننار  (.القنننول ذلننن  منننن إلينننه أقنننرب هنننو وإمننننا بعيننننه، الصنننواب لننني  أننننه تعننن  النننيت (الصنننواب إىل أقنننرب) عبنننار 
 اإلحاطنن ) مقولننه كاننن   ولننذل  (العلمينن  حاطنن اإل) مقولنن  مننن أكثننر االثنينينن  معننىن ُتمنن  أن مكننن (الذاتينن  حاطنن اإل) مقولنن 

 الوجود. وحد  هو الذي الصواب إىل أقرب (العلمي 

                            
 الند. يف (1625/هن1034) سن  ما  اجملددي ، الطريق  مؤس  وهو الثاين(، األل  )جمدد بن هيلقبون األحد، عبد بن أمحد (1)
 (.10) : املكتواب ، من املنتخبا  (2)
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 الثالث الفصل
 الصوفية كل  عقيدة الوجود وحدة

وى عنق (ال)بـ تقطع مل كنت  إن  بواصل لستَ  (هللا إال) قصر يف   السِّ
 .السرهندي الفاروقي أمحد عن
 اصنني  ممتلكننا   القننار   ليصننب  وَتثلهمننا، وهضننمهما السننابق ، الفصل  استيعاب جيب الفص  هذا بقرا   البد  قب 

 يومهونه. كما  أو يتوهم، أن له ُيلو كما  ال وواضعوها، أصهاهبا يفهمها كما  يفهمها الصوفي ، بار الع

 النصنننو  ومتنننا  مضننن ، ومنننا ،الوجنننود بوحننند  يؤمننننون (،املبتننندل  إال) آخنننرهم، إىل أولنننم منننن كلهنننم،  الصنننوفي  إن
 وبراه . أدل  هي التالي 

 التعر : يف الكاابذي بكر أبو يقول

 املعرو . وهو العار  هو قال: زدا. له: قي  علمه. قيام عند جهل  ُوجودُ  املعرف  يد:اجلن قال

 حينننن  منننن عرفتننننه وإمننننا أنننن ، حينننن  منننن بننننه جاهننن  أنننن  معننننناه:) فيقنننول: الكننننام هنننذا الكننناابذي بكننننر أبنننو يفسنننر
 .(1)(هو

 (.هللا هو الذي)  املعرو  نف  هو (خملو  وهو) فالعاو  َتاما ، واض  (،املعرو  هو العار ) قوله: -

 يرينند فهننو (،الفننر ) إىل بننه يرمننز (أننن ) املخاطننب فضننم  (،أننن .. حينن  مننن به جاه  أن ) الكاابذي: وقول -
 (.هو) أن  حي  من عرفته وإمنا ،(هو) ولس  (أن ) أن  تعتقد حي  من (ابحلق :أي) (به جاه  إن ) يقول: أن

 يقول: املعىن، توضي  عل  يساعد قد الفار  البن وبي 

 رِفعيت الفرق فرقة عن رفعها ويف   بيننا املخاطب تء رُِفعت فقد
 (.جهل .. وجود املعرف ) بقوله: اجلنيد أراده الذي املعىن نف  هو هذا -

 :(اجلنيد)أي:  أيضا   وقال

 .(2)يزل مل كما  له هللا فيكون يكن، مل كما  تعاىل هلل يكون أن التوك : حقيق 

 مننا وهننذا (،سننابقا   كننان  كمننا  موجننود غنن  كأنننه  :أي) يكننن مل كمننا  (،خلننق هننو الننذي ملتوكنن ا :أي) يكننون أن قولننه: -
                            

 .(66: ) ،(22: )ابب التصو ، أه  ملذهب التعر  (1)
 (.101) : (،44) ابب: التعر ، (2)
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 (.غ ه موجود وال الوحيد املوجود هو :أي) يزل مل كما  له هللا فيكون (،اخللق عن الفنا ) يسمونه

 الّتسرتي: هللا عبد بن سه  ويقول

 وأا! أا تقول:  صر  اليوم كن   فلما تكون. وال ويكون تكن، ومل كان  !مسك  ي

 ...(1)كان  كما  اليوم ف نه تكن، مل كما  اآلن كن

 قولننه: ِإال كلهننا  مجلتننه مننن يرينند ال الواقنن  يف وهننو ،منننه وضننوحا   أكثننر لكنننه اجلنينند، قننول نفنن  هننو هننذا، سه  قول -
 هذا. عل  يزيد معىن كامه  ابقي يف ولي  ،(كان  كما  اليوم وإنه تكن، ومل كان)

 أييت، مننا وِباحقنن  نصننو ، مننن سننبق مننا إىل ابلرجننوع لكننن ،القننرا  بعننض عننن يغيننب قنند وضننوح األقننوال هننذه يف -
 .«هللا هو الكون»و ،«هللا إال موجود ال» إنه َتاما ؟ املعىن يتب 

 :(اللم ) يف (2)الطوسي نصر أبو ويقول

 داره ويف نظننا ، وثينناب حسننن  دار حلننار  وكننان احملاسننيب، حننار  دار دخنن  أنننه (3)(الصننويف) محننز  أيب عننن وبلغنن 
 إىل وعمننند احلنننار  فغضنننب قنننال: (،سنننيدي ي لبيننن ) وقنننال: شنننهق ، محنننز  أبنننو فشنننهق مرغيننن ، الشنننا  فصننناح  ُمرغيننن ، شنننا 

 فيننه أننن  الننذي هننذا ُتسننن مل إذا أننن  محننز : أبننو لننه فقننال قننال: أذحبنن . فيننه أننن  الننذي هننذا من تتب مل إن فقال: سك ،
 ابلرماد.. النخال  َتك  ال فِلمَ 

 .(4)واملبتدل  املريدين أحوال يشبه عليّ  إنكار  أن بذل  (محز  أبو) يريد فيقول: الكام هذا عل  الطوسي يعلق

 كب ا .  علوا   هللا تعاىل (!) صوته صوهتا وإن (منه جز  أو) هللا هي الشا  إن أي -

 أبننو فزعننق اجلننام ، سننط  علنن  بغننرا صنناح إذ يننتكلم، يننوم ذا  هو فبينا فقبلوه، طرسو  جام  يف محز  أبو وتكلم
 فنننر  هنننذا) اجلنننام : ابب علننن  ابملننننادا  فرسنننه وبيننن  ،زننننديق ُحلنننويل وقنننالوا: الزندقننن ، إىل فنسنننبوه ،لبيننن  لبيننن  وقنننال: ،محنننز 

 .(5)(الزنديق

 .(7)وسعدي  لبي  فقال: ،الكاب نباح ومس  املو ، وشم طعن  فقال: املؤذن أذان مس  :(6)النوري احلس  وأبو

 هللا. تعاىل (!؟) ذل  يف ِبا (نر  ال وما) نر  ما ك   هو هللا أن يع  اوهذ -

                            
 (.4/222) الدين: علوم إحيا  (1)
 هن(.378) سن : ما  التصو ، يف األم الكتاب )اللم (، مؤل  الطوسي نصر أبو (2)
 اجلنيد. أقران من وهو قتله، اتريخ عل  أق  ومل ،الزندق  عل  قُت  (3)
 (.23) : ملسرتشدين(،ا )رسال  يف احملاسيب للهار  ترمجته يف غد  أبو الفتاح عبد أيضا   القص  أورد وقد ،(495 :) اللم ، (4)
 .(169) : إبلي ، تلبي  (5)

 هن(..295) سن : ما  اجلنيد، أقران من بغدادي النوري، حممد بن أمحد (6)
 .(492) : اللم ، (7)
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 (.غ ي الدارين يف فه  أمس ، وأا أر  أا) اجلنيد: جييب وهو الشبلي، قول معنا مر وقد

 خننروجهم عننند زواره لننبعض يقننول عننندما وضننوحا   أكثننر يكننون الشبلي أن عل  الشي ، بعض اإلشار  بعيد قول وهذا
 .(1)وكا يت رعاييت يف أنتم كنتم،  حيثما معكم أا :عنده من

 (.يرعاكم.. وهو كنتم  ما حي  معكم تعاىل هللا إن ذل : بقوله أراد) شارحا : الطوسي يقول

 أيضا : الشبلي ويقول

 .(2)وكتم  أنهر أنه إال واحدا ، شيتا   منصور بن واحلس  أا كن 

 فُقت . احلاج وأنهرها الشبلي كتمها  ليتا هذه احلاج عقيد  هي ما قلي  بعد وسنر  -

 مننن سننرّ   علنن  التمننن  هللا إن للهنناج: تقننول أن وأمرهننا متصننوف  امننرأ  الشننبلي أرسنن  لُيقتنن ، احلنناج ُصننلب وعننندما
 .(3)احلديد طعم فأذاق  فأذعته  أسراره

  الصرُي . احلاج أقوال من فسنراه ذل  وم  السر، هذا هو ما اآلن نعر  وحنن -

 :(4)النصراابذي حممد بن إبراهيم لويقو 

 .(5)احلاج فهو موحد   والصديق  النبي  بعد كان  إن

 هنننننني سنننننننراها الننننننيت فعقيدتننننننه املوافقنننننن ، كنننننن   عقيدتننننننه يف احلنننننناج يوافقننننننان والنصننننننراابذي الشننننننبلي أن سننننننبق ممننننننا نفهننننننم -
 ألنفسننهم وجننودهم وجننود أعنندمهم بنن  أنفسننهم، يف نفسننه أوجنندهم أنننه اجلمنن : معننىن :(6)اخلننزاز سننعيد أبننو ويقننول عقينندهتما.

 .(7)له وجودهم عند

 اخلرب. (يبصر.. ويب يسم  فيب ويدا ، وبصرا   مسعا   له كن ) قوله: معناه بقوله: الكام هذا الكاابذي يفسر

 دعمننه يرينند بنن  اخلننراز، كننام  تفس  يريد ال الكاابذي إن احلقيق ، ويف الكاابذي، تفس  من أوض  اخلراز كام  -
 ،فاسنننند معننننىن هننننو احلنننندي  لننننذا الصننننوفي  يعتمننننده الننننذي املعننننىن هننننذا أن العلننننم منننن  ،مشننننوها   أورده الننننذي الشننننري ، حلنننندي اب

  ا.جد   واض  (أنفسهم يف نفسه أوجدهم) وقوله: ،تفصيله وسيأيت

                            
 (.478) : اللم ، (1)
 (.104) : معاصر، مصر، يف  الصوفي شيخ وهو سرور(، الباقي عبد )طه لن )احلاج( كتاب  من (2)
 (.62) : الصويف، الفكر (3)
 هن(.367) عام: فيها وما  مك ، إىل حياته آخر يف وخرج الشبلي، صهب ر،نيسابو  من النصراابذي بكر أبو (4)
 (.172) : إبلي ، تلبي  (5)
 هن(.277) سن : ما  وغ ه، املصري النون ذا صهب بغداد، أه  من التصو ( )لسان اخلزاز عيس  بن أمحد (6)
 (.121) : التعر ، (7)
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 :(1)فار  وقال *

 احلقيقنن ، يف تننوهم   كننونال هننذا، ي فقننال: (،الكننام؟ عننن منعنن  الننذي مننا) :(2)بشننكث  املعننرو  هللا عبنند أاب سننأل 
 .(3)ومر وترك  الكام؟ وجه فما دونه! األقوالُ  عنه تقُصرُ  واحلق له، حقيق  ال عما العبار  تص  وال

 عننننه تقصننر الننذي احلننق إال ولنني  (خلقننا   أو) كننوا    ابعتبنناره لننه حقيقنن  ال تننوهم الكننون أن وضننوح بكنن  يصننرح إنننه -
  دونه. األقوال

 ن :و مله *

 (دوننننننه)و (عنننننه) الكلمتننننن  اسننننتعم  ولكنننننه ،دوننننننه األقننننوال تقصننننر أو: األقنننننوال. عنننننه تقصننننر يقنننننول: أن يكفيننننه كننننان
 ابلتعقيد. للتعمي 

 البسطامي: يزيد أبو ويقول

، هننو فنن ذا العننرش، إىل وصننل ُ  حننىت الاهننو ، وُحُجننبَ  امللكننو ، حبننار وخضنن  اجلننربو ، يف غبنن ُ   فألقينن  خننال 
 .(4)أس  فيما غ ي ال وأا أطلب، فيما أّويل أا، فأا أا، أين فرأي  ش ،فك أطلب ؟ أين سيدي وقل : عليه، نفسي

  :(الوجود وحد  نور :أي) النور هذا له جتل  عندما وقال

  !!(5)(شأين أعظم ما سبهاين)

 احلاج: ويقول

 السماء يف يطلبونك تعالْوا حىت   منك ختلو األرض وأي

 (6)العماء من رونيبص ال وهم   جهراً  ِإليك ينظرون تراهم

 أن . هو يرونه ما ك   أن :أي (،جهرا   إلي  ينظرون) بقوله: يريد -

 ويقول:

 وإميائي وعبارايت منطقي اي   مهمي مدى اي وجودي عنيِ  عنيَ  اي

 (1)وأجزائي وتباعيضي مجليت اي   بصري واي مسعي واي كلي  كلَّ   اي

                            
 له. معاصران أهنما ذيالكااب أقوال من ويفهم ترمجتهما، عل  أق  مل (1)
 له. معاصران أهنما الكاابذي أقوال من ويفهم ترمجتهما، عل  أق  مل (2)
 (.148) : التعر ، (3)
 (.164) : الصوفي ، شطها  (4)
 (.156) : المم، إيقا  (5)
 ديوانه. ويف (،125) : احلاج، أخبار (6)
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 ويقول:

 بالثاق الهوته سنا سرّ    انسوته أظهر من سبحان

 والشارب اآلكل صورة يف   ظاهراً  خلقه يف بدا مث

 (2)ابحلاجب احلاجب كلحظة   خلُقه عاينه لقد حىت

 ويقول:

 أنت قال أنت من فقلتُ    قلب بعني ريب رأيتُ 

 أنت حبيث أين   وليس   أين   منك لألين فليس

 أنت فقلُت: عين سألتُ    جسمي ورسم حموامسي يف

 (3)أنت ودمتَ  عين فنيت   حىت إليك سري أشار

 ويقول:

 (4)عقدوه ما مجيع اعتقدت وأان   عقائداً  اِِلله يف اخلالئقُ  عقد

  ويقول:

 حي كل  وصف عن حيل    حىت يدق سر سر اي

 شيء لكل شيء كل  من    تبّدى ابطناً  وظاهراً 

 عيْ  وفرط شك وعظم   جهل   إليك اعتذاري إن

 (5)إيلْ  إذاً  اعتذاري فما    غريي لست الكل مجلة اي

 .(6)احلقيق  حي  من أن  هو أو هو، أن  لتكون اخلليق  دع خليق ، واحلقيقهّ  فاحلقيق ، ويقول:

 وعبنند السنن ، يف األحلننا  وهجننر العنن ، عليننه تغننّ   إبلنني  حي  إبلي ، مث  موحد السما  أه  يف كان  وما ويقول:
 .(7)التجريد عل  املعبود

                                                                                                                           
 أيضا . الديوان ويف (،115) : احلاج، أخبار (1)
 (.127) : احلاج، وأخبار ديوانال (2)
 النقط (. )طاس  يف موجود وأواللها متتابع ، غ  هنا واألبيا  (،16) : الديوان، (3)
 األص . وهو عريب، البن أيضا   وينسب (،76) : الديوان، (4)
 (.78) : احلاج، أخبار (5)
 الصفا . طاس  (6)
 وااللتبا . األزل طاس  (7)
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 نسخته: هذه كتااب    وكتب -

 الشننريع ، ننناهر عننن  هللا سننرت ولنندي، ي علينن  السننام يشننا . ملننن شنني  كنن   عننن املتجلنني الننرحيم، نالننرمح هللا بسننم
 جليل . معرف  الكفر وحقيق  خفي، كفر  الشريع  ناهر ف ن الكفر، حقيق  ل  وكش 

 هديشنن حننىت يشننا ، عمننن واألرضنن  السننماوا  يف ويسننترت يشننا ، ملننن إبننر  رأ  علنن  يتجلنن  الننذي هلل محنندا   بعد، أما
 هنننذا منننن واملقصنننود حممنننود، إبثباتنننه الشننناهد وال منننردود، نفينننه علننن  الشننناهد فنننا غننن ه، ال أبن ذلننن  ويشنننهد هنننو، ال أبن هنننذا

 .(1)والسام والتوحيد، وإي  منه.  تتي وال ابهلل تغرت ال أن أوصي  أين الكتاب

 ابلكفننننر علنننني يشننننهدون لننننذينوا ابلوالينننن ، يل يشننننهدون وبعضننننهم ابلكفننننر، علننننيّ  يشننننهدون النننننا  بعننننض إن..ويقننننول:
 يشنننهدون نوالنننذي يب، نننننهم حسنننن منننن ابلواليننن  يل يشنننهدون النننذين ألن ابلواليننن .. يل يقنننرون النننذين منننن هللا وإىل إيل أحنننب

 ...(2)أبحد الظن أحسن ممن إيل أحبُّ  لدينه تعصب ومن لدينهم، تعصبا   ابلكفر علي

 مننن ي عبنناد ، يب يفتنننت لننتا نفسنني إيل ُردّ  نوم، وال سن  َتخذه ال من وي األرابب، رب وي اآلل ، إِله ي: ...وقال
 ...(3)والقدم احلد  إال وهويت  أنّييت ب  فر  ال هو، وأا أا هو

 عمنننننا اللهنننننم سنننننبهان  (!) هللا منننننن جنننننز  هنننننو أو (،هللا هنننننو الكنننننون) الوجنننننود وحننننند  عقيننننند  احلننننناج، عقيننننند  هنننننذه -
 يصفون.

 ويسننميه (،امللكننو ) العننارف  بلسننان يسننم  الاهننو ، مننن (أعيننان يف املتشك  :أي) املتع  القسم هذا أن وسنر 
 بكافر. لي  الكفر واق  (.اجلربو ) فهو يتع ، مل الذي الاهو ، من اللطي  القسم أما (،املل ) أمثالنا احملجوبون

  أمثلنن معنننا ومننر  صنندِّيقيته.و  بواليتننه يصننرحون الننذين الطالفنن  كبننار  مننن كثنن ين  عقالنند نعننر  جاحلننا عقينند  ِبعرفتنننا
 منها.

 أو (الكنننربا  أحننند) يقولنننون: وإمننننا عقيننندهتم، يفضنننهوا لنننتا صنننراح ، امسنننه ينننذكروا أال علننن  كتننناهبم  منننن كثننن   درج وقننند
 بنندال   (الكبننار بعننض) عبننار  يسننتعم  الننذي (التعننر ) يف الكنناابذي نننورده: وكمثنن  ،ذلنن  شننابه مننا أو (العننارف  كبار  أحد)

 كتبهم.  ويف ألسنتهم عل  عباراهتا جتري أمثله، له نورد احلاج، غ  إىل االنتقال وقب  ، الصري امسه من

 يقول:

 (4)أكنِ  مل حني يف   يل كنت  كما  يل كن

 (.اجلم ) أو (الفنا ) مقام هللا يسأل إنه

                            
 (.50 :) احلاج، أخبار (1)
 .(26) : احلاج، أخبار (2)
 .(30) : احلاج، أخبار (3)
 .(90) : احلاج، ديوان (4)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 www.alsoufia.com                         مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية                                               

 

81 

 ويقول:

 (1)وأُبديه خُيفيين احلق وأقبل   صفيت من الكلَّ  يُفين الوجد وأقبل
 (.الصفا  فنا ) ومعىن (الوجد) معىن منفه البي  هذا من

 صننفا  فنننا  إىل اإِلشننار  لسننان الصمدي  وصفا  الصمد، صفا  ثبو  عل  احلج  لسان البشري  صفا  ويقول:
 .(2)التوحيد قوام هو الذي األص  معرف  إىل طريقان ومها البشري ،

 .(3)وها  فكا  الفر  وحلول وغبط ، ورط  اجلم  نزول ويقول:

 كننان  وملَ  فكاكهننا؟ والفننر  ورطنن  اجلمنن  كننان  ملَِ  يفسننر أن للقننار   وأتننر  ،اآلن معروفننان (والفننر  اجلمنن ) ا  مصننطله -
 ؟هاكا   والفر  غبط  اجلم 

 .الصوفي  لعقيد  ابلنسب  كفر  والفر  للشريع ، ابلنسب  كفر  اجلم  وللتوضي :

 معرتضة: فقرة *

 مكانننه كننان  ننن  إيننراد املفينند مننن أر  ذلنن  م  دق ، بدون ي،التارخي التسلس  حسب النصو  إبيراد أتدرج أين م 
 األساسي . الصوفي  املصطلها  لبعض توضيها   فيه ألن أورده ،صفها  بعد

 العروسي: مصطف  السيد األستاذ القدوسي، الفيض مظهر اإِلسام، مشايخ شيخ يقول

 مننن إال عليننه يطلنن  أن مكننن ال تعنناىل ابهلل خمننت  (ألفننا  مننن يرادفننه أومننا اجلمنن ، أو الفنننا ، :أي) بكيفيته والعلم...
 تعنناىل: قننال كمننا  ابألصننال ، لألعيننان املفنن  الننذايت والتجلنني الشننري  املشننهد هننذا لننم حصنن  الننذين الكّمنن  عبنناده مننن يشننا 

 معنننىن علمننن َ  لننن  قدمتُنننه منننا علمننن َ  فننن ذا ،[143األعنننرا :] ((...َصنننِعق ا ُموَسننن  َوَخنننرَّ  دَك نننا َجَعلَنننهُ  لِْلَجبَننن ِ  رَبُّنننهُ  جَتَلَّننن  فَنَلمَّنننا))
 مظهننر منن  مظهننر أو آخننر، اسننم منن  اسننم أو وصننورته، مظهننره منن  األمسننا  مننن اسننم كنن   اُتنناد وعلمنن  اشننتهر، الننذي االُتنناد
 علنن  والكواكننب الشننم  مننن احلاصنن  كالنور  تكثرها، م  األنوار واُتادَ  تعددها، بعد األمطار قطرا  اُتادَ  وشهوُد  آخر 
 واضننن  دليننن  واحننند ، هينننوىل علننن  والفسننناد الكنننون عنننامل صنننور وتبننندُّل واحننند، بيننن  يف املتعننندد  السنننرج منننن أو األر ، وجنننه
 منهنننننا اخلسننننني  املراتنننننب، كننننن   يف الظننننناهر اللطيننننن  ابخلبننننن  ننننننن  فمنننننا كثيننننن ،  اجلسنننننم أن مننننن  هنننننذا قلننننننا، منننننا حقيقننننن  علننننن 

  والشري .

 عننندهم األغيننار لفنننا  وذلنن  هللا  أهنن  عننند شننر  وجننوهال كنن   مننن املتغننايرين الشننيت  ب  واحللول االُتاد أن واحلاص ُ 
 أو مركبنننا  وسنننفليها، علويهنننا مجيعهنننا، الكالننننا  مصننندر أننننه ابعتبنننار تعننناىل احلنننق أن املنننراد بننن  القهنننار، الواحننند ننننور بسنننطوع
 مسنننتمد   املوجنننودا مجيننن  وأن النننذايت، ابلوجنننود انفنننراده واعتبنننار جزلينننا ، أم كلينننا   وأعراضنننا ، جنننواهر جمنننردا ، أو بسنننال 

                            
 .(94) : احلاح، ديواد (1)
(2). 
 .(44) : احلاج، أخبار (3)
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 وإمننننننا معنننننه، شننننني  وال هللا ويبقننننن  معنننننه شننننني  وال هللا كنننننان  هنننننو، إال هنننننو ال معنننننىن: علننننن  هنننننو، وهننننني هننننني فهنننننو وجنننننوده، منننننن
 حِلَِكنننم بننندا، كمنننا  األمنننر يرجننن  إلينننه مث خمصوصننن ، أبحكنننام عليهنننا حمكنننوم خمصوصننن ، أزمنننن  يف صوصننن خم لنننه تعيننننا  الكالننننا 

 أسنن  تنن  وال فننافهم يفعنن ، عمننا ُيسننأل ال وتقديره، تعاىل بتدب ه جهلها، من وجهلها علمها َمن َعِلمها ِإلي ، وأسرار   عليَّ ،
 ...(1)والتقليد النق 

 هننذه شننرح  وقنند طبعننا   غ هننا منن  دالمننا   يسننتعملوهنا وهننم كتننبهم،  يف مبثوث  نراها عبارا ، عد  الن  هذا يف ورد -
 النصننو  جيعنن  ممننا الننذهن، يف عباراتننه تنطبنن  حىت مرارا   الن  ذاه قرا   إعاد  جّدا   املفيد من كان  لذل  بوضوح، العبارا 
 املدلول. واضه  الصوفي 

 التالي : العبارا  وأمهها

 انفنننراده - القهنننار الواحننند ننننور سنننطوع - األغينننار فننننا  - املراتنننب كننن   يف الظننناهر - لألعينننان املفننن  النننذايت التجلننني -
 الكالننننا  - معنننه شننني  وال هللا ويبقننن  معنننه شننني  وال هللا كنننان  - هنننو إال هنننو ال - هنننو وهننني هننني فهنننو - النننذايت ابلوجنننود
 بدأ. كما  األمر يرج  إليه - تعينا 

 سطوعها. وإىل إليها تش  أو (الوجود وحد ) تع  كلها  وهي

 معناها؟ ما (!والتقليد النق  أس  ت  وال ..) قوله: إىل خا  بشك  ننتبه أن جيب لكن

 النوري: احلس  أبو وقال -

 ...(2)مكان وال أين ال إذ كان،  حي  اآلن وهو هو، حي  فكان عدم، يف واملخلوقا  أين، وال هللا كان

 أيضا : وقال

 .(3)عنه منفصل  وال به متصل  هي ال عنه، وصادر  به ناهر  وخملوقا  قاهر، ومل  ناهر، عزّ 

 متصنننل  اثنننن  وجنننود تعننن  (منهنننا شنننتقا ومنننا االتصنننال) كلمننن   ألن  االتصنننال ينفننني (بنننه متَّصنننل  هننني ال) قولنننه: يف إننننه
 الوحد . إِلثبا  االنفصال ينفي مث االثنيني ، لتوهم نفيا   االتصال ينفي فهو لذل  ببعضهما،

 الداراين: سليمان أبو وقال -

 .(4)رب  غ  أحدا   الدارين يف تر  ال حىت عمل  يف خملصا   تكون ال إن ...

 :(مفسرا  ) (5)املكي طالب أبو ويقول -

                            
 (.2/20) العروسي: حاشي  (1)
 .(46) : المم، إيقا  (2)
 .(46) : المم، إيقا  (3)
 .(157) : القلوب، علم (4)
 هن(.358) سن : ما  القوم، كبار  من املكي، احلارثي عطي  بن علي بن حممد (5)
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(( أََلْسنننننُ  بِنننننرَبُِّكْم قَننننناُلوا بَنلَننننن )) لقولنننننه: يكنننننون أن  بنننننق كنننننان  كمنننننا  يكنننننون :أي أولنننننه، يف العبننننند إىل رجننننن  أننننننه يعننننن ...
 واملشننيت  النافننذ  القنندر  إبقامنن  املقدسنن ؟ الطنناهر  األرواح إال أجابنن  وهنن  ،يكننون أن قبنن  ذلنن  كننان  إذ ،[172]األعننرا :

ننند توحيننند ُتقينننق غايتنننه وهنننذا كنننان.  وكيننن  كنننان،  وملننناذا ن،كنننا  وأي   كنننان،  كمنننا  العبننند فيكنننون السنننابق ؟  أن وهنننو للواحننند، املوحِّ
 وبصننره مسعننه صننر  قولننه: معننىن علنن  يننزل، مل كمننا  احلننق أوصننا  وتبقنن  أوصننافه وتنمهنني ويتاشنن  يكننن، مل لو كما  يذهب

 .(1)به ويعق  به وأيخذ ويبصربه به يسم  وقلبه ورجله ويده

 أيضا : وقال

 لعلننم هناينن  وال شنني ، كنن   قبنن  إجينناده ومشنناهد  شنني ، بكنن  وتوحيننده شنني ، كنن   ىف هللا توحينند هننو التوحينند ننناهر
 ...(2)التوحيد

 النص . يف واضها   املعىن ينكش  التمعن من بشي  -

 :(ك ) رسال  يف التوحيدي حيان أبو ويقول

 واجنننُد  ولننني  أنننن  وجننندت كمنننا  ولكنننن إليننن ، وافتقنننر بننن  دام منننا يوجننند كمنننا  ال شننني ، كننن   يف املوجنننود أنننن  بننن ...
 مننن وجننده وجنند فألنننه لنن  واجنند وأمننا بنن ، عينننه وجنند فألنننه بنن  واجنند فأمننا مننن   وواجنند بنن  وواجنند   لنن  واجنند   سننوا  

 إحاطتنننن  أن إال املشننننتِم ، وأننننن  احملنننني  فأننننن  ،جهتنننن  ِمننننن وَجنننندَ  مننننا َوَجنننندَ  بننننه مننننا َوَجنننندَ  فألنننننه مننننن  واجنننند وأمننننا أجلنننن ،
 هنني الننيت واإلشننار  ابلعنن ، فَنلَنن َ  ابألثننر  سننوا  مننا وكنن  احلقيقنن ، فَنلَنن َ  ابجملنناز  خللقنن  ما وك  ابملعون ، واشتمال  ابلقدر ،

 ومل ،مننن  هننو بنن  هننو الننذي والوجنند بنن ، هننو مننن  هننو الننذي والوجنند بنن ، ُهننو لنن  ُهننو الننذي والننذاكر مننن ، هنني إلينن 
 جننن مربننه وال لننب ، عليننه يرنّننق ال متفننق،  مؤتلنن واحنند فنناملعىن وإال التكننور، يف إليهننا اخللننق حلاجنن  إال احلننرو  هننذه ختتل 

 ...(3)إن  وال

 :(يه) رسال  أيضا ، ويقول

 وتناجننن  واالرتيننناح، االفنننرتاح بننن  فيهنننا احلنننق أسنننرار وجتلننن  ابألرواح، األعينننان وشنننرف  ابألشنننباح، األكنننوان أشنننرق 
 الغيننب يف والتقنن  األبصننار، خننوالن نننانرينال علنن  وُردَّ  املننزار، قننرب علنن  األفننواه فيننه تتخافنن  ِبننا الدير بُعد عل  النفو 
 واضننمهال احلننال، شننن ن احلننق بلسننان الافظننون ولفنن  الصنند ، بعنن  الاحظننون حَلَنن َ  فعننندها...واإِلذكار اإِلقننرار سننوان 
 وتكثننننروا األلفننن ، عنننن وافرتقنننوا والظنننواهر، البنننواطن رقنننوم ورفعننننوا ابلضنننمالر، وابحنننوا السنننرالر، يف فنننناجوا املننننال، والتنننوا  املقنننال،

 ومنها: ...(4)التم   وبا التج  سواح  ب  وخيموا ابلوحد ،

 احلننق بصننفو مؤتلفنن  واملعنناين اخللننق، بَكننَدر خمتلفنن  األمسننا  ،ابلتعرينن  مأخوذ  واملعاين ابلتوقي ، مطروح  فاألمسا ...
                            

 .(95) : القلوب علم (1)
 (.104) : القلوب، علم (2)
 (.1/224) اإِللي : اإِلشارا  (3)
 (.1/139) اإِللي : اإِلشارا  (4)
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 الصننفا . حبكننم متصننافي  واملعنناين غننا ،ابلل متنافينن  األمسننا  اجلمنن . بلسان مسموع  واملعاين ق ،ر التف بلسان جمموع  األمسا 
 حمنندوده   األمسننا  اخللننق. إيثننار علنن  لتنافيهننا األمسننا  يف االسننتيهاش علنن  مقنندم احلننق، إيثننار علنن  ابملعنناين األننن  أن تعلننم أمننا

 املعنننننىن ذا  االسنننننم تعطننننني أن وإي  فتعطنننننب، االسنننننم بعننننن  املعننننناين تلهننننن  أن فننننن ي  ابإللنننننام. معننننندود  واملعننننناين ابألفهنننننام،
 هنننا هننا ،فتُننوّهم بينهمننا جتمنن  أن وإي  فتننتهم، بينهمننا تفننر  أن وإي  فتكننذب، االسننم رسننم املعننىن تعطنني أن وإي  فتتعننب،

 وركنننوا مسننتهزل ، اآلينن  يف ونظننروا (،معنناجزين آيتننه يف سننعوا) ألهنننم املتهننذلق   أعننام وانتكسنن  املتكلمنن ، أقنندام زلقنن 
 .(1)خاسرين خالب  أعقاهبم عل  افنكصو  متعززين، مفتخرين عقولم إىل

 :(لد) رسال  ويقول:

 واحفظهننا الشننهاد ، عننن وغننب الغيننب واشننهد جنسنن ، ب  يف جنس  من وتربأ نفس ، يف نفس  من وُتّصن...
 والبنننن ، الفرقنننن  إىل تؤدينننن  ف هنننننا الكننننون ومابسنننن  وإي  وأفنننناد  أعنننناد أحننننب وإذا أابد، لنننن  بنننندا إذا الننننذي احلننننق بننننروز عننننند

 .(2)مريد شيطان ك   هبجران وعلي  والتفريد، لتجريداب وعلي 

 :(هن حل) رسال  ويقول:

 (3)إالئي فكرت إذا إلهفال    تعاالئي يف خطرايت تباركت

 مننن واللنن  األلفننا ، هننذه حولننه ُتننا  سرّا   هنا  أن يشعر وغمو  ألفا  جزال  فيه الوحيدي أسلوب أن ناح  -
 وبشنني  حننال. كنن   علنن  مسننتعمل  ولكنها غ ه، يستعملها ما قليا   عبارا  يستعم  وهو السطور، ب  متماث  السر نهور

 (.تعاىل) الثنا  فع  من (تعااللي) وكلم  ،األسرار تتوض  والتكرار القرا   يف التأين من

 القش ي: ويقول

 مننن يشننهد مل ىتحنن احلقيقنن  سننلطان عليننه اسننتوىل ومننن احلننق، بصننفا  بقنني األغيننار، اآلاثرمننن تننوهم عننن فنن  ...فنن ذا
 .(4)ابحلق وبقي اخللق عن ف  إنه يقال: طلا ، وال رمسا   وال أثرا   وال األغيار

 احلننق حمنناه ومننن حقننه، حبننق أثبتننه ،(5)(وأفعالننه لنفسننه مشنناهدته :أي) مشنناهدته عننن سبهانه احلق حماه .ومن.ويقول:
  ..(6)التفرق  أودي  يف وأثبته األغيار شهود إىل رّده به، إثباته عن

 معرتض : فقر  *

 به؟ يعنون فماذا (،يشاهد شاهد،) منه والفع  (املشاهد ) مصطل  كتبهم  ويف هنا ومر معنا مر

                            
 (.1/140) اإللي : اإلشارا  (1)
 (.1/259) اإللي : اإلشارا  (2)
 (.1/388) :اإللي  اإلشارا  (3)
 .(37) : القش ي ، الرسال  (4)
 (.2/76) العروسي: حاشي  هام  يف الرسال  شرح من القوس  ب  اجلمل  (5)
 (.39) : القش ي ، الرسال  (6)
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 اثنننن ، بننن  العربيننن  يف املفاعلننن  ابب ألن التفرقننن   منننن طنننر  إىل تشننن  املشننناهد  أن قنننوم وتنننوهم...) :يالقشننن   يقنننول
 حننننو: االثنننن ، مشنننارك  تقضننني ال مجلُتهنننا املفاعلننن  وابب خللنننق،ا ثبنننور سنننبهانه احلنننق نهنننور يف فننن ن صننناحبه، منننن وهنننم وهنننذا

 ...(1)وأمثاله النع ، وطار  سافر،

 يف تشنناهده بنن  ال، اثننن ، فتكننوا عننن ، خارجننا   سننبهانه هللا تشنناهد أبن تكننون ال املشنناهد  أن القشنن ي يفهمنننا -
 هننننذا حسننننب القننننوم كننننام  يف (ومشننننتقاهتا املشنننناهد ) مصننننطل  نفهننننم أن جيننننب اآلن، منننننذ إذن، هننننو، أننننن  تشنننناهده ذاتنننن ،
 (.األلوهي  معىن ذو  أو ابأللوهي  االستشعار تع  هللا مشاهد ) املعىن.

 :(اإِلمام اإلسام، حج ) الغزايل حامد أبو ويقول

 يننراه ال ومننن التهقيننق، علنن  الكنن  فهننو ولننه، وبننه وإليننه منننه فهننو شنني  كنن   إذ شنني ، كنن   يف رآه احلننق عننر  فمننن...
 أنننننه ال وجهننننه، إال هالنننن  شنننني  كنننن   وأن ابطنننن ، هللا خننننا مننننا شنننني  كنننن   أن عننننر  عرفننننه ومننننن ،عرفننننه فكأنننننه يننننراه مننننا كنننن   يف

 ...(2)ابط  اآلن هو ب  احلال، اثين يف سيبط 

 ((َوْجَهننهُ  ِإالَّ  َهالِنن    َشننْي    ُكنن ُّ )) واآلينن  (،ابطنن  هللا خننا مننا شنني  كنن ) اجلملنن  يفهمون كي   هنا الغزايل لنا يب  -
 مثلهم. والدوران والل  التأوي  حناول وال يفهموهنا، كي   نعر  أن جيب اآلن ومنذ ،[88:القص ]

 لتلنن  امللنن  عننامل يف ننناهر مثننال البي  وأن الربوبي ، حبضر  القلب طوا  هو الشري  الطوا  أن واعلم: ...ويقول
 ...(3)امللكو  عامل وهي ابلبصر، تشاهد ال اليت احلضر 

 امللكو ؟ عامل هو فما امللكو ! عامل هي الربوبي  حضر  نأ هنا الغزايل يب  -

 ثاثنن  لننه الوجننود أن وذلنن  واجلننربو ، وامللكننو  امللنن  الثاثنن : العوامل هي الوجود مراتب) بقوله: عجيب  ابن يشرحه
 بعننننامل م املسنننن وهنننو الغيننننب، وعننننامل األمنننر، عننننامل ويسنننم  التكننننوين، عننننامل يننندخ  مل الننننذي وهننننو أزيل، أصنننلي وجننننود اعتبنننارا :
 ويسننم  كثيفننا ،  أو كننان  لطيفننا   التكننوين عننامل دخنن  مننا كنن   وهننو اجلربو ، حبر من املتدفق النور وهو فرعي، ووجود اجلربو .

 ..(4)امللكو  بعامل املسم  وهو اخللق، وعامل الشهاد ، عامل

 حبننر مننن املتنندفق النننور وهننو) عجيبنن : ابننن وقننول آ ، ننن  يف هننذا وسنر  (،الكون) هبا يع  الربويي  فهضر  إذن -
 الوثنيا . اتريخ يف والعريق  اليواني ، (الفيض) نظري  نف  هو (،اجلربو 

 أيضا : الغزايل ويقول

 ربوبينن .. صننفا  ىلإو  شننيطاني .. صننفا  وإىل سننبعي .. صننفا  وإىل ..هبيمينن  صننفا  إىل مننيا   للقلننب أن ...نعلننم

                            
 (.40) : القش ي ، الرسال  (1)
 (.1/254) الدين: علوم إحيا  (2)
 (.1/242) الدين: علوم إحيا  (3)
 (.109) : المم، إيقا  ي حاش اإللي  الفتوحا  (4)
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 سننننننبي  علنننننن  ابلوجننننننود والتفننننننرد ابلكمننننننال، التوحنننننند الربوبينننننن  ومعننننننىن ؟!بنننننن ابلط الربوبينننننن  ُيننننننب الننننننرابين األمننننننر مننننننن فيننننننه ملننننننا فهننننننو
يف  املشننارك  فنن ن ابلوجننود، ابلتفننرد والكمننال ل نسننان. ابلطبنن  حمبننواب   فصننار اإللينن ، صننفا  مننن الكمننال فصننار االسننتقال 

 حقهننا يف نقصننا   ذلنن  لكننان أخننر  مشنن  معهننا كننان  فلننو وحنندها، موجننود  أهنننا يف الشننم  فكمننال حمالنن   ال نقنن  الوجننود
  الشمسي . معىن بكمال منفرد  تكن مل إذ

 هننو بنن  بذاتننه، لننه قننوام ال قدرتننه آاثر مننن أثننر سننواه مننا فنن ن سننواه، موجننود معننه لنني  إذ تعنناىل هللا هننو ابلوجود واملنفرد
 نقصنننان منننناوإ كمالنننا،  مجلننن  منننن هنننو بننن  الشنننم  يف نقصننناا   لننني  اآلفنننا  أقطنننار يف الشنننم  ننننور إشنننرا  أن وكما...بنننه قننالم

 التفنننرد الربوبيننن  معنننىن فننن ذا   القننندر .. أننننوار إشنننرا  إىل يرجننن  العنننامل يف منننا كننن   وجنننود فكنننذل  أخنننر .. مشننن  بوجنننود الشنننم 
 قولننه: مننن فرعننون بننه صننرح مننا ابطنننه ويف إال إنسننان مننن مننا) الصننوفي : مشننايخ بعننض قننال ولننذل ...الكمال وهننو ابلوجننود،

 .(...(1)قال كما  وهو ،جماال   له جيد لي  ولكنه ،[24عا :الناز ] ((اأَلْعَل  رَبُُّكمُ  َأاَ ))

  هو: فيه ما أهم لكن مشهون، الن  هذا -

 الوحي. طريق عن إال معرفته تتعذر غييب أمر إلثبا  الكام علم أساليب الغزايل استعمال -1

 منننن شنننيتا   خيلنننق مل قدرتنننه،  جلننن هللا أن :يعننن  (سنننواه موجنننود معنننه لننني  إذ تعننناىل هللا هنننو ابلوجنننود املنفنننرد) قولنننه: -2
 لنني  أن يقننرر احلجنن  لكننن غنن ه، آخننر موجننود هللا منن  ولكننان هللا، غنن  الشنني  هذا لكان العدم من شيتا   خلق لو إذ العدم،

 (.الوجود وحد ) هي: وهذه سواه، موجود هللا م 

 اتبيعهم. نع وال ،القرون خ  عن وال ،البشر خ  عن يرد مل معىن «الربوبي » لكلم  إعطاؤه -3

 يفيد: والذي الصوفي  مشايخ بعض إىل يعزوه الذي القول إيراده -4

 (.صرّح) كلم   إىل لننتبه الربوبي . هبذه صرح وقد الباطن، يف رب فرعون إن -أ

 الستشننعار جمنناال   جينند ال لكنننه البنناطن، يف رب هننو إنسننان كنن   نأ :أي إنسننان، كنن   ابطننن يف هنني الربوبينن  هننذه -ب
 فرعون. مث  هبا للتصري  أو الربوبي  هذه

 (.قال كما  وهو) لقوله: القول هذا صه  الغزايل تقرير -5

 أيضا : الغزايل ويقول

 السنننماوا  بعضنننها عنننر  جنننن    فننن   قلبنننه، يف وامللكنننو  امللننن  صنننور  جتلننن  هللا وبننن  بيننننه احلجننناب ارتفننن  ومنننن...
 وأمننا والشننهاد .. امللنن  عننامل عننن عبننار  واألر  وا السننما ألن واألر   السننماوا  مننن سننع  فننأكثر مجلتهننا أمننا واألر ،

 يلنننوح النننذي نعنننم، لنننه. هنايننن  فنننا البصنننالر، إبدرا  املخصوصننن  األبصنننار، مشننناهد  عنننن الغالبننن  األسنننرار وهننني امللكنننو ، عنننامل
 الربوبينن  ضننر احل ألن   (الربوبينن  احلضننر ) تسننم  واحنند  دفعنن  أخننذ إذا وامللكننو   لننامل عامل ومجل  ..متناه   مقدار منه للقلب

                            
 (.3/243) الدين: علوم إحيا  (1)
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 ...(1)أفعاله من وعبيُده ومملكُته وأفعاله؟ تعاىل هللا سو  شي  الوجود يف لي  إذ املوجودا ، بك  حميط 

 حركاتنننننه :أي (هللا أفعنننننال) وقنننننولم: بقولنننننه يعنننننون وأهننننننم أننننننه نصنننننو ، منننننن سننننيأيت وممنننننا سنننننبق ممنننننا نعنننننر  اآلن حنننننن -
 (.يصفون عما سبهانه)

  أشننيا  يننر  أبن وذلنن  املقننرب ، مقننام وهننو احلننق، نننور بواسننط  الكشنن  بطريننق ذلنن  هديشننا أن والثالثنن :: ...ويقننول
 مشننننناهد  وهننننني واحنننندا ، إال الوجنننننود يف يننننر  ال أن والرابعننننن : القهنننننار. الواحنننند عنننننن صننننادر  كثرهتنننننا  علننننن  يراهننننا ولكنننننن كثنننن  ،

يه الصنننديق ،  لنننه انكشننن  إذا واحننندا   فننناعا   إال يشننناهد مل أننننه ِبعنننىن موحننند، والثال :...(التوحيننند يف الفننننا ) الصنننوفي  وتسنننمِّ
 يعقنند أن قلبننه كلَّنن   أنننه ال عليننه، هنني كمننا  احلقيقنن  لننه انكشننف  وقنند واحنندا   إال ابحلقيق  فاعا   ير  وال عليه، هو كما  احلق
 فننا احنند،الو  غنن  شننهوده يف ُيضننر مل أنننه ِبعننىن موحنند والرابنن : واملتكلمنن .. العننوام رتبنن  تلنن  ف ن احلقيق ، لف  مفهوم عل 
 ...(2)التوحيد يف القصو  الغاي  هي وهذه واحد. إنه حي  من ب  كث ،  إنه حي  من الك  ير 

 األجسنننننام وسنننننالر واألر ، السنننننما  يشننننناهد وهنننننو واحننننندا ، إال يشننننناهد ال أن يتصنننننّور كيننننن   قلننننن : فننننن ن: ...ويقنننننول
  يكنننون قننند الشننني  أن وهنننو املكاشنننفا .. علنننوم غايننن  هنننذه أن فننناعلم واحننندا ؟ الكثننن  يكنننون فكيننن   ؟ثننن  ك  وهننني احملسوسننن ،

 إىل التفنن ّ  إن كثنن   اإِلنسننان أن كمننا  وهننذا ،واالعتبننار املشنناهد  مننن آخننر بنننوع واحنندا   ويكننون واعتبننار، مشنناهد    بنننوع كثنن ا  
 واحنند.. إنسننان إنننه نقننول: إذ واحنند ، أخننر  ومشنناهد    آخننر ابعتبننار   وهننو وأحشنناله، وعظامننه وعروقننه وأطرافننه وجسننده روحننه

 إىل وامللتفنن ُ    (اجلمنن ) عنن  يف وكأنننه تفريننق، فيننه لنني  بواحد مستغر    به واالستهتار االستغرا  حال  يف أنه بينهما فر وال
 واحنند   ابعتبننار فهننو خمتلفنن ، كثنن    ومشنناهدا  اعتبننارا  له واملخلو  اخلالق من الوجود يف ما ك   فكذل  (تفرق ) يف الكثر 

 واتر  تنندوم، اتر  احلننق، الواحنند إال فيهننا يظهننر ال الننيت املشنناهد  وهننذه...كث     سننواه أخننر وابعتبننارا  واحنند ، االعتبننارا  مننن
 ...(3)عزيز ادر والدوام األكثر، وهو اخلاط ، كالرب   تطرأ

  بوضوح. معنامها يشرح اللت  (والتفرق  اجلم ) كلمىت:  إىل االنتباه أرجو ن :و مله *

 االسننننننتغرا  غاينننننن  ويف واالسننننننتنار ، اإلشننننننرا  هناينننننن  يف اإِللينننننن  احلضننننننو  ومجننننننال ضننننننعيف ، عقولنننننننا فكننننننذل ... :ويقننننننول
 منننننن فسنننننبهان ،خفالنننننه سنننننبب نهنننننوره فصنننننار واألر ، السنننننماوا  ملكنننننو  منننننن ذر  نهنننننوره عنننننن يشنننننذ مل حنننننىت والشنننننمول،

 ا األشنني فنن ن الظهننور، بسننبب ذلنن  اختفننا  مننن يُتعجننب وال بظهننوره، واألبصننار البصالر عن واختف  نوره، إبشرا  احتجب
 ...(4)إدراكه عسر له، ضدّ  ال إنه حىت وجوده عمّ  وما أبضدادها، ُتستبان

 وفنن  التوحينند يف فنن  إنننه) فيننه: يقننال الننذي ..فهننذا. هللا: إال يننر  ال الذي صف  -ورمزا   إشار    -يذكر أن بعد ويقول
  قي : ذل ول...حنن با فبقينا عنا ففنينا بنا كنا) قال: من بقول اإِلشار  وإليه (،نفسه عن

                            
 (.3/13) الدين: علوم إحيا  (1)
 (.4/212) الدين: علوم إحيا  (2)
 (.4/213) اإِلحيا : (3)
 (.4/276) اإِلحيا : (4)
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 القمرا يعرف ال أكمه   على إال   َأحد   على ختفى فال ظهرتَ  لقد
 (1)ُسرتا قد ابلعرف من يُعرف فكيف   حمتجباً  أظهرتَ  مبا بطنتَ  لكن

 فننرأوا معننراجهم، واسننتكملوا احلقيقنن ، يفنناع إىل اجملنناز حضننيض مننن العننارفون ترقنن  هنا .من.:(احلقالق حقيق ) ويقول:
 يصنننن  أنننننه ال [88القصنننن :] ((َوْجَهننننهُ  ِإالَّ  َهالِنننن    َشننننْي    ُكنننن ُّ )) وأن تعنننناىل، هللا إال الوجننننود يف لنننني  أن العيانينننن  ابملشنننناهد 

  فنن ذن ووجهننه، تعنناىل هللا إال موجننود ال فنن ذن كننذل ..  إال يُتصننور ال وأبنندا ، أزال   هالنن  هو ب  األوقا ، من وق  يف هالكا  
 يف لننني  إذ هلل، احاشننن غننن ه، منننن أكنننرب أننننه (أكنننرب هللا) :قولنننه معنننىن منننن فهمنننواي ومل...وأبننندا   أزال   وجهنننه إال هالننن  شننني  كننن 

 العننروج بعنند العننارفون (إشننار ) ويقننول:...(2)التبعينن  رتبنن  بنن  املعي ، رتب  لغ ه لي  ب  منه، أكرب يكون حىت غ ه معه الوجود
 وصننراح ، وضننوح فيننه الغننزايل أسننلوب أن ناح  - .(3)احلق الواحد إال الوجود يف يروا مل أهنم عل  اتفقوا احلقيق ، مسا  إىل

 يف لنننني  إذ] يقننننول: فمننننثا   ،مومهنننن  مجننننا   يضنننني  فهننننو لننننذل  اإلشنننناري ، العبننننار  تسنننناعده ال التعمينننن ، يرينننند عننننندما أنننننه ونننننر 
 ![املعي ... رتب  لغ ه لي  ب ] مباشر : بعدها يقول مث ،[غ ه... معه الوجود

 يف وعقيدتننه نفسننه منن  متننناقض غنن  الغننزايل الواقنن  يف الثانينن ؟! يف يثبتننه مث األوىل  اجلملنن يف الغنن  وجننود ينفنني فكينن 
 أهلننه، غنن  هننم مننن علنن  التعمينن  الصننوفي  مننن غنن ه مثنن  بننه ُينناول الننذي امللغننز  العبننار  يف أسننلوبه فهننذا ،غنن ه أو الننن  هننذا
 األسلوب. هذا يف جن  وقد

 عبنننار  أن منهمنننا نفهنننم حيننن  (،الشنننهود وحننند ) أحيننناا : (بعضنننهم قنننول أو) قنننولم معنننىن يوضنننهان األخننن ان والنصنننان
 حميطننن  اإلليننن  احلضنننر  أن يُعلنننم أن ينبغننني لكنننن: ...ويقنننول (.الوجنننود وحننند  مشننناهد ) بسننناط  بكننن  تعننن  (الشنننهود وحننند )

 يف النننننوالي  أرابب مجيننننن  أن كمنننننا  اإلليننننن ، احلضنننننر  منننننن فالكننننن  وأفعالنننننه، هللا إال الوجنننننود يف لننننني  إذ الوجنننننود، يف منننننا بكننننن 
 تعننن  هللا أفعنننال)...(4)اإلليننن  احلضنننر  يف داخننن  الوجنننود يف منننا كننن   أن فاعلم...املعسنننكر منننن هنننم -احلنننرا  حنننىت- املعسنننكر

 (.وتعاىل سبهانه حركاته

 مطلعها: اليت اتليته يف ويقول

 حرييت بك الخفىً  أن على وفيك   دهشيت قدسك وجه جتلي بنور
 منها:

 (5)هوييت عني نفس إال أنت وهل   حدةً وو  ذاتً  أنت إال أان وهل
 ومنها:

                            
 (.277، 4/276) اإلحيا : (1)
 .(55) : األنوار، مشكا  (2)
 .(57) : األنوار، مشكا  (3)
 (.32) : الكام، علم عن عوامال إجلام (4)
 (.195) : القد ، معارج (،173) : الغزالي ، النفها  (5)
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 بنييت أتليف عند لنفعي جعلت   وقوة عضو كل  بشكري فكيف
 (1)تبدت مشس نور من يل ألظهرُ    وإهنا يب ُحجبت قد اليت وشكر

 ومنها:

 نقطيت مركز أنت وأيضاً  حميط   يل فأنت منك الست جهايت مألت
 كعبيت  فنفسي ايتأوق فرايض   مصلياً  وجهي وجهت إذا فصرتُ 

 وعمريت وحجي وتعريفي وحنري   وطاعيت ونسكي يل صيامي فصار
 حجيت مناسك من لركين استالمي   وخالله واجب   يفطوا وحويل

 سريريت وصفو وتقديسي لنفسي   وقربيت ومحدي وتسبيحي وذكري
 تلف يت إيلّ  إال يل كان  ملا   ابلتفاتة خاطر مين همَّ  ولو

 (2)ذميت َتربَ  ومل يل بوجه يصح   مل إيلَّ  مين ضالفر  ُأؤدِّ  مل ولو
 جمنناز مننن نننذكر أن نقنندر ومل واالعتمنناد، التوكنن  وعليننه واملرجننو املخننو  فهننو واحنند، ابحلقيقنن  الفاعنن  فنن ن... :ويقننول

 خنن أ ومننا ،(هللا إال إلننه ال) :قننول ُتنن  ينطننوي ذلنن  وك ...التوحينند مقامننا  مننن الثالنن  املقننام حبننر مننن قطننر  إال التوحينند
 العلننم، يف الراسننخ  العلمننا  عننند ولبّننه حقيقتننه أعننز ومننا القلننب،  علنن لفظننه مفهننوم اعتقنناد أسننه  ومننا اللسننان، علنن  مؤنتننه

 ومعننننىن ،تعنننناىل هللا إال فاعنننن  ال أن التوحينننند ومعننننىن والشننننرع؟ التوحينننند بنننن  اجلمنننن  فكينننن  قلنننن : فنننن ن غنننن هم.. عننننند فكينننن 
؟ تعنناىل هللا يكننون فكينن  فنناعا   العبنند كننان  فنن ن للعباد، األفعال إثبا  الشرع  يكننون فكينن  فنناعا   تعنناىل هللا كننان  وإن فنناعا 
؟ العبننند  ونسنننبها العبننناد، إىل ومنننر  املالكننن  إىل منننر  القنننرآن يف األفعنننال تعننناىل هللا نسنننب وتطابقنننه ذلننن  توافنننق وألجننن ...فاعا 
 اّللَُّ )) وجنن : عننز قننال مث ،[11السننجد :] ((اْلَمننْو ِ  َمَل ُ  يَنتَنَوفَّاُكمْ  ُق ْ )) املو : يف تعاىل فقال نفسه! إىل أخر  مر  بعينها
 تعنناىل: قننال مث إلينننا، أضننا  ،[63الواقعنن :] ((َُتْرُثُننونَ  َمننا أَفَنننرَأَيْنُتمْ )) تعنناىل: وقننال ،[42الزمننر:] ((َمْوهِتَننا ِحنن َ  األَنْنُفنن َ  يَنتَنننَوىفَّ 

َنا َأاَّ )) نَننننا*  َشننننق ا اأَلْر َ  َشننننَقْقَنا مُثَّ *  َصننننب ا اْلَمننننا َ  َصننننبَنبنْ  وجنننن : عننننز وقننننال ،[28-25عننننب :] ((..َوِعنَنب ننننا*  َحب ننننا ِفيَهننننا َفأَنْنبَنتنْ
َهنننا َفَأْرَسنننْلَنا))  قَننناتُِلوُهمْ )) تعننناىل: قنننال وكمنننا السنننام، علينننه جربيننن  الننننافخُ  وكنننان [17منننر :] ((َسنننِوي   َبَشنننر ا َلَنننا فَنَتَمثَّننن َ  ُروَحنَنننا إِلَينْ

 وقننال صننرح بنن  القتنن ! عنن  هننو والتعننذيبُ  نفسننه! إىل والتعننذيب إلننيهم القتنن  فأضننا  [14التوبنن :] ((يُكمْ أِبَيْنندِ  اّللَُّ  يُنَعننذِّهْبُمُ 
 ((َرَمننننننن  اّللََّ  َوَلِكننننننننَّ  َرَميْننننننن َ  ِإذْ  َرَميْننننننن َ  َوَمنننننننا)) تعننننننناىل: وقنننننننال ،[17األنفنننننننال:] ((قَننننننننتَنَلُهمْ  اّللََّ  َوَلِكننننننننَّ  تَنْقتُنلُنننننننوُهمْ  فَنلَنننننننمْ )) تعننننننناىل:

 إذ راميننننا ، بننننه الننننرب يكننننون الننننذي ابملعننننىن رمينننن ، ومننننا معننننناه: ولكننننن ننننناهرا ، واإِلثبننننا  النفنننني بنننن   مجنننن وهننننو [17األنفننننال:]
 ملَْ  َمننا اإِلنَسننانَ  َعلَّننمَ *  اِبْلَقلَننمِ  َعلَّننمَ  الَّننِذي)) تعاىل: هللا وقال خمتلفان. معنيان مها إذ  راميا   به العبد يكون الذي ابملعىن رمي ،

                            
 (.199) : القد ، ومعارج (،183) : الغزاليه، النفها  (1)
 (.203، 202) : القد ، معارج (2)
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 ِإنَّ )) وقننال: [4-1الننرمحن:] ((اْلبَنيَننانَ  َعلََّمننهُ )) وقننال: [2الرمحن:] ((اْلُقْرآنَ  َعلَّمَ *  الرَّمْحَنُ )) قال: مث ،[5-4العلق:] ((يَنْعَلمْ 
 اهن....(1)[59-58الواقع :] ((اخْلَاِلُقونَ  حَنْنُ  أَمْ  خَتُْلُقونَهُ  أَأَنْنُتمْ *  َُتُْنونَ  َما أَفَنرَأَيْنُتمْ )) وقال: [19القيام :] ((بَنَيانَهُ  َعَلينَْنا

 (.الدين علوم إحيا ) كتاب  يف وخاص  الغزايل، كتب  يف كث ا    تتكرر الن  هذا أمثال -

 لكنننن واضننن ، النننن  وهنننذا ،(التوحيننند) يسنننميها النننيت الوجنننود بوحننند  الغنننزايل تصنننري  السنننابق  النصنننو  يف رأيننننا ولقننند
. وألفانا   معىن ستوعبهااو  السابق  الغزايل نصو  قرأ ملن ابلنسب   ومجا 

 كنن   يف املاثلنن  (الوجننود وحنند ) فكننر  ملهوننن  يسننتطي  ال فقنند الفكننر، خننايل وهننو مننر ، ألول الننن  هننذا يقننرأ من أما
 الصننوفي  نصننو  وإىل خاصنن ، السننابق ، الغننزايل نصننو  إىل يرجنن  أن فهمننه يرينند ملننن الننازم مننن كننان  لذل   مجله من مجل 

 الكام. ثناي يف الوضوح ك   ه واض (الوجود وحد ) ل   الن  هذا إىل يعود مث عام ،

 مننوهم، سننيا  يف يضننعوهنا وكينن  احلنندي ، ولنصننو  القرآني  للنصو  فهمهم كيفي   ملعرف  كب  ،  فالد  الن  ولذا
  منن  تتفننق وكأهنننا تظهننر وانسننياب برباعنن  أعناقهننا يلننوون وكينن  يرينندوهنا! الننيت املعنناين ُتمنن  وكأهنننا األذوا  ألهنن  تظهننر حبينن 

 !م؟وعقيدهت كشفهم

 واحنند ! وحنند  يف واملخلننو  اخلننالق توحينند بننه يعنن  الذي (التوحيد) عن الكام سيا  يف آي  من أورد ما يقدم إنه
 نظريته! عل  دليا   ليجعلها ي اآل هذه يقدم

  فق : منها ،آي  لثا  توضيها   نقدم اإِلطال ، من وهراب  
َهننا َفَأْرَسننْلَنا)) اآلينن  -1  أرسنن  سننبهانه هللا إن) يقننول: أن الغننزايل يرينند [17مننر :] ((َسننِوي   َبَشننر ا َلَننا ثَّنن َ فَنَتمَ  ُروَحنَننا إِلَينْ

 روح هنننو فامللننن  إذن اثنينن ، آيننن  ختنننربا كمننا  ملننن  هننو النننروح وهنننذا منننه، جنننز  وهنن أذهانننننا، إىل يتبنننادر كمننا  وروحنننه   (روحننه)
 (.تعاب هم حسبهو  هو أو منه! جز  ابلتايل وهو هللا،

 علينننن  قننننرأه إذا معننننناه:» يقننننول: حينننن  بتفسنننن ه يتبعهننننا الننننيت [18القيامنننن :] ((قُنْرآنَننننهُ  فَنننناتَِّب ْ  قَنننننرَْأَاهُ  فَننننِ َذا)) اآلينننن : -2
 جننز  هننو أو هللا، هننو فجربينن  إذن جربينن ، هننو القننار   بينمننا املتكلمنن ، بصننيغ  ((قَنننرَْأَاهُ )) يقننول: سبهانه فاهلل .«جربي ..

 يصفون. عما كب ا    علو ا وتعاىل سبهانه منه!!.

 بننه الننرب يكننون الننذي ابملعننىن رمي ، وما...) بقوله: يفسرها اليت ((َرَم  اّللََّ  َوَلِكنَّ  َرَمْي َ  ِإذْ  َرَمْي َ  َوَما)) :اآلي  -3
 حممنند ي) رمينن  ومننا معننناه:] يقننول: إنننه !جننّدا   واضنن  كننام  وهننو (،راميننا ... بننه العبنند يكننون الننذي ابملعننىن رمينن ، إذ راميننا ،
 (.كب ا    علّوا   هللا تعاىل) هللا، هو حممد إذن ،[رم  هللا ولكن (العبد حممد ي) رمي  إذ (الرب

 يف بيّننّنناه الننذي املعننىن نفنن  هبننا يرينند لرأيننناه -كتبننه  يف غنن ه ويف -الننن  هننذا يف أوردهننا الننيت اآلي  بقينن  إىل ولننونظرا
 الثا . اآلي  هذه

                            
 (.4/221) اإلحيا : (1)
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  تقريره. ُياول الذي املعىن نف  ألدا  يوجههما يث ،حد سجلناه الذي كامه  بعد يلالغزا يورد

 لنننه أجنند مل) اثنيهمننا: عننن ويقننول (.منكننر... إنننه عنندي: ابننن وقننال جهالنن ، سنننده يف...) أولمننا: عننن العراقنني يقننول
 الغنننزايل، لينننقتع دون نوردهنننا وشنننعرا ، لبعضنننهم وأقنننواال   أخنننر ، آي  بعننندها أيضنننا   وينننورد (.لِ طالننن  جتنبنننا   أوردمهنننا ومل) (.أصنننا  
 يف تعنناىل هللا ذكننر وكننذل : ...يقننول معننه. مننر  حيثمننا اآلينن  مننن مننرادهم يفهننم أن القننار   ليسننتطي   غ ه تعليق أي ودون

 [53فصننل :] ((َشننِهيد   َشننْي    ُكنن ِّ   َعلَنن  أَنَّننهُ  ِبرَبِّنن َ  َيْكنن ِ  أََوملَْ )) قننال: مث ،والسننماوا  األر  يف واآلي  األدلنن  مننن القننرآن
 بنننريب ريب عرفننن ) بعضنننهم: قال...نفسنننه علننن  الننندلي  أننننه فبننن  ،[18عمنننران: آل] ((ُهنننوَ  ِإالَّ  إِلَنننهَ  ال أَنَّنننهُ  اّللَُّ  َشنننِهدَ )) وقنننال:
 تعننناىل هللا وصننن  وقننند ((،َشنننِهيد   َشنننْي    ُكننن ِّ   َعلَننن  أَنَّنننهُ  بِرَبِّننن َ  َيْكننن ِ  َأَوملَْ )) تعننناىل: قولنننه معنننىن وهنننو (،ريب عرفننن  ملنننا ريب ولنننوال
 قننال لننذل  (1)(تنننانرا... واحليننا  املننو  ملكنني أن) اخلرب ففي ملك ، إىل واحليا  املو  فّو  مث ،واملمي  احمليي أبنه نفسه
 قالننه بينن  وأصنند ...التمر  وإىل إليننه اإلتيننان أضننا  (،ألتتنن  َتهتننا لننومل خننذها:) التمننر : اولننه للننذي وسننلم عليننه هللا صننل 

 ،ابطنن  سننواه ومننا احلننق فهننو...القيوم احلنني إال ابحلقيقنن  حننق ال فنن ذا  ...(ابط  هللا خننا مننا شنني  كنن   أال) لبينند: قول الشاعر
 .(2)(بقدرته.. قالم سواه ما وك  بذاته قالم ف نه

 أورد وقنند متتابعنن ، الغننزايل أوردهننا الوجننود، وحنند  إىل هبننا شنن وني يسننتعملوهنا اليت -العبارا  بعض أو- عبارا  هذه
 كث  .  مواض  يف لا التكرار م  (،اإِلحيا ) وغ  (اإِلحيا ) من أخر  أماكن يف الكث  غ ها

 اإلشاري : العبار  صور من أخر  صور  وهذه

 ِحَكمه: يف هللا عطا  ابن يقول

 .(3)املن  علي  أعظم فقد ،لقهره االستسام الباطن يف ورزق  ألمره، ممتثا   الظاهر يف جعل  مىت

 رأيننناه: الننذي الشنناذيل، احلسننن أيب قننول معننىن نفنن  ُتمنن  هننناأ علنن  (القطننب) املنننويف الفننيض أبننو حممننود أوردهننا وقنند
  (.الثاين الفر ) مقام إىل إشار  وهي (موجودا ... بلسان  الفر  ليكن)

 ُتققنن  فنن ن متخلقننا ، عبوديتنن  وأبوصننا  ،متعلقننا   ربننوبييت أبوصننا  كننن) حكمننه: يف أيضننا   هللا عطننا  ابننن ويقننول
 (.الثاين الفر ) أي: سابقتها، معىن نف  ُتم  املنويف يقرر كما  وهي ،(4)(أبوصافه  يدأ أبوصاف 

 :(الكرام األوليا  قطب) اجلياين القادر عبد ويقول

 عنننن وتقننند  شننني  كننن   يف وُوجننند األينيننن ، عنننن وتعنننزز األينننن وأيّنننن الكيفيننن ، عنننن وتننننزه الكيننن  كيّننن   النننذي هلل احلمننند
 ...(5)العندي  عن وتعاىل شي  ك   عند وحضر الظرفي ،

                            
 .مكذوب احلدي  (1)
 (.4/222) اإلحيا : (2)
 (.78) : األوليا ، مجهر  (3)
 (.80) : األوليا ، مجهر  (4)
 (.41) : ني ،ابالر  الفيوضا  (5)
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 ويقول:

 فعنن  ومننا صننم  ومننا نطننق ومننا قعنند وال قننام ومننا شننرب ومننا شننيتا   اإِلنسننان أكنن  مننا !األعظننم غننو  ي يل: قال مث...
 اإِلنسنننان جسنننم األعظنننم، غنننو  ي يل: قنننال مث ومتهركنننه. سننناكنه فينننه، وأا إال شننني  عنننن غننناب ومنننا لشننني  توجنننه ومنننا فعنننا  

 .(1)غ ه أا وال أا إال هو ال بنف  نف  له طهر  ذل  وك  ولسانه ورجله ويده وبصره ومسعه وروحه وقلبه ونفسه

 يبنننق مل إذا وأسنننراركم، قلنننوبكم أيننندي يف التكنننوين جَيَْعننن ُ  فهينتنننذ القننندر ، رأينننتم العمننن ، عنننندكم ُتقنننق فننن ذا... :ويقنننول
 وسننقا  ضننله،ف طعننام وأطعمنن  سننره، خننزالن علنن  وأطلعنن  التكننوين علنن  قننّدر  قلبنن ، حينن  مننن حجنناب هللا وبنن  بيننن 

 حنننىت عنهمنننا، ختنننرج وال هبمنننا أعمننن  والسنننن  ابلكتننناب العلنننم مثنننر  هنننذا وكننن  مننننه، القنننرب مالننند  علننن  وأقعننند  األنننن ، شنننراب
 العلننم، كتنناب  إىل نقلنن  كتابننه،  يف ابحلننذ  احلكننم معلننم لنن  شننهد إذا إليننه، فيأخننذ  وجنن . عننز هللا العلننم، صنناحب أيتينن 

 أنتمننننا هنننا لمننننا: ويقنننول امللننن ، إىل وينننندخلهما أبينننديهما، آخنننذ صننننهبتهما يف يبوالنننن ومعنننننا ، قلبننن  أقنننيم فيننننه ُتققننن  فننن ذا
 .([العلم صاحب أيتي  حىت) والسن  ابلكتاب العم  حدود إىل االنتباه أرجو] هنا .(2)ربكما

 (ال) وال (نعننم) :يقنن  فلننم سننك  وإن حننال، فهننو (نعننم) :قننال وإن حننرام، فهو (ال) القلب ل  قال إذا: ...ويقول
 يعبنننأ ال والصنننا  والصنننوم الطاعنننا ، منننن عننننده كنننم  تننندري القناعننن ، فهنننو نفسننن  وصنننرب  املألوفنننا  عننندم  إن شنننبه ، فهنننو
 .(3)واألغيار األقدار من صا  قلب من  مراده إمنا هبا،

 القننرب، أبننواب قلننويهم إىل يفننت  العجيننب، الكننام مننن منننه مُسنن  ملننا مننرا ، سننب  البسننطامي يزيد أبو بقي: ...ويقول
 وأسننرارهم القنندر، منن  وقلننوهبم اإِلننن ، صننور  وصننورهتم البشننري   اآلدمينن  ولقننب اخلمنن  الصننلوا  سو  اخللق م  عهمجيم ال

 .(4)املل  م 

 قلننوهبم، إىل (وفيننه وإليننه وبننه هللا مننن) القننرب أبننواب يفت  كان  أنه البسطامي يزيد أيب عن اجلياين القادر عبد خيرب -
 مننر  الننيت أقوالننه علنن  يوافقننه فهننو وابلتننايل يزينند، أاب يزكنني -الننن  هذا يف- اجلياين القادر فعبد ا  إذ املريدين. قلوب إىل أي

  آنفا . معنا

 .(5)شغلت  وإال تشغلها مل إن نفس  قال: (،أوص ) صلب: ح  للهاج قي  ويقول:

 يعنن  وهننذا اجلننياين، عننند مزكنن    فنناحلاج ا  إذ الصلب، عند حىت املقصود، احلكيم، املعلم ِبظهر هنا احلاجَ  يُظهر -
 وتعيهننا تننذكر  لتكننون ،حنناال   إليهننا نرجنن  أن ونسننتطي  ،وعقيدتننه أبقوالننه يننؤمن فهننو ،ابلقبننول احلنناج أقننوال يتلق  اجليايت أن

                            
 ألن ال  أم للجننياين النسننب  صننهي  الرابنينن ( )الفيوضننا  كتنناب  يف مننا كنن   كننان  إن يهمنننا ال أنننه هنني هامنن ،ملهوننن   هنننا وتننربز .(5) : الرابنينن ، الفيوضننا  (1)

 طويل . قرون طيل  القادري  الطريق  هن  عل  ساروا الذين من املاي  عشرا  عقيد  هو الكتاب هذا أن هو يهمنا الذي
 (.217) : الرابين، الفت  (2)
 (.357) : الرابين، الفت  (3)
 (.360) : الرابين، الفت  (4)
 (.367) : الرابين، الفت  (5)
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 خننزالن علنن  ويطّلنن  إليننه، أمننورهم تننؤول وما وأقسامهم الدنيا أه  أعمال عل  اطّل  القطب كان  وإذا: ...ويقول واعي . أذن
 فهننذا اململكنن ، أمنن  ورسننله، أنبيالننه الننب بطانتننه، امللنن  مفننرد ألنه شر، أو خ  من الدنيا يف شي  عليه خيف  وال ،األسرار

 ...(1)زمانه يف القطب الع  هو

 مننن بنند ال األقسننام، مننن العلننم بننه وسننبق القلننم بننه جنن ّ  مننا واحلمنند، الثنننا  عبنندَ  ي والطبنن ، الننو  عبنندَ  ي: ...ويقننول
 ويكون...فنالنن  ابب مننن القننرب أطلب...التوحينند منن  ويقعنند  يوجنند ، به أو ب ، أيخذها ه  الشأن كنل استيفالهما،

 لننن  يضننني  املنننأخوذ، وأيخنننذ املنننرتو  يَنننرْتُ  يُؤخنننذ، مث يؤخنننذ، مث يُنننرت  املتابعننن ، يف الرسنننول النننب (الواصننن  أو العنننار )أي: 
 عنننن فيخنننرب -ديوجننن واتر    علينننه، احلنننق فُيقبننن  يُنْفتقننند، اتر ، ا والفنننن اتر  الوجنننود ثنننويَب  العبننند علننن  جيننندد الصنننب ، كفلنننق  األمنننر
 ...(2)(ريب عن قليب رو ) احلق

 قلنننننوبكم أيننننندي يف التكنننننوين جيعننننن » قولنننننه: إىل االنتبننننناه جيننننندر الشنننننيخ، كتنننننب  منننننن آخنننننر كتننننناب  إىل االنتقنننننال قبننننن  -
 عننر  مث ،«احلكننم صننهن يف انواكنن  احلكننم نوبنن  جننا   فنن ذا» سننابق: ننن  يف وقولننه ،«التكننوين علنن  قننّدر »و ،«وأسننراركم

ا ُحْكِمننننهِ  يف  ُيْشننننرِ ُ  َوال َويلّ   ِمنننننْ  ُدونِننننهِ  ِمنننننْ  َلُننننمْ  َمننننا...)) الكرمنننن : القرآنينننن  اآلينننن  علنننن  األقننننوال هننننذه  ،[26الكهنننن :] ((َأَحنننند 
 (.ربكما أنتما ها) وقوله:

 يف يتصننر  وأن (،التكننوين) لننه مكننن ،ملكننا   أو إنسنناا   كننان  سوا  ما، خملوقا   أن يعتقد الذي إن واض ، األمر !طبعا  
 الصري . اآلي  ن  يناقض ألنه كافر   هو إمنا الكون،

 لتتفننق للكشنن  املخالفنن  النصننو  -الغننزايل اإِلمننام يقننول كما  -يؤولون إهنم القار  : أذن يف أمهسها مهس  لكن! -
 حكمنننه يف يشنننر  ال هللا ألن (،هللا فهنننو ُيكنننم منننن كننن   إن) معناهنننا: ليصنننب  اآليننن ، هنننذه يؤولنننون فهنننم وعلينننه كشنننفهم!!  مننن 

 حكمننننه يف يشننننر  ال وألنننننه وحننننده، هللا هننننو احلنننناكم ألن هللا  فهننننو إذن واحنننند، أمننننر يف ولننننو ُيكننننم مننننن هنننننا  أن وِبننننا أحنننندا ،
 الشيخ. إىل نعود ..الوجود وحد  هي هذه !وطبعا   أحدا  

 اجلياين: يقول

 اخلننو  منن  واالفتقننار والثنننا  والتضننرع النندعا  أو للسننؤال منندما   هيدينن بنن  اسننتطرح نصننرَ  ، اخلننالق عننند جيد مل إذا مث...
 ويفعنن  القنندر، فيننه يَنْنفننذ فهينتننذ األسننباب، مجينن  عننن ينقطنن  حننىت جيبننه ومل النندعا ، عننن وجنن  عننز اخلننالق يعجزه مث والرجا ،

 موحننندا   موقننننا   فيصننن  ق،احلننن فعننن  إال ينننر  فنننا فقننن ، روحنننا   فيبقننن  واحلركنننا ، األسنننباب مجيننن  عنننن العبننند يفنننىنف الفعننن ، فينننه
 وال عطننا  وال نفنن  وال ضننر وال شننر وال خنن  وال هللا، إال مسننكن وال حمننر  ال هللا، إال احلقيقنن  يف فاعنن  ال أن يقطنن  ضرور ،

 فهننننو غنننن ه، يف وال نفسننننه يف بننننه حننننرا  وال ويكننننون...هللا بينننند إال ذل وال عننننز وال حيننننا  وال مننننو  وال غلننننق وال فننننت  وال مننننن 
 اهن....(3)ومس  َبصر إن غ ه، من يعق  وال يسم  وال وفعله، مواله غ  ير  فا مواله، فع  يف سهنف عن غالب

                            
 (.354) : الرابين، الفت  (1)
 (.355) : الرابىي، الفت  (2)
 (.9، 8) : الغيب، فتوح (3)
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 مجينننن  عننننن دبننننالع يفننننىن) مثنننن : سننننبق، فيمننننا معنننننا مننننر  الننننن ، هننننذا يف الوجننننود وحنننند  علنننن  الدالنننن  العبننننارا  كنننن   -
 (.مواله فع  يف نفسه عن غالب)و (،هللا إال فاع  ال)و (،موحدا   يص )و (،األسباب..

 وال شننننننر وال خنننننن  ال) املتاحقنننننن : املفننننننردا  وكننننننذل  (،فقنننننن  روحننننننا   فيبقنننننن ) هنننننني: جدينننننند   ر عبننننننا اآلن أمامنننننننا لكننننننن
 (.وفعله مواله غ  ير  فا) قوله: وكذل  وتش ، ترمز ماذا إىل بعباراهتم واملتمر  الصويف يفهم واليت (،ضر...

 الطريننق كينن   فقننال: ،املنننام يف العننز  رب رأ  ملننا -هللا رمحننه- ميالبسننطا يزينند أيب عننن املشننهور  واحلكاينن : ...ويقننول
 ...(1)جلدها من احلي  تنسلخ كما  نفسي من فانسلخ  فقال: وتعال، نفس  اتر  قال: إلي ؟

 مكننننا وابلتننايل يزينند، أيب بعقينند  يننؤمن أنه يع  وهذا وملكاشفته، البسطامي يزيد أليب واضه  تزكي  الن  هذا يف -
 منننننن فانسنننننلخ ) هنننننو: النننننذي النننننن ، هنننننذا يف قولنننننه يتبنننننىن كمنننننا  ،سنننننبق فيمنننننا منننننر  النننننيت أقوالنننننه يتبنننننىن أننننننه منننننوقن  نكنننننون أن

 عننن اخللننق تفريننق فكننر  مننن االنسنناخ بننه يعنن  أنننه وإشنناراهتم، أقننوالم مننن الركننام لننذا قرا تنننا بعنند نعننر  والننذي (،نفسنني...
 هبا. الشعور ومن احلق

 وهنني (،والفنننا  احملننو) حالنن  وهنني (،احلننق حننق) حالنن  يف كننن   وإن...احلقيقنن  أهنن  نم حَمْقا   يص  فهينتذ: ...ويقول
 خلفننننا  اخللننننق ا ر خفنننن األمننننرا  السنننناد  والعقنننن ، العلننننوم أرابب العننننارف ، املوحنننندين ألجلننننه، القلننننوب املنكسننننري األبنننندال حالنننن 

 ..(2)السام عليهم وأحباله وأعيانه وأخالهِ  الرمحن

 مل ومننن (،بعنندها.. ومننا اخللننق خفننرا  العننارف ، املوحنندين، الفنننا ، احملننو، احلننق، حننق) قولننه: إليننه: االنتبنناه جيننب مننا -
 عننز احلننق قبنن  مننن ننندا  يسننم  فهينتننذ: ...ويقننول ،وحفنن  بننوعي أولننه مننن الكتاب بقرا   البد  فعليه ومرماها معناها يعر 
 عننن وجتننرد (،وآخرتنن  دنيننا ) نعلينن  واخلنن  اخلننالق، أرد  إن واخللننق احلظننو  اتننر  وتعننال، نفسنن  اتننر  ابطنننه: مننن وجنن 

 الشنننر ، واتنننر  ابلتوحيننند، وتطينننب الكننن ، عنننن وافْنننن اجلميننن  عنننن وتعنننرّ  أبسنننرها، واألمننناين سنننيوجد ومنننا واملوجنننودا  األكنننوان
 .(3)اإلراد  وصّد 

 مننىت إىل خننر ؟!!!آلا مننىت إىل النندنيا؟ مننىت إىل الرعوننن ؟ مننىت إىل الو ؟ مىت إىل احلق؟ مىت إىل املعاد؟ مىت إىل ويقول:
 واألشيا ؟ خالق  من أن  أين املوىل؟ سو 

 .(4)إليه واملصدر واملرج  الباطن، الظاهر اآلخر األول املكّون

 :ظـاتو ملح *

 نفعننن  ومننناذا لننننا؟ بقننني فمننناذا اآلخنننر ! خلعننننا إذا اآلخنننر ؟! منننىت إىل وقولنننه: (،وآخرتننن  دنينننا ) نعليننن : اخلننن  قولنننه:

                            
 (.25) : الغيب، فتوح (1)
 (.28) : الغيب، فتوح (2)
 (.127) : الغيب، فتوح (3)
 (.144) : الغيب، فتوح (4)
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 اآلخر؟! واليوم ابهلل ابإلمان َتمرا اليت اآلي  بعشرا 

 ؟![6املمتهن :] ((اآلِخرَ  َواْليَنْومَ  اّللََّ  يَنْرُجوا َكانَ   ِلَمنْ )) سبهانه: قوله معىن وما

 ؟![77النسا :] ((اتنََّق  ِلَمنِ  َخْ    َواآلِخرَ ُ )) قوله: معىن وما

 .[32األنعام:] ((تَنْعِقُلونَ  أََفا يَنتنَُّقونَ  لِلَِّذينَ  َخْ    اآلِخَر ُ  َولَلدَّارُ )) قوله: معىن وما

 ؟![67األنفال:] ((اآلِخَر َ  يُرِيدُ  َواّللَُّ ...)) سبهانه: قوله معىن وما

 .[57يوس :] ((يَنتنَُّقونَ  وََكانُوا آَمُنوا لِلَِّذينَ  َخْ    اآلِخَر ِ  َوأَلَْجرُ )) سبهانه: قوله معىن وما

 َولَننننَدارُ )) وقولننننه: ،[169األعننننرا :] ((تَنْعِقلُننننونَ  أَفَننننا يَنتنَُّقننننونَ  لِلَّننننِذينَ  َخننننْ    اآلِخننننَر ُ  َوالنننندَّارُ )) سننننبهانه: قولننننه معننننىن ومننننا
 ،[30النهنن :] ((اْلُمتَِّقنن َ  َدارُ  َولَننِنْعمَ  َخننْ    اآلِخننَر ِ  َولَننَدارُ )) وقولننه: ،[109يوسنن :] ((تَنْعِقلُننونَ  أَفَننا اتنََّقننْوا لِلَّننِذينَ  َخننْ    اآلِخننَر ِ 
 َكننانُوا  لَننوْ  احْلَيَنننَوانُ  َلِننيَ  اآلِخننَر َ  النندَّارَ  َوِإنَّ )) وقولننه: ،[19اإلسننرا :] ((ُمننْؤِمن   َوُهننوَ  َسننْعيَنَها َلَا َوَسَع  اآلِخَر َ  رَادَ أَ  َوَمنْ )) وقوله:

 َكنننانَ   َمننننْ )) وقولنننه: ،[29:األحنننزاب] ((اآلِخنننرَ َ  َوالننندَّارَ  َوَرُسنننوَلهُ  اّللََّ  تُنننرِْدنَ  ُكنْننننُتَّ   َوِإنْ )) وقولنننه: ،[64العنكبنننو :] ((يَنْعَلُمنننونَ 
 اآلي . من وغ ها وغ ها...[20الشور :] ((َحْرثِهِ  يف  َلهُ  نَزِدْ  اآلِخَر ِ  َحْر َ  يُرِيدُ 

 هللا؟! آي  تنسخ (الكشفي ) الشيخ حكم  فه 

 لنننننذالقونا املوحننننندون الواصنننننلون الصنننننديقون املقربنننننون العنننننارفون احملبوبنننننون احملبنننننون هنننننم القنننننوم فهنننننؤال  األمنننننر؟! يف ومننننناذا
 والصننفا  ابألمسننا  املتهققننون ،األنبيننا  أحننوال عتبنن  علنن  أشننرفوا الذين األسرار أصهاب اخلل  الصاحلون األوليا  املدللون
 احملفونننون الننذاكرون املتقننون القديسننون املقدسون املرضيون الراضون الطيبون الغيو  األقطاب ،الكون يف املتصرفون والذا 

 اللدنيننن  ابلعلنننوم املختصنننون املصنننطفون املختنننارون املخلصنننون الصنننفو  األخينننار األبننندال األواتد ونالعنننارج السنننالكون السنننالرون
 هبننا واملتهققننون هبننا املتصننفون أي واملتكننرب واجلبننار والعزيننز والقيننوم الصننمد امسننه معنناين مننن الننذالقون األنننوار حبننار يف الداخلون

تَنَه  رَبِّ َ  ِإىَل  َوَأنَّ )) لغاي :ا يف يصبهوا حىت عليها إليها فيها منها هبا والعارجون  ..[42النجم:] ((اْلُمننْ

 والصننننفها  واملقنننناط  والسننننطور واجلمنننن  واحلننننرو  والكلمننننا  واإلشننننارا  العبننننارا  عنهننننا تعجننننز كثنننن    واألوصننننا 
 واملكتبا .. واجمللدا  والكتب واألبواب والفصول واملازم

 كلنننه،  القننرآن بنسننخ واحلكننم التصننر  -احلنننق ولننم -عونيسننتطي فهننم وصننفاهتم، نعنننوهتم هننذه كاننن   مننن !جننرم فننا -
 كلهنننم،  النبيننن  ورسننناال  كلهنننا،  الشنننرال  وأحكنننام كلهنننم،  األنبينننا  ووجنننود كلنننه،  -وسنننلم علينننه هللا صنننل  هللا رسنننول- وحننندي 

 !![فيكون كن] بقوله: أو قلم، جبر 

 والعلننننم واحلكمنننن  والتصننننر  واحلكننننم واجلننننود والكننننرم والنعمنننن  والثنننننا  واحلمنننند واإلحسننننان والشننننكر ضنننن فوال املننننن  ولننننم
 كشنن   وكشنن  الكشنن ، وكشنن  الكشنن ، ُتنن  ومننا الكشنن  فننو  ومننا الكشنن  قبنن  مننا الكشنن ، بعنند ومننا والكشنن 
 إخل....وبعده وقبله وحوله وخلفه وأمامه وُتته فوقه وما اللداين، والعلم الكش ،
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 (.اللدني  العلوم عدو  من هذا) -

 اتر  مجالنننه وإىل اتر    جالنننه إىل وجننن ، عنننز ربنننه إىل ينظنننر وبقلبنننه السنننو ، يف منننا إىل ينظنننر فبظننناهره: ...الشنننيخ ويقنننول
  .(1)أخر 

عرفنننا فيمننا سننبق أن عبنند القننادر اجلننياين لننه أسننلوب هننو يف القمنن  مننن حينن  التعمينن  واإللغنناز، وهننذا ننن  ُيمنن   -
وأتنننر  للقنننارئ ُتليلهنننا مننن  «. اهإي  أن تقنننول: أاه، واحنننذر أن تكنننون سنننو »نفننن  معنننىن اجلملننن  النننيت منننر  قبننن  صنننفها : 

 العلم أن أسلوب عبد القادر اجلياين يف الرمز واللغز ال يفوقه إال أسلوب تلميذه عمر السهروردي.

 يف  َوَمنننا السَّننَمَوا ِ  يف  َمنننا َلُكننمْ  َوَسنننخَّرَ )) تعنناىل: قولنننه تفسنن  يف عنهمننا هللا رضننني عبننا  ابنننن عننن ذُكنننر مننا: ...ويقننول
يع ننا اأَلْر ِ   أمسالننه بنن  أننن  ف منننا امسننه، مننن شنني  كنن   واسننم أمسالننه، مننن اسننم شنني  كنن   يف فقننال: ،[13اجلاثينن :] ((نْننهُ مِ  مجَِ

 الصنننفا  وَحَجنننب ابلصنننفا  النننذا  حَجنننب بذاتنننه، وبطنننن بصنننفاته نهنننر حبكمتنننه، ونننناهر بقدرتنننه ابطنننن وأفعالنننه، وصنننفاته
 يف ابطننن فهننو ابإلراد ، الصنننع  وأنهننر والصنننيع ، ن الصنن وأخفنن  ابحلركننا ، اإلراد  وأنهننر ابإلراد  العلننم وكشنن  ابألفعال،

 .[11))لَْيَ  َكِمْثِلِه َشْي   َوُهَو السَِّميُ  الَبِصُ  (( ]الشور : وقدرته، حكمته يف وناهر غيبه

 اللهننم} العصننم : ينند برفنن  أمننره مصننباح فيهننا مشننكا  مننن إال يظهر ال ما املعرف  أسرار من الكام هذا يف أنهر ولقد
  اهن. .(2){التأوي  وعلمه الدين يف فقهه

 صهي . غ  عبا  البن التفس  هذا نسب  -1

يع نننننننا اأَلْر ِ  يف  َوَمنننننننا السَّنننننننَمَوا ِ  يف  َمنننننننا)) سنننننننبهانه: قولنننننننه يفسنننننننر عبنننننننا  ابنننننننن جيعننننننن  أن الشنننننننيخ يريننننننند -2  ((ِمنْنننننننهُ  مجَِ
 منه! جز  هي ِبعىن هللا، من هي مجيعا   واألر  السماوا  أن [13اجلاثي :]

 فاسننم واضنن ، هننذا ومعننىن (،أمسالننه مننن شنني  كنن   واسننم أمسالننه، مننن اسننم شنني  كنن   يف) يقننول: (اقننا  ) جعلننه لننذل 
 املنننريخ، مثننن : واألر ، السنننماوا  يف منننا كننن   وكنننذل  سنننبهانه، أمسالنننه منننن هنننو والقمنننر هللا! أمسنننا  منننن هنننو منننثا   (الشنننم )

 (.كب ا    علو ا عاو  هللا ج ) الدنسيا  ومنها...الرتاب الوا ، الثري، املشرتي،
 معننىن نفنن  ُتمنن  (أمسالننه... مننن شنني  كنن   سننماو  أمسالننه مننن اسننم شي  ك   يف) العبارا  هذه أن بوضوح نر  وهنا

 ومننا (القدسنني  سنننخ مننن الدنسنني  الكالنننا  صنندور يهولننن  وال) اآلخننر: وقننول (،إلنننا إال واخلنزير الكلب وما) قاللهم: قول
 يرد. مل اومم الكتاب هذا يف ورد مما ماثلها

 موجننود أننن  ِبننا خماطننب ي إننن  يع : إنه أيضا . واض  وهذا (وأفعاله وصفاته أمساله ب  أن  ف منا) يقول: جعله مث
 وأفعالننه، وصننفاته هللا أمسننا  كلهننا  أهنننا وِبننا السننماوا  ويف وغ ها وأحجار وتراب وما  هوا  من األر ، يف اليت األشيا  ب 
 (.وعا ج  حركاته هبا يعنون (هللا أفعال) عبار  أن ننس  وال) وأفعاله!! اتهوصف أمساله ب  فأن  ا  إذ

                            
 (.162) الغيب، فتوح (1)
 (.165) الغيب، فتوح (2)
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- فننناحلجر هبنننا، نننناهر فهنننو هللا! صنننفا  هنننو ونلمسنننه وننننراه لننننا يظهنننر منننا كننن   أن يعننن  (،بصنننفاته... نننناهر) وقولنننه:
 !الذا ؟ من كونه  حقيق  عنا ُتجب احلجري  الصف  وهذه نراها اليت احلجري  صف  ُيم  -مثا  

 حلوقنن  مث املالكنن ، طبنن  عننن الفنننا  مث املالكنن ، طبنن  عننن طبعنن  وانقنناب اخلالننق، إعنندام الفنننا  هننذا، ي يقننول:و 
 ؟!(1)يزرع ما في  زرعيو  يسقي ، ما رب  يسقي  وحينتذ األول، ابملنهاج

 النننذي القنننول إننننه ؟األول املنهننناج هنننو فمنننا األول، ابملنهننناج حلوقننن  مث...اخلالنننق إعننندام إهننننا (،الفننننا ) كلمننن   يفسنننر -
 سبق. فيما معنا مر وقد أييت، فيما وسنراه األول! املنهاج هو هذا (معه شي  وال هللا كان) يكررونه

 خبمننود قننال: عننند ؟ أام كينن   !رب ي :فقلنن  تننرين! العننوام كنننوم  ال عننندي من األعظننم، غننو  ي يل: قننال مث وقننال:
 جنننايب منننكم أراد مننن وأحبابنن ، ألصننهاب  قنن  األعظننم، غو  ي يل: قال مث ابلذا . ذات  فنا  يف اللذا .. عن اجلسم
 .(2)أا إال مثَّ  فا الفقر مت ف ذا الفقر، فقر مث الفقر، ابختيار فعليه

 أو بلفظهمننننا سننننبق فيمننننا مننننرا فقنننند واضننننهتان، ومهننننا (أا إال مث فننننا)و (،ابلننننذا  ذاتنننن  فنننننا  يف) هننننو: لننننه يُنتبننننه مننننا -
 ِبعنامها.

 (الفقننر مت فنن ذا) عبننار  وكننذل  (اخللننق فكننر  إعنندام) هبننا يعنن  الننيت (الفقننر فقننر) هنني جدينند ، بننار ع اآلن معنننا ولكننن
 خلق. أهنم عل  اخللق مشاهد  عن الغيب  َت  ف ذا :أي

  :(له ينسبوهنا كلهم  والعارفون) قصيد  من له، ينسب ومما

 موديت أردتَ  إن جبنايب فلذ   خبلقه سار   هللا سر   وِسّري
 بقدريت فاحكم هللا أبمر وكل   يكن كن  قلتُ  إن هللا رُ أم وأمري

 قبضيت طي يف والكرسي   العرشُ  كذا   كلها  السماوات فوق ما وشاهدتُ 
 رتبة كل  على فاقت ومرتبيت    احلقيقة ِسر سرّ  يف َسرى وجودي
 خطويت حال يف هللا أرض وأقطار   مغيبها مثُ  األفق مشس ومطلع

 (3)أحيت طول على مجعاً  هبا أطوف   ككورة  راحيت يف أقّلبها
 :(الغو ) الرفاعي أمحد ويقول

 وكنننن دير، غننن ه الننندار يف فمنننا األغينننار، واتنننر  والغنننىن، الفقنننر علننن  واشنننكره محننندهاو  واجللنننوا ، اخللنننوا  يف وراقبنننه...

                            
 (.170) : الغيب، فتوح (1)
 (.8) : الرابني ، الفيوضا  (2)
 (.50 ،49 ،48) : الرابني ، الفيوضا  (3)
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 .(1)صافيا   صوفي ا

 ابلكثننر ، الوحنند  وإدرا  قيننا ،  كنن  عننن والتخلنني النننا ، إىل املينن  وتننر  الوسننوا ، مننن القلننب ِحفنن ُ  الننذكر ويقول:
 .(2)املعىن ملهون  وحسنُ 

 .(3)أمسا  خلقه شي  ك   بعدد تعاىل هلل إن: ...ويقول

  املعىن. هذا يف آنفا   مر الذي اجلياين قول نتذكر أن هنا علينا -
  ويقول:

 وافاين احلب فسرّ  احلبيب، غري   به أهيم كي  ابقي الكون يف طلبتُ 
 فاين َتْدره من فسوى السوى، عن   منخلعاً  لغريا عنك خل يل: وقال

 (4)ونسياين تـَرْكي بال راح والغري   به عنه فيه لديه منه فصرتُ 

 داراهننا فنن ذا نفسننه، يكلِّفننه مننا أول األحننوال، وهننذه (الغوثينن ) املنزلنن  لننذه يؤهلننه أن لعبنند تعنناىل هللا أراد إذا... :ويقننول
 إلننيهم وأحسننن داراهننم فنن ذا وحملتننه، ج انننه كلَّفننه  عشننرهتم، وأحسننن داراهننم فنن ذا هلننه،أ كلَّفننه  معننه، واسننتقام  وساسننها وأدهبننا
 كلفنننه  إلنننيهم وأحسنننن حبقنننوقهم أقنننام فننن ذا األر ، منننن جهننن    كلَّفنننه  وداراهنننم إلنننيهم أحسنننن فننن ذا بلنننده، أمنننر كلفنننه  حبقنننوقهم وأقنننام
  الننندنيا أمنننور كلفنننه  فنننيهم، تعننناىل هللا مننن  يرتهسنننر  وأحسنننن وداراهنننم إلنننيهم وأحسنننن األزليننن  العنايننن  لنننه سنننبق  وإذا األر ، مجيننن 

 وأحسننن داراهننم هننو فنن ن تعنناىل، هللا إال يعلمهننم ال كثنن ا    خلقننا   بينهمننا فنن ن واألر ، السما  ب  ما كلَّفه  هبا أقام ف ذا كلها،
 حننىت لسننماوا ،ا مجينن  إىل مسننا  بعنند مسننا  كلفننه  إلننيهم وأحسننن داراهننم هننو فنن ن املخلوقننا ، مننن آدم بنن  عدا ما كلفه  إليهم
 سننرّ  عنن َ  صننار األمننور، لننذه صنن  ف ذا...سننبهانه احلننق صننفا  مننن صفته تص  حىت منزلته يرف  مث الغوثي ، مقام إىل ينتهي

 هللا َيطَّلِننن ُ  وال ورقننن ، ختضنننر وال شنننجر ، تنبننن  ال حنننىت الربكنننا ، تننننزل وبنننه النننبا ، يرفننن  وبنننه الغيننن ، يننننزل فينننه أرضنننه، يف هللا
 .(5)إبذنه إال قطر  تقطر وال ه،بنظر  إال خلقه عل 

 :(6)املغريب يعز  أبو ويقول

  .(7)أبحد يكن مل ابألحد يكن مل ومن إليه، وص  الفض  جه  من احلق طلب من

                            
 .(151) : اجلواهر، قاد  (1)
 (.148) : اجلواهر ، قاد  (2)
 (.191) : اجلواهر، قاد  (3)
 (.232) : اجلواهر: قاد  (4)
 (.195) : اجلواهر، قاد  (5)
 هن(.572) سن : ابلطاعون ما  مدين، أيب أستاذ الزم ي، ميمون بن يلّنور (6)
 (.1/137) الشعراين: طبقا  (7)
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 إىل طريقنن  مننن سننلكته مننا فالقنندم وسننر ، ومنازلنن  وحننال ومقننام قَننَدم   لننه يكننون حننىت حّقننا   وليّننا الننويل يكننون ال ويقننول:
 مننا واملنازلنن  السننلو ، نتننال  مننن ال األصننول فوالننديف  بعثنن  مننا واحلننال األزيل، العلننم يف سابقُت  عليه  أقرت ما واملقام احلق،

صنننن َ   هجننننوم عننننند األزل لطننننال  مننننن أُوِدعتَننننه مننننا والسننننر االسننننتتار، بوصنننن  ال املشنننناهد  بنعنننن  احلضننننور ُتنننن  مننننن بننننه ُخصِّ
 معانيننننه، خبنننناي علنننن  االطنننناع ويفينننند الطريننننق، يف الفقننننه يفينننند املقننننام حكننننم فهفنننن  ذاتنننن ، وتاشنننني السننننو ، وحمننننق اجلمنننن ،
  .(1)ابهلل هلل التصري  يف بسط  يفيد احلال حكم وحف 

 ورمزا . إشار  ُتم  صوفي  (عبار ) هي منه مجل  فك  الن ، هذا القار   استظهر لو حبذا ن :و مله *

 :(الغو ) املغريب مدين أبو ويقول

 !!(2)ابآلخر  َشَغَله ملعرفته يصُل  مل منو  ابلدنيا، َشَغَلهُ  خلدمته يصُل  مل من

 هنا . عليه واجلواب (اآلخر  مىت إىل الدنيا، مىت إىل) صفها : قب  الكام هذا مث  رأينا -

 .(3)غ ه معه يبق مل احلق نهر إذا ويقول:

 غنن ه  شنني  وال احلننق، هننو شنني  كنن   فنن   شنني ، كنن   يف لننه يظهننر احلننق، لننه يظهننر الننذي فالعار  واض ، املعىن -
 الغ ي . عنه تزول حي  احلق، أنه حقيقته عل  يظهر غ ه يظنه كان  وما

 .(4)احلق مشاهد  يف اخللق عن  يغيب أن اإِلخا  عام  ويقول:

 .(5)سواه تشاهد أال الفقر وحقيق  التفريد، عل  ودالل    التوحيد، عل  أمار    الفقر ويقول:

 .وبدق  املعىن نف  نُيما والثالث ، الثاني  مدين أيب عبارات
 الوجود. وحد  إنه اتم  بوضوح الغزايل لنا شرحه (التوحيد) مصطل  - 

 غ ه.. معه فلي  ابلوجود، هللا تفريد هو والتفريد -

 .(6)نعوت  وتاشي أوصاف ، استغرا ُ  والوصول إشارت ، وحما تفرقت ، أسق  ما اجلم  ويقول:

 بسهول . فهمه مكن بقي وما معروفا ، أصب  ( والتفرق اجلم ) معىن إذ واض ، املعىن -

 ويقول:

                            
 (.1/137) الشعراين: طبقا  (1)
 (.59) : الغو (، مدين )أبو بكتا  من (2)
 (.59) : الغو (، مدين )أبو كتاب  من (3)
 (.60) : الغو ، مدين أبو (4)
 (.60) : الغو ، مدين أبو (5)
 (.84) : الغو ، مدين أبو (6)
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 عنا سكران يف التكليف رُفع فقد   سكره حال يف السكران تلم فال
 (1)منا وأعيُنهم منهم فاعيُننا   حديثهم عليَّ  كرِّرْ   عاذيل واي

 سبهانه. احلق إىل إشار  إهنا (أعينهم منهم، حديثهم،) يف الغالب  بضم  يع  ما وواض  -

 ويقول:

 واِِلمجال التفصيل على عدم     حققته إن هللا دون فالكل
 املتعال املتكرب سوى شيئاً    يشهدوا وملا فنوا فالعارفون

 (2)واالستقبال واملاضي احلال يف   هالكاً  احلقيقة على سواه ورأوا

 (.الشهود وحد ) عىنم منها نفهم كما  وكلماهتا، حبروفها هي فهي الغزايل، أبقوال تذكرا األبيا  هذه -

 البغدادي: السهروردي الدين شهاب ويقول

 وشنننناهد املبصننننرا ، وأبصننننر املسننننموعا  فسننننم  بصننننرُه، وشننننهد مسَعننننه، ألقنننن  األكننننوان، عننننن جمننننرد الصننننويف فقلننننب...
 فأبصننر، وشنناهد فسننم ، عنننده، وهننو هللا، عننند كلُّهننا  واألشننيا  هللا، ينندي ب  واجتماعه تعاىل، هللا إىل بتخّلِصه املشهودا ،

 الوجننود، وعننا  لضننيق تنندر  ال والتفاصنني  الشننهود، عنن  لسننع  تدر  اجلم  ألن تفاصيلها  ويشاهد يسم  ومل مجلها، ومس 
  .(3)والتفاصي  ابجلم  العامل هو تعاىل وهللا

: قننال ،[37 :] ((َشننِهيد   َوُهننوَ   َ السَّننمْ  أَْلَقنن  أَوْ  قَنلْننب   لَننهُ  َكننانَ   ِلَمنننْ  لَننذِْكَر  َذلِنن َ  يف  ِإنَّ )) تعنناىل: هللا قال... :ويقول
 فيننه خيطننر ال قلننب لننه كننان  ملننن) منصننور: بننن احلسنن  قننال واألمننرا . األغننرا  مننن سننليم قلننب له كان  ملن بعضهم: قال...
 ...(4)(الرب شهود إال

 وهنننننذا وأقوالنننننه، وعقيدتنننننه ابحلننننناج ينننننؤمن فهنننننو ا :إذ احلننننناج، وحكمننننن  احلننننناج، وبتفسننننن  ابحلننننناج، يستشنننننهد إننننننه -
 واض .

 :(دعا  يف) قوليو 

 هننو ال مننن ي هننو، إال إلننه ال هننو، ي هننو يننزول، وال يننزال وال يننزل مل مننن ي أزل، ي أبنند ي ديهننار، ديهوري دهري ي...
 أهيننننا، كننننون،  لكنننن  مكننننوا   ي كننننون،  كنننن   قبنننن  كننننالن  ي روح، ي كينننننان،  ي كننننان  ي هننننو، إال هننننو مننننا يعلننننم ال مننننن ي هننننو، إال

 ...(5)األمور عظالم جمل  ي أصبؤ ، أدواي، أشراهيا،

                            
 (.111) : الغو ، مدين أبو (1)
 (.112) : الغو ، مدين أبو (2)
 (.1/217) اإِلحيا : هام  املعار  عوار  (3)
 (.1/213) عوار :ال (4)
 (.4/19) العوار : (5)
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 الصوفي . يف اليهودي  أثر إىل إشار  وفيها عربي ، كلما   هي (أشراهيا... أهيا،) الكلما : -

 يعننرب ال معروفنن ، أمنناكن إىل هللا مننن تسننري لطيفنن  (اجلسنند يف الننيت الننروح غنن  وهنني) الننروح بعضننهم: وقننال: ...وقننال
 .(1)اهن (.غ ه.. إبجياد موجود من أبكثر عنه

 بعد! فيما سنعرفها ؟املعروف  األماكن هذه هي ما -

 بعنن  ورآهننم ابلكلينن ، وَعننْزِلم للخلننق، والننرت ِ  العمنن ، طننريف يف (اخللننق رؤينن ) البقينن  هننذه عننن صننفا والصويف: ...وقال
 بعضننهم قننال كمننا  [88القصنن :] ((َهننهُ َوجْ  ِإالَّ  َهاِل    َشْي    ُك ُّ )) قوله: سرّ  وعاين التوحيد، اصي  له والح والزوال، الفنا 

 اهن. (2)(هللا... غ  الدارين يف لي  غلباته: بعض يف

 العبننار  ولكننن واللغننز، الرمننز حينن  مننن العليننا القمنن  يف هو السهروردي عمر عند اإِلشاري األسلوب أن من ابلرغم -
 لغننن  عنننر  ملنننن واضنننه  السنننابق ، الفقنننرا  يف أهننننا كمنننا  َتامنننا ، واضنننه  فيهنننا الوجنننود وحننند  فكانننن  الفقنننر ، هنننذه يف خانتنننه
 القوم.

 صاته: يف (الغو ) (3)مشي  بن السام عبد ويقول

 آدم... علوم وتنزل  ،األنوار وانفلق  األسرار، انشق  منه من عل  ص  اللهم

 ،علينننن  النننندالّ  اجلننننام  سننننُر  إنننننه اللهم...املوسننننو  قينننن  كمننننا  لننننذهب الواسننننط  لننننوال إذ منننننو ، بننننه وهننننو إال شنننني  وال
 حبنننر عننن  يف وأغنننرق  التوحيننند، أوحنننال منننن وانشنننل  األحديننن ، حبنننار يف يب وزُجّ ...يننندي  بننن  لننن  القنننالم األعظنننم وحجابننن 

 ...(4)هبا إال أح  وال أمس  وال أر  ال حىت الوحد ،

 ن :و مله *

، وجيعلها (هللا توحيد :أي) اإِلسامي ِبعناها (التوحيد) كلم   يستعم  أنه هنا ياح   ابلوحد . يصرح وهو أوحاال 

 الشاذيل: احلسن أاب تلميذه خماطبا   وقال

  وبعنند شنني ، كنن   وقبنن  شنني ، كنن   ومنن  شنني ، كنن   وعننند شنني ، كنن   يف هللا جتنند اإِلمننان، بصننر حننّددْ  !احلسننن أاب ي
 هنني وحبيطنن    وصننفه، هننو بقننربِ  شنني ، بكنن  وحميطننا   شنني ، كنن   مننن وقريبننا   شنني ، كنن   وُتنن  شنني ، كنن   وفننو  شنني ، كنن 

 لوقنننا ،خامل الننندور وعنننن املسنننافا ، يف والقنننرب الصنننهب  َوعنننن واجلهنننا ، األمننناكن وعنننن واحلننندود، الظرفيننن  عنننن وَعننندِّ  نعتنننه،

                            
 (.4/182) العوار : (1)
 (.1/324) العوار : (2)
 أبنننو تامذتنننه ومنننن هنننن(،622) عنننام: منننا  املغنننرب، يف جبننن  رأ  يف مغنننار  يسنننكن كنننان  العنننارف ، األلمننن  أحننند بشننني ، أو مشننني ، بنننن السنننام عبننند حممننند أبنننو (3)

 الشاذيل. احلسن
 .(16) : الشاذلي ، أوراد يف العلي  النفه  (4)
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 .(1)كان  عليه ما عل  اآلن وهو معه، شي  وال هللا كان  هو، هو وهو والباطن، والظاهر واآلخر األول بوصفه الك  واحمق

 :(2) الوفا أبو العارف  اتج ويقول

 اهن....(3)اخلليق  ومخود احلقيق  شهود الذكر ف ن بشهوده، من  وأخذ  بوجوده، عن  َغيّب  ما الذكر...

 (.وأخذ ... غيب .. ما...) ل  بَنيَّنه ما أنت  إذا إال ذكرا   يكون ال الذكر أن بكامه  الوفا أبو يع  -

 :(4)املنبجي عقي  الشيخ ويقول

 وعنننند عبوديننن ، اخلشنننوع عنننند لننن  حصننن  فقننند شنننت َ  فننن ذا أا، بنننا لصننننع  َفْضنننُل  إلننني قننن  الفضننن ، جنننا  فننن ذا...
 (،يلعبنننون خوضنننهم يف ذرهنننم مث هللا قننن ) اإِلليننن  جنننا   فننن ذا غننن ه، مث منننا أننننه وداللنننه إلينننه، بفقنننر  فعبوديتننن  توحيننند، الننندالل

 .([اإِللي  جا   ف ذا) عبار  الح ] ..اهن.(5)توحده اخللق عن وخبروج  تعرفه، الو  فبمجاهد 

 :(6)الييت بن علي الشيخ ولويق

 أو اجلمنن ، عنن  يف اسننُتهل  أو احلننق، بوجننود َمشنناِهِدهِ  عننن اخُتِطنن  أو احلق، شاهد أو ..ابحلقيقهّ  كوش   من ك 
، عنننه يعننرَب  مننا آخننر إىل احلننق، سننو  ُينن  مل أو تعنناىل، احلننق سننو  يشننهد مل  علننم، إليننه ينتهنني أو مشنن ، إليننه يشنن  أو معننربِّ

 ...(7)ابخللق يليق مما فذا  اخللق عل  بدا ما وك  له، احلق منْ  وحق حلق،ا شواهد هي ف منا

 املنبجننني: قنننول ويف (،ذاتننن  وتاشننني السنننو  وحمنننق اجلمننن  هجنننوم عنننند) يعنننز  أيب قنننول يف واضنننه  الوجنننود وحننند  -
 (.اإِللي ... جا   ف ذا غ ه، مثَ  ما إنه ..)

 يف ليسننننتعملها الواصنننن  للسننننال  يقنننندمها الوجننننود، وحنننند  إىل تشنننن  الننننيت املرمننننوز  العبننننارا  مننننن عنننند    فيننننورد اليننننيت أمننننا
 الصوفي . ابللغ  َترسا   ليزداد يستظهرها أن الكر  ابلقار   وجيدر املماثل ، العبارا  إنشا  عل  وليتدرب وكتاابته، أحاديثه

 :(8)الطفسوجني الرمحن عبد ويقول

 ويقننال: نفسننه، عننن فنن  ويقننال: مننذكوره، رؤينن  يف انْننَدرجَ  ال:فيقنن اإِلحسننا ، مجي  عليه ربه ذكر ابستيا  ...وينس 

                            
 (.201، 40) : المم، إيقا  (1)
 الجري. الساد  القرن من األول النص  أه  من عراقي كردي  (2)
 (.1/135) الشعراين: طبقا  (3)
 بصننهبته خترجننوا الننذين مننن نلكنن وفاتننه، اتريننخ علنن  أقنن  ومل فيهننا، ومننا  منننب ، إىل )طنن اا ( منهننا وانتقنن  الشننر ، يف قرينن  يف ولنند وقتننه، يف الشننام شننيوخ شننيخ (4)

 الساد . القرن من األول النص  أه  من فيكون مسافر، بن عدي
 (.1/136) :ينللشعرا الكرب  الطبقا  (5)
 هن(.564) عام: هبا وما  رزيران سكن العظم ، القطبي  إىل يشب العرا ، مشايخ أكابر من الفرا ، عل  هي  إىل نسب  (6)
 (.1/145) :للشعراين الكرب  الطبقا  (7)
 ولكنننه وفاتننه، اتريننخ علنن  أقنن  ومل ُمسنننا ، بطفسننون  مننا  املقننرب ، وصنندور العننارف  وأعيننان العننرا  مشننايخ أكننابر مننن العننرا ،  أبر  بلد  طفسون ، اىل نسب  (8)

 اجلياين. القادر لعبد معاصر
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 غننن ه، يشنننهد لننني  وصنننار علينننه، ربنننه ذكنننر ابسنننتيا  نفسنننه عنننن غفلتنننه ذكنننر عنننن غفننن  أي فنالنننه عنننن فننن  ويقنننال: بربنننه، فننن 
 فننا ابقيننا   لوصنن ا هننذا دام ومننا كلننه،  عننن فانيننا   مجلتننه، عننن ممهننّوا   نفسننه، عننن خمتطَفننا   َمَشنناِهِده، عننن مصننطلما   يكننون هنااوه

 التمييننننننز أحننننننوال علنننننن  يننننننرد الننننننذي الوصننننننول هننننننو وهننننننذا الوجننننننود، وعنننننن  اجلمنننننن ، مجنننننن  وهننننننذا صنننننند ، وال ِإخننننننا  وال َتييننننننز
 ...(1)والتكلي 

 الصوفي . بلغ  التمر  عل  وتساعد الوجود، وحد  إىل تش  وملغز  مرموز  أخر  عبارا  هذه أقول: -

 :(2)الباذرالي مطر الشيخ ويقول

 املشنننناهد  بسننننا  علنننن  الوصنننن ، خلننننو  يف اللنننندين، الفننننت  عننننرال  أينننندي مننننن احملبنننن  بكننننأ  الشننننربُ  األرواح  ...ولننننذ
 بنن  كننا) التوحينند بقلننم الوجننود، ذرا  نسننما  ألننواح صننفها  علنن  ُكتننب  مننا وقننرا   العز  نور يف الكون، عاملَ  ب  واليام،

 (.احلكيم العزيز هللا هي الوجود ذرا  إن :أي) اهن. (3)(احلكيم العزيز هللا هو

 :(األمحر والكربي  األكرب الشيخ) عريب بن الدين حميي ويقول

  .(4)شي  ك   ع َ  يراه ب  شي ، ك   يف احلق ير  من العار  ...ف ن

 حبجننر اخلننا  امسننه منن  إلننا   كلهم  مسوه ولذل  فيه، يُعبد للهق جمل  معبود ك ّ   رأ  من املكمَّ  والعار ... :ويقول
 ...(5)مل  أو كوكب  أو إنسان أو وانحي أو شجر أو

 .(6)األشيا  أعيان يف وسرينه للطفه األبصار، يدر  هو ب  األبصار، تدركه وال ُيشَهد، وال: ...ويقول

 :(نفسه األكرب الشيخ) ويقول

 ،اليسنننعها وال نفسنننه يسننن  فينننه: يقنننال ال والشننني  نفسنننه، وعننن  األشنننيا  عننن  ألننننه شننني ، يسنننعه ال املطلنننق اإِللنننه فنن ن
 .(7)فافهم

 العبنند مننن اإِللنني فننالقرب إنسننان، مننن إنسنناا   خنن  ومننا ،[16 :] ((اْلَورِينندِ  َحبْنن ِ  ِمنننْ  إِلَْيهِ  أَقْنَربُ  َوحَنْنُ )): ...ويقول
 العبنند ولنني  وقننواه، العبنند أعضننا  عنن َ  (هللا هوينن  :أي) هّويتننه تكننون أن مننن أقننربُ  قننربَ  فننا اإِللنني، اإِلخبار يف به خفا  ال

 وأهنن  املننؤمن  عننند مشننهود حمسننو  واحلننق معقننول، فنناخللق متوهم، خلق   يف مشهود حقّ  فهو والقو ، األعضا  هذه سو 

                            
 (..1/146) الشعراين: طبقا  (1)
 األخنن  الربنن  يف ولعلننه وفاتننه، اتريننخ علنن  أقنن  ومل مننا ، وهبننا النجنن ، أعمننال مننن قري  )ابذرا ( سكن األكراد، من العارف ، وسادا  العرا  مشايخ أج  من (2)

 الجري. الساد  القرن من
 (.1/148) الشعراين: طبقا  (3)
 (.192) : هاووني (، كلم   يف إمامي  حكم  )ف  احلكم فصو  (4)
 (.195) : الفصو ، (5)
 (.196) : الفصو ، (6)
 (.226) : حممدي (، كلم   يف فردي  حكم  )ف  الفصو  (7)
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 ...(1)مشهود واخللق معقول عندهم فاحلق الصنف ، هاذين عدا وما والوجود، الكش 

 العبننارا  كنن   وحبوضنن نفهننم جيعلنننا وهننذا الصننوفي ، عننند (القننرب) كلمنن   معننىن األكننرب الشننيخ لنننا يفسننر الننن  هننذا يف
 االصطاحي . (الوجود) كلم   فهم الن  هذا من ونستطي  (القرب) كلم   فيها واليت معنا، َتر واليت والاحق ، السابق 

 وتسننافر، تسننُل ُ  -وعننا جنن - فيننه فنن ن عليننه، هننو مننا عل  األمر َعَر  الطريق، ع ُ  احلق أن َعَر  فمن: ...ويقول
 ...(2)واملسافر والسال ُ  وجود،ال ع ُ  وهو هو، إال معلوم ال إذ

 أيضا : األمحر والكربي  األكرب الشيخ ويقول

 فمننا حمنندود، كنن   حبنندِّ  حمنندود   فهننو حنندودها، اختلفنن  نإو  حمدود  واألشيا  األشيا ، ع  أنه الصهي  وابإِلخبار...
 الوجننود، صنن  مننا كننذل   األمننر نيكنن مل ولننو واملبنندعا ، املخلوقننا  مسننمَّ  يف السنناري فهننو احلننق، حنند وهننو إال شنني  ُُيَنندُّ 
 أن لصننورته حفظننه كلهننا  لألشننيا  تعنناىل فهفظننهُ  شنني ، حفنن  واليننؤوده بذاتننه، حفي  شي  ك   عل  فهو الوجود، ع ُ  فهو

 روح وهننو صننورته، فالعننامل املشننهود، مننن واملشننهود الشنناهد، مننن الشنناهد فهننو هننذا، ِإال يصنن  وال صننورته، غنن  الشنني  يكننون
 الكب . اإِلنسان فهو له، املدبِّر العامل

 الذي الواحد وهو   كله  الكون فهو
 يغتذي قلت ولذا   بكونه كوين  قام

 حنتذي حنن وبه   غذاؤه فوجودي
 (3)تعو ذي بوجه   تظر ن إن منه فبه

 الننذي الننن  يف كمننا  االصننطاحي، ِبعناهننا ولنني  اللغننوي، ِبعناهننا (الوجننود) كلمنن   يسننتعم  األخنن ين النصنن  يف -
 قبلهما.

 هنننو قلننن  شنننت  إن شنننت : منننا الكنننون يف فقننن  بوجنننه، وقايننن    والعبننندُ  بوجنننه، للهنننق وقايننن    احلنننق كنننان  وإذا: ...يقنننولو 
  مننن خلننق وال وجننه، كنن   مننن حننقَّ  ال قلنن  شننت  وإن اخللننق، احلننق هننو قلنن  شننت  وإن احلننق، هننو قلنن  شننت  وإن اخللننق،

 ...(4)ذل  يف ابحل   قل  شت  وإن وجه، ك 

 مل مننن يبننق يكننن مل مننن أفننن أو اخللننق، أفنننِ ) مث : وستمر، معنا، مر  عبارا  فهم عل   ا  كث  يساعدا الن  هذا -
 احلقيقنن ، يف احلننق هننو الكننون أن ِبننا إذ (الكننون... عننن الفنا  أو الرديت ، األفعال عن الفنا  أو الصفا ، عن الفنا  أو ،يزل

 (احلننق) تعنن  الننيت الصننف  بقينن  (اخللننق تعنن  الننيت) صننفا ال أو الكننون، أو اخللننق، أفنينننا فنن ذا ابلتننوهم، كننون  أو خلننق، وهننو
                            

 (.108) : هودي (، كلم   يف أحدي  حكم  )ف  الفصو  (1)
 (.109) : الفصو ، (2)
 (.111) : الفصو ، (3)
 (.112) : الفصو ، (4)
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 (.احلق يف الفنا ) معىن هو وهذا

 ويقول:

 عليه إال احلكم يقعُ    وال إليه إال العنيُ  تنظر فال
 لديه فإان حال   كل  ويف   يديه يف وبه له فنحن

 نفسننه بعنن  فيننه منننه احلننق رأ  ومننن  ،العننار  فننذل  بعينننه فيننه منننه احلننق رأ  فمننن ويوصنن ، ُوينننزَّه ويُعر  يُنَكر لذا
 ...(1)اجلاه  فذل  نفسه بع  يراه أن وانتظر فيه وال منه احلق ير مل ومن العار ، غ  فذل 

  شنناهبها، ومننا (،بعينننه فيننه منننه)و (،ولديننه يديننه ويف هوبنن لننه) مثنن : معنا َتر اليت العبارا  فهم عل  يعيننا الن  هذا -
 .([هللا بع  :أي) بعينه فيه منه] املعرف  معىن عل  يدلنا كما

 القلننب، عليننه يكننون الننذي االستعداد يُعطي الغيب جتلي فمن ،شهاد  وجتلي غيِب، جتّلي جتلِّيْ : هلل إن: ...ويقول
 دالمنننا   لنننه (هنننو) ينننزال فنننا (هنننو) نفسنننه عنننن بقولنننه يسنننتهقها النننيت (الويننن ) وهنننو حقيقتُنننه، الغينننبُ  النننذي النننذايت التجلننني وهنننوَ 
 ...(2)أبدا  

 اتم بوضننوح نفهننم أن نسننتطي  حينن  (،هننو) ومصننطل  (،الوينن ) مصننطل  معننىن بصننراح  لنننا يشننرح الننن  هننذا يف -
 (.هو إال هو ال) قولم: مث  ورد ، حيثما (هو) بكلم  يعنون ماذا

 عنننن  فهننننو معتقنننِده، صننننور  يف فننننرآه عبنننده، وبنننن  بينننننه احلجنننابَ  رفنننن  مث...الشننننهاد  يف الشنننهودي التجلنننني... :ويقنننول
  احلق. يف معتقده صور َ  إال أبدا   الع ُ  وال القلب يشهدُ  فا عتقاده،ا

 احلننننق إال العنننن  تننننر  فننننا ،فيعرفننننه لننننه يتجلنننن  يذالنننن وهننننو صننننورَته، القلننننب وسنننن  الننننذي هننننو املعتقنننند يف الننننذي فنننناحلق
 قيَّننده فيمننا بننه وأقننرَّ  بننه، يّننَدهقنَ  مننا غننر يف أنكننره (واحنند  عقينند  يف :أي) قيَّننَده فمننن ،االعتقننادا  بتنننوع خفننا  وال ،االعتقادي

 ،لننه جتلَّنن  مننا صننور  قنندر نفسننه مننن ويعطيننه فيهننا، يتهننول صننور  كنن   يف بننه وأقننرّ  ينكره مل التقييد عن أطلقه ومن ل .جت إذا به
 .(3)عندها نق  هناي  لا ما التجلي صور ف ن يتناه ، ال ما إىل

 املعبنننننننودا  وكننننننن  صنننننننهيه ، االعتقنننننننادا  كننننننن   إن النننننننن : هنننننننذا يف (األمحنننننننر والكربيننننننن  األكنننننننرب الشنننننننيخ) يقنننننننول -
  املسبق . الفكري  للقناعا  اتب  الكش  أن يفهمنا كما...حق

 إىل ،(4)(بننه يننتكلم الننذي ولسننانه هبننا، يننبط  اليت ويده هبا، يسع  اليت رجله كن ُ ) قوله: يف نظر َ  ف ذا... :ويقول
 وهننو ،بنسننب    خلننق فهننو كلننه،  خلننق أو كلننه،  حننق   األمننر :فقلنن َ  تفننر ، مل األعضننا ، هننو الننذي وحمّلهننا القننو  مننن ذلنن  غنن 

                            
 (.113) : الفصو ، (1)
 (.120) : شعيبي (، كلم   يف قلبي  حكم  )ف  الفصو ، (2)
 (.121) : الفصو ، (3)
 احلقيقي. معناه غ  يف الصوفي  لهغيست مشهور حدي  من جز  (4)
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 مننا فننانظر لننه. واملتجلّنن  املتجلنني فهننو التجلِّنني. ذلنن  قبِنن  مننن صننور  عنن ُ  جتلّنن  مننا صننور  فعنن ُ  واحنند . والعنن ُ  بنسننب ، حننق
 .(1)احلسىن أمساله حقالق يف العاملَ  إىل ِنسبُته حي  ومن هويته، حي  من هللا أمر أعجب

 ويقول:

 كاان  الذي كان  ملا   ولوالان الهفلو 
 موالان هللا وإن   حّقا أعبد   فإان

 إنساانً  قلت ما إذا   فاعلم عيُنه وإان
 برهاان أعطاك فقد   إبنسان حُتجب فال

 رمحاان ابهلل تكن   خلقاً  وكن حقًّا فكن
 ورحياان َرْوحاً  تكن   منه خلَقه وغذّ 

 وأعطاان فينا به   يبدو ما فأعطيناه
 وإايان إبايه   مقسوماً  األمر فصار
 (2)وأزماانً  وأعياانً    أكواانً  فيه فكنا

 تقنننديرا   اختلفنننا لنننو أهنمنننا نعلنننم فننننهن ،اتفقنننا وإن ،[22األنبينننا :] ((َلَفَسنننَداتَ  اّللَُّ  ِإالَّ  آِلَننن    ِفيِهَمنننا َكنننانَ   لَنننوْ ))... :ويقنننول
 حكننم كنن   أن نعلننم هنننا ومننن إِبلننه، لنني  حكمننه ينفننذ مل والننذي احلقيقنن ، علنن  اإِللننه هننو احلُْكننمِ  فالنافننذُ  أحنندمها، حكننم لنفننذ
 يف هلل إال حكننم ينفننذ ال إذ شننرعا ، املسننم  الظنناهر يف املقننرر احلْكننمَ  خننال  وإن وجنن ، عز هللا حكم أنه العامل يف اليوم يَنننُْفذ
 مننن تقريننره كننان  وإن املقننرَّر، الشننرع حكننم علنن  ال اإِللينن ، املشننيت  حكننم عل  هو إمنا العاملَ  يف والواق  األمر ألن األمر، نف 

 سننننننلطاهنا فاملشننننننيت  ،بننننننه ِباجننننننا  العمنننننن  ال التقريننننننر، إال فيننننننه لننننننا ليسنننننن  املشننننننيت  فنننننن ن خاصنننننن ، تقريننننننره نفننننننذ ولننننننذل  املشننننننيت ،
 فلنني  (معصنني ) ابملسننم  هنننا خولنن  إذا اإِللنني األمننر فنن ن املشيت ، عن خارجا   يرتف  وال شي  الوجود يف يق  فا...عظيم

 املخالفنن  فَنَوقعنن  املشننيت ، أمننر حينن  مننن يفعلننه مننا مجينن  يف ق  أحد   هللا خال  فما ،التكوي  األمر ال ابلواسط ، األْمرَ  إال
 يديننه، علنن  نهننر مننن علنن  ال الفع ، ع  إجياد عل  يتوجه إمنا املشيت  فأمر احلقيق ، وعل  ،فافهم الواسط ، أمر حي  من

 ...(3)يكون أال فيستهي 

 هبدو . الن  بتهلي  يتسل  أن ئالقار  من أرجو -

 وشننبَّه موضنن  يف فنننزَّه ابهلل، معرفتننه كملنن   ابلتجلنني، املعرفنن  هللا أعطنناه وإذا...لنفسننه جتننرد إذا العقنن  ..فنن ن. ويقننول:
                            

 (.121) : شعيبي (، كلم   يف قلبي  حكم  )ف  الفصو ، (1)
 (.143) : عيسوي (، كلم   قي نبوي  حكم  )ف  الفصو ، (2)
 (.165) : داودي (، كلم   يف وحودي  حكم  )ف  الفصو ، (3)
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 املعرفنن  وهننذه عيَنهننا. احلننق عنن َ  ويننر  إال صننور  لننه بقينن  ومننا والعنصننري ، الطبيعينن  الصننور يف احلننق سننرين ورأ  موضنن ، يف
 سننلطاا   أقننو  األوهننام كاننن   ولننذل  ،كلهننا  األوهننام املعرفنن  هبذه وحكم  هللا، عند من املنزل  الشرال  هبا جا   اليت التام 

 التشننبيه يف ونزهنن  ابلننوهم، التنزيننه يف شننبه  ونزهنن ، فشننبه  اإِللينن  الشننرال  جننا   وبننه...(1)العقننول مننن النشأ  هذه يف
 ...(2)ابلك  الك  فارتب  ابلعق ،

 يفهمننننون فهننننم ابلشننننريع ، مقينننند  طننننرقهم أو طننننريقهتم إن يقولننننون: عننننندما الصننننوفي  يعنننن  منننناذا نتبنننن  الننننن  هننننذا يف -
 فننننا ) قنننولم: مثننن  يف نسنننمعها عنننندما (ابلكننن  الكننن ) عبنننارهتم معنننىن منننا بوضنننوح لننننا يتبننن  كنننذل   ،املننننوال هنننذا علننن  الشنننريع 

 (.ابلك ... الك  ارتبا  أو ك ،ابل الك  وجود أو ابلك ، الك  بقا  أو ابلك ، الك 

 مننن وأرجننو ،الننن  هننذا يف بعضننه املبنن َّ  التننأويلي املنننه  أسننا  علنن  ابلشننريع  مقينند  طننرقهم إن يقولننون: وبتوضنني :
 مننن أكثننر الصننوفي  العبننار  مننن الننتمكن يف يفينند صننهيها   ُتلننيا   نصننو  بضننع  ُتلينن  ألن هبنندو   بنفسننه ُيللننه أن القننار  

  كتب.  بضع  قرا  

 فشننهادتُه اإِلنسننان، يف غيبننا   األلوهينن  صننار  ،(3)(وسننع ) ابب مننن القلب عل  اإِللي االستوا  كان  وملا... :ويقول
 َمننا)) فرعننون: فقننال إللننه،ا ابالسننم األلوهينن  أدَّعنن  اإِلنسنناين، الشننخ  هننذا يف الغيبينن  األلوهينن  ولسننرين إلننه، وغيبننه إنسننان،
 ((اأَلْعلَنن  رَبُُّكننمُ  َأاَ )) فقننال: األلوهينن ، قننو  تقننو  ال لكوهنننا ابلربوبينن  وصننرح ..[38القصنن :] ((يَغنن ِْ  إِلَننه   ِمنننْ  َلُكمْ  َعِلْم ُ 

 قنننال: حننن  يزيننند أيب مثننن  مجعنننا ، فكنننان املشنننيت ، ِبسننناعد  األمنننر طرينننق منننن احلنننال، عنننن قالنننا منننن خبنننا  ،[24النازعنننا :]
 لكمنننال فينننه سنننهمها ترمننني فنننرا  موضننن  فينننه لأللوهيننن  يكنننن فلنننم (،هللا أا) منننر : وقنننال (،فاعبننندوين أا اال إلنننه ال هللا أا إنننن )

 ...(4)السرين

 بعقيننند  وتصنننري ُ  البسنننطامي! يزيننند أيب أقنننوال َتويننن  خنننداعا ، -وُيننناولون- حننناولوا للنننذين ملجنننم ردّ  النننن  هنننذا يف -
 املخلوقا . يف اإِللي  سرين

ت ا َيُكنننْ  ملَْ ))و ،[9مننر :] ((َشننينْت ا تَنن ُ  َوملَْ  قَنبْنن ُ  ِمنننْ  ْقتُنن َ َخلَ  َوقَنندْ )) عنن  يف احلقيقنن  جانننب مننن وحنننن: ...ويقننول  َشننينْ
  .(5)املطلوب وهو خاص  هو فبقي حنن ال إذ آخري ، وال إذن أولي  فا تكن، مل فكأا ،[1اإلنسان:] ((َمْذُكور ا

  اليننوم وهننو تكننن ومل كننان)و (،يكننون أن قبنن  كننان  كمننا  كننان  إذا) عبننارهتم: معننىن لنننا وتوضنن  تسنناعدا الفقننر  هننذه -
  شاهبها. وما (يزل مل من يبق يكن مل من أفن)و (كان  كما

 الننننور يف تتعننن  النننيت يهننن املمكننننا  وكانننن  الظلمننن ، ولنننا غيبنننا ، املمكننننا  ُتوينننه ِبنننا اإلمكنننان مرِتبننن  كنننان  ملنننا ويقنننول:

                            
 (.181) : إلياسي (، م كل  يف إيناسي  حكمه )ف  الفصو ، (1)
 (.181) : إلياسي (، كلم   يف إيناسي  حكمه )ف  الفصو ، (2)
 املؤمن(. عبدي قلب ووسع ...) فيه يقول الذي القدسي احلدي  إىل إشار  (3)
 .(5) : اجلال (، )كتاب عريب، ابن  رسال (4)
 .(5) : اجلال (، )كتاب عريب، ابن  رسال (5)
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 مطابقننا   الوجننود يف ابلواقنن  املثننال كننان  يز،َت وال له قيدَ  ال سبهانه وهو وفيه، ابحلق للبعض بعضها أحكام ويظهر الوجودي،
 وحقننالقُ  وعلمننا ، وجننودا   هبننا احلننق إحاطنن  حينن  من املمكنا ، من حوته وما اإِلمكان مرتب  نظ  الدوا  م  فاملداد لألص ،

 قويل. وحنوه ،(1)(معه شي  وال هللا كان) بقوله: اإِلشار  وإليه الدوا ، يف الكامن  كاحلرو   املمكنا 

 الننذي العننام الوجننودي النننور كانبسننا   فيننه ُيكتَننب ومننا والننور  وجننودي، تعنن  وال تعنندد اإِللنني الذايت الغيب يف ولي 
 كونننه  حينن  مننن احلننّق، والكاتننب اإِللنني، القلننمُ  واآللنن  والواسننط  واإِلنهننار، اإِلجينناد سننر والكتابنن  املوجننودا ، صور فيه يَتع 

 ...(2)ومصورا   وابرئ   وخالقا   موجدا  

  (.وغ ها...مصور ابر  ، خالق، موجد،) احلسىن األمسا  ابستعمال مرادهم لنا يتب  الن  هذا يف -
  ويقول:

 الكرامات أطوارَ  القلب عن وانبذْ    السماوات رب إىل الركابَ  نضِ أ
 ابملناجاة حتظى نعاليك واخلعْ    مرتقباً  القدس وادي بشاطىء واعكف

 (3)ابلذات األوصاف عن تغيبَ  حىت   متصفاً  ابألمساء الكون عن وغب

 يف أيضننا ، بوضننوح نعننر ، أن نسننتطي  يسننتعملوهنا، الننيت األسنناليب وأكثَنننرَ  السننر، كنن   عننريب ابننن لنننا وضنن  أن بعنند -
 العكننننننو )و (هللا إىل السنننننن ) لننننننن املرادفنننننن  (السننننننماوا  رب إىل الركنننننناب أنننننننض) فيهننننننا الننننننوارد  العبننننننارا  معنننننناين األبيننننننا  هننننننذه

 االتصنننا )و (الكنننون عنننن الغيننناب) معنننىن منننا اآلن ونعنننر  (،النعلننن  خلننن ) معنننىن آنفنننا   عرفننننا وقننند ،(القننند  وادي بشننناط  
 (،ابأللوهينن  التهقننق) تعنن  وكلهننا كثنن ا ،  كثنن ا    تسننتعم  ألهنننا حنفظها أن وعلينا (،ابلذا  األوصا  عن الغياب)و (ابألمسا 

 أن ابلنننذو ، تعنننر ، حيننن  األلوهيننن ، معننناين فشنننيتا   يتا  شننن تنننذو  جتعلننن  النننيت اجلذبننن  إىل للوصنننول العمننن ) أكثنننر: بوضنننوح أو
 (.الوجود وحد ) :ُيسمَّ  ما وهو ،(املخلو  نف  هو اخلالق

 أيضا : عريب ابن ويقول

 سوائي أره فلم ءاألمسا ويف   حقًّا األعيان يف احلق رأيتُ 
 رائي كل  يف حكمه فهذا   وحدي ذاك يف حباكم ولستُ 

 (4)املرائي له وحنن الرائي هو    هذا خالفُ  املثبتني وعند

 ويقول:

                            
 .(12) : الرازي(، اإلمام إىل الشيخ رسال ) عريب، ابن رسال  (1)
 .(12) : الرازي(، اإلمام إىل الشيخ )رسال  عريب، ابن رسال  (2)
 (.36) : اإِلسرا(، )كتاب عريب، ابن رسال  (3)
 (.3/549) املكي : الفتوحا  (4)
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 تتكون اليت هي واملْبَدعاتُ    بكائن   وليس تقدير   اخللق
 (1)يتعنيَّ  الذي هو فيه واحلق   واحد شيء والكلمات الروح

 ويقول:

 بصريا فكنت غريي يرين ومل   كثرياً   فكنتُ  أمسائي جتسدتُ 

 (2)غيورا نتَ ك  الغري؟ يكون وأين   وجوُده؟ أين ابلغري قائالً  فيا

  ويقول:

 َكَفر  قد الذي الشخص فذلك   يُفشه ومل احلقَّ  سرت َمن

 صور من بدا قد فيما َيْظهر   يزل مل الذي هللا تبارك

 (3)َظَهر قد أو َيْظهر ما كل  يف   دائماً  منشئها فإنه

 ويقول:

 ابلبصر غريه إال وليس   ابخلرب عينه إال فليس

 ابلِفَكر مطلوبكم ألنه   ُهوْ  ليس هلم قيل ُهوْ  قيل إن

 (4)البصر يف تشهده الذي عني   إنه ُهوْ  قيل هْو. ما قيل أو

 أيضا : ويقول

 املثاين بتقسيمه منه   ُحْكم الصالة يف أتى وقد

 رآين فقد رآه فمن   عبدي وبني بيين فقال

 (5)اثين الوجود يف لوحديت   ُهوْ  وال لهإ غري فلست

 ويقول:

 خزائن ألشيائه فهي   اتهذ عنيُ  احلق ِعْنديَّة

 صائن حيتويه ملا فهي   يراه الذي منها ينزل

                            
 (.3/553) الفتوحا : (1)
 (.3/361) الفتوحا : (2)
 (.3/375) الفتوحا  (3)
 (.3/376) الفتوحا : (4)
 (.3/535) الفتوحا : (5)
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 (1)الكوائن أعنيُ  ألنه   عنها يُزِله مل إنزاله

 للقننننار   ُتليلهننننا أتننننر  أبيننننا  ومعهننننا الوجننننود. وحنننند  عقينننند  خينننن  فيمننننا الوضننننوح كنننن   واضننننه  اآلبيننننا  هننننذه وكنننن 
 ورد . أينما نصوصهم فهم عل  نفسه ليدرب

 أيضا : ويقول

 لرهبان ودير لغزالن فمرعى   صورة كلَّ   قابالً  قليب صار لقد
 قرآن ومصحف توراة   وألواحُ    طائف وكعبةُ  ألواثن وبيت

 (2)مياينإو  ديين فاحلب ركائبه   توجهت أىن احلب بدين أدين

 الصليبي . باحلرو  زمخ  يف الكام هذا ينشر كان  أنه ولنعلم (،الوجود وحد ) من تنبثق العقيد  هذه أن وبدهي -

 املولوي : الطريق  مؤس  ،(3)الرومي الدين جال ويقول

 ع  َتْن َ  ال ع  َتْن  ال املشر ، النور أيها نَنْفسي،

 ع  الَتْن َ  ع  الَتْن َ  املتألِّق، املشهد أيها حيب،

 رأسي فو  أحكمُتها العمام  إىل انظرْ 

 خصري حول دش ازر  زار إىل انظر ب 

 (4)املخا  مح وأ الزار، أمح ُ 

 ع  َتْن َ  ال ع ، َتْن َ  فا النور، أمح  ب  ال

 وزرادشيت وبرمهي نصراين ولك  أا، مسلم  

 ع  َتن َ  ال ع  َتْن َ  فا األعل ، احلق أيها علي  توكل ُ 

 أصنام بي  أو كنيس   أو كان  مسجدا   واحد، معبد   سو  يل لي 

 (5)ع   نْ التَ  ع  َتْن َ  فا نعميت، غاي  فيه الكر  ووجه 

 نا :و مله *

                            
 (.3/193) الفتوحا : (1)
 (.402) : األبرار، وحماضر  األشوا ، ترمجان ديوان (2)
 هن(.672) سن : قوني  يف وما  تركيا، إىل مث سيوا ، إىل انتق  بلخي املولوي ، الطريق  مؤس  (3)
 لاستجدا . املخا  ُيملون منهم امه رب ال ألن الندوسي ، إىل هبا يش  املخا ( )وأمح  مجل  (4)
 (.94) : واترخيه، االسامي التصو  يف (5)
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 األدين كنننن   تننننر  الننننيت هنننني الوجننننود، وحنننند  وعقينننند  السننننابق، عننننريب ابننننن وكننننام الكننننام هننننذا بنننن  واضنننن  التشننننابه -
 هللا. هو شي  وك  هللا هي املعبودا  ك   ألن صهيه  

 احلنننق أيهنننا) يقنننول: حنننىت فسنننهلن خبطابنننه سننن ه مث (،عننن  تنننن  ال املشنننر  الننننور أيهنننا نفسننني) قولنننه: إىل ننتبنننه أن ولننننا -
 (.ع  تن  ال) العبار  إىل ولننتبه وتدرجها، العبار  يف جديدا   أسلواب   ناح  حي  (،ع  تن  ال األعل 

 أيضا : الرومي الدين جال ويقول

ين برب  نفسي، عند أا جمهول  العم  ما خربِّ

 موط  النار وال اجلن  يف وال ذا ، وال الكون هبذا وال

 نسبيت أخذ  آدم من وال يزدان، وال عدن من د طر  وال

 املعامل خفي وطريق مقام، من أبعده ما مقام من ب 

 .(1)حمبويب روح يف أحيا جديد فمن وروحي، بدين عن جترد 

 روح يف أحيننا جدينند فمننن) وقولننه: (،املعننامل خفنني وطريننق مقننام، مننن أبعننده مننا مقننام مننن) قولننه: ماحظتننه جيننب مننا -
 (.حمبويب

 أيضا : ويقول

 ثنننوب يف الصنننديق ذلننن  يظهنننر نفننن    كننن   يف وخيتفننني، القلنننبَ  فَيْهِمننن ُ  صنننور ، يف حلظننن  كننن   اخلننناط  اجلمنننال يظهنننر
 نننوح بصننور  نهننر الوجننود، يف وانتشننر الفخننار، طيننن  مننن خننرج وقنند إليننه نظننرا ...أخننر  اتر  وشننااب   اتر  تننراه فشننيخا   جدينند،
 نهننر قنند القلننوب فتننان اجلمينن  ذلنن ...العامل ملنن  لننه ودان عننريب، بصننور  رنهنن املطننا  هناي  ويف...منه بدعا  الدنيا وأغر 
 لننني  احلنننق، أا وصننناح إنسنننان، صنننور  يف نهنننر النننذي هنننو بننن  ال! ال زماننننه، يف البتَّنننار وأصنننب  علننني، كننن   يف سننني    بصنننور 

 (.احلاج هو منصور) اهن....(2)ذل  خا  اجلاهلون نن ولو الدار، عل  ُصِلبَ  الذي هو (منصور)

 ...(3)املروج يف أمطر ُ  الذي أا الغي ، وأن  السهاب أا العصا، أمل أا اللصو ، َسرَِق  أا ويقول:

 البسطامي: خياطب قطب   لسان عل  ويقول

 وإذا احلنفيننن ، الكعبننن  حنننول وطْفننن َ  رأيتنننه، فقننند رأيتَننن  فننن ذا لنننه، بيتنننا   اختنننارين ألننننه قلبننن   بعننن  يفَّ  تنننراه منننا هنننو هللا إن
  .(4)غ ه شي  أن  نَّ تظ فا له، وسبَّه  عبدَته قدف عبدَت 

                            
 (.95) : واترخيه، اإِلسامي التصو  يف (1)
 (.106)، (105) : ه،خيواتر  اإِلسامي التصو  يف (2)
 (.152) : ه،واترخي اإِلسامي التصو  ىفِ  (3)
 (.157) : ه،واترخي اإِلسامي التصو  يف (4)
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 جّدا . واض  -األخ  الن  وخاص - الكام ن :و مله *

 :(1)الدمشقي أرسان الشيخ ويقول

 أنننننن ، ال هنننننو، أننننننه لننننن  ُيْكَشننننن ُ  أخلصننننن َ  فكلمنننننا عنننننن ، خرجننننن َ  إذا إال توحيننننند  يبننننن  وال خفننننني، شنننننر  كلّننننن 
 زاد عنننننهم خرجنننن َ  وكلمننننا وإمنننناا ، توحينننندا   ووقنننن    سنننناع  كنننن   ىف فتجننننّدد لشننننر ،ا لنننن  ابن وّحننننْد َ  وكلمننننا مننننن ، فتسننننتغفر
 مننا وبنن  أبمننره يكننون مننا بنن  فكننم بننه، ووجننود  عننن  غيبتنن  يف األقننوم اليق ...يقيننن  قننوي عننن  خرجنن َ  وكلمننا إمان ،
 لننننا صنننُله  منننا...ناألكوا لننن  تضعضنننع  بنننه قالمنننا   كنننن َ   وإن األسنننباب، لننن  َخَضنننع  أبمنننره قالمنننا   كنننن   إن بنننه، يكنننون
  لنفسنن  حركنن  علينن َ  يبننق مل إذا سننرَّا. وأودعنننا  لنننا فصُلْه  عن ، أفنينا  عن ، الّسو  حّول َ  ف ذا لسواا، بقي  وفي 
 عبنندا   صننر َ  ابلعلننم إرادتنن  وعننن ابحلكمنن  هننوا  عننن أفنننا  إذا...توحيننُد  كمنن   عننند  وجود   ل  يبق مل وإذا يقين ، كم 
 تعنننناىل، الننننرب ويبقنننن  العبنننند فيفننننىن الوحدانينننن ، يف العبودينننن  فتضننننمه َّ  لنننن ، يكشنننن  فهينتننننذ راد ،إ وال لنننن  هننننو  ال صننننرفا  

 إرادتنن ، فتفننىن احلقيقنن ، ابب عننن لنن  يكشنن  هننوا  زال إذا...دالل كلهننا  واملعرفنن  بسنن ، كلننه  والعلننم قننبض، كلهننا  الشننريع 
 بننننن  جتنننن  وإن قَِبلَنننن ، (أننننن ) ابنننن جتننننن  إن...(معننننه أننننن ) بننننا هننننو، أنننننه بنننننه فتهققنننن َ  الوحدانينننن ، عننننن لنننن  فيكشنننن 
 هبنننم، عنننن  حمجنننوب وأنننن  بننن ، عنننن  حمتجنننب وهنننو ِبهجنننوب، لننني  واحلنننق حجننناب، وأنننن  حجننناب، اخللق...حجبننن 
 .(2)والسام تشهده، عن  فانَفِص ْ 

يف هنننذا النننن ، يبننن  الشنننيخ أرسنننان أن التهقنننق ابأللوهيننن  ال يكنننون إال بنسنننيان كننن  شننني  علننن  اإلطنننا ، حنننىت  -
 ا ، وهذا مث  قولم: )اخل  نعلي (، وسيأيت شرح لبعض عباراته.اإلحسا  ابلذ

 ويقول عمر بن الفار :

 ومل تفن ما مل جتتلي فيك صوريت  فلم هتوين ما مل تكن يف فانياً 
 إنه يشرح معىن )الفنا ( بقوله: )جتتلي في  صوريت(، أي: تص  صورت  صور  هللا! -

 انت حيث وجهت وجهيتورائي وك  أممت إمامي يف احلقيقة فالورى
 ويشهد يف قليب أمام أئميت  يراها أمامي يف صاليت انظري 
 ثوت يف فؤادي وهي قبلة قبليت  وال غرو أن صلى اِلمام إيل أن

 مبا مت من نسك وحج وعمرة  وكل اجلهات الست حنوي توجهت 
 وأشهد فيها أهنا يل صلت  هلا صلوايت ابملقام أقيمها 

 حقيقته ابجلمع يف كل سجدة  ىلكالان مصل واحد ساجد إ
                            

 هن(.541) سن : دمشقيف  ا م (1)
 أرسان(. الشيخ رسال  )شروح كتاب  من أرسان الشيخ رسال  من مقتطفا  (2)
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 صاليت لغريي يف أداء كل ركعة  وما كان يل صلى سواي ومل يكن
 هنا من صفات بيننا فاضمحلت  فأفىن اهلوى ما مل يكن مث ابقياً 

 إيل ومين وارداً مبزيديت  فألفيت ما ألقيت عين صادراً 
 إيل ومثلي ال يقول برجعة  خرجت هبا عين إليها فلم أعد

 ففي كل مرئي أراها برؤية  جتليها الوجود لناظريجلت يف 
 لوة خلويتهنالك إايها خب  وأشهدت عيين إذ بدت فوجدتين
 وذايت بذايت إذ حتلت جتلت  ففي الصحو بعد احملو مل أك غريها

 وهيأهتا إذ واحد حنن هيأيت  فوصفي إذ مل تدع ابثنني وصفها
 دعائي ولبت منادى أجابت من  اجمليب وإن أكن  فإن دعيت كنت

 قصصت حديثاً إمنا هي قصت  وإن نطقت كنت املناجي كذاك إن 
 ويف رفعها عن فرقة الفرق رفعيت  فعت تء املخاطب بيننافقد رُ 

 تحجاك ومل يثبت لبعد تثبِّ   ز رؤية اثنني واحداً فإن مل جيوّ 
 لديك جلية هبا كعبارات     عليك خفيةً  سأجلو إشارات  

 ثبتتُ  حَ ودعواه حقاً عنك إن متُ   سوى السوى شان هذا الشأن منك وما
 مناللبس ال أنفك عن ثنوية  كذا كنت حيناً قبل أن يكشف الغطا

 يتوأغدو بوجد ابلوجود مشتَّ   فيأرح بفقد ابلشهود مؤلِّ 
 وجيمعين سليب اصطالماً بغيبيت   التزاماً مبحضري يفرقين ليّب 

  فجمعي كوحديتلدى فرقي الثاين   فاقةومن فاقيت سكراً غنيت إ
 وصفت سكوانً عن وجود سكينة  فجاهد تشاهد فيك منك وراء ما

 هدى فرقة ابالحتاد حتدت  وفارق ضالل الفرق فاجلمع منتج
 بتقييده مياًل لزخرف زينة  وصرح إبطالق اجلمال وال تقل 

 من معاين البي  األخ : ك  شي  هو هللا وك  العقالد صهيه ، وك  معبود هو هللا..

 وال فرق بل ذايت لذايت أحبت إايها وإايي مل تزل  ا زلتُ وم
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 معية مل ختطر على أملعييت وليس معي يف امللك شيء سواء والـ
 دها إال )الوحد (:ر نفي املعي  يف هذا البي  يوض  أنه ال يريد من كلم  )االُتاد( حيثما أو 

 عال أولياء املنجدين بنجديت  ضد عن طعنه على لولكن لصد ا
 وأعددت أحوال اِلرادة عديت  ألعمال العبادة عادة رجعت

يف البيتنننن  األخنننن ين اعننننرتا  جننننري  مننننن الشننننيخ أبنننننه كننننان قنننند قطنننن  العبنننناد ، مث رجنننن  إليهننننا لتكننننون عنننناد  ال عبنننناد ، 
 :الطعن عل  األوليا  مثله، وهذا مث  قول الغزايل الذي مر يف صفه  سابق  َتاما   وليصد هبا األضداد )أه  الشريع ( عن

 حجب العوائد غطت إىل كشف ما  وهذبت نفسي ابلرايضة ذاهباً 
 ت(حلَّ  وحاشا ملثلي )أهنا يفَّ   مىت حلت عن قويل )أان هي( أو أقل

 سبيلي واشرع يف اتباع شريعيت  منحتك علماً إن ترد كشفه فرد
 لدي فدعين من سراب بقيعة  فنبع صداء من شراب نقيعه

قيع ( ك  ما لي  من سبيله وال من شريعته اليت هنني )وحنند  الوجننود( وبننذل  تكننون واض  أنه يع  بقوله: )سراب ب
 الشريع  اإلسام هي من )السراب البقيع (.

 ـي حزت )صحو اجلمع( بني أخويت  وكل الورى أبناء آدم غري أنـ
 عرجت وعطرت الوجود برجعيت  ومن )أان إايها( إىل حيث )ال إىل(

 سواي يثين منه عطفاً لعطفيت  وىغيار يثين وللسوغريي على األ
 إىل فرقيت واجلمع أيىب تشتيت  ومبدأ إبداها اللذان تسببا 
 ربعة يف ظاهر الفرق عدتأو   مها معنا يف ابطن اجلمع واحد

 يب  يف البي  األخ  وما قبله معىن اجلم  والفر . -

 ومل أنس ابلناسوت مظهر حكمتيي  ابلالهوت عن حكم مظهري لهُ ومل أَ 
 ل:إنه يف احلكم إله ويف املظهر إنسان، وإنه يعي ذل  ومل ينسه.قو 

 وأثبت )صحو اجلمع( حمو التشتت  حتققت أان يف احلقيقة واحد
 ومل يبق ابألشكال إشكال ريبة  أزال السرت مل تر غريه إذا ما

 بسرت تالشت إذ جتلى وولت  فأشكاله كانت مظاهر فعله
  يظهر هبا واليت تتاش  عندما يتجل .يقول: إن فع  هللا هو أشكاله اليت -
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 الشرك ابألغيار مجعي وألفيت عن  تنزهت يف آاثر صنعي منزهاً 
 ويل حانة اخلمار عني طليعة  فيب جملس األذكار مسع مطالع

 وإن حل ابِلقرار يب هي حلت  وما عقد الزانر حكماً سوى يدي
 يعةفما ابر ابِلجنيل هيكل ب  وإن انر ابلتنزيل حمراب مسجد

 يناجي هبا األحبار يف كل ليلة  لقومه موأسفار توراة الكلي
 فال وجه لإلنكار ابلعصبية  وإن خر لألحجار يف البد عاكف

 عن العار ابِلشراك ابلوثنية  فقد عبد الدينار معىن منزه
 وما زاغت األفكار يف كل حنلة  ملة   وما زاغت األبصار من كلِّ 

 وإشراقها من نور إسفار غريت  وما اختار من للشمس عن غرة صبا
 كما جاء يف األخبار يف ألف حجة  وإن عبد النار اجملوس وما انطفت

 وإن مل يظهروا عقد نييت يسوا  فما قصدوا غريي وإن كان قصدهم
الصنننم( وعابنند النننار والنصننراين )أي:  يقننول: كنن  شنني  حننق، وكنن  العبننادا  حننق، وكنن  العقالنند حننق، فعابنند البنند -

 املسلم كلهم عل  حق، وعلينا أن ناح  أن هذه األقوال قيل  يف زمخ  احلروب الصليبي .واليهودي و 
 ويقول ابن سبع  يف الرسال  النوري  خماطبا  تلميذه:

، وأي شننني  خيطنننر ببالننن  مسنننه بنننه، منننن امسنننه )الوجنننود( كيننن  خيننن  لومجيننن  منننا توجنننه الضنننم  إلينننه اذكنننره بنننه وال تبنننا
نفسننه أو نبيننه، يقننال  ال االسننم املطلننق أو املفننرو ، فنن ن قلنن : نسننميه ِبننا مسنن  بننهإال اسم له مسا  منهصر ؟ هيها ! هللا أب

لننن : منننن مسننن  نفسنننه )هللا( قنننال لننن : أا كننن  شننني ، ومجيننن  منننن تننننادي أا. وقننند يصنننعب عليننن  هنننذا فعسننن  أن تسنننلم أننننه 
م  ذلننن  فعجننن  بنننذل ، وال معننن  ابلعلنننم والفعننن ، فننن ذا سنننلم  هنننذا تسنننلم أن النننذي اسنننتجاب لننن  هنننو الوجنننود، فننن ذا سنننل

تكن كذل  فما ُيق ل  ذل   ي هال  ي مال  انظر من حال  وقنن  بعنند ذلنن : ي حننق ي أبنند ي راحننم ي أحنند ي أكننرب 
ي واجنننب الوجنننود، النننذي الوجنننود ووحدتنننه واحننند، ي ماهيننن  كننن  ماهيننن ، ي آنيننن  كننن  آنيننن .. ال شننني  عنننندي إال أنننن .. ألن 

وال شننر  أقننب  مننن شننركها... وال يعتننرب احملقننق  منن  هللا، وال شنني  أكننذب مننن لسننان اإلضنناف ،الكننذب ال جيننوز علنن  هللا وال 
 هو. يف ذل  إال هللا، وبد البد، والو

يعنننن  بقولننننه: )لسننننان اإلضنننناف ( إضنننناف  شنننني  إىل هللا، مثنننن  )عبنننند هللا، أو خملوقننننا  هللا...( أو إضنننناف  هللا إىل شنننني ، 
ع  االثنيني ، أي وجود اثن ، خالق وخملو  وهذا عننند الصننوفي  كننذب وشننر  ألنننه ال مث : )خالق الكون..( ألن اإلضاف  ت

 موجود إال هللا، والكون هو هللا.
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 ويقول يف إحد  رسالله: 

الننننوهم واحلنننن  واخليننننال والعنننناد ، واخننننرج عننننن لواحقنننن  وحممولنننن  وموضننننوع ... واطلننننب واحنننند   ... واضننننرب عننننن
رجنن  عننن شننفع  التنناب  لنن ، حننىت يبقنن  الواحنند. )أقننول: هننذا الكننام مثنن   بوحدت ، واخرج عن وتر  اخلا  ب  كما خ

 كام الشيخ رسان(.
 وكان ابن سبع  يقول هو وأصهابه يف ذكرهم: )لي  إال هللا( بدل قول املسلم : )ال إله إال هللا(.

 ويقول يف أحد الفصول التالي  لن)ماحظا  عل  بد العار (:
 هللا، مث قنننن  لنفسنننن : يخسيسننن  املنزلنننن ، مننننىت ثبنننن  سنننواه؟ حننننىت تسننننرتييب فيننننه ي هنننذا، غننننض بصننننر إدراكنننن  عنننن غنننن 

 اهن. ال هو وال مكن غ  ذل .إوتغضي بصر  عنه! هو هللا.. فا هو 

 أرجو االنتباه والتدقيق يف معىن العبار  األخ  : )... وال مكن غ  ذل (. -
 لوهم لفسد ...هللا واب ويقول: ...لو كان فيهما موجود غ  هللا لكان

 ويقول:

 واألمر أوضح من انر على علم  ه ابلشعبني والعلمكم ذا متوّ 
 وعن زرود وجريان بذي سلم  وكم تعرب عن سلع وكاظمة

 وعن هتامة هذا فعل متهم  ظللت تسأل عن جند وأنت هبا
 عنها سؤالك وهم جر للعدل  يف احلي حي سوى ليلى فتسأله

 ويقول:

 مثل من سري به حىت وصل  ليس من فوه ابلوصل له
 قرع الباب وللدار دخل  ال وال الواصل عندي كالذي
 سارروه وهو للسر حمل  ال وال الداخل عندي كالذي
 صار إايهم فدع عنك العلل  ال وال من سارروه كالذي

 مث ملا اثبتوه مل يزل  فمحوه عنه فيهم فامنحى
 لو جتلى ذاك للخلق قتل  ذاك شيء علق القلب به

 يف )رسال  اإلحاط (: ويقول

رب مالنن  وعبننند هالنن ، ووهنننم حالنن ، وحنننق سننال ، وأننننتم ذلننن ! اخننتل  يف اإلحاطننن  الننزوج مننن  الفننرد، واُتننند فينننه 
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النجننو منن  الننورد، واتفننق فيننه السننقر منن  القننر، وابجلملنن  السننب  هننو يننوح األحنند، واملوحنند هننو عنن  األحنند، ويننوم الفننر  هننو 
ان هنننو الظننناهر، واملنننؤمن يف نَننناجلَ  العينننان هنننو اآلخنننر، والبننناطن يف يف اضنننر، واألولاحل ينننوم العنننر ، والنننذاهب منننن الزمنننان هنننو

 نان هو الكافر، والغ  هو الويل، والفق  هو الغ ، وهذه وحدا  حكمي ، ال أحدا  ومهي .اجلِ 

 ه: )عبد هال ( أي: ال وجود للعبد  والنجو هو الغال .يريد بقول
 ويقول يف إحد  رسالله:

 املستعان واملسننتع ، واإلعاننن  معننىن فيننه يف كونننه معينننا  ومسننتعينا ، واحلمنند هلل يف األزل واألبنند ويل اجملنند، هللا فق ، هللا
ومنننن هنننو هبمنننا عننن  احلامننند واحلمننند... وال حنننول وال قنننو  إال ابلسننناري بذاتنننه يف أفعالنننه عنننن أمسالنننه بصنننفاته، أحنننب فتسنننم  

فهنننق لنننه أن يتسنننم  ابلظننناهر، وهنننو معنننىن كننن  معنننىن فهنننق لنننه أن وأحنننا  فتسنننم  ابلعنننامل... هنننو عننن  كننن  نننناهر،  ،ابحلننني
 يتسم  ابلباطن.

 ويقول يف رسال  اثني :

اسنننتم  ملنننا ينننوح  ويسنننتقرا... منننن أبصنننر مقصنننوده كننن  عنننن سنننواه ألننننه سنننواه، وشنننر  منننن سنننري واسنننتو  قطننن  وهنننم 
 اآلني .البسيط  إبطا  الوي  عل  السو ، فمن قربه هللا يقول: هللا فق ... وُيرر قضيته 

 للتذك : الوي  من قولم: )هو( إشار  إىل هللا سبهانه، واآلني  إشار  إىل املخلوقا  اليت هي تعينا . -
 ويقول الششرتي:

 إال بسر حروف انظر إىل اجلبل  ما للحجاب مكان يف وجودكم
 دميومة عربت عن غامض األزل  أنتم دللتم عليكم منكم ولكم

 أنتم هم اي حياة القلب اي أملي  عرفتم بكم هذا اخلبري بكم
 ويقول )زجا (:

 ليس مث اثين  أان احملب واحلبيب  ملن رأين لقد أان شيء عجيب
 والسر عندك  اخلمر فيك واخلرب  غطاه أينك  اي قاصداً عني اخلرب

 ما مث غريك  ارجع لذاتك واعترب
 ويقول أيضا : 

 وقد ظهر عين يف ذا املثال  لقد فشا سري بال مقال
 وكل ما دوين خيال يف  ترى وجود غريي من احملال

 أان هو احملبوب وأان احلبيب  متحد يف كل شيء
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 وحدي أان فافهم سري غريب  واحلب يل مين شيء عجيب
 ويف حال ذايت طواين طي  فمن نظر ذايت رآين شيء

 وذايت معلومة تلك الصور  صفايت ال ختفى ملن نظر
 كي  خفيت واملعىن لسرا يف   عرب ترى اِلحساس عن فنَ أ

 (1)علي سرت مين ألنه

 مقنناال  الوحنند ، سننر وهننو املعننىن، هننذا علنن  اتفقنن  وقنند فيقننول: شننرحها، بعنند األشننعار هننذه علنن  عجيب  ابن يعلق
 هننننذه يفهننننم وال خنننن ا ، املسننننلم  وعننننن عنننننا هللا جننننزاهم وشننننربه، ذوقننننه قنننندر علنننن  كنننن   وأشننننعارهم احملبنننن ، ومواجينننند العننننارف ،
 ...(2)واإلشارا  األذوا  أه  إال العبارا 

 أيضا : الششرتي ويقول

 وسود بيض يف ظهر وقد   الوجود عم قد حمبويب
 القرود مع اخلنازير ويف   اليهود مع النصارى ويف
 قط أفهمين قط أفهمين   النقط مع احلروف ويف

 أوان كل  يف يل ظهر   الزمان طول عرفته
 اهلبوط ويف الطلوع ويف   الدلوان ويف املياه ويف

 (3)قط أفهمين قط أفهمين
 هللا ويل قننول ومثنن  ،(4)(إلنننا إال واخلنزيننر الكلننب ومننا) قنناللهم: قننول مثنن  هننو (،القننرود منن  اخلنننازير ويف) هنننا: قوله -

 الننورد، منن  النجننو فيننه واُتنند سننبع : ابننن قننول ومثنن  القدوسنني ، سنننخ مننن الدنسنني  الكالنننا  صنندور يهولننن  وال النندهلوي:
 النننذي اجلنننياين القنننادر عبننند قنننول ومثننن  والشنننري ، منهنننا اخلسننني  املراتنننب، كننن   يف الظننناهر العروسننني: مصنننطف  قنننول ومثننن 
 كنن   بعنندد تعنناىل هلل إن الرفنناعي: أمحنند قننول ومثنن  امسننه، شنني  كنن   واسننم أمسالننه مننن اسننم   شنني  كنن   يف عبننا : البننن ينسننبه
 وغ هم. وغ هم أمسا . خلقه شي 

 فيه: أقوالم فمن الششرتي، هبذا آرا هم كبارا    متصوف    ش نست غ ه، إىل االنتقال وقب  -

                            
 (.42 :) المم، إيقا  (1)
 (.43 :) المم، إيقا  (2)
 (.43 :) المم، إيقا  (3)
 (.338 :) األقدسي ، النفها  (4)
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 وتلميننذه الشنناذيل احلسننن أيب حيننا  يف ذلنن  وكننان .(1)شنناذلي  هننم شننيوخي قولننه: أزجاله يف يذكر الششرتي كان  -1
 املرسي. العبا  أيب

 .(2)واحتضنوها حضراهتم يف أشعاره ما حد إىل الشاذلي ُ  قَِب  -2

 مريديننننه ينصنننن  وهننننو وموشننننهاته، الششننننرتي أبزجننننال إعجابننننه عننننن الكننننرب  رسننننالله يف (3)ديالرتنننن عبنننناد ابننننن عننننرب -3
 حنننناو  ففيهننننا أزجالننننه وأمننننا سننننبع ، ابننننن كننننام  مننننن مأخننننذا   أقننننرب عننننندي الششننننرتي وكننننام عنهننننا: ويقننننول بقرا هتننننا، الشنننناذلي 

  .(4)طاو  وعليها

 العنننار ، الشنننيخ بقولنننه: ووصنننفه الششنننرتي أشنننعار بعنننض الشننناذلي ، كبنننار  منننن وهنننو ،(5)زرو  أمحننند الشنننيخ شنننرح -4
 علننم وأمننا ابحلنندي ، عننار  والسنننن، القننرآن عليننه يقننرأ كننان  الصننوفي ، سننادا  مننن صننار مث امللننو  أبنننا  مننن الصننوفي ، أحنند

 ...(6)السبق قصب فيه فهاز واألذوا ، واحِلَكم واألنوار األسرار

 :(7)الغربي  العبا  أبو ويقول -5

 الفقننرا  ومننن احملصننل ، الطلبنن  مننن الششننرتي النمنن ي علنني احلسننن أبننو األديننب العابنند لصنناحلا الصننويف الفقيننه الشننيخ
 وشننعره التهقيننق، طريننق علنن  والنثننر النننظم علننم يف تقنندم وله الصوفي ، الصاحل  بطريق ومعرف  ابحلكم ، معرف  له املنقطع ،

 .(8)احلسن غاي  يف الزجلي ونظمه ومقفياته وتواشيهه واملاح ، االنطباع غاي  يف

 احلس : عجيب  ابن عنه ويقول -6

 أمنن ا ، كننان  وأبننوه ،وعاملننا   وزيننرا   كننان  الششننرتي ألن سننبع ، ابننن شننيخه منن  عنننه هللا رضنني الششننرتي قصنن  وكننذل ...
 خ وتنند بنننديرا   وَتخننذ قشنناب  وتلننب  متاعنن  تبينن  حننىت شننيتا   منهننا تنننال ال شننيخه: لننه قننال القوم طريق يف الدخول أراد فلما

 بنننديره يضننرب السننو  فنندخ  احلبيننب، بننذكر بنندأ  قنن : فقننال: السننو . يف نقننول مننا لننه: وقننال ذلنن ، مجينن  ففعنن  السننو ،
 كامننه  ومننن األذوا ، بعلننوم األسننوا  يف يغنن  فجعنن  احلجننب، لننه وخرقنن  أيم، ثاثنن  فبقنني احلبيننب، بننذكر بنندأ  ويقننول:

  عنه: هللا رضي

 يغين األسواق وسط يف   مكناس أرض من شويخ

                            
 (.174 :) الصوفي ، وفلسفته سبع  ابن (1)
 (.174 :) الصوفي ، لسفتهوف سبع  ابن (2)
 الصننلييب يوحنننا القنندي  َتثربننه، ممننن ،(هننن792) سننن  تننويف الشاذلي  شيوخ من األندل  جنويب رند  من الرندي، النفري عباد ابن بكر.. أيب بن إبراهيم بن حممد (3)

 املسيهي . صوفي  من
 (.174 :) الصوفي ، وفلسفته سبع  ابن (4)
 .(هن899) سن  تويف غواث ، قطبا   كان  بزرو ، الشه  الفاسي الربنسي عيس  بن حممد بن أمحد بن أمحد الشيخ (5)
 (.174 :) الصوفي ، وفلسفته سبع  ابن (6)
 .(هن714) سن  تويف الدراي ، عنوان صاحب الفقيه املؤرخ (7)
 (.170 :) الصوفي ، وفلسفته سبع  ابن (8)
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 (1)مين الناس على وآش   الناس من علي آش

 أقوالننننه وأيخننننذون (،عنننننه هللا رضي)بننننن مصننننهواب   امسننننه يننننذكرون وعننننارفيهم، وشننننيوخهم القننننوم كبننننار  مننننن فالششننننرتي إذن
 سننبع ، ابننن شننيخه يزكنني وهننو القننوم، عننند شننخ  أي لتزكينن  كافينن   فشننهادته كننذل ،  هو دام وما ومعار ، ونرباسا   حكما  

 السنننعاد ، وكميننن  اخلننن ، وذا  النننذا ، وممننند الرسنننم، وحميننني وبننندرها ومشسنننها حياتنننه وكننننز احلسنننن بكعبننن  ويننندعوه يقدسنننه بننن 
 .(2)النفو  ومغناطي  الذوا ، وإكس 

 الشاذيل: احلسن أبو ويقول

 الوجننود يف  فهنن اخللننق، مننن أحنندا   نننر  ال وإا والربهننان، النندلي  عننن فأغننناا واإليقننان، اإلمننان ببصر هللا إىل لننظر إا
 .(3)شيتا   جتدهم مل فتشتهم إن الوا ، يف فكالبا  بد وال كان  وإن احلق، املل  سو  أحد

 القننرآن مننن والربهننان النندلي  يكننون وطبعننا   ؟!والربهننان النندلي  عننن ابالستغنا  يصرح الشاذيل احلسن أاب أن لناح  -
 الن . يف ناهر  دالوجو  وحد  أن كما  ابلكش ! يراه ما هو عنده واحلق والسن ،

 سنننننننر  يف واجلمننننننن  موجنننننننودا   لسنننننننان  يف الفنننننننر  فلنننننننيكن ،فيهنننننننا لنننننننون ال النننننننيت الطرينننننننق إىل الوصنننننننول أرد  إذا ويقنننننننول:
 .(4)مشهودا  

 فيها. لون ال اليت قوله: إىل ولننتبه سبق، فيما الن  هذا مر وقد

 الننري؟ وبعنند الشننراب ذو  بعنند ننن ن فمننا شننيتا ، بعنند يننذ  ومل الكننأ  شننهود مننن يسننكر َمنننْ  األوليا  من: ...ويقول
 واألمسننا  ابألنننوار، واألنننوار ابألخننا ، واألخننا  ،ابألوصننا  األوصننا  مننزج ف نننه بننه، املننراد يفهننم مننن قنن  الننري أن واعلننم

 اهن..(5)ابألفعال واألفعال ابلنعو ، والنعو  ابألمسا ،

 معانيها. بك  الكامل  ابأللوهي  التهقق هو الري إن :أي -

 اهن. .(6)الدمومي  وإحاط  القيومي  شهود من به حققهم ملا تعاىل هللا غ  يشهدوا أن احملققون أىب ويقول:

 (.الشهود وحد ) عبار  معىن نعر  الن  هذا مث  من -

 ملشنناهد  قلبننه وفننت  هللا، أماننن  حبفنن  وتننزين هللا، معصنني  عننن جوارحننه كنن   إن إال النننار عننن العبنند يتزحننزح ال ويقننول:
 .(7)كلماته  أرواح تعاىل هللا وأشهده هللا، صفا  وب  بينه احلجاب ورف  هللا، ملناجا  وسره نهولسا هللا،

                            
 (.28 :) المم، إيقا  (1)
 (.172 :) الصوفي ، سفتهوفل سبع  ابن (2)
 (.44 :) المم، إيقا  (3)
 (.2/7) الشعراين طبقا  (4)
 (.2/8) الشعراين طبقا  (5)
 (.2/9) الشعراين طبقا  (6)
 (.2/10) الشعراين طبقا  (7)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 www.alsoufia.com                         مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية                                               

 

121 

 تيننار يف غرقننوا الننذين وهننم التهقيننق، ذوي علننوم يف نلمنن  فهنني جنند  وإن أهلها، عل  الثنا  وق  اليت العلوم ويقول:
 الصنننا  علنننيهم والرسننن  األنبينننا  شننناركوا النننذين االعليننن اخلاصننن  وهنننم ُهنننْم، بنننا هننننا  فكنننانوا الصنننفا ، وغمنننو  النننذا ، حبنننر

 .(1)أحوالم يف والسام

 يف غرقنننوا) عليننننا: اجلدينندت  العبنننارت  وإىل مثلننه، معننننا مننر النننذي (،ُهننمْ ) بنننا هنننا  فكنننانوا قولننه: إىل االنتبننناه جيننب -
 وهنننني هللا. صنننفا  وبنننن  هبينننن احلجننناب رفنننن  عبنننار : السننننابق النننن  ويف (.الصنننفا  غمننننو  يف وغرقنننوا)و (الننننذا  حبنننر تينننار

 (....نلم  فهي جل  وإن...العلوم) العلم: ارب حم يف األسلوب هذا إىل لننتبه مث املعىن. حي  من َتاما   واضه 

 ووجنند احليننا   هننذه بنننور املعلومننا  مجينن  فينظننر لننا، غاينن  ال ابقينن  حيننا  أحياه ذاته، بنور تعاىل هللا هأمدَّ  ف ذا قول:يو 
 ...(2)غ ه يشهد ال شي ، ك   يف شالعا   احلق نور

 ال النندنيا حياتنننا ففنني واضنن ، املعننىن الباقينن ؟ احليننا  هننذه هنني فمننا (،لننا غاينن  ال ابقينن  حيننا  أحينناه) قولننه: إىل لننتبننه -
 نصوصهم. يف كث ا    العبار  هذه مث  ونر  ابأللوهي ، حققه أي: (،ابقي .. حيا  أحياه) معىن فيكون هلل، إال ابقي  حيا 

 عننن غيبننتهم نلمنن  علننيهم أرد  مث (،ُهننمْ ) ال هننم فنن ذا فنظننروا العنندم، ثننوب ألبسننهم إذ كننذل ،  هننم فبينمننا... :ولويق
 فينننه، علننن  ال زواال   املرسنننوما  وزالننن  املعلومنننا ، اضنننمهل  بنننه، تتعلنننق معرفننن  فنننا لنننه، علننن  ال عننندما   نظنننرهم فصنننار نظنننرهم،

 وال لنننه اسنننم فنننا وكنننذل  والصنننفا ، واألمسنننا  النعنننو  مهل واضننن ذا ، وال صنننف  وال لنننه وصننن  ال إلينننه، أشننن  منننن وبقننني
 مننن نظننر بنن  لننه، أولينن  ال نهننورا   ذاتننه، يف لذاتننه بسننره نهننر بنن  فيننه، علنن  ال نهننورا   يننزد مل مننن نهننر فهنالنن  ذا ، وال صننف 
 األشننننيا  فوجننند  ه،قبلنننن نننناهرا   ال نهننننوره، يف أوال   وصنننار لننننا، علننن  ال حيننننا  بظهنننوره العبنننند ُيينننا وهنننننا  ذاتنننه، يف لذاتننننه ذاتنننه

 فننن ذا السنننر، حبنننر إىل يصننن  أن إىل حبنننر بعننند حبنننر يف ذلننن  بعننند يغطننن  مث وتعننناىل، سنننبهانه ننننوره يف بننننوره ونهنننر  أبوصنننافه،
 ُيينني وسننلم، عليننه هللا صننل  النننيب عننن البننا   بعثننه تعنناىل هللا شننا  فنن ن اآلابد، أبنند منننه لننه خننروج ال غرقننا   غننر  السننر حبر دخ 

 .(3)فتنبه والعموم. اخلصو  طريَقي من عنرب  فهذا يشا ، ما ملكه يف يفع  رته،س شا  وإن عباده، به

 الشاذيل: احلسن أيب تلميذ ،(4)املرسي العبا  أبو ويقول

 .(5)أن  وأا أا أن  لتكون إال صهبت  ما العبا ، أاب ي احلسن: أبو الشيخ يل قال

 بدهي. وهذا واحد ، عقيد  من فهما تاذه،أس قدم عل  يس  أبنه املرسي من اعرتا  الكام هذا -

 منننن أوىل الغنننو  القطنننب إىل الصنننا  يف التوجنننه لكنننان السنننن ، خنننا  يرضنننيه وتعننناىل سنننبهانه احلنننق كنننان  لنننو ويقنننول:

                            
 (.2/11) الشعراين طبقا  (1)
 (.2/12) الشعراين طبقا  (2)
 (.2/12) الشعراين طبقا  (3)
 .(هن686) معا ما  ترمجته، مر  (4)
 (.2/14طبقا  الشعراين ) (5)
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 .(1)الكعب  إىل التوجه

 (.تعليق وال) ؟!!(2)هللا دون من لعبد الويل نور عن كش   لو ويقول:

 ه:مِ كَ حِ  يف (3)السكندري هللا عطا  ابن ويقول

 مننن ارحنن  ولكننن عنننه، ارُتنن  الننذي هننو إليننه ارُتنن  والننذي يسنن ، الرحنن  كهمننار  فتكننون كننون،  إىل كون  من ترح  ال
ُننْتَنَه  رَبِّ َ  ِإىَل  َوَأنَّ )) املكون، إىل األكوان

  .(4)[42النجم:] ((امل

 اجلننياين القننادر عبنند قننول ثنن م َتامننا   هننو املكننون. إىل األكوان من ارح  ولكن...كون  إىل كون  من ترح  ال قوله: -
 قولنننه: مثننن  هنننو وكنننذل  َتامنننا ، واحننند املعنننىن إذ املنننوىل؟.. سنننو  منننىت إىل اآلخنننر ؟ منننىت إىل الننندنيا؟ منننىت .إىل.معننننا: منننر النننذي
 تننندار الطنننواح  كانننن ) الرحننن  كهمنننار  يكنننون اآلخنننر  يبتغننني النننذي إن علينننه يزيننند لكنننن ،وآخرتننن .. دنينننا  نعليننن : اخلننن 

 !السكندري؟ عند اآلخر  طالب وهكذا مكانه، إىل يرج  مث يدور يدور، الرح  ارمح إن إذ (،ابحلم 

 وجنننود يف غفلتننن  منننن أشننند ذكنننره وجنننود عنننن غفلتننن  ألن فينننه، هللا مننن  قلبننن  حضنننور لعننندم النننذكر تنننرت  ال ويقنننول:
 وجننود منن  ذكننر إىل يقظنن  وجننود منن  ذكننر ومننن يقظنن ، وجننود منن  ذكننر إىل غفلنن  وجننود منن  ذكننر مننن يرفعنن  أن فعس  ذكره،

 .(5)بعزيز هللا عل  ذل  وما املذكور، سو  ما عن غيب  م  ذكر إىل حضور وجود م  ذكر ومن حضور،

  وسنشننناهدمها (،املنننذكور.. سنننو  منننا عنننن غيبننن ) العبنننار  ومعنننىن (حضنننور) املصنننطل  معنننىن لننننا يتضننن  النننن  هنننذا يف -
 كتبهم.  يف كث ا  

 .(6)دا  وار  عليه به لتكون الوارد علي  أورد إمنا ويقول:

 .(7)اآلاثر ر  من وليهرر  األغيار يد من ليتسلم  الوارد علي  أورد

 .(8)شهود  فضا  إىل وجود  سجن من ليخرج  الوارد علي  أورد

 واردا ، عليننه بننه لتكننون) العبننارا  معننىن بدقنن  نعننر  اآلن أننننا وبنندهيا ، (.الننوارد) معننىن لنننا يتبنن  النصننو ، هننذه يف -
 تعنننن  كلهننننا  فهنننني (.شننننهود  فضننننا  إىل وجننننود  سننننجن مننننن ليخرجنننن  اآلاثر، ر  مننننن وليهننننرر  راألغيننننا ينننند مننننن ليتسننننلم 

 اخللق. شهود ابآلاثر ويع  (،الوجود وحد  شهود)

                            
 (.2/14) الشعراين طبقا  (1)
 (.95) : املنن، ولطال  (،156) : المم، إيقا  (2)
 .(هن707) سن  تويف ترمجته مر  (3)
 (.72) : المم، إيقا  (4)
 (.79) : المم، إيقا  (5)
 (.86 :) المم، إيقا  (6)
 (.86 :) المم، إيقا  (7)
 (.86 :) المم، إيقا  (8)
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 مشننو  عنننه وُحجبنن  األنننوار، وجننود أعننوزه فقنند بعننده، أو قبلننه أو عنننده أو فيننه يشننهده ومل الكننون رأ  فمننن ويقننول:
 .(2)معه ِبوجود لي  ِبا عنه حجب  أن سبهانه قهره وجود  عل يدل  مما .(1)اآلاثر بسهب املعار 

 !(3)شي  بك  نهر الذي وهو شي  ُيجبه أن تصوري كي 

 لكننن  الظننناهر وهنننو شنني  ُيجبنننه أن تصنننوري كيننن   !(4)شنني  كننن   يف نهنننر النننذي وهننو شننني  ُيجبنننه أن تصنننوري كينن 
 معننه لنني  الننذي وهننو شنني  ُيجبننه أن تصننوري كينن   !(6)شنني  كنن   مننن أنهننر وهننو شنني  ُيجبننه أن تصننوري كينن   .(5)شنني 
 !(7)شي 

 ابننن)أي:  اسننتدل مث: ...يقننول إنننه التعجبننا ! هننذه (هللا عطننا  ابننن حكننم يشننرح الذي) عجيب  ابن يقدم لنركي  -
 لشنند  أي خفالننه، منن  لظهننوره واحنند، كنن   مننن متعجبننا   أمننور، بعشننر  تعنناىل حقننه يف احلجنناب وجننود بطننان علنن  (هللا عطننا 

 ..،.شنننني  ُيجبننننه أن نتصننننور كينننن   بقولننننه: األول إىل فأشننننار اجلنننناهل ، الغننننافل  عننننند خفالننننه وشنننند  ،العننننارف  عننننند نهننننوره
 شننديد ننناهر احلننق ألن فقنن ، الننوهم هننو اجلنناهل  الغننافل  عننن تعنناىل احلننق ُيجننب الننذي احلجنناب أن الكننام، هننذا ومعننىن

 عنننند ابطننن  وهنننذا هللا. غننن  هننني خلوقنننا امل أن يظننننون فهنننم وجهلهنننم. غفلنننتهم بسنننبب  لالغننناف عنننن اختفننن  لكننننه الظهنننور،
 العارف .

 مننا البنناطن، هننو والظنناهر فيقننول: شننارحا   ،شنني  أنهركنن  الننذي وهننو :هللا عطننا  ابننن قننول علنن  عجبينن  ابننن ويعلننق -
  امللكو : أبنوار متدفق  اجلربو  فهيا  الشهاد ، عامل يف نهر الذي هو الغيب عامل يف بطن

 انإنس كل  يف   شاهداً  مجايل انظر
 األغصان أس يف   انفداً  جيري املاء

 ألوان والزهر   واحداً  ماءً  جتده
 ...(8)املعار  رف ع به من ابملعار  يعر  كي   عجبا   ي

 منننن  لشنننني  وجننننود فننننا شنننني ، بكنننن  جتلنننن  أي اجلننننر، ببننننا  فيقننننول: شنننني ، بكنننن  نهننننر الننننذي وهو..قولننننه: ويشننننرح -

                            
 (.40 :) المم إيقا  (1)
 (.41 :) المم إيقا  (2)
 (.43 :) المم إيقا  (3)
 (.43 :) المم إيقا  (4)
 (.43 :) المم إيقا  (5)
 (.603 :) املنن لطال  حاشي  يف كلها  موجود  (.44 :) المم إيقا  (6)
 (.603 :) ناملن لطال  حاشي  يف كلها  موجود  (.44 :) المم إيقا  (7)
 (.43 :) المم إيقا  (8)
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 عنه: هللا رضي (1)العيني  احبص قال شي . ال أن والفر  شي ، ُيجبه فكي  وجوده،

 (2)الرباقع فيها عنك ميطت هي فها   خلقتها حني األشياء يف جتليت

 ننننناهرا   أولننننه يف فكننننان وإليننننه، فمنننننه نهننننر مننننا فكنننن  فيقننننول: شنننني ، كنننن   وجننننود قبنننن  الظنننناهر وهننننو: ...قولننننه ويشننننرح -
 جممنننوع، كلنننه  فنننالكون غننن ه، يعرفنننه منننن إىل ُيتننناج أو بغننن ه، يظهنننر أن عنننن بذاتنننه الغننن  فهنننو بنفسنننه، لنفسنننه جتلننن  مث بنفسنننه،

 .(3)ممنوع عندا والغ 

 معننه، شنني  وال هللا كننان  وأبنندا ، أزال   وحدانيتننه لتهقننق فيقول: شي ، معه لي  الذي الواحد وهو: ...قوله ويشرح -
 مظننناهر هنننو ف مننننا انللعيننن نهنننر منننا فكننن  شننن ، هللا أيف يشنننركون، عمنننا هللا تعننناىل هللا، مننن  أإلنننه كنننان،  علينننه منننا علننن  اآلن وهنننو

 العيني : صاحب قال الرمحن،

 طالئع للحبيب مرأى كل  ففي   مجاله مرائي يف حبييب جتلى
 مطالع فهن أبمساء تسمى   متنوعاً  حسنه جتلى فلما

 .(4)معه شي  وال بعده شي  وال قبله شي  فا أفعاله، ويف صفاته ويف ذاته يف واحد تعاىل فاحلق

 وحنند  كلهننا  تعنن  الننيت األفعننال وتوحينند الصننفا  وتوحينند الننذا  توحينند قننولم: مننن مرادهم يب  األخ  الن  هذا -
 الوجود.

 هللا: عطا  ابن ويقول

 .(5)معه موجود توهم عنه حجب  ولكن معه، شي  ال إذ معه، موجود وجود هللا عن حجب  ما

 حجننب إمنننا .(6)شننيتا   عليننه ريننؤث مل أحبننه ومننن شنني ، كنن   عننن غاب به ف  ومن شي ، ك   يف شهده احلق عر  من
 .(7)نوره لعظيم األبصار عن وخفي نهوره، بشد  احتجب إمنا من ، قربه شد  عن  احلق

 القوم. عند قيمتها نعر  أن جيب غ ها إىل عطا  ابن (نقم ب ) حكم من االنتقال قب 

 البننننناين الفقيننننه مسعنننن  :يقننننول عنننننه هللا رضنننني (النننندرقاوي)أي:  العننننريب مننننوالي شننننيخنا شننننيخ مسنننن  عجيبنننن : ابننننن يقننننول
 كمننننا  أو احلكننننم بكننننام جلنننناز  القننننرآن بغنننن  جتننننوز الصننننا  كاننننن   ولننننو وحيننننا ، تكننننون أن هللا عطننننا  ابننننن حكننننم كنننناد   يقننننول:

                            
 .(هن805) سن  املتويف اجليلي الكر  عبد هو (1)
 (.43 :) المم إيقا  (2)
 (.44 :) المم إيقا  (3)
 (.44 :) المم إيقا  (4)
 (.199 :) المم، إيقا  (5)
 (.235) : المم، إيقا  (6)
 (.236) : المم، إيقا  (7)
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 .(1)قال

 علمي . ألقااب   بعضهم وُيم  شهر ، لم علما  يدرسها املسلم ، مساجد يف تدر  أهنا كما

 أيضا : هللا عطا  ابن ويقول

ْسنننننىَن  اأَلمْسَنننننا ُ  فَنلَنننننهُ  تَنننننْدُعوا مَّنننننا َأي   النننننرَّمْحَنَ  اْدعُنننننوا أَوِ  اّللََّ  وااْدعُننننن قُننننن ِ ))..  األمسنننننا ، تعننننندد  وإن ،[110اإلسنننننرا :] ((احلُْ
 سنننرين العنننامل يف سنننر  كلهنننا  واألمسنننا  وأصنننلها، أولنننا وهنننو ونعتنننه، صنننفته هننني األمسنننا  وكننن  هللا، وهنننو واحننند، منهنننا فاملقصنننود

 جنن ، أو د  موجننود مننن مننا ف نننه للجننواهر، األعننرا  لننزوم ولزمتننه اخللننق، مننن األمننر حمنن  منننه وحفنن  األجسنناد، يف األرواح
 األلوهيننن  اسنننم ومقتضننن  ومعنننىن، عيننننا   بنننه حميطننن  ذكنننره وعنننز جننن  هللا وأمسنننا  إال قننن ، أو كثنننر  لطننن ، أو كثننن   سنننف ، أو عنننا

 ...(2)جلميعها جام 

 :امللهون  *

 قننولم: مننن سننابق  صننفه  يف مننر مننا مثنن  هننو الننن ، آخر إىل...سف  أو عا ج ، أو د  موجود من ما ف نه قوله:
 :(3)الدسوقي إبراهيم ويقول العبارا . وبقي ...إلنا إال واخلنزير الكلب وما

 بننن لعننامر احلقيقنن  يف وهنني ويقننول:....(4)هننو بننا هننو بقنني والعظم ، اجلال عن له وكش  الفرداني ، دار دخ أُ  من
 العارف : لكش  احرتاما   له أهنا عل  انورده ولكن البصري، عامر

 وصورة معىن كل  يف فشاهدته   وجهة كل  يف احملبوب يل جتلى
 منييت قلت: أان؟ من أتدري فقال:   سرائري بكشف مين وخاطبين

 حقيقيت عني اليوم أنت كنت  إذا   دائماً  أنت أان بل مناي فأنت
 بغييت غاية وهي بذايت لذايت   شاهداً  ذايت مرآة يف وأنظر
 بفكريت يلم ال سواها وإن   ذاهتا عني سوى عيين شهدت وما

 حلة بعد حلة فيها أجدد   ذروة كل  يف الذات تقوم بذايت
 وبثينة بعدها وسلمى وعلوى   وزينب والرابب وهند فليلى

 (5)لصوريت إال ابلقصد لوحوا وما   حقيقة بغري أمساء عبارات

                            
 (.4) : المم، إيقا  (1)
 (.33) : اجملرد، القصد (2)
 .(هن676) عام مصر يف ما  طالب، أيب بن احلس  بن قري  بن اجملد أيب بن إبراهيم (3)
 (.1/167) الشعراين، طبقا  (4)
 (.1/182) الشعراين، طبقا  (5)
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 التايل... الن  إيراد املفيد ومن -

 بيننندي خلعتنننه األر  يف ويل كننن   أا محاتننه، يف عننننه هللا رضننني علننني أا مناجاتننه، يف السنننام علينننه موسننن  أا يقننول:
 جننن  وبينندي غلقتهننا، النننار أبننواب بينندي أا خاطبتننه، الكرسنني وعلنن  ريب، شنناهد  السننما  يف أا شننت ، مننن منننهم ألننب 

 (!تعليق وال)...(1)الفردو  جن  أسكنته زارين من فتهتها، الفردو 

 وال شنننظا، ببننناط  وال واحلسننند، احلقننند منننن خلنننيّ  وابطننن  الولننند أحنننب وإنننن  السنننام  بعننند مريدينننه، بعنننض إىل وكتنننب
 وال حظننا، والعطنن  غطننا، ثطننب وال نطننا، والسننق  نصننا، نكنن  وال غضننا، مضننض وال مضنن ، مننن جننو  وال لظنن ، حريننق
 مخنن  وال حننرا، حتنن  وال جننوا، شننط  وال رضننا، دعبنن وال صنندا، مسننداد وال فجننا، عتننب وال سننبا، سننلب وال سننر ، شنب

 خننند ، جيقنن  وال خنند ، عسننع  وال كننن ،  عننن  وال كننن ،  حننول وال خننن ، خفننض وال عفنن ، حفنن  وال خنني ،
 كتبننا  وال نننو ، مسنناد وال قننوش، ركنن  وال أرينن ، شننوش وال سننطامري ، وال هطننامرش، وال عيطننافي ، وال سننطاري ، وال

 هننذه مننن كثنن   وغ هننا...(2)شننهداد وال هبننداد وال أنكنناد، قمننداد وال أفنناد، انفداد وال  ،عكمسو  بو  وال الرو ، مسطلول
 (.لدنيا   علما  ) :يسموهنا اليت الذيا 

 سنننننن ، مثنننننان ابنننننن وأا احملفنننننو  اللنننننوح يف ونظنننننر  سنننننن ، سننننن  ابنننننن وأا العلننننن  يف منننننا تعننننناىل هللا أشنننننهدين ويقنننننول:
 هللا ومحنند  ،ففهمتننه واإلننن  اجلننن فيننه حننار معجمننا   املثنناين السننب  يف ورأينن  سننن ، تسنن  ابننن وأا السننما  طلسننم وفكك 

 الكبنن  داُود ويقننول .(3)سننن  عشننر  أربنن  ابننن وأا تعنناىل هللا إبذن ُتننر  مننا وسننكن  سننكن، مننا وحركنن  معرفتننه، علنن  تعنناىل
 :(4)اّ ماخِ  بن

 .(5)األكوان ملعوا  فنا ذل  جتديده اقتض  اإلمان، حقيق  ابلصد  املؤمن العبد جدد كلما

 (.الوجود وحد )أي:  األكوان، عوامل بفنا  اإلمان ربطه إىل االنتباه الرجا  -

 قلنن  شننت  وإن أبنندا ، كننون  متلصنن  الح مننا ولوالهننا املعرفنن ، حننار  غيبنن  عننند إال كننون  متلصنن  نهننر مننا ويقننول:
  أفلنن  التوحينند مشننار  مننن املعرفنن  مشنن  طلعنن  مننىتو  املعرفنن ، مشنن  غيبنن  عننند إال كننون    كوكب  الح ما التوصي : ملث  تنويعا  

 ...(6)األغيار جنوم وغاب  اآلاثر كواكب

 أن يعتقنننند الننننذي إن يقننننول: وكأنننننه التفرقنننن ، عننننن هبننننا يعننننرب (كننننون  متلصنننن ) الننننن : هننننذا يف نراهننننا جدينننند  عبننننارا  -
 اجلمنن . مقننام هبننا يعنن  الننيت املعرفنن  حننار  وعبننار  ،الوحنند  مننن الكننون يسننر  لنن  هننو إمنننا الوحنند ، عننن خننارج شنني  الكننون

                            
 (.1/181) الشعراين طبقا  (1)
 (.1/168) الشعراين طبقا  (2)
 (.1/183) الشعراين طبقا  (3)
 الجري. الثامن القرن أوال  يف ابإلسكندري  الوايل بي  يف شرطيا   كان  الشاذيل، وفا بن حممد شيخ ماخا، من الكب  داُود الشيخ (4)
 (.1/191) الشعراين طبقا  (5)
 (.1/191) الشعراين طبقا  (6)
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 إىل يشنن  الغيننب ولسننان هنند ، إىل داع القلننب ولسننان هننوا ، عننن هننوا  اللسننان فلسننان: ...ويقننول العبننارا . بقينن  وكننذل 
 .(1)األعل  األص  يف األدىن الفرع وانطو  والفنا ، احملق عامل

 احلننق هننو األعلنن  واألصنن  التخصي ، رداأ إذا السال ، هو أو هنا، اإلنسان، هو أو املخلو ، هو األدىن الفرع -
 سبهانه.

 فتفننر والتفرينند، اجلمنن  حضننرا  يف هبننم ينندف  العننار  ألن شننركهم، وجننود احملقننق، العار  عن النا  صد إمنا ويقول:
 .(3)أا من ل  لاح (أا) من  زال لو ويقول: .(2)األغيار نال ن  إىل األنوار ار حر من نفوسهم

 الثانينن ، (أا) بننن ويعنن  كمخلننو ،  ابلذا  الشعور أي ابألني ، مصطلههم يف يسمون ما األوىل، (أا) بكلم  يع  -
 يقول: وكان (.احلق عل  أو) كان  متكلم أي عل  عالدا   ضم ا  

 وأماتنن ، أفنننا  فقنند فرقنن  سننبب كنن   .(4)تفر  اخللق إىل قلبه وجه وكلما اجنم ، تعاىل هللا إىل قلبه العبد وجه كلما
 .(5)وأثبت  أحيا  فقد مجع  سبب وك 

 الوفالي : الطريق  مؤس  الغو  الشاذيل (6)وفا حممد ويقول

 ولننني  غننن  ، يسنننع  ال ف ننننه عنننندي، لننن  مقننندار وال مقننندار، شننني  كننن   عنننند لننن  املخصنننو ، أيهنننا احلنننق: يل قنننال
 احلنند أننن  مطلعنني، عنن  ي اجملنناز، يف معنندوم احلقيقنن ، يف موجننود وأا جمنناز ، شنني  وكنن  حقيقننيت، عنن  أننن  شنني ، مثلنن 
 لنن  طوينن  شنني ، إىل تنتهنني وال شنني ، كنن   منتهنن  ألننن  مرجعنن ، وإيل كلننه،  األمننر يرجنن  إلينن  ملصنننوعايت، املان  اجلام 

 أْوجلنن  نشننرها، علنن  شننت  فنن ذا شننىت، نبننا  مننن أصنننا  إىل ابلفعنن  املتنوعنن  والنننو ، احلننب مننن سننب  يف السننب  األرضنن 
 ((قَننِدير   َشننْي    ُكنن ِّ   َعلَنن  إِنَّننهُ  اْلَمننْوَت  َلُمْهننيِ  َأْحَياَهننا الَِّذي ِإنَّ )) هبي  زوج ك   من وأنبت  ب ور  اهتز  السما ، جواهر فيها

 .(7)[39فصل :]

 عنننريب وابنننن والبسنننطامي احلننناج أسنننلوب النننن ، هنننذا يف للهقيقننن  وتبياننننه تصنننرُيه يف يتبننن  وفنننا حممننند العنننار  هنننذا -
 يل قننال يقننول: وهننذا سننبهاين، أو أا، أا والبسننطامي: هللا، أا قال: فاحلاج ،معكو  بشك  لكن وغ هم، الفار  وابن

 عنن  ي حقيقننيت، عنن  أننن  شنني ، مثلنن  لنني  وفننا: حملمنند يقننول الننذي هننو -يصننفون عمننا وتعنناىل سننبهانه- فنناحلق احلننق،
 .األمركله يرج  إلي  مطلعي،

                            
 (.1/192) الشعراين طبقا  (1)
 (.1/193) الشعراين طبقا  (2)
 (.1/149) الشعراين طبقا  (3)
 (.1/196) الشعراين طبقا  (4)
 (.1/196) الشعراين طبقا  (5)
 القاهر . يف (هن765) سن  ما  العلي ، الرتب  صاحب األوليا ، خامت العارف ، أكابر من وفا، حممد (6)
 (.2/22) الشعراين: طبقا  (7)
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 اخلطيب: بن الدين لسان ويقول

 مننننأل املطننننر عننننند امننننتأل إذا الغنننندير غ هننننا، مث ومننننا واحنننند  حقيقنننن  نفسننننه يف واألمننننر  ،ابلتفصنننني الكثننننر  وقعنننن  ...وإمنننننا
 .(1)صبااب   الغدير غ  يكن مل مث جبااب ،

 اإللينن  ففنني اعتبننار، كنن   يف وسننرينه الكلي ، احلقالق حبقيق  عنه املعرب الذا ، ع  هو العلم مراتب ..وأول. ويقول:
 حينن  مننن نفسننه الننذا  شننهود معننناه ،الغننىن يازمننه وحننداين، ذايت قسننمان: وهو...مظنناهره  والكنن كونيا ،  الكوني  ويف إليا ،

 دفعنننن  وآخننننر ، وبرزخننننا   دنيننننا وحسننننيها، ومثاليهننننا معنويهننننا ون،توالشنننن االعتبننننارا  جبمينننن  لألحدينننن  مظهننننر هنننني الننننيت ،الواحدينننن 
 .(2)واحد  عينا   احلق شهود يف الك  حي  من واحد ،

 أيضا : غو  وهو (وفا مدحم ابن) (3)وفا علي ويقول

 وال غننننن ه، ينننننر  ال حنننننىت إال [79األنعنننننام:] ((اْلُمْشنننننرِِك َ  ِمننننننَ  َأاَ  َوَمنننننا)) اسنننننتفتاحه يف يقنننننول أن ألحننننند يصننننن  ...ال
 .(4)غ ه دون مشهود  رب  فاجع  املناجي، وال القبل ، وال املصلَّ ،

 كونننن   مننن  أي ،[143األعنننرا :] ((تَننننرَاين  نْ لَننن)) السنننام: علينننه موسننن  لسنننيدا تعننناىل احلنننق قنننول األمنننور أعجنننب منننن
 شننني  يكنننن مل لنننه، شنننري  ال وحنننده ذاتنننه دشنننهو  وهنننو [45العنكبنننو :] ((َأْكنننرَبُ  اّللَِّ  َولَنننذِْكرُ )) .(5)فنننافهم الننندوام، علننن  تنننراين
 .(6)فافهم غ ه

 للغننزايل قننول   مثنن  هننو غنن ه، يننر  ال حننىت [79األنعام:] ((اْلُمْشرِِك َ  ِمنَ  َأاَ  َوَما)) يقول: أن ألحد يص  ال قوله: -
 عنه. ابلبه  يتسل  أن القارئ من أرجو

 وصننور ، معننىن أبمواجننه البهننر مننا  ك حاطنن   أي :[54فصننل :] ((حمُِي    َشْي    ِبُك ِّ  إِنَّهُ  َأال)) قوله: يف يقول وكان -
 .(7)فافهم وصفته، عينه شي  وك  شي ، ك   ذا  وهو شي ، ك   حقيق  فهو

 ممننده كننن   الصننور، مننن بننه تصننورين مهمننا أي: {ذكننرين إذا معه وأا يب عبدي نن عند أا} حدي : يف يقول وكان
 .(8)فافهم حبكمها، الصور  تل  أفق من

                            
 (.611 :) التعري ، روض  (1)
 (.581 :) التعري ، روض  (2)
 وغ ها. الذهب وشذرا  األوليا  مجهر  حسب (هن807)و الشعراين، طبقا  حسب (هن801) سن  مصر يف ما  الشاذلي ، اخلرق  سلسل  من وأبوه هو (3)
 (.2/23) الشعراين: طبقا  (4)
 (.2/23) الشعراين: طبقا  (5)
 (.2/23) الشعراين: طبقا  (6)
 (.2/23) الشعراين: طبقا  (7)
 (.2/32) الشعراين: طبقا  (8)
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 .(1)إليا   وجها   له رأ  حي  من إال معبودا   عابد عبد ما يقول: وكان

 األمنننر! نفنن  يف احلنندو  معننىن بننه املننراد لنني  {كنتننه  رواينن : ويف مسعننه. كننن   أحببتننه فنن ذا} حنندي : يف يقننول وكننان
 الشنننهودي الرتتينننب حيننن  فمنننن احملبننن ، هنننو النننذي الشنننر  ذلننن  علننن  مرتبنننا   الشنننهود ليكنننون ذلننن  وإمننننا ابلنننذا ، كنننذل   ألننننه
 .(2)فافهم الوجودي، التقرير حي  من ال احلدو  جا 

 وبقنننول سنننابقا   معننننا منننر النننذي يلالغنننزا بقنننول ينننذكرا ،إلينننا   وجهنننا   لنننه رأ  حيننن  منننن إال معبنننودا   عابننند عبننند منننا قولنننه: -
 عريب.. بن الدين حميي

 هننو معننىن ويعطونننه معننناه ُيرفننون اسننتغال، أبش  الصوفي  يستغله مشهور حدي  من هو {مسعه كن } واحلدي :
 كفر.  اإلسام نظر يف

 :-القوم يدي ب  يقدمها الوجود وحد  إىل تش  عبارا  وهي- يقول وكان

 أبن اجلمننن ، إىل اباب   احملمننندي الشنننرعي النننذو  يف النننذوقي، الشنننرع لننن  فنننت  لكنننن لغينننب،ا علننن  إال أحننند هللا عبننند منننا
 عننند فتصنن  بقيوميتننه، فينن  ويقيمهننا علينن ، األحكننام جيننري الننذي هننو فننرتاه عبوديتنن ، حننىت معبننود ، مننن شنني  ك   تشهد

 الشننهود هننذا احملمنندي اللسننان ومسنن  صننفات ، جبمينن  القننالم وجننود  رأيتننه رأيتننه، لننو ألننن  تننراه، كأننن   تعبننده هننذا شننهود 
 (.عندهم ،اإلحسان :معىن إىل االنتباه أرجو) فافهم. ،(3)العيان وهو اإليقان، مقام إال بعده ولي  اإلحسان، مقام

 فخلقننن  أعنننر  أن أحببننن }ف ...التجنننرد مرتبننن  يعننن : ،{...أعنننر  ال كننننزا    كنننن } حننندي : معنننىن يف يقنننول وكنننان
 أا ألين أي: ،{عرفننوين ..فننيب. منهننا، بكنن  منهننا كنن   علنن  ودللننتهم إليهم وتعرف } ري ،تقدي أعياا   قدر  أي: ،{...خلقا  

 .(4)فافهم هللا، عند من وك  ُأخر، معان من الفرقان يف وله التهقيق، يف الكام هذا حقيق  هذا الك ،

 آلنننننه وعلننننن  حممننننند سنننننيدا علننننن  هللا وصنننننل  النننننرحيم النننننرمحن هللا بسنننننم) هنننننو: كتننننناب  كننننن   صننننندر يكنننننون أن يشننننن  وكنننننان
 إال لنننني  وحسننننيب، مننننوالي وهننننو وريب، سننننيدي هننننو، ِبننننا هننننو وهننننو هننننو، إال إلننننه ال الننننذي هللا أمحنننند فنننن ين بعنننند أما...وصننننهبه

 ...(5)(هو

 يقول: وكان

 ال والعنندم العنندم، إال بعننده لنني  إذ هننو، إال أول مبنندأ لننا ولي  صفته، موجود وك  موجود، ك   ذا  تعاىل ...فهو
 .(6)ملوجود سيما مبدأ، يكون

                            
 (.2/32) الشعراين: ا طبق (1)
 (.2/24) الشعراين: طبقا  (2)
 (.2/27) الشعراين: طبقا  (3)
 (.2/32) الشعراين: طبقا  (4)
 (.2/40) الشعراين طبقا  (5)
 (.2/45) الشعراين: طبقا  (6)
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  هامة:ملحوظة  *
 للمتأم . واض  وهو العدم! من اإلجياد قدر  سبهانه هللا عن ينفي الكام هذا

 النننننورد، مننننن  النجنننننو فينننننه اجتمننننن  أو...واخلنزينننننر الكلنننننب ومنننننا) اآلخنننننر: قنننننول مثننننن  هنننننو (موجنننننود كننننن   ذا  هنننننو) وقولنننننه:
 (.وغ ها

 يقول: وكان

 غنننن ه، شنننني  يكننننن ومل شنننني ؟ كنننن   هننننو ِبننننن ينننن فك شنننني ! ومعننننه هننننذا شنننني ، يسننننعه ال حمنننني ، شنننني  بكنننن  هننننو مننننن
 .(1)التجريد أثب  أو جد  يف نفس  فاصرب هذا ويكفي 

 اجليلي: الكر  عبد ويقول

 قرآن هللا وذات   فرقان هللا صفات
 (2)وجدان الفرق ومجع   حتقيق اجلمع وفرق

 وأنواعها. أشكالا جبمي  املخلوقا  هي أهنا (أمساله أو هللا، صفا ) بعبار  يعنون أهنم اآلن نعر 

 ويعنن  (.واملخلننو  اخلننالق بنن  التفريننق) نعلننم كمننا  وهننو الفننر ، أو التفرق ، مقام أي (فرقان) بكلم  يع  هنا، واجليلي
 احلقننننالق عننننن القننننوم كننننام  يف ورد  وحيثمننننا هللا، هنننني وحنننند ، يف واملخلننننو  اخلننننالق مجنننن  وهننننو اجلمنننن ، مقننننام (قننننرآن) بكلمنننن 

  هذا. هبا ف يدون

 ويقول:

 نيسانه وأمحد السنني قحط   يهمه كيف  احلي لذاك عجباً 
 دورانه حوله من العال ِلرحى   الذي العز مركز التعاظم أوج

 إمكانه مثبثِ  املكني ـعرش  الـ على العليا احلضرة وفوق ملك
 داننه طفحته حباابً  إال   حققوا إن أبسره الوجود ليس
 أزمانه تزل ومل الدهور تفىن   وعنده كان  ومنه فيه الكل

 لسانه هناك يربمه واألمر   كخردل  عاله مسا حتت فاخللق
 أكوانه أجل منه إصبع يف   كخامت  لديه أمجعه والكون

                            
 (.2/42) الشعراين: طبقا  (1)
 (.1/113) الكام : اإلنسان (2)
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 مكانه ذاك فوق من بل كالقطر   تياره يف وامللكوت وامللك
 بنانه قضاه ما ينفذ واللوح   السما فوق من األفالك وتطيعه

 (1)مكانه وهو التشريع ركزم هو   حميطه وهو التحقيق نقطة هو

  ليسنننن  األمننننر حقيقنننن  ولكننننن هللا، هننننو وسننننلم عليننننه هللا صننننل  حممنننندا   جيعنننن  اجليلنننني وكننننأن األبيننننا ، هننننذه يف يظهننننر -
 اجمللننني هنننو حممننندا   إن ويقولنننون: (احملمديننن  احلقيقننن ) ويسنننموهنا اسنننتثنا ! دون الصنننوفي  كننن   هبنننا ينننؤمن عقيننند  هننني بننن  كنننذل ؟
 اللهم. سبهان  األجزا ، بقي  عل  واملسيطر اإللي ، الذا  يف جز  أعظم هو أوض : ب وبتع اإللي ، للذا  األعظم

 فكلهنننننم وأخطتنننننوا، اآلخنننننر، بعضنننننهم دون الصنننننوفي  بعنننننض عقيننننند  هننننني (احملمديننننن  احلقيقننننن ) أن البننننناحث  بعنننننض وننننننن
 الوجود. وحد  عقيد  من جز  عندهم وهي ذل ، بيان وسيأيت العقيد ! نف  يعتقدون

 ويقول:

 صفات لفرق جممعة تبدو   للذات مظهر واحديةال
 ابلذات واحد لكثرة فاعجب   متكثر واحد فيها الكل

 هايت احلقيقة حكم يف نباك   ما وكمثل ذا عني فيها هذاك
 أشتات ما غري من وحدة يف   كثرة  حقيقة عن العبارة فهي

 كاِلثبات  الوجه ذا يف فالنفي   واحد كل  حكم يف هبا كل
 كاآلايت  األوصاف وتعدد   مجعه صورة هللا ذات فرقان

 (2)مكنوانيت وفيك املبني أنت   كتابه  سر منك واقرأ فاتلوه
 :(العيني  من) ويقول

 مفننرد وجننود يف لننا ومننا أا كاننن   وهنني هنني، أا فكننن  واقنن  أا مننا ع  ب  عوضا   أج  نياب  ع  فن فكان  خبت 
 احلسنننن جبننن  يف فلننني حقيقنننيت بعننن  حقنننا   وشننناهدت  ومضنننارع كنننذا  منننا  هبنننا وحنننايل بينننننا ات  وال فيهنننا هبنننا بقيننن  يننننازع منننن

 تلنن  ويل اسننم، يل ذاهتننا واسننم امسها، حقاَ  وامسي مطال  اجلمال يف يل وأخاقها ذاهتا وذايت وصفي فأوصافها الطال  تل 
 ومنها: .(3)تواب  النعو 

 معسا مث وما مسموع مث وما   الورى يف هللا سوى شيء من مث فما

                            
 (.1/73) الكام : اإلنسان (1)
 (.1/43) الكام : اإلنسان (2)
 (.1/61) الكام  اإلنسان (3)
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 املراجع إليها الاليت السدرة هو   العلي واملنظر والكرسي العرش هو
 الطبائع وهو الدوار الفلك هو   اهلوى مع والرسوم حقاً  األصل هو

 الطبائع وهو الناري العنصر هو   واهلوى واملاء والظلماء النور هو
 املواقع وهو النجم وهو األفق هو   السها مع املنري والبدر الشمس هو

 اللوامع وهو العتام املظلم هو   والسما واألرض احلكمي املركز هو
 املرابع وهو والسكان الناس هو   والغضا واألثل احلي وهو الدار هو

 واملتواضع والسلطان العزو هو   والقضا واألمر والتأثري احلكم هو
 واقع هو أو املعقول من جيول   ما كل  وصورة واملعىن اللفظ هو
 واملتمانع الذايت الواجب هو   إنه والفصل النوع ووه اجلنس هو

 املوائع وهو الصلدي املعدن هو   جوهر وهو نعم الطاري رضعال هو
 السواجع وهو واِلنس الوحش هو   حياته وهو احلي احليوان هو
 األجارع وهو واخليف نشرها، أجل   بثينة وهو (1)ليلى بل القيس هو

 واملتدافع الروح وهو اجلسم هو   شاواحل والقلب النفس وهو العقل هو
 املوانع وهو الكل ذوات وعني   وجودها وعني األشيا املوجد هو

 واسع واخللق اخللق ابسم تسمى   حقه مراتب يف ذات حقائق
 راجع األمر توحيده وإىل سوى،   له فما احللول حكم عن ونزهه

 ئعشا ذاتك األشياء، موجد واي   كثرة  عني يف الذات أحدي فيا
 الرباقع فيها عنك ميطت هي فها   خلقتها حني األشياء يف جتليت

 قاطع لفص وال موصواًل، يك ومل   قطعة نفسك ذات من الورى قطعت
 واضع هو وما يعلو ما وإنك   إمامنا وأنت حقاً  الورى فأنت

 انبع هو الذي املاء هبا وأنت   إالكثلجة التمثال يف اخللق وما
 الشرائع دعته حكم يف نِ ا وغري   مائه غري حتقيقنا يف الثلج فما

                            
 لياه(. )ب  تكون: أن جيب الوزن ليستقيم (1)
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 واقع واألمر املاء حكم ويوضع   حكمه يرفع الثلج يذوب ولكن
 ساطع عنهن فهو تالشت وفيه   البها واحد يف األضداد جتمعت

 ايفع الغصن شابه قدّ   كل  على   صورة مالحة يف هباء فكل
 نعصا الطالئع يف امحرار وكل   طرة تصافيق يف اسوداد وكل
 مضارع حال   اهلند كسيف  مباض     صبه يقتل الطرف كحيل  وكل

 شرائع الوسيم الشعر من عليه   كالقنا  القوائم يف امسرار وكل
 ابزع ابحملاسن مجيل وكل   زها قد ابملالحة مليح وكل

 صادع ابللطف وهو جليل وكل   حسنه دق أو جل لطيف وكل
 واسع فهو به تشرك وال فوّحد   كله  ذلك أنشاه َمنْ  حماسن
 ابدع ابحلسن وهو غري مث فما   البها بغريية تلفظ ال وإايك

 صانع هو من جتليات فتلك   ترى ما كل  يف احلق عنان وأطلق
 دالع أنت هبا الاليت هويتك   فإنه منك فيك حقاً  وشاهده

 يُطالع َمنْ  هل هللا، إال مث فما   وجوهكم تولوا حقًا، أينما، ففي،
 ودائع لإلله فيها لنفسك   عارفاً  كنت  هبا أوصافاً  عنك ودع
 مانع للحقيقة ما أبخالقه   ختلقوا احلديث منت يف صح فقد
 شارع أخرب ابلنقل هكذا لنا   بدا أجل لسان بل مسع هو وها

 تسارع رجالً  مث ومسعاً  لساانً    كونه  واجلوارح قواان فعم
 (1)واقع مآد الرمحن، صورة على   أنه اخللق يف جاء قد ما ويكفيك

 ختلقنننوا} واحلننندي : ،[115البقنننر :] ((اّللَِّ  َوْجنننهُ  فَننننَثمَّ  تُنَولُّنننوا َفأَيْنَنَمنننا) اآليننن : يفسنننرون كيننن   ننننر  األخننن  ، األبينننا  يف
 الننذي وبصننَره بننه، يسننم  الننذي مسَعننه كننن   أحببتننه ..ف ذا.} احلدي : يفسرون وكي  موضوع، حدي  وهو ،{هللا أبخا 

 اسنننتعمالم ونننر  هللا، هننو شننني  كنن   أن الشنناعر تقريننر قبلهنننا الننيت األبيننا  يف ننننر  كمننا  {هبننا... يننبط  النننيت ويننَده بننه يبصننر
 أوصاف ... دع أي:...أوصافا   عن  دع لعبار :

 العظمنن  فنن ن بعنند  أمننا األمحر، الكربي  مداد بقلم األخضر، الط  جناح عل  (سبهانه احلق)أي:  كتب  مث ويقول:
                            

 (.207 -203 :) الغيب، فتوح (1)
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 األزل، األول: عرضنننان؟ اجلنننوهر ولنننذا الفنننرد، جنننوهرا يتهقنننق هبنننا عناصنننر تنننراب، واحلكمننن   ،هنننوا والقنننو  منننا ، والعلنننم ار،
 والنعنننن  الِقننننَدم، األول: النعنننن  نعتننننان؟ ولننننه اخللننننق، الثنننناين: والوصنننن  احلننننق، األول: الوصنننن  وصننننفان؟ ولننننه األبنننند. والثنننناين:

 ...(1)العبد الثاين: واالسم الرب، األول: االسم امسان، وله احلدو . الثاين:

 املظنناهر أحكننم الوجننود: حبقننالق وأعنن  األلوهينن ، تسننم  هننا،بمرات يف وحفظهننا الوجننود، حقننالق مجينن  أن اعلننم ويقول:
 هننو الوجننود، مرتبنن  مننن حقننه كنن   وعطا  الكوني ، املراتب ومجي  اإللي ، املراتب فشمول واحلق، اخللق أع  فيها، الظاهر م 

 ...(2)األلوهي  معىن

 الوجنننود ذلننن  وروح املوجنننود، ذلننن  صنننور  علننن  الوجنننه وذلننن  كامننن ،  وجنننه   موجنننود كننن   يف النننرب أن واعلنننم ..:ويقنننول
 ،{الننرمحن صننور  علنن  آدم خلننق} قولننه: يف اإلشننار  ذلنن  وإىل...ذايت أمننر للننرب األمننر وهننذا وجسنند، حمسوسنن  صننور  علنن 

 أهنمننا أعطنناا الكشنن  فنن ن عليهننا، ناُتنندث قنند معنناين يقتضننيان كنناا  وإن احلننديثان، وهذان ،{صورته عل  آدم خلق} وقوله:
 ...(3)اللف  ناهر عل 

 ومعنندن أنننوار  حَبْننرِ  آلننه، وعلنن  حممنند علنن  صنن  اللهننم: ...اخلنن ا  دالل  مؤل  (4)اجلزويل سليمان ين حممد ويقول
 .(5)حضرت  موإما...أسرار 

 الوجننود، عنن  إنسننان...مدحم سننيدا علنن  صنن  اللهننم......(6)األنننوار مجينن  نننوره مننن فاضنن  مننن علنن  ص  ...اللهم
 األمسننا  مجينن  يف السنناري وسننره الننذا ، نننور حممنند سننيدا علنن  صنن  اللهننم...(7)خلقنن  أعيان ع  موجود، ك   يف والسبب

 ...(9)اجلال  قطب هو الذي حممد عل  ص  اللهم...(8)وسلم عليه هللا والصفا ،صل 

 فيها. واضه  الوجود ووحد  ىن،املع واضه  (احملمدي  احلقيق ) عن صور هي العبارا  هذ  -

 مننن ي هننو، ي...(10)واحلجنناب والوسننال  والعوالننق العالننق عنن  وارف ...عليننه وامجعنن  التباعننه.. ووفقنن : ...ويقننول
 ...(11)هو إال إله ال هو، إال هو ال

                            
 (.1/24) الكام : اإلنسان (1)
 (.1/37) الكام : اإلنسان (2)
 (.2/6) الكام : اإلنسان (3)
 .(هن870) سن  ما  السمايل اجلزويل سليمان ابن...الرمحن عبد بن حممد هللا عبد أبو (4)
 (.99 ،76 :) اخل ا ، دالل  (5)
 (.90 :) اخل ا ، دالل  (6)
 (.100 :) اخل ا ، دالل  (7)
 (.233 :) اخل ا ، دالل  (8)
 (.214 :) اخل ا ، دالل  (9)
 (.15 :) اخل ا ، دالل  (10)
 (.223 :) اخل ا ، دالل  (11)
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 (.الوجود وحد ) تع  كلها  إهنا هنا . وشرح  السابق  الصفها  يف العبارا  هذه مر  لقد -

 :(اإلسام شيخ) (1)األنصاري زكري ويقول

 وال عنننامل وال حننني ال) الصنننفا : يف وفننننا  (،هللا إال فاعننن  ال) األفعنننال: يف فننننا    أوجنننه: ثاثننن  علننن  والفننننا  قنننالوا:...
 ،(هللا إال اإلطنننا  علننن  موجنننود ال) :(النننذا  يف وفننننا ) هللا إال احلقيقننن  علننن  منننتكلم وال بصننن  وال مسيننن  وال مريننند وال قننندير

  ذل : يف وأنشدوا

 (2)البقاء عني فناؤه فكان   يفىن مث يفىن مث فيفىن
 الفنا ا . تعري  يف قالوه ما أوض  هو هذا، األنصاري قول :ملهون  *

 شارحا : ويقول

 للسال : جوااب   فأنشد املقرب ، سيتا  األبرار حسنا  قولم: عن أع  هذا، عن اجلنيد ...وست 

 مجع عن وخترب فتظهركتماانً    دتب إذا تفوح أنوار طوارق
 احلنننال وكمنننال اجلمننن  أنهنننر  نهورهنننا، بعننند قويننن  إذا أهننننا وهنايتهنننا نهنننر ، إذا تلنننوح طنننوار  أولنننا املقامنننا ، أي:

 إىل وابلثننناين األبنننرار، مقنننام إىل ابألول فأشنننار سنننر، وكتمنننان حنننال، وكمنننال مجننن ، وهنايتنننه طنننوار ، املقنننام فنننأول السنننر، وكتمنننان
 !(3)املقرب  مقام

 :(5)الوجود وحد  مسأل  يف اجلود لطال  كتابه  مقدم  يف (4)العيدرو  الرمحن عبد ويقول

 آلنننننه وعلننننن  والظننننناهر والبنننناطن واآلخنننننر األول علننننن  وأسننننلم وأصنننننلي ودرايننننن ، روايننننن  هلل واحلمنننند وهنايننننن ، بدايننننن  هللا ابسننننم
 املظاهر. بسات  يف الراتع  وأصهابه

  املعار . أه  هبا القال  الوحد ، ِبسأل  تتعلق لطال  فهذه بعد، أما
 ياح : ما *

 والظاهر. والباطن واآلخر األول عل  وأسلم وأصلي قوله:

 عليننه هللا صننل  للرسننول صننفا  جعلهننا هنننا لكنننه تعنناىل، هللا صفا  من هي والظاهر والباطن واآلخر األول أن نعلم
 اإللينن ، للننذا  األعظننم اجمللنني هننو وسننلم عليننه هللا صننل  منندا  حم أن يعتننربون إذ احملمدينن  احلقيقنن  يسننمونه مننا هننو وهننذا وسننلم،

                            
 .(هن926) سن  مصر يف ما  اخلزرجي، األنصاري زكري (1)
 (.2/3) العروسي: حاشي  وهام  (،28 :) القش ي ، الرسال  هام  (2)
 (.2/33) العروسي حاشي  هام  (3)
 .(هن1192) سن  فيها وما ، مصر يف استقر مث تنق  حضرمو ، يف )تر ( مدي  يف ولد العيدرو ، مصطف  بن الرمحن عبد (4)
 الصفه . تتجاوز ال صفهاته أكثر يف اب والكت فق ، صفه ( 14) من كتاب  (5)
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 وسلم. عليه هللا صل  حممد شخ  يف هو سبهانه هلل نهور أعظم إن أي

  (العنننار ) ِبصنننطل  يعنننون مننناذا لنننا يبننن  حيننن  املعننار ، أهننن  هبننا القالننن  الوحننند ، ِبسننأل : ...قولنننه الثانينن امللهون و 
 الوجود. حد بو  يدينون املعار  أه  أن يب  كما

 عليه. يشكر تصري  وهو

 :(الثالث  اللطيف ) الكتاب نف  يف ويقول

 اخللننق ومننا خلننق، احلننق :(املكينن  الفتوحننا ) مننن واملالنن  واألربعنن  الثننامن البنناب يف -بننه هللا نفنن - األكننرب الشننيخ قننال
 حق!

 يف تعيناهتنننا بظهنننور األكنننوان يننندهتق فنننا للهنننق، ذايت احلقيقننني اإلطنننا  ألن ذلننن  :-هبنننم هللا نفننن - املعرفننن  أهننن  قنننال
 عليها. املنبس  جتلي 

 الثابت . ماهيته اقتضته املنبس ، الوجود يف خا  تع  عن عبار  اخللق ألن له، ذايت والقيد مقيد، واخللق

 ال لنننه، ذاتينننا   القيننند يكنننون النننذي املقيننند ألن احلنننق، عننن  اخللنننق يقنننال: أن يصننن  فنننا خلنننق، يكنننن مل القيننند ارتفننن  فلنننو
 ال احلقيقنني املطلننق ألن صننهي ، ف نننه اخللننق، عنن  احلننق يقال: أن خبا  له. ذاتيا   اإلطا  يكون الذي املطلق ع  يكون
 .[11الشور :] ((َشْي    َكِمْثِلهِ   لَْي َ ))بن التنزيه ينايف ال فيها فتجليه األكوان، تقيده

 الكام. لعلم وصفاته -وعا ج  -هللا أخضعوا وهكذا -

 غنننن  مننننن الننننذا ، ووحنننند  الصننننفا ، ووحنننند  األفعننننال،  وحنننند علننننمُ  السادسنننن : اللطيفنننن ) الكتنننناب: نفنننن  يف ويقننننول
  كشفا .  ذل  مباشر  فلهم اخلوا  وأما اخلاص ، لغ  لي  وشهودا ، وكشفا   ذوقا   ذل  مباشر 

 واإلشننباع ملننا ا علنن  واملشنني الننوا  واخننرتا  األر  طنني علنن  رَ دِ قَنن (األفعننال وحنند ) مباشننر  يف السننال  كننان  ...وإذا
 ذل . وحنو ابلقلي ، واالرتوا  الكث  مكان ابلقلي 

 وحيننوان، ونبننا  مجنناد مننن اطقنن ، األشننيا  مجينن  له السم  صف  جتلي يف مس  (الصفا  وحد ) مباشر  يف كان  وإذا
ْبَصننرا ، مجينن  (لننه البصننر صننف  جتلنني) يف يبصننر وكننذل  بنفسننه، ال يسننم  ابحلننق ألنننه

ُ
 ألنننه شنني ، نعنن شنني  ُيجبننه وال امل

 آخره. إىل يبط  ويب يسم  ويب يبصر فيب ورد: كما  (احلدي  بواقي)أي:  بواقيه مجي  وكذا يبصر، ابحلق

 بنننه فيتصننن  إالنننه، لنننون كامللونننن   عننننده الذاتيننن  األمسنننا  تعنننود ألهننننا حبسنننبها، كنننان  (النننذا  وحننند ) مباشنننر  يف كنننان  وإن
 ال أَنَّننهُ  اّللَُّ  َشننِهدَ )) كننن  بنن  لننه، شننهود نسننب  بننا ابحلننق احلننق لشننهود هننو مننن العبنند ينندري فا كلها؟  األلوان بقبول (ابهلل)أي: 

ا اِبّللَِّ  وََكَفننننن ))و [18عمنننننران: آل] ((ُهنننننوَ  ِإالَّ  إِلَنننننهَ   ،[6اجملادلننننن :] ((َشنننننِهيد   َشنننننْي    ُكننننن ِّ   َعلَننننن  َواّللَُّ ))و [79النسنننننا :] ((َشنننننِهيد 
 اهن. .والشواهد املشاهد مجي  يف ابلشاهد الشاهد فتتص 

 فاعنن  ال الننذي الواحنند فعنن  فهننو كننان،  مننا كالنننا    فعنن ، وكنن  واحنند، فاعنن  إال الوجننود يف لنني  أي األفعننال: وحنند  -

This file was downloaded from QuranicThought.com



 www.alsoufia.com                         مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية                                               

 

137 

 حركته. يع  عندهم، (هللا فع ) مصطل  معىن معنا مر وقد غ ه،

 يتصننننفون الننننذين فجمي ...واحنننند ومننننتكلم واحنننند وبصنننن  واحنننند ومسينننن  واحنننند حنننني إال يوجنننند ال الصننننفا : وحنننند  -
 هللا. وهو واحد، هم...و...و والكام والبصر والسم  ابحليا 

 أوضنن  شننرحا   العينندرو  الننرمحن عبنند ويشننرحها احلننق، ذا  مننن هنني املمكنننا  كنن   يننر  أن وهنني الننذا : وحنند  -
 إال إلننه ال الننذي هللا هنفسنن هننو أنننه يشننهد الواص  إن أي ..[18عمران: آل] ((ُهوَ  ِإالَّ  إَِلهَ  ال أَنَّهُ  اّللَُّ  َشِهدَ ))كن  يقول: عندما
ا اِبّللَِّ  وََكَفننن ))و مثننن : اإلليننن  النننذا  مننن  شننني  كننن   وذا  ذاتنننه وحننند  ويشنننهد هنننو.  شنننهيد ال أي ،[79النسنننا :] ((َشنننِهيد 
 غ ه.

 :(1)العيدرو  شيخ بن هللا عبد بن حممد ويقول

 األشننيا  كنننه  علنن  الوقننو   وبنن بيننن  فيمننا العجالننب تننر ابلصنند ، مننوال  إىل وتقننرب األخ، أيهننا لنفسنن  فانتبننه...
 القبنننول، أننننوار عليننن  تشنننر  فهننننا  نفسننن ، عالنننق عنننن وتتجنننرد هنننوا ، أسنننر منننن تنطلنننق أن إىل أسنننرارها، علننن  واالطننناع

 كذل :  كن   ف ذا الوصول، آاثر علي  وتلوح

 ظالمه أنت كنت  صباح والح   اكتتامه منك كان  سر لك بدا
 ختامه عليك يطلع مل ولوالك   غيبه سر عن القلب حجاب وكنت

 خيامه املصون الكشف موكب على   وطنبت فيك حل عنه غبت فمذ
 (2)ونظامه نثره إلينا شهي   مساعه ميل ال حديث وجاء

 :(3)العيدرو  شيخ ابن القادر عبد ويقول

 مننن لننا شنن ك  عننندما تقنن  أن مهتننه أراد  ف ن أسرار، له وتبدو أنوار سلوكه أثنا  يف له تتجل  تعاىل هللا إىل السالر
 السنن ، يف فجنند أمامنن  املطلننوب احلقيقنن : هواتنن  ادتننه املعرفنن ، مننن والنهاينن  القصو ، الغاي  إىل وص  أنه العتقاده ذل ،

 وغننض تكفننر؟ فننا فتننن  حنننن إمنننا الباطننن : حقالقهننا ادتننه ومجالا، حسنها إىل فمال بزينتها، املكوا  نواهر له تربج  وإن
 املنته . ب ر  إىل وأن ذل . عن عيني 

 حصناً  ذكره فاختذ غري   هللا سوى   ما وكل غرياً  السري يف تلتفت فال
 العوان واستنجد السري فجد حجاب   إنه فيه، تقم ال مقام وكل

                            
 ببندرسننو  مننا  حينن  شننااب   الننند إىل ورحنن  القننوم، طريننق يف بوالننده وختننرج حبضننرمو ، )تننر ( ِبديننن  ولنند العينندرو ، هللا عبنند بننن شننيخ بننن هللا عبنند بننن حممنند (1)

 الزركلي. أعام حسب (هن1005) سن  أو اإليضاح، حسب (هن1031) عام
 العريفي . الطريق  صاحب العري  البن والشعر (،31) : املقرب ، علوم أسرار إيضاج (2)
 وفاته. اتريخ عل  أق  مل السابق، هللا عبد بن حممد عم الدين، حميي الواصل ، غو  العارف ، قطب (3)
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 حلنا مثلها فعن عنها فحلْ  عليك،   ىجتتل املراتب كل  ترى ومهما
 (1)جتىن طرفة وال جتلى صورة وال   مطلب ذاتك غري يف يل ليس وقل

 منننن صنننبيا   أدر  لنننو مننننهم يزيننند أاب أخننني حنننىت ووهنننم، ننننن علننن  هللا يعبننندون كلهنننم  عارفنننا   سنننبع  أدركننن ُ  اجلنيننند: القننن
 ذلنن  وإمنننا ووهننم. نننن علنن  هللا يعبنندون قولننه: يف عنننه هللا رضنني املرسنني العبننا  أبننو سننيدي قننال يديننه. علنن  ألسننلم صننبياننا

 املقننام ذلنن  فننو  أن لعلمننوا ُتققننوا أهنننم فلننو كننذل ،  ولنني  مقننام، هفوقنن يكننون أن يصننل  ال مننا املقامننا  مننن أنننه ننننوا أهنننم
  هناي . ال ما إىل مقاما ،

 التفننا  لننه يكننون ال حننىت والنينن  المنن  عننايل املرينند فلننيكن االنقينناد، واإلسننام لننه؟ ألنقنناد أي: يديننه علنن  ألسننلم قولننه
 رداد:ال العار  الشيخ إبرشاد املقام هذا إىل الني  وتكون هللا، غ  إىل

 ساجدة ابألمر األكوان يل وكانت   كله  الكون يف كان  ما يل كان  ولو
 واحدة لذاتك ذايت تكن مل إذا   رأت وما إليها عيين نظرت ملا

 املعىن: يف العيدرو  هللا عبد بن شيخ الوالد احلبيب ولسيدي

 عاشقاً  صباً  ندمان اي كنت  إن   مسمه دون ابالسم ترتضِ  ال
 تتفرقا ال اجلمع مجع مجع يف   وذكره يباحلب حب على واعكف

 تتعوقا وال وارحل ترضها ال   دونه من قرنه لك أنى وإذا
 (2)متشوقاً  ُدم املطلوب فأمامك   تقف ال احلقائق اندتك فهناك

 :(3)العيدرو  بكر أيب بن هللا عبد وقال

 عننن فنن  ومننن تعنناىل، هللا بصننفا  اب    فهننو صننفاته عننن فنن  ومننن هللا، أبفعننال اب    فهننو نفسه أفعال عن ف  ...فمن
  بعضهم: قال كما  تعاىل، هللا بذا  اب    فهو ذاته

 حبه ميدان يف تهوا وقوم   بقفر أرض يف تهوا وقوم
 ربه بقرب ابلبقاء وأبقوا   أفنوا مث افنوا مث فأفنوا

 فنالننه شننهود عننن فننناؤه مث حلننق،ا بشننهود احلننق صفا  عن فناؤه مث احلق، صفا  لبقا  صفاته فنا  قالوا: كما  فاألول
 .(4)اآلي  [91األنعام:] ((...َذْرُهمْ  مُثَّ  اّللَُّ  ُق ِ )) حقيق  وهذه الذا ، يف الذا  فنا  وهو احلق، وجود يف ابستهاكه

                            
 للششرتي. قصيد  من األبيا  (1)
 (.85 :) املقرب ، علوم أسرار إيضاح جمموع  من القرب غاي  (2)
 .(هن865) سن  فيها ما  حضرمو ، يف )تر ( مدين  من العيدروسي ، الطريق  مؤس  العارف ، األوليا  ألم  إمام (3)
 (.76 :) املقرب (، علوم أسرار )إيضاح جمموع  من األكرب واإلكس  األمحر الكربي  (4)
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 التجريد: حق أدا  بعد التفريد عل  املب  التوحيد عامل حقيق  يف فص  وقال:

 بسننطو  فتفننىن والصننو ، احلننرو  قشننور مننن ختننرج حننىت الننذكر، سننلطان  اسننتيا عننند بفردانيتننه، احلننق يفننرد  أن وهننو
 ((أَذُْكننرُْكمْ  فَنناذُْكُروين )) قولننه: مقتضنن  علنن  الننذكر بنندوام الننذكر عننن املننذكور فثبننو  إثباته، سلطن  وبقي  الذاكر، وجود  بقي 

 ابلوحدانينن ، واألنينن  ابملعايننن ، واملبايننن  عنن ،ابل األيننن ويسننتبدل ذاكننرا ، واملننذكور مننذكورا   الننذاكر حينتننذ فيصنن  ،[152البقننر :]
 الكثيفننن  اجلسنننمي  عنننن املنزهننن  الصنننمدي  احلقيقننن  النننذا  فشننناهد اجلمعيننن ، مجننن  عننن  يف ابلكليننن  غننن ه وعنننن نفسنننه عنننن وفننن 

 السَّننِمي ُ  َوُهننوَ  َشننْي    لِننهِ َكِمثْ   لَننْي َ )) وابطنننا ، وننناهرا   وآخننرا   أوال   احلننق الواحنند إال يننر  وال ابلكلينن ، ولوازمهننا وتوابعهننا واللطيفنن 
 اخلوا . خوا  توحيد هذا [11الشور :] ((الَبِص ُ 

 إىل عنننه، وغيبتننه معننه أحضننرته فاملشنناهد  املشنناهد ، اجلذبنن  تننور  أن إىل لويتننه، وتقربننه أانيتننه عن تبعده فاجلذب ...
 أسننرار فيطننال  الغيننب، غيننب أبنننوار فيكاشنن  ابطلننه، ويزهننق احلق ُيققه مث َتهقه، والع  يسهقه فالعيان ابلعيان، نهر أن

 أر  فأشننننرق  العبودينننن ، مسننننا  عننننن الربوبينننن  مشنننن  لننننه تتجلنننن  حننننىت واجلننننربو ، العظمننننو  تيننننه يف ويتيننننه وامللكننننو ، امللنننن 
 ((ْر ِ َواألَ  السَّنننننننَمَوا ِ  نُنننننننورُ  اّللَُّ )) تعننننننناىل: هللا منننننننن املسنننننننتفاد األلوهيننننننن  ننننننننور تأللنننننننؤ إىل املقنننننننام يف ويرقننننننن  رهبنننننننا، بننننننننور البشنننننننري 

 تسأل: ال مث املنغم ، فيه وانغم  الوي ، ابب الشم  ع  يف وانفت  الربوبي ، األلطا  نفه  مث ،[35النور:]

 اخلرب عن تسأل وال خرياً  فظن   به أفوه ال مما كان  ما كان  قد

 القلبينن  الزجاجنن   وتنننور  الطريقنن ، بلوامنن  النفسنناني  املشننكا  ونهننر  الشننريع ، بضننو  اجلسننداني  اآلفننا  فاستضننا  
 يَ  َأنْ )) السنننر: موسننن  وننننودي الوحدانيننن ، شنننجر  وبننند  األلوهينن ، ننننور بننننار الروحيننن  الصنننباح وأشنننر  الروحانيننن ، أبنوارحقيقنن 

 وانعنننندم  األبعننننا ، وانطمنننن  الصننننور، وتاشنننن  اجلهننننا ، فامنهنننن  ،[30القصنننن :] ((اْلَعنننناَلِم َ  َربُّ  اّللَُّ  َأاَ  ِإيّنِ  ُموَسنننن 
 الغ ينن  فاحرتقنن  صننعقا ، الروحانينن  اإلنسنناني  جبنن  فتدكنند  الرابني ، الصمداني  نور بتجلي الوحداني  عز  ع وسط األجزا ،

 لننه، شننري  ال وحننده والعظمنن ، العننا  إبزار متننزرا   والعننز ، الكننربي  بننردا  متعننززا   الوحنند ، وبقينن  الشننرك  وارتفعنن  الغ  ، بنار
ْكننننمُ  لَننننهُ  هُ َوْجَهنننن ِإالَّ  َهالِنننن    َشننننْي    ُكنننن ُّ ))  اّللََّ  َوَلِكنننننَّ  َرَميْنننن َ  ِإذْ  َرَميْنننن َ  َوَمننننا)) أوان هننننذا ،[88القصنننن :] ((تُنْرَجعُننننونَ  َوإِلَيْننننهِ  احلُْ

 فنننيب ولسننناا ، وبصنننرا   مسعنننا   لنننه كنننن } سنننر وهنننو [3الننننجم:] ((اْلَنننَو  َعننننِ  يَنْنِطنننقُ  َوَمنننا)) وقننن  وهنننذا ،[17األنفنننال:] ((َرَمننن 
 وذهننب الغطننا ، كشنن   فلمننا{ خمفيننا   كنننزا    كننن } أبسننرار كوشنن   من احلال هذا إن مريولع ،{ينطق ويب يبصر ويب يسم 

 عننن جتنناىف إذ...املعرفنن  ري  يف فرعنن  زو ، مننا وللقلننب ،[11النننجم:] ((رََأ  َمننا اْلُفننَؤادُ  َكننَذبَ   َمننا)) فننن اللقننا  ودام اجلفننا ،
 .[54فصل :] ((حمُِي    َشْي    ِبُك ِّ  إِنَّهُ  الأَ )) له: فتهقق املطلق، احملي  الغيب غيب به احملا  املطلق احملا 

 الغطاء وانكشف السر وابح   خفاء به ليس احلق أابن
 والصفاء التكرب يبق فلم   اندت والروح زائل فنفسي

 البقاء ذاك فنائنا، بقاء   فأفىن أفناان احلق بقاء
 الفناء فين إذ مث فنينا   حىت اجلربوت سطوة جتلت
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 ...(1)احلقيق  ِبشاهد  املعرف  مقام هذا

 :ملحوظات *

 .أنبه عليه تكون أن جيب الذي الصهي  شكلها عل  نقلتها مطبعي ، أخطا  هنا  -

 وهننني (،ابلوحدانيننن  واألينيننن  و.. ..) الكتننناب: يف ورد  (،ابلوحدانيننن  واألنيننن ...ابلع  األينننن ويسنننتبدل) اجلملننن : -
 مطبعي . غلط 

 (.واللطيف .. الكشفي ) ورد : (،اللطيف و  الكثيف  اجلسمي  عن املنزه ) -

 (.إابته.. عن تبعده...) ورد : (،لويته وتقربه أانيته عن تبعده فاجلذب ) -

 (.الغ ي  بنار ..) ورد : (،..الغ   بنار الغ ي  فاحرتق ) -

 (...مرتزا   ..) ورد : (،..العا  إبزار متزرا  ) -

 كشنننن   فلمننننا) - (...رمينننن  إذ رمينننن  وإن هننننذا) ورد : [(،17األنفننننال:] ((َميْنننن َ رَ  ِإذْ  َرَميْنننن َ  َوَمننننا)) أوان هننننذا) -
 (.الغطا .. كوش   فلما) ورد : (،..الغطا 

 يلي: ما الن  هذا يف لنا ويربز

 املطلب. هي وأهنا الصوفي ، يف اجلذب  دور -أ

  اجلذب . يف هي املشاهد  وأن اجلذب ، أثنا  للسال  يظهر ما -ب
 اجلذب . يف يشاهدها ليتا الوجود وحد  -ج

 يستعملوهنا. اليت عباراهتم من وهي الوجود وحد  إىل تش  عبارا  -د

 واألحادي . اآلي  بعض يفسرون كي   -هن

 الوجود. وحد  إىل كلها  تش  اليت الن  عبارا  بتهلي  يتسل  أن القارئ من والرجا 

 :(2)السرهندي الفاروقي أمحد الثاين األل  جمدد ويقول

 عليهننننا احلكننننم يكننننون حبكننننم؟ عليهننننا ُُيكننننم ال وتعنننناىل سننننبهانه احلننننق ذا  أبن بنفسننننهم الصننننوفي  هننننؤال  قننننال وإذا...
 بنن  أصننا ، إليهننا األحكننام مننن حلكننم سننبي  ال شي ، كمثله  لي  تعاىل ذاته أن واحلق القول، لذا خمالفا   والسرين ابإلحاط 

 الصننوفي  جانننب االعتننذارمن ومكننن إليهننا؟ واإلحاطنن  السننرين يتطننر  ينن فك احملضنن ، واجلهالنن  الصننرف  احل  ُ  املوطن ذل  يف
 قننننالوا املتعنننن ، علنننن  التعينننن  ذلنننن  بننننزيد  يقولننننوا مل ملننننا فنننن هنم األول، التعنننن  هننننو ابلننننذا  مننننرادهم أبن األحكننننام هبننننذه القننننالل 

                            
 بعدها(. وما ،76 :) (،املقرب  علوم أسرار )إيضاح جمموع  من األكرب، واإلكس  األمحر الكربي  (1)
 .(هن1034) سن  ما  هندي النقشبندي ، اجملددي  الطريق  مؤس  (2)
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 ...(1)مكنا امل مجي  يف سار   ابلواحدي  عنه املعرب األول التع  وذل  الذا ، ع  التع  لذل 

 الوجننود، وحنند  إىل هبننا ويشنن ون ابملمكنننا ، أو شنني ، بكنن  حمنني  هللا قننولم: ابإلحاطنن  يعنن  التهلينن ، لتسننهي  -
 هننننو ابإلحاطنننن  القننننول وطبعننننا   أيضننننا . الوجننننود وحنننند  هبننننا ويعنننننون األشننننيا ، أو املمكنننننا ، كنننن   يف سننننار هللا قننننولم: وابلسننننرين

 ويعنننننون حبكننننم. عليهننننا ُيكننننم ال احلننننق ذا  ألن هبننننا، يقولننننون ال لننننذل  يضننننا ،أ حكننننم هننننو ابلسننننرين القننننول وكننننذل  حكننننم،
 التعنن  بننزيد  يقولننوا مل أهنننم اجملنندد ويقننرر ابملخلوقننا ، تعنن  أو تشننك  الننذي (،وعننا هللا ج ) هللا من اجلز  (املتع ) بكلم 
 لم.وس عليه هللا صل  حممد هو لو األ واملتع  هو. فهو املتع . عل  (اخللق)أي: 

 منننن أرجنننو التعقيننند، منننن شننني  فينننه منننوهم أبسنننلوب الوجنننود وحننند  لتقرينننر اجملننندد يقدمنننه جديننند أسنننلوب هنننذا وطبعنننا ،
 أللفا .اب تاعبال عندهم العقيد  أن وليتأكد الصوفي ، ابللغ  َترسا   ليزداد هبدو  ُيلله أن القارئ

 أرسان: الشيخ رسال  شرح يف (2)النابلسي الغ  عبد الشيخ ويقول

 اخللننق، مننن العبنناد  يسننتهق آخننر راب   تعنناىل هللا منن  أن اعتقنناد منننه لغنن ه أو للعبد يظهر أن هو اجللي الشر  أن اعلمو 
 كأحكامه.  أوحكم كأمساله،  اسم أو تعاىل، كأفعاله  فع  أوله تعاىل، صفاته مث  بصف  موصوفا   غ ه تعاىل هللا م  أو

 عننن الغافنن  فننرت  قلبننه، علنن  الغفلنن  اسننتيا  بسننبب فيننه وهننو د،العبنن علنن  ذل  من شي ، خفا  هو اخلفي، والشر 
 والقننندر  واحلينننا  والعلنننم والبصنننر السنننم  منهنننا النننيت الصنننفا  مجيننن  ويف الوجنننود، يف تعننناىل هلل مشنننار  أننننه جازمنننا   نفسنننه معرفننن 

 كاإلجينننناد  األفعننننال مجينننن  ويف آخننننره، إىل والعلننننيم واللطينننن  والكننننر  احللننننيم منهننننا الننننيت األمسننننا  مجينننن  ويف ،ذلنننن  وغنننن  واإلراد 
 ابنفرادهننننا الداخلنننن  األمننننور علنننن  واحلننننال ابحلننننرام كنننناجلزم  األحكننننام مجينننن  ويف ذلنننن ، وحنننننو للمخالفننننا  واإلعنننندام للعبننننادا 

 هللا منن  آخننر موجننود أبنننه قنناط  ألمننره، منتبننه غنن  فيه، هو عما غاف  هو ذل  وم  والسن ؟ القرآن أحكام ُت  وتشخصها
 اهن.....(3)منه تصدر وأحكام فعال له أبسامي، مسم  ،أبوصا    موصو  تعاىل،

 تبي : *

 هللا، صننفا  مننن يع :...صننفاته مثنن  بصننف  موصننوفا   غنن ه تعنناىل هللا منن  أنننه.. .اعتقنناد.هو: اجللنني الشننر  إن قولننه:
 السننم  يف ريكا  شنن هلل جعنن  فقنند هللا، غنن  هننو اإلنسننان أن اعتقنند فمن وير ، يسم  كذل   واإلنسان وير ، يسم  أنه مثا  

 جليا . شركا   هذا وجيع  الوجود، ومنها والصفا ، األمسا  بقي  وهكذا ،والرؤي 

 الغفل . بسبب االعتقاد هذا يكون أن اخلفي الشر  من وجيع 

 اإلنسننان أن نننن فمننن الوجننود، يف هلل مشننار  أنننه -الغفلنن  بسننبب- إنسننان يظننن أن مننثا ، اخلفنني الشننر  مننن وجيعنن 
 شننريكا   هلل جعنن  فقنند هللا غنن  هنني تعبنند الننيت األواثن أن اعتقنند مننن وكننذل  الوجننود.. يف شننريكا   هلل جعنن  قنندف هللا، غنن  هننو

                            
 (.10 :) املكتواب ، من املنتخبا  (1)
 .هن(1143) سن  دمشق يف تويف دمشقي، (2)
 (.76 ،75 :) أرسان، الشيخ رسال  شرح (3)
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 يعبد. غ ه

 :أننننن  ال هننننو أنننننه لنننن  يكشنننن  أخلصنننن  فكلمننننا أرسننننان: الشننننيخ لقننننول شننننارحا   أيضننننا   النابلسنننني الغنننن  عبنننند ويقننننول
 أي -للمفعننننول ابلبنننننا  - لنننن  يكشنننن ...ا  أيض اخلننننروج هننننذا عننننن خرجنننن  أبن عننننن  خروجنننن  يف أي: أخلصنننن ، فكلمننننا

 ...املغطا  األشيا  كانكشا   لي  االنكشا  وهذا املعدوم ، نفس  يف وجتده في  يظهر أبن ل ، تعاىل هللا يكش 
 العارف : أحد قال

 اللثما مينع دوهنا حجاابً  وأن   تربقعت (1)ليلى أن قدماً  تومهت
 أعمى حسنها من كان  طريف أن سوى   حاجب وهللا مث أن فما فالحت

 العبنند يننر  نهننر إذا أمننر هننو بنن  البنناب، عننن السننرت أو اآلنينن ، عننن الغطننا  يكشنن  كمننا  لنني  لكنننه كشنن ،  هننو :أي
 هو،...أنننه ننناهرا : كننان  مننا فننأدر  احلننق، فقننواه إليننه، الوصننول عننن ضننعيفا   كننان  اإلدرا  وإمنننا بشنني ، مسترتا   يكن مل ذل  أن

 أنننن  بننن  ابلكليننن ، لنن  وجنننود ال أي: (،أنننن  ال) بنننه اخلننا  القننند  ابلوجنننود فقننن ، وحننده املوجنننود وتعننناىل سننبهانه هللا أي:
 مل مننا فأدركنن  قوينن  بصنن ت  أن إال تغينن ، غنن  من ذل ، قب  عليه كن   ما عل  ذل  عند كن َ   وإن حينتذ، حمض عدم
 أيضا : ويقول ..(2)قب  من تدر  تكن

 العرفان لوأو  به حارت حىت   والكتمان الظهور يف ابلغ قد
 (3)األكوان هذه يف أودعه قد   كاِلعالن  التحقيق على والسر

 أيضا : النابلسي الغ  عبد ويقول

 الذوات كل  األرواح كل  أان   والكائنات الوجود كل  أان
 واألوقات األزمان مجيع يف   شيء كل  بل العقول كل  أان

 ذايت ذلك بكل واملسمى   أسامي إال الوجود كل  ليس
 (4)اآلفات يف يلقيك شيء كل   لباسي حيث عليك والتباسي

 َتاما . واضه  وهي النصو ، هذه بتهلي  القار   وسيتسل  -

 صلواته: يف (5)الدردير أمحد الشيخ ويقول

                            
 يصفون. عما سبهانه احلق إىل )ليل ( بكلم  يش  (1)
 (.81، 80 )  أرسان، الشيخ سال ر  شرح (2)
 (.107 :) أرسان، الشيخ رسال  شرح (3)
 (.176، 175 :) أرسان، الشيخ رسال  شرح (4)
 هن(.1201أبو الربكا  أمحد بن حممد بن أمحد العدوي املالكي الشاذيل اخللويت امللقب ابلدردير ما  يف القاهر  سن  ) (5)
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 وال أمسنن  وال أر  ال حننىت الوحنند  حبننر عنن  يف وأغننرق  التوحينند، أوحننال منننوانتشننل   األحدينن ، حبننار يف يب ...وزج
 ...(1)هبا إال أح  وال أجد

 مننننن هنننني الننننيت صننننلواته، أول يف ويضننننعها يتبناهننننا، النننندردير والشننننيخ املشيشنننني ، الصننننا  مننننن جننننز  هنننني الفقننننر  هننننذه -
 له. وكأهنا اعتبارها، فيمكن إذن اخللوتي ، األوراد

 :(التا  حر ) ويقول

 سنننيدا علننن  ابر و  وسنننلم وصننن  والصنننفا ، األمسنننا  بتجلننني عليننننا وأنعنننم حممننند، سنننيدا علننن  وابر  وسنننلم وصننن ...
 يف البثننا   بنن  وأبقنننا حممنند، سننيدا علنن  وابر  وسننلم وصنن  املوجننودا ، مجينن  يف السنناري  الوحنند  حبننر عنن  يف وأغرقنا حممد،
 األر  دامنننننن  مننننننا علينننننننا وأدمهننننننا الننننننذا ، جتلنننننني لننننننذ  وأذقنننننننا حممنننننند، سننننننيدا علنننننن  وابر  وسننننننلم وصنننننن ...اللهظا  مجينننننن 

 .(2)والسماوا 

 احلسىن: هللا أمسا  منظوم  يف ويقول

 الفنا مع البقاء سر به ألدري   مقدساً  كشفاً   رابه أاي يل وهب
 الضنا من روحي الوصل بوصل وداوِ    ومنة فضالً  اجلمع جبمع يل وُجد

 (3)قبلنا كان  من األقوام نلحق هبا   جبذبة ودود اي علينا ومن

 فيقول: الكام، هذا الصاوي أمحد الشيخ يشرح

 مقامننا   لننم أن واعلننم إخل، يل.. وجنند بقولننه: إليهمننا ترقنن  والبقننا ، الفنننا  مننن أعلنن  الوصنن  وصنن و  اجلمنن  مجنن  كننان  ملا
 الثننناين، الفنننر  لنننه: يقنننال ومقامنننا   اجلمننن ، مجننن  لنننه: يقنننال ومقامنننا   والفنننر ، واجلمننن  البقنننا  لنننه: يقنننال ومقامنننا   الفننننا ، لنننه: يقنننال

 الوص . وص  له: يقال ومقاما   الوص ، له: يقال ومقاما  

 لصنناحبه: ويقننال هللا، ذا  سننو  شننيتا   يشننهد ال حننىت هللا، يف العبنند اسننتغرا  فهو الفنا ، هو الذي األول املقام مافأ
 األحدي . حبار يف غريق

 ويقنننال فيهنننا، املنننؤثر وصنننفا  ذا  بشنننهود اآلاثر، ثبنننو  إىل الفننننا  بعننند الرجنننوع فهنننو البقنننا ، وهنننو الثننناين، املقنننام وأمنننا
 الفنننناين، وهننننو وآاثرهننننا، والصننننفا  األمسننننا  دون للننننذا  مشنننناهد األحدينننن  فُمشنننناهد الوحنننند ، حبننننر عنننن  يف غريننننق لصنننناحبه:
 الكمنننال هنننو وهنننذا واخللنننق، احلنننق بننن  جامعنننا   لنننآلاثر، مثبتنننا   والصنننفا ، ابألمسنننا  متصنننف  للنننذا  مشننناهد الوحننند  ومشننناهد

 لربنننه، شنننهوده فجمعنننه (،والفنننر  اجلمننن ) بنننن املسنننم  هنننو هنننذا، البقنننا  ومقنننام بقنننا ، منننن فننننا  لكننن  بننند ال قنننالوا: فلنننذل  بعينننه،
 ذاتننه شننهود يف فيسننكره بقالننه، بعنند احلننق أيخننذه أن وهننو البقننا  مننن أعلنن  مقننام فهننو اجلمنن  مجنن  وأمننا لصنننعه، شننهوده وفرقننه

                            
   الدرديري (.كتاب األوراد اخللوتي  )الصلوا  (1)
 الدرديري (. )الصلوا  اخللوتي  األوراد كتاب  (2)
 بعدها(. وما ،125 :) الرمحاني ، والفيوضا  الرابني  األسرار (3)
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 هللا رضنني البنندوي كالسننيد  املننو ، إىل السننكر  هبننذه يبقنن  مننن فمنننهم تعنناىل، هللا سننو  عمننا ابلكلينن  مسننتهلكا   فيص  تعاىل،
 والقيننام الفننرالض أوقننا  عننند الصننهو إىل يننرد مننن ومنننهم األبنند، إىل اسننتغرقته جذبنن  ُجننذب إنننه العننارفون: قننال ولننذل  عنننه،

 للعبنننند ال ابهلل هلل رجوعننننا   فيكننننون عنننننهم، هللا رضنننني النننندردير الشننننيخ أي واملؤلنننن  ،وأضننننرابه الدسننننوقي كالسننننيد  اخللننننق، أبمننننور
 الظلمانينننن  احلجننننب زوال بعنننند احلننننق بشننننهود القلننننب تلننننذذ فهننننو (الوصنننن ) اوأمنننن (؟الثنننناين الفننننر ) يسننننم  الرجننننوع هننننذا ابلعبنننند،

  يف مبالغنن  (العنن  وعنن  السننر سننر) كقننولم:  الكامنن ، الوصنن  أي (،الوصنن  وصنن ) لننه: يقننال الشننهود لننه دام فنن ن والنورانينن ،
 ...(1)الشي  كمال

 الدردير: الشيخ ويقول

 وانقطنن  احملمننود ، الصننفا  مننن َتكننن حننىت اجملاهنند  والزم ،لكلينن اب شننيخه إىل واسننتند ،اإللينن  العناينن  أدركتننه فنن ذا...
 مننا بكنن  ورضنني  الفنننا ، مقننام يف (نفسننه)أي:  ودخلنن  والننذم، املنندح عنده واستو  ذليل ، نفسه وصار  الري ، ِعْر  عنه
 راضي ... مسي  أصا ، اعرتا  غ  من الكون يف يق 

 مننن  ذلننن ، منننن ابهلل فليسنننتعذ القهقنننر ، بنننه ف جننن  اإلعجننناب منننن شننني  يف أوقننن  رِبنننا واإلخنننا  الفننننا  رؤيننن  ولكنننن
 رؤيننن  منننن خلننن  الفننننا ، عنننن فننن  فننن ذا الشنننيخ، ِبننندد إال اخلنننا  لنننه ينننتم ال أننننه ملهونننن و  هللا، إىل وااللتجنننا  النننذكر مداومننن 

 أبننننواب لننننا وانفننننت  حسنننننا ، (النننننف )أي:  سننننيتاهتا وتبنننندل  مضنننن ، مننننا كنننن   عننننن وعفننننا الرضننننا، عليننننه وجتلنننن  اإلخننننا ،
 يرضننننن  ال العليننننن  المننننن  صننننناحب أن إال...(مرضننننني ) مسيننننن  ولنننننذا...التوحيد حبنننننار يف غريقننننن  فصنننننار  والتجلينننننا ، األذوا 

 فتناديننه اللقننا ، بتمننام (الوصنن  وصنن ) ويطلننب البقننا ، إىل الفنا  من يس  ب  سني ، كان   وإن املقاما  هذه عند ابلوقو 
َا)) األكوان، حقالق تَنَهنن  رَبِّنن َ  ِإىَل  َوَأنَّ )) ،[102البقننر :] ((َتْكُفننرْ  َفا    ِفتنْنَ  حَنْنُ  ِإمنَّ  منننازل إىل سننار فنن ذا [42النننجم:] ((اْلُمننْ

 .َمْرِضنننننيَّ    رَاِضنننننَي    رَبِّننننن ِ  ِإىَل  اْرِجعِننننني .اْلُمْطَمِتنَّننننن ُ  النننننننَّْف ُ  أَينَّتُنَهنننننا يَ )) مقنننننال: أبحسنننننن اداه نهنننننره، ورا  الننننندنيا وخلننننن  األبطنننننال
 .(2)اهن...[30 ،27الفجر:] ((َجنَّيِت  َواْدُخِلي .ِعَباِدي يف  فَاْدُخِلي

 :امللحوظات *

 الوصول. ويف الس  يف للشيخ األساسي الدور -يلي: ما الن  هذا يف ناح  -

 (.الري ... عر  انقطاع احملمود ، الصفا ) بعدها وما اجلذب  عل  يطلقوهنا اليت األوصا  -

 الذكر. مداوم  دور -

 لأللوهي . أو الوجود، لوحد  الدالم االستشعار إىل تش  اليت (التوحيد حبار يف غريق  صار ) عبار  -

 ِبداومنن  البقننا  إىل منننه يسنن  بنن  الفنننا ، مقننام هننو الننذي التوحينند يف الغننر  أي املقامننا ، هننذه عننند الوقننو  عنندم -
 الشيخ. ومدد الذكر

                            
 بعدها(. وما ،125 )  الرمحاني ، والفيوضا  الرابني  األسرار (1)
 (.134) : اخلريد ، شرح الصاوي العام  حاشي  (2)
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َا)) األكوان: قالقح فتناديه) ابلعبار  االنتقال هذا وجوب إىل يش  - َن    حَنْنُ  ِإمنَّ  .[102البقر :] ((َتْكُفرْ  َفا ِفتنْ

 أهنننننا هنننني فهقالقهننننا إذن وتعنننناىل، سننننبهانه هللا غنننن  شننننيتا   ليسنننن  األكننننوان أن هنننني الصننننوفي  العقينننند  أن اآلن ونعننننر 
َنننا)) تنادينننه: النننيت وعنننا، جننن  هللا هننني أو إليننن ، تعيننننا  نَننن    حَنْننننُ  ِإمنَّ  طبعنننا ، جمنننازي هننننا والنننندا  ،[102البقنننر :] ((رْ َتْكُفننن فَنننا ِفتنْ
 عليننه فيهكمننون إخل، (...سننبهاين هللا، أا) ويقننول: الواصنن  يبهنن  حينن  األلوهينن  استشعار إىل مش   الفتن  الشيخ وجيع 

 ابلكفر.

 ((...ِعبَننننناِدي يف  فَننننناْدُخِلي)) [28الفجنننننر:] ((....رَبِّننننن ِ  ِإىَل  اْرِجعِننننني)) لآليننننن : فهمهنننننم هنننننو النننننن  هنننننذا يف واجلديننننند
 الوقنن  بنننف  ويشنناهد (،وعننا هللا جنن ) هللا أنننه العننار  فيننه يستشننعر الننذي البقننا  مقننام إىل هبننا مشنن ا   أوردها [29الفجر:]

 هننو الفننر  منن  واجلمنن  (،الفننر  أو) العبودينن  رؤينن  إىل مشنن   جيعلوهنا [29الفجر:] ((ِعَباِدي يف  فَاْدُخِلي)) ومجل : العبودي ،
 .البقا  مقام

 عننن احملجننوب أننن  إمنننا عننن ، ِبهجننوب لنني  احلننق السننكندري: هللا عطننا  ابننن قول شارحا   (1)عجيب  ابن ويقول -
 لننه، قنناهر فهننو لشنني  حاصننر وكنن  حاصننر، لوجننوده لكننان ساتر له كان  ولو حجبه، ما لسرته شي  حجبه لو إذ إليه، النظر
 شنني ، بكنن  نهننر ألنننه شنني ، ُيجبننه فننا احلجنناب.. حقننه يف حمننال تعنناىل احلننق قلنن :: ...يقننول عبنناده، فننو  القنناهر وهننو
 احملجننوب وإمنننا عننن ، ِبهجننوب لنني  فهننو سننواه، احلقيقنن  يف موجننود وال معننه، ننناهر فننا شنني ، ك   وبعد شي ، ك   وقب 
 عننن ابلكلينن  وأعرضنن  املننوىل، بطلننب قلبنن  تعلننق فلننو احلسنني ، ابألمننور قلبنن  وتعلننق الغ ي ، العتقاد  إليه، النظر عن أن 
 والعيننان، الشننهود حننق يف ابلننوهم عننن  حمجننواب   كننان  وصننارما   األكننوان، مظنناهر يف ساطعا   احلق نور إىل لنظر  السو ، رؤي 
 القال : در وهلل

 طي طويت كله  والكون   خمىب كان  ما جتلى لقد

 حي تراين مويت بعد من   كئوسي  دارت علي مين

 منننا وهللا يقنننول: عننننه هللا رضننني شنننيخنا ومسعننن  يشنننعرون، وال البهنننر يف وكلهنننم يعرفنننون، وال يشننناهدون كلهنننم  فالننننا 
 .(2)له حقيق  ال عدمي أمر والوهم الوهم، إال هللا عن النا  حجب

 أيضا : عجيب  ابن ويقول

 كننالنف ) القنندر أقننذار ملسنن  منننديا   هللا جعلهننا إمنننا احلضننر ، هبننا احتجبنن  الننيت البشري  األوصا  هذه أن ...واعلم
 مث ومننا الدنيتنن ، لألخننا  منننديا   البشننري  وجعنن  املذمومنن ، لألفعننال منننديا   والشننيطان النننف  هللا فجعنن  (،ياوالنندن والشننيطان

 .(3)سواه مث وما احلق، وجتليا  احلق مظاهر إال

                            
 .(هن1224) سن  تويف الفاسي، الشاذيل  الدوري عجيب  بن أمحد (1)
 (.65 ،64) : المم، إيقا  (2)
 (.66) : المم، إيقا  (3)
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 نننور إال يبننق ومل األعيننان، فقنند علنن  العيننان ووقنن  األكننوان، وجننود وغطنن  اإليقننان، نور إشرا  تكام  ف ذا: ...ويقول
 معننه، شنني  ال إذ معننه، موجننود وجننود هللا عننن حجبنن  مننا بقولننه: ذلنن  إىل (هللا عطننا  ابننن)أي:  أشننار كمننا  النندين، امللنن 
 معه. موجود توهم عنه حجب  ولكن

 عنننن حجبننن  فمنننا القننناهر، وامسنننه احلكنننيم امسنننه مقتضننن  حجبنننه وإمننننا ابهنننر، للبصنننالر وننننوره نننناهر، تعننناىل احلنننق قلننن :
 تنننوهم شنننهوده عنننن حجبننن  ولكنننن ،[63النمننن :] ((ُيْشنننرُِكونَ  َعمَّنننا اّللَُّ  تَنَعننناىَل  اّللَِّ  َمننن َ  ه  أإلَننن)) معنننه: شننني  وجنننود احلنننق شنننهود
 .(1)شي  وال بقي شي ، وال كان  وكما معه، شي  وال معه، موجود وجود

 .[63النم :] ((اّللَِّ  َم َ  أإَله  )) لآلي : تفس هم كيفي   إىل القار   ينتبه أن أرجو -

 علننيهم يظهننره قنند بشننريتهم، وصنن  بظهور وسرته أولياله، بواطن يف هللا جعله الذي اخلصوصي  سر أن واعلم ويقول:
 األذهننان، فيننه وتننذه  ،العقننول فيننه ُتننار مننا كماالتننه  وسننالر وعلمننه تننهر قد مننن وليننه علنن  يظهننر فقنند العنناد ، خننر  وجننه علنن 
 بصننفاته، فيتصننفون أوصننافه، مشننو  لننيهمع يشننر  العننادا ، وخننر  الكرامننا  سبي  عل  يكون ب  لم، ذل  يدوم ال لكن

  وهننو وسننرها، ُيننول  ال سنناكن يننزول، ال اثبنن  ،املعرفنن  وهنني اخلصوصنني ، فنننور حنندودهم، إىل فنن دهم عنننهم ذلنن  يقننبض مث
 وشننهود حنندودهم إىل فنن دون عنننهم ينقننبض واتر  الربوبينن ، أبوصننا  فيسننتن  بشننريتهم أفننق علنن  يشننر  اتر  تعنناىل، كماالتننه

 .(2)أعلم تعاىل وهللا خمتلف ، والواردا  اثبت ، ملعرف فا عبوديتهم،

 يف كالبننا   أراهننم اخللننق: شننأن يف الشنناذيل احلسننن أيب الشننيخ قننول علنن  عنه، هللا رضي علي سيدي وقال: ...ويقول
 موجننندهت يعننن : شننني  كمثلنننه  لننني  الشننني  وذلننن  شنننيتا ، وجننندهتم فتشنننتهم إنبننن   قنننال: شنننيتا ، جتننندهم مل فتشنننتهم إن النننوا ،
 .(3)اجلربو  حبر من فالض  امللكو  أنوار من أنوارا   احلق، مظاهر من مظاهر

 وخُيَطِّتون. خُيِْطتون فقد يريدون، ملا موافق  دالما   ليس  عارفيهم عبارا  أن الن  هذا يف نر  -

 أيضا : عجيب  ابن ويقول

 يف يكننننون العبودينننن  أبوصننننا  والتهقننننق البنننناطن، يف يكننننون الربوبينننن  أبوصننننا  التعلننننق أن مننننن قنننندمناه مننننا ...والتهقيننننق
 وهنننو الربوبينن ، أوصنننا  شننهود هننني البنناطن فهريننن  النندوام، الظننناهرعل  يف والعبودينن  الننندوام، علنن  البننناطن يف فاحلرينن  الظنناهر،

 ُتقق. فهو وغريز  طبيع  كان  وإن تعلق، فهو جماهد    كان  إن لكن هبا  التعلق معىن

 نظننر ومننن الربوبينن ، بعظمنن  ُتقننق ا  صننرف للعظمنن  نظننر فمننن العبودينن ، مظاهر يف نهر  الربوبي  عظم  أن واحلاص ...
 أبوصنننا  ويتهقنننق البننناطن، يف الربوبيننن  بعظمننن  فيتهقنننق معنننا ، لمنننا ينظنننر والكامننن  العبوديننن ، أبوصنننا  ُتقنننق املظهنننر بظننناهر

 اعلننم: ...ويقننول...(4)ودموجنن ننناهره يف والفننر  مشننهود، ابطنه يف فالتجم  حقه. حق ذي ك   فُيعطي الظاهر، يف العبودي 
                            

 (.199) : المم، إيقا  (1)
 (.157 :) المم، إيقا  (2)
 (.166 :) المم، إيقا  (3)
 (.184 :) المم إيقا  (4)
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 إا  فكننن  الظننناهر، علننن  تظهنننر رشنننها  منننن بننند ال البننناطن، يف ُتققننن  إذا احلريننن  أن ألوليالنننه، للتسنننليم ووفقننن  هللا رمحننن 
 مقننننناال  مننننننهم تصننننندر فرِبنننننا الظننننناهر، يف أقنننننوي  جلهنننننم عننننننهم، هللا رضننننني البننننناطن أهننننن  جنننننند ولذل ...يرشننننن  فينننننه ابلنننننذي

 البنناطن قننو  مننن رشننها  ذلنن  وإمنننا كننذل .  ولنني  ونهننور! دعننو  ذلنن  أن حبننالم جلاهنن ا فيظن منهم، القدر  تستخرجها
 طريننق يف هبننم فينتفعننوا حننالم ليعرفننوا للعبنناد نصننها   يكننون مننا ومنهننا ابلنننعم، ُتننداث   يكننون مننا منهننا إمسنناكها،  لع لم قدر  ال

 ...(1)الشريع  ناهر عل  املتجمدون أو العباد  يف املتعمقون الظاهر أه  من كث   رفضهم األمر هذا ومن اإلرشاد،

 عبنننار  معنننىن يعنننر  اآلن القنننارئ صنننار وطبعنننا ، ِبعنننارفهم العنننارف  تصنننري  سنننبب النننن  هنننذا يف عجيبننن  ابنننن يوضننن  -
 هللا. هو ب  عبدا   لي  أنه السال  استشعار يع  الباطن يف وُتققها العبودي ، ضد فهي (،احلري )

 ومننن...الظال وجننود البصنن   بعنن  إليهننا نظننر  إذا الكالنا  بوجود شي  وأشبه املنن: لطال  يف ..وقال. ويقول:
 يكننون أن للننزم وجننودي حجنناب وبينننه بيننن  كننان  ولننو تعنناىل، هللا وبنن  بيننن  وجننودي   أمننرا   لنني  احلجنناب أن لنن  تبنن  هاهنا
 ...(2)احلجاب توهم إىل احلجاب حقيق  فرجع  هللا، من أقرب شي  وال منه! إلي  أقرب

 :(السرقسطي البنا ابن قول عل  معلقا  ) ويقول

 خطب بكل ذاك إذ خوطب   القلب بطور جاء إذا حىت
 الكون نعال فاخلع إذن قيل   بكوين عرفتين لو فقيل

 عننننه رفننن  املنننذكور، هيبننن  حبجننناب املسنننتور، قلبننن  وهنننو الطنننور، جبننن  إىل املنننذكور، احيننن  منننن الننننور، وصننن  إذا يقنننول:
 واملكاملننن ، واملصنننافا ، املسنننارر ، منننن بنننه خصننن  منننا نفننن  تعلنننم فنننا جليننن ، وسنننر جليننن ، أمنننر بكننن  حينتنننذ وخاطبنننه السنننتور،

 هننننا ،قنننندريت سننننر لتعننناين حضننننريت، إىل الشننننالق العبننند أيهننننا ي اجلننننربو : عنننامل عننننن مرتمجننننا   امللكنننو  لسننننان فيناديننننه واملناجنننا ،
 سنننر  ومشننناهد  الكنننر ، وجهننن  إال أريننند ال  :النننتا حضنننر  إىل املشنننتا  العبننند فيقنننول مننن ؟ بنننذل  وقنعننن  بكنننوين، عنننرفت 

 وختننن  الكنننون ، نعنننال عنننن  فننناخل  العظنننيم، واألمنننر اجلسنننيم، اخلطنننب هنننذا أرد  إن جالنننه: جننن  احلنننق لنننه فيقنننول العظنننيم،
 فأوصننننا : ...ويقننننول .(3)طننننو  املقنننند  ابلننننوادي فأننننن  والننننو ، احلظننننو  عننننن  خلعنننن  فنننن ذا النننندارين، نعننننيم مهتنننن  بقنننندم

 منننن  القنننندر، يف بينهمننننا مناسننننب  فننننا املقنننندار، دنيتنننن  القنننندر خسيسنننن  العبودينننن  صننننا و وأ ن،أالشنننن عظيمنننن  القنننندر رفيعنننن  الربوبينننن 
 ...(4)األحكام يف متضادان القيام، يف متازمان فهما الوحد ، بتهقيق احمل  يف تازمهما

 وغ ها.. .القرود. م  اخلنازير ويف وقولم: الورد، م  النجو فيه واُتد قولم: مث  القول هذا -

 ال والزمننان واملكننان األكننوان أن يقنن  علننم علمنن  ذاتننه، أبحدينن  ممهننو  إبثباتننه، اثبتنن  األكوان أن حقق  إذا ويقول:
 حمنن  أحديتننه نننورُ  زمننان، وال مكننان وال أيننن ال كننذل ،  بقنني مكننان، وال أيننن وال وحننده وجوده كان  كما  احلق وأن لا، وجود

                            
 (.186 :) المم إيقا  (1)
 (.201 :) المم، إيقا  (2)
 (.342 :) اإللي ،  الفتوحا (3)
 (.419 :) المم، إيقا  (4)
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 ...(1)املنان الواحد إال يبق ومل واملكان، انالزم بوجوده فانتف  األكوان، وجود

  السرقسطي: البنا ابن أي قال مث: ...ويقول

 األصول يف يقدح فبدعة   واحللول ابلظهور قال أو
 قننال وقنند احلسنني، ابلبصننر تنندر  حىت احل ، لبصر العالي  الذا  نهور ابلظهور: مراده :-عجيب  ابن القال - قل 

 البصننننر، علنننن  اسننننتول  نورهننننا، وقننننوي انفتهنننن  فنننن ذا البصنننن  ، تدركننننه وإمنننننا ،[103األنعننننام:] ((ْبَصننننارُ األَ  تُْدرُِكننننهُ  ال)) تعنننناىل:
 مننا فيكننون معننىن، كأنننه  فيصنن  احلنن  يتلطنن  وقنند املعننىن؟ إال تننر  ال والبصنن   احلنن ، إال يننر  ال فالبصننر لننا، احلكننم فصننار

 وحلننننول السنننو  إثبننننا  فمعنننناه: احللننننول، وأمنننا املعننننىن، ر يفنننا ال احلنننن  إذ الشنننهود، حمنننن  وهنننو العيننننان، حنننق يف البصنننن   تنننراه
 والعينناذ إمانننه أصننول يف تقنندح ببدعنن  أتنن  فقنند فارفضننه، واحللننول الظهننور من شيتا   ادع  فمن صراح، كفر  وهو فيه، األلوهي 

  الزل . من ابهلل
  :(السرقسطي)أي:  قال مث

 أقصاه فما عنه الفنا قبل   أهواه الذي أان وقوله
 يقننول فننا فننناؤه، ُتقننق وإذا الصننواب، عننن أبعننده فمننا فنالننه، ُتقننق قبنن  أا، أهننو  ومن أهو  من أا الفق : قال إذا

 ...(2)لقتله تعر  وإال حاله، يف يصدقه من م  إال ذل 

 تعليق: *

 عصنننرا يف يعننربون، وقنند عننندهم، احللنننول معننىن معنننا مننر وقننند ،(البصننري  احلاسنن ) اجملننرد  ابلعننن  الرؤينن  ابلظهننور: يعنن 
 فنناملتكلم الننويل، يننتكلم عننندما احلالنن ، هذه ويف هللا، يتلبسه الويل إن يقول: من مسع  وقد التلب ، بقولم: احللول عن هذا،

 هنننذا ألن االُتننناد! وكنننذل  كفنننر،  عنننندهم فننناحللول ابلصنننوفي ، جاهننن  إنسنننان هنننو القنننول هنننذا قالننن  وطبعنننا   ،هللا.. هنننو حقيقننن 
 واحد. إال يوجد وال اثن ، ب  إال يكون ال وذا 

  للقارئ. أتركها كث  ،  والتعليقا 

 :(3)الدهلوي هللا ويل ويقول

 وخينننت  اتمنننا ، قنننوي   انصنننباغا   جتلياتنننه، ال النننذا ، حبقيقننن  فانصنننبا    الشنننفاهي أمنننا حجنننايب، وإمنننا شنننفاهي، إمنننا والفننننا 
 يدعنننه وال وقهنننره، غلبنننه إال شنننيتا   وال رحننناال  يغاد ال جذبنننه قنننوي التجلينننا ، بتكنننرار إال تنقهنننر ال مزاجنننه ْور صنننف شنننديد، برجننن 
 القصو . الدرج  يبلغ حىت

                            
 (.297 :) المم، إيقا  (1)
 (.456 ،455) : اإللي ، الفتوحا  (2)
 .(هن1176) سن  تويف األخ  ، القرون يف الند حمدثي شيخ دهلي( إىل )نسب  الدهلوي الرحيم عبد الفيض أيب بن أمحد هللا ويل الفيا  أبو (3)
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 خافننه ويعقننب زوالننه، فيعسننر الربوبينن ، صننور  يف النننف  تظهننر وحينتننذ الشننفاهي، الفنننا  يتهقننق مل رِبا ألنه وذل ...
 اهن..(1)الدنيا احليا  يف شديدا   خزي  

 الفنا ... مزاج ور صف أي: مزاجه، ور صف قوله: -

 احلق.... أا نفسه: عن يقول الويل فيبق  الربوبي ، صور  نهور زوال يعسر أي: زواله، فيعسر: ...وقوله -

 والقت ....التكف  إنه اخلزي؟ هذا هو ما نعلم ..،.شديدا   خزي   خافه ويعقب وقوله: -

 عمنننا   يتجشنننموا أن ممنننذهبه وأصننن ...املزاجي  الصنننور  مننن  كنننان  النننذا ، حضنننر  يف فننننا  فكننن  اخلنننا ، وأمنننا ويقنننول:
 درجاته. عل  الشأن، عظيم سر لم فينقدح أنفسهم، من يتلطفوا أن العم  وذل  ن جنيا ،

 يف السننننر َنْهننننرُ  وهننننذا إيه، إال خيننننا  وال هللا علنننن  يتوكنننن  فهنننننا  سننننبهانه، هللا إىل األفعننننال اسننننتناد ينقنننندح مننننا فننننأول
 أن أوليتهنننا ووجننه وتقيداتننه. أسننتاره مننن الفعننن  أن علنن  فعنن  كنن   عنن  يف سنننبهانه هللاُ  يُننر  فننأن بطنهننا، وأمننا األوىل، الدرجنن 
 عندهم. (احملاضر ) هي وهذه املوطن، هذا َتثا  من العلمي املوطن وإمنا األمر، نف  يف العدم شر  عل  األفعال

 إىل مسعننه، مننن فهننو مسنن  وكنن  بصننره، مننن فهننو بصننره كنن   أن فنن   إليننه، أبمجعهننا الصننفا  اسننتناد لننم ينقنندح :واثنيــاً 
 املكاشف . هي فهذه اثنويتها، ووجه بطنها ابقتنا  حرور ولعل  ذل ؟ غ 

 جَمْننُده َجنن َّ  الواجننبَ  أن وهننو بطنهننا، إىل انتقنن  فنن ذا ذاتننه، مننن فهننو ذا  كنن   أن فنن   الننذوا ، اسننتناد ينقنندح واثلثننا :
 هللا جننذاب  إن مث (،املشنناَهد ) هنني وهننذه هللا، إىل السنن  مث مقدسنن ، إفاضنن    منننه ُمفننا    موجننود   ك َّ   وأن موجود، ك ِّ   َسْنخ  
 املنندَر  ويكننون وكربيلننه، وحدتننه يف واإلكننرام اجلننال ذو إال يبقنن  وال والتقيدا  احلجب ترتف  حىت فهينا   حينا   جتاذبه تعاىل
 اهن....(2)سبهانه هللا إال احلضوري ابلعلم يعلم فا املدرِ ، ع 

 إىل أي املعرفنن ، إىل سنن ه يف السننال  أن ملخصننه السننابق ، الصننفها  يف مننر  مننن أكثننر معننناه يف الننن  هننذا مننر -
 مراح : ثا  يف مر الوجود، وحد  معرف 

 هننننني الكنننننون يف جتنننننري النننننيت احلركنننننا  كننننن   أن واستشنننننعارا   ذوقنننننا   الواصننننن  يشننننناهد حيننننن  ،األفعنننننال وحننننند  معرفننننن  :أوالً 
 احملاضر . هي وهذه وأفعاله، الواحد حركا 

 ملخلوقنننا ، صنننفا  احملجوبنننون يراهنننا النننيت مجيعهنننا الصنننفا  أن الواصننن  يشننناهد حيننن  الصنننفا  وحننند  رفننن مع اثنينننا :
 تعبننننن  حسننننب) جمنننننده جنننن  للواجنننننب صننننفا  هننننني جبننننان.. شننننجاع، أخضنننننر، أمحننننر، عنننننريض، طوينننن ، بصننننن ، مسينننن ، مثنننن :

 املكاشف . هي وهذه غ ه، احملجوبون يظنها اليت تعيناته ىف تظهر (الدهلوي

 ومنننا الوجنننود، وحننند  هنننو األصننن  إن األمنننر واقننن  ويف املشننناهد ، هننني وهنننذه الوجنننود، وحننند  أو النننذا ، وحننند  اثلثنننا :

                            
 (.106) : الكث ، اخل  (1)
 (.105، 104 :) الكث ، اخل  (2)
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 لا. نتال  إال الصفا  ووحد  األفعال وحد 

 الشننننيخ لتوجيهننننا  مننننا، حنننند إىل اتبنننن ، وهننننو ُيصنننن ، ال وقنننند لواصنننن  ُيصنننن  قنننند الرتتيننننب هننننذا أن نعننننر  أن وجيننننب
 وإُيا اته.

 :أيضا   الدهلوي هللا ويل ويقول

 قدوسنني  متنندن  لكنن  ف نننه والتمثنن ، الظهننور سننبي  علنن  القدوسنني  َسننْنخ مننن الدنسنني  الكالنننا  صنندور يهولننن  وال
 اهن....(1)املشرق  كبعد  هو هو ِبا منها أبعد وهو وريده، حب  من أقرب هي

 منننن  اخلننننازير يفو  الششنننرتي: مقولننن  ومثننن  الننننورد. مننن  النجنننو فينننه واُتننند سنننبع : ابننننن مقولننن  مثننن  هننني املقولننن  هنننذه -
  األحكام. يف متضادان املقام يف متازمان عجيب : ابن ومقول  القرود.

 ستمر. واليت مر  اليت املماثل  األقوال من وغ ها إلنا. إال واخلنزير الكلب وما قاللهم: قول ومث 

 مقررا : أيضا   ويقول

 السننتهال  الواحنند، إال عنننه يصنندر مل ه،وجننود وحنند  حينن  مننن سننبهانه احلننق :(2)القونننوي النندين صنندر الشننيخ قننال
 أعيننان علنن  املفننا  العننام الوجننود هننو عننندا الواحنند وذلنن  الواحنند، غنن  -واحنندا   كونننه  حينن  مننن -وإجينناده الواحنند إنهننار

 موجننود، أول هننو الننذي األعلنن  القلننم بنن  مشننرت  الوجننود وهننذا بوجننوده، العلم سبق مما يوجد مل وما منها وجد ما املكوا 
 احملققنن  عننند مثنن  لنني  ف نننه الفاسننف ، مننن النظننر أهنن  يننذكره كمننا  لنني  املوجننودا ، سالر وب  أيضا ، األول ابلعق  املسم 

  اهن....(3)اثنيا   ابلوجود املتصف  أوال ، تعاىل هلل معلومه عل  زالد بشي  لي  والعامل احلق، إال

 :امللحوظات *

 يلي: ما الن  هذا يف ناح 

  الوجود. وحد  عقيد  وضوح -1

 فيه. ِبا مقرا   أورده الذي والدهلوي الن ، صاحب القونوي هبا: كب ين  قطب  إمان -2

 ...األول والعق  والفيض الصدور اليوانيا : من أصا   هي اليت اإلمساعيلي  العقيد  -3

 يف الننوارد القلننم هننو (يننا اليوان مننن وهننو) األول العقنن  جعلننوا عننندما واليوانيننا  اإلسننام بنن  التوفيننق حمنناولتهم -4
 الشري . احلدي 

                            
 (.21 :) الكث ، اخل  (1)
-هنننن673) سنننن  قونيننن  يف منننا  هوالكنننو، وزينننر الطوسننني الننندين نصننن  مننن  مكاتبنننا  لنننه زوجتنننه، وابنننن عنننريب ابنننن تلمينننذ القوننننوي إسنننها  بنننن حممننند الننندين صننندر (2)

 .(م1275
 (.37 :) الكث ، اخل  (3)
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 احلننننق عننننن انفصنننن  األول العقنننن  إن يقولننننون: الننننذين (الفاسننننف  مننننن النظننننر أهنننن ) اليوانيننننا  أصننننهاب خيننننالفون -5
 ال حينن  احلننق، إال مثنن  لنني  أنننه (الصننوفي )أي:  احملققننون يقننرر بينمننا ابلفننيض، عنننه صنندر أنننه رغننم غ ه كأنه  وصار سبهانه

 علينننه هللا صنننل  حممننند هنننو األول، ابلعقننن  املسنننم  موجنننود، أول هنننو النننذي األعلننن  القلنننم وللعلنننم: غننن ه. الو  فصننن  وال وصننن 
 عندهم. وسلم

 مقررا : أيضا   الدهلوي ويقول

 املوجننودا  هياكنن  علنن  املنبسنن  العننام الوجننود كون  تسويغ يف القول فض  بعدما -(1)اجلامي الرمحن عبد موالا قال
 الوجننود هننو الواجننب حقيقنن  أن عننندهم نهننر ملننا الوجود، بوحد  القاللون الصوفيون :-األلفا  ذههب جمده  جّ  الواجب ع 

 فيننه يتننوهم أن مكننن ال ف نننه (،الوجننود يف الشننري  :أي) عنننه الشننري  ونفنني توحننده علنن  الدلي  إقام  إىل ُيتاجوا مل املطلق،
 اهن....(2)وتقيد تع  فيه يُعترب أن غ  من وتعدد اثنيني 

 األقطاب. من وكامها الوجود، بوحد  والدهلوي اجلامي إمان يظهر الن  هذا يف -

 :(3)الدحان زي  أمحد ويقول

 االشننننتغال إال التجلنننني أنننننوار نهننننور مننننن مننننن  وال النننندوام، علنننن  وتعنننناىل سننننبهانه احلننننق يجتلّنننن إن :املعرفنننن  أهنننن  ...قننننال
َو  ننَو  ذهننب فنن ذا األغيننار، مكنسنن  ألهنننا هللا، إال إلننه ال بننذكر رينندينامل األشننياخ أيمننر فلننذل  الغنن ، علنن  واإلقبننال ابلسِّ  السِّ

 وهننذا تننراه، كأننن   تكننن قلبنن  فأحضننر بسننواه، الشتغال  أن  الغالب إمنا بغالب، لي  وتعاىل سبهانه فاحلق ابملوىل، نفر
 يرا . ف نه تراه تكن مل ف ن اإلحسان، مقام هو

 قننال: حينن  العننارف  بعننض َفِهمهننا ،{يننرا  ف نننه تننراه تكننن مل فنن ن} وسننلم: هعلي هللا صل  قوله يف ذوقي  نكت  هنااوه
 الشننهود، مقننام نلنن  الفنننا ، ِبقننام ُتققنن  إذا أي تننراه، ف ننن  فيننه، فنينن  أبن توجنند، مل فنن ن :أي توجد، ِبعىن اتم  :(تكن)

 جننننواب (تننننراه) يكننننون أن ملعننننىنا هننننذا مقتضنننن  أن ذلنننن  علنننن  ُيْشننننك  وال بصننننري   اآلخننننر  يف تصنننن  الننننيت القلبينننن  الرؤينننن  وهننننو
 مثنن  يبقنني العننرب بعننض إن نقننول: ألا للشننر . جننوااب   جمننزوم ألنننه (تننراه) مننن األلنن  حننذ  العربينن  قواعد ومقتض  الشر ،

 ف ننننه) قولنننه: ويكنننون اللطيننن ؟ املعنننىن هنننذا إلفننناد  اللغننن  تلننن  علننن  ذلننن  خينننرج أن منننان  فنننا اجملنننزوم، الفعننن  يف األلننن  هنننذه
 أنفا .مست كاما    :(يرا 

 ومسننتمد  وتعنناىل، سننبهانه منننه صننادر  كلهننا  األشننيا  أن ومعرفنن  ابلتوحينند، التهلنني كله  ذل  يف األص  أن واحلاص 
 أبدا . إليه تص  مل دعاوي  وحمو مساوي  فنا  بعد إال إليه تص  ال أن  فلو ،فضله من

 إليننه، ِمنْنن  ِبننا ال إلينن ، ِمنْننه ِبننا ليننهإ وأوصننل  بنعتننه، ونَنْعتَنن  بوصننفه، وصننف  غطنن  إليننه يوصل  أن أراد إذا ولكن
                            

 .(م1492-هن898) سن  هرا  يف وتويف النهر، ورا  ما باد من جام يف ولد اجلامي، أمحد بن محنالر  عبد الدين، نور (1)
 (.38 :) الكث ، اخل  (2)
-هنننننن1304) سنننننن  املدينننننن  يف وتنننننويف مكننننن  يف ولننننند الننننندحان، زيننننن  بنننننن أمحننننند الطنننننريق  وإمنننننام الفنننننريق  شنننننيخ األعنننننام، العلمنننننا  ورلننننني  اإلسنننننام مشنننننايخ شنننننيخ (3)

 .(م1886
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 اهن. .(1)ب  عناي 

 أن البنندهي مننن ألنننه للتعليننق، بنننا حاجنن  وال احلنندي ، تفسنن  يف ومبتكننر جدينند أسننلوب أمننام الننن ، هذا يف حنن -
 سهيق. منزلق   يف منهدرا   يكون مواضعه، بعد من وسلم عليه هللا صل  هللا رسول كلم  ُير  الذي

 وحمننننننو مسنننننناوي  فنننننننا )و (،فضننننننله مننننننن ومسننننننتمد  منننننننه صننننننادر  كلهننننننا  األشننننننيا ) العبننننننارا : -ناآل- أصننننننبه  وقنننننند
 شنننهود عنندم أي األغيننار، عننن الفنننا  تعنيننان: والثانيتننان الوحننند ، تعنيننان األوليننان فالعبنناراتن لنندينا، َتامننا   مفهومنن  (،دعاوينن 

 إىل ومنننه اجلننربو ، عننامل إىل ومنننه امللكننو ، املعنن إىل الطبيعنن  عننامل عننن سننالر فالسننال ... :ويقننول ،موجننود خلق فا اخللق،
 احلنننني إال مشننننهود هنننننا  يبقنننن  وال والرسننننوم، األمسننننا  وتننننذهب واإلشننننار ، العبننننار  فيهننننا َتهنننن  حضننننر  الاهننننو ، حضننننر  عننننامل

 ودوجنن وال وصنن  وال فعنن  لننه يظهننر وال مننواله، إال املنتهنني يشننهد فننا التفرقنن ، جنننوم ذهبنن  املعرف  مش  نهر  ف ذا القيوم،
 شنني ، كنن   مننن هننو ويسننتأن  شنني ، كنن   بننه ويسننتأن  شنني  مننن يتننوح  فننا شنني ، كنن   يف شننهده هللا عر  فمن هلل، إال

 {وسننلم: عليننه هللا صننل  قولننه معننىن ويفهننم عينناا ، [88القصنن :] ((َوْجَههُ  ِإالَّ  َهاِل    َشْي    ُك ُّ )) تعاىل: قوله معىن ويشهد
 لبيد: الشاعر قالا كلم   أصد 

 .....................ابط  هللا خا ما ي ش ك   أال

 َفأَيْنَنَمننا)) لننه: ويتجلنن  ،[3احلدينند:] ((َواْلبَنناِطنُ  َوالظَّنناِهرُ  َواآلِخننرُ  اأَلوَّلُ  ُهننوَ )) تعنناىل: قولننه مننن ملعنن  قلبننه علنن  وتشننر 
 وينطنننق ،[16 :] ((اْلَورِيننندِ  َحبْننن ِ  ِمننننْ  إِلَيْنننهِ  َربُ أَقْنننن َوحَنْننننُ )) معنننىن: اشنننتباه عننننه ويرتفننن  ،[115البقنننر :] ((اّللَِّ  َوْجنننهُ  فَننننَثمَّ  تُنَولُّنننوا

 بننه يسننم  الننذي مسَعننه كننن   أحببتننه فنن ذا} القدسنني: احلنندي  يف كمننا  ولسننانَه، وَبَصننَره مَسَْعننه حينتننذ يكننون احلننق ألن ابحلننق،
 .{به ينطق الذي ولسانَه به يبصر الذي وبصَره

 وذاتننه، وأوصننافه مننواله فعنن  إال يشننهد فننا وذاتننه، وأوصننافه هأفعالنن عننن فيهننا يفىن حال  إىل يص  العار  أن واحلاص 
 صننهوه وال مَجعننه، عننن فرقننه وال فرقننه، عننن مَجعننه ُيجبننه ال فالعننار  فرقننه. عننن هننذا ُيجبننه ال ذلنن  ومنن  مجعننا ، يسم  وهذا
 ((َرَمنننن  اّللََّ  َوَلِكنننننَّ  َرَميْنننن َ  ِإذْ  َرَميْنننن َ  َوَمننننا)) تعنننناىل: قولُننننه ذلنننن  مننننن مَشَّنننن  لنننن  ويوضنننن  صننننهوه.. عننننن سننننكره وال سننننكره، عننننن

 عننن  وهنننو (،رميننن  وإذ) بقولنننه: اثنينننا   وأثبتنننه اجلمننن ، عننن  وهنننو (،رميننن  ومنننا) بقولنننه: أوال   الرمننني عننننه فنفننن  ،[17األنفنننال:]
 .(2)هللا إىل منسوب الرمي إن أي (،رم  هللا ولكن) قال: مث الفر ،

 اإلسام: مشايخ شيخ (3)العروسي مصطف  ويقول

 مننن فسننبهانه...األنف  احلكمنن  وجننه علنن  ذاتننه يف بعلمه وقدرها األقد ، نوره بفيض األعيان ع  الذي هلل احلمد
 مظهننر فجعلننه وألننم، احلقننالق مجينن  فيننه وأمجنن  (،ابلعنناملَ ) املنعوتنن  أمسالننه مظنناهر وأودعننه آدم فأبنندع لذاتننه، بذاتننه جتلنن  قنند إلننه

 األعلننم، العلننيم سننر ومنهننه للقنندم، مزلنن  التمكنن  بغنن  يكننون قد ما التلوين نعو  من له وجع  وتقدم، َتخر ملا اجلام  امسه
                            

 (.217، 216 :) الوصول، لتسهي  األصول تقريب (1)
 (.266 :) الوصول، لتسهي  األصول تقريب (2)
 .(هن1293)لن املوافق م(1876) سن  ما  ،(م1870) سن  حىت األزهر م اجلا شيخ (3)
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 الكمنننننننننال درج ومنننننننننرآ  احلسنننننننننىن، ابألمسنننننننننا  واملسنننننننننم  ،(2)واحلكنننننننننم علينننننننننه واحملكنننننننننوم واحلننننننننناكم واملعلَّنننننننننم والعلنننننننننم (1)العنننننننننامل فهنننننننننو
 خلقننن  منننا لنننوال  فينننه قيننن  َمنْ ...واألوالننن  األواخنننر سنننالر علننن  املعمننن  والطلسنننم الكامننن  اإلنسنننان وهنننو ال كي ...األسنننىن
 األعظننم، االسننم فهننو األنننوار، سننالر نننوره مننن كننان  َمنننْ  األسننرار، وسننر اجلوامنن ، مجنن  القاسننم، أبننو ورسننولنا سننيدا...األفا 
 األرواح كافنننننننن   إىل املبعننننننننو  اإلرشننننننننادي  النننننننندالال  وآخننننننننر اإللينننننننن ، التعينننننننننا  أول ،{آدم ولنننننننند سننننننننيد أا} بلسننننننننان: الننننننننناطق

 اهن. .(3)اخلتام آخر إىل التعي  أول من ركبا ،وامل اجملردا  من واألجسام،

 يعنن  الكننام وهننذا واملركبننا !! اجملننردا  مننن واألجسننام األرواح كافنن   إىل املبعننو  قولننه: هننو الننن  هننذا يف اجلدينند -
 إىل رسننوال   مبعننو  أنننه كمننا  واخلنننازير!! والكنناب والفتننران والننرر  والننذئب القرود إىل مبعو  وسلم عليه هللا صل  حممدا   أن

 لؤال ؟! رسالته هي ما لكن والنها ..! واحلديد واآلزو  واألكسج  اليدروج  وإىل والرتاب، واحلجار  املزاب 

 يعلمنننه مل مننا ويعلنننم بشننر، قلنننب علنن  خطننر وال مسعننن  أذن وال رأ  عنن  ال منننا يعلننم الكشننن  ألن أعلننم!! الكشنن 
 .-هللا إىل واملشتك - كتبه  وال هللا رس 

 تع : اليت اإلشاري . الدالال  وآخر اإللي  التعينا  أول العبار : ر ن كما  -

 منننننن األمنننننر هنننننذا العنننننارفون األولينننننا  الصنننننديقون املقربنننننون عنننننر  وقننننند الرسننننن ، وخنننننامت هللا ذا  عنننننن صننننندر تشنننننك  أول
 وه!فصنندق الكشنن  قننال وإذا احلنندي ، هننذا صه  كشفهم  ولكن املضل ، الضال  الكذاب  أحد وضعه موضوع، حدي 

 الكش !! قاله ما القول ف ن

 ابلتعننننن  تتعننننن  الواحديننننن ، احلضنننننر  أو العمنننننا ، حضنننننر  أو األحديننننن ، النننننذا  حضنننننر  أي احلضنننننر ، وهنننننذه: ...ويقنننننول
 القالنن ...األول العقنن  فهنني خملننو ، فهننو تعنن  مننا وكنن  األمسالينن ، والنسننب احلقننالق نهننور ومظهننر الكثننر ، حمنن  ألهنننا األول،

 وكنن  اإلنسنناني ، واحلقيقنن  واإلمكننان، الوجننوب أحكننام بنن  اجلمنن  وحضننر  اإلمكننان، حبضننر  احلضننر  هننذه يسننمي القننول هبننذا
 إىل ابأللننن  ُيشنننار قولننننا: ويوضننن ...اخللق بصنننفا  متجننن  احلضنننر  هنننذه يف احلنننق أبن ويعنننرت  املخلوقنننا ، قبيننن  منننن ذلننن 

 فيهنننا املسنننتهلك  األحديننن  ابملرتبننن  سنننما امل فهننني شننني ، معهنننا يكنننون ال أن بشنننر  ُأخنننذ  إن احلقيقننن  أن األحديننن . احلضنننر 
 أن ف مننا شنني : بشننر  خننذ أ وإن (،العمننا )و (،احلقننالق حقيقنن )و (،اجلمنن  مجنن ) :أيضا   وتسم  والصفا ، األمسا  مجي 

 عنننندهم املسنننما  اإلليننن  املرتبننن  فهننني والصنننفا ، ابألمسنننا  املسنننما  وجزلياهتنننا كلياهتنننا  لنننا، الازمننن  األشنننيا  مجيننن  بشنننر  تؤخنننذ
 املناسننب  كماالهتننا  إىل واحلقننالق، لألعيننان هنني اليت األمسا  لظاهر اإليصال ابعتبار املرتب  وهذه (،اجلم  مقام)و (،ابلواحدي )

 :بننننن املسننننما  فهنننني شنننني ، ال بشننننر  وال شنننني ، بشننننر  ال أخننننذ  وإن (،الربوبينننن ) :مرتبنننن  تسننننم  اخلننننارج، يف السننننتعداداهتا
 املطلنننق، البننناطن االسنننم) مرتبننن  فهننني فيهنننا، العلميننن  الصنننور ثبنننو  بشنننر  أخنننذ  وإن (،املوجنننودا  مجيننن  يف السننناري  الويننن )

 العقنن  ورب الننرمحن،) االسننم: مرتبنن  فهنني فقنن ، األشننيا  كليننا   بشننر  أخننذ  وإن (،الثابتنن  األعيننان ورب والعليم، واألول،

                            
 واض . هو كما  مطبعي  غلط  وهي واملعلَّم( والقلم العلم )فهو الكتاب يف ورد  (1)
 واض . هو كما  مطبعي  غلط  وهي )احملكم(، بالكتا يف ورد  (2)
 (.2( حاشي  العروسي، ) :3)
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 مننن اثبتنن  مفصننل  جزليننا  فيهننا ا الكلينن أن بشننر  أخننذ  وإن (،األعل  والقلم الكتاب، وأم القضا ، بلوح املسم  األول
 احملفنننننو ، اللنننننوح وهنننننو القننننندر، بلنننننوح املسنننننما  الكليننننن  الننننننف  رب النننننرحيم،) االسنننننم مرتبننننن  فهننننني ،كلياهتنننننا  عنننننن احتجاهبنننننا غننننن 

 واحمليننني، واملثبننن  املننناحي) االسنننم مرتبننن  فهننني متغننن  ، جزليننن  املفضنننل  الصنننور تكنننون أن بشنننر  أخنننذ  وإن (،املبننن  والكتننناب
 املراتننننب مجينننن  عننننن عبننننار  الكامنننن  اإلنسننننان ومرتبنننن ...(واإلثبا  احملننننو بلننننوح املسننننم  الكلنننني، اجلسننننم يف طبعنننن املن النننننف  رب

 أيضننا ، العمالينن  ابملرتبنن  وتسننم  الوجننود، تنننزال  إىل الطبيعنن  ومراتننب واحلسنني ، الكلينن  والنفننو  العقننول مننن والكوني ، اإللي 
  اهن. .(1)وتعاىل سبهانه هللا خليف  صار فلذل  واملربوبي ، ابلربوبي  الإ بينهما فر  وال اإللي ، للمرتب  مضاهي  فهي

 :امللحوظات *

  يلي: ما (كث ا    منه حذف  وقد) الطوي  الن  هذا يف ناح 

 منننن أهننننا علننن  القنننوم ابتننندعها أمسنننا  احلسنننىن، األمسنننا  إىل ويضننني  الكنننون، مظننناهر هننني احلسنننىن األمسنننا  يُظهنننرأن -1
 (...الساري  الوي ) مث : هللا، أمسا 

 هننننذا ويف اإلسننننامي ، العقيننند  وبنننن  اإلمساعيلينننن ، تبناهنننا الننننيت (احلديثننن  األفاطونينننن ) اليوانينننن  الفلسنننف  بنننن  يوفنننق -2
 يوانيا . ُنُسغا   الصوفي  يف أن عل  دلي 

 القارئ. يراها غ ها وأفكار الكام ، ابإلنسان القوم عقيد  يب  -3

 موجننده وجننود علنن  عامنن  هننو الننذي والعننامل الواحدينن ، ابحلضننر  املتهقننق الكامنن  اإلنسننان هننو اإللهِ  ون ُّ : ...ويقول
 وذلنن  والغنن ، السننو  ابسننم مُسنني بتعيناهتننا فلظهننوره كلهننا،  املمكنننا  بصننور الظنناهر احلننق الوجود إال لي  إذ (،الثاين الظ )

 اثبتننن  فاملمكننننا  احلنننق، عننن  فنننالوجود وإال النسنننب ، هنننذه ِبجنننرد إال للممكننننا  وجنننود ال إذ املمكننننا ، إىل إضنننافته ابعتبنننار
 ..(2)وروحه العاملَ  هوي  واحلق احلق، صور  فالعاملَ ...عدميتها عل 

 هللا كننان  (،هننو إال هننو ال) معننىن: علنن  هننو، وهنني هنني، فهننو وجننوده، مننن مسننتمد  املوجننودا  مجينن  وإن: ...ويقننول
 أبحكنننام عليهنننا حمكنننوم خمصوصننن  أزمنننن  يف خمصوصننن  لنننه تعيننننا  لننننا الكا وإمننننا معنننه، شننني  وال هللا ويبقننن  معنننه، شننني  وال

 تعننناىل بتننندب ه جهلهنننا منننن وجهلهنننا علمهنننا منننن علمهنننا إليننن  وأسنننرار َعليَّننن ، احِلَكنننمُ  بننندا، كمنننا  األمنننر يرجننن  إلينننه مث خمصوصننن ،
 .(3)والتقليد النق  أس  ت  وال فافهم، يفع  عما يسأل ال وتقديره،

 ...(4)القاشاين الرزا  عبد الشيخ ويقول

                            
 (.5 :) العروسي(، )حاشي  القدسي ، األفكار نتال  (1)
 (.1/8) القدسي : األفكار نتال  (2)
 (.2/20) القدسي  األفكار نتال  (3)
سننابق حسننب اتريننخ وفاتننه، لكنن  أوردتننه هنننا  ، وكننان حملننه أن يننرد يف مكننان(هننن730)سن  ( األستاذ الفاض  والعامل الكام  الشيخ عبد الرزا  القاشاين، تويف بعد 4)

أحيننا  القننرن الثالنن  عشننر هجننري، فأوردتننه هنننا، مث عثننر  علنن  كتنناب آخننر لننه هننو رشنن  الننزالل  ألن  مل أعثر عل  ترمجنن  لننه، ومل أعننر  اتريننخ وفاتننه، وننننن  أنننه مننن
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 حمتجبننا   خلقينن ، بصننور  مسننتورا   لكونننه خلقننا   مسنناه احملجننوب خيننال ولكننن احلننق.. ع  فهو الع  تراه خلق ك   أي...
 ...(1)يعرفه مل متجليا   كان  وإن هبا،

 :امللحوظة *

 حننق، خللننقا ومننا خلننق احلق يقول: عريب وابن عريب، البن (احلكم فصو ) يشرح هنا فهو للقاشاين، خمالف  ناح 
 أن خبا ...احلنننق عننن  اخللنننق يقنننال: أن يصننن  فنننا: ...شنننرح بعننند بقولنننه صنننفها ، قبننن  منننر فيمنننا العيننندرو  شنننرحها وقننند

 أسننلوب يف اخننتا  وهننو احلننق، عنن  فهننو خلننق، كنن   يقننول: القاشنناين نننر  بينما...صننهي . ف نننه اخللننق، عنن  احلننق يقننال:
 فق . التعب 

 عننن خيلننو ال سننافل  أسننف  أن عننر  عليه، غ ه شي  ال إذ احلق، إال لي  هوأن الطريق، علم عر  فمن: ...ويقول
 ..(2)البعد تومهوا وإن القرب يف اجلهنمي  أن فعلم احلق،

 احلننق، الوجننود إنننه حينن  مننن رزقننا ، لنننا يكننون أن املننراد فهننو لدنننه، من لنا الرز  إبراد  مشيتته تعلق  وإن: ...ويقول
 لنننا وجننود ال وتعينننا  وشننتون وهيتننا  نقننوش فنن ا املغتننذي؟ إىل ابلنسننب  كالغننذا   ويُظهننرا نننا،في وخيتفنني يشننا ، كمننا  فيوجدا

 ...(3)ابألحكام غذاؤه حنن كما  ابلوجود، وغذاؤا ومظهرا، بنا، املتع  فهو ُتقق، وال

 بظهنننننور أي: والصنننننفا ، األمسنننننا  بتجلننننني الدرديريننننن : الصنننننلوا  شنننننرح يف (4)اخللنننننويت املنننننالكي الصننننناوي أمحننننند ويقنننننول
 األمسننننننا  بشننننننهود إال األكننننننوان، مننننننن كننننننوا    وال احلننننننواد ، مننننننن حنننننناداث   نشننننننهد ال حبينننننن  الكرمنننننن  وصننننننفات  العظيمنننننن  أمسالنننننن 

 العارف : بعض وقول شي ، ك   يف هللا ير  العار  قولم: معىن وهو آاثرها، األكوان لكون قبله، والصفا 

 واحد أنه على تدل   آية له شيء كل  ويف

 النابلسي: الغ  عبد يسيد قول ومعىن

 املهيب احلسن حلية   جوهر عقد شيء كل

 وبصنننَره بنننه، يسنننم  النننذي مسَعنننه كنننن   أحببتنننه فننن ذا أحبنننه، حنننىت ابلنوافننن  إيل يتقنننرب عبننندي ينننزال ال} حننندي : ومعنننىن
 بصننوَرهم احلننواد ، مسعننه عننند مسننموَعه كننن   أي احلنندي . {هبننا.. مشنني الننيت ورجلَننه هبننا يننبط  الننيت ويننَده بننه، يبصننر الننذي
 قننول حنند علنن  يب ننناهر  وهنني آاثري ألهنننا كننذل ،  يشننهُدين أي ومشننيه، بطشننه عننند وقوتَننه وحولَننه احلننواد ، إبصنناره عنننده
 العارف : بعض

                                                                                                                           
)حسننب الصننوفي  بنن  األمنن  واليننوم  ، وهننو شننيعي(هننن730)ذوا  واألحننوال، وقنند ذكننر احملقننق يف مقدمتننه أنننه تننويف بعنند سننن  املتداولنن  بنن  أرابب األ يف شننرح األلفننا 

 (، وكتبه مقدس  عند مجي  املتصوف  السن  والشيع .136) :
 (.152 :) للقاشاين احلكم فصو  شرح (1)
 (.156 :) للقاشاين، الفصو  شرح (2)
 (.288 :) للقاشاين، الفصو  شرح (3)
 مصر. يف (1241) سن  يف ما  الدردير، عن وأخذ مصر يف عاش اخللوتي  الطريق  شيوخ من (4)
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 كمال  بلوغ مرتداً  كنت  إن   حوى وما الوجود وذر قل هللا
 واِلمجال التفصيل على عدم     حققته إن هللا دون فالكل

 حمال عني والهـل ودهـفوج   ذاته من لذاته وجود ال من

 بشنني : ابننن فيننه قننال الننذي األحدينن  يف الفنننا  بعنند إال الشننخ  يدركننه وال الوجننود، بوحنند  املسننم  هننو املقننام وهننذا
 هنننني الننننيت الوحنننند  حبننننر يف َغرقننننان ويسننننم  البقننننا  مقننننام يف صنننناحبها يسننننم  هننننذه الوجننننود ووحنننند  األحدينننن . حبننننار يف يب وزج

 .(1)به والصفا  مسا األ قيام حي  من املوىل شهود

 :(املستطاب القلوب رو ) منظومته من ،(2)رضوان حسن الشيخ ويقول

 املنوية واحلكمة لفظة يف   املطوية الرقائق وتنجلي

 املقاصد أعظم من فإنه   العقائد يف كان  ما سيما ال
 الوجود وحدة نور إشراق   املقصود ذلك من وحسبه
 ابطل العارفني شهود يف بل   آفل جنم سواه ما وكل

 الظاهر وهو األمساء جلملة   واملظاهر هللا إال فليس
 قار أش عليه األمسا من مبا   حتققا مرآته صفت فمن

 (3)املكنونة املواهب وأدرك   املصونة املََشاهد وشاهد

  قوله: -

 ابطل العارفني شهود يف بل   آفل جنم سواه ما وكل
 بوحننند  تنننؤمن ال ألهننننا (،العنننارف ) شنننهود يف ابطلننن  اإلسنننامي  لعقيننند ا أن (عنننار ) منننن وجريتننن  واضنننه  شنننهاد  هننني

 اإِلنَسنننانَ  ِإنَّ  ُجنننْز  ا ِعبَننناِدهِ  ِمننننْ  لَنننهُ  َوَجَعلُنننوا)) املبننن ، ابلكفنننر الوجنننود بوحننند  القنننالل  علننن  ُيكنننم الكنننر  القنننرآن وألن الوجنننود،
 .[15الزخر :] ((ُمِب    َلَكُفور  

  (هللا إال إلننه ال) مننن بنندال   منننهم مجاعنن  اسننتعمله الننذي هللا، إال لي  ابلذكر: يذكرا هر،واملظا هللا إال فلي  وقوله: -
 آنفا . مر كما

                            
 (.60 :) الرمحاني ، والفيوضا  الرابني  األسرار (1)
 أعظننم كاننن   ورِبننا ينن ،ب ألنن  عشننر اثنن  مننن تقننرب مبننار ، زكنني يقننول كمننا  هننذه ومنظومته ،(هن1310) عام تويف مصري القوم، كبار  من رضوان حسن الشيخ (2)

 التصو . قواعد يف منظوم 
 (.1/260) مبار : لزكي اإلسامي التصو  كتاب  من (3)
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 أيضا : ويقول

 غفلتننه جنننااب  مننن وطهننره سننواه، ِبا التعلق كدور   من نفسه بصفا  وصافاه عباده، من عبد عل  تعاىل احلق َمنَّ  إذا
 األصننلي، العلننوي بعاملهننا نفُسننه وحلقنن  (،اجلمنن  مجنن ) مرتبنن  بننذل  وبلننغ ،اليقنن  حننق فيننه بننه أفننناه حننىت شننهوته، ورعننوا 

 الوجنننود سنننرين بنننه لنننه ينكشننن  رمحانيتنننه، بفنننيض تعننناىل احلنننق جاننننب منننن مفاضننن  حقيننن ، ذاتيننن  لطيفننن  رقيقننن  حينتنننذ بنننه قامننن 
 إمانينننا ، كشنننفا    ه،اسنننتعداد حبسنننب مظهنننر كننن   يف ونهنننوره والصنننفا ، األمسنننا  جتلينننا  وسنننر املمكننننا ، ذرا  مجيننن  يف احلنننق
 اهن. .(1)احملقق  العارف  كم   مشهد هو وهذا ابحلق؟ واخللق اخللق، يف احلق ف   روحانيا ، وذوقا  

 األزهنننر، اجلنننام  يف كنننرب   لفننن    منننن رضنننوان حسنننن للشنننيخ تزكيننن  شنننهاد  إينننراد منننن أب  ال غننن ه، إىل االنتقنننال قبننن  -
 أقننام الننذي البلنند أن (،األكننرب األزهننر اجلننام  شننيخ وكان) الراز  عبد طف مص الشيخ األستاذ حدث  وقد مبار : زكي يقول

 .(2)الصاحل  الدا  من فهو واملدرسون، العلما  فيه كثر  رضوان، حسن الشيخ فيه

 :(الغو  قطب) الروا  مهدي حممد الشيخ ويقول

 غننننن ه الننننندار يف منننننا إذ اآلاثر، عنننننن ثرابملنننننؤ  واالشنننننتغال األفكنننننار، عنننننن الننننندنيا وطنننننرحُ  واالعتبنننننار، الشنننننكر لَنننننزِم :قلننننننا...
 .(3)دير

 عننن منقلبننا   تعنناىل، هللا إىل القلننب مشننهد حينن  مننن الطوري ابالنفراد احلضور دوام عل  احلضر ، يف وبويع  ويقول:
 داملقصنننو  واألمنننر بصننن ، الناقننند فننن ن مراقبنننه، انتقننناد منننن حمنننرتزا   مراقبتنننه، مننن  مقنننيم انسننناخ عنهنننا ومنسنننلخا   األكنننوان، مشننناهد 

 .(4)األمور تص  هللا وإىل خط ،

 حينننن  مننننن القمنننن  يف فهنننني اجلننننياين، القننننادر عبنننند عننننند ابلعبننننار  تننننذكرا الصننننيادي املهنننندي حممنننند عننننند العبننننار  إن -
 فنن   هبننا العهنند حنندي  أمننا الصننوفي ، ابألسنناليب للمتمننر  ابلنسننب  واضنن  األخنن  الننن  وهننذا الرمننزي، اإلشنناري األسلوب

 اخللننق أبن والعلننم اخلننال ، ابلتوحينند التهقننق عننن عبار  هو األكوان، هياك  وطرْحُ : ...ويقول مفهوم. غ  كام  أمام نفسه
  اهن. .(5)واألمر اخللق له أال سبهانه، هلل واألمر

 :امللحوظة *

 وفي ،الصننن عنننند أمنننا تفصنننيا . وال مجلننن  وال قلنننيا ، وال كثننن ا    ال الكنننون هياكننن  طنننرح إىل ُيتننناج ال اإلسنننام يف التوحيننند
 احلق. هي حقيقتها ألن هياك ، ابعتبارها لا حقيق  ال الكون هياك  ألن األسا ، هو فطرحها

 وإرجننناع اآلاثر، حفننن  مننن  ابلتوحيننند، ُتققنننا   األكنننوان هياكننن  طنننرح الثانيننن : املالننن  منننن والتسنننعون الثانيننن  املننناد  ويقنننول:
                            

 (.1/265) مبار : لزكي اإلسامي التصو  (1)
 (.10/260) مبار  لزكي اإلسامي التصو  (2)
 (.224 :) اخلطاب. فص  (3)
 (.54 :) اخلطاب: فص  (4)
 (.62 :) اخلطاب: فص  (5)
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 .(1)تعاىل هللا إىل الك  عن يصدر الذي التأث 

 للقارئ. ُتليله وأتر  (،الثاين الفر ) مقام عن الن  هذا يف يعرب -

 ويقول:

  (2)يزل مل ابق   وهو يفىن سواه   كله  الوجود ابهلل آمنت
ر  نزل كما  كتابه  ممتثالً    وكن لقدسه القلب فطهِّ

 ويقول:

 فاعل هللا إال ليس   حقاً  األمرين ولدى
 الوسائل فيه واربطنْ    سواه ركوات به ثق

 الدالئل برهان   فهو   اماً إم اهلادي وخذ
 وواصل مقبول كل   فمنهم القوم واتبع

 (3)فباطل هللا خال ما   وحقاَ  هللا َعَرفوا

 ويقول:

 شغال شغله سوى فيها تتخذ وال   لرهبا احلاداثت مجيع عن وغب
 ال فقل ُحجب ضمن عني برمشة   والفضا والفرش العرش وهبوك وإن

 فعالً  غريه لدى تشهد ال هللا ىلإ   طريقيت بنهج واسلك سرييت وسر
 عقالً  مسا من اي التسليم ُحُصر على   واضطجع الوجودات كل  من وجردك

 (.األفعال وحد ) إىل األبيا  هبذه يش  -

 حوال وال طراً  للخلق قوة فال   وقوة حوالً  للمخلوق تر وال
 أحلى مشاربه جملى من ترى فلن   مشرابً  الدين يف هللا أمر حْلوَ  وخذ

 :(الصفا  وحد ) إىل يش ان البيتان -

 (1)جال أو قل إن هللا حمب ورافقْ    سبيله فاهجر لألغيار قاد وَمن

                            
 (.225 :) النادر ، موع اجمل (1)
 (.291 :) النادر ، ع اجملمو  (2)
 (.303 :) النادر ، اجملموع  (3)
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 (.الذا  وحد ) إىل يش  األخ  البي  هذا -

 الوزن. يف خل  منهما ك   من الثاين الشطر يف (،هللا.. أمر حلو وخذ)و (،العرش.. وهبو  وإن) البيت : يف -

 له: صلوا  من ويقول:

 أنننن  إنننن  منننن ، وال فرقننن  ال حيننن  اجلمننن ، مجننن  حضنننر  يف وأرشننندا إليننن ، منننن  وارددا عليننن ، بننن  امجعننننا اللهنننم
  .(2)شت  ملن رابنيت  مواهب من شت  ما َتن  الفات ، املان 

 الصلوا . نف  من ويقول:

 احلنننق مننندد حقيقننن  حلنننق،اب املتخلنننق احلنننق، رسنننول ذاتننن ، مشننناهد  يف املسنننتغر  بصنننفات ، املتخلنننق علننن  صننن  اللهنننم
 ومنتهننن  أفهامنننا، وغايننن  عقولنننا، إحاطنن  حيننن  مننن عجننزا قننند إا اللهننم ،[53ينننون :] ((حَلَننق   إِنَّننهُ  َوَريبِّ  ِإي قُننن ْ  ُهننوَ  َأَحننق  ))

 وأمسننننا   خلقننننه، كامنننن   جعلننن  وقنننند ذلنننن ، علننن  نقنننندر وكينننن  هننننو، حيننن  مننننن عليننننه نصنننلي أن مهمنننننا، وسننننوابق إرادتننننا،
 اهن. .(3)منه كون   ومنشأ مظهره،

 فالعبنننننار : إذن، صنننننفها ، قبننننن  منننننر  وقننننند (املشننننناهد ) ومنهنننننا القنننننوم، مصنننننطلها  منننننن كثننننن ا    نعنننننر  اآلن حننننننن -
 وُتليلها. عنها البه  للقارئ أتر  املعىن، واضه  ذات  مشاهد  يف املستغر 

 الننيت ،[53يننون :] ((حَلَننق   إِنَّننهُ  َوَريبِّ  ِإي قُنن ْ  ُهننوَ  َأَحننق  )) للجملنن : إدراجننه هننو متميننز، بشننك  ناحظننه أن جيننب ومننا
 ملننن الننرتوي مننن بشنني  لكننن الصنند ، تعنن  (حننق) كلمنن   إن أي التفسنن ، كتننب  يف املعننرو  املعىن هبا يع  أنه الساذج توهم
 إي قنن  هللا هننو أحممنند يقننول: فهننو احلسننىن، هللا أمسننا  من اسم أهنا عل  (حق) كلم   يستعم  أنه ير  القوم، أبسلوب َتر 
 احلقيقننن ) يسنننمونه فيمنننا داخننن  هنننذا وكننن  مننننه، كونننن   ومنشنننأ قولنننه: وإىل مظهنننره، وأمسنننا   قولنننه: إىل لننتبنننه مث هللا. إننننه وريب

 (.الوجود وحد ) عقيد  من جز  هي اليت (احملمدي 

 الربد : يف البوص ي قول من وضوحا   أكثر فهو (،منه كون   ومنشأ) قوله: أما

 والقلم اللوح علم علومك ومن   وضرهتا الدنيا جودك من فإن
 :(الصلوا  نف  من) ويقول

 الطبيعننننن  شنننننوالب منننننن هبنننننا تصنننننفينا رابنيننننن ، إليننننن  قيوميننننن  دموميننننن  أبديننننن  صنننننا  علينننننه تصنننننلي أن...توسنننننل  بننننن  اللهنننننم
 ابحلننق، احلننق يف للهننق الكنن  فيبقنن  الوينن ، غيننب غيننب يف عنننا الغ ينن  وجننودا آاثر هبننا وتطمنن  واحملننق، ابلسننهق اآلدمينن ،

َ  َحننىتَّ  أَنْنُفِسننِهمْ  َويف  اآلفَننا ِ  يف  آَيتِنَننا َسُنرِيِهمْ )) وجود شهود معاري  يف هبا قيناوتر   - .(4)[53فصننل :] ((احْلَننقُّ  أَنَّننهُ  َلُننمْ  يَنتَنبَنن َّ
                                                                                                                           

 (.290و 289 :) النادر ، اجملموع  (1)
 (.328 :) احلقالق، بوار  (2)
 (.326 :) احلقالق، بوار  (3)
 (.340 :) احلقالق، بوار  (4)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 www.alsoufia.com                         مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية                                               

 

160 

 هننننننننو احلفنننننننن : املنننننننننعم الدكتورعبنننننننند ويفسننننننننره (،الصننننننننوفي  اصننننننننطاح يف عننننننننريب ابننننننننن) القهننننننننر ُتنننننننن  تركيبنننننننن  ذهنننننننناب السننننننننهق:
 احلق. قهر جتاه العبد هولذ أي االضمهال،

 عينه. يف فناؤ  أو احلق، ذا  يف العبد وجود فنا  أو احلق، حضر  يف العبد وجود فنا  احملق: -

َ  َحننىتَّ )) اآلينن : مننن إليننه يشنن ون الذي املعىن يُْظِهر الكام وسيا  -  يعنن  فهننو ،[53فصننل :] ((احْلَننقُّ  أَنَّننهُ  َلُننمْ  يَنتَنبَنن َّ
 احلسىن. هللا أمسا  من (احلق) وجع  وسلم، عليه هللا صل  حممد عل  عالد  (أنه) من الا  جبع  احلق، هو حممدا   أن

 الوجود. وحد  وابلتايل احملمدي ، احلقيق  حول -واض  هو كما  -يدور الكام وهذا -

 ويقول:

 أحياء الظن ِبطَنني وهم موتى   فأرجعهم أقوام   اجلمعَ  حاول قد
 األجالء العرانني واألنبياء   موقفهم الَفْرق بباب فالعارفون

 دمهاء الدين يف صْدمُتهم والكل   حكوا واحللول أانسُ  احتاداً  قال
 (1)أجزاء ابلتحويل حتلل منهم   ملا احملال فرض على فيهم حل لو

 ويظنننون مننوت  خننالب  ورجعننوا فشننلوا ولكنننهم اجلمنن ، مقننام إىل الوصننول حنناولوا أقوامننا   إن األول: البينن  يف يقننول -
 إليه. وص  الذي واملقام نفسه م  ليقارهنم الكام هذا يقول وطبعا   أحيا ، أنفسهم

 وكننننذل  (،اجلمنننن .. صننننهو أو) الثنننناين الفننننر  مقننننام إىل وصننننلوا الننننذين وهننننم العننننارف ، إن يقننننول: الثنننناين البينننن  ويف -
 (.اجلم ) سر نويكتمو  هلل، العبودي  للنا  يظهرون أهنم ِبعىن الفر ، بباب يقفون األنبيا ،

 بنن  إال يكننون ال االُتنناد أن ونعننر  واحللننول، االُتنناد هبمننا ينفنني ألنننه األخنن ان، البيتننان األبيننا ، هننذه مننن يهمنننا -
 اآلخر. يف أحدمها ُي  اثن  إىل ُيتاج احللول وكذل  ببعضهما. يتهدان اثن 

 القصيد : نف يف  ويقول

 ورقاء ابلتبديل ترّنَّ  وإن   حقيقته تـُْقَلب مل احلق وقائل

 إفشاء للسر وما الرموز منه   فخذ القلوب أهل تكامته سر  
 وإنطاء لطف   َيْشَهُده واجلمع   متسق اجلمع مناط بني الفرق

 (2)وإكساء جتريد األمر ويف فرقاً    يرجعه مث سفَّاً  احلق ُيِسف هُ 
 منننا يف قبلهنننا النننيت ومكنننان سنننابق، فصننن  يف هنننذه فمكنننان قبلهنننا، والنننيت األبينننا ، هنننذه مكنننان هننننا لننني  الواقننن ، يف -

                            
 (.110 :) احلقالق، بوار  (1)
 (.109 :) احلقالق، بوار  (2)
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  يف سننيجد ف نننه - اآلن حضننرته يف حنننن َمننن - الننروا  كتننب  إىل الرجننوع يرينند الذي القارئ أج  من هنا أوردهتا وقد يلهق،
 أو اإللغننازي، األسننلوب مننن هننو ذلنن  وكنن  (،االُتنناد) بننن أو (احللننول) بننن يننوهم وقنند (،الفننر ) بننن وهلنن  ألول يننوهم كامننا    كتبننه

 التقي . ومن (لعبار ا)

 األخ  . األبيا  عل  سريع  نظر  من أب  ال ذل ، ولتوضي 
 تُقلننننب وال يتغنننن ، ال العننننار  أو احلننننق، يقننننول الننننذي إن يقننننول: ..،.حقيقتننننه تقلننننب مل احلننننق وقالنننن  األول: البينننن  يف
 حقيقته. عل  يبق  ف نه .. احلقيق بعك  وقال القول، بدل إذا أي ابلتبدي ، ترمن إذا عار ، أنه حقيق  أو حقيقته،

 - الصننننوفي  طبعننننا   وهننننم - القلننننوب أهنننن  يتكاَتننننه الننننذي السننننر إنننننه فيقننننول: ذلنننن ، سننننبب يشننننرح الثنننناين البينننن  ويف -
 السر. يفشي ال ألنه الرموز، الكام من أيخذ أن منه يطلب هو، يعنيه الذي املخاَطب من ويطلب

 اخلنننالق بننن  التفرينننق هنننو النننذي (الفنننر ) كامنننه  يف ينننذكر إننننه :يقنننول .،.اجلمننن  مننننا  بننن  الفنننر  الثالننن : البيننن  ويف -
 َيْشننَهُده اجلمنن  وأن...وهكننذا الفننر ، مث اجلمنن  مث الفننر  مث اجلمنن  يننذكر إنننه أي اجلمنن ، منن  متسننقا   العبودينن ، أو واملخلننو ،

  به. والتمعن البه  يف اللط 
 جدا . واض  الراب  والبي  -

 :(1)اليشرطي علي ويقول

 النننننناق  والوجنننننود كامنننننه،  اخللنننننق وعامننننن  آيتنننننه، والكفنننننار املسنننننلم  وأكنننننابر سنننننوره، واألنبينننننا  الكتننننناب، هنننننو الوجنننننود،
 .(2)هللا هو واجملموع حروفه،

 إماننننه كمننن   فرقانَنننه، قرآنُنننه جننناوز فمنننن فرقنننان، كلنننه  فنننالوجود بسنننورته، يقنننرأ إنسنننان كننن   القنننرآن، يقنننرأ ملنننن انظنننر ويقنننول:
 .(3)وعرفانه

 (.الفر ) مقام (الفرقان) وبن (،اجلم ) مقام (القرآن) بن يعنون أهنم السابق ، صو الن من نذكر، لعلنا -

 .(4)اجلم  حضر  والقرآن احلق، ترمجان القرآن قارئ احلق، مناجي القرآن قارئ ويقول:

 واألنننننوار، األسنننرار وتظهننننر لسنننانه، علنننن  قلبنننه مننننن احلكمننن  ينننننابي  تتفجنننر الفقنننن ، بطنننن يف اجلمنننن  اسنننتو  مننننىت وقنننال:
 املنننا  سنننرين املمكننننا  يف يسنننري فهنننو الثنناين، الفنننر  صننناحب أمنننا اجلمننن ، مقنننام يف وعُننذِّب قُتننن  َمننننْ  كنننان  احلالننن  هنننذه وعلنن 
 .(5)األخضر ابلعود

                            
 (.هن1316) عام ما  اليشرطي ، الشاذلي  الطريق  وأس  عكا، إىل هاجر مغريب اليشرطي، الدين نور علي الشيخ (1)
 (.69 )  احلق، نفها  (2)
 (.70 )  احلق، نفها  (3)
 (.98، 97 :) احلق، نفها  (4)
 (.98 :) احلق، نفها  (5)
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 .(1)الوجود ذرا  من ذر  ك   قيومَ  صار مجعه، استو  من وقال:

 مجعننه، مت فنن ذا الواحدينن   مقننام يف نفيكننو  شنني ، كنن   يف هللا شننهد هلل، سننالرا   مجعننه حالنن  يف اإلنسننان كننان  إذا وقننال:
 مقنننام وهنننذا احلنننق، الوجنننود ويكنننون مطلوبنننه، مجلننن  منننن اإلنكنننار ذلننن  ويكنننون أنكنننره، إال طلبنننه شنننيتا   رأ  ومنننا احلنننق، بنننه سنننار

 .(2)العبودي  أر  هي اليت املمكنا  لظهور أص  فهي األحدي ،

 الننن  يف...املمكنننا  يف يسننري فهننو قولننه: مننن الشننيخ مننراد يوضنن  األخنن  الننن  يف وشننرحها (املمكنننا ) كلمنن   -
 السابق.

 .(3)ومهد وميز أحدي ، وابطن  عبودي ، ناهر  اجع  وقال:

 احلسننن أيب قننول ونفنن  ربننه، إىل ينظننر وبقلبننه السننو ، يف مننا إىل ينظننر فبظنناهره اجلننياين، قننول نفنن  هننو القننول هننذا
 أن واحننذر أاه، تقننول أن إي  عجيبنن : ابننن وقننول دا ،مشننهو  جناننن  يف واجلمنن  موجننودا   لسننان  يف الفننر  اجعنن  الشنناذيل:

 املعىن. بنف  أيضا   غ ها ومر معنا مر  وقد سواه.. تكون

 .(4)اخلاطر عند والبعض فقال: حديثه اتب  مث فيكون. كن  للشي : فيه يقول مقام إىل الفق  يص  وقال:

 كن.  له: يقول أن دون ق ،ف خباطره مر عندما الشي  ُيص  أي اخلاطر، عند بقوله: ويع  -

 ونهننر  ابلربينن ، العبدينن  انطننو  االسننم، عليننه اسننتوىل ومننىت االسننم، عليه يستويل حىت هللا، يذكر العبد زال ما وقال:
 .(5)ومعىن حسا   وجوده عن العبد بتغيَّ  الرب ولذ  الرب، صفا  عليه

 لألصنننننفيا  فهننننني إنسنننننان، أي عليهنننننا صننننن ُي ال الوجنننننود وحننننند  وهنننننذه إلينننننه، ُيسنننننن ريب الفقننننن  ينننننرحم وَمنننننن: ...وقنننننال
 .(6)واألنبيا 

 تننر أمل لننه: فقالنن  منكبهننا علنن  ولنندها ُتمنن  ابمننرأ  هننو إذا مث تعنناىل، هللا إىل يقربننه عمننا يبهنن  كننان  سال  مر وقال:
 نبهنن  وننندور معنننا هننو عجبننا   ي فقالنن : عنننه! وتسننأل  منكبينن  علنن  الولنند ذا هننو وقننال: إليهننا فنظننر !؟فقدتننه فقنند ولنندي
 .(7)خ ا   ع  هللا جزا  لا: وقال حلاله الرج  فانتبه عنه!

 هنننننذا منننننن الفنننننرا  ،[115البقنننننر :] ((اّللَِّ  َوْجنننننهُ  فَننننننَثمَّ  تُنَولُّنننننوا َفأَيْنَنَمنننننا)) (،موجنننننود غننننن  الفنننننر )أي:  فنننننرا  يف منننننا وقنننننال:

                            
 (.98 :) احلق، نفها  (1)
 (.99 ،98 :) احلق، نفها  (2)
 (.99 :) احلق، نفها  (3)
 (.99 :) احلق، نفها  (4)
 (.110 :) احلق، نفها  (5)
 (.134 :) احلق، نفها  (6)
 (.163 :) احلق، نفها  (7)
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 .(1)ب  متصل  العوامل مجي  تنظر منه خرج  ومىت القف ،

 اجلسد.  :وابلقف الفر ، ابلفرا : يع  -

 .(2)احلق جتليا  لظهور قاب  العبد وقال:

 نهورا . تزيده التالي  فالنصو  ذل  وم  املعىن، ناهر القول هذا -

 :(3)البيطار الدين هبا  حممد يقول

 أمسننا  فأمننا األمسننا ، وأمسننا  أمسننا ، هلل أن النننف ، ويف األفننا  يف آيتننه وأرا  القنند ، بننروح وإيا هللا أينند  فنناعلم...
 وليسننن  لألمسنننا  أمسنننا  احلقيقننن  يف فهننني الذهنيننن ، أو اللفظيننن  أو الرقميننن  األمسنننا  منننن الننننا  عمنننوم يعلمهنننا النننيت فهننني األمسنننا 

 املننؤثر لنني  مننثا   املمينن  هللا اسننم أن املعلننوم مننن إذ املعنناين، حقننالق وصننور العننامل أعيننان هنني احلقيقينن  واألمسننا  األمسننا ، عنن 
 هنننو النننذي احلنننرو  هنننذه معنننىن ابملنننو  املنننؤثر وإمننننا والتنننا ، والينننا  وامليمنننان والنننام األلننن  هننني النننيت احلنننرو  هنننذه ابملنننو  مننننه

 ومعلننوم صننوره، مننن وصننور  املمينن  االسننم مظنناهر مننن مظهننر عزرالينن  بنن  فقنن ، (4)عزرالينن  املمي  ولي  العزراليلي ، احلقيق 
 تفننىن، فننا وعينننه االسننم جننوهر وأمننا تفننىن، االسننم ر فصننو  (،املمينن ) لاسننم صننور  فهننو أمننا  مننا فكنن  تتننناه ، ال ُصَورَه أن

 هنني األمسننا  ومظنناهر وحقالقننه، العننامل أعيننان احلقيقنن  علنن  هللا فأمسننا  وجهننه. إال هالنن  شنني  وكنن  البنناقي، الوجننه عنن  ألهنننا
 أو رحجنن أو رصننا  أو سنني  أو ثعبننان مننن مننثا ، أمننا ، مننا فكنن  يتننناه ، ال مننا الصننور مننن إلنني اسننم فلكنن  العامل، صور
 يفهننم هنننا ومننن الننذا ، عنن  وهننو اإللينن ، الننذا  شننتون مننن شننأن املمينن  ومعننىن املمينن ، االسننم صور من صور  فهو عصا
 قُننن ْ )) فيقنننول: عزراليننن ، إىل اإلماتننن  تعننناىل هللا ينسنننب فتنننار  ،[17األنفنننال:] ((قَننننتَنَلُهمْ  اّللََّ  َوَلِكننننَّ  تَنْقتُنلُنننوُهمْ  فَنلَنننمْ )) تعننناىل: قولنننه

 ،[28النهننن :] ((اْلَماِلَكننن ُ  تَنتَنَوفَّننناُهمُ  الَّنننِذينَ )) فيقنننول: مطلقنننا ، املالكننن  إىل واتر  ،[11السنننجد :] ((اْلَمنننْو ِ  َملَننن ُ  مْ يَنتَنَوفَّننناكُ 
 ((األَنْنُفنننننننن َ  يَنتَنننننننننَوىفَّ  اّللَُّ )) يقننننننننول: واتر  ،[5التوبنننننننن :] ((َوَجننننننننْدَُتُوُهمْ  َحيْنننننننن ُ  اْلُمْشننننننننرِِك َ  فَنننننننناقْنتُنُلوا)) فيقننننننننول: البشننننننننر، إىل واتر 

 أحننندي مطلنننق وجنننود وهنننو واحننند ، حقيقننن  والظننناهر الظننناهر، صنننور املظننناهر أن وعلمننن  ذلننن ، فهمننن  فننن ذا ،[42الزمنننر:]
 فانسننب شننت  وإن لألسننباب، مراعننا  الظنناهر  الصننور  إىل فانسننب شننت  فنن ن ابخليننار، فأننن  خمتلفنن ، صننور يف  جتلّنن  ،عال

 هالكنن  فنناألمواج البهننر، أمننواج ننندراجا هللا وجننود يف مندرجنن  كلهننا  ورالصنن إذ تعاىل، هللا وجود هي واليت كلها،  الصور حلقيق 
 ذلنن  مجينن  مننن بريتننون القننوم بنن  اُتنناد، وال حلننول وال مننزج بننا هللا إال فلنني  الظنناهر، عنن  فاملظنناهر عينننه، وهنني البهننر، يف

 إمنننا والبصنن  والسننمي  واحلفنني   فننالرزا املنننوال، هننذا علنن  هللا أمسننا  مجينن  فخذ ذل ، فهم  وإذا وكي . نقول ما عل  وهللا
 ال الننرزا  حننرو  ألن األمسننا ، هننذه حننرو  بسننال  مننن املؤلفنن  الكلمننا  ال األمسننا  فهي املعاين، هبذه القالم  املظاهر هي

  األمسننا ، عنن  ال األمسننا  أمسننا  الكلمننا  هننذه بنن  هكننذا، السننمي ، هننو لنني  السننمي  لفنن  وكننذل  الننرزا ، لفنن  وال تننرز ،

                            
 (.225 :) احلق، نفها  (1)
 (.235 :) احلق، نفها  (2)
 .هن(1314) سن  ما  الرشيدي ، الطريق  شيوخ من امليداين، الشامي البيطار الدين هبا  حممد (3)
 املتصوف . بواسط  اليهودي  من املسلم  كتب  إىل عرب وقد صهيه ، سن  يف وال قرآن يف يرد مل عزرالي  االسم: (4)
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 الضننرب هننذا فكننان حبصننا ، فضننربه األعظننم، االسننم عننن أسننتاذه مرينند سننأل املكينن ، الفتوحننا  يف األكننرب يخناش حققه كما
 لنن  وينكشنن  كنننز ،  لنن  فيظهننر عن ، اجلدار م وأق نفس  عرف  إن األعظم، االسم أن  أن  له، يش  اجلواب! هو
 القطعنني. ابإلمننان قلبنن  وسننلمه وتيقنتننه ذلنن  ُتققنن  إذا ،} ربننه عننر  نفسننه عننر  مننن {وسننلم: عليننه هللا صننل  قولننه سننر
 سننليمان يعنن  [30النمنن :] ((َوإِنَّننهُ  ُسننَلْيَمانَ  ِمنننْ  إِنَّننهُ )) تعنناىل: قننال :(الغننوا  بلغنن ) كتنناب  يف سننره قُنند  األكننرب الشننيخ قننال
 وإذا ،[30النمنن :] ((الننرَِّحيمِ  الننرَّمْحَنِ  اّللَِّ  ِبْسننمِ )) عنن  السام عليه سليمان فجع   [30النم :] ((الرَِّحيمِ  الرَّمْحَنِ  اّللَِّ  ِبْسمِ ))

 الثاثنن  األمسننا  هننذه مظهننرُ  وقتننه يف الكامنن  فنن ن هننذا. فهننمُ  علي  سُه  األمسا ، وأمسا  األمسا  ب  املتقدم التفصي  فهم 
 كيننن   عضنننهم:لب قيننن  واجلنننال. اجلمنننال حبقيقننن  القنننالم الكمنننال، علننن  هللا أمسنننا  مظهنننر بننن  والنننرحيم، والنننرمحن هللا هننني: النننيت

 ...(1)قدير شي  ك   عل  وأا وأمي  أحيي أصبه  فقال: أصبه ؟

 إال إلننه ال أن وأشننهد...جتلياته مجينن  يف لننه جملنن  فكننان ،ذاتننه بفننيض حممنند علنن  صننل  مننن ي اللهننم حنمنند  ويقننول:
 ...(2)إمداداته وسر ذاته ع  إنسان وسلم عليه هللا صل  حممدا   أن وأشهد إيه، إال الوجود هذا يف موجود وال هللا

 عننننن  فنننناملظهر عيننننننه، ورداؤه عينننننه، فنننن زاره {ردالننننني والكننننربي  إزاري العظمنننن } القدسننننني: احلنننندي  يف ورد: ...ويقننننول
 لننه شنني  فكنن  ذاتننه، عنن  هو ذاته به ُتي  ما فك  ذاته، ع  هي إبحاط  بذاته احملي  فهو املسم ، ع  واالسم الظاهر،
 َعلَننن  َريبِّ  ِإنَّ  بَِناِصنننَيِتَها آِخنننذ   ُهنننوَ  ِإالَّ  َدابَّننن    ِمننننْ  َمنننا)) السنننام: علينننه هنننود عنننن حكايننن  تعننناىل هبقولننن لنننه املشنننار النننذايت الكمنننال
 عننن  فهنننو ذاتنننه، عننن  واملنننأخوذ لذاتنننه، بذاتنننه شننني  كننن   بناصننني  اآلخنننذ فهنننو ذاتنننه، فصنننراطه ،[56هنننود:] ((ُمْسنننَتِقيم   ِصنننرَا   

 شنننني ، كنننن   ذا  فهننننو عليننننه، شنننني  وكنننن  هننننو، إال الصننننرا  هننننذا علنننن  افمنننن عليننننه، الننننذي وهننننو األحنننندي، املسننننتقيم الصننننرا 
تَنَه  رَبِّ َ  ِإىَل  َوَأنَّ )) والفي ، والظ  النور وحقيق   فننالوجود البنناطن، عنن  والظنناهر اآلخننر، عنن  فاألول ،[42النجم:] ((اْلُمننْ
 ملسننتقر جتننري فالشننم  شننأن، يف وهنن يننوم كنن   تننزول، ال وأمسنناؤه يننزول، ال كننالن  تعنناىل فهننو معننه، شنني  وال هللا كننان  واحنند،

 ...(3)مطلسم كنز  وهاهنا سواها، لا مستقر وال لا،

 هننو، وابطنننه هننو، وننناهره هننو، وآخننره هو، وأوله الو، عل  وواق    الو، ع  أمر   فك  هو، إال األمر فما: ...ويقول
 منهمننا كنن   وجهننان، لننا الوينن  هننذه أن غنن  ،[1ا :اإلخنن] ((َأَحنند   اّللَُّ  ُهننوَ  قُنن ْ )) تعنناىل: هللا قننال هننو، وذاتننه هننو، وحقيقته

 ...(4)واحد  ع  يف اآلخر مرآ 

 ُهننوَ  ُق ْ ))لننن تفسنن هم إىل ولننتبننه سننابق ، نصننو  يف معنننا مننر  الننيت (الوينن ) كلمنن   معننىن لنننا يتوضنن  الننن  هذا يف -
 .[1اإلخا :] ((َأَحد   اّللَُّ 

 اعتبنننننارين ُحكمنننننان والفنننننر  اجلمننننن  إن أي ،(5)(فنننننر  وال مجننننن  ال حيننننن  منننننن الفنننننر ، وفَننننننرَّ  اجلمننننن ، مَجَننننن ) ويقنننننول:
                            

 (.6، 5 :) األقدسيه، النفها  (1)
 (.3 :) األقدسي ، النفها  (2)
 (.113 :) األقدسي ، النفها  (3)
 (.280 :) األقدسي ، النفها  (4)
 الرشيدي . الطريق  أوراد من هي اليت اإلدريسي  األمحدي  الصلوا  من هي احلاصرت  ب  اجلمل  هذه (5)
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 شنني  يكننن ومل هللا كننان  سننواها، قيننوم وال سننواها، حنني فننا القيننوم، ابحلنني عنها املخربَّ  هي واحد ، ع  إال مثَ  وما معقوالن،
 رأ  فمنننننن ترجعننننون، هوإلينننن احلكننننم لننننه وجهننننه إال هالنننن  شنننني  كنننن   وأبنننندا ، أزال   مسننننتمر   احلكننننم وهننننذا (،غنننن  ال) أي: غنننن ه،

 األشننيا ؟ فننأين ،[115البقننر :] ((اّللَِّ  َوْجننهُ  فَنننَثمَّ  تُنَولُّننوا َفأَيْنَنَمننا)) بقولننه: الننوهم هذا دف  تعاىل هللا ف ن جه ، فقد معه األشيا 
 .(1)األشيا  أبمسا  الوجه هذا َيْسرُتون الكامل  أن إال

 :(2)املنويف الفيض أبو حممود ويقول

 نعنننننو  كأهننننننا  ،العلينننننا لكفايتننننننا كلهنننننا  تنجلننننني إراد  أو وعننننني أو حينننننا  منننننن الكنننننون يف يبننننندو أو  يبنننننز  منننننا كننننن   وكنننننذل 
 ،الكالنننا  مننن غنن ا ووجننود وجننودا وإبداعننه اقتننداره يشننم  مطلننق أنننه يبنندو الذي ،األمس  الكالن لذل  أصلي  وخصال 

 مثنن  -وتعنندد كثننر   مننن فيننه يبنندو مننا منن  - ولننهمش يف الوجننود أن ذلنن  ودلينن  اخلفينن ، أبفعالننا معجبنن  كالنننا   مننن ورا هننا ومننا
 واألوضنننناع النسننننب فيهننننا تفاوتنننن  وإن ،والعالننننق الننننرواب  مؤتلفنننن  شننننامل  وحنننند  الوجدانينننن  النفسنننني  وح تنننننا الننننذايت إلدراكنننننا

 علنن  ،للشنن  قاطعنن  لليقنن  موجبنن  صننرُي  داللنن  ينندل  ممننا واملعقوال ، والعق  واحلوا  احل  لد  ،والونال  والكيفيا 
 قبنن  يفعنن  مننا ينندر  ضننرور  وهننو مشننيتته، عن تصدر اليت القريب  وعللها الكالنا  أوىل ألسباب مبدع إلي سبب أصلها أن
 ينننيبالغ الكننالن ذلنن  يقينننا   فهننو نفسننه، وهننو فعنن ، ومننا أراد مننا نتيجنن  النهاينن  يف أيضننا   إليننه وتصنن  يفعنن ، أن وبعنند يفعنن  أن

 متننناغم واحنندا   كمَّننا    جيعلهننا أسننلوب علنن  مجيعهننا طبعهننا وقنند وأراضننيه، بسننماواته سننف ، ومننا منننه عننا مننا الكننون نظننم الننذي
 خنننا  هنند  إىل وترتقنن  تتطنننور كلهننا  الكالنننا  جعنن  وقننند أحنند، واحنند ومبنندعها صنننانعها إن احللقننا ، مننرتاب  الوحنندا 
 ألن إال ذلننن  ومنننا هنايننن ، وال غنننور لنننا يُننندر  ال حقيقننن  إىل يهننند  واحننندا   كالننننا    الكلننني اجملمنننوع هنننذا كنننان  لنننو كمنننا  ابجملمنننوع،

  .(3)املتسامي وجوده يف ومتوحد مطلق، كالن  الك  مبدع

 :اتامللحوظ *
 قاللهننا خاننن  الننيت اخلالننن ، العبننار  هننو الشنني  هننذا اجلنند ، مننن شنني  فيهننا الصننوفي ، الكتابنن  يف ناهر  أمام اآلن حنن

 السابق. هذا من وضوحا   ثرأك هو الذي التايل الن  وإلي  الصارخ، التناقض ِبظهر فأنهرته
 هللا أولينننننا  علننننن  قسنننننا  حكامنننننا   الضنننننتيل  ِبعنننننارفهم أنفسنننننهم -التصنننننو  يهنننننامجون النننننذين أي- أقننننناموا وقننننند: ...يقنننننول

 ومعننارفهم وعلننومهم القننوم مشننارب مننن يتننذوقوا مل أهنننم حالنن َ  العقنن ، مننن وال الشننرع مننن ال نظننريهتم يننربر مربر بدون ،وعارفيه
 كننذب  مننن بننه التصننو  يرمننون مننا وأول الوجننود! لننذا العميقنن  السننامي  نظننراهتم يف وكننذل  رهبننم، وب  بينهم فيما ومواجيدهم

 أو أبنندي  أزلينن  وجننودين بنن  اجلمنن  هنني هنن  تننر ؟ ي الوجننود وحنند  فمننا الوجننود، بوحد  التصو  شيوخ مجي  اهتام عظيم
 اثنينينن  جعلهننا ابحلقيقنن  يرينندون أو توحينند، أهنن  قننوموال أيضننا ، مسننتهي  وهننو وقنند  حنناد  بنن  أو املسننتهي  و؟! هننواقعينن 

                            
 (.281 :) األقدسي ، النفها  (1)
 البهلول. جمل  أصدر مث ،(م1933) عام حىت وبقي  ،(م1927) عام الصوفي  الكلي  أس  مصر، يف الفيضي  الشاذلي  الطريق  مؤس  (2)
 (.43 :) هللا، إىل الطريق معامل (3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 www.alsoufia.com                         مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية                                               

 

166 

 .(1)احلق التصو  ينفيه ابط  وهذا وخملو ؟ خالق ب 

 الكام: هذا عل  التعليق *

 فنجيبه: ،الضتيل .. ِبعارفهم أنفسهم أقاموا وقد يقول: -

 حائل لونك للظهر الدجى وقال   ضئيلة أنت للشمس السها وقال

 هننننامجوا النننذين كننن   ألن صنننناد ، هبنننذا وهنننو ابلصنننوفي ، الضننننتيل  معنننارفهم تعننن  العبنننار  هننننذه إن للهقيقننن : تقرينننرا   لكنننن
 ضتيل . كان   به فمعارفهم سطهي ، أمورا   إال عنه يعرفون ال كانوا  التصو 

 فنجيبه: ،مربر... بدون وعارفيه هللا أوليا  عل  قسا  حكاما  : ...وقوله

 ال َورَبِّنننن َ  فَننننا)) اإلمننننان: مننننن خيننننرج لننننذل  يتهمننننه والننننذي قاسننننيا ، ا  حاكمنننن يكننننون ال والسننننن  ابلقننننرآن ُيكننننم الننننذي -أ
نَنُهمْ  َشَجرَ  ِفيَما ُُيَكُِّمو َ  َحىتَّ  يُنْؤِمُنونَ  ُدوا ال مُثَّ  بَنينْ  .[65النسا :] ((َتْسِليم ا َوُيَسلُِّموا َقَضْي َ  ممَّا َحَرج ا أَنُفِسِهمْ  يف  جيَِ

 الَّننِذينَ  ِإىَل  تَنننرَ  أملَْ )) الكرمنن : اآلينن  تقننرأ أَوملَْ  (،هللا أوليننا ) أنكننم هننذا ي لنن  لقننا فمن ،هللا.. أوليا  عل  ..:يقول -ب
 ((ُمِبين ننننا ِإمْث ننننا بِننننهِ  وََكَفنننن  اْلَكننننِذبَ  اّللَِّ  َعلَنننن  يَنْفننننرَتُونَ  َكيْنننن َ   انظُننننرْ  .فَتِننننيا   يُْظَلُمننننونَ  َوال َيَشننننا ُ  َمنننننْ  يُنزَّكِنننني اّللَُّ  بَنننن ِ  أَنُفَسننننُهمْ  يُنزَكُّننننونَ 

 .[50 ،49النسا :]

 ومننننن القننننرآن، ومننننن الشننننرع، مننننن وهننننو وموجننننود، وموجننننود موجننننود املننننربر بنننن  فجوابنننننا: مننننربر!!، بنننندون قولننننه: أمننننا -ج
 املنكر. عن والنهي ابملعرو  األمر إنه سن ، ال فر  وهو السن ،

 وعننننارفوهم وكبننننارهم الصننننوفي  مشننننايخ قننننرر فنجيبننننه: ،الوجننننود.. لننننذا العميقنننن  السننننامي  نظننننراهتم يف وكننننذل  ويقننننول: -
 فكينن  وعميقنن ! سننامي  (احلقيقنن  أهنن ) نظننرا  كاننن   فنن ن للشننريع ، ابلنسننب  زندق  هي احلقيق  أن واملشاهدون واملكاشفون

 إليننه وإا هلل وإا العظننيم. العلنني ابهلل إال قننو  وال حننول وال ذلنن ! بعكنن  سننتكون طبعا   لا؟؟ املناقض  الشريع  نظرا  تكون
 راجعون.

 فنجيبه:...الوجود بوحد  التصو  شيوخ مجي  اهتام عظيم كذب  من التصو  به يرمون ما وأول ويقول: -

 هننو القننول هننذا عظننيم!! كننذب  هننو الوجننود بوحنند  التصو  شيوخ مجي  اهتام أبن القول ألن شيخ؟! ي أفهمتنا لقد
 عظيمننن  وجنننرأ  عظنننيم صننند  منننن العنننارفون األولينننا  هنننؤال  بنننه أييت منننا أمنننام يسنننعنا وال أيضنننا !! جننندا   وجننندا   بننن  جننندا !! مفهنننم

 أقطابنننه يصنننر والنننذي اإلسنننامي ، األمننن  دمنننر النننذي العظنننيم النننبا  هنننذا إليننن  نشنننكو إا اللهنننم نقنننول: أن إال أعظنننم وفصننناح 
 ابهلل إال قنننو  وال حنننول وال ووجنننود، وأخنننا  إسنننامي  عقيننند  منننن األمننن  لنننذه تبقننن  منننا علننن  للقضنننا  طنننريقهم يف السننن  علننن 
 يم.العظ العلي

 وجييننب واقعينن ؟ أو أبنندي  أزلينن  وجننودين بنن  اجلمنن  هنني هنن  تننر ؟! ي الوجننود وحنند  فمننا التساؤال : يقدم مث -
                            

 (.404 :) هللا، إىل الطريق معامل (1)
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 املستهي . وهو نفسه:

 التسنناؤل هننذا يننورد كينن   شننيخنا مننن ونعجننب الوجننود، وحنند  هنني هذه إن أحد يق  ومل مستهي ، هو نعم، ونقول:
 املاهر. األسلوب ولكنه يرد!! مل الذي

 أيضا . مستهي  وهو وقد ؟! حاد  ب  أو تساؤله: شيخنا يواص و 

 واإلسننام كليهمننا،  مننن بريتنن  والصننوفي  االُتنناد، أو ابحللننول يسننم  مننا هننو ألنه هبذا، تقول ال الصوفي  إن نعم، وجنيبه
 اجلمي . من بري 

 توحيد. أه  والقوم ويقول:

 الوجود. توحيد إنه هو، ما وعرفنا سابق، ن  مال  من أكثر يف توحيدهم رأينا وقد توحيد، أه  إهنم نعم، فنجيبه:

  احلق. التصو  ينفيه ابط  وهذا وخملو ؟! خالق ب  اثنيني  جعلها ابحلقيق  يريدون أو يقول: مث
 فنجيبه:

 خنننالق اثننننان، الوجنننود يف يكنننون حيننن  خملنننو ، ووجنننود خنننالق وجنننود أي واملخلنننو ، اخلنننالق بننن  االثنينيننن  نعنننم، نعنننم،
 احلننق فالتصننو  َتامننا . صننهي  هننو احلننق، التصننو  ينفيننه ابطنن  هذا شيخنا: ي وقول  الصوفي ، عند مرفو  فهذا  وخملو 

 وهنني البهننر، مننن البهننر كمننوج  إال منننه اخللننق ومننا احلننق، هننو فقنن  واحنند بوجننود   يننؤمن وإمنننا وخملننو ، خننالق بوجننود يننؤمن ال
 (.الوجود وحد ) نفسها هي

 شنننننيوخ يرمنننننون النننننذين) اهتمننننن  فلنننننم إذن، االثنينيننننن ، تنننننرفض عنننننندما الوجنننننود وحننننند  تقنننننرر هاأنننننن  شنننننيخنا، ي ونقنننننول:
 عليه. أنتم ِبا إال يرمونكم ال وهم العظيم؟ ابلكذب اهتمتهم مل (،؟!الوجود بوحد  التصو 

 الوجننود، بوحنند  يؤمنننون ال شننيوخه مننن قسما   أن يع  وهذا التصو ، شيوخ مجي  اهتام: ...الن  يقول ول يضاح:
 معرفنننن  أو ذو  دون املشننننيخ  ينننندعون الننننذي التصننننو  علنننن  النننندخا  هننننم ابلوحنننند  يؤمنننننون ال الننننذين أن أييت فيمننننا  وسنننننر 

 (.منهم فهو بقوم تشبه ومن)

 آخر: ن  يف ويقول

 والصننف  ابلفعنن  سننبهانه هللا ابنفننراد العلننم عنننده ُتقننق مننن ألن معارفهننا، ارتفنناع حينن  مننن الطالفنن  هننذه ترجهنن  إمنا
 لدينننه، وعكوفهنننا علينننه المننن  مجننن  إىل ذلننن  قننناده واحلينننا ، الصنننفا  منننن وفنننيهم لنننم خيلقنننه ِبنننا املوجنننودا  مننن ثر وقينننام والنننذا 
 احلننق، منن  لبقالننه معرفتننه كملنن   األغيننار، عننن العبنند فنن  وإذا سننواه، ورؤينن  غ ه ذكر عن الفنا  ميدان يف املعرف  هذه وتصفو
 احلقيقننن ، أي اجلمننن ، عننن  شنننار  النننتمكن، منننن احلننند هنننذا إىل عرفننن امل منننن وصننن  وإذا البقنننا ، علنننم وهنننو عننننه، غفاتنننه وقلننن 
 علنن  الننروح جلمنن  خننال  معنننوي مجنن  هنننا واجلمنن ) ،بننذل  اخلننا  اجلمنن  علننم خبننا  اجلمنن  فَنَعنن ُ  حاال ، له اجلم  وصار
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  .(1)احللول وهو احملسا  يف ُيد  كما  ،انفصال أو اتصال أو اُتاد أو حلول دون وافخها خالقها

 ليق:تع *

 قنننولم: منننن بننندال   والنننذا ، والصنننف  ابلفعننن  سنننبهانه هللا انفنننراد يقنننول: فهنننو قلننننا. كمنننا  اجلننند  منننن شننني  فينننه األسنننلوب
 ال هنني الننيت (املوجننودا  منن ثر قيننام) بننن سننبهانه انفننراده هنني جدينند  عبننار  يضنني  ولكنننه والننذا ، والصننفا  األفعننال وحنند 
 خاصنن  العننادي، القننارئ إضنناع  علنن  العننار  هننذا يسنناعد الغمننو  مننن شنني  فيهننا ولكننن الوجننود، وحنند  معننىن عننن ختننرج

 وعكوفهنننا علينننه المننن  مجنن  بعبنننار  ويعننن  الفنننر . تعنن  النننيت واحلينننا  الصنننفا  مننن وفنننيهم لنننم خيلقنننه ِبننا اجلملننن : يضننني  عننندما
 واض . وهو اجلم ، مقام لديه:

 تفاهنننن  كلننننه  الننننن  لكننننان العننننادي قننننارئال يفهمننننه أن مكننننن الننننذي ناهرهننننا حسننننب األخنننن   مجلتننننه قبلنننننا لننننو أننننننا علنننن 
 كذل .  كله  كتابه  لكان ب  وسخاف ،

 احللول. هو ذل  أن ويقرر (وانفصال اتصال) ومها: كت ا    يستعملوهنما كلمت   لنا ويشرح

 وجننود يقتضنني واالنفصننال احللننول، وهننو ببعضننهما، متصننل  اثننن  وجننود يقتضنني االتصننال أن هننو يريننده مننا وتوضنني 
 هنننننو واجلمننننن  وحننننند ، بننننن  انفصنننننال، وال اتصنننننال فنننننا إذن مرفوضننننن ، االثنينيننننن  أن وِبنننننا بعضنننننهما، عنننننن فصنننننل من أيضنننننا   اثنننننن 

 واستشعارا . ذوقا   الوحد  هبذه اإلحسا 

 القدسنني: حبديثننه وصننفها يف وتعنناىل سننبهانه هللا يقول اليت األبدي  السعاد  مرحل  فهي السابع ، املرحل  وأما ويقول:
 ويننَده وبصننَره مسَعننه كننن   أحببتننه فنن ذا أحبَّننه، حننىت ابلنوافنن  إيل يتقننرب زال ومننا عليننه، افرتضنن  مننا ِبثنن  عبدي إيل تقرب ما}

 (بشننر قلننب علنن  خطننر وال مسعنن  أذن وال رأينن  عنن  ال مننا وهنننا ) أيضننا : فيهننا قينن  الننيت املرحل  وهي آخره، إىل {ولسانَه
 الوجداني : قصيدتنا من فيها قلنا اليت املرحل  وهي

 ودعويت وعلمي جاهي هلا خلعتُ    لقائها قصدَ  الباب تُ قرع فلما
 وعاديت نفسي حظ فيها وعاديت   لعزها ذيل وهو وصفي وحققتُ 

 حكميت مبكنون قليب إىل جتلت   وفاقيت وعجزي ذيل رأتْ  فلما
 ونشويت وصحوي سكري هبا فكان    شراهبا حلان الساقي وقربين

 هداييت إليها منها اهب رأيت   انرها ليالي طُور من بدتْ  وملا
 بصرييت بعني لكن فشاهدهُتا   خطاهبا حُبْلوِ  تناجيين وصارت
 طاقيت فوق هلا شرحي أرى وإين   بذاهتا تسامت أسراراً  وأبصرتُ 

                            
 (.262 :) هللا، إىل الطريق معامل (1)
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 مهجيت متزيق بعد محامي لقيت   بسرها يوماً  حبتُ  ما إذا فإين
 موديت أهل عند بقرب حظيت   وال إذن أميناً  سرّ   على ولستُ 

 الشهود: طريق من إليه ووص  بلغه حي  عنه هللا رضي الغزايل اإلمام يقول املقام هذا ث م ويف

 اهـ. (1)اخلرب عن تسأل وال خرياً  فظن   أذكره لست مما كان  ما وكان

 يف زيد  األسننننلوب فننننيعك  هنننننا، أمننننا ذلنننن ، شننننابه ومننننا أبوصننننافها. ُتققنننن  قننننولم: القننننوم مننننن نسننننم  أن اعتنننندا -
 وبعنند والسننهر، واجلننوع واخللننو  اململنن  والريضننا  الطوينن  اجلهنند كنن   بعنند فهننو إذن وصننفي، وحققنن  ول:يقنن حينن  التعمينن ،

 حمقنننق األر  علننن  يننندب منننا كننن   أن العلنننم مننن  البسننناط . هنننذه وبكننن  فقننن !! وصنننفه حقنننق أن علننن  زاد منننا الكتنننب، َتليننن 
َهننا النَّننا َ  َفطَننرَ  الَّننيِت  اّللَِّ  طْننَر َ فِ )) وصننفه: ُتقيننق علنن  فطننر ألنننه الفلسننف ، هننذه دون لعزهننا، ذله هو الذي وصفه  تَنبْننِدي َ  ال َعَلينْ
 األمر: ولنوض  التقي ! يف اإلمعان إنه للقارئ، نقول ولكن، .[30الروم:] ((اّللَِّ  خِلَْلقِ 

 دركننا  أحنن  إىل املسننتمر  وجهننودهم الصننوفي  ِبسنناعي اإلسننامي  اجملتمعننا  وصل  املسلم ، اتريخ من مراح  يف
 املصننطفون احملققننون الواصننلون األبننرار املطهننرون الطنناهرون املقربننون الصننديقون العننارفون األوليننا  أخننذ حينن  لغفلنن ،وا اجلهنن 

 العنننان، لعبنناراهتم وأرخننوا البيننان، يف الكاملنن  حننريتهم أخننذوا حينن  اخلننوا ...، خننوا  املوحنندون العنناملون املؤينندون احملبوبننون
 املصان. ابلسر وابحوا

 الوجود. وحد  نور إشرا  وحسبه.. هم:بعض قول رأينا وقد

 ُأَخر. نصو  وإيراد اإلطال  عن يغ  التايل الن  ولع 

 القاشاين: الرزا  عبد الشيخ يقول

 أبسننراره، اخللننق لسننان علنن  احلننق ونطننق أسننباله، احلننق ابنكشننا  ترتفنن  وكنناد  أذيلننه، تقاصننر  الزمننان فنن ن وبعنند،
 مجاعنن  علنني أقبنن  أخباُرهننا، ُُينند  مسنن    كنن   يف وطفقنن  أسننتارها، هُتْتَنن  أن يقنن احلق واقتضنن  أنننواره، بتشعش  الباط  وزهق

  خصوصنننننا   ابلتوفينننننق، العنايننننن  أيدتنننننه وَمنننننن والتهقينننننق، العرفنننننان أهننننن  منننننن والوفنننننا، الفتنننننو  وأرابب والصنننننفا، الصننننند  إخنننننوان منننننن
 فصنننو  كتننناب  لنننم أشنننرح أن...اليقننن  أرابب قننندو  والننندين، امللننن  مشننن  احملقنننق، املوحننند العنننار  العنننامل املعظنننم كالصننناحب

 اهن....(2)هجواهركنوز  من شيتا   أكتم ال أن علي شارط ...احلكم

 طنننناب  جلهننننا، أو كلهننننا،  ُتمنننن  قبلننننه، قننننرون وعنننند  الجننننري عشننننر الثالنننن  القننننرن يف ألفنننن  الننننيت الصننننوفي  والكتننننب -
 وفلسفا . عقالد من حولا يدور وما الوجود، بوحد  الكام  التصري 

 ولنننبعض اإلسنننام، أعننندا  ولنننبعض ل سنننام، املسنننلم  بعنننض فهنننم وزاد الثقافننن ، وتوسنننع  عشنننر، رابننن ال القنننرن وجنننا 
                            

  نصنننو  وكنننذل  القلنننوب، قنننو  كتننناب:  منننن حنننريف شنننبه نقنننا   منقنننول أو مسنننرو ، هنننذا الغنننزايل نننن  أن والواقننن  (.66 :) التهقينننق، منننناه  إىل الطرينننق بدايننن  (1)
 غ ه. كث  

 (.4) : القاشاين، شرح (2)
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 ومكننره، وخطننره اخلبينن ، السننرطان هننذا عننن الكث  السابق ، القرون يف ألف  اليت الكتب بسبب وفهموا، املسلم ، أمرا 
 عليه. ينبهون وأخذوا

 كلمنننا  قلنننيا ، اإلسنننامي النننوعي توسننن  وكلمنننا وألغنننازهم، ورمنننوزهم تهمينننتق إىل (الصنننادقون الصنننديقون العنننارفون) فأسنننرع
 والغمو . التعمي  يف زادوا

 حننند إىل وصنننل  حنننىت والتعميننن ، الغمنننو  يف َتعنننن أخنننذ  النننيت اجلديننند ، التقيننن  هنننذه منننن صنننور األخننن   والنصنننو 
 اجلري . الكذب

 ؟!اإلنكار يستعملون فأخذوا حاضرا، يف أما واإلشار ، واللغز والرمز العبار  سبق فيما يستعملون القوم كان

 واخللنننوا ، واجملاهننندا  ابلريضنننا  وقنننام للشنننيخ، الزبنننون خضننن  إذا حنننىت (،النننزابلن جلنننب) هنننو فننناملهم علنننيهم؟ ومننناذا
 إىل يصننن  حنننىت املسنننتمر، اخلنننارجي اإلُينننا  شنننيخه علينننه وطبنننق جسنننمه، يف خليننن    كننن   منننأل حقننننا   النننذايت ابإلُينننا  ُتقننننه النننيت

 عندلنننذ احلنننق، أمسنننا  منننن اسنننم معنننىن األقننن  علننن  ينننذو  أو األلوهيننن ، معننناين منننن وينننذو  التجلينننا ، علينننه تجلننن وت اجلنننذاب ،
 ح ؟؟ وال  ن،يعارو  ُمْسون

 عننن ينندافعون متهمسنن ، مغفلنن  أنصننارا   اإلُيننا ا ، بتننأث  ُمْسننون، الشننبك ، يف وقعننوا الذين من يصلون، ال والذين
 املنمقنننن ، ابأللفننننا  ويغطوهنننننا الاوينننن ، إىل املنزلقننننا  ومهنننندون...املريد السننننال  وعننننن د ،اجملينننن الطريقنننن  وعننننن العننننار ، الشننننيخ

 جديد. يوم يف جديد، لصيد انتظارا  ...املزوق  اجلريت  واألكاذيب

 جد . أكثر وصار وأكثر، أكثر األسلوب هذا تطور وقد

 الصننننديق يكنننون ال قنننرر: عننننندما جلنيننند،ا الطالفننن  سنننيد وضننننعها النننيت القاعننند  علننن  خيننننرج ال اجلديننند، األسنننلوب وهنننذا
 .صديق.. أل  رواي : ويف زنديق، أنه صديقا   سبعون حقه يف له يشهد حىت صديقا  

 حقا . هللا ويل احلقيق  يف أنه يعلمان ومها احلاج، بقت  والشبلي هو أفىت عندما اجلنيد قاعد  عل  خيرج وال

 الصنننديق إن تقنننول: والنننيت اجلنيننند، لقاعننند  حشنننر  هننني والنننيت م،وعنننارفوه أقطننناهبم وضنننعها النننيت القاعننند  علننن  خينننرج وال
 يلننننب  ال اآلخننننر وابلتعبنننن  البنننناطن، حكننننم -حقيقننننتهم أي -البنننناطن ويعطنننني الظنننناهر، حكننننم -الشننننريع  أي -الظنننناهر يعطنننني

 الباطن. عل  ابلظاهر يلب  وال الظاهر عل  ابلباطن

 سواه. تكون أن واحذر ه،أا تقول أن إي  للطالف : األساسي القانون عل  خيرج ال كما

 الباقي. أييت مث التسلي ، أييت ذل  وبعد الزابلن، جلب هو املهم قلنا: وكما

 :(1)عيس  القادر عبد ويقول

 ابلكفنننر ابهتنننامهم تسنننرع منننن فمننننهم الوجنننود، بوحننند  القنننالل  احملققننن  العنننارف  منننن منننوقفهم يف النظنننر علمنننا  اختلننن 
                            

 حلب. يف الدرقاوي  الشاذلي  الطريق  يخش (1)
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 ...(1)اداملر  غ  عل  كامهم  وفهم والضال

 علمننا  مننن أن يعننرت  كمننا  حمقننق، عننار  من كام   اعرتا  وهذا الوجود، بوحد  يقولون احملققون فالعارفون إذن، -
  يفهمنننننوا مل أهننننننم صنننننهي  فهننننن  كامهنننننم.  فهنننننم وعننننندم ابلتسنننننرع، املتهمننننن  ينننننتهم لكننننننه والضنننننال، ابلكفنننننر ينننننتهمهم منننننن النظنننننر

 ذل ؟ فكي  الوجود، بوحد  يقولون احملقق  العارف  أن بوضوح يقرر أنه م  كامهم؟

 قيقول: كامه،  يتمم

 منننن  العننننارف ، هننننؤال  ألن مننننرادهم، ليعننننر  إلننننيهم ورجنننن  األمننننر، يف فتثبنننن  علننننيهم، ابلننننتهجم يتننننور  مل مننننن ...ومنننننهم
 اميننذهم،وت ألنفسننهم ودونننوا ذلنن  يف تكلمننوا ألهنننم النظر، علما  إشكال يزي  حبثا   فيها يبهثوا مل املسال ، هذه يف توسعهم

 .(2)النظر علما  من التسليم أه  قلوب به لتطمتن ل يضاح، األمر احتاج لذل  غ هم، من الوحد  تل  يشهد مل ملن ال

 شهدوها. فهم إذن الوحد ! تل  يشهد مل غ هم إن جديد  تقرير -

 قننال: حينن  الشننري ، لكمننا  مصننطف  السننيد منهننا، املننراد وفهمننوا املسننأل  هننذه يف حققننوا الننذين العلمننا  ومننن يننتمم:
 العنننامل، وهنننو املمكنننن، هنننو واملوجنننود تعننندده، يصننن  فنننا واجنننب وهنننو وتعننناىل، سنننبهانه للهنننق ذاتيننن  صنننف  ألننننه واحننند الوجنننود
 غنننن  فنننناملوجود هننننو، كمننننا  الوجننننود بقنننني فنننن ذا لذاتننننه، الواجننننب الوجننننود بننننذل  هننننو إمنننننا وقيامننننه حقالقننننه. ابعتبننننار تعنننندده فصنننن 

 إطنننا  منننن (املوجنننود) الثننناين ابلوجنننود ينننراد أن إال حننناد ، ووجنننود قننند  وجنننود اثننننان: دالوجنننو  يقنننال: أن يصننن  فنننا الوجننود،
 أهننن  هبنننا القالننن  الوجنننود وحننند  علننن  النظنننر أهننن  ذكرهنننا النننيت احملننناذير منننن شننني  يرتتنننب ال هنننذا فعلننن  املفعنننول، علننن  املصننندر
 ...التهقيق

 فنننا املوجنننود شنننهد  وإذا الوجنننود، إال تشنننهد ال والنننروح -املوجنننود :أي- الياكننن  إال ينننر  ال احلننن  قنننال: أن إىل...
 ألن البصنننر، رؤيننن  ال الشنننهوَد، الرؤيننن  هبنننذه وأراد قبلنننه. هللا ورأيننن  إال شنننيتا   رأيننن  منننا قنننال: منننن حننند علننن  اثنينننا ، إال تشنننهده

 الو  بننن  (أر ) ينننرد ومل هللا، إال إلنننه ال أن أشنننهد ورد: لنننذل  البصننن  ، خصنننال  منننن والشنننهود البصنننر، خصنننال  منننن الرؤيننن 
 اهن. .(3)(أر ) يقال: أن يص 

 والشننننننبلي اجلنينننننند الكفننننننر مننننننن واسننننننتتيب وغنننننن هم، والسننننننهروردي بّرجننننننان وابننننننن محننننننز  وأبننننننو احلنننننناج قُتنننننن  فقنننننند إذن -
 من...وغنن ه وغنن ه عننريب ابننن وكننذل  ،النندين علننوم إحيننا  كتابننه  وأحننر  الغزايل بَ ذِّ وكُ  رَ فِّ وكُ  وغ هم، حيان وأبو والبسطامي

 املفعول!! اسم عل  املصدر إطا  ابب من املوجود املخلو  عل  الوجود ماالس إطا  أج 

 املوجود. يقولوا: أن من بدال   دالوجو  قالوا: أي

                            
 للقنننننرىب طلبنننننا   شنننننيخه إىل نسنننننبه الشنننننيخ، تامينننننذ أحننننند َتليننننن  منننننن هنننننو التصنننننو ( عنننننن )حقنننننالق كتننننناب  إن يقنننننال: وللعلنننننم، (،552 :) التصنننننو  عنننننن حقنننننالق (1)

 والوصول.
 (.552 :) التصو ، عن حقالق (2)
 (.553، 552 :) التصو ، عن حقالق (3)
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 علمننا  تسننرع هننذا أجنن  ومننن ُصننن ! مننا األبننري  املسنناك  هبننؤال  ُصننن  املفعول، اسم ِبعىن املصدر استعمال أج  من
 .(حرام ي) والضال! ابلكفر ابهتامهم النظر

 إمنننا حقيقتهننا يف وهنني ابلبصننر، تُننر  الننيت والصننور األشننكال أي فقنن ، الياكنن  هننو املوجننود أن فيعننرت  يعود أنه عل 
 الروح. إال يشاهده ال وهذا سبهانه، احلق أي الوجود، هي

 ل وكننذ وأقننر، أعننرت  وشننرعا : لغنن    معناهننا أن نعننر  فنننهن (،أشننهد) ملعننىن تفسنن ه إهنننا جنندا ، هامنن ملهوننن   وهنننا 
 ِبعننىن هنننا يفسننرها بينمننا املسننلم .. املسننلم  وكنن  واتبعننوهم أصننهابه عنننه وفهمهننا وسننلم عليننه هللا صننل  هللا رسننول فهمهننا

 املشتك . هللا وإىل !(!اجلذب ) أثنا  يكون الذي وهو (البص   شهود)

 بتكفنننن  ايتسننننرعو  أن دون ،األمنننور يف ويتثبتننننون الغنننرا ، الشننننريع  علننن  يغننننارون املنصنننف ، العلمننننا  شنننأن وهكننننذا ينننتمم:
 .(1)هبا االختصا  أه  إىل حقيق  ك   فهم يف اويرجعو  املؤمن ، من أحد

 .[9البقر :] ((َيْشُعُرونَ  َوَما أَنُفَسُهمْ  ِإالَّ  خَيَْدُعونَ  َوَما آَمُنوا َوالَِّذينَ  اّللََّ  خُيَاِدُعونَ ...)) .:الكام هذا عل  اجلواب -

 هنن  مث، إلننيهم؟! يرجعننوا أن منننهم تطلبننون فكينن  االختصننا ، هننذا أهنن  يكفننرون النظننر علمننا  دام مننا هننؤال ، ي -
 هللا إن وهللا! عجيننننب أنفسننننهم؟! علنننن  ليهكمننننوا أهلننننه واسننننتفتا  وقبولننننه، للكفننننر ابلتسننننليم تكننننون الغننننرا  الشننننريع  علنننن  الغنننن  

 إلننيكم يننردوه أن اآلخننرين مننن تطلبننون وأنننتم ،[59النسننا :] ((الرَُّسننولِ وَ  اّللَِّ  ِإىَل  فَنننُردُّوهُ  َشننْي    يف  تَنَناَزْعُتمْ  فَِ نْ )) يقول: سبهانه
 املفعول! اسم عل  املصدر إطا  ابب من هي الوجود كلم   إن لم: لتقولوا

 ابهلل إال قنننو  وال حنننول وال غنننرا . شنننريع  وحقيقنننتكم إمننناا   والضنننال إسننناما   الكفنننر وصنننار القتنننال! املنننؤمن  هللا وكفننن 
 العظيم. العلي

 بننه، واثقنن  عليننه، معتمنند  تعنناىل، ابهلل مطمتننن  فقلننوهبم التوك ، مراتب أبعل  الصوفي  الساد  ُتقق وهكذا: ...ويقول
  .(2)سواه الوجود يف فاع  ال ألنه به، مستعين  -إليه، متوجه 

 السنناد  طَننَر  ولننذا: ...ويقننول ،العبننارا  هننذه مننن املننراد إىل ينتبننه أن القننوم لغنن  عر  الذي القارئ من أرجو تنبيه: *
 واملننننننعم املطلنننننق الفاعننننن  وشنننننهدوه شنننننتوهنم، سنننننالر يف تعننننناىل هللا ومحننننندوا أحنننننوالم، مجيننننن  علننننن  تعننننناىل هللا شنننننكر ابب الصنننننوفي 
 ...(3)الرحيم والرب املتفض 

 ال) بقولنننه: وتوضنننيها   توكيننندا   املعنننىن يزيننند وهننننا (،هللا إال فاعننن  ال) قنننولم: معنننىن علننن  األمثلننن  عشنننرا  معننننا منننر قننند -
 وهننذا (،املطلننق) الثانينن : ويف (،الوجننود يف) عبننار : األوىل يف أضا  أي (،املطلق الفاع  شهدوه)و (،سواه الوجود يف فاع 
 التوضي . يف زيد 

                            
 (.553 :)  ،التصو  عن حقالق (1)
 (.380 :) التصو ، عن حقالق (2)
 (.393 :) التصو ، عن حقالق (3)
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ْسننم  السننمي  مننن تسننري روحانينن ، ولطيفنن    رابنينن  حقيقنن    السننماع وإمنننا قننالوا: ويقول:
ُ
 التهنن  بلطننال  األسننرار إىل امل

 .(1)حق من حبق حق مساع فهو يزل، مل ما فيه ويبق  يكن، مل ما القلب من قفتمه واألنوار،

 وإن (،حننق مننن حبننق حننق مسنناع)و (يننزل مل مننا ويبقنن  يكننن، مل مننا فتمهننق) معننىن: مننا َتامننا   اآلن نعر  حنن وطبعا ، -
 ذنبنا. هذا يكون فلن السابق  األمثل  متا  بعد معناها يعر  ال من ُوجد

 ومهته: مقامه حسب عل  ك   تعاىل، هللا إىل وصولم يف صلونالوا وخيتل  ويقول:

 َوَمننا)) تعنناىل: قولننه معننىن ويتننذو  غنن ه، وفعنن  فعلننه ويفننىن وشهودا ، ذوقا   األفعال وحد  إىل س ه يف وص  من فمنهم
 الوصول. يف رتب  وهذه ،[17األنفال:] ((َرَم  اّللََّ  َوَلِكنَّ  َرَمْي َ  ِإذْ  َرَمْي َ 

 َيَشننا َ  َأنْ  ِإالَّ  َتَشنناُ ونَ  َوَمننا)) تعنناىل: قولننه معننىن فيتننذوقون وشهودا ، ذوقا   الصفا  وحد  إىل س ه يف ص ي من ومنهم
 يبصنننر النننذي وبصنننَره بنننه يسنننم  النننذي مسَعنننه كنننن ُ   أحببتُنننه فننن ذا} القدسننني: احلننندي  معنننىن ويتنننذوقون ،[30اإلنسنننان:] ((اّللَُّ 
 عننز احلننق وجننود مقابنن  شنني  كنن   عرضنني  فيشننهد الننذا ، يف الفنننا  مقننام إىل يرتقنن  مننن ومنننهم الوصننول. يف رتب  وهذه ،{به

  يقول: حاله ولسان اليق  أنوار عليه وتفيض وج ،

 الشهود من علي يبدو مبا   الوجود عن أغيبَ  أن ُوجودي
 لبيد: الشاعركلم  قالا كلم   أصد } وسلم: عليه هللا صل  هللا رسول قول ويتذو 

  .{(2)ابطل هللا خال ما شيء كل  أال
 ((...َرَميْنن َ  ِإذْ  َرَميْنن َ  َوَمننا)) سننبهانه: قولننه يننوردون عننندما يرينندون منناذا َتامننا   اآلن ونعننر  واضنن ، واضنن  الكننام -

 شننروحها منن  السننابق  األمثلنن  يف كثنن ا    مننر  فقنند ،[30اإلنسننان:] ((اّللَُّ  َيَشننا َ  َأنْ  ِإالَّ  َتَشنناُ ونَ  َوَما)) وقوله: ،[17األنفال:]
 أيضا . شرحها مر وقد ،{مسعه.. .كن ُ .} القدسي: احلدي  يف وسلم عليه هللا صل  الرسول قول وكذل  قدموها، ليتا

 مل النننذا  إىل وصننن  إذا حنننىت ،(الصنننفا  وحننند )و (األفعنننال وحننند ) عبنننار  اسنننتعم  الشنننيخ أن هننننا، املاحننن  ولكنننن
 عبننار  ليسننتعم  عنهننا ال  بنن  (الننذا  وحنند ) عبننار  هننيو  التسلسنن ، هننذا مثنن  يف أسننافه اسننتعملها الننيت العبننار  يسننتعم 

  ووضننننوحها (الننننذا  يف الفنننننا ) وهنننني: ويسننننتعملوهنا، أقننننوالم يف املقربننننون الصننننديقون العننننارفون اسننننتعملها املعننننىن، نفنننن  ُتمنننن 
.  كا  

 فننا الشننخ ، هننذا يقنند  مث تطبيقهننا، يُطلننب حكيمنن  أقوال أهنا عل  ما شخ  أقوال أيخذ من ك   إن وُنضي :
 كننان  إن إال يفعلننه ال فهننو مننا شننخ  منن  هننذا مثنن  يفعنن  مننن ك   إن له، ابلدعا  يتبعها (سيدي) بن مصهواب   إال امسه يذكر
 كاما .  إماا   وسلوكه بعقيدته يؤمن

                            
 (.209 :) التصو ، عن حقالق (1)
 (.281، 280 :) التصو ، عن حقالق (2)
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 أقننوالم معنننا مننر  متصننوف  أمسننا  فيها يورد ،(التصو  عن حقالق) :املسم  عيس  القادر عبد كتاب  من نبذ وهذه
 ووضوحها. صراحتها مد  ورأينا د،الوجو  وحد  يف

 .(1)التصو .. رجال من ابهلل العارف  أقوال عنوان: ُت  يقول

 الغزايل: حامد أبو

 :(2)الغزايل حامد أبو اإلسام حج  اإلمام قال

 مر . وثاث  تسعا   إليها، وداعيا   هبا ومستشهدا   أبقواله متمثا   الكتاب يف امسه أورد وقد

 هللا. وجه يغضب مما فيها ما ل   القارئ إليها فل ج  الغزايل، أقوال معنا ومر  -

 ..(3)اجلنيد الطالفت  سيد قال ويقول:

 مر . وعشرين سبعا   الكتاب يف امسه وورد الوجود، وحد  يف اجلنيد أقوال معنا مر  وقد -

 هللا عطننننننننا  ابننننننننن يقننننننننول بقولننننننننه: األوىل املننننننننر  يف جننننننننا  مننننننننر . عشننننننننر  تسنننننننن  السننننننننكندري هللا عطننننننننا  ابننننننننن اسننننننننم وورد -
 .(4)السكندري

 الوجود. وحد  يف الصرُي  أقواله مر  وقد

 كانننن   كيننن   علمنننوا ومنننا: ...التنننايل النننن  األوىل املنننر  يف فيهنننا جنننا  منننرا ، سننن  لنننه وأقنننواال   الفنننار  ابنننن اسنننم وينننورد
 اجملاهنند ، أمهينن  علنن  لينند ممننا سنن ه، يف جماهداتننه يصنن  كامننه  بعننض وإلينن  لنفسننه، جماهدتننه حينن  مننن الفننار  ابننن بداي 

 سنن  ال لننه، جماهنند  ال - الننذي السننال  أن ويبنن  ابلسننو ، أمننار  ال لوامنن ، نفنن    مننن تعنناىل هللا إىل سنن ه ابتنندأ أنننه العلننم منن 
 .(5)له... حمب  وال له،

 بذل . وتصرُيه الوجود بوحد  إمانه الفار  ابن إعان ونعر  -

 أبننو موضننعا ، عشننر مخسنن  يف الشنناذيل احلسننن أبننو والنندعا : ابلتقنندي  ع مشننفو  لننم أقننوال منن  أمسننا هم يننورد وممننن -
 مواضنننن ، مخسنننن  يف البسننننطامي يزينننند أبننننو موضننننعا ، عشننننر مخسنننن  يف القشنننن ي القاسننننم أبننننو مواضنننن ، ثاثنننن  يف البغنننندادي محننننز 

 يف األنصنناري زكننري مواضنن ، أربعنن  يف النندحان زينن  أمحنند موضننعا ، ثاثنن  يف عجيبنن  ابن واحد، موض  يف الدسوقي إبراهيم
 مر. مل ومما معنا مر مما الكث  وغ هم...مواض  ثاث  يف اجليلي الكر  عبد مواض ، مخس 

 أكثننر دلينن  هننو املشننهورين الصننوفي  لننؤال  عيسنن  القننادر عبنند وإيننراد الوجننود، وحد  يف العارف  هؤال  أقوال رأينا وقد
                            

 (.59 :) التصو ، عن حقالق (1)
 (.60 :) التصو ، عن حقالق (2)
 (.14 :) التصو ، عن حقالق (3)
 (.66 :) التصو ، عن حقالق (4)
 (.127 :) التصو ، عن حقالق (5)
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 خمادعتهم. عن يكفوا أن إال خيادعون الذين عل  يبق  وال الوجود وحد  وهو به، يؤمنون كانوا  ِبا إمانه عل  كا     من

 اخلمي : هللا آي  ويقول

 لكننننن  اجلنننننام  االسنننننم هنننننو األمسنننننا  وأكمننننن ...الكمال نفننننن  بننننن  كامننننن ،  كلهنننننا  اإلليننننن  والصنننننفا  األمسنننننا  أن واعلنننننم
 ...(1)جتلياته مجي  ْظَهرُ ومَ  اإللي  واألمسا  الصفا  جلمي  املستجم  الكام  اإلنسان ومظهره الكلما ،

 الكتنناب وهننو والبنناطن، والظنناهر واآلخننر األول وهننو النندالر ، يننتم وبننه الوجننود سلسننل ِ  مجينن ُ  الكامنن  فاإلنسان ويقول:
 ...(2)اإللي الكلي

 إلي . أمسا  كلها  املوجودا  ويقول:

 لننن  ينكشنن  ،أسننطره وقننرا   وجننودال سلسننل  دفننرت ومطالعننن  حقيقتننه يف والتفكننر ،االسننم روح يف التنندبر بعنند ولعلنن 
 ...(3)إلي  أمسا  كلها  ودرجاهتا ومدارجها الشهود ودالر  ومراتبها الوجود سلسل  أن توفيقه وحسن هللا إبذن

 مر. مما وغ ها الورد م  النجو فيه واجتم  قاللهم: قول مث  هذا -

 مظنننناهر يف احلننننق عليننننه وجتلنننن  املقننننام، ذا  إىل سننننبيله يف واجملاهنننند هللا إىل السننننال  بلننننغ فنننن ذا: إشننننراقي ُتصنننني  ويقننننول
 أبننواب عليننه ينفننت  الوحنند ، عنن  يف والكثر  الكثرا ، ماب  يف الوحد  بنهو واخللق، احلق عن احتجاب عدم م  اخللق،

 الكشفي . والعلوم املعرف  هذه قيم  الفصول من أييت فيما سنر  أقول: -...(4)اإللي  واألسرار والعلوم املعرف  من

 حو : سعيد ويقول

 (،الفنننننا ا ) الصننننوفي  يسننننميه مننننا علنننن  مننننر ف نننننه اإلحسننننان، مقننننام إىل ليصنننن  هللا إىل السننننالر فنننن ن عننننام، وبشننننك ...
 عنننز هللا صنننفا  اإلنسنننان يستشنننعر أبن الصنننفا  يف والفننننا  هللا، فعننن ُ  شننني  كننن   أن اإلنسنننان ُيننن  أبن األفعنننال يف والفننننا 
 أحننن  املقنننام هنننذا يف اسنننتقر ومنننىت وصنننمدانيتها. اإلليننن  النننذا  أوليننن  اإلنسنننان ريستشنننع أن وهنننو النننذا ، يف والفننننا  وجننن ،
 مقنننننام يسنننننمونه النننننذي وهنننننذا (،اخللنننننق رؤيتنننننه مننننن  املشننننناهد ) مقنننننام إىل ينقلنننننوه أن احلالننننن  هنننننذه يف وُيننننناولون اإلحسنننننان، ِبقنننننام

 يبننننندأ مث مباشنننننر ، النننننذا  يف ننننننا الف إىل تكنننننون قننننند أو مباشنننننر ، الصنننننفا  يف الفننننننا  إىل سنننننريع  النقلننننن  تكنننننون وقننننند (،البقنننننا )
 ؟(5)ذل  سو  ما يستشعر السال 

 الغامض : العبارا  بعض وفيه أمثاله. معنا مر جدا ، واض  الن  -

 اإللينن  الننذا  فأولينن  عليننه، كننان  مننا علنن  اآلن وهننو معننه شنني  وال هللا كننان  هبننا: يعنن  اإللينن  الننذا  أولينن : ...فعبننار 

                            
 (.78 :) السهر، دعا  شرح (1)
 (.67 :) السهر، دعا  شرح (2)
 (.84 :) السهر، دعا  شرح (3)
 (.113 :) السهر، دعا  شرح (4)
 (.298 :) الروحي ، تربيتنا (5)
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 عليه. كان  ما عل  اآلن وهو كان ،  كما  حالا عل  أهنا يستشعر أي: هبا، ويستشعر معه، شي  وال كان  هي:

 كننن   يف إلينننه ويُتوجنننه إلينننه يُرجننن  :أي إلينننه، ُيصنننمد النننذي أحننندمها: معنينننان؟ الصنننمد لاسنننم وصنننمدانيتها:: ...وعبنننار 
 عنننندهم، [8العلنننق:] ((الرُّْجَعننن  رَبِّننن َ  ِإىَل  ِإنَّ )) اآليننن : معنننىن نفننن  هنننو الصنننوفي  عنننند اإلليننن  النننذا  صنننمداني  ومعنننىن شننني .
 اآليت . يفهمون كي   معنا مر وقد عندهم.. [28الفجر:] ((َمْرِضيَّ    رَاِضَي    رَبِّ ِ  ِإىَل  اْرِجِعي)) معىن: ونف 

 املعننىن وهننذا الوجننود. وحنند  يستشننعر أنننه هننو: وصننمدانيتها اإللينن  الننذا  أولينن  اإلنسننان يستشننعر قولننه: فمعننىن إذن،
 السننابق ! والنصننو  األمثلنن  متننا  رغننم فهمهننا، بعنندُ  يسننتط  مل مننن أمننا معانيهننا. وتننذو  عبنناراهتم فهننم مننن لكنن  َتاما   واض 

 معه. لنا حيل  فا

 البقا . مقام...وهذا اخللق، رؤيته م  املشاهد  مقام إىل ينقلوه أن: ...العبار  أيضا   وأمامنا

 معنننننىن نعنننننر  األن أنننننننا منننننن وابلنننننرغم اخللنننننق. رؤيننننن  ليهننننناإ يضنننننا  املشننننناهد  هنننننو -سنننننابقا   ونعرفنننننه- البقنننننا  فمقنننننام إذن
 كنن   يف وعننا، جنن  هللا، رؤينن  أي: خلننق، بنندون احلننق رؤينن  هي فاملشاهد  إيضاحا ، يزيدا الن  ولكن (املشاهد ) مصطل 

 إىل ينقلننه الشننيخ لكننن الننذا ، يف الفنننا  مقننام هننو وهننذا احلننق، هننو شنني  كنن   يننر  بنن  خلقننا ، الواصنن  يننر  ال حبينن  شنني ،
 فيننه يقننول الننذي املقننام وهننو...أو...اجلم  صننهو أو الثنناين، الفننر  أو (البقننا ) مقننام وهننو (،اخللننق رؤيتننه منن  املشنناهد ) مقننام

 مشنناهد  مننن بنند ال اجلنينند: فيننه ويقننول مشننهودا . جناننن  يف واجلمنن  ،موجننودا   لسننان  يف الفننر  اجعنن  الشاذيل: احلسن أبو
 املقننام وهننو سننواه، تكننون أن واحننذر أاه، تقننول أن إي  عجيبنن : ابننن فيننه ويقننول عنننه. ينهنن  ومننا بننه هللا أيمننر مننا بنن  الفننر 
 وغ ه. احلاج مقت  منذ به يتواصون الذي

 الصوفي . النصو  بفهم َترسا   ليزداد (ذل  سو  ما يستشعر السالر يبدأ مث) قوله: ُتلي  للقارئ وأتر 

 أيضا : حو  سعيد ويقول

 هننو الننذكر فنن ن فنننا ، إىل فنننا  مننن ابالنتقننال تننتم السنن  مراحنن  كاننن   ولننتن هللا، أبمسننا  قالتهقنن السنن  جننز  كان  ولتن
 .(1)كله  ذل  وسيل 

 التوضنني  علنن  تسنناعد أمثلنن  أورد ذلنن  ومنن  السننابق ، النصننو  يف كثنن ا    ومننر واضنن ، (هللا أبمسننا  التهقننق) معننىن -
 أكثر:

 معننننىن بكنننن  شننننجاع فنننناا   أن يعننننر  القننننول هننننذا  يسننننم مننننن كنننن   فنننن ن الشننننجاع ابسننننم متهقننننق فننننان قالنننن : قننننال لننننو
 الشجاع .

 ضال . فيلسو  فاا   أن مباشر  لُفهم الفيلسو ، ابسم متهقق فان قال: ولو

 إن القالننن : يقنننول عنننندما وهكنننذا.. صنننويف. فننناا   أن تنننردد دون لعُنننر  الصنننويف ابسنننم متهقنننق فنننان القالننن : قنننال ولنننو

                            
 (.303 :) الروحي ، تربيتنا (1)
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 ابلربوبينن ، ُتقننق فنناا   أن يعننر  القننول هننذا يسننم  مننن فكنن  الننرب، مننثا : ولننيكن هللا، أمسننا  من ابسم ُتقق هللا، إىل السالر
 راب . صار :أي

 العظيم. العلي ابهلل إال قو  وال حول وال (.هللا) لاسم ابلنسب  الطريق آخر ويف (،الرمحن) لاسم ابلنسب  وهكذا

 أيضا : حو  سعيد ويقول

 بننننه زل الننننذي املقننننام وهننننو جالننننه جنننن  الصننننمد امِسننننهِ  معنننناين ِمننننن فضننننله مننننن هللا أذاقنننن  هللا إىل سنننن ي يف أننننن  ...ومنننن 
 .(1)هؤال 

 منننه يفهننم الكننام هننذا يسننم  إنسننان أي إن ذلنن ؟ مننن تفهننم فمنناذا الننوزار  معىن ذا  فان يقول: قالا   مسع  لو -
 بنننه منننر  أي الصنننمد، امسنننه معننناين ِمن...أذاقننن  هننننا: الشنننيخ قنننول وكنننذل  النننوزار . معنننىن فنننذا  وزينننرا ، صنننار فننناا   أن بننندهيا  
 الصمد. االسم األلوهي  من استشعر أو صمدا ، فيها صار حال

 اسنننم، بعننند امسنننا   ابلتننندري ، هبنننا يتهقنننق أو اإلليننن ، األمسنننا  معنننىن ينننذو  الواصننن  أن نصنننو  منننن سنننبق فيمنننا رأيننننا وقننند
 قنننال كمنننا  أو أا أا حينتنننذ: ويقنننول هننو، هنننو يصننن  حيننن  (هللا) األعظنننم االسننم إىل يصننن  مث ،(النننرب) االسنننم إىل يصننن  حننىت
 األصلي : املباح  يف السرقسطي البنا ابن

 معبودي أان القولَ  فاطلق   الشهود غيبةِ  يف امتحى مث
 أيضا : حو  سعيد ويقول

 حالنن  وهنني الصننمد، هللا اسننم فيهننا ويستشننعر ،اإللينن  الننذا  أبحدينن  فيهننا ُينن  للسننال  حنناال  هنا  أن نعلم حنن
 وأن خملوقننا ، هنننا  وأن خننالق، هللا أبن االعتقنناد يرافقننه أن بنند ال الشننعور هننذا ولكننن شنني ، كنن   فنننا  السننال  فيهننا ريستشننع
 .(2)املخلو  غ  اخلالق

 يف مننننر  اإللينننن ، الننننذا  أحدينننن  بعبننننار  يعنننننون منننناذا معنننننا مننننر وقنننند ،اإللينننن  الننننذا  أبحدينننن  ُينننن  فالسننننال  إذن -
 يستشننننعر أي الصننننمد، هللا اسننننم احلنننناال  تلنننن  يف أيضننننا   السننننال  يستشننننعر وكننننذل  كثنننن  ،  :عنهننننا يقننننال أن مكننننن نصننننو 

 كنن   فنننا  ابستشننعار الصننمد، االسننم استشننعار ويفسننر واحنند، واأللوهينن  للصننمداني  األخنن  فاملنندلول األلوهي ، أو الصمداني ،
 جود.الو  وحد  هي وهذه شي ، وبك  شي  ك   وم  شي  ك   يف وحده ابهلل إال يشعر ال أي شي ،

 أبن االعتقنناد يرافقننه أن بنند ال ولكننن :آخننر مكننان يف يقننول كمننا  وذو  واستشننعار، إحسا  هو هذا أبن يقرر ولكنه
 املخلو . غ  اخلالق

 نبهننننا ملهونننن  مننن  ،(الكامننن  اإلنسنننان) الرجنننال منننن  الكمَّننن مقنننام هنننو النننذي الثننناين، الفنننر  مقنننام إىل أوصنننلنا وهكنننذا

                            
 (.317 :) الروحي ، تربيتنا (1)
 (.79 :) الروحي ، تربيتنا (2)
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 أن جيننب قلبننه، يف بينمننا املخلننو ، غنن  اخلننالق إن بلسننانه: يقننول أن الواصنن  مننن يطلبننون القننرون مننن سننل  فيمننا كننانوا  ،إليها
 وهننذا املخلننو ، غنن  اخلننالق أن -ابلوحنند  للشعور املرافق -االعتقاد الواص  من يطلب فالشيخ اآلن أما هو، هو أبنه يعتقد
 واحد . النتيج  أن لرأينا هبدو ، الكام تفهصنا لو أننا عل  التقي ، يف تطور

 فهنننو عننننه، تكثننن  املنننا  نفننن  هنننو النننثل  أن وينننذو  ويستشنننعر ُيننن  لكليهمنننا فالنننذالق (،والنننثل  املنننا ) َمثَننن  إىل لننننأ 
 إذن، جامنند، وهننذا مننال  وهننذا خمتلفنن ، حرارهتمننا ودرجنن  خمتلنن ، فمظهرمهننا الننثل ، غنن  املننا  أن يعتقنند أن بنند ال ولكننن هننو،

 املظنناهر، يف فننرو  عنند  وبينهمننا اجلننربو  غنن  فننامللكو  الوجننود، وكننذل  ،اهرنننو  عنند  تؤكننده هننذا غنن  هننذا أبن فاالعتقنناد
 توجيننه فيننه االسننتنتاج هننذا إن قالنن : يقننول وقنند .الوجننود وحنند  هنني وهنني اإللينن ، الننذا  أحدينن  هنني واحنند ، احلقيقنن  لكننن

 مع !

 االسننننم ويستشننننعر لينننن ،اإل الننننذا  أحدينننن  ُينننن  يقننننول: فهننننو واضننننها ، األمننننر لرأينننننا الشننننيخ كننننام  يف نظننننرا لننننو لكننننن
 مث هللا، إال شنني  ال حينن  الوجننود، وحنند  يستشننعر الواصنن  أبن واض  التصري  وهذا الصمد، االسم معىن ويذو  الصمد،
 ُيسننننه شنننني  الوحنننند  أن العلننننم منننن  املتناقضنننن ؟ بنننن  التوفيننننق فكينننن  املخلننننو ! غنننن  اخلننننالق أبن االعتقنننناد مننننن بنننند ال يقننننول:

  (!مننننه بنند ال) فرضننا   مفننرو  شنني  هننو الغ يننن  اعتقنناد بينمننا ،اليقنن  حننق يسننمونه منننا وهننذا بننه، ويتهقننق ويذوقننه ويستشننعره
 للقارئ. األمر نرت  التوفيق؟؟! كي 

 الكنننر  للقنننارئ ُتليلهنننا وأتنننر  العبنننار ؟ هنننذه تعننن  ومننناذا...هؤال  بنننه زل النننذي املقنننام وهنننو الشنننيخ: قنننول إىل لننتبنننه مث
 املتناول. سهل  وهي هبا، ليتسل 

 وهنني هننذا، يومنننا حننىت وعصننره، اجلنينند مننن بنند ا   لديهم، املعتمد  كتبهم  من أقوالم من دامغ  نصو  هذه خ ا ،وأ *
 يف أن علنن  الصننفها ، ألننو  إىل الحتجنننا (الوجننود وحنند ) يف وحمققننيهم عننارفيهم أقوال مج  حاولنا فلو فيض، من غيض

 كفاي .  من وأكثر كفاي   أورداه ما

 أن يعرفننون وإمنننا ،الوجننود وحنند  :بعبننار  يسننمعوا مل بعضننهم أن العلننم منن  الوجود، بوحد  ؤمنوني كلهم  فالصوفي  إذن،
 للخاص . إال تقال وال العام ، عن املعرف  هذه كتم  جيب وأنه هللا، هي املخلوقا 

 وبسطا . خبثا  النا : من نوع  نواجه للصوفي ، عرضنا يف وحنن،

 ني . وحسن صدر    بسام اخلبثا  أقوال يرددون والبسطا 

 ال اآلن إهنننم أو: األمننور! هننذه يعرفننون ال احلننالي  الصننوفي  إن املقننام: هننذا يف النننوع  كننا  لنننا سننيقوله مننا مجلنن  ومن
 مننن شنني  فيهننا ولنني  ابرد  كلهننا  اعرتاضننا  مننن عننندهم مننا أكثننر ومننا أو.. أو.. انتهنن ! شنني  هننذا إن أو: ذلنن ! يفهمننون

 احلق.

 يف هبننا يتعبنندون الننيت وصننلواهتم أورادهننم مننن الصننوفي ، الطننر  لنند  معتمنند  نصوصننا   نننورد ال ،هننؤ  أمثننال لننذرال  فسنندا  
 نصوصها: وُيفظون يوزعوهنا، كتب  يف يطبعوهنا واجتماعاهتم، خلواهتم
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 :اآلخرون يستعملها وقد القادري  الطريق  أوراد من *

 هنننو أننن  إال إلننه ال هللا هنننو مننن ي وتوجهننه: منننر ، وسننتمال  ألفننا   وأربعنننون أربعنن  تاوتننه عننندد (،هننو) الثالنن  االسننم...
 شنني ، كمثلننه  لنني  مننن ي العلينن ، ذاتنن  هوينن  إىل تصنن  أن إىل أانيننيت منن  وأفننن هويتنن ، بسننر ابطنن  حقننق إلنني هننو، هننو
 هننو ي غنن  ، أدري وال ألشنناهد  الغ ينن  نقطنن  عنن  وامنن ُ  املوجننودا ، كثننال   ثقنن  عنن  وخفنن  غنن  ، شي  ك   ع  أفنِ 

 ...(1)الوجود وجود ي مقصود، سوا  ال موجود، سوا  ال هو، ي هو ي

 أيضا : القادري  الطريق  أوراد ومن *

 عننن وتقنند  شنني  كنن   يف وُوجنند األينينن ، عننن وتعننزز األيْننن وأيَّننن الكيفينن ، عننن وتنننزه الكيْنن ، كيَّنن   الننذي هلل دمنناحل
 ...(2)العندي  عن وتعاىل شي  ك   عند وحضر الظرفي ،

 ..(3)شي  ك   ابطن وي شي ، ك   ناهر وي شي ، ك   آخر وي شي ، ك   أول .ي.ها:ومن *

 سننننننخ منننننن الدنسننننني  الكالننننننا  صننننندور يهولنننننن  وال)و (،إلننننننا إال واخلنزينننننر الكلنننننب ومنننننا) قنننننولم: مثننننن  هنننننذا أقنننننول: -
 وغ ها. (،القدوسي 

 توحينند ، خلننال  األغيننار لننو  مننن خلصننناو  وجننود ، ملنننازال  حمننا   لنكننون النندن  من قلوبنا فطهر .إلنا.ومنها: *
 ...(4)ذات  عظيم وجتلي وصفات  أفعال  لغ  نشهد ال حىت

 كننننن   يف فنننننرُت  األعلننننن  وجنننننود  أسنننننرار لطَُفننننن ْ  خيفننننن ، ال نننننناهرا   ي يظهنننننر، ال خفينننننا   ي غنننننواثه، رابه .رابه.ومنهنننننا: *
 ...(5)مشهود ك   يف فبد  األقد  نهور  أنوار وعل  موجود،

  شاهبها. وما (القدوسي  سنخ من الدنسي  الكالنا  صدور يهولن  وال) قولم: مث  أيضا   وهذا -

 جننننرين ُتنننن  مطمتنننننا   ألكننننون غنننن  ، فنننناعا   أر  ال حننننىت مفعننننول كنننن   يف فاعليتنننن  مطلننننق أشننننهدين .رب. ومنهننننا: *
 ملننا حننال كنن   ىف منننفعا   اجعلنن  عنن ، كنن   يف أمننره روح افخننا   ي وبرزخنني، يبنوغينن عينن  ووجننود حكننم لكنن  منقننادا   أقنندار ،

 ...(6)فعل  أحدي  يف الفاعل  وفع  فعلي وأحلق تكوينايت، نلما  عن ُيول 

 أيضا : القادري  أوراد ومن *

 مننننن  دام فمنننننا سنننننوا ، فنننننا بشنننننرييت هيكننننن  فأضنننننا  وجهننننن  ننننننور سنننننلطان وأشنننننر  أا، وال َحنننننَدثي قِنننننَدُم  عنننننم إلننننني

                            
 (.16 :) القادري ، واألوراد امل ثر يف الرابني  الفيوضا  (1)
 (.41 :) األعظم(، الغو  )عقيد  الرابني  الفيوضا  (2)
 (.115 :) الصب (، )ورد الفيوضا  (3)
 (.138 :) العشا (، )ورد الفيوضا  (4)
 (.143 :) االثن (، )ورد الفيوضا  (5)
 (.144 :) االثن (، )ورد الفيوضا  (6)
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 َتخننننر ، إذا وابلننننا  تقنننندََّمْ ، إذا ابأللنننن  أسننننأل  أننننن ، إال إلننننه ال النننندالم وأننننن  إلينننن ، فربؤيننننيت منننن  فنننن  ومننننا فبنننندوام ،
 ...(1)ابلذا  الرابط  وتق  ابلصف ، الصف  تلتهق حىت ع ، ب  تفني  أن الما ، انقلب  إذا م  وابلا 

 يتسننل  أن لقننارئ مننن جننوأر  لغننز هننذا (،المننا   انقلبنن  إذا م  والا  َتخر ، إذا والا  تقدََّمْ ، إذا األل ) أقول: -
 التالي . السطور يف احل  هذا قرا   قب  حبله

 (؟منه الا  عن املنقلب ) والام املتأخر ، والا  املتقدم ، األل  عناصر: ثاث  اللغز هذا يف أمامنا احل :

 (.إله) كلم   هو اللغز ويكون بينهما، متوسط  فالام إذن، متأخر ، والا  متقدم  األل  أن ِبا

 للقننارئ وأتننر  عليننه. العالنند (هننو) الضننم  مننن الننا  هبننا: يع  اليت (،م  والا ) قوله: هو آخر لغزا   اللغز هذا وُيوي
 يش ؟ ماذا وإىل بتهليله التسلي

 حننىت أحننديت ، حبننار يف غمسننناأو  حمبتنن ، شننراب مننن سننقناأ غنن  ، إلننه ال (ثننااث  ) هللا ي هننو ي: ...أورادهننم ومننن *
 ...(2)خليقت  أوهام عنا وتقط  حضرت ، بوح حب يف نرت 

 نننور مننن َتتنن  حننىت غنن  ، مننن واملسننتوح  بنن  األني ...الراضنني  األخننا  لننه مننن علنن  وسننلم صنن  اللهننم ومنهننا: *
 ...(3)كثرت   يف وحدت  وشهد بغ  ، ال ب  ورج  ذات ،

ننننرا: ...ومنهننننا *  حننننىت اجلهنننن ، ووهننننم الغفلنننن  أصنننند مننننن الصننننديقي  احملبنننن  بصننننفا  ناوصننننفّ  البشننننري ، قنننناذورا  مننننن وطهِّ
 والتجلنني األحدينن ، أبلوهينن  والتهلنني والتهلينن ، اجلمنن ، حضننر  يف اإلنسنناني  الطمسنن  ومعايننن  األانينن  بفنننا  رسننومنا تضننمه 
 ومننن  هللا وإىل هللا ومنننن وابهلل هلل الكننن  ويبقننن  كيننن ،  وال أينننن وال حيننن  ال حيننن  الوحدانيننن ، شنننهود يف الصنننمداني  ابحلقنننالق

 ...(4)هللا من  حبر يف هللا بنعم  غرقا   هللا

 وجننودا ذنننوب عنننا هبننا َتهننو االختيننار، عننوار  حننواد  مهننوم عنننا هبننا جتفننرّ  صننا  أهنن ، لننا هننو صننا   : ...ومنها *
 نشنننعر فنننا أحنننديت ، أننننوار غينننوب غياهنننب يف عننننا هبنننا وتفنيننننا قنننرار، وال جهننن  وال أينننن وال بننن  ال حيننن  ،القربننن  مسنننا  ِبنننا 

 يف ربوبيتنننن  أسننننرار هبننننا وتلهقنننننا املختننننار، نبينننن  مجننننال بنننندال  حقننننالق فتننننوح ريح مسنننناح هبننننا وُتولنننننا والنهننننار، اللينننن  بتعاقننننب
 .(5)إحصار وال حد وال أمد با أنوارا فتضاع  احملمدي ، الزجاج  مشكا 

 أورادهم: ومن *

 واحملبنننننن  احملمدينننننن  العناينننننن  ارحبنننننن مننننننن علنننننني وأفننننننض واالستبصننننننار، ابالسننننننتعداد الننننننواردا  شننننننهود عننننننند اللهننننننم ...وأينننننندين

                            
 (.145 :) األربعا (، در و ) الفيوضا  (1)
 (.158 :) الكرب (، صا  )ورد الفيوضا  (2)
 (.158 :) الكرب (، صا  )ورد الفيوضا  (3)
 (.167 :) الكرب (، صا  )ورد الفيوضا  (4)
 (.177 :) الفيوضا ، (5)
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 واكشنن  واالسننتظهار، اخلفنني املكنننون  سننرِّ  بنن  يل واجعنن  وامجعنن  األنننوار، عيننون غياهننب نُلَننم يف بننه أننندرج مننا الصننديقي 
 املمنندود اخلطنن  احلنن  يل واجعنن  األسننرار، مننن أقمتننه ِبننا فلنن  ألدبرك  التصوير، حواشي يف التدوير أفا  أسرار سر عن يل

 .(1)[16غافر:] ((اْلَقهَّارِ  اْلَواِحدِ  ّللَِّ  اْليَنْومَ  اْلُمْل ُ  ِلَمنِ )) إبحاط : ُأحا ، وال حي أف واالسم، احلر  ب  لعدلاب القالم

 ّللَِّ  اْليَننننننْومَ  اْلُملْننننن ُ  ِلَمننننننِ )) إبحاطننننن : إحاطننننن ؟! وأبي (!ُأحنننننا .. وال فنننننأحي ) اجلملننننن  إىل إبمعنننننان االنتبننننناه الرجنننننا  -
 كفاي .  وفهمكم !![16غافر:] ((هَّارِ اْلقَ  اْلَواِحدِ 

  أبيننا  مننر الننيت اجليلنني، الكننر  عبنند عينينن  تتبىن (الصوفي  الطر  ك   ب ) القادري  الطريق  أنمللهون اب اجلدير ومن -
 يهمتبننن هننو يهمنننا الننذي وإمنننا لننذا ، أو لننذا نسننبتها يهمنننا وال اجلننياين. القننادر عبنند نظننم مننن أهنننا علنن  يتبنوهنننا منهننا، كثنن  

 منها: بيت  إيراد من أب  وال سابق ، صفها  يف إليها الرجوع القارئ ويستطي  لا،

 انبع هو الذي املاء هلا وأنت   كثلجة  إال التمثال يف اخللق وما
 الشرائع دعته حكم   يف وغريان   مائه غري حتقيقنا يف الثلج وما

 :(غ هم ويستعملها) الرفاعي  الطريق  أوراد ومن *

 ُكننننن  إشننننار  هبننننا  بتجلنننني املصننننون، أمننننر  ودقيقنننن  (،ن) معننننىن سننننر ببهننننر املكنننننون، علمنننن  عنننن  برهننننان بننننه فنننن فك...
  ..(2)العامل  قب  للعامل  رمح  الفر ، جتلي يف اجلم  ووسيل  اجلم ، مقام يف الك  واسط  ،فيكون

 :(األن  صا ) من الرفاعي  أوراد ومن *

 حقيقننن  يف آدم الكليننن ، األشنننيا  أصننن  ينننزل، مل منننن برهنننان اب  حبكمننن  ،األزل إنسنننان إنننن  ألننن  علننن  صننن  اللهنننم...
 شننهاد  مظهننر بظهننور املعرفنن  مسننا  يف ياملتجلّ ...األولوينن  أول يف الكنن  أول اخلفينن ، املظنناهر خفنناي آاثر يف السر أثر البداي ،
 مننننه فالكننن  اإلجيننناد، يف السنننبب  أصننن...واإلحسان العنايننن  منننوكيَب  بتجلننني الوحننند  قننناب إىل املنننديل النننذا ، حممننندي النننرمحن،
 ...(3)وإليه عنه والذاهب فالوارد األسرار، خزان  إليه، والك 

 أورادهم: ومن *

 احلننق: منندد حقيقنن  ابحلننق، املتخلننق احلننق، رسننول ذاتنن ، مشنناهد  يف املسننتغر  بصننفات ، املتخلننق علنن  صنن  اللهننم
 ...(4)منه كون   ومنشأ مظهره، وأمسا   خلقه، كام   جعل  وقد...[53:يون ] ((حلََق   إِنَّهُ  َوَريبِّ  ِإي ُق ْ  ُهوَ  َأَحق  ))

 ...(5)من  وال ق ر ف ال حي  اجلم ، مج  حضر  يف وأرشدا إلي ، من  وارُدْدا علي ، ب  امجعنا اللهم ومنها: *

                            
 (.184، 183 :) احلف (، )حزب الفيوضا ، (1)
 (.251 :) اجلواهر، قاد  (2)
 (.263 :) اجلواهر، قاد  (3)
 (.326 :) احلقالق، بوار  (4)
 (.328 :) احلقالق، بوار  (5)
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 شننننوالب مننننن اهبنننن تصننننفينا رابنينننن ، إلينننن  قيومينننن  دمومينننن  أبدينننن  صننننا  عليننننه تصننننلي أن توسننننل .. بنننن  اللهننننم ومنهننننا: *
 احلنننق يف للهنننق الكننن  فيبقننن  الويننن ، غينننب غينننب يف عننننا الغ يننن  وجنننودا آاثر هبنننا وتطمننن  واحملنننق، ابلسنننهق اآلدميننن  الطبيعننن 

 ...(1)ابحلق

 :(غ هم ويستعملها) التيجاني  األدعي  ومن *

 ال حينن  والتخننيا ،  والتومهننا واالعتبننارا  والتعلقننا  والتعيينننا  والرتننب النسننب يسق  ُتقيقا   ب  حقق  اللهم
 منننن بننن  بتهقيقننني والغننن   الغننن  ِبهنننو فيننن  مسنننتغرقا   ماحننن ، وال مسننناكن  وال وصننن  وال علنننم وال رسنننم وال كيننن   وال أينننن

 قالمننا   وبنن  خالصننا   لنن  ألكننون مننن ، عن  ل  ب  أن  إال اعتبار وال ح  ال حي  أن ، وكي  أن  كما  أن  حي 
 ...(2)واإلضافا  الرالضم إبسقا  ذاهبا   وفي  آيبا   وإلي 

 :(احلقالق يقوت ) أدعيتهم ومن *

 بوجنننود فيهنننا شنننت  النننيت .أحنننديت  حضنننر  انفنننراد عظمننن  يف العنننايل أنننن  إال إلنننه ال النننذي هللا أنننن  اللهنننم هللا، هللا هللا
 نفننرادا مننن وجودهننا بسننبب منهننا جتنند اتمنن  كاملنن   صننور  وجعلتهننا وأنطقتهننا احلننق، نشننأ  الكامنن  نننور  مننن وأنشننأ  شننتون ،
 شننبه  بركاهتننا ومننن العظمنن  هننذه أثننر مننن وجعلنن  العلننم، انبسننا  بسننببها فيهننا منهننا وجعلنن  أشننباحها، نشننر قبنن  أحننديت 

 وفيهننا منهننا قبلنن  كوهنننا  مننن العننز  إحاطنن  يف وجعلتهننا والتسننك ، التهري  إبقبال نطتهاأو  ومتهركها، جامدها كلها،  الصور
 عليهننا وحكمنن  صننورها، أرقننام يطننابق ممننا ماثلهننا مننا ومنهننا وفيهننا لننا وقنندر  وجود،ال إبقبال البارز  الصورُ  وتشعشع  ولا،

 لننا أرد  ِبننا عليهننا وحكمنن  بربكتننه، منننه خلقنن  الننذي احملفننو  لوحهننا يف منقوشنن  وجعلتهننا عليهننا، قدرتننه مننا لتأدي  ابلربوز
 ملننا روحننا   عظمتنن  نننور مننن بضنن ق الكنن  وجعلنن  كلنن ،  مننن الكنن  هننذا وجعلنن  كلنن ،  يف الكنن  كنن   وجعلنن  هبننا، ترينند وِبا

 ...(3)له أه  أن 

 النقشبندي : الطريق  ويف *

 الكردي: أم  شيخه واصفا   (4)العزامي سام  الشيخ قول معنا مر

 يصنننن  وال مغلننننواب ، كننننان  إذا صنننناحبه يعننننذر احلننننال، وغلبنننن  الوقنننن  ُسننننكر مننننن الوجننننود بوحنننند  القننننول أن يننننر  ...وكننننان
 ...(5)له غ ه تقليد

 :(6)النقشبندي احلنفي البغدادي سليمان بن دحمم ويقول

                            
 (.340 :) احلقالق، بوار  (1)
 (.23 :) الرابني ، الرمح  ميزاب (2)
 (.25 :) امليزاب، (3)
 الكردي. أم  الشيخ خليف  كان  أنه إال املعلوما ، هذه من أكثر عل  أق  ومل ،(هن1343) سن  بعد ما إىل عاش األزهر، علما  أحد (4)
 (.42 :) املؤل ، ترمج  القلوب، تنوير (5)
 .(هن1234) سن  تويف النقشبندي، خالد الشيخ إىل نسب  اخلالدي ، خلفا  من بغدادي، (6)
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 يف وهننننم اإللينننن  الننننواردا  جننننذبتهم األكننننابر األوليننننا  مننننن كثنننن ا    ألن الاحننننق، اجلننننذب ينننننايف ال السننننابق ...اإلسننننرا 
 هنننا  علننن  بنننه ُُيَْكنننم فنننا ابلعكننن ، األمنننر كنننان  بننن  اخلننن ، علننن  يغلنننب مل إذا الاحنننق، اإلسنننرا  وأمنننا واملعصننني ، اإلسنننرا 

 تعنننناىل احلننننق أوامننننر ابمتثننننال املسننننتقيم الطريننننق يف سننننلو  غنننن  مننننن وحننننده اجلننننذب أن واعلم...حالننننه يف والطعننننن جزمننننا   هصنننناحب
 ال إلنننني جننننذب غنننن  مننننن النننننواهي واجتننننناب األوامننننر ابمتثننننال السننننلو  وكذل ...أصننننا   لننننه نتيجنننن  ال نواهيننننه عننننن واالجتننننناب

 ...(1)لظاهرا أه  من والعباد العلما  حيز يف الدخول غ  له نتيج 

 أو الصننننمد، ابالسننننم واالستشننننعار ،اإللينننن  ابألمسننننا  التهقيننننق ُيصنننن  وفيهننننا اإللنننني، التجلنننني هنننني اجلذبنننن  وطبعننننا ، -
 ابأللوهي .

 آدابه: يف جا  (هللا إال إله ال) :أي (واإلثبا  النفي ذكر) النقشبندي  أذكار ومن *

 اجلملنن ، هننذه معننىن ملهوننن  منن  البنندن، مجينن  حبرارهتننا يتننأثر    بقو  قعره، إىل منفذا   القلب عل  اجلال  بلف  ضاراب  ...
 ويثبننن  الفننننا ، بنظنننر وينظرهنننا اإلليننن ، احملنننداث  مجيننن  (إلنننه ال) النفننني بشنننق وينفننني تعننناىل، هللا ذا  إال مقصنننود ال أننننه وهنننو
 مقصننودي أننن  إلنني :َفنن ننَ  كنن   إطننا  قبنن  بقلبننه ويقول...البقننا  بنظننر وينظننره ،تعنناىل احلننق ذا  (هللا إال) اإلثبننا  بشننق

 عنننند املعهنننود النسنننب   وهننني املبنننار ، النننذكر هنننذا نتيجننن  لنننه تظهنننر وعشنننرين، أحننند إىل العننندد انتهننن  فننن ذا ...،مطلنننويب ورضنننا 
 ...(2)وتعاىل تبار  املذكور شهود يف واالستغرا  واالضمهال الذهول من النقشبندي  سادتنا

 هللا) األول الننننذكر الشننننيخ لقنننننه ،السننننلو  علنننن  اجلذبنننن  لتقنننندم تعدا  مسنننن كننننان  َمننننن يلنننني: مننننا إىل ينبهننننون والنقشننننبندي  -
 :الرابنن  األصنن ) أصننولم: ومننن...(3)(هللا إال إلننه ال) الثنناين الننذكر لقنه ،اجلذب  عل  السلو  لتقدم مستعدا   كان  وَمن ،(..هللا

 :(املراقب 

 ابحلضننور واسننتهاكه احلننق، ِبشنناهد  واسننتغراقه ،عليننه هللا ابطنناع وُتققننه املرينند ِعلننمُ  هنني املراقبنن  أن األخ أيهننا اعلننم
 مبنننادي لنننه حصننن  وابألكنننوان، بنفسنننه علمنننه انتفنننا  إىل املراقبننن  يف السنننال  أمنننر انتهننن  فننن ذا لنننذل ، القلنننب ومازمننن  اإللننني،
 فنن  فنن ذا ليلنن ،وال اليننوم يف آال  سنن مخ وأقلننه احلقيقنني، التنندبر منن  ،هللا إال إلننه ال :ابللسننان يننذكر أن لننه يليننق وحينتننذ الفنا ،

 البقننا  لننه مت فنن ذا الصننغر ، الوالينن  درجا  من درج  أول له حص  البقا ، مبادي أو التام، ابلفنا  :املسم  وهو فناله، عن
 ...(4)الكرب  ابلوالي  تشر 

 عاقنننن  وعنننندم ابجلذبنننن ، (اإللينننن  األمسننننا  معننننىن ذو ) وعاقنننن  الوالينننن ، معننننىن لنننننا توضنننن  هننننذه النقشننننبندي  نصننننو  -
 ابلسلو . وال الصاحل  ابألعمال ذب اجل

 حبننار يف يب وزج :-املشيشنني  أو -البشيشنني  الصننا  يف قننولم معنننا مننر :(يسننتعملها وغنن هم) الشنناذلي  األوراد ومننن *
                            

 (.107 :) النقشبندي ، الطريق  يف الندي  احلديق  (1)
 (.34) : النقشبندي ، به جا  فيما األبدي  السعاد  (2)
 (.35، 34 :) السعاد ، (3)
 (.35 :) السعاد ، (4)
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 ...(1)هبا اال أح  وال أمس  وال أر  ال حىت الوحد ، حبر ع  يف وأغرق  التوحيد، أوحال من  وانشلْ  األحدي 

 :(ومسا    صباحا   وتقرأ بشي ، بن السام عبد سيدي بصا  املمزوج ) الشاذلي  الونيف  يف جا  ومما *

 العلينننن  ذاتننننه يف الكالننننن  األسننننرار انشنننق  منننننه َمننننن علنننن  والبطننننون، الظهنننور يف الشننننتون، جبمينننن  وسننننلم صنننن  اللهنننم... 
 حمننو .. السنناري وبسننره منننو ، بننه وهننو إال  شي وال عليه.. فيه به آدم علوم وتنزل  إليه، منه احلقالق ارتق  وفيه ..نهورا  
 أشننهد معرفنن  إيه وعننرف  الروحنني.. بنسننبه أحلقنن  اللهم...األنننوار جلمينن  الواسنن  ونننور  األسننرار، لكنن  اجلام  سر  إنه اللهم

 يف يب زجو ...القدسنني  حبضننرت  املتصننل  حضننرته إىل املسننتقيم وصننراطه القننو  سننبيله يف يب وسننر...جماه هبننا وأصنن  حمينناه هبننا
 والتقييننند، اإلطنننا  علننن  املننننزه التفريننند فضنننا  إىل التوحيننند أوحنننال منننن وانشنننل  وبسنننيط ، مركبننن  بكننن  احمليطننن  األحديننن  حبنننار

 لننن كننذل   هننو كمننا  وصننعودا ، نننزوال   هبننا إال أحنن  وال أجنند وال أمسنن  وال أر  ال حننىت شننهودا ، الوحنند  حبننر عنن  يف وأغننرق 
 غينننن ، العننن  عنننن وأزل وبينننن ، بيننن  وامجننن  فسنننل ، ملننن  ومنننن فملننن ، َسنننَل  منننن تأييننندب لننن  بننن  وأيننندين...وجودا   ينننزال
 ...(2)مفقود سواه وما الوجود واجب هللا، يعود، إليه األمر هللا، األمر، بدأ منه هللا، غ  .. وب  بي  وح 

 :(السهر وق  وتُقرأ هللا عطا  ابن مناجا ) أورادهم ومن *

 بُعنند يوجننب اآلاثر يف ديوتننردّ  منتنن .. أطمعتنن  أوصننايف أأيسننت  وكلمننا كرمنن ،  نطقنن أ لؤمي أخرس  كلما  إلي...
 منننىت لننن ؟ املظهنننر هنننو يكنننون حنننىت لننن ، لننني  منننا الظهنننور منننن لغننن   أيكون...إليننن  توصنننل  خبدمننن  عليننن  فنننامجع  املنننزار،
 القننرب أهنن  حبقننالق وحقق ...إلينن  توص  اليت هي اآلاثر تكون حىت بُعد  ومىت علي ؟ يدل دلي  إىل ُتتاج حىت غب 

 أسننرار مننن األغيننار أزلنن  الننذي وأننن  أوليالنن ، قلننوب يف األنننوار أشننرق  الننذي أننن  ..اجلننذب أهنن  مسال  يف يب واسل 
 بعزتنننه فقننناموا هيأتنننه مابننن  أولينننا ه ألنننب  منننن وي منننؤتلف ، يدينننه بننن  فقننناموا مؤانسنننته حننناو  اهأحبّننن أذا  منننن ي...أحبالننن 
 فرأيتننن  شننني  كننن   يف يل تعرفننن  وأنننن ...علي   َ بنننقْ أُ  حنننىت ِبنتننن  واجنننذب  إليننن ، أصننن  حنننىت برمحتننن  فاطلب ...مسنننتعزين

 ...(3)األنوار أفا  ِبهيطا  األغيار وحمو ...شي  ك   يف ناهرا  

 الشاذيل: احلسن أيب لسيدي الفت  حزب ومن *

 وأا (ثننااث  ) هللا حسننيب الكالنننا ، مننن شنني  خيالفهننا أو يوافقهننا أن إرادتنن   وجلّنن ابألسرار.. اإلحاط  ونسأل  ..
 .(4)..هللا سو  مما بري 

 منننند  ياحنننن  وأن والصننننويف، الظنننناهر معنييهننننا، يف (هللا سننننو  ممننننا بننننري  وأا) لقولننننه: ينتبننننه أن القننننارئ مننننن يُرجنننن  -
 الظاهر!! املعىن يف الربا   مشول

 سره: قد  الشاذيل احلسن أيب لسيدي اللطي  حزب ومن *

                            
 (.16 :) الشاذلي ، األوراد يف العلي  النفخ  (1)
 (.18 :) العلي ، النفه  (2)
 (.26، 25، 24 :) العلي ، النفه  (3)
 (.144 :) العلي ، النفه  (4)
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 يف سننر  سننرين مننن حجبنن  الننور ، جبمينن  لطفنن  الننذي اللطينن  وأننن  يُننر ، أن من ألط  اخلفي  لطف إلي...
 .(1)شي .. ك   سو  من به منواأَ  شي  بك  لطف  سر شهدوا فلما والعيان، املعرف  أه  إال يشهده فا األكوان

 ري :الش الرمحن عبد الشيخ ابهلل للعار  (الشريف  الدر ) من اخللوتي  األوراد ومن *

 مننا التننو ، مننن عننن املخبنن   التنننقا  اوأَبْنندِ  السننو ، عننن العاري  التنزيا  بدوام صلوا  أكم  عليه اللهم ص ...
 بواطنننننا صننن ِّ  القهرموتيننن ، عنايتننن  صنننول  وجبال...الشنننهود بصنننالرأه  فعنننم الظهنننور وبننندأ الوجنننود، يف ابنطوالنننه البننناطنُ  َبطَننننَ 
 أطنننوار عضنننال وابل منننن خننننرج حنننىت قرابتننن ، ِبعنننايل ففننناز جنننذابت ، يننندُ  تهصنننفّ  فا   صننن األكننندار، منننن وننننواهرا األغينننار، منننن

 .(2)...معي  غ  من حضرت  ونشهد غ ي ، دون من ونراقب  البشري ،

 الدرديري : الصلوا  من أورادهم ومن *

 السنناري  الوحنند  حبننر عنن  يف وأغرقنننا حممنند، سيدا عل  وابر  وسلم وص  والصفا ، األمسا  بتجلي علينا وأنعم...
 الننذا ، جتلنني لننذ  انننوأذق، اللهظننا  مجينن  يف بنننا ال بنن  وأبقنننا ،حممنند سننيدا عل  وابر  وسلم وص  املوجودا ، مجي  يف

 ملتصننننوف  متفرقنننن  (أوراد بشننننك ) صننننلوا  هنننني الدرديرينننن  الصننننلوا  للعلننننم: .(3)والسننننماوا  األر  دامنننن  مننننا علينننننا وأدمهننننا
 اخل ا .. دالل  مث  بذل  وهي إليها؟ وأضا  ناهاوتب الدردير أمحد مجعها سابق ،

 عننند ، مننن إسننعا  بلطننال  بشننرييت حجنناب رقق اللهم البكري: مصطف  الشيخ ابهلل للعار  السهر، ورد ومن *
 .(4)قدس ... عجالب من عليه انطو  ما ألشهد

 دقنننننالق رقنننننالق منننننن عليننننننا وأفنننننض اجلنننننربو ، أسنننننرار لقبنننننول وهيتننننننا وامللكنننننو ، امللننننن  عنننننوامل يف فناصنننننرِّ  !إلننننني ومننننننه: *
 .(5)الاهو 

 جنننننننذابت ، يننننننند اختطفننننننتهم النننننننذين عنايتنننننن  أبهننننننن  نسننننننأل ...فأطلقنا قينننننننودا فمننننننن األسنننننننار  حنننننننن !إلننننننني ومنننننننه: *
  .(6)...كماالت   بعجيب فتاهوا جتليات ، سنا  وأدهشتهم

 :(اخللوتي ) أورادهم ومن *

 عنننن  عننننن الننننوهم حجننننا  تكشنننن  جننننذابت  مننننن جذبنننن  اللهم...عنايتنننن  ِبفنننناتي  قلوبنننننا أقفننننال لنننننا افننننت  اللهننننم..."
 .(7)والتمك ... الرسوخ أه  مراتب هبا نلتم  نفهات  من ونفه  اليق ،

                            
 (.155 :) العلي ، النفه  (1)
 (.3 :) لرمحاني ،ا اجلامع  اخللوتي  الطريق  أوراد جمموع (2)
 التا (. )حر  اخللوتي ، أوراد جمموع (3)
 الرا (. )حر  اخللوتي ، أوراد جمموع (4)
 الصاد(. )حر  اخللوتي ، أوراد جمموع (5)
 النون(. )حر  اخللوتي ، أوراد جمموع (6)
 (.الس  )حزب اخللوتي ، أوراد جمموع (7)
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 ومنها: *

 األمساء مبظهر احلكيم كر  والذ ابآلايت هللا اي ندعوك
 ثناء العلي والري ابلشرب كذا   صحو   من ابلغيبات ابلسكر

 األشياء عامل من سريهموب   ومقامهم وأهلها ابلزاجرات
 موالئي اي األفعال وبوحدة   ووصفها العلي الذات وبوحدة

 األمساء جبمعه مث ابجلمع   خصنا الكثرية األمسا وبوحدة

 مساء بديع اي حقك عني عن   غيننا زل وفرقه رب ابلفرق
 أحشائي من الغري وامح ابحلق   وعينه اليقني معرفة وأنلنا

 هنائي يل دم هللا أهل وبوجد   لكم ممنك بكم الاليت ابلرؤية
 صفاء أهل واجعلنا السوى عن   الفؤاد أفنِ  وصفائهم بفنائهم

 الضعفاء عبيدك سلوك وأدم   جبمعنا الرسوخ أهل من واجعلنا
 شقائي إهلي اي احمق ابحملق   الورى كل  يف السراين هبوية

 عالء بكل وأفردان أغيار   الـ عن جردان والتجريد ابهلو
 وعثائي من السري صف ـجربوت   والـ وامللكوت والالهوت وتابهل

 ببهاء امس قد سر فيض من   الفىت اشقِ  أبهله مث ابجلذب
 (1)النزالء وغيبة اهلباء بعد   من اِلحساس إىل أرجعنا ابلصحو

 هبننننا يطلننننب نننننر ، كمنننا  أدعينننن ، وهنننني أمههننننا، أو الصنننوفي ، اصننننطاحا  ُتتننننوي بيتننننا ، وأربعننن  اثننننن  القصننننيد  تبلنننغ -
 والشننعر! ابللغنن  ضننعي  القصننيد  هننذه قننال الننذي والشنناعر الوحنند . مننن ويذوقننه اجملننذوب يستشعره وما اجلذب إىل الوصول
  يسعفه! مل فكشفه

 أورادهم: ومن *

 الفنا مع البقاء سر به ألدري   مقدساً  كشفاً   رابه أاي يل وهب
 الضنا من روحي الوصل بوصل وداوِ    ومنة فضالً  اجلمع جبمع يل وجد

                            
 المز (. )حر  اخللوتي ، أوراد جمموع (1)
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 أحلنا املنيع القدس حضرة ويف   موحداً  القومي النهج على يب وسر
 (1)قبلنا سار من األقوام نلحق هبا   جبذبة ودود اي علينا ومن

 الصننفا  مرجنن  هللا، االسننم الننذا ، ابسننم إلنني ي يل وجتنن : ...(اإلدريسنني  الصلوا ) الرشيدي  الطريق  أوراد ومن *
 قاعنننا   فينننذرها نسنننفا   نظنننري يف اخلَْلقيننن  اخليننناال  جبنننال وكربيلنننه عظمتنننه بصرصنننر ينسننن  جتلينننا   صنننرفا ، ا  توحيننند احلفيننن  واألمسنننا 

 مننن إلينن  ذاتينن  عينننا   كلهننا  ذايت تكننون حننىت كلهننا،  ذايت وعن ب  وبص يت، بصري عن األغيار عم  غشاو  فتزول صفصفا ،
 ال ويف شنني  كنن   ويف (إيي) يف أر  وال أشننهد وال جهننايت ينن مج مننن أعلننم ال إليننا   واحنندا   وجهننا   كلنني  وأكننون الوجننوه، مجينن 
 .(2)..إي  إال شي 

 عنننه املعننرب األمسننا  ملكننو  سننر ،(4)الرمحوتي  احلقالق عيون مجعي  ،(3)اإللي  العظم  مظهر عل  ص  اللهم ومنها: *
 السننذاج  والشننهود الغيننب يف اإللنني الكمننال دالننر  نقطنن  الوجود، اإلحاطي  الذا  ساذج ،(5)ومسا  أر  خلق قب  ابلعما 
 .(8)..ُهوَ  كله  ُهَو، يف هبَُو، عليه اللهم فص  ،(7)هو غيب ،(6)الصراف 

 أيضا : (الرشيدي ) اإلدريسي  الصلوا  ومن *

 احلنناجز ،(9)الفرقانينن  التجليننا  منناد  صننور  القرآنينن ، احلقننالق يجملِّنن الصننفايت، واملنظننر الننذايت، النور عل  تصلي أن...
 واجلنننننال اجلمنننننال فينننننو  للكننننن  الكننننن  حيننننن  ،(10)الكننننن  كننننن   جتلننننني سنننننر يف الكننننن ، كننننن   وجهننننن ، وسنننننبها  خلقننننن   بننننن

 إىل حيننن  ال حيننن  منننن وسنننلم علينننه اللهنننم فصننن  حيننن ، ال حيننن  يف حيننن  ال حيننن  إىل حيننن  ال حيننن  منننن والكمنننال،
  .(11)حي ... ال حي  أن  كما  حي  ال حي  يف حي  ال حي 

 كمننال  حلقننالق اجلننام  الكنننه، يف الكنننه عنن  ،(12)الكنننه جتليننا  وجننوه قبلنن  الكنننه،  الننذا علنن  صنن  اللهننم ومنهننا: *
 منننن ينبغننني كمنننا  وسنننلم، وصنننهبه آلنننه وعلننن  الكننننه، دون لكنههنننا غايننن  ال صنننا    للكننننه، الكننننه يف ابلكننننه القنننالم الكننننه، كننننه

                            
 احلسىن(. هللا أمسا  منظوم ) اخللوتي  أوراد جمموع (1)
 (.17 ،16 :) األقدسي ، النفها  (2)
 (.58 :) األقدسي ، النفها  (3)
 (.61 :) األقدسي ، النفها  (4)
 (.62 :) األقدسي ، النفها  (5)
 (.63 :) األقدسي ، النفها  (6)
 (.66 :) األقدسي ، النفها  (7)
 (.69 :) األقدسي ، النفها  (8)
 (.76 :) األقدسي ، النفها  (9)
 (.79 :) األقدسي ، النفها  (10)
 (.80 :) األقدسي ، النفها  (11)
 (.102 :) األقدسي ، النفها  (12)
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 ..(1)غ   ال عين  هو الذي األنوار بنور أسأل  إين اللهم للكنه، الكنه

 السادس : الصا  اومنه *

 اسننو  صننور  ،(2)التقيينندا  لسننالر اجلننام  املطلننق، الوجننود عنن  الننذا ، كنننه  كمنناال   الكتاب، أم عل  ص  اللهم
 مشننارب حننو  منهنن  سلسننبي  كننوثر  واجلزليننا ، للكليننا  الكنن  مننن الكنن  يف ابلكنن  النننانر احلننق، الهننو  معنناين اخللننق،

 حقننالق جممنن  الوجننود، ذا  روح....(4)فيننه إليننه منننه بننه بنظننره ذاتننه فننردو  جننن  يف نفسننه بصننور  امللتننذ ،(3)التجليننا  مجينن 
 .(6)..ك   وال بعض با الك  يف الك  وهو الك  ومرج  الك  مبدأ...(5)املشهود الاهو 

 العاشر : الصا  ومنها *

 اجلمنن  مجنن ...(8)األلوهينن  عننوامل رحننا قطننب الصننفا ، جتليننا  أزمنن  مالنن  ،(7)الذا  حضر  سلطان عل  ص  اللهم
 ...(9)فر  وال مج  ال حي  من الفر  وفر 

 بوضننوح احملمدينن  احلقيقنن  منن  الوجننود وحنند  فيهننا وتظهننر الرشننيدي ، الطريق  أوراد من هي هذه اإلدريسي  الصلوا  -
 الوجود. وحد  عقيد  يف األهم اجلز  هي احملمدي  واحلقيق  اتم،

 :(إيران يف منتشر ) األويسي  الطريق  ويف *

 :(10)عنقا صاد  حممد موالا الطريق  شيخ خماطبا   شتا، الدسوقي إبراهيم الدكتور يقول

 الفكننري، خطكننم تتبنن  ثننناي مننن وأيقننن  وتفهيصننها، كتننبكم  دراسنن  خننال مننن أدركنن  فنن ين أخننر ، احينن  ومننن...
 بكلماتنننه، اطنننق كلنننه  والوجنننود دواحننن هللا وأن خمتلننن ، بلسنننان زمنننان كننن   يف تنطنننق ولكنهنننا واحننند ، احلقيقننن  أبن تؤمننننون أنكنننم

 احلقيقنن ، يف شننيتا   لنني  احلننق، لننذا  مغنناير  ذا  أنننه أوال   يظننن كان  الذي الشي  وأن احلق، ذا  هي املوجودا  ذا  وأن
 .(11)طفي  ابن يقول كما  احلق ذا  إال شي  مث لي  ب 

 أخ ا ..

                            
 (.104 :) األقدسي ، النفها  (1)
 (.106 :) األقدسي ، النفها  (2)
 (.107 :) األقدسي ، النفها  (3)
 (.109 :) األقدسي ، النفها  (4)
 (.118 :) األقدسي ، النفها  (5)
 (.125 :) األقدسي ، النفها  (6)
 (.227 :) األقدسي ، النفها  (7)
 (.231 :) األقدسي ، النفها  (8)
 (.281 :) األقدسي ، النفها  (9)
 طهران. عن كث ا    تبعد ال وهي آابد( )صويف قري  يف م1974 عام بينهما لقا  يفكان هذا   (10)
 بن يقظان. حي :(. وابن طفي  فيلسو  أندلسي مشهور، وهو مؤل  كتاب68اإليراين املعاصر، ) : ( من الفكر الصويف11)
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 الوجننود وحنند  أن علنن  للداللنن  الكفاينن ، مننن روأكثنن وكفاي ، كفاي   اآلن، حىت املقدم  الوحدوي  النصو  هذه يف إن
 هنني ابلتقينن  املغلفنن  الوجننود ووحنند  ابلتقينن ، مغلفنن  الوجننود وحنند  هنني فالصننوفي  ،الصننوفي  عليهننا تقننوم الننيت القننوم عقينند  هنني

 الصوفي .

  داللنن :كتنناب  إنننه الصننوفي ، الطننر  كنن   لنند  مقدسننا   يكننون يكنناد بينن ، وال مسننجد منننه خيلو يكاد ال كتاب  وهنا 
 السمايل. اجلزويل سليمان بن الرمحن عبد بن حممد ملؤلفه ،اخل ا 

 كثنن   عننند معتننرب هننو بنن  يننوم، كنن   ومسننا    صننباحا   يقننرأ الصننوفي ، الطننر  كنن   لنند  معتننرب (اخلنن ا  داللنن ) كتنناب  إن
 فيه: جا  ومما الصوفي . إىل ينتمون ال ممن

 والعوالننق العالننق عنن  وارفنن  ِبكاملتننه، وأسننعدين برؤيتننه، ومتعنن  ه،علينن وامجعنن  وسننه، آبدابه والقيام التباعه وفق ...
 ...(1)اخلطاب بلذيذ معه مسعي  وشنِّ  واحلجاب، والوسال 

 اإلنسننان هننذا مثنن  السننابق ، الصننفها  متننا  بعنند العبننارا ، هننذه معاين توضي  إىل ُيتاج الذي أن إىل هنا أنبه -
 شأنه. ج  هللا إىل حاله يشكو أن عليه

 فيه: جا  اومم

 إال إلننه ال مننن ي هننو، إال هننو ال مننن ي هو، ي أحد، كفوا    له يكن ومل يولد ومل يلد مل الذي الصمد األحد الواحد...
 ...(2)هو

 :(الذا  صلوا ) أيضا   فيه جا  ومما

 ...(3)والصفا  األمسا  مجي  يف الساري وسره ،الذا  نور حممد سيدا عل  ص  اللهم

 الكفاي . من وأكثر وكفاي ، كفاي   قلنا، كما  ففيه، الوحدوي ، النصو  من درالق هبذا نكتفي -

 ملننأل  مجعنن  لننو والننيت الوجننود، وحنند  إىل املشنن   عبنناراهتم مننن ضننتي  جننز  إال هنني مننا كثرهتننا،  رغننم النصو ، وهذه
 الصفها . من ألوفا  

 هنننذا صنننفها  علننن  أوردتنننه منننا بعنننض نمننن وضنننوحا   أكثنننر هننني أمهلُتهنننا، النننيت الوحدويننن  ونصوصنننهم أقنننوالم منننن وكثننن 
 وألغازهم. وإشاراهتم ورموزهم عباراهتم أنواع من مكن ما أكثر للقارئ ألقدم هذه، وأورد  تل ، أمهل  لك  الكتاب 

 والزبد ابألمواج تعدد وإن   توحده يف عندي شك ال البحر
 ابلعدد العني ساري الرب فالواحد  صور من شاهدت ما يغزنك فال

                            
 (.15 :) اخل ا ، دالل  (1)
 (.223 :) اخل ا ، دالل  (2)
 (.233 :) اخل ا ، دالل  (3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 www.alsoufia.com                         مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية                                               

 

190 

 (اينالتلمس)

 النتيجة:
 يلي: ما نستنت  سبق ما ك   من

  واستشعارها. ذوقها إىل السال  توص  اليت والطريق  الوجود وحد  هي الصوفي  -
 أهلها. غ  عن بكتماهنا يتواصلون لذل  للشريع ، ابلنسب  وزندق  كفر  هي الوجود وحد  أن يعلمون -

 يكتموهنننا لكنننهم وجمهننولم، مشننهورهم وأمننيهم، عننارفهم يثهم،وحنند قنندمهم آخننرهم، إىل أولننم مننن هبننا يؤمنننون كلهم  -
 إخاصهم. من يتأكدوا حىت املبتدل  عن

 والطريننننق ،(الوجننننود وحنننند ) تعنننن  إهنننننا غنننن ، لنننني  واحنننندا   شننننيتا   تعنننن  فهنننني ،(احلقنننن  الصننننوفي ) بعبننننار  نسننننم  عننننندما -
 أهلها. غ  عن كتماهنا  مث إليها، املؤدي 

 يسننجلون هبننم، خاصنن  مصننطلها  اجلنينند سننيدهم لننم أوجنند -الشننريع  أهنن - الظنناهر أه  عل  التعمي  أج  من -
 مريديهم. إىل وينقلوهنا كتبهم  يف أوهامهم هبا

 عقيدهتم. هبا ليؤيدوا وسلم عليه هللا صل  الرسول لسان عل  أحادي  اخرتعوا ،واخلداع التزوير يف وزيد  -

 الباطنن  ابلتأوينن  اليؤينندو  وسننلم عليننه هللا صننل  الرسننول وأقوال القرآن آي  ابلباط  أولوا ،واخلداع التزوير يف وزيد  -
 عقيدهتم.
 علننن  تعتمننند عقيننندهتم أن الننننا  بننن  نشنننروا والسنننذج  البسنننطا علننن  التلبننني  أجننن  ومنننن واخلنننداع، التزويننر يف وزيد  -

 والسن ؟ ابلقرآن  دمؤي وأهنا ،والسن  القرآن تناقض ال وأهنا والسن ، القرآن
 هللا إىل السنننن  وأهنننننا النننننف ، وتربينننن  الزهنننند هنننني طننننريقتهم إن قننننالوا: لننننه، حنننندود ال الننننذي واخلننننداع التزويننننر يف يد وز  -

 إليه. والعروج

 مننا رسننوله وسننن  قرآنننه وُتنندي ،سننبهانه هللا علنن  اجلننرأ  مننن فيها أبمسا  أنفسهم مسوا وأوهامهم، شياطينهم وإبُيا  -
 مننننننهم، الواصنننننل  جعلننننوا أو أنفسنننننهم جعلنننننوا وحننننىت الكنننننون، يف يتصنننننرفون فسننننهمأن جعلنننننوا حنننننىت ذو ، وكنننن  حننننند كننننن   جتنننناوز

 هللا. هو الواص  أن :أي (هللا) األعظم ابالسم متهقق 

 وكننننذهبم وضننننالم جهلهننننم رغننننم ،األنقيننننا  األتقيننننا  الصنننناحلون األوليننننا  املقربننننون الصننننادقون الصننننديقون العننننارفون فهننننم
 والقبننور البشننر وَتلننيههم ،بصننل  اإلسننام إىل َتنن  ال طقوسننا   وممارسننتهم الشننيطان وتننوليهم ،اإلسننامي  الشننريع  عننن وبعنندهم

 أهننننم ُيسنننبون وهنننم (،الشنننريع  أهننن ) الظننناهر أهننن  أمنننام نظنننري   وينكروننننه عملينننا   التألينننه هنننذا يطبقنننون وهنننم والشنننجر، واحلجنننار 
 صنعا . ُيسنون

 هننو وأنننه عليننه، هننم فيمننا حننق علنن  أبهنننم يؤمنننون ( املبتنندل مننن النننادر إال) ومريننديهم مشنناخيهم كلهننم  إهنننم وللهقيقنن .
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 لعباده! هللا أرادها اليت اإللي ، احلكم  هو هذا أن يرون فهم ويتاقون يكذبون وعندما ،اإلحسان مقام :يسمونه ما

 واجلينينننون والطننناويون والبوذينننون النننندو  أمنننا املسنننلم ، متصنننوف  علننن  فقننن  مفروضننن  احلكمننن  هنننذه أن العجنننب ومنننن
 أن األدين، تلنننن  أهنننن  وبنننن  املتصننننوف  بنننن  والفننننر  صننننراح ، بكنننن  الوجننننود بوحنننند  يقولننننون ألهنننننم علننننيهم، مفروضنننن  فليسنننن 
 (.كب ا    علوا   وعا ج ) السر عل  يغار أنه حبج  مثلهم، وتعاىل سبهانه هللا وجيعلون يكذبون املتصوف 

 احتاد: وال حلول ال *

 ابحللننننول، يؤمنننننون قسننننم أقسننننام: ثاثنننن  إىل ينقسننننمون املتصننننوف  أن الكتننننب، بعننننض ويف العلمننننا ، مننننن كثنننن   بنننن  يننننرتدد
  لاُتادي . مثا   الفار  بن وعمر للهلولي ، مثا   احلاج وجيعلون الوجود. بوحد  يؤمنون وقسم ابالُتاد، يؤمنون وقسم

 النننذي الثنننوب يف اإلنسنننان ُيننن  كمنننا  فينننه، وحننن  اخللنننق، خلنننق يصنننفون عمنننا وتعننناىل سنننبهانه هللا أن احللنننول: ومعـــىن *
 .هللا تعاىل متماسَّ  اثن  بذل  فيكوان مزجه، عند الرتاب يف املا  ُي  كما  أو يلبسه،

 هننو هننذا أن منن  ابخلمننر، املننا  اُتنناد لذل : مثا   بعضهم وضرب به، واُتد اخللق خلق سبهانه أنه :االحتاد ومعىن *
 بننذل  فيكننوان الطعننام. ملنن  يشننكان حينن  الصننوديوم منن  كلننورال اُتنناد مننثا : منننه وأصنن  اُتادا ، ولي  حقيقته يف حلول

  ابالُتاد. أومتماسَّ  متهدين،

 هللا، هنننو واحننند إال الوجنننود يف لننني  أننننه تعنن  إهننننا السنننابق ، النصنننو  منننن جيننندا   عرفناهننا فقننند :الوجـــود وحـــدة أمــا *
 والشنننم  واألر  وهنننن، وهنننم ومهنننا هنننيو  وهنننو وأنننن  أا ذلننن  يف ِبنننا خمتلفننن ، أبشنننكال تتعننن  مننننه أجنننزا  هنننو ننننر  منننا وكننن 

 واحلشرا . واحليواا  الشياط  ذل  يف ِبا واجلن، واملالك  والنجوم والقمر

 علننن  هنننم آخنننرهم إىل أولنننم منننن املسنننلم  متصنننوف  فجميننن  الواقننن ، يف لنننه حقيقننن  ال وهنننم التقسنننيم هنننذا أن واحلقيقننن ،
 بنننن لعمنننر وآخنننر االثنينيننن ، ينفننني للهننناج قنننوال   إلينننه  نضننني ذلننن ، علننن  بنننراه  هنننو منننر منننا وكننن  ،(الوجنننود وحننند ) منننذهب
 واالُتاد. احللول تنفي لبعضهم وأقواال   أيضا ، االثنيني  به ينفي الفار 

 قال: الزاهد الغ  عبد بن سعيد بن الودود عبد عن يرو 

! فقلنن : أحنند. هللا منن  ولنني  اثننن ، بنن  الطريننق قننال: تعنناىل؟ هللا إىل الطريق كي   :(للهاج)أي:  له قل ُ ...  بنن ِّ
  قال: مث عبارتنا، ترشده مل إشارتنا عل  يق  مل َمن قال:

 (1)اثنني إثبات من حاشاك حاشاك   إهلني يف هذا أان أم أأنت
 الفار : بن عمر ويقول

 تثبت متُْحَ  إن عنك حقاً  ودعواه   السوى سوى منك الشْأنَ  هذا شانَ  وما
 ثنوية عن أنفك ال اللبس من   الغطا ُيكشف أن قبل (1)كنت  كذا

                            
 (.57 :) احلاج، أخبار (1)
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 (تحلَّ  يفَّ  أهنا) -ملثلي وحاشا-   أقل أو (هي أان) قويل عن حلتُ  مىت
 (3)املعية نفيُ  اجلمع معىن وإثباتُ     كشفها  مرآةُ  هلل (2)(بلى) وسر  

  برشفا : منها نكتفي كث  ،  هبما يؤمن من وجود ونفي واالُتاد احللول استنكار يف وأقوالم

 فلننم بلغنن ، مننا علنن  وأقنناويلهم، احللولينن  غلنن  ذكننر يف ابب :(كتابننه  يف لبنناب عنننواا  ) اللمنن  صنناحب ،الطوسنني يقول
 .(4)البا  غ  شي  عندي يص  ومل أحدا ، منهم أعر 

 املنويف: الفيض أبو حممود ويقول

 شنني  ُيتويننه وال شنني ، هبنن ُينني  ال الننذي املنننزه املقنند  العظننيم اإللنني الننذا  أن يعتقد تر  ي الصوفي  ِمن فَمنْ ...
 ابلتصنننننو  جننننناها   يكنننننون أن إال خملوقاتنننننه، منننننن بشننننني  ُيننننن  أو يتهننننند امتنننننداده، علننننن  الزمنننننان وال سنننننعته، علننننن  املكنننننان منننننن

 عنننن علنننم بغننن  خترصنننهم عنننن اجلننناهلون املتخرصنننون فْلَيُكننن َّ  وإذن واإلسنننام، التصنننو  علننن  منننتطفا   أو أومننندعيا   وابإلسنننام،
 .(5)الشتون من الكث  خلقه يف له الذي اخلالق أمر وليدعوا التصو ، وأه  احلق التصو 

 واإلسام. التصو  ب  فر  عندما أحسن لقد :ملحوظة *

 عجيب : ابن ويقول

 معننننىن فيننننه ُينننن  حننننىت السننننو  وجننننود يقتضنننني احللننننول إذ ابحللننننول، القننننول فننننانتف  وجننننوده، منننن  لألشننننيا  وجننننود فننننا...
 :احللول.. يُتصور فا حمض عدم السو  أن والفر  الربوبي ،

 راجع األمر توحيده وإىل سوى   له فما احللول حكم يف ونزهه
 احلننناد ، مننن  القننند  اقننرتان هنننو االُتننناد معننىن إذ ابالُتننناد، القنننول فننانتف ، العننندم حينننز يف كلهننا  األشنننيا  أن تقنننرر فقنند

 علنن  االُتنناد يطلقننون وقنند سننو ، وال السننو ، وجننود علنن  أيضننا   مبنن  هننو إذ حمننال، وهننو واحنندا ، شننيتا   يكوا حىت فيتهدان
  الفار : ابن كقول  الوحد 

 (6)جرم ختلله جرم وال احتاداً    متازجا حبيث روحي هبا وهامت
 البيطار: الدين هبا  حممد ويقول

 مننا علنن  وهللا ذلنن  مجينن  مننن بريتننون القننوم بنن  اُتنناد، وال حلننول وال مننزج با هللا إال فلي  الظاهر، ع  فاملظاهر...
                                                                                                                           

 حينا (... أو قدما   كن   )كذا تكون أن جيب الوزن ليستقيم (1)
 [.172]األعرا : بَنَل ...(( قَالُوا ِبَربُِّكمْ  أََلْس ُ  أَنُفِسِهمْ  َعَل  ))َوَأْشَهَدُهمْ  اآلي : إىل هبا يش  )بل ( كلم   (2)
 الكرب . التالي  األبيا ، (3)
 (.541 :) اللم ، (4)
 (.410 :) هللا، إىل الطريق معامل (5)
 (.46 ،45 :) المم، إيقا  (6)
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 .(1)وكي  لنقو 

 :امللحوظات

 يلي: ما (غ ها وكث ) النصو  هذه يف  ناح

 أو وخملوقننننا ، خالقننننا   موجننننودين، الوجننننود يف أن يقتضنننني ذلنننن  ألن ابالُتنننناد، أو ابحللننننول يننننؤمن مننننن وجننننود ينفننننون -1
 أو ابحللننول نيننؤم مننن فننيهم يوجنند فننا إذن لننه، وجننود ال السننو  أن يؤمنننون كلهننم  أهنننم وِبننا والسننو ، احلننق تعبنن هم، حسننب
 االُتاد.

  ابحللول. يقول ال فهو إذن اثن ، إثبا  عن اخلالق وينزه االثنيني  من يتربأ احلاج -2

 كلمنن   يننردد شننعره ويف ابالُتنناد، يقننول ال فهننو إذن احلننق، منن  املعينن  وجننود وينفنني ،(2)االثنينينن  الفننار  ابننن ينفنني -3
 ذل .  غ شي  وال الوجود، وحد  هبا يع  وهو (االُتاد)

 اخلالصة: *

  كلهننننم  بنننن  الفصنننن ، وال الوصنننن  وال املننننزج وال االُتنننناد وال ابحللننننول يننننؤمن مننننن فننننيهم يوجنننند ال واحنننند، مننننذهب الصننننوفي 
 وامه . وكانوا واُتادي ، حلولي  الصوفي  يف إن قالوا: الذين العلما  غل  وقد الوجود، بوحد  يؤمنون كلهم

 بتهليلها: القارئ يتسل  مجل 

 قي : ولذل  وص ، وال فص  ال احلقيق ، ويف: ...دهمأح يقول

 وجَيْمع ُيشتّ  دهر   كنه   بيننا القطيعة كان  قلىً  عن وال

                            
  .سابق صفه  يف مر  (1)
 سابق . صفه  يف اتليته من املنقول  األبيا  يف هذا مر (2)
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 الرابع الفصل
 احملمدية احلقيقة

 العدم من الدنيا خترج مل لواله   من ضرورة الدنيا إىل تدعو وكيف
 هبا. يؤمنون كلهم  الصوفي  أن وسنعر  ،احملمدي  احلقيق  :تع  ماذا سنعر  التالي  النصو  من

 احلاج: يقول

 حننق عننن إال بسنننته أمننر وال بصنن ته، عننن إال أخننرب ما...وسنناد السننراج وجنناوز وعنناد، بنندا الغيب نور من سراج   ط ،
 ،أنْنننَورُ  نننور   األنننوار يف ولنني  نهننرْ ، نننوره مننن وأنننوارهم بننرزْ ، نننوره مننن النبننو  أنننوار ..فخننرّب  وأبصننر فأحضننر، َحَضننرَ  سنن ته،
 كننان  ألنننه القلننم، سننبق وامسننه العنندم، سننبق ووجننوده المننم، سننبق  مهتننه...الكرم صنناحب نننور سننو  القنندم مننن وأقنندم وأنهننر

 منننن وأعطننن  وأخنننو  وأرأ  وأنصننن  وأعنننر  وأشنننر  أننننر  ،اآلفنننا  ودون اآلفنننا  ورا  اآلفنننا  يف كنننان  منننا األمنننم، قبننن 
 ومهتنننه أجمننند، وصنننفته أوجننند، وذاتنننه أوكننند، وأمنننره أوحننند، هونعتننن أمحننند، امسنننه النننذي الربيننن ، سنننيد وهنننو القضننني ، هنننذه صننناحب

 والكنننننوالن احلنننننواد  قبننننن  مشنننننهورا   كنننننان  ينننننزل، مل وأبصنننننره، وأقننننندره وأننننننوره وأشنننننهره وأكنننننربه وأنظنننننره أنهنننننره منننننا عجبنننننا   ي...أفنننننرد
 غنن  موصننول ابحلننق ...املنندلول وهننو النندلي  هننو...واأللوان واجلننواهر البعنند وبعنند القبنن  قبنن  مننذكورا   كننان  يننزل، ومل واألكننوان،
 هننو احلقيقنن ، وبننه احلننقهننو  دهننره، مننن سنناع  كلهننا  األزمننان حبننره.. مننن قطننر  كلهننا  العلننوم...املعقول عننن خننارج وال مفصننول،

 وإين هنننو، ألننننه خلقنننه، إىل أسنننلمه منننا احلق...ابملعرفننن  والظننناهر ابحلقيقننن ، والبننناطن النبنننو ، يف اآلخنننر وهنننو الوصنننل ، يف األول
 ...(1)هو وهو هو،

 :مللحوظاتا *

 يلي: ما الن  هذا يف نر 

 منننا) اجلمننن  يف هنننذا وننننر  وبصننن ته، ذاتنننه منننن ابلرسنننال  جنننا  وسنننلم علينننه هللا صنننل  الرسنننول وجيعننن  النننوحي، ينكنننر -1
 (.فخرب روأبص حىت:...بص ته عن إال أخرب

 احلسىن. صفاته مجي  وله هللا، هو وسلم عليه هللا صل  حممدا   جيع  -2

 عريب: بنا الدين حميي ويقول

 ..(2)واليد والبصر السم  ع  أبنه ،احلق عن به أخرب ِبا وسلم عليه هللا صل  حممد للك  اجلام  َتمها مث...

                            
 بعدها(. وما ،82 :) السراج(، )طاس  احلاج أخبار (1)
 (.110) : احلكم، فصو  (2)
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 ...للك  جام  وسلم عليه هللا صل  فمهمد مفيد، خمتصر هنا عريب ابن قول -

 املكي: طالب أبو ويقول

 هللا رسننول إىل اشننتاق  فلمننا وسننلم، عليننه هللا صننل  صننطف امل نننور مننن فيهننا ِبا اجلن  هللا خلق املعرف : أه  بعض قال
 علينننه هللا صنننل  الننننيب إىل شنننوقهم اجلنننن  إىل املشنننتاق  شنننو  وصنننار واألصننن ، املعننندن إىل شنننوقها كنننان  وسنننلم، علينننه هللا صنننل 
  .(1)ُخلق  نوره من ألهنا ،وسلم

  الربد : يف البوص ي ويقول

 العدم من الدنيا خترج مل هلوال    َمن ضرورةُ  الدنيا إىل تدعو وكيف

 واحتكم فيه مدحاً  شئت مبا واحكم   نبيهم يف النصارى ادعته ما دع

 والقلم اللوحِ  علمَ  علومك وِمن   وضرَّهَتا الدنيا جودك ِمن فإن
 واآلخر . الدنيا أوجد الذي هو وسلم عليه هللا صل  حممدا   أن :أي -

 غ ه: عن الكفاي  وفيه ،اخل ا  دالل  :الصي  ال الذ كتابه  يف اجلزويل سليمان بن حممد ويقول

 املتقنندم خلقنن  أعيننان عنن  موجننود، كنن   يف والسننبب الوجننود، عنن  إنسننانِ ...أنوار  حبرِ  حممد سيدا عل  ص  اللهم
 ...(2)ضيال  نور من

 ...(3)اجلال  قطب هو الذي حممد عل  ص  اللهم -

 .(4)والصفا  األمسا  مجي  يف الساري وسرِّه الذا  نور حممد سيدا عل  ص  اللهم -

 بشي : بن السام عبد ويقول

 فننننأعجز آدم علننننوم وتنزلنننن  احلقننننالق ارتقنننن  وفيننننه األنننننوار، وانفلقنننن  األسننننرار انشننننقَّ  منننننه َمننننن علنننن  صنننن  اللهننننم...
 علينننن ، لالنننندا اجلننننام ُ  سننننر  إنننننه اللهم...منننننو  بننننه وهننننو إال شنننني  وال متدفقنننن ، أنننننواره بفننننيض اجلننننربو  وحيننننا ُ ...اخلالق

 ...(5)يدي  ب  ل  القالم األعظم وحجاُب 

 الشاذيل: الفاسي حممد سيدي ويقول

َتَخننبُ  والغيهوبنن  مكنواتنن ، أصنندا  عليهننا املنطوينن  الياقوت  فهو  وبنندال   غيبنن ، مننن غيبننا   فكننان معلوماتُنن ، منهننا املننْ

                            
 (.31 ،30 :) القلوب، علم (1)
 (.100 :) اخل ا ، دالل  (2)
 (.214 :) اخل ا ، دالل  (3)
 (.233 :) اخل ا ، دالل  (4)
 (.16، 15 :) العلي ، ه النف (5)
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 كتابنن   حمكننم يف بننذل  أخربتنننا وقنند ل ،كننذ  يكننون ال فكينن  علينن ، بننه نستدل َمْظهرا   بذل  صار حىت ربوبيت ، سر من
َا يُنَباِيُعوَن َ  الَِّذينَ  ِإنَّ )) بقول :  ...(1)االنتباه وحص  الريب، بذل  عنا زال فقد ،[10الفت :] ((اّللََّ  يُنَباِيُعونَ  ِإمنَّ

 وهننو ،هللا ربوبينن  سننر بنندل وهننو وسننلم، عليننه هللا صننل  حممنند غيهوبنن  مننن منتخبنن  وعا، ج  هللا، فمعلوما  إذن، -
َنننننننا يُنَباِيُعونَننننننن َ  الَّنننننننِذينَ  ِإنَّ )) بقولنننننننه: هللا، هنننننننو حممنننننننندا   أن كتابنننننننه  حمكنننننننم يف تعننننننناىل هللا أخنننننننربا وقننننننند مظهنننننننره،  ((اّللََّ  يُنبَنننننننناِيُعونَ  ِإمنَّ

 .[10الفت :]

 اجليلي: الكر  عبد ويقول

 دورانه حوله من العال ِلرحى   الذي العز مركزُ  التعاظم أوجُ 
 إمكانه مثبَّت   املكني ـعرش   الـ على العليا احلضرة وفوق َمِلك  

 داننه طّفحته حباابً  إال   حققوا إن أبسره الوجود ليس
 أزمانه تزل ومل الدهور تفىن   وعنده كان  ومنه فيه الكل

 لسانه هناك ُيرْبُمه واألمرُ    كخردل    عاله مسا حتت فاخللق
 أكوانه أجل منه، إصبع يف   كخامت  لديه أمجعه والكون

 مكانه ذاك فوق من بل كالقطر   تياره يف وامللكوت وامللك
 بنانه قضاه ما يـُْنِفذُ  واللوح   السما فوق من األمالك وُتطيُعه

 واحننند وهنننو آخنننره، إىل أولنننه منننن الوجنننود أفنننا  علينننه تننندور النننذي القطنننب هنننو الكامننن  اإلنسنننان أن هللا حفظننن  اعلنننم
، ابعتبننننار بننننه فيسننننم  كنننننال ،  يف ويظهننننر مابنننن ، يف تنننننوع   لننننه مث اآلبنننندين، أبنننند إىل الوجننننود كننننان  منننننذ  بننننه يسننننمَّ  وال لبننننا  

 أن واعلم...النندين. مشنن  ولقبننه هللا، عبنند ووصننفه القاسننم، أبننو وكنيته حممد، له هو الذي األصلي فامسُه آخر، لبا    ابعتبار
 بكثافتننه.. السننفلي  احلقننالق ويقابنن  فتننه،بلطا العلوينن  احلقننالق فيقابنن  بنفسننه، الوجودينن  احلقننالق جلمي  مقاب  الكام  اإلنسان

 املْقَتَضنن  حبكننم وامللنن  األصننال  اسننتهقا  اإللينن  والصننفا  الذاتينن  األمسننا  يسننتهق الننذي هننو الكامنن  اإلنسننان أن اعلننم مث
 اإلنسننان إال الوجننود يف مسننتند لننا لنني  اإلشننارا ، بتلنن  لطيفته إىل واملشار العبارا ، بتل  حقيقته عن املعرب ف نه الذايت،

 االسننم ِبننرآ  إال نفسننه صننور  يننر  أن مكنننه فا وإال فيها، إال صورته الشخ  ير  ال اليت املرآ  مثال للهق فمثاله الكام ،
 ...(2)مرآته أيضا   الكام  واإلنسان مرآته، فهو (هللا)

 أورادهم: يف وسلم عليه هللا صل  عليه صلواهتم ومن -

 اجلياين: القادر لعبد اإهن وقي : الغزايل، اإلمام صا  *

                            
 (.33 :) العلي ، النفه  (1)
 بعدها(. وما ،2/73) الكام : اإلنسان (2)
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 التجلينننننا  وطنننننور اإلمانيننننن ، احلقنننننالق وجممننننن  اإلنسننننناني ، اخلالنننننق أشنننننر  عل ...أبننننندا   صنننننلوات  أفضننننن  اجعننننن  اللهنننننم
 األول، السنننننوابق أننننننوار ومشننننناهد األزل، أسنننننرار شننننناهد األسنننننىن، اجملننننند أزمننننن  ومال ...الرمحانيننننن  األسنننننرار ومهنننننب  اإلحسننننناني ،

 وعنن  الكننون ، جسنند روح والسننفلي، العلننوي الوجننود ع  وإنسان والكلي، اجلزلي اجلود سر مظهر...القدم لسان وترمجان
 ...(1)الدارين حيا 

 إن النندردير: ورد شننرح يف الصنناوي أمحنند سننيدي قننال الصننلوا : هننذه علنن  معلقننا   النبهنناين، يوسنن  العننار  يقننول -
 العيدرو ... القطب عن الغزايل اإلسام حج  نقلها الصا  هذه

 الصنناوي، أمحنند...المام ل مننام ،الدرديرينن  الصننلوا  علنن  الرمحانينن  والفيوضننا  الرابني  األسرار :كتاب  إىل لرجوعواب
 وأول ابلعينندرو ، يعننر  لننه سننابق أو للغننزايل معاصننر قطب عل  أق  ومل .(2)حبرفيتها إخل...نقلها الصا  هذه اجلمل : نقرأ

 قرون. بثاث  الغزايل بعد وجد وقد ذكره، املار بكر أيب بن هللا عبد هو العيدرو  عالل  من قطب

 شأننا؟! فما الغزايل، يقول كما  الوارد ، واأللفا  السم  عليه يعرضون الذي الكش  أمام حنن وطبعا  

 :(األسرار جوهر ) الرفاعي ألمحد صا  من *

 األولينن ، النندالر  البننا  مركننز نقطنن ...لوجود  شننامل  رمحنن  أبرزتننه الننذي ...األسننبق نننور  علنن  وابر  وسننلم صنن  اللهننم
 الننذي اجلنناري، اجلوهرينن  جننوهر ومننا  السنناري، القنند  سننر  فهننو...الوجود رتننق بننه فتق  الذي القطباني ، األل  أسرار وسر

 األعلنن ، القلننم الطيبننا ، الكلمننا  وإعننام األرواح، وروح القلوب، قلب ونبا ، وحيوان معدن من املوجودا ، به أحيي 
 ...(3)البهرين وبرزخ الكون ، جسد روح ي ،احمل والعرش

 البدوي: ألمحد صالة *

 األسننرار ومعنندن...الرمحاني  القبضنن  وملعنن  النورانينن ، األصنن  شننجر  حممنند ومننوالا سننيدا علنن  وابر  وسننلم صنن  اللهننم
 ...(4)وإليه منه همف لواله، ُت  النبيون اندرج  َمن...األصلي  القبض صاحب االصطفالي ، العلوم وخزالن الرابني ،

 كنننوين  لنننا: وقنننال وجهنننه، ننننور منننن سنننبهانه هللا قبضنننها النننيت القبضننن  تعننن : النننيت األصنننلي ، القبضننن  عبنننار : إىل لننتبنننه -
 (.يفرتون كما) حممدا  

 له: اثنية وصالة *

 .(5)األغيار وتري  األسرار، وسر األنوار، نور عل  ص  اللهم

                            
 (.83 :) السادا ، سيد عل  الصلوا  أفض  (1)
 (.25 :) الرابني ، األسرار (2)
 (.249 :) اجلواهر، وقاد  (،84 :) الصلوا ، أفض  (3)
 (.85 :) الصلوا ، أفض  (4)
 (.86 :) الصلوا ، أفض  (5)
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 الدسوقي: إبراهيم صا  *

 اجلننننال، منننندار ومركننننز األنننننوار، ومظهننننر األسننننرار، مسننننا  مشنننن  األحدينننن ، اللطيفنننن  احملمدينننن ، الننننذا   علنننن صنننن  اللهننننم
 .(1)اجلمال فل  وقطب

 عريب: بن الدين حمليي صا  *

 الننننننوع إىل املضننننناف  التننننننزال  وآخنننننر النننننرابين، العمنننننا  منننننن املفاضننننن  التعيننننننا  أول عل ...صنننننلوات  صنننننل  أفنننننض اللهنننننم
 عنننوامل حُمْصننني (،كنننان  علينننه منننا علننن  اآلن وهنننو) مدينننن  إىل ،(اثن شننني  معنننه يكنننن ومل هللا كنننان) كننن م منننن املهننناجر اإلنسننناين،
َناهُ  َشننْي    وَُكنن َّ )) وجوده: يف اخلم  اإللي  احلضرا   يكننون ملننا اجلامعنن  البسننمل  نقطنن ...[12ينن :] ((ُمبِنن    ِإَمننام   يف  أْحَصننينْ

 كلمنن ...وعاري  جمننرد  شنني  كنن   وعننن سنناري ، شنني  كنن   يف الننيت الوينن  سننر األكننوان، بنندوالر اجلوالنن  األمننر ونقطنن  كننان،  وملننا
 الكلمننا  ِبننواد السنناري الرمحنناين والنننف  والربوبينن ، العبودينن  بنن  اجلننام  األمت املظهننر املطلسننم، الكنننز وفاُتنن  األعظننم، االسننم

 األكننوان بننه تكوتنن  الننذي الصننفايت د املقنن والفيض واستعداداهتا، األعيان به تعين  الذي الذايت األقد  الفيض التاما ،
 إحاطنن  ومركز...والواحدينن  األحدينن  قوسنني بنن  الوحنند  خ ...والصننفا  األمسننا  مسننا  يف الذا   مش مط  واستمداداهتا،

 علنن  تصننلي أن...بنن  أسننأل  الظهننور، شنند  إال خفنناؤه وال النننور، إال حجابننه لنني  مننن ي رب ي اللهم...والظنناهر البنناطن
 معدومنن  أصننلها يف هنني كمننا  األشننيا  وأر  يننزل، مل مننا وبقننا  يكننن مل مننا فنننا  ألشهد...بص يت هبا تكم   صا حممد سيدا

 ...(2)موجود  كوهنا  عن فضا   الوجود راله  تشم مل وكوهنا مفقود ،

 الرازي: الدين لفخر صالة *

 لنن  عبنند أكمنن  إىل...زاكيننا ال وُتياتنن  التامننا ، صننلوات  مننن السنناع  هننذه ويف الوقنن  هننذا يف وجننرد حينند اللهننم
 مسننننتو  واخرتتننننه بصننننورت ، وأنهرتننننه...وحما   قبلنننن  خلقنننن  وحلننننوال  نننننا ، لنننن  هجعلتنننن الننننذي آدم، بنننن  مننننن العننننامل، هننننذا يف

 .(3)مكوات  وب  بين  وواسط  ومساوات ، أرض  يف ونواهي ، أوامر  لتنفيذ ومنزال   لتجلي ،

 الشاذيل: احلسن أليب الذايت النور صالة *

 .(4)والصفا  األمسا  سالر يف الساري والسر الذايت النور حممد سيدا عل  وابر  وسلم ص  للهما

 الشاذيل: املواهب أيب حممد الشيخ صالة *

 الننيت اليتيمنن  اجلننوهر  وأننن  الوجننود.. مننن املقصننود أننن  هللا رسننول ي سننيدا ي...النبوينن  احلضننر  هننذه عل  ص  اللهم
 ي ابطننننننننن ي آخننننننننر ي أول ي...والسننننننننماوا  األرضنننننننن  إشننننننننراقه مننننننننأل الننننننننذي النننننننننور وأننننننننن  ،املكننننننننوا  أصنننننننننا  علنننننننن  دار 

                            
 (.88 :) الصلوا ، أفض  (1)
 بعدها(. وما ،89 :) الصلوا ، أفض  (2)
 (.97 :) الصلوا ، أفض  (3)
 (.113 :) الصلوا ، أفض  (4)
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 األنبيننا  ،هللا رسننول ي علينن  والسننام الصننا  هللا، عند ب  تشفع  األما  هللا، رسول ي علي  والسام الصا ...ناهر
 ...(1)هللا عل  حبيات  وأقسمنا ناب جب واستجرا حبي  نزلنا قد...هللا من به خصص  الذي مدد  من ممدودون والرس 

 البكري: احلسن أيب بن حممد صالة *

 األزل ترمجننان القيومينن ، األسننرار ولننوح امللكوتينن ، املشنناهد روح...األهبنن  وسننر  األسننىن، نننور  علنن  وسننلم صنن  اللهننم
 يف النننذايت التكميننن  بتفعيننن  والظننناهر البننناطن حممننند...الفرداني  احلقيقننن  صنننور  أحننند، بنننه ُيننني  ال النننذي الغينننب لسنننان واألبننند،
 غينننب علننن  وحفيظنننه املطلسنننم، األلوهيننن  سنننر علننن  هللا أمننن  وإسنننعادا ، إرشنننادا   الوجنننودي االنفعنننال نقطننن  بدايننن ...قربه مراتنننب

 العرشنني  النفننو  تعننر  وال البنناهر ، حجتننه بننه عليهننا تقننوم مننا مقنندار إال منننه الكاملنن  العقننول تنندر  ال َمننن املكننتم، الاهوتينن 
 أبصننار مرمنن  الطبننال ، عننامل فننو  ممننا بنندوا وقنند القدسنني  مهننم منته  الزاهر ، أنواره لوام  من به لا يتعر  ما إال تهحقيق من

 وهنننو...املطلق الننننور وهننني سنننره، منننرآ  منننن إال لقلنننب هللا أشنننع  جتلننن  ال منننن اجلنننام ، السنننر ملشننناهد  طمهننن  وقننند املوحننندين
 نسنننخيت خاصننن  القننندم، شنننجر  جننن  أبننندي، أصننن  كننن   بنننه ُمننند ِبنننا منالنننه يف عنننرعاملرت  اجلنننداثين الفرع...احملقنننق الشنننفعي النننوتر

 التجليننننا  مجننننال علنننن  وسننننلم صنننن  اللهم...انفصننننال وال اتصننننال وال اُتنننناد وال حلننننول بننننا ابهلل هللا وعابنننند...والعدم الوجننننود
 األفخننر، اجملنند مشننار  يف  بنننور  الظنناهر األكننرب، العننز غيننااب  يف بنن  البنناطن االصننطفالي ، التنندليا  وجال االختصاصي ،

 خملوقاتنننننن ، مجينننننن  يف وحكمنننننن  ورمحتنننننن  عظمتنننننن  جتلنننننني مسننننننتو ...األحدي  اململكنننننن  وسننننننلطان الصننننننمدي ، احلضننننننر  عزينننننز
 دالنننننر  علننننن  وسنننننلم صننننن  اللهم...العننننندد ِوتْنننننر أحنننننديت  حبكنننننم وجعلتنننننه...اجلم  حبنننننار احملمديننننن  خصوصنننننيته بكلمننننن  وخلقننننن 
 خليفت ...أمواجنننه الصنننمداين التعننن  بنننريح تاطمننن  النننذي أننننوار  حبنننر... األمس الفلننن  حمننني  ومركنننز العظمننن ، اإلحاطننن 

 ...(2)خليقت  كاف   عل 

 البكرية: ابلصلوات املعروفة الصالة *

 شنني ، كنن   قبنن  لنن  مننن  خمتننار  املطلسننم، نننور  مننن املكنننون إرادتنن  وسننر األعظننم، هدايت  بن ِّ  أسأل  إين اللهم
 أجننرام نننوره مننن كوننن   إرادتنن  حبكننم الننذي خلقنن  وأشننر  سننوا ، بننه ُينن  مل الننذي نننز ك  اللِقننْي، مسننال  ب  اجملرد ونور 

 بننه وزجي ...عليننه والسننام ابلصننا  وأمرتنننا وتكرمننا ، تعظيمننا   عرشنن  حننول الصننافون بننه فطافنن  األمننا ، وهياكنن  األفا 
 حبيطتننننن  احملنننننو  رشننننن ع قنننننوالم بنننننه وشنننننيد ، خملوقاتننننن  سنننننالر علننننن  الكنننننرم ِبهنننننض خليفتننننن ، العظمننننن  ألوهيتننننن  ننننننور يف

 ....(3)األسرار أبمواج املتاطم فيض  حبر ...الكرب 

 الزاهرة: ابلصلوات املسماة الصالة *

  مننننرتجم الاهوتينننن ، يف واملننننراد الوينننن ، حينننن  مننننن واحلبيننننب األقنننند ، والنننننور األنفنننن ، اجلمننننال علنننن  وسننننلم صنننن  اللهننننم
  يف السنناري  واحلكمنن  األوىل، واملخصننو  األعلنن ، اجللنن  املثنن ، كأنننه  حىت األثر حقيق  عن ابحلقيق  واملتعايل األزل، كتاب

                            
 بعدها(. وما ،118 :) الصلوا ، أفض  (1)
 بعدها(. وما ،127 :) الصلوا ، أفض  (2)
 (.132، 131 :) الصلوا ، أفض  (3)
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 كلمننننن   بتهمننننن  القنننننالم العنننننرش األبننننند، ولسنننننان العننننندد، وتنننننر وأمحننننند  حممننننند ...امللكوتي  األسنننننرار صنننننور روح...موجنننننود كننننن 
 مننندار عليهنننا النننيت النقطننن  معنننار ، كننن   حملنننق األغينننار نلنننم نلننن  علننن  قهنننر  بسنننلطان املتجلننني عنننار ، فنننا النننذايت االسنننتوا 
 بكنن  القننالم املثنن ، اسننو  يف الاهننو  أنننوار ومظهر...األنننوار ونور األسرار، لوح...االعتبارا ، جبمي  املوجودا  حرو 
 الكالنننا  لننذرا  املمنند بقوتنن ، قواهننا األشننيا  علنن  احلاف ...الفردانينن  احلقننالق ِبابنن  املتجلنني ...وُتكيمننا   سننريا   حقيقنن 

 سننجد  الننيت املعاهنند قيننوم الصننمداين، التعنن  حمنن  الرمحنناين، االختصننا  كعبنن   بقنندرت ، لوجننودا إىل العنندم من برز  به ِبا
 االنفعنننال، دوالنننر يف املفروضننن  النقطننن  كمنننال  منتهننن  ...موصنننول بننننور  ننننور  إمننننا أقننننوم، وال الوحننند  أقننننوم العقنننول، جبننناه لنننا

 مننن شننت  ِبننا أننن  أننن  حينن  مننن سننوا  مننا علنن  ،والقنندر القضننا  لتنوعننا  القابنن  الوجننود اسننم يشمله أن يص  ما ومبدأ
 .(1)الصمدي األحدي الكنز سرالر وسر...العلي  فيوضات 

 إال واخلنزيننر الكلننب ومننا) معننىن: نفنن  ُتمنن  والننيت االعتبننارا ، جبمينن  املوجننودا  حننرو  منندار عبننار : إىل لننتبننه -
 وغ ها.. .(.الورد م  النجو فيه اجتم )و (إلنا

  السقا : هللا عبد لسيدي السقافي  الصا  *
 احلضنننر  يف النازلننن  الرابنينن ، الرقنننالق مهننب  القرآنيننن ، احلنننرو  يف املنطوينن  اإلليننن ، األسننرار سنننلم علننن  وسننلم صننن  اللهننم

 والصننننفا  ابألمسننننا املتكملنننن   اإللينننن  املراتننننب يف السنننناري  ،النورانينننن  ابألكسنننني  املكسننننو  ،القدسنننني  اللطيفنننن  صنننناحب...العلي 
 املعنوينننن ، العدمينننن  األكننننوان لظلمننننا  النافينننن  احلقينننن ، احلقننننالق يف املتوجهنننن  ،امللكوتينننن  األرواح علنننن  أنوارهننننا املفيضنننن و  ،األزلينننن 
 مسنننا  منننن املنزلننن  ،املقدسننن  الصنننور  صننناحب...الذاتي  ابلوحننند  املسنننم  عنننن الكاشننن  حممننند سنننيدا علننن  وسنننلم صننن  اللهنننم
 اسننننتوا  إىل ،القنننند  نهورهننننا مطلنننن  مننننن هبننننا القننننالم الوجننننود ألبننننواب ياإللنننن ِبفتاحهننننا الفاُتنننن  ،الباطننننن  الوينننن  غيهننننب قنننند 

 وحقيقنننن  الننننذاتيا ، املعنننناين قننننوام الكلمننننا ، وروح الصننننلوا  حقيقنننن  علنننن  وسننننلم صنننن  اللهننننم التامننننا ، للكلمننننا  إنهارهننننا
 لوجنننننننودا غننننننناي  هنننننننناي  إىل عننننننندمها بعننننننند األرواح موصننننننن ...التفصيليا  الفرقانيننننننن  احلقنننننننالق وصنننننننور القدسنننننننيا ، احلننننننرو 

 ...(2)والنور

 :(الصوفية كل  هبا يتعبد) صالة *

 وسننر الوجننود، بصننر الوجودينن ، احلقننالق ينبوع...اإلسرا  ليل  اإللي  اخللو  سر الكرب ، احلقالق طام  عل  ص  اللهم
 كليننننن   الروحيننننن ، األنفنننننا  نف ...الكلننننني اإلمجنننننال تفصننننني  الغيبيننننن ، املشننننناهد وهويننننن  العينيننننن ، احلقيقننننن  حنننننق الشنننننهود، بصننننن  

 األزليننننننا  احلقننننننالق حبننننننري جننننننام  ي املوجننننننودا ، فاُتنننننن  ي...املكنننننننون كتابنننننن   الذاتينننننن ، العننننننروش عننننننرش الصننننننوري ، األجسننننننام
 املشنننيت  حبكنننم فاقتسنننمتها رشاشنننا ، مننننه طنننار  النننذي احُلسنننن حينننا  عننن  ي التجلينننا ، مجيننن  مركنننز نقطننن  ي...واألبننندي 

 ...(3)املبدعا  مجي  اإللي 

                            
 بعدها(. وما ،134 :) الصلوا ، أفض  (1)
 بعدها(. وما ،155 :) الصلوا ، أفض  (2)
 (.167، 166 :) الصلوا ، أفض  (3)
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 :(الصوفية كل  اهب يتعبد) صالة *

 ولوال...حقيقتننه نننور مننن العننامل نهننور فتهنن  الننذي...الام  سننر  ومظهر الام ، نور  حممد موالا عل  ص  اللهم
 ...(1)الرميم العدم من ع    لصور    نهر  ما هو

 :(الصوفية لكل) صالة *

 اجلمننال، صننور  الناسننوتي ، املقينند  للطيفنن ا الرقالق ومنب  الاهوتي ، املطلق  الوجودي  احلقالق حبر ع  عل  ص  اللهم
 حجننناب برقننن  مزيننن  الصنننفا ، حماسنننن وجنننه النننذا ، اسنننتوا  عنننرش األحديننن ، إطنننا  وسنننر األلوهيننن ، جملننن  اجلنننال، ومطلننن 

 مجننن  مسنننطور كتننناب  األقننند ، اإللننني الكمنننال جتلينننا  وجنننه عنننن األنفننن ، ذاتنننه كننننه  حقنننالق مشننن  بطلعننن  اللنننب  نلمنننا 
 ...(2)ابخللق صورها كثر   املسم  اإللي  الشتون جتليا  منشور  ر  يف احلق، الذا  أحدي 

 :(الصوفية لكل) صالة *

 مننوج جبال...األلوهينن  عننوامل رحنن  قطننب الصننفا ، جتليننا  أزمنن  مالنن  الننذا ، حضننرا  سننلطان علنن  صنن  اللهننم
 العلنننوم مسنننجور حبنننر  ،األمساليننن الكمننناال  مرفنننوع سنننق  النننذاتيا ، الكنهينننا  املعنننار  كننننوز  طلسنننم النننذا ، أحديننن  حبنننار

 اإللينن  القنندر  قلننم أنفاسننه، حقننالق فيننو  مننن الظنناهر  الكننون صننور أمننواج لبهننار املمنند األعظننم األلوهينن  حننو  اللنندنيا ،
 وسننننر إلينننن  صننننور  كنننن   ومجننننال وتقلباتننننه، العننننامل مبنننندعا  حماسننننن مننننن يكننننون ومننننا كننننان  مننننا نفسننننه لننننوح يف الكاتننننب العظموينننن ،

 ...(3)فر  وال مج  ال حي  من الفر  وفر  اجلم  مج ...وشهاد  غيبا   حقيقتها

 اجليالين: القادر عبد لسيدان الكربى الصالة *

 ،والتهينننا  املننننن وأجنننزل الصنننا  أفضننن  ،رجننن أو  وأو  وأربننن  وز  وأصنننل  وأمت وأجنننن  وأفلننن  وسنننلم صننن  اللهنننم...
 األسننرار مشنن  وطلعنن  الوحدانينن ، ارأنننو  صننب  فلننق هننو الننذي وسننلم عليننه هللا صننل  حممنند سننيدا ورسننول  ونبي  عبد  عل 

 نننننننيب كنننننن   سننننننر...وسناه رسننننننول كنننننن   نننننننور الرمحانينننننن ، احلضننننننرا  عننننننرش وحضننننننر  الصننننننمداني ، احلقننننننالق قمننننننر وهبجنننننن  الرابنينننننن ،
 ولسننننننان ،أسنننننرار  ومعنننننندن ،أننننننوار  حبننننننر الننننندوام، ودال امللننننن ، ومننننننيم الرمحننننن ، حننننننا ُ  اخلنننننامت، الفننننننات  الكامننننن  السنننننيد...وهداه

 يف األطلنن  الفلنن  طلسننم، احلقيقنن  وكنننز، اململكنن  وأمنن  ،احلضننر  وإمننام، خلقنن  أعيننان وعنن  ،مملكتنن  وعننرو  ،حجتنن 
{ عرفننوين فننيب إلننيهم فتعرفنن  خلقننا   فخلقنن } نهننور يف املقنند  امللنن  طنناُو { أعر  أن فأحبب  خمفيا   كنزا    كن } بطون

 تنننزه مننن واجلمننال، اجلننال ا بصننف املتصنن  الكمننال، لكنن  اجلننام  صننفات  حضننر  علنن  ذاتنن  صننا  وسننلم صنن  اللهننم...
 اجلزلننني اجلنننود سنننر مظهر...السنننالل  منتهننن  غايننن  اإلليننن ، األسنننرار وحيطننن  الرابنيننن ، املعنننار  ينبنننوع املثنننال، يف املخلنننوق  عنننن

 بننننوره إليننن  نتوسننن  إا اللهم...الننندارَين حينننا  وعننن  الكنننون ، جسننند روح والسنننفلي، العلنننوي الوجنننود عننن  وإنسنننان والكلننني،
 يف عنننا تغيبنننا حننىت أنننوار  بلوامنن  فينننا سننرالره وتسننري...شي  لكنن  الواسنن  قلبننه حيا  بنور قلوبنا ُتيي أن الوجود يف الساري

                            
 (.168، 167 :) الصلوا ، أفض  (1)
 (.168 :) الصلوا ، أفض  (2)
 (.170، 169 :) الصلوا ، أفض  (3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 www.alsoufia.com                         مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية                                               

 

202 

 علنن  وسننلم صنن  اللهم...األبدينن  احليننا  عنني  بروحننه فنعنني  السننرمدي ، بقيوميتنن  فينننا القيننوم احلنني هننو فيكننون حقيقتننه حق
 تتقيننند، ال النننيت املعيننن  بسنننر املطلنننق الننننور قدسننن ، وكمنننال ُملكننن  وجنننال عطفننن  وحننننان لطفننن  مجنننال حممننند ونبيننننا سنننيدا
 خلقتننه الننذي...محاني ر ال احلضننرا  حضننر  وجملنن  الرابني ، األسرار مش  شهادت ، يف حقا   الظاهر غيب ، يف معىن   الباطن

 الكمنننال هبجننن  علننن  وسنننلم صننن  اللهم...واملرسنننل  األنبينننا  ننننوره منننن وخلقننن  وصنننفات ، أبمسالننن  وحققتنننه ذاتننن ، ننننور منننن
 هللا سننننننننر...قدرت  صننننننننن  وملينننننننن  مملكتنننننننن ، عننننننننز وجننننننننال سننننننننلطنت ، جننننننننال عننننننننز موجننننننننود، كنننننننن   وحيننننننننا ...اجلال واتج

 ...(1)اجلالي  والربد  الرمحاني ، احلضر ...بصفات  واملتخلق ملكوت ، يف والغالب ملك ، يف والظاهر...األعظم

 مننن النبهنناين يوسنن  ونقلهننا النابلسنني، الغنن  عبنند الشننيخ شننرحها اجلننياين القننادر عبد للشيخ الكرب  الصا  هذه -
 اليق ! علم يعلمون عارفون مكاشفون أقطاب وكلهم الشرح، ذل 

 أيضًا: الرفاعي ألمحد األنس صالة ومن *

 رحنناب يف املتصنندر...الكلي  األشننيا  أصنن  يننزل مل مننن برهان اب  حبكم  األزل، إنسان أن  أل  عل  ص  ...اللهم
 والكننن  مننننه فالكننن  اإلجيننناد، يف السنننبب أصننن ...العز حومننن  يف بسنننطها املنفرشننن  ،واأللطنننا  القبنننول دالنننر  مركنننز يف األسنننرار

 ...(2)وعليه عنه والذاهب فالوارد األسرار، خزان  إليه،

 الكوخلي: هللا عبد احلاج الشيخ ابن إبراهيم احلاج الزمان وغو  اإلسام لشيخ شعر ومن -

  :الباء فحر 
 مرغب يل ما الغري جائزات ويف   مأرب البدر املصطفى غري يل فما

 مشرب فيه لنا ما سواه فبحر   وظاهراً  بطناً  الكل منه الكل هو
 يشرب والكل الرسل مجيع علوم   تفجرت منه الكوانن، نوره فمن

 (3)واملقرب املصطفى احلبيب وأنت   واملىن والسؤلُ  احملمود الكامل هو

 وهي: أحد، إنشا  غ  من الغيب من برز  ف هنا (،األمحدي  احلقيق  يف الغيبي  لصا ا) التجاني  األوراد ومن *

 بنن  القننالم عبنند  علنن  األبدينن ، ذاتنن  حضننر  يف البهينن ، كماالتنن   أبنننواع العلينن ، ذاتنن  عنن  علنن  وسننلم صنن  اللهم
 الداعي...النفسنني  بصننفات  املثنناين السننب  التننايل الوينن ، هننا  عنن  حمننراب يف املصننلي الزكينن ، الصننلوا  أبمت إلينن ، لنن  مننن 
 موهبنن  أجننزا  كلينن   يف السنناري املنندد سننر ، بقيومنن  أوجدتننه مننن كافنن   علنن  املفيض...العلمينن  شننتون  لكافنن  إبذننن  لنن  بنن 

 ...(4)وحبر  وبر  عوامل  يف ألوهيت  بكمال وأنس ، قدس  حمراب يف عليه املتجلي فضل ،

                            
 بعدها(. وما ،174 :) الصلوا ، أفض  (1)
 (.264، 263 :) اجلواهر، قاد  (2)
 (.51 :) الس ، ينالدواو  (3)
 (.25 :) الرابني ، الرمح  ميزاب (4)
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 الشنقيطي: أنبوج  بن عبيد  ويقول

 وال األربننن ، بطوهنننا مراتننب منننن احملمدينن  احلقيقنن  أسنننرار بعننض معرفنن  علننن  العثننور الطريقنن  هنننذه مقصنند حقيقنن  منعنن...
 البشننري  وصننورهتا منهننا، شنناذ  تشننذ فلننم الرابنينن ، املعننار  مجينن  عنن  هنني احملمدينن  فاحلقيقنن  تقنندم، كمننا  خامسننتها يف مطمنن 

 املعننار  توجنند ال كننذل ...وأقوالا البشننري  الصننور  تلنن  أفعننال مننن إال هللا أحكننام تؤخننذ ال فكمننا احلقيقنن ، تلنن  ابب هنني
 ..(1)وأحوالا احلقيق  تل  من إال

 الكنننه، جتليننا  وجننوه قبلنن  الكنننه، الننذا  علنن  صنن  اللهننم :(اخلامسنن  الصننا ) اإلدريسنني  األمحدينن  الصننلوا  ومننن *
 ...(2)الكنه كنه  كمال  حلقالق اجلام  الكنه، يف الكنه ع 

 :(السادس  الصا ) ومنها *

 اسنننو  صنننور  التقييننندا ، لسنننالر اجلنننام  املطلنننق الوجنننود عننن  النننذا ، كننننه  كمننناال   الكتننناب، أم علننن  صننن  اللهنننم
 مجينن  مشننارب حننو  منهنن  سننبي  كننوثر  واجلزليننا ، للكليننا  الك  من الك  يف ابلك  النانر احلق، الهو  معاين اخللق،

 الكننربي  ردا  وطننراز املطمطننم، اجلمنن  قننامو  حبننر فيننه، إليننه منننه بننه بنظره ذاته فردو  جن  يف فسهن بصور  امللتذ التجليا ،
 ...(3)دون با الدون ودون الورا ، ورا  املطلسم،

 وحممد ،[20الربوج:] ((حمُِي    َورَاِلِهمْ  ِمنْ  َواّللَُّ )) تعاىل: قوله إىل إشار  (،الورا  ورا ) قوله: -

 !(!ي حم هللا ورا  هومن) أي الورا ، ورا 

 اإلدريسي : األمحدي  الصلوا  عل  شرحه يف البيطار، الدين هبا  حممد يقوله ومما

 سننيدي تلميننذ النندين، أفضنن  العننار  قول أحسنها من كث  ،  أقاوي  احملمدي  احلقيق  يف عليهم هللا رضوان وللقوم...
 األمساليننننن  املمكننننننا  حلقنننننالق املمننننند  ،النننننذايت الوجنننننود وجنننننوب سنننننر هننننني احملمديننننن  احلقيقننننن  عنهمنننننا: هللا رضننننني اخلنننننوا  علننننني

 .(4)اإلنساني  حقالقها وتفصي  الكوني  املظاهر لتفصي  القاب  ابلتدري  الظهور، عامل إىل البطون عامل من والصفاتي 

 العلننننم منننن  وغ ها،...واخلتمينننن  وامل غنينننن ، الرشننننيدي ، الطريقنننن  أوراد مننننن هنننني اإلدريسنننني  األمحدينننن  الصننننلوا  للعلننننم: *
 ومنننن أكثرهنننا، أو الطنننر ، مجيننن  يف املوجنننود  األوراد مجيننن  يسنننتعملون -كلهنننم  يكنننن مل إن -الطنننر  أصنننهاب أكثنننر أن أيضنننا  
 اخل ا . دالل  :وكتاب الدرديري ، األوراد :ذل  عل  األدل 

 الروا : الصيادي مهدي حممد الغو  اجلام  احملمدي الوار  يقوله ومما

 صننل  النننيب وأن واملرسننل ، النبينن  مجينن  وحبيننا  ب  وسلم، عليه هللا صل  النيب حبيا  اإلمان عل  احلضر ، يف وبويع 
                            

 .(155 :) الرابني ، الرمح  ميزاب (1)
 (.103، 102 :) األقدسي ، النفها  (2)
 بعدها(. وما ،106 :) األقدسي ، النفها  (3)
 الشعراين. الوهاب عبد أخو هو الدين وأفض  ،(هن1314) سن  تويف دمشقي البيطار الدين هبا  وحممد (12 :) األقدسي ، النفها  (4)
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 عننند القننرب حضننر  يف فهننو روحننه، عليننه هللا ورد اآلخننر ، دار إىل النندار هننذه مننن ابالنتقننال املننو  طعننم ذا  وسننلم عليننه هللا
 شنننرار  وهننو وملكوتننه، هللا ملنن  يف تعنناىل هللا أبمننر احملننض التصنننر  ولننه يرينند، مننا هللا فلنن  يف هللا إبذن يفعنن  مقتنندر، ملينن   
 ...(1)األحوال تنتهي وإليه األعمال تعر  وعليه...واألبد األزل

 هللا آي  تنسننخ (2)هلوسنني  غيبوبنن  حالنن  يف املتصننوف  يشاهدها اليت الشيطاني  الرؤ  ه  سؤال: أوال   هو اجلواب: -
 وقرآنه؟!

ا ُحْكِمننننهِ  يف  ُيْشننننرِ ُ  َوال َويلّ   ِمنننننْ  ُدونِننننهِ  ِمنننننْ  َلُننننمْ  َمننننا)) هللا: كتنننناب  مننننن هننننو اثنيننننا   واجلننننواب -  ،[26الكهنننن :] ((َأَحنننند 
ا َوال َضر ا َلُكمْ  أَْمِل ُ  ال ِإيّنِ  ُق ْ )) ،[128عمران: آل] ((َشْي    اأَلْمرِ  ِمنَ  َل َ  لَْي َ ))  .[21اجلن:] ((َرَشد 

 بنننننن عيسننننن  النصنننننار  أطنننننر  كمنننننا  تطنننننروين ال} لم:وسننننن علينننننه هللا صنننننل  هللا رسنننننول قنننننول منننننن هنننننو اثلثنننننا : واجلنننننواب -
 .{مر ..

 عيسننن  ابملسننني  النصنننار  عقيننند  منننن تغيننن  بننندون منقنننول الذينيننن  رؤيه منننن النننروا  ينننذكره منننا إن رابعنننا : واجلنننواب -
 ِإي قُنن ْ  ُهننوَ  َأَحننق  )) معنننا: مننر الننذي لآلينن  توجيهننه ولنتننذكر ابالسم، االسم تبدي  هو الروا  فعله ما وك  عليه، هللا صلوا 

 هللا! إنه وريب إي ق  (حممد)أي:  هو هللا تع : جعلها وكي  ،[53يون :] ((حلََق   إِنَّهُ  َوَريبِّ 

 الرومننني الننندين جنننال أقنننوال فمنننن العلويننن ، احلقيقننن  إليهنننا الطنننر  بعنننض فأضننناف  احملمديننن ، ابحلقيقننن  يكتفنننوا مل ولعلهنننم
 :(املولوي  الطريق )

 علي. كان  امل:الع تركيب صور  كان   منذ

 علي. كان  الزمان: وكان األر  نقش  منذ

 علي. كان  واحد : حبمل  خيرب ابب انتزع الذي الفات  ذل 

 علي. كان  املوجودا : يف أبنه أيقن  فيها ونظر  اآلفا  يف َتمل  كلما

 .(3)علي كان  تربيز: مش  يف بدا الذي والباطن الظاهر العامل  سر إن

 أدعيتهمنننا ومنننن طالنننب، أيب بنننن علننني َتلينننه يف السنننبق قصنننب أحنننرزات فقننند اشننني تالبك والطريقننن  يننن الربيلو  الطريقننن  أمنننا -
 بواليتنن  سننينجلي وغننم هننم كنن   النوالننب، يف لنن  عننوا   جتننده العجالب، مظهر عليا   اد) السي : دعا  واألساسي ، الرليسي 

  .(علي ي علي ي

 هللا، صننور  ثاثنن : عننندهم األقننانيم فصننار  التثلينن ، عننانإب السبق قصب  أيضا   اشي تالبك أحرز  أخر ، جه  ومن

                            
 (.142 :) اخلطاب، فص  (1)
 صهيه . تسمي  وهي الروحاين(، )التهشي  اسم الصوفي  اجلذب  عل  الشباب األداب  أحد أطلق (2)
 (.79 :) والتشي ، التصو  ب  الصل  (3)
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 علي. حممد،

 .(1)األرواح تناسخ ويعتقدون اخلمر، وُيللون لم، فيغفروهنا مشاخيهم أمام خبطايهم يعرتفون اشيونتوالبك

 :اخلمي  هللا آي  ويقول

 والعنننرو  اخللقيننن ، واألراضننني اإلليننن  ا مسننن بننن  املتننن  احلبننن  وهننني...األعظم هللا اسنننم وهننني الوجنننود، نهنننر وابملشنننيت ...
 وبنننه هللا فنننت  وبنننه السنننما ، بننن  املتصننن  السنننبب هنننو أفقهنننا أفقنننه النننذي ِبقامهنننا واملتهقنننق الواحديننن ، مسنننا  منننن املتدليننن  النننوثق 
 واإلضنناف  املطلقنن  الواحدينن  ومقننام املهيننا ، أعيننان علنن  هللا وخليفنن  عليننه، هللا صننلوا  والعلوينن  احملمدينن  احلقيقنن  وهننو خيننتم،

 ...(2)اإلشراقي 

 التالي : ابلنصو  النبذ هذه خنتم

 اإللي : املواق  كتابه  يف (3)البان قضيب ابن يقول

 مسننمياهتا يف األمسننا  حقننالق عننن يل وكشنن  احملمدينن ، احلقيقنن  بيننان مرتبنن  علنن  احلننق أوقف  احملمدي : احلقيق  موق 
 يف)أي:  الثابتننن  األعننن  يف قامننن  اإلليننن  األمسنننا  فرأيننن  ومعنننناه! ورتهصننن حيننن  منننن اسنننم كننن   إىل انظنننر يل: قنننال مث العلويننن ،

 وقطننننب قلبنننن  سننننر هننننو احملمدينننن  احلقيقنننن  وسننننر األعظننننم االسننننم األرابب: رب يل وقننننال أرابهبننننا. هنننني يل: وقننننال (،املخلوقننننا 
 العقنن  صننور نعنن يل كشنن   مث...املربننواب  صننور وجممنن  التجليننا  ومظنناهر األول التجلنني مجلنن  عننن يل كشنن   مث وجننود .

 قابنن  قنند ورأيتننه إشننراقه، ُتنن  مندرجنن  الوجننود وكليننا  النظننر، عننند يكينن  ال شنني  هننو فنن ذا -اليوانيننا  مننن وهذا- األول
 احملمدينن  احلقيقنن  يل: وقننال البيضننا . والنندر  القضننا ، لننوح هننو يل: فقننال اجلزليننا ، علنن  اشننتم  وقنند الصننور ، يف مثلننه شننيتا  
 عننن يل كشنن   ومنهننا السننام ، العنن  وإنسننان اجلننام ، العلننم وحضننر  الكتنناب، أم وهنني ،شنني  كنن   وسننع  الننيت الرمحنن  هنني

 ار عننن منهننا يل كشنن   مث...الكاملنن  وصننهيفتها اجلامعنن  وكلمتهننا مظاهرها ذل  ك   يل: فقال والعلم، والوجود النور أسرار
 هننو يل: وقننال احلننب، توجننه وبننه اإلراد ، إنشننا  وهنن يل: وقننال اإلنسنناني ، المم يف تعلقه وأراين العي ، واالُتاد األزيل العشق

 يل وكشنن ...احملمدي القطننب فننؤاد يف الننيت والنقطنن  املركننز هنني فنن ذا ذل ، ينبوع عن يل كش   مث وعدته، موجود ك   أص 
 علمنني سننع  ومظهننر نننوري، ومنبنن  سننري وخمننزن عننزيت، بينن  هننو الننذي القلننب هننو يل: وقننال احملمدينن ، احلقيق  عرش سر عن

 عنننن فينننه يل وكشننن  قوسننن ، وقننناب البهنننرين، جممننن  وهنننو بيننندي، بنيتنننه النننذي اليكننن  قالبنننه يل: وقننناىل امسننني. لط سننن وسنننرير
 ورأينن  قوالبهننا، يف التجرينند بسننر واألبصننار األمسنناع يف وسننريهنا ممازجنن ، غنن  مننن حلولننا وكيفينن  اآلي ، وتنننزل الرمحنن  خزالن
 .(4)لنبو ا مظاهر يف وقيامها اخليال، مرآ  يف سريهنا حكم

                            
 البكتاشي (. )فص  الصوفي ، والنزع  الشيعي الفكر (1)
 (.110 :) السهر، دعا  شرح (2)
 سننننن  حنننندود يف حلننننب يف وتننننويف ،(هننننن971) سننننن  حبمننننا  ولنننند املوصننننلي، البننننان بقضننننيب نسننننبه يتصنننن  حممنننند، أبننننو األفضنننن  السننننيد الفننننيض أيب حممنننند القننننادر عبنننند (3)
 .(هن1040)
 (.197، 196، 195 :) اإلسام، يف الكام  اإلنسان (4)
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 :(بشي  ابن بصا  املمزوج  عل ) شرحه يف ،(1)جنا الدين حميي بن مصطف  ويقول

  األنوار. جلمي  الواس  ونور  األسرار، لك  اجلام  سر  إنه اللهم
 وسلم. عليه هللا صل  املصطف  :أي (إنه)

 غ  . به ُيي  ال الذي اخلفي أمر  (سر )

 موجود، ك   ماد  هي اليت حبقيقته الوجود قالقح جلمي  :أي (األسرار لك  اجلام ) 

 أبنننوار  اململننو  أي (األنننوار جلمينن  الواسنن ) واسننط . بنندون حضننرت  مننن نشننأ الننذي األمت مظهننر  وإنننه أي (ونور ) 
 حقيقتنننننه، يف النننننندراجها كلهنننننا  الكالننننننا  صنننننور وسننننن  النننننذي أو الكونيننننن ، املظننننناهر سنننننالر إىل مننننننه بننننن  سنننننر  النننننيت القدسننننني 
 ...(2)أمساله من والنور الضيا   يف األشع  انطوا  ماهيته ع  يف وانطوالها

 هنننم الكنننامل  ألن رآه، كأمننننا  رآين منننن فيكنننون السنننني ، وحماسننننه العليننن  كماالتنننه  لظهنننور حمنننا   أي (جمننناه هبنننا وأصننن ) 
 ...(3)مدي احمل احلضر  من إال كام   لك  التكمي  يكون وال اإللي، للكمال مرآ  وهو احملمدي، للكمال مراي

 الننيت فنناألرواح وإحسنناا ، منننه تفضننا   ملخلوقاته اإلجياد واسط  احملمدي  احلقيق  جع  وتعاىل تبار  هللا أن واحلاص ...
 الشننأن أي (األمننر بنندئ منننه هللا) ...(4)أمننوا  كأهنننا  حياهتا وع  روحها وسلم عليه هللا صل  أنه تدر  وال ذل  تشاهد ال

 وابلنندو  األعلنن ، ابلقلننم ويسننم ...سبهانه عنننه صننادر أول وهننو الشننري ، احملمنندي النننور وهننو ون،الشت لك  اجلام  الكلي
 منننننن ذلننننن  وغننننن  الكامننننن ، وابإلنسنننننان الوجنننننود، عننننن  وإبنسنننننان األكنننننرب، وابألب األرواح، وبنننننروح األول، وابلعقننننن  البيضنننننا ،

 .(5)العارف  عند املشهور  األمسا 

 العقنننن ) واليوانيننننا  األعظنننم، والشننننر  ورسنننوله، هللا علنننن  الكننننذب لنصنننو :ا هننننذه يف القنننارئ ياحنننن  أن الرجنننا  -
 (.األول

 جملدا . منها مأل أن يستطي  احملمدي  احلقيق  يف أقوالم استقصا  يريد والذي

 دون منننهم مجاعنن  بننذل  خصننوا الننذي وهننم وقنند احملمدينن ، ابحلقيقنن  يؤمنننون اسننتثنا ، دون مننن كلهننم،  فاملتصوف  إذن،
 واحد. مذهب الصوفي  نأل آخرين.

 بشنننك  متعيننننا   ذاتنننه منننن قسنننما   جيعننن  أن أراد عنننندما (يصنننفون عمنننا وتعننناىل سنننبهانه) هللا إن هنننو: أقنننوالم وملخننن  *
 التعينننا . أول هننو حممنند فكننان حممنندا ، كننوين  :لننا وقننال وجهننه نننور مننن قبضنن  قننبض أنننه هننو فعلننه شنني  أول كننان  خملوقننا ،

                            
 اليشرطي. علي تاميذ من (1)
 (.103 ،102 :) األسرار، كش   (2)
 (.112 :) األسرار، كش   (3)
 (.126 :) األسرار، كش   (4)
 (.139 :) األسرار، كش   (5)
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 السننننماوا  انبثقنننن  احملمدينننن  الننننذا  هننننذه ومننننن (.احملمدينننن  الننننذا ) اسننننم عليهننننا طلقننننوني الننننيت هنننني النننننور نمنننن القبضنننن  وهننننذه
 وهننذا إليهننا. تعننود مث احملمدينن  الننذا  عننن تصنندر كلهننا  فهنني (تعينننا ) يسموهنا فيما يسموهنا اليت واآلخر ، والدنيا واألر ،

 (.احملمدي  احلقيق ) يسمونه ما هو

 التقي . يستعم  خمادع فهو ذل  أحدهم أنكر وإن دي ،احملم ابحلقيق  يؤمنون كلهم  إهنم وأكرر،

 ومننننن يديننننه ومننننن ،برامهننننان وجننننه مننننن صنننندروا اخلالننننق إن يقولننننون: الننننذين النادكنننن  وبنننن  بينننننهم التننننام الشننننبه إىل ولننتبننننه
 (.الندوكي  الطبقا  حسب) قدميه من مث ،فخذيه

 براه . مض  وما استثنا ، بدون كلهم  احملمدي ، ابحلقيق  يؤمنون كلهم  إهنم فأكرر، وأعيد

 وامه . كانوا  آخرين دون منهم مجاع  بذل  خصوا الذين الباحث  وبعض

 (.احملمدي النور أسبقي ) بعبار  عنها يعربون ما وكث ا  

 مننننن كثنننن   يف تتقننندمها مل إن اخلنننن ا ، داللننن  منننن  متزاملننن  قدسننننيته كانننن   والننننذي اجلنننوزي ابننننن علننن  املكننننذوب واملولننند
 احملمديننن  للهقيقننن  تفصننني  فينننه املكنننذوب املولننند هنننذا ربننن ، رحنننم منننن إال املسنننلم ، كننن   فينننه ِبنننا ينننؤمن كنننان  ذيوالننن األحينننان،
 وكننذل  رسننوله، علنن  والكننذب ابهلل ابلشننر  وحمشننو احلجننم وصننغ  متننداول فهننو ذلنن ، يرينند مننن كنن   إليننه الرجننوع يسننتطي 

 الربزجني. مولد
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 اخلامس الفصل
 التصوف غاية

 األبد. عم  واملعرف  ساعت ، عم  لورعوا ساع ، عم  الزهد

 اجلياين القادر عبد

 تعننننر  وال حنننندودا ، تعننننر  ال ومراوغننننا  خمادعننننا  أمننننام ولكننننننا الكفاينننن ، مننننن بكثنننن  أكثننننر السننننابق ، النصننننو  يف
 املنمق . ابلكلما  خدعوا واقعهم عن غافل  مسلم  وأمام ،يتستهي وال منطقا ،

 أخننر  بننراه  نقنندم ولعنن ..، ولعنن  لعنن  ملقننولتهم: وإسننكاات   واملخادعننا ، لمراوغننا ل ومنعننا   للننذرال ، وسنندا   لننذل ،
 وسنننننهاول) الغاينننن  هننننذه غنننن  للتصننننو  غاينننن  ال وأنننننه الوجننننود، وحنننند  استشننننعار هنننني التصننننو   غاينننن أن علنننن  أقننننوالم، مننننن

 :(كث ا    االختصار

 إخل....والصرب والتوك  الزهد هي التصو  غاي  أن الشريع  أه  ب  والشال  -

 أهننننن ) احلقيقننننن  أهننننن  علنننننيهم ينننننردده ممنننننا (،األورا  أهننننن ) الشنننننريع  أهننننن  منننننن الغنننننافل  يف األغلوطننننن  هنننننذه َسنننننَر  وقننننند
 (.األذوا 

 لرأينننا السننلو ، يف املطلننوب الشننو  قطعننوا نالننذي وللمرينندين طننالفتهم، ألبنننا  املخصصنن  عبنناراهتم إىل رجعنننا لننو لكننن
 غ ها. غاي  وال املعرف ، يسمونه ما وهو لوهي ،ابأل التهقق هي التصو  غاي  أن -وبوضوح-

 :(الصوفي  األصول نشر جلن ) سرور الباقي عبد وطه حممود احلليم عبد يقول

 وتعننددها، اختافهننا علنن  ولكنهننا غ هننا، من أسرع وبعضها بعض، من أوفق وبعضها خمتلف ، متعدد  التصو  طر 
 .(1)واحد ! وغاي  واحد هد  إىل تؤدي

 الغاي ؟ هذه هي فما -

 الشاذيل: احلسن أبو يقول

 أسننأله أن ببننايل فخطننر ياعبننه، صننغ  لننه ابننن حجننره ويف (،مشنني  ابننن ينندي بنن  :أي) يديننه بنن  جالسا   يوما   كن ُ 
 وقال: وهزين َطْوقي، يف بيده ورم  الولد إيل فقام قال: األعظم، هللا اسم عن

 إمنننا األعظننم! هللا اسننم عننن تسننأل أن الشننأن لنني  ،األعظننم هللا اسننم عننن الشننيخ تسننأل أن أرد  أننن  احلسننن، أاب ي
                            

 (.13 :) التصو ، أه  ملذهب التعر  (1)
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 ؟!األعظم! هللا اسم هو أن  تكون أن الشأن

 .(1)..ع  فان جاوب  يل: وقال الشيخ فتبسم قال:...

 األعظم!! هللا اسم هو أن  تكون أن فالشأن إذن -

 وضوحا . نزيدها أن من أب  فا العبار ، وضوح ورغم -

 (.هللا) هو القوم عند ماألعظ هللا اسم -

 السكندري: هللا عطا  ابن يقول

 .(2)األمسا  أعظم وهو...العلي  الذا  اسم هو ذكره عز (هللا) أع ...االسم هذا إن

 .(3)األعظم االسم وهو [91األنعام:] ((َذْرُهمْ  مُثَّ  اّللَُّ  ُق ِ )) ويقول:

 (.هللا هو أن  تكون أن الشأن إمنا) اجلمل : فتكون (،هللا) نفسه ابالسم (األعظم هللا اسم) العبار  لنبدل واآلن

 أقطاب: أربع  منه، أخذ الذي املرج  حسب يقرره، املدلول، واض  حكم هذا -

 حممود. احلليم وعبد (األسرار در  مؤل ) الصبا  وابن الشاذيل، احلسن وأبو مشي ، بن السام عبد

 الغزايل: ويقول

 ِبجنننننرد الننننننا  أكثنننننر عليهنننننا اسنننننتمر النننننيت العقالننننند ابلعلنننننم: وأرادوا حجننننناب، العلنننننم إن :الصنننننوفي  قالننننن  هنننننذا وملثننننن ...
 بنننور واملشنناهد  الكشنن  هننو الننذي احلقيقنني، العلننم فأمننا إلننيهم، وألقوهننا املتعصننبون حررهننا جدلينن  كلمننا   ِبجرد أو التقليد،
 !؟(4)املطلب منته  وهو حجااب   يكون فكي  البص  ،

 فيهنننا، يتعمقنننون وصننناروا عيوهبنننا، منننن الننننف  وتطهننن  ،األخنننا  وهتنننذيب ابجملاهننند  وااشنننتغل أخنننر  وفرقننن   : ...ويقنننول
 عيننننوب عنننن ابلفهننن  مشنننغولون أحننننوالم مجيننن  يف فهنننم وحرفننن ، علمننننا   ُخنننَدعها ومعرفننن  الننننف  عيننننوب عنننن البهننن  فاختنننذوا
 آفاهتا... يف الكام دقيق واستنبا  النف ،

 املعرفنن  مبننادئ مننن تشننمموا فكلمننا املعرفنن ، أبننواب لننم وانفننت  الطريق،  سلو  وابتد وا الرتب ، هذه جاوزوا أخر  وفرق 
 ابهبننا انفتنناح كيفينن   ويف ،فيهننا والتفكننر ،إليهننا اباللتفننا  قلننوهبم فتقينند  غرابتهننا، وأعجبننتهم هبننا، وفرحننوا منهننا تعجبننوا رالهنن 
 هبننا وتقينند أعجوبنن  كنن   منن  وقنن  فلننو هناينن ، لننا لنني  هللا طريق عجالب ألن غرور، ذل  وك  غ هم، عل  وانسداده عليهم

                            
 (.25 :) حممود، احلليم لعبد الشاذيل احلسن أبو (1)
 (.13 :) اجملرد، القصد (2)
 (.29 :) اجملرد، القصد (3)
 الننذين وجننوه تصننف  مجلنن  وهنني التقلينند..(، جملننرد النننا  أكثننر عليهننا اسننتمر الننيت )العقالنند اإلسننامي  للعقينند  ري صنن إنكننار الننن  هننذا ويف (،1/255) اإلحيننا : (4)

 الدين(. علوم )إحيا  ويدرسون اإلسام(، )حج  الغزايل يسمون
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 املقصد... إىل الوصول وُحرِم خطاه َقُصر ْ 

 العطنناي مننن لننم يتيسننر مننا إىل وال الطريننق، يف األنننوار مننن علننيهم يفننيض مننا إىل يلتفتننوا ومل هننؤال ، جاوزوا أخر  وفرق 
 أهنننم فظنننوا هللا، مننن الُقربنن  حنند إىل فوصننلوا بواقننار  حننىت السنن ، يف جننادين إليهننا، وااللتفا  هبا الفرح عل  يعرجوا ومل اجلزيل ،

 ذلنن  وعننند الكنن ، صننور  فيننه وتنجلي...كلننه  احلننق حقيق  فيه تتجل  الذ  القلب سر...وغلطوا فوقفوا، هللا، إىل وصلوا قد
 إشننرا  دبعنن القلننب مجننال وانكشنن  نننوره، جتلنن  ف ذا...عليننه هننو ما عل  كله  الوجود فيه يظهر إذ عظيما ، إشراقا   نوره يشر 

 الدهشنن ، هننذه يف لسننانه يسننبق ورِبننا يدهشننه، مننا الفالق مجاله من ف   القلب إىل القلب صاحب التف  رِبا عليه، هللا نور
 .(1)(احلق أا) فيقول:

 األخ  . اجلمل  إىل ينتبه أن القارئ من الرجا  -

 أيضا : الغزايل ويقول

 أو وراثنن  العننامي يتلقفننه الننذي االعتقنناد بننه أعنن  ولسنن  تعنناىل، هللا  معرفنن املكاشننف  وغاي  املكاشف ، املعامل  ...فغاي 
 ،يقنن  نننوع ذلنن  بنن  املننتكلم، غاينن  هننو كمننا  اخلصننوم مرواغننا  عن الكام ُتص  يف واجملادل  الكام ُترير طريق وال تلقفا ،

 اخلننارج السننر ذلنن  معرفنن  علنن  صننا  حري فكن...اخلبالنن  عننن ابطنننه ابجملاهنند  طهننر عبنند قلب يف تعاىل هللا يقذفه نور مثر  هو
 .(2)واملتكلم  الفقها  بضاع  عن

 أتننننر ) تلقفننننا ؟ أو وراثنننن  العننننامي يتلقفننننه الننننذي االعتقنننناد: ...بقولننننه يعنننن  منننناذا نتسننننا ل: أن الننننن ، هننننذا منننن  علينننننا -
 إىل جينندا   ننتبننه أن جيننب كمننا  ،وتوضننهه التهلينن  تسننه  (الفقهننا  بضنناع  عننن اخلننارج السننر ..) واجلملنن : (.للقننارئ ُتليلهننا

 أي: ابجملاهنننند ، يكننننون الغننننزايل عننننند البنننناطن تطهنننن  أن بوضننننوح تعنننن  الننننيت اخلبالنننن  عننننن ابطنننننه ابجملاهنننند  طهننننر عبنننند ..:قولننننه
 الشريع . عامل عندهم: تع  (العامي) كلم   أن لننتبه الكفر؟ هو ما فنسأل: ابلعباد ! ال الصوفي ، ابلريض 

 يف يظهننننر نننننور عننننن عبننننار  فهننننو...العلوم غاينننن  وذلنننن  البنننناطن، علننننم وهننننو اشننننف ،املك علننننم األول فالقسننننم: ...ويقننننول
 إذ فتتضنن  متضننه ، غنن  جمملنن  معنناين لننا فيتننوهم أمسا ها قب  من يسم  كان  كث    أمور النور ذل  من وينكش ...القلب

 ...(3)التاما  الباقيا  وبصفاته سبهانه هللا بذا  احلقيقي  املعرف  ُتص  حىت ذا 

 .(4)الجويري عثمان أبو ويقول

 يف عبننناراهتم  فنناختل وإن الشننيوخ كنن   احلقيقنن  هننذه أكنند وقننند الوالينن ، علنن  قننالم واملعرفنن  التصننو  أسننا  أن فنناعلم
 ولكنهنننا املوضنننوع هنننذا يف كتبنننا    الشنننيوخ ألننن  وقننند االصنننطاح. هنننذا طبنننق منننن أول هنننو احلكنننيم علننني بنننن حممننند وكنننان ذلننن .

 أنننننننواع ومنننننننههم ،ململكتننننننه ُحكامننننننا   واختننننننارهم ،بصننننننهبته اختصننننننهم أوليننننننا  لننننننه اختننننننار ىلتعننننننا هللا أن نننننننر  هننننننذا فِمننننننن...ادر 
                            

 (.350، 3/349) اإلحيا : (1)
 (.1/46) اإلحيا : (2)
 (.1/18) اإلحيا : (3)
 .((هن469) أو 465) عام ما  احلكيمي ، الطريق  شيوخ من الفارسي، ريالجوي اجلايل عثمان أبو (4)
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 ...(1)القيام  يوم إىل هللا شا  ما وإىل كذل ،  اآلن وهم مض ، فيما كانوا  به، ومعرفتهم فيه أفكارهم ومج ...الكراما 

 هننو احلكننيم الرتمننذي علنني بننن حممنند أن :هنني اترخيينن    حقيقنن    جانبهننا إىل وبنن  التصو ، غاي  لنا يب  الن ، هذا -
 خنننداع بننن  كنننالفر   بينهمنننا والفنننر  السننننن، صننناحب احملننند  الرتمنننذي غننن  وهنننو الصنننوفي ، علننن  الواليننن  صنننف  أطلنننق منننن أول

 الرمحن. وهد  الشيطان

 التوحيدي: حيان أبو ويقول

  هننذا عننن يغنيننه مننن يجنندل ،املعهننود عننن ويقصنن  املشننهود، عننن ويغمننض املوجننود، عننن يسننلو ان اجملهننود غاينن  ألن...
 الغو : مدين أبو ويقول .(2)حمدود غ  وحد موطود، وركن مرفود، ورفد ممدود، بعطا  كله

 صننف  أذكنناره دامنن  مننن أن علنن  أمجعننوا فقنند الننذكر، دوام اخلاصنن ، احلننق حضننر  إىل للمرينند تكننون رحلنن  أقننرب مننن
 ...(3)قراره هللا حضر  يف كان  أسراره صف  ومن أسراره،

 يضا :أ ويقول

 هّجننتو  وإن اآلخننر ، عننن حجننب للنندنيا توجننه فنن ن غ هننا، عن حجب إليها توجه مىت واحد ، وجه  إال للقلوب لي 
 .(4)الدارين عن حجب هللا حضر  إىل توجه وإن الدنيا، عن حجب لآلخر 

 غايتهم! ليس  فاآلخر  إذن، -

 :(عجيب  ابن ومعه) (5)يبيالشط ويقول

 .(6)القصو  الغاي  وب  بينه فتهول األحوال، عليه فتسطو املشاهد ، عن اهد اجمل ُتجبه من النا  ومن...

 أيضا : عجيب  ابن ومعه ويقول، عندهم. (املشاهد ) معىن ما اآلن ونعر  املشاهد . هي القصو  فالغاي  إذن، -

 رجعنن  لننا، جبنن احلا األوصننا  مننن وطهرهننا هننذهبا حننىت فجاهنندها ميننداهنا، يف النننف  منن  جننال إذا اإلنسننان إن...
 ختلصنن  فلمننا الظلمانينن ، احلجننب إال احلضننر  وبنن  بينهننا تكننن مل إذ فيهننا، كاننن   الننيت احلضر  وهي أصلها، إىل حينتذ نفسه
 ....(7)أصلها إىل رجع  منها،

 اليافعي: هللا عبد ويقول

                            
 (.22 :) النف ، وأدب الريض  كتاب  (1)
 (.115 :) )ي(، رسال  اإللي ، اإلشارا  (2)
 الصوفي (. قواعد )يف (،1/144) القدسي  األنوار (3)
 (.1/142) القدسي : األنوار (4)
 ترمجته. عل  أق  مل (5)
 (.348 :) المم، إيقا  (6)
 (.349 :) المم، إيقا  (7)
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 ...(1)احلقيق  إىل وص  الطريق  سل  فمن الشريع ، عزالم هي طريق  ولا الربوبي ، أسرار مشاهد  هي احلقيق  إن

 جيعلهنننا (والشنننيخ والنننذكر والسنننهر واجلنننوع اخللنننو ) الطريقننن  جيعننن  فهنننو جريتننن ، مغالطننن  هننننا الشنننيخ كنننام  يف أقنننول: -
 الطريقننن  أتبننناع) اجلنننياين القنننادر لعبننند ويُنْنَسنننب العنننزالم؟ هنننذه الشنننريع  عزمننن  موضننن  أي ويف منننىت؟ فنسنننأله: الشنننريع ، عنننزالم

 :(له أهنا يؤمنون القادري 

 احملبة يف سائراً  أرقى زلت فما   صاعداً  هلل احلجب مجيعَ  قطعتُ 
 حضريت حان يف الوصل شراب فهذا   قم إيل وقال الساقي يل جتلى

 (2)لدكت الراسيات اجلبال بصم   سره كشف  بدا لو معىن وشاهدتُ 

 القادري . طريق ال أه  ك   عقيد  هو هذا وطبعا   بينها، اليت الغاي  إىل وص  حىت يس  زال ما -

 السلو : نظم يف الفار  بن عمر ويقول

 أحبت لذايت ذايت بل فرق وال   تزل مل وإايي إايها زلت وما
 يقول: أن إىل

 توبيت قبل أسلفته ما مرادي   ومنتهى إليها جمذويب فغاية
 .تزل مل وإيي إيها زل  فما :قوله من سل  ما هو جمذوبه غاي  إن أي

 يقول: ابخا بن داُود الشيخ وكان

 أن ينبغنني وإمنننا حمالنن ، ال حاصنن  ذلنن  فنن ن والثننواب، األجننر وعبادتنن  ذكننر  ِمننن قصنند  يكننون أن املرينند أيها احذر
 .(3)ِبناجاته.. التلذذ يف مهت  تكون

 يقول: وكان

 .(4)يعر  وخامسا   يشهد، ورابعا   يعلم، واثلثا   يفهم، واثنيا   يسم ، أوال   املريد

 :(التصو  علم) فص  املقدم ، يف خلدون ابن ويقول

 مث...للسننعاد  املطلوبنن  الغاينن  هنني الننيت واملعرفنن  التوحينند إىل ينتهنني أن إىل ،مقننام إىل مقننام من يرتق  املريد يزال وال...
 احلنن  لصنناحب لنني  ،هللا أمننر مننن عننوامل علنن  واالطنناع احل  حجاب كش   غالبا   يتبعها والذكر واخللو  اجملاهد  هذه إن

 منها. لشي ا إدرا 

                            
 (.77 :) الغالي ، احملاسن نشر (1)
 (.236 :) الغيب، فتوح (2)
 الصوفي (. قواعد )يف (،1/129) القدسي  األنوار (3)
 (.1/130) القدسي : األنوار (4)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 www.alsoufia.com                         مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية                                               

 

213 

  :(األصلي  املباح ) يف السرقسطي البنا ابن ويقول -

 وظاعنون احلق حلضرة   مسافرون القوم وإمنا
 االعتزال خلوة يف أدخل   الزوال إىل مالت فعندما

 تنساه أن العني كطرف  واحذر   (هللا) الدوام على قل وقيل
 خطب بكل ذاك إذ خوطب   القلب بطور جاء إذا حىت
 الكون نعال فاخلع إذن، قيل،   بكوين عرفتين لو فقال
 العاملِ  غري الكون يف ير ومل   العوامل رؤية عن فين مث

 الطريقة غاية هذا فقيل   احلقيقة لفلك انتهى مث
 (معبودي أان) :القول فأطلق   الشهود غيبة يف امتحى مث

 يكنه مل حيث فرقاً  أثبت   منه عليه رد إذا حىت
 لشعراين:ا الوهاب عبد ويقول

 فُهكمننه الثننواب وأمننا حجنناب. غنن  مننن فيهننا وجمالسننته اخلاصنن ، هللا حضننر  مننن القننرب القننوم مقصننود أن ومعلننوم...
 ...(1)للعبد احلجب انكشا  ابجملالس  واملراد...{ذكرين من جلي  أا} تعاىل: قال الدواب، عل  ُحكم

 األم ؟ فساد سبب هو ما نسأل:ول الدواب!! عل  حكم فهكمه الثواب وأما قوله: إىل لننتبه -

 عجيب : ابن ويقول

 أهننن  عمننن  تقنننول: أو...احلقيقننن  وعمننن  الطريقننن ، وعمننن  الشنننريع ، عمننن  أقسنننام: ثاثننن  الفنننن أهننن  عنننند واألعمنننال...
 ف ذا...تشننننهده أن واحلقيقنننن  تقصننننده، أن والطريقنننن  تعبننننده، أن فالشننننريع  النهاينننن . أهنننن  وعمنننن  الوسنننن ، أهنننن  وعمنننن  البداينننن ،

 ...(2)الربوبي  أبوصا  جتل  البشري  أوصا  من تطهر

 أيضا : ويقول

 وإمنننننا ابلربهنننننان، إمنننننا معرفتهنننننا، ابعتبنننننار عنهنننننا يبهننننن  ألننننننه العليننننن ، النننننذا  فهنننننو (التصنننننو )أي:  موضنننننوعه وأمنننننا...
 .(3)والعيان ابلشهود

  عريب: ابن وبقول
                            

 (.1/34) القدسي  األنوار (1)
 (.10 :) المم، إيقا  (2)
 (.5 :) المم، إيقا  (3)
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 اثن رب وجود اعتقاد دون   لديهم الكرام املالئكة َسَجدَ 

 أكوان بال عيناً  بشهودها   فحباهم هممسري  كان  للذات
 (1)السركاِلعالن سر غيب من   عاينوا ما وعاينوا إليه وصلوا

 اليشرطي: الدين نور علي ويقول

 .(2)اخلاطر عند والبعض...فيكون كن  للشي  فيه يقول مقام   إىل الفق  يص 

 هنننذا لنننه ُيصننن  وطبعنننا   (.كنننن) :وليقننن لسنننانه يتعنننب أن دون فقننن ، الفقننن  خبننناطر منننر عنننندما الشننني  ُيصننن  :أي -
 ابلواق . ال ابلكش 

 ونهننر  ابلربينن ، العبدينن  انطننو  االسننم عليننه اسننتوىل ومننىت االسننم، عليننه يسننتويل حننىت هللا يننذكر العبنند زال ما ويقول:
 .(3)ومعىن حسا   وجوده عن العبد تغيب الرب ولذ  الرب، صفا  عليه

 إمنننا كلهنننم  النننرب، صنننفا  علنننيهم ونهنننر  ابلربيننن  العبديننن  فنننيهم و انطننن ممنننن لنننه، قنننرأا ومنننن رأيننننا، منننن كننن   أقنننول: -
 الرب؟! صفا  هي هذه فه  السليم، التفك  عل  املقدر  تنقصهم أو بلها ،

 املنويف: الفيض أبو حممود ويقول

 أخنننن  أن نننننر  ولننننذا...للك  املقومنننن  املتوحنننند  احلقننننالق وابطنهننننا املتعنننندد ، الكالنننننا  ناِهرهننننا وحنننند  الوجننننود ...إن
 كلهنننا  فالكالننننا  واخلفنننا . لاسنننتبطان طلبنننا   تتهنننول وننننواهره للظهنننور، طالبنننا   يننننزع فباطننننه للرتقننني: الننننزوع الكنننون، خصنننال 

 النندين، غننر  هنني العليننا احلقيقنن  تلنن  مركزهننا. إىل آينن  وحميطهننا حميطهننا، يف فعننال مركزهننا واحنند ، دالننر  التهقيننق علنن  َتثنن 
 حبننن  موضنننوع ابلنننذا  هننني وهننني الوجنننود، منننن الكامننن  اإلنسنننان غايننن  نفسنننها وهننني العلنننم، دهشننن  وموضننن  الفلسنننف ، وأمنيننن 

 .(4)احلق التصو 

 أن ولنتنننذكر الننندين؟؟ غنننر  هننني الوجنننود وحننند  أن علننن  والسنننن  الكتننناب منننن دليلنننه هنننو منننا العنننار : هنننذا نسنننأل -
 وسلم. عليه هللا صل  حممد هو حميطها يف الفعال مركزها

 رضوان: حسن قول معنا ومر

 الوجود وحدة نور إشراق   املقصود ذلك من وحسبه
 :(اخللويت املالكي) الصاوي أمحد ويقول

                            
 (.22 :) قوس (، قاب )مناجا  فص  اإلسرا، كتاب  (1)
 (.99 :) احلق، نفها  (2)
 (.110 :) احلق، نفها  (3)
 (.116 :) هللا، إىل الطريق معامل (4)
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 ...(1)الذا  وشهود والصفا  األمسا  كشهود  األشيا ، حقالق فهم من الطريق ، مثر  فهي احلقيق  وأما...

 سابق: فص  يف مر  اليت اخللوتي  األوراد ومن

 الضنا من روحي الوصل بوصل وداوِ    ومنةً  فضالً  اجلمع جبمع يل وُجد

 قبلنا كان  من األقوام نلحق هبا   جبذبة ودود اي علينا ومن

 النقشبندي: البغدادي سليمان بن حممد ويقول

 وأسننه  أقننرب النقشننبندي  الطريقنن  أن مننن والعرفننان، والشهود والكش  العلم أساط  لد  والعيان ابلتجرب  ُتقق...
 ...(2)السلو  عل  املقدم  اجلذب  وآلقا  التصر  عل  مبناها ألن التوحيد، درجا  إىل للوصول املريد عل 

 احلنننن  عننننن ابلغيبنننن  تشننننر  الننننيت الوجننننود، وحنننند  إهنننننا والصننننفا ، ابلننننذا  التهقننننق إهنننننا التصننننو ، غاينننن  هنننني هننننذه -
 (.اجلذب ) الطبيعي

 إىل الحتجننننا جنننود،الو  وحننند  ومعرفننن  الوصنننول هنننو النننذي وهدفنننه، التصنننو  غايننن  يف القنننوم أقنننوال استقصنننا  أردا ولنننو
 فهنننننم إىل املننننندخ ) فصنننننلي يف ننننننراه ملنننننا ابإلضننننناف  كفايننننن ،  القننننندر هنننننذا يف ولكنننننن ألوفهنننننا. إىل حنتننننناج وقننننند الصنننننفها ، متنننننا 

 الكتاب. فصول شىت ويف ب  (،الوجود وحد )و ،(الصوفي  النصو 

 ،العنننناِلم  املقننننرب  ،لصننننديق ا الصننننادق  ،األنقيننننا  األتقيننننا  ،األوفيننننا  األوليننننا  أحنننند نسننننم  عننننندما أننننننا يعنننن ، وهننننذا
 ،املتضنننرع  النننذاكرين ،املتعبننندين اخلاشنننع  ،الصننناحل  األشنننياخ ،األسنننياد األشنننرا  ،األقطننناب األغنننوا  ،احملققننن  العنننارف 

 ،املوحننندين احملظيننن  ،املطهنننرين الطننناهرين ،املشننناهدين املكاشنننف  ،املوصنننول  الواصنننل  ،املنننوقن  املطمتنننن  ،احملبنننوب  احملبننن 
 ،إليننننه الننننداع  ،هللا علنننن  ال دالنننن املتقنننن  ،املعتصننننم  العاشننننق  ،املتننننوكل  الزاهنننندين ،املرضنننني  الراضنننن  ،املسننننتن ين املننننؤمن 

 احلسننىن هللا أبمسننا  املتهققنن  ،فيكننون كننن  :للشي  القالل  الكون، يف املتهكم  ويصبهون، احلق حضر  يف مسون الذين
 والننيت أنفسننهم هبننا يصننفون الننيت األوصننا  هننذه آخننر إىل...اجلليل  والعلوم ،العجيب  األسرار ويذ ،(هللا) األعظم االسم حىت

 واألخنننا  واخلجننن  واحلينننا  والعقننن  واملنطنننق النننذو  حننندود كننن   وجتننناوز  الوثنيننن ، حنننىت الشنننرال ، رمستهنننا حننندود كننن   جتننناوز 
 بوجننود السننخري  حنندود وجتنناوز  بنن  وبصننره، عننهومس وسننره ونفسننه وقلبننه وعقلننه ابإلنسننان الز  حدود وجتاوز  ب  والضم ،
 اإلسامي. ابلدين نزل الذي والوحي اإلسامي، الدين ووجود اإلنسان

 والعبنننننننناد  الزهنننننننند هنننننننني التصننننننننو  غاينننننننن  إن يقننننننننول: الصننننننننفا  هبننننننننذه املوصننننننننوف  هننننننننؤال  أحنننننننند نسننننننننم  عننننننننندما أقننننننننول:
 التقي ؟! ما أدرا  ما مث التقي ، ما أدرا  ما مث ،التقي  ما أدرا  وما التقي ، يستعم  أنه نعلم أن فيجب...واالستقام 

 الغزايل: حكم  ولنتذكر

                            
 (.69 :) الرمحاني ، والفيوضا  الرابني  األسرار (1)
 ملعا . ِبعىن أََلقا ، من تصهي  ولعلها معاجم، من يدي ب  فيما أجدها مل آلقا  وكلم  (.12 :) الندي ، احلديق  (2)
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 التقية لزوم عقل ذي كل  على   فواجب اخلالف صح قد كان  إذا
  مننن وكلهننا ،أنفسننهم بننه يصننفون ممننا جننز  هنني أوردهتننا الننيت األوصننا  هذه أن إىل أنبه التايل الفص  إىل االنتقال وقب 

 حكمهم.و  وأشعارهم وأقوالم كتبهم

 يُنزَّكِنني اّللَُّ  بَنن ِ  أَنُفَسننُهمْ  يُنزَكُّننونَ  الَّننِذينَ  ِإىَل  تَنننرَ  أملَْ )) سننبهانه: بقولننه وأبقننوالم هبننم يغننرت مننن ونننذكر نننذكرهم عليهننا وجننوااب  
 فَننا)) وقولننه: ،[50 ،49النسننا :] ((ُمِبين ننا ِإمْث ننا بِننهِ  وََكَفنن  اْلَكننِذبَ  اّللَِّ  َعلَنن  يَنْفننرَتُونَ  َكيْنن َ   اْنظُننرْ  .فَتِننيا   يُْظَلُمننونَ  َوال َيَشننا ُ  َمنْ 

 .[32النجم:] ((اتنََّق  ِبَنِ  َأْعَلمُ  ُهوَ  أَنُفَسُكمْ  تُنزَكُّوا

 وهو: الثاين، األل  جمدد عن مأخوذا   سابقا   ورد بي  بتهلي  يتسل  أن القارئ من أرجو واآلن،

 (1)صلبوا لست (هللا إال) قصر يف   السوى عنق (ال)بـ تقطعْ  مل كنت  إن
 يقصر. قصر من (قصر)و (هللا إال إله ال) من مأخوذاتن (هللا إال)و (ال) التهلي : ولتسهي 

  فوالد: ثا  البي  هذا ويف

 الوجود. وحد  إىل املش   امللغز  الصوفي  العبار  أساليب من أسلوب -1

 (.هللا إال إله ال) يفسرون كي   -2

 التصو . غاي  هي ما وابلتايل اصطاحاهتم، يف الواص  هو من -3

 وواهننم غ هننا، للتصننو  غاينن  وال التصننو ، غاينن  وهنني احلقنن ، الصننوفي  وهنني الصننوفي ، هنني الوجننود وحنند  وأخنن ا ..
 واهم. واهم ذل ، خا  يظن أو نن من

 .(2)األبد عم  واملعرف  ساعت ، عم  والورع ساع ، عم  الزهد اجلياين: القادر عبد يقول

 هنني فمننا غ هننا! غاينن  وال الغاينن  هنني املعرفنن  وأن ،شنني  يف الغاينن  مننن ليسننا والننورع الزهنند أن  صري واض  كام  وهذا
 !العار ؟ هو ومن !املعرف ؟

                            
 (.17 :) املكتواب ، من املنتخبا  (1)
 (.171 :) الغيب، فتوح (2)
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 السادس الفصل
 العارف

 بيننننو  أبننننواب علنننن  مكتننننواب   نننننر  كمننننا  عننننان، ابهلل العننننار  عننننن الكتننننب يف ونقننننرأ فننننان، ابهلل ابلعننننار  نسننننم  كلنننننا
 ابهلل.... العار  مقام هذا وعرضا : طوال   املسلم  باد يف املنتشر  األواثن

 مننن مننا لنننوع شنناحب  صننورا   النفننو  يف تبعنن  وإمنننا كثنن ين!  أذهننان يف واضنن  مدلول (ابهلل العار ) العبار  لذه ولي 
 الننننذين ،النننننا  مننننن األكثرينننن  يف العبننننار  هننننذه تبعثننننه الننننذي الشننننعور هننننو هننننذا مبهمنننن ، وغامضنننن  عريضنننن  تزكينننن  هللا علنننن  التزكينننن 

 العلمي. ومستواه ونفسيته املفسر هو  م  تتناسب موضوعي ، غ  انطباعي  تفاس  يعطوهنا

 وعنه؟ وإليه وعليه ومنه وفيه وله به يريدون وماذا املصطل ؟ هذا معىن هو فما

 ذلنن  يف ِبننا وحننن ، ونسننم  نننر  مننا كنن   وأن !!الكننون هننو هللا أن عر  من هو ابهلل العار  بساط ، بك  اجلواب،
 والنبنناات  واحلشننرا  احليننواا  ذلنن  يف وِبننا - (أنتمننا) أذكننر أن ونسي  - وأننت وأنتم وحنن وهن وهم وهي وهو وأن  أا

 ال القنننوم بعنننض أن العلنننم مننن  هللا! منننن أجنننزا  هنننم هنننؤال  كننن ...والكواكب والنجنننوم والقمنننر والشنننم  واألر  واجلمنننادا ،
 َعمَّنننننا اّللَِّ  ُسنننننْبَهانَ )) للتجنننننزؤ، وال للتعننننندد قابلننننن  غننننن  وحننننند  إننننننه يتجنننننزأ، ال كننننن   هللا ألن (هللا منننننن أجنننننزا ) يقنننننال: أن جيينننننزون
 قننننال واملشنننناهد . ابلننننذو  الوجننننود وحنننند  معرفنننن  إىل توصنننن  مننننن هننننو بسنننناط ، وبكنننن  فالعننننار ، ،[91املؤمنننننون:] ((َيِصننننُفونَ 
 .(1)املعرو  وهو العار  هو قال: زدا، له: قي  علمه. قيام عند جهل  وجود املعرف  اجلنيد:

 .(2)اإلا  لون املا  لون فقال: العار ، عن أيضا   اجلنيد وست 

 احلق؟ ِبشهد العار  يكون مىت يزدانيار: بن علي بن احلس  وست 

 شننناهد يعننن  الشننناهد: بننندا معنننىن: .(3)اإلحسنننا  واضنننمه  احلنننوا ، وذهنننب الشنننواهد، وفننن  الشننناهد بننندا إذا قنننال:
 .(4){يبصر ويب ينطق فيب} قوله: معىن هو احلوا : وذهاب عن . اخللق  رؤي بسقو  الشواهد: وفنا  احلق.

 .(5)يكون أن قب  كان  حي  كان  كما  كان  إذا فقال: العار  هناي  عن النون ذو وست 

 احلق؟ من ِبشهد العار  يكون مىت الشبلي: وست 

                            
 (.66 :) التعر ، (1)
 .(138 :) التعر ، (2)
 .(136 :) التعر ، (3)
 (.136 :) التعر ، يف الكاابذي شرح من (4)
 .(137 :) التعر ، (5)
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 الننذا  شننعور إال يبننق ومل ،ابلسننو  اإلحسننا  واضننمه  احلننوا ، وذهبنن  الشننواهد، وفنينن  الشنناهد، بنندا إذا قننال:
 .(1)ابلذا 

 .(2)له هناي  ال ما وآخرها هللا أولا املعرف  كذل :  الشبلي ويقول

 .(3)إاله لون من املا  لون إن فقال: العار ؟ صف  عن البسطامي يزيد أبو وست 

 قنننول أن كمنننا  ضننن .وأو  مننننه أكمننن  الشنننبلي وقنننول قلنننيا ، إال الشنننبلي قنننول نفننن  هنننو يزدانينننار ابنننن قنننول أن ياحننن  -
 أقننوالم معنناين أن وأنننن واألفعننال. األقننوال بعضننهم عننن أيخننذوا أن البنندهي فمننن غننرو! وال اجلنينند  قننول نفنن  هننو البسطامي

 للقارئ. َتاما   مفهوم  اآلن صار 

 الغزايل: ويقول

 يلننو  مث .(4)التهقيننق.. علنن  الكنن  فهننو ولننه، وبننه وإليننه منننه فهننو شنني  ك   إذ شي ، ك   ىف رآه احلق عر  فمن...
 احلقيق . أه  غ  عل  التمويه به يقصد كاما    الكام هذا بعد الغزايل

 منننهم ولكننن احلننق، الواحنند إال الوجننود يف يننروا مل أهنننم علنن  اتفقننوا احلقيقنن ، مسننا  إىل العننروج بعنند العننارفون: ...ويقننول
 ابلفردانيننن  واسنننتغرقوا ابلكليننن ، الكثنننر ْ  منننهم انتفننن ْ و  وحننناال ، ذوقنننا   لنننه صننار منننن ومننننهم علمينننا ، عرفننناا   احلالنن  هنننذه لنننه كنننان  مننن

 سننبهاين اآلخننر: وقننال احلننق، أا بعضننهم: فقننال عقننولم! سننلطان دونننه وقنن  سننكرا   فسننكروا هللا، إال عننندهم يبننق فلم احملض ،
 يفنننناع إىل اجملنننناز حضننننيض مننننن العننننارفون ترقنننن  هنننننا مننننن: ...ويقننننول .(5)هللا إال اجلبنننن  يف مننننا اآلخننننر: وقننننال شنننناين، أعظننننم مننننا

 العننننارفون: قننننال: ...ويقننننول...(6)تعنننناىل هللا إال الوجننننود يف لنننني  أن العيانينننن  ابملشنننناهد  فننننرأوا معننننراجهم، واسننننتكملوا احلقيقنننن ،
 ...(7)فق  احلجاب من ومهربنا اللقا ، مطالبنا وإمنا الع ، للهور رجاؤا وال جهنم، ار من خوفنا لي 

 الوقنن  شننديد  سننتكون كاننن   لكنهننا للجننن   رجاؤا وال: ...يقول أن يريد الغزايل أن ناح  األخ ، الن  بتأم  -
 طبعا . واحد واملعىن الع ، للهور رجاؤا وال وقال: وقعا   أخ  لتكون (فشلبنها) ،عقيدته وعل  املسلم مس  عل 

 :(األكرب الشيخ) عريب ابن ويقول

 ...(8)ي ش ك   ع  يراه ب  شي ، ك   يف احلق ير  َمنْ  العار  ...ف ن

                            
 (.113 :) هللا، إىل الطريق معامل (1)
 (.1/104) الشعراين: طبقا  (2)
 (.113 :) هللا، إىل الطريق معامل (3)
 (.1/254) اإلحيا : (4)
 (.122 :) األنوار، مشكا  (5)
 (.55 :) األنوار، شكا م (6)
 (.4/22) اإلحيا  (7)
 (.192 :) هاروني (، كلم   يف إمامي  حكم  )ف  الفصو ، (8)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 www.alsoufia.com                         مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية                                               

 

219 

 شننجر أو حبجننر اخلننا  امسننه م  إلا   كلهم  مسوه ولذل  فيه، يعبد للهق جمل  معبود ك   رأ  من  املكمَّ  ..والعار 
 .(1)فل  أو كوكب  أو إنسان أو حيوان أو

 غنننن  فننننذل  نفسننننه بعنننن  فيننننه منننننه احلننننق رأ  ومننننن العننننار ، فننننذل  (احلننننق بعنننن )أي:  بعينننننه فيننننه احلننننق رأ  فمننننن...
 (.جيدا   التمعن أرجو)....(2)اجلاه  فذل  نفسه بع  يراه أن وانتظر فيه وال منه احلق ير مل ومن العار ،

 البغدادي: السهروردي الدين شهاب ويقول

 ...(3)األمحر الكربي  من األحوال يف أعز وهذا تصرفه، ص  تعرفه ص  ...فلما

 القش ي: الكر  عبد ويقول

 وصفاته... أبمساله سبهانه احلق عر  نمَ  صف  املعرف  القوم، هؤال  وعند...

 جبمينننن  تعنننناىل هللا مننننن فهظنننني اعتكافننننه، ابلقلننننب ودام وقوفننننه، ابلبنننناب طننننال مث وآفاتننننه، الرديتنننن  أخاقننننه عننننن تنقنننن  مث
 آفنننا  ومنننن أجنبينننا ، اخللنننق منننن صنننار فننن ذا غننن ه، إىل يننندعوه خننناطر إىل بقلبنننه ُيصنننغ ومل نفسنننه، هنننواج  عنننن وانقط ...إقبالنننه
 ،عارفننا   :ذلنن  عننند يسننم  أقننداره، تصنناري  مننن جيريننه فيمننا أسننراره بتعرينن  ،سننبهانه احلق قب  من حمداث   وصار...بري   نفسه

 .(4)معرف  :حالته وتسم 

 للقش ي: اليافعي أورده ومما

 فنننننون مننننن العلننننم، علنننن  زالنننند  أحننننوال تعنننناىل هللا وبنننن  بينننننه ُيصنننن  حننننىت عارفننننا   الطريقنننن  هننننذه يف العبنننند ُيسننننم  ال...
 وبصنننننننالر كشنننننننوفا   مث ،لوامننننننن  مث ،لنننننننوال  التعريننننننن  ابتننننننندا  يف قلبنننننننه يف يبننننننندو والعنننننننار  التعريفنننننننا .. وصننننننننو  ا الكشنننننننوف

 ...(5)وطوال 

 بعيد. غ  مد  عن لكن الرمز، يستعم  حذر هنا القش ي أقول: -

 الرسال : يف أيضا   القش ي ويورد

 ...(6)وج  عز هللا أبخا  ختلقا   عن  وُيلم مل ُيت تعاىل! هللا كمعاشر   العار  معاشر  املصري: النون ذو قال

 يورده: ومما

 سننره وحننر  خبننواطره إليننه تعنناىل هللا أوحنن  ،املعرفنن  مقننام إىل العبنند بلننغ إذا :(احلاج :أي) منصور بن احلس  قال...
                            

 (.195 :) الف ، ونف  نفسه (1)
 (.113 :) هودي (، كلم   يف أحدي  حكم  )ف  صو ،الف (2)
 (.2/150) حيا :اإل هام  يف املعار  عوار  (3)
 (.141 :) القش ي ، الرسال  (4)
 (.69 :) الغالي ، احملاسن نشر (5)
 (.142 :) القش ي ، الرسال  (6)
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 .(1)احلق خاطر غ  فيه يسن  أن

 السكندري: هللا عطا  ابن ويقول

 كمننا  إبيهننم، ُهننمْ  وال ُهننْم، ُهننمْ  مننا حجنناب، ال وكشنن  وصنن ، ال ومشاهد  خرب، ال وع  علم، ال رؤي  واملعرف ...
 ....(2){ومؤيدا   ويدا   وبصرا   مسعا   له كن   أحببته ف ذا} .[59الزخر :] ((َعَلْيهِ  أَنْنَعْمَنا َعْبد   ِإالَّ  ُهوَ  ِإنْ )) تعاىل: قال

 بعبننننار : يعنننننون أهنننننم تننننذكرا إذا يننننزول هننننذا لكننننن لننننه!مج بنننن  تنننننافرا   فيننننه أن الننننن  لننننذا السنننناذج  القننننرا   مننننن يظهننننر -
 مننن (هننو) وأن أا. أنننه ويتهقننق يستشننعر جعلتننه أي: (،وبصننرا   مسعا   له كن ) وعبار : والقرب. ابلوالي  أي: (،عليه أنعمنا)

  احلسىن. األمسا 
  أيضا : ويقول

 فقنند وال أحديتننه، لثبننو  غنن ه، معننه يوجنند ال إذ فقنند، وال بوجننود يوصنن  ال املعرفنن ، أه  عند تعاىل هللا سو  ما إن
 فغطنن  اإليقننان نننور وألشننر  األعيننان، فقنند علنن  العيننان لوقنن  الننوهم، حجنناب اهنتنن  ولننو وجنند، مننا إال يفقنند ال ألنننه  لغنن ه
 ....(3)األكوان وجود

 اخلطيب: بن الدين لسان ويقول

 ذاتننه إنينن  ويعقنن  شنني ، كنن   إنينن  عنن  وأنننه ق،احلنن  يَّننإنِّ  للعار  وتظهر الغطا ، ينكش  أن عندهم السعاد  وحمصول
 ...(4)ربه عر  نفسه عر  ومن عليه، هي وما

 إين.. إين القال : قول من منهوت  (إني ) كلم   -

 خلدون: ابن ويقول

 .(5)للسعاد  املطلوب  الغاي  هي اليت واملعرف ، التوحيد إىل ينتهي أن إىل مقام، إىل مقام من يرتق  املريد يزال وال...

 :(ابخا أو) ماخا بن الكب  داُود وقال

 كواكنننب  أفلنن  التوحينند مشننار  مننن املعرفنن  مشنن  طلعنن  ومنننىت املعرفنن ، مشنن ِ  غيبنن  عننند إال كننون    كوكننبُ   الح مننا...
 ...(6)األغيار جنوم وغاب  ،اآلاثر

                            
 (.142 :) القش ي ، الرسال  (1)
 (.86 :) اجملرد، القصد (2)
 (.139 :) األفكار، لتنوير األسرار كش   (3)
 (.611 :) الشري ، ابحلب التعري  روض  (4)
 التصو (. )علم خلدون، ابن مقدم  (5)
 (.1/191) الشعراين: طبقا  (6)
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 .(1)تعر .. :خامسا   تشهد، :رابعا   تعلم، :اثلثا   تفهم، :اثنيا   تسم ، :أوال  ...

 عجيب : ابن ويقول

 كننن   يف ملعنننرفتهم شننني ، بكننن  يستأنسنننون فهنننم معبنننودهم، شنننهود إىل ووصنننلوا بنفوسنننهم نفنننروا فقننند العنننارفون وأمنننا...
 مننن املنندح لشننهودهم ابهلل، انبسننطوا ُمننِدحوا فنن ذا شنني ، كنن   يف هللا عننن ويفهمننون شنني ، كنن   مننن النصننيب أيخننذون شنني ،

 .(2)سواه الكون يف شي  وال هللا، وإىل هللا

 وذاقهننا رآهننا فَمنننْ  األذوا ، هنني واألسننرار العلننوم، هنني فاملعننار  واألسننرار، ابملعننار  ملنن  األغيننار مننن تطهننر  ذافنن...
 ...(3)عامل :له يقال الدلي  أه  من وكان املقام لذا يص  مل ومن عار ، :له يقال

 عننن هقننفر  وال ،فرقننه عننن همجعنن ُيجبننه ال قلبننه  يف غننناه وَكُمنن  بربننه، وبقي نفسه عن ف  الذي هو العار  وحقيق ...
 ...(4)قسطه قس  ذي ك   ويويف حقه، حق ذي ك   يعطي ،مجعه

 :(الواصل  قطب) (5)الداب  العزيز عبد ويقول

 .(6)تعاىل هللا إىل اجلذب له فيق  تعاىل، أسراره عل  ل يطَّ  وابملعرف  به، يعرفه حىت عبدا   ُيب ال تعاىل هللا إن...

 العروسي: مصطف  ويقول

 هللا أطلعننه مننن والعننامل شننهود، عننن ُتنند  حالنن  املعرفنن  إذ وأفعالننه، وصننفاته ذاته تعاىل هللا أشهده َمن هو :العار ...
 ...(7)الصوفي  اصطاح يف العام  هم املعىن هبذا والعلما  وبرهان، دلي  إىل مستند يق  عن ب  شهود، عن ال ذل  عل 

 املنويف: الفيض أبو حممود ويقول

 .(8)هللا هو مجيعها األشيا  من شي  ولي  شي ، لك  السامي النب  هو هللا أن عرف :امل وحاص 

 فقنن . منهننا واحنند شنني  ال األشننيا  مجي  هو عقيدهتم يف هللا ألن  هللا هو مجيعها األشيا  من شي  ولي  يقول: -
 ابب منننن (هللا) اجلالننن  لفننن  اسنننتعم  (هللا أا) قنننال: النننذي ذا  بينمنننا الكلننني. ِبعنننناه (هللا) اجلالننن  لفننن  هننننا يسنننتعم  وهنننو

 العلنني ابهلل إال قننو  وال حننول وال يصننفون، عمننا هللا وسبهان كب ا ،  علوا   يقولون عما هللا تعاىل اجلز . عل  الك  اسم إطا 
 العظيم.

                            
 (.1/194) الشعراين: طبقا  (1)
 (.215 :) المم، إيقا  (2)
 (.412 :) اإللي ، الفتوحا  (3)
 (.413 :) اإللي ، الفتوحا  (4)
 .(هن1132) سن  وتويف ،(هن1095) سن  ولد فا ، من مغريب الداب ، أمحد بن مسعود بن العزيز عبد الشيخ (5)
 (.217 :) اإلبريز، (6)
 (.1/8) العروسي: حاشي  (7)
 (.115 :) هللا، إىل الطريق معامل (8)
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 كفاينن   رمنن الننذي القنندر ويف الصننفها . متننا  إىل الحتنناج املعرفنن  ومعننىن العار  يف أقوالم جيم  أن ابح  أراد ولو
 هللا! من اخلو  من وختلو ب  السليم، والعق  واملنطق احليا  من ختلو اليت ،مراوغاهتم أمام الطر  لسد

 عطننا  ابننن يقننول عجيبنن ، البننن عليننه شننرح منن  (نقمننه بنن ) ِحَكمننه يف هللا عطننا  البننن نصننا   نننذكر التوضنني ، يف وزيد 
 هللا:

 يف النننا  وأن ،خليقتننه شننكر مننن بنند ال أن تقتضنني فالشننريع  تننه،من يف واحنند هللا أن تنظننر القلننب عنن  كاننن   إن...
 ثاث : أقسام عل  ذل 

 يشننهده ومل املخلننوق ، مننن اإلحسننان فنظننر قدسننه، حضننر  وانطمسنن  حسننه، دالننر  قوينن  غفلتننه، يف منهمنن  غافنن   
 خفي. فشر  استنادا   وأما جلي، فشر  اعتقادا   أما العامل ، رب من

 عبننند فهنننذا األسنننباب، مسنننبب بشنننهود األسنننباب عنننن وفننن  احلنننق، امللننن  بشنننهود لنننقاخل عنننن غننناب حقيقننن  وصننناحب
 قنند اآلاثر، مطمننو  األنننوار، غريننق أنننه غنن  مننداها، علنن  اسننتوىل قنند للطريقنن ، سننال  سننناها، عليننه ننناهر ابحلقيقنن ، همواجنن
 حضوره. عل  وغيبته بقاله، عل  وفناؤه فرقه، عل  ومجعه صهوه، عل  كرهس غلب

 مجعننه، عننن ُيجبننه فرقننه وال فرقننه، عننن ُيجبننه مجعننه فننا حضننورا ، فننازداد وغاب صهوا ، فازداد شرب دعب منه وأكم 
 .(1)حقه حق ذي ك   ويويف قسطه، قس  ذي ك   يُعطي فناله، عن يصده بقاؤه وال بقاله، عن يصده فناؤه وال

 الضالي : احِلَكم لذه عجيب  ابن شرح ومن

 إال يننننننر  ال البصننننننر أن كمننننننا  احملسوسننننننا ، دون املعنننننناين إال تننننننر  ال أن هناشننننننأ ومننننننن البصنننننن  ، هنننننني القلننننننب عنننننن ُ ...
 ومننننن الغافنننن   وهننننو احلنننن ، إال يننننر  ال بصنننن ته علنننن  بصننننره غلننننب فمننننن منهمننننا، للغالننننب مُ ْكننننواحلُ  املعنننناين، دون احملسوسننننا 

 نلمنن  دون احلننق نننور إال تننر  ال فالبصنن   التفرينند  وأسننرار التوحينند معنناين وهنني املعنناين، إال ير  ال بصره عل  بص ته غلب 
 قيامننا   إثباهتننا مننن بنند فننا ذاتننه، أبحدينن  ممهننو  إبثباتننه، اثبتنن  األكننوان قولننه: تقنندم وقنند احلكمنن ، إثبننا  من بد ال لكن اخللق،

 غالننب أو لألسننباب، انننر احلنن  منن  واقنن  إمننا (،ثاثنن  أقسننام علنن  ذلنن  يف النننا  وأن)...ابلوحنند  قيامننا   ونفيها ابحلكم 
 شنننهود هننني احلقيق ...اخلاصنن  خاصننن  أو خاصننن  أو عامنن  إمنننا تقنننول: أو بينهمننا  جنننام  أو األسنننباب، رؤينن  وعنننن احلننن  عننن
 بشننهود اخللننق عننن يغيننب الننذي هننو احلقيقنن  فصنناحب العبودينن ، قوالننب يف الربوبينن  نننور شننهود أو اخللق، مظاهر يف احلق نور
 غنن  مننن كننان  وإن كامنن ،  فهننو احلكمنن  مراعننا  منن  كننان  نفنن  األسننباب، مسننبب بشهود األسباب عن ويفىن احلق، املل  نور

 وأنكننر سننكر األنننوار دهتننه فلمننا نورهننا، أي: (،سننناها عليننه ناهر)...معننذور فهننو مصننطلما ، غالبننا   كننان  فنن ن احلكمنن ، مراعا 
 سننكره، رونهننو  وجننده لغلبنن  احلكمنن  نفيننه يف معننذور وهننو الوحنند ، حبننر يف السننتغراقه كامنن   قبلننه، مننا ابعتبننار فهننو احلكمنن  
 ...(2)نفسه عل  نفعه لقصور اق  بعده ما وابعتبار

                            
 طالي .الع احلكم عل  عجيب  البن وتعليقا  شروح والكتاب بعدها(، وما ،385 :) المم، إيقا  (1)
 (.387 -385 :) المم، إيقا  (2)
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 ،واملخلننو  اخلننالق بنن  التفريننق :أي ،الفننر  حالنن  هو الذي قبلها ملا ابلنسب  كماال    تعترب أبهنا الفنا ، حال  هنا ب  -
 عننندهم واحلكمنن  حلكمنن ،واب ابلوحنند  االعتقنناد أي الثنناين: الفننر  :يسننمونه الننذي احلننال وهننو بعنندها، ملننا ابلنسننب  نقنن  وهي
 للهكم ! مراعا  (عبودي ) أو (خلقا  ) نسميها أن جيب اليت التعينا  وجود هي

 واملتاقا . ابلكذب وشريعته سبهانه هلل اهتام هو الكام هذا أن وواض  -

 كامه:  متمما   عجيب  ابن ويقول

 شننهود يف فيغيننب األسننرار، تلنن  اهد مشنن يطيننق وال ،األنننوار تلنن  ُيتمنن  فننا ضننيقا   صنندره يكننون من النا  فمن...
 القيننام عننن تغلبننه مل احلقيقنن  أنننوار عليننه أشننرق  فنن ذا النننور، قوي الصدر واس  يكون من النا  ومن احلكم ، وينكر الوحد ،

 بينهمنننا، أمننره ويعتنندل فيهمننا يننتمكن حننىت ،وبقنننا  فنننا  بنن  سنن ه يكننون هكننذا وشنننريع ، حقيقنن  بنن  برزخننا   وصننار ابحلكمنن ،
 .(1)األقوي ... ل حا وهذه

 تعينننننا  الوجننننود يف أن وهنننني (،ابحلكمنننن  ُينننن )أي:  بقننننا  وبنننن  (،الوحنننند  يف)أي:  فنننننا  بنننن  هننننو فالكامنننن  إذن -
 ابلفنننر . ومتظننناهر الوحننند  يف غنننار  فهنننو احلكمننن . لتنننتم هلل، عبنننادا   ويراهنننا نفسنننه ينننر  أن وجينننب خلنننق، إهننننا :يقنننول أن جينننب
 العار . هو وهذا

 يقول: حىت -

 واحلاصنن  واحلننق، اخللننق رؤينن  فهننو اجلمنن  بعنند كننان  فنن ن حننق، بننا اخللننق رؤينن  والفننر  خلننق، بننا احلننق رؤينن  منن اجل...
 اجلمننن  يف الفنننر  وأهننن  احلنننق، علننن  ويسنننتدلون اخللنننق، إال يشنننهدون ال الفنننر  وأهننن  احلنننق، إال يشنننهدون ال اجلمننن  أهننن  أن

 ...(2)بينهما فر  غ  من واملوسو  الواسط  يشهدون أع  واحلق، اخللق يشهدون

 (.اجلم  يف والفر  والفر ، اجلم ،) ملصطلها  شرح الن  هذا يف -

 (.وسبهاين... هللا، أا) يقولون: الذين هم وأهله خلق، با احلق رؤي  هو (اجلم )فن

 احملجوبون. هم وهؤال  احلق، هم ليسوا أهنم :أي حق، با اخللق رؤي  هو (الفر )و

 فننر  ال املوسننو  نفنن  هنني الواسننط  وأن هللا، هننو الكننون وأن هللا، هننم أهنننم يعرفننون الننذين هننم اجلمنن  يف الفننر  وأهنن 
 العارفون. هم وهؤال  وعبيد، خلق إهنم ويقولون: ابلعبودي ، يعرتفون ذل  م  ولكنهم بينهما،

 حو : سعيد قول ومثله

 حالنن  وهنني الصننمد، هللا اسننم يهنناف ويستشننعر اإللينن ، الننذا  أبحدينن  فيهننا ُينن  للسننال  حنناال  هنا  أن نعلم حنن
 وأن خملوقننا ، هنننا  وأن خننالق، هللا أبن االعتقنناد يرافقننه أن بنند ال الشننعور هننذا ولكننن شنني ، كنن   فنننا  السننال  فيهننا يستشننعر

                            
 (.388 :) المم، إيقا  (1)
 (.388 :) المم، إيقا  (2)
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 .(1) املخلو  غ  اخلالق

 ،النننننويل منهنننننا: كثننننن  ،  أمسنننننا  ويسنننننمونه العنننننار ، :يسنننننمونه النننننذي الكامننننن ، الصنننننويف تعريننننن  يف واضننننن  قنننننول هنننننذا -
 الفننر  مقننام إىل الواصنن  :أي (الكامنن  اإلنسننان) رأسننها وعلنن  مننر، مل وممننا معنننا، مننر مما وغ ها وغ ها...واملقرب ،والصديق

 الثاين.

 النننذا ، أحديننن  ُيننن  بقولنننه: عنهنننا عنننربَّ  النننيت ،للهقيقننن  توضنننيهه علننن  يسنننتدركه النننذي االسنننتدرا  ناحننن  أن وجينننب
 أن جيننب...ولكن فقننال: هبننا، يتواصننون الننيت ابلقاعنند  ليلتننزم اسننتدر  مث شنني ، كنن   فنننا  يستشننعر الصمد، هللا اسم يستشعر

 أن يف (التأمنن  مننن بشنني ) صننري  االسننتدرا  هننذا املخلننو ، غ  اخلالق وأن خملوقا ، هنا  وأن خالق هللا أبن االعتقاد يرافقه
 عنننه يعننربون مننا وهننذا واحنند، فالكنن  لننو ،واملخ اخلننالق فكننر  فيهننا ينعنندم اإللينن  الننذا  أحدينن  هبننا ُينن  الننيت احلنناال  تلنن 

 إال هننو مننا االسننتدرا  هننذا أن كمننا   التعاب  هذه ك   مر  وقد شي  ك   وفنا  الصمد، هللا اسم واستشعار الذا ، أبحدي 
 لا. تطوير م  (،مشهودا   جنان  يف واجلم  ،موجودا   لسان  يف الفر  اجع ) :القالل  ابلقاعد  التزام

 وابلتننننايل ويستشننننعرها ويننننذوقها هبننننا ُينننن  الواصنننن  وإن الوجننننود، واقنننن  هنننني الوجننننود وحنننند  إن هننننو: هنننننا قولننننه معننننىن إذ
 أن معهننا يعتقنند وأن املخلننو ، هننو اخلننالق أن يعتقنند أن عليننه جيننب معننا ! ابلنقيضنن  يعتقنند أن عليننه جيننب لكننن هبننا، سننيعتقد

 قه.يراف أن بد ال رالشعو  هذا نولك ..:يقول إليه انظر املخلو ! غ  اخلالق

 وحنننند  ابستشننننعار :أي شنننني ، كنننن   فنننننا  ابستشننننعار الصننننمداني ، ابستشننننعار اإللينننن ، الننننذا  أبحدينننن  ِبنننناذا؟ الشننننعور
 الوجود.

 جازما . اعتقادا   به فسيعتقد به وأح  وذاقه شيتا   استشعر إذا اإلنسان أن وبدهي

 النقيضننن  يعتقننند أن أي ه،نقيضننن (يرافقنننه أن) االعتقننناد هنننذا مننن  يعتقننند أن السنننال  منننن يطلنننب فالشنننيخ ذلننن ، ومننن 
 وعبارهتا. الصوفي  للعقيد  جري  وتطوير جديد منطق وهذا معا !

 النتيجة: *

 :القننوم عننند املعرفنن  معننىن أن اتم بوضننوح يظهننر يتقنندم، مل ممننا الصننفها  متننا  مننأل أن مكننن وممننا تقنندم، مننا كنن   مننن
 األلوهيننن  ينننذو  أي واستشنننعارا ، ذوقنننا   هللا هنننو نالكنننو  أن يعنننر  النننذي هنننو :عنننندهم العنننار  وأن الوجنننود، وحننند  معرفننن  هنننو

 هبا. ويتهقق هبا وُي  ويستشعرها

 تقدم: ما كل  خالصة *

 فق . فق ، فق ، واحد مذهب الصوفي  -

 أهله. لغ  به يبوح من بقت  يقولون وهم كتمانه،  جيب سر هو املذهب هذا -

                            
 اإللي (. والفتوحا  ،المم )إيقا  :عجيب  ابن كتايب  عل  وزيدا  وتفريعا  اقتباسا  هو والكتاب (.79 :) الروحي ، تربيتنا (1)
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 املخلو . أنه نتوهم ما ع  هو لقواخلا الكون، هو هللا نأ أي: (،الوجود وحد ) هو السر هذا -

 هنننننذا ويسنننننمون مننننننهم، كنننننان  منننننن إال يفهمنننننه ال حبيننننن  بعضنننننهم، بننننن  السنننننر هنننننذا عنننننن للتعبننننن  خنننننا  أسنننننلوب لنننننم -
 والرمنننز ابإلشنننار  الوجنننود وحننند  عنننن كامهنننم  يف يعنننربون إهننننم أي واللغنننز، والرمنننز اإلشنننار  تشنننم  وهننني (،العبنننار ) :األسنننلوب

 تقديسننا   أكثننر كننانوا  كلمننا  واللغننز، والرمننز اإلشننار  يف إيغنناال   أكثننر العبننار  كاننن   وكلمننا غنن هم. علنن  التعمينن  أجنن  مننن واللغننز،
 القننننادر عبنننند أسننننتاذه عننننند مث البغنننندادي، السننننهروردي النننندين شننننهاب عننننند العبننننار  قمنننن  وجننننند بصنننناحبها، إعجننننااب   وأكثننننر لننننا

 غ هم. وأفراد واجلنيد اجلياين

 والعبوديننن ، ابملخلوقيننن  يؤمننننون أهننننم ويتظننناهرون القاعننند ، حسنننب يكتموهننننا، ملكننننه الوجنننود، بوحننند  يؤمننننون كلهنننم  -
 وحنند  علنن  يطلقننون كمننا...(احملو بعنند الصننهو) أو (اجلمنن  صننهو) أو (اجلم  يف الفر ) أو (الثاين الفر ) :ذل  ويسمون

 ابلشننريع  ويتقينندون للمغالطنن ، (الشننهود وحنند ) :الثنناين االسننم يسننتعملون مننا وكثنن ا   (،الشننهود وحنند ) :هو آخر امسا   الوجود
 (.احلكم ) :يسموهنا اليت املخادع  هذه يريد الذي هو سبهانه هللا أن ويعتقدون حقيقتهم، سرت أج  من

  وأن اإللينن ، للننذا  األعظننم ياجمللِّنن هننو وسننلم عليننه هللا صننل  حممنندا   أن تعنن  الننيت احملمدينن ، ابحلقيقنن  يؤمنننون كلهننم  -
  شاعرهم: يقول إليه، تعود مث عنه تصدر (ا األشي)أي:  التعينا  ك 

 والقلم اللوح علم علومك ومن   وضرهتا الدنيا جودك من فإن
 هنننني الغاينننن  وهننننذه اإلطننننا ، علنننن  غ هننننا أخننننر  غاينننن  أينننن  التصننننو  يف يوجنننند وال فقنننن ، واحنننند  غاينننن  للتصننننو  -
 األلوهي . يذوقون أي الوجود، وحد  هبا يذوقون اليت اجلذب  إىل الوصول

 الوجود وحدة نور إشراق   املقصود ذلك من حسبهو 
 أقننننن ، وال أكثنننننر ال دعنننننالي أسنننننلوب إال هنننننو منننننا وأخنننننواهتن، والنننننورع والتوكننننن  الزهننننند هننننني الغايننننن  أن منننننن :يقولوننننننه ومنننننا

 األبد. عم  واملعرف  ،ساعت  عم  والورع ،ساع  عم  الزهد اجلياين: قول ولنتذكر آمنوا. والذين هللا به خيادعون

 ال ومشننننناهدهتا، هبنننننا والتهقنننننق واستشنننننعارها األلوهيننننن  ينننننذو  الوجنننننود، وحننننند  معرفننننن  إىل وصننننن  منننننن هنننننو :ار والعننننن -
 والربهان. ابلدلي 

 حامنند، أيب التمننام، بنندر إمننام، ألنن  ألنن  مخسنن  مننن أكثننر بنن  المننام، اإلمننام اإلسننام، حجنن  كننام  الكننام وحجنن 
 يقول: الغزايل، احملامد أيب ب 

 لتننيم، فهننو النننار مننن للهننذر أو اجلننن  لطلننب هللا يعبنند مننن وقننالوا: يتهاشننوا، ومل صننرحوا ي الصننوف مشننايخ إن حننىت...
 املصنننننف  كتننننب  وتصننننف  معتقننننداهتم عننننن وحبنننن  مشنننناخيهم رأ  ومننننن هننننذا، مننننن أشننننر  أمننننر هللا إىل القاصنننندين مطلننننب وإمنننننا

 .(1)القط ... عل  أحوالم جماري من االعتقاد هذا فهم منهم،

                            
 (.16 :) العم ، ميزان (1)
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  إن ذلنن ، خننا  يقننول مننن وكنن  ذلنن ، علنن  أقننوالم مننن بننراه  هي السابق  الصفها  تا وم الصوفي ، هي هذه
 ابلصوفي . جاه  ابلصوفي ، جاه  فهو غ هم من كان  وإن خمادع، مراو  فهو منهم كان

 فهننذه صننوفيا   كننان  إن ال؟ أم صننوفيا   اجلنينند كننان  هنن  نسننألم: وغنن ه، اجلنينند مثنن  املتصننوف  بعننض يزكننون الننذين ونسأل
 علنن  عنننه كتبننوا  اجلنينند عننن كتبننوا  الننذين كنن   إن له: نقول الصوفي ! عنه ونف  متجرئ جترأ وإن غ ها، شي  وال الصوفي  هي
 ابلطريق . الغاي  هذه إىل ويتوصلون صويف. أنه

 الطريق ؟ هي فما

 (عجيب  ابن) الطريق  سلو  بعد إال للهقيق  وصول ال
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 الثاين الباب
 الطريقة

 متهيد: *
 ان:طريقت

  مها: طريقتان إال الصوفي  يف يوجد ال

 اإلشرا : طريق  -1

 األمم. ك   يف املتصوف  استعملها اليت األزلي  الوحيد  الطريق  هي

 والتطهري النفس عالج هو   نشري أبداً  إليه فما
 (1)ابقي الوجود ما وتبقى كانت   اِلشراق طريقة وهذه

 َتامنننا ، واضنننها   األمثلننن ، متنننا  وبعننند اآلن، يكنننون أن جينننب (والتطهننن  الننننف  عننناج) العبنننارت  معنننىن أن منننن ابلنننرغم
 شرحهما. من أب  فا ذل  وم 

 اجلذب . إىل يوصلها ما إىل مرحل ، بعد مرحل  إبخضاعها ومعاملتها، النف ، سياس  النف : عاج

 يعيننننق منننا كننن   وهننني  ،كثننن    أمثلننن  عليهنننا منننر  وقنننند ،(املذمومننن  الصنننفا ) :يسنننمونه ممنننا تطه هنننا هنننو الننننف : تطهننن 
 الوحد . وتذو  اجلذب  إىل الوصول عن السال 

 الس : التصو  أو الغزالي ، الطريق  أو الربهان، طريق  -2

 أمسى ابالكتساب خارج   من   الِعْلما أبن قالت وفرقة
 مفتاحه عن للباب غىن ال إذ   اصطالحه يف العلوم وشرطوا

 أربع علوم   فيه تكن مل ما   مطمع فيه للطامع فليس
 واحلاالت واحلديث والفقه   والصفات الذات علوم وهي

 (2)يقظان حازم لكل وهي   الربهان طريقة وهذه

                            
 .األصلي  البن البنا السرقسطي من قصيد  املباح  (1)
 السرقسطي. البنا البن األصلي  املباح  قصيد  من (2)
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 كنني  السننال  بننه مننر الننذي البنناب أي ،(الباب)بننن هنا عنها يعرب اليت اإلشراقي  الطريق  نف  هي الربهان طريق  إن أي
 (.احلاال ) بكلم  ورؤاها اجلذب  عن يعرب أنهلهون امل م  اإلسامي ، العلوم إليها يضا  اجلذب ، يص 

 التوضي . يف زيد  من أب  وال

 اإلشرا : طريق 

 وهنني التنناريخ، أعمننا  يف الصننوفي  وجننود منن  ُوجنند  (،ابقنني الوجننود مننا وتبقنن  كاننن ) املسننتمر  القدمنن  الطريق  هي
 وفاسننننف  مجيعننننا   الصننننوفي  فنننن ن: ...حممننننود احللننننيم عبنننند النننندكتور عنهننننا يقننننول غ هننننا. طريقنننن  وال احلقيقنننن ، يف الوحينننند  الطريقننن 
 ويثقننون ،مجيعننا   يقرونننه حمننددا   منهجننا   يعلنننون هننذا يومنننا إىل ،(بكثنن  منهمننا أقنندم هي ب ) ،وأفاطون فيثاغور  منذ اإلشرا 

 مجيعهننننا ديناأل أقرتننننه معننننرو  منننننه  وهننننو البصنننن  ، منننننه  أو ،الروحنننني املنننننه  أو القلننننيب املنننننه  هننننو ذلنننن  اتمنننن ، ثقنننن  فيننننه
 اهن. (1)واحلدي  منها القد  احلكم  مذاهب واصطفته

 ،جنندا   شننديدا   إرهاقننا   إبرهاقهننا وأعصننابه إحساسنناته السننال  مينن  أن هننو احلنندي ، القنند  التننارخيي األممنني وأسننلويها
 كننن   فلنننه وإال طبيعننني، منننر  عنننن اتننن  غننن  اصنننطناعي عتنننه ألننننه ،(العتنننه يشنننبه منننا) وأقنننول -العتنننه يشنننبه منننا إىل يصننن  حنننىت

 يضننا  وقنند :(2)والسننهر واجلننوع والصننم  اخللننو  الغننزايل: يقننول كمننا  وهنني، للريضنن ، نفسننه خيض  أبن وذل  ،العته مظاهر
 بنننندل الننننذكر جعلننننوا املسننننلم  متصننننوف  أن العلننننم منننن  وغنننن ه، الشننننبلي يفعنننن  كننننان  كمننننا  اجلسنننندي. التعننننذيب مننننن شنننني  إليهننننا

 إىل متنند فقنند يطبقونننه الننذي اجلننوع أمننا ابلصننم . أيمرونننه فقنند وصنن  إذا حننىت اجلذبنن ، إىل الوصننول يف أسننرع ألنننه الصم ،
 السنننال  كضنننرب  ذلننن : علننن  تسننناعدهم أن مكنننن وسنننيل  أيننن  يسنننتعملون الننننوم ومقاومننن  السنننهر سنننبي  ويف األيم، عشنننرا 
 تعليننننق أو ، للسننننقو  اجتنننننااب   بوتنننند التعلننننق منننن  واحنننند  رجنننن  علنننن  الوقننننو  أو الشننننو ، علنننن  اجللننننو  أو حرقننننه، أو جسننننمه

 كالشنننناي  للنننننوم طننننارد  منننناد  أخننننذ أو ،(اليوغننننا) أوضنننناع مننننن وضنننن  أخننننذ أو...أسننننف  إىل منننندىل والننننرأ  األعلنننن  يف القنننندم 
 الكيماوي . املواد من غ مها أو ،عاليا   تركيزا   املركَّزين والقهو 

 إال أرينند ال) قننولم: ِبثنن  عنهننا ويعننربون إليهننا، يصنن  حننىت واحنند ، غاي  أمامه واضعا   احلال، هذه عل  السال  يداوم
 ورؤاها. اجلذب  هي اليت املرجو  الغاي  غ  آخر أمر معه ُيص  أن منعه ال وهذا (،هللا

 عجيب : البن شرح بعض إيراد مفيدا   يكون قد

 (هللا) املفننرد االسننم ذكننر علنن  وُيضه هبا، أيمره أي اخللو ، إىل (الشيخ) يُْدِخله (ذكرها ريضا    بعد) ذل  ...فعند
 يلقننن مننن الشننيوخ مننن بنن  يسننلكوه، أن املرينندين لكنن  وال الشننيوخ لكنن  بننازم لنني  التنندري  وهذا...سنناع  عنننه يفننرت ال حننىت

 ذكننر منن  نفسننه بقتنن  وأيمننره لننه، أهننا   الفقنن  رأ  إذا (الكننام هننذا قبنن  ذكرهننا الننيت الريضنن  دون)أي:  مننر  أول مننن االسننم
 أول يف ابخللننو  الفقنن  أيمننر أشننياخنا: عليننه أدركنننا الننذي وهننذا نفسننه، فيننه يقتنن  ووقتننا   ربننه، فيه يذكر وقتا   له جيع  حبي  ربه،

                            
 (.10 :) املرسي، العبا  أبو (1)
 (.3/65) اإلحيا : (2)
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 منننو  مننن  االسنننم يف فنننناؤه فيكمننن  نفسنننه، بنننه َتنننو  منننا األحنننوال منننن ويعمننن  السنننو  إىل خينننرج مث العصنننر، وقننن  إىل النهنننار
 فتُهه. فيقُرب نفسه،

 والفننت  متفاوتنن ، والعلنن  وطبننال ، معننادن والنننا  مننر ، أول من لط ابخل أيمره ب  خلو ، إىل ُيتاج ال َمن املريدين ومن
 انته . .(1)أعلم تعاىل وهللا القدر . م  جاري  احلكم  أن إال األسباب، عل  توق    غ  من هللا من

 ورؤاها. اجلذب  هو (الفت ) أن اآلن يعر  القارئ ولع  -

 يسننننننم  أو خمتلفنننننن ، أشننننننكاال   أو أشخاصننننننا   يننننننر  كننننننأن   ،للعنننننناد خارقنننننن  أمننننننور يرافقهننننننا أو اجلذبنننننن  يسننننننبق قنننننند وعنننننناد  -
 قبننننن  الكننننافر  ويف األمننننم، كنننن   يف موجنننننود وهننننو...الوا  يف يطنننن  أو املننننا  علنننن  يسننننن  أن بعضننننهم منننن  ُينننند  وقد...أصننننواات  

 فيها. واض  الشياط  ودور املسلم ،

 النقننناش، يقبننن  ال النننذي تشنننب ال ذلننن  ،ابلتصنننو  يتشنننبثون جتعلهنننم النننيت هننني العننناد  خنننر  مننن  اجلذبيننن  واملشننناهد -
 الكر  القرآن آي  َتوي  إىل األمر هبم يص  حىت

 ((َمَواِضننِعهِ  َعنننْ  اْلَكلِننمَ  ُُيَرِّفُننونَ )) منهننا: الصننهي  وَتوينن  وسننلم عليننه هللا صننل  الرسننول لسننان علنن  األحادينن  ووض 
 .(2)(اإلشرا  حكم ) :يسموهنا وقد  ،لدني وعلوما   كشفا    :يسموهنا اليت اإلشراقي  رؤاهم م  لتتفق ،[46النسا :]

 الربهان: طريق  أما

 إىل ينننتعلم، عننناملهم فصنننار ودهنننا . بنننذكا  الغنننزايل حجنننتهم وفلسنننفها ابإلسنننام، مزجوهنننا نفسنننها اإلشنننرا  طريقننن  فهننني
 ذل . يريد سبهانه هللا أن منهم واعتقادا   التسرت، بقصد وذل  اإلسامي ، العلوم اإلشرا ، جانب

 فالتوحينند ابطنننا   أمننا وماتريدينن . أشننعري  قسننم : إىل ننناهرا   ينقسننمون (والصننفا  الننذا  علننوم) توحينندال علننم يف وهننم
 السابق . الفصول يف ذل  عل  األمثل  متا  رأينا وقد الوجود، وحد  هو عندهم

 اخلا ! أسلويهم فيه فلهم احلدي  أما

 كتننب  لعنند  حافظننا   يكننون وقنند أبسننانيدها، ظهنناُيف وقنند األحادينن ، مننن ركامننا   ُيفنن  -الندر  م  -بعضهم نر  فقد
 لسبب : وذل  وموضوعه! وضعيفه صهيهه ب  ميز أن وال احلدي  يفقه أن يستطي  ال ولكنه احلدي ، كتب  من

 مقبننوال   وليكننون بننه، ليتسننرت ُيفظننه إمنننا الباطنن ، مننن احلننق وملعرفنن  بننه والعمنن  العلننم أج  من احلدي  ُيف  ال أنه -1
 بعنننض منننر وقننند الظننناهر، أهننن  منننن منتقدينننه علننن  ولينننزاود مذهبنننه، بنننه يؤيننند أننننه خينننال منننا مننننه ينتنننزع أن سنننتطي وي الننننا ، عنننند

 للعلم. ُيفظونه شاذون فيهم وطبعا   ذل ، يف أقوالم

 الكشننن  فيضنننعفه صنننهيها   احلننندي  يكنننون وقننند يضنننعفه! أو احلننندي  لنننم يصنننه  النننذي هنننو كشنننفهم  أن رأيننننا -2

                            
 (.338 :) اإللي ، الفتوحا  (1)
 اإلشرا (. )حكم  امسه السهروردي حب  بن ليهىي كتاب  هنا  (2)
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 الكشنن  ألن  صننهيها   عننندهم فيصننب  الكشنن  فيصننههه مكننذواب   موضننوعا   احلنندي  نيكننو  وقنند ضننعيفا ! عننندهم فيصننب 
 اليق . وحق اليق  وع  اليق  نور هو عندهم

 بلغنننتهم، املتمنننر  علننن  ختفننن  ال كثننن    عبنننارا  الصنننوفي  يسنننتعم  ،واللغنننز ابلرمنننز الربهانيننن  الطريقننن  إىل اإلشنننار  ويف -
 أو (السنننلفي التصنننو ) أو (صنننوفي  وحقيقتننننا سنننلفي  طريقتننننا) أو (والسنننن  ابلقنننرآن مقيننند  حقيقتننننا) املثنننال: سنننبي  علننن  منهنننا

 ...وغ ها (خليقته شكر من بد ال أن تقتضي فالشريع  هِ تِ منَّ  يف واحد هللا أن تنظر القلب ع  كان   إن)

 القول: خاص  *

 ولكنننن غننن هم، عنننند أو سنننلم امل متصنننوف  عنننند سنننوا  اإلشنننرا ، طريقننن  هننني واحننند  طريقننن  إال التصنننو  يف يوجننند ال
 الغزالينننن ، أو ،الربهانينننن  الطريقنننن  أو ،(السنننن  التصننننو ) :ذلنننن  ومسننننوا ابإلسننننام، اإلشننننراقي  الطريقنننن  مزجننننوا املسننننلم  متصننننوف 
 التصو . إىل وجيروهم املسلم  خيدعوا أن استطاعوا وبذل 

 (املنندد)و الشننيوخ، جشنن  إال الشننيوخ غنن  شنني  وال الشننيوخ، فسننببه كثنن  ،  لطننر  كثنن    أمسا  من ونسم  نر  ما أما
 أبلفانهننا ختتلنن  أورادا   خيننرتع الطننر ، بقينن  عننن ختتلنن  طريقتننه أن الشننيخ ولُيظهر (.املؤمنون)و واحملبون املريدون يقدمه الذي
 مجلنننن  اإلسننننام يننننناقض ِبننننا حمشننننو  أورادهننننم أن كينننن   رأينننننا وقنننند (.أبورادهننننا الطريقنننن ) قننننالوا: ولننننذل  األوراد، بقينننن  عننننن فقنننن 

 متشاهب . أو واحد  معاين ُتم  وكلها وتفصيا ،

 وسننننر  كثننن  ،  طنننر  إىل بعضنننها وتفنننرع بعضنننها، انننندثر الصنننوفي ، الطنننر  عشنننرا  اإلسنننامي  اجملتمعنننا  يف نهنننر وقننند
 منها. عليه الوقو  أمكن ملا كشفا    قلي  بعد
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 األول الفصل
 خــــالشي

 .ابهلل هلل أداب   هبا فقم ،هللا إالحرم  الشيخ حرم  ما

 عريب ابن

 شيخ: بدون طريق  ال *

 إال الطنننر  تفرقننن  ومنننا طريقننن . كننن   يف األسنننا  وهنننو األلوهيننن ، صنننفا  كننن   يعطوننننه إلنننه، هنننو املتصنننوف  عنننند الشنننيخ
 أمسننننا  ُتمنننن  كثنننن    طننننر  إىل الواحنننند  الطريقنننن  تتفننننرع الننننزمن ومنننن  ومؤسسننننيها، مشنننناخيها ابسننننم كلهننننا  وتسننننم  لشننننيخ، اتباعننننا  

 اجلدد. مشاخيها

 يتكلمون... ألمتهم ولنز 

 الغزايل: حامد أبو يقول

 غننامض، النندين سننبي  فنن ن السننبي ، سننوا  إىل ليهديننه حمالنن ، ال بننه يقتنندي وأسننتاذ شننيخ إىل ُيتنناج املرينند ...فكننذل 
 د تقننن بعننند املريننند، فمعَتَصنننمُ ...حمال  ال طرقنننه إىل الشنننيطان قننناده يهدينننه شنننيخ لنننه يكنننن مل فمنننن نننناهر ، كثننن    الشنننيطان وسنننب 

 وال ابلكليننن ، إلينننه أمنننره  يفنننوّ  حبيننن  ابلقالننند، النهنننر شننناط  علننن  األعمننن  َتسننن  بنننه فليتمسننن  شنننيخه، املنننذكور ، الشنننرو 
 نفعنننه أكثنننرمن -أخطنننأ لنننو -شنننيخه أخطننن يف نفعنننه أن ولنننيعلم ،ينننذر وال شنننيتا   متابعتنننه يف يُبقننني وال صننندره، وال ورده يف خيالفنننه

 حبصننن ويعصننمه ُيميننه أن (شننيخه)أي:  معَتَصننِمه علنن  وجننب املعَتَصننم، هننذا مثنن  وجنند فنن ذا ،أصنناب لننو نفسننه صننواب يف
 ....(1)حص 

 القش ي: ويقول

 لننه يكننن مل مننن يقننول: يزينند أبننو هننذا أبنندا . يفلنن  ال أسننتاذ لننه يكننن مل فنن ن بشننيخ، يتننأدب أن املرينند علنن  جيننب مث...
 لكننن تننور  ف هنننا غننار ، غنن  مننن بنفسننها نبتنن  إذا الشجر  يقول: الدقا  علي أاب األستاذ ومسع  الشيطان. ف مامه أستاذ

 حمينني ويقننول...(2)نفنناذا   جينند وال هننواه، عابنند فهننو فنفسننا   نفسننا   طريقتننه منننه أيخننذ أسننتاذ لننه يكن مل إذا املريد كذل   تثمر، ال
 املكي : الفتوحا  من واملال  والثمان  الواحد الباب أول يف عريب بن الدين

 ابهلل هلل أدابً  هبا فقم   هللا إالحرمة الشيخ ُحرمة ما

                            
 (.3/65) الدين: علوم إحيا  (1)
 (.181 :) القش ي ، لرسال ا (2)
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 هللا على أتييداً  الداللة على   تؤيدهم والقرىب األدالَّء هم
 هللا سوى هللا من يسألون ال   حمارهبم يف تراهم كاألنبياء

 (1)هللا مع فاتركهم الشريعة عن   توهلهم حال منهم بدا فإن
 ينننقض ممننا فيهننا مننا وتبيننان الضننالي ، األبيننا  لننذه حشننر  إىل حباجنن  أولننه مننن الكتاب بدأ الذي القارئ أن أنن ال -

 وتفصيا . مجل    اإلسامي  الشريع 

 يقول: اجلياين القادر عبد وكان

 .(2)أبدا   يفل  ال الكمال شيخه يف يعتقد مل من

 :(الصمداين والغو  الرابين القطب) الشعراين الوهاب عبد ويقول

 ...(3)فيه صل  مسجد أي يف عنده فليتخيله أستاذه، عند اجلمع  صا  للمريد يتيسر مل ...ف ن

 ...(4)هبا يشر  أن تسام  ال األشياخ حمب  فكذل  به، يشر  أن يغفر ال تعاىل هللا أن فكما: ...وفا علي ويقول

 يقول: أيضا   وكان

 ...(5)ميتا   أو الشيخ كان  حيا   أجابه عام، أل  مس   من واداه شيخه م  املريد صد  إذا

 يقول: أيضا   وكان

 وال ينندخ  وال هيبتننه، مننن يديننه بنن  ينطننق يقنندر وال حرك ، وال كام  ال مغسله، م  كاملي   شيخه م  الصاد  املريد
 ...(6)إبذنه إال ذكر وال قرآن وال بعلم يشتغ  وال أحدا ، خيال  وال خيرج،

 مسافر: بن عدي ويقول

 .(7)عتقاداال ك   فو  فيه اعتقاد  كان  إذا إال بشيخ  تنتف  ال

 (.االعتقاد ك   فو ) قوله: حدود عن الكر  القارئ يفت  أن أرجو -

 ابليزيديننن  اآلن املعروفننن  العدويننن  الطريقننن  شنننيخ وهنننو اجلنننياين، القنننادر عبننند تلمينننذ هنننو هنننذا مسنننافر بنننن عننندي وللعلنننم:

                            
 أوله. يف (181 )الباب: املكي ، الفتوحا  (1)
 (.1/174) القدسي : األنوار (2)
 (.1/188) القدسي  األنوار (3)
 (.1/187) القدسي : األنوار (4)
 (.1/189) القدسي : األنوار (5)
 (.1/189) القدسي : األنوار (6)
 (.343 :) التارخيي ، احلقيق  (7)
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 التطور. من لشي  خضع  أن بعد طبعا ، (،الشيطان عباد)

 البسطامي: يزيد أبو ويقول

 مننننن مسننننجد علنننن  طرقاتننننه بعننننض يف مننننؤذن فيقننننيم إصنننناحه، يف وبعثننننه النننندنيا أمننننور مننننن أمننننرا   التلميننننذَ  األسننننتاذُ  مننننرأ إذا
 لننا لنني  يعنن  أسننفلها، يتبنن  ال بتننر يف وقنن  فقنند إليننه، بعثنن  مننا ورا  أكننون مث وأصننلي املسننجد أوال   أدخ  فيقول: املساجد 

 .(1)مقر

 :(املّدرك  بع األر  األقطاب أحد) الدسوقي إبراهيم ويقول

 فعننن  إىل يبنننادر بننن  أبمنننر، أمنننره إذا نننناهره عنننن شنننيخه كنننام  َتويننن  منننن ُينننذر أن (يننندللمر  أي:) لنننه ينبغننني وكنننذل ...
 ...(2)َتوي  غ  من ذل 

 العجمي: يوس  ويقول

 ...(3)أخطأ شيخه أن نهر وإن شيخه به أمره ما وليفع  يتأوله، وال شيخه كام  عند يق  أن املريد أدب ِمنْ 

 اليشرطي: علي ويقول

 .(4)لكم أقول ما فامسعوا يؤول، ال صري  كامي  ف ن كامي،  تؤولوا أن إيكم

 معنننا مننر ممننا كلهننم  يفعلننون وكمننا اإلسننام حجنن  يقننول كمننا  -كشننفهم!  منن  ليتفقننا يننؤوالن رسننوله وحنندي  هللا كننام  -
 !َتويله؟! جيوز فا املتصوف  الشيوخ قول أما -مر مل ومما

 مننن ذر  أو ضننم  مننن ذر  أو عقنن  مننن ذر  عنننده مننن وي جمننان ، وي أسننوي ، وي هللا، عبنناد وي خلننق، وي ا ، فيننا
 السبي ؟ وكي  املخرج؟ أين البا ؟ هذا يف أفتوا حيا ،

 الصننوفي  كنن   لنني  منهرفننون، هننؤال  أو: مدسننو ، هننذا املعهننود: اجلننواب فسننتجد األقوال، هذه عليهم عرض  ولتن
 إخل....هكذا

 :(!!ختم  أل  وست  ثامثال  وليل  يوم يف قرأ الذي) املرصفي علي يقولو 

 كنننننننننام  إىل الرجنننننننننوع فعلينننننننننه دلنننننننننيلهم، أو العلمنننننننننا  لكنننننننننام معنننننننننار  شنننننننننيخه كنننننننننام  إن للمريننننننننند: (قالننننننننن   ) قنننننننننال وإن...
 طرينننق عنننن الرتنننداده هتمننن ، حنننال يف إننننه تصنننديقه، ألحننند جينننوز فنننا فينننه، وقننندح شنننيخه حكنننم عنننن املريننند خنننرج وإذا...شنننيخه
 ...(5)شيخه

                            
 (.182 :) الصوفي ، ها شط (1)
 (.2/97) القدسي : األنوار (2)
 (.2/36) القدسي : األنوار (3)
 وهداي (. )إرشاد فص  احلق، نفها  (4)
 (.2/128) الشعراين: طبقا  (5)
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 كننام  إىل الرجننوع املرينند فعلنن  ذلنن  ومنن  ريننب، بننا والسننن  القننرآن إنننه النندلي ؟ هننو ومننا لننه!! قيمنن  ال فالنندلي  إذن -
 الكرم . اآلي  ولتُنْنسخ !الشيخ؟

 والذل. واالحنطا  اجله  من املسلمون إليها وص  اليت احلال  لنا يفسر وهذا

 ل:يقو  الذي العجمي، يوس  إىل وعود 

 ليتننأدب إليننه، شننيخه نظننر يستهضننر أن العبننادا ، مننن عبنناد  فَنَعنن  أو تعاىل، هللا ذكر إذا (املريد)أي:  شأنه ...ومن
 ...(1)قلبه شتا  ويضم

 :(بعده!! من أتباعه يف كراماته  تسري الذي) الرفاعي أمحد ويقول

 لنننه يعنننر  كنننان  كمنننا  وفاتنننه بعننند قاحلننن لشنننيخه يعنننر  أن للمريننند وينبغي...الشنننيطان فشنننيخه شنننيخ لنننه يكنننن مل َمنننن...
 !(2)شيخه وال نبيه! وال حص ! له هللا ال شيخ، با تعاىل هللا يذكر من وقال:...حياته حال  يف احلق

 أفينندوا !الشننر ؟ هننو فمننا الشننر  هننو هننذا يكننن مل إن (،مؤمنننا   مسننلم كنن   لنني  ألن) !مؤمنننون ي بنن  !مسننلمون ي -
 هللا. يرمحكم

 :الصيادي الد  أبو ويشاركه ،الصيادي الرفاعي الدين اجسر  ابهلل العار  ويقول

 وأقاربننه، ولذريتننه لننه والتواضنن ...واحلضور الغيبنن  يف ومراعاتننه شننيخه، قلننب حفنن  أوال : الازمنن : املرينند آداب وِمننن...
 املهمننننا ،  مجينننن يف قلبننننه يف شخصننننه واستهضننننار بننننه، القلننننب وربنننن  هننننا،وجزليِّ  هننننايَّ كلِّ   هر وأوامنننن خدمتننننه، علنننن  القنننندم وثبننننو 

 فلرِبننا عيننب، صننف  مننن منننه نهننر ما عليه يُنْنِكر وال ع ، طرف  عنه يفرت ال له مازما   يكون وأن فيه، والفنا  مهته، واستمداد
 ويعانقهنننا ياعبهننا مجيلننن  امننرأ  عنننده فنننرأ  شننيخه علننن  دخنن  أنننه لبعضنننهم وقنن  كما...املريننند يَنْعلمننه ال مننا الشنننيخ مننن َيْظهننر

 الشننننيخ امننننرأ  املننننرأ  إن ذلنننن  ومنننن  شننننيخه، مننننن اسننننتفاده مننننا مجينننن ُ  حنننناال   منننننه فُأخننننذ شننننيخه، علنننن  كننننرا  من فخننننرج ؟!وجيامعهننننا
 .(3)وزوجته

 مريده!! أمام وجيامعها زوجته ياعب دستور! خاطرهم من دستور...األنقيا  األتقيا  النجبا  لألوليا  ي -

 وال َتْسننننَلم. وسننننلِّم فتنطننننرد، تعننننرت  وال ويقننننررون! قننننرروا هكننننذا يفعلننننون؟ عمننننا ُيسننننألون ال فنننناملقربون عليننننه؟ منننناذا لكننننن
 العظيم. العلي ابهلل إال قو  وال حول

 الغو : مدين أبو ويقول

 أثرا استحسانه من عليك َيرى   فعسى أحواله يف الشيخ وراقب

                            
 (.2/98) القدسي  األنوار (1)
 (.177 :) اجلواهر، قاد  (2)
 (.278 :) اجلواهر، قاد  (3)
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 (1)حذرا تركها ِمنْ  فكن عليك يرضى   وطاعته الباري رضا رضاه ففي

 يقول: حي  الشعراين إىل وعود 

 كمننا  أجلننه، ِمنننْ  ويكرههننا أجلننه مننن األشننيا  ُيننب أن الشننيخ حننبِّ  حقيقنن  يقننول: هللا رمحننه النندين أفضنن  أخي مسع 
 .(2)وج  عز ربنا حمب  يف الشأن هو

 أيضا : ويقول

 ليننننال الربزخيننن  حياتنننه يعتقننند أن األدب بننن  يسنننمعه، ال ميننن  أننننه يعتقننند ال أن قنننربه يف شنننيخا   زار إذا املريننند أدب منننن
 ذلنن  شننهدا كمننا  معننه هللا ويننذكر قننربه، يف جيلنن  الننويل ذلنن  أن بنند فننا قننربه، عننند هللا وذكننر وليننا   زار إذا العبنند فنن ن بركتننه،

 .(3)مرارا  

 أيضا : ويقول

 يقبنن  فننا شننيخه، غنن  الطريننق يف أحنند كننام  مسنناع عننن أذنيننه يصننم أن ،لشننيخه احلننب شننر  مننن أن علنن  وأمجعننوا...
 الطعنننام عننننه غننناب ولنننو شنننيخه، منننن ينفنننروه أن علننن  يقننندروا مل واحننند صنننعيد يف مكلهننن  مصنننر أهننن  قنننام لنننو حنننىت عننناذل، عنننذل

ننن املقننام هننذا دخنن  ملننا أنننه بعضننهم عننن وبلغنننا ابلننه، يف لتخيلننه شننيخه إىل ابلنظننر عنهننا السننتغىن أيمننا   والشننراب  ِمنننْ  وعبنن  مسَِ
 .(4)أستاذه إىل نظره

 :(5)التجاين السال  العريب حممد ويقول

 وكمننال اخلاصنن  احملبنن  بطريننق صنناحبها إىل قينناده وأسننلم دخلهننا مننن أن ،(التيجانينن )أي:  لطريننقا هننذه فضننال  مننن...
 ...(6)واآلخر  الدنيا يف تعاىل هللا عند اآلمن  من كان  ،التصديق

 عجيب : ابن ويقول

 يصننلوا حننىت كننذل   زالننوني فننا والننذكر، ابليلل  أصواهتم رفعوا املنزل قربوا إذا أهنم منها: آداب، املشايخ لقا  يف للقوم
 جلوسنننهم ومنهنننا...التعظيم أحسنننن منننن فهنننو الفقنننرا ، عننناد  بنننذل  جنننر  إن رجلنننه، مث الشنننيخ يننند تقبيننن  ومنها...الزاويننن  إىل
 يبنندأهم حننىت يكلمونننه فننا أبصننارهم، غاضنن  ر وسننهم، اكسنن  أصننواهتم، خافضنن  والوقننار، السننكين  نعنن  علنن  يديننه بنن 

 ...(7)ابلكام

                            
 (.230 :) اإللي ، الفتوحا  (1)
 (.1/169) القدسي  األنوار (2)
 (.1/161) القدسي  األنوار (3)
 (.1/168) القدسي  األنوار (4)
 .(هن1309) سن  ما  التجاين، أمحد خلفا  أحد (5)
 (.84 :) املستفيد، بغي  (6)
 (.309، 308 :) اإللي : الفتوحا  (7)
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 عينيننه بنن  شننيخه فليشننخ  أمننر، أو مننر  لننه عننر  وقد الشيخ، إىل الوصول (املريد عل )أي:  ليهع تعذر ف ن...
 (.الشر ؟ هو ما)...(1)قلبه يف إليه فليشت  واستهيا مجاع  م  كان  وإن هللا، إبذن يربأ ف نه له، ويشكو وهيأته بصفته

 اليشرطي: علي ويقول

 .(2)الشيخ وحمب  هللا ِذْكر يف الطريق

 ...(3)عنه نطويه شتنا وإن للفق ، منده شتنا وإن نورا، والنور طريقنا، الطريق ويقول:

 الكردي: أم  حممد ويقول

 مننن ألن كننذا؟  فعنن  مل يقننول: وال حرامننا ، ننناهره كان  ولو فعله، فيما (شيخه عل )أي:  عليه يعرت  ال أن ومنها...
 ...(4)الباطن يف حممود  وهي الظاهر يف مذموم  صور  الشيخ من تصدر فقد أبدا . يفل  ال مل؟ لشيخه: قال

 النقشبندي: اخلاين حممد اجمليد عبد ويقول

 أو تننهيبغ عننند ولننو ابخليننال، صننورته وحف ...الكامنن  ابلشننيخ القلب رب  عن عبار  الرابط  أن املؤمن األخ أيها اعلم
 وال الصننور ، تلنن  يف روحانيتننه إىل يتوجننه مث ينيننه،ع بنن  الكامنن  شننيخه صننور  املرينند يتصننور أن أهوهنننا صننور، ولا وفاته، بعد
 يف وصننفاته ذاتننه عننن يفننىن حننىت الرابطنن  علنن  يننداوم وهكننذا...اجلذب أثننر أو الغيبنن  لننه ُيصنن  حننىت بكليته إليها متوجها   يزال

 يف آلخنننننروا املشنننننر  يف أحننننندمها كنننننان  ولنننننو تعننننناىل، هللا إىل توصنننننله أن إىل ذلننننن  بعننننند الشنننننيخ روحانيننننن  فرتبيه...الشنننننيخ صنننننور 
 ...(5)املتصرف  األموا  من األحيا  يستفيض فبالرابط  املغرب،

 :(عليهم اخلا  وتر  املشايخ قلوب حف  ابب) يف الرسال  يف القش ي ويقول

 (البسننطامي) يزينند أيب علنن  قنندما النخشننيب تننراب وأاب البلخي شقيقا   ن: إيقول السلمي الرمحن عبد أاب الشيخ مسع ُ 
 صننوم أجننر ولنن  كنن   تننراب: أبننو قننال صننالم، أا فقننال: فننىت، ي معنننا كنن   لننه: فقنناال يزينند، أاب خينندم وشنناب  ،السننفر  م دِّ فُقنن

 ذلنن  فأخننذ تعنناىل؟ هللا عنن  مننن سننق  مننن دعننوا يزينند: أبننو فقننال فأىب، سن ، صوم أجر ول  ك   شقيق: فقال فأىب، شهر،
 انته ....(6)يده فقطع  سن  بعد السرق  يف الشاب

 الشنننر  منننن بقننني فمننناذا سنننن ! صنننوم وأجنننر شنننهر! صنننوم أجنننر يُعطنننون أنفسنننهم! يؤلنننون العجنننب، كننن   وهللا عجينننب -
 الرجنن  هننذا منننه. إال تشننريعا   أيخننذ أو هللا غنن  يؤله أن ويرفض هلل، تطوعا   يصوم رسوله وأوامر هللا أوامر يطي  ورج  والكفر؟

 منناذا؟ مث هللا! غنن  إلننا   يتخننذ أن رفننض ألنننه هللا؟  عنن مننن يسننق  وفننيم مل القننوم! هننؤال  حكننم يف هللا عنن  مننن سنناقطا   يصننب 
                            

 (.339 :) اإللي ، الفتوحا  (1)
 (.95 :) احلق، نفها  (2)
 (.97 :) احلق، نفها  (3)
 (.528 :) القلوب، تنوير (4)
 (.23، 22 :) األبدي ، السعاد  (5)
 (.151 :) القش ي ، الرسال  (6)
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 !اإلحلنناد؟ هننو ومننا !الشننر ؟ هننو ومننا !الكفننر؟ هننو مننا لنننا يقولوا أن القوم هؤال  يستطي  فه  نظرهم! يف جرم  أصب  الصوم
 !الزندق ؟ هي وما

 األطهنننار ،األبننرار لعنننارف ا املشننايخ هنننؤال  قلننوب ُيفنن  ال والنننذي ممنننوع، االعنننرتا  أن أبنندا   ننسننن  ال أن جيننب لكننن
 األنقيننا  األتقيننا  ،األوليننا  املتصننرف  ،املننّدرك  العننامل  ،العننارف  احملظينن  ،الواصننل  املقننرب  ،الصننديق  الصننادق  ،األخيننار

 علنن  هينند وتُقطنن  ،هللا عنن  مننن يسننق  قلننوهبم ُيفنن  ال الننذي (املصنن  وبننت  جهنم يف) الغارق  ،احملبوب  احملب  ،األصفيا 
 السرق ؟!

 ذل سنننننبب هنننننو منننننا اإلسنننننامي ؟ األمننننن  فسننننناد سنننننبب هنننننو منننننا اهنياراملسنننننلم ؟ سنننننبب هنننننو منننننا املتسننننناللون: يتسنننننا ل مث
 القننننرآن بنننننور ينظننننرون الننننذين النننننانرين أمننننام ماثنننن  واجلننننواب يتسننننا لون؟ اإلسننننامي ؟ األمنننن  احنطننننا  سننننبب هننننو مننننا املسننننلم ؟

 الصدور. يف اليت القلوب تعم  ولكن بصاراأل تعم  ال ألهنا الصوفي ، أبع  ال والسن ،

 :(عليهم اخلا  وتر  املشايخ قلوب حف ) الباب نف  يف إيه، القش ي ويورد

 فقننال: هننذا؟ مننا فقننال: شننيتا ، يكتننب (احلنناج) منصننور بننن احلسنن  رأ  املكنني عثمننان بننن عمننر أن املشننهور ومن...
  .(1)عليه الشيخ ذل  لدعا  كان  املد  طول بعد به ح  ما إن الشيوخ: قال وهجره، عليه فدعا القرآن! أعار  ذا هو

 -جوابنا: *

 جزا . دار ال با  دار الدنيا :أوالً 

 !!عليه الشيخ دعا  باله سبب كان  وإمنا باله، سبب تكن مل معارضته وحماول  ابلقرآن استهتاره :اثنياً 

 واحلكننم ،النندين علننوم إحيننا  وكتنناب هنني بقرا هتا القوم وينص  املسلم ، مساجد يف تدر  القش ي  الرسال  وللعلم:
  هللا. إىل واملشتك  إسامي ! كتب  أهنا عل  العطالي 

 اجلياين: القادر عبد ويقول

 املغفر .... سو  مطلواب   هللا من ينتظر ال أن (للمريد :أي) له وينبغي...

 الننذين واأللبنناب! العقننول ذوي األحبنناب زمننر  يف لدخولننه سننبب ذا  إذ واألبنندال، األوليننا  مننن الشننيوخ إىل والتهبب
 ...(2)واآلي  الِعرَب  عل  واطلعوا األرابب، رب من عقلوا

 :امللحوظات *

 هللا! أحباب :أي (األحباب زمر  يف لدخوله سبب...الشيوخ إىل التهبب) قوله: ناح 

 أحبنناب زمننر  يف النندخول أن -ربننه عننن وحيننا   -علمنننا وسننلم عليننه هللا صننل  هللا رسننول ألن  عليننه مننردود الكام وهذا
                            

 (.151 :) القش ي ، الرسال  (1)
 (.2/164) الغني : (2)
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 أن ابلنننننوحي املعصنننننوم عنننننن نننننن  أي ينننننرد ومل الشنننننر ، كننننن   الشنننننر ، عنننننن واالبتعننننناد رسنننننوله واتبننننناع سنننننبهانه هللا إطاعننننن  هنننننو هللا
 والنننندوران ابللنننن  إال لديننننه دلينننن  وال والسننننن ، القننننرآن مننننن ابلنننندلي  نطالبننننه وابلتننننايل هللا، رضننننا يف سننننبب الشننننيوخ إىل التهبننننب
 قلننيب حنندث ) قننولم: معننىن نفنن  ُتمنن  العبننار  وهننذه األرابب..، رب مننن عقلننوا الننذين قولننه: إىل لننتبننه مث الباطنن . والتأوينن 

 اإلنننن  منننن شنننياطينهم تنننومههم األفيونيننن ، منننن أقنننو  َهْلَوِسنننيَّ  إحساسنننا  هننني إمننننا الكنننذب. هللا علننن  افنننرتا  وهنننو (ريب.. عنننن
 هللا. من خطاب وأهنا رمحاني  أهنا واجلن

 أيضا : اجلياين ولويق

 البنناطن، يف عليننه االعننرتا  وتننر  الظنناهر، يف شننيخه خمالفنن  تننر  عليننه فالواجننب الشننيخ، منن  (املرينند)أي:  آدابننه وأمننا
 لشنننيخه نفسنننه علننن  خصنننما   يكنننون بننن  لعطبنننه، متعنننر  بسنننره االعنننرتا  وصننناحب ألدبنننه، اتر    بظننناهره العصنننيان فصننناحب

 ...(1)وابطنا   هرا  نا خمالفته عن ويزجرها نفسه يك  أبدا ،

 سنننننبب الشنننننيخ إىل التهبنننننب وأن ويضنننننر، ينفننننن  الشنننننيخ أن اجلنننننياين، القنننننادر عبننننند األولينننننا ، سنننننلطان يقنننننرر وهكنننننذا -
 الضر. هو وهذا لعطبه، سبب سره يف عليه واالعرتا  النف ، هو وهذا األحباب، زمر  يف للدخول

 مرتد. مشر  فهو ذل  خا  يعتقد من أن ونؤمن هللا. إال ضار وال اف  ال أن فنؤمن حنن أما -

 ...(2)ق  ل  حفا ال يدي، عل  تفل  مل إن: ...ويقول

 ُهننمْ  َوالَّننِذينَ  .َخاِشننُعونَ  َصنناهِتِمْ  يف  ُهننمْ  الَّننِذينَ  .اْلُمْؤِمنُننونَ  أَفْنلَنن َ  قَنندْ )) سننبهانه: قولننه وبنن  اجلملنن  هننذه بنن  مقارننن  -
 .[5-1املؤمنون:] ((َحاِفظُْونَ  لُِفُروِجِهمْ  ُهمْ  َوالَِّذينَ  .فَاِعُلونَ  لِلزََّكا ِ  مْ هُ  َوالَِّذينَ  .ُمْعِرُضونَ  اللَّْغوِ  َعنِ 

 الشيخ؟ هذا كان  من كالنا    الشيخ يدي عل  إال فاح ال سبهانه: يق  ومل

 نتب ؟ أن جيب ومن الكاذب؟ ومن الصاد  من فنسأل:

 :(4)(اليازجي خلي  كمال  ترمج ) (3)نصر حس  سيد الدكتور ويقول

 لكنننه املعننامل، واضننه  روحينن  شخصنني  أنننه ومنن  مكننان، كنن   ىف ينتشننر نننوره فنن ن اثبنن ، َتثنن ه أن عننن فضننا   والشننيخ،
 .(5)به املرتب  للمريد شي  ك   ويضي  والبهر الرب عل  يشر  الذي ابلنور داخليا   مقرتن

 البغدادي: السهروردي الدين شهاب ويقول

 يسننتعج  ال دنينناه، أمننر أو دينننه أمننر مننن شنني  يف الشننيخ منن  كننام  لننه كننان  إذا املرينند أن الشننيخ منن  األدب وِمننن ..
                            

 (.2/164) الغني : (1)
 (.371 :) الرابين، الفت  (2)
 حيا . زال ال أننه إيراين (3)
 أيضا . حيا   زال ال وأننه لبناين، أو سوري (4)
 (.73 :) واليوم، األم  ب  الصوفي  (5)
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 فكمننا متفننر ، وقولننه كامننه  ولسننماع له، مستعد أنه الشيخ حال من له يتب  حىت عليه، والجوم الشيخ مكامل  عل  اإلقدام
 هللا معاملننننن  منننننن ألننننننه وشنننننرو  آداب ا  أيضننننن الشنننننيخ مننننن  فللقنننننول تعننننناىل هللا خماطبننننن  ألننننننه وشنننننروطا ، وآدااب   أوقننننناات   للننننندعا  أن

 .(1)تعاىل

 تعاىل!! هللا معامل  من الشيخ م  الكام وجعله هللا، خماطب  م  الشيخ خماطب  مقارنته إىل لننتبه -

  :(الثاين األل  جمدد) السرهندي الفاروقي أمحد ويقول

 سننو  عليننه شنني  ال إليننه، الوصننول بعنند مث املكمنن ، الكامنن  الشننيخ إىل الوصننول زمننان إىل هنني إمنننا احملافظنن  وهذه...
 الفننننا  هنننذا ويكنننون الشنننيخ، يف الفننننا  هنننو األول والفننننا  ،لدينننه الغسنننال يننندي بننن  كامليننن   وكوننننه إلينننه، مراداتنننه مجيننن  تفنننويض

 ...(2)هللا يف الفنا  وسيل 

 مرسل : شيخي  مشاهد *

 األول: املنظر *

 اإللي . يده بتقبي  الترب  املريدين عل  ه ليس وعطفا   منه تكرما   الشيخ ووق  احلضر ، انته 

 ينننننده تقبيننننن  نمننننن دالمنننننا   مكننننننهم النننننذي العظنننننيم، الكنننننر  الشنننننيخ لنننننذا واالمتننننننان الشنننننكر هبمقلنننننو  ومننننن   املريننننندون وقننننن 
 ذخننرا   منهننا يعبننون وصننفاته، هللا أبمسننا  ُتققنن  الننيت روحانيته من عليهم تفيضه ِبا ينعمون رجله، تقبي  من وأحياا   املقدس ،

 َتلننؤهم الننيت ،الصننمداني  لطلعتننه جدينند بتجنن  جدينند مننن الشننيخ علننيهم يتكرم حىت أيما ، القدوسي  نشوته يف يعيشون روحيا  
 الرابني . ابألسرار

 صننناحب ينهننن  تعبننندي وخبشنننوع املعبنننود، وثننننهم أمنننام املنننؤمن  صنننم  جيللهنننم اآلخنننر، تلنننو الواحننند يتقننندمون أخنننذوا
 منننن يسنننتطي  منننا أكثننر منهنننا يرتشننن  أن وُيننناول ،يقبلهننا احلقننن   بينننده املمنندود  الكرمننن  ينننده آخنننذا   الشننيخ، أمنننام راكعنننا   النندور

 شاكرا . حامدا   وينصر  لغ ه الدور يرت  مث شيخه. يف املختزن  اإللي  األسرار

  وصنن الننذي الكامنن  العننار  رالهنن  تنسننم إىل جنننوين بشننو  وغمننره ،قلبننه اخلننرايف اإلمننان مننأل شنناب إىل النندور وصنن 
 يقبلهننا عليهننا أهننو  مث أمامننه، وركنن  القدوسنني ، الشننيخ ينند املرتعشنن  بيننده فأمسنن  الفرحنن ، وجننا   (.الثنناين الفر ) مقام إىل

 فربننن  دوره، ينتظننر خلفننه كننان  النننذي املرينند صننرب عينن  عليهننا. وجبهتنننه وجهننه َتريننغ ومننن تقبيلهنننا مننن يشننب  ال وهننو ويقبلهننا،
 اإلسراع. منه طالبا   نهره عل 

 ابنن  ي يرتننوي خليننه ومعلمننا : ومربيننا   اصننها   صننربه، نفنند الننذي لننذا قننال الننودود العطننو  الننرحيم الكننر  يخالشنن لكننن
 مثا . وذهب  يرتوي. خليه

                            
 (.4/98) اإلحيا : هام  املعار ، عوار  (1)
 (.21 :) املكتواب : من املنتخبا  (2)
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 الثاين: املنظر *

 يف ولننني  الفرعيننن ، األزقننن  أحننند منننن جاننننب يف تقبننن  الفخمننن  والسنننيار  النننربود ، شنننديد والطقننن  العصنننر، بعننند الوقننن 
 الربد. من هراب   اخلطا سرعوني أفراد سو  الشارع

 رغننم اجلذبنن  إىل الوصننول يسننتط  ومل الصننوفي ، واخلرافيننا  ابلضننبابيا  إمنناا   قلبننه امننتأل ممن السن، يف طاعن رج  مر
 حماوالته.

 فعرفننه شخصننا   داخلهننا ملنن  املتكنناث ، املننا  ببخننار اجمللنن  الزجنناج ورا  ومننن فعرفهننا، السننيار  حنننو العجننوز هننذا التفنن 
 ابالسنننم املتهقنننق املقننند  القننندي  الواصننن  احملبنننوب احملنننب املقنننرب الصنننديق العنننار  النننويل (1)شنننيخه إننننه ال؟ وكيننن  .أيضنننا .

 وقنن  حننىت وعنني دون حنننوه فننانطلق واآلخننر ! النندنيا مننن وأعظننم بنن  واآلخننر ، الدنيا كنز  عل  عثر كأمنا  فكان إخل....األعظم
 قدوسننيته مننن نفهنن  يسننتجديه الشننيخ حنننو احلقنن  نظننره مننادا   وخنننوع، لنن بذ رأسننه خافضننا   خاشننعا ، صننامتا   السننيار  زجنناج أمننام

 املستسر .

 العجننوز، فاسننتلمها وأخرجهننا، ،كفننه  إلخننراج يكفنني مننا ِبقنندار النافننذ  زجنناج وأنننزل جامنندت ، بعين  الشيخ إليه نظر
 وقبلها.

 النافذ . وأغلق يده، الشيخ سهب مث

 ينند قبنن  أنننه ُينن  كننان  لكنننه ،الوثنينن  اخلينناال  نلمننا  أعننتم يف غرقننهت بنشننو  مفعم وهو ،سبيله حلال العجوز وذهب
 (.يشركون عما وتعاىل هللا سبهان) احلق

 مسج : شيخي مشهد

 ومثامنال : سب  سن  أحدا  يف احلنبلي العماد ابن أورد

 بننه اجتمعنن ُ : الغمننر أنبننا  يف حجننر ابننن وقننال...وفا بننن حممنند بننن حممنند بننن علنني احلسننن أبننو (فيهننا تويف :أي) وفيها
 فَنننَثمَّ  تُنَولُّننوا َفأَيْنَنَمننا)) ينندور السننماع وسنن  يف وهننو هننوَ  فننتا ابلسننجود، جهتننه إىل إمننا هم أصننهابه علنن  فننأنكر ُ  دعو    يف مر 

 وأصهابه... هو وخرج اجملل  فرت  كفر ،  كفر   الطلب : من حاضرا   كان  من فناد  [115البقر :] ((اّللَِّ  َوْجهُ 

 أن يعنن  وهننذا ،الشنناذلي  السلسننل  رجننال مننن غننو  هننو هننذا وفننا بن حممد بن حممد بن علي أن يذكر القارئ لع  -
 ذل . كتموا  وإن هبا، وتؤمن وأقواله أفعاله تتبىن الشاذلي  الطريق 

 اخلالصة: *

  يفلنن ال اإللينن  القدسنني  بشننيخه يعتقنند ال الننذي واملرينند األلوهينن ، صفا  ك   عليه يسبغون إله، الصوفي  عند الشيخ
شنناَهد نفنن  يف األلوهينن  مشنناهد  مث اجلذبنن ، عندهم، الفاح معىن هو وهذا الوجود، وحد  إىل الوصول إىل سعيه يف

ُ
  ويف امل

                            
 .هذا الشيخ أخربه الكش  أنه املهدي املنتظر، وهو منذ سن  كث   ينتظر أن أيذن له الكش  ابلتهر  (1)
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 يقول: إيران، يف الصوفي  أعام من وهو نصر، حس  سيد الدكتور قول إىل ولنستم  شي . ك 

 توجيهننه مث الكثننر ، عننامل يف االرتبننا  مننن املرينند ُتريننر يف وأمهيتننه، لننه، التام التسليم يقتضي الذي املرشد الشيخ دور إن
 ...(1)الوحد  عامل يف ابلتأم  له

                            
 (.77 :) واليوم، األم  ب  الصوفي  (1)
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 الثاين الفصل
  (اجملاهدة) الرايضة

 شيخ: بدون طريق  ال *

 الطريق . يف مريده الشيخ يسلِّ  كي   خيربوا عارفيهم إىل أوال   لنرج 

 عجيب : ابن يقول

 ورد ابلتوبنننن  أيمننننره مث...عظيمنننن  بركنننن  فيننننه التلقنننن  فنننن ن الننننورد، يلقنننننه مننننا فننننأول ده،بينننن ليأخننننذ الشننننيخ إىل الفقنننن  أتنننن  إذا
 وصننا  طهننار  مننن دينننه يف يلزمننه مننا يعلمننه مث عليننه، كننان  مننا إىل الرجننوع مننن وُيننذره االسننتطاع ، بقنندر النندين وقضننا  املظننامل

 ذلنن ، شننأنه مننن لنني  الشننيخ كننان  فنن ن  ،النندلي عننن خاليننا   التوحينند علننم مننن يتيسننر ومننا جنناها ، كننان  إن بننذل  يتعلننق ومننا
 أنننه مدتقنن الشننيخ ألن بننه، يليننق مننا واحنند كنن   ، ذلنن وذكننروغ  وصننيام صننا  مننن الطاعنن  بلننزوم أيمننره مث يعلمه، من إىل دفعه

 االنفننراد، طريننق ليسنن  الرتبينن  فطريننق اإلخننوان، منن  واالجتمنناج الشننيخ، جمالسنن  ولننزوم ابلصننهب  أيمننره مث ،ا  منناهر  ا  طبيبنن يكننون
 مننن  إقامتنننه تعنننذر فننن ن شننني ، مننننه يكنننن مل اإلخنننوان عنننن املريننند انفنننرد فمهمنننا واالتبننناع، واالسنننتماع االجتمننناع طرينننق هننني إمنننناو 

 بقننني معهنننا ومشننني يتعاهننندها كنننان  فننن ن القنننادو ، أو كالسننناقي   املريننند إىل جنننار الشنننيخ فمننندد والوصنننول، ابلنننزير  أمنننره الشنننيخ
 ِبننننا أوال   ينننذكره مث...احملبننن  علننن  يننندل الشننننيخ إىل الوصنننول وأيضنننا   غننن ه، مننن  قلنننبوان املننننا  ختنننرم عنهنننا غفننن  وإن جننناري ، املنننا 

 املتوسننن  واجلنننوع والصنننم  ابلعزلننن  أمنننره الظننناهر  جوارحنننه صنننله  فننن ذا واالسنننتقام ، التقنننو  وهننني الظننناهر  جوارحنننه ُيصنننل 
 ابلتفننر  وأمننره احلقننالق، علننم مننن شننيتا   لننه فننت  تعطشننه وكثننر فننناؤه ُتقننق رآه فنن ذا ،(هللا) املفننرد االسننم يف والفنننا  القلننب وفننرا 
 اللسنننان ذكنننر بتقليننن  وأمنننره احلقيقننن ، علنننم لنننه دفننن  دهشننن  أو حننن   أخذتنننه رآه فننن ذا الكنننون ، يف والزهننند العالنننق، وقطننن  التنننام

 ظنناهرال بتخريننب أمننره الننذو ، دون ابلعلننم قننن  رآه أو احلقيقنن ، علننم علنن  يقنندر مل رآه فنن ذا ابلفكننر ، وشننغله اجلننوارح، وعمنن 
 بنننه أخنننذا النننذي هنننذا أهنننا . رآه إن الننننا  إبرشننناد أمنننره وُتقيقنننا   ذوقنننا   فينننه ورسنننخ  احلقيقننن ، منننن َتكنننن فننن ذا التنننام، والتجريننند
 ...(1)أشياخنا طريق من وفهمناه

 مبينا : السرقسطي البنا ابن ويقول

 لإلرادة يصلح أن وكاد   اِلفادة مع انقاد إذا حىت
 مريد له قيل هاألجل   حدود عندهم للمريد إذ
 هادالس   مع والصوم كالصمت   األوراد إىل دّ رُ  فعندها

                            
 (.328 :) اإللي ، الفتوحا  (1)
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 العالت خمتلف علموا إذ   ابملعامالت وعاملوه
 الطريقة مستويف يكن مل إذ   احلقيقة على حييلوه ومل
 النوال من فيها ما ألجل   األعمال على أحالوه لكن
 هرْ ظا فيه القبول وأبصروا   الظاهرْ  علم أحكم إذا حىت
 َلْبس من ذا قبل فيها كان  ما   النفس صفات من إليه ألقوا

 نيف وقيل وتسعني إحدى   فلتعرف أنكرهتا إذا وهي
 تقتلون كيف  تنادي وهي   املنون أكؤس فجرعوها

 االعتزال خلوة يف ُأدخل   الزوال إىل مالت فعندما
 تنساه أن العني كطرف  واحذر   (هللا) الدوام على قل وقيل:

 جيري وهو اللسان فيصمت   للذكر مستعمالً  زلي فلم
 اجلنان يستثبته ابالسم   اللسان جتوهر ما وقدر

 األجساد مجلة يف الغذا جريَ    الفؤاد يف معناه جرى مث
 خميب غري وهو الغيوب لوحُ    القلب ِمراة حاذى فعندها
 قبوال لرتكها اقتضى حيث   واجملهوال املعلوم فأدرك

 خطب بكل ذاك إذ خوطب   القلب بطور جاء إذا حىت
 الكون نعال فاخلع إذن قيل   بكوين عرفتين لو فقيل
 العامل غري الكون يف ير ومل   العوامل رؤية عن فين مث

 الطريقة غاية هذا فقيل   احلقيقة لفلك انتهى مث
 معبودي أان القول: فأطلق   الشهود غيبة يف امتحى مث

 يكنه مل حيث قاً فر  أثبت   منه عليه رُدَّ  إذا حىت
 ابلنزول ذاك عن وعربوا   التحويل عامل حنو فُردَّ 

 (1)الرق واجبات يؤدي ما كي   اخللق حنو ابحلق ورده

                            
 متقط . بشك  بعدها( وما 331 :) اإللي ، الفتوحا  (1)
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 حننىت احلقيقنن ، علننم دون الطريقنن ، وعلننم الشننريع  بعلننم يننذكره أنننه ومعناه الظاهر، ابلعلم مده مث: ...عجيب  ابن ويقول
 البننناطن فاتنننه الظننناهر علننن  البننناطن قننندم منننن قنننالوا: وقننند...الرتتيب منننن بننند وال الق،احلقننن لعلنننم صنننل  وابطننننه نننناهره هتنننذب إذا

 اهن. .(1)والظاهر

 قواعدهم. حسب لذل  أها   يصب  حىت هبا خيربونه ال ألهنم التصو ، حقيق  يعر  ال فالسال  وهكذا -

 ابننننن يقننننول يشننننرحه، الغننننزايل لنسننننم  إيه؟ يلقنونننننه الننننذي هننننذا الشننننريع  علننننم هننننو فمننننا الشننننريع ، علننننم أوال   يلقنونننننه وإمنننننا
 عجيب :

 والصننوم األوراد بكثننر  الطريننق هننذا سننلو  أمننري بداينن  يف أرد  ولقنند عنه: هللا رضي الغزايل حامد أبو الشيخ ...قال
 وحنننده، هللا إال عاقننن  كننن   قلبننن  منننن اقطننن  بننن ، ي يل: قنننال أوليالنننه منننن ولينننا   يل قنننيض نينننيت، صننند  هللا علنننم فلمنننا والصنننا ،

 بلسننان  االسننم هننذا وقنن  الرواتننب، إال شننيتا   علينن  هللا فننر  مننا علنن  تننزد وال هللا هللا هللا وق : مهت ، وامج  بنفس   واخ
 قننال وإمنننا ِبعننناه، مطلننواب   لسنن ُ  لننا: فق  هذا؟ معىن ما نفُس : قال  ومهما خاطر ، وامج  قلب  وأحضر وسر ، وقلب 
 .(2)[8املزم :] ((تَنْبِتيا   إِلَْيهِ   ْ َوتَنبَنتَّ  رَبِّ َ  اْسمَ  َواذُْكرِ )) تعاىل:

 للمريد؟ يلقنونه الذي الشريع  علم هو ما نعر  (اختصارا   نورده ال غ ه ركام   ومن) الن  هذا ِمنْ  -

 هبننذه هتننتم الننيت كتننبهم  كنن   يف نننراه مننا هننو والغننزايل، عجيبنن  وابننن السرقسننطي البنننا ابننن هنننا يقدمننه الننذي الوصنن  هننذا
 الناحي .

 مب . توضي  الكتاب هذا يف مر  اليت النصو  ففي (اإلشراقي ) الطريق  علم أما

 مننننن أكثننننر للشننننيخ عبنننندا   يكننننون وأن الشننننيخ، يقنننند  أن الشننننيخ، رحنننناب يف األوىل اخلطننننو  منننننذ املرينننند، مننننونيعلِّ  إهنننننم
 هلل. عبوديته

 هللا. شا  ما وإىل ن،اآل حىت بقلي ، ذل  بعد أو األر ، إىل إبلي  نزل أن منذ وأصله الطريق رأ  هو هذا

 الريضنن ، عننن -عامنن  بصننور  -بننه استعاضننوا الننذي اإلرهنناقي، الننذكر (غنن هم وبعننض املسننلم  إشننراقيي عننند) أييت مث
 بعضها. عن أو

 يف الوحينند، أو الرليسنني، دورهننا لننا أن كمننا  املسلم ، ب  التصو  يف دورها لا يبق  شي ، ك   رغم الريض ، لكن
 املسلم . غ  تصو 

 منننن بشنننك  النننف  تعنننذيب يرافقهننا وقننند والسننهر. واجلنننوع والصننم  اخللنننو  هنني: رأيننننا، كمننا  (،الريضننن  أو) واجملاهنند 
 اإلشراقي . اجملاهد  يف أساسي   ما شي  يف الفكر وتركيز األشكال،

                            
 (.331 :) اإللي ، الفتوحا  (1)
 (.338 :) اإللي ، الفتوحا  (2)
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 اكتشننن  نأ مننننذ اإلشنننراقيون مارسنننه اجلذبننن ، إىل السننن  يف مننننه بننند ال أساسننني، إشنننراقي طقننن  :(العزلننن  أو) اخللنننو  *
 فغلبنننوا املسنننلم  إشنننراقيو وجنننا  (،املعرفننن ) :تسنننم  زالننن ، ومنننا التننناريخ، مننند  علننن  كانننن   النننيت ،(اإلشنننرا ) أحبولننن  إبلننني 
 (.والتصو  الصوفي ) :اسم عليها

  يف أو الغننااب ، أعمننا  ويف شننعاهبا، ويف والننودين اجلبننال كهننو   يف اخللننو  مارسننون زالننوا، ومننا األمننم، إشننراقيو كننان
 الغاي . لذه خصيصا   املعابد يف تبىن (صغ   غر ) كهو 

 ألن بيننوهتم، يف خبلننوا  املعابنند كهننو   عننن استعاضننوا األوىل، قننروهنم لكننن املسننلم ، متصننوف  مارسننها َتامننا ، ومننثلهم
 منننن فكننن  اإلسنننام، عنننن غريبننن  الزندقننن  هنننذه أن يعرفنننون وكنننانوا ويفهموننننه، اإلسنننام يعرفنننون كنننانوا  الوقننن  ذلننن  يف املسنننلم 

 الرد . حد عليه أقاموا هبا ُعر 

 ففشننا اإلسننامي ، اجملتمعننا  يف هننافعلَ  هبنندو  ينفثوهنننا كننانوا  الننيت الصننوفي ُ  السننمومُ  فعلنن  ،فشننيتا   وشننيتا   األيم وتتالنن 
 وقاحنن ال مننن فيهننا أمسننا    ومسوهننا إليهننا، والنندعو  الفاسنند  عقينندهتم إبعننان حننريتهم الصننوفي  كهننان  وأخننذ واخلراف ، اجله  فيها

 اخلانقاهننننا  ويف (،اخلانقنننناه) :مسوهننننا الننننيت اخلاصنننن  هياكلهننننا لننننا وبنننننوا سننننبهانه، هللا علنننن  واالفننننرتا  اجلننننرأ  مننننن فيهننننا مننننا بقنننندر
 يف َتنننننادوا والنننننزمن وابلتكنننننرار األيم، وتتالننننن  (.املدرسننننن ) :مسوهنننننا األحينننننان بعنننننض ويف اخللنننننو ، كهنننننو   أقننننناموا وفيهنننننا أقننننناموا،

 فانتشننننر  واملخننننرب، املظهننننر هننننو واخلرافنننن  اجلهنننن  وصننننار وعقَّمننننوه، فجمنننندوه اإلسننننامي ، معننننا اجملت يف الفكننننر علنننن  السننننيطر 
 يف ليتوغلنننوا النننزواي منننن امتننندوا مث (،الزاوي )بنننن (اخلانقننناه) اسنننم بننندلوا أن بعننند القنننر ، ويف وأزقتهنننا، املننندن أحينننا  يف اخلانقاهنننا 

 وهياكنن  خللننواهتم، كهوفننا    ومنهننا فيهننا وليجعلننوا (األضننرح ) :هنايسننمو  الننيت األواثن بيننو  ول فعننوا حرماهتننا، فيهتكننوا املسنناجد
 ضاالهتم. لنشر وجمال  لطقوسهم،

 النننننيت هيننننناكلهم النننننزواي، انتشنننننار املظاهرالازمننننن  ومنننننن املسننننناجد، يف اخللنننننو  أمننننناكن وجنننننود املسنننننتهجن غننننن  منننننن وأصنننننب 
 يعننودوا ومل للخلننو ، ومكنناا   يعبنند، وثنننا   ُتتهننا أن إىل إشننار  القبننور فو  القباب وارتفاع والتصدي ، املكا  طقو  فيها يقيمون
 .يللصهار  وال للغااب  وال وشعاهبا، والودين اجلبال كهو   إىل حباج 

 يوما . األربع  حىت أكثر أو أسبوعا   تكون أن املعتاد لكن ألكثرها، حد وال وليل ، يوم للخلو  مد  وأق 

 إبلنننني  اكتشنننن  أن منننننذ اإلشننننراقيون مارسننننه اجلذبنننن ، إىل السنننن  يف منننننه بنننند ال أساسنننني، إشننننراقي طقنننن  الصننننم : *
 (.الصوفي ) :مسوها اليت اإلشرا  أحبول 

 بشننك  مايينهننا، أو املننرا  مننن األلننو  متننا  مننا، كلمنن   لرتدينند السهري األثر عرفوا األوال  املسلم  إشراقيي لكن
 األحيان. من كث   يف كلها  الريض  وعن ب  صم ،ال عن به فاستعاضوا (،الذكر) :مسوه ما وهذا انقطاع، ودون مستمر

 أي: (،اجلمننن  مجننن  مقنننام) :يسنننمونه منننا إىل وصنننوله بعننند (الصنننم ) الطقننن  هنننذا ممارسننن  إىل يعنننود عنننارفهم أن علننن 
  عليه. مسيطر  أو يديه طوع اجلذب  تصب  عندما

 أحبولنن  إبلنني  اكتشنن  أن منننذ وناإلشننراقي مارسننه اجلذبنن ، إىل السنن  يف منه بد ال أساسي، إشراقي طق  اجلوع: *
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 (.الصوفي ) :مسوها اليت اإلشرا ،

 بنن  وشننهورا ، أسننابي  صنناموا متصننوف  عننن يتهنندثون كتننبهم  ويف نظننري ، ألكثرهننا حد وال تتكرر، وليل  يوم له مد  وأق 
 يننوم كنن   أيكنن  كننان  ن سنن أربعنن  صننام صننويف عننن ُتنندثوا حننىت الكتاب، هذا يف أمثل  هذه أقوالم من رأينا وقد أيضا ، وسن 

 واحد ؟! زبيب 

 أحبولنن  إبلنني  اكتشنن  أن منننذ اإلشننراقيون مارسه اجلذب ، إىل الس  يف منه بد ال أساسي، إشراقي طق  السهر: *
 (.الصوفي ) :مسوها اليت اإلشرا 

 مكتشننفها، وهنن العينندرو  الننرمحن عبنند أن يننذكرون فهننم القهو ، اكتشا  ورا  كاا  اخللو ، إىل مضافا   الطق ، وهذا
 هللا عبنند بننن بكننر أبننو هننو مكتشننفها إن احلنبلنني: العمنناد ابننن ويقننول ،(1)قننرن  أبكثننرمن قبلننه معروفنن  ألهنننا صننهي ، غنن  وهو

 هن(.909) سن  املتوىف العيدرو 
 بونالفهنننا، القينننام علننن  املقننندر  يُفقننندها إرهاقنننا   العصنننبي  اجلملننن  إرهنننا  هنننو وهننندفها اجملاهننند . أو الريضننن  هننني هنننذه -

 للتننأثر اسننتعدادا   أكثننر وتصننب  النندم؟ جمننر  آدم ابننن مننن جتننري الننيت اجلننن لشننياط  سننها   مركبننا   وتصننب  إحساسنناهتا، فتتخدر
 فيزيولوجي . حيوي  ونيف  أج  من ،اجلسم يفرزها اليت املخدر  ابملاد 

 نسننم  مننا ادرا   إذ اآلن، ممارسننته قلنن  وقنند اخللننو ، علنن  والصننرب السننهر أجنن  من يستعملونه كانوا  النف : تعذيب *
 ابملنبها . عنه واستعاضوا به،

 :(ابلذكر يسم  ما أو) الذكر *

 طريقننن  نفسنننها هننني وهننني اإلشنننرا ، طريقننن  هننني اجلذبننن  إىل تقنننود النننيت الوحيننند  الطريقننن  إن هنننم: وقنننالوا ونقنننول، قلننننا،
 تعسفيا . مزجا   ابإلسام مزجها بعد الغزالي ، الطريق  أو الربهان،

 متصننننوف  لكننننن اجلذبنننن ، إىل للوصننننول (والصننننم  والسننننهر واجلننننوع اخللننننو ) الريضنننن  تعتمنننند اإلشننننراقي  الطريقنننن  أن ورأينننننا
 .(.اجلذب  إىل) إليها للوصول إمكاني  وأكرب أسرع أسلواب   عرفوا املسلم 

 الريض . عن به استغنوا ما وكث ا   الذكر، إنه

 دوره؟ هو وما الذكر؟ هو فما

 اين:الشعر  الوهاب عبد يقول

 الننذكر أن علنن  القننوم وأمج ...الوالينن  منشننور الننذكر إن قننالوا:...وج  عننز هللا ذكننر مننن اإلكثننار الطريننق ُعمنند  إن...

                            
 حنني يف مقهينن  وفتهننا دمشننق، مننن والثنناين حلننب، مننن أحنندمها ،سننورين جننا  حينن  ،(م1555) لننن املوافننق ،(هن962) عام استانبول يف واملقاهي القهو  عرف  (1)

 ذل . قب  سوري  يف معروف  كان   القهو  أن يع  وهذا القلع (، )ُت 
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 ...(1)الذكر فت  من أسرع مثَ  وما...الوالي  ومنشور املستوح ، وأني  اخل ، وجاذبُ  الوالي ، مفتاح

 السرقسطي: البنا ابن ويقول

 االعتزال خلوة يف خلأد   الزوال إىل مال فعندما
 تنساه أن العني كطرف  واحذر   (هللا) الدوام على قل وقيل

 البيت : هاذين عجيب  ابن يشرح

 ذلنن  فعننند...منها نننزاع بننا صنناحبها فيهننا يتصننر  حبي  ،نفسها من الطوع إعطاؤها هو الزوال إىل النف  وَمْي ...
 (سننابق  أبيننا  يف) النننانم ذكننره الننذي التنندري  وهننذا ساع ، عنه رتيف ال حىت املفرد االسم ذكر عل  وُيضه...اخللو  يدخ 
 أهننا   الفقنن  رأ  إذا مننر  أول مننن االسننم يلقننن مننن الشننيوخ مننن بنن  يسننلكوه، أن املرينندين لكنن  وال الشننيوخ لكنن  بننازم لنني 

 قال...متفاوتننن  والعلننن  ،وطبنننال  معنننادن والننننا  منننر ، أول منننن ابخللطننن  أيمنننره بننن  خلنننو ، إىل ُيتننناج ال منننن املريننندين ومن...لنننه
 فلمننا والصننا ، والصننوم األوراد بكثننر  الطريننق هننذا سننلو  أمننري بداينن  يف أرد  ولقد عنه: هللا رضي الغزايل حامد أبو الشيخ

 بنفسننن ، واخننن ُ  وحنننده، هللا إال عاقننن  كننن   قلبننن  منننن اقطننن  !بننن  ي يل: قنننال أوليالنننه منننن ولينننا   يل قنننيض نينننيت صننند  هللا علنننم
 وسننر ، وقلبنن  بلسننان  االسننم هننذا وقنن  الرواتننب، إال شننيتا   علينن  هللا فر  ما عل  تزد وال هللا هللا هللا ق :و  ،مهت  وامج 

 ...(2)ِبعناه مطلواب   لس  لا: فق  هذا؟ معىن ما نفس : قال  ومهما خاطر ، وامج  قلب ، وأحضر

 .(3)ابلذكر... الإ أخذاها ما ابلسماع، أخذاها ما وهللا اليشرطي: الدين نور علي ويقول

 السكندري: هللا عطا  ابن ويقول

 تعنناىل: هللا قننال نفسننه، عننن فننان   وعظمتننه، هللا جلننال مشنناهد ذاكره ألن املفرد، الذكر :ويسم    (هللا) الراب : الذكر
  .(4)[91األنعام:] ((يَنْلَعُبونَ  َخْوِضِهمْ  يف  َذْرُهمْ  مُثَّ  اّللَُّ  ُق ِ ))

 :ملحوظة *

 التأوي . يستعم  أي له، أنزل  الذي معناها غ  يف اآلي  هللا عطا  ابن يستعم  -

 أقوالم: إىل لنستم ...للذاكر؟ ُيد  فماذا

 اليشرطي: الدين نور علي يقول

 علينننه ونهنننر  ابلربيننن ، العبديننن  انطنننو  االسنننم علينننه اسنننتوىل ومنننىت االسنننم، علينننه يسنننتويل حنننىت هللا ينننذكر العبننند زال منننا

                            
 (.1/35) الصوفي : قواعد معرف  يف القدسي  األنوار (1)
 (.338 :) اإللي : الفتوحا  (2)
 (.113 :) احلق، نفها  (3)
 (.42 :) الفاح، مفتاح (4)
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 ...(1)الرب صفا 

 أثنننننا  يشنننناهدها الننننيت اللوسنننا  هنننني فنننناجلواب: عليننننه؟ تظهنننر الننننيت الننننرب صننننفا  هننني مننننا سننننال : سننننأل إن ول:أقننن -
  وصفاته. أبمساله (هللا ج ) هللا أنه فيها ويشاهد اجلذب !

 النقشبندي: اخلاين اجمليد عبد ويقول

 وهننني غريبننن ، وخنننوار  بننن عجي أحنننوال علينننه يظهنننر اإلخنننا ، وجنننه علننن  ابلنننذكر اشنننتغ  إذا الصننناد  املريننند أن واعلنننم
 أن عليننه فالواجننب لننه. وامتهنناا   تعنناىل هللا مننن ابننتا    وإمننا وَتنيسننا ، لقلبه تطمينا   إما عليه، تعاىل هللا فض  من أعماله مثرا 

 منننن أكثنننر تعننناىل: ابهلل العنننارفون قنننال ولنننذا (.الوحننند  مشننناهد ) مقصنننوده عنننن هبنننا ينقطننن  لنننتا ،هبنننا يغنننرت وال إليهنننا يلتفننن  ال
 ...(2)الكراما  يف وقوعهم بسبب املريدين من قط ان

 تقدم: ما خالصة *

 تطننول، وقنند تقصننر قنند كثنن  ،  أيمننا   وهنننارا   لننيا   عليننه واسننتمر (،هللا) املفننرد االسننم عنناد  وهننو ابلننذكر، املرينند اشننتغ  إذا
 يظهننرون أشخاصننا   يننر  كننأنْ     خننوار  أمامننه تظهننر اجلننياين، القننادر لعبنند حصنن  كما  سن ، عشرين عن يزيد ما إىل َتتد وقد

 منننن  ُينننند  قنننند أو السننننبب؟ معروفنننن  وغنننن  عادينننن  غنننن  حننننواد  أمامننننه ُتنننند  أو أصننننواات ، يسننننم  أو فجننننأ ، وخيتفننننون فجننننأ 
 الوا . يف يط  أو املا  فو  يس  أن بعضهم

 وعننننندم إبمهالنننننا يتواصنننننون فننننن هنم حصنننننل  وإذا ،منهنننننا شننننني  ُيصننننن  ال فقننننند ابلضنننننرور ، الزمننننن  ليسننننن  اخلنننننوار  هنننننذه
 ويذوقوهنا. األلوهي  وهبا فيها يستشعرون اليت اجلذب  إىل الوصول هي غايتهم ألن  هبا واالغرتار إليها االلتفا 

 يف ابلسننياح  غرفنن  يف اخللننو  يبنندل وقنند مسنناعد، كعامنن   (اجملاهنند ) الريضنن  إىل يلجننأ وقنند ابلننذكر. السننال  يسننتمر
 سننريع  عنناد  وتكننون األول، النند  هنني الننيت اجلذبنن  إىل يصنن  حننىت ويننذكر ريننذك ويبقنن  واملشا ، والسهر اجلوع م  القفار،
 جذبنننه سنننبهانه هللا أن (جمنننذوب) بكلمننن  ويعننننون ..،.الواصننن  أو النننويل أو اجملنننذوب يسنننمونه: عندلنننذ األمنننر، أول يف النننزوال
 ويننزداد جذابتننه عنندد يننزداد حننىت الننذكر، يف يسننتمر أن عليننه بنن  الننزوال، السننريع  القليلنن  ابجلننذاب  يغننرت أال وينصننهونه إليننه،

 املشاهد. وهبا فيها يشاهد حىت مث طولا،

 هنني ومننا ابلننذكر، يبنندأ يرينندها وقنن  أي ففنني يديننه، طننوع اجلذبنن  تصننب  حىت مستمرا   هكذا (السال  أو) املريد يبق 
 هبا. التفك  ِبجرد فيها يق  قد ب  فيها، يق  حىت دقالق إال

 أو البنندل فهننو إليننه وصنن  ومننن املنشننود، األمنن  هننو عننندهم وهننذا ذكننر، دون قاليننا  تل عليننه تتكننرر مقننام إىل يصنن  وقنند
 الوصننول يف (يقولننون كمننا) أسننرع أسننلواب   النقشننبندي  عند أن عل  (.شيطانه إليه يوحي حسبما) الغو  أو القطب أو الوتد

 التالي : ابلصور  الرأ  هز م  هللا، إال إله ال ترديد وهو اجلذب ، إىل

                            
 (.110 :) احلق، فها ن (1)
 (.37 :) النقشبندي ، به جا  فيما األبدي  السعاد  (2)
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 (.ال) كلم   ويلف  اليمىن، كتفه  فو  هنذق تصب  حىت اليم  إىل وجهه يداملر  يدير

 (.إله) كلم   ويلف  صدره، عل  ذقنه ويض  األمام إىل بسرع  وجهه يدير مث

 (.الإ) كلم   ويلف  اليسر ، كتفه  فو  ذقنه تكون حىت اليسار، إىل أيضا   بسرع  وجهه يدير مث

 (.هللا) كلم   ويلف  الثاني ، احلرك  يف كما  صدره، فو  ذقنه ويض  اماألم إىل دالما ، بسرع  وجهه يدير مث

 مكن. ما أبسرع يتم هذا وك  ويعيدها، الكر  ويعيد

 مث الكنننر ، فليعننند يصننن ، مل ومنننن اجلذبننن ، إىل يوصننن  أن مكنننن منننر ، وعشنننرين واحننندا   العمليننن  هبنننذه القينننام إن ويقولنننون:
 وحاول. عم  مهما ص ي ال من النا  ومن أخ ا . وسيص  ليعدها،

 الوصول. يف سرع  من فيها ملا األخر ، الطر  بعض إىل احلرك  هذه انتقل  ولقد

 وأن اجلذبنن ، إىل الوصننول يف يننؤخر وال يقنندم ال احلركنن  هننذه أثنننا  (هللا إال إلننه ال) عبننار  تردينند أن أدر  القننارئ ولعنن 
 (!والي  مرحبا  ) هلل؟ وليا   فتصب  رأس  هتز والي ! من لا وي املذكور، ابلشك  الرأ  لز كله  الفع 

 :(الصوفي  الكتب قرا   السماع، احلضر ،) املنشطا  *

 حو : سعيد الشيخ يقول

 مننن تزينند الننيت احلنناال  هننذه: ...ويقننول...(1)آدااب   ويتطلب أمور، وتصهُبه وإنشاد ، اجتماع   هللا إىل السْ َ  ويرافق...
 أو ذكننر علنن  أو قننرآن قننرا   علنن  أو علننم علنن  االجتمنناع :منهننا كثنن      فننرت  إن مهتننه جتدد وأ ،تعاىل هللا عل  اإلنسان إقبال
 ...(2)هللا إىل الس  كتب  يف املطالع  ومنها ،اإلنشاد ومنها مذاكر ، عل 

 قنننرا   وعلننن  علنننم علننن  جيتمعنننون كنننانوا  اتبعنننيهم، واتبعننني واتبعنننيهم علنننيهم هللا رضنننوان الصنننهاب  أن املعنننرو  أقنننول: -
 سننبهانه هللا أنزلننه الننذي اإلسننام طريننق يف يسنن ون كننانوا  بنن  (،هللا إىل السنن ) :يسننميه مننا إىل ينندفعهم ال هننذا وكننان قننرآن،ال

 ،وتطبيننننق بتنننندبر القننننرآن قننننرا   وعلنننن  علننننم علنننن  جيتمعننننون الننننذين أن املؤكنننند مننننن أنننننه كمننننا  وسننننلم. عليننننه هللا صننننل  رسننننوله علنننن 
 (.هللا إىل لس ا) :يسمونه الذي هذا عن البعد ك   يبتعدون

 إىل سنن ا   لنني  وابلتننايل بصننل ، لمننا منن  ال (هللا إىل السنن ) يسننمونه مننا أبن ُيكمننان النبننوي والعلننم الكننر  القننرآن إن
 بعد. فيما ذل  وسنر  ،غ  لي  اجلذب  إىل س  هو ب  هللا،

 كتنننننب  وقنننننرا   السنننننماع،و  احلضنننننر ، هنننننو الرليسننننني ومظهنننننره االجتمننننناع، للمنشنننننطا : التفصننننني  بعنننننض فننننن ىل اآلن، أمنننننا
 التصو .

 :النادر  الشواذ بعض إال حضر  بدون طريق  ال احلضر  *

                            
 (.166 :) الروحي ، تربيتنا (1)
 (.167 :) الروحي ، تربيتنا (2)
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 ففيهنننا الغينننب، رجنننال ومعنننه وسنننلم علينننه هللا صنننل  هللا رسنننول ُيضنننرها النننيت اجللسننن  القنننوم عنننند تعننن  (احلضنننر ) كلمننن 
 عليننننه هللا صنننل  حممنننندا   أن قنننا  طا أو مينننننا   حلننن  َمننننن أن شنننيوخهم أفننننىت وقننند ،احلضننننر  :مسوهنننا ولننننذل  حضنننرته، يف يكوننننون

 .القاعد  حسب يكتمونه لكنهم هذا يعتقدون وكلهم زوجته، تطلق وال ُين  فا معهم، حاضر وسلم

 وسلم. عليه هللا صل  هللا رسول ُيضرها ال ذل  بدون إذ إبذنه، عنه الب من أو الشيخ من احلضر  يف بد وال

 قسم : إىل احلضر  حي  من الصوفي  تنقسم

 اجلالس : الصوفي  -1

 قسم : إىل بدورهم وينقسمون جلو ، وهم احلضر  بطقو  يقومون

 بعننننننض جيهننننننرون وقنننننند واخلوفينننننن ، كالنقشننننننبندي ،  صننننننامت ، جلوسننننننا   وأذكننننننارهم أورادهننننننم يقننننننر ون الصننننننامت : اجلالسنننننن  -أ
  ندرته. م  (،الشيخ توجيه حسب) يقفون وقد األحيان،

 وقننننند والنعمتلاهيننننن ، كالتيجانيننننن ،  ابلصنننننو ، اجلهنننننر مننننن  جلوسنننننا   وأذكنننننارهم أورادهنننننم يقنننننر ون الصنننننالت : اجلالسننننن  -ب
 ادر. وهذا (،الشيخ توجيها  حسب) ويرقصون يقفون

 الراقص : الصوفي  -2

 يصنناحب وقنند والننرق ، للقفننز ينهضننون جلوسننا ، األحيان أكثر يف احلضر  يبد ون صالت ، وكلها الطر ، أكثر عليها
 طبعا . السماع م  إفرادي ، الرق  يكون وقد و ،والدف والزمور الطبول قفزهم

 قسم : إىل أيضا   تنقسم الراقص  والصوفي 

 آال . بدون السماع م  الرق  أ(
  .آلالاب مصهواب   عالسما  م  الرق  ب(

 التالي : ابلشك  ذل   يوتلخ
 

 
 

 
 

 

 الصوفي 

 راقص  )وكلها صالت ( جالس 

 صامت  صالت  مساع م  اآلال  مساع بدون آال 
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 اخلصر(. هز بدون)أي:  نق : بدون أو اخلصر( هز م  )أي: النق ، م  رقصا   يكون فقد اإلفرادي الرق  أما

 احلضرة: كيفية  *
 ضرور . وال ذل  من فالد  ال إذ تفصي ، دون وإمجال، إبجياز احلضر  كيفي   نذكر

 هننم إذ املرينندين، مننن إشننار  أو كلمنن   أي دون فقنن ، الشننيخ توجيننه حسننب إال احلضننر  يف شنني  يننتم ال أنننه العلننم منن 
 الغاس . يدي ب  كاملي   أمامه

 يبننندأ مث أاشنننيدهم، منننن بنشنننيد أو َتيينننز، دون نبويننن  أحاديننن  بعنننض بقنننرا   أو الشنننيخ، يلقينننه بننندر  ضنننر احل تبننندأ قننند
 الورد.

 بشننيخه بصننره احلضننر  يف مرينند كنن   يننرب  أن وهنني الشننريف ، الرابطنن  :يسننمونه ِبننا التننام االلتننزام منن  إال الننورد يكننون وال
 حننننىت إليهننننا، وينظننننر أمامننننه صننننورته يضنننن  أن أمننننره أول يف لننننه كنننننوم غالبننننا ، كننننان  إن خيالننننه يف يتصننننوره وأن حاضننننرا ، كننننان  إن

 ومهه. يف جيدا   تصوره عل  فشيتا   شيتا   يتدرب

 ابلرسننول وهبتنناا   زورا   يصننلوهنا والننيت ،(الطريقنن ) للمشننيخ  املزعومنن  السلسننل  طبعننا ، الشننيخ مننن أبمننر أحدهم، يقرأ وقد
 وسلم. عليه هللا صل 

 طبعننا   واالخننتا  تقصننر، وقنند تطننول قنند اليت وصلواهتا أذكارها مشيخ  ولك  النيب،  عل والصلوا  األذكار َتيت مث
 الفصول. من مر فيما منها مناذج رأينا وقد متقارب ، أو واحد  فاملعاين ابملعاين، ال ابأللفا  هو

 إىل فضنننله ومنننن م،وسنننل علينننه هللا صنننل  الننننيب إىل وإهننندالها ابلفاُتننن  اجللسننن  هنننذه تنتهننني اجلالسننن ، للصنننوفي  وابلنسنننب 
 الكر . القرآن من شيتا   عليها يزيدون وقد إخل....األوليا  إىل مث الشيخ

 يقنن  وأحينناا   االنصننرا ، منننهم يرينند مننن ينصننر  مث واحنند، بعنند واحنندا   بتقبيلهننا احلاضننرون ويبنندأ يده، الشيخ مد مث
 النهو . مث والسجود اجللو  إىل إجلالهم دون هيد تقبي  املريدين عل  ليسه  منه، كرما    للتقبي  يده مد عندما الشيخ

 أو اتمننن ، غننن  حلقننن  بشنننك  يقفنننون والصنننلوا  النننذكر جلسننن  منننن االنتهنننا  بعننند فهنننم، الراقصننن ، للصنننوفي  ابلنسنننب  أمنننا
 وهننم يننده، إبشننارا  ُيننركهم البننه، أو الشننيخ يتوسننطهم مكنناهنم، يف وهننم ابلقفننز وأيخننذون العنندد، حسننب حلقنن ، مننن أكثننر

 بقننو  ممسننك  واحنند كنن   وينند مقاطعهننا، منن  مقاطعهننا تتفننق أبا  ب  بلفظها، ال لكن حي، هللا حي، هللا حي، هللا يرددون:
 ال وقنننند األطننننرا ، يف منننننهم املسنننننون ويقنننن  معننننا ، ويهبطننننون معننننا   يرتفعننننون قفننننزهم يف وهننننم أصننننابعهم، متشننننابك  جنننناره، بينننند

 أرجلهننم يرفعننوا أن دون والننورا ، األمننام إىل واجلننذع الننرأ   بتهرينن هننؤال  قفننز يكننون وعنناد  ج اهنم، أبيدي أيديهم يشبكون
 فق . أعقاهبم يرفعون وقد األر ، عن

 عننننام، بشننننك  األاشننننيد إن مشننننيخ ، لكنننن  خننننا  نشننننيد يوجنننند وال الصننننو ، حسننننن منشنننند مننننن إنشنننناد ذلنننن  يرافننننق
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 الطريق . شيوخ بتقدي  ختت  اليت تل  إال اجلمي ، ب  مشرتك 

 مننننن املنبعثنننن  املوسننننيق  يرافقهننننا كاملولوينننن ،  بعضننننها، ويف الرجاجنننن ، الطبننننول القفننننز يرافننننق ينننن ،كالرفاع  الطننننر ، بعننننض ويف
 واملزاهر. والدفو  والصنوج الناي 

 أخر . إىل طريق  من وختتل  االنتها ، إشار  ،(1)(البيشر) يعطي يقصر، وقد يطول قد زمن وبعد

 ممنننوع البننارد  املشننرواب  شننرب ألن احلننار، الشنناي شننرب يتأي مث والنندعا ، اإلهنندا  منن  الفاُتنن  ويقننر ون جيلسننون، مث
 الرق . بعد

 والوضو . الطهار  بعد إال احلضر  دخول جيوز ال الصوفي ، املشيخا  مجي  ويف

 آنفا . مر الذي الشك  حسب الشيخ يد تقبي  دور أييت مث

 فيشنننرع ينننده، ومننند البننناب، قنننرب اجلميننن  قبننن  يقننن  االنصنننرا ، مجنننيعهم احلاضنننرين منننن يريننند الشنننيخ كنننان  إذا عننناد ،
 يقبنننن  وقنننند عليهننننا. جبنننناههم مرغننننون وقنننند املقدسنننن ، يننننده يقبلننننون واحنننند، بعنننند واحنننندا   الشننننيخ أمننننام مننننارين ابخلننننروج احلاضننننرون

 وجهننننه وَتريننننغ تقبيلهننننا مننننن املرينننند لننننيمكن ،وتفضننننا   منننننه وعطفننننا   ومننننن  تكرمننننا   األمننننام إىل الشننننيخ منننندها حينننن  ،رجلننننه بعضننننهم
 عليها. وجبهته

 معهنننا، تتننناغم النننيت اآلهننا  أو (حننني هللا) عبننار  ترديننند دون فيكننون إفنننرادي ، يكننون قننند الننرق  أن إىل اإلشنننار  رروأكنن
 يتفاعنن  قنند فهينتننذ معننا ، الازمنن  يننرددوا أن اجلمينن  مننن يقتضنني يرافقننه الننذي اإلنشنناد كننان  إن إال شنني  أي يردد ال والراق 
 معهم. الراق 

 مننن رقصنناهتم تكننون مننا وأكثننر شننيخ، أي أو مرينند أي يكننون أن مكن الذي الراق ، (الويل) ملهار  اتب  الرق  ونوع
  إن أدري وال (،السنننننلوفوك  أو السننننامبا، أو التننننناجنو،) يرقصننننون وقننننند املشننننهور، (املولويننننن ) رقنننن  هنننننو الننننذي (السنننننماح) نننننوع

 لننني  هنننذا أن العلنننم مننن  ال. أم حلقننناهتم دخلننن  قننند (غ هنننا أو رول، أنننند النننرو  أو بنننوغي، بنننوغي) العنيفننن  الرقصنننا  كانننن 
 دون ِبشننننيخ  خيننننت  وال يوجنننند، ال وقنننند األمنننناكن، بعننننض ويف األحيننننان، بعننننض يف يوجنننند قنننند بنننن  املشننننيخا ، كنننن   يف عامننننا  

 أخر .

 البكتاشنننني  الرقصننننا  وكننننذل  تعننننر ، أن أشننننهرمن فهنننني (،هللا إىل تقننننراب  ) املولوينننن  يرقصننننها الننننيت (السننننماح) رقصنننن  أمنننا
 وغ ها. واحلبش  والسودان مصر يف (الزار) رقصا  منها وأشهر (،شبكتا حاجي) :وثنهم قرب حول

 (!هللا إىل الس ) عل  منشطا  هي الرقصا  هذه أن أبدا ، ننس  ال أن جيب حال، ك   عل  لكن،

 السماع: *

                            
  اآلن سننتعملونوي البننه، أو الشننيخ كننان  سننوا  احلضننر ، ينندير الننذي الشننخ  بننه ويعنن  املعننار ، عننوار  يف السننهروردي النندين شننهاب أورده اصننطاح البيشننر، (1)

 )البيشروش(.  مكل
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 (.سوا الو  يف كلهم)و كربالهم،  لبعض الكلما  ببعض نكتفي السماع؟ يف يقولون ماذا

 الغزايل: يقول

 الروحانينن ، عننن بعينند االعتنندال، عننن مالنن  اق  فهو السماع ُيركه مل وَمن حمسو ، القلب يف السماع َتث  ...ف ذا  
  ولنننذل  املوزونننن ، ابلنغمنننا  تتنننأثر مجيعهنننا فننن ن البهنننالم، مجيننن  علننن  بننن  والطينننور، اجلمنننال علننن  وكثافتنننه الطبننن  غلننن  يف زالننند

 مل القلننب، يف َتثنن ه ابعتبننار السننماع يف النظننر كننان  ومهمننا صوته؟ الستماع السام عليه داُود رأ  عل  تق  الطيور كان 
 حكننم فهكمننه النغمننا ، طننر  واخننتا  واألشخا  ابألحوال ذل  خيتل  ب  ُتر ، وال إبابح  مطلقا   فيه ُُيكم أن جيز
 ابلكلمننننا  منفننننالرت  فيننننه. هننننو مننننا ُيننننر  ولكننننن فيننننه، لنننني  مننننا القلننننب يف جيعنننن  ال السننننماع سننننليمان: أبننننو قننننال القلننننب، يف مننننا

 ....(1)القلب يف آاثر هبا ترتب  ،خمصوص  ألغرا  مواض  يف معتاد املوزون  املسجع 

 جننال  وهننو هللا رمحهمننا النننون ِذي أسننتاذِ  إسننرافي َ  عل  دخل  يقول: الرازي الطيالسي .مسع .الطوسي: يورده ومما
 قلننب. بننا أننن  قننال: ال. قلنن : شننيتا ؟ تقننول أُتسننن قننال: رآين فلمننا بشنني ، نفسننه منن  ويننرتمن األر  علنن  إبصننبعه ينكنن 
 يف جيننندهم كنننان  كيننن   لقنننيهم: النننذين املشنننايخ عنننن سنننت  وقننند رومنننا ، مسعننن  قنننال: الصننن يف حممننند بنننن علننني احلسنننن أاب مسعننن ُ 

 .(2)الذئب وسطه يف وق  إذا الغنم قطي  مث  فقال: السماع؟ وق 

 السننماع يقننول: الننواع ، الننرازي عثمننان بننن سننعيد عثمننان أاب مسع ُ  قال: جُنيد، بن وإمساعي  عمر أاب مسع  ويقول:
 واملرا ا . الفتن  ذل  يف عليهم وخُيش  الشريف ، األحوال بذل  يستدعون واملبتدل ، للمريدين منه فَوجه :أوجه ثاث  عل 

 وأوقاهتم. أحوالم يوافق ما ذل  من ويسمعون أحوالم، يف الزيد  يطلبون للصديق  الثاين: والوجه

 حنن  يف قلننويهم علنن  يننردُ  فيمننا هللا علنن  يتننأبون وال يعرتضننون، ال فهننم العننارف  مننن االسننتقام  ألهنن  الثالنن : والوجننه
 .(3)قال كما  أو والسكون. احلرك  من السماع،

 يرجعننون الننذي وهننم احلقننالق، أبنننا  منننهم فضننرب ضروب: ثاث  عل  السماع يف السماع أه  بعضهم: وقال ويقول:
 ومقامنناهتم، وأوقنناهتم أحننوالم خماطبنن  إىل يسننمعون فيما يرجعون منهم وضرب يسمعون. فيما لم احلق خماطب  إىل مساعهم يف

 قطعنننوا النننذين اجملنننردون الفقنننرا  هنننم الثالننن  والضنننرب ذلننن . منننن إلينننه يشننن ون فيمنننا ابلصننند  ومطنننالبون ابلعلنننم مرتبطنننون وهنننم
 أقننرب وهننم السننماع، هبننم ويليننق قلننوهبم، بطيبنن  يسننمعون فهننم واملن ، جلم اب واالشتغال الدنيا ِبهب  قلوهبم تتلو  ومل العالق

 .(4)أعلم وهللا الفتن . من وأسلمهم السام ، إىل النا 

 الرق : أو والتواجد السماع *

                            
 (.2/243) اإلحيا : (1)
 (.361 :) اللم ، (2)
 (.349 :) اللم ، (3)
 (.351 :) اللم ، (4)
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 املغريب: مدين أليب أبيا  وهذه (،الذئب وسطه يف وق  الغنم قطي  مث ) أهنم السماع عند واصفهم وص  رأينا

 َدْعنا اهلوى شراب معىن تذق مل إذا   أهَله الوجد عن ينهى للذي فقل
 تعنفنا ال احلشا خايل اي فباهلل   اهلوى يف الناس ذاقت ما تذق مل إذا

 صحنا رمبا أشواقنا غلبت إذا   فإننا ادعينا فيما لنا وسلم
 نوَّحنا التوجد محل ُنطق مل وإن   حواسنا االستماع عند وهتتز

 املغىن إىل حن األوطان ذكر إذا   فىت اي قفصامل الطري تنظر أما
 غىن إذا القلوب أرابب فيفلق   فؤاده يف ما ابلتغريد وفرج

 واملعىن احلس يف األعضاءُ  فمضطرب     وجده فرط من األقفاص يف ويهتز
 األسىن للعامل األشواق هتزهزها   فىت اي احملبني أرواح كذلك

 املعىن شاهد من الصرب يطيق وكيف   مشوقة وهي ابلصرب نلزمهاأ
 املعىن جاهل اي األشباح ترقص نـََعم   اللقا إىل شوقاً  األرواح اهتزت إذا

 وروِّحنا احلبيب ابسم لنا وزمزم   قائماً  واحد قم العشاق حادي فيا
 فساحمنا شيئاً  عيناك نظرت وإن   حسودان عن سكران يف سران وصن

 هتتكنا الغرام مخر وخامران   نفوسنا وطابت طبنا إذا فإان
 عنا سكران يف التكليف رفع فقد   سكره حال يف السكران تلم فال

 منا وأعينهم منهم فأعيننا   حديثهم عليَّ  كرِّر  عاذيل واي
  مننر  وقنند القصننيد ، أبيننا  مننن بينن  كنن   يف الننوارد  الصننوفي  العبننارا  لهوننن ِب يتسننل  أن الكننر  القننارئ مننن أرجننو

 السابق . النصو  يف (أكثرها أو) كلها

 والننناي  الرجاجنن  والطبننول واملزاهننر الصنننوج َتيت مث ابلنند ، تبنندأ آبال  مصننهواب   يكننون األحيننان رثننأك يف والسننماع
 واألبوا .

 آال . بدون السماع يكون وقد

 والظر . الشيخ حسب الواحد ، الطريق  يف توجدان قد احلالت  وكلتا

 وأكثر. الصفها  متا  َتأل اه،رأين الذي املعىن هذا حسب السماع يف وأقوالم

 الصوفي : الكتب قرا   *
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  وهننني الصننوفي ، الكتننب قننرا   اجلذبنن ، إىل الوصننول علنن  واإلصننرار والننذكر الريضنن  يف االجتهنناد علنن  املنشننطا  مننن
 والرمنننننوز العبنننننارا  وبتلننننن  أمنننننامهم، ُتننننند  النننننيت العننننناد  خلنننننوار  مثننننن  دوبسنننننر  وشنننننيوخه، التصنننننو  بتقننننندي  مشنننننهون  كلهنننننا

 املغري . املث ا  من وغ ها وعجيب ، غريب  أسرار عن تتكلم اليت شارا واإل

 خيالنننه وجيعننن  احلننناال ، تلننن  إىل للوصنننول ملهنننا   وانننندفاعا   األسنننرار، لتلننن  جاحمنننا   شنننوقا   القنننارئ يف يبعننن  هنننذا كننن 
 أرينند ال) قننولم: ِبثنن  عنهننا ويعننربون ابأللوهينن ، وُتققننا   إلينن    لننه يصننوروهنا الننيت الغنوصنني  األجوا  تل  يف هتوم وأحامه وآماله

 علنننن  يسنننناعده ممننننا للشننننيخ، الشننننركي اخلضننننوع يف الغلننننو وعلنننن  إبصننننرار، الصننننوفي  الريضنننن  علنننن  فيقبنننن  (،الكننننر  هللا وجننننه إال
 أكثر. بسرع  ابأللوهي  والتهقق اجلذب  إىل الوصول

 يقدسننون الننيت كتننبهم  وهنني يعتمنندون، وعليهننا يرجعننون إليها اليت كتبهم  هي ،الكتاب لذا اعتمداها اليت املراج  وك 
 وعلماؤهم. وأقطاهبم وأشياخهم عارفوهم هم مؤلفوها

 ومريديهم. وعلمالهم وأقطاهبم وأشياخهم عارفيهم من هم واسخوها

  وعلمالهم. وأقطاهبم وأشياخهم عارفيهم من منتقا  جلان طباعتها عل  واملشرفون
 مننا ويفعلننون أمننرهم، مننا الشننيخ يعصننون ال الننذين ومشننيخاهتم، طننرقهم إىل سننب املنت مننن هننم ويقر وهنننا يقتنوهنننا والننذين

 به. أيمرهم

 ومريديهم. وعلمالهم وأقطاهبم وأشياخهم عارفيهم من أيضا   ويقر وهنا يقتنوهنا والذين

 ارفيهمعنن مننن هننم يرجعننون، إليهننا مراجنن  املنندار ، أو املسنناجد مكتبا  يف أو مكتباهتم، يف ليضعوها يشرتوهنا والذين
 أيديهم. عل  والسالك  ومريديهم وأسيادهم وعلمالهم وأقطاهبم وأشياخهم

  يف مننا كنن   أن اإلمننان، كنن   مؤمنننا   الثقنن ، كنن   واثقننا   االطمتنننان، كنن   مطمتنننا   يكننون أن الكننر ، القننارئ من أرجو لذل 
 لنن  قننال وإذا كبنن .  أو صننغ  د  أي هفينن يوجنند وال كنناما ،  كليننا    إمنناا   كلهننم  بننه يؤمنننون إلننيهم، النسننب  صننهي  هننو كتننبهم

 علينننن  يكننننذب أنننننه فنننناعلم مدسننننو . إنننننه نصوصننننهم: مننننن ننننن  أو قصصننننهم مننننن قصنننن  أو أمننننورهم مننننن أمننننر عننننن منننننهم أحنننند
 وإمان. إخا  عن ولكن ،وعي غ  عن أو وعي عن ل سام، ويكيد ب  ومكر وخيادع 

 املسلم . واق  عن غاف   ابلصوفي جاه  أنه فاعلم مدسو . إنه غ هم: من أحد قال وإذا

 حامي . لتغدو اجلمر فيها يد  أن ُتتاج ال وجهنم ملها ، ليصب  املل  فيه يد  ألن ُيتاج ال املي  البهر إن
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 ثالثال الفصل
 الصوفية الطرق يسمونه مما بطائفة كشف

 حنننولم جيمعنننون زالنننوا ومنننا كنننانوا  النننذين ،مشننناخيها أمسنننا  منننن أمسا هنننا أخنننذ  مشنننيخا  هننني وإمننننا طرقنننا ، ليسننن  إهننننا
 هننؤال  بسننبب أو مباشننر ، املرينندين مننن إمننا علننيهم، تنهمر اليت األموال أي: املدد، عل  بذل  ليهصلوا ،والسالك  املريدين

 هننننذا كنننن   ابأللوهينننن ، ُتققننننوا أهنننننم تننننومههم الننننيت هلوسنننناهتا منننن  اجلذبنننن ، يف جينننندوهنا الننننيت اللننننذ  إىل مضننننافا   املنننندد هننننذا املرينننندين،
 هننننو الطننننر  بنننن  والفننننر  أشننننراكها، إىل املسننننلم  وجننننر الكهاننننن ، مسنننن   علنننن  ل بقننننا  إبلنننني  خدمنننن  يف التفنننناين إىل ينننندفعهم

 فواحد . الصوفي ، هي هي اليت واحلقيق  والكش  والوصول الريض  أما احلضر ، وأبشكال ِبعانيها، ال األذكار بكلما 

 إبجياز: أوردها هتم،مشيخا من عليه الوقو  سبهانه هللا يسر مما طالف  وهذه

 هن. 243 سن  بغداد يف ما  بصري، احملاسيب، أسد بن احلار  إىل نسب  احملاسبي :

 (ابلكشنن !! املؤينند ) كتننبهم  اختلفنن  البسننطامي، عيسنن  بننن طيفننور يزينند، أيب إىل نسننب  :(سننطامي بال أو) الطيفورينن 
 .(هن261) وسن  ،(هن234) سن  قول : عل  وفاته اتريخ يف

 يف املشنننايخ أكثنننر ينتمننني وإلينننه وأسنننتاذه، اجلنيننند خنننال السنننقطي، املغلننن  بنننن السنننري احلسنننن، أيب إىل نسنننب  :السنننقطي 
 هن. 251 سن  فيها ما  بغداد،

 عننننام فيهننننا مننننا  نيسننننابور، يف املامتينننن  شننننيخ القصننننار، عمننننار  بننننن أمحنننند بننننن محنننندون صنننناحل، أيب إىل نسننننب  القصنننناري :
 هن. 271

 ومولنننده هناوننند، منننن أصننله -يلقبونننه كمنننا  -الصننوفي  الطالفننن  سننيد (القاسننم أيب) حممننند نبنن اجلنيننند إىل نسننب  اجلنيدينن :
 .(هن297) سن  بغداد يف ما  (،القواريري) أيضا : له ويقال العرا ، يف ومنشؤه

 مننا  واملنشننأ، املولنند بغنندادي األصنن ، بغننوي النننوري، الصننمد عبنند بننن حممنند بننن أمحنند احلس ، أيب إىل نسب  النوري :
 .(هن295) سن 

 هن. 283 أو 273 سن  ما  (حممد أيب) التسرتي هللا عبد بن سه  إىل نسب  السهلي :

 .(هن277) سن  ما  بغدادي، التصو ، لسان له: يقال اخلراز، عيس  بن أمحد سعيد، أيب إىل نسب  اخلرازي :

 ولعلهنننننا ،(هنننننن320) أو (296) سنننننن  منننننا  احلكنننننيم، الرتمنننننذي، علننننني بنننننن حممننننند هللا، عبننننند أيب إىل نسنننننب  احلكيميننننن :
  السنن. صاحب احملد  الرتمذي غ  وهو األرج ،

 علنننن  قننننتا   مننننا  العننننرا ، يف بواسنننن  نشننننأ فارسنننني، احلنننناج، منصننننور بننننن احلسنننن  املغينننن ، أيب إىل نسننننب  احلاجينننن :
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 (،رسنننننالته) يف والقشننننن ي (،إحيالنننننه) يف الغنننننزايل رأسنننننهم وعلننننن  يزكوننننننه، كلهنننننم  والصنننننوفي  .(هنننننن309) سنننننن  بغنننننداد يف الزندقننننن 
 كتبه.  يف عريب وابن (،وفتوحه فتهه) يف واجلياين

 .(هن391) أو (هن371) سن  ما  الش ازي، الضيب خفي  بن حممد هللا عبد أيب إىل نسب  اخلفيفي :

 .(هن342) سن  ما  مرو، من السياري القاسم بن القاسم العبا ، أيب إىل نسب  السياري :

  طنننر  إىل منهنننا كننن   انقسنننم أن بعننند أمساؤهنننا انننندثر  وقننند بعننند، فيمنننا نهنننر  النننيت للطنننر  األصنننول هننني الطنننر ، هنننذه
 طرقننا   هنننا  أن والظننن شننيخه. اسننم حسنناب علنن  ابمسننه طريقنن  منننهم كنن   أصنن  مث فيهننا، نهروا الذين املشايخ بسبب كث  ،

 إليها. يش  ما عل  الوقو  يل يتهيأ مل تقدمتها، أو واكبتها هذه، غ 

 هنننن 287 سنننن  فيهنننا منننا  فنننار ، يف جننننبا بلننند  منننن اجلننننباين، حممننند بنننن هللا عبننند حممننند أبنننو هامؤسسننن اجلنبانيننن :
 النص ي. املذهب نشر يف الفض  يعود واليها

 هللا عبنند حممنند أبننو تلميننذه هننو النهننالي شننكلها وأعطاهننا بلورهننا الذي لكن القصار، حلمدون أحياا   تنسب املامتي :
 أنفسننهم ِبامنن  يشننتغلون ألهنننم (املامنن ) مننن املامتينن ، أنفسننهم ومسننوا ،(هن330) أو (329) سن  بنيسابور ما  منازل، بن

 كننن   يف األولينننا  منننن كثننن   سنننلو  يف تظهنننر اسنننتمر  لكنهنننا مسنننتقل ، كطريقننن   اضنننمهل  وقننند واألخنننا ، الشنننريع  ويهملنننون
 واليننتهم النننا  عننن ليسننرتوا ذلنن ، وغنن  والسننرق  احلشنني  وتننناول اخلمننور وشننرب البهننالم وإتيننان ابلتهتنن  يتظنناهرون الطننر ،

 وصديقيتهم!

 ترمجتنننه منننن أقننن  ومل (،املرشد)بنننن يلقنننب وكنننان خفيننن ، ابنننن علننن  تتلمنننذ الكنننازروين، سنننعيد أيب إىل نسنننب  الكازرونيننن :
 426 سننن  (إيننران يف) كننازرون  يف مننا  شننهرير، بننن إبننراهيم إسننها ، أيب إىل نسننب  تكننون أن ومكننن هننذا، مننن أكثننر علنن 
 أن إينننران يف األويسننني  الطريقننن  أصنننهاب ويننندعي األرجننن ، هنننو هنننذا ولعننن  األكنننار، احلسننن  حممننند أبيب اخلفيفيننن  يف رجختننن هنننن،

 سلسلتهم. رجال من الكازروين

 أيب ابنننننه وإىل ،(هننننن297) سننننن  مننننا  بصننننري، (الكبنننن ) سننننامل بننننن أمحنننند بننننن حممنننند هللا عبنننند أيب إىل تنسننننب السنننناملي :
 السهلي . من فرع والساملي  املكي، طالب أيب أستاذ وهو ،(هن360) لسن  ما  (الصغ  سامل ابن) حممد بن أمحد احلسن

 مننن فننارا   فخننرج ابلزندقنن  اهتننم إمسنناعيلي، ،(هننن319) سننن  مننا  اجلبلنني، مسر  بن هللا عبد بن حممد إىل نسب  املسري :
 .(1)الفقيه احلاف  احملد  مسر  ابن غ  وهو األندل ، يف الصوفي  الطر  أم وطريقته مد ، بعد إليها عاد مث األندل ،

 ألن  األشنننناعر  حارهبننننا بقلينننن ، بعننننده أو الرابنننن  القننننرن يف دمشننننق يف احللننننيب الفارسنننني حلمننننان أبننننو أسسننننها احللمانينننن :
 القشنن ي، هننوازن بننن الكننر  عبنند القاسننم، أيب إىل نسننب  القشنن ي : طننويا . تعمننر فلننم الوجننود، بوحنند  يصننرحون كانوا  أتباعها

                            
، وقنند وهننم فيننه احلنناف  الننذهيب وتبعننه ابننن (هننن346)( احملد  احلاف  الفقيه وهب بن مسر  بن مفرج التميمنني احلجنناري، مننن وادي احلجننار  ابألننندل ، تننويف سننن  1)

، (م1982-هننننننن1402)التعريننننن  مقتنننننب  عنننننن جملنننننن  )دار احلننننندي  احلسنننننني ( )العننننندد: الثالننننن (، سنننننن   ر بسنننننبب تشنننننابه نسنننننبته مننننن  ابنننننن مسننننننر  الصنننننويف، )هنننننذاحجننننن
: (145.) 
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 (.الوازني ) أيضا : تسم  اليت هي ولعلها هن، 465 سن  نيسابور يف ما  القش ي ، الرسال   مؤل

 النننننواري  قبيلننننن  منننننن هنننننوار بنننننن بكنننننر أبنننننو هنننننو ومؤسسنننننها عننننننه، هللا رضننننني الصنننننديق بكنننننر أيب إىل ينسنننننبوهنا الصنننننديقي :
 أيب عننن طريقتننه أخننذ الجننري، اخلننام  قننرنال أهنن  من وهو احلدادي ، قري  يف العرا ، جنوب يف البطال  يف سكن الكردي ،

 أاب ي) وسنننلم: علينننه هللا صنننل  هللا رسنننول لنننه وقنننال اصنننيته، علننن  بينننده ومنننر وطاقيننن  ثنننواب   ألبسنننه حيننن  املننننام يف الصنننديق بكنننر
 .(عليه بعينيهما والطاقي  الثوب فوجد استيق  مث...موهتا بعد ابلعرا  أميت من الطريق أه ِ  سننُ  َُتْيا ب  بكر

 صنننهاج  يف مننا  األننندل ، يف املرينن  مننن موسنن ، بننن حممنند بننن أمحنند العبننا ، أيب العرينن ، ابننن إىل نسننب  ريفينن :الع
 عريب. ابن خترج وابلعريفي  الشاعر، النهوي العري  ابن غ  وهو ،(هن536) سن  أو (هن535) سن  املغرب يف

 بغننداد، يف (هننن561) سننن  مننا  (،األوليننا  لطانسنن) اجلننياين القننادر عبنند صنناحل، أبننو النندين، حمينني أسسننها القادرينن :
 عنها. هللا رضي الزهرا ، فاطم  سال  من جيعلونه لكنهم (،جيان) من أعجمي وهو

 أم يف وعننناش ولننند (،العنننرب منننن قبيلننن ) رفاعننن  بننن  منننن الرفننناعي، احلسننن  بنننن أمحننند أسسنننها :(البطالهيننن  أو) الرفاعيننن 
 سنننال  منننن جيعلوننننه كتنننبهم  ويف املنطقننن ، اسنننم والبطنننال  هنننن، 578 سنننن  فيهنننا ومنننا  العنننرا ، يف البصنننر  أعمنننال منننن عبيننند ،
 أجداده. أحد رفاع  وجيعلون عنه، هللا رضي الزهرا  فاطم 

 جبننننال مننننن اللنننن  جبنننن  يف ابلنننن  قرينننن  يف تننننويف اجلننننياين، القننننادر عبنننند تلميننننذ مسننننافر، بننننن عنننندي أسسننننها العدوينننن :
 اليننوم وأتباعهننا الطريقنن ، هننذه تطننور  وقنند ،(هننن585) أو (هننن557) أو (هن555) سن  العرا ، مشايل سنجار، قرب الكاري 

  الشيطان. عبد  (اليزيديون) هم

 مث احلنننننننوراين (القرشننننننني) أو (السنننننننلمي) حمفنننننننو  بنننننننن حممننننننند بنننننننن بننننننننا  أو بننننننننان البينننننننان: أيب الشنننننننيخ إىل نسنننننننب  البيانيننننننن :
 .(هن551) سن  ما  الدمشقي،

 يف وهنننو منننا  املغنننرب، يف جبايننن  اسنننتوطن األندلسننني، (حسنننن أو) حسننن  بنننن شنننعيب مننندين، أيب إىل نسنننب  املدينيننن :
 تلمسان. يف (هن593) أو (هن590) سن  الزندق  عل  للقت  طريقه

 سنننن  فيهنننا ومنننا  مصنننر إىل انتقننن  مث يعنننز ، أيب عنننن أخنننذ مغنننريب القننننالي، النننرحيم عبننند إىل نسنننب  القناليننن : الرحيميننن 
 اندثر . أهنا يظهر ولكن طريق . شيخ يكن مل هإن قال: من وهم وقد قنا. يف (هن592)

 سننن  دمشننق يف مننر  ألول الطريقنن  هننذه نهننر  وقنند املشننر ، إىل هنناجر أندلسنني يوسنن ، قلننندر إىل نسننب  الَقَلْندرينن :
 قلنننندر منننا  األخنننا ، ِبقومنننا  وال اإلسنننامي الننندين بشنننعالر أنفسنننهم أيخنننذون وال حلننناهم، ُيلقنننون وأتباعهنننا ،(هنننن610)

 (.عصره أجه ) اجلونبوري العمري الدين قطب الشيخ نشرها الند، يف منتشر  والطريق  ِبصر، ميا د يف يوس 

 ولنننند الفننننر ، صننننوفي  أشننننهر الكننننرب ، اخلننننوارزمي حممنننند بننننن عمننننر بننننن أمحنننند اجلننننناب أيب النننندين جنننننم للشننننيخ الكربوينننن :
 روز عننن التصننو  أخننذ إنننه ويقننال: ينن ،بقل قبلهننا أو هننن 618 سننن  فيهننا مننا  خننوارزم، أعمننال مننن (خيننو ) مديننن  يف وعنناش
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 القادر. عبد تاميذ أبحد القادري  يف خترج أننه لك  مصر، يف (1)هبان

 الدمشنننقي إسنننها  أبنننو مؤسسنننها (،أفغانسنننتان منننن الغنننريب الشنننمال يف) هنننرا ، يف (جشننن ) قريننن  إىل نسنننب  اجِلْشنننتي :
 وهنننني السنننناب ، القننننرن مننننن األوىل بعننننض أدر  ولعلننننه ،الجننننري السنننناد  القننننرن مننننن األخنننن   العقننننود أحيننننا  مننننن وهننننو اجلشننننيت،

 أو هننن627 أو هننن 620 سننن  أمجنن  يف مننا  األمجنن ي، السنننجري حسننن النندين معنن   خواجنن هنا  نشرها الند، يف منتشر 
 الننننندو ، بننن  اإلسنننام نشنننر يف دور أتباعهنننا لنننبعض كنننان  وقنننند السنننوا ، علننن  والنننندو  للمسنننلم  حمجننن  وقنننربه هنننن، 634
 الند. أه  أخذها طريق  أول إهنا الند: يف (اإلسامي  الثقاف ) مؤل  لويقو 

 قرينننن  يف هننننن 619 سننننن  مننننا  لننننه، شننننيخ ال البخنننناري، الشننننيباين مسنننناعد بننننن يوسنننن  بننننن يننننون  إىل نسننننب  اليونسنننني :
 اليونسنني ، وغنن  لنن ،املتاو  يف بعنند فيمننا ذابنن  الننيت الشننيعي  الفرقنن  اليونسنني  غنن  وهنني دمشق، قرب (داري) أعمال من (القني )

  املرجتي . الفرق 
 هن. 632 سن  بغداد يف ما  البغدادي، السهروردي حممد بن عمر الدين شهاب إىل نسب  السهروردي :

 إىل نسننب  وقينن : الرتكمنناين، (حلننب بنننواحي كفرسننو   مننن) يوذالكفرسنن إسننها  اباب إىل نسننب  :(البابينن ) أو الباابلينن 
 اباب قُتننننن  هنننننن. 628 سنننننن  (تركينننننا) النننننروم بننننناد يف (اباب) شنننننهر  بننننندأ  وقننننند شنننننريك ، ابعتبارمهنننننا معنننننا   إليهمنننننا أو إلينننننا ، اباب

 الننيت البابينن  غنن  وهنني إليننا ، اباب عننن وعفننا السننلجوقي، الثنناين كيخسننرو  الدين غيا  السلطان قتله هن، 638 سن  إسها 
 البهالي . أجنب 

 الننباد، طننا  مرسنني ، مننن أندلسنني احلنناَتي، عننريب ابن...األكننرب يخالشنن إىل نسننب  :(احلاَتينن ) أو (العربي ) أو األكربي 
 أعامهم. من اإلمساعيلي  ويعتربه ابلعريفي ، خترج ،(هن638) سن  فيها وما  دمشق، يف واستقر

 السننناب  القننرن مطلنن  مننن  األرجنن  علنن  تننويف (احللوي)بنننن املعننرو  اإلشننبيلي الشننوذي هللا عبننند أبننو مؤسسننها الشننوذي :
  سبع . ابن خترج الشوذي  ويف تلمسان، يف الجري

 وقننننند ،(هننننن645) سننننن  حننننوران مننننن (ُبسنننننر) يف مننننا  احلريننننري، منصننننور بننننن احلسنننننن أيب بننننن علنننني إىل نسننننب  احلريرينننن :
 اآلن. اضمهل 

 منننننن ننننننزح إلينننننا ، اباب أعنننننوان منننننن اخلراسننننناين، موسننننن  بنننننن إبنننننراهيم بنننننن حممننننند اش،تنننننبك حننننناجي إىل نسنننننب  اشننننني :تالبك
 وغلنننو ومصنننر، أورواب وشنننرقي تركينننا يف منتشنننر  الجنننري، السننناب  القنننرن منتصننن  حنننوايل نوشنننهر يف ومنننا  تركينننا إىل خراسنننان

 فيها. واض  عشري االث  التشي 

 يف فيهننا وسننكن تننون  إىل رحنن  مغننريب، الشنناذيل، اجلبننار عبنند بننن هللا عبنند بننن علنني احلسننن أبننو مؤسسننها الشنناذلي :
 بصننره، ُكنن   وكننان احلنن ، إىل طريقه يف وهو عيذاب صهرا  يف هن 656 سن  هافي وما  مصر، إىل انتق  مث (،شاذل ) قري 
 (.الزهرا  فاطم  سال  من الصوفي  من غ ه مث  والشاذيل) الرفاعي . من فرع الشاذلي  أن الرفاعي  كتب  بعض ويف

                            
 منها.  الصهي معرف  عل  الكش  يساعد ومل هبار(، )زون، هنار(، )روز، هبان(، )روز، هبار(، )روز ورد: فقد آخر، إىل مرج  من امسه خيتل  (1)
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 بعنند مصننر إىل منهننا هننو وهنناجر مك ، إىل أبوه هاجر املغرب، من البدوي، أمحد إىل نسب  :(السطوحي ) أو األمحدي 
 كننان  ألنننه السننطوحي  ومسينن  ،(هننن675) سننن  فيهننا ومننا  (طنطننا) داتطننن مديننن  يف أقننام أضرحتها، وزار العرا ، عل  مر أن

 رضنني الزهننرا  فاطمنن  سننال  مننن (الصننوفي  مننن غ ه مث ) وهو يصلي، ال كان  إنه ويقولون: دالم ، بصور  السط  عل  يقيم
 عنها. هللا

 فيهننا ومننا  حبضننرمو ، تننر  مديننن  يف ولنند ابعلوي،...حممنند بننن علنني بننن حممنند األعظننم، األسننتاذ امؤسسه العلوي :
 .(هن653) سن 

 أعننام حسننب مننا  الشننيباين، يننون  ابننن (،اجلننوالن يف جبننا قرينن  من) اجلباوي الدين سعد إىل نسب  السعدي : العلي 
 الساب . نالقر  من الثاين النص  أدر  أنه والظن ،(هن621) سن  الزركلي

 مننن األوىل أو السنناب  القننرن مننن األخنن   العقننود أحيا  من ولعله القد ، يف مدفون أدهم؟ الشيخ إىل نسب  األدمهي :
 .الجري الثامن

 .(هن676) سن  مصر يف ما  املغرب، من الدسوقي، إبراهيم مؤسسها (الدسوقي ) أو الربهامي 

 (هننن668) أو (هننن667) سننن  (منتهننرا   يقننال:) فيهننا ومننا  مكنن  إىل ق انت أندلسي، سبع ، ابن إىل نسب  السبعيني :
 (.هللا إال لي ) كان:  ذكرهم ألن (الليسي ) يسمون وأتباعها .(هن669) أو

 (،دمينننا ) مصنننر يف منننا  أندلسننني، سنننبع ، ابنننن تلمينننذ الششنننرتي، النمننن ي علننني احلسنننن أيب إىل نسنننب  الششنننرتي :
 .(هن668) سن 

 مث دمشنننق، يف قاسنننيون سنننف  سنننكن ،(1)شنننيعي محوينننه، بن...املؤيننند بنننن حممننند الننندين سنننعد اأسسنننه السنننعدي : السنننني 
 :ومسننننوه لشننننيخهم، اتباعننننا   تشننننيعوا الننننذين السننننن  بنننن  وخراسننننان الشننننام يف طريقتننننه انتشننننر  خراسننننان، األصننننلي بلننننده إىل رجنننن 

 سننن  خراسننان يف مننا  ،[20القصنن :] ((َيْسننَع  نَنن ِ اْلَمِدي أَْقَصنن  ِمنْ  َرُج    َوَجا َ )) الكرم : اآلي  إىل إشار  (العجم يسع )
 نفسه. األكرب ابلشيخ األكربي  الطريق  يف خترج احلموي، الدين سعد :أيضا   ويسمونه ،(هن650)

 صننغ  وهننو هنناجر بلخنني، الرومنني، احلسنن  بننن حممنند بننن حممنند النندين جننال املننوىل إىل نسننب  :(اجلالينن ) أو املولوينن 
 وتاميننذه، عننريب اببننن واتصنن  دمشننق زار تركيننا، يف (السنناجق  عاصننم ) قونينن  يف اسننتقر حننىت  هنناوغ   سننيوا  إىل أبيننه منن 

 ملنن  بننن علنني بننن حممنند تربيننز مشنن  ينند علنن  الثنناين الفننر  مقننام إىل وصنن  قونينن  ويف والقونننوي، احلمننوي النندين سننعد ومنننهم
  .(هن672) سن  الدين جال ما  (،إمساعيلي لعله) داد

 ومننا  شننااب   اإلسننكندري  قنندم مغننريب، النعمننان، بننن موسنن  بننن حممنند النندين مشنن  هللا، عبنند أيب إىل نسننب  النعمانينن :
 .(هن683) سن  فيها

                            
 (.136 :) واليوم، األم  ب  الصوفي  (1)
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 .(هن764) سن  القاهر  يف ما  مصري، مسلم، بن حسن شيخها املسلمي :

 الثامن؟ القرن يف مصر يف ما  األشع ، رمضان شيخها املنايفي :

 سننن  فيهننا ومننا  القنناهر ، إىل رحنن  مث اإلسننكندري ، يف ولنند النننجم، حممنند بننن حممنند بننن وفننا حممنند إىل نسننب  الوفالينن :
 الشاذلي . السلسل  رجال من معدود وفا وحممد ،(هن765)

 اهتمامنننه ولعننن  الكربويننن ، يف ختنننرج ،(هنننن786) سنننن  منننا  فارسننني، المنننداين، الشنننهاب بنننن علننني إىل نسنننب  المدانيننن :
 إيران. يف التشي  نشر يف دور وللهمداني  ها،طريق عن كان  اجلياين القادر بعبد

 ،(هننن736) سننن  مننا  خراسننان، يف مسنان قري  من السمناين، الدول  عا  املكارم، أبو الدين، ركن إىل نسب  الركني :
  الوجود. بوحد  التصري  بشد  يعار  وكان الكربوي ، يف خترج

 التصننو ، تقالينند مننن كثنن ا    ألغنن  صننوفي  ثننور  صننور  علنن  البخنناري حممنند بننن حممنند النندين هبننا  أسسننها النقشننبندي :
 حينن  طالننب، أيب بننن علنني إىل يرفعوهنننا كننانوا  الننيت الصننوفي  السلسننل  خرافنن  خا  بشك  وألغ  وكراما ، وخلو  ذكر من

 كننننول املشنننايخ، أحننند منننن طريقننن  املتنننأخرين إىل تصننن  مل ويقنننول: (،معيننننا   موضنننعا   أحننند سلسنننل  تصننن  ال الننندين: هبنننا  يقنننول
 ،(هننن791) سننن  النندين هبننا  مننا  ويننوجههم، يكلمهننم وجعلننوه اجلنينند، إىل رفعوهننا سلسننل  لطننريقتهم فجعلننوا عننادوا تاميننذه

 تصنن  حننىت البسننطامي يزينند أبيب َتننر سلسننلتهم جيعلننون مننثا ، (القلننوب تنننوير) :كتنناب  ففنني بعنند، فيمننا اجلنينند عننن ُتولننوا وقد
 الصننامت  اجلالسنن  مننن والطريقنن  الصننوفيا ، بقينن  وإىل أحينناا ، الرق  وإىل اخللو ، إىل أيضا   عادوا كما  الصديق، بكر أيب إىل
 ادر. شذوذ م 

 سنننن  قتننن  فنننار ، مننندن بننن  يتنقننن  كنننان  شنننيعي، سنننرتاابذي،اإل احلسننني  النننرمحن عبننند بنننن هللا فضننن  أسسنننها احلروفيننن :
 سنننننتنطا او  والزايرجننننن  ،والطاسنننننم األوفنننننا   طريقننننن علننننن  وأسنننننرارها ابحلنننننرو  الزالننننند العتننننننالهم احلروفيننننن  ومسيننننن  ،(هنننننن804)

 علننننني يسننننم : هللا لفضنننن  الثنننناين اخلليفنننن  كنننننان) ،وطورهتننننا اشنننني تابلبك بعنننند فيمننننا احلروفيننننن  اننننندجم  وقنننند والتنجننننيم، احلننننرو 
 .(األعل 

 يف تننويف ،-احلسنني  أو احلسنن - العلننوي -تركي أنه والظاهر- جربالي  بن إسها  الدين، صفي إىل نسب  الصفوي :
 هننو تشنني  القادرينن ، الطريقنن  لعلهننا الكننياين الزاهنند إبننراهيم الشننيخ عننن التصننو  أخننذ األرجنن ، علنن  (هننن735) سننن  ردبينن أ

 صنننفي شنننيوخهم بسنننبب شنننيع  إىل انقلبنننوا النننذين السنننن  منننن أتباعنننه كنننان  (،هنننن 794 سنننن  منننا ) موسننن  الننندين صننندر ابننننه أو
 اسنننتطاع حنننىت خلفالنننه زمنننن يف أتباعهنننا وكثنننر طريقتنننه قويننن  وقننند ينننران،إ مشنننايل منننن وكلهنننم (،املنننؤل ) وأحفننناده وأوالده الننندين
 .(هن905) سن  إيران عل  هبم يتمل  أن (حيدر بن إمساعي ) أحفاده أحد

 يف التشنننني  نشننننر علنننن  العمنننن  بنننندأ  الننننيت هنننني والصننننفوي ، واحلروفينننن ، السننننعدي ، والسننننني  المدانينننن ، األربنننن : والطننننر 
 جدينننند  فرقنننن  إىل مث ملنننن ، إىل ُتولنننن  حننننىت عملهننننا الصننننفوي  اتبعنننن  بينمننننا واحلروفينننن ، السننننعدي  السننننني  ذابنننن  وقنننند إيننننران،

 (.القيزيلباشي ) هي اإلسامي  الفر  إىل أضيف 
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 يف وسننكن األحسننا ، مننن أبننوه هنناجر األنننوار، واهننب أي (خبنن  نور) امللقب هللا عبد بن حممد إىل نسب  النورخبشي :
 مننن أنننه فعننر  الكشنن ، طريننق عننن طالننب أيب بننن علي إىل نسبته أكد مث المداني ، يق الطر  إىل أوال   وانتسب (،قاين) بلد 

 ابنننه ومسنن  (،هللا عبنند بننن حممنند) امسه ذل  عل  وساعده املهدي، أنه الكش  طريق عن عر  كما  الكانم، موس  سال 
 التصننننننو  بنننننن  اجلمنننننن  إىل يترمنننننن حركتننننننه أن علنننننننا   يصننننننرح وكننننننان، (1)(هللا عبنننننند بننننننن حممنننننند القاسننننننم أبننننننو) فأصننننننب  (،القاسننننننم)

  سنناعد  وقنند كلهننا،  شننيعي  اآلن والطريقنن  السننني ، النصننو  حسننب املهدوينن  ادعنن  لكنه شيعي، أنه واملاح  ،(2)والتشي 
 هنننرب العاشننر القننرن أواسنن  ويف الننري. يف (3)هننن 869 سننن  نننورخب  مننا  والننند، إيننران يف التشنني  انتشننار علنن  جنندا   كثنن ا  
 الطريق . م  هنا  التشي  نشروا حي  الند إىل أتباعه من مج  م  (القزوي  اإلمساعيلي رضا بن طاهر) النورخبشي  شيخ

  أعمننال مننن) ماهننان يف اسننتقر مث اليننافعي، هللا عبنند ولقنني سنناح احللننيب، العلننوي الويل هللا نعم  إىل نسب  النعمتلاهي :
 ((اْلَكنننننناِفُرونَ  َوَأْكثَنننننننرُُهمُ  يُنِكُروهَنَننننننا مُثَّ  اّللَِّ  نِْعَمنننننن َ  يَنْعرِفُننننننونَ )) ابآلينننننن : املعنننننن  أنننننننه ويننننننرون لننننننه، يسننننننجدون مرينننننندوه وكننننننان (،كرمننننننان

 مننا  ابلشنناذلي ، ختننرج التشنني ، إىل مينناال   حنفيننا   سنننيا   مؤسسننها كان  أن بعد شيعي  كلها  الطريق  صار  وقد ،[83النه :]
 وقنند إيننران، يف انتشننارا   الطننر  أوسنن  وهنني والننند، إيننران يف النعمتلاهي  وانتشر  سن ، مال  من قريب وعمره هن، 834 سن 

  هنا . التشي  انتشار عل  كث ا    ساعد 
 هللا رضننني الزهنننرا ، فاطمننن  سنننال  منننن األولينننا ، منننن كغننن ه  وهنننو هللا، هبننن  بنننن فننناح بنننن حممننند مؤسسنننها املشعشنننعي :

 بننن أمحنند ينند علنن  عشننري  ثنن اإل الشننيع  مبعلننو  احللنن  مديننن  يف وتفقننه تصننو  التننيم، وادي مننن درزي األصنن  يف ولعلننه عنها،
 مهنننندي) املنتظننننر املهنننندي أنننننه الكشنننن  أخننننربه حينننن  خوزسننننتان، ابدينننن  إىل وصنننن  حننننىت تنقنننن  مث ابنتننننه، وتننننزوج احللنننني، فهنننند

 املؤلننننه شننننيخهم مننننذهب إىل ُتولننننوا الننننذين السننننن  مننننن وكلهننننم أتباعننننه، بسننننببها كثننننر  كثنننن    خننننوار  يننننده علنننن  حصننننل  (،السننننن 
 (،العاصننننم ) واحلننننويز  األهننننواز امتلنننن  احلجنننناج، وينهننننب الطننننر ، يقطنننن  وكننننان (،التشعشنننن ) خوارقننننه يسننننمي وكننننان الشننننيعي،

 هن. 866 سن  ما  خوزستان، باد وأكثر

 كاننن   وقنند الوسننط ، الننند يف ماننندو مديننن  يف هننن 832 سننن  مننا  اخلراسنناين، شننطار هللا عبنند إىل نسننب  الشننطاري :
 (.السهر) ابلسيميا  كث ا    واهتم  ريضتها، يف اليوغا أدخل  ،الرليسي  الند طريق  العاشر القرن يف

 املطلقنن ، الوحنند  أهنن  مننن أتباعهننا كننان  هننن، 844 سننن  مننا  (،الننند) املكنيننوري منندار النندين بنندي  أسسننها املدارينن :
 الشرع. يمناه عل  وجيرتلون الظاهر ، العور  بسرت يكتفون الظاهري، التجريد أه  ومن الوجود، بوحد  يصرحون أي

 فيهنننا منننا  حضنننرمو ، يف تنننر  مدينننن  منننن العيننندرو ، النننرمحن عبننند بنننن بكنننر أيب بنننن هللا عبننند إىل نسنننب  العيدروسننني :
 وحضرمو . الند يف شي  أكثر منتشر  وهي العلوي ، يف خترج وقد هن، 865 سن 

 الشاذلي . من فرع يوه هن، 887 سن  الق وان يف ما  تونسي، الشايب، خملو  بن أمحد إىل نسب  الشابي :

                            
 (.286 :) األن ، نفها  عن نقا   وهو خب ، بنور امللقب هللا عبد بن حممد فص  الصوفي ، والنزعا  الشيعي الفكر (1)
 (.286: ) األن ، نفها  عن نقا   وهو خب ، بنور امللقب هللا عبد بن حممد فص  الصوفي ، والنزعا  الشيعي الفكر (2)
 (.137 :) واليوم، األم  بنب الصوفي  (3)
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 سنننن  منننا  (،اخلننن ا  داللننن ) :مؤلننن  السنننمايل، اجلنننزويل سنننليمان بن...النننرمحن عبننند بنننن حممننند إىل نسنننب  اجلزوليننن :
 الزهرا . فاطم  سال  من ذل  م  ولكنه الرببر، قبال  إحد  هي وجزول  املغرب، يف هن 870 أو 869

 أبننو عنننه يقننول بننزرو ، املعننرو  ،الفاسنني الربنننوي عيسنن  بننن حممنند بننن أمحنند بننن أمحنند العبننا  أيب إىل نسننب  الزّروقينن :
 899 سننننن  ومننننا  (،سننننن  63) وعنننناش هننننن، 840 عننننام / حمننننرم 12 اخلمنننني / يننننوم ولنننند األوليننننا : مجهننننر  يف املنننننويف الفننننيض

  الشاذلي . يف خترج وقد ،(1)هن

 يف مننننا  اجلزولينننن ، الطريقنننن  يف ختننننرج (،املغننننرب) السننننو  بنننناد مننننن عيسنننن ، بننننن حممنننند سننننيدي إىل نسننننب  العيسنننناوي :
 الشننننني  وضنننننرب الطبنننننول تعتمننننندان ألهنمنننننا الرفاعيننننن ، منننننن فرعنننننان واجلزوليننننن  أهننننننا ويظهنننننر هنننننن، 933 سنننننن  (الزيتنننننون مكناسننننن )

 جيعننن  املننننويف الفنننيض أاب حممنننودا   لكنننن - الطنننر  كننن   شنننأن - املنكنننرا  منننن كثننن   وفيهمنننا واحلينننا ، الزجننناج وأكننن  واخلنننناجر
 ذلي .الشا من فرعا   اجلزولي 

 وهنني بقننو ، إليهننا وينندعو الوجننود بوحنند  يصننرح كننان  هننندي، الَكنَكننوهي، القنندو  عبد الشيخ إىل نسب  الَكنَكوهي :
 هن.933 سن  الَكنَكوهي ما  اجلشتي ، الصابري  من فرع

 انوكنن واجلشننتي ، القادرينن  بنن  مننزج هننن، 949 سننن  مننا  هننندي، اجلهنجهننانوي، الننرزا  عبنند إىل نسب  اجلهنجهانوي :
 عريب. بن الدين وحمليي لا متهمسا   الوجود وحد  إىل ويدعو معروفا ، عاملا  

 التاسننن  القنننرن أحينننا  ومنننن النننند، يف جونبنننور منننن اجلنبنننوري، يوسننن  بنننن حممننند (املنتظنننر املهننندي) مؤسسنننها املهدويننن :
 منننن والننندكن كجنننرا   يف ريقتنننهط وانتشنننر  املنتظنننر، املهننندي أننننه الكشننن  أخنننربه خراسنننان، يف تنننويف الجنننري ، العاشنننر وأوالننن 

 بعننندها جنننا   النننيت السنننوداني  املهديننن  وبننن  بينهنننا خنلننن  ال أن وجينننب املنهرفننن ، الفنننر  منننن فرقننن  إىل ُتولننن  وقننند النننند، بننناد
 قرون. أبربع 

 وسنننلم علينننه هللا صنننل  حممننند عنننن أخنننذها اخللنننويت، الننندين كنننر   حممننند بنننن أمحننند بنننن حممننند (أخننني) إىل نسنننب  اخلْلوتيننن :
 مصر. يف هن 986 سن  ما  حممدي ، طريقيت يقول: وكان املنام، يف ال اليقظ  يف مباشر 

 سننن  تننويف الننند، مننن السننرهندي، الفنناروقي األحنند عبنند بن أمحد الثاين األل  جمدد إىل نسب  :(األمحدي  أو) اجملددي 
 املسنننلم ، بننناد أكثنننر ويف النننند يف منتشنننر  النقشنننبندي ، منننن فنننرع هننني النننيت الباقيننن  منننن فنننرع والطريقننن  م،1625 هنننن/ 1034
 إفريقي . مشال يف موجود  غ  ولعلها

 فامسننه اسننم، بلنند كنن   يف ولننه الننباد، طننا  البلقان، يف بوسن  من تيمورخان، بن (ب م ب ) إبراهيم إىل نسب  الب امي :
  هن.1026  نس فيها وما  مصر، يف استقر حممد، املدين  ويف حسن، مك  ويف علي، الروم دير يف

 مننا  املغننرب، يف وزان بلنند  إىل نسننب  الننوزاين، املصننمودي الَيْمَلهنني موسنن  بننن إبننراهيم بننن هللا عبنند إىل نسب  الوزاني :
 م.1678 لن املوافق  هن،1089 سن 

                            
 .هن(899) سن  وما  عاما (، 54) وعاش ،هن(846) عام ولد أنه الصهي  (1)
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 عشنننر الثننناين القنننرن منننن األول النصننن  أهننن  منننن ولعلنننه فارسننني، النننذهيب، القريشننني حممننند سنننيد آقنننا إىل نسنننب  الذهبيننن :
 النعمتلاهي . من فرع وهي والند، إيران يف الشيع  ب  منتشر  لطريق وا الجري،

 منننن فنننرع وهننني ،(هنننن1239) سنننن  منننا  مغنننريب الننندرقاوي،...أمحد بنننن (العنننريب حممننند) أو العنننريب إىل نسنننب  الدرقاويننن :
 الشاذلي .

 ابلطريقنننن  ختننننرج ،(م1763-هننننن1176) سننننن  املتننننوىف النننندهلوي الننننرحيم عبنننند بننننن أمحنننند هللا، لننننويل نسننننب  الاهينننن : الننننويل
 يف احلننندي  علنننم نشنننر يف هنننام دور لنننه النقشنننبندي ، منننن فنننرع بننندورها هننني النننيت الباقيننن ، الطريقننن  منننن فنننرع هننني النننيت األحسنننني 

 الند. يف منتشر  والطريق  الوهاب، عبد بن حممد بدعو  َتثره عن ات  هذا ولع  الند،

 لكننننن االسننننتعمار، حماربنننن  يف إسنننناميا   جهننننادا   قنننناد الشننننهيد، يالربيلننننو  عرفننننان بننننن أمحنننند مؤسسننننها األحسننننني : احملمدينننن 
 فننرع وطريقتننه م،1831-هننن1246 سننن  جماهنندا   قتنن  السننلفي، ابلنننه  يقننول كننان  -تصننوفه منن  -ألنننه خننذلوه، الننند صننوفيي

 الاهي . ابلويل خترج ولعله (ذكرها س د) األحسني  من

 ،(هننن1028) سننن  تننون  يف مننا  بننوقربين، الننرمحن عبنند بننن منندحم إىل املغننرب يف تنسننب اخللوتينن ، مننن فننرع الرمحانينن :
 .(هن1305) سن  ما  الشري ، الرمحن عبد إىل الشام باد يف وينسبوهنا

 حممدينننن ، طريقتننننه الننننيمن، يف واسننننتقر الننننباد، يف جتننننول األدارسنننن ، مننننن مغننننريب إدرينننن ، بننننن أمحنننند أسسننننها اإلدريسنننني :
 1253 سننن  عسنن  هتامنن  يف (صننبي ) بلنند  يف مننا  املنننام، يف ال اليقظنن  يف  مباشننر  وسننلم عليننه هللا صننل  النننيب عننن أخننذها

 ابلكش . اليقظ  يف وسلم عليه هللا صل  الرسول رأ  وطبعا   هن،

 يف ومننا  تنقنن ، سننوداين، وهننو طريقتننه، نفنن  علنن  سار إدري ، بن أمحد تلميذ الرشيد، إبراهيم إىل نسب  الرشيدي :
 اخلوارج. فر  إحد  الرشيدي  م  خنلطها ال أن وجيب هن،1291 سن  مك 

 مننا  املنننام، يف ال اليقظنن  يف مباشننر  وسننلم عليننه هللا صننل  حممنند عننن الطريق  أخذ التجاين، أمحد مؤسسها التجاني :
 أمحننند تسنننل  ُيتلهنننا. النننيت اإلسنننامي  النننباد يف انتشنننارها يشنننج  الفرنسننني االسنننتعمار كنننان  وقننند هنننن، 1230 سنننن  املغنننرب يف

 اخللوتي . يف أمره أول يف التجاين

 وكاننن  م،1859 هننن/ 1276 سننن  (ليبيننا) جغبننوب يف ومننا  تنقنن ، السنوسنني، علنني بننن حممنند أسسننها السنوسنني :
 االستعمار. حمارب  يف دور ولا السياسي ابحلزب شبيه  السنوسي  كان   ما فرت  ويف (،اجلزالر) مستغامن يف والدته

 مبننندأ وكنننان األقصننن ، املغنننرب يف واسنننتقر املننننور  املدينننن  منننن خنننرج املننندين، ننننافر بنننن محنننز  بنننن حممننند إىل نسنننب  املدنيننن :
  الشاذلي . من فرع وهي هن، 1240 عام طريقته نهور

 اخلطنناب، بننن عمننر خافنن  يف أوينن  نهننر (،صهي  غ  بدهيا   وهذا) القرين أوي  إىل - زورا   - ينسبوهنا األَوْيِسيَّ :
 خفينننن ، ابننننن سلسننننلتهم: شننننيوخ مننننن جيعلننننون فهننننم التخلنننني ، مننننن كثنننن   األويسنننني  لسننننل الس ويف ترجيهننننا ، هننننن 37 سننننن  تننننويف

 طهنننران يف تنننويف (،عنقنننا الفضننن  أبنننو علننني الننندين جنننال) مؤسسنننها يكنننون أن يسنننتبعد وال وننننورخب ، والكنننرب ، والكنننازروين،
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 تبعد. فا صعد  وإن هن، 1262 سن  ما  (،جهرمي القادر عبد) شيخه أو هن، 1293 سن 

 إىل مث مصننر، إىل انتقنن  الطننال ، مننن احملجننوب، عبنند بننن بكننر أيب حممنند بننن امل غ  عثمان حممد إىل نسب  ي :امل غن
 إدري . بن أمحد تاميذ من وهو هن، 1268 سن  فيها وما  (،كسا) جنوب (اخلاَتي ) يف واستقر السودان،

 1298 سننن  املنتظننر ابملهنندي تلقننب السننودان، مننن هللا، عبنند بننن أمحنند بننن حممنند (املنتظننر املهنندي) إىل نسننب  املهدي :
 مننا فننرت  يف أخننذ  وقنند وي ،اابلنندر  أيضننا   أتباعننه ويعننر  ،1302 سننن  ابلننواب  تننويف السننودان، علنن  السننيطر  واسننتطاع هننن،

 ذكرها. املار الندي  املهدوي  غ  وهي السياسي، احلزب شك 

 منننن فنننرع وهننني هنننن، 1316 سنننن  فيهنننا ومنننا  فلسنننط  يف عكنننا إىل هننناجر مغنننريب اليشنننرطي، علننني أسسنننها الَيْشنننرطي :
 وجيننز ، ِبنند  اهنينناره قبنن  احلمينند عبنند السننلطان إليها انتسب وقد ،التنوير :يسمونه فيها منكر عن النا  ويتهد  الشاذلي ،

 (.دمشقي) الشاما  أيب حممود يد عل 

 وهنني الجننري، عشننر الرابنن  القننرن مننن سننط الو  العقننود أحيننا  مننن التونسنني، يبنالقصينن املننداين حممنند إىل نسننب  املدانينن :
 الفرنسي. االستعمار م  ابلتعام  املداين يتهم من وهنا  حولا، وما تون  يف منتشر 

 العننرا  يف موجننود  وهنني هننن، 1360 عننام بعنند كان   وفاته لع  عراقي، الكسنزاين، الكر  عبد إىل نسب  الكْسَنزاني :
 القادري . من فرع ولعلها

 عبنننند) نفسننننه يلقننننب كننننان  أتّنْربْننننرادي ، والينننن  يف الننننند يف بريلنننني مديننننن  مننننن الربيلننننوي، رضننننا أمحنننند إىل سننننب ن الربيلوينننن :
 الندينننن ، القننننار  شننننبه يف منتشننننر  والربيلوينننن  اللننننون، سننننواد شننننديد وكننننان ،(األعلنننن  حضننننر ) دالمننننا   أتباعننننه وينننندعوه (،املصننننطف 

 القادري . يف خترجه وكان هن، 1340 سن  األعل  حضر  ما  فيها. واضهان واالحنرا  والتشي 

 هن.1353   سن  فيها ما  اجلزالر، يف مستغامن من العاوي مصطف  بن أمحد إىل نسب  العاوي :

 فنننرع وهننني الجنننري، عشنننر الرابنن  القنننرن منننن األول النصننن  أهننن  مننن مصنننري، احلصنننايف، حسنننن  إىل نسنننب  احلصننافي :
 الشاذلي . من

  .(م1926) عام أحيا  من سنغايل (،بنب أمحد) سسهامؤ  السنغال، يف منتشر  املريدي :
 بقينن  الننيت الصننوفي  الكلينن  القنناهر  يف م 1927 عننام يف أسنن  مصننري، املنننويف، الفننيض أبو حممود شيخها الفيضي :

 الشاذلي . من فرع وهي الكلما ؟ هذه كتاب   حىت حيا   يزال ال ولعله م. 1933 عام حىت

 األمحدي . من فرع وهي م،1945 سن  بعد تويف مصر، يف الزقازيق من خلي ، أيب حممد احلاج إىل نسب  اخلليلي :

 السودان. يف منتشر  م،1968 أحيا  من امل غ  اخلتم سر حممد شيخها امل غني ، من فرع احلتمي :

 يف ر منتشنننن كمننننال،  مصننننطف  زمننننن يف للتصننننفي  يتعرضننننوا مل الننننذين املشننننايخ أبننننرز النورسنننني، سننننعيد إىل نسننننب  النورسنننني :
 تركيا.
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 أزمنننننننتهم معرفنننننن  يل يتهيننننننأ ومل مؤسسننننننيها، أمسننننننا  معرفنننننن  سننننننبهانه هللا يسننننننر أخننننننر  طننننننر  الطننننننر ، هننننننذه جانننننننب إىل -
 وهي: وأمكنتهم،

 بنننن عمنننر األول مؤسسنننها جيعلنننون حيننن  الصننن ، مسنننلمي بننن  منتشنننر  السنننيوري!! أمحننند اخلواجننن  مؤسسنننها اجلهريننن :
 امليادي. العشرين القرن أوال  أحيا  من لعله (،هولون ما) إىل ذاته الوق  يف وينسبوهنا اخلطاب،

 الغزالي . الربهاني  م  خنلطها أال وجيب ومصر، السودان يف منتشر  برهان، الشيخ إىل نسب  الربهاني :

 اليم ؟ املْشرع موس  بن أمحد إىل نسب  املشارع :

 (.تي اجلش) من تصهيفا   وأننها اخلش ؟ الدين قطب إىل نسب  اخلشني :

 النوري. احلس  أليب املنسوب  القدم  النوري  غ  وهي اإلسفرايي ، الدين نور إىل نسب  النوري :

 ذلنن  كننان  إن السنناد ؟ القننرن مننن األول النصنن  أهنن  مننن (العننارف  اتج) العراقنني لعلننه الوفننا أيب إىل نسننب  الوفالينن :
 املصري. الشاذيل وال مدحم إىل املنسوب  الوفالي  غ  وهي الصديقي ، من فرع فهي

  منها. فرع لعلها أو للشطاري ، أص  لعلها العشقي، يزيد أيب إىل نسب  الِعشقي :
 هللا. غو  إىل نسب  الغوثي :

 عقينننن  هننننو الشننننام إىل العمرينننن  ابخلرقنننن  دخنننن  مننننن وأول عنننننه! هللا رضنننني اخلطنننناب بننننن عمننننر إىل نسننننب  لعلهننننا العمرينننن :
 يف وجنننوده ولعننن  النننوا . يف طنننالرا   الشنننام مشنننال يف مننننب  إىل املشنننر  يف قريتنننه منننن انتقننن  ننننهأل (،الطينننار) :ويسنننمونه املنبجننني،

 الجري. الساد  القرن من الوسط  العقود يف كان  منب 

  (.القش ي ) فهي ذل  كان  ف ن هوازن، بن الكر  عبد إىل نسب  أننها الوازني :
 وهنني الامشينن ، :تسننم  طريقنن  مننن فننرع وهنني م،1968 ا أحينن مننن مصري، الساك ، أمحد عفيفي شيخها العفيفي :

 الشاذلي . العفيفي  غ 

 اجلياني . القادري  وغ  (،القامسي ) امسها طريق  من فرع وهي مصري، القادري، القادر عبد شيخها القادري :

 اخللوتي . من فرعا   فتكون الصاوي، أمحد إىل نسب  لعلها الصاوي :

 .قريب مصري، الدمرداش، مصطف  الرحيم عبد إىل نسب  لعلها الدمرداشي :

 م.1968 أحيا  من مصري (،العزاوي  ولعلها) العزاوي، إبراهيم شيخها العزازي :

  م.1968 أحيا  من مصري، احلبييب، الباقي عبد حممد شيخها احلبيبي :

  م.1968 أحيا  من مصري، املغازي، الفت  أبو أمحد شيخها املغازي :

 م.1968 أحيا  من مصري، اخلض ي، نور حممد خهاشي اخلض ي :
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 م.1968 أحيا  من مصري، مروان، يوس  حممد شيخها املرواني :

 بعضننهم، يكننون فقنند أمسنناؤهم، املننذكور  املشننايخ هننم مؤسسننوها يكننون أن الضننروري مننن لنني  األخنن  ، السنن  الطننر 
 أجدادهم. أو آابلهم عن مشيختها ورثوا كلهم،  أو

 السننننليماني  بنننن  الواقعنننن  واإليرانينننن  العراقينننن  القننننر  يف منتشننننر  غلوهننننا، وفيهننننا الصننننفوي  عننننن متفرعنننن  طريقنننن  احلننننق: أهنننن 
 عصننر أجهنن ) غ هننا ويف الننند يف منتشننر  اجلشننتي  عننن متفرعنن  وطننر  دينينن . فرقنن  تكننون أن إىل أقننرب اآلن وهنني وخننانق ،
  :(مؤسسيها

 اجلشتي . من فرع وهي البدايوين، الدين نظام إىل نسب  النظامي :

 املطلق . الوحد  أه  من اجلشتي  من فرع وهي الصابر، أمحد بن الدين عا  إىل نسب  الصابري :

 النظامي . من فرع وهي بَكلربَك ، املدفون الدهلوي احلسي  يوس  بن حممد السيد إىل منسوب  الَكيسودرازي :

  أيضا . النظامي  نم فرع وهي املانكبوري، الدين حسام الشيخ شيخها احلسامي :

 أيضا . النظامي  من فرع وهي السالنيوري الدين صفي شيخها املينالي : الصفوي 

 النظامي . من فرع وهي الدهلوي الدين فخر موالا شيخها الفخري :

  مؤسسيها: عصر أجه ، غ ها، ويف الند يف ومنتشر  النقشبندي  عن متفرع  وطر 
 اجملددينن  عنهننا تفرعنن  وقنند النندهلوي النقشننبندي السننام عبنند بننن البنناقي عبنند املؤينند وأبنن النندين رضنني شننيخها الباقينن :

  التالي : الطر  تشعب  ومنها ذكرها، املار

 اجملددي . من فرع نقشبند، حممد بن العا أيب بن زب  شيخها الزب ي :

 ي .اجملدد من فرع الدهلوي، العلوي جاجناان هللا حبيب الدين مش  للشيخ املظهري :

 منها. فرعان األحسني  واحملمدي  ،الاهي  والويل الباقي ، من فرع وهي البنوري، إمساعي  بن آدم شيخها األحسني :

 األحسني . من فرع الربيلوي، فضي  بن هللا علم للشيخ الَعَلمي :

 .الند يف منتشر  ابجلشتي ، املمزوج  النقشبندي  عن متفرع  وطر * 
 بنننبعض النقشنننبندي  للطريقننن  منننزج وهننني األكنننربآابدي، النقشنننبندي احلسننني  الوفنننا  أيب بنننن العنننا  أيب لألمننن  العاليننن :

 اجلشتي . الطريق  أشغال

 العالي . من فرع الكاْلبوي، سعيد أيب بن حممد شيخها العالي : احملمدي 

 العالي . من فرع البهاري، الكر  عبد بن منعم للشيخ املنعمي :
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 العالي . من فرع آابدي، اإلله العباسي الرمحن عبد بن أفض  مدحم للشيخ األفضلي :

 الند. يف منتشر  الكربوي  عن متفرع  وطر * 

 بنندورها هنني والننيت ذكرهننا مننر الننيت المدانينن  مننن فننرع وهنني الكشننم ي، الصننريف احلسننن بننن يعقننوب للشننيخ اليعقوبينن :
 الكربوي . من فرع

  .يالكربو  يف خترج املن ي، ُيىي بن محدأ الدين شر  اإلمام شيخها الفردوسي :

 منننن مصنننريون وكلهنننم املنننذكورين للمشنننايخ أجننندادا   أو آاب  مؤسسنننوها يكنننون أن مكنننن الشننناذلي ، عنننن متفرعننن  وطنننر * 
 م.1968 أحيا 

 القاوقجي. الفت  أبو رضا حممد شيخها القاوقجي :

 اجلوهري. رفع  شيخها اجلوهري :

 األخر . احملمدي  الطر  م  خنلطها أال وجيب إبراهيم، زكي حممد شيخها الشاذلي : احملمدي 

 الرشيدي . عنها تفرع  اليت اإلدريسي  غ  وهي اإلدريسي، احلسن شيخها اإلدريسي :

 مصر. يف منتشراتن وكلتامها الامشي ، العفيفي  غ  وهي العفيفي، الباقي عبد حممد شيخها العفيفي :

  إن أعنننر  وال (العزميننن ) طريقننن  أيضنننا   سنننوري  يف ويوجننند مصنننر، يف منتشنننر  لعنننزالم،ا أبنننو ماضننني أمحننند شنننيخها العزميننن :
 غ ها؟ أم الشاذلي ، عن املتفرع  الطريق  هذه نف  كان 

 م.1870 - م1860 عامي ب  األزهر اجلام  شيخ العروسي، مصطف  إىل نسب  لعلها الَعروسي :

 .احلامدي  ،املدني  الامشي  ،الساملي  ،القامسي  ،الناصري 

 أن ومكنننن م،1968 أحينننا  منننن مصنننريون املنننذكورون مشننناخيها (،السنننطوحي ) األمحديننن  عنننن متفرعننن  أخنننر  وطنننر * 
 أجدادهم. أو آابلهم عن املشيخ  ورثوا يكونوا

 املنويف. فؤاد هللا عبد إىل نسب  املنايف :

 الفرغلي. صربي أمحد إىل نسب  الفرَغلي :

 لشعييب.ا حسن حممد إىل نسب  الشعيبي :

 الشناوي. سعيد حممد حسن إىل نسب  الشناوي :

 املكي. طالب أبو هبا خترج اليت القدم  الساملي  غ  ومها الشاذلي ، الساملي  غ  وهي الساملي :

 البيومي . ،التسقالي  ،احللبي  ،املرازق  ،اإلمبابي  ،الزاهدي  ،الكناسي 
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 (.سابقتها عل  نا امللهو  نف  ولا) اخللوتي  عن متفرع  وطر * 

 املصيلهي. العزيز عبد شيخها املصلهي :

 صفها . قب  مر  اليت املسلمي  غ  وهي املسلمي، حسن حممد شيخها املسلمي :

 علوان. حممود حممد شيخها العلواني :

 الشرباوي. اخلالق عبد مصطف  شيخها الشرباوي :

 طي . حممد أمحد شيخها الطيفي :

 لننه هللا هننداهم وقنند دمشننق، إىل هنناجروا أحفاده من ذري  له لكن امسه، أعر  ال (،الغُنيمي) ؤسسهام كني   الغُنَنْيميَّ :
 والد . احلق إىل دعا  منهم وصار الصوفي ، ابط  فنبذوا املن ،

 اخللوتي . من فرع البهوتي :

 :(سابقاهتا عل  امللهونا  نف  ولا) الربهامي  عن متفرع  وطر * 

 الشهاوي. اجملد وأب شيخها الشهاوي :

 الربهامي . من فرع الزنوبي :

 :(القلي  الشي  إال) أمسالها من أكثر عل  العثور أستط  مل وطر * 

 والند. إيران يف الشيع  ب  منتشر  النعمتلاهي ، من فرع اخلاْكساوي :

 نفسها؟ هي ولعلها (،اخللوتي ) املغربي  الرمحاني  من فرع لعلها املغربي :

 هنننا  وينسننبوهنا الصنن ، مسننلمي بنن  منتشننر  (،الصننامت  اجلالسنن ) أبذكننارهم جيهننرون ال أتباعهننا :(اخلفينن ) أو اخلْوفينن 
 عنه. هللا رضي الصديق بكر أيب إىل

 (.الصديقي ) هي فتكون هواري، بن بكر أيب إىل نسب  لعلها البكري :

 املهدي . ولعلها إفريقي ، مشال يف منتشر  الدرويشي :

 السودان. يف منتشر  التسعيني :

 ومصر. السودان يف منتشر  الربهومي :

 الند. يف منتشر  النُّوراني :

 املتاول . يف بعد فيما ذاب  اليت الشيعي الفرق   الغرابي ، غ  وهي الُغرابي :

 ا .ر الع يف منتشر  الدندراوي :
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 الند. يف ديوبند مدين  إىل نسب  الديوبندي :

 (.اجلياني  غ ) القادري  تفرع  ومنها مصر، يف منتشراتن وكلتامها الشاذلي ، مسي القا غ  هي القامسي :

 مصر. يف منتشر  املدني ، الامشي  نف  هي كان   إن أعر  وال العفيفي  تفرع  منها الامشي :

 املغرب. يف منتشر  الكتاني : األمحدي 

 ذكرها. اآليت التغلبي  من فرع الشيباني :

 غ ها. أم (الشاذلي  العزمي ) نف  هي كان   إن أعر  وال سوري ، يف ر منتش العزمي :

 (.األخوي ) ِبعىن أو قبيل ، اسم إىل نسب  ولعلها العرا ، مشال يف األكراد ب  منتشر  الكاكالي :

 واملاولينن ،  ،الشَّننبَ  ومثلهننا: دينينن ، فرقنن  تكننون أن إىل أقننرب اآلن وهنني العننرا ، مشننال األكننراد يف منتشننر  اإلبراهيمينن :
 والقيزلباشي . اشي تالبك ب  تفاع  عن منبثق  وكلها والباجوان،

 العهد. حديث  ولعلها إيران، يف منتشر  اجلنابذي :

 األاضننول ويف ،العننرا  ومشننال ،الغننريب إيننران مشننال يف موجننود  الننثا  الطر  هذه األوجاغي : الصفالي ، الكوايدي ،
 الشرقي.

 اليسوي . ،اخلزنوي  ،احليدري  ،اخلواطري  ،التغلبي  ،السعيدي 

 يف ،العننار  للشننيخ ويلقنهننا ،بذاتننه أييت وسننلم عليننه هللا صننل  حممنندا   أن وهنني (احملمدينن ) الطريقنن  عننن يتهنندثون كمننا
 ابلكش . يرونه وطبعا   (،أورادها يلقنه)أي:  ،املنام يف ال اليقظ 

 :كتنناب  فيهننا صننن  الننذي النابلسنني الغنن  عبنند اخللننويت، حممنند :احملمدينن  الطريقنن  علنن  إهنننم :أنفسننهم عننن قننالوا وممننن
 غ هم. هنا  وطبعا   التجاين، أمحد إدري ، بن أمحد (،احملمدي  الطريق  شرح)

 أنقاضننننها، علنننن  نشننننأ  طننننر  يف ذابنننن  أو اننننندثر  الطننننر  هننننذه بعننننض أن العلننننم منننن  احلمنننند، لننننه هللا يسننننره مننننا هننننذا
 وسننننريانكا، ومنننناليزي، إندونيسننننيا، يف كننننان  مننننا وخاصنننن  عليهننننا، الوقننننو  يل يتهيننننأ ومل وجنننند  غ هننننا كثنننن    طرقننننا   أن وبنننندهي
 روسيا. ويف واجلنوبي ، الوسط  وإفريقيا

 أن الصنننهي  كنننان  لنننذل  فقننن ، ملشنننايخ تبعينننا  هننني إمننننا الصنننهي ، ابملعنننىن طرقنننا   ليسننن  هنننذه أن أيضنننا ، هننننا وأذكنننر
 ،السننهروردي  واملشننيخ  ،النقشننبندي  واملشننيخ  ،القادرينن  واملشننيخ  ،ي الرفاع املشيخ  فيقال: (،املشيخ ) منها الواحد  تسم 

 إخل....اخللوتي  واملشيخ  ،الشاذلي  واملشيخ  ،األمحدي  واملشيخ  ،الربهامي  واملشيخ 

 وهنني جنندا ، هامنن  ملهوننن  وهنننا  (.طريق ) كلم   من بدال   مدرس ، أي: (،مكتب) كلم   غالبا   يستعملون إيران ويف
 اجلننري ، واالدعننا  الكشنن  طريقننان: ذلنن  معرفنن  يف ولننم الزهننرا ، بفاطمنن  متصننا   نسننبهم جيعلننون الطننر  مؤسسنني أكثننر أن
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 بينهم. قليلون ذل  يفعلون ال والذين

 الباد. بقي  يف منهما تنتشر مث ،الصوفي  الطر  فيهما تنشأ كان   ،رليسي  مركزين هنا  أن ياح  كما

 مننن مرموقننا   عننددا   أن ملهوننن  منن  اترخييننا ، الثانينن  املرحلنن  ويف الكمينن ، حينن  مننن وىلاأل الدرجنن  يف وَتيت مصننر: -أ
 املغرب. من إليها وفدوا مشاخيها

 مرموقنننا   عنننددا   أن ملهونننن  مننن  اترخيينننا ، األوىل املرحلننن  ويف الكميننن ، حيننن  منننن الثانيننن  الدرجننن  يف وَتيت العنننرا : -ب
 فار . من إليها وفدوا مشاخيها من

 جديد. يوم ك   ففي ينقط ، ال الطر  سي  وطبعا  

 (،احلسنننني  احلسنننيني  والساسننن  العلويننن  والسننندن  الامشيننن  العصنننب ) :امسهنننا مصنننر يف جديننند  طريقننن  منننؤخرا   نهنننر  وقننند
 يسننلمون صننفوفا   عليننه ومننرون صننومع ، يف النننا  يعتننزل وهننو (،العننريب اإلمننام) :أتباعننه يسننميه مصننر صننعيد مننن رجنن  يقودهننا

 إال شننكله، يننرون وال صننوته يسننمعون فهننم سننتار، ورا  مننن هننذا كنن   املخبننو ، لننم ويكشنن  الربكا  ومنههم ،نهوُيدثو  عليه
 املقربون.
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أمنننا املقامنننا   فلعننن  أفضننن  مكنننان توضننن  فينننه هنننو الفتنننا  دعاليننن  تنصنننب علننن  قارعنننا  الطنننر ، ويوضننن  إل جانبهنننا 
 .عباراهتم اليت وضعوها كتعاري  للصوفي 

 م  ماحظ  هام : وهي أن الذكر اإلرهاقي عند متصوف  املسلم  هو األسا ، وقد يغ  عن الريض .
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 الثالث الباب
 الوصول

 

 األول الفصل
 وتوابعها واملقامات األحوال

 الوصول؟ هو فما (،والواصلون والواص  الوصول) :كلما   وكتبهم أقوالم يف تردد

 اجلذبنن  إىل بعضننهم يصنن  وقنند الكشنن ، :يسننموهنا الننيت اجلذبي  املنانر مث اجلذب ، مث العاد ، خبر  عاد  الوصول يبدأ
 العاد . خبر  املرور بدون

 :يسنننمونه منننا إىل الوصنننول هنننو التصنننو  غايننن  أن ،(الشنننريع  أهننن ) الظننناهر أهننن  أمنننام يننندعون افنننرتا اهتم، يف ولكننننهم،
 مارسننننون فأخننننذوا بعضننننهم، بننننه وخنننندع بنننن  املخنننندوعون، ل بننننذ خنننندع حننننىت كتننننبهم،  يف هننننذا يؤكنننندون مننننا وكثنننن ا   ،(املقامننننا )

 األحوال؟ هي وما املقاما ، هذه هي فما مقاما ، من يتومهونه ِبا ليتهققوا شىت، وسال 

 منننننذ الصننننوفي  أكثننننر عليننننه اسننننتقر الننننذي التعرينننن  وهننننو حننننو ، لسننننعيد (الروحينننن  تربيتنننننا) :كتنننناب  مننننن أنخننننذه التعرينننن 
 يقول: السن ، متا 

 أول فمننثا   املقننام، مقدمنن  هننو احلننال ويعتننربون ،(مقننام) :امسننه شنني  وعننن (،حننال) :امسننه شنني  عننن  الصوفي يتهد 
 الننذكر اإلنسننان اتبنن  فنن ذا حننال فهننذا تننزول، أن تلبنن  ال للقلننب مؤقتنن  طمأنيننن  إىل يصنن  ابلننذكر، يشننتغ  اإلنسننان يبنندأ مننا

 .(1)مقام... فهذا للقلب، دالم  طمأنين  إىل وص 

 إذن..

 املقام. أوال  وهو بسرع ، يزول مث تعمد، ودون فجأ  بلالق عل  يرد ما هو احلال:

 لصاحبه. دالم  صف  يصب  حبي  ودوامه واستقراره احلال استمرار هو املقام:

 كب ا !  اختافا   -وعددها نوعها -املقاما  يف خيتلفون وهم

 آخننننر هننننو الننننذي والرضننننا والتوكنننن ، والصننننرب، والفقننننر، والزهنننند، والننننورع، التوبنننن ، سننننبع : (ملعننننه) يف الطوسنننني عننننند فهنننني

                            
 (.191 :) الروحي ، تربيتنا (1)
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 .(1)املقاما 

 والزهننننند، واخلنننننو ، والرجنننننا ، والشنننننكر، والصنننننرب، التوبننننن ، تسنننننع : (القلنننننوب قنننننو ) يف املكننننني طالنننننب أيب عنننننند وهننننني
 .(2)واحملب  والرضا، والتوك ،

 ينقصننه تعريفننا   هويُعرفنن املقننام يننذكر فهننو غامضنن ، (التصننو  أهنن  ملننذهب التعننر ) يف الكنناابذي بكننر أيب عننند وهنني
 إثبنننا  مقنننام كننن   ومننن  إشنننار ، حنننال كننن   وإىل علنننم ، مقنننام ولكننن  متفاوتننن ، أحنننوال وبينهمنننا وهنايننن ، بننند  مقنننام لكننن  الوضنننوح:
 ومل (،واألمانننن  اإلمنننان) املقنننام علننن  ِبَثَننن  أييت أننننه كمنننا  عننننده، واضننن  معنننىن واملقنننام للهنننال يكنننن مل أننننه ننننر  حيننن  ونفننني...،

 السهروردي. عند اإلمان اممق إال غ ه، عند أرمها

 والشننكر واإلخننا  والتقننو  واخلننو  والتواضنن  والفقننر والصننرب والزهنند للتوبنن  أبننوااب   الكنناابذي يفننت  صننفها  وبعد
 وإمننننا (،مقامنننا ) ُيسنننمها مل لكننننه عشنننر، سنننبع  وعنننددها واحملبننن ، واالتصنننال والقنننرب واألنننن  والنننذكر واليقننن  والرضنننا والتوكننن 

 عننننننند املنننننندلول واضننننننه  تكننننننن مل املقامننننننا  أن نقننننننرر أن نسننننننتطي  وعليننننننه الكتنننننناب، أبننننننواب بقينننننن  مثنننننن  اباب   منهننننننا لكنننننن  جعنننننن 
 هي! ما يَنْعر  يكن ومل الكاابذي!

 الوضنننوح، منننن شننني  فينننه للمقنننام تعريفنننه أن منننن فبنننالرغم كنننذل ،  واضنننه  غننن  (رسنننالته) يف القشننن ي عنننند واملقامنننا 
 لننه توكنن  ال ومننن التوكنن ، لننه يصنن  ال لننه قناعنن  ال مننن التننايل: النهننو علنن  أمثل  يورد فهو واضه ! غ  املقاما  ماهي  لكن

 النننن  هنننذا منننن .(3)الزهننند.. لنننه يصننن  ال لنننه ورع ال ومنننن اإلابننن ، لنننه تصننن  ال لنننه توبننن  ال منننن وكنننذل  التسنننليم، لنننه يصننن  ال
 والزهد. والورع، إلاب ،وا والتوب ، والتسليم، والتوك ، القناع ، هي: القش ي عند املقاما  إن نقول: أن نستطي 

 والننورع، والتقننو ، (،والعزلنن  واخللننو ) واجملاهنند ، للتوبنن ، الكتنناب أبننواب بقينن  مثنن  أبننوااب   يننورد صننفها ، بعنند أنه عل 
 واحلسننند) الننننف ، وخمالفننن  والتواضننن ، واخلشنننوع، (،الشنننهو  وتنننر  واجلنننوع) واحلنننزن، والرجنننا ، واخلنننو ، (والصنننم ) والزهننند،
 واإلخننننا ، واالسننننتقام ، واإلراد ، والعبودينننن ، والرضننننا، واملراقبنننن ، والصننننرب، واليقنننن ، والشننننكر، والتوكنننن ،  ،والقناعنننن (،والغيبنننن 

 ثاثون. وعددها (،والفتو  والذكر واحلري ) واحليا ، والصد ،

 نمننننن الكثننننن  هننننذا ويف (،والغيبننننن  احلسننننند) معهننننا خيلننننن  كمنننننا  املقامننننا ، أول إهننننننا :(التوبننننن  ابب يف) التوبنننن  عنننننن ويقننننول
 الغراب .

 والتساؤال !! لاستنكار مث   عنده فاملقاما  إحياله، يف الغزايل أما

نننننننم فهننننننو  (األخننننننن ) الرابنننننن  الربننننننن  وجيعنننننن  للعبنننننننادا ، األول الربنننننن  فيجعننننننن  (،أرابع) أو أقسننننننام أربعننننننن  إىل إحيننننننا ه يقسِّ
 (.املنجيا ) يسميها اليت للمقاما 

                            
 (.80 - 68 :) اللم ، (1)
 (.1/178) القلوب: قو  (2)
 (.32 :) القش ي ، الرسال  (3)
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 والتساؤل!! االستنكار ينبع  هنا ومن

 مسنننوه النننذي هنننذا فنسنننأل املنجينننا ، هننني العبنننادا  أن ابلضنننرور ، الننندين منننن يُعنننر  ومنننا اإلسنننام، دهيا بننن منننن ألن
 هذا؟ يف اإلسام حكم هو وما العبادا ؟! غ  املنجيا  جيع  كي   نسأله: (اإلسام حج )

 النندين، علننوم ا إحينن لكتنناب تقديسننهم ذلنن  علنن  والنندلي  مجيعننا ، املتصننوف  عقينند  هننو التقسننيم هننذا األمننر، واقنن  يف
 مسننننوه: حننننىت لننننه وتعظننننيمهم ملؤلفننننه وتقديسننننهم (،اإلحيننننا واشننننرَتِ  اللهينننن َ  بِنننن ِ ) قننننالوا: حننننىت وتعليمننننه، وتعلمننننه بقرا تننننه وتواصننننيهم

 واحملبنن ، والتوكنن ، والتوحينند، والزهنند، والفقننر، والرجننا ، واخلننو ، والشننكر، والصننرب، التوبنن ، هنني: ومقاماتننه (.اإلسام حج )
 هنني هننذه عشننر. مثانينن  وعننددها واحملاسننب ، واملراقبنن ، والصنند ، واإلخننا ، (،اإلراد ) أو والنينن  والرضننا، واألننن ، والشننو ،
 الوثنيا . ك   يف موجود مثلها أن ونعر  اإلسام!! حج  عند املنجيا 

 يقول: حي  عاليا ، ابلرقم يقفز (العار  بُد) يف سبع  ابن فنر  غ ه، إىل ننتق 

 العرينن  ابننن أشننار واليننه القشنن ي ، الرسننال  رجال أدركه الذي هو التصو ، من (1)األول القسم من األول والقسم...
  ومخسنننون  مالننن  ولواحقنننه الوصنننول، عنننن وفننننا  ووصنننول وسنننلو  طرينننق منننن مركنننب وهنننو ،(2)(احملقنننق مفنننات )و (،حماسننننه) يف

 غنن  الصننناعي ، ابلعلننوم التصننو  يف تكلننم مننن ومجينن  الغننزايل، مقننام وهننو ذكننره، يطننول ذلنن  وغنن  والعلننم، واحللننم، كالصننرب،
 .(3)جيب ما عل  ُيققه مل أنه

 كننان  لعلننه نعننر . ال !(؟ومخسنن  مالنن  العنندد:) بننن سننبع  ابننن أتنن  أيننن مننن الننن : هننذا أمننام نتسننا ل أن لنننا ُيننق -
 الكش !! طريق عن

 ويسنننمي املقامنننا ، متصنننوف  ينتقنند أننننه كامنننه  مننن ويظهنننر بننن  ابملقامننا ، (نفسنننه هنننو) يهننتم ال أننننه املاحننن  أن علنن 
 (.الصناعي  ابلعلوم التصو ) :تصوفهم

 (.لواحق) :يسميها ب  التصو ، صميم من جيعلها ال أنه املاح  ومن

 الوجنننود، بوحننند  ابالعتقننناد بننندلها وعلننن  اجملاهننند ، علننن  اهتمامنننه يصنننب أننننه سنننبع  ابنننن عنننند املاحننن  منننن أن كمنننا
 أن بعنند أو اجلذبنن ، بعنند الوجننود بوحنند  السننال  يُنَعرِّفننون الننذين (القشنن ي  لرسننال ا) رجننال طريقنن  عك  وهذا عليها، والرتكيز

 ابجملاهد . كافيا    شوطا   يقط 

 يقول: أكثر. أو مقاما   وتسعون واحد السرقسطي البنا ابن عند واملقاما 

 َلْبس من ذا قبل فيها كان  ما   النفس صفات من إليه ألَقوا

                            
 م.الكا لذا سابق تقسيم إىل نسب  (1)
 احملقق(. )مفات ، اجملال ( )حماسن :العري  البن نكتااب  (2)
 (.128 :) العار ، بد (3)
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 (1)نيِّف :وقيل وتسعني إحدى   فَـْلتعرف أنكرهَتا إذا وهي

 املقامننا ، هنني الننيت ،احلمينند  ابلصننفا  يغ وهنننا أهنننم ينندعون الننيت املذمومنن  الصننفا  (،النننف  صننفا ) بقولننه: يعنن 
 .ا  ونيف وتسع  إحد  السرقسطي عند املقاما  تكون وبذل  حممود ، صف  يقابلها مذموم  صف  ك   إن ويقولون:

 وجهننندي وسنننعي وقننندر علمننني ِببلنننغ وإين: ...يقنننول آخنننر، شننني  (،الوجنننود إمنننام) السنننهروردي عمنننر عنننند واملقامنننا 
 وهنني: (2)أربعنن  اإلمننان منن  فصننار ...اإلمان صننه  بعنند أشننيا  ثاثنن  جبميعهننا فرأيتهننا ومثرهتننا، واألحننوال، املقامننا  اعتننرب ُ 
 والعبودي . والزهد، والتوب ، اإلمان،

 الطعنننام، وقلننن  الكنننام، قلننن  وهي:...وقوامهنننا َتامهنننا هبنننا أخنننر ، ربعننن أب األربعننن  هنننذه إَتنننام علننن  يسنننتعان مث ويضننني :
 ....(3)النا  عن واالعتزال املنام، وقل 

 يلي: ما البغدادي السهروردي قول يف ناح 

 بوضنننوح يعننن  وهنننذا ويثمرهنننا، ليعتربهنننا علمنننه، ِببلنننغ وجهنننده، وسنننعه يبنننذل أن مننننه واألحنننوال املقامنننا  احتاجننن  -1
 ليعتربها. اجلهد هذا منه احتاج  لذل  اآلاثر، وجمهول  مل،املعا مطموس  أهنا

 واحد. شي  عنده أهنا قوله من يظهر ب  واألحوال، املقاما  ب  يفر  مل -2

 الكاابذي. غ  النظر  هذه شاركه أحدا   أر ومل مقاما ، اإلمان جع  -3

 األربعنن  هننذه أن إىل انتبننه القننارئ ولعنن  قامننا !م النننا  عننن واالعتننزال املنننام وقلنن  الطعننام وقلنن  الكننام قلنن  جعنن  -4
 مننن الصننوفي  الريضنن  عناصننر جعنن  السننهروردي إن أي (،واخللننو  والسننهر، واجلننوع، الصننم ، الصننوفي : الريضنن  عناصر هي

 النظر . هبذه ينفرد ولعله املقاما !

 اليقنننن ، وحننننق اليقنننن ، وعنننن  بقننننا ،وال ابلفنننننا ، والتهقننننق واملشنننناهد ، واملراقبنننن ، احملاسننننب ، هنننني: عجيبنننن  ابننننن وعننننند -
 مقاما . عشر ثاث  عددها فيكون والتسليم، والرضا، والتوك ، والزهد، والورع، التوب ، وكذل 

 النيننن ، أربعننن : املقامنننا  جيعننن  اخلننن  أيب بنننن سنننعيد أليب قنننوال   مؤلفنننه ينننورد (والينننوم األمننن  بنننن الصنننوفي ) كتننناب  ويف -
 اجلهننننند، مقنننننام) مثننننن : هبنننننا ينفنننننرد يكننننناد مقامنننننا  فيهنننننا ننننننر  حيننننن  التصنننننو . مث لنهايننننن ،ا مث التهقينننننق، وآخرها...واإلابننننن ،
 اجلذبنن  قبنن  مننا خيلنن  نننراه كمننا  (واالنبسننا  والتفرينند، والتجرينند، والتفكننر، واخلدمنن ، والكشنن ، والوصننال، والوجنند، والوالينن ،

 (.قبلها)أي:  اجلذب  إىل الطريق يف املقاما  جيعلون اآلخرين أكثر بينما بعدها، ِبا

 والزهننند، والنننورع، التوبننن ، فقننن : مخسننن  املقامنننا  جيعننن  (الغنننو  مننندين أبنننو) كتابنننه  يف حممنننود احللنننيم عبننند ننننر  بينمنننا -
 واملراقب . واحملاسب ،

                            
 األصلي (. )املباح  قصيد  من (1)
 (.4/261) اإلحيا : هام  يف املعار  عوار  (2)
 (.4/262) املعار : عوار  (3)
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 والنننننف  اللوامنننن ، والنننننف  األمننننار  النننننف  وهنننني: رأيننننناه، عمننننا ختتلنننن  سننننبع  املقامننننا  جيعلننننون القادرينننن  الطريقنننن  ويف
 .(1)الكامل  والنف  املرضي ، والنف  الراضي ، والنف  تن ،املطم والنف  امللهم ،

 العشننننق، حالننننا وامللهمنننن  احملبنننن ، حالننننا واللوامنننن  املينننن ، حالننننا األمننننار  فننننالنف  للمقامننننا : صننننفا  األحننننوال وجيعلننننون
 .(2)البقا  حالا والكامل  احل  ، حالا واملرضي  الفنا ، حالا والراضي  الوصل ، حالا واملطمتن 

 والصننننند ، والرجنننننا ، واخلنننننو ، واحملاسنننننب ، التوبننننن ، هننننني: مقامنننننا ، عشنننننر اثننننننا عيسننننن  القنننننادر عبننننند عنننننند واملقامنننننا  -
  مننننن الثالنننن  البنننناب مننننن األوىل الصننننفه  يف يننننذكرها ،(3)والشننننكر والتوكنننن ، والرضننننا، والزهنننند، والننننورع، والصننننرب، واإلخننننا ،

 كتابه.

 اآليت: الن  يورد صفها  مخ  وبعد

 الطريننق أوالنن  عننن أخننربا فقلنننا: اخلننراز، سننعيد أاب سننألنا تعنناىل: هللا رمحهمننا الرملنني احلسننن وأبننو تنناينالك بكننر أبننو قننال
 الرجننا ، مقننام إىل اخلننو  مقننام ومننن اخلننو ، مقننام إىل التوبنن  مقننام من ينق  مث شرالطها، وذكر التوب ، فقال: تعاىل؟ هللا إىل

 ومننن املطيعنن ، مقننام إىل املرينندين مقننام ومننن املرينندين، مقننام إىل صنناحل ال مقننام ومننن الصنناحل ، مقننام إىل الرجننا  مقننام ومننن
 مقنننام ومنننن األولينننا ، مقنننام إىل املشنننتاق  مقنننام ومنننن املشنننتاق ، مقنننام إىل احملبننن  مقنننام ومنننن احملبننن ، مقنننام إىل املطيعننن  مقنننام

 ...(4)املقرب  مقام إىل األوليا 

 وابلكي . ابلكم مقاماته عن ختتل  عشر ، وعددها اخلرازي ، املقاما  أن يثب  عيس  القادر عبد إن :أي

 واحملبنننن  واملطيعنننن  واملرينننندين الصنننناحل ) فمقامننننا  اآلخننننرون! هبننننا يقنننن  مل مقامننننا  يننننذكر اخلننننراز أن أيضننننا   نننننر  كمننننا
 .طريقته يف هبا ينفرد ولعله أقوالم، من معنا مر فيما رأيناها ما (،واملشتاق ...

 والعيدروسي . القادري  يف إال أجده ومل (،الطمأنين ) واحدا   مقاما   أثب  حو  سعيد أن ياح  كما  -

  يلي: ما (غ ها ومن) منها ويتب  ل طال ، جتنبا   كفاي ،  النصو  هذه يف

 (.األوىل قروهنم وخاص ) واحلال املقام تعري  يف خيتلفون -1

 كب ا .  اختافا   املقاما  عدد يف خيتلفون -2

 لانتباه! مث ا   اختافا   (؟املقاما  هي ما :أي) ماهيتها يف خيتلفون -3

 (.كلهم  ب ) سبع  كابن  هبا، يهتم ال بعضهم -4

                            
 .(37الفيوضا  الرابني : ) : (1)
 (.37 :) الرابني ، الفيوضا  (2)
 (.269 :) التصو ، عن القحق (3)
 (.274 :) التصو ، عن حقالق (4)
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 هنني الننيت الغاينن  إىل الوصننول يف شننأن أو دور لننا ولنني  التصننو ، أهنندا  مننن املقامننا  ليسنن  األمننر، واقنن  يف -5
 سننابق ، فصننول يف بعضننها رأينننا جنندا ، كثنن    هننذا يف وأقننوالم د،الوجننو  وحنند  ويستشننعرون األلوهينن  فيهننا يننذوقون الننيت ،اجلذبنن 

 يقول: عيس ، القادر لعبد -ل طال  جتنبا   - واحدا   قوال   إليها ونضي 

 للمقامنننننا  وتطلعنننننه نفسنننننه، لشنننننهوا  السنننننال  موافقننننن  وسنننننببه مبننننن ، وخسنننننران كنننننرب   مصنننننيب  الطرينننننق يف فاالنقطننننناع
 والكرامننا ، املراتننب يقصنند وال املقامننا  يطلننب ال املخلنن  الصنناد  السننال ف األمسنن ، مقصننده عننن واحنرافننه والكشوفا ،

 التفا . أو احنرا  دون الكرب  الغاي  إىل طريقه يف يقطعها منازل هي إمنا

 العوان واستنجد السري فجد حجاب   إنه فيه تقم ال مقام وكل
 حصنا ذكره فاختذ غري هللا سوى   ما وكل غرياً  السري يف تلتفت فال

 ُحلنا مثلها فعن عنها فُحل عليك   جتتلي املراتب كل  ترى مهماو 
 (1)جتىن طرفة وال جتلى صورة فال   مطلب ذاتك غري يف يل ليس وقل

 مواضي ، با عناوين هي املقاما  أن مطمتن ، نقرر أن نستطي  تقدم، ما ك   من

 والبوذي ... والندوكي  اجليني  يف يشبهها ما ونر  املصري، النون ذي تنطعا  من دعالي ، تنطعا  هي أو

 يف وآخنننر التوكننن ، يف حالنننه يصنننه  أن يريننند بعضنننهم ننننر  حيننن  واقعيننن ! وننهنننا بعضنننهم هبنننا ُخننندع فقننند ذلننن  ومننن 
 غنننن  حقيقينننن  مقامننننا  عنننندهم أن نعننننر  أن جيننننب حننننال، كننن   وعلنننن  غلطننننه. إىل ينبهونننننه كنننانوا  الشننننيوخ لكننننن إخل،...الصنننرب
 وهي: ومشاهداهتم، لمألحوا القوم وص  من نعرفها هذه،

 ومها: إليهما، تؤدي (اإلشراقي ) الطريق  إن أي الطريق ، نتاج مها مقامان -1

 ويظهنننر واألشنننيا ، لألمنننور املمينننز والفهنننم ،الصنننهيه  احملاكمننن  علننن  القننندر  السنننال  فينننه يفقننند االسنننتخدار: مقنننام -أ
 كننان  الننيت الكمينن  مننن أقنن  بكمينن  (وزمرهتمننا واألفيننون احلشنني ) املعروفنن  ابملخدرا  للتأثر قابا   ويغدو اخلبال، ُيشبه ما عليه
 امسننا   (االسننتخدار) االسننم كننان  ولننذل  كيانننه،  يف املقننام هننذا رسننوخ زاد كلمننا  الكمينن  هننذه وتق  سليما ، كان  عندما هبا يتأثر

 املقام. لذا مناسبا  

 إال شنناغ  مننن نفسننه يف يبقنن  وال واآلخننر ، االنندني أمور من آخر أمر أبي اهتمامه أيضا   السال  يفقد املقام هذا ويف
 (.اجلذب ) الثاين املقام إىل الوصول

 ابالسنننم ويريننندون (،اخللنننق... عنننن والفننننا  واحملنننو، والصنننعق ، الغيبننن ،) مثننن : كثننن    أمسنننا  ويسنننموهنا اجلذبننن : مقنننام -ب
 اآلينن  مننن أخننذوها (الصننعق )و ودا ،ابملوجنن اإلحسننا  عننن أي (الغيبنن )و إليننه، السننال  هبا جيذب سبهان  هللا أن (اجلذب )

 هنني عليننه هللا صننلوا  موسنن  صننعق  أن النننا  ويومهننوا أنفسننهم ليومهننوا ،[143األعننرا :] ((َصننِعق ا ُموَسنن  َوَخننرَّ )) :الكرمنن 
                            

 للششرتي. قصيد  من واألبيا  (،278، 277 :) التصو ، عن حقالق (1)
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 كنناما ،  شننبها   املخنندرا  ملتعنناطي ُتصنن  الننيت احلالنن  تشننبه وهنني واإلحسننا ، الشننعور عننن أي (احملننو)و جننذابهتم، مثنن  جذب 
 علننم فننا احملننو عليننه الغالننب كننان  إذا القشنن ي: يصننفه كمننا  أو الننم، مثنن  يقظننان أو يقظننان، مثنن  المننا   اجملننذوب فيهننا يكننون

 .(1)ح  وال فهم وال عق  وال

  اجلذب . إىل وص  الذي تع  أيضا   الواص  وكلم  اجلذب ، إىل وص  الذي تع  الويل فكلم  الوالي ، هي واجلذب 
 الريضنن ، ممارسنن  علنن  النندوام منن  مث املنننال، بطيتنن  الننزوال، سريع  تكون أي (،حال) بشك  ام ع بصور  اجلذب  وتبدأ

 املنال. سريع  الزوال بطيت  تص  أي (،مقاما  ) تص 

 اجملننذوب، يراهننا الننيت (اجلذبنن  أحننام) اللوسنني  ابلننرؤ  وخيتصننان وإُيا اتننه، الشننيخ توجيهننا  عننن اجتان مقامان -2
 فشنننننيخه لنننننه شنننننيخ ال منننننن قنننننالوا: ولنننننذل  َتامنننننا ، واألفينننننوين احلشننننناش رؤ  مثننننن  النننننرؤ  هنننننذه لكانننننن   اتنننننهوإُيا الشنننننيخ ولنننننوال

 مها: املقامان وهاذان فاح  بغ  أر  نبت  فما طريقهم أص  وهي شيخ وصهب  وقالوا: الشيطان،

 اخل،...(العبودينن  منن  مقابلنن ) احلرينن  أو اإلحسننان، أو الوجننود، أو ابهلل، احلضور أو هللا، يف الفنا  أو اجلم ، مقام -أ
 وأمانينننننه اجملنننننذوب عواطننننن  مننننن  كلهنننننا  متناغمننننن  وتكنننننون الواقننننن ، فنننننو  والقفنننننز ،البعيننننند  ابجلنننننرأ  عمومنننننا ، اجلذبننننن  أحنننننام َتتننننناز

 مث ،واملالكننن  األنبينننا  رؤيننن  حنننول كلهنننا  تننندور جديننند  وأمننناين بعواطننن  حقننننه علننن  الشنننيخ يعمننن  لنننذل  املختزنننن ، ومعلوماتنننه
 مث (،حنننال) بشنننك  رؤاه تبننندأ النننذي اجلمننن  مقنننام وهنننو ابأللوهيننن ، التهقنننق أي: فينننه، الفننننا  مث (،وعنننا جننن ) هللا إىل العنننروج
 واحد . وحد  يف واملخلو  اخلالق مج  أي (اجلم ) كلم   وتع  (،مقاما  ) تص  حىت تتطور

 تقننود عبننارا  وهنني شنناهبها، ومننا (،.أا.. إال إلننه ال سننبهاين، هللا، أا) مثنن : املخيفنن  العبننارا  تنطلننق املقام هذا ويف
 الشننيخ يعمنن  لننذل  غفلننتهم، كاننن   مهمننا ،عليهننا والقضا  الصوفي  عل  لانتفا  املسلم  وتدف  ،الرد  سي  إىل قاللها
 البقا . مقام إىل اجملذوب إيصال عل 

 أو اإلطننننا ، أو رقنننن ،التف يف اجلمنننن  أو اجلمنننن ، يف الفننننر  أو الثنننناين، الفننننر  أو اجلمنننن ، صننننهو أو البقننننا ، مقننننام -ب
 (.العبود  من أهنا [1اإلسرا :] ((ِبَعْبِدهِ  َأْسَر  الَِّذي ُسْبَهانَ )) اآلي : يف (عبد) كلم   افرتا اهتم يف جيعلون) ،العبود 

 والعبوديننن  ابملخلوقيننن  الننننا  أمنننام ليعنننرت  والتميينننز، العاديننن  اإلحساسنننا  إىل العنننود  علننن  املريننند بتننندريب الشنننيخ يبننندأ
 مشنننهودا ، جنانننن  يف واجلمننن  موجنننودا ، لسنننان  يف الفنننر  اجعننن  قنننانوهنم: أو حكمنننتهم تتهقنننق حيننن  ابأللوهيننن ، قنننهُتق مننن 
  .الكمّ  مقام عندهم وهو املقام، هذا يف كانوا  أهنم األنبيا  عل  يفرتون وهم

 (.اإلطا ) :بعضهم يسميه وقد ،(هللا يف البقا ) أو ،(اجلم  مج ) هو ابلشيخ وال ابلطريق  له عاق  ال مقام -3

 ابأللوهينن ، الشننعور دالننم الواصنن  يصننب  حبينن  البقننا ، مقننام يف االسننتغرا  بعضننهم عننند فهننو تعريفننه، يف خيتلفننون وهم
 اآلخرون. يراها كما  األشيا  وير  نفسه ير  الوق  وبنف  وصفاته، أمساله بك  (،وعا ج ) هللا هو وأنه

                            
 (.35 :) القش ي ، الرسال  (1)
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 هننذا ومثنن  الشننعور، يفقنند حبينن  وهنننارا   لننيا   املسننتمر  واجلذبنن  اإلحسننا ، عننن الدالمنن  الغيبنن  اآلخننر بعضهم عند وهو
 العننور  مكشننو  عننريا   يبقنن  مننن ومنننهم (.وغنن ه البنندوي أمحنند مثنن ) ،النندنيا أمننور وبعننض النندين أمننور مننن شنني  كنن   يهمنن 

 أييت مننن ومنننهم (.مازمنن  النن ح العننور  وكشنن ) ،الننوعي فاقد الرباري أو اجلبال من ما مكان   يف يقب  من ومنهم النا ، أمام
 آخننر إىل لينقننذها، يسننندها وهننو الغننر  وشنن  علنن  البهننر يف سننفين  أبن ذلنن  لننه ويؤولننون النننا ، أمننام الشننوارع يف البهننالم
 التهشي . خماب  ويف اجملان ، مستشفيا  ويف األسوا ، يف نراهم الذين املخابي  هؤال  أمثال ُتتوي اليت القالم 

تَنننِ   يَ  اْلَكننناِفرُ  َويَنُقنننولُ  يَنننَداهُ  قَننندََّم ْ  َمنننا اْلَمنننْر ُ  يَنظُنننرُ  ينَنننْومَ )) هللا، يننندي بننن  املوقننن  يف خننن األ قبننن  مقننامهم -4  ُكنننن ُ   لَينْ
 دجلياهتم. إال غ ها، شي  وال احلقيقي ، املقاما  هي هذه [40النبأ:] ((تُنرَااب  

 ولعلننه املصننري، النننون ذو -يقولننون كمننا  -هننو مسننا األ بعننض لا ووض  املوهوم ، ِبقاماهتم تكلم من أول أن العلم م 
 أبشوا . فسبقه منافسته أراد اجلنيد ولع  للتصو ، الدعاي  بذل  أراد

  أبمسالها: يتنطعون اليت مقاماهتم لبعض ممارساهتم بعض من أمثل  بعض وهذه

 التوب : مقام من *
 املنجيا : رب  من األول وهو التوب ، كتاب  يف الغزايل يقول

 قلننيب فخننامر أصننلي، يننوم ذا  قالمننا   كننن   فيهننا: قننال ذكرهننا، يطننول قصنن  يف علننوان، بننن عمننرو أيب عننن وُحكنني...
 فلنننم البيننن ، يف فاسنننترت  كلنننه،  جسننندي سنننودَّ او  األر ، إىل فوقعننن  الرجنننال، شنننهو  مننننه تولننند حنننىت بفكنننريت، طاولتنننه هنننو 
 اجلنينند، فلقينن  ثننا ، بعنند انكشنن  حننىت سننوادا ، إال ديننزدا فننا ابلصننابون، احلمننام يف غسننله أعنناج وكن  أيم، ثاث  أخرج
 فسننارر  يديننه، بنن  قالمننا   كننن   تعنناىل؟ هللا مننن اسننتهيي  أمننا يل: قننال أتيتننه فلمننا الرقنن ، مننن فأشخصنن  إيل وجننه قنند وكننان

 عننن ، إليننه وتبنن ُ  لنن ، هللا دعننو  أين فلننوال تعنناىل! هللا ينندي بنن  مننن وأخرجتنن  برقَّنن ، علينن  استول  حىت بشهو  نفس 
 اهن. .(1)ابلرق  وأا ببغداد وهو بذل ؟ علم كي   فتعجب  قال: اللون؟ بذل  هللا للقي 

 :امللحوظات *

 ال ِإيّنِ  قُنننن ْ )) واألحادينننن : اآلي  عشننننرا  مننننن آيتننننان الضننننال هننننذا لبيننننان ويكفنننني غنننن ه، عننننن اتب أنننننه ناحنننن  -
ا َوال َضر ا َلُكمْ  أَْمِل ُ  ا ُدونِهِ  ِمنْ  َأِجدَ  َوَلنْ  َأَحد   اّللَِّ  ِمنَ  َ ين جيُِ  َلنْ  ِإيّنِ  ُق ْ  .َرَشد   [22 ،21اجلن:] ((ُمْلَتَهد 

 النندنيا يف السننواد كننان  لننو إذ ابإلسننام، جهنن  وهننذا هللا! مننن عقوبنن    النندنيا يف اجللنند سننواد جعنن  أنه أيضا   وناح  -
 ِمنننْ  َوِإنْ )) منهننا نننيب فيهننا ونهننر إال أمنن  مننن مننا أنننه اخيننرب  الكننر  القننرآن أن كمننا  البشننر ، أسود بال كان  ملا سو ا ، أو عقوب   

َهننننا َخننننا ِإالَّ  أُمَّنننن     األمننننم أن يعنننن  وهننننذا ،[4إبننننراهيم:] ((قَنْوِمننننهِ  بِِلَسننننانِ  ِإالَّ  َرُسننننول   ِمنننننْ  أَْرَسننننْلَنا َوَمننننا)) ،[24فنننناطر:] ((نَننننِذيْنر   ِفينْ
 سننواد بسننبب سننبهانه هللا مننن علننيهم مغضننواب   األنبيننا   هننؤال كننان  فهنن  زنننوج، أنبيننا  فننيهم نهننر غنن هم، مثنن  مننثلهم الزجنينن ،

 بشرهتم؟!

                            
 وغ ها. (68 :) الغالي ، احملاسن ونشر (،40/48) اإلحيا : (1)
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 وأمثالا. التمثيلي  هذه يف اجلن شياط  به قام  الذي الواض  الدور لناح  مث -

  (.املنجيا ) الغزايل يسميها اليت مقاماهتم من صور  هذه -
  أخر : وصور 

 التوك : مقام من *

 ه:إي إحياله يف إيه، الغزايل يقول

 أن لننو يقولننون: أصننهابنا إن قلنن : أننن ؟ تقننول مننا فقننال: التوكنن ؟ مننا يزينند: أليب قلنن  الننديلي: موسنن  أبننو قننال...
 يف اجلننن  أهنن  أن لننو ولكننن قريننب، هننذا نعننم، يزينند: أبننو فقننال سننر . لننذل  ُتننر  مننا ويسننار ، ميننن  عننن واألفنناعي السننباع

  اهن. (1)التوك  مجل  من خرج َ  بينهما، َتييز ب  وق  مث يعذبون، النار يف النار وأه  يتنعمون، اجلن 

 فهننننو عليننننه، للتعليننننق حاجنننن  أر  وال الغننننزايل! عننننند املنجيننننا  مننننن هننننو الننننذي عننننندهم، التوكنننن  مقننننام مننننن صننننور  هننننذه
  (.سيان! اجلن  وأه  النار أه ) تعليق إىل ُيتاج أن من ضاال   أبعد ب  أقب ، ب  أوض ،

  اثلث : وصور 
 والصرب:  التوك مقامي من *

 نفسه: الغزايل يقول

 ثقنننن  زاد، بغنننن  البننننوادي يف ينننندور الننننذي وهننننو ونظرالننننه، اخلننننوا  مقننننام األول: مقامننننا . ثاثنننن  علنننن  واملتوكلننننون.....
 ابملننو  الرضننا علنن  تثبيتننه أو قننو ، أو لننه حشنني  تيسنن  أو فوقننه، ومننا أسننبوعا   الصننرب علنن  تقويتننه يف عليننه تعاىل هللا بفض 

 اهن. .(2)ذل  من شي  يتيسر مل إن

 البننوادي يف النندوران إبجينناز لكننن الضنناال ، هننذه علنن  املفصنن  التعليننق ُيتاج الصفها  من كم  إىل أدري لس  -
 كاملنتهر.  فهو ما  وإن مأجور، ال َمْوزور بذل  وهو اإلسام، من لي  زاد بغ 

 الشننيخ أن وينندعون الطريقنن ، ومننن و السننل مننن هنني املقامننا  أن ادعنناؤهم وهنني هبا، التنويه ُيسن ملهون  وهنا  -
  اج . الدعاي  يف أسلوب هذا وطبعا  ...أعل  مقام إىل نقله ِبقام ُتقق إذا حىت املقاما  يف مريده ُيَسل 

 للتسلي : قص  *

 اإلحيا : يف الغزايل يورد

 فلقيننننه بننننوادي،ال يف ينننندور ا اخلننننوّ  كننننان  ولننننذل  ابلقننننرب؟ يتنننننعم فمننننىت نفسننننه إصنننناح يف عمننننره مجينننن  ضنننني  فنننن ذا...

                            
 (.4/227) اإلحيا : (1)
 (.4/230) اإلحيا : (2)
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 عمننر  أفنينن  احلسنن : فقننال التوك ، يف حايل أْصِل ُ  البوادي يف أدور قال: أن ؟ فيم وقال: (،احلاج) منصور بن احلس 
 .(1)الصننديق  نعننيم ومنتهنن  الطننالب  مقصنند غاينن  هننو احلننق الواحنند يف فالفنننا  التوحينند؟! يف الفنننا  فننأين ابطننن ! عمران يف

 اهن.

  يلي: ما منها ونستفيد كتبهم،  يف تتكرر القص  هذه -
 يف حالننه إصنناح يرينند كننان  لننذل  الطريننق، يف وجننود ذا  واقعينن ، املقامننا  أن يظنننون الننذين مننن ا اخلننوّ  كننان  -1

 عنده. مقاما   احلال هذا يص  حىت التوك 

 (.التوحيد يف الفنا  معىن ما اآلن ونعر ) ،التوحيد يف الفنا  هو والد  هدفا ، لي  هذا أن إىل احلاج نبهه -2

 غايننن  هنننو (األلوهيننن  ابستشنننعار الوجنننود وحننند  استشنننعار)أي:  احلنننق الواحننند يف الفننننا  أن (اإلسنننام حجننن ) يقنننرر -3
 هنا . ليس  املقاما  أن يع  وهذا...الطالب  مقصد

 مزكَّنن  أنننه علنن  ينندل وهننذا ،اإلحيننا  مننن مواضنن  عنند  يف واحلكمنن  احلكننم عنه وأيخذ ابحلاج، الغزايل يستشهد -4
 مثله. الصوفي  وك  به، يدين كان  ِبا يدين وأنه عنده،

 العاد : خر  *

 أو للسننال ، ُينند  الصننوفي ، الريضنن  مننن رأيننناه ملننا (النننادر يف تقصننر وقنند) طويلنن  ممارسنن  وبعنند األحيننان، غالننب يف
 الكرامننا  تسننميتها علنن  عجيبننا   رارا  إصنن املتصننوف  يصننر الننيت العنناد  خننوار  هنني سننبب، لننا يُعننر  ال عادينن  غنن  أمننور أمامننه،

 هبا: إال إماهنم يكم  ال عقيد  هبا التصديق جعلوا حىت

 كالمه  فانبذن نفاها، ومن   الكرامة لألوليا وأثِبنَتْ 

 بننن  منهنننا، وأكثنننر مثلهنننا، يفعلنننون احلقيقيننن ، والسنننهر  الوثنيننن ، امللننن  يف والكهنننان...والطاوي  النننندو  أن العلنننم مننن 
 شيخهم. يف ابهلل الشر  يف غلوهم قدر عل  إليها الوصول يف سرعتهم تكون فسهم،أن املتصوف 

 شننننيطاني ، خننننوار  هنننني وإمنننننا كرامننننا ،  ليسنننن  أهنننننا وسنننننر  هننننذه، (كرامنننناهتم) مننننن كثنننن    مننننناذج سنننننر  أييت مننننا ويف
 هبم. صيدوالي (الفخ دود ) منهم جيعلون مث فيصيدوهنم، شباكهم، إىل القوم هؤال  اجلن شياط  هبا يستدرج

 التهقننق إىل الوصننول عننن تشننغلهم ألهنننا الكراما  إىل يلتفتوا أال مريديهم، ويوصون بينهم، فيما يتواصلون دالما   وهم
 ذل : يف أقوالم ومن (.هللا هو أنه السال  مشاهد )أي:  ابأللوهي 

 وهننني غريبننن ، وخنننوار  بننن عجي أحنننوال علينننه يظهنننر اإلخنننا ، وجنننه علننن  ابلنننذكر اشنننتغ  إذا الصننناد  املريننند أن اعلنننم
 أال عليننه فالواجننب لننه، وامتهنناا   تعنناىل هللا مننن ابننتا    وإمننا وَتنيسا ، لقلبه تطمينا   إما ،عليه تعاىل هللا فض  من أعماله مثرا 

 بببسنن املرينندين مننن انقطنن  مننن أكثننر تعنناىل: ابهلل العننارفون قال ولذا مقصوده، عن هبا ينقط  لتا هبا، يغرت وال إليها يلتف 
                            

 (.4/368) حيا :اإل (1)
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 البيضا . الواضه  السن  واتباع الغرا ، الشريع  حدود عل  الوقو  العظم  الكرام  ب ....(1)الكراما  يف وقوعهم

 ضنناال   يبقنن  (الصننوفي  هننو الننذي) اإلشننرا  أن وذلنن  نينن ، حبسننن يرددوهنا مغالط  هي األخ   اجلمل  هذه أقول: -
 البيضا . الواضه  السن  واتباع الغرا  الشريع  حدود عل  ابلوقو  مزج ولو وزندق 

 لبعضنننننهم، بعضنننننها ُيننننند  قننننند بننننن  مننننننهم، واحننننند ألي كلهنننننا  ُتننننند  ال لكنننننن متنوعننننن ، -الواقننننن  يف -العننننناد  وخنننننوار 
ً   اجلن شياط  به يقوم مما -كلها  -أهنا وياح   واإلضال. الضال وهد  إىل لم وجرا   استدراجا 

 يف يطنن ون فقنند املسننلم ، متصننوف  بننه يقننوم ممننا وأعجننب تنوعا   أكثر وغ هم الندو  متصوف  هبا يقوم اليت واخلوار 
 وضننرب وغ هننا، الغابنن  يضنني  نننور منهننا فيخننرج الظننام يف يننده أحنندهم ويرفنن  النار، يف ويدخلون املا ، عل  ومشون الوا ،

 واجلزولي ... الرفاعي  الطريق  يف موجود وهو املسلم ، متصوف  خوار  أشهر هو الشي 

 أوليالهم. أمام َتثيلها اجلن شياط  يستطي  مما كلها  إهنا القول روأكر 

 أو خبطنننو  األر  كقطننن   الطبيعيننن ، وقننندراهتم اجلنننن حجنننوم تتجننناوز النننيت الواسنننع  األبعننناد ذا  الضنننخم  املشننناهد أمنننا
 (،وعننننا هللا جنننن ) هللا ورؤينننن  إليهننننا، العننننروج أو السننننماوا ، مننننن أطننننول النننننف  ورؤينننن  قننننا ، جبنننن  فننننو  والصننننعود خطننننوا ،

 وتشنننويهها وأوهامهنننا، اجلذبننن  إىل حباجننن  فهنننذا معانيهنننا، وذو  (،يصنننفون عمنننا هللا سنننبهان) األلوهيننن  واستشنننعار فينننه، والفننننا 
 الوصول. أول هي أو الوصول، هي واجلذب  عليها. هللا طبعها اليت الطبيعي  الدما  لونال 

 أن نعنننننر  أن فصننننناعدا   اآلن منننننن فعليننننننا (عليننننن   يفنننننت هللا) بقولنننننه: آلخنننننر يننننندعو منننننن نسنننننم  وعنننننندما الفتنننننوح، وهننننني
 اجلذب . إىل هللا أوصل  معناها:

 اجلذب ؟ هي فما

 اجلذب : *

 الطريق ؟ تقود أين وإىل نص ؟ أين ف ىل الطريق، اجتزا أن وبعد وأخ ا ،

 ورؤاها. ب اجلذ إىل الوصول أج  من هي وجوعها وسهرها وخلوهتا وَنَصبها ووثنيتها بشركها كلها،  الطريق  إن

 وابلواقننن ، حولنننه ِبنننا إحساسنننه اجملنننذوب هبنننا يَنْفِقننند نفسننني  حالننن  هننني :السنننكر أو احملنننو أو الغيبننن  أو الصنننعق  أو واجلذبننن 
 املخنندرا  متعنناطي تصننيب الننيت الغيبنن  حالنن  تشننبه وهي ومتنوع ، غريب  وإحساسا  وأصواات   رؤ  وُي  ويسم  فيها وير 
 إحساسا .و  ورؤ  وخمربا   مظهرا   اتما   شبها  

 :يسننموهنا الننيت وهنني غنن ، لنني  اجلذب  إىل وص  أنه تع  الويل فكلم  وليا ، يصب  اجلذب  إىل سالكهم يص  وعندما
 فيها. ويسمعونه يرونه ما هو والكش  احُلجب، خر  أو الفت ،

 أقطننننناهبم لنننننبعض أقنننننوال بعنننننض وهنننننذه إلينننننه، هبنننننا جينننننذهبم سنننننبهانه هللا أن ويتومهنننننون إلينننننه، يسنننننعون النننننذي الننننند  وهننننني
                            

 (.37 :) النقشبندي ، به جا  فيما األبدي  السعاد  (1)
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 ذل : عل  تدل وعارفيهم

 البغدادي: السهروردي الدين شهاب يقول

 .(1)الثقل  عم  توازي احلق جذاب  ِمن جذب  ورد: وقد...

 :(2)الداب  مسلم بن محاد الشيخ ويقول

دين، ل : قال وإن وفق ، ق : اعبْدين، ل : قال وإن...  .(3)اجذب  ق : وحِّ

 (.التوحيد) بكلم  يعنون ماذا ولنتذكر جلذب ،اب التوحيد ربطه إىل لننتبه -

 يقول: ماخا بن الكب  داُود وكان

 .(4)خدمته إىل رد  ما والِعْلم حضرته، إىل جذب  ما احلال

 :(5)اجملذوب الدين هبا  الشيخ ويقول

 مننن اجملاذيننب مننن إن حننىت سننريعا ، إليهننا يرجنن  عنهننا خرج ولو فيها، يستمر عليها، العبد خذأُ  حال  ك   أن وذل ...
 اجملننذوب فننرج الشننيخ وكننان وهكننذا.. مبسننوطا ، تننراه مننن ومنننهم قننبض  حالنن  علنن  ُجننذب لكونننه النندوام، علنن  مقبوضننا   تننراه

 اجملننذوب وزمنننُ  بننذل   اشننتغاله وقنن  ُجننذب لكونننه وفاحننون، ودجنناج خننراج فيهننا رزقنن  عننند  يقننول: يننزل مل عنننه هللا رضنني
 يقننننول: يننننزل مل عنننننه، هللا رضنننني البجننننالي ابننننن ورأينننن  عليننننه. زمننننان ِبننننرور ينننندري ال فننننرد، زمننننن   مننننو  أن إىل جيننننذب حنننن  مننننن

 ملننا عنننه هللا رضنني الكننايف عبنند ابن القاضي ورأي  النهو. يف يقرأ وهو ُجذب ألنه وهكذا، جمرور، واملخفو  مرفوع الفاع 
 .(6)ذل  غ  وال طلب وال دعو  وال استهقا  وال حق وال :- وغ ه اخلا  بي  يف وهو - يقول يزل مل ُجذب

 :(7)الدشطوطي القادر عبد الشيخ ويقول

 أمنناكن لنننا ولكننن ُجننذب ، منننذ الصننا  تركنن  أين أنننن مننا وهللا يصننلي، مننا القننادر عبد يقولون: معذورون، النا ...
 ....(8)فيها نصلي

 الداب : العزيز عبد ويقول

                            
 (.2/91) اإلحيا : هام  يف املعار  عوار  (1)
 بغداد. صوفي  معظم إليه وانتم  اجلياين، القادر عبد الشيخ صهب احلقالق، علوم يف الراسخ  العلما  أحد (2)
 (.1/135) الشعراين: طبقا  (3)
 (.1/194) راين:الشع طبقا  (4)
 .(هن920) سن  بعد القاهر  يف ما  العارف ، أكابر من (5)
 (.2/139) الشعراين طبقا  (6)
 .(هن930) سن  بعد القاهر  يف ما  بصره، ك   أكابرهم، من (7)
 (.2/139) الشعراين طبقا  (8)
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 ...(1)تعاىل هللا إىل اجلذب له فيق  تعاىل، أسراره عل  يطل  وابملعرف  به، يُعرِّفه حىت عبدا   ُيب ال تعاىل هللا إن...

 الكرب : التالي  يف الفار  بن عمر ويقول

 جذبةِ  كل  يف النزع ونزعُ  إليه،   وجاذب إليها جمذوب فمين
 أوحتِ  حني نفسها من حقيقتها   تذكرت نفسي أن إال ذاك وما

 أبزِمَّيت آخذ وكل   اب،الرتً    بربزخ اخلطاب لتجريد فحنَّت
 الربّلسي: اخلوا  علي ويقول

 هللا أراد وإذا منننه، أقننو  هننو ِبننا إال عنننه ينجننذب وال وأيلفننه حالننه يتعشننق يننزل مل العبنند ألن جمننذواب   اجملننذوب مسنني إمنننا
 يننهإل احلننق جذبننه ِبننا تعشننق فنن ذا واآلخننر ، النندنيا أمر من معه واقفا   كان  عما جذبه ،لنفسه ويستخلصه عبدا   خيل  أن تعاىل
 ...(2)اثلثا   عنه به جذبه اثنيا  

 الدهلوي: هللا ويل ويقول

 وغننن ه، الغينننب ننننور فيقطعنننون سنننبهانه، هللا إىل ينجنننذبون أهننننم فهنننو املطلنننق، الكمنننال هنننذا إىل وصنننولم طرينننق ...وأمنننا
 ...(3)الذايت التجلي يف يضمهلون مث...األمسا  ميادين إىل يصلوا حىت

 درو :العي بكر أيب بن هللا عبد ويقول

 يكننون والطنن  املطمتننن ، النننف  مقامننا  يف يكننون فالسنن  ابلطنن ، يسننتدل السنن  مث طننالر، سننالر العننار  ...وحقيقنن 
 تننننور  أن إىل لويتننننه، وتقربننننه أنيتننننه عننننن تبعننننده فاجلذبنننن  السننننري ، ابجلننننذاب  الطنننن  يسننننتدل مث العلوينننن ، الروحانينننن  مقامننننا  يف

 ...(4)ابلعيان نهر أن إىل عنه وغيبته معه أحضرته فاملشاهد  املشاهد ، اجلذب 

 املكي : الفتوحا  من (216 الباب:) يف عريب بن الدين حميي ويقول

 جذبننه مننا لننه، مستهسنننا   حبالننه، متعشننقا   كننان  أنننه ولننوال أبعطافننه، وأخننذه لننه، تعنناىل احلننق جلننذب جمننذواب   مسنني ...إمنننا
 ....(5)فيه كان  ما تر  ما العني  اجلذب لوالو  الطبيعي ، أحواله تعشق الكش  هذا سبب فكأن تعاىل، احلق

 الروا : الصيادي مهدي حممد ويقول

 االجننننذاب أهنن  منننن ليسننوا أهننننم ُتقننق النننذين ،واحملننو الواليننن  دعننو  أصنننهاب عننن املباعننند  علنن  احلضنننر : يف وبويعنن 

                            
 (.217 :) اإلبريز، (1)
 (.2/156) الشعراين: طبقا  (2)
 (.102 :) الكث ، اخل  (3)
 (.77 :) األكرب، واإلكس  األمحر الكربي  (4)
 (.1/136) واجلواهر: اليواقي  (5)
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 اّللَِّ  َعلَننننن  افْنننننرَتَ  ممَّننننننِ  َأْنلَنننننمُ  َوَمننننننْ )) تعننننناىل: قولنننننه بسنننننر املقصنننننودين وكنننننأهنم والننننندجال ، اللصنننننو  منننننن أولتننننن  فننننن ن والغيبننننن ،
 .(1)[7الص :] ((اْلَكِذبَ 

 (.السكندري هللا عطا  ابن مناجا ) الشاذلي  أوراد ومن

 .(2)اجلذب... أه  مسال  يف يب واسل  القرب، أه  حبقالق حقق ...

 :(احلسىن هللا أمسا  منظوم  من) اخللوتي  األوراد ومن

 قبلنا كان  َمن األقوام نلحق هبا   ةجبذب ودود اي علينا وُمنَّ 
 التيجاني : األدعي  ومن

 ...(3)ب  االشتغال يف أوقايت استغرا  خلع َ  وألبس  عنايت ، جبواذب وقالبا   قلبا   إلي  اجذب  اللهم

 حممود: احلليم عبد الدكتور ويقول

 جننذاب  ِمننن جذبنن  إنننه العننادي: ابملعننىن طريقننا   لي  األمر حقيق  يف ف نه االجتبا ، طريق عن هنا نتهد  ال إننا...
 ...(4)املخلص  عباده من عبدا   وعا، ج  احلق رحاب ويدخ  حال، بعد حاال   املر  يتبدل بَنْعَدها حلظ    يف احلق

 نصر: حس  سيد الدكتور ويقول

 كننان  ،جمننذوب ال سنن فهننو اإللينن  الربكنن  أدركتننه مسننافر أنه إما الشخ ، هذا مث  يقول: أن إىل (املرشد عن يتكلم)
 القلننب مقامننا  مننن عنناد ذلنن  بعنند اإللنني اجلننذب ِبسنناعد  لكنننه...الروح تعننرت  الننيت واألخادينند املفاوز مجي  أوال   عرب قد

 سننال ، جمننذوب فهننو الطريننق فسننل  اإللينن  الربكنن  جذبتننه الننذي ذا  أنننه أو...واليقنن  الكشنن  عننامل وبلننغ الننروح، ومصنناعد
 ...(5)اإللي  احلقالق عن والكش  الرؤي عامل وبلغ ،املقاما  مجي  اإللي جلذبا ِبساعد  عرب قد قبا   وكان

 الكافي : األقوال هبذه نكتفي اإلطال  لزيد  جتنبا   -

 علينن ، يفننت  هللا بقولننه: آلخننر ينندعو َمننن نسننم  وعننندما الفتننوح، وهنني إليننه، يسعون الذي الد  هي فاجلذب  إذن،
 (.اجلذب  إىل هللا أوصل ) عناهام أن نعر  أن اآلن منذ فعلينا

 (وغ هنننا.. وااليثنن  واملننورف  األفيننون أو احلشنني ) املخنندرا  متعنناطي فيهننا يقنن  الننيت احلالنن  تشننبه أبهنننا القننول وأكننرر
 الصنننننويف، اجلنننننو وإُينننننا ا  وتوجيهنننننه، الشنننننيخ يلعبنننننه النننننذي الننننندور أخنننننذ مننننن  وهلوسنننننا ، ورؤ    وخمنننننربا ، مظهنننننرا   دقيقنننننا ، شنننننبها  

 ابالعتبار.

                            
 (.137 :) اخلطاب، فص  (1)
 (.24 :) الشاذلي ، أوراد يف العلي  النفه  (2)
 (.23 :) الرابني ، الرمح  ميزاب (3)
 (.49 :) املصري، النون ذو (4)
 (.76، 75 :) واليوم، األم  ب  الصوفي  (5)
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 ويسنننمون اجلذبننن ، يسنننموهنا ولنننذل  احلالننن ، هنننذه لنننه فتهننند  إلينننه السنننال  جينننذب هللا أن يعتقننندون أهننننم أيضنننا   وأكنننرر
 وليا . إليها الواص 

 عننن أو عنهننا، حمجننوب وأنننه شنني ، كنن   ويف اإلنسننان، يف ابطننن  أهنننا يعتقنندون الننيت األلوهينن  (هللا) بقننولم: يعنون وهم
 (.هللا غ  وأنه خملو  أنه الوهم)أي:  ابلوهم، هبا اإلحسا 

 إىل اإلحساسنننا  تلننن  تتجنننه حيننن  وابملخلوقينن ، ابلظننناهر إحساسننناته فيفقننند إليهنننا، جتذبننه فينننه الباطنننن  األلوهيننن  هننذه
 يعتقدون! هكذا ابلوهم، هبا اإلحسا  عن حمجواب   كان  اليت إليته إىل ابطنه،

 واخننتا  والثقافننا ، واألمكننن  واألزمننن  شننخا األ ابخننتا  ختتلنن  ،ومشنناهدا  رؤ    اجلذبنن  أثنا  اجملذوب ير 
 املسنننيهي، املتصنننو  رؤ  عنننن الشننني  بعنننض ختتلننن  ،املسنننلم املتصنننو  يراهنننا النننيت النننرؤ  أن تعننن  الثقافنننا  حسنننب النننرؤ 
 وهكذا. الندوسي.. عند عنها الشي  بعض ختتل  وهذه

 اجلذبنن  َتتيننه وقنند لننا، وجننود ال أشننيا  يسننم و  وير  حوله، ِبا الشعور اجملذوب فيها يفقد حال  -رأينا كما  -واجلذب 
 (اجلذبنن  إىل وصنن  الننذي) الننويل مننر ونظننري    ،الكمَّنن مننن كننان  إن مجاعنن  أويف منفننردا   أو مسننتلقيا   أو قاعنندا   أو قالمننا   أو ماشننيا  

 التالي : املراح  يف

 ممكن. والعك  وخفيف ، ومتباعد  قص   األوىل اجلذاب  تكون -

 وتقاراب . وطوال   عمقا   اجلذاب  تزداد يقصر، وقد يطول قد زمن وبعد الريض ، ممارس   عل االستمرار م  -

 إىل لتتخطاهنننننننا املعقنننننننول وحننننننندود العاديننننننن ، املقنننننننايي  حننننننندود تتجننننننناوز منننننننا فكثننننننن ا   (،الكشنننننننو ) املشننننننناهدا  أمنننننننا -
 وطبعنننا   العننرش، إىل يصننن  حننىت مسنننا  إىل مسننا  منننن فيهننا يعنننرج نفسننه ينننر  أو السننماوا ، منننن أطننول نفسنننه فنن   الامعقننول،

 حقيقتها. عل  هي كما  ال هكذا، أهنا يتوهم كما  يراها

 مالك . أهنا شيخه بتوجيها  أو بومهه، خيال خمتلف ، أبشكال ضخم  خملوقا  ير  وقد -

 شننننيخه توجيهننننا  حسننننب أوليننننا  أو أنبيننننا  أهنننننم يتننننوهم أشخاصننننا   فنننن   العادينننن ، املقننننايي  يف الننننرؤ  تكننننون وقنننند -
 ته.وطموحا

 نفسننننه يننننر  حننننىت غايتننننه، هنننني ليسنننن  الننننرؤ  هننننذه كنننن   ألن عليهننننا، إصننننرارا   ويننننزداد اجملاهنننند  علنننن  السننننال  يسننننتمر -
 (هللا جنن ) هللا منن  احلضننور ويكننون الشننيخ، لتوجيهننا  اتبنن  كلننه  هننذا وطبعننا   ويسننامره! ُيادثننه (،جالننه جنن ) هللا منن  جالسننا  
  التالي : األشكال من بشك 

 عمننا وتعنناىل سننبهانه) هللا منن  جيتمنن  وهنننا  العننرش، إىل يصنن  حىت السماوا  يف يعرج نفسه اجملذوب ير  أن إما *
 (.يصفون

  السماوا . يف وجيّوِله يديه ب  يرفعه وقد وُيادثه، جانبه إىل ينزل (وعا ج ) هللا ير  أن أو *
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 آخر. مكان   يف (تعاىل) هللا م  جمتمعا   نفسه ير  أن أو *

 (.اضر احمل) يسمونه ما وهذا

 الغاي . هو هذا فلي  ذل  ك   ورغم عظيم ، لذ  جيد احلاال  ك   ويف

 جننن ) هللا مننن  جلسننناته إحننند  يف اجملنننذوب ينننر  حنننىت وتتطنننور احملاضنننرا  وتتكنننرر اجملاهننند ، علننن  السنننال  يسنننتمر -
 :يسننننمونه مننننا وهننننذا (،يصننننفون عمننننا سننننبهانه) ذاتننننه مننننن مننننا مكننننان يف أو أمسالننننه، مننننن اسننننم يف يدجمننننه سننننبهانه هللا أن (وعننننا

 (.اإلحسان) :بعضهم يسميه وقد (،هللا يف الفنا ) :ويسمونه (،املكاشف )

 اسننننم، إىل اسننننم مننننن وينتقنننن  ولننننذ ، ونشننننو  عمقننننا   ويننننزداد ،هللا يف الفنننننا  ويتطننننور اجملاهنننند ، علنننن  السننننال  ويسننننتمر -
 االسننم وهننذا بينننهم، اخننتا  علنن  (محنالننر ) أو (الننرب) االسننم يف الفنننا  إىل يصنن  حننىت (،دالمننا   ضننروري   لي  التدرج وهذا)

 هننني الغايننن  إن الغايننن ، هنننو هنننذا فلننني  ذلننن  ومننن  املكاشنننف ، قمننن  إىل وصننن  قننند فيكنننون عنننندهم، اإلليننن  الصنننفا  أعلننن  هنننو
 (.هللا) أو (الصمد) ابالسم التهقق

 نفسننه فنن   (،يفننرتون عمننا هللا تعنناىل) كنن   يف كننا    اإللينن  الننذا  يف االننندماج إىل يقفننز اجملاهنند ، علنن  املثابر  وم  -
 االسننننننم يف الفنننننننا ) أو ،(اجلمنننننن ) أو ،(املشنننننناهد ) :يسننننننمونه مننننننا وهننننننذا وصننننننفاته! أمسالننننننه جبمينننننن  (هللا سننننننبهان) هللا هننننننو أنننننننه

 .(.اإلحسان) هو بعضهم وعند والصفا ، األمسا  لك  اجلام  هللا،  (األعظم

 أو ووثوهبننا، النننف  بنهضنن  "ابُتلنني السننهروردي: رعم قول ِبث  عنها يعربون ما هي (اللوسا  أو) املشاهدا  وهذه
 القننرب، سننراد  يف أبنندا   هننم اجلننياين: قننول ِبثنن  أو وجنن ، عننز ابهلل املعرفنن  يف عظيمنن  أمورا   يدعي وبعضهم الغزايل: قول ِبث 
 احلكم. صهن يف كانوا  احلكم نوب  جا   ف ذا

 االننندماج مشنناهد  تكننرار ومنن  الننويل، نفنن  يف بنن الواث الطموحننا  وغننر  ،وتوجيهاتننه الشننيخ إُيننا ا  اسننتمرار ومنن 
 فيقنن  صننهوه، أثنننا  ابلسننر البننوح إىل هننذا يدفعننه وقنند ويرتسننخ، ابأللوهينن  الشننعور يتعمننق (،يصننفون عمننا هللا سننبهان) هللا يف
 أهنن  عليننه َكننموحَ  أمننره ُفِضنن َ  فنن ذا الشننرَّين، أبهننون أيخننذون لننذل  والثبننور، الوينن  طالفتننه وعلنن  عليننه جتننر الننيت احملننذورا  يف

 إمنناهنم منن  بقتلننه، أيضننا   هننم أفتننوا بقتلننه، الظنناهر أهنن  أفننىت وإذا ابلكفننر، أيضننا   هننم عليننه حكمننوا ابلكفننر، (الشننريع ) الظنناهر
 بعض. من أهون الشر بعض لكن مقرب، ويل صديق أبنه

 بتدريبننه شننيخه يبنندأ ذل لنن والنبينن ، الرجننال مننن  الكمَّنن مقننام لنني  املقننام هننذا وألن احملننذور، هننذا مننن الننويل لتخلنني 
 تكننننون أن واحننننذر أاه، تقننننول أن إي ) القاعنننند  يتبعننننون الننننذين  الكّمنننن ِبقننننام ليتهقننننق وكلماتننننه، لسننننانه علنننن  السننننيطر  علنننن 
 جيمننن  منننا ِبقننندار إال كننناما    مرشننندا   يكنننون ال لكننننه ودعنننوهتم، الننننا  إرشننناد لنننه ُينننق ومرشننندا   كننناما    ولينننا   يغننندو حيننن  (،سنننواه
 اإلنسننان هننو وأنننه األتبنناع، أكثننر أتباعننه ألن الكننامل ، أكمنن  وسننلم عليه هللا صل  حممدا   يعتربون ولذل  األتباع، من حوله

 األعل . الكام 

 ابلتفنننن يتبننارون أدبينن  عبننارا  ووصننفه إليه التلمي  يف ولم األمسا ، آخر إىل...الثاين الفر  أو البقا ، مقام هو وهذا
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 غ ها. كث    ألو  كتبهم  ويف منها، متا  معنا مر أساليبها، وتنوي  هبا

 غنننن  أو ،(أا أا) مقننننام أو ،(أدىن أو) مقننننام أو ،(قوسنننن  قنننناب) مقننننام مثنننن  أمسننننا  كتننننبهم  بعننننض يف القننننارئ يقننننرأ وقنننند
 مدهتا. طول م  ابأللوهي  التهقق شد  تع  وكلها ذل ،

 مننن ادر   يف ينننعك  وقنند كثنن ا ،  اختافننا   مبعضننه عند خيتل  وقد ضروري ، لي  املذكور الرتتيب أن إىل التنبيه وأكرر
 األحيان.

 تتكرر. ال متنوع  املنانر إن :يقولون وهم

 واملراد. املريد عن يتهدثون كما

 اجلذب . إىل يص  حىت أولا من اإلشراقي  الطريق  يسل  الذي هو فاملريد

 يف ننننننراهم ممنننننن عصنننننيب ِبنننننر  املصننننناب ،الواقننننن  هنننننو كمنننننا  أو جماهننننند ، ودون مننننننه إراد  دون جُيْنننننَذب النننننذي هنننننو واملنننننراد
 اجملان . مستشفيا  نزال  ومنهم الرباري، يف وجوههم عل  والالم  واملخبول  املعتوه  من األسوا 

 يف سننال ) قننولم: ِبثنن  عنناد  املننراد ويصننفون منننه، إراد  دون إليننه فجذبننه أراده سننبهانه هللا أن (املننراد) ابالسننم نننونعوي
 يف وتسننننري طريقهننننا عننننن األسننننرار منننننه لتسنننني  علننننيهم يننننده يضنننن  أي يَكبِّسننننهم، أن منننننه ويطلبننننون بننننه، ويتربكننننون (،هللا حننننب

 أجسامهم.

 اإلحسا : من نوع  أحد اجملذوب ينتاب األحوال، مجي  ويف

 يف وخاصنن  -اجلننذاب  بعننض يف تبلننغ وقنند أخننر ، إىل جذبنن  مننن شنندته ختتلنن  -الغالب وهو -ابللذ  شعور إما -أ
 ويننذهب شنناكرا ، حامنندا   يعننود الصننهو، إىل يعننود وعننندما جسننمه، مننن ذر  كنن   تسننتغر  حبينن  الشنند  مننن -هللا يف الفنا ا 

 ابمل . امتأل الذي سرواله بدل يلبسه سرواال   منه ليخرج مابسه صندو  إىل

 سبيله. حال إىل ومض  ابلرتاب، سرواله من املبت  مس  الزهد، ِبقام املتهقق  من كان  إذا لكنه

 توكله. لشد  إليه يلتف  وال هو كما  فيرتكه التوك ، ِبقام متهققا   كان  ذاإ أما

 وصنن  الننذي املقننام صننه  علنن  دلينن  هننذا أبن ويبشننره فيهنِّتننه إمداداتننه، ومشننكا  شننيخه علنن  هننذا أْمننرَه الننويلُّ  يَعننر 
 (،ابملخلوقينن  الشننعور مننن) أو ،منهننا كليننا    يننتخل  عننندما يننزول سننو  وأنننه ابلبشننري ، شننعور بقنناي هننو سننببه أن ويفهمننه اليه،

 كاما .  ُتققا   ابأللوهي  ويتهقق

 النننننيت جتلياهتنننننا أو فنا اهتنننننا ويسنننننمون (،مجاليننننن ) :جنننننذابهتا ويسنننننمون (،الَبْسننننن ) :اإلحسنننننا  منننننن الننننننوع هنننننذا ويسنننننمون
 يف فنننا    أو ق  ُتقنن هنني التجليننا  هننذه أن واتلهننيهم أنفسننهم ويومهننون (،اجلمالينن  التجليننا ) :هللا أهنننم أنفسننهم هبننا يشنناهدون
 (...رحيم   ودود   غفور   عفو  ) اجلمالي  الصفا 

 (القنننننبض) :اإلحسنننننا  هنننننذا لنننننه ويسنننننمون...الصدر ضنننننيق أو الغضنننننب أو ابالكتتننننناب اجملنننننذوب يشنننننعر أن وإمنننننا -2
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 تكنننربامل اجلبنننار العزينننز) ،اجلاليننن  بصنننفاته علنننيهم احلنننق جتلينننا  أهننننا واتلهنننيهم أنفسنننهم ويومهنننون ،(اجلاليننن ) :جذبتنننه ويسنننمون
 ..(.اجلالي  ابألمسا  التهقق) أو ،(اجلالي  التجليا ) :ويسموهنا (،القهار...

 ،العقنننول يبهنننر منننا هللا أفعنننال يف واألبننندال لألولينننا  ُيْكَشننن  بقولنننه: اإلحساسننن  هننناذين اجلنننياين القنننادر عبننند ويصننن 
 والغلبنن  ،املننزع  والوجنن  املقلننق اخلننو  نيننوراث والعظمنن  فنناجلال ومجننال، جننال قسننم : عل  فهي والرسوم، العادا  وخير 

 والكننام واأللطننا  والسننرور ابألنننوار القلننوب ُتلنني فهننو اجلمال مشاهد  أما...اجلوارح عل  يظهر ِبا ،القلب عل  العظيم 
 ...(1)العالي  واملنازل اجلسام ابملواهب والبشار  ،األني  واحلدي  اللذيذ

 اتر    همجالنن وإىل اتر    جالننه إىل وجنن ، عننز ربننه إىل ينظننر وبقلبننه: ...معنننا مننر الذي (اجلياين) أيضا   قوله معىن وهو -
 (.التفس  يف هو بينهما واالختا  املخدرا ، ملتعاطي ُيص  َتاما   َتاما   هذا ومث ) أخر .

 ومشاهداهتم. جذابهتم بعض هبا يصفون أقطاهبم لبعض أقوال بعض وهذه

 :(انطهر  من شيعي) نفسه عن املعرِّ  يقول

 1303 سننننن  يف اإللينننن  النعمنننن  بركنننن  ال النعمتلاهنننني، الطهننننراين احلسنننني  ضننننار ال بننننن حسنننن  سننننيد احلقنننن  الفقنننن  إن
 يف األمنننن  واملرشنننند الطرينننق، سننننلو  يف الدايننن  وقطننننب العننننارف  مثنننال الطنننناهر، ابلسنننم  التقينننن  عننننندما أنننن  ذلنننن  للهجنننر ،

 التقينن  السننام، علننيهم الطنناهرين األلمنن  ومعوننن  اإللينن  الربكنن  بفضنن ...كرمنشاهي  القنندو  عبنند الشننيخ الصننلوا ، ممارسنن 
 منننن أسنننبوع غضنننون ويف كنننان،  منننا معننني لنننه وكنننان ،(2)زيننند زادي إمنننام قنننرب ذكنننره تقننندم النننذي الوقننن  يف العظنننيم الرجننن  هنننذا

 التعليمنننا  ينأعطنننا والتوبننن ، الندامننن  مراسنننم أجنننر  أن وبعننند...زيد زادي إمنننام قنننرب وذلننن  وجنننوده بركننن  علننني حلننن  الزمنننان
 وبعنننند كلنننه،  ذلننن  يف فامتثلننن  ويقنننال، يُعمننن  أن ينبغننني مننننا علننن  ودربننن  األوراد، وقنننرا   النننذكر حلقننن  إىل وأدخلننن  الازمننن ،

 واجلنندران األبننواب مجينن  رأينن  التفكنن ، يف مسننتغرقا   كننن   فيمننا الفجننر، عننند الصننغر ، اخللننو  منند  وهننو ليلنن ، عشننر  مخنن 
 الشننم  شننرو  وبعنند ، ر األ إىل وهوينن ُ  الوعي، عن فغب ُ  الذكر، مراسم يف تشارك  فيه  ُ ُوِضعْ  الذي املظلم املكان يف

 التعاوينننننذ وكننننناتيب األرواح ِبهضنننننري كنننننذل   ودعنننننا طبينننننب، اسنننننتدعا  إىل يل، الشنننننديد حبنننننه بنننننداعي اجلسننننندي والننننندي سنننننارع
 واملغذي . ملنعشا وا األدوا  من لا تيسر ما بك  عاجلت  األخر  هي اجلسدي  والديت إن مث الشافي ،

 الشنننعالر ممارسننن  لوجنننوب أعننني وال الشنننريع ، بفنننرالض القينننام علننن  أقنننو  ال وأا يومنننا   عشنننرين ذلننن  مثننن  علننن  وبقيننن ُ 
 حننننال مننننن طليقننننا   وأصننننبه ُ  كنننناد،  أو الطبيعنننني الوضنننن  إيل عنننناد الفننننرت  تلنننن  وبعنننند بننننذل . أحنننندا   أحنننند  وال والريضننننا ،

 علنن  هالمننا   أيم بضننع  وبقينن ُ  العظننيم، الشننيخ ذلنن  لقننا  يف شننديد  برغبنن  ر وشننع وتوضننأ ، احلمننام إىل فننذهب ُ  اجلذبنن ،
 وعطفه. لطفه يل فأبد  يده، وقبَّل ُ  به، نفر ُ  وأخ ا   طلبه، يف ساعيا   واألسوا ، الطر  يف كاملعتوه  وجهي

 ُتولنن  لننذل  ه،ووصنناي تعليماتننه جبمينن  نفسنني آخننذا   سنننت ، منند  رعايتننه ُتنن  الطريننق سننلك ُ  إننن  مننوجزا : وأقننول

                            
 (.22 :) الغيب، فتوح (1)
 طهران. يف األوليا  أحد مزار (2)
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 أن دون بننه أمننرين مننا بكنن  أطعتننه اليقنن ، طريننق يف والسنن  املعرف ، مسال  تفهم عل  وأقبل  اتما ، ُتوال   التقليدي  العلوم عن
 أو مسعنني يف عيننب إىل رددتننه للشننريع ، ننناهره يف يعننار  منننه رأينن ُ  أو مسعنن ُ  مننا بعننض أن يل بنندا وإذا ال، أو بنننعم أجيننب
 مابسننننا  علننن  أقنننن  أن اسنننتطع  الروحينننن ، إرادتنننه وبفعننن  الكبنننن ، العنننامل ذلنننن  بفضننن  أننننن  هللا محدأ...بصنننري يف تقصننن 

 ...(1)فيه والبقا  هللا يف الفنا  حال بلغ ُ  حىت اليق ، احلق ولطال  الثابت ، املعرف  ودقالق الروحي، الفقر

 :امللحوظة *

 وسننتمر، مننر   كثنن    أقننوال ومننن القول، هذا ومن اتما ، وال  ُت التقليدي  العلوم عن ُتوله هو خا  بشك  إليه أنبه ما
 أمتنا. فيه تتخب  الذي اجله  سبب نعر 

 (.العرفا  مش ) بن يعر  شيعي واملتكلم عنها، ابلبه  يتسل  أن للقارئ مكن كث  ،  امللهونا و 

 اسننم مننن انبثاقننا   (اإللينن  النعمنن ) عبننار   اسننتعم ولعلننه اجلذب ، ِبعىن (اإللي  النعم  برك ) عبار  استعم  أنه إىل ولننتبه
 شيخها. كرمنشاهي  القدو  عبد شيخه كان  اليت (النعمتلاهي ) الطريق 

 :(احلاف  والغو  الكام  الويل) الداب  العزيز عبد ويقول

 والشنننكر، احلمننند فلنننه نفوسننننا، حبقيقننن  هللا وعرفننننا الفنننت ، هللا واحلمننند يل وقننن  أيم، بثاثننن  عمنننر سنننيدي وفنننا  ...وبعننند
 بعننض ينند علنن  تعنناىل هللا فننرزق  دارا، مننن فخرجنننا وألنن ، ومالنن  وعشننرين مخنن  عننام رجننب مننن الثننامن اخلمنني  يننوم وذلنن 

 املرأ : يل فقال  دارا، إىل به وقدم  احلو ، فاشرتي  ،(2)موزوا  أرب  عباده من املتصدق 

 الفتنننوح ابب بلغننن  فلمنننا فنننذهب ، احلنننو ، هنننذا بنننه لنقلننني ابلزيننن  لننننا وأقننندم (3)حنننرزهم بنننن علننني سنننيدي إىل اذهنننب
 بلغنن  أن إىل يتزاينند واحلننال ذلنن ، علنن  وأا أمشنني فجعلنن  كثنن ا ،  يتنمنن  حلمنني جعنن  مث كثنن  ،  رعنند  مث قشننعرير ، دخلتنن 

 يضننطرب صنندري وجعنن  احلننال، فاشننتد حننرزهم، بننن علنني سننيدي طريننق يف وهننو بننه، هللا نفعنننا عال بن ُيىي سيدي قرب إىل
 خبننار كأنننه  ذايت مننن شنني  خننرج مث شنن ، غنن  مننن املننو  هو هذا فقل : حلييت! تضرب ترقويت كان   حىت عظيما ، اضطرااب  

 بنن  كأهنننا  وتظهننر يل تنكشنن  األشننيا  جعلنن  مث طوي ، ك   من أطول صار  حىت تتطاول ذايت َجَعَل ْ  مث ،(4)الكسكا 
 حجرهنننا، يف وهنننو ولننندها ترضننن  النصنننراني  ورأيننن  النننرب، ذاهننن يف منننا كننن   ورأيننن ُ  واملداشنننر، واملننندن القنننر  مجيننن  فرأيننن ُ  يننندي!
 فجنننا  جهننن ، كنن   منننن جيننني  الننذي اخلننناط  كننالرب   دواب منننن فنننيهن مننا وكننن  السننب  األرضننن  ورأيننن  البهننور، مجيننن  ورأينن 

 منن ، أين ننننن  حننىت عظننيم بننرد منننه وأصنناب  وخلفنني، أمننامي وعننن مشننايل وعننن مينن  وعننن ُتننيت ومننن فننوقي مننن النننور ذلنن 
 تبصنننر، والنننرأ  تبصنننر، العننن  عينننوا   كلهنننا  ذايت رأيننن  رقننند  فلمنننا الننننور، ذلننن  إىل أنظنننر لنننتا وجهننني علننن  ورقننند   فبنننادر 

 يف سننننر  الننننذي النظننننر ذلنننن  ُتجننننب ال فوجنننندهتا علنننني، الننننيت الثينننناب إىل ونظننننر  تبصننننر  أعضننننالي ومجينننن  تبصننننر، والرجنننن 
                            

 (.79، 78، 77 :) واليوم، األم  ب  الصوفي  (1)
 آنذا . متداول  كان   مغربي  عمل  (2)
 للمقام. تقدم اليت النذور من والزي  املغريب، مدين أيب شيخ هو (3)
 )املفتول(. أو )املغربي ( ابسم الشر ، يف تسم  معروف  مغربي  أكل  (4)
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 .(1)وانقط  ساع  علي األمر مراست مث سوا   حد عل  والقيام وجهي عل  الرقاد أن فعلم  الذا ،

 املخدرا . ملتعاطي ُيد  هذا ومث  حميطه، يف السالد  املعلوما  من منبثق كشفه  إن :امللحوظة *

 ومهننننو ويقنننوي  ويسننننددين يُرشننندين (،ننننور ب قرينننن  منننن صننننويف) النننرباوي هللا عبننند سننننيدي معننني فبقنننني: ...نفسنننه ويقنننول
 الثالنن  اليننوم كننان  فلمننا احلجنن ، ذي وعشننر القعد  وذي وشوال ورمضان انوشعب رجب بقي  أشاهده، فيما قليب من اخلو 

  اليننوم قبنن  العزيننز، عبنند سننيدي ي الننرباوي: هللا عبنند سننيدي فقننال وسننلم، عليننه هللا صننل  الوجننود سننيد رأينن  العينند، يننوم مننن
 واطمننننأن قلننننيب أِمنننننَ  وسننننلم، عليننننه هللا صننننل  الوجننننود سننننيد تعنننناىل رمحتننننه منننن  هللا مجعنننن  حينننن  واليننننوم علينننن ، أخننننا  كننننن ُ 

 ...(2)خاطري

 يقول: عاما ، وصفا   يقدم اجليلي، الكر  عبد القطب العار  إىل ولنسم  -

 فقننند إليننن ، اثبتننن  موهبننن  عنننن إال يكنننون ال تفصنننيلها وإن اللدنيننن ، العلنننوم جلمنننال حَماضنننر اإلليننن  املننننانر فننن ن بعننند، أمنننا
 تفصنني  عليننه يتننأخر وقنند...العلمي  الصننف  مننن اتصننا    حبقيقنن  أو إليا ، إُيا    العل  املنانر نف  يف العبد املوهب  تل  يدر 
 اإلليننن ، ابملننننانر مكاشننن  منننرب شنننيخ إبعنننام أو إلينننا ، إلامنننا   فيهنننا كنننان  منننا فنننيفهم املننننانر، تلننن  عنننن نزولنننه إىل العلنننوم تلننن 
 تعنناىل هلل بنن  زمننان ، يبقنن  ال الواحنند جلننيالت ألن لفواهتننا، املنننانر تلنن  أدب فاته ولكن به، أداب   فيه هو الذي الوق  فيويف

 بعنننض إىل جُينننذب َمنننن الننننا  ومنننن .[29النننرمحن:] ((َشنننْأن   يف  ُهنننوَ  ينَنننْوم   ُكننن َّ )) قولنننه: سنننر ِمنننن خمصنننو ، جتننن  زمنننان كننن   يف
 ه،علينن كننان  مننا وأنكننر تعجننب فيهننا كننان  الننيت املنننانر أبوصننا  مسنن  ولننو كننان،  أيننن يدري ال وهو منها فيخرج اإللي ، املنانر
 فيهننا الننداخ  ُتجننب آفنن  منظننر لكنن  أن اعلننم الضننعفا . علنن  إال يطننرأ ال الننده  فنن ن فهمننه، وقصننور علمننه لضننع  وذل 

 ...(3)غ ه إىل املنظر ذل  عن ترق  عليها اطل  ف ذا اآلف ، تل  يعلم مل ما عندها، وَتسكه فوقها عما

 مرب... شيخ إعام من أو ،سبق م معلوما  من اب  الكشفي  الرؤ  تفس  أن هنا الشيخ يب  -

 :{تراه كأن   هللا عبد} منظرا ويقول:

 ذلنن  عننن مننأخوذ وهننو عمننا   أييت فننا وعظمتننه، بكربيلننه يلالو  تعاىل احلق حضر  له فيتصور...كلها  املنانر ابب هو
 تصنننور إىل عنهنننا ذمنننأخو  ألننننه عبنننادا ، كلهنننا  وأقوالنننه وأفعالنننه أحوالنننه سنننالر ويكنننون قلبنننه، علننن  النننده  حنننال لغلبننن  العمننن ،
 لننه ويكشنن  االصننطام، علننوم عليننه يُفننت  املنظننر هننذا ويف أمننوره، سننالر يف حبقيقته التصور لذل  شاهد فهو اإللي ، احلضر 

 السننر ويعلننم املخلوقننا ، وجننوه صننفها  علنن  تعنناىل هللا أمسننا  كتابنن   رقننوم فيقرأ املخلوقا ، نواهر يف تعاىل احلق أسرار عن
 .(4)الوجود يف قبيها   ير  فا عليه، هو فيما مأخذهم إىل ابلعامل أخذ الذي

 ذلنن ، ومنن  والرمننز، اإلشننار  يف يبعنند الننن  هننذا يف أنننه إال يكتننب، مننا يف العبننار  واضنن  اجليلي الكر  عبد أن م  -
                            

 (.9) : اإلبريز، (1)
 (.10 :) اإلبريز، (2)
 (.8 ،7 :) اإللي ، املنانر (3)
 (.11 :) اإللي ، املنانر (4)
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 علننوم لننه تنكشنن  مث إلننا ، نفسننه يننر  ألنننه الننده ، منظننر هننو املنظننر هننذا إن يقننول: إنننه كامننه.  يتضنن  الننرتوي مننن فبقلينن 
 الوحد ...

 الوجود: منظر ويقول:

ظهننننر، وعنننن  الظنننناهر، عنننن  فيكننننون املظنننناهر، أبعيننننان املنظننننر هننننذا يف تعنننناىل احلننننق يتجلنننن 
ُ
 الصننننف  جمننننايل أول وهننننذا امل

 املشننهد هننذا ويف...أثننر عنننده للُمْهننَداث  يبقنن  فننا البتنن ، وجننودا   العننامل يف لشنني  املشننهد هننذا صاحب يشهد وال الواحدي ،
 يف ل ويطّ ...ذلنن . غنن  شنني  لنني  جتنن ، يف جتنن  كله  العامل أن له وينكش  التجلي، تنوعا  علوم فيه الداخ  عل  ينفت 

 ملننن شننافعا   فيكننون اإللنني، السننر علنن  يطلنن  املشننهد هننذا ويف...هللا دون مننن قننا و املخل عبدتننه الننذي السننر علنن  املنظننر هذا
 بعننننده، أو املننننو  قبنننن  اإلمننننان حقيقنننن  يف فيهصننننلون املاضنننني ، لنننن وامل النهنننن  مننننن وغنننن هم واملشننننرك  األواثن عبنننند  مننننن شننننا 

 ...(1)املوحدين زمر  يف وُُيشرون

 فيقول: األفعال، جتلي ويص 

 يقننن  منننا أول ف ننننه العنننامل، يف الواحديننن  يتجلننن  العبننند بصننن   بصنننر عنننن كشننن   إذا تعننناىل هللا فننن ن األفعنننال، جتلننني فأمنننا
 املشننهد هننذا ويف نفسننه، إىل ينسننبها كننان  مننا بعنن  سننبهانه إليننه وينسبها احلق، إىل أفعاله إرجاع احمل  ذل  تفصي  من عنده

 املنظننر هننذا يف فهننو اجلمننادا ، كسننالر  هننو بنن  إراد ، وال قدر  وال قو  وال فع  له يبق  فا وإرادته، وقوته العبد فع  سلبي
 مل َمننن علنن  وغ هننا الفننرالض مننن يفننو  وقنند د،املشننه هننذا يف أتكلننم مل لقننال: كامننه،  عن وسألته تكلم فلو البت ، له فع  ال

 مننننن عليننننه وجننننب مننننا وتننننر  عصنننن  فيقننننال: املعاصنننني، لسننننان منننن عليننننه يصنننندر مننننا يصنننندر وقنننند أوليالننننه، مننننن عليننننه هللا ُيفظهنننا
 بننننا فيشننننهد...احملفو  اللننننوح عننننن لننننه ويكشنننن ...وإإلراد  والفعنننن  والقنننندر  القننننو  مسننننلوب ذلنننن  مننننن بننننري  وهننننو الفننننرالض،

 ....(2)إليه يضا  فع  با ويفع  رؤي ، با وير  علم، با ويعلم ليه،إ يُنْنَسبُ  شهود

 الصفا : جتلي منظر فيقول: الصفا  جتلي ويص 

 صننف  فنينن   ،يالنفسنن صننفا  مننن صننف  لنن  نهننر  فكلمننا النفسنني ، تعنناىل احلق صفا  يشهد التجلي هذا يف وهو
 وعلمنن  حياتنن  أن حينتننذ فننتعلم وصننفه، شننهد  ف وصنن فنن  فنن ذا النفسنني ، صننفات  مجينن  عننن تفىن أن إىل صفات ، من

 بننن  لننن ، صنننف  بنننا إليننن  منسنننواب   كنننان  منننا حننندِّ  ىلإ إلينننه منسنننوب ذلننن  مجيننن  وكامننن ، وبصنننر  ومسعننن  وقننندرت  وإرادتننن 
 لنن  إراد  ال وأن علمننه، العلننم بنن  لنن  علننم ال وأن حياتننه، احليننا  بنن  لنن ، حيننا  ال أن فتتهقننق هللا، صننفا  صفات  تكون

 بصننره، البصننر بنن  لنن  بصننر ال وأن مسعننه، السننم  بنن  لنن  مسنن  ال وأن قدرتننه، القنندر  بنن  ل  قدر  ال وأن إرادته، اإلراد  ب 
 فأننن  عليننه، إال وقوَعهننا يشننهد فننا الصننفا ، هبننذه دعنناه مننن هللا جييننب املنظر هذا ويف كامه،  الكام ب  ل  كام  ال وأن

 ويكننون السنناري، الوجننود معرفنن  احملنن  هننذا يف علينن  يفننت  ،وعينناا   كشننفا    تعنناىل هللا أهنننا لشننهود  صننفات  شننهود مننن بننري 

                            
 (.15و 14 :) اإللي ، املنانر (1)
 (.16 :) اإللي ، املنانر (2)
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 ...(1)التوحيد علوم من العلم هذا عند 

 وتعال: نفس  اتر  منظر ويقول:

 أننن  مننا بنن  هننو، بنن  أننن ، ال أننن  فتكننون أنيتنن  ِمننن تعننرَّ  اإللينن ، الوينن  وثبننو  األنينن  جبهننود هننو إمننا النننف  تننر 
 أجبتنننه: !هللا ي قالننن : قنننال فننن ذا هبنننا. النننداع  فتجينننب إليننن  تعننناىل احلنننق أمسنننا  تضنننا  شنننهدامل هنننذا ويف هنننو. هنننو ألننننه هنننو،
 وكشننفا   وجننودي   ذوقننا   فيهننا الواقنن  إال يعرفهننا ال إلي  لطيف  دعاه، َمن أجاب الذي هللا ب  اجمليب، أن  وما وسعدي ، لبي 

 يقتضنني  مننا بقنندر تقبنن  وأننن  ،صننف    صننف    الرمحانينن  والصفا  ا ،امس امسا   اإللي  األمسا  علي  تنزل املشهد هذا ويف حقيقيا ،
 ...(2)حال 

 التكوين: منظر ويقول:

  مننا غنن  لننون   يف فتكننون صننف ، حْكننمُ  زمننان كنن   يف علينن  فيغلب والصفا ، األمسا  ِبعاين فيه تتلون ذايت مشهد هو
 عنناملَ  مننن روحنن  ختننرج تكنناد أن إىل أجزالنن ،  مجينن يف يسننري مننا اإللينن  اللننذ  مننن دجتنن املشننهد هننذا ويف قبنن .. عليننه كننن 

 أخننذ ْ  وقنند احملسوسننا . لننذ  جتنند كما  حمسوس ، الضرور  حبكم جتدها في ، املنطبع  اللذ  لشد  األرواح عاملَ  إىل الرتكيب
 اللنننذ  فينننه سنننر  ملنننا أمنننىن قننند وجنننده نفسنننه إىل رجننن  فلمنننا فينننه، ومنننا الكنننون عنننن غننناب حنننىت حمسوسننناته عنننن فقننن ا   اللنننذ ُ  هنننذه

 ...(3)كان  ما وكان بشريته، حْكمَ  اجلسد فأعطاه جسده، بشر  عل  وأضافته والقلب، الروح  فعمَّ  الروحاني ،

 الساري : اللذ  منظر فيقول: آخر، مشهدا   ويص 

 كنن   ووجد ...ُيتسننب يكننن مل مننا هللا مننن لننه فيظهر اإللي ، احلقالق من ِبكانه للعبد فيه يكش  بتج  هللا يتجل 
 لننا، هناينن  ال ومرتبنن  ومعننىن وصننف  اسم ك   عواملي فأعطت  شرحه، مكن ال ما الكمالي  املعار  من حامل  وديوج من ذر 

 إىل رجعنن  فلمننا لوجدانننه، تننذهب أن الننروح تكنناد حمسوسننا   أمننرا   ذقنن  حننىت اإللينن  لننذ  يفَّ  سننر  وجنند ، مننا وجنند  فلمننا
 بننذل  إال (اللننذ  املقننام) تلنن  ُتقيننق إىل َوَصنن  وال...الطريننق هننذا يف متقنندما   يومتننذ وكننن ُ  حنناد ، يف حنند  الكننون، عننامل

 علينننه املسنننتولي  اللنننذ  ألن منهنننا، طنننر  إال عننننده منننا بننن  اللنننذ ، ذلننن  لنننه ينننتم مل احلننناد ، ذلننن  بنننه ُيننند  مل فمنننن احلننناد ،
 ...(4)م  أن من بدا   جيد ال صاحبها، وأخذ  اجلسد عم 

 أن : من منظر فيقول: آخر، مشهدا   ويص 

 مننا فيقننول أننن ؟ مننن املشننهد: هننذا يف لننه فيقننال العننار ، ذا  حقيقنن  عن بكش    العار ، عل  تعاىل احلق جل يت
 ...(5)املقام هذا أه  من وغ مها يزيد وأبو احلاج قال

                            
 (.17) : اإللي ، املنانر (1)
 أنيت (. من )تعرَّ  من بدال   أينيت ( )عر ، )األني (، من بدال   )األيني ( منها: نسخي ، أو عي مطب أخطا  الكتاب ويف (،18 :) اإللي ، املنانر (2)
 (.22 :) اإللي ، املنانر (3)
 (.56 :) اإللي ، املنانر (4)
 (.76 :) اإللي ، املنانر (5)
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 :امللحوظة *

 العننار  ليقننو  ومننىت سننبهاين..، احلننق، أا الكتنناب: هننذا مننن سننبق فيمننا وغ مهننا يزينند وأبو احلاج قاله ما نذكر لعلنا
 ابلكش ! يعرفها هللا، هي ذاته حقيق  إن :أي ذاته! حقيق  له ُيكش  عندما يقوله إنه املقام؟؟ هذا يف الكام هذا

 أا: من منظر

 أا، إال مث مننا العبنند جينند فننا املقدسنن ، الننذا  حقيق  عن فيه للعبد يكش  بتج  املشهد هذا يف تعاىل احلق يتجل 
 ..؟(1)الربوبي  مقام عن العبودي  مقام أين ولكن ادع ، ما وص  قال، ما وحق

 اإلشار : منظر

 أننن  مقننال، كنن   يف إليننه املشننار وهننو حننال، كنن   علنن  هبننا املراد أن  س ، ومعىن علي، ومشهد جلي، منظر ل شار 
 الصننف ، هننوو  املوصننو  أننن  أننن ، وهننو هو أن  الَعَر ، وهو اجلوهر وأن  املشهود، وهو الوجود أن  احُلكم، وهو الع 
 أننن  رمننوزه، مغمنناز أننن  كنننوزه،  حاصنن  أننن  اجلسنند، وهننو الروح لكنه الولد، وأن  األم وهو ،األثر أن و  املوصو ، لكنه

 مهتنن ، وجننّرِد فهمنن ، فأسننجد املتعننال، الكبنن  وهننو والعبننار ، اإلشننار  عننن تعنناىل وهللا وفينن ، مننن  كله  هذا ملغموزه، صري 
 الكننام ألن...دوسنن ، أي جننان أي يُعلننم، ال وحالنننا يفهننم، ال كامنننا  إلينن ، أشننراه مننا فهم ليسه  علي  رتقناه ما فتقأو 

 ....(2)ابإلشار  احلقالق عن

 :[21احلجر:] ((َخزَالُِنهُ  ِعْنَداَ  ِإالَّ  َشْي    ِمنْ  َوِإنْ )) منظر

 ودعأ مننا ويننر  امللكننو ، خننزالن يف فننيل  ذاتننه، الغيننب مفنناتي  عن فيه له ُيكش  بتج  العبد عل  تعاىل هللا يتجل 
 َوِإنْ )) تعننناىل: قولنننه حقيقننن  يقنننرأ وحينتنننذ تعننناىل، هللا إال يعرفهنننا وال احلصنننر، ُتننن  يننندخ  ال منننا ،اجلنننربو  أسنننرار منننن فيهنننا هللا

 وعلنننم نفسنننه، ذا  منننن العنننامل رمنننوز حننن َّ  املنظنننر هنننذا يف علينننه هللا يتجلننن  منننن ،[21احلجنننر:] ((َخزَالِنُنننهُ  ِعنْنننَداَ  ِإالَّ  َشنننْي    ِمننننْ 
 مننن حننر  وُتريكننه العننامل ذلنن  تنندب  أراد فنن ن الشننهادي ، الوجودينن  العننوامل مننن عامل روحاني  منه ذر  ك   فيه، ما جبمي  هيكله
 ذلننن  بتهريننن  وامللكننو  وامللننن  الشننهاد  عنننامل يف العنننامل ذلنن  أجنننزا  فتهننر  العنننامل، ذلننن  روح هننو النننذي الرمننز ذلننن  نفسننه
 .(3)وسبعمال  ومثان  ثا  سن  يف املشهد هبذا ُتقق ُ  قدو ...للروح اتب  اجلسد ف ن الرمز،

 :(فيكون كن) منظر

 امللننن ! يف تكوينهننا علنن  يسنننتطي  وال امللكننو ، يف األشننيا  فيكنننوِّن الغيننب، عننامل يف ابلتكنننوين العبنند يتصنن  مننا أول
 حسننا   اتصنن  مث املنظننر، هننذا يف هرجلنن استقام ف ذا حمسوسه، يف عليها يقدر وال عقله يف اخلياال  تصور يستطي  َمنْ  فمثله

 فهينتننذ والشننهاد ، الغيبينن  مجيعننا ، األكننوان عننامل يف األمننر نفننوذ ُيكسننبه إلنني بتجنن  عليننه هللا يتجلنن  واإلراد ، القنندر  بصننفيت

                            
 .(77، 76 :) اإللي ، (املنانر1)
 )صاحب(. :معناها ودوس  )ابن( :معناها  يفارس جان وكلم  (.77، 76 :) اإللي ، املنانر (2)
 (.79، 78 )  اإللي ، املنانر (3)
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 مننن ومنننهم الفننور، علنن  أمننره أثننر يظهننر مننن فمنننهم متفنناوتون، املنظننر هذا يف والنا  وشهاد ، غيبا   فيكون، كن  للشي  يقول
 ...(1)أمره أثر نهور تأخري

 :ملحوظة *

 منن  واملشنناهدا ، الننرؤ  هبننذه يقارهنننا مث ورؤاهننا، املخنندرا  مفعننول الحننق، فصنن  يف يقننرأ أن الكر  القارئ من أرجو
 إُينننا ا  منننن فتنبثنننق اإلشنننرا  حشننناش رؤ  أمنننا السننناذج ، وأمانينننه عواطفنننه منننن تنبثنننق املخننندرا  حشننناش رؤ  أن ملهونننن 

 الصويف. اجلو عل  املسيطر  الطموحا و  ،وتوجيهاته الشيخ

 املشاهد. هبذه الغو  هذا من ولنكت  -

 يقول: الكشو ، لبعض وصفه بعض يف عريب بن الدين حميي األمحر والكربي  األكرب الشيخ بعده ولنستعر  -

 مذكور ... ل  يتجل  حىت ابلذكر واشتغ ْ ...

 حبسننننب ذا  كنننن   يف األثننننر مننننن تعطنننني ومننننا األحيننننا ، يف السننننببي  احليننننا  رينسنننن عننننامل عننننن لنننن  ُيكشنننن  هننننذا بعنننند مث
 الذوا ... استعداد

 احلنناال ، علينن  وتنوعنن  ابملخنناوي ، وخوطبنن  ،(2)اللوحينن  اللننوال  لنن  ورُفعنن  عننن ، رُفنن  هننذا منن  تقنن  مل فنن ن
 كثيفا ...  واللطي  لطيفا   الكثي  يص  وكي  االستهاال ، صور فيه تعاين دوالب ل  وأقيم

 دمنن  إذا ف ننن  الننذكر علنن  ودم ختنن ، فننا عنننه السننرت فسننتطلب الشننرر، متطنناير نننور   لنن  رُفنن  هننذا منن  تقنن  مل ف ن
 آف ... تصب  مل الذكر عل 

 غلننبهم قنند سننكار  حيننار  فيننه هننم مشنناهده، مننن مشننهد يف مسننتهلك  أرواح   عننن لنن  رُفنن  هننذا منن  تقنن  مل فنن ن...
 حالم. فدعا  الوجد، سلطان

 اللننذ  مننن فيننه وجتنند شننديد، وهيمننان عظننيم وجنند فيننه فيأخننذ  غنن  ، فيننه تننر  ال نننور   لنن  رُفنن  لدعوتننه تقنن  مل فنن ن
 ...(3)السراج َتاي  فيه تتماي  وأن  رأيته، ما ك   عين  يف ويصغر ذل ، قب  تعرفها تكن مل ما ابهلل

 احلمننيم، الصننفي الكننر ، األخ أيهننا سننأل َ  يقننول: (،يقظان بن حي) :كتابه  أول يف طفي  البن آخر وص  وهذا -
 ولقنند....(4)املشننرقي  احلكمنن  أسننرار مننن بثننه أمكننن  مننا إلي  أب  أن السرمدي، السعد وأسعد  األبدي، البقا  هللا منه 

 طننور مننن ألنننه بيننان، بننه يقننوم وال لسننان، يصننفه ال حبينن  الغرابنن  مننن هو مبلغ إىل يب أفض  ،شريفا   خاطرا   سؤال  م  حر 
 إليهننا وصنن  مننن يسننتطي  ال واحلبننور، واللننذ  والسرور، البهج  من لا ملا احلال، تل  أن غ  ا.عاملهم غ  وعاملَ  طورمها، غ 

                            
 (.79) : اإللي ، املنانر (1)
 احملفو . اللوح إىل نسب  اللوحي  (2)
 (.12 -8 :) األنوار، رسال  (3)
 سينا. البن تقليدا   )اإلشراقي ( من بدال   )املشرقي ( عبار  طفي  ابن يستعم  (4)
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 ُيملننه مننا واالنبسننا  واملننرح والنشننا  الطننرب مننن يعرتيننه بنن  سننرها، خيفنني أو أمرهننا يكننتم أن حنندودها، مننن حنند إىل وانتهنن 
 هنننذه يف قنننال بعضنننهم إن حنننىت ُتصننني   بغننن  فيهنننا قنننال العلنننوم، ُتذقنننه مل ممنننن كنننان  وإن تفصننني ، دون جبملننن  هبنننا البنننوح علننن 

 الغننزايل، حامنند أبننو الشننيخ وأمننا هللا، إال الثننوب يف لنني  غنن ه: وقننال احلننق، أا غنن ه: وقننال شننأين، أعظننم مننا سننبهاين احلننال:
  البي : هبذا احلال هذا إىل وصوله عند متمثا   فقال عليه، هللا رمح 

 اخلرب عن تسأل وال خرياً  فظن  أذكره لست مما كان  ما فكان
 العلوم... وحذقته املعار  أدبته وإمنا

 يقول: أن إىل...

 علنني أبننو الشننيخ عليهننا نبننه الننيت األحننوال مجلنن  مننن هنني منهننا، ذو    إىل سننؤال  وحركنننا ذكراهننا الننيت احلننال وهننذه...
  لذيننذ ، احلننق نننور اعاطّنن نمنن خلسننا  لننه عننن  مننا، حنندا   والريضنن  اإلراد  بننه بلغنن  إذا مث يقننول: حينن  (،سننينا ابننن :أي)

 حننىت ذلنن  يف ليوغنن  إنننه مث االرتيننا ، يف أمعننن إذا الغواشنني هذه عليه تكثر إنه مث ،(1)عنه ختمد مث إليه تومض برو  كأهنا
 يننر  فيكنناد غنناش، فيغشنناه أمننرا ، أمننره مننن فيننذكر ،(2)القنند  جننناب إىل عنننه عنناج شننيتا   ملنن  فكلما االرتيا ، غ  يف يغشاه
لُننغ إنننه مث شنني ، كنن   يف احلننق  بينننا ، شننهااب   والننوميض مألوفننا ، املخطننو  فيصنن  سننكين ، وقتننه لننه ينقلننب مبلغننا   الريضنن  بننه لَتَنبنْ

 مننرآ    سننره يصنن  أبن ،النينن  إىل وانتهالهننا املراتننب تنندرج مننن وصننفه مننا إىل مسننتمر .. صننهب  كأهنننا  مسننتقر    معارفننه لننه وُتص 
 الرتبنن  هننذه يف لننه ويكننون احلننق، أثننر ِمنننْ  هبننا يننر  ملننا بنفسننه ويفننرح العلنن ، للننذا ا عليننه تنندر وحينتننذ احلننق، شننطر هبننا ُينناذي

 نفسنننه حلننن  وإن فقننن ، القننند  جنننناب فنننيله  نفسنننه، عنننن ليغينننب إننننه مث منننرتدد، بعننندُ  وهنننو نفسنننه، إىل ونظنننر احلنننق إىل نظنننر
 الوصول. ُيق وهنا  الحظ ، هي حي  فمن

 العبارا : نفهم أن جيب أننا إىل هأنب أن أريد طفي ، ابن م  املس   تكمل  قب  -

 تننرفض الننيت الصننوفي  عقينند  مننن منطلقننا   فهمننا   احلق، شطر هبا وُياذي ،مستمر  صهب  وكأهنا شي  ك   يف احلق ير 
 عقينننندهتم مننننن انطاقننننا   نفهمهننننا أن جيننننب أي هبنننا، يقننننول مننننن وتكفننننر االُتنننناد، أو ابحللننننول قنننول مننننن عنهننننا ينبثننننق ومننننا االثنينيننن 
 فق . الوجود، بوحد 

 السابق: قوله من فقرا  بعد يقول طفي ، ابن إىل ونعود

  غرض : أحد يتعد مل مطلوب  أن القول هبذا ونهر...

 علننن  إثباتنننه مكنننن ال ممنننا فهنننذا الواليننن ، طنننور يف واحلضنننور واألذوا  املشننناهد  أصنننهاب ينننراه عمنننا تسنننأل أن إمنننا -1
 اآلخننر القسننم قبينن  مننن وصننار حقيقتننه، اسننتهال  الكتننب أو ابلقننول وتكلفننه ذلنن  أحد حاول ومىت كتاب،  يف أمره حقيق 

 واختلفنن  حننال، وال بوجننه عليننه كننان  مننا علنن  يبننق مل الشننهاد ، عننامل مننن برِّ وقنُنن واألصوا ، احلرو  ُكِسيَ   إذا ألنه النظري،
                            

 إخل. ... البواد أو اللوام  أو اللوام  أو البوار  يسمونه ام هو هذا (1)
 األلوهي . القد ( )جناب بعبار  يع  (2)
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 ذلنن  كننان  وإمنننا تننزل، مل وهنني زلنن  أهنننا آبخننرين ونُننن املسننتقيم، الصننرا  عننن قننوم أقنندام بننه وزل  كث ا ،  اختافا   فيه العبارا 
 هبا. حما  غ  حميط    األكنا ، متسع  حضر    يف له هناي  ال أمر ألنه

 علنن  األمننر هبننذا التعرينن  تبتغنني أن هننو أحنندمها، يتعنند  لن سؤال  إن :قلنا اللذين الغرض  من الثاين والغر  -2
 مننن أعنندمُ  ولكنننه العبننارا ، بننه وتتصننر  تننب،الك يف يوضنن  أن ُيتمنن  شي  -بواليته هللا أكرم  -وهذا النظر، أه  طريق 

 الفننرد، بعنند الفننرد إال منننه ابليسنن  يظفننر ال حنند يف الغراب  من ألنه فيه، حنن الذي الصق  هذا يف سيما وال األمحر، الكربي 
 وحنننذر  هفيننن اخلنننو  منننن قنعننن  قننند احملمديننن  والشنننريع  احلنيفيننن  امللننن  فننن ن رمنننزا ، إال بنننه الننننا  يكلنننم مل مننننه بشننني  نفنننر وَمنننن
 اهن. عنه.

 ابننن مجلنن  معننىن أن يعننر  الصننوفي  ابللغنن  َتننر  الننذي القننارئ أن أنننن أن أرينند طفينن ، ابن فقرا  من االنتها  م  -
 هنننا  أن هننو األكنننا .. متسننع  حضننر    يف لننه هناينن  ال أمننر ألنه ذل  كان  وإمنا تزل، مل وهي زل  أهنا آبخرين ونن طفي :

 قنننالوا ألهننننم كننذل ،  لننني  وهننو زلنننوا، أهنننم هبنننم أا  وننننن شنناهبها. منننا أو سننبهاين، أو هللا، أا  :املخيفننن العبننارا  قنننالوا قومننا  
 اجلذب . بشد  مغلوبون وهم ذل 

 أا مثنن : تفضننههم، الننيت ابلعبننارا  فنناهوا أو الصننهو، حالنن  يف الوجننود بوحنند  صننرحوا أي (،زلننوا) بقننولم: ويرينندون
 ابلسر. البوح هو وهذا ذل ، شابه ما أو سبهاين...، هللا،

 كشوفه:  يص  آخر وغو 

 :اإللي  املواق  :كتابه  يف (1)البان قضيب ابن يقول

 اإلسرا : موق 

 السننوح ذلنن  يف ورأينن  سنناني ، أمننم هبا فتلقاا الثاني ، الطبق  حللنا حىت الفو ، جه  إىل ابلشو  الروح زج  مث...
 الشننهب وجننود أصنن  دموعننه ورأينن  دمعتننه، خديننه علنن  جتننري حننىت ويبكنني صنننعته، صنننع  كنن   أهنن  علنن  ملنني نوحننا   هللا نيب

 صاف . املالك  ب  الشهدا  وأقدام حاف ، به العلما  أرواح هنا  ورأي  احلجب، تل  رلتنوي

 علنن  فارسننا   فيهننا ورأينن  السننما ، تلنن  يف واقفنن  والعشننق الشننو  أهنن  وأرواح فننو ، إىل جارينن  مننا  عنن  فيهننا ورأينن 
 تلنننن  يف مننننن وكنننن  األخبننننار، كاتننننب  عطننننارد، امللنننن  هننننو فقينننن : عنننننه، فسننننأل  واحنننند ، سنننناع  يكنننن  وال  منننن ال طنننناردا   فرسننننه

 كتب ...  السما 

 الشننم  قبينن  صننباحا   يظهننر األر ، مثنن  الشمسنني ، اجملموعنن  مننن سننيار كوكننب  هو (،الكاتب) أو عطارد للعلم: -
 علننن  اجلاهننن ، القطنننب يسننناعد مل اجلاهننن ،  والكشننن بقليننن ، الشنننم  بعننند يغينننب حيننن  املغنننرب، يف مسنننا  أو املشنننر ، يف

 الشهب. معرف  عل  يساعده مل كما  عطارد معرف 

                            
 ، وتنننننويف يف حلنننننب سنننننن هنننننن(971) سنننننن  ( عبننننند القنننننادر بنننننن حممننننند بنننننن أيب الفنننننيض السنننننيد األفضننننن  أبنننننو حممننننند، يتصننننن  نسنننننبه بقضنننننيب البنننننان املوصنننننلي، ولننننند حبمنننننا 1)
 .هن(1040)
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 فيقول: عروجه قص  البان قضيب ابن ويكم 

 واآلخنننننر (،القنننننو ) الواحننننند اسنننننم منننننوكل ، حننننناجب  عليهنننننا ورأيننننن ...دالر  أعظنننننم وهننننني الثالثننننن ، السنننننما  إىل ارتقيننننننا مث
 مننننننننن كرسنننننننني  علنننننننن  جالسننننننننا   الصننننننننديق يوسنننننننن  رأينننننننن  وفيهننننننننا...كلها  األمنننننننناكن تلنننننننن  يف يب ودارا بينننننننندي فأخننننننننذا (،احلننننننننول)

 ورأينن  هللا، روح مننر  بننن املسنني  هننذا الننروح: يل فقننال منهننا، ننناهر واحليننا  مبتسم  صور  السما  ذل  يف ورأي ...احلسن
 الننروح: يل وقننال لسننان، ألنن  فننم كنن   يف فننم، ألنن  وجننه كنن   يف وجننه، ألنن  رأ  كنن   يف رأ ، ألنن  مل  لك  مالك  فيها
 (.القاسم) مسها أعظمهم مل  وعليهم األر ، يف آدم أوالد أبرزا  هللا وكلهم الذين املالك  هذه

  علنن  ملكننا   هنننا  ورأينن  تننتألأل، أنننوار لم منها، خلقها وجن  الفض ، معدن من وهي الرابع ، السما  إىل انتهينا مث
 بعننند وجامعهنننا األرواح مغنننناطي  هنننو فقيننن : عننننه، فسنننأل  بنننه، ف صنننا واملالكننن  وهيتننن  ، هيبننن    أهلهنننا أعظنننم جالسنننا ، كرسننني
 حممنننند أمنننن  أوليننننا  وأكثنننر إدرينننن  رأينننن  وفيهننننا (،البننناهر  القنننندر ) السننننما : هننننذه اسنننم الننننروح: يل قننننال مث...الصننننور يف انبثاثهنننا
 خننر  وفيهننا اخلمنن ، احلننوا  تدركننه مننا ك   حاس  بك  أدر  بقي  حىت احلوا  يفَّ  انتش  السما  هذه ويف ابهلل، العارف 
 سافل . وأسف  علي  أعل  وشاهد  الكون بصري

 رأينن  وهنا ...جنسننها مننن أهلهننا وخلننق محننرا ، ولوهنننا الننذهب، معنندن مننن هنني وإذا اخلامسنن ، السما  إىل انتهينا مث
 وهارون... وزكري ُيىي

 رأيننن  وفيهنننا منهنننا، أهلهنننا وخلننق الصنننفر ، إىل يعطننني أبنننيض ونورهنننا لؤلننؤ ، منننن وهننني السادسننن ، السنننما  إىل انتهينننا مث
 فأجنناب نشننتها، وأصنن  البيضننا  األر  أهنن  عننن وسننألته...بلسالي  امسننه ملكننا   رأينن  وفيهننا السام، عليه عمران بن موس 
 والشننننم  والنهننننار اللينننن  هننننذا أن وذكننننر سننننن ، ألنننن  بكننننذا واألر  السننننماوا  تعنننناىل هللا خيلننننق أن قبنننن  خلقنننن  أبهنننننا عنهننننا

 منهنننا، مسنننا  إىل كوكنننب  كننن   نقننن  السنننماوا  هللا خلنننق فلمنننا الكنننن ، اجلنننواري وكنننذل  منهنننا، عنننامل يف موجنننودين والقمركنننانوا
 أماكنها... يدروا ومل اجلن من األر  وأه  املالك  من السماوا  أه  هبما يسم  والنار اجلن  أن وذكر

 موكنن  روحالينن  امسننه ملنن  فيهنناو  جنسننها، مننن أهلهننا وخلننق كنناللنب،  بيضننا  در  وهنني السننابع ، السننما  إىل انتهينننا مث
 علنن  ووجننه األسنند، صننور  علنن  ووجننه اإلنسننان، صننور  علنن  وجننه أوجننه، أربع  له نور، من كرسي  عل  مل  وفيها...أبهلها
 اجلنننربو ، عنننامل رلننني  إسنننرافي  وفيهنننا اجلننننان.. خنننازن رضنننوان السنننما  هنننذه ويف...(1)األسننند صنننور  علننن  ووجنننه الثنننور، صنننور 

 ويف وسننلم، عليننه هللا صننل  حممنند أمنن  يف والشننفاع  اآلخننر  يف وابلسننعاد  ريب، عننند الكرمنن  واملنزلنن  ابلقننرب بشرين الذي وهو
 لننننألرواح الننننرلي  بينننندي وأخننننذ امللكننننويت، الننننروح عنننننده وتركنننن  املعمننننور، البينننن  إىل مسننننندا   اخللينننن  إبننننراهيم رأينننننا السننننما  هننننذه

 أصنننفر، وحبنننر أبنننيض، وحبنننر أخضنننر، وحبنننر أزر ، وحبنننر أسنننود، وحبنننر أمحنننر، حبنننر سنننب ، حبنننار إىل انتهيننننا مث إسنننرافي ، اجلربوتيننن ،
 صننننفهم يعلنننم ال منننا املالكننن  أصننننا  منننن احلجنننب منننن حجننناب كننن   عنننند سنننبع ، حجنننب إىل انتهيننننا مث لنننه، لنننون ال وحبنننر

 ننناانتهي مث واألر ، السننما  بنن  كمننا  وعمقننه هنننا ، واملغننرب املشننر  بنن  كمننا  حجنناب كنن   وعننر  تعنناىل، هللا إال وعننددهم
 مننن ومنهننا ثلنن ، مننن ومنهننا جننوهر، مننن ومنهننا حنننا ، مننن ومنهننا فضنن ، مننن ومنهننا ذهننب، من منها أخر، حجااب   سبع  إىل

                            
 الند. يف الندو  بصورآل  تذكرا القطب، هذا يقدمها الذي املا  هذا صور  (1)
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 يننري  بعنندما أعنناه، إىل فيننه وزجنن  حاجبننه تلقنناين حجنناب مننن دنننو  كلمننا  وكننن  نلمنن ، مننن ومنهننا نننور، مننن ومنهننا بنَننَرد،
 مننن بكرسنني وإذا هنننا ، حجنناب آخننر إىل انتهينن  حننىت القننادر، ريب مننن ابلكرامنن  ويبشننرين فيننه، تعنناىل احلننق وُصننن  عجالبننه

 شنني  علنني نننزل مث عليننه، وأجلسنن  بينندي آخننذ فأخننذ األخضننر، والزبرجنند األمحننر والينناقو  اجلوهر من قوالمه منتصب  اللؤلؤ
 مكننان مننن ينن نود مث...الرابنينن  ابلسننكين  مننوال  أكرمنن  هاقنند قلننيب: يف شنني  يل فقننال أعلننم، ال حينن  مننن جننويف ودخنن 
 الصنننو  ذلننن  بقلنننيب أمسننن  وكنننن  عيننن ، فغمضننن  عليننن ، السنننام ومطلنننويب! حبينننيب ي السننن : جهنننايت منننن وذلننن  قرينننب،

 نودي : مث م ، لقربه جوارحي من أننه حىت

 كنننننون   بننننن  بننننرزخ كنننننأين  وصننننر  نننننناهري، يف أراه مننننا ابطننننن  يف وكننننأن أعيننننننا ، كلنننني  فصنننننر ُ  عينننن  ففتهننننن  إيل انظننننر
 وأذن رفنن ، قنند احلجنناب بننذل  وإذا ،[285البقننر :] ((...إِلَيْننهِ  أُنننزِلَ  ِبَننا الرَُّسننولُ  آَمنَ )) قوله: يقرأ بقارئ مسع  مث...وقاب.

 أولينننا  ورأيننن  أنبينننا ، أربعننن  احلنننق إىل أقنننرهبم ورأيننن  املالكننن ، ودوهننننم صنننفوفا ، صنننفوفا   األنبينننا  رأيننن  دخلتنننه وملنننا بدخولننه، يل
 النندين حمينني السننيد منننهم فعرفنن  أوليننا  أربعنن  إليننه وأقننرب تعنناىل، هللا إىل اخللننق أقننرب وهننو حممنند، إىل النننا  أقننرب حممنند أمنن 
 فننناول  وآلننه، عليننه هللا صننل  حممنند سيدا من دنو  حىت بعضدي وأخذ احلجاب، ابب إىل تلقاين الذي وهو القادر، عبد

 علنن  رأيتننه ريب يف النظننر حققنن  فلمننا أحنند، ريب وبنن  بينن  بقنني مننا حننىت وينندني  جيذب  زال فا يدي، بكلتا فأخذته مينه،
 ألقبلننه، منننه حمنن  علنن  شننفيت وضننع  وملننا ثينناب، وال ردا  غنن  مننن الوجننود يف أعرفننه شنني  أشننبه كننالثل   أنننه إال النننيب، صننور 

 إىل وأعنننادين وآلنننه، علينننه هللا صنننل  حممننند سنننيدا فمسنننك  صنننعقا ، أخنننر أن فنننأرد  وتعننناىل، سنننبهانه كنننالثل   بنننربد أحسسننن 
 الكرسنننني علنننن  وأا إال بنفسنننني أشننننعر فلننننم أراه، مننننا إىل شنننناخ  وأا  القهقننننر  زلنننن  فننننا اثن، فتلقنننناين معننننه، فعنننند  ورالنننني،
 ...(1)األول

 هنننذا فيهنننا النننيت الصنننفه  هنننام  يف علنننق كنننان  (البنننان قضنننيب ابنننن) املؤلننن  أن (172 الصنننفه :) حاشننني  يف جنننا  -
 وحضننر  الوضننو ، فجنندد  الفجننر، قريننب احلجننر، يف جننال  املقننام، عننند مكنن  مننن احلننرام ابملسجد أا وإذا يلي: ما الن 

 الصب . بعد الواقع  فتم  حينتذ، ِبك  جماورا   وكن  األل  سن  الصا 

 للقارئ. عليه والتعليق الرهيب الكام هذا مناقش  ونرت 

 الكتاب: نف  يف أيضا   البان قضيب ابن ويقول

 الوجودي : ابلذا  احليا  قيام سر موق 

 مث موجننود، كنن   مشنن  والتتننام الوجننود، وحنند  سننرين إىل فنظننر  الوجودينن ، ابلننذا  احليننا  قيننام سننر علنن  احلننق قفنن أو 
 كشنن   مث األمسننا ، وتنننافر اآلاثر لنندوالر والعننود البنند  أسوار عل  أطلع  مث...الوصال ِبراتب أا ف ذا االعتبار، بع  حقق 

 االجتبنننننننا  وحنننننننال والوعيننننننند، الوعننننننند وحكمننننننن  واإلرسنننننننال، التنزيننننننن  رسننننننن عنننننننن يل كشننننننن   مث...السنننننننفلي الكنننننننون دالنننننننر  عنننننننن يل
 وجهنننننه شننننناب، صنننننور  هننننننا  فرأيننننن  السُّنننننبها ، كشننننن   بعننننند ذلننننن  يف العمننننند  أشنننننهدين مث االختبنننننار، ومقنننننام واالصنننننطفا ،

                            
 .(.172 -166 :) اإلسام، يف الكام  اإلنسان (1)
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 هفواكننب وأوان   موالنند أيننديهم وبنن  موجننود، لكنن  جاذبنن  أنننوارهم وأشننع  ُحسنننا ، والنجننوم كالبنندور  ُصننور وحولننه نننورا ، الشننم 
 وأدهشنننن  إليننننه، نظننننري أشننننغل  وقنننند يننننؤمرون؟ مننننا ويفعلننننون الفضنننن ، ذلنننن  مننننن أيخننننذون وأشننننخا  معنننندد ، وأمثننننار مملننننو  ،

 وكننان عليننه، ابإلقبننال مهمنن  بعنندما -األماننن  له أرس  يقول: صوات   فسمع  راع، وشفيق داع نظر إيل فنظر لديه، حضوري
 شننني ، كننن   منننن مملنننو   آنيننن  وهننني يننندي، بكلتنننا فتناولتنننه ،إيلَّ  ينننده بنننه ومننند محلنننه بشننني  واذا -صنننفو  عشنننر  حننننو وبيننننه بيننن 

 رشننفته مننا زمننزم، مننن كننأ   يدي ويف املقام، حبق حيي  وقد طال ، احلرام ابلبي  أا ف ذا حلسي، وتيقظ  لوقيت، فابتلعتها
 .(1)مداملق اخل  من شهدته ما عل  هللا ومحد  متمم، منه

 األاني : موق  ويقول: -

 الكشننننن  لنننننروح الباعننننن  والسنننننر ،الرمحننننناين الننننننف  قينننننام سنننننر عنننننن يل كشننننن   مث األانيننننن ، بسنننننا  علننننن  احلنننننق أوقفننننن 
 وأسنننرار املعاينننن ، وحنننال واملتابعننن  املؤالفننن  أسنننرار عنننن يل كشننن   مث...واملضنننايق السنننع  يف احلقنننالق سنننر أراين وهننننا ...واالنتباه
 أمننم عننن يل وكشنن  املسننطَّر ، والكتننب الصننه  تنننزُّل كيفي   وأراين العز ، بي  عن يل كش   مث ابأللقاب، املختلف  األدين

 الذاتيننن  املعيننن  إبطنننان عنننن يل وكشننن ...أبطن سنننبع  حنننر  لكننن  فرأيننن  املرموقننن ، الكلِنننمِ  قوالنننب يف وتنزُّلنننا العاليننن ، احلنننرو 
 بكننن  (المنننز ) امتنننداد قينننام فرأيننن  األلننن ، حنننرو  أسنننرار قينننام عنننن يل وكشننن  اللواحنننق. وحلنننق السنننوابق سنننبق يف وسنننريهنا

 إال يظهننر ال السننر هننذا يل: وقننال تعريفننه، عننند معننرو  كنن   ِبعرفنن  (الفننا )و جلنني، كننوين  عننامل بكنن  (الننام)و خفينن ، حقيقنن 
 (مننيم)و املشننيت ، (شنن ) قننو  نهورهننا ويف يل: قننال مث (،اجلذب  حال  يف)أي:  الروحاني  مش  وجتلي البشري ، قمر أفول عند

 التهشننني ) اللوسننني  األفيونيننن  التهشيشننني  النننذيا  آخرهنننذه إىل)...(2)السنننبهاتي  حجنننب يف السنننلطان (سننن )و الكنننام،
 (.الروحاين

 القطبي : موق  ويقول: -

 منننا أول الزمننناين، اآلن وغنننو  اإللننني، الشنننأن قطنننب الكامننن  اإلنسنننان يل: وقنننال القطبيننن ، بسنننا  علننن  احلنننق أوقفننن 
 لننه مسننلِّ يُ  مث األر ، لننه مسننلِّ أُ  مث األقنناليم، أقطننار مننن وافقننه ما له مسلِّ أُ  مث شد،األ يبلغ حىت نفسه طرقُ  يف التصري  له مسلِّ أُ 

 وعننامل الغيننب أهنن  حننىت شنني  كنن   يعرفننه القطننب يل: وقننال الرمحنناين. النالننب هننو وهننذا وامللكننو ، امللنن  لننه جيمنن  مث امللنن ،
 ابلبصنننر. ويردهنننا الرمحننن  بطننناب  يسنننميها حنننىت العلنننم أويل وصنننور العنننوامل، أحنننوال علينننه ويعنننر  البيضنننا ، األر  وأهننن  احملنننال
  بنن  صننف  علنن  الوقنن  مركننز يف هللا علنن  وارد كنن   قبنن  وشخصننه األلوهنن ، وخمنندع األزل، عننامل نِّ كِنن  يف قلبننه القطننب يل: وقننال
 زل،واأل األبنند يف العنن  إنسننان نكتنن  وهننو القلننوب، ووجننوه الوجننود أسننرار يف وبصننره والنندارين، القبضننت  بنن  وبننرزخ عننامل ك 
 الفننيض، وقاسننم الوقنن ، فننارو  القطننب يل: وقننال احلمنن . لننوا  وقيننام قوسنن ، قنناب مقننر وعنننده احلننق، وجننه لرؤينن  املرآ  وهو

 وهنننو الذاتيننن ، الشنننتون ألنننوان نهنننور وأبنفاسنننه ذاتنننه، وأا القطنننب، صنننور  كلنننه  الكنننون يل: وقنننال...األمور  زمَّنننأَ   وَّ َفنننمُ  وإلينننه

                            
 (.187، 186 :) اإلسام، يف الكام  اإلنسان (1)
 (.188، 187 :) اإلسام، يف الكام  اإلنسان (2)
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 (.احلمقا  الذيني  الضاال  هذه آخر إىل) (1)منه إال خروج وال دخول ال الذي الباب

 الغوثي : موق  ويقول: -

 عنننن يل كشننن   مث العننندم، حبنننر منننن خروجنننه عنننند ،موجنننود لكننن  اإلغاثننن  وسنننر الوجنننود غوثيننن  مقنننام علننن  احلنننق أوقفننن 
 الرضنننا حلنن  نشنننر أينن ور ...أنوارها شننهود عنننند الصننمداني  أسنننرار وُتققنن ُ  الشنناهدين، يف مشننناهدها وأرواح الغوثينن  املعننار 
 ومؤينند اللقننا ، ومسننا  األسننرار وخماطبنن  والرؤينن  النننور شننراب وفيهننا الكش ، أه  من الواردين عل  دالر  وهي الصفا وكتو 

 وحماسننن الوينن  رأينن  مث األحنندي، الوجننه جتلنني رأينن  مث بننه،  حافَّنن الوجننود حقننالق أعيننان فرأينن  االرتقننا ، كرسي  عل  البقا 
 .(3)الغوثي  خبلع  يل ُأيت مث القد .. وحظ   األن  حضر  يف األلوهي  مظاهر من(2)(هويَّ  إالَّ )

 :ملحوظة *

 أنننوار شننهود بننه يننرتب  أو يرافقننه، الغوثينن  مقننام أن خيننربا كمننا  زمانننه، غننو  أنننه الننن ، هذا يف البان قضيب ابن خيربا
 أسراراها. ُتقق أو الصمداني ،

 معنناين مننن ذقنن ) تقننول: الننيت العبننار  معننىن نفنن  ُتمنن  (الصننمداني  أنننوار شهود) أو (الصمداني  أسرار ُتقق) وعبار 
 (.الصمد امسه

 ومهانننن  ذل منننن فينننه تنننرتد  ممنننا وتنقنننذها اإلسنننامي  األمننن  تغيننن  ال ملَِ  جديننندا : سنننؤاال   سنننابق سنننؤال إىل فنضننني  إذن،
 األق ؟! عل  قطبا   أو غواث   دم  ما ملَِ  ؟وسلم عليه هللا صل  حممد عل  أنزل الذي ابإلسام وجه  مكان، ك   يف ودمار

 عنند  مننن زمننن خَيْنن ُ  فلننم ذلنن  ومنن  (،يقننررون هكننذا) واحنند غننو  إال واحنند وقنن  يف موجننودا   يكننون ال ف نننه وللعلننم،
 بينهم. فيما خمتلفون شياطينهم أن يظهر حي  أغوا ، عد  اآلن ويوجد مثا ، مدين وأيب والرفاعي اجلياين مث  أغوا 

 له. شيخ ال من إال ابلفنا ا ، ويتهققون السماوا  يف يعرجون منهم الواصل  ك   يضا ،أ وللعلم

 الننننيت معلومنننناهتم مننننن مننننأخوذ  أجننننوا  يف وتتهننننر  وطموحنننناهتم، عننننواطفهم مننننن تنبثننننق كلهننننا  رؤاهننننم أن الامنننن امللهون و 
 وخاصها. وعامها وجبرها بعجرها عصرهم، يف الشالع  املعار  من استقوها

 لننننم أن كمننننا: ...يقننننول اجلذبنننن ، يف اللننننذ  عننننن (الكامنننن  املرشنننند) الصننننيادي النننند  أليب بكلمنننن  لفصنننن ا هننننذا وخنننننتم
 والعشنننق ابلصنننوفي ، تننربطهم النننيت األسنننباب مننن هننني اللنننذ  هننذه إن وأقنننول: .(4)وجنننودهم... مجينن  يف السننناري  واللنننذ  املناجننا 

 اإلدمان. مر  م  اللذ  هذه إىل الشو  -احلقيق  يف- هو اإللي

 مننن منبثقنن  أهنننا بوضننوح تظهننر والننيت وصننفوها، الننيت الكشننفي  الننرؤ  هننذه هنني إليهننا ننتبننه أن جيب ملهون  أهم ع ول
                            

 (.190، 189 :) اإلسام، يف الكام  اإلنسان (1)
 هو(. إال هو )ال قولم: يف هو( )إال من خوذ مأ هوي ( )إال (2)
 (.194 :) اإلسام، يف الكام  اإلنسان (3)
 (.112 :) اجلواهر، قاد  (4)
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 ومنننننن بنننننه، ُيننننني  النننننذي الثقنننننايف الوسننننن  منننننن معلوماتنننننه اسنننننتق  وطبعنننننا ، شنننننعوره، ال يف املختزنننننن  وأمانينننننه املكاشننننن  معلومنننننا 
 املختزننن  املكاشنن  معلومننا  كاننن   ولننو والتصننوير، التنسننيق هو الاشعوري  الفكري  قواه دور أن نر  كما  الشيخ. توجيها 

 اختافها. حسب كشوفه  لتغ َّ  خمتلف  وأمانيه
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 الثاين الفصل
 اللدنية وعلومهم وكراماهتم ومكاشفاهتم الصوفية حكاايت من مناذج

 فرواج فـَْوَأَيسْ  اي تعليميا اي نقول ما اي   منعلهيْ  اي بّلمَعنْي  اي ُمّلْسَلنْي  اي
 الصوفي . حقيق  لكش  كا   واض  بيان هي ،اللدني  وعلومهم ومكاشفاهتم وكراماهتم الصوفي  حكاي 

 أمنناين بعثتهننا غرورينن  أوهننام ومننن حقيقنن ، يظنوهنننا النننا  كننان  الننيت اخلرافينن  املعلومننا  من خليطا   كوهنا  عن تزيد ال إهنا
 أذقننناهنم علننن  هبنننا يضنننه  ومسنننرحيا  رؤ  ومنننن والواقننن ، والفطنننر  والعقننن  الننندين فنننو  قفنننز  هذينيننن  وطموحنننا  خرقنننا ،

 اجلن. هي واليت نراها وال تراا اليت ،املخلوقا  تل  خبثا 

  كنن   مننن أبلننغ واقعهننا ألن هنني، كمننا  بواقعهننا تننتكلم لنرتكهننا اللدنينن ، وعلننومهم ومكاشننفاهتم وكراماهتم حكايهتم ولنرت 
  كام.

 -وصاد: وع  وكا  قا  جبال *

 املكي: طالب أبو يذكره مما
 عنن  وجبنن  كننا   جبنن  يف الشننأن قريننب، أمننره قننا  جبنن  فقننال: قننا ؟ جب  بلغ  :(البسطامي) يزيد أليب قي ...

 هبننذه احملنني  قننا  جبنن  ِبنزلنن  جبنن  أر  كنن   حننول السننفل ، ابألرض  حميط  جبال هذه قال: هذا؟ وما قي : صاد! وجب 
 نننننوح سننننفين  ورأ  قننننا  جبنننن  صننننعد أنننننه خيننننرب حممنننند أبننننو كننننان  وقنننند ،األرضنننن  أصننننغر وهننننذه أصننننغرها، وهننننو النننندنيا، األر 

  اهن. .(1)قا  جب  عل  فيضعها قاعد، وهو رجله يرف  ابلبصر  عبد هلل وقال: ويصفها؟ يصفه وكان فوقه، مطروح 

 :امللهون  *

 سنننط  عنننر  واآلن لنننألر ، صنننهيه  غننن  صنننور  يتومهنننون الننننا  كنننان  وقننند قنننا   جبننن  هنننو منننا وضنننوح يبننن  النننن 
 وجيولوجيننننا   طوبوغرافيننننا   در  ذلنننن  كنننن   البهننننر، قنننناع حننننىت جمهننننوال ، شنننني  أي منننننه يبننننق ومل بدقنننن ، مسنننناحته وعرفنننن  األر ،
 إن مث وصنناد، وعنن  كننا   إليهننا أضننافوا حننىت بقننا ، القننوم يكتنن  ومل قننا ؟ جبنن  يقنن  أيننن والسننؤال:...وكيمياليا   وفيزيليننا  

 القننرآن مننن أصنند  الكشنن  كننان  فهنن  قننا ، جبنن  علنن  ال اجلننودي، علنن   اسننتو  أهنننا نننوح سننفين  عن خيربا الكر  القرآن
 الكر ؟

 الننيت كشننوفاهتم  كنن   ويف) أكننرب. قطننب هننو واملكاشنن  (،القطننب) املكنني طالننب أبننو هننو فننالراوي حنن؟ شأننا ما لكن
 (.اجلاهل  اللدني  لعلومهم التافه  القيم  تظهر بعضها، سنر 

                            
 (.2/69) القلوب قو  (1)
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 -كامل :  سن  طيل  ينام وال يشرب ال *

 وغ مها: الغزايل اإلسام وحج  املكي طالب أبو يورده مما

 فجمهنننن  هللا، إىل نفسننني دعنننو  نعننننم، فقنننال: بننندايت ؟ يف نفسنننن  ريضننن  عنننن حنننندثنا البسنننطامي: يزيننند أليب قيننن 
 !(1)يل فوف  النوم! أذو  وال سن  املا  أشرب ال أن عليها فعزم  علي،

 تعليق. أو مناقش  بدون -

 -عنوان: بدون قص  *

 بننبعض معجبننا   كننان  النخشننيب تننراب أاب أن حكنني: ...وغ مهننا الغزايل حامد وأبو املكي طالب أبو احلجتان، يرويه مما
 فقننال: يزينند، أاب رأينن  لننو يومننا : تننراب أبننو لننه فقننال ومواجدتننه  بعبادتننه مشننغول واملريد ِبصاحله، ويقوم يدنيه فكان املريدين،

 يزينند؟ أبيب أصننن  مننا وُينن ، فقننال: املرينند وجد هاج يزيد. أاب رأي  لو قوله: من تراب أبو عليه أكثر فلما مشغول، عنه إين
 لننو وجنن ! عننز ابهلل تغننرت ويلنن ، فقلنن : نفسنني، أملنن  ومل طبعنني فهنناج تننراب: أبننو قننال يزينند! أيب عننن فأغننناين هللا رأينن  قنند

 وكيننن  فقنننال: وأنكننره، قولنننه منننن الفننىت  فبهننن قنننال  مننر !! سنننبع  هللا تننر  أن منننن لننن  أنفنن  كنننان  واحننند  مننر  يزيننند أاب رأينن 
 مقننداره، علنن  لننه نهننر قنند هللا عننند يزينند أاب وتننر  مقنندار ، علنن  ل  فيظهر عند  تعاىل هللا تر  أما ويل ، له: قال ذل ؟
 ...(2)قل  ما فعر 

 ،(القلنننننوب قنننننو ) :صننننناحبا أوردهنننننا النننننيت الضنننننالي  املكاشنننننفا  هنننننذه أمثنننننال أمنننننام احلنننننزين السنننننكو  إال يسنننننعنا ال -
  (.الدين علوم إحيا )و

 -قا : جب  أخر  ومر  *

 :(القوم عند حج  وهو) املكي طالب أبو يقول

 فعننرب اآلخننر، اجلبنن  جانننب علنن  واألخننر  قننا  جبنن  علنن  رجله ورف  عام، مخسمال  واحد  خطو  خطا هلل وليا   إن
 ...(3)كلها  األر 

 املناقش : *

 وعننندما عليننه، نقطتنن  بنن  مسنناف  أبعنند هنني (كننم  ألنن  عشرون) أي احملي  ونص  (،كم  أل  أربعون) األر  حمي 
 مننن أقنن ) أو الوسننط  سننرعتها وكاننن  الوقنن ، ذلنن  يف القوافنن  بسننرع  يعنوهنننا فنن هنم (عننام مخسننمال  مسنناف ) عننن يتهنندثون
 األر  حمننني  يكنننون وبنننذل  (،منننرت كيلنننو  ألننن ) حنننوايل الشنننهر يف تقطننن  كانننن   حيننن  يومينننا ، (كنننم  35) حنننوايل (الوسنننط 

 مننن أطننول (عننام اخلمسننمال ) مسنناف  وتكننون (،وثلنن  سنننوا  ثننا ) أي (،غنن  ال فقنن ) (شننهرا   أربعنن ) حساابهتم سبح
                            

 (.4/304) الدين: علوم وإحيا  (،2/70) القلوب قو  (1)
 (.4/305) واإلحيا : (،2/70) القو : (2)
 (.2/70) القلوب: قو  (3)
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 كشننفهم  ولكننن (،مننر  15) بننن والقمننر األر  بنن  املسنناف  مننن وأبعد ب  تقدير، أق  عل  (مر  300) بن األر  حمي  نص 
 حقيقي. وكأنه ابلكش  ذل  يرون أهنم عل  كيدالتو  م  اللبيب للقارئ ُيرت  والسؤال احلقالق، هذه جيه 

 -العماد: ذا  إرم *

 نفسه: املكي طالب أبو يورد

 مث العمنناد، ذا  أداهننا ملكننه، يف هلل (مديننن  ألنن ) دخلنن  قنند فقننال: العمنناد؟ ذا  إرم دخلنن  يزينند: أليب ...قينن 
 ملَْ  الَّنننيِت )) وصنننفها: يف هللا قنننال فقننند ول:يقننن قنننالا   ولعننن  ومسننن . وجنننابر ، وجنننابلق، واتريننن ، واتويننن ، البيننن ، كلهنننا:  عننندد
 عنناد مديننن  العمنناد فننذا ...بادهم يف خوطبننوا ألهنننم الننيمن، بنناد يف معننناه فنن ن قينن : .[8الفجننر:] ((الْننِبادِ  يف  ِمثْنُلَهننا خُيَْلقْ 

 والفضننن  النننذهب أعمننند  علننن  مركبننن  فرسنننخ، البننناب  بننن  منننا (،ابب ألننن ) لنننه سنننور لنننا يقنننال: والشنننهر، أبنننرت بننن  النننيمن يف
 ويف اجلمنننننن  لينننننايل األبننننندال مننننننن طالفننننن  املدينننننن  هنننننذه يف جتتم ...ذلنننننن  منننننن (عمنننننود ألننننن  مالنننننن ) فيهنننننا والزبرجننننند، واليننننناقو 

 ....(1)مجع  ك   يف يزورها هللا رمحه سه  كان  وقد...األعياد

 املناقش : *

 املسننافا !! حسنناب يف يكننون امنن أجهنن  كشننفهم  أن يظهننر لكننن عليننه، ينبننه مننن إىل ُيتنناج ال واض  اجلاه  الذين
 والعلننم الكشنن  ولكنننه بقينن ، منننه ويبقنن  والشننهر، أبننرت ذلنن  يف ِبننا كلهننا  الننيمن لتسننوير كننا   (فرسننخ أل ) طوله سورا   ألن

 تعرت . فا اللدين!

 بيدهم: الساع  أمر حىت *

 -والغزايل: املكي احلجتان  يقول

 تعننناىل هللا سنننأل  لنننو فقنننالوا: إخوانُنننه، سنننه  إىل اجتمننن  ألمنننوال،ا وهنبنننوا األنفننن ، فقتلنننوا البصنننر ، النننزن  دخننن  ...وملنننا
 يف مننا  إال نننامل األر  وجننه علنن  يصننب  مل الظننامل  علنن  دعننوا لننو البلنند  هننذه يف عبننادا   هلل إن قننال: مث فسننك . دفعهننم؟

 يسنننتطاع ال أشنننيا  لنننم هللا إجابننن  منننن ذكنننر مث ،ُينننب ال منننا ُيبنننون ال ألهننننم قنننال: ملَ؟ قيننن : يفعلنننون. ال ولكنننن واحننند ! ليلننن 
 ...(2)يقمها مل الساع  يقيم ال أن سألوه ولو قال: حىت ذكرها،

 بقوله: الضايل الذين هذا عل  (اإلسام حج ) الغزايل يعلق

 فننن ن إبمكاهننننا، واإلمنننان التصنننديق عنننن خيلنننو أن ينبغننني فنننا منهنننا بشننني  ُيننن  مل فمنننن أنفسنننها، يف ممكنننن  أمنننور وهنننذه
 عبنننناده علنننن  وفضننننله لننننا، هناينننن  ال تعنننناىل هللا ومقنننندورا  كثنننن  ،  وامللكننننو  امللنننن  وعجالننننب عمننننيم، ضنننن والف واسننننع ، القنننندر 
 ...(3)له غاي  ال اصطف  الذين

                            
 (.2/70) لقلوب:ا قو  (1)
 (.4/305) واإلحيا : (،2/71) القلوب قو  (2)
 (.4/305) اإلحيا : (3)
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 :امللحوظات *

 والتعليننننق التصننننو ، عمالقنننن  مننننن عماقننننان يرويهننننا فالقصنننن  التعليننننق؟ علنننن  وال القصنننن  هننننذه علنننن  التعليننننق نسننننتطي  ال
 (يقمهنننا مل السننناع  يقنننيم أال سنننألوه لنننو) قولنننه: كنننان  إذا لكنننن !!دار إىل هبنننا يتوصننن  النننيت نالننندي وحمجننن  اإلسنننام حجننن  يقدمنننه

 وأضنن  بكثنن  أكننرب شنن  وال هنني !ذكرهننا؟ يسننتطاع ال الننيت األشننيا  هنني فما ذكره، ُيستطاع وضال تطاول من فيه ما بك 
 تعرت . وال والوالي ، اللدين والعلم الكش  لكنه العظيم. العلي ابهلل إال قو  وال حول وال بكث 

 واملهان : الذل إىل دعو  *

 نفسامها: احلجتان يقول

  شننيتا   ليعلمنن  إيه يننري  أن مننر  تعنناىل هللا فسننأل  السننام، عليننه اخلضننر إىل الشننو  أقلقنن  قننال: أنننه بعضهم وعن...
 قلتنننه إذا شنننيتا   علمننن  العبنننا ! أاب ي لنننه: قلننن  أن إال مهنننيت وال مهننني علننن  غلنننب فمنننا فرأيتنننه، قنننال: علننني، األشنننيا  أهنننم كنننان

 كثينن   علنني أسننب  اللهننم قنن : فقننال: ديننن ؟ وال بصاح أحد يعرف  وال قدر، فيها يل يكن فلم اخلليق ، قلوب عن حجب 
 ومل أره، فلننم غنناب مث قننال: خلقنن . قلننوب عننن واحجب  غيب ، مكنون يف واجعل  حجب ، سرادقا  علي وح  سرت ،
 أهنن  كننان  حننىت ومننتهن، يسننتذل حبينن  صننار أنننه فهكنن  يننوم. كنن   يف الكلمننا  هننذه أقننول زلنن  فمننا ذلنن ؟ بعنند إليننه أشننتق
 راحتنننه فكانننن  بنننه، يلعبنننون الصنننبيان وكنننان عنننندهم، لسنننقوطه لنننم األشنننيا  ُيمننن  الطنننر  يف ويستسنننخرونه بنننه يسنننخرون الذمننن 
 ...(1)ومخوله ذل  يف حاله واستقام  قلبه ركود

 أن ينبغنني هننؤال  أمثننال ففنني تعنناىل، هللا أوليننا  حننال وهكننذا فيقننول: هذا عل  (ماإلسا حج  اإلمام) الغزايل يعلق -
 ...(2)يطلبوا

 ((َولِْلُمننننْؤِمِن َ  َوِلَرُسننننولِهِ  اْلعِننننزَّ ُ  َوّللَِّ )) تعنننناىل: قولننننه معننننىن مننننا قبلننننه: املكنننني معننننه ونسننننأل الغننننزايل، نسننننأل بنننندورا وحنننننن -
 .[8املنافقون:] ((يَنْعَلُمونَ  ال اْلُمَناِفِق َ  َوَلِكنَّ )) فقال : ب،اجلوا قدم  نفسها اآلي  أن عل  ؟[8املنافقون:]

  أمرهم. إليه آل وما املسلم  احنطا  سبب لنا تفسر الدعو  هذه وأمثال
 -اآلخر : يف والصيام للصا  قيم  ال *

 املقامنننننا  علننننن  لمينننننتك أن بعننننند) الغنننننزايل احملامننننند، أبنننننو بننننن  حامننننند، أبنننننو التمنننننام، بننننندر المنننننام، اإلسنننننام حجننننن  يقنننننول
 :(الصوفي 

 فنناملعر  (،الصننوفي )أي:  اآلخننر  علمننا  فتننو  يف عنن  فننر  وهننو اآلخننر ، علننم هننو...األمور هننذه حبدود ...فالعلم
 حبكنننم الننندنيا، سننناط  بسننني  هالننن  الظننناهر  األعمنننال عنننن املعنننر  أن كمنننا  اآلخنننر ، يف امللنننو  ملننن  بسنننطو  هالننن  عنهنننا

                            
 (.4/306) واإلحيا : (،2/73) القو : (1)
 (.4/306) اإلحيا : (2)
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 ...(1)الدنيا فقها  فتو 

 :لحوظاتامل *

  يلي: ِبا الن  هذا يف املاح  السافر الضال عل  جنيب

 منننن ابلننندلي  فنطالبنننه تشنننري ، هنننو اآلخنننر ، علمنننا  فتنننو  يف عننن  فنننر  هنننو الصنننوفي : ابملقامنننا  العلنننم عنننن قولنننه -1
 ،[21الشنننور :] ((اّللَُّ  بِنننهِ  أَيَْذنْ  ملَْ  َمنننا الننندِّينِ  ِمننننَ  َلُنننمْ  َشنننَرُعوا ُشنننرََكا ُ  َلُنننمْ  أَمْ )) سنننبهانه: هللا بقنننول علينننه وننننرد والسنننن ، القنننرآن
 عظيم. شر  وهو هللا، به أيذن مل جدا ، جري  تشري  هذا له: ونقول

 مننن نهننر مننا وكنن ...واجلهاد واحلنن  والصننيام الصننا  هبننا: يعنن  (الظنناهر  األعمننال) عبننار  أن الوضننوح كنن   واض  -2
 وهننذا هللا! عننند مؤاخننذ غنن  إنننه أي النندنيا! سنناط  بسنني  هالنن  نهاع املعر  أن (احلج  هذا) ويقرر التكليفي ، األعمال
 وهننذا شننيتا ! فيهننا يننرون ال (الصننوفي ) اآلخر  علما  إن أي الدنيا، فقها  بفتو  هال  أنه يقرر كما  والسن ، للقرآن تكذيب
 والسن . القرآن أبوامر يدينون ال الصوفي  أبن اعرتا 

 منننن سنننبق فيمنننا بعضنننها منننر وقننند منهنننا، واحننند هنننذا (،إحيالنننه) يف مواضننن  عننند  يف املعنننىن هنننذا (اإلسنننام حجننن ) يكنننرر
  اللبيب. للقارئ احلكم وُيرت  نصو ،
 -:(املناسب املقام يف ضعها) الكلب من أذل *

 :(إيمها) احلجتان يورد

 ف جننن  عيه،يسنننتد مث ينننرده كنننان  مث منننرا ، ثنننا  طعنننام إىل رجننن  دعننناه اجلنيننند، أسنننتاذ وهنننو الُكنننرَي ، ابنننن أن روي...
 صننار  حننىت سننن  عشننرين الننذل علنن  نفسنني ُرْضنن ُ  قنند فقننال: ذل ؟ عن فسأله الرابع ، املر  يف أدخله حىت ذل ، بعد إليه

 ألجب ! ذل  بعد دعوت  مث مر  مخس  رددت  ولو فيعود، عظم له فُ م  يُدع  مث فينطرد، يُطرد الكلب ِبنزل 

 ثينناب إىل وعنندل  احلمننام، فنندخل  قلننيب، علنني فُشننتِّ َ  ابلصنناح، فيهننا رفنن فعُ  حملنن ، يف نزلنن  قننال: أنه أيضا   وعنه
 الثينناب، وأخننذوا مننرقعيت فنزعننوا فلهقننوين، قلننيا ، قلننيا   أمشنني وخرجنن  فوقهننا، مننرقعيت لبسنن  مث ولبسننتها، فسننرقتها فنناخر ،

 ...(2)نفسي فسكن  احلمام، بل  أعر  ذل  بعد فصر  ضراب ، وأوجعوين وصفعوين،

 حنننىت أنفسنننهم يروضنننون كنننانوا  فهكنننذا فيقنننول: صنننل ، أبي اإلسنننام إىل مننن  ال النننذي العمننن  هنننذا علننن  زايلالغننن يعلنننق
 يستشننعر ال :أي) تعنناىل هللا عننن حمجننوب نفسننه إىل امللتفنن  فنن ن النننف ، إىل النظر من مث اخللق، إىل النظر من هللا خيلصهم
 ...(3)له حجاب بنفسه وشغله (األلوهي 

                            
 (.184، 4/183) انظر: اإلحيا ، يف يتكرر املعىن وهذا (.1/19) اإلحيا : (1)
 إبننننراهيم إىل للينننافعي الغاليننن ( احملاسنننن )نشنننر كتنننناب  يف تعنننز  بينمنننا جمهنننول، إىل القنننو  يف احلمننننام لننن   قصننن وتعنننز  (.4/306) واإلحينننا : (،2/74) القنننو : (2)

 (.هن291 سن  الري يف )ما  اخلوا 
 (.306/ 4) اإلحيا : (3)
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 واإلسننام السننهر، ويف الكهاننن  ويف ،البوذينن  ويف الندوسنني  يف متبنن  النننف  تننرويض يف سننلوباأل هننذا إن وجنيبننه: -
 منه. بري 

 احنننرا  وسننبب فيننه، تتخننب  الننذي النندر  يف اإلسننامي  األمنن  ارتكننا  سننبب لنننا يفسننر املنهننر  التوجيننه هننذا ومثنن 
 البيضا . احملج  عن أبنالها

 العجيب : الوالي  إىل العجيب الطريق *

 أيضا : نفسامها احلجتان وردي

 مننننذ أا يومنننا : لنننه فقنننال يزيننند، أيب جملننن  يفنننار  ال كنننان  بسنننطام أهننن  أعينننان منننن القننندر عظنننيم شننناهدا   أن ...وحكننني
 بننه أصنند  وأا شننيتا ! تننذكر الننذي العلننم هننذا مننن قلننيب يف أجنند وال أام، ال اللينن  وأقننوم أفطننر، وال النندهر أصننوم سننن  ثاثنن 
 حمجننوب ألننن  قننال: ومل؟ قننال: ذر ! هننذا مننن وجنند  مننا ليلهننا، وقمنن  سننن ، ثامثالنن  صننم  ولننو ينند:يز  أبننو فقننال وأحبننه،

 اذهننب قننال: أعمنن . حننىت يل فنناذكره قننال: تقبلننه. ال قننال: أعملننه. حننىت يل قنن  قننال: نعم. قال: دوا ؟ فلهذا قال: بنفس ،
 وامجننن  جنننوزا ، مملنننو   خمنننا  عنقننن  يف وعلنننق   ،بعبنننا واتنننزر اللبنننا ، هنننذا واننننزع وحليتننن ، رأسننن  فننناحلق املنننزين، إىل السننناع 
 مننن وعننند الشننهود عننند كلهننا  األسننوا  وطنن  السننو ، وادخنن  جننوز   أعطيتننه صننفع  صفع  من ك   وق : حول ، الصبيان
 قننال: شننر ! هللا سننبهان قولنن : يزينند: أبننو فقننال: هننذا! مثنن  يل تقننول هللا، سننبهان الرجنن : فقننال ذلنن ! علنن  وأننن  يعرف 

 فقنننال: غننن ه؟ علننن  دلننن  ولكنننن أفعلنننه، ال هنننذا فقنننال: ربننن . سنننبه  ومنننا فسنننبهتها نفسننن  عظمننن  ألنننن  قنننال: وكيننن ؟
 ...(1)تقب  ال إن  ل  قل  قد قال: أطيقه. ال فقال: شي . ك   قب  هبذا ابتدئ

 فيقول: الساق  التوجيه هذا عل  الغزايل يعلق -

 املننر  هننذا مننن يُنجنني وال إليننه، النننا  بنظننر ومننر  نفسننه، إىل بنظننره اعتنن  مننن دوا  هننو يزينند أبننو ذكننره الننذي فهننذا
 .(2)نفسه... داو  من حق يف الشفا  إمكان ينكر أن ينبغي فا الدوا  يطيق ال فمن وأمثاله، هذا سو  دوا 

 بتصر . املكي عن الغزايل ينقله التعليق وهذا -

 :امللحوظات *

 طريقنننه فل سنننام ،اإلسنننام بطرينننق لنننه صنننل  ال ي الصنننوف طرينننق أن أقطننناب، ثاثننن  منننن اعنننرتا    النننن  هنننذا يف ياحننن 
 القصنن  وهننذه سننلطان. مننن هبننا هللا أنننزل مننا الننيت طريقهننا وللصننوفي  األحكننام، وبقي ...وصننيام، صننا ، مننن هبننا، هللا أمننر الننيت

 األخر . القص  ك   شأن كتبهم  يف آخرون أقطاب يوردها

  اللبيب. للقارئ فنرتكها األخر  امللهونا  أما

                            
 (.4/306) واإلحيا : (،75، 2/74) القو : (1)
 (.4/307) اإلحيا : (2)
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 -:(والرضا التسليم مقام من) منسوخا   الدعا  جعلوا *

 قبله: واملكي الغزايل يورد

 عليننن ؟ ينننرده أن تعننناىل هللا سنننأل  لنننو لنننه: فقيننن  خنننرب، لنننه يُعنننر  مل أيم ثاثننن  صنننغ  ولننند الصنننوفي  لنننبعض وضننناع...
 .(1)ولدي ذهاب من عليّ  أشد قض  فيما اعرتاضي فقال:

 الَّنننننِذينَ  ِإنَّ  َلُكنننننمْ  َأْسنننننَتِجبْ  اْدعُنننننوين )) سنننننبهانه: قولنننننه معنننننىن منننننا :( اإلحينننننا)و (القنننننو ) :صننننناحيب إىل موجنننننه سنننننؤال -
 !!نسخهاكشفهم؟ وه  ؟[60غافر:] ((َداِخرِينَ  َجَهنَّمَ  َسَيْدُخُلونَ  ِعَباَديت  َعنْ  َيْسَتْكربُونَ 

 الفقر: مقام من *

 البغدادي: السهروردي الدين شهاب يورد

 إين لننننه: قلنننن  جننننا  فلمننننا فتهنننن  ، قطعنننن ، فيهننننا فوجنننند  مكهلنننن ، ينننندأر  أسننننتاذي كننننن   فتشنننن  النننندراج: وقننننال...
 القطعنن  هننذه أمننر كننان  مننا فقلنن : شننيتا . هبننا واشننرت خننذها قننال: مث ردهننا، رأيتهننا؟ قنند قننال: القطعنن ! هننذه كنفنن   يف وجنند 

 إىل فأردهننا كفنن   يف تشنند أن أوصنني أن فننأرد  غ هننا، بيضننا  وال صننفرا  النندنيا مننن تعاىل هللا رزق  ما فقال: معبود ؟ حبق
 ...(2)هللا

 :امللحوظة *

 منن  ال وثنن  وتفكنن  وضننال غبننا  مننن القننول هننذا يف مننا جيهنن  ،اإلسامي الفهم من شي  عنده مسلما   أن أنن ال
 هللا!! إىل ل دها كفنه  يف القطع  جيع  !بصل ؟ اإلسام إىل

 -تصد : ال أو صد  *

 امللقن: وابن الطوسي نصر أبو يورده مما

 !(4)(ختم  أل  عشر اثنيت) الطوا  يف ختم (3)الكتاين علي بن مدحم نأ

 ندري. ال هذا؟ مت كي   -

 -كراماهتم:  ومن *

 الشعراين: الوهاب عبد يورده مما

 .(1)ق  محاما   دخ  وما متفكرا ، صامتا   بيته يف خيلو كان...عنه تعاىل هللا رضي عون بن هللا عبد ومنهم...

                            
 (.4/299) واالحيا : (،2/43) القو : (1)
 (.4/310) اإلحيا : هام  يف املعار  ار عو  (2)
 .(هن322) سن  مك  يف ما  بغدادي الكتاين (3)
 (.148 :) امللقن، ابن وطبقا  (،225 :) اللم ، (4)
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  تعليق. وال -

  اإلسام: يعرفه ال الذي املهدي *
 نفسه: الشعراين ويورد

 أننننه عننننه تعننناىل هللا رضننني يل ذكنننر ِبصنننر، الرطلننني بركننن  بقنننرب الكنننوم فنننو  الضنننري  صننناحب العراقننني حسنننن الشنننيخ...
 (ركعنننن  مخسننننمال ) ليلنننن  كنننن   ورده وعلمننننه أيم، سننننبع  عنننننده وأقننننام بدمشننننق، السننننام عليننننه الزمننننان آخننننر إمننننام ابملهنننندي اجتمنننن 
 ...(2)رالده وصيام

 وهنن  اآلن؟ عمننره وكننم ولنند؟ ومننىت الزمننان؟ آخننر سننيظهر والننذي دمشننق، يف السنناكن املهنندي هننذا هننو مننن سننؤال: -
 األستل . آخر إىل...مو ؟ ال حي هو

 وكننن  اجلزالنننر، يف وقطنننب الشنننام، بننناد يف قطبنننان املهدويننن ، عونيننندّ  أقطننناب ثاثننن  اآلن يوجننند مسعننن ، منننا حننندود ويف
 مثله. كاذاب    كشفه  فكان املهدي أنه كشفه  أخربه قطب من وكم ابلتهر ! اإلذن ينتظر منهم واحد

 واملشاهدا . الكشو  هذه عل  وابلتعليق هبا ليتسل  للقارئ أتركها كث  ،  أستل  تتوارد وهنا

 ،وَتزقهننا اإلسننامي  األمنن  لتشننت  الرليسنني  األسننباب مننن كاننن   ،الكشنن  طريننق عن املهدي  إن قوله: جيب ما ولكن
 األليم . احلقيق  هذه عر  التاريخ قرأ ومن املستقيم، الطريق عن رافهاواحن

 ابهلل. إال قو  وال حول وال كراما ؟  كراما ؟  كراما ؟  كراما ؟  -

 :(الصمداين والغو  الرابين القطب) الشعراين يقول

 الشنننناوي حممننند تعننناىل ابهلل العنننار  شنننيخي أن سنننن ، كننن   (البننندوي أمحننند مولننند)أي:  مولنننده يف حضنننوري وسنننبب...
 م وسننلَّ  عنننه، هللا رضنني أمحنند سننيدي وجننه جتنناه القبنن  يف العهنند علنني أخننذ كان  قد هللا، رمحه بيته أعيان أحد عنه، هللا رضي

 نظننر ، ُتنن  واجعلننه عليننه خنناطر  يكننون سننيدي: وقال يدي. عل  وقبض  الضري ، من الشريف  اليد فخرج  بيده، إليه
 وهننو العننال، عبنند وسننيدي هننو أخننر  مننر  ِبصننر رأيتننه إين مث نعننم. نعننم يقننول: القننرب نمنن عنننه هللا رضنني أمحد سيدي فسمع 

 أمحننند هنننو العنننال عبننند سنننيدي مننن  مصنننر يف املرلننني وطبعنننا  ) ضنننيافت ، ملوخيننن  لننن  نطنننبخ وحننننن (،طنطنننا) بطنننندات زرا يقنننول:
 امللوخي . بطبيخ كلهم  اليوم، ذل  املقام ومجاع  أهلها غالب فأضاف  فسافر ، (،قرون من املي  البدوي

 حميطننا ، سننورا   فوجدتننه طننندات، جتنناه قهاف ، جسر عل  أوقف  وقد (قرون منذ ما  الذي البدوي أمحد)أي:  رأيته مث
 مكثننن  بكنننر، وهننني النننرمحن عبننند أم فاطمننن  بنننزوجيت دخلننن  وملنننا شنننت . منننن وامنننن  شنننت  منننن علننني أدخننن  هننننا، قننن  وقنننال:
 علننن  النننيت القبننن  ركنننن فنننو  فرشنننا   يل وفنننرش معننني، وهننني وأخنننذين (البننندوي أمحننند)أي:  فجنننا ين منهنننا، أقنننرب مل شنننهور مخسننن 

                                                                                                                           
 (.1/64) الشعراين طبقا  (1)
 (.1/5) الطبقا : هام  اآلداب، يف القدسي  األنوار (2)
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 الليل . تل  األمر فكان هنا، بكارهتا أزل وقال: إليه، واألموا  األحيا  ودعا حلو ، يل وطبخ الداخ ، يسار

 هللا رضنني أمحنند سننيدي أن فننأخربين األوليننا ، بعننض هنننا  وكننان ،هننن(948) سن  للمولد حضوري ميعاد عن وختلف 
 جا . ما الوهاب عبد أبطأ ويقول: الضري ، عن السرت يكش  اليوم ذل  كان  عنه،

 منننن الننننا  يننندعو وهنننو خضنننرا ، جريننند  ومعنننه عننننه هللا رضننني أمحننند سنننيدي فرأيننن  السنننن ، منننن سنننن  التخلننن  وأرد 
 يب فقلنن : تننذهب؟ اأمنن فقننال: ِبصننر، وأا علنني فمننر ُيصننون، ال وخالننق أمننم ،ومشالننه ومينننه خلفننه والنننا  األقطننار، سننالر
 أبكفنناهنم والننزمىن الشننيوخ مننن واألمننوا  األحيننا  وغنن هم، األوليا  من كث ا    خلقا   أراين مث احملب  من  ال الوج  فقال: وج .

 علننن  يزحفنننون مغلنننول  مقيننندين اإلفنننرن  بننناد منننن جنننا وا األسنننر  منننن مجاعننن  أراين مث املولننند، ُيضنننرون معنننه ويزحفنننون مشنننون
 ...(1)مقاعدهم

 منن  العننار  عننند ختننتل  كشننفي ،  هلوسننا  كلهننا  هننذه أن عارفننا   يكننون أن الكننر  القارئ من اآلن، املأمول، أقول: -
 وكنننذل  وأكثنننر، مثلهنننا ينننرون واجلبنيننن  والطننناوي  النننندو  وأن شننني ، يف اإلسنننام منننن ليسننن  وأهننننا بينهمنننا، مينننز فنننا الواقننن 
 فيهننا ملننا عارفننا   يكننون أن أيضننا   املننأمول أن كمننا  ، واحلشاشنن لينن ،العق األمننرا  مستشننفيا  ونننزال  األعصنناب، مرضنن  بعننض

 ولكنننه) اإلسننام. بننه جننا  مننا ولكنن  ،اإلسننام ولرسننول ،اإلسننام ولنندين ل سننام جريتنن  صننرُي  وخمالفننا  ووثنينن ، شننر  مننن
 (.حال ك   عل  الكش 

 -كش :  *

 اآليننن ، [96عمنننران: آل] ((...بَِبكَّننن َ  لَلَّنننِذي لِلنَّنننا ِ  ِضننن َ وُ  بَنيْننن    َأوَّلَ  ِإنَّ )) تعننناىل: قولنننه يف يقنننول (وفنننا علننني) ...وكنننان
 كمننا  البينن ، هننذا عتبنن  ُتنن  مدفون جبسده أيضا   وهو البشر، يف للرب وض  بي  أول ألنه السام، عليه آدم قلب به املراد

 .(2)فافهم ه،مثال رؤي  عند املعىن به ليتذكروا للقاصرين مضروب مثال فهو البي   بنيّ  وأما الكش ، أعطاه

 للقارئ. األستل  وترت  لا، ينتبه أن القارئ من أرجو اإلشاري التفس  من صور  هذه التعليق: -

 عور : وكش  كرام ..  *

 ُكشنن   أنننه املديننن ، سنننهور بلننده خننراب سننبب وكان...ورمحننه عنننه تعنناىل هللا رضنني هننارون بننن حممنند الشننيخ ومنهم...
 ال للنقبننا : وقننال زاويتننه، يف ومنندها وطبخهننا، بقننر  ثاثنن  بننذب  فننأمر أبهلهننا، ُترقهننا السننما  مننن عليهننا تنزل صاعق  عن له

 أطعمنننوين، فقنننال: أغنننرب، أشنننع  العنننور ، مكشنننو  فقننن  فجنننا  جهننندهم، ومحلنننوا الننننا  فأكننن  ُيمننن ، أو أيكننن  أحننندا   َتنعنننوا
 ومننن أبهلننه الشننيخ فخننرج البلنند،  علنن الصنناعق  فنزلنن  وأخرجننوه، فنندفعوه ،يسننتطيعوا أن يشننبعوه فلننم عجننزوا، حننىت فننأطعموه

 أن يريننند شنننخ  فعلتنننه؟ النننذي هنننذا منننا ولننندي: ي للنقينننب: الشنننيخ فقنننال أمجعننن ، وبينننوهتم أسنننواقهم يف الننننا  وهلننن  تبعنننه،

                            
 (.1/186) الشعراين: طبقا  (1)
 (.2/31) الشعراين: طبقا  (2)
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 ...(1)خافها وعمروا خراب، اآلن إىل فهي َتنعه! أبكل  بلدا عن البا  يتهم 

  عنننن ومننناذا بعننندها؟ أم الصننناعق  قبننن  ذلننن  كنننان  هننن  نننن ؟املدي منننن وأتباعنننه أهلنننه مننن  الشنننيخ خنننرج منننىت واحننند: سنننؤال
 ل سام. الفاهم اللبيب للقارئ رت تُ  كث    والتعليقا  واألستل  العور ؟ كش 

 :(صغ  زاح  حيوان) السهلي  دور جا  واآلن *

 صننيب مننر  حالننه سننلبه هننارون، بننن حممنند سننيدي أن عنننه، تعنناىل هللا رضنني اخلننوا  علنني سننيدي شيخنا يل وحك ...
 ُتنن  جننال  وهننو القننراد بصننيب فمننر داره، إىل يشننيعونه املديننن  أهنن  تبعننه اجلمعنن ، صننا  مننن خننرج إذا كننان  أنه وذل  القرَّاد،
 علينننه، منننار ومثلننني رجلينننه مننند األدب، قليننن  هنننذا أن الشنننيخ سننر يف فخطنننر رجلينننه  مننناد وهنننو القمننن  منننن خلقتنننه يفلِّننني حننال 
 القننراد نظننر فلمننا مصننر  رميلنن  يف وجننده أن إىل الننباد يف عليننه فنندار الصننيب، دجينن فلننم فرجنن  عنه، النا  وفر  لوقته! فُسلب
 هنننذا قننندرا ؟ أو مقامنننا   لنننه أن خننناطره يف خيطنننر مثلننن  الشنننيخ، سنننيدي ي تعنننال لنننه: قنننال فرغنننوا، وقننند واقننن ، وهنننو إلينننه الكبننن 
 إىل املديننن ، سنننهور إىل فأرسننله التوبنن ، فقننال: مننن ! هللا إىل أقننرب لكونننه حبضننرت  رجلننه منند أن فلننه حالنن ، سننلب  الصننيب
 علننني خننناطره طننناب قزمنننان إن لنننا: وقننن  الشنننق، يف هننننا  النننيت السنننهلي  اد لنننه: وقنننال عنننندها، ثوبنننه يفلننني كنننان  النننيت احلنننال 

 .(2)عنه هللا رضي حاله عليه هللا فرد وجهه، يف ونفخ  فخرج  حايل، علي فردي

 قولنننننه معنننننىن فمنننننا سنننننهلي ، بنفخننننن  الواليننننن  دامننننن  ومنننننا !!سنننننهلي  وتعيننننندها القنننننراد صنننننيب يسنننننلبها الواليننننن ، عجينننننب! -
 إخل....و [70اإلسرا :] ((آَدمَ  َبِ   َكرَّْمَنا  َوَلَقدْ )) سبهانه:

 أنواعننه جبمينن  اجلهنن  بسننببها وسننيطر طويلنن ، قرون طيل  اإلسامي  األم  عل  سيطر  وأمثالا اخلرافي  العلوم هذه إن
 هبننا تضننه  الننيت ،الشننيطاني  الننرؤ  مننن املنبعثنن  الغنوصنني  العقلينن  هننذه تننزل ومل اآلن، فيننه هنني مننا إىل وصننل  حننىت وأشننكاله

 املسنننلم ، مجننناه  أفكنننار علننن  مسنننيطر  تنننزل مل الننننا ، بننن  يبثوهننننا وهنننم أذقننناهنم، وعلننن  القنننوم هنننؤال  عقنننول علننن  الشنننياط 
  (.حالم للقوم مفسلِّ  اللدني  العلوم هي حال ك   وعل ) شىت. بصور تظهر ولكنها منهم، املثقف  حىت

 -املالك : لم تسجد *

 :(واإلسام املسلم  شيخ الكرام، األوليا  قطب) اجلياين القادر عبد يقول

 اهن....(3)املالك  تر  األوليا  من أفراد آحاد ورالها. إىل أيديها وتكت  له، املالك  تسجد من األوليا  من...

 وال حننول وال الضننال؟ مننن املسننتو  هننذا عل  أعلق ماذا أعر  ال ورا ، إىل األيدي مكتو  هنا أق  أيضا   وأا -
 اللدين. العلم من طبعا   وهذا العظيم، العلي ابهلل إال قو 

                            
 وتنننويف القضنننا  يف وعمننن  األزهنننر يف در  فلسنننط ، مشنننايل إجنننزمْ  منننن إمساعيننن ( بنننن )يوسننن  والنبهننناين (،1/210) النبهننناين: وجنننام  (،2/3) الشنننعراين: طبقنننا  (1)

 .(هن1350) سن  ب و  يف
 (.1/211) النبهاين: وجام  (،2/3) الشعراين: طبقا  (2)
 (.370 :) الرابين: الفت  (3)
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 نفسه: اجلياين ويقول

 بننا قلبنن ، حينن  مننن عننريا   وجنن  عننز ِبننوال  وانفننرد واحنند، موضنن  يف واجعلهمننا واآلخننر ، النندنيا ب  اقرن غام، ي
 عننننز احلننننق سننننو  تتنننناب  وال  ،ر اآلخنننن منننن  وال النننندنيا، منننن  وال الننننو ،منننن   وال النننننف  منننن  تكننننن ال غننننام، ي... آخننننر  وال دنيننننا
 ...(1)وج 

 التعليق: *

 كنبننذا  اآلخننر  ننبننذ أن ِبعننىن ابلنندنيا، اآلخننر  نقننرن أن وأيمننرا واآلخننر ، النندنيا عننن نتعر  أن (األوليا  سلطان) أيمرا
 اآلخنننر  عنننن تعريننننا إن لننننا بقننني مننناذا بنننه: خننندعوا النننذي ونسنننأل فنسنننأله، والننندنيا، والنننو   الننننف مننن  اآلخنننر  ويقنننرن للننندنيا؟

 اآلخر ؟ أج  من هو املؤمن عم  ك   ألي  املؤمنون؟ العاملون يعم  ومل وتركناها؟

نْنَيا يف  آتِنَنننا رَبنَّنَنننا)) نننندعوه: أن يعلمننننا سنننبهانه هللا  ،[201البقنننر :] ((النَّنننارِ  َعنننَذابَ  اَوِقنَننن َحَسنننَن    اآلِخنننَر ِ  َويف  َحَسنننَن    الننندُّ
 اجلياين؟ نطي  أم هللا نطي  فه 

 منهننا سننبهانه، هللا مننن رجننا ا هنني تكننون وأن اآلخننر ، هنني غايتنننا تكننون أن َتمننرا الكننر  القننرآن يف اآلي  عشرا 
 مسننتو  إىل ابجلننياين (املقننام) وصنن  فهنن  ،[36العنكبننو :] ((اأَلْر ِ  يف  تَنْعثَنننْوا َوال اآلِخننرَ  اْليَنننْومَ  َواْرُجننوا اّللََّ  اْعبُننُدوا)) مثا :
 ؟!القرآن نسخ

 وأخاقهننننم بسننننلوكهم منننننه وابتعنننندوا املسننننلمون عنننننه احنننننر  فلِننننمَ  الفطننننر ، ديننننن اإلسننننام دام مننننا املتسنننناللون: يتسننننا ل مث
 ...األبصار تعم  ال لكنها األع ، أمام ماث  واجلواب وعقالدهم؟

 ال الرجننال أفننواه مننن يؤخننذ العلننم رأسنن ، علنن  ينندي بنن  ههنننا اقعد وتعال يد ، من رتالدف اتر  جاه ، .ي.ويقول:
 عنننز ابحلنننق البننناق  اخللنننق، وعنننن (أنفسنننهم عنننن)أي:  عننننهم الفنننان  منننن يؤخنننذ املقنننال، منننن ال احلنننال منننن يؤخنننذ الننندفاتر، منننن

 الننذي) املقننال، علننم نفسننه هننو النندفاتر، لننمع وطبعا   املقال: بعلم ال احلال بعلم وأيمر الدفاتر علم عن ينه  إنه -...(2)وج 
 وشننننننروحهما وحنننننندي  قننننننرآن مننننننن اإلسننننننامي  الشننننننريع  علننننننم فيهننننننا ِبننننننا اإلنسنننننناني  العلننننننوم كنننننن   وهننننننو (،واللسننننننان ابلقننننننول يننننننتعلم

 املسلم ؟ يف املتفشي اجله  سبب عن يتسا لون مث إخل،...وفقههما

 -واملعجزا : اإلعجاز فو  كرام   *

 ولننه العلننم، يف الراسننخ  األلمنن  مننن كننان  آمنن : عنننه ورضنني تعاىل هللا رمحه املرصفي لدينا نور علي الشيخ ومنهم...
 فقننننال ؟!ختمننننا  مخنننن  والعشننننا  املغننننرب بنننن  قننننرأ أنننننه هللا رمحننننه العبننننا  أبننننو سننننيدي يل وذكر...الطريننننق يف النافعنننن  املؤلفننننا 
 اهن....(3)ختم  أل  درج  ك   !؟؟!ختم  أل  وست  ثامثال  وليل  يوم يف قرأ أنه له وق  الفق  الشيخ:

                            
 (.15، 14 :) الرابين، فت ال (1)
 (.214 :) الرابين، الفت  (2)
 احملمدي (. الطريق  )شرح يف النابلسي الغ  عبد الشيخ وذكرها (،2/367) النبهاين: وجام  (،2/128) الشعراين: طبقا  (3)
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 الوالي ؟ ولكنها ؟!واحيا اه واإنسانيتاه! واعقاه! واإساماه! -

 مننننن أفسننند  منننا فنننيهم أفسننند  النننيت هننني ،املسنننلم  عقننننول علننن  سنننيطر  النننيت ،وأمثالنننا الشنننيطاني  النننرؤ  هنننذه إن
 عقينند  عننن احنرفنن  عقينند  ومننن  ،الصننهي الواقنن  عننن بعينند سننهري خننرايف أبسننلوب إال يفكننر ال سننليم، غنن  أصننب  تفكنن 

 الكشننفي  والننرؤ  الضننبابي ، الصننوفي  ابخلينناال  موجهننا   أصننب  سننلو  ومن وسلم، عليه هللا صل  حممد هبا جا  اليت اإلسام
 غالبا . بينهما ميزون فا الواق  م   الكمَّ  عند ختتل  اليت

 -الصيام: وُتارب األذان َتق  ووالي  كراما   *

 وكان...مشننهور  وقننال  ولننه الكشنن ، كثنن   وكننان...آم  عنننه تعنناىل هللا رضنني عصننيف  بننن إبننراهيم سننيدي ومنننهم...
 ف مجنننه (أكنننرب هللا) املنننؤذن قنننول منننن يتشنننوش وكنننان وجهنننه، ذابب فيخاصنننم احلنننال علينننه يغلنننب وكنننان أبنننيض، كاحللينننب  بولنننه

 هللا رضنني وكان...فيننه أخننرم كشننفا    قنن  هعلينن ضننبط  ومننا علينننا! تكننربوا حننىت مسننلم  ي كفننرا  حنننن كلننب  ي علينن  ويقول:
 النننذين املسنننلمون وأمنننا كالنصنننار ،  الصنننوم أيم الضننناين اللهنننم أيكننن  ال منننن إال حقيقننن  يصنننوم منننن عنننندي منننا أا يقنننول: عننننه

  ذلنن  وقبنن  وهنننارا ، لننيا   التنننب خمزنننه يف ُتتننه يفرش وكان...ابط  عندي فصومهم الصوم أيم والدجاج الضاين اللهم أيكلون
 هريسنن ، زالبينن  هريسنن  زالبينن  ويقننول: معهننم أمامهننا مشنني يبكننون، وأهلهننا جننناز  عليه مر  إذا وكان اخلي ، زب  يفرش كان

 تعليق. وال اهن....(1)غريب  وأحواله

 -صل : إذا ويضربه الصا  من خادمه من  ويل *

 الصننا ، يف وهننو خادمننه ينننادي وكان...عنننه تعنناىل هللا رضنني النشننيلي الطوي  الدين شهاب الشيخ سيدي ومنهم...
 خيلصننه أحنند يسننتطي  فننا املشننتوم ، الصننا  هننذه تصننلي تعد ال ل  أقول كم  وقال: به ومش  وصكه إليه مش  جيبه مل ف ن
 ...(2)منه

  َتوي ! له الصا  من منعه أن يرون الصوفي  ف ن وابلطب  -

 -الورع!: مقام من هذا لع ) هللا إىل تقراب   نفسه جب *

 منننن عننننه هللا رضننني كنننان  (الشننناذلي  السلسنننل  منننن وهنننو) عننننه تعننناىل هللا رضننني اجملنننذوب النننرمحن عبننند سنننيدي نهمومننن...
 أو جننناع وإذا وشنننتا  ، صنننيفا   الرمننن  علننن  جالسنننا   وكنننان جذبنننه، أوالننن  بنفسنننه قطعنننه النننذكر، مقطنننوع وكنننان...األكابر األولينننا 
  اهن. (3)أسقوه أطعموه، يقول: عط 

 تعليق. وال

 -عنه: هللا رضي ابلكاب! اجلام  ويدخ  اضيمرح تواض  *

                            
 (.2/140) الشعراين: طبقا  (1)
 (.2/141) الشعراين: طبقا  (2)
 (.2/141) الشعراين: طبقا  (3)
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 املكاشننننفا  ولننننه املعتقنننندين، األوليننننا  مننننن عنننننه هللا رضنننني كننننان  عنننننه، هللا رضنننني الكليبننننايت اخلنننن  أبننننو الشننننيخ ...ومنننننهم
 ويننندخ  احلننناكم! جنننام  ميضنننأ  يف اخلنننا  حلنننق يف وجهنننه واضنننعا   وقتنننه أغلنننب وكان...عصنننره وأهننن  مصنننر أهننن  مننن  العظيمننن 

 !!(1)بابلكا اجلام 

 ابلكاب. املمزوج املرحاضي التواض  مقام من هذا لع  -

 -محوي : مأموني  *

 للشيخ: قال أنه وأخربه أاته شخصا   أن الكليبايت اخل  أيب سيدي خادم يل وحك 

 فيهننا لننه فتغننو  بننه، فننأاته بوعننا ، التنن  الشننيخ: لننه فقننال أجنندها، ومل محوينن ، مونينن أم اشننته  وقنند حامنن ، زوجننيت إن
  !!(2)غال  أهنا اعتقادي لعدم منها وأكل  اخلادم: فقال سخن ! موني أم

 (.تعليق وال)

 -عنه: هللا رضي كاذاب    وُيل  النا  أمام الري  وخيرج عريا   خيطب *

 عننريا ، وخيطننب املنننرب يطلنن  عنننه تعنناىل هللا رضنني وكان...ورمحننه عنننه تعنناىل هللا رضنني العننرين إبننراهيم الشيخ ومنهم...
 بسننننننن  للننننننننا  فيهصننننننن  العنننننننامل ، رب هلل احلمننننننند طيلنننننننون وجنننننننام  القصنننننننرين بننننننن  اللنننننننو  ابب ودمينننننننا  السنننننننلطان قنننننننول:في

 مننا  منننه، الكبنن  ذلنن  فيخجنن  ذل ، عل  وُيل  فان، ضرط  هذه يقول: مث األكابر، حبضر  الري  خيرج وكان...عظيم
 .(3)وتسعمال  وثاث  ني  سن 

 هامة: ملحوظة *

 مونينننن أامل أمننننام هنننن  ولكنننننه الصننننوفي ،  الوالينننن مسننننتلزما  مننننن هننننو اإلسننننام، يف احملننننرم النننننا ، امأمنننن العننننري أن يظهننننر
 .احلموي 

 رضنني كنناذاب    ُيلنن  أنننه ننسنن  ال أن جيننب كمننا  عليهننا، للتسننرت ضنناالهتم القننوم لننؤال  تننؤول أن جيننب حننال، ك   عل 
  عنه!. هللا

 -وزمر: طب  *

 ويقننول: للمطبلنن  يعطيهننا حصننلها فلننو  ك   عنه هللا رضي كان  عنه: عاىلت هللا رضي اجملذوب إبراهيم سيدي ومنهم
 ...(4)يل زمروا يل طبلوا

                            
 (.1/454) النبهاين: وجام  (،2/143) الشعراين: طبقا  (1)
 (.2/44) القواع: يف القدسي  األنوار (2)
 (.1/412) النبهاين: وجام  (،2/142) الشعراين: طبقا  (3)
 (.2/142) الشعراين: طبقا  (4)
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 -ملاذا؟: ويتطور  ماذا؟ النا   عن ُيم  *

 حننننو فينننه ينننزل مل فمنننه وكنننان وكرامنننا ، وقنننال  لنننه ووق ...عننننه هللا رضننني ابخلانكنننه املننندفون سنننويدان سنننيدي ومننننهم...
 ...(1)النا  محا  إهنا يقال: هنارا ،و  ليا   احلم  من حب  اخلمس 

 (.واض  إبلي  دور وطبعا  ) (2)أخر  وفيا   اتر  سبعا   فيجدونه عليه يدخلون التطور، كث   وكان

 امليت : واحليواا  ابجلي  رمح  *

 رمضننان الشننيخ وشننيخ النندين، أفضنن  أخنني شننيخ وهننو املامتي ، من عنه هللا رضي كان  اخليا ، بركا  سيدي ومنهم
 داخننن  فيضنننعه بنننه أييت خروفنننا   أو قطنننا   أو ميتنننا   وجنننده كلنننب  كننن   ألن قنننذرا ، ُمنتننننا   دكاننننه وكان...الزاويننن  لنننه بنننىن النننذي الصنننالغ
 (.النق  م  الرق  هو شي  أحسن الكراما  هذه أمام) اهن. .(3)عنده جيل  أن أحد يستطي  ال فكان الدكان،

 -فق : زبيب  يوم ك   أيك  *

 أنننننه وأخننننربين والليننننايل، األيم يطننننوي وكننننان اخلرقنننن ، قننننادري عنننننه هللا رضنننني كننننان  عنننننه: هللا يرضنننن مرشنننند الشننننيخ ومنننننهم
 ...(4)نهره عل  بطنه لصق حىت واحد  زبيب  يوم ك   أيك  سن  أربع  حنو مك 

 به. أمر ما إال العبادا  من يقب  ال وهللا اإلسام، هدي عن ابتعد بذل  إنه -

 -:(الفو  فو ) كراما   *

 أرابب اجملاذيننننب أعيننننان مننننن عنننننه هللا رضنننني كننننان  عنننننه: هللا رضنننني النجارينننن  جماذيننننب مننننن وحنننني  علنننني سننننيدي ومنننننهم
 يقنننيم عننننه هللا رضننني وحننني  الشنننيخ كنننان  قنننال: تعننناىل، هللا رمحنننه الطنيخننني حممننند وأخربين...وخنننوار  كرامنننا   ولنننه...األحوال

 فيشننف  ختننرج، أن قبنن  هللا عننند فينن  أشننف  حننىت قنن  لننه: يقننول خننرج مننن كنن   وكننان اخلطننا، بنننا  خننان يف احمللنن  يف عننندا
 ينزلننه غنن ه أو بلنند شننيخ رأ  إذا وكان...شننفاعته يف جينناب حننىت خيننرج أن مكنننه وال واليننوم ، اليوم بعضهم ُيب  وكان فيه،
 مشنننني يسننننتطي  ال األر  يف تسننننمر البلنننند شننننيخ أىب فنننن ن فيهننننا، أفعنننن  حننننىت رأسننننها أمسنننن  :لننننه ويقننننول احلمننننار ، علنننن  مننننن

 عنننان بننن حممنند سننيدي عنننه أخرب ُ  وقد غريب ، أحوال له وكان عليه، مرون والنا  عظيم خج  له حص  مس  وإن خطو ،
 (.تعليق وال) !(5)حقيق  لا ولي  األفعال هذه للنا  خييلون هؤال  فقال: عنه، هللا رضي

 -واملواخ : الزا واليتهم من *

 يف يصنننعق كنننان  أنننه ،عننننه هللا رضنني العجمننني يوسننن  سننيدي منننن ربابلقنن ابلقرافننن  املننندفون هبننار زون للشنننيخ ووقنن ...

                            
 (.2/144) الشعراين: طبقا  (1)
 (.2/100) النبهاين: جام  (2)
 (.2/144) الشعراين: طبقا  (3)
 (.2/148) الشعراين: طبقا  (4)
 (.2/515) النبهاين: وجام  (،2/150) الشعراين: طبقا  (5)
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 إىل فجننننا  البغنننناي، مننننن امننننرأ  حننننب إىل ذلنننن  تعنننناىل هللا فهننننول صننننعقته! مننننن بطوهنننننا يف مننننا احلوامنننن  فتضنننن  تعنننناىل، هللا حننننب
 لننننا ُيمنننن  صننننار مث فاننننن   حننننب إىل ُتننننول واردي إن الطريننننق، يف أكننننذب أن أحننننب ال وقننننال: اخلرقنننن ، لننننم ورمنننن  الصننننوفي ،

 ألبسننوين فقننال: الصننوفي ، إىل فجننا  شننهور، عنند  بعنند احلننق حمبنن  إىل الننوارد ُتننول أن إىل خدمتها، يف ومشي ويُركبها، العود،
  (.تعليق وال)...(1)خدمته ولزم  فتاب  ذل  فبلغها فان   حمب  عن رج  واردي ف ن اخلرق ،

 -القصص: يف قصة *

 رمحهمننا النهننوي املننالكي اخلطننايب الشننري  والسننيد ،احلنفنني الطرابلسنني نالنندي نننور الشننيخ اإلسننام شننيخ وأخننربين...
 جيمعنن  أن سننألته (الدقدوسنني) بكننر أيب سننيدي منن  حججنن  ملا يقول: عنه هللا رضي عثمان سيدي مسعنا قاال: تعاىل، هللا

 حنننىت لهننناأمح أَتالننن  فلنننم رأسننني، يف ثقننن  عنننندي حصننن  مث سننناع ، عننن  فغننناب ومضننن  هننننا،اه اجلننن  فقنننال: القطنننب علننن 
 ي آنسنننتنا يقنننول: القطنننب منننن مسعننن  منننا مجلننن  منننن وكنننان سننناع ، واملقنننام زمنننزم بننن  عنننندي يتهنننداثن فجلسنننا بعنننانيت، لصنننق 
 مث وانصننرفا، ودعننوا قننري ، وسننور  الفاُتنن  سننور  قرأا مث منه، جيي  ف نه به تو  لشيخي: قال مث الربك ، علينا حل  عثمان،

 حنننىت فشنننيتا   شنننيتا   تلننن  ورقبنننيت منننرج  فصنننار أسنننتطي . ال قلننن : رأسننن . ارفننن  :فقنننال عننننه هللا رضننني بكنننر أبنننو سنننيدي رجننن 
 ؟(2)رأيته لو فكي  رأيته! ما وأن  حال  هذا عثمان ي فقال: عليه، كان   ملا رجع 

 ؟!الثقي  الرهيب القطب هذا فما -

 -والسام: الصا  عليه إبلي  هو واإلله وغرالب، عجالب *

 وكننذا كننذا  مننن البعنند مننن يلوح وضرُيه ابلغربي ، هنبا بناحي  املدفون عنه  تعاىل هللا رضي احلضري حممد الشيخ ومنهم
 دام مننننا واملعننننار  العلننننوم دقننننالق مننننن والعجالننننب ابلغرالننننب يننننتكلم وكننننان عنهمننننا، هللا رضنننني جنننندي أصننننهاب مننننن كننننان  بلنننندا ،

 كننذا  يف يُننر  وكننان وغنن هم، األنبيننا  حننق يف امساعهنن أحد يطيق ال أبلفا  تكلم (الوالي )أي:  احلال عليه قوي ف ذا صاحيا ،
 هللا  بسننم فقننال: اخلطبنن ، فسننألوه اجلمعنن ، يننوم جننا هم أنننه السرسنني الفضنن  أبننو الشننيخ وأخننربين واحنند، وقنن  يف بلنندا   وكننذا
  لننننا :ا فقنننال والسنننام، الصنننا  علينننه إبلننني  إال لكنننم إلنننه ال أن وأشنننهد قنننال: مث وجمنننده، علينننه وأثنننىن هللا فهمننند املننننرب، فطلننن 
 يننندخ  أن أحننند جتنننرأ ومنننا العصنننر أذان إىل املننننرب عنننند فجلننن  اجلنننام ، منننن كلهنننم  الننننا  فهنننرب وننننزل، السننني  فسننن  كفنننر.

 اليننوم ذلنن  لننه فعننددا قننال: هبننم، وصننل  عننندهم خطننب أنننه بلنند كنن   أهنن  فننأخرب اجملنناور ، الننباد أهنن  بعننض جننا  مث اجلام ،
 علنن  العننرش ُتنن  مقامننه يكننون حننىت الرجنن  يكمنن  ال يقننول: وكان...لننداب يف عننندا جالسننا   نننراه وحنننن هننذا خطبنن ، ثاثنن 
 رضنني تننويف بننواطنهم، يف مننا أر  كننالقوارير  اخلالننق وأجسنناد منننه، آكنن  الننذي كنناإلا   ينندي بنن  األر  يقول: وكان الدوام.

  .(3)عنه هللا رضي ومثامنال  وتسع  سب  سن  عنه هللا

 مض : ما عل  تعليق *

                            
 هبار(. )زون من بدال   هبار( )روز فيها االسم ورد وقد (،2/77) النبهاين: وجام  (،2/154) الشعراين: طبقا  (1)
 (.2/294) النبهاين: وجام  (،2/106) الشعراين: طبقا  (2)
 (.1/286) النبهاين: جام  يف وبعضها (،2/107) شعراين:ال طبقا  (3)
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 أن بعنند اإلسننامي ، األمنن  هبننا أصننيب  اليت النكس  سبب عن لنا تكش  ،اللدني  والعلوم راما والك الكشو  هذه
 وانتشنننننر ، الصنننننوفي  نهنننننر  إذا حنننننىت األر ، يف هللا شنننننريع  ولتقنننننيم التننننناريخ، سنننننيد  لتكنننننون الرالعننننن ، البعثننننن  تلننننن  هللا بعثهنننننا

 القصنننن  هننننذه املتصننننوف : لنننن  وسننننيقول...اماإلس عننننن واالحنننننرا  والضننننال اجلهنننن  مننننن كثيفننننا    غشننننا    األمنننن  علنننن  ضننننرب 
 ويضننمرون ل سننام يكينندون القننوم أن علنن  تنندل منناكر ، ابطلنن  خدعنن  هننذه فنجيننبهم: َتوينن . لننا اللدني  والعلوم والكراما 

  الشرور. له

 اإلسام: حجه يقول (؟هللا إال إله ال) معىن هو ما *

 يننر  ال أن ومعننناه: (،هللا إال إلننه ال) قننول وترمجتننه احملننض، حينندالتو  إىل داعنن  جننا وا وقد الكهالون، هم ...واألنبيا 
 الثاين. األل  جمدد شعر بي  لنتذكر !!(1)احلق الواحد إال

 اإلسام؟ من لم بقي فماذا معناها! حرفوا قد وهاهم اإلسام، إىل املدخ  هي (هللا إال إله ال) -

 -:(عميق سبا  يف واإلمان والعق ) إبريق، يف والبهر إنسان، العصا *

 األحننننننننننوال أرابب مننننننننننن كننننننننننان  ابلشننننننننننرقي ، الفقننننننننننرا  طالفنننننننننن  شننننننننننيخ تعنننننننننناىل، هللا رمحننننننننننه الشننننننننننربي  حممنننننننننند الشننننننننننيخ ومنننننننننننهم
 ربنن  إىل ارجنن  الشننيخ: لننه قننال روحننه، لقننبض عزرالينن  وحضننر املننو ، علنن  وأشننر  أمحنند، ولده ضع  وملا...واملكاشفا 

 إنسننناا ، كنننوين  معنننه: كانننن   النننيت للعصنننا يقنننول عننننه هللا رضننني وكان...أمحننند وشنننفي عزراليننن  فرجننن  ُنسنننخ؟ األمنننر فننن ن فراجعنننه
 األبنننواب علننن  ابلشنننهات  مريدينننه أيمنننر أننننه عادتنننه منننن وكنننان...كان   كمنننا  تعنننود مث احلنننوال  تقضننني ويرسنننلها إنسننناا ، فتكنننون

 طريقنن  نعننر  مننا نحننن ويقننول: اجلماعنن ، منن  صنناته لعنندم عليننه ينكننرون وغنن ه عنننان بننن حممنند الشننيخ وكان...بلننده يف دالمننا  
 بنننناد يف وذرينننن  العجننننم، بنننناد يف وذرينننن  الغننننرب، أبر  ذرينننن  لننننه...والتابعون الصننننهاب  عليننننه درج مننننا إال تعنننناىل هللا إىل تقننننرب
 بنناد أهنن  وكنن  حننوالجهم، ويقضنني الننباد هننذه يف عيالننه علنن  يطننو  واحنند  ساع  يف فكان التكرور، باد يف وذري  الند،

 تنننر  الفقهنننا  بعنننض علينننه أنكنننر رِبنننا كنننان  األشنننكال، هنننذه يف وتصنننرفه الصنننور، هنننذه يف ولتبدلنننه عنننندهم، مقنننيم إننننه يقولنننون:
 فأخننذ اإلبريننق، وطأطننأ (،هللا هننا) الشننيخ: فقننال...كرا   هننا  املعنندِّي: لننه يقننول البهننر يف يعنندِّي أن أراد إذا وكان...اجلمعنن 

  كمننننننا  املنننننا  ورجنننننن  البهنننننر، يف اإلبريننننننق فصنننننب ب،وات املعننننندِّي فاسننننننتغفر األر ، علننننن  املركننننننب ووقننننن  فيننننننه!! البهركلنننننه منننننا 
 ...(2)كان

 املومه . الومهي  املنانر يف الشياط  تاعبا  القص  هذه يف لناح  -

 -يتغو : وال دالما   املارستان جتاه واق  *

 ينننزل مل وكنننان...البهر يف املنننا  علننن  مشننني عننننه هللا رضننني وكنننان...آم  تعننناىل هللا رمحنننه الننندويب علننني الشنننيخ ومننننهم
 بيننن  يننندخ  ال كنننان  شنننوم.. ِمننننْ  عصنننا   وبينننده متلنننثم وهنننو العشنننا  صنننا  إىل الفجنننر منننن القصنننرين بننن  املارسنننتان جتننناه واقفنننا  

                            
 (.4/75) الدين: علوم إحيا  (1)
 (.297، 1/296) النبهاين: وجام  (،2/136) الشعراين: طبقا  (2)
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 .(1)واحد  مر  أشهر ثاث  حنو ك   يف إال احلاج  لقضا  اخلا 

 -للكلب!!: ويقوم ابملالك  يشف  *

 وعظمننا  املشننهورين مصننر مشننايخ أجننا  مننن هننو عنننه: عنناىلت هللا رضنني القننناوي املغننريب الننرحيم عبنند حممنند أبننو ومنننهم
 نننزل أنننه وُحكي...العننذب واملنهنن  القننرب مراتننب من األرف  احمل  له ،الصادق  واألنفا  اخلارق  الكراما  صاحب العارف ،

 السننننما ! إىل الشننننب  ارتفنننن  مث سنننناع ، الشننننيخ فننننأطر  هننننو، مننننا احلاضننننرون ينننندري ال اجلننننو، مننننن شننننَب    الشننننيخ حلقنننن  يف يومننننا  
 إذا الشننيخ وكننان فننارتف !! فيننه، شننفاعتنا هللا فقبنن  بنننا، يستشننف  علينننا فسننق  هفننو ، منننه وقعنن  َملَنن  هننذا فقننال: فسننألوه؟

 تفعنن ، ال أو افعنن  لننه: يقننول مث فيمهلننه، السننام، عليننه جربينن  فيه ل  أستأذن حىت أمهل  له: يقول شي  يف إنسان شاوره
 أزر  خيطننا   عنقننه يف رأينن  فقننال: ذلنن ؟ يف لننه فقينن  إجنناال ، لننه فقننام كلننب  عليننه  مننر  ومر...جربينن  يقننول مننا حسننب علنن 

 (.فا وإال هكذا)...(2)الفقرا  زي من

لَنن  كامهننم:  نننؤول أن جيننب األبننرار القننوم هننؤال  نننتهم لننتا
َ
 كننان  الشننيخ إن َتويلننه: ابلشننيخ ليستشننف  نننزل الننذي فامل

 جربينن  وامسننه: للشننيخ، املعاصننرين األوليننا  أحنند هننو هننذا فجربينن  السننام، هعلينن جربينن  واستتذانه احلضر ، يف السماح يرق 
 (.واض  إبلي  ودور) والربهان. الدلي  هو األزر  واخلي  األقطاب، أحد هو له إجاال   قام الذي والكلب السام، عليه

 -ابلنار: احملمي واملي  ابملل  يكته  *

 ألعتنناد ليلنن ، وكننذا كننذا  ابمللنن  اكتهلنن  يقننول: عنننه هللا رضنني كانو ...عنننه هللا رضنني الشننبلي جهنندر بكننر أبو ومنهم
 ...(3)به واكتهل  املي  محي  األمر علي زاد فلما النوم، أيخذين وال السهر،

 عملننه هنن  ونسننأل: (،والينن ) يسننموهنا الننيت اجلذبنن  إىل الشننبلي وصننول قبنن  كننان  هننذا أن جينندا   ينندر  القننارئ ولعنن  -
 دوسي ؟الن من أم اإلسام من هذا

 -ويل: أيضا   والكلب *

 عننننننه هللا رضننننني اجلنيننننند طريقننننن  أحينننننا منننننن أول وهنننننو عننننننه: تعننننناىل هللا رضننننني الكنننننوراين العجمننننني يوسننننن  سنننننيدي ومننننننهم
 الشننيخ فننأعلموا مشننوا، مشنن  وإن وقفننوا، وقنن  إن الكنناب، مجينن  إليننه فانقنناد  كلننب،  علنن  يومننا   بصننره وقنن  ولقد...ِبصر

 خننرج أنننه أخننر  مننر  لننه ووقنن  منهننا. هننرب حننىت تعضننه الكنناب عليننه فرجعنن  خسننأ،إ وقننال: الكلب، خل  فأرس  بذل ،
 قضننا  يف (الكلننب إىل) إليننه يُهرعننون النننا  وصننار الكنناب، مجينن  إليننه فانقاد  كلب،  عل  بصره فيق  األربع ، خلو  من

 البكننننا  أنهننننروا مننننا  فلمننننا عليننننه، احلننننزن ويظهننننرون يبكننننون الكنننناب حولننننه اجتمنننن  الكلننننب، ذلنننن  مننننر  فلمننننا حننننوالجهم،
 (.للقارئ التعليق ونرت )...(4)ماتوا حىت قربه تزور الكاب فكان  فدفنوه، النا  بعض تعاىل هللا وأَْلَمَ  والعوي ،

                            
 (.2/366) النبهاين: وجام  (،2/136) الصوفي : طبقا  (1)
 (.2/165) النبهاين: وجام  (،1/157) الشعراين: طبقا  (2)
 (.1/104) الشعراين: طبقا  (3)
 (.2/535) النبهاين: وجام  (،2/66) الشعراين: طبقا  (4)
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 -سن : عشر  سب  واحد بوضو  *

 يف العاليننن  اجملاهننندا  ولنننه العنننامل ، العلمنننا  منننن كنننان  عننننه، هللا رضننني النننربلُّ  خفننن  جننننم، بنننن عيسننن  سنننيدي ومننننهم
 سننن ! عشننر  سننب  واحنند بوضننو  جنننم بننن عيسنن  سننيدي مكنن  يقننول: عنننه هللا رضنني املرصننفي عليننا   سننيدي ومسعنن  طريننق ال

 أحنندا   َتكننن ال للنقيننب: وقننال سننريره، علنن  واضننطج  العصننر، أذان قبنن  يومننا   توضننأ فقننال: ذلنن ؟ كينن   سننيدي، ي فقلنن :
 فصننننل  األمحنننر، كالننندم  وعينننناه فاسننننتيق  كلهنننا،  املننند  هنننذه فننننانتظروه يوقظنننه، أحننند جتنننرأ فمننننا بنفسننني، أسنننتيق  حنننىت ينننوقظ 
 النندود وسننطه مننن تننناثر وحلهننا قننام فلما منطق ، وسطه يف وكان وضو ا   جيدد ومل اضطجاعه، قب  كان  الذي الوضو  بذل 
  .(1)عنه هللا رضي

 تنبيه: *

 َتويلهننا: (،السنن  بفننت ) سننن  شننر ع فسننب  (،والغبننا  واجلهنن  ابلضننال العننارف  الهتننام اجتنننااب  ) َتوينن  لننه الكام هذا
)أي:  اثنيننن ، وثاثننن  أربعنننا   اجملمنننوع فيكنننون اثنيتنننان، الننننوم منننن سنننن  كننن   مقننندار (،السننن  بكسنننر) الننننوم منننن سنننن  عشنننر  سنننب 
 ((ننَنننننْوم   َوال ِسنننننَن    ََتُْخنننننُذهُ  ال)) يقنننننرأ كنننننان  أننننننه فتأويلهنننننا (،السننننن  بكسنننننر) الننننننوم منننننن السنننننن  وأمنننننا (،دقيقننننن  نصننننن  منننننن أكثنننننر

 (.طوووووو ) َتويله والدود .[255قر :الب]

 يف الراسنننخ  األلمننن  منننن كنننان  املرصنننفي علينننا   وسنننيدي العنننامل ، العلمنننا  منننن عيسننن  سنننيدي أن ننسننن  ال أن وجينننب
 املناقش . للقارئ وُترت  الصمداين. والغو  الرابين القطب هو والراوي العلم،

 املراقب : مقام من لعلها قص   *

 الصنننادق ، األنفنننا  صننناحب احملققننن ، واأللمننن  العنننارف  أكنننابر منننن هنننو عننننه، هللا رضننني لنننوريالق سنننعيد أبنننو ومننننهم -
 وحننده، وأكلننه الطعننام ذلنن  أكنن  مننن فَمنننَنَعُهم وأصننهابه، هننو طعننام إىل مننر  وُدعي...واملعننار  والكراما  اخلارق ، واألفعال

 كننننالعمود!  عظننننيم أسننننود دخننننان أنفننننه مننننن فخننننرج تنننننف  مث حرامننننا ؟ كننننان  ألنننننه أكلننننه مننننن منعننننتكم إمنننننا لننننم: قننننال خرجننننوا فلمننننا
 قننال: مث النظننر، عننن غنناب حننىت اجلو إىل وصعد ار، عمود فمه من خرج مث النا ، أبصار عن غاب حىت اجلو يف وتصاعد

  .(2)عنكم أكلته الذي الطعام هو رأيتموه الذي هذا

  توضيح: *
 أذقنننناهنم علنننن  الشننننياط  هبننننا تضننننه  الننننيت طاني الشنننني التمثيليننننا  مننننن أهنننننا أو أكنننناذيبهم، مننننن أهنننننا إمننننا القصنننن  هننننذه

 والسلو . العقيد  يف واحنرا  زيغ من إليه األم  أوصلوا ما إىل وتستجرهم وعقولم،

 -قا : قا  لواليتهم.. طريق والقذار  زغاريد.. *

 والعبنناد ، المنن  يف املشننهور  الرجننال أحنند احلمالنن ، أبيب املشننهور آمنن ، تعنناىل هللا رمحننه السننروي حممنند الشننيخ ومنننهم
                            

 .(429، 2/428) النبهاين: وجام  ،(2/107) الشعراين: طبقا  (1)
 ي.ر القلو  من بدال  ( القيلري) اجلام  يف امسه ورد وقد ). 1/459 النبهاين:( وجام  )، 1/148 الشعراين:( طبقا  (2)
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 دتزغنننننر  كمنننننا  واألعنننننرا  األفنننننراح يف ديزغنننننر  واتر  والعجميننننن ، والسنننننريني  العربانيننننن  ابأللسنننننن فينننننتكلم احلنننننال، علينننننه يغلنننننب وكنننننان
 فاجعنن  الطريننق تطلننب كننن   إن فقننال: ثيابننه، لنظافنن  ملتفتننا   فرآه الطريق، منه يطلب احلديدي علي الشيخ وجا ه ...النسا 
 صننار  حننىت شننهور، وسننبع  سننن  منند  يننده ثوبننه يف مسنن  زفننرا   أو مسكننا   أكنن  مننن كنن   فكننان قننرا ،الف ألينندي ممسننه  ثيابنن 

 الطريق... يف منه وجا  الذكر، لقنه ثيابه، رأ  فلما...السماك  أو الزيت  كثياب  ثيابه

 طننول (قننا  قننا ) يقننول: ورِبننا وغ هننا، ونُوبنن  وهننند عجننم مننن عربينن  غنن  أبلسننن  فيننتكلم لننيا   احلننال عليننه يغلننب وكان
 ...(1)نفذ احلال غلب  يف شيتا   قال وإذا يُنَرون، ال قوما   وخياطب ويزعق اللي ،

 التعليق: *

 عرفننوا كينن   سننؤال: يبقنن  لكننن الوضوح، من أوض  وهو اإلسامي ، األم  فساد سبب عن يتسا لون مث ...قيق قيق
  فنننو  كشنننو   فنننو  كشنننو ) الكشننن ! طرينننق عنننن ذلننن  عرفنننوا لعلهنننم والنديننن ؟؟ والعجميننن  والسنننريني  العربانيننن  ينننتكلم أننننه

 (.بعض فو  بعضها نلما  كشو ،

 -أخر : وعجالب طعام، با ويعي  خبصيتيه، السفين  وجير اخللق ، يف يتطور *

 وأصننهاب ،العننارف  ُكمَّنن   مننن عنننه هللا رضنني الشننيخ هننذا كننان  ورمحننه  عنننه هللا رضنني علنني أبننو حسنن  الشننيخ ومنننهم
 فتجننده تنندخ  مث سننبعا ، فتجننده تنندخ  مث جننندي ، جتننده األوقننا  بعننض عليننه تنندخ  التطننورا ، كثنن   وكننان ،الكرب  الدوالر
 منهنننا يننندخ  طاقننن  غننن  لنننا لننني  ابهبنننا، مسننندود خلنننو  يف سنننن  أربعننن  حننننو مكننن  وهكنننذا. صنننبيا ، فتجنننده تننندخ  مث فنننيا ،
 الننيت الكلمننا  مننن بننه ينطننق ما لكثر  اللسان مثقوب اآلن، عنده مدفون هو الذي أصهابه أحد بيدعُ  الشيخ وكان...الوا 

 فقنننال يزحزحهنننا، أن أحننند يسنننتط  فلنننم فوحلننن ، مركنننب يف بيننندعُ  الشنننيخ مننن  كنننان  أننننه الثقنننا  بعنننض وأخنننربين لنننا، َتويننن  ال
 .(2)الوح  من ختلص  حىت ببيضه فسهبها ففعلوا، أسهبها، أنزل وأا حبب  بيضي يف اربطوها عبيد: الشيخ

 طننا  إال لننه ولنني  مسنندود، اخللننو  وابب يشننرب، وال أيكنن  ال سننن  أربعنن  البهننر ابب خننارج غي ب خلو  يف مك 
 .(هن790) سن  بعد مصر يف ما ...الوا  منه يدخ 

  اللبيب. للقارئ الباقي ونرت  احلب ؟ هبا ل بطوا مسكوهنا اآلخرين وتر  ،العور  كش   عن فق  نسأل -

 -:(احلري  مقام من) يشا ان كي   الوجود يديران *

 مصننر مشننايخ أجننا  مننن عنننه هللا رضنني كننان  ورمحننه، عنننه تعنناىل هللا رضنني احلنفنني النندين مشنن  ومننوالا سننيدا ومنننهم
 الفنننت  صننناحب السنننني .. واملقامنننا  ،اخلارقننن  واألحنننوال ،الفننناخر  واألفعنننال ،الظننناهر  الكرامنننا  صننناحب العنننارف ، وسنننادا 

 نفنن  شننهام  عنننده أصننهابه مننن يننراه مننن أيمننر عنننه هللا رضنني وكان...القنند  طنمننوا يف والتصنندر املخننر ، والكشنن  املؤنننق
 حممننند الشنننيخ علينننه فاسنننتأذن) وليمننن ، يف يومنننا   عننننه هللا رضننني وفنننا بنننن علننني سنننيدي وكنننان...وغ ها األسنننوا  منننن ابلشنننهات 

                            
 (.1/299) النبهاين: وجام  (،2/126) :الشعراين طبقا  (1)
 (.2/46) النبهاين: وجام  (،2/87) الشعراين: طبقا  (2)
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  يننندوِّرها بينننده، لوجنننودا رحننن  رجننن  يف تقنننول منننا علننني: سنننيدي فقنننال بينهمنننا، الكنننام فننندار (،جانبنننه وأجلسنننه لنننه فقنننام احلنفننني
 سننيدي لننه فقننال تنندور؟! أن فيمنعهننا عليهننا يننده يضنن  فننيمن تقننول فمننا عنننه: هللا رضنني حممنند سننيدي لننه فقننال شننا ؟ كينن 
 قريبنن  ينتقنن  ف نننه صنناحبكم ودعننوا علنني: سننيدي جلماعنن  عنه هللا رضي حممد فقال عنها! ونذهب ل  نرتكها كنا  وهللا علي:

 قلننيا   قلننيا   يصننغر مث أركاهنننا، جبمينن  اخللننو  مننأل حننىت األوقننا  بعننض يف يتطننور وكننان...قال منناك  األمننر فكننان تعنناىل. هللا إىل
 خننناطر  بنندوي، ي أمحننند سننيدي ي تقننول: فكانننن  املننو ، علنن  فأشنننرف  زوجتننه ومرضنن ...املعهود  حالتنننه إىل يعننود حننىت

 تعلمنن  ال وأننن  وتسننتغيثي، تنننادي  كننم  ا:لنن وقننال...لثام  ضننارب وهننو املنننام، يف عنننه هللا رضنني أمحنند سننيدي فرأ  معي!
 سنننيدي ي قنننويل: الرجنننال! منننن أحننند موضننن  يف وهنننو دعننناا منننن جنينننب ال وحننننن املتمكنننن ، الكبنننار منننن رجننن  محايننن  يف أنننن 
 مر !! هبا يكن مل كأن  فأصبه  ذل ، فقال  تعاىل، هللا يعافي  حنفي، ي حممد

 الشننيخ فلهظهننا عليننه، بقلبهننا فننأنكر  تكبِّسننه، اخلننا  نسننا  هحولنن فوجنند  أمنن ، امننرأ  يومننا   الشننيخ علنن  ودخلنن 
 ...(1)عظاما   وجوههن فوجد  فنظر ، انظري. لا: وقال بعينه

 فننراوده محننار ، فيهننا فوجنند حاجتننه، فيهننا يقضنني خربنن  يومننا   دخنن  أنننه تعنناىل هللا رمحننه الشننبلي عننن بلغنننا قننال: حننىت...
 وأخرجنننوا احلقنننوين مسنننلمون، ي مسنننلمون ي وصننناح: صنننوته رفننن  ذلننن ، ننننهع هللا رضننني الشنننبلي أحننن  فلمنننا عليهنننا، الشنننيطان

  أبيم، (احلنفنني حممنند وفننا )أي:  وفاتننه دننن  وملا...الصننيان  طريننق سننلو  عننن نفسنني ضننع  أعننر  فنن ين احلمننار ، هننذه عنن 
 يبتلينننه أن موتنننه بننن ق تعننناىل هللا سنننأل حنننىت واخلضنننوع والسنننكون الذلننن  علينننه وغلنننب هننننارا ، وال لنننيا   البكنننا  عنننن يغفننن  ال كنننان

 مشنني صننار حننىت القمنن  عليننه فتزاينند موتننه! قبنن  ذلنن  لننه وحصنن  الطريننق، قارعنن  علنن  واملننو  الكنناب، منن  والنننوم ابلقمنن ،
 !!الشننوارع يف عليننه مننرون والنننا  حوشننه طر  عل  وما  وشيتا ، ليلت  الفراش عل  معه فنام كلب  له ودخ  فراشه، عل 
 !!(2)والسام الصا  عليهم ابألنبيا   أسو  له ليكون ذل  َتىن وإمنا

 التصننر  ادعننا  هننذا: مثنن  يف والعقنن  اإلسننام حكننم هننو مننا وبدهياتننه، اإلسننام مبننادئ عننر  مننن نسأل السؤال: -
 وجيعلننون الكنناب!! منن  والنننوم محننار ، علنن  النننف  ومننراود  الننويل! يكبسننن أجنبيننا  ونسننا  هللا، بغ  واالستغاث  الكون، يف

 املسلم ؟! احنطا  سبب عن املتساللون يتسا ل مث ابألنبيا !! َتسيا   هذا

 هبم. وختدع فتخدعهم ،ذقوهنم عل  هبا وتضه  ،اجلن شياط  َتثلها اليت اخلبيث  األدوار ناح  أن جيب كما

 -َتل : ما ك   املرأ  من وأيخذ دينارا   بثاث  اجلن  يبي  *

 يف املرينندين تربينن  إليننه وانتهنن  العننارف ، أكننابر مننن كان...عنننه تعاىل هللا رضي األمشوين أمحد بن مدين الشيخ ومنهم
 فقالنن : امننرأ  عنننه هللا رضنني وجا تننه...عنه هللا رضنني اجلنينند القاسننم أيب بطريقنن  املتعلقنن  السلسل  عنه وتفرع  وقراها، مصر
 أملننن  ال فقالننن : يكفننني، منننا لنننا: طا  مباسننن عننننه هللا رضننني الشنننيخ لنننا فقنننال اجلنننن ! هللا علننن  يل وتضنننمن ديننننارا   ثاثنننون هنننذه

 هننذا وقننالوا: الشننيخ، مننن دينننارا   الثاثنن  يطلبننون فجا وا ذل ، ورثتها فبلغ فمات ، اجلن ! دخول هللا عل  لا فضمن غ ها،
                            

 بعدها(. وما ،1/261) النبهاين: وجام  بعدها(، وما ،2/88) الشعراين: طبقا  (1)
 بعدها(. وما ،1/261) النبهاين: وجام  بعدها(، وما ،2/89) الشعراين: طبقا  (2)
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 اهن. .(1)الشيخ عن فرجعوا اجلن ! دخل  ف ين الشيخ، فض  يل اشكروا لم: وقال  املنام يف فجا هتم يص ، ال الضمان

 يبتغننون مننا منننهم ويشننرتون األوليننا  هننؤال  عننن ويفتشننون يسننرعون لعلهننم للمسننلم ، اخلننرب هننذا ننقنن  بنندورا وحنننن -
 قصننرا   ابع الرفنناعي أمحنند أبن أيضننا   ونننذكر) الفقننرا . خننواطر يراعننوا أن األوليننا  هننؤال  كننرم  مننن نرجننو كمننا  اجلننن ، َعَرصا  من
 (.اجلن  يف

 -بعده: الزواج نم زوجته ومن ...املو  عنه يدف  *

 عنننه هللا رضنني (األمشننوين) منندين سننيدي ومر ...العظيمنن  األحننوال أرابب مننن كان...الشننومي حممنند سننيدي ومنهم
 علنن  وهننو فجننا  عنننه، هللا رضنني الشننومي غيبنن  يف مننا  مث سننن !! عشننر عمننره مننن فوهبننه املننو ، علنن  فيهننا وأشننر  مننر ،

 َتو !! خليت  ما را  حاض كن   لو ريب وعز  م ؟ كي   فقال: املغتس ،

 فأقتلنننه!! أحننندا   بعننندي تتزوجننني ال لنننا: وقنننال بكنننر، وهننني عنهنننا منننا  الشنننومي حممننند سنننيدي زوجننن  أن بلغننننا وقننند...
يصنني هننذه لننا: فقننالوا ذلنن ، يف العلما  فاستفت   فعقنندوا هللا، لنن ع وتننوكلي فتزوجنني وسننلم، عليننه هللا صننل  هللا برسننول خصِّ

 ...(2)عجوز وهي مات  أن إىل بكرا   وبقي  ليلته، من فما  حبرب  وطعنه الليل  تل  فجا ه شخ ، عل  لا

 اللبيب. للقارئ التعليق ويرت 

 -الوالي : إكس  القي  *

 إمنننا طننويا ، زمنناا   أمحنند سننيدي يصننهب ومل البنندوي، أمحنند سننيدي أصننهاب أكننابر أحنند الدول   بقمر املسم  حممد
 ضنننعي ، عننننه هللا رضننني أمحننند سنننيدي أبن فسنننم  (،طنطنننا) طنننندات يف  يسنننرتي فطلننن  شنننديد، حنننر وقننن  يف سنننفر   منننن جنننا 

 فقننال وشننربه!! املننذكور حممنند سننيدي فأخننذه فيها، اثنيا   وتقيأه بطيخ  ما  شرب قد أمحد سيدي فوجد...يزوره عليه فدخ 
 (.احلموي  موني أامل من خ  القي  لكن) تعليق وال اهن. (3)أصهايب دول  قمر أن  أمحد: سيدي له

 فكننان اللننو ، ببنناب احلشنني  يبينن  صاحب له وكان...عنه تعاىل هللا رضي الدقدوسي بكر أبو الشيخ سيدي نهموم
 يومننا   فسننألته عنننه: هللا رضنني (احلطنناب) عثمننان سننيدي قننال لننم! فيقضننيها احلننوال  أصهاب إليه يرس  عنه هللا رضي الشيخ

 النننا  يتننوِّب جننال  هننو إمنننا املعاصنني، أهنن  مننن هننذا لنني  يولنند ي فقال: الوالي ، طريق ختال  املعصي  وقل : ذل ، عن
 (.دستور دستور)...(4)أبدا   يبلعها يعود ال منه اشرت  من فك  احلشي ، بي  صور  يف

 مصر. يف احلشي  انتشار سبب نعر  أن نستطي  هنا ومن -

 -:(التواض  مقام من) للكلب إجاال   *

                            
 (.2/463) النبهاين: وجام  (،2/102) :الشعراين طبقا  (1)
 (.1/284) النبهاين: وجام  (،2/103) الشعراين: طبقا  (2)
 (.1/284) النبهاين: جام  (3)
 (.1/437) النبهاين: كراما   وجام  (،2/105) الشعراين: طبقا  (4)
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 تعنناىل هللا رضنني كننان  تعنناىل، هللا رمحننه الشننناوي حممنند سننيدي تعاىل ابهلل  العار  تعاىل، هللا إىل وقدويت شيخي ومنهم
 مننر  رأ  أنننه عنننه هللا رضنني القننناوي الننرحيم عبنند الشيخ عن ُيكي عنه هللا رضي وكان...العلم يف الراسخ  األوليا  من عنه
 ...(1)الصو   قللخر  إجاال   له فقام صو ، من خرق  كلب  عنق يف

 البهالي . هؤال  مث  والتضلي  التأوي  عل  ليتدرب إليه القارئ فل ج  احلال ، هذه ث م َتوي  معنا مر -

 عنه: هللا رضي مقعدته عل  وُيس  نفسه عن األمرد يراود *

 علينننننه اإلنكنننننار أسنننننباب يتعننننناط  وكنننننان املامتيننننن ، ومنننننن األحنننننوال أرابب منننننن وكنننننان...خوذ  أبنننننو علننننني الشنننننيخ ومننننننهم
 يصننلي أحنند رآه ومننا...وهنارا   لننيا   حاملهننا يننزل مل وثلثننا ، قنطننارا   زنتهننا وكننان احلدينند، مننن لننيع سننيدي خننوذ  وكان ...قصنندا  

 أمنن  ابننن كننان  سننوا  مقعدتننه، علنن  وحسنن  نفسننه عننن راوده أمننرد أو امرأ  رأ  إذا عنه هللا رضي وكان وحده، إال النا  م 
 (.كث    ودسات  دستور دستور)...(2)النا  إىل يلتف  وال غ ه أو والده حبضر  كان  ولو وزير، ابن أو

 احليا . وقل  والزندق  والكفر والغبا  ابجله  األبري  األوليا  نتهم لتا َتوي ! له هذا أن نعر  أن جيب لكن -

  -جرمية: املنكر عن والنهي ولواطة.. والية.. * 
 علنني فنندخ  املننرأ ، جننام  يف أصننلي قفنن و  احلمصنناين: قننال ...كراماتننه  مننن ...الصنناحي اجملننذوب ،(3)النبتييت إبراهيم

 إال وجنننند ومننننا النننندنيا عليننننه ضنننناق  وقلنننن : نفسنننني، يف فتشوشنننن ُ  املننننراحيض، جهنننن  بننننه وقصنننند أمننننرد، ومعننننه اجلننننند مننننن رجنننن 
 ال وقننننال: وشننننتم ! وسننننب  وكننننذا؟ كننننذا  ي أدخلنننن  ومننننا فضننننول ؟ مننننا املننننذكور: إبننننراهيم يل فقننننال بننننذل ، أنطننننق ومل اجلننننام !
 ...(4)ذل  غ  إىل وذا ؟ ل  وما تتعر !

  َمنننا لَبِنننْت َ  فَنَعلُنننوهُ  ُمنَكنننر   َعننننْ  يَنتَننَننناَهْونَ  ال َكنننانُوا)) [78املالننند :] ((...ِإْسنننرَالِي َ  بَنننِ   ِمننننْ  َكَفنننُروا  الَّنننِذينَ  لُعِننننَ )) التعلينننق: *
 .[79املالد :] ((يَنْفَعُلونَ  َكانُوا

 -:(العلم مقام من) األرحام يف ما يعلم *

 أنثنن ، فوضننع  ذلنن ! سننرُتزق  فقننال: ذكننرا ، ولنندا   يننرزق  أن يل ادع وقالنن : امننرأ  وأتتننه ..(5)األبينن  جعنند بننن أمحنند
  !!(6)اللهي  هذه ُيكذِّب أن أراد ولكن هذه، بيدي ذكره مسس ُ  ما بعد إال ل  قل  ما وهللا فقال: فيه، له فقال 

 -وزايدة:...األرحام يف ما يعلم *

                            
 (.1/132) الشعراين: طبقا  (1)
 (.2/372) النبهاين: وجام  (،2/135) الشعراين: طبقا  (2)
 .(هن1019) سن  مصر يف ما  (3)
 (.1/414) النبهاين: جام  (4)
 .هن(690) سن  ما  اليمن، من (5)
 (.1/523) النبهاين: جام  (6)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 www.alsoufia.com                         مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية                                               

 

326 

 حامنن  هننذه وقننال: إحننداهن، إىل فأشننار الكننردي، جنناك  ابلشننيخ بقننرا  مر ...روحننه هللا قد  (1)الكردي جاك 
 الشننيخ واسننطي رجنن  واسننتأذن...الفقرا  مننن يذحبننه مننن وعنن َّ  لننه، نننذر وأنننه والدتننه، يننوم وع َّ  كذا،  صفته أغر، أمحر بعج 
 العهنند أخننذ  مننا يقننول:  جنناك الشننيخ وكننان...ابمسي فننناد شنند  يف وقعنن  إذا فقننال: بتجننار ، الننند حبننر ركننوب يف جنناك 

 ...(2)احملفو  اللوح يف مكتواب   امسه رأي  حىت مريد عل  ق 

 ((َنْسنننَتِع ُ  َوِإيَّ َ  نَنْعبُننندُ  ِإيَّ َ )) وقولنننه: ؟[34لقمنننان:] ((اأَلْرَحنننامِ  يف  َمنننا َويَنْعلَنننمُ )) سنننبهانه: قولنننه معنننىن منننا السنننؤال: -
  ؟[5الفاُت :]

 -والية: الفرج فكشف فروجهم، إىل تنظر ال *

 أنننه احلمصنناين، حشنني  حكنناه مننا كراماتننه:  ومننن ...اجملاذيننب األوليننا  كبننار  مننن كننان  ،(3)العظمنن  بننن النندين نننور علي
 مننن إصننبع  بنن  نفسننه وجنند وقنند إال اخلنناطر هننذا لننه مت فمننا عورته، سرت لعدم عليه اإلنكار خاطره يف فجر  يوما ، عليه مر

 .(4)فروجهم إىل تنظر وال قلوهبم إىل انظر له: ويقول شا ، كي   يقلبه أصابعه

  وضياع. وجه  وهوان ذل من اآلن عليه هي ما إىل أمتنا وصل  اللدني  والعلوم الكشو  هبذه -

 -وغريها: والرجراج، أيضاً، قاف وجبل كشف،  *

 احلمصاين... حبشي  النا  ب  املشهور ،(5)املطوعي خضر بن أمحد بن علي

 تبصننر ال بلنندا   بننه وأن (،األطلسنني احملنني  :أي) الظلمننا  حبننر علنن  اطلنن  أبنننه وأخرب... العننارف األوليننا  أكننابر أحنند
 إرم رأ  وأننننه سننناكن، هبنننا لننني  الرجنننراج، تسنننم  بنفسنننها تتهنننر  أرضنننا   قنننا  جبننن  خلننن  رأ  وأننننه الظلمننن !! يف إال أهلهنننا
 غنن  لباسننا   يننوم كنن   يلننب  فوجننده لقطننبواب خمتلفنن ، ُصننَور يف يظهننر فوجننده السننام عليننه ابخلضننر اجتمنن  وأنننه العمنناد، ذا 
 اهن. .(6)اآلخر لون

  السام. واحلقيق  والعق  اإلسام وعل  -

 -الصاروخ: من أسرع *

 يف يننوجه  يقننو  الشننيخ كننان  مننا وكثنن ا   عنننه: هللا رضنني قننال العرشنني، يقننو  سننيدي تلميننذ الشنناذيل، البنندوي علنني
 يل تطننننو  أن غنننن  مننننن خطنننناي، بسننننرع  واحنننند، يننننوم يف وأرجنننن  إليهننننا فأذهننننب األننننندل ، بنننناد إىل إسننننكندري  مننننن احلاجنننن 

                            
 .هن(550) سن   سامرا قرب ما  عراقي (1)
 (.4، 2/3) النبهاين: جام  (2)
 الجري. عشر احلادي القرن أوال  يف مصر يف ما  (3)
 (.2/378) :النبهاين جام  (4)
 مصر. يف الجري العاشر القرن صوفي  من (5)
 (.2/379) النبهاين: جام  (6)
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 ...(1)األر 

 -التاريخ: نسيه حدث *

 مننن الكفننر ُ  قصنند ملننا إنننه السننراج: قال...األصننفيا  ورلنني  األوليننا  وسننيد املشننايخ شننيخ السننروجي، نعمنن  بننن مسننلم 
 العنننندو، جننننا ا سنننيدي ي فقننننالوا: مريديننننه، إىل رباخلننن وصنننن  زاويتننننه، قصننندوا مث وأسننننروا، وقتلننننوا سنننروج، مديننننن َ  واألرَمننننن الفنننرن 
 فرجعنن  برجننوعهم، الكرمنن  بيننده وأشننار فخننرج، حجننر، رشننق  قنندر وبينننهم بيننننا قننالوا: أن إىل القننول كننرروا  مث اصننربوا، فقننال:

 أسنننو أب وصننناروا العننندد، وتكسنننر  اخليننن ، منننن وكنننذل  عظنننيم، خلنننق مننننهم فُقتننن  بوجنننه، ردَّهنننا يسنننتطيعون ال قهنننرا   اخليننن  هبنننم
  .(2)حال

 التعليق: *

 فق . الزاوي  إال ومريديه الشيخ مه  تثر ومل لا، قيم  ال أريق  اليت املسلم  دما 

  أكاذيبهم. من صغ   أكذوب  هذه قصتهم كون  عن النظر بغض هذا

 -عجيب: سوط *

 ...عننادا  وخننوار  ا كرامنن  وأكثننرهم العصننر هننذا أوليننا  أشننهر الطرابلسنني، الشنناذيل ،(3)العمننري علنني الشيخ شيخنا
 النهننار هننذا يف دخلنن  قننال: (،الاذقينن  مننن احلننداد إبننراهيم) املننذكور إبننراهيم احلنناج بننه أخننربين مننا عنننه هللا رضنني كراماتننه  ومننن
 ومل الشننيخ، زوجننا  إحنند  أخننو وهننو الطرابلسنني، الدبوسي حممد خادمه ومعنا العمري، علي الشيخ شيخنا م  احلمام إىل

 علننن  الغضننب أنهنننر أنننه وهننني وأغرهبننا، العنننادا  خننوار  أعجننب منننن كرامنن   الشنننيخ مننن فرأيننن  قننال: ،غننن ا احلمننام يف يكننن
 إنننه حبينن  عجيبننا   طننوال   فطننال إزاره، ُتنن  مننن االثنتنن  بيديننه نفسننه إحلينن  الشننيخ فأخننذ يؤدبننه، أن وأراد هننذا حممنند خادمننه

 تركنننه، مث منننرا  ذلننن  َفعننن  األمل، شننند  منننن صنننرخي واخلنننادم املنننذكور، خادمنننه بنننه جيلننند وصنننار عننننه، زالننند وهنننو كتفنننه  علننن  رفعنننه
 وملننا العجيبنن . الصننور  هبننذه فأدَّبننه التأديننب، يسننتهق عمننا   عمنن  قنند اخلننادم أن ففهمنن  أوال ، عليننه كننان  مننا إىل إحليلننه وعنناد

 يننديب أخننذ مث وانظننر، تصنندقه ال :الشننيخ يل فقننال واقفننا ، الشيخ وكان الشيخ، حبضور حكاه إبراهيم، احلاج ذل  يل حك 
 مننا عنننه ورضنني هللا فرمحننه ابلكلينن ، برجنن  لي  كأنه  حىت مطلقا ، بشي  أح  فلم إحليله، موض  عل  ووضعها ع ، ابجلرب
  .(4)وكراماته عجالبه أكثر

 :امللحوظات *

  يلي: ما الن  هذا يف ياح 

                            
 (.2/349) النبهاين: جام  (1)
 (.2/470) النبهاين: جام  (2)
 .(هن1322) سن  طرابل  يف ما  (3)
 (.2/396) النبهاين: جام  (4)
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  هبا. واللعب العور  كش   -1

  تصدقه. ال قال: عندما وذل  كاذاب ،  خالشي يكون أن أو كاذاب ،  اخلادم يكون أن إما الكذب  -2
 عورته. مكان يلم  اآلخر جع  -3

 -الشرع: وخيالف املوتى ييحيُ  ويل *

 ميتنن  بقنفننذ  وإذا مننآلن، هنننر شنناط  علنن  الربينن  زمننن يف جلنن  أنننه...كراماته  ومننن...(1)اجلننامي أمحد بن الرمحن عبد
 املديننن  جهنن  توجهنننا ملننا مث فيهننا، احليننا  أثننر فظهننر نهرهننا، ينندهب ومسنن  اجلننامي، مننوالا فأخننذها املننا ، وجننه علنن  أقبلنن  قنند

 وعننزم ضننياف ، لننه فعمنن  املدرسنن ، مننن مجلنن  ومعه العلوي ملنزل قدم أمحد الدين سي  موالا أن ومنها خلفنا. تسع  أقبل 
 الغنننا  اسننتماع كينن   ا!مننوال ي للشننيخ: احلاضننرين بعننض فقننال العاد ، عل  واملنشدين ابلدفو  الذكر فأقاموا اجلامي، عل 

 صنننو  مننننه فظهنننر خفيننن ، أذننننه يف وتكلنننم إلينننه، وجهنننه الشنننيخ فهنننول الشنننرع؟ خنننا  هنننو منننا والنننرق ! ابلننندفو  والطنننرب
 (.الشياط  دور إىل االنتباه الرجا )...(2)الد  وضرب ابلسماع وجد له وحص  عجيب،

 -إليه: ينظرون والناس داننري ويتغوطها املتاليك يبلع *

 ،(4)املتالكنننا  منننن مالننن  يل هننناتوا فقنننال: كرامننن ،  لننننا تظهنننر أن بننند ال :(لنننه قنننالوا)...(3)الدمشنننقي سنننكر نحسننن الشنننيخ
 بصننور  جلنن  احلننال ويف وابتلعهننا، فمننه يف وألقاهننا فأخننذها متالي ، ِبال  له فجا وا املغشوش ، الفض  من صغ   قط  وهي
 لبنننند  أيب غننننىن يف السننننبب هنننني وكاننننن  فأخننننذوها، ب،الننننذه مننننن داننننن  أسننننفله مننننن فأخرجهننننا اإلنسننننان، حاجنننن  يقضنننني َمننننن

 ...(5)املذكور

 جننننا   أيننننن ومننننن اآلخننننرين؟ أمننننام عورتننننه وكشنننن  التغننننو  جلسنننن  جبلوسننننه والننننذو  الشننننرع حكننننم هننننو مننننا السننننؤال: -
 ابلذهب؟ شياطينه

 -يصلي: وال الناس بني عرايانً  يقف ويل *

 دخلنن  قننال: هللا رمحننه القرشنني علنني احلسننن أيب العننار  الشننيخ عننن السننراج: قننال ،(6)املوصننلي البننان قضننيب حسننن
 عنند ، مث فخرجنن  اخلننار ، منننوه مننن رأينن  مننا فهننال  البينن ، منن   فرأيتننه ابملوصنن ، ببيتننه البننان قضننيب حسننن الشننيخ علنن 
 املغننريب النجننا  أبننو خننرج املننناوي: وقننال...كالعاد   فرأيتننه عنند ، مث فخرجنن  العصننفور، مثنن  البينن  زواي مننن زاوينن  يف فرأيتننه
 الرجننال، إليننه فخننرج املوصنن ، وصنن  حننىت الرجننال، مننن فيننه مننا يسننتوعب جننا ه بلنند كنن   فكان وليا ، أربعون ومعه املشر  يريد

                            
 .(هن898) سن  هرا  يف ما  جامي(، )منا ابسم مشهور (1)
 (.2/154) النبهاين:  جام (2)
 .هن(1307) سن  دمشق يف ما  (3)
 القيم . صغ   عثماني  عمل  املتلي  (4)
 (.2/42) النبهاين: جام  (5)
 .هن(570) سن  املوص  يف ما  (6)
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 كننذب  أحنندهم: وقننال فغضننبوا. يتشننيطن! قننال: خننرج. فقننالوا: الشننيخ؟ أيننن فقننال: وشننعثه، أبطمنناره خرج البان بقضيب وإذا
 فنننأخربوه، جنننا ، ابلشننيخ وإذا بينننده، يننده علننن  املنننا  يصننب بركننن  نننبج علننن  عنننريا   ووقنن  أطمننناره، ورمنن  فتغننني  شننيطان ،

 فنننذكر بننناد ، منننن رأيتنننه رجننن  بكننن  أخنننربين البنننان: قضنننيب قنننال مث وأافقنننه  يننننافق  املوصننن ، إمنننام مننن  كنننن   صننند ، قنننال:
 ألمنننن وإن وهنننذا كامننن ،  وهننننذا وازن، وهنننذا رجننن ، ونصنننن  رجننن ، ربننن  كنننذا،  وزنننننه رجننن : كننن   يف يقننننول البنننان وقضنننيب رجننناال  
 بعوض . جناح هللا عند يساوي ال اخلافق  ب  ما صيته

 نننراه مننا لننه: فقينن  عنننده، صنند    وقننَدمِ  تعنناىل هللا منن  حال ذو مقرب ويل هو فقال: اجلياين القادر عبد الشيخ وست 
 ابب عنننند يسنننجد األر  آفنننا  منننن بغ هنننا أو ابملوصننن  صنننل  إذا أراه وإين تروننننه، ال حيننن  منننن يصنننلي إننننه فقنننال: يصنننلي،

 عليننه، النكنن  وشنندد الصننا  بننرت  يصننلي يننره مل مننن بعننض واهتمننه األبنندال، مننن البننان قضننيب كننان  بعضننهم: وقننال الكعبنن !!
 أحيننناا   التعليننق ألن تعليننق، وال اهننن. !!(1)أصنننلي مننا رأيتنن  الصننور هنننذه أي يف وقننال: خمتلفنن ، صننور يف الفنننور علنن  لننه فتمثنن 
 علمالهم. من عامل هو القص  هذه يورد الذي لكن للوق ، إضاع 

 -وسلم: عليه هللا صلى هللا رسول على متر مل فتوى *

 قننال هنني: وهننذه (،الفتنناوي يف احلنناوي) كتابننه  مننن نقلتهننا (،الننويل تطننور يف املنجلنني) مساهننا السننيوطي للهنناف  رسننال 
 حلننننن  رجننننن  سنننننؤال إيل  توقننننن اصنننننطف ، النننننذين عبننننناده علننننن  وسنننننام هلل، احلمننننند النننننرحيم، النننننرمحن هللا بسنننننم تعننننناىل: هللا رمحنننننه

 تلننن  يف عننننده اب  أننننه ابلطنننا  آخنننر فهلننن  كنننذا،  ليلننن  عننننده اب  الدشنننطوطي القنننادر عبننند الشنننيخ هللا ويل أن ابلطنننا ،
 ولننو فقننال: ذلنن ، عننن فسننألته القننادر، عبنند الشننيخ إىل قاصنندا   فأرسننل  ال؟ أم أحنندمها علنن  الطا  يق  فه  بعينها، الليل 
  .(2)منهما واحد ُين  ال أبنه فأفتي  صدقوا،ل عندهم من  إين أربع  قال

 التعليق: *

 وعلننن  والعقننن  الشنننرع علننن  موسنننا ؟!اجملننندد هنننذا يصننندرها فتنننو  هننني وهنننذه جمنننددا ، نفسنننه يعننند كنننان  هنننذا السنننيوطي
  اإلنسان. إنساني 

 -حال: كل  على (احلموية مونيةأامل) الغائط من خري الزبل *

 اجلماعنن : فقننال السننلطي، حممنند ابلشننيخ يعننر  (3)إبينننا  الصننبي  بقلعنن  ِبسجد موسم ليل  حضر...الكرماين شجاع
 ذلنن ، وغنن  وحجننار  وشننق  زبنن  فيهننا املزبلنن ، إىل مجاعنن  منن  وخننرج واجملننار  اجلوالننق فأخذ دمشقي ، حلو  أنك  أن نريد
 وازدادوا فنننأكلوا  ،احللنننو  أطاينننب أصننننا  منننن هنننو فننن ذا أينننديهم، بننن  ففرغنننه يضنننهكون، وهنننم املسنننجد وأتنننوا اجلوالنننق، واتنننفمل

  (.اإلسام هي كهانتهم  أبن إماا   ازدادوا)...(4)إماا  
                            

 (.2/24) النبهاين: جام  (1)
 (.2/25) النبهاين: جام  (2)
 األص . يف اجلمل  هي هكذا (3)
 (.2/114) النبهاين: جام  (4)
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 -فتنطرد: تعرتض ال لكن تصدق، ال أو صدق صحيح، النقيضني كال  *

 احلننرب قامنن : ...قننال...الكرب  وواليننتهم جالننتهم علنن  اجملم  الطريق ألم  أعانم أحد املغريب، مدين أبو شعيب،
 مننن نفننر منن  الصننهرا ، إىل وخننرج سننيفه منندين أبننو شننيخنا فأخننذ للفننرن ، الظهننور وكننان والفننرن ، لم املسنن بنن  ابملغننرب مننر 

 ر وسننهم ابلسنني  وعننا بينننهم، صننار حننىت فوثننب الصننهرا ، مننأل  قنند خنننازير يديننه بنن  ف ذا كثيب،  عل  وجل  أصهابه،
 يف بكسننرهتم اخلننرب فجننا  فأرخننناه، تعنناىل، هللا لمخننذ وقنند الفننرن  هننؤال  فقننال: فسننألناه؟ هننارب ، وولوا منهم، كث ا    قت  حىت

 للكوا... الصف  ب  الشيخ يكن مل لو أنه وأقسموا قدميه، يقبلون عليه وأكبوا اجملاهدون وجا  بعينه! الوق 

 التعليق: *

  ذلننن قبنن  خسننروا ومل األر ؟؟ وجننه علنن  مننن أذل املسننلمون أصنننب  فلننم الكرامننا ! هننذه األوليننا  لننؤال  دامنن  مننا
 الضراغم؟؟ هؤال  وجود م  األندل 

 أخنناه قتنن  أنننه وسننببه املرينندين، أحننوال مننن وأحننواال   مرالنني رأ  يعقننوب، املسننم  ابملغننرب، املننؤمن  أمنن  أن وروي...
 يعهننده ال مننا نفسننه مننن عليننه وتغنن  حسننن ، أحننواال   ابطنننه يف أثننر  توبنن  أورثننه ننندما   أخيننه قتنن  علنن  فننندم امللنن ، علنن  غنن  

  فقنننال: املريننندين، أحنننوال هنننذه فقالننن : قصنننره،  تننندخ كانننن   ملريننند  جينننده منننا فشنننكا ذنبنننا   علينننه أبركنننه كنننان  فمنننا لتوبننن ،ا لثمنننر 
 يعقننوب فبعنن  الزمننان  هننذا يف الطالفنن  هننذه سننيد منندين أبننو الشننيخ لننه: فقالنن  ويننداوي ؟ يعننرف  ومننن بنفسنني أعمنن  كي 

 عنننز هللا نطننن  لنننه قومنننوا فقنننال: لنننه، مننندين أيب الشنننيخ إجابننن  فاقتضننن  ،إلينننه والتجنننأ حثيثنننا ، طلبنننا   وطلبنننه مننندين، أيب الشنننيخ إىل
 إىل وصننننن  فلمنننننا جبايننننن ، يف يومتنننننذ الشنننننيخ وكنننننان بتلمسنننننان، أمنننننو  بننننن  إلينننننه، أصننننن  منننننا وأا بطاعتنننننه، وتعننننناىل سنننننبهانه وجننننن 

 أبنننو يخالشننن ومنننا  املنننري ، العبنننا  أيب يننند علننن  شنننفاؤ  لنننه: وقولنننوا صننناحبكم، علننن  سنننلموا يعقنننوب: لرسننن  قنننال تلمسنننان،
 وخنننق دجاجنن ، بننذب  أمننر مث بننذل ، يعقننوب ففننرح به، واجتم  (يعقوب إىل) إليه (املري  العبا  أبو :أي) فمش ...مدين

 جيفنن ، هننذه وقننال: املخنوقنن ، برفنن  اخلننادم الشننيخ فننأمر الشننيخ، يدي ب  وقدمهما حد ، عل  منهما ك   يطبخ وأن أخر ،
 البنننننه، وسننننلمه امللننن  وتننننر  يننننده، علننن  لننننه وفننننت  اخلنننادم، منزلنننن  نفسنننه نننننزلوأ لننننه، نفسنننه يعقننننوب فسننننلم األخنننر ، مننننن وأكننن 

 مدين. أيب الشيخ وإشار  العبا  أيب الشيخ بربك  الوالي  يف قدمه وثب  الشيخ، م  واشتغ 

 التايل: ابلشك  القص  هذه النبهاين يورد فق ، صفهت  وبعد -

 الليننايل مننر علنن  حالننه يننزداد هبننا يننزل ومل احلننال  طلننب علنن  معيننن  إهنننا ويقننول: جباينن ، اسننتوطن (منندين أبو) وكان...
 يعقننوب عننند الظنناهر علمننا  بعننض بننه وشنن  أن إىل والغيننوب، الوقال  وخيرب اآلفا ، من احلاجا  وذوو الوفود عليه ترد رفع 

 وأمهننه قلبننه يف فوقنن  لنند،ب بكنن  كثنن ون  وأتباعننه املهنندي، ابإلمننام شبها   له ف ن دولتكم، عل  منه خنا  إا له: وقال املنصور،
 بننه وطتننوا حننىت حننال أحسننن علنن  بننه وارُتلوا...ابلوصنني  جباينن  لصنناحب وكتننب ليختننربه، عليننه القنندوم يف إليننه فبعنن  شننأنه،
 العبننناد إىل فهمننن  هنننن، 580 سنننن  وفاتنننه وكانننن ...هنا  بنننه ونزلنننوا املنننر  بنننه اشنننتد نسنننر وادي وصننن  فلما...تلمسنننان حنننوز

 بعننننده فمننننا  السننننلطان هللا وعاقب...العظيمنننن  املشنننناهد مننننن فكاننننن  جبنازتننننه، تلمسننننان أهنننن   ومسنننن واألواتد، األوليننننا  منننندفن
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 ...(1)أق  أو بسن 

  السؤال: -
 التناقض؟! من فيهما ما وفيهما نصد ، الروايت  أي -أ

 الروايت ؟! هات  يف احلق معرف  عل  كشفهم  يساعدهم أمل -ب

  الصوفي ! تسببها اليت الغفل  مد  إىل التنبيه م  للقارئ، الباقي ونرت 

 -حميط: حبر أي ويف السادسة اجلزيرة هذه أين *

 فقننال خارقننا ، لننه وشننهد  سننن ، سننب  عنننه تعنناىل هللا رضنني عنندي   الشننيخ خنندم  القيسنني: عمننر الشننيخ وقننال...
 عنندي: لنن  يقننول لننه: فقنن  شننيخا ، فيننه تننر فادخلننه، مسننجدا ، هبننا جتنند احملنني  البهننر يف السادسنن  اجلزير  إىل اذهب يوما : يل

 لنننه، ودعنننا فبكننن ، وأخربتنننه، والشنننيخ، املكنننان فرأيننن  كتفننني،  بننن  ودفعننن  إراد   فينننه أمنننرا   لنفسننن  ختنننرت وال االعنننرتا  احنننذر
 يف نفسننننني فوجننننند  دفعننننن  مث مكاننننننه، أكنننننون أن إراديت طمهننننن  وقننننند الننننننزع، يف اآلن اخلنننننوا  السنننننبع  أحننننند إن يل: وقنننننال
  .(2)الزاوي 

  توضيح: *

 مجينن  ويف بينهمننا! ميننزون فننا ابلواقنن ، عننندهم ختتل  ما وكث ا   (،الكش ) اجلذب  أحام يف يروهنا احلاال  ذهه مث 
  اليق ! وحق اليق  ع  يعتربوهنا احلاال 

 -:(يصدق ال ملن والويل) املوتى حييون *

 زالننرين، والبوزينن  األكننراد مننن مجاعنن  فجننا  يومننا ، عنننه هللا رضنني مسننافر بننن عدي الشيخ عند كن   عمر: الشيخ وقال
 ونعمننن  أحجنننارا   نقلنننب حنننىت واجلماعننن  أنننن  قنننم حسننن ! ي الشنننيخ: لنننه فقنننال (،حسننن  اخلطينننب) يننندع  رجننن  فنننيهم وكنننان

 وهننم وينندحرجها أحجننارا   يقطنن  وجعنن  اجلبنن ، سننط  إىل الشيخ وصعد اجلماع ، معه وهنض الشيخ فنهض للبستان، حالطا  
 فنننننناد  سننننناعته؟ منننننن فمنننننا  ابألر ، وألصنننننق بعظمنننننه حلمنننننه فننننناختل  رجنننننا ، حجنننننر ابفأصننننن العمننننن   مكنننننان إىل ينقلوهننننننا
 إىل يدينننه ورفننن  املصننناب، الرجننن  وأتننن  اجلبننن ، سنننط  منننن الشنننيخ فاحنننندر تعننناىل، هللا رمحننن  إىل فنننان منننا  حسننن : اخلطينننب
  .(3)شي  يصبه مل كأنه  تعاىل هللا إبذن الرج  فقام له، ودعا السما ،

 التعليق: *

 علنننن  مضنننن  وقننند حولننننه، ومننننا سننننجار يف املقيمننننون الشننننيطان، عبننند  اليزيننننديون هننننم أتبننناع، لننننه هننننذا افرمسننن بننننن عننندي

                            
 (.120، 2/118) النبهاين: جام  (1)
 .(2/297جام  النبهاين ) (2)
 (.2/297) النبهاين: جام  (3)
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 كهنننانتهم  يُعملنننون الكهنننان هنننؤال  ينننزل وملنننا الذينيننن ، أو الشنننيطاني  األوهنننام هنننذه نلمنننا  يف يتخبطنننون وهنننم قنننرون املسنننلم 
  صنعا . ُيسنون أهنم ُيسبون وهم وعيها. وعن إسامها عن بعيد  األم  هذه إلبقا  وسهرهم

 -بصري: يعملون مبا الفقري *

 عنننه، هللا رضنني عنندي الشننيخ زير  إىل التونسنني  من ومجاع  أا خرج  عليه: هللا رمح  التونسي إمساعي  الشيخ وقال
 قلننبين كننم  مريننده يعلننم ال شننيخ كنن   الشننيخ: فقننال ودرجنناهتم، األوليننا  كرامننا   يف نتهنناور وجلسنننا عليننه سننلمنا وصننلنا فلمننا

 زوجنننيت، أجنننام  أا صنننعب، أمنننر هنننذا نفسننني: يف فقلننن  مغرهبنننا  أو األر  مشنننر  يف أننننه ولنننو شنننيخ، هنننو منننا قلبننن    الليننن  يف
 مننن مجاعنن  فوصنن  عليننه، أا ِبننا عنندي الشننيخ فعلننم كنناما ،  شننهرا   زوجننيت هجننر  بيننيت، إىل رجعنن  فلمننا إيل؟! ينظننر والشيخ
 فلما...عنننننندي إىل جيننننني  :إلمساعيننننن  ويقنننننول التونسننننني ، إىل أحننننندكم يتوجنننننه م،مننننننازلك إىل تنننننوجهتم إذا أنكنننننم اجملننننناور  الفقنننننرا 
 ال حننرام؟ علنن  أو حننال علنن  مريننده يبصننر الشننيخ :أحننب أمننا !إمساعينن  ي وقننال: وانتهننرين، زجننرين عليننه وسننلم  وصننل 

  .(1)راجعا   وانصرف  والطاع  ابلسم  أمره فقابل  مثلها  إىل تعد

 التعليق: *

 دسنننتور دسنننتور حنننال؟! علننن  يبصنننره ولكننننه زوجتنننه، جينننام  وهنننو مرينننده وينننر  واحلنننواجز، ملسنننافا ا عنننرب ويبصنننر ينننر 
 البهار. من حبرا   اإلحيا  كتاب  جيع  الذي البتار التأوي  ساح ننس  الأ جيب حال ك   عل  لكن دستور،

 -ثاج : يف وإمان  عقل  وض  العري، العري، العري، *

 يف لننننا تكلنننم سنننيدي، ي مننننهم: عشنننر  فقنننال فقننن ا ، ثاثنننون عننندي الشنننيخ عمننني  علننن يومنننا   دخننن  الربكنننا : أبنننو قنننال
 مننن شنني  يف لنننا تكلننم لننه: فقننالوا الثانينن ، العشننر  وتقنندم مننا   حومنن  موضننعهم وبقنني فننذابوا، لننم، فننتكلم احلقيقنن ، مننن شنني 

  مننا فنزعننوا لننم، فننتكلم الفقننر، حقيقنن  مننن شنني  يف لنننا تكلننم سننيدا ي وقننالوا: اآلخننرون تقنندم مث ،فمنناتوا فننتكلم احملبنن ، حقيق 
  .(2)الربي  إىل عراي وخرجوا الثياب، من عليهم كان

  :امللحوظة *

  عليه. هم ما إىل املسلمون وص  حىت املسلم ، أسو  هؤال  أمثال كان  قرون مد  عل 

 -يشاء: من ويذل يشاء من يعز الصويف *

 اآلي  لننه املقننرب ، ورؤسننا  الصنناحل  وأعيننان العننارف  وأكننابر خاملشنناي أجننا  مننن كننان  البطالهي: مستودع بن عزاز
 اخلليفننننن  سنننننأله عنننننزازا   الشنننننيخ أن رويننننننا ومما...(عامننننن  الكنننننون يف التصنننننر  :أي) العنننننام والتصنننننري  التنننننام والتمك ...الصنننننادق 
 قننال مث قطعننا   َتننز  إال مرخنني سننرت إىل نظننر مننا القصننر، دهنناليز اخننرت  فلمننا بننه، ليتننرب  بغننداد إىل القنندوم هللا أبمننر املقتنندي

 كمننا  فكننان عنقننه، وملَّكتنن  جيشننه، رقنناب جيشنن  َملَّكنن ُ  وقنند بننه، لنن  قب  ال جي  يف العجم مل  سيقصد  للخليف :
                            

 .(2/299جام  النبهاين ) (1)
 (.2/299) النبهاين: جام  (2)
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 ...(1)عظيم  أبموال افتدي مث أيما ، ببغداد واعتق  املل  وُأسر قال،

 -ويل: ذلك مع وهو ..يصلي وال العورة، مكشوف صويف *

 الكبنن  العننار  جننا  وملننا: ...منهننا الكثنن  ، والكراما  العظيم التصري  أصهاب األوليا  أكابر أحد الكردي: علي
 امللنن  إىل اخلليفنن  رسننال  يف دمشننق إىل (املعننار  عننوار ) كتنناب  صنناحب السننهروردي حممنند بننن عمننر النندين شننهاب اإلمننام
 إمننام أننن  تفعنن ، ال مننوالا ي النننا : لننه فقننال كننردي،ال عليننا   أزور أرينند ألصننهابه: قننال ذلنن ، وغ  والطو  ابخللع  العادل

 علنننني الشننننيخ وكننننان قننننال: ذلنننن ، مننننن بنننند ال فقننننال: أوقاتننننه  أكثننننر العننننور  مكشننننو  ومشنننني يصننننلي، ال رجنننن  وهننننذا الوجننننود،
 الشننيخ خننرج البنناب، مننن دخولننه فسنناع  يقننو ، :لننه يقال آخر مولَّه عليه دخ  حىت اجلام ، يف أوقاته أكثر مقيما   الكردي

 للشننيخ فقننالوا -يننتهكم فيهننا ويقننو  -مننا  أن إىل ذل  بعد دخلها وما الصغ ، ابلباب جبانتها وسكن دمشق من علي
 ترجنن  مكانننه، مننن قريننب إىل وصنن  فلمننا موضننعه، يعرِّفننه مننن خدمتننه يف ومشنن  بغلتننه، فركننب اجلباننن ، يف هننو النندين: شهاب

 يصنندا شنني  هننذا مننا النندين: شننهاب الشننيخ فقننال عورتننه! شنن ك  منننه قننرب وقنند الكننردي علنني رآه فلمننا إليننه؟ مشنني وأقبنن 
 اهن....(2)مترب مأكول ومعهم جا وا قد حبمال  وإذا معه، وجل  عليه، وسلم منه، دا مث ضيفان   وحنن عن ،

 يننتهكم وهننو العننور  مكشننو  ويسنن  يصننلي ال واجلهنن   الضننال كلمننا   يف اإلسننامي اجملتمنن  غا  وهكذا نقول:
 وسننننلبها األمنننن  هننننذه عقالنننند تنننندم  يف إمننننام إنننننه اإلمننننام، هننننذا هننننو مننننن أدرا  ومننننا الوجننننود، إمننننام ويننننزوره ود،ابلوجنننن ويتصننننر 
 علنن  بننه يضننهكون القننوم، عننند َتوينن  لننه كلننه  هننذا لكن...البذيتنن  واألخننا  والشننر  الضننال نلمننا  إىل ودفعهننا إسامها

  م.اإلسا عل  الغ   فيهم مات  الذين وعل  والسذج املغفل  أذقان

 -كونه:  يف هللا وسنن القرآن أحكام ونسخت *

 والصننوفي ، األوليننا  وإمننام الشنناذلي ، الطالفنن  زعننيم الشننري ، السننيد عنننه، هللا رضنني الشنناذيل علنني احلسننن أبننو سننيدي
 أا فننن ذا األمنننر، هنننذا منننن نصنننيب يل حصننن  قننند أن يل فخطنننر يومنننا ، مثنننان  منننر  جعننن  قنننال: احملمديننن ، األمننن  مفننناخر وأحننند

 ينندل فأخننذ يومننا ، مثننان  جنناع منهننو ، منهننو  تقننول: وهنني حسنننا   الشننم  ضننيا  وجههننا كننأن  مغننار ، مننن خارجنن  أ ابمننر 
 ؟(3)طعاما   فيها أذ  مل أشهر ست  يل وأا بعمله، هللا عل 

 هننذا يقننول: أو َتوينن ! لننه هننذا لنن : يقننول مننن تعنندم ولننن اإلسام، يف حمرم الصيام وصال تذك : لكن تعليق، وال -
  العوام. مث  للخوا  احليا  دين واإلسام تضلي ، التأوي  فنجيبه: للعوام؟ ال وا للخ

 -ابحلالل: حياء وال...السنن فوق كرامة  *

 الكرامننننننا  وأصننننننهاب الرجننننننال، وأكننننننابر املشننننننايخ أعيننننننان أحنننننند هللا، رمحننننننه البطننننننالهي مننننننروز  بننننننن عثمننننننان عمننننننرو أبننننننو

                            
 بعدها(. وما ،2/302) النبهاين: جام  (1)
 (.307 :) الغالي ، احملاسن ونشر (،332، 2/331) النبهاين: جام  (2)
 (.2/341) النبهاين:  جام (3)
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 شاخصننا   واقفننا   سننن  سننب  فوقنن  أنننوار، له وتبد  األعظم، اجلناب من ل مناز  طرقته إذ يتهجد، ليل  هو فبينما...واألحوال
 فقينن  (،البشننري  إىل عنناد مث إلننا   املنند  هننذه كنن   يف كننان)أي:   بشننريته إىل عنناد مث حبالننه، إحسننا  وال غننذا  دون السننما  إىل
 فعلنن  لننتن زوجتننه: فقالنن  حبالننه، أهلننه وأخننرب اببننه فطننر  مننن ؟ ولنند نهننور آن فقنند أهلنن  وجننام  قريتنن ، إىل اذهننب لننه:

  .(1)سأركب ف ين اركبوا فان، أا القري ، أه  ي واد : السط  فصعد يف  النا  ُتد  وقضي 

 :امللحوظات *

 الشننذوذ؟؟ هبننذا اإلسننام يسننم  وهنن  زوجهننا! وجننود منن  ترملنن  الننيت الزوج  هذه ذنب ما ومنها: كث  ،  امللهونا 
 (.ترمل ترمل) وإىل بنق ، ورق  حضر ، إىل جُتتا  فهذه (،سأركب ف ين اركبوا) أما

 -أيضًا: قاف جبل *

 الكننومي، يعقننوب أبننو شننيخي (السننيدراين موسنن  عننن :أي) عنننه وأخننربين :(عننريب ابننن :أي) النندين حمينني سننيدي قننال
 النننوا ، يف ارتفاعنننه عنننن وسنننت  ذروتنننه، علننن  العصنننر وصنننل  أبسنننفله، الضنننه  فصنننل  ابألر ، احملننني  قنننا  جبننن  وصننن  أننننه
 .(2)بذيلها رأسها اجتم  حبي  اجلب  هذا طو  هللا أن وأخرب سن ، ثامثال  مس   ل:فقا

 زيد . والكذب غبا ، يف جه  يف جه  كشوفهم،  ك   وهكذا -

 البهنننر علننن  واقفننن  خراسننناني  عجنننوزا   ورأ  اخللنننق، عجيبننن  املعنننز قننندر علننن  فيهنننا النمننن  رأ  أرضنننا   هنننذا موسننن  ودخننن 
 أكثننر ومننا و.. و.. و.. النمنن ؟ وهننذا األر ؟ هننذه هنني أيننن -...(3)وتقدسننه هللا تسب  وهي ساقيها ب  تصطفق واألمواج
 واألينا ؟ الواوا 

 األمنن  دمننر كشنن   كشنن !  الكشنن ؟! مننن أكثننر أننن  تفهننم فهنن  فتنطننرد! تعننرت  ال تسننلم، سننلم !القننارئ أيها لكن
 اإلسامي .

  !رموز القوم كام  إن حممود: احلليم عبد ويقول

 الدجاجل . عكاكيز رموزال فنجيبه:

  -:(خاطرهم من دستور) أسرارهم تتقدس اخلطا، بنات خان يف السيقان، بني *
 يف ليلننن  سنننهر  حججننن ، ملنننا قنننال: ،هللا رمحنننه احلريثننني يوسننن  الشنننيخ حكننن  الشنننعراين: قنننال (،اخللبوصننني حسنننن)

 املقننننام، خلنننن  وصننننلوا فطننننافوا علننننيهم، النننننور خيفننننق مجاعنننن  دخنننن  اللينننن ، را  فلمننننا مقمننننر ، ليلنننن  وكاننننن  املقننننام، خلنننن  احلننننرم
 موضنننعه؟ يكنننون منننن قنننال: تعننناىل. هللا رمحنننه فقنننالوا: علننني. ابلشنننيخ رأسنننكم يعننني  وقنننال: شنننخ ، فجنننا هم يسننن ا ، وجلسنننوا
 ر وسننهم علنن  واقنن  هننو فنن ذا حسننن! ي فقننال: نعننم. فقننالوا: أاديننه؟ فقننال: ابلغربينن . زفننىت بناحينن  اخللبوصنني حسننن فقننالوا:

                            
 (.2/288) النبهاين: جام  (1)
 .(2/498جام  النبهاين ) (2)
 (.2/498) النبهاين: جام  (3)
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 الننننرأ  علنننن  فقننننال: علنننني. الشننننيخ موضنننن  كننننن  لننننه: فقننننالوا سننننو ، كتفننننه  وعلنننن  ابلنننندقيق منننندهون ووجهننننه معصننننفر ثننننوب عليننننه
 ويننداها عنقننه، علنن  راكبنن  واحنند  فوجنند  اخلطننا، بنننا  خننان يف ابلننزير  قصنندته بننادي إىل  رجعنن فلمننا وذهننب، والعنن ،

 قننال عليننه أقبلنن  مننا فننأول موجوعتننان! عيننناي فنن ن برفننق لننا: يقننول وهننو عنقننه، يف تصننفعه وهنني ابحلنننا  خمضننوبتان ورجاهننا
 يتسننا ل التعليننق: * .(1)ذلنن  إشنناع  بعنندم وأمننرين هننو، أنننه فعرفتننه أا، هننو مننا القمننر، وغننر  عينننا  زغلنن  فننان، ي مبننادرا :

 العظيم. العلي ابهلل إال قو  وال حول وال األع ، أمام واض  وهو اإلسامي  األم  فساد سبب عن املتساللون

 -العورة: ..العورة *

 مننن شننيتا   منننه يننر  أن الننوايل فننأراد...الباهرا  الكرامننا  أصننهاب مننن كننان  الدمشقي: (2)القاوي الكر  عبد الشيخ
 ال فقننال: املننا ؟ مننن الربكنن  هننذه يف مننا مجينن  تشننرب أن تقنندر ه  :(احلليب سعيد الشيخ ابن) هللا عبد الشيخ له فقال ذل ،
 يفنننت  أبن آخنننر وأمنننر الربكننن ، منننن يشنننرب أبننننه يظهنننر أبن سنننرا   بعضنننهم فنننأمر علنننوا،اف فقنننال: ذلننن ، نفعننن  حننننن فقنننال: أفعننن ،
 قننال: الربكنن  شننرب الرجنن  ذلنن  أن القنناوي للشننيخ نهننر فلمننا الربكنن   فرغ  قلي  فبعد ذل ، ففعا أخر ، جه  من جمراها

 فصننار الربكنن  يف فمننه ووضنن  ،عجيننب حننال وأخننذه القنناوي، الشننيخ فقننام امننتأل ، حننىت فرتكوهننا وهننا؟تفامل أيضننا   أشننرهبا وأا
  أعظننم مننن وهنني الربكنن ؟ فرغنن  أن إىل إحليلننه مننن وخيننرج فمننه مننن املننا  ينندخ  كننذل   يزل ومل إحليله، من خيرج واملا  يشرب

 ...(3)عظيما   اعتقادا   وغ ه الوايل فاعتقده كراماته،

  لانتباه! مث  شي  عندهم عور ال كش   أن عل  وه ؟ وه ؟ منه؟ خيرج واملا  إحليله يرون كانوا  ه  السؤال: -

 -القاف؟!: هذا فأين أيضاً! قاف *

 املسنننتظهري  الدولننن  أمنننرا  بعنننض فنننرأ  بغنننداد، قنننر  بنننبعض منننر محنننادا   الشنننيخ أن وروي...(4)النننداب  مسنننلم بنننن محننناد
 اخلننناط ، كنننالرب   فرسنننه فعننند  خذينننه، هللا فنننر  ي الشنننيخ: فقنننال الشنننيخ، علننن  األمننن  فسنننطا علينننه، فنننأنكر سنننكران، راكبنننا  
 لننه َمننن وعننز ِ  الوفننا : أبننو النندين اتج قننال أثر، عل  له يق  فلم ورا ه اخلي  اخلليف  وبع  ذهب! أين يعلم ومل البصر، يسبق
 ...(5)قا  جب  ورا  إىل به ذهب  حىت جب  وال سه  وال حبر وال بر دون فرسه به يستقر مل العز ،

  احليا . من اخلايل الكذب عن النظر غض م  هذا القا ؟ هذا أين خربوا ا ، فيا -

 -أيضاً؟!: وقاف األرحام، يف ما يعلم *

 (،هننن 818) سننن  إسننكندري  يف املولننود السكندري املري حممد الدين مش  الفت  أاب أن روي الشربيسي: الرمحن عبد
 الشربيسنني، الننرمحن عبنند الشننيخ ابهلل العننار  اإلمننام الشننيخ علنن  العننويف النندين بنندر الشننيخ والننده دخنن  والدتننه، بننه محلنن  ملننا

                            
 (.2/38) النبهاين: جام  (1)
 .(هن1283) عام دمشق يف تويف (2)
 (.222، 2/221) النبهاين: جام  (3)
 .هن(525) عام تويف (4)
 (.2/54) النبهاين: جام  (5)
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ننه طننويا ، زمنننا   يعنني  واآلخننر أيم، سننبع  بعنند مننو  أحنندمها ولنندان، معهننا آمننن  زوجتنن  إن لننه: فقننال النندعا ، لا وسأله  ومسِّ
 أمننه، ولدتننه كيننوم  النندنيا مننن وخيننرح شننهيدا ، ومننو  سننعيدا   يعنني  هللا، عل  وتوك  تعاىل، هللا من فت  له وسيكون الفت ، أاب

 ...(1)أماا   هللا من وينال زمانه، يسوح قا ، جب  عل  قدمه  يض

 أيننن للسننؤال: ونعننود ،[34لقمننان:] ((اأَلْرَحننامِ  يف  َمننا َويَنْعلَننمُ )) لقمان: سور  آخر يف سبهانه قوله معىن ما نسأل: -
  الكش ! عل  اعرتا  ال لكن هذا؟! ابألر  احملي  قا  جب 

  -الغيث: وينزل هخبصيتي السفينة جير شيخه، ومثل *
 كراماته:  ومن مدهش ، خوار  له كان  علي، أيب حس  الشيخ أصهاب أحد ُعبيد

 اجلعفرينن ، مننر  دخنن  احلننال  يف ابحلننال قتلننه بسننو  لننه تعننر  مننن وكنن  لوقتننه، فيمطننر مطننر أن السننهاب أيمننر كننان  أنه
 فأصننبهوا املالكنن ، ديننوان مننن ألعزلننن  مأرواحهنن تقننبض مل إن عزرالينن  ي فقننال: عليننه، يضننهكون طفننا   مخسنن  حنننو فتبعننه
 ومل فوحلنن  سننفين  يف وسننافرَ  وصننم  وعمنني فخننر  أن ، اسك  له: فقال اسك ، القضا : بعض له وقال أمجع ! موت 
 ...(2)الوح  من خلَّصها حىت فجرها ففعلوا، بيضي، يف خبي  ربطوهاا فقال: تعومها، مكن

 مثنن  العننور  وكشنن  الصننوفي  بنن  الننتازم هننذا ولكننن (،للتقريننق وال) للتعليننق نوالننذي الكفننر هننذا ُيتنناج ال التعليننق: *
 لانتباه.

 -الوثنية: إىل الطريق *

 منننننن أكلنننننه غالنننننب وكان...صننننناحلا   فقيهنننننا   كنننننان  (النهننننن  أيب بنننننن عيسننننن  بنننننن احلسننننن  بنننننن عمنننننر بنننننن علننننني احلسنننننن أبنننننو)
 مننا بركتهننا أعجننب ومننن وقننال: النندعا ، واسننتجاب  ابلربكنن  ر املشننهو  الننرتَُّب مننن وتُربتننه...كث    كراما   له ونهر ...األشجار

يَّننا  أصننهاب أيخننذ سنندر، شننجر  قننربه علنن  كننان  أنننه الثقننا ، بننه أخننربين  مننن فيننرب ون ر وسننهم بننه يطلننون ورقهننا، مننن احلُمِّ
 أن األعيننناد غالنننب يف إب أهننن  عننناد  منننن وكنننان قنننال: البعيننند ، األمننناكن منننن لنننا ينننؤت  كنننان  حنننىت ذلننن  واسنننتفا  احلمننن ،
 أهننن  علننن  الباديننن  أهننن  فينننه انتصنننر حنننرب األعيننناد بعنننض يف بيننننهم فهصننن  كثننن  ،  حنننروب ابدينننتهم أهننن  وبننن  بيننننهم ُيصننن 
 بعنننننض فنهننننناهم علننننيهم  فلنعقرهنننننا يعبنننندوهنا النننننيت الشننننجر  هنننننذه بننننننا اقصنننندوا بعضنننننهم: فقننننال البينننننو ، أدخلننننوهم حنننننىت املديننننن 

 وخرجننوا ذلنن ، مننن املديننن  أهنن  فننأن  األر ؟ علنن  أوقعهننا حننىت اوقطعهنن اجلهننال، بعننض إليها وأسرع يقبلوا، فلم عقالهم،
  القبيننن  هننذا مننن الفقيننه وكرامننا  الشننجر . قطنن  الننذي قتينن  أول وكننان طالفنن ، منننهم وقتلننوا شننديد ، هزمنن  فهزمننوهم حنننوهم،

 ...(3)كث  

 هنننو فمنننا ضنناال   يكنننن مل وإن الوثنينن ؟ هننني فمننا وثنيننن  يكنننن مل وإن الشننر ؟ هنننو فمننا شنننركا   هننذا يكنننن مل إن السننؤال: -

                            
 (.2/155) بهاين:الن جام  (1)
 (.2/286) النبهاين: جام  (2)
 (.2/328) النبهاين: جام  (3)
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  اإلسامي . األم  به ابتلي  الذي والتخب  والذل اجله  لنا يفسر وأمثاله هذا لكن الضال؟

 -:(سبحانه) هلل مساَعدة لعله الكون! يف يتصرف *

 الشننيخ كرامننا   مننن قصصننا   بطوطنن  ابننن يننذكر...الرجال وأفننراد األوليننا  كبننار  مننن كننان  (التربيننزي النندين جال الشيخ)
 نفسنني: يف وقلنن  فننأعجبت ، مرعننز، فرجينن  عليننه رأينن  الشننيخ، إىل دخننويل يننوم كننان  وملا يقول: حىت...القاه ح  رآها ليتا

 رأسنننه، منننن طاقيننن  مننن  وألبسننننيها الفرجيننن ، وجنننرد الغنننار، جاننننب إىل قنننام للنننوداع، علينننه دخلننن  فلمنننا أعطانيهنننا  الشنننيخ ليننن 
 هننذه لننم: قننال وأنننه قنندومي، عننند لبسها وإمنا الفرجي ، تل  يلب  أن عادته تكن مل الشيخ أن الفقرا  فأخربين مرقع ، ولب 

 سنننفره بطوطنن  ابنننن ويذكر)...الصنناغرجي النندين برهنننان ألخينننا ويُعطيهنننا كننافر  سننلطان مننننه وأيخننذها املغنننريب، يطلبهننا الفرجينن 
 الشننيخ زاوينن  فقصنند  :(يقننول حننىت الصنناغرجي الشننيخ عننند ذهابننه مث الصنن ، سننلطان منننه الفرجينن  أخننذ وكينن  ذلنن ، بعنند

 وكتنننب برمسننني، الننندين جنننال أخننني صننننعها الفرجيننن  هنننذه يل: فقنننال...بعينها علينننه والفرجيننن  يقنننرأ فوجدتنننه الصننناغرجي، برهنننان
 جنننال أخننني يل: فقنننال احلكايننن   أبول وأعلمتنننه الشنننيخ، يقننن  صننند  منننن وعجبننن ...فان يننند علننن  تصنننل  الفرجيننن  أن إيل

  !!(1)الكون يف يتصر  هو كله،  ذل  من أكرب الدين

 اجلن. شياط  ترتيب من القص  هذه يف احلبك  أن جه  فقد وأجه ! منهم أض  كشفهم  تعليق: *

 -:(؟تعاىل هللا عن ابلوكالة) الربزخ أبهل موكل *

 حد ...األصنننفيا  وأعينننان األولينننا  أكنننابر منننن الصنننغ   اجلنننام  شنننارح ابنننن املنننناوي! النننر و  عبننند بنننن العابننندين زينننن)
 األرواح، علنننم يف األولينننا  أكنننابر منننن وهنننو املصنننري، الصنننعيدي طعيمننن  رأيننن  قنننال: العنننارف ، املشنننايخ أحننند وهنننو احلمصننناين،

  .(2)الربزخ أبه  وك  قد املناوي، العابدين زين قال: هذا؟ ما قل : كاإلنسان،  نور أو كالنور،  إنسان وأمامه

  اليواني . الوثني  يف يشبهه ما وب  الكام هذا ب  يقارن أن  ر الك القارئ من أرجو :ملحوظة

 -القنادي ؟: وتعليق القرب عل  اخليم  نصب اإلسام جييز ه  *

 اخليمنن  فتقطعنن  جبانبهننا، حننال  عليهننا فسننق  خيمنن ، قننربه علنن  كننان  أنننه (،املننناوي العابنندين زيننن :أي) كراماتننه  ومن
 .(3)ابملشاهد  وهذا تنكسر، مل م اخلي ُت  فوجد  القنادي ، من ثري فيها علق قد وكان قطعا ، قطعا  

 .{والسرج املساجد عليها واملتخذين القبور زالرا  هللا لعن} وسلم: عليه هللا صل  الرسول قول اجلواب: -

 واجلهنن ، الوثنينن  أعمننا  أعمننق يف لتغرقننه ابإلسننام تنهننر  شننيطانيا  إال هنني مننا الصننوفي  كرامننا   أن نننر  وهكننذا
 احلادث . شيطاني  عل  و ملم برهان القنادي  كسر  وعدم

 -اِلسالم: على وسالم جرمية! املنكر عن النهي *

                            
 .بطوطه ابن رحل  عن نقلها وقد (،2/10) النبهاين: جام  (1)
 (.2/84) النبهاين: جام  (2)
 .(2/84جام  النبهاين ) (3)
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 عنندن أهنن  بعننض أن الثقننا ، بعننض عننن اليننافعي حكاه ما كراماته  من املناوي: قال...(1)(العدين هللا عبد بن رُيان)
 تلننننن  ابلننننننار يتنننننهب فننننناحرت  هنننننذا! علننننن  يقننننندم الصننننناح يننننندَّعي النننننذي هنننننذا وقنننننال: علينننننه فنننننأنكر املنكنننننرا ، بعنننننض يفعننننن  رآه

  !!(2)الليل 

ننننُتمْ )) سننننبهانه: قولننننه معننننىن مننننا سننننؤال: َهننننْونَ  اِبْلَمْعننننُرو ِ  ََتُْمننننُرونَ  لِلنَّننننا ِ  ُأْخرَِجنننن ْ  أُمَّنننن    َخننننْ َ  ُكننْ  آل] ((اْلُمنَكننننرِ  َعنننننِ  َوتَنننْ
 ؟[110عمران:

 -القمل: الوالية ومن *

  والثالثنن :: ...مننرا  ثننا  إال إسننامي يف ُسننرر ُ  مننا قننال: أنننه عنننه تعنناىل هللا رضنني أدهننم بننن إبننراهيم عننن ...وُحكنني
 (.خاطره من دستور) !(3)ذل  فسرين لكثرته، القم  وب  شعره ب  أميز فلم فيه، فنظر  فرو، وعليَّ  ابلشام، كن 

 -األولياء: يطهر والبول *

 أمننا) !(4)علننيَّ  ابلو  إنسننان فجننا  جالسننا ، كننن   يومننا   كسننروري  بشنني  ُسننرر  مننا قننال: أيضننا   عنننه أخننر  حكاينن  ويف
  (....دستور دستور كث  ،  فدسات  اآلن

 -حينون: إليها مراتع املزابل يف وهلم *

 قصيد : من (الغو ) اليافعي هللا عبد يقول

 (5)توشح ابلطراز وفرش قصور   إىل ال للمزابل ارتياحاً  أحن
 (!أيضا   زابل  وعليه غبار عليه فهذا) املزاب  إىل نُي أن وأما عليه، غبار فا والفرش، القصور إىل ُين ال أنه أما -

 :(التوبة مقام من) األسود على األبيض يفضل فجعلوه سبحانه هللا على افرتوا *
 جسننمه اسننود الننذي املرينند عننن توبتننه يف عنننه تعاىل هللا رضي اجلنيد الطالف  سيد لألستاذ املشهور  القضي  وكذل ...

 علنن  قنندم فلمننا بعينند ، بنناد يف املرينند وكننان عنننه، اتب ملننا جسننمه فننابيض لصننا ،ا يف منننه صنندر نفنن  وحنندي  نظننر ِبجننرد
 .(6)هللا تلق  أن إىل السواد بذل  لبقي  عن  تب  أين لوال له: قال اجلنيد

 أهلنننه: خماطبنننا   الرسنننول وقنننول ،[39الننننجم:] ((َسنننَع  َمنننا ِإالَّ  ِلِ نَسنننانِ  لَنننْي َ  َوَأنْ )) سنننبهانه: قولنننه معنننىن منننا سنننؤال: -
  واض . اللعب  هذه يف اجلن شياط  دور أن الواض  من نر  اثني ، جه  من مث ؟{شيتا   هللا من عنكم أغ  ال ف ين ..}

                            
 .(هن700) قب  ما  م  (1)
 (.2/78) النبهاين: جام  (2)
 (.70 :) القش ي ، والرسال  (،269 :)  ،الغالي احملاسن نشر (3)
 وغ ها. (،345 :) المم، وإيقا  (،70 :) القش ي ، والرسال  (،261 :) األصول، وتقريب (،270 :) الغالي ، احملاسن نشر (4)
 (.270 :) الغالي ، احملاسن نشر (5)
 .وغ مها (،4/48) الدين: علوم وإحيا  (،68 :) الغالي ، احملاسن نشر (6)
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 -الكتاب: أم وعنده يشاء ما ويثبت يشاء ما ميحو الصويف، *

 منكننرا   منننهم آخننر وقننال احملفننو ! اللننوح مننن تلميننذه خطيتنن  مهننو حننىت شننيخا   الشننيخ يكننون ال بعضننهم: قننال وقنند...
 !!(1)اخلطيت  يف وق  حىت تلميذه عن غف  ما شيخا   كان  لو املذكور: القول لذا

 نعننر  أن جيننب حننال، كنن   وعلنن  .[5الكهنن :] ((َكننِذاب    ِإالَّ  يَنُقولُننونَ  ِإنْ  أَفْنننَواِهِهمْ  ِمنننْ  خَتْننرُجُ  َكِلَمنن     َكننرُبَ ْ )) اجلننواب:
 هبنننننا، يضنننننلوهنم اجلنننننن شنننننياط  أالعينننننب إال هننننني ومنننننا فعنننننا ؟ هننننننايرو  رؤ  علننننن  بننننننا    االعتقنننننادا  هنننننذه ملثننننن  يعتقننننندون أهننننننم

  والكش .

 -:(احلياء مقام من) املسجد يدخل أن هللا من يستحيي *

 فقننال: فتصننلي؟ املسننجد تنندخ  ال مل لننه: فقينن  املسننجد، خننارج رجنن  رؤي أنننه حكنني مننا احليننا  أهنن  حكنناي  ومننن
 !!(2)عصيته وقد بيته أدخ  أن منه أستهيي

 ومننن  ودنيننناهم. بننندينهم املسنننلم  جهننن  أسنننباب منننن سنننببا   يفسنننر وهنننذا واألخنننا ! الننندين تننندمر أخنننا  اجلنننواب: -
  سام. ي فنجيبه: للعوام!! ال للخوا  هذا ل : يقول من تعدم فلن ذل 

 -التام: التصرف فللشيوخ تسلم، سلِّم *

 لننه: فقننال ذكننرا ، ولنندا   يرزقننه أن تعنناىل هللا لننه ينندعو أن النننا  بعننض منننه طلننب أنننه الكبننار األوليننا  بعننض عننن ورووا...
 ذكننر بولنند وعنندت  سننيدي، ي لننه: وقننال ِبد ، ذل  بعد جا  مث ذل ، إليه فسلم دينار، مال  للفقرا  فسلم ذل  أحبب  إن
 ا ،يسنن   شننيتا   إال اقصنن  هنني مننا سننيدي، ي قننال: اقصنن   سننلمتها الننيت النندان  الشيخ: له فقال أنث   إال امرأيت وضع  وما

 مث سنننيدي، ي نعننم فقننال: لنننا!! فننَأْو ِ  لنن  ننننويف أن أحببنن  فنن ن يسنن ا ، شننيتا   إال نقصنننا  منننا أيضننا   وحنننن الشننيخ، لننه فقننال
 فوجننند منزلنننه، إىل فرجننن  لننننا؟ أوفيننن  كمنننا  لننن  أوفيننننا فقننند اذهنننب الشنننيخ: لنننه فقنننال النقصنننان، ذلننن  بتوفيننن  إلينننه وعننناد ذهنننب
  !!(3)وج  عز ألولياله هوإكرام تعاىل هللا بقدر  غاما   الولد

 مراجعهم!! من مرج  هو كتاب  يف أحبارهم، من وحرب أغواثهم من غو  يرويها الكافر ، القص  هذه تنبيه: *

 -الصغري: الصيب ذنب هو ما *

 مننننن مجننن  ذلننن  بعننند فننننأاته...(اجلياين) القنننادر عبننند الشنننيخ...اإلسام شننننيخ اإلمنننام مناقنننب كتننناب  يف مسنننندا   وروي
 علننن  ينننده ووضننن  علينننه، ينننتكلم النننذي الكرسننني منننن فننننزل القفتننن ؟ هنننات  يف منننا لننننا قننن  لنننه: وقنننالوا خميطتننن  تننن بقف الرافضننن 

 فقنننام قنننم، لنننه: وقنننال بينننده، فأمسننن  مقعننند، صنننيب فيهنننا فننن ذا ففتهننن ، بفتههنننا، وأمنننر مقعننند، صنننيب هنننذه يف وقنننال: إحننندامها،
 فقنننام صنننيب، فيهنننا وإذا بفتههنننا، وأمنننر بنننه، عاهننن  ال يبصننن هنننذه ويف وقنننال: األخنننر ، علننن  ينننده ووضننن  تعننناىل، هللا إبذن يعننندو

                            
 (.68 :) الغالي ، احملاسن نشر (1)
 (.203 :) الغالي ، احملاسن نشر (2)
 (.22 :) الغالي ، احملاسن نشر (3)
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 ...(1)فأقعد اقعد، له: وقال بناصيته، فأمس  مشي،

 العليننا ُمننثُلهم هننم وأشننياعهم ومرينندوهم القننوم وهننؤال  السننن ، متا  املسلم  عل  أت  وقد راجعون، إليه وإا هلل وإا
 والفساد. اجله  من عليه هم ما إىل املسلمون وص  حىت والدنيا، الدين يف وموجهوهم

 -فوقفت: ابلوقوف الشمس أمر *

 إمساعينننننننن  الفقيننننننننه عننننننننن تننننننننواتر ورِبننننننننا وغنننننننن هم، الفقهننننننننا  بنننننننن  الننننننننيمن بنننننننناد يف اشننننننننتهر مننننننننا املستفيضننننننننا  مجلنننننننن  ومننننننننن
 يف وكنننان منزلنننه، إىل يصننن  حنننىت تقننن  للشنننم  يقنننول سنننفر يف وهنننو خلادمنننه يومنننا   قنننال أننننه عننننه، تعننناىل هللا رضننني...احلضرمي

 قنننال مث مكاننننه، بلنننغ حنننىت فوقفننن  (،لنننه قفننني) إمساعيننن  الفقينننه لننن  قنننال اخلنننادم: لنننا فقنننال غروهبنننا، قنننرب وقننند بعيننند، مكنننان
 .(2)احلال يف اللي  وأنلم فغرب  ابلغروب، اخلادم فأمرها احملبو ؟ ذل  تطلق ما للخادم:

 الشننم  غينناب لتننأخ  إذ خنناهنم! كشننفهم  إن فقنن : نقننول ولكننن ،ملهوننن  وال جننواب، وال سننؤال، وال تعليننق، وال
 يف يقنندم وال يؤخرشننيتا   ال الشننم  ووقننو  والنهننار، اللينن  يسننبب الننذي هننو األر  فنندوران تق ، أن األر  أيمر أن جيب

 غروهبا.

 -واِلسالم: واحلديث القرآن تنسخ الوالية *

  مشننتا أننن  فهنن  إلينن ، ونمشننتاق إا إمساعينن : فقيننه ي يل: قينن  عنه: تعاىل هللا رضي احلضرمي إمساعي  الفقيه قال
 !!(3)أجل  من هتام  وأله  ل  غفرا قد فقال: الذنوب. عوقت  رب ي فقل : التخل ؟ هذا فما قال: أو إلينا؟

 واألحادينن  اآلي  مننن وغ هننا ؟[39النننجم:] ((َسننَع  َمننا ِإالَّ  ِلِ نَسننانِ  لَننْي َ  َوَأنْ )) اآلينن : ُنسننخ  هنن  السننؤال: -
 فنجيبننه: َتوينن ، لننه الكننام هننذا لنن : لقننال جلينن ، صننويف علنن  الكننام هننذا عرضنن  لننو الكننر ، القارئ أيها لكن املعروف ؟!

 وأحابي . ومكر، تضلي ، التأوي 

 -:(!انس اي) قاف مث *

 عنننن االعتنننزال بقلننيب خطنننر عنننه: تعننناىل هللا رضننني ابلصننياد املشنننهور اليمنن  اخلننن  أيب بنننن أمحنند العبنننا  أبننو الشنننيخ قننال
 لننننا كنننن   إن فقنننال: لكنننم، بننن  فقلننن : لنفسننن ؟ أو لننننا أنننن  صنننياد! ي يقنننول: قنننالا   فسنننمع  قنننا ، جببننن  والسنننكىن اخللنننق
 .(4)قا  جب  أه  من رجل  أجر ول  هاهنا، فق 

 قا . جب  أه  ك   أجر ولكم القا ، هذا عل  يدلنا من عل  دلوا ا ، ي -

 -:(عنه!! هللا رضي) الطوسي الدين نصري *

                            
 (.30 :) الغالي ، احملاسن نشر (1)
 (.33 :) الغالي ، احملاسن نشر (2)
 (.390 :) الغالي ، احملاسن نشر (3)
 (.390 :) الغالي ، احملاسن نشر (4)
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 يف ومنننا السنننماوا  يف منننا ويعلنننم الكنننون، يف يتصنننر  تعلمنننون كمنننا  والغنننو  (،الغنننو  قطنننب) افعياليننن هللا عبننند يقنننول
 تعنناىل هللا رضنني الطوسنني النندين نصنن  اإلمننام وقننال يقننول: ابلكشنن ! ذلنن  يعلننم وطبعننا   الثننر ! ُت  وما بينهما وما األر 

 إخل....(1)الكرام  يسم  ُتد  غ من أحد عل  يظهر الذي اخلار  والفع  :(العقالد قواعد) يف كتابه  يف عنه

 شننيعي، وهننو ومسننلم ، مسننلم ماينن  ثاثنن  قتنن  يف شنناركه هوالكننو، وزيننر هننو هننذا، الطوسنني النندين نصنن  وللعلم، -
 التصو ؟ رسال  هو اإلسام دمار أن أم الغو ؟ خان الكش  فه 

 -ملكان!: جيرها العجلة يف الشمس ورأى قصرًا، قصراً  اجلنة يعرف *

 حننانوات   النننار وأعننر  قصننرا ، قصننرا   اجلننن  ألعننر  إين وهللا وقنن : يف وقال...(الصننياد اخلنن  أيب بننن أمحنند با الع أبو) 
 علنن  جيراهنننا عظيمنن  ملكنن  فرأينن  الشننم ، عننن يل كش   أيضا : وقال واحدا . واحدا   الدنيا يف أصهاهبا وأعر  حانوات ،
 فقننننال: امللكنننن . يل صنننن  لننننه: فقلنننن  الننننراوي: قننننال املشننننر ، إىل باملغننننر  ومننننن املغننننرب، إىل املشننننر  مننننن الفلنننن ، يف العجلنننن 
 .(2)...ملاتوا األر  أه  إليهما نظر لو خملب، من وكذا كذا  لما عظيمان ملكان

 مل الننذي اليننافعي، هللا عبنند وهننو أيضننا ، غننو  وهننو الكرامننه، هننذه نقنن  الننذي وكننذل  قطننب، وهننو كشفه  يسعفه مل -
 وأن الشننننر ، إىل الغننننرب مننننن وال الغننننرب، إىل الشننننر  مننننن لنننني  لكننننن تسنننن ، الشننننم  أن ليعننننر  غوثيتننننه وال كشننننفه  يسننننعفه
 الشننم  إن لمننا: قننال عننندما شننيطاهنما عليهمننا كننذب  وكننذل  الشننر ، إىل الغننرب مننن نفسننها حننول تدور اليت هي األر 
 قصننرا   قصننرا   ننن اجل معرفنن  وأمننا املكسنني ، فطننر حشنناش عننند الكشنن  هننذا مثنن  سنننر  الحننق فصنن  ويف عجلنن ، علنن  حممولنن 
 ((ِبُكنننننمْ  َوال يب  يُنْفَعننننن ُ  َمنننننا أَْدرِي َوَمنننننا)) املضنننننل ، الضنننننال  لغننننن  مناقشنننننتها فننننننرت  أصنننننهاهبا، ومعرفننننن  حنننننانوات ، حنننننانوات   والننننننار

 .[9األحقا :]

 -للفقراء: مواساة ولكن أيضاً، العري *

 وهننو الثينناب، مننن تعننر  وقنند الربد، شديد يوم يف عنه تعاىل هللا رضي احلار  بن بشر عل  بعضهم دخ  أنه وحكي
 الفقننرا  ذكننر  فقننال: نقصنن ؟ قنند وأننن  الثينناب، من اليوم هذا مث  يف يزيدون النا  نصر، أاب ي له: فقل  قال: ينتفض،

  !!(3)بنفسي أواسيهم أن فأرد  به، أواسيهم ما يل يكن ومل فيه هم وما

 :امللحوظات *

 ما ؟ وإن مر ؟ وإن الربد؟ من وانتفض تعر  إن الفقرا  يستفيد ماذا -1

 عجيب! فضيل ؟ العري وه  أيمث؟ أم العم  هذا عل  يؤجر ه  -2

 لم؟ أجرته يدف  مث عم  عل  يفت  مل فلم را ،قالف مواسا  حقا   يريد كان  إن -3

                            
 (.13 :) لي ،الغا احملاسن نشر (1)
 (.76 :) الغالي ، احملاسن نشر (2)
 (.231 :) الغالي ، احملاسن نشر (3)
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 -:(والورع اإلخا  مقام نم) ذنوب من أقب  أعذار *

 ُيتفلننون ال ابلعظننالم، لننم ورمننيهم اخللننق قلننوب مننن وسننقوطهم هبننم الظننن إسننا   إىل يننؤدي مننا يتعنناطون يزالننون وال...
 إال مننننه يسنننلم ال النننذي اخلفننني الشنننر  شنننوالب منننن للننننف  واسنننتربا    اإلخنننا ، لكمنننال اسنننتجااب   بنننذمهم وال اخللنننق ِبننندح

 يصننوم وال يصننلي ال أنننه النننا  يننوهم فبعضننهم صننديقا   هللا عننند كننان  إذا زنننديقا   اخللننق بنن  بكونننه أحنندهم يبننايل ال اخلننوا ،
 النننا ! بنن  يصننلون وال اخللننوا  يف يصننلون كثنن   منننهم شننوهد وقنند تعنناىل، هللا وبنن  بينننه فيمننا البنناطن يف ويصننوم يصننلي وهو

 يصنننلي بننن  نننوم، وال بنننول بنننه ولنني  يبنننول، أنننه ينننومههم املزابننن  بعننض إىل وخينننرج الننم، أننننه ينننومههم النننا  عنننند ام إذا وبعضننهم
 إخفنننننا  حبالننننه، النننننا  عننننن ُيتجننننب بننننن  الصننننا ، يف يُننننر  ال ولكننننن النننننا ، بننننن  يصننننلي ضننننهموبع العشننننا ! بوضننننو  الصننننب 

 قصننبته جيعنن  وبعضننهم القبيهنن ! ابأللفننا  النننا  يشننتم وبعضننهم النننا ! بنن  عورتننه يكشنن  وبعضننهم تقنندم! كمننا  للمهاسننن
 عسننكره، يف يننزوره امللننو  ضبعنن جننا  وبعضننهم الدنيتنن ! احلننر  بننبعض يشننتم  وبعضننهم فرسننه! كأهنا  عليها ويعدو رجليه ب 

 حنننىت للننننا  شنننيتا   أيخنننذ وبعضنننهم ذلننن ! رأ  ملنننا امللننن  عننننه فانصنننر  شننننيعا ، بشنننيعا   أكنننا   أيكننن  وجعننن  بطعنننام فاسنننتدع 
 اهن. !!(1)الصاح شهر  عنه ويزول اللصوصي  إىل هينسبو 

 وطبعننا  ) النننا  أمننام  أيكنن :أي يصننوم، ال فنسننأله: الغننو ! قطننب مننا أدرا  ومننا غننو ، قطننب يننذكره الكننام هننذا -
 مث زنننديق. أو جمنننون عننن إال يصنندر ال كننام  هننذا البنناطن؟؟ يف يصننوم هننو بينمننا النننا ، أمننام أيكنن  فكي  (،رمضان يف هذا

 ابلزندقننن  التظننناهر وهننن  اجلماعننن ؟! صنننا  فنننر  والينننتهم نسنننخ  فهننن  الننننا ، أمنننام يصنننلون وال اخللنننوا  يف يصنننلون النننذين
  هننو هننذا حننال، كنن   علنن  التصو ؟! مستلزما  من لعله العري، مث العري والعري ذاته؟! حبد زندق  هو أم اإلسام يف جيوز

 وهننذا للنننا ، يعلمونننه مننا وهننذا اخلفنني، الشننر  شننوالب مننن النننف  اسننتربا  هننو وهننذا إليننه، ينندعون الننذي اإلخننا  كمننال
 عليها. خييمان اللذين والذل اجله  وسبب اهنيارها، وسبب األم  فساد هوسبب

 -أبيه: ظهر يف وهو هرآ *

 عنننه فأخفينن  أر ؟ كننن   مننا بعننض عننن الربينن  أبننو الشننيخ سننأل  قننال: (القرشنني هللا عبنند أيب الشننيخ) عنننه ...وروينننا
 اهن....(2)نهور  قب  أبي  نهر يف رأيت  لقد وهللا تتسرت؟ أعلي فقال: شيتا .

 منننن بويضننن  ومنننن هنننذا، منننن مننننوي ينننوانح منننن ننننت  حيننن  وأمنننه، أبينننه بننن  موزعنننا   كنننان  فقننند الكشننن ، خاننننه وطبعنننا   -
 اجله . إال منه يظهر ال كشفهم  أن نر  وهكذا هذه،

 اجلهل: إىل ودعوة كشف،  *

 الثاين: األل  جمدد السرهندي، الفاروقي أمحد يقول

 هتنننننذيب وعلنننننم النجنننننوم وعلنننننم الطنننننب وعلم...شنننننيتا   يغننننن  ال وهنننننو الندسننننن ، علنننننم (الفاسنننننف  :أي) علنننننومهم ...ومنننننن

                            
 (.303 :) الغالي ، احملاسن نشر (1)
 (.50 :) الغالي ، احملاسن نشر (2)
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 وملننننا وأضننننلوا. فضننننلوا ابلنننندالل ، اإلثبننننا  صنننندد يف وصنننناروا التقلينننند، ربقنننن  عننننن رقنننناهبم أخرجننننوا األشننننقيا  هننننؤال و ...األخا 
 مهننديون قننوم حنننن قننال: اخلذلنن ، هننؤال  أكننرب هننو وكننان أفاطننون، إىل والسننام الصننا  وعليننه نبينا عل  عيس  دعو  وصل 

 ...(1)واألبر  األكمه ويربئ األموا  ُييي شخصا   ر أد حي  ،أشقاه وما أسفهه ما يهدينا، من إىل بنا حاج  ال

 مننن  الكشننن ؟ فنننأين (،سنننن  347)بنننن عيسننن  منننياد قبننن  منننا  أفاطنننون أن إىل أنبنننه ولكننن  للقنننارئ، التعلينننق أتنننر  -
 خيط . قد الكش  أن يعرت  السرهندي أن العلم

 -اخلوف: مقام من مث التواضع.. مقام من صورة *

 الطنن ، كثنن   شننا    يننوم يف مشنني هننو بينمننا العننامل ، والعلمننا  الفقهننا  مننن سننعيد بننن نالننرمح عبد الفقيه الشيخ كان
 طريقننا ، للكلننب وعمنن  ابحلننال ، لصننق قنند الشننيخ رأينن  رآه: مننن قننال عليهننا، كننان  الننيت الطريننق علنن  مشنني كلننب  فاسننتقبله

 فلمننا قننال: فوقننه! مشنني الكلننب تننر و  أسننف ، ونننزل فيننه كننان  الننذي مكانننه تر  الكلب، منه قرب فلما ليجوز، ينتظره ووق 
 رمينننن  كينننن   اسننننتغربته! شنننيتا   صنننننع  اآلن رأيتنننن  سنننيدي ي لننننه: فقلنننن  ك بننن !  وعليننننه فوجدتننننه إلينننه وصننننل  الكلننننب جننناوزه

 علنن  ترفعنن  وقلنن : تفكننر  طريقننا ، له عمل ُ  أن بعد يل: فقال النقي  املوض  يف مشي الكلب وترك  الط  يف بنفس 
 اآلن وأا...النننذنوب كثننن   وأا هللا عصننني  ألين ابلكرامننن ، وأوىل مننن  أرفننن  وهللا هنننو بننن  مننننه، أرفننن  نفسننني وجعلننن  الكلنننب
 ...(2)م  خ  هو من عل  نفسي رفع  ألين ع  يعفو أال هللا من أخا 

 قرآنية: آلية نسخ *

 وإن اهتمتنننا، فقنند عننندا لنن  الننذي سننألتنا إن يقننال: أن أخشنن  :فقننال شننيتا ؟ هللا تسننأل ال مل :(3)للواسننطي وقينن ...
 مقتضنن  علنن  األمننور لنن  أجرينننا بنظننرا ونظننر  لنننا رمنناأل سننلم  وإن معنننا، األدب أسننأ  فقنند عننندا لنن  لنني  مننا سننألتنا
 .(4)املوافق 

 َسنننَيْدُخُلونَ  ِعبَننناَديت  َعننننْ  َيْسنننَتْكربُونَ  الَّنننِذينَ  ِإنَّ  َلُكنننمْ  َأْسنننَتِجبْ  اْدعُنننوين  رَبُُّكنننمُ  َوقَنننالَ )) سنننبهانه: قولنننه معنننىن منننا السنننؤال:
 واليتهم؟ نسختها وه  ؟[60غافر:] ((َداِخرِينَ  َجَهنَّمَ 

 ؟[14غافر:] ((اْلَكاِفُرونَ  َكرِهَ   َوَلوْ  الدِّينَ  َلهُ  خُمِْلِص َ  اّللََّ  فَاْدُعوا)) سبهانه: قوله معىن وما -

 العلننم لكنننه ينسننخها؟! أو قررهننافي هللا آبي  يننتهكم املهووسنن ، هننؤال  هننو  دام مننا قيمنن  مننن للقننرآن بقنني ومنناذا -
 الكافرون. هم الدعا  يكرهون الذين أن تقرر اليت اآلي  إىل ولننتبه تعرت . فا اللدين

 -لدين: علم *

                            
 (.74 :) املكتواب ، من املنتخبا  (1)
 (.338، 337 :) المم، إيقا  (2)
 .(هن286) سن  ما  الواسطي، هارون بن يزيد (3)
 (.269 :) المم، إيقا  (4)
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 سؤال: عل  إجاب  الغو ، الداب  العزيز عبد يقول

 ومنننا  احملننني ، لبهنننرا منننا  منننن -غالبنننا  - وأصنننله النننريح، عقدتنننه منننا  النننثل  أن ِبننننه، للصنننواب املوفنننق وهللا اجلنننواب...
 الشننننم ، حننننر مننننن وبعننننده للننننريح جملاورتننننه النهاينننن ، إىل الننننربود  غنننن ه: يف توجنننند ال خصننننال بننننثا  خمصننننو  احملنننني  البهننننر

 ف نننه األر ، جننواهر مننن بشنني  متننزج مل خلقننه، أصنن  علنن  اب    مننا  ألنننه النهاينن ، إىل والصننفا  سننبب، أبدىن ينعقنند ولننذل 
 يف وبينننه بيننننا الننيت املسنناف  فنن ن النهاينن ، إىل والبعنند شنني ، علنن  وال األر  علنن  هننو ولنني  ،األزلينن  القنندر  علنن  حممننول حبننر

 ...(1)البعد غاي 

 حميطه. من املستقا  معلوماته من منبثق كشفه  أن ملهون  م  الطريق، أه  لغ  التعليق نرت  -

 -آخر: لدين علم *

 فيقول: س اخل سبب عن سؤال عل  الغو ، الداب ، العزيز عبد وجييب

 املنننا ، وطنننر  السنننما  بننن  عظنننيم حينننز منننن ختنننرج والنننري  النننري ، علننن  حممنننول واملنننا  املنننا ، علننن  حممولننن  األر  إن...
 احملنني ، البهننر يننر  مث األر ، ملنقطنن  يبلننغ ف نننه مشننيه، ينقطنن  وال مشنني رجننا   قنندرا لننو أا وذلنن  احملنني ، البهننر مننا  أعنن 
 السننما  وبنن  بينننه يبقنن  ال وعندلننذ ينقطنن ، أن إىل املننا  فننو  مشنني يننزال ال ف نننه مشننيه، ينقطنن  وال عليننه مشنني فرضننناه فنن ذا
 للسننما ، واملاسننك  واألر ، للمننا  احلاملنن  هللا إبذن وهنني تطننا ، وال تكينن  ال ريحننا   فنن   الننري ، منننه خترج الذي اجلو إال
 تلنن  مننن شننيتا   أمننر قننوم علنن  املطننر ينننزل أن تعنناىل هللا أراد فنن ذا السننما ، حنننو ومرتفعنن  حلظنن ، تسننكن ال دالمننا   خدام  هي مث

 املوضننن  إىل املنننا  منننن تعننناىل هللا أراد منننا فيهمننن  غننن ه، أو احملننني  البهنننر مننننت علننن  وعنننرب األر ، جهننن  إىل فنننانعك  النننريح
ننوايل املننا  طننر  إىل أنظننر مننر  وكم وج ، عز يريده الذي

ُ
 قنندر يعلننم ال الننثل  مننن جبنناال   فيننه فننأر  الننريح، فيننه الننذي للجننو امل

 الننريح وإذا قننا ، جلبنن  املننوايل املننا  طننر  إىل نُقلنن  اجلبننال تلنن   وجنند الغنند، مننن رجعنن  فنن ذا وجنن ، عز هللا إال عظمها
 األر ، يف وتقننويرا  مننناف  يف الننريح دخلنن  بقننوم، خيسنن  أن هللا أراد اذإو  أعلننم. تعنناىل وهللا محلتهننا الننيت هنني املنعكسنن 

 يف املننننناف  تكثننننر الزمننننان آخنننر ويف اخلسنننن ، عنننننه ينشننننأ احننننال األر  يف وقنننن  فيهننننا، الننننري  دخلننن   ذافنننن املننننا ، وبنننن  بينهنننا
 تعننناىل هللا بفعنن  ذلننن  وكنن  األر ، نظنننام خيتنن  حنننىت اخلسننوفا ، فتكثنننر األر ، جهنن  إىل النننريح انعكننا  ويكثننر األر ،
 ...(2)أعلم وهللا وإرادته

 الغننننو  الكامننن  النننويل الواصننننل  قطنننب هنننو اخلرافينننن  النننذيا  هنننذه قالنننن  أن يعنننر  أن الكنننر  القننننارئ منننن أرجنننو -
 واألنننننوار القدسنننني ، واحلقننننالق السننننني ، والعبننننارا  العلينننن ، اإلشننننارا  صنننناحب الزاهننننر، العرفننننان جنننننم البنننناهر، الصننننويف احلافنننن ،

 ...(3)احلقالق علوم ومبدي...الطريق  معامل ُمنش  العرشي ، والمم الرابني ، واألسرار احملمدي ،

 العرفنننان جنننم لسننان علننن  جننر  الننيت (ر املخنننا أو) املعننار  هننذه سنننج  الننذي أن يعننر  أن القنننارئ مننن أرجننو كمننا
                            

 (.145 :) اإلبريز، (1)
 (.148 :) اإلبريز، (2)
 (.2 :) اإلبريز، (3)
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 هنننذا بنننه ُوصننن  وممنننا (،اإلبرينننز) الشنننه  كتابنننه  يف مجعهنننا املبنننار ، بنننن أمحننند سنننيدي احلننناف  وهنننو آخنننر، عرفنننان جننننم هنننو هنننذا،
 أحدهم: قول اإلبريز

 األبرار منهل وهذا صاف   مبنهل ظفرتَ  إن يريبك ما دع
 األسرار من حيوي ما لََلَّ    اي اِلبريز ذا حيويه ما هلل

 (1)األزهار اينع صنف كل  من   أتت جنات فهو احملاسن مجعَ 
 سننألته ولننو: ...الننداب  العزيننز عبنند سننيدي العرفننان جنننم عننن املبننار  بننن أمحنند احلنناف  العرفننان جنننم يقننول مننا مجلنن  ومننن

 ال عنننه هللا رضنني ف نننه غيبينن ، علننوم أجوبتهننا يف خلرجنن  (غيبيننا  عننن ذكرهننا أسننتل ) األسننتل  هننذه عننن ورمحننه عنننه هللا رضنني
 .(2)عيان... عن إال جييب

 كامنن   واضنن  دلينن  وهننذا بنفسننه، الداب  العزيز عبد شاهده عيان   عن صادر  ذكرها. اليت الذيا  تل  إن :أي -
 يف فظهننر  قناعنناهتم، مننن حيننزا   -كعلننوم  -شننغل  وقنند حقننالق، ظنوهننناي كننانوا  أوهام، إال هي ما ومشاهداهتم رؤاهم أن عل 

 جهنن  منند  يُظهننر الننذي النهاينن ، إىل بعينند املننا  هننذا وإن...املننا  علنن  حممولنن  األر  إن قولننه: ولننناح  الكشننفي ، رؤاهننم
َهنننننننننا َأْخنننننننننرَجَ  .َدَحاَهنننننننننا َذلِننننننننن َ  بَنْعننننننننندَ  َواأَلْر َ )) تقنننننننننول: الكرمننننننننن  اآليننننننننن  ألن أيضنننننننننا ! وغبالنننننننننه الكشننننننننن   ((َوَمْرَعاَهنننننننننا َماَ َهنننننننننا ِمننْ

 لننننو قولننننه: وكننننذل  العكنننن ، ولنننني  عليهننننا حممننننوال   فيكننننون األر ، مننننن خننننرج األر  مننننا  إن :أي ،[31 ،30النازعننننا :]
 قولنننننه معنننننىن يفهنننننم أن يسنننننتط  مل (وعرفننننناهنم) كشنننننفهم  أن علننننن  يننننندل النننننذي األر ، ملنقطننننن  يبلنننننغ ف نه...مشننننني رجنننننا   قننننندرا

 البهننننننر ومعهنننننا األر ، وسننننننتبق  يسننننن ، سننننننيبق  املاشننننني، الرجنننننن  إن :أي ،[19احلجنننننر:] ((َدْدَاَهاَمنننننن َواأَلْر َ )) سنننننبهانه:
 املننوايل املننا  طننر  إىل نظننرُ أ مننر  وكننم قولننه: إىل أيضننا   ولننتبننه جهننول؟ الكشنن  ولكننن كروينن ،  ألهنننا تنقطنن ، ال أمامننه ممنندود 

 الكشنن  أن علنن  واضنن  دلينن  وهننذا (،طبعا   لكش اب) بنفسه شاهدها األمور هذه أن كام   بوضوح يب  الذي للجو...،
 (،ُيزنننون وال) والينن  ليسنن  الصننوفي  أن علنن  أيضننا   هذا يدل وابلتايل، املكاش ، عق  يف املختزن  للمعلوما  انبثاقا  هو

 كش .ال بواقعي  اعتقادهم إىل ننتبه أن جيب كما  اتما . شبها   املخدرا  ملتعاطي ُيد  ما تشبه نفسي  حال  هي وإمنا

  -كيميائي:  فيزايئي فلكي كشف  *
 منننا ذلننن  حمننن  عنننه: هللا رضننني فقنننال العننامل. منننن واالسنننتهال  التغيننن  حمنن  عنننن عننننه هللا رضنني شنننيخنا سنننأل  :(يقوتنن )

 عنننه: هللا رضنني فقننال القمننر؟ فلنن  ُتنن  فيمننا ولطينن  كثينن   كنن   يف عامنن  االسننتهال  فهنن  لننه: فقلنن ...القمر! فلنن  دون
 ابلنننوا  تتصننن  والننننار ارا ، يسنننتهي  والنننوا  هنننوا ، يسنننتهي  واملنننا  منننا ، يسنننتهي  والنننوا  هنننوا ، تسنننتهي  الننننار تنننر  أال نعنننم.

 ابلننوا ، متصنن  وآخننره ابلننرتاب متصنن  املننا  وأول ابلنننار، متصنن  وآخننره ابملننا  متصنن  الوا  طر  فأول ابلنور، يتص  وآخرها
 االسننتهال  يف العلنن  فمننا لننه: فقلنن  ويسننتهي   دونننه ِبننا يتصنن  األدىن طرفننه ومننن فوقننه، ِبننا يتصنن  األعلنن  طرفننه جهنن  فمننن

                            
 للكتاب. الداخلي الغا  عل  مكتوب  أبيا  من (1)
 .(149اإلبريز ) : (2)
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 والتغي ؟

  .(1)جن  ِبا وتعاقب كسب   ِبا نف  ك   لُتجز  فقال:

 التعليق: *

 مننثا ، املننريخ يف كنننا  لننو أي: القمننر!  لننف فننو  ريجتنن ال (والفيزيلينن  الكيميالينن  احلننواد  :أي) االسننتهال  إن يقننول:
 فينننه يوجننند ال القمنننر فلننن  فنننو  منننا أن (يقنننرران بننن ) يقنننرر كمنننا  هننننا !! جتنننري أن مكنننن ال يزيليننن ف أو كيمياليننن   عمليننن  فنننأي

 فق !! ُتتنا نراه الذي هو الرتاب إن تراب،

 فننو  جتننري والتغينن  االسننتهال  أن يعننر  أن يسننتط  مل احملقننق الكامنن  (العننارف  بنن ) العننار  أن يعنن  الكننام هذا -
 منن  تنندور قمرهننا ومعهننا األر  أن (يعرفننا مل أو) يعننر  مل أنننه كمننا  األر ، علنن  جتننري كمننا   ،البعينند النجننوم ويف القمننر فلنن 
 أو حولنننا تننندور رفنننا ، أو توابننن  لنننا ابلشنننم  شنننبيه  النجنننوم أن كنننذل   يعنننر  ومل الشنننم ، حنننول السنننيار  الكواكنننب بقيننن 

 قننال: كمننا  ليسنن  والتغينن  االسننتهال  يفالعلنن   أن أيضننا   يعننر  ومل األر ، علنن  تسننري الننيت هللا سنننن عليهننا وتسننري معهننا،
 كمنننا  كانننن   خلقنننه، يف هللا سننننن هننني وإمننننا لبتننن ،أ بينهمنننا عاقننن  ال وأننننه ،[22اجلاثيننن :] ((َكَسنننَب ْ   ِبَنننا نَنْفننن    ُكننن ُّ   َولُِتْجنننَز ))

  تكون. أن أرادها

  النننيت املعلومنننا  منننن هااسنننتقا والنننيت دماغنننه خمنننازن يف املختزنننن  املعنننار  منننن أكثنننر يعطنننه مل الكشننن  أن يعننن  هنننذا وكننن 
 املنندركون األقطنناب وكننان بعننض، فننو  بعضننها تراكمنن  سننابق  أوليننا  مكاشننفا  مننن بنندورها جننا   والننيت يتومهوهنننا، كننانوا

 واجلننندير خرافيننن . نظنننري  منننن يتومهنننه ممنننا كشنننفه،  يف لنننه يتجسننند منننا الركنننام إىل مننننهم واحننند كننن   يضننني  احلمنننر، والكباريننن 
 يف املختزننن  املعلومننا  كشننوفهم  يف يننرون فهننم التهشيشنني ، املخنندرا  يتعنناطون الننذين منن  د ُينن َتامننا   هننذا مثنن  أن ابلننذكر

 ال الننيت والغيبيننا  واملعميننا  الطلسننميا  عنندا مننا العننارف ، كشننو   كنن   وهكننذا وطموحاهتم. أمانيهم إليها يضا  عقولم،
 أن علمننا   القننارئ نفينند الفالنند ، وإلَتننام احلق . عرف وامل العلم ميزان يف قيم  أي لا لي  واليت دلي ، أي عليها يوجد أن مكن

 احملقنننننق الكامنننن  الشننننيخ هننننو املسننننتول وأن الشننننعراين، الوهنننناب عبننننند سننننيدي الصننننمداين والغننننو  الننننرابين القطننننب هننننو السننننال 
 احملنننننننو عنننننننن احملفنننننننو  اللنننننننوح كشنننننننفه  حمننننننن  وكنننننننان...اخلوا  علننننننني سنننننننيدي اللدنيننننننن ، واملعنننننننار  الرابنيننننننن  الكشنننننننوفا  صننننننناحب
 !!(2)واإلثبا 

 جمننرد -الغلنن  عننن لتنزهنن  احملفننو ، اللننوح حملهننا رابنينن  كشوفاهتم  كان   ولو صهيها ، هذا كامهم  كان  لو أقول: -
 وحنند  وإشننراقا  فنننا اهتم تكننون وابلتننايل، جهنن   يف وجهنن  هننذين، يف هننذين -نننر  كمننا  -كلهننا  وهي هبا فكي  -الغل 

  الذيا . هذه من هذيا  فيها الوجود

 -:(للتسلية) الغيبيات نم كشف  *

                            
 (.151 :) اإلبريز، هام  عل  والدرر اجلواهر كتاب  (1)
 .(2/150) الشعراين: طبقا  من األخ   اجلمل  (2)
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 املبار : بن أمحد يقول

 ومشنننال   مننن    رأ  لكننن  ر و ، مخسننن  ملننن  كننن   ذا  يف يقنننول: عننننه هللا رضننني (النننداب  العزينننز عبننند) الشنننيخ مسعننن 
 عنندد يف اخلمسنن  الننر و  عنندد ضننرب  فنن ذا رأ ، كنن   يف فمننا   وسننتون ثاثنن  ذلنن  جممننوع أفواه، تسع ُ  فو  فله سبع ، وفو   

 وقنند ألسننن، مخسنن  فيننه يكننون وقنند ألسننن، ثاثنن  فيننه يكننون والفننم فمننا ، عشننر ومخسنن  فننم ثامثالنن  اخلارج كان  لسابق ،ا األفواه
 كننان  وإن لسنناا ، وأربعننون ومخسنن  تسننعمال  األفننواه عنندد يف ضننرهبا مننن فاخلننارج ثاثنن ، فيننه كننان  فنن ذا ألسننن؟ سننبع  فيننه يكننون

 ومنناليت لسننان ألفنني اخلننارج كننان  سننبع  كاننن   وإن لساا ، وسبعون مخس و  لسان ومخسمال  لسان أل  اخلارج كان  مخس  فيه
 اخلنننننننا  امللِننننننن . فسنننننننبهان كلهنننننننا،  األلسنننننننن هنننننننذه منننننننن هبنننننننا صنننننننوته خنننننننرج بكلمننننننن  امللَننننننن  تكلنننننننم وإذا ألسنننننننن  ومخسننننننن  لسنننننننان
 اهن....(1)العظيم

 كننانوا  ملننا وصننور سننا وهلو  هننذيا  إال هنني مننا كشننوفهم  أن نننر  وهكننذا العظننيم، العلنني ابهلل إال قننو  وال حننول وال
 الشيطاني . األالعيب إىل ابإلضاف  خرافي ، وكلها الكون، عن يعتقدونه

 -أيضاً: قاف مث *

 هللا رضنني القننادر عبنند الشننيخ شننيخنا علنن  دخلنن  يقننول: مننر  غنن  عنننه هللا رضنني البطنناُيي أمحنند أاب الشننيخ مسعنننا...
 واسننألم احلقهننم الشننيخ: يل قننال عنننده مننن قنناموا فلمننا مكنناين،  فوقفنن قبنن ! رأيننتهم مننا أربعنن  عنننده فوجنند  يومننا ، ببيتننه عنننه
 خننادم أننن  البشننر ، لنن  أحنندهم: يل فقننال النندعا ، وسننألتهم خيرجننوا، أن قبنن  املدرسنن  صننهن يف فلهقننتهم لنن ، ينندعوا أن

 وسننننالر وحنننننن وفاجرهننننا، برهننننا اخلليقنننن ُ  تُننننرحم وبدعوتننننه وحبرهننننا، برهننننا وجبلهننننا، سننننهلها بربكتننننه، األر  تعنننناىل هللا ُيننننر  رجنننن 
 فقننال متعجبننا ، الشننيخ إىل فرجعنن  أرهننم  فلننم املدرسنن  مننن خرجننوا مث أمننره؟ دالننر  ويف قدميه وُت  أنفاسه حضر  يف األوليا 

 رجننال رؤسننا  قننال: هننؤال ؟ َمننن سننيدي ي قلنن : أخنني. ي لنن  قننالوا ِبننا أحنندا   تُعلِننمْ  ال هللا! عبنند ي بشنني : أخربه أن قب  يل
 ...(2)قا  جبب  مواضعهم يف اآلن وهم قا ، جب 

 ابلكشنن ! فعننا   هننذا يننرون كننانوا  ولكنهم الشهاد ، رجال وي الغيب، رجال ي أفيدوا القا ؟! هذا أين السؤال: -
 الكش ؟! هذا هو فما

 -لأللوهية: بقي ماذا *

 اجلياين: القادر عبد يقول

 إليننننه وصننننل  أا، إال أمسننننكوا الَقننننَدر إىل صننننلواو  إذا احلننننق رجننننال كنننن   عقننننولم، ورا  مننننن أا اخللننننق، أمننننور ورا  مننننن أا
 .(3)له املوافق ال للقدر املنازع هو فالرج  للهق، ابحلق احلق أقدار وازع  فيها، فأوجل  روزن ، منه يل وفت 

                            
 (.153 :) اإلبريز، (1)
 (.19 :) األنوار، ومعدن األسرار هبج  (2)
 (.23 :) األنوار، ومعدن األسرار هبج  (3)
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 .(1)يرين مل من عل  حسر  وأا رآين، من رأ  من رأ  أو رآين، من رأ  أو رآين، ملن طوىب ويقول:

 يُنزَكُّننونَ  الَّننِذينَ  ِإىَل  تَنننرَ  أملَْ )) وقولننه: .[32النننجم:] ((اتنََّق  ِبَنِ  َأْعَلمُ  ُهوَ  أَنُفَسُكمْ  تُنزَكُّوا َفا)) نه:سبها قوله هو اجلواب
 ،49النسننا :] ((ُمِبين ننا ِإمْث ننا بِننهِ  وََكَفنن  اْلَكننِذبَ  اّللَِّ  َعلَنن  يَنْفننرَتُونَ  َكيْنن َ   انظُننرْ  .فَِتيا   يُْظَلُمونَ  َوال َيَشا ُ  َمنْ  يُنزَكِّي اّللَُّ  َب ِ  أَنُفَسُهمْ 

 َوال َضننر ا َلُكننمْ  أَْملِنن ُ  ال ِإيّنِ  قُنن ْ )) وقولننه: ،[9األحقننا :] ((ِبُكننمْ  َوال يب  يُنْفَعنن ُ  َمننا أَْدرِي َوَمننا)) رسننوله: خماطبننا   وقولننه ،[50
ا ننَ ين  َلنْ  ِإيّنِ  ُق ْ  .َرَشد  ا ُدونِننهِ  ِمنننْ  َأِجنندَ  َولَنننْ  َأَحنند   اّللَِّ  ِمنننَ  جيُِ  ابلقننرآن نننؤمن فهنن  الكثنن ، وغ هننا ،[22 ،21اجلننن:] ((ُمْلَتَهنند 

 ابجلياين؟؟ أم

 -:(احملاسبة مقام من لعله) تعاىل هللا إىل تقرابً  القميص يلبس ال *

 أوص . ُب  له: فقال املنام، يف فرآه قبله، ما  ابن   اخلراز سعيد أليب وكان...

 القمنننني  لننننب  فمننننا قننننال: قميصننننا ! هللا وبنننن  بيننننن  جتعنننن  ال فقننننال: زدين. :فقننننال...اجلنب علنننن  هللا تعامنننن  ال فقننننال:
 ...(2)سن  ثاث 

 ربه؟! وب  اإلنسان ب  حاجزا   القمي  يشك  وه  القمي ؟! شأن فما -

 -خرافة: اِلكسري أن جيهل الكشف *

 شنني  منهمننا واحنند يف نقننارورات فيننه سننفطا   هبننا فوجنند صننومعته، هللا عبنند بننن سننه  دخنن  أمحنند، بننن إسننها  مننا  ملننا
 يف منننا وخلننن  الدجلننن  يف ابلشوشنننقت  فرمننن  قنننال: فضننن ، وشوشنننق  ذهنننب شوشنننق  ووجننند أبنننيض، شننني  األخنننر  ويف أمحنننر،

 طننرح لننو إحنندامها قننال: القننارورت ؟ يف كننان  إينن  لسننه : قلنن  سننامل: ابننن قننال َديْننن، إسها  عل  وكان ابلرتاب، القارورت 
 فضنن ! صننار الرصننا  مننن مثاقينن  علنن  مثقننال منهننا طننرح لننو واألخننر  ذهبننا ! صننار هننا الن مننن مثاقينن  عل  درهم وزن منها

 دينه؟ منه ُقضي لو عليه وإي  فقل :

 .(3)إمانه عل  خا  دوس ، :أي فقال:

 يف كننناا  اللننذين األبننيض والشنني  األمحننر الشنني  أن يعننر  القننارئ ولعنن  صنناحب. معناهننا فارسنني  كلمنن   دوسنن : -
 وحننق اليقنن  عنن  إنننه عنننه يقولننون الننذي كشننفهم  ولكننن لننه. وجننود ال خرافنن  حمض وهو (اإلكس ) ونهيسم ما مها القارورت 

 منهم. جها   أكثر ونهر اليق ، معرف  عل  يسعفهم مل اليق 

 املكاشنننننفون إال يفهمنننننه ال منطنننننق فهنننننذا إماننننننه!! علننننن  خنننننا  ديننننننه ُقضننننني إن ألننننننه نفسنننننه علننننن  يندِّ الننننن أبقننننن  إننننننه أمنننننا
 العارفون.

 -حلقيقتهم: تبعة ريعةالش *

                            
 (.23 :) األنوار، ومعدن األسرار هبج  (1)
 (.180 :) القش ي ، الرسال  (2)
 (.164 :) القش ي ، الرسال  (3)
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 فهتنن  للشننريع ، مبنناين احلقيقنن  علننم أن ببننايل فخطننر إسرالي ، ب  تيه يف مارا   كن   يقول: الدقا  بكر أاب مسع ...
 .(1)كفر  فهي الشريع  تتبعها ال حقيق  ك   شجر : ُت  من هات  يب

 مل إن العبنننار  إن يعننن : وهنننو سنننابق، مكنننان يف منننر النننذي الغنننزايل قنننول مثننن  وهنننذا حلقيقنننتهم! اتبعننن  فالشنننريع  إذن! -
  (.الشريع  أه  نظر يف :أي) كفر  فهي شرعيا   نصا   ورا ها أن مومه    تكن

 -وسلم: عليه هللا صلى هللا رسول عنه هنى صيام   *
 أكننن  إذا وكنننان يومنننا ، سنننبع  الطعنننام عنننن يصنننرب سنننه  كنننان  يقنننول: هللا عبننند بنننن سنننه  صننناحب الفتننناحي مسعننن ُ ...

 البنناب علننيَّ  طيِّنن  المرأتننه: ويقننول بيتننا   ينندخ  رمضننان شننهر أول كننان  إذا البسننري عبينند أبننو وكننان وي.قنن جنناع وإذا ضننع ،
 زاوينن  يف رغيفننا   بثاثنن  فنن ذا البينن ، امرأتننه ودخلنن  البنناب، فننت  العينند، يننوم كننان  فنن ذا رغيفننا ، الكننو  مننن ليلنن  كنن   إيلَّ  وألقنني

  ..(2)الصا  نم ركع  فاتته وال ام وال شرب وال أك  فا البي ،

 التعليق: *

 بتنننأخ ه. وأمننر ابلسننهور، وأمننر الفطننور، بتعجينن  وأمننر الصنننيام، يف الوصنن  عننن وسننلم عليننه هللا صننل  هللا رسننول هننن 
 (،اخلننن  طنننول علننن ) اإلسنننامي  الشنننريع  تنننناقض حقيقنننتهم ولكنننن منننأجورا ، ال هنننذا بعملنننه منننوزورا   (النننويل) هنننذا يكنننون وبنننذل 

  واجلماع . ع اجلم صا  تركه عدا وهذا

 -ورسوله: هللا على كذب  *

 موسننن ، فنننانتهره مننننهم، واحننند فزعنننق قصننن ، قنننوم علننن  علينننه هللا صنننلوا  عمنننران بنننن موسننن  قننن  النسننناج: خننن  قنننال
 ؟(3)عبادي عل  تنكر فِلمَ  صاحوا، وبوجدي ابحوا، وحبيب فاحوا، يبنبطي موس ، ي إليه: تعاىل هللا فأوح 

 .[21األنعام:] ((َكِذاب    اّللَِّ  َعَل  اْفرَتَ  ممَّنِ  َأْنَلمُ  َوَمنْ )) اجلواب: -

 علينننه هللا صنننل  ويقنننول وسنننلم، عليهمننناهللا  صنننل  حممننند هللا رسنننول علننن  كالكنننذب  موسننن ، هللا رسنننول علننن  والكنننذب
 .{النار من مقعده فليتبوأ متعمدا   علي كذب  من} وسلم:

 -الصالة: يف األولياء خشوع من *

 لننه إمننام خلنن  يصننلي وهننو رمضننان، شننهر مننن ليلنن  مسننجد   يف الشننبلي منن  كننن   قننول:ي العكنني مقاتنن  بننن أمحنند...
َنا َولَننِتنْ )) اإلمننام: فقننرأ جبنبننه، وأا نَننا اِبلَّننِذي لَنَننْذَهنَبَّ  ِشننتنْ  وهننو روحننه، طننار  قلنن  زعقنن  فزعننق ،[86اإلسننرا :] ((إِلَيْنن َ  أَْوَحينْ

 .(4)كث ا    ذل  يردد األحباب! خياطب هذا ِبث  ويقول: يرتعد

                            
 (.164 :) القش ي ، الرسال  (1)
 (.217 :) واللم ، (.165 :)  ،القش ي الرسال  (2)
 (.157 :) القش ي ، الرسال  (3)
 (.155 :) القش ي ، الرسال  (4)
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 جيهلهننننا كشننننفي   لدنينننن  علننننوم فهننننذه الصننننا ؟ يف الزعننننق اإلحسننننان مقننننام مننننن لعنننن  :(النننننف  تزكينننن  متناسنننن ) نقننننول -
 التصو . يف إبلي  دور يكش  وهذا احملجوبون.

 -تعرتض: وال ابلغناء! القرآن يستبدل *

 وكننان الصننعلوكي  ه سنن أبننو األسننتاذ شننيخي حيننا  يف مننرو إىل خرجنن  يقننول: السلمي الرمحن عبد أاب الشيخ مسع 
 أليب وعقنند اجمللنن ، ذلنن  رفنن  قنند رجننوعي عننند فوجدتننه واخلننتم؟ القننرآن دور جملنن  ابلغنندوا ، اجلمع  أيم خروجي، قب  له

 ِبجلنن  اخلننتم جملنن  اسننتبدل قنند نفسنني: يف أقننول فكننن  شنني ، ذلنن  مننن فننداخل  القننول! جملنن  الوقنن  ذلنن  يف الغفنناين
 القنننول! جملننن  ووضننن  القنننرآن جملننن  رفنن  يقولنننون: فقلننن : يف؟ الننننا  يقنننول إينن  النننرمحن! عبننند أاب ي يومنننا : يل فقنننال القننول!
 اهن....(1)أبدا   يفل  مل (ملَِ ) ألستاذه قال من فقال:

 املسنننننلم ، مسننننناجد يف تننننندرَّ  والتفاهنننننا  الضننننناال  هنننننذه أن إىل نشننننن  أن ينبغننننني ولكنننننن كنننننا ،  القنننننارئ فهنننننم -
 املسلم !! فساد سبب عن يتسا لون مث املسلم ! أبنا  من كث   ينشأ وعليها

 -اخلري: بيده يشاء من ويعذب يشاء ملن يغفر إله! الصويف *

 يزينند  أاب خينندم وشنناب السننفر  فقنندم  (،البسننطامي) يزينند أيب علنن  قنندما النخشننيب تننراب وأاب البلخنني شننقيقا   أن...
 ولنن  كنن   شننقيق: لننه فقننال فننأىب. شننهر! صننوم رأجنن ولنن  كنن   تننراب: أبننو فقننال صننالم. أا فقننال: فننىت. ي معنننا كنن   لننه: فقنناال
 سنننن  بعننند السنننرق  يف الشننناب ذلننن  فأخنننذ تعننناىل!! هللا عننن  منننن سنننق  منننن دعنننوا يزيننند: أبنننو فقنننال فنننأىب. سنننن !! صنننوم أجنننر

 .(2)يده فقطع 

 الكام. من خ  فالسكو  املستو ، هذا إىل أبهله الضال يص  عندما التعليق: *

 -:(هللا إال إله ال) كالمهم  آخر يكون أن يرفضون *

 البيت : هاذين ليله طول يقول فكان فيها، ما  اليت الليل  الشبلي عند مكث  قال: أنه الروي حممد أيب عن...

 السرج إىل حمتاج غري   ساكنه أنت بيت كل
 (3)ابحلجج الناس أييت يوم   حجتنا املأمول وجهك

 فقال: هللا، إال إله ال ق : وفاته: عند للشبلي وقي 

 الرشا أقبل ال أان   حبه سلطان قال

 (1)حترشا؟ بقتلي ملَِ    حبقه فسلوه

                            
 (.150 :) القش ي ، الرسال  (1)
 (.151 :) القش ي ، الرسال  (2)
 (.137 :) القش ي ، الرسال  (3)
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 كينننن   عنننن  العلنننن  سننننلوا فقننننال: العلنننن ؟ جتنننند كينننن   لننننه: فقينننن  وفاتننننه، عننننند النننندينوري ممشنننناد عننننند كننننن   بعضننننهم: وقننننال
 ؟(2)ُيب  َمنْ  جزا  هذا بكل ، كلي  أفني ُ  وقال: اجلدار، إىل وجهه فهول هللا، إال إله ال ق : فقي : جتدين؟

 أنشنننأ مث نفنننىن، وبنننه عرفنننناه قننند شننني  هنننذا فقنننال: هللا، إال إلنننه ال قننن : الوفنننا : حضنننرته وقننند الننندبيلي حممننند أليب وقيننن 
 يقول:

 (3)عبده أك أبن يرض ومل وصد   هويته َلمَّا التيه ثوب تسربل

 إال إلننه ال أن أشننهد قنن : واحنند: قننال تعنناىل، هللا رمحننه نصننر بننن أمحنند وفننا  قربنن  ملننا يقننول: الفقننرا  بعننض ...مسعنن 
 ال قنن : :(النننوري احلسنن  أليب) لننه قينن  أنننه وُحكنني .(4)(مكننن حننرميت يب ابلفارسنني :) احلرمنن  تننرت  ال وقننال: إليننه فنظننر هللا،
 ؟(5)أعود إليه ألي  فقال: هللا، إال إله

  اإلشرا . حكم  تقتضي هكذا لكن سؤال، وال تعليق، وال وغ هم، وغ هم -

 -:(التقوى مقام من) نيمنلت أجل من *

 إىل فرجنن  منلتنن ، فيننه رأ  بسننطام إىل رجنن  فلمننا شنني ، منننه ففض  القرطم، حب هبمذان اشرت  يزيد، أيب وِمْث ...
  !!(6)النملت  فوض  مهذان

 األسئلة: *

 بسنننطام بننن  عنننندمها فنننر  فنننا قريتهمنننا عنننن تبتعننندان وعنننندما ال. طبعنننا   ؟(7)قريتهمنننا نفننن  إىل النملتننن  أعننناد هننن  -1
  ذل ؟ يفهم ال كشفه  ولكن مهذان، وب 

 سننبي  يف قتنن  منلنن  كننم  يشننعر؟ أن دون وقتلها فداسها رجله ُت  مر  منل  فكم ورج ، مهذان إىل ذهب عندما -2
 البدهي. األمر هذا علم عن اللدين علمه قصر فكي  منلت ؟ إعاد 

 -الزهد: مقام من *

 جننزر  أغمنن  أن سننن  أربعنن  أو سننن  ثاثنن  منننذ تطننالب  نفسنني وإن يقننول: السننري مسعنن  يقننول: اجلنينند ...مسعنن 

                                                                                                                           
 (.138 :) القش ي ، الرسال  (1)
 .(138الرسال  القش ي ، ) : (2)
 .(138  القش ي ، ) :الرسال (3)
 (.138 :) القش ي ، الرسال  (4)
 (.138 :) القش ي ، الرسال  (5)
 (.52 :) القش ي ، الرسال  (6)
 النم . ع  هي القري  (7)
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 !(1)أطعتها فما دب  يف

  كث  .  ودسات  دستور.. دستور دستور الدسرت : إال البارد الزهد هذا أمام لنا لي  -

 -عنوان: بال وأيضاً  *

 ركعننن  يف أمننري ابتنندا  يف أقنننرأ  كننن  رِبننا يقنننول: خفينن  بننن هللا عبننند أاب مسعنن  يقننول: الصنننويف هللا عبنند أاب مسعنن ...
 كنننن   ورِبنننا كلنننه،  القنننرآن واحننند  ركعننن  يف أقنننرأ كنننن   ورِبنننا ،[1اإلخنننا :] ((َأَحننند   اّللَُّ  ُهنننوَ  قُننن ْ )) منننر : آال  عشنننر  واحننند 
  !!(2)ركع  أل  العصر إىل الغدا  من أصلي

 يقننول مننن نعنندم فلننن ذلنن  ومنن  ،بسننيط  حسننابي  بعملينن  يقننوم أن اللبيننب القارئ من أطلب لكن أيضا ، تعليق وال -
 والسماع. واملوسيق  النق  م  الرق  وكذل  فنجيبهم: اخلوا ! مقاما  من األمور هذه لنا

 -تنبيه: وال ملحوظة وال مناقشة بال معرتضة فقرة *

  .(3)قتلي عل  العرفان أه  ألمج  يل هللا علمه ِبا حب  لو التجاين: أمحد قال

 -:(احملاسبة أو املراقبة مقام من لعلها) زبيبة أجل من *

 :(اإلسام اتج) الكاابذي بكر أبو يقول

 وقننال: حبلقنني فأخننذ فمنني، يف ووضننعتها زبيبنن  فأخننذ  زبيننب، يديننه وب  حف ، أيب عند كن   عثمان: أبو قال...
 ال بقلنننب تثنننق ،جاهننن  ي فقنننال: الزبيبننن . أخنننذ  إبيثنننار  وعلمننني الننندنيا يف بزهادتننن  لثقنننيت فقلننن : زبيبنننيت؟ َتكننن  خنننالن، ي

 !؟(4)صاحبه ملكه

 ذل : ومن (،وجماهداهتم القوم توقي) ابب: من هي املخجل  القص  هذه للعلم: -

 ركبتينننه علننن  جبيننننه ووضننن  قعننند عيننننه غلبتنننه وإذا الليننن ، يقنننوم وكنننان جنبنننه، علننن  يننننام وال يسنننتند ال املغيننن  أبنننو كنننان
 .(5)غفو  فيغفو

 عليننننه هللا صننننل  حممنننند البشننننر خنننن  ام لقنننند فضنننن ؟ أي فضنننن ؟ ضننننطجاعها عنننندم يف وهنننن  ام، لننننو ومنننناذا السننننؤال: -
 فمننن الفطننر ، ديننن سننامواإل الفطننر ، مننن هننو اجلنننب علنن  والنننوم هللا، رسول صهاب  بعدهم من البشر وخ  واألنبيا ، وسلم

  اإلشرا . حكم  هي وطبعا   .{م  فليس  سنيت عن رغب من} واجملاهد ؟؟ التوقي هذا أين

                            
 (.72) : القش ي ، الرسال  (1)
 (.29) : القش ي ، الرسال  (2)
 (.373) : احلجاب، كش   (3)
 (.147) : التعر  (4)
 .(148:التعر ، )  (5)
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 -البارد: همتوقي ومن *

 إليننه يعننود مث للهنند ، احلننرم مننن خيننرج كننان  احلننرم، يف ُينند  مل كثنن    سننن  ِبكنن  أقننام الزجنناجي عمننرو أاب إن قننالوا:
 .(1)الطهار  عل  وهو

  وأصهابه؟؟ وسلم عليه هللا صل  هللا رسول جيهله كان  ما يفهم هو ه  احلرم؟ يف أحد  لو وماذا -

 -س:النا يكلم وال وقمامات خراابت *

 :(الكاابذي بكر أبو) أيضا   ويقول

 سنننننواد يف اخلنننننرااب  ىلإ أيوي وكنننننان الننننننا ، يكلنننننم ال بشنننننكث  املعنننننرو  هللا عبننننند أبنننننو كنننننان  يقنننننول: فارسنننننا   مسعننننن ...
 ...(2)والقماما  املباح إال أيك  ال وكان الكوف ،

 التعليق: *

 هنننا  أن ويظهننر دسننتور! دسننتور! دسننتور! ..الدسننرت  إىل العننود  إال علينننا مننا لكننن شنني ؟؟ يف اإلسام من هذا ه 
  القاذورا . وب  التصو  ب  ابطني  عاق 

 -:(التقوى مقام من لعله) آخر ودستور *

 أا سننننيدي ي يقننننول: وهننننو دجلنننن  شنننن  علنننن  قالمننننا   ليلنننن    القشنننناع هللا عبنننند رأينننن  يقننننول: املغننننازيل احلسنننن  مسعنننن ...
 علننني وُتظنننر وبيننننه، بيننن  وُتنننول شنننيتا   يل تبننني  ويلنننيت، ي قنننال: صنننب أ فلمنننا أصنننب ، حنننىت عطشنننان، أا سنننيدي ي عطشنننان،

 .(3)منه يشرب ومل ورج  أصن ؟ ف ي  وبينه، بي  وختلي شيتا  

 هنننو أيضنننا ، يعلنننم أَوال منننأجور؟ غننن  األقننن  علننن  فهنننو آمثنننا   يكنننن مل إن هنننذا عملنننه يف أننننه اجلاهننن  هنننذا يعلنننم أمل جوابننننا:
 شنننربه؟ عننندم يف احلسنننن  هننني ومنننا شنننرب؟ لنننو مننناذا مث اإلسنننام؟ دينننن يف ال الندوسننني  دينننن يف موجنننود هنننذا مثننن  أن وطالفتنننه،

 اآلن. نراه ما إىل املسلم  حال  وصل  التفاها  هذه ِبث  لكن

 -الصوفية: مستلزمات من والتعري الصراخ *

 رأسننه، علنن  فقعنند عصننفور جننا  إذ ابكنن ، صننارخ  يتوبننون كثنن   خلننق إليننه وقننام (اجلننياين القننادر عبنند) صننرخ مث...
 بعننض يننده منند حننىت يننربح ال وهننو حولننه والصننراخ الكرسنني، درج علنن  والنا  رأسه عل  وهو كذل   ومك  له، رأسه فهىن

  خلننق وتبعننه الرصنناف ، جننام  إىل حالننه علنن  وخننرج فنننزل والتوبنن ، والنندعا  ابلبكا  النا  وض  دعا، مث فطار، حنوه، أصهابه

                            
 .(148التعر ، ) : (1)
 .(148التعر ، ) : (2)
 (.148 :) التعر ، (3)
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 ...(1)الزمان آخر هذا عنه: هللا رضي قال مث الثياب، عن عريوالت والوجد والصراخ ابلبكا  كث 

 وغوغالي ... وصراخ عري اإلسامي: اجملتم  دمر  اليت الصوفي  الرتبي  هي هكذا :امللهون  *

 -:(فقط للتسلية لعلها) ملزمة غري والسنة الكتاب مشورة *

 نفسنن  اسننتف ِ  ُتِشننْر، ال تسننتعج ، ال توقنن ، أفتيننا  فنن ن مشننورهتما، خننذ والسننن ، الكتنناب وزيرينن ، إىل فننانظر...
 ...(2)واحدا   شيتا   صارا القلب، م  انسكب  وخالفتها جاهدهتا إذا النف  املفتون، أفتا  وإن

 والسننن ، ابلقننرآن تلتننزم أال علينن  أن يقننرر وهننو (أدرا ... ومننا) اجلننياين القننادر عبنند هننو الكننام هننذا قالنن  للعلننم: -
 هذا. يف اإلسام حكم عن يبه  أن القارئ من وأرجو قلب ؟ مشور  إىل تعود مث فق ، تستش مها وإمنا

 العننذاب عنننه هللا خيفنن  مدرسننيت ابب علنن  عننرب مسننلم امننرئ منناأ يقننول: عنننه هللا رضنني (اجلننياين القننادر عبنند) وكننان
 (.باش وي سام ي) ..!(3)القيام  يوم

 -بغريه: واستعانة هللا غري دعاء *

 الرحيم نالرمح هللا بسم

 بننا مشنن  ي الظننام، مصننباح ي األام، بركنن  ي احمليننا، مجينن  ي احلميا، ساقي ي احملقق ، اتج ي العارف ، سلطان ي
 واسننن  ي األعظنننم، غنننو  ي الكنننرب، فنننارج ي األشنننهب، ابز ي طنننر ، بنننا حبنننر ي كلننن ،  بنننا بننندر ي مثننن ، بنننا در ي أفننن ،

 الشننمو ، مشنن  ي وامللننو ، امللنن  صنناب  ي والسننلو ، السل  واس  ي الدقالق، معدن ي احلقالق، كنز  ي والكرم، اللط 
 األسننرار، خزاننن  ي...العاشننق  حاجنن  ي األمننم، امننو  ي المننم، عايل ي الرميم، حميي ي النسيم، هادي ي النفو ، زهر  ي
 كعبننن   ي الرمنننوز، معننندن ي الكننننوز، مفنننت  ي البنننا ، منننذهب ي الننننا ، راحنننم ي...هللا رسنننول النننب ي هللا، مجنننال سنننيدي ي

 منتهنننن  ي األشننننيا .. حننننال  ي املغلقننننا .. فننننات  ي...الننننرمحن حبيننننب ي األركننننان، قننننوي ي...الطننننالب  وسننننيل  ي الواصننننل ،
 ألحنننننوالا ذا ي...األوزار غنننننافر ي...الشننننندالد يف فرجنننننا   ي...واألرضننننن  السنننننماوا  ضنننننيا  ي...العمننننن . يتقطننننن  حننننن  األمننننن 

 ي سننننندي ي سننننيدي ي...يإلنننن سننننر ي شنننناه ي...الننننرمحن جلنننني  ي اجلنننننا ، رب مقبننننول ي...الغمنننن  كاشنننن   ي...العظيمنننن 
 نننور ي...شننقالي ي رجننالي ي ضننيالي ي كننربيت  فننارج ي حنناجيت قاضنني ي راحننيت ي عننوين ي غينناثي ي غوثي ي قويت ي موالي

 والشنننر  الغنننرب ابلنننغ ي بعلمنننه، العنننرش مبصنننر ي بنظنننر ، األكنننوان شننناهد ي...مننن العظ وهننناب ي القننندر  صننناحب ي السنننرالر
 واألرضنن ، السننماوا  قطننب ي واملغننرب، املشننر  قطننب ي والبهننر، الننرب قطننب ي واجلننن، واإلننن  املالكنن  قطننب ي خبطننو ،

 يف التصننر  صنناحب ي...املشننر  يف كننان  ولننو االسننتعان  عننند ملريننده يبلننغ مننن ي...والقلننم واللننوح والكرسنني العننرش قطننب ي
 ...(4)آمايل ك   يف وانصرين أحوايل، ك   يف أغث  األعظم، غو  ي...هللا إبذن قربه ويف الدنيا

                            
 (.369 :) الرابين، الفت  (1)
 (.370 :) الرابين، الفت  (2)
 (.4 :) املؤل (، )ترمج  الغني  (3)
 بعدها(. وما ،191 :) الرابني ، الفيوضا  (4)
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 اجلياين!! القادر لعبد موجه هو وإمنا تعاىل، هلل موجها   لي  الدعا  هذا للعلم: -

 ؟!هللا إىل ربونويتق هبا يتعبدون اليت القادري  الطريق  أوراد من أساسي ورد وهو

 ((َغننناِفُلونَ  ُدَعننناِلِهمْ  َعننننْ  َوُهنننمْ  اْلِقَياَمننن ِ  ينَنننْومِ  ِإىَل  لَنننهُ  َيْسنننَتِجيبُ  ال َمننننْ  اّللَِّ  ُدونِ  ِمننننْ  يَنننْدُعو ممَّننننْ  َأَضننن ُّ  َوَمننننْ )) وجوابننننا: -
 .[5األحقا :]

 -:(الغنية) يف ذكرها كما  الغيب رجال *

 والتاسننن  والعشنننرين والثننناين عشنننر والرابننن  السننناب  الينننوم يف أرواحهنننم، سننن قدَّ  املقدسننن  واألرواح الغينننب رجنننال أن اعلنننم
 والينننوم والشنننمال، املشنننر  بننن  والعشنننرين والثنننامن والعشنننرين احلنننادي والينننوم السننناد  والينننوم املشنننر ، إىل متوجهنننون والعشنننرين

 والتاسنن  عشننر والثالنن  اخلننام  واليننوم الشننمال، طننر  إىل متوجهننون منننه والثاث  والعشرين والثال  عشر واخلام  الثال 
 بننن  متوجهنننون مننننه والعشنننرين واخلنننام  عشنننر والسننناب  والعاشنننر الثننناين والينننوم املغنننرب، إىل متوجهنننون مننننه والعشنننرين والسننناب 
 املشننر  بنن  متوجهننون منننه والعشننرين والرابنن  والعشننرين والسنناد  عشننر، والثننامن عشننر واحلننادي الثامن واليوم والقبل ، املغرب

 حصنننلوا تقنننول: األوراد، قنننرا   بعننند وإلنننيهم هللا إىل تلتجننن  أن ينبغننني وطنننريقتهم سننن هم جهنننا  علمننن  إذا أخننني فينننا والقبلننن ،
 ...(1)ومراَده مقصوَده الطالب لم ويسمي ومقصدي. مرادي

 استثنا . دون الطر  ومجي  ب  القادري ، الطريق  إىل املنتسب شرو  من شر  معرفته اللدين العلم هذا -

 تفاهننن  أو هنننذا؟ منننن أكثنننر شنننركا   فيهنننا جنننند فهننن  كلهنننا،  الوثنيننن  النننديا  ودرسننننا فتشننننا لنننو غننن هم: ونسنننأل ونسنننألم
 التفاه ؟ هذه من (أنق )

 -آخر: لدين علم *

 عليننه إدرينن  روحانينن  مقننام وفيننه الشم ، فل  وهو األفا ، عامل رح  عليه تدور الذي املكان األمكن ، ...وأعل 
 وفلنننن  (،املننننريخ :أي) األمحننننر فلنننن  فوقننننه: فالننننذي عشننننر، اخلننننام  وهننننو أفننننا  سننننبع  وفوقننننه فننننا ،أ سننننبع  وُتتننننه السننننام،

 وفلنننن  الكرسنننني،. وفلنننن  الننننربوج، فلنننن  األطلنننن  والفلنننن  ،ر(القمنننن منننننازل) املنننننازل وفلنننن  (،زحنننن ) كيننننوان  وفلنننن  املشننننرتي،
 القمر، وفل  الكاتب، وفل  الزهر ، فل  دونه: والذي العرش،

 ...(2)املكان رفي  هو األفا  قطب هو حي  فمن الرتاب، وكر  املا ، وكر  (،الوا ) لو ا وكر  األث ، وكر 

 هبنننا اقتنننن  ملعلومنننا  انبثنننا  بنننه وإذا نهنننر اليقننن ، حنننق هنننو النننذي الكشننن  عنننن الننننات  اللننندين العلنننم هنننذا التعلينننق: *
 األكننرب الشننيخ كشننو   مننن هننو العظننيم والكشنن  اللنندين العلننم وهننذا طبعننا ، غ هننا منن  عصننره، يف موجننود  وكان  املكاش 
  القبي !! هذا من اللدني  وعلومهم كشوفهم  وك  عريب. بن الدين حميي األمحر والكربي 

                            
 ن كتاب الغني  هي موجود  )املؤل (.(، وال أعر  يف أي مكان م199( الفيوضا  الرابني ، ) :1)
 (.75 :) إدريسي (، )كلم  احلكم فصو  (2)
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 -عيسى: الهوت يقرر الكشف *

 :(قوس  قاب مناجا ) يف عريب ابن يقول

 يقول: وهو ع ، خارجا   وال يفَّ  داخا   ال م ، كاما    فسمع ...

 الرمحن حبضرة الفناء جنب   مهب سارت عصابة در هلل
 أركان بال ترابياً  جسماً    آنسوا ملا الروح مساء قرعوا

 (1)جثمان وال نفس بال روحاً    اجملتىب عيسى الهوت هلم فبدا

 عنننه، خارجننا   وال فيننه داخننا   ال الننذي الكننام وهننذا اللنندين. العلننم فهننو تعننرت  وال إلننه، السننام عليننه فعيسنن  إذن، -
  (.الفهواني ) عريب ابن يسميه ما هو األلوهي  استشعار حال يف وهو لواص ا يسمعه عندما

 -التثليث: يقرر الكشف *

 أيضا : عريب ابن ويقول

 النننيت املعننناين إجيننناد يف التثليننن  حكنننم نهنننر قننند أيضنننا   فهنننذا...الثاث  منننن :أي التثليننن ، علننن  التكنننوين أصننن  فقنننام...
 ثاثنن  قومننه أخننذ َتخنن  يف هللا أنهننر الننيت السننام عليننه صنناحل حكمنن  كاننن   ولننذا التثلينن ، الكننون فأصنن  ابألدلنن ؟ تقتننن 

 إخل. (2)مكذوب غ  وعدا   أيم

 يقول: ما مجل  ومن الكام، هذا (الفصو  عل  شرحه يف) القاشاين الرزا  عبد ويشرح

 اإلجينناد مراتننب مجينن  يف ينن التثل ذلنن  سننر  واإلجينناد، التكوين يف النتال  ابب لفت  سببا   التثلي  كان  ملا مث :أي...
 وبنن  بينننه متوسننط  واإلراد  مقنندما ، فيننه الننذا  بكننون متقنننا : ترتيبننا   مرتننب األول التثلينن  أن وكمننا ابألدلنن ، املعاين إجياد حىت

 هننذا مننن النتيجنن  - (.التثلينن  علنن  :أي)...(3)خمصننو  نظننام عل  مرتبا   الدلي  يكون فلذل  كذل ،  إال يكون ال القول،
 صنننننهيها   النصنننننراني  دينننننن يكنننننون وابلتنننننايل التثليننننن ، علننننن  قنننننالم والكنننننون إلنننننه، عيسننننن  هننننني: (العلمكامننننني) التربينننننري الشنننننرح

 صهي .. غ  واإلسام

 األوليننننا  ويل هننننو عننننريب ابننننن أبن يؤمنننننون ألهنننننم  الصننننوفي  كنننن   بننننه يننننؤمن (احلكننننم فصننننو ) يف الننننوارد الكننننام وهننننذا -
 قنندرا   كلهننا  مؤلفاتننه أعظننم هننو احلكننم فصننو  وكتابننه األمحننر. والكربينن  رباألكنن والشننيخ املقننرب  ومقننرب الصننديق  وصننديق
 صاحب)نبننن عنننر ي عنننريب صنننارابن حنننىت وكنننربالهم، الصنننوفي  ألمننن  منننن كثننن ون  شنننراح شنننرحه وقننند أثنننرا ، وأبعننندها غنننورا   وأعمقهنننا

 (.الفصو 

                            
 (.51 :) اإلسرا، كتاب  عريب، ابن رسال  (1)
 (.170، 169 :) الفصو  عل  القاشاين وشرح (،117، 116 :) احلكم، فصو  (2)
 (.171 :) القاشاين، شرح (3)
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 يلي: ما الفصو  كتاب  عن نفسه عريب ابن ويقول

 وعشننرين سننب  سننن  حمننرم مننن األخنن  العشننر يف أُريتهننا ُمبشَّننر    يف وسننلم عليننه هللا صننل  هللا رسننول رأينن  فقنند :بعنند أمننا
 إىل بننه واْخننرج خننْذه احلكننم، فصننو  كتنناب  هننذا يل: فقننال كتنناب،  وسننلم عليننه هللا صننل  وبيننده دمشننق، ِبهروس  وستمال ،

 صننل  هللا رسننول يل حنندَّه كمننا  بالكتننا هننذا إبننراز إىل والمنن  القصنند وجرَّد ...والطاعنن  السننم  فقلنن : بننه، ينتفعننون النننا 
 ...(1)نقصان وال زيد  غ  من وسلم عليه هللا

 تعليق: *

  وإمننننا نصنننرانيا ، يكنننن مل ال، وابلتثليننن ، املسننني  أبلوهيننن  ينننؤمن ألننننه  نصنننرانيا   كنننان  عنننريب ابنننن أن يظنننن أال القنننارئ علننن 
 ترمجننننان) ديوانننننه مننننن التالينننن  األبيننننا  نقننننرأ ذلنننن  ولفهننننم صننننوفيته، مننننن جننننا  وابلتثلينننن  املسنننني  أبلوهينننن  وإمانننننه صننننوفيا ، كننننان

  يقول: (،األشوا 

 لرهبان ودير لغزالن   فمرعى   صورة كل  قابالً  قليب صار لقد
 قرآن ومصحف توراة   وألواح   طائف   وكعبة ألواثن   وبيت  

 وإمياين ديين فاحلب كتائبه   توجهت أىن احلب بدين أدين
 املسننلمون حررهننا أن بعنند الثانينن  للمننر  القنند  الصننليبيون احتنن  عننندما لكنناما هننذا يقننول كان  عريب ابن أن ولناح 

 للجهنناد داعنن  وصننوب حنندب كنن   مننن يتنننادون املسننلمون وكننان سننن ، عشننر أربعنن  فيهننا وبقننوا األيننويب. النندين صنناح بقينناد 
 ..!!.باحل بدين أدين...تورا  وألواح...لرهبان ودير: ...ليقول عريب ابن يق  بينما القد ، لتهرير

 ومننن العقينند  حينن  مننن عليهننا، التعليننق فنرت  وسلم عليه هللا صل  الرسول من احلكم فصو  كتاب  تناوله قص  أما
 ((...نِْعَمنننننيِت  َعلَنننننْيُكمْ  َوأََْتَْمننننن ُ  ِدينننننَنُكمْ  َلُكنننننمْ  َأْكَملْننننن ُ  اْليَننننننْومَ )) الكرمننننن : ابآليننننن  تنننننذك ه بعننننند اللبينننننب. للقنننننارئ الواقننننن ، حيننننن 

 [3املالد :]

 ؟!لدنية لومع *

 عريب: ابن...املتبهر احملقق العامل اإلمام األمحر والكربي  األكرب الشيخ يقول

 هللا سننلخ األحنند ليلنن  أن النهننار، علنن  اللينن  تقنند  مننن القمننري ابحلسنناب العننريب اللسننان مننن مفهننوم علنن  فننأقول...
  والشننأن اخلمنني ، هنننار ثننن اإل ليلنن  مننن وسننلخ بعا !األر  هنار يف هو األحد ليل  يف فيه هو الذي فالشأن األربعا ، هنار منها

 واليمنننن  للفننننو  منهننننا والنهننننار واخللنننن ، والشننننمال للتهنننن  منهننننا فالليايل...اجلمعنننن  هنننننار الننننثااث  ليلنننن  مننننن وسننننلخ كالشننننأن،
 ...(2)النهار من ساع  وألول اللي  من ساع  ألول واحلكم...واألمام.

                            
 (.9 :) القاشاين، وشرح (،47 :) للعفيفي، احلكم فصو  (1)
 (.10 :) الشأن، أيم كتاب  عريب، ابن رسال  (2)
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 أيضا : ويقول

 القلب... وله األولي  وله احلق صفا  من ف نه ابالسم، ا  تربك األحد بيوم ونبتدئ...

 يننننوم مننننن والثالثنننن  منهننننا والثامننننن  اخلمنننني  ليلنننن  مننننن األوىل السنننناع  مننننن مركبنننن  (1)اإلياجنننني األحنننند ليلنننن  أن فنننناعلم...
 السنننب  ليلننن  منننن والثانيننن  اجلمعننن  ينننوم منننن والسنننابع  منهنننا عشنننر  والثانيننن  اجلمعننن  ليلننن  منننن واخلامسننن  منهنننا والعاشنننر  اخلمننني 
 ليله. ساعا  فهذه األحد؟ ليل  من والسادس  منها عشر  واحلادي  السب  يوم من والرابع  منها والتاسع 

 والثالثنن  منننه والثامننن  التكننوير أيم مننن األحنند يننوم مننن األوىل فالسنناع  قلنننا، كمننا  التكننوير أيم مننن هننناره سنناعا  وأمننا
 يننننوم مننننن والثانينننن  الننننثااث ، ليلنننن  مننننن والسننننابع  منننننه عشننننر  والثانينننن  ثننننن اإل يننننوم مننننن واخلامسنننن  منننننه والعاشننننر  ثننننن اإل ليلنننن  مننننن

 األحننننند ينننننوم فهنننننذا األربعنننننا ، ينننننوم منننننن والسادسننننن  منهنننننا عشنننننر  واحلاديننننن  األربعنننننا  ليلننننن  منننننن والرابعننننن  مننننننه، والتاسنننننع  األربعنننننا ،
 األسننننبوع أيم ويننننتمم) (2)واحنننند معنننندن مننننن ألهنننننا  واحنننند  كنننننف   كلهننننا  سنننناع  وعشننننرين أبربنننن  كمنننن   قنننند الشننننأين، اإلياجنننني

 (.الذين هذا حسب

 ال ازال ، املركننز إىل الثابتنن  الكواكننب تلنن  ُمقعَّننر فِمن تزال، ال دالم  واأليم تزال، ال واألر  والسماوا : ...ويقول
 مسنننتمر، دالنننم هنننافي والفسننناد فنننالكون غ هنننا، جلنننودا   بننندلناهم جلنننودهم نضنننج  كلمنننا  ابلتكنننوين، أبننندا   فيهنننا دالنننر  األيم تنننزال

 اجلننن ، أر  هننو الفلنن  هننذا وسننط  منننه، ابهلل نعوذ النار، سق  هو الفل  هذا وُمقعَّر وغارب ، طالع  عليها عشر والتسع 
 ...(3)األيم هذه روح وهو سقفها، والعرش

 ...ترمل. ترمل ترمل...ترمل ترمل ترمل الذيا : هذه عل  اجلواب -

 -األلوهية: لذة من أمىن *

 :(الغو ) اجليلي الكر  عبد ليقو 

 ويف ...صننف  حكننم زمننان كنن   يف علينن  فيغلننب والصننفا ، األمسننا  ِبعنناين فيننه تتلننون ذايت مشهد هو التكوين: منظر
 األرواح عننامل إىل الرتكيننب عننامل مننن روحنن  ختننرج تكنناد أن إىل أجزالنن ، مجينن  يف يسننري مننا اإللينن  اللننذ  من جتد املشهد هذا

 عنننن فقننن ا   اللنننذ  هنننذه أخنننذ  وقننند احملسوسنننا ، لنننذ  جتننند كمنننا  حمسوسننن  الضنننرور  حبكنننم دهاجتننن فيننن ،  املنطبعننن اللنننذ  لشننند 
 الننروح فعمنن  الروحانينن  اللننذ  فيننه سننر  ملننا أمننىن قنند وجننده نفسننه إىل رجنن  فلمننا فيننه، ومننا الكننون عننن غنناب حننىت حمسوسنناته

 ...(4)والقلب

 مثنن  لننم ُيصنن  واحلشيشنن  األفيننون حشاشي أن العلم م  ال؟ أم اجلناب  من الغس  عليه ه  سؤال: لكن تعليق، وال

                            
 [.61]احل : اللَّْيِ (( يف  الننََّهارَ  َويُوِل ُ  الننََّهارِ  يف  اللَّْي َ  ))يُوِل ُ  من: اإلياجي، كلم   (1)
 بعدها(. وما ،11 :) الشأن، كتاب  الرسال ، (2)
 (.16 :) الشأن، كتاب  الرسال ، (3)
 .(22، 21) : املنانر اإللي ، (4)
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 هذا.

 -:(كبرياً   علواً  هللا تعاىل) كلمات  بسبع هللا أفحم *

 ملننننا رمحتنننن  عننننن لننننم كشننننف   ولننننو فقننننال: لرمجننننو ! عننننن  للخلننننق كشننننفنا  لننننو السننننرور: أيب بننننن حسننننن للفقيننننه قينننن ...
 !!(1)نقول وال تقول ال حسنوه، حسن ي فقي : عبدو ،

 ول:فنق حنن أما

 (،هللا تعننناىل) خبطتنننه هللا لنننه واعنننرت  أفهمنننه حنننىت أيم ثاثننن  هللا جينننادل بقننني احلاخامنننا  أحننند أن التلمنننود يف جنننا  -
 كب ا .  علوا   يقولون عما هللا تعاىل اثنيت !! يف كلما   بسب  هللا يفهم أن استطاع السرور أيب بن حسن ولكن

  (.لرمجو  كشفنا..  لو) هموزندقت بكفرهم القوم من اعرتا  الن  هذا ويف -

 -اللدنية: وعلومهم كشوفهم  ومن *

 :(2)الغو  اجليلي الكر  عبد يقول

 دورا ، السننننماوا  أفننننا  أصننننغر وهننننو سننننن ، ألنننن  عشننننر أحنننند مسنننن   النننندنيا مسننننا  فلنننن  دور خلننننق تعنننناىل هللا أن اعلننننم
 ومثانينن  أربعمالنن  مسنن   سنناع  كنن   يف قطنن في مسننتقيم ، أعنن  معتدلنن ، سنناع  وعشننرين أربنن  يف الفلنن  هننذا دور القمننر فيقط 

 نفنن  يف فلكننا   للقمننر إن مث عننام  سننمال ومخ سننن  آال  أربعنن  مسنن   الفلنن  هننذا وقطننر ،ا  يومنن وعشننرين ومالنن  سننن  ومخسنن 
 إذا الشنننفاف ، البلنننور  مثننن  فمثلهنننا مجيعهنننا، يف الشنننم  ننننور يقابننن  منهنننا كوكنننب  كننن   فننن ن السنننيار  الكواكنننب خبا ...الفلنن 

 مقابلننننن  يف إال الننننننور تقبننننن  ال املصنننننقول  املعدنيننننن  كنننننالكر   ف ننننننه القمنننننر، خبنننننا  وابطنهنننننا؟ ناهرهنننننا يف سنننننر  الننننننور هنننننافي وقننننن 
 مسا ... ك   من املن  الشفا  للجرم اسم والكوكب...الشم ...

 للوجننود فهنني الفكرينن ، احلقيقنن  مننن تعنناىل هللا خلقهننا أشننهب، ولوهنننا لطينن  شننفا  جننوهر ف هنننا الثانينن ، السننما  وأما
 دور هللا جع ...القنندير المسننه مظهننرا   تعنناىل هللا جعلننه عطننارد، وهننو الكاتننب لفلنن  حمننا   كاننن   ولننذا ل نسننان، الفكننر ِبثابنن 
 وهننو كوكبهننا،  يقطنن  يومننا ، وعشننرين ومالنن  سننن  وثاث  وثااث   سن  وثامثال  سن  أل  عشر  ثا  مس   السما  هذه فل 

 مضنني يف فلكننه مجينن  فيقطنن  يومننا ، وعشننرين أشننهر ومخنن  سننن  ومخسنن  ومخنن  سننن  سننمال مخ مس   ساع  ك   يف عطارد،
 ...كامل   سن  مضي يف الكب  الفل  ويقط  معتدل ، ساع  وعشرين أرب 

 مخنن  مسنن   السننما  هننذه فلنن  دور هللا خلق...شننفا  جوهرها الزهر ، مسا  وهي أصفر، فلوهنا الثالث  السما  وأما
 سنننن  سنننتمال  مسننن   سننناع  كننن   يف الزهنننر ، وهنننو كوكبهنننا،  يقطننن  يومنننا ، وعشنننرين ومالننن  سنننن  وثاثننن  وسنننت  سنننن  ألننن  عشنننر 

 السنننما  هنننذه ومالكننن  يومنننا ، وعشنننرين أربعننن  مضننني يف الفلننن  فيقطننن  ينننوم، وثلننن  يومنننا   عشنننر ومثانيننن  سنننن  وثاثننن  وإحننند 
 هللا وكلنننه منننن فمننننهم خمتلفننن ، أننننواع علننن  لكنننن مؤتلفننن ، السنننما  هنننذه مالكننن  ورأي ...صنننورالي  املسنننم  امللننن  حكنننم ُتننن 

                            
 (.22، 21 :) اإللي ، املنانر (1)
 تقريبا . 770 سن  ما  السرور أيب بن وحسن (.44 :) اإللي ، املنانر (2)
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 العامل.... يعقله مث  بضرب وإما صرُيا   إما النالم إىل ابإلُيا 

 هللا خلننق األفننا ، قطننب وهننو األنننور، الشننم  مسننا  األزهننر، اللننون ذا  األفخننر، اجلننوهر فهنني الرابعنن  السننما  وأمننا
 وجملنننن  األلوهينننن  مظهننننر القلننننيب الفلنننن  هننننذا يف الشمسنننني الكوكننننب هننننذا هللا جعنننن ...القليب النننننور مننننن السننننما  هننننذه تعنننناىل

 لسننننالر اسننننم (هللا) االسننننم أن كمننننا  العنصننننري ، املخلوقننننا  لسننننالر أصنننن  والشننننم  الزكينننن ، النزيهنننن  املقدسنننن  أوصننننافه ملتنوعننننا 
 يومننا ، وسننت  سننن  وعشننرين وتسننعا   سننن  أل  عشر  سب  مس   الشمسي الفل  جع  تعاىل هللا أن اعلم مث...العلي  املراتب
 يننوم وربنن  يومننا   وسننت  ومخسنن  ثامثالنن  يف الكبنن  الفلنن  ويقطنن  معتدلنن ، سنناع  وعشننرين أربنن  مضنني يف الفلنن  مجينن  فيقطنن 
 يقول: مث (السابع  السما  إىل يص  حىت هكذا اجليلي ومضي)...دقالق وثا 

 هيتننننا  علنننن  رأيننننتهم كروبيننننون،ال املالكنننن  املنتهنننن  سنننندر  ويسننننكن...املنته  سنننندر  عرصنننن  هننننو األطلنننن ، الفلنننن ...
 يرهبننون...النور مننن أعمنند  أبيننديهم مجننيعهم، هننؤال  عل  مقدم  مل  مال  منهم ورأي ...هللا إال عددهم ُيصي ال خمتلف 

 يسنننمون علنننيهم متقدمننن  املالننن  مجلننن  منننن سنننبع  رأيننن  مث تعننناىل، هللا أهننن  منننن منننرتبتهم بلنننغ ومنننن الكنننروبي  منننن دوهننننم منننن هبنننا
 علنننن  مقنننندما   واحنننندا   ورأينننن  والتمكنننن ، املراتننننب أبهنننن  يسننننمون السننننبع  هننننذه علنننن  مقنننندم  ثاثنننن  ورأينننن   ،الكننننروبي قالمنننن 

 املسننم  وامللنن  ابلنننون املسننم  كامللنن   فننوقهم ومن آلدم، ابلسجود يؤمروا مل ممن عالون هؤال  وك  هللا. عبد يسم  مجيعهم
 ورأينن  وأمثننالم، وعزرالينن  وإسننرافي  وميكالينن  جربينن  مثنن  وُتتهم مدوهن القرب مالك  وبقي  عالون، أيضا   وأمثالما ابلقلم،

 مثانينن  العننامل هننذا يف تعنناىل هللا خلقهننا الننيت األفننا  مجل  أن واعلم شرحه. يسعنا ال ما والغرالب العجالب من الفل  هذا يف
 الفلنن  -املنتهنن  سنندر  وهننو لنن ،األط الثالنن : الفلنن  -الكرسنني الثنناين: الفلنن  -احملنني  العننرش األول: الفلنن  فلكننا : عشر

 املكوكنننب الثنننامن: الفلننن  -الطبنننال  السننناب : الفلننن  - العناصنننر السننناد : الفلننن  -البنننا  اخلنننام : الفلننن  -الينننوىل الرابننن :
 عشننر: احلننادي الفلنن  -املننريخ فلنن  العاشر: الفل  -املشرتي فل  التاس : الفل  -األفا  فل  ويسم  زح  فل  وهو

 -القمننر فلنن  عشننر: الرابنن  الفلنن  -عطننارد فلنن  عشننر: الثالنن  الفلنن  -الزهننر  فلنن  عشننر: لثنناينا الفلنن  -الشننم  فلنن 
 -املننا  فلنن  عشننر: السنناب  الفلنن  -الننوا  فل  عشر: الساد  الفل  -النار فل  وهو األث ، فل  عشر: اخلام  الفل 
 لكننن  مث...منكبينننه علننن  األر  مننن ُي حنننو  وهنننو (البهمنننو ) فينننه النننذي احملننني  والبهنننر النننرتاب فلننن  عشنننر: الثنننامن الفلننن 
 يقتضيه... ما ويعلم فيه ويسب  املكاش  يراه وسي  فل  العامل يف موجود

 املسنن ، مننن رالهنن  وأطيننب اللنننب، مننن بياضننا   أشنند كاننن   تعنناىل هللا خلقهننا مننا فننأول األر : مننن األوىل الطبقنن  أمننا
 هنننذه كنننر   دور...النفنننو  أر  تسنننم  األر  وهنننذه ،تعننناىل هللا عصننن  أن بعننند عليهنننا السنننام علينننه آدم مشننن  ملنننا فننناغرب 
 يوما ... وأربعون يوم ومالتا عاما   وستون وست  عام ومال  عام أل  مس   األر 

 مننن اجلنننويب اجلانننب يف وهننم ومننأجوج، أيجننوح بلننغ حننىت الظلمننا ، وهننو اجلنننويب، اجلانننب (اإلسننكندر) َسننَل  مث...
 وهننذه فيننه، الشننم  تغننرب مل منننه حمننا   بلننغ حننىت الشننمايل اجلانننب سننل  مث...أبنندا   أرضننهم علنن  الشننم  تطلنن  مل...األر 
 منننن قريبننن  وهي...السنننام علينننه اخلضنننر وملكهنننا الغينننب، رجنننال مسنننكن هننني علينننه، تعننناىل هللا خلقهنننا منننا علننن  بيضنننا  األر 

 شننننفق غننننروب بنننن ق يطلنننن  الفجننننر شننننفق ألن الشننننتا ، أيم العشننننا  صننننا  فيهننننا جتننننب ال العجننننم يف بلنننند  وبلغننننار بلغننننار، أر 
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 الطبقننن  وأمنننا ،الصننناحل  واألولينننا  واملرسنننل  النبيننن  حمننن  ألهنا...قننندرا   وأرفعهنننا األراضننني أشنننر  األر  وهنننذه...فيها املغنننرب
 فيهننا قنناطن  أهلهننا يننزال ال...اجلننن مؤمنننو يسننكنها العبننادا ، أر  تسننم  اخلضننرا ، كننالزمرد   لوهنننا فنن ن األر ، من الثاني 
 كننر   دور ...ابملغننناطي  احلدينند تعشننق آدم ببنن  يتعشقون األر  ناهر إىل فيخرجون الدنيا، ر أ عن الشم  تغيب حىت
 أشهر. وأربع  سن  ومالتا سن  ألفا األر  هذه

 هننذه جننن قينندهم قنند مغلغلنن ، مقينندين الزمننان، هننذا متصننويف مننن طالفنن  أعنن  السننادا ، مننن مجاعنن  رأينن  ولقنند...
 األر ...

 فيهننا لنني  اجلننن، مشننركو يسننكنها الطبنن ، أر  تسننم  كننالزعفران،  أصننفر لوهنننا فنن ن األر : مننن الثالثنن  الطبقنن  وأمننا
 أهنن  مننن رجنن  فيهننا بلنند  ينندخلون ال تعنناىل، هللا أوليننا  إال يعننرفهم ال آدم، بنن  صننف  علنن  النننا  بنن  يتمثلننون...ابهلل مننؤمن

 أشهر... ومثاني  ت وسن سن  وأربعمال  سن  آال  أربع  مس   األر  هذه كر   دور ...التهقيق

 :(عنها يقول اليت السابع  األر  حىت وهكذا) 

 وأربعمالنننننن  سنننننن  ألنننننن  سنننننبع  مسننننن   األر  هننننننذه كنننننر   دور جهنننننننم، زابنيننننن  وبعنننننض والعقننننننارب احلينننننا  يسنننننكنها...
 (.ذج السا اخلرافا  وهذه اجلاه  الذين هذا آخر إىل)...(1)البخ  وأعنا  اجلبال كأمثال  وعقارهبا وحياهتا...سن 

 التعليق: *

 الننننذيا  هننننذه كنننن   رأ  أنننننه إىل جينننندا   ننتبننننه أن علينننننا لكننننن شننننهيد. وهننننو السننننم  ألقنننن  أو قلننننب لننننه كننننان  ملننننن نرتكننننه
 فقنند املشننتك ، هللا وإىل العظننيم، العلنني ابهلل إال قننو  وال حول وال اليق !! ونور اليق  وحق اليق  ع  هو الذي ابلكش 

 اإلسامي . تمعا اجمل الذيني  بكشوفهم دمروا

 أيضا : اجليلي ويقول

 فكنن  وإال...عليهمننا مقصننور وال فيهمننا حمصننور غنن  السننام عليهمننا وسننليمان لننداُود هللا جعلننه الننذي األمننر وهننذا...
 فضننا   والنهننار اللينن  يف اخننتل  مننا منننهم واحد ك   ويعلم الوجودي ، اململك  مجي  يف التصر  له واألقطاب األفراد من واحد

 لقلنن  أمسعهننا ومل نلمننا  ليلنن  يف صننما  صننخر  علنن  سننودا  منلنن  دبنن  لننو تعنناىل: هللا رمحننه الشننبلي قال وقد الطيور. لغ  عن
 أقننول: فكينن  حمركهننا، وأا بقننويت إال تنندب أن لننا يتهيننأ ال ألنه  هبا أشعر ومل أقول: ال غ ه: وقال يب. ممكور أو خمدوع إين
 ...(2)حمركها وأا هبا أشعر ال

 أو وغبننا ، فكرينن  تفاهنن  كونننه  إليننه أضنن  والزندقنن ، والشننر  الكفر هو فما وزندق    وشركا   كفرا    هذا يكن مل إن نا:سؤال
  وهكننذا خرافنن ، حمننض وهنني الكننون، عننن يتصننوروهنا كننانوا  اليت الومهي  التصورا  من جمموع  مث اجلنون، نوع من عصبيا   مرضا  
  كشوفهم.  ك 

                            
 (.112 -2/97) الكام : اإلنسان (1)
 (.1/122) الكام : اإلنسان (2)
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 -مثلها: أوهام وهذه *

 سبع : ابن يقول

 حننننول سنننيال جسنننم واملا ...سننننيال شنننفا  لطيننن  جسننننم والوا ...طبيعتنننه إىل األجسنننام ُيينننن  نننن ، جسنننم والننننار...
 ونقطننن  الوسننن  هنننو أو العنننامل، مركنننز يف غلننني  جسنننم واألر ...الوسننن  منننن النننذي وإىل الوسننن  بننن  املتوسننن  وهنننو...األر 

 والسننودا  الصننفرا  أربعنن : واألخننا  والننوا ، واملننا  واألر  النننار ألربعنن :ا واألركان...املطلقنن  والكثاف  املا  عل  الطايف العامل
 ...(1)والدم والبلغم

 واملرسل !! النبي  آاثر ومظهر الورث ، دالر  قطب هو سبع  ابن أن العلم م  الكش ؟ فأين -

 أن ونب ...التمننام علنن  تقنندم فيمننا ختلصنن  وال تتهصنن  مل النننف  فالنند  فنقننول:...املقرب بكننام ونبنندأ: ...ويقننول
 معرفتهنننا وأن علمننن ، إذا إال يعلنننم ال الوجنننود واجنننب وأن...واملرغنننوب املطلنننوب غايننن  كنههنننا  علننن  والوقنننو  علمهنننا يف اخلننن 
 اهن. (2)معرفته يف شر 

  سن . وال كتاب  يف ترد مل هللا، أمسا  من امسا   جعلوها اليت (الوجود واجب) عبار  -1

 بصننيغ  تقننرأ أن مكننن كمننا  بينننا ، كفننرا    فتكننون للمعلننوم، البنننا  بصيغ  تقرأ أن مكن (علم  ذاإ إال يعلم ال) عبار  -2
 (.معرفته يف شر  معرفتها) عبار  ذل  ومث  كفرها،  يب  املناقش  من وبشي  للمجهول، البنا 

 يف جهننن  إال هننني امننن اليقننن ، وحنننق اليقننن  وعننن  اليقننن  ننننور أبهننننا الغنننزايل يصنننفها النننيت كشنننوفهم  أن ننننر  وهكنننذا -3
  هذين. يف وهم يف جه 

 -القرآن: يكذبون *

 :(الشريف ) الربد  يف البوص ي يقول

 العدم من الدنيا خترج مل لواله   من ضرورة الدنيا إىل تدعو وكيف
 ويقول:

 والقلم اللوح علم علومك ومن   وضرهتا الدنيا جودك من فإن
 عليننه هللا صننل  حممنند ألجنن  خلقنن  النندنيا أن إمننا شننكل : أبحنند فهننميُ  أن مكننن األول، البينن  مننن الثنناين الشننطر -

 أهننننننا وإمنننننا كفنننننر.  هنننننو وابلتنننننايل ،[56النننننذاري :] ((لِيَنْعبُنننننُدونِ  ِإالَّ  َواإِلنننننن َ  اجْلِننننننَّ  َخَلْقننننن ُ  َوَمنننننا)) لآليننننن : منننننناقض وهنننننذا وسنننننلم
 وسننلم عليننه هللا صننل  حممنندا   أن يع  كامهاو  الثاين، البي  معىن يوافق وهذا وسلم، عليه هللا صل  أبمره الوجود إىل خرج 

  الكفر. قم  هذا وطبعا   فيها، الفعال املركز هو أو اإللي ، للذا  األعظم التجلي هو أو هللا، هو
                            

 (.114 :) العار ، بد (1)
 (.357 :) العار ، بد (2)
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 -القرآن: وينسخون *

 الرفاعي: أمحد كراما   من

 بنن  اجلننن ، مننن أفضنن  هننو الذي وسلم، عليه هللا صل  قربه وزار ح  عنه، تعاىل هللا رضي فيه تويف الذي العام يف أنه
 أنشد: الوداع يريد الشري  القرب جتاه وق  وملا والكرسي! العرش من

 نقول؟ ما الرسل أشرف اي   رجعتم مبا زرمت قيل إن
 يقول: وهو املعطر، الرو  ذل  يف حضر من ك   مسعه الشري  القرب من صو  فخرج

 (1)واألصول الفرع واجتمع   خري بكل رجعنا قولوا

ننننْعرَ  َعلَّْمنَنننناهُ  َوَمننننا)) سننننبهانه: يقننننول اجلننننواب: - َبغِنننني َوَمننننا الشِّ  ألمحنننند كرامنننن     اآلينننن  ُنسننننخ  فهنننن  ،[69ينننن :] ((لَننننهُ  يَنننْ
 ومننن اجلننن  مننن أفضنن  قننربه إن وقننولم:) قولننه مث فيهننا. واضنن  إبلنني  فدور أكاذيبهم، من تكن مل إن احلادث  وهذه الرفاعي؟!

 عننندهم هنن  ونسننألم: وسننلم عليننه هللا صننل  حممنند َتليننه ومننن الصننارخ الكفننر مننن فيننه عمننا النظننر فنننغضُّ  (،والكرسنني العننرش
 يفرتون؟! هللا عل  أم صهيه ؟ سن  أو قرآن من هذا عل  دلي 

 -:(الكنيسة مع سباقاً ) اجلنة ويبيع *

 قنند قننال: مث فر،واصنن وتغنن  فارتعنند اجلننن ، يف بقصننر إال يبيعننه أن صنناحبه فننأىب بسننتان، شننرا  (الرفنناعي أمحنند) وأراد...
 أمحنننند العبنننند منننن إمساعينننن  ابتنننناع منننا هننننذا الننننرحيم، النننرمحن هللا بسننننم :فكتننننب خطننن ، يل اكتننننب قننننال: بنننذل ، مننننن  اشنننرتي 
 اخللنند، جلننن  الثالنن : املننأو ، جلننن  الثنناين عنندن، جلننن  األول حنندود: بننه ُي  اجلن ، يف قصرا   له هللا كرم  عل  ضامنا   الرفاعي،

 علنن  شنناهد وهللا النندنيا، يف بسننتانه عننن عوضننا   وأشننجاره، وأهننناره وأشننربته وفرشننه وولدانننه حننوره مينن جب الفردو ، جلن  الراب :
 ((َحق ننا   رَبنُّنَننا َوَعننَداَ  َمننا َوَجننْداَ  قَنندْ )) قننربه: علنن  مكتننوب وإذا فأصننبهوا الورقنن ، معننه ُدفننن  إمساعينن  مننا  فلمننا وكفينن   ذلنن 

 ...(2)[44األعرا :]

 التعليق: *

 وجه . ذل من عليه هي ما إىل األم  أوص  الذي البا ، هذا نشكو هللا إىل كنل تعليق، ال

 -اِلسالم: ونسخ والسنة! القرآن وُنسخ العبادة! وُنسخت *

 رسننول ي} فقلنن : املنننام، يف وسننلم عليننه هللا صننل  النننيب رأينن  عنننه: هللا رضنني البجلنني احلسنن  بننن حممنند الفقيننه قننال
 تتقطنن  حننىت هللا تعبنند أن مننن لنن  خنن  بيض  كشي  أو شا  كهلب  هلل ويلّ   يدي ب  وقوف  قال: أفض ؟ األعمال أي هللا!
 ميتا ؟ أو كان  حيا   له: فقل  إراب !! إراب  

                            
 .(109، 104 :) اجلواهر، قاد  (1)
 (.1/492) للنبهاين: الكراما  وجام  (،144 :) الصاوي، العام  حاشي  (2)
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 !!(1){ميتا   أو كان  حيا   فقال:

 الضال؟! ومن الكفر؟! ومن الوثني ؟! من بقي ماذا سؤال: لكن تعليق، وال

 -مدهش: حياء *

 السنننما  إىل رأسنننه رفننن  منننا أننننه مرتبننن  يف تعننناىل هللا منننن حيننناؤه وكنننان: ...(الرفننناعي أمحننند ا خلفننن أحننند) األعنننزب إبنننراهيم
 ...(2)سن  أربع 

 يرفنن  مل عننندما سننبهانه هللا عننن حجننب وهنن  حيننا ؟ رفعننه عنندم يف وهنن  السننما ؟ إىل رأسننه رفنن  لننو ومنناذا سننؤال: -
 مل مننا يعننر  وهنن  واحنند. احلنناال  مجينن  يف فهننو يرفعننه مل أم رأسننه رفنن  فسننوا  إذن هللا! هننو شنني  كنن   إن يقولننون إهنننم رأسه؟
 هللا؟! رسول يعرفه يكن

 مقاماهتم. بقي  ومثلها (،احليا  مقام) من صور  هذه حال: ك   عل 

 -السالم: اِلسالم وعلى منسوخ، املنكر عن فالنهي املنكر، عن تنهوا ال *

 وأكثر...األبننند إىل فاسنننتغر  احلنننق علننن  مجعيننن  لنننه حصنننل  مث: ...(املتننندرك  األربعننن  األقطننناب أحننند) البننندوي أمحننند
 سنننن هننذا مننا تصننلي! ال إننن  لننه: فقننال العينند، دقيننق ابننن بننه واجتم ...كنناجلمرت   وعيننناه السما  حنو ببصره شاخ  أوقاته

 فننرأ  يهلنن   كنناد  حننىت ذرعننه فضننا  جنندا ، متسننع    جبزيننر  هننو فنن ذا ودفعننه دقيقنن ، طنن  ُ  وإال اسك  له: فقال الصاحل ؟
 العصننر سننيأتي  ف نننه بباهبننا، وقنن  القبنن  هننذه إىل اذهننب عليننه، يُعرت  ال البدوي مث  إن علي ، أب  ال له: فقال اخلضر،
 ..(3)ببابه هو ف ذا فدفعه، ففع ، عن ؟ يعفو أن هلعل أبذيله فتعلق ابلنا ، ليصلي

 عننننن خفينننن  املقربننننون يهايصننننل أن أجنننن  مننننن ذلنننن  كننننان  هنننن  علنينننن ؟ وُجعلنننن  اجلماعنننن ؟ صننننا  فرضنننن  مل السننننؤال: -
 وه ؟ وه ؟ وه ؟ اإلسام؟ يف القب  دور هو وما وملَ؟ البدوي؟ فيها يصلي كان  اليت اجلزير  هذه تق  وأين النا ؟

 مساله. يف إله أنه عل  الوثن ُتتها ليضعوا القب  يبنون الوثني ، الديا  يف وللعلم:

 -عنوان: عن فتش *

 ممنندود ، ويننده توضننأ، وقنند ابرد يننوم يف أمحنند سننيدي علنن  دخلنن  قننال: (لرفنناعيا أمحد تامذ  أحد) يعقوب عن...
 قننال: هنني؟ مننن قلنن : الضننعيف ! هننذه علنن  شوشنن  :(يعقننوب :أي) فقننال تقبيلهننا إىل فتقنندم  يننده، ُيننر  ال زمنناا   فبقنني

 عننن أْبعنندُت ِ  بنن ، علمنن ُ  مننا مباركنن  ي ويقننول: يننتكلم مننر  ورأيتننه قننال: مننن !! فهربنن  ينندي مننن رزقها َتك  كان   بعوض 
 !!(4)لا رمح  إليها يعتذر وهو بثوبه تعلق  جراد  وإذا فنظرُ ، وطن !

                            
 (.277 :) اجلواهر، قاد  (1)
 (.329 :) اجلواهر، قاد  (2)
 (.146 :) الصاوي، حاشي  (3)
 (.65 :) اجلواهر، قاد  (4)
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 األجوبننن  وكنننذل  كثننن    واألسنننتل  للبعنننو ؟؟ مرعننن  جسنننومهم فرتكنننوا الرفننناعي الننننا  قلننند لنننو يكنننون مننناذا جوابننننا: -
 (.        اخلوا  أعمال من هذا ستسم : لكن )

 -:(للتفتيش) عنوان بال أيضاً  *

 أنعنننم لنننه: يقنننول خنزينننرا   رأ  إذا وكنننان والكننناب! األنعنننام حنننىت ابلسنننام، لقينننه منننن يبتننندئ (الرفننناعي أمحننند) وكنننان...
  .(1)اجلمي  نفسي أعود فقال: ذل  يف له فقي  صباحا ؟

 احلينننواا  تفهنننم وهننن  فيهنننا؟ اجلميننن  هنننو ومنننا واألنعنننام؟ واخلنزينننر الكلنننب علننن  يسنننلم أن اجلميننن  منننن هننن  السنننؤال: -
 واخلنازير؟! الكاب ب  احليواا ، عل  يسلمون وأصهابه الرسول كان  وه  األستل ، آخر إىل ؟عليه

 -تعرتض: ال س س س س س وهس قاف! إىل وعودة السمك، *

 اللتمنننا  البصنننر  حبنننر بطنننن منننن األمسنننا  ختنننرج الصنننهرا  إىل متنزهنننا   خنننرج كلمنننا  أننننه (الرفننناعي أمحننند) كراماتنننه  ومنننن...
 ...(2)املا  موارد عل  اإلب  كازدحام  الشريف  أقدامه عل  وتزدحم بركاته،

 بعلبنن  يف واملغننرب املقنند ، بينن  يف والعصننر املنننور ، املديننن  يف والظهننر املكرمنن ، مكنن  يف الصننب  صننل  أنننه ومنهننا...
 !(3)قا  جب  ورا  والعشا  السام، عليه نوح هللا نيب مقام يف

 -قافات: أيضاً؟ وقافات *

 إينن  لننه: يعقننوب الشننيخ فقننال القننا ، فننذكر اجمللنن ، يف يتهنند  مننر  عنننه هللا رضنني الرفنناعي دأمحنن السننيد وكننان...
 للشننيخ فقننال قافننا ! عشننر عنند حننىت قننا ! يقننول: وهو يسأل، وهو قا ! فقال: السؤال، فأعاد قا ، قال: القا ؟ بعد

 يعلنننم ال عظنننيم خلنننق فيهنننا ،عننن  طرفننن  فيهنننا ربننننا ُعصننني منننا بيضنننا ، أر  يعقنننوب، أي :القافنننا  تلننن  يقنننول وهنننو يعقنننوب،
 ال، قننال: يتهققننه، مل مننا يقننول أحنند يقنندر يعقننوب: الشننيخ فقننال إبلنني ! لعنننَ  وال آدم خلننق مسعننوا مننا تعاىل، هللا إال عددهم

 إال عنننه: تعنناىل هللا رضنني الرفنناعي أمحنند السننيد قننال مث   [18 :] ((َعِتينند   َرِقيننب   َلَديْننهِ  ِإالَّ  قَنننْول   ِمنننْ  يَنْلِف ُ  َما)) يعقوب، أي
 أمحنند للسننيد كامننه  رأ  فلمننا ويعتقننده، يعقننوب الشننيخ يف الظن ُيسن الفقرا  بعض وكان اجملل ؟ من وقام دعا مث كنا،  إذا

 واعننننرت  األخبنننار، هننننذه يتهقنننق مل الرفننناعي أمحنننند السنننيد أن وتصننننور ننننن هكنننذا، أمجعنننن  علنننيهم تعنننناىل هللا رضنننوان الرفننناعي
 أمحنند السننيد وجننا  األول، يف وجلنن  األيم، مننن يننوم يف يعقننوب الشننيخ فننأذن أحينناا ، االسننتهزا  عل  شأنه يف ويقول عليه،

 مننن مضنن  حننىت ذلنن ، مثنن  يعقننوب الشننيخ وفعنن  قميصننه، يف رأسننه وأدخ  احملراب، يف وجل  عنه تعاىل هللا رضي الرفاعي
 املعتقنند الفقنن  ذلنن  فقننام ا ؟الصنن مننن يفننر  حننىت شننيتا   لننه يقننول أن أحنند يقنندر ال أذن إذا يعقننوب الشننيخ وكننان كثنن ،  وق 

 قميصننه غنن  جينند فلننم وحركننه، يعقننوب الشننيخ إىل يده ومد عنه، تعاىل هللا رضي الرفاعي أمحد السيد عل  املعرت  شأنه، يف
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 السننيد فقننال وقننام، رأسننه يعقننوب الشننيخ رفنن  طويلنن ، سنناع  بعنند كننان  فلمننا بننه! الفقننرا  وأعلننم ذلنن  مننن فتعجننب وعمامتننه!
 للشننيخ املعننرت  الرجنن  قننال مث شننديد؟ علننيَّ  وتعبنن  تعبنن ، يعقننوب، أي يعقوب: للشيخ عنه تعاىل هللا يرض الرفاعي أمحد

 بنننا ودار البننيض، اللهنن  هبننذه الرفنناعي أمحنند السننيد أخننذا حننىت فضننولكم، مننن خليتموا ما له: فقال شاهد ؟ ما يعقوب:
 .(1)كث   وال قلي  منها يبق  ال حىت أبمجعها، ذكرها اليت املواض 

 هبننننذا للسننننم  ُيصنننن  ومنننناذا ابلسننننيد، ليتننننرب  املننننا  مننننن السننننم  خيننننرج وكينننن  القافننننا ؟ وتلنننن  القننننا ؟ هننننذا أيننننن -
 ..؟.ماذا...؟ أم اجلن ؟ يدخ  ه  الترب ؟

 -وسلم: عليه هللا صلى حممد على مير مل ووحي مداين؟ سبع *

 هللا رضنني الرفنناعي أمحنند للسننيد هنننا   موضنن يف الليننايل بعننض يف المننا   كننن   سننره: قنند  األعننزب إبننراهيم السننيد قال
 بقنندر منهننا مديننن  كنن   مننداين، سننبع  علنن  السنناع  هننذه يف سبهانه هللا أنهرين أخرب ؟ أال إبراهيم، أي وقال: فأيقظ  عنه،
 عننند ليلنن  وكنن  تعنناىل، هللا يننذكر مننن فيهم وما اإلن ، من وال اجلن من ليسوا اخللق، من مملو   وهي مرا ، سب  الدنيا هذه

 املننندالن تلننن  علننن  وينفضنننوهنا وسنننلم علينننه هللا صنننل  حممننند أمننن  ذننننوب فيأخنننذون املالكننن ، تعننناىل هللا أيمنننر الشنننم  غنننروب
 .(2)اجلن  أه  من فهو ذنبا   منهم أصاب من وك  السبع ،

 ألن  وزر وال علينننه ذننننب ال وسنننلم علينننه هللا صنننل  حممننند أمننن  منننن املنننذنب أن ذلننن ، منننن وأهنننم املننندالن؟ هنننذه أينننن -
 عليننه هللا صننل  حممنند أمنن  مننن اإلنسننان علنن  مننا إذن بسننببها!! اجلننن  فينندخلون املنندالن تلنن  علنن  وتلقيننه ذنبننه َتخننذ ملالكنن ا

 اإلسنننام علنن  سنننام مث اجلننن ، كثنن    خملوقنننا  بسننببها وينندخ  املسنننا ، منن  عنننه تُرفننن  ألهنننا  الننذنوب منننن يكثننر أن إال وسننلم
 اإلنسان. إنساني  وعل   املعامل وعل  األخا  وعل  اإلمان وعل 

 إله: الفقري *

 الشننيخ فقننرا ، أي قننال:...الرفاعي أمحنند السننيد عننند األيم بعننض يف حضننر  سننره، قد  األعزب إبراهيم السيد قال
 مننن جينند فمننا ذريتننه، ديننوان وينظننر الربوبينن ، ديننوان إىل الشننم  غننروب عننند يننوم كنن   يصننعد سننره، قنند  آابدي السننامل عثمننان

 أمحنند السننيد إيلَّ  فالتفنن  ذلنن ، مننن الغنن   فأخننذت  األعننزب: إبننراهيم السيد قال معارض !! با عوضها تبويك مهها سيت 
 أعمنننال مجيننن  الشنننم  غنننروب عنننند علينننه يُعنننر  حنننىت أحوالنننه سنننالر يف ممَُكِّننننا   الرجننن  يكنننون ال إبنننراهيم، أي وقنننال: الرفننناعي
 عننن قنن  إبننراهيم، أي ولطفننه  هللا بكننرم يشننا  مننا فيها ويثب  شا ي ما منها فيمهو والبعد، ابلقرب وتامذته وأتباعه أصهابه

 سنننالر يف كننناما    شنننيخا   الشنننيخ يكنننون ال :(نفسنننه يعننن ) واالنكسنننار النننذل معننندن املسنننك ، البنننال  احلقننن  الفقننن  العبننند هنننذا
 روحننه خننروج عننند واضنن :م أربنن  يف تلميننذه عننند ُيضننر حننىت املخنند ، يف اجللننو  لننه يصل  وال وأفعاله، وأقواله وأحواله أموره

 ...(3)امليزان وعند الصرا ، عل  جوازه وعند له، ونك  منكر مسأل  وعند جسده، من
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 خنن  وهننو وسننلم، عليننه هللا صننل  حممنندا   إن مث الشر ؟ هذا عن يزيد الذي الشر  هو ما املخدوع : هؤال  نسأل -
 القنندر  إىل ووصننلوا والعقنن ، واإلمننان واإلسننام النندين حنندود كنن   جتنناوزوا فقد القوم هؤال  أما شيتا ، أحد   عن يغ  ال البشر،
 راجعون. إليه وإا هلل وإا يشا ون؟! ما يفعلون اإللي ،

 -وخمابيل: معاتيه املالئكة وجعلوا *

 قننال: أنننه عنننه هللا رضنني املغننريب هللا عبد أيب عن وبلغنا (بعضه كشفهم  ويناقض ورسله! ومالكته هللا عل  يكذبون) 
 قنند املقننرب ، املالكنن  مننن ملنن  ألنن  سننبع  مننثلهم وخلننق هبالننه، نننور مننن هللا خلقهننم (واملوسننيق  الغنننا  :أي) السننماع  أهنن

  شننعور لننم َتامننه، ليلنن  كننالقمر  ووجههننم األخضننر، الصننو  لباسهم القد ، حضر  يف والكرسي العرش ب  تعاىل هللا أقامهم
 وفجَعهننم وأنيننَنهم بكننا هم َيسننَم ُ  الصننور، يف ينننفخ أن إىل تعنناىل هللا خلقهم منذ والون متواجدون قيام وهم النسا ، كشعور
 العننرش، إىل الكرسنني ومننن الكرسنني، إىل العننرش مننن وينهنندلون السما ، أه  فهم واألرض ، السب  السماوا  أه ُ  وحنيَنهم

 ملنننيكهم تعننناىل وهللا رليسنننهم، مالسنننا علينننه وجربيننن  ومرشننندهم، قالننندهم إسنننرافي  التولنننه، شننند  منننن هبنننم ملنننا السنننكار ، شنننبيه
 قننال: أنننه وسننلم عليننه هللا صننل  هللا رسننول عننن ونقنن  السما . أه  يف وأصهابنا النسب يف إخواننا وهم وأنيسهم، وجليسهم

 فقننال: جزعنن ؟ ومننم بكنناؤ ؟ مننم آدم، ي إليننه، تعنناىل هللا فننأوح  سننن ، ثامثالنن  بكنن  األر  إىل السننام عليننه آدم هننب  ملننا
 العننرش، حننول املتواجنندين الصننوفي  املالكنن  إىل شننوقا   بكننالي وإمنا ار ، من خوفا   وال جنت  إىل شوقا   أبكي  لس رب، ي

 َجنن َّ  يقولننون: وهننم صنناحبه بينند منننهم واحنند كنن   ينند ينندورون، العننرش حول ويتواجدون يرقصون مرد جرد ص ، أل  سبع 
لِنن ُ 

َ
 يننوم إىل دأهبننم وذلنن  ومسننتفزا، ومسننتغاثنا حبيبنننا وأننن  مثلُنننا وَمننن إلنننا، وأننن  مثلُنننا َمننن هلكنننا، امللِنن ُ  لننوال مِلُكنننا، امل

 وهننم املالكنن  إىل فنظننر السننما ، إىل رأسننه فرفنن  قننال: إلننيهم؟ وانظننر رأسنن  ارفنن  آدم ي إليننه: تعاىل هللا فأوح  قال: القيام ،
 ...(1)وحنينه وبكاؤه وأنينه هروع سكن رآهم فلما قوالم، وميكالي  رليسهم، وجربالي  العرش، حول يرقصون

 التعليق: *

 الكذب..؟ هللا عل  افرت  ممن أنلم ومن العظيم، العلي ابهلل إال قو  وال حول ال

  الكاذب؟ هو فمن سابقا ! املار اجليلي كش   يناقض الكش  هذا إن مث

 -معىن: وال قيمة وسلم عليه هللا صلى الرسول ألوامر عندهم يبق ومل *

 وعشننرين مخسننا   مكثنن  ببغننداد: الكرسنني علنن  يقننول كننان  عنه هللا رضي (اجلياين) القادر عبد الدين يحمي الشيخ...
 مث العشننا  أصننلي سننن  عشننر  ومخنن  العشننا ، بوضننو  الصننب  أصلي سن  وأربع  وخرابه، العرا  براري يف ساُيا   متجردا   سن 

 القننرآن آخننر إىل أنتهنني حننىت النننوم، خننو  حننال  يف مضننروب وتنند يف وينندي واحنند ، رجنن  علنن  واقنن  وأا القننرآن أسننتفت 
 هنننننذا، يل خطنننننر موضنننن  فوقفننننن  قمنننن ، مث سننننناع  مننننن  لنننننو نفسننننني: يل فقالنننن  سنننننلم، يف طالعننننا   ليلننننن  وكننننن  السنننننهر  عننننند

 إىل أيم الثاثننن  منننن وكنننن ُ  احلالننن ، هنننذه علننن  وأا آخنننره إىل انتهيننن  حنننىت القنننرآن واسنننتفته ُ  واحننند  رْجننن    علننن  وانتصنننب ُ 
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 ...(1)آك  ال وما  ي األربع 

 وأتننننزوج وأفطننننر، وأصننننوم وأام، فننننأقوم أا أمننننا...} وسننننلم: عليننننه هللا صننننل  هللا رسننننول حلنننندي  حنننند  منننناذا سننننؤال: -
 .{م  فلي  سنيت عن رغب فمن النسا ،

 يكونون؟ فماذا وسلم عليه هللا صل  هللا رسول سن  عن القوم هؤال  رغب وقد -

 -الصويف: يدي بني وقوف األنبياء *

  علنننن  جننننال  وهننننو عنننننه، تعننناىل هللا رضنننني مصننننر بقرافنننن  املنننندفون مجنننر  أيب بننننن هللا عبنننند الشننننيخ الفقننننرا  بعنننض ورأ ...
 فقنننال: العنننارف ، بعنننض علننن  فعرضنننه علينننه، ذلننن  فأشنننك  يدينننه! بننن  واقفنننون كلهنننم  واألنبينننا  خضنننرا ، حلننن  وعلينننه كرسننني،

 !!(2)جديدا   شرعا   ال الشرعي ، لألحكام التعري  ابب من ذل  فيكون اخللع  ألب  َمن م  أدب   هو إمنا األنبيا  وقو 

 زنننندقاهتم، كننن   يف دأهبنننم هنننو وهنننذا الزندقننن ، إال يوجننند ال هبنننا؟؟ يعرفنننون النننيت الشنننرعي  األحكنننام هننننا هننني منننا السنننؤال:
 وتسلم. وعقل  إمان  تلغي أن وعلي  للشرع، موافق إنه :ل  يقولون مث الكفر، من أقب  هو َتويا   يعطوهنا

 -الدعاء: جييب الصويف *

 حبلننب األذكننار يف النننا  يتننداولا مدحنن  (يالرفنناع أمحنند يف) فيننه (احللننيب الرفنناعي حممد بن وفا حممد) مداُيه ومن...
 وهي:

 الرفاعي ابن اي عليك   عيال   األانم كل

 (3)الدواعي جميب واي   املزااي كل  حبر اي

  العظيم. العلي ابهلل إال قو  وال حول الو  تعليق، وال الدواعي! جييب الرفاعي فأمحد إذن؟

 -نعمه: واستمطروا الصويف مدد التمسوا *

 -:(الغو ) الرفاعي أمحد يقول

 والقلم اللوح خلق قبل هوى ويل   اهلمم على تعلو بعضها مهة يل
 خدمي واألوليا قبضيت يف واألرض   ُضربت السما يف طبويل الرفاعي أان

 علمي العال حاز هاماهتم وفوق   زاوييت ابب أيتوا املشايخ كل
 مهمي أنكروا ما الُعال أهل وكل   منتشر الكونني على لواء   ويل
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 (1)نعمي مستمطراً  وقف ببايب وطف   مددي والتمس عزي أبعتاب فاجلأ

 التعليق: *

 هنننم لمننناؤهموع الصنننوفي ، وكننن  بننن  الشنننعر، هنننذا ِبضنننمون يؤمننننون كلهنننم  الرفاعيننن  الطريقننن  أهننن  أن نعلنننم أن جينننب أوال :
 وينشرونه. الكتاب يطبعون الذين

 هننذا، إىل ننبننه نعمنني، مسننتمطرا   وقنن  مننددي، والننتم  عننزي أبعتنناب فاجلننأ قبضننيت، يف واألر  قوله: إىل ننبه اثنيا :
 اللهنننم العظنننيم؟ والشنننر  املبننن ؟ الكفنننر منننن بقننني ومننناذا يصنننفون؟ عمنننا وتعننناىل سنننبهانه هللا وبننن  بيننننه الفنننر  هنننو منننا ونسنننأل:

 املضل . الضال  الفت  هذه لي إ نشكو

كَ )) * كَ  نـَْعُبدُ  ِإايَّ  -ُنسخت: ،[5الفاحتة:] ((َنْسَتِعنيُ  َوِإايَّ

 نننامل، عليننه بغنن  أو سننجن يف كننان  أو َديننن، عليننه كان  أو مقصد، عليه عسر أو حلاج ، أو ملهم  حاله ضا  َمن...
 ويقنننرأ خننال، بيننن    يف العمنن  ذلننن  ويكننون منننر ، مالنن  موسنننل عليننه هللا صنننل  النننيب علننن  ويصننلي ركعتننن ، هلل ويصننلي فليتوضننأ
 سننيدي احلسنني  الغننو  مرقنند حمنن  َعبينند ، أم لفننا  البصننر ، لننرب للشننر ، قالمننا   ويتوجننه أمجعنن ، وأصننهابه وآلننه للنننيب الفاُتنن 
 واالنكسار: ابالعتقاد وينادي (الرفاعي) أمحد السيد

 احلق... ابب ي اخللق، غو  ي...الطالف  كعب   ي الطالب ، وسيل  ي...

 سننننني  ي الغينننننب، در  ي هللا، سنننننر ي الرسنننننول، معجنننننز  ي الطننننناب، مصننننندر ي...املننننندد أاب ي...الفنننننوار  أشنننننج  ي
 شننيخ ي العلمنن ، أاب ي...اجلننناح  طوينن  ي احلضننرت ، مظهننر ي...اخللينن  إبننراهيم خليفنن  ي اجللينن ، النننيب الننب ي القنندر ،

 منننننربد ي املرعننننب، املوكننننب صنننناحب ي...األعلنننن  الصننننو  صننننناحب ي األوىل، النوبنننن  صنننناحب ي... الكلينننن مسننننند يف الكنننن 
 جنيننننب ي الرجننننال، سننننيد ي األبنننندال، بنننندل ي املفتننننوح، هللا ابب ي...القيننننوم احلنننني عناينننن  معننننىن ي السننننموم، مبنننندل ي...النننننار

 ي وزمننننان، مكننننان كنننن   يف القنننند  حضننننر  رسنننن مظهننننر ي املتصننننرف ، األقطنننناب قطننننب ي...أعننننرج كنننن   موصنننن  ي...األجننننناب
 بلسننان متكلمننا   ي...الكننا  إشننار  ي واملمننا ، احليننا  يف التصننر  صنناحب ي العننناي ، كنننز  ي...البنناهر  اآلي  صنناحب

 ي...السننننرير صنننناحب ي الكبنننن ، هللا حبننننر ي األكننننرب، غننننو  ي الغننننو ، قطننننب ي األعظننننم، قطننننب ي الفننننرد، قطننننب ي...هللا
 وعنايتنننن  حاضننننر ، مهتنننن  األيننننن ، الرشنننند وجننننه ي...احلضننننر  جلينننن  ي العبننننا، أهنننن  سننننر أمنننن  ي...احملمدينننن  ضننننر احل ترمجننننان
 جلنند  وتوجننه أغثنن ، الزهننرا، فاطمنن  والنندت  وبكرامنن  املرتضنن  علي أبي  وحبرم  املصطف  جد  حبق ناهر  وأسرار  ابهر ،

 ابلننندعا  الننندعا  هنننذا ينننذكرا - .(2)أغثننن  عنننن ، هللا رضننني ينننا ،األول أمحننند ي أدرك ...حننناجيت بقضنننا  وقومنننوا األام، خننن 
 لنننا طريقننن  وكننن  والقادريننن ، الرفاعيننن  الطنننريقت  يف حالينننا   مسنننتعمان ذا  مثننن  الننندعا  وهنننذا اجلنننياين، القنننادر عبننند إىل املقننندم

 ويننوق  املسننلم  بصننالر  يفننت أن سننبهانه ونسننأله املشننتك ، هللا وإىل الوضننوح، مننن أوضنن  فيهمننا والشننر  املشننابه. دعاؤهننا

                            
 (.233 :) اجلواهر، قاد  (1)
 بعدها(. وما ،237 :) اجلواهر، قاد  (2)
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 الفتا . الطاعون هذا خطر تقلي  يستطيعون لعلهم عقولم

 -صوفية: شفقة *

 َأَسننَكن هللا، واخننذا  ال لننه: يقننول بعوضنن ، أو قملنن  يقتنن  فقنن ا   عنننه تعاىل هللا رضي رأ  إذا (الرفاعي أمحد) وكان...
 ورا  يننندور كنننان  عننننه تعننناىل هللا رضننني الرفننناعي أمحننند لسنننيدا أن منننننه يف الشنننعراين الوهننناب عبننند سنننيدي وذََكنننرَ  منهنننا؟ غضنننب 

 أريننننننند إمننننننننا مبنننننننار ، أي ويقنننننننول: خبننننننناطره ويتعطننننننن  ورا ه فيمشننننننني الكلنننننننب، مننننننننه هنننننننرب فرِبنننننننا لينننننننداويهم املننننننندودين الكننننننناب
 ..(1)مداوات 

 قمنن ال ألن هنن  الكنناب؟ علنن  الننذي النندود علنن  يعطنن  وال الفقننرا ، علنن  الننذي القمنن  علنن  يعط  ملَِ  السؤال: -
  الفقرا ؟ من أفض  الكاب ألن أم الدود؟ من أفض 

 (.الصويف) القوم عند تع  (فق ) كلم   أن اآلن نعلم وطبعا   -

 -كشف؟:  *

 الروا : مهدي حممد يقول

 والسنننام، الرضنننوان علينننه (املنتظنننر) املهننندي احلجننن  اإلمنننام سنننيدي الغيننناب بطنننون منننن النننربوز منصننن  علننن  وتصننندر...
َعْلَهننننيْ  ي بَنلَّمَعننننْ   ي ُملَّْسننننَل  ي) احلننننال: لسننننان مننننن قننننال مث...ؤيتننننهلر  فرالصنننني فَرَجفنننن   فَنننننْوأََي ْ  ي يننننالتعليم ي نقننننول مننننا ي َمننْ

 اهن....(2)وشكرته هللا ومحد  املقصود ك   منهن فهم  كلما   (واَجْفر

 الكش . أه  إال يفهمه وال الكش ، جن  من الكش  جواب ألن  قا  ِوزِكز بلعو  عرفو  طو  اجلواب:

 -التأويل: تقبل اليت امللغزة العبارة استعمال وجوب *

 الروا : يقول

 يقبنننن  فيمننننا وذلنننن  تعنننناىل، هللا أوليننننا  علنننن  واالعننننرتا  ابالنتقنننناد ابتُلننننوا أا  عننننن التباعنننند علنننن  احلضننننر  يف وبويعنننن 
 ...(3)التأوي 

 عنننننن يقنننننول عنننننندما عنننننارفهم قنننننول ؤوليننننن أن الشننننناطر الصنننننويف ابسنننننتطاع  إن التأويننننن ؟! يقبننننن  ال شننننني  وأي نسنننننأل: -
 وكفنننر زنننندقا  منننن معننننا منننر منننا وكننن  مكننن ! طرينننق يف رابنننغ علننن  املطننن  لبننننان يف صنننن  جبننن  هبنننا يعننن  أبننننه (هللا أا) نفسنننه:
 توجيننه هنني إمنننا (التأوينن  يقبنن  فيمننا) عبننار  أن إىل انتبننه الكننر  القننارئ ولعنن  كننرب !  وصننديقي  عظمنن  والينن  وجيعلونننه يؤولونننه
 بذل ! عليهم والتمويه الشريع  أه  خداع ليمكن للتأوي  قابل  عباراته تكون أن للصويف

                            
 (.63 :) اجلواهر، قاد  (1)
 (.319 :) احلقالق، بوار  (2)
 (.287 :) احلقالق، بوار  (3)
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 -وجهل: كذب  الكشف *

 عجيب : ابن يقول

 يقول: قالا   فسم  شتونه، لبعض يوما   فخرج علما ، عشر اث  ببغداد يقرأ كان  اجلوزي، ابن قضي  وكذل ...

 نهارابل ليلك ُشرب فواصلْ    ولت شعبان من العشرون إذا
 الصغار على الزمان ضاق فقد   صغار   أبقداح   تشرب وال

 .(1)هللا رمحه ما  حىت هبا هللا يعبد يزل فلم مك ، إىل وجهه عل  هالما   فخرج

 عننام بغننداد مننن الشننرقي اجلانننب يف (قطفتننا) حنني يف بيتننه ويف بغننداد يف تننويف اجلننوزي وابننن ُينند  مل هننذا اجلننواب: -
  وتزوير. وكذب جه  ك   ل ع قادر الكش  ولكن هن. 597

 -وسلم: عليه هللا صلى هللا رسول على يكذبون *

 وغ مها: قبله، البغدادي السهروردي الدين وشهاب عجيب  ابن يقول

 ينندخلون أمتنن  فقننرا  هللا، رسننول ي فقننال: جربينن  عليننه نزل إذ وسلم، عليه هللا صل  النيب عند كنا} أن : وعن...
 هللا، رسنننول ي نعنننم بنننْدري: فقنننال ينشننندا؟ منننن أفنننيكم فقنننال: ففنننرح، ينننوم، نصننن  وهنننو عنننام، ال خبمسنننم األغنينننا  قبننن  اجلنننن 

  يقول: البدري فأنشد ها ، فقال:

 راقي وال هلا طبيب فال   كبدي  اهلوى حية لسعت قد
 وترايقي رقييت فعنده   به ُشغلتُ  الذي احلبيب إال

 مكانننه، إىل واحنند كنن   آو  فرغننوا فلمننا منكبيننه، عننن اؤهرد سننق  حننىت معننه، أصننهابه وتواجنند السننام، عليننه فتواجنند
 اقتسننم مث احلبيننب! ذكننر عننند يهتننز مل مننن بكننر  لنني  معاوينن ، ي مننهْ  مننهْ  فقننال: هللا! رسننول ي لعننبكم أحسن ما معاوي : فقال
 ...(2){قطع  أبربعمال  حضرهم َمن ردا ه

 مث ،{النننننار مننننن مقعننننده فليتبنننوأ متعمنننندا   لننننيع كننننذب  َمنننن} وسننننلم: عليننننه هللا صننننل  هللا رسنننول حنننندي  هننننو اجلنننواب -
 وغبالينناهتم وضننالياهتم وخرافينناهتم أكنناذيبهم فيهننا كاننن   طويلنن  حقننب مننر  وقنند مبنن ! إمث نفسننه وادعنناؤهم الوالينن ، ينندعون

 عليه. هي ما إىل اإلسامي  األم  أوصلوا حىت اإلسامي ، اجملتمعا  ثقاف  هي

 -:(التجاين أمحد الغوث إىل رسالة) اللدين العلم ومن *
 ِبننا سننيدا علينننا يتفضنن  أن إلينننا، ومننددا   ورمح  فضا   هللا أسد  الذي سيدا فض  كمال  من فاملطلوب بعد، أما...

                            
 (.262 :) المم، إيقا  (1)
 وغ ها. (،2/254) اإلحيا : هام  يف املعار  وعوار  (،275 :) اإللي ، الفتوحا  (2)
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 وامتنننان وإكننرام فضنن  حمننض بنن  منننا، اسننتهقا    غنن  مننن سننيدا فضنن  مننن معهننود هننو كمننا  إلينننا، الكننرمت  يديننه خبنن  وعنندا
 ودفننن  اللنننزوم، منننن لنننا ومنننا والوقننن ، والعلنننوم األسنننرار منننن لنننا ِبنننا (...ابليننند خمطوطننن  [سنننمطا] جمموعننن ...) سنننور  منننن عليننننا

 والعمننوم، النندهر عنندد علنن  هللا حبننْول عليهننا ينند  وأن والعلننوم، األسننرار مننن لننديها مننا وإعطننا  والمننوم، الشننرور مننن عوارضننها
 إخل ..(1)اإلشكال ويزي  حلالاب يليق ما عل  أيضا   الكتاب (...اليد خب  [طاسم] جمموع ...) وكذل 

 الرا . هذا عل  اجلواب عن الكش  خان  فقد الكش ، جن  من يكون الكش  جواب أن ِبا أقول: -

 -التجاين: أمحد الغوث إىل املرفوعة الرسالة نفس ومن *
 وأطلننبُ  علينننا  منننه فضنن    ذلنن  إمنننا سننيدا، علنن  شننيتا   نسننتهق وال حبالنا، أدر  فهو آخر، أمر لسيدا نهر وإن...

 بنننن حممننند سنننيدي هللا عبننند أيب األكنننرب الشنننيخ المنننام منننوالا مقنننام منننن يننندي  خبننن  يل ضنننمن  النننذي الضنننمان سنننيدي منننن 
 احلاَتي... العريب

 ابطنن  تنننوير وأمننا...اخل ا  مجينن  عننن تقطعنن  الننيت العننوار  مجينن  عنن  هللا ينندف  أن أيضننا   سننيدي مننن  وأطلننب...
 إىل اآلن مننن سننيدي مننن عننذرا   فيننه أَقبنن  فننا وابطنننا ، ننناهرا   لننديَّ  اخلنن ا  وحصول عليَّ  ومدد  فضل  وإنهار واستقامته،

 سننننلب مننننن :أي) السننننلب مننننن مننننأموا   أكننننون وأن...مسعنننن  أذن وال رأ  عنننن  ال مننننا املقننننام حصننننول وبعنننند املقننننام، حصننننول
 إخل. (2)اجلن  يف منزيل دخويل إىل (الوالي 

 علننني احلننناج سنننيدي األكنننرب خليفتنننه منننن الغنننو  التجننناين أمحننند إىل موجنننه لننندعا ا هنننذا أن يعنننر  أن القنننارئ علننن  -
 وعا! ج  هللا إىل موجها   لي  الدعا  هذا وأن براد ! حرازم

 وإصرار. هبدو  اإلسامي  األم  يدمر الذي اخلبي  السرطان هذا نشكو هللا وإىل

  منننن ابهلل، املعرفننن  يف الضنننمان منننن طلبننن َ  منننا مننناوأ: ...قولنننه الشنننر  هنننذا علننن  التجننناين أمحننند الغنننو  بنننه جيينننب وممنننا *
 ُتسننلب ال أن ضننامن لنن  وأا...غنن  ال كننذل   إال يكننون ال أمرهننا فنن ن ابلشننريع ، حقيقُتهننا ممزوج    اللب ، من صافي    كوهنا

 ُمقتضنناه اممنن تعملننه ال فيمننا وسنناحمت  قبلننه، وما ورا ه ما إىل حساب، با اجلن  دخول من دونه، ما وك  حمبتنا، يف دم َ  ما
 تقنننرأ أن وبننندؤها فقننن ، ذكرهنننا وقننن  وحننند  خمتلينننا   ليلننن ، كننن   أو ينننوم كننن   منننر  11000 فتنننداومها السنننور  وأمنننا األدب؟ سنننو 

 وتقننن  تقنننوم مث األحينننا ، األولينننا  منننن الينننوم ذلننن  يف الننَّْوبننن  ألهننن  ثواهبنننا وهتننندي منننر ، أُغلِنننق ملنننا الفنننات  وصنننا  منننر ، الفاُتننن 
 عبنننند الشننننيخ لننننروح ثواهبننننا وهتنننندي مننننر  الفاُتنننن  تقننننرأ مث ح. نعننننالكم ُتنننن  جبهننننيت النّنْوبنننن ، أهنننن  يدسننننتور  ح وتنننننادي: مسننننتقبا  

 صننل  حممنند سننيدا لننروح ثواهبننا وهتنندي مننر  الفاُتنن  تقننرأ مث واحلاضننرين، الغننالب  األوليننا  ومجينن  الرفنناعي أمحنند والشننيخ القننادر
 ...(3)املدد تسأل مث وسلم، عليه هللا

                            
 (.85، 84 :) احلجاب، كش   (1)
 (.86، 85: ) احلجاب، كش   (2)
 (.89 :) احلجاب، كش   (3)
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 مث...أيضننننا   غننننو  وهننننو خليفتننننه، إىل غننننو  قطننننب مننننن صننننادران والزندقنننن  الشننننر  هننننذا أن ئالقننننار  يعلننننم أن أرجننننو -
 املسلم ؟! فساد سبب هو ما املتساللون: يتسا ل

 -الوظيفة: لقراءة موته بعد حيضر *

 موتننه بعنند األشننهب املشننر  ابننن سننيدي عنننه هللا رضنني سننيدا صنناحب رأ  أنننه حدثننه (خننراز بننن عيسنن  سننيدي)...
 والننده عننن سننأله مث نعننم، لننه: فقننال املننو ؟ بعنند الونيفنن  ُتضننر أو :هلنن فقننال الونيفنن ، قرلنن  بعنندما املباركنن  اوي الز  من خارجا  

 عليننه اشننتمل  مننا أعننر  فلننم دوهنننا وأا عالينن  مرتبت  إن له: فقال األشهب؟ بن العريب سيدي عنه هللا رضي سيدا صاحب
 ...(1)وعلوها لشفوفها

 التعليق: *

 أبم اوكننانو  النندما ، هبننا أريقنن  الننيت خافنناهتم يف املسننلم  بنن  لننيهكم احليننا  إىل وسننلم عليننه هللا ل ص حممد يَنُعدْ  مل
 هبم. يتاعب طبعا   الشيطان إنه أمثاله!! م  الونيف  قرا   أج  من الصويف هذا ويعود له! احلاج 

 -عنوان: بال *

 البيطار: الدين هبا  حممد يقول

 االسننننم أننننن  إننننن  لننننه: يشنننن  اجلننننواب، هننننو الضننننرب فكننننان حبصننننا ، فضننننربه عظننننم؟األ االسننننم عننننن أسننننتاذه مرينننند سننننأل
 ...(2)األعظم

 -الكتاب: موضوع من ليست ملحوظة *

 هللا رمحننه البيطننار، هبجنن  حممنند الشننيخ والنند  احلننق داعينن  الشننام، عننامل أسننتاذا، والنند هننو الييطننار النندين هبننا  حممنند
 جهاده. وشكر ثوابه، وأجزل

 -قدير: شيء كل  على وهو يتومي حييي الصويف *

 علنن  هللا أمسننا  َمْظهننر بنن  والننرحيم، والننرمحن هللا هنني: الننيت الثاثنن  األمسننا  هننذه َمْظهر وقته يف الكام  ف ن: ...ويقول
 شنني  كنن   علنن  وأا وأمينن  أحينني أصننبه  فقننال: أصننبه ؟ كينن   لبعضننهم: قينن  واجلننال، اجلمننال حبقيقنن  القننالم الكمال

 ...(3)قدير

 وضياع. فساد من اإلسامي  األم  به تتخب  ملا تفس  لكنه جواب، وال سؤال، وال ليق،تع وال -

 -تظرفًا: ابلكون التصرف يرتك *

                            
 (.395 :) احلجاب، كش   (1)
 .(6النفها  األقدسي ، ) : (2)
 (.6 :) األقدسي ، النفها  (3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 www.alsoufia.com                         مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية                                               

 

374 

 العنننامل؟ يف التصنننر  هللا أعطنننا  هننن  لنننه: قيننن  ف ننننه اجلنننياين، الغنننو  تلمينننذ السنننعود أيب مقنننام هنننذا وكنننان: ...ويقنننول
 ...(1)ومعرف  أداب   تركناه وحنن األكرب: الشيخ قال تظرفا ! ىلتعا للهق وتركته سن ، عشر  مخ  منذ نعم، فقال:

 اآلن؟ عليه هي ما إىل اإلسامي  األم  أوص  الذي ما وسؤال: أملَ   لكنه تعليق، وال -

 نفسه: البيطار ويقول -وسلم: عليه هللا صلى حممد هو الشبلي *

 حممنند أين أتشننهد عنننه: هللا رضنني الشننبلي أسننتاذه لننه قننال الشننبلي، صننور  يف الشننبلي ملرينند املشننهد هننذا اجنلنن  وملننا...
 ...!(2)نعم فقال: هللا؟ رسول

  السابق . األستل  نف  نعيد ب  تعليق، وال -

 -دورمها: جاء واخلنزير والكلب *

 أيضا : ويقول

 والظمننأ والسننخري  واالسننتهزا  والكينند واملكر والعجب والفرح الضه  (هللا عل :أي) الوجود عل  اْنَسَهب حىت...
 األحوال: أرابب من الشهود غلبه من بعض قال حىت والش ، والنسيان واجلوع واملر 

 كنيسة  يف راهب إال هللا ا   إهلنا إال واخلنزير الكلب وما
 ...(3)املطلق الوجود بنور الثابت  األحكام تل  انصبا  من إال ذا  وما

 وتكننرار، إبصننرار معاولننا هبننا تُنْعِمنن  الننيت الطالفنن  هننذه مننن م األ هبذه ح  ما عل  وحزن بكا  ولكن أيضا ، تعليق وال
 اآلن. عليه هي ما إىل وصل  حىت

 -يصلي: وال األقطاب قطب البدوي، *

 الصاوي: أمحد يقول

 ذاتننننه شننننهود يف فُيسننننكره بقالننننه، بعنننند احلنننق أيخننننذه أن وهننننو البقننننا ، مقننننام مننننن أعلننن  مقننننام فهننننو اجلمنننن ، مجنننن  وأمنننا...
 هللا رضنني البنندوي كالسننيد  املننو  إىل السننكر  هبننذه يبقنن  َمننن فمنننهم تعنناىل، هللا سننو  عمننا ابلكلينن  كا  مسننتهل فيصنن  تعنناىل،

 والقيننام الفننرالض، أوقننا  عننند الصننهو إىل ينُننَردُّ  مننن ومنننهم األبنند، إىل اسننتغرقته جذبنن  ُجننذب إنننه العارفون: قال ولذل  عنه،
 ..(.الصاوي أمحد:أي) ،(4)واملؤل  وأضرابه، الدسوقي، كالسيد  اخللق، أبمور

 أصننول مننن القننرآن ننناهر أن لننه كتنناب  يف قننرر الننذي هننو الكننام هننذا يننذكر فالننذي تعرينن ، لكننن أيضننا ، تعليق وال -

                            
 (.7 :) األقدسي ، النفها  (1)
 (.341 :) األقدسي ، النفها  (2)
 (.338 :) األقدسي ، النفها  (3)
 (.126 :) الرمحاني ، والفيوضا  الرابني  األسرار (4)
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  يصلي. ال كان  البدوي أمحد أن كامه  سيا  من يظهر كما  الكفر،

 -ينكرونه: الوحي حىت *

 :(السام ارد إىل هبا يتوص  اليت الدين وحمج  اإلسام حج ) الغزايل يقول

 اآلخننننر  ألمننننور وسننننلم عليننننه هللا صننننل  النننننيب معرفنننن  أن تظننننن وال لألوليننننا ، واإللننننام لألنبيننننا  الننننوحي الثنننناين: واملننننْدر ...
 منننن هللا حاشننناه وسنننلم علينننه هللا صنننل  والننننيب صنننهيه ، ِبعرفننن  لننني  التقليننند فننن ن السنننام، علينننه جلربيننن  تقليننند الننندنيا وألمنننور
 ...(1)الظاهر  ابلع  احملسوسا  شاهد كما  البص  ، بنور وشاهدها يا األش له انكشف  قد ب  ذل ،

 هنننننا فهننننو بننننه؟ واملكننننر ل سننننام الكينننند يف يسننننتعملوهنا الننننيت اخلبيثنننن  األسنننناليب أحنننند علنننن  نتعننننر  الننننن ، هننننذا يف -
 مقبول . لتكون (الوحي) كلم   من بدال   (،جلربي  تقليد) عبار  يستعم 

 املكنننر مننند  يبننن  األسنننلوب وهنننذا اإلسنننامي ، الشنننريع  بنننه يعننن  (الننندنيا وألمنننور خنننر اآل ألمنننور) قولنننه: أن وواضننن  -
 اإلسام. به يكيدون الذي

 (فيهننا لننم يوسوسننون ومننا اجلذبنن  ويف العنناد  خننر  يف) وخنندعهم الشننياط  أبحابي  املخدوعون هؤال  يكت  مل مث -
 هذياهتم. عن صور  اإلسام وجيعلوا زمرهتم، من وسلم عليه هللا صل  حممدا   جيعلوا أن أرادوا حىت

 -جديد: دين أو جديد صيام *

 وغ مها: (املعار  عوار  يف) السهروردي الدين وشهاب (اللم  يف) الطوسي يقول

 إال الشننم  غننروب قبنن  يننوم كنن   يفطننر وكننان كثنن  ،  سننن  صننام أنننه واسنن  أهنن  مننن الصننادق  بعض عن وحكي...
 رمضان. يف

 حممننود والصنند  يُعارضننون، فننا يفعلننون، فيمننا نيننا  لننم الصنند  أهنن  ولكننن: ...بقولننه هننذا علنن  السننهروردي يعلننق
 ...(2)كان  كي   لعينه

 الرس ؟؟؟ فالد  وما ذهب ؟ وأين اإلسام؟ تعاليم من الفالد  ما السؤال: -

 -جهل: يف جهل الكشف *
 :(السهروردي  الطريق  شيخ) أيضا   السهروردي ويقول

 وسويداؤه. القلب قلب وهو والبصر، السم  وفيه ابطن أحدمها جتويفان، للقلب :هللا عبد بن سه  قال...

 سنننواد يف النننذي الصنننقال ِبنزلننن  ،فينننه خمصنننو  وضننن   مل صنننقال   وهنننو العننن ، يف النظنننر مثننن  القلنننب يف العقننن  ومثننن ...

                            
 .(210 :) املغرتين(، تنبيه )ملهق للغزايل، والتبي  الكش  (1)
 (.3/233) اإلحيا : هام  املعار  وعوار  (،220) : اللم ، (2)
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 .(1)ابملعلوما  حمليط ا العلوم أشع ُ  العق  نظر من تنبع  فهكذا ابملرليا ، احمليط  األشع  تنبع  ومنه الع ،

 املناقشة: *
 جتويفان. ال جتاوي  أربع  للقلب :أوالً 

 القلب. ال الدما  مركزمها والبصر السم  :اثنياً 

ــاً  ــ ــ  أو القمنننننننننر أو الشننننننننم  ضننننننننو  مننننننننن تنبعنننننننن  إمنننننننننا العنننننننن ، سننننننننواد مننننننننن ابملرليننننننننا  احمليطنننننننن  األشننننننننع  تنبعننننننننن  ال :اثلثــ
 الرؤي . وتكون تدخله، الع  بسواد تصطدم اليت واألشع  ها ،اجل ك   إىل تنعك  مث املرليا  عل  وتسق ...السرج

 الع . يف والنظر القلب يف العق  ب  تشابه يوجد ال :رابعاً 

 املعننار  عننن العننار  اقتبسننها ملعلومننا  صننورا   كونننه  عننن يزينند ال الكشنن  أن نعر  هنا، غ  ومن هنا، ِمن :خامساً 
  إبليسي . ووسوسا  وثرثرا  هذيا  إىل ابإلضاف  جمتمعه، يف السالد 

 -كذب:  يف جهل *

 الرفاعي: الصيادي الد  أبو يقول

 أا (هللا بسننننم) نقطنننن  أا األشننننهاد: ر و  علنننن  خطبتننننه يف يقننننول كننننان  عنننننه تعنننناىل هللا رضنننني عليننننا   اإلمننننام أن بلغنننننا...
 السننننننب  السننننننماوا  وأا الكرسنننننني وأا العننننننرش وأا ،احملفننننننو  اللننننننوح وأا القلننننننم وأا اللننننننوح وأا فيننننننه ،فننننننرطتم الننننننذي هللا جنننننننب

 األحكننننام ُتنننن  وانقهنننناره وضننننعفه بعبوديتننننه ويقننننر يعتننننذر اخلطبنننن  أثنننننا  يف الوحنننند  جتلنننني عننننن وارتفنننن  صننننها فنننن ذا واألرضننننون.
  .(2)اإللي 

 تنبيه: *

 بعنننند، عاخننننرت  قنننند يكننننن مل التنقنننني  ألن  نقطنننن  " هللا سمالنننننب يكننننن مل طالننننب أيب بننننن علنننني زمننننن ففنننني كشننننفهم،  جهنننن 
 مننننن يكننننن ومل ا  مؤمننننن مسننننلما   كننننان  ألنننننه  الننننذين هننننذا يقنننن  مل عنننننه هللا رضنننني طالننننب أيب بننننن وعلنننني البنننناقي. يف ركشننننفهموكف

 الضال .

 -واحلياء؟: العقل وأين اِلميان؟ أين *

 الصيادي: الد  أبو يقول

 علنن  مننررا كلمننا  وكنا...سننره قنند  الصننيادي أمحد السيد م  كنا: ...احملسن عبد أبوبكربن الدين شر  الشيخ قال
 حننىت األقفننر، الننرب يف والغننزالن والننوام النندواب وكننذل ...قدميه علنن  وازدحننم الشنناط   النهننرإىل مننن السننم  اسننتقبله رمننا هن

                            
 (.4/247) اإلحيا : هام  يف املعار  عوار  (1)
 .(112) : اجلواهر، قاد  (2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 www.alsoufia.com                         مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية                                               

 

377 

 صنننا  يف وهوسننناجد امليننن  أم إلينننه فجنننا   فجنننأ  إخواننننه أحننند ومنننا ...الطريق حنننافيت علننن  لنننه تقننن  نراهنننا احلينننواا  إن
 الشنننري  رأسنننه فرفننن  بولننندي، إال تركتننن  ملنننا ا  سننناجد القيامننن  ينننوم إىل لوبقيننن  وحقننن  فقالننن : سنننجوده، فتنننأخريف الضنننه ،

 فامتنند واحنند  سننجد  سننجد أنننه وذكراملننناوي عليننه. أنعمهننا الننيت نعمته عل ا  هلل شكر  فسجد !حيا   قام قد ابملريد وإذا ،ا  ابكي
 ..(1)نهره عل  العشب نب  حىت رأسه رف  ما كامل   سن  سجوده

 إال قننو  وال حننول ال هننو: واإلضننال للضننال شننركا   اجلننن شياط  تنصبها اليت التمثيليا  هذه مث  عل  جواب خ 
 بتمثيلينننناهتم ُخنننندعوا الننننذين أبوليننننالهم اجلننننن شننننياط  مكننننر نشننننكو إلينننن  اللهننننم راجعننننون، إليننننه وإا هلل إا العظننننيم، العلنننني ابهلل

 املسلم . تدم  عل  وأصروا وأضلوا فضلوا

 عرفــه وال هللا رســول علــى ميــر مل وحــديث وملكوتــه، ملكــه عليــه هللا ويعــرض (،وتعــاىل ســبحانه) هللا مــع حــوار *
 جربيل:

 عريب: ابن يقول
 فقننال النننوم يف احلننق رأينن  الصنناحل   مننن وكننان ابجلزيننر ، اجلننزري اخلطنناب بننن علنني يل قننال … حدثنا (إلي  وصي )

، قال: َتنَّ، اخلطاب ابن ي يل: . َتنننَّ، اخلطنناب ابننن ي يل: فقننال فسننك ُّ ، ذلنن  قننال فسننك ُّ  ً  الرابعنن : يف يل قننال مث ثننااَث
 وإن فبنننن ، نطقنننن ُ  إن رب، ي قلنننن : فقننننال: وتسننننك ، َتنننننَّ، لنننن  وأقننننول وملكننننويت ملكنننني علينننن  أعننننر  اخلطنننناب ابننننن ي

 بكتنننب  أنبينننا  شنننرَّْف َ  قننند رب ي فقلننن : بلسنننان ، أنننن  قننن  فقنننال: أقنننول؟ النننذي فمنننا لسننناين، علننن  جترينننه فبمنننا تكلمننن 
 فقننند إلينننه أسنننا  منننن إىل أحسننننَ  َمننننْ  اخلطننناب، ابنننن ي فقنننال: واسنننط ، فينننه وبينننن  بيننن  لننني  حبننندي  فشنننرف  علنننيهم، أنزلتهنننا
 اخلطنناب ابننن ي فقننال: زدين، رب ي قلننُ : قننال: كفننرا ،  هللا نعمنن  بنندَّل فقنند إليه أحسنَ  َمن إىل أسا  وَمنْ  شكرا ، هلل أخل 
 .(2)حسب  حسب 

 هبم. وتضل فتضلهم بعقوهلم، وتتالعب ذقوهنم على تضحك الشياطني هناإ التعليق: *
 -سبحانه: هللا على التجرؤ *

 قوله: األقدسي  النفها  يف نقرأ
 ،كننذا  عننن منننزه هننو ويقولننون هللا، علنن  بننه ُيكمننون الننذي الفكننري بتننأويلهم مواضننعه عننن الكلننم ُيرفننون ممَّننن فهننم …

 ويفننننرح يعجننننب هللا أن هللا رسننننول أخننننرب بنننن  وسننننلم، عليننننه هللا صننننل  رسننننوله نزهننننه وال ارد،البنننن التنزيننننه هننننذا نفسننننه نننننزَّه مننننا وهللا
 أي األخننا ، مكننارم ليننتمم وسننلم عليننه هللا صننل  هللا رسننول فُبعنن  األذ ، علنن  ويصننرب ويننؤذي ويشننتم ويكننذب ويضننه 

 عليننه هللا اسننم فننانطبق اىل،تعنن هللا حننق يف وارد   ذل  وك  واستقر ، ومر  ونمي وجاع وأوذي وشتم فكذب هللا، أخا 

                            
 .(340قاد  اجلواهر، ) : (1)
 ). 217) : عريب،( البن الوصاي (2)
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 ..(1)والتمام الكمال عل 

 رسننوله علنن  ينطبننق هللا واسننم يكننذب! ورسننوله يكننذب! هللا الكننام؟ هننذا مساع من ابحلم  تشعر أال القارئ، أيها -
 يقولننه نأ اآلخننر واليننوم ابهلل يننؤمن مسننلم يسننتطي  ومنناذا ؟!هللا هننو وسننلم عليننه هللا صننل  حممنندا   إن أي والتمام! الكمال عل 
 علم. عل  ار من أوض  واألمر املسلم ؟ فساد سبب عن يتسا لون مث املرعب؟ القول هذا أمام

 -وسلم: عليه هللا صلى هللا رسول على متر مل وأحاديث *

 يف املنننروي احلننندي  علننن  وقنن  ملنننا أننننه فينننه ذكننر القدسننني ، األحاديننن  كتننناب  أيضننا : (عنننريب ابنننن :أي) آتليفنننه ومننن...
 هللا عننن أربعنن  أَتْبعهننا مث تعنناىل، هللا إىل املسننند  مننن تكننون أن بشننر  مجعهننا هننن، 599 سننن  املكرمنن ، ِبكنن  ع ،األرب فضال 

 ومالنن  واحنندا   فجننا   حننديثا ، وعشننرين أبحنند أردفهننا مث وسننلم، عليننه هللا صننل  هللا رسول إىل مسند  غ  إليه، مرفوع  تعاىل
 ...(2)إلي  حدي 

 حنند  للتفكهنن : واحنندا   مننثا   منهننا نننورد املتصننوف  بنن  منتشننر  منامينن  أحادينن  هنا  أن الضال هذا إىل ونضي  -
 (فنننان) شنننيخه حدثنننه قنننال: (فنننان) شنننيخي حننندث  فقنننال: مجعننن  خطبننن  يف املننننرب علننن  دمشنننق يف املعنننروف  الصنننوفي  أحننند
 مننا} فقننال: النننا ، بننه أحنند  حننديثا   حنندث  هللا! رسننول ي لننه: فقل  املنام، يف وسلم عليه هللا صل  هللا رسول رأي  قال:
!! طعننم فمننه يف دام مننا العبنند علنن  تصننلي املالكنن  تننزال  هننذا يكتبننون الشننيخ هننذا مرينندو وكننان إخل.{ ...زدين لننه: قننال النننُبِّ
 وقنند وسننلم. عليننه هللا صننل  الرسننول حدي  من شيتا   ُيفظون ال هم وطبعا ، وحفظوه! كنز،  عل  وقعوا وكأهنم ابهتمام الرا 
 كلهننم  رواهتننا ألن صننهيه  أحادينن  هننذه فقننال: علننق منننه، أقننب  معننه أخننري  وتفنناهت  الننذين، هذا إيراده بعد الشيخ علق

 ثقا .

 هننذه بسننبب وختننب  وذل وجهنن  اإلمننان يف زيننغ مننن اإلسننامي  ابألمنن  حنن  مننا نشننكو إلينن  اللهننم فنقننول: حنن أما -
 واحليا . ق والع والعلم اإلمان دمر  اليت املارق  الطالف 

 مرسلة: قصة *

 أيتيننه يننوم العظننيم، لليننوم العنند  يعنندون اوأخننذو  مريديننه، مننن املقننرب  بننذل  وأخننرب املنتظننر، املهنندي أنننه الكشنن  أخننربه
 (.تؤمر ِبا اصدع) الكش : من اإلذن

 حصنننان ممقنننا املقنننام، يناسنننب اصنننطبا   جمننناور  بلننند  يف لنننه وهينننأ معروفننن ، سنننال  منننن (لنننه اشنننرتي أو) احلصنننان اشنننرت 
 الليننن  آا  وراحتنننه نظافتنننه ويتعهننند احللنننيب، والفسنننتق والبنننند  اللننوز يطعمنننه خلدمتنننه، خاصنننا   سالسنننا   بنننه ووكننن  املنتظنننر، املهنندي
 املنتظر. املهدي حصان من واالعتنا  ابخلدم  أحق هو من يوجد وه  النهار، وأطرا 

 وُتقننق القدوسنني ، درجننا  أعلنن  إىل وصنن  لشننيخا أبن اإلمننان قلبننه؟ اإلمننان مننأل شنناب ثقتننه وموضنن  سره أمنا  ومن
                            

 (.16 :) األقدسي ، النفها  (1)
 (.4/555) املكي : الفتوحا  (2)
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 املهنندي، حصننان حصننانه؟ يركننب هننذا الفجننر، صننا  بعنند بننه خيرجننان يومننا   الشننيخ لننه عنن  اإللي ؟ والصفا  األمسا  بكام 
 والطعننننان النننننزال علنننن  التنننندرب يف سنننناعا  مضننننيان حينننن  منعننننزل، مكننننان إىل املهنننندي، وزيننننر حصننننان حصننننانه؟ يركننننب وذا 

 واملتفجنننننرا  البنننننارود ويفقننننند واملنننننداف ، البنننننناد  فتخنننننر  تتبننننندل، سنننننو  خلقنننننه يف هللا سننننننن ألن  والسننننننان والنننننرت  ابلسننننني 
 منثور. هبا  إىل تتهول املهدي سي  من فبضرب  القذال ، وتساقط  الرصا  واهنمر حد  وإن انفجارها، خاصي 

 اإلشار . ينتظر اآلن حىت وهو سن ، عشر  مخ  حوايل منذ البد  كان

 النننننا  يرفضننننه حينننن  فلسننننط ، مننننن إسننننراليلي وهننننو املسنننني ، ينننننزل سننننو  الننننباد، لننننه وتنقنننناد للعبنننناد، خيننننرج وعننننندما
 يقدمننه النننا  علنن  ينشننره سننو  كبنن   درج يف مهنندوي   منشننورا   هيأ فقد (،املسي  مهم ) ملهمته وتسهيا   لذل ، إلسراليليته،

 !!!ليقبلوه ويزكيه إليهم، به

  :الفلكي كشوفاهتم  إىل ولنعد -
 (:3/424مما يورد ابن عريب يف: الفتوحا  املكي  )

صور  الفل  املكوكب وقبنناب السننماوا  ومننا تسننتقر عليننه، وهننو األر ، واألركننان الثاثنن ، والعمنند الننذي مسنن  هللا 
 به القب ، واملعدن والنبا  واحليوان واإلنسان.
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الفلنن ، ليعننر  منند  جهنن  كشننفهم الننذي يسننمونه نننور اليقنن  وحننق  وأتر  التعليق للقننارئ الننذي اطلنن  علنن  شنني  مننن علننم
 اليق  وع  اليق ، والذي يقول الغزايل إهنم يعرضون عليه السم  واأللفا  لتصهيهها!!
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 (:3/425ويورد أيضا  يف الفتوحا  املكي  )

 فو  املالك .صور  أر  احملشر وما ُيوي عليه من األعيان واملراتب وعرش الفص  والقضا  ومحلته وص
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 وهنا  خرال  أخر  مل أرودها اكتفا   هبذا.

 يهوديننن  صنننوفي  طريقننن  أقطننناب ألحننند كتننناب  الجنننري السننناد  القنننرن أوالننن  يف إبسنننبانيا لينننون مدينننن  يف نهنننر وللعلنننم:
 (.الكاابال)

 يف وسننجله ابلكشنن  عننريب ابننن َعَرفننه امنن تشننبه الروحانينن  للمراتننب صور  وفيه (اإلشرا ) :أي (زوهار) الكتاب واسم
 ابننن خننرال  بينمننا اليهودينن ، الديننن  منن  وأمسالننه بشننكله يننتا م الزوهننار يف املرسننوم الشننك  أن هننو فننار ، منن  ،املكي  فتوحاته

 عريب! ابن عصر يف األندل  يف منتشرا   الكتاب هذا كان  وقد اإلسامي ؟ املفاهيم حسب معدل  عريب

 اللدين. والعلم الكش  ننس  أال جيب لكن جواب! ال العاق ؟ هي فما -

 -:(حق واألواثن) حق املعبودات كل  *

 :(األكرب الشيخ) عريب ابن يقول

 أمننرا الننيت األر  مننن خلقنننا أبن الطريننق، علينننا قننرب أن عبادتننه، خلقنننا مننن املطلننوب كننان  ملننا بنننا، هللا عناينن  فمن...
 :أي إيه  إال تعبنندوا أال ربنن  وقضنن  فقننال: غنن ه، أرضننه يف يعبنند أن هللا غننار هللا، غ َ  بدع َمن منَّا َعَبدَ  وملا فيها، نعبده أن

 وجنننه شننني  كننن   يف هلل كنننان  إذ النسنننب ، يف أخطتنننوا وإن هللا إال يُنْعبَننند فلنننم احلكنننم، لنننذا إال هللا غننن  َعبَننند َمنننن َعبَننندَ  فمنننا حكنننم،
 ؟(1)هللا عباد  عن أحد خرج فما الشي ، ذل  ثب  به خا 

 هللا! هي كلها  وغ ها والعز  الا  وأن هللا، هي اليوان وأواثن هللا هي الندو  أصنام أن الكام هذا معىن -

  الكش . الكش  الكش  ألنه فتنطرد! تعرت ، أن القارئ أيها وإي 

 -القرآن: تكفري إىل أبهله الكشف ووصل *

 َذلِننن َ  فَاِعننن    ِإيّنِ  ِلَشنننْي    تَنُقنننوَلنَّ  َوال)) الكهننن : سنننور  يف االسنننتثنا  آيننن  شنننرح يف اجلالننن ، علننن  الصننناوي حاشننني  يف
ا  :(الصاوي قول :أي) قوله: جا  [24 ،23الكه :] ((اّللَُّ  َيَشا َ  َأنْ  ِإالَّ  .َغد 

 املننذاهب عننن فاخلننارج واآلينن !! الصننهي  واحلنندي  الصننهاب  قننول وافننق ولننو األربعنن ، املننذاهب عنندا مننا تقلينند جيننوز ال
 اهن. (2)الكفر أصول من والسن  الكتاب بظاهر األخذ ألن للكفر، ذل  أداه ورِبا مض ، ضال األربع 

 التعليق: *

 يص !! حقا   الباط  وابلكش  قدير، ضال ك   عل  الكش 

 منننا وكننن  اإلسنننام، مصننندر مهنننا والسنننن  القنننرآن أن ابلضنننرور ، الننندين منننن يُعلنننم ومنننا اإلسنننام، بننندهيا  أبسننن  منننن إن
 القننننرآن خمالفنننن  تعنننن  (كفننننر) كلمنننن   أن اإلسننننام، يف البنننندهيا  ومننننن والضننننال. والزندقنننن  الكفننننر فهننننو ن والسنننن القننننرآن خننننال 

                            
 (.3/248) املكي : الفتوحا  (1)
 (.11 :) والقرآن، السن  تنزيه (2)
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 يبقنن  فننا الكفننر، أصننول مننن والسننن  القننرآن بظنناهر األخننذ إن ليقول: أمحد كالصاوي  غو  قطب أييت عندما لكن والسن ،
 يبقنن  وال فكننر يبقنن  وال مفهننوم يبقنن  وال فهننم يبقنن  وال معلننوم يبقنن  وال علننم يبقنن  وال ديننن يبقنن  وال عقنن  يبقنن  وال منطننق
 إال يبقنن  وال مواهننب، مننن ل نسننان هللا وهبننه مننا كنن   عننن والفنا  اجلذب  إال يبق  وال...إمان يبق  وال إسام يبق  وال حب 

 بننننور ألمنننورا عرفنننوا القنننوم هنننؤال  ألن فتنطنننرد!! تعنننرت  وال تسنننلم، سنننلِّم ذلننن ، ومننن  والغبنننا . اجلهننن  عنننن والكشننن  النننذين
 والبنننوذي  النادكننن  أن أبننندا   ننسننن  الأ جينننب حنننال، كننن   وعلننن  واليقننن . والعقننن  اإلسنننام علننن  وسنننام وحقنننه، وعيننننه اليقننن 

 دور عننننن واضننننه ، لكنهننننا صننننغ  ، صننننور  يعطينننننا القننننول وهننننذا الكفننننر. أصننننول مننننن والسننننن  القننننرآن ننننناهر أن يرون...واليهننننود
  السماوي . الرساال  تشويه يف الصوفي 

 -القداسة: فيه تظهر البول حىت *

 :(إحياله) يف الغزايل أورد

 لنننا فوصنن  سننببا ، لننا عرفنننا وال دوا ، لعلتننه نعننر  فلننم هللا رمحننه السننري أسننتاذا مر  قال: أنه اجلنيد عن ُحكي...
 اجلنيننند: قنننال شنننق،عا بنننول أراه يل: قنننال مث ملينننا ، إلينننه ينظنننر وجعننن  الطبينننب إلينننه فنظنننر مالنننه، قنننارور  فأخنننذا حننناذ ، طبينننب

 قلنن : أبصننره، مننا هللا قاتلننه قننال: مث فتبسننم فأخربتننه، السننري إىل رجعنن  مث يدي، من القارور  ووقع  علي وغشي فُصعق 
 ...(1)نعم قال: البول؟ يف احملب  وتب  أستاذ، ي

 واملهلسا . فيوناأل ملدم  َتاما   هذا مث  ُيد  وللعلم، هللا! حمب  هي هنا احملب  أن إىل فطن القارئ لع  -

 -عجيب: دين *
 البغدادي: السهروردي الدين شهاب يقول

 آكنن  أن نفسنني وتطلعنن ْ  آكنن ، مل يومننا   عشننر أحد البادي  يف مكث ُ  قال: أنه (اخلوا  إبراهيم عن) عنه وُحكي...
 قننننال: منننننه؟ بنننن هر  ملَِ  فقينننن : عنننن ، رجنننن  هننننو فنننن ذا التفنننن  مث منننننه، فهربنننن  حنننننوي، مقننننبا   اخلضننننر فرأينننن  الننننرب، حشنننني  مننننن

 !(2)يغيث  أن نفسي تشوق ْ 

 بدينهم! الفرارون فهؤال  بقوله: القص  هذه عل  السهروردي ويعلق

 وسننلم عليننه هللا صننل  اإلسننام رسننول ألن حننال! كنن   علنن  اإلسننام لنني  إنننه بننه؟ فننر الننذي هننذا دين أي السؤال: -
 هللا! رسنننول أتبنناع مننن ليسنننوا القننوم فهننؤال  إذن، ..{مننن  فلنني  سنننيت عننن رغنننب مننن} وقننال: الصنننيام، يف الوصننال عننن هننن 
  ينتمون؟ من ف ىل

 -:(الورع مقام من) ورعهم حىت عجيب شيء كل  *

                            
 (.4/290) الدين: علوم إحيا  (1)
 (.2/95) اإلحيا : هام  املعار ، عوار  (2)
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 الغزايل: يقول

 أنننه منننهم واحنند عننن ُحكنني وقنند قلبننه  يشننغ  أن خيفنن  احملننض احلننال عننن (الصننوفي  مننن) منننهم طالفنن  امتننن  فقنند...
 !؟(1)ضاحمل الطهور وهو البهر ِبا  الوضو  من احرتز

 قننند إذ مننننه، ُينننرتز أن البهنننر منننا  منننن أوىل والنننرتاب جمنننزئ، غننن  وهنننو ابلنننرتاب؟ تنننيمم لعلنننه إذن؟ فعننن  مننناذا سنننؤال: -
 وضننو ؟ بنندون صننل  هنن  فعنن ؟ فمنناذا وإال، الوضننو ، إلغننا  إال يبقنن  فننا ألحنند ملكننا   يكننون أو جناسنن ، عليننه سقط  يكون

 معننه وصننل  الغيننب، حبننر جزالننر إحنند  هنني الننيت الغيننب، جزير  يف الواقع  الغيب، أبر  صل  مث الغيب، ِبا  توضأ لعله أو
 فماذا؟ وإال الغيب، وشهور الغيب أيم من الغيب أوقا  يف الغيب، رجال

 (النندين علننوم إحيننا ) كتابننه  يف رواه اإلسننام، حجنن  هننو راويننه ألن  يُننناق  أن جيننوز ال الكننام هننذا حننال، كنن   علنن 
 اآلذان. ويثقبان السم  يصمان امسان

 -مناقشة: وال تعليق وال عنوان بال *
 التجاين: أمحد قال

 بلغننوا مننا بلغننوا ولننو ،وحنندي أا إال عقنناب وال حسنناب بغنن  اجلننن  أصننهابه كافنن   يُنندخ  أن األوليننا  مننن ألحنند لنني 
 بعنننند هاهَبمأصنننن اجلننننن  فيُنننندخلون عنننننهم هللا رضنننني األوليننننا  سننننادتنا سننننالر وأمننننا املعاصنننني، مننننن عملننننوا مننننا وعملننننوا الننننذنوب مننننن

  (.ِإِحمْ )...(2)واملناقش  احلساب

 -عليهم: يكذب كشفهم  *
 الشعراين: الوهاب عبد يقول

 مل األشننرا  إذ السننفل ، مننن عنندو   لننه كننان  إال ق  عصر يف كب     كان  ما أنه واعلم هللا: رمحه السيوطي اجلال قال...
 ...(3)الدجال الثاني  ويف خبتنصر األوىل حياته يف عيس ل وكان...إبلي  السام عليه آلدم فكان ابألطرا ، تُبتل  تزل

 الوهننننناب عبننننند سنننننيدي النننننرابين، الغنننننو  قطنننننب عننننننه ويروينننننه السنننننيوطي، الننننندين جنننننال هنننننو قطنننننب، يقولنننننه القنننننول هنننننذا
 سننن ! سننتمال  مننن أبكثننر عليننه هللا صننلوا  عيسنن  قبنن  كننان  خبتنصننر أن معرفنن  علنن  يسنناعدمها مل القطبنن  وكشنن  الشعراين،

 التاريخ؟ حقالق نسخ إن عليه كث   فه  القرآن! آي  ينسخ الذي اللدين علمال ولكنه

 -هللا: إىل تقرابً  رمضان يف يفطر *
 املنويف: الفيض أبو حممود يقول

                            
 (.2/95) الدين: علوم إحيا  (1)
 (.374، 373 :) احلجاب، كش   (2)
 (.13، 12 :) اليواقي ، هام  األمحر، الكربي  (3)
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 ذلنن  وكننان عنننه، يصننرفهم أن هللا فسننأل تعظيمننه، يف النننا  فأخذ بلدا ، دخ  األوليا  من املامتي  أحد أن ومنها...
 قننند الشنننيخ إن قنننالل : عننننه الننننا  فانصنننر  فتناولنننا، بلهننن ، جبيبنننه أنَّ  فنننأُلم هللا، دعنننا وملنننا صنننالم، وهنننو ابلنهنننار، رمضنننان يف

  .(1)ربه وب  بينه ما َأْخَلْوا َأن عل  هللا فشكر أفطر!!

 أن القننارئ ورأ  أفطننر، كننان  وإن وهننو بقولننه: الضننال هننذا علنن  (الغننو  قطننب) املنننويف الفننيض أبننو حممننود يعلننق -
 للفطننر، كفننار   الصننوم مننن أيمننه بعننض صننوم احتسننب فنن ذا قنن   صننالما   عامننه ثلثنني يقضنني هننذا مثنن  إن قلنننا: تلزمننه! ار الكف
 اللدين... اللدين اللدين اللدين العلم ألنه (تبويق وال تقريق، وال تعليق، وال) عنده. مان  فا

 -السارق: ولصوصية الويل لصوصية *
 الداب : العزيز عبد الغو  يقول

 فنننالويل وعدُمنننه، احلجنننابُ  لنننه، واللننن  السنننار  أخنننذ وبننن  الننننا ، متننناع التصنننر  صننناحب النننويل أخنننذ بننن  الفنننر ...
 دخنننن  ولقنننند ..[82الكهنننن :] ((أَْمننننرِي َعنننننْ  فَنَعْلتُننننهُ  َوَمننننا)) تعنننناىل: هللا قننننال ابألخننننذ، ِقَبلِننننه مننننن مننننأمور   وجنننن ، عننننز لربننننه شنننناهد  
 ينننزور، البكننناري زين أيب بنننن يعننز  أاب سنننيدي فوجننند بنننه، هللا نفعنننا  إدريننن منننوالا إىل عننننه هللا رضنني القطنننب منصنننور سننيدي
 والسننننار  الننننويل أخننننذ بنننن  الفننننر  فقننننال: ذلنننن ، يف عنننننه هللا رضنننني للشننننيخ فقلنننن  وخننننرج، (األحذينننن  مننننن نننننوع) بُنْلَغتَننننه فأخننننذ

 احلننق مننن األمننر ومسنن  ْسننَمته،قِ  ِمننن احملفننو  اللننوح يف ورآها له، البُنْلغ  مشاهدا   قطبا   لكونه منصور فسيدي وعدُمه، احلجابُ 
 ربه... عن غاف  حمجوب والسار  أمكنه، كي   األخذ له ُي  أبخذها، سبهانه

 بقوله: اللصوصي  هذه عل  املبار  بن أمحد سيدي العرفان جنم يعلق

  يفعلون! فيما عليهم تعرت  ال :أي (اهن...(2)العباد من الكمَّ  عل  االنتقاد سو  من هللا أعاذا

 -:(املقدسة اللصوصية) إىل وصلنا اوهكذ *
 نفسه: الداب  العزيز عبد ويقول

 يشننعر! ال اجليننب وذو النندراهم، مننن شننا  مننا منننه فيأخننذ شننا  مننن جيننب إىل يننده منند التصننر  صنناحب الننويل إن...
 ...(3)ناهري  ال ابطني  الويل هبا أيخذ الذي اليد ألن :(املبار  بن أمحد هو القال ) قل :

  اإلسامي . اجملتمعا  فساد سبب عن واضه ، لكنها صغ  ، صور  تعطينا لصوصي ال هذه أقول:

 -:(األولياء على يعرتضون الذين ابألشقياء مكراً ) للويل! مباحة كلها  واملعاصي *

 الداب : يقول

                            
 (.349، 348 :) هللا، ىلإ الطريق معامل (1)
 (.207 :) اإلبريز، (2)
 (.205 :) اإلبريز، (3)
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 علنننن  نننننهأ فيظنننننون وخمالفنننن ، قننننب  مننننن فيننننه هننننم فيمننننا احلننننق سننننخرهم ابلننننويل، انتفنننناعهم وعنننندم قننننوم شننننقاو  هللا أراد وإذا
 فيظنننون معهننم، يشننرب وهننو اخلمننر، يشننربون قوم م  الويل يقعد أن الوالي  طور يف يُتصور إنه حىت كذل ،  ولي  شاكلتهم،

 ذاتننه ننن  هننو وإمنننا شنني ، ال احلقيقنن  ويف أنهننر ، مننا وأنهننر  الصننور، من صور  يف روحه تصور ْ  وإمنا اخلمر، شارب أنه
  (.ترمل ترمل ترمل، ترمل نق ، دون من رق اآل  ) اهن....(1)املرآ  يف تظهر اليت الصور  مث  فيه، ُتركوا فيما ُتر 

  -العورة: كشف  إىل عودة *
 واملننراد علننيهم، يغلننب احليننا  ألن  الكننرام املالكنن  منننه نفننر  عورتننه انكشننف  إذا الننويل غنن  إن نفسننه: الننداب  يقننول

 إذا منننه تنفننر ال ف هنننا الننويل وأمننا السَّننَفه، وألفننا  اجملننون بننذكر تكننون يتالنن املعنوينن  والعننور  ننناهر ، وهنني احلسنني ، العننور  ابلعننور 
 ويننؤجر ارتكابننه، جيننب املصننلهت  أقننو  ألن  منه أوىل هو ملا عورته سرت فيرت  صهي ، لغر    يفعله إمنا ألنه  ذل  له وق 
 مجيعننا   فعلهمننا فكأنننه لفعلننه، األقننو  ذلنن  ولننوال منننه، أقننو  هننو مننا إال فعلننه مننن منعننه مننا ألنننه يفعله، مل وإن عورته سرت عل 

 ...(2)معا   عليهما فيؤجر

 أو موازينن ؟ أو مسنناوي  أو أضننع  أو أقننو  كاننن   سننوا  مصننله ؟ أي العننور ؟ كشنن   من املصله  هي ما سؤال: -
 أو.

 فماذا؟؟ وإال (!املنجيا ) هي اليت مقاماهتم، من مقام العور  كش   لع  جواب: -

 -واملعاصي: ادالفس تربير أساليب من *

، لننني  وهنننو يعصننني للننننا  يظهنننر فيمنننا الكبننن  النننويل إن أيضنننا : النننداب  العزينننز عبننند ويقنننول  حجبننن  روحنننه وإمننننا بعنننا  
 يف جعلهنننا ِبجنننرد ف هننننا منننثا ، حرامنننا   أكلننن  إذا ألهننننا  ِبعصننني  فليسننن  املعصننني  يف أخنننذ  فننن ذا صنننورهتا، يف فظهنننر  ذاتنننه،
 (.انته ) (3)ابهلل والعياذ احلاضرين شقاو  الظاهر  املعصي  هذه وسبب شا  ، حي  إىل ترميه ف هنا فيها

 واحد. واملتكلم أل  العارف  أن علمنا إذا وخاص  اإلسامي ، األم  فساد سبب يفسر وهذا -

 -ابأللوهية: وزهداً  هللا من حياءً  تصرفه يف هللا مزامحة عن يتنازلون *

 املكي: طالب أبو قال

 الصننننننديق  مكاشننننننفا  مننننننن كتنننننناب  يف رمسننننننه يصننننننل  ال مننننننا (الكننننننام هننننننذا قبنننننن  ذكرهننننننا مقامننننننا  فننننننو ) وفوقهننننننا...
 تنننوكا   (كنننان) ألجننن  (كنننن) كنننون  يف فزهننندوا االسنننم، علننن  إيهنننم إبطاعنننه (كنننن) أعطننناهم أننننه منهنننا: العنننارف ، ومشننناهدا 

 ..(4)تكوينه يف يضاهوه أو تقديره، عن ويرغبوا قدرته يف يعارضوه أن وحيا    عليه

                            
 (.231 :) اإلبريز، (1)
 (.233 :) اإلبريز، (2)
 (.232 :) اإلبريز، (3)
 (.2/9) القلوب: قو  (4)
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 وقوتننه القننوم، عننند حجنن  املكنني طالننب أبننو) وعقننولم إمنناهنم املسننلم  علنن  دمننروا فقنند هللا، إىل نشننكوهم اجلواب: -
  تعرت . وال (أيضا   حج 

 -:(والزهد التوكل مقامات من) فضيلة والكسل التسول *

 :(أيضا   الغزايل ومعه) أيضا   املكي أبوطالب ويقول

  علنننن  النننندنيا يف الزاهنننندون املتقنننندمون فضنننن  حينننن  مننننن ملتكسننننب،ا عننننن ابلعبنننناد ، شننننغا   للتكسننننب التننننار  يفضنننن  قنننند
 أيهمننننا ابلتعبنننند، مشننننغول واآلخننننر حمننننرت  أحنننندمها رجلنننن ، عننننن احلسننننن وسننننت  هللا. سننننبي  يف ومنفقننننه حنننناال   املننننال كاسننننب
 !!(1)أفضلهما للعباد  املتفر  الرجان، اعتدل ما هللا! سبهان فقال: أفض ؟

 أبحادينننن  نفعنننن  ومننننا ؟[15امللنننن :] ((رِْزقِننننهِ  ِمنننننْ  وَُكلُننننوا َمَناِكِبَهننننا يف  فَاْمُشننننوا)) سننننبهانه: بقولننننه نفعنننن  مننننا السننننؤال: -
 اجلهاد؟ ِبرتب  للتكسب العم َ  بعُضها جيع  اليت رسوله

 املسلم . احنطا  سبب تفسر -لا يدعون عارفيهم وك  -هذه دعوهتم اجلواب:

 -والتسول: والكسل التواكل لتشجيع احلكاايت ويقدمون *

 معه: والغزايل أيضا   املكي طالب أبو قولي

 ِمنننْ  شننيخ، ي فقننال: مكتسننب، غنن  زي يف إليه نظر اإلمام، انفت  فلما رج ، خل  صل  العلما  بعض أن وحكي
 !(2)أجيب  مث خلف  صليتها اليت الصا  أعيد حىت اصرب فقال: َتك ؟ أين

 املسلم ! فساد سبب عن املتساللون يتسا ل مث ؟!للصا  مبطا   ابملعرو  األمر أصب  وهللا! عجيب -

 :(وهو هو) أيضا   ويقوالن

 الننننذي اإلمننننام لننننه فقننننال عنننني ، مننننن معلننننوم ذا يكننننن ومل املسننننجد، يف العكننننو  لننننزم أنننننه آخننننر، عننننن معننننناه يف وحنننندثوا
 جننوار يف يهننودي فقننال: ذلنن ، حنننو آخننر وقتننا   عليننه فأعنناد جيبننه، فلننم لنن ، أفضنن  كان  وتعيش  تكسب  لو ابلنا : يصلي

 فننن ن ضنننمانه يف صنننادقا   كنننان  إن اإلمنننام: فقنننال التكسنننب، وتركننن ُ  بنننذل ، فقنعننن  رغيفننن ، ينننوم كننن   يل ضنننمن قننند املسنننجد
 ....(3)توجه  لنق  بينهم تقوم للمسلم  إماما   تكن مل لو أن  هذا ي الرج : له فقال ل ، خ  املسجد يف عكوف 

 -جداً: هام تعليق *

 ،احلنننايل ومصننن هم اإلسنننام عنننن وابتعنننادهم املسنننلم  َتخنننر سنننبب نعنننر  أن طي نسنننت سنننبقها ومنننا النصنننو  هنننذه منننن
 (.األر  يف أم  أذل) اآلن هم حي 

                            
 .(4/232) واإلحيا : (،2/29) القلوب: قو  (1)
 (.4/232) واإلحيا : (،2/15) القلوب: قو  (2)
 (.4/232) واإلحيا : (،2/15) القلوب: قو  (3)
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 -الكرمية: اآلية ولتنسخ مستمرًا، التشريع وجيعلون *

 :(التجاين) الطصفاوي حسن  بن هللا عبد بن حممد يقول

 يف سننوا  والسننام، الصننا  عليننه منننه العننارفون يتلقنناه مننا جبمينن  يُعمنن  أنننه واألعننام، العلمننا  عننند املقننرر مننن أن واعلم
 ...(1)شرعي  قاعد  اخنرام إىل يؤد أو القطعي ، النصو  من شيتا   يصادم مل ما املنام، أو اليقظ 

 (؟التفصي  أو اجملم  يف سوا ) القطعي  النصو  يصادم ال الصوفي  يف شي  أي األول: سؤاالن: -

 اْليَننننننْومَ )) سنننننبهانه: قولننننه هنننننذه قاعنننندتكم تصنننننادم أفننننا القطعيننننن ! النصننننو  منننننن شننننيتا   ادميصننننن مل مننننا يقنننننول: الثنننناين: -
 إن قطعيننا ؟ نصننا   اآلينن  هننذه أَوليسنن  ؟[3املالنند :] ((ِدين ننا اإِلْسننامَ  َلُكننمُ  َوَرِضنني ُ  نِْعَمننيِت  َعلَننْيُكمْ  َوأََْتَْم ُ  ِديَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْل ُ 

  قطعيا ؟! يكون أن كنم ن  أمامكم بقي فه  كذل ،  تكن مل

 -الصحابة: من أكثر اِلسالم يفقهون املتصوفة *

 :(النقشبندي) الكردي أم  حممد الشيخ ابهلل العار  موالا يقول

 ِبيننن ، لسننن  الشنننريف : نفسنننه عنننن يل فقنننال وسنننلم، علينننه هللا صنننل  هللا رسنننول رأيننن  قنننال: الوفنننالي العنننار  وعنننن...
 ...(2)ويراين أراه فهاأنذا هللا عن يفقه من وأما هللا، عن يفقه ال عمن تسرتي عن عبار  مويت وإمنا

ُمْ  َميِّ    إِنَّ َ )) الكرم : لآلي  إنكار هو الكام هذا اجلواب:   ورغننم قطعنني، ننن  هنني الننيت ،[30الزمننر:] ((َميُِّتونَ  َوِإهنَّ
  ؟!والسن  ابلقرآن يد مؤ  وكلها ؟!القطعي  النصو  تصادم ال وكشوفهم اللدني  علومهم إن يقولون: شي  ك 

 -علومهم: يثبتون كيف  *

 وسننلم عليننه هللا صننل  هللا رسننول علنني أملنن  يقننول: (اإلدريسنني  الطريقنن  صنناحب إدرينن  ابننن) أمحنند سننيدي كننان...
 لفظه. من (األوراد :أي) األحزاب

 نفننناه ومنننا أثبتنننناه بتنننهأث فمنننا والرسنننول، هللا علننن  عرضنننناه مث َتخنننذون، كمنننا  الرجنننال أفنننواه منننن العلنننم أخنننذا يقنننول: وكنننان
 نفيناه.

 األنننوار، عننرش علنن  اسننتو  قنند الصننلوا  هننذه :(سننابق فصنن  يف بعضننها مننر الننيت اإلدريسنني  الصننلوا  واصننفا  ) وقال
 يف طلعننن  قننند األمحديننن ، احلقنننالق بقنننرآن احملمديننن ، الكمننناال  كتننناب  يف تصنننل  األسنننرار، كرسننني  علننن  متننندليا  وأرجلهنننن
 مننننن القسننننم  يف ولننننن زاخننننر، اإللينننن  احلقننننالق يف وحبرهننننا نقاهبننننا، احملمنننندي الكمننننال وجننننه نعنننن وارتفنننن  مشسننننها، العننننا مسنننناوا 
 منننن ي معانيهنننا عجالننب يف وُجننن ْ  احملمنندي، الننننور كننوثر  يف يسنننب  أن أراد مننن ي إليننن  خننذهن وافنننر، حنن  احملمديننن  املعننار 

                            
 (.99 :) التجاين، املريد إليه ُيتاج فيما الرابين الفت  (1)
 (.45 :) القلوب، تنوير (2)
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 إخل....(1)اآلي  كمحم احملمدي  احلقالق كتاب  من علي  تتلو األمحدي، البهر من االغرتا  يبتغي

 الشننياط  دور إىل ينتبننه وأن اإلدريسنني ، الصننلوا  إىل يعننود أن الرجا  م  ،للقارئ الضال هذا عل  التعليق يرت  -
 املسرحي . يف

 -دجلة!: شط على يتيمم *

 علننيل فقننال: مننن ، قريننب املننا  له: فقي  فتيمم! دجل ، ش  عل  الكرخي معرو  قعد قال: الدورقي أمحد وعن...
 !(2)أبلغه حىت أعي  ال

  الفع : هذا عل  القول -
 منه. أجه  كان  وكشفه التيمم، بط  املا  حضر وإذا طهار ، دون ألهنا ابطل  صاته -1

 أم الزهنند؟ أم الفقننر؟ مقننام مننن هننو هنن  العمنن ؟ هننذا يكننون أن مكننن الصننوفي  املقامننا  أبننواب مننن ابب أي مننن -2
 مرحبننا   زهنند، ي مرحبننا   ورع، ي مرحبننا   ،يتقنن ي مرحبننا   ولننم: لننه نقننول أن إال يسننعنا وال ماذا؟ أم التوك ؟ أم اخلو ؟ أم الورع؟

 السام. العق  وعل  السام، اإلسام وعل  (القص  هذه أورد الذي) األصفهاين نعيم أاب ي مرحبا   الكرخي، معرو  ي

  احللي . يف فهايناألص نعيم أبو هو (أمثالا من وكث ) القص  هذه راوي وللعلم:

 -الربوبية: ابدعائه صادق فرعون *

 -:(التسرتي) هللا عبد بن سه  قال

 َأاَ  فَنَقننالَ )) فرعننون؟ علنن  إال خلقننه مننن أحنند علنن  السر ذل  نهر ما سر، النف  فقال: النف ؟ سر عن وست ...
 أرضننا ، أرضننا   نفسننه العبنند ينندفن فكلمننا أرضنني ، حجننب وسننب  مساوينن ، حجننب سننب  ولننا ،[24النازعننا :] ((اأَلْعلَنن  رَبُُّكننمُ 

 .(3)العرش إىل ابلقلب وصل  الثر ، ُت  النف  دفن  ف ذا مسا  ، مسا    قلبه مسا

 يقولننون: ذلنن  ورغننم أجيبننوا. ا  ي اإلسننام؟ مننن بقنني وماذا الكر ؟؟ القرآن آلي  تكذيبا   هذا ألي  السؤال: -
  وهللا! عجيب فجور   والسن ! ابلقرآن مؤيد  علومهم إن

 -والكرسي: العرش حيرق أن يستطيع *

 :(األم الكتاب) اللم  يف الطوسي قال

 خبننز، كسننر   منن  تطلننب هننذه نفسنني إن قننال: مث فأكلهننا، خبننز كسننر   إنسننان ينند مننن أخننذ أنننه الشننبلي عن ُحكي...

                            
 (.173، 172 :) السادا ، سيد عل  الصلوا  أفض  (1)
 (.الكرخي )معرو  األوليا ، حلي  (2)
 (.3/243) الدين: علوم إحيا  وأيضا   األلفا ، اختا  م  (،5 :) القش ي ، والرسال  (.4/61) واإلحيا : (،299 :) اللم ، (3)
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 .(1)قال كما  أو الحرت . والكرسي العرش إىل سري التف  ولو

 شيتان: ي البل شر الفق : هذا عل  النق  -

 (!قال كما  أو) عبار  اثنيا : يضه . ما أوال :

 أيضا : الطوسي ويقول

 لبينن  فقننال: كلننب،  نبنناح ومسنن  املننو ! وشننم طعننن  فقننال: املننؤذن أذان مسنن  أنننه النننوري احلسنن  أيب علنن  شننهدوا...
 ...(2)وسعدي 

 -:ملحوظة *

 َتوي . له هذا ل : يقول جاها   أو زنديقا   تعدم ولن سابق، مكان يف الضال هذا مث  مر

 أيضا : وقال

 أن علننن  قمننن ُ  فلمنننا علينننه، فسنننلم  القهننن ، سنننن  يف الشنننبلي علننن  دخلننن  يقنننول: جننناابن بنننن هللا عبننند أاب مسعننن 
  ويف رعننناييت يف أننننتم كننننتم،  حيثمنننا معكنننم أا منننرُّوا، الننندار: منننن خرجننننا أن إىل معننني، وملنننن يل ليقنننو  فكنننان عننننده، منننن أخنننرج

 وكا ته. رعايته يف وأنتم ويكلؤكم يرعاكم وهو كنتم  حيثما معكم تعاىل هللا إن ذل : لهبقو  أراد قل : كا يت.

 وقتننه كننان  إذا والواجنند التفرينند. وحقيقنن  التوحينند جترينند مننن قلبننه علنن  غلننب فيمننا حَمْقننا   نفسننه يننر  أنننه ذلنن  يف فنناملعىن
 إخل....(3)هسر  عل  استوىل قد الذي احلال وعن وجده، عن يعرب أا، قال: ف ذا كذل ،

 نق . بدون وال النق  م  ال رق ، وال حىت والفق ، نق  وال تعليق، وال -

 ومعننناه مدسننو ، غنن  إنننه لننم: ونقول مدسو ، هذا أو َتوي  له هذا يقولون: الذين واجلهل ، الزادق  أكثر ما لكن
 (.وعا  ج) هللا أنه بصفته ذل  كامه  فقال ابأللوهي ، متهققا   الوق  ذل  يف كان  أنه

 -سلطان: ابملِْ  *

 وأبننو بلغارينن ، مسننيهي  أمنن   وأمننه البكتاشنني ، جمنندد وهننو (هننن 922 سننن  تويف) العس  سلطان :أي سلطان، ابليم ..
 ابلننيم مسنني ولننذل  اباب، مرسنن  الشننيخ ينند مننن تناولتننه عسننا ، األمنن   تناولنن  أبن منننه محلنن  وقنند اباب، مرسنن  هننو بكتاشنني
 .(4)سلطان

 أمننا املسنني . كننوالد   والد  ألنفسننهم ينندعوا أن علننيهم بكثنن  لنني  األلوهينن  ينندعون الننذين الفقنن : ذاهنن علنن  نق  -

                            
 (.479 :) اللم ، (1)
 (.492 :) اللم ، (2)
 (.478 :) اللم ، (3)
 البكتاشي (. )فص  الصوفي ، والنزع  الشيعي الفكر (4)
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 هللا. عند فعلمه احلم  سبب

  أخر . وأشيا  لم، فيغفر للشيخ خبطايهم ويعرتفون اخلمور، ُيلون اآلن، اشيونتالبك وللتذك :

 -:(تعرتض وال) للشيخ يسجدون *

 ابآلينن : املعنن  أنننه ويننرون لننه، يسننجدون مرينندوه كننان  كرمننان.  مننن ماهننان يف استقر...احلليب علويال الويل ،(1)هللا نعم 
  (.تعرت  ال  ،       ه ) (.انته ) .(2)[83النه :] ((اْلَكاِفُرونَ  َوَأْكثَنُرُهمُ  يُنِكُروهَنَا مُثَّ  اّللَِّ  نِْعَم َ  يَنْعرُِفونَ ))

 -عجيب: نوع من عبادة *

 لقش ي:ا الكر  عبد يقول

 :أي) قطعننن  منننه واسننتلب ضنننربه عظننيم سننب  إذا جنننال ، هننو فبينمننا فأتيتنننه، أمجنن ، يف ذاكننر   يل ُوِصننن  بعضننهم: قننال
، السنننب  هنننذا هللا قنننيض فقنننال: هنننذا؟ منننا قلننن : أفنننا  فلمنننا ،وعلنننيَّ  علينننه فغشننني (،حلمنننه منننن قطعننن   فنننرت  دخلتننن  فكلمنننا َعلَنننيَّ

  .(3)رأي  كما  عض  عض 

 رجل : دأح هو الذاكر هذا -1

 وال العبننناد ، هنننذه مثننن  وال النننذكر هنننذا ِبثننن  أي  مل حممننندا   ألن  وسنننلم علينننه هللا صنننل  حممننند منننن أهننند  أننننه إمنننا -أ
 أصهابه. عرفها

 البعيد.. الضال متاها  إحد  يف سالر أنه أو -ب

 جسمه؟ من ينهشها السب  كان  اليت اللهم وقط  العضا  نتال  هي ما -2

  الكاذب . عل  هللا لعن  أال فنجيبهم: مدسو ، هذا إن يقولون: الذين املغفل و  الزادق  أكثر ما -3

 -والعلم: الشريعة حياربون الصوفية *

 عجيب : ابن يقول

 اجللننو  مننن أفضنن  والعزلنن  العزلنن ، مننن أفض  العارف  م  اجللو  عنه: هللا رضي علي سيدي شيوخنا شيخ وقال...
 علمننا  منن  واجللننو  :(عجيبنن  ابننن هننو القالنن ) قلنن  اجلنناهل ، املتفقر  م  اجللو  من فض أ العوام م  واجللو  العوام، م 

 أعظننم قنناط  فننا أبنندا ، القننوم طريننق يف فننأفل  صننهبهم فقنن ا   رأينن  مننا وهللا تقنندم، مننا مجينن  مننن الفقنن  حننق يف أقننب  الظنناهر
 ...(4)منهم

                            
 إيران. يف انتشارا   الطر  أوس  النعمتلاهي ، الطريق  س مؤ  عريب، ابن أتباع من (1)
 (.119 :) واليوم، األم  ب  الصوفي  (2)
 (.103 :) القش ي ، الرسال  (3)
 (.330 :) اإللي ، الفتوحا  (4)
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 احننندارهم سننبب وابلتننايل بننه، جهلهننم وسننبب إسننامهم، عننن املسننلم  بعنند سننبب ننندر  النصننو  هننذه أمثننال مننن -
 فيه. يتخبطون الذي والذل اجله  مستو  إىل

 التوجيه؟ هذا يف عجيب  ابن تفرد ه  لكن.. -

 البغنندادي السننهروردي النندين شننهاب يقول أخر : وهذه أمثل ، مر  وقد القوم، طريق يف يس  فهو ال، اجلواب: -
 (.الوجود إمام)

 كتننننب  أو امننننرأ  تننننزوج أو معاشننننا   طلننننب مننننن النننندنيا، إىل ركننننن فقنننند طلننننبهن مننننن ثننننا  راين:النننندا سننننليمان أبننننو قننننال...
 !!(1)احلدي 

 :(والتنبل  للجه  داعيا  ) (اإلسام حج ) الغزايل ويقول

 احلنندي  وطلننب التكسننب حالننه، تغنن  وإال بننثا ، قلبننه يشننغ  أال املبتنندئ للمرينند أحننب هللا: رمحننه اجلنينند وقننال...
 ...(2)لمه أمج  ألنه  يقرأ وال يكتب الأ للصويف أحب :(اجلنيد :أي) وقال والتزوج.

 :(للجه  داعيا  ) اللم  يف الطوسي ويقول

 ...(3)عقده وح  عزمه فسخ قد أنه فاعلم العلم، إىل احلقيق  من احن  قد الفق  رأي  إذا بعضهم: وقال...

 :(للجه  داعيا  ) أيضا   وقال

 .(4)يوحشه والعلم يؤنسه الرفق ف ن ابلعلم، تلقه وال ابلرفق القهف الفق  لقي  إذا اجلنيد: قال

 :(التوك  مقام من) أيضا   وقال

 عشننر  اثنننيت هللا رمحننه النندينوري القننزاز حسننن حنن  يقننول: املشننايخ بعننض مسع  يقول: الوجيهي علي بن أمحد مسع 
 األر  إىل رأسننه يطننأط  وال ومشنني  ابألر  رجلننه مسنن  الشننو  رجلننه يف دخنن  إذا فكننان الننرأ ، مكشننو  حافيننا ، حجنن 

 .(5)توكله صه  من

 مكننن نعننم، صننهاب ؟؟ عمنن  أو سننن  أو قننرآن مننن عليهننا دليلننه هننو ومننا هبننا؟ جا  أين من هذه توكله صه  سؤال: -
 والبوذي . الندوسي  يف الدلي  وجود

 -الكسل: إىل دعوة *

                            
 (.2/165) اإلحيا : هام  عل  املعار  عوار  (1)
 (.4/206) الدين: علوم إحيا  (2)
 (.233 :) اللم ، (3)
 (.233 :) اللم ، (4)
 (.223 :) اللم ، (5)
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 :(اإلسامي و التص اتريخ يف األم الكتاب) اللم  يف الطوسي نصر أبو يقول

 يب مننر فكننان واحنند، موضنن  يف صننات  أصننلي الأ اعتقنند  وكننن ُ  سننن ، تسنن  ِبكنن  أقمنن  يقننول: الننذَّقِّي ومسعنن 
 هننذه أليسنن  هننذا ي الوقنن : يف قلننيب يف يقنن  وكننان قننال: املينن ، هننذا مكننان كننن   ليت  أقول: جناز  رأي  إذا ما اجلوع من

  .(1)اجلوع من أجد ما ع  ويذهب بذل ، أشتغ  فكن  ،هللا غ  أحد هبا يعلم ال ل  اليت الفاق 

  -:امللحوظات *
 اإلسام. تعاليم من لي  املوصول والصيام والكس  اجلوع ألن  مأجورا   ولي  آمث هو -1

 نسننم  نننزل مل حينن  قريننب، زمننن حننىت اإلسننامي العننامل يف (التناب ) انتشار سبب عل  تدلنا وغ ها القص  هذه -2
 التكنناي يف منتشننرين كننانوا  الننذين التنابنن  مننن وغنن هم دمشننق، وتنابنن  بغننداد، وتنابنن  اصننطنبول، تنابنن ) مثنن : تكنناي،ال بتنابنن 

 (.وعرضها الباد طول يف املنتشر 

 أي يف صننل  لننو ومنناذا الفضنن ؟ مننن االعتقنناد هننذا يف ومنناذا واحنند! موضنن  يف صننات  يصننلي ال هأننن اعتقد كان  -3
 اجلماع ؟! بصا  فع  وماذا...وه ؟. وه ؟ هذا؟ اعتقاده عل  مأجور هو وه  له؟ هللا ييسره مكان

 -يريدون؟: فماذا واآلخرة! الدنيا يف يزهدون *

 :(احل  آداب من) أيضا   الطوسي ويقول

 إمنننامهم مننن  دفعنننوا فننن ذا تعننناىل، هلل واإلجنننال العظمننن  قلنننوهبم يف يكنننون أن فنننأدهبم املزدلفننن ، إىل اإلمنننام مننن  دفعنننوا فننن ذا
 ؟!(2)نهورهم ورا  واآلخر  الدنيا واجعل

 تَنْعثَنننْوا َوال اآلِخننرَ  اْليَنننْومَ  َواْرُجننوا اّللََّ  اْعبُننُدوا)) منهننا: بواحنند  نكتفنني كثنن  ،  آي  يف جنننده الضال هذا عل  اجلواب -
 .[36العنكبو :] ((اأَلْر ِ  يف 

 الكننر ؟ للقننرآن خمالفنن  تكننون أن إال َتىب اللدنينن  علننومهم ابل فمننا اآلخننر، اليوم ونرجو هللا نعبد أن أيمرا سبهانه إنه
 إن يقولنننون: ذلننن ، كننن   مغور ...النننذاكر  جلنننا  إليهنننا الرجنننوع منننن أب  وال السنننابق ، النصنننو  يف القنننول هنننذا مثننن  رأيننننا وقننند

 والسن ! ابلقرآن مؤيد  علومهم

 -اجلهل: إىل عودة *

 نفسه: (اللم ) كتابه  يف نفسه الطوسي يقول

 واحلقننالق التوحينند يعلمنن  وكننان فرضننه، بننه يقننيم مننا ألقنننه فكننن  السننندي، علي أاب صهب  لبسطامي:ا يزيد أبو قال

                            
 (.226، 225 :) اللم ، (1)
 (.229، 228 :) اللم ، (2)
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 .(1)صرفا  

  اجله ؟ هذا ك   م  واحلقالق التوحيد هذا هو وما فرضه؟ به يقيم ما كشفه  يعلمه ملَْ  ملَِ  السؤال: -

 -القمل: إىل عودة *

 .(2)نفسه به ُي  نفر له يكون وال القم  أيكله الذي فقال: الفق  عن هللا رمحه النيسابوري املرتع  ست ...

 الصويف. الويل :أي (الفق ) كلم   معىن أن اآلن يعلم القارئ لكن تعليق، وال

 -اهلندوس: طريقة على النفس أتديب *

 الروذابري: نصر أيب عن الطوسي نصر أبو يقول

 ثخيننن  مرقعنن  عليننه وكاننن  الليننايل، مننن ليل  اجلناب  أصابته أنه هللا، رمحه اجلنيد أستاذ وكان الكرَي ، ابن عن وذكر...
 يف نفسنننه فطنننرح قنننال: النننربد، لشننند  املنننا  يف الننندخول عنننن نفسنننه فهرفننن  شنننديد، بنننرد وكنننان ليلننن ، الشننن  إىل فجا ...غليظننن 

 ،علننيّ  جتنن  حننىت بنندين مننن أنزعهننا الأ اعتقنند  وقننال: املننا ، مننن خننرج مث مرقعتننه منن  املا  يف يغو  يزل ومل املرقع ، م  املا 
 .(3)به تعاىل هللا أمر ملا االلتمار عند حرن  ألهنا  لنفسه َتديبا   بذل  وأراد كاما    شهرا   عليه جت  فلم قال:

 اجلاهلنن  الغباليننا  هننذه ومننا حننال؟! كنن   علنن  اإلسام لي  إنه القوم؟ هؤال  به يدين الذي الدين هذا ما سؤالنا: -
 العجيب . النهض  تل  بعد العجيب التارخيي وضياعها اإلسامي  األم  احنطا  سبب لنا فسري وغ ه هذا لكن احلمقا ؟

 أيضا : الطوسي ويقول

 ويف أبننيض، وردا  إزار وعليننه البادينن  ينندخ  هللا رمحننه املغننريب هللا عبنند أبننو كننان  قننال: أنه شيبان بن إبراهيم عن وحكي
 حمننرم، وهننو مكنن ، مننن وخيننرج امليننزاب، ُتنن  مننن أحننرم احل  من وفر   مك دخ  ف ذا السو ، يف مشي كأنه  طا  نع  رجله
 .(4)مك  إىل يرج  أن إىل إحرامه عل  ويقيم

 أمثالننه وعلنن  عليننه ونننرد آمث. بنندعي فيهننا وهننو ابطلنن  هذه فعبادته ن . به نزل ما إال ابطل  العبادا  ك   اجلواب: -
 .[21الشور :] ((اّللَُّ  ِبهِ  أَيَْذنْ  ملَْ  َما الدِّينِ  ِمنَ  َلُمْ  َشَرُعوا ُشرََكا ُ  َلُمْ  أَمْ )) الكرم  ابآلي  املبتدع  من

 عودتننه حننىت بيتننه إىل احلننرم مننن خروجننه عننند السن  طيل  إحرامه هي هنا املبتدع  العباد  أن عر  الكر  القارئ ولع 
 هلل، والينن  أهنننا شننيطاهنم لننم خيينن  الننيت البنندع ذههنن مثنن  يف العقينند  يف واالحنرا  الفكري  التفاه  ير  القارئ ولع  احلرم، إىل
  للشيطان. والي  إال هي وما

                            
 (.235 :) اللم ، (1)
 (.152 :) اللم ، (2)
 (.198 :) اللم ، (3)
 (.224 :) اللم ، (4)
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 -مها؟: أين والفضة! الذهب فيهما ينبت طريقان *

 نفسه: الطوسي يقول

 النننا  يسننلكه الننذي الطريننق غنن  طريقننا   عشننر تسننع  البادينن  يف أعننر  قننال: أنننه هللا رمحننه اخلننوا  إبننراهيم عننن وحكي
  !(1)والفض  الذهب فيهما ينب  منهما طريقان والقواف .

 ترمل. ترمل ترمل سابق: جواب مث  جوابنا -

 :(إفاد  اإلعاد  ويف) (القش ي  الرسال ) يف القش ي ويقول

 ...(2)فعل  شت  ما تقول: السرت، عل  املعتزل  وادع  ،الكش  عل  الربوبي  فرعون ادع  الواسطي: وقال...

 اليقنن ! وعنن  اليقنن ، وحننق اليقنن ، نننور هننو الننذي الكشنن  علنن  الربوبينن  ادعنن  ألنننه  فعننا   رب هننو ففرعننون إذن -
 الكفر؟ هو ما الذكر: أه  فنسأل

 رسالته: يف أيضا   القش ي ويقول

 .(3)مقدورا   قدرا   هللا أمر وكان وقال: رأسه رف  مث مليا   فأطر  القاسم؟ أاب ي يزين العار  للجنيد: قي  ولقد...

 شي . ك   للويل ُي  وطبعا   ابلوالي ، شيتا   يضر ال فالزا إذن -

 نفسه: ويقول

 مننننا فيننننه يسننننم  ال وكننننان ابلنهننننار؟ جملسنننن  وُيضننننر ابللينننن  يشننننرب القننننوال عليننننا   إن كثنننن ا :  للنصننننراابذي يقننننال كننننان...
 أثنننر علينننه رنهننن وقننند موضننن  يف مطروحنننا   علينننا   فوجننند بنننذل ، علينننا   ينننذكر ممنننن واحننند ومعنننه يومنننا   مشننني كنننان  أننننه فننناتفق يقنننال،
 إليننه فنظننر نقننول، الننذي ابلوصنن  علنني هننذا يسننم ! وال للشننيخ نقننول كم  إىل الرج : فقال فمه، يغس  حبي  وصار السكر

 ...(4)فيه طاعته من بدا   جيد فلم منزله، إىل وانقله رقبت  عل  امحله للعذول: وقال النصراابذي

 التعليق: *

 ((تَنْعتَننننننُدوَها فَننننننا اّللَِّ  ُحننننننُدودُ  تِلْنننننن َ )) قننننننال: وعننننننندما احلنننننندود، لأنننننننز  عننننننندما غلنننننن  قنننننند سننننننبهانه هللا أن يننننننرون لعلهننننننم
 ليصننلهوا املكاشننفون هننؤال  فجننا  ،[229البقننر :] ((الظَّنناِلُمونَ  ُهننمُ  فَُأْولَتِنن َ  اّللَِّ  ُحننُدودَ  يَنتَنَعنندَّ  َوَمنننْ )) وقننال: ،[229البقننر :]

 ال الكشننفي  علننومهم إن يقولننون: ذلنن  ورغننم األنبيننا ! لننومع فننو  األوليننا  فعلننوم وأكرمننوه! اخلمننر، شننارب حنند فألغوا غلطه!
 هبا! مؤيد  هي ب  القطعي ، النصو  تصادم

                            
 (.224 :) اللم ، (1)
 األلفا . يف  اختا م  (4/61) واإلحيا : (،299 :) واللم ، (،5 :) القش ي ، الرسال  (2)
 (.160 :) القش ي ، الرسال  (3)
 (.105 :) القش ي ، الرسال  (4)
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 تنبيه: *

 علينننه يقنننيم النننذي هنننو والقاضننني رأوه، ِبنننا علينننه ويشنننهدوا القضنننا  إىل السنننك  يقننندموا أن هنننؤال  علننن  اإلسنننام يفنننر 
  احلد.

 -اجلهل: إىل الدعوة إىل عودة *

 اجله : إىل داعيا   (إيها) رسالته يف (إيه) القش ي يقول

 األوطننان، ومفارقنن  اإلخننوان، وهجننر القنندم، وإفننراد احلد ، رف  أشيا : مخس  التوحيد يف وأصولنا اخلضري: وقال...
 .(1)وجه  علم ما ونسيان

 اجله : إىل داعيا   أيضا   ويقول

 الصنننهاب وقطننن  األوطنننان عنننن واخلنننروج د ،احلننن عنننن القننندم إفنننراد هنننو الصنننوفي  لنننه انفنننرد النننذي التوحيننند اجلنيننند: قنننال
 ...(2)وجه  علم ما وتر 

 اجله : إىل داعيا   أيضا   ويقول

 سنناح  علنن  منشنني اخلننراز سننعيد أيب منن  الننورا  بكر وأبو أا كن   قال: يالنهاوند مروان بن القاسم أيب عن وحكي
 فمننا قننال: هللا، أوليننا  مننن وليننا   يكننون أن الشننخ  هننذا خيلننو ال اجلسننوا. فقننال: بعينند، مننن شخصننا   فننرأ  صننيدا، حنننو البهر
 منن  احملننرب  حلملننه عليننه منكننرا   إليننه سننعيد أبننو فالتفنن  مرقعنن ، وعليننه حمننرب  ومعننه ركننو  وبيننده الوجننه حسننن شنناب جننا  أن لبثنننا

 ...(3)الركو 

 التعليق: *

 رسننال  مننن جننز  هننو جهنن  اومنن علننم ما نسيان إليهم وطلبهم (،ابلعلم االشتغال :أي) احملرب  مح  النا  عل  إنكارهم
 اجلهننن  منننن فينننه هننني منننا إىل اإلسنننامي  األمننن  احنطنننا  سنننبب لننننا يفسنننر وهنننذا اإلسنننامي، اجملتمننن  يف ينشنننروهنا النننيت التصنننو 

 اإلدرا . من شي  فيه من ك   يلمسه مما فيه تتخب  ما ك   وسبب اإلسام عن والبعد

 واضنن  بوضننوح ينندل والننذي (،الصننوفي  بننه انفننرد الننذي التوحينند) قولننه: هنني جنندا ! هامنن  ملهوننن  اجلنينند قننول ويف -
 األدل . أعل  واإلقرار (.به انفردوا إهنم) املسلم ، توحيد غ  هو توحيدهم أن مب  وبيان صرُي  وصراح 

 (.القدم وإفراد احلد  رف ) ومثلها: (،احلد  عن القدم إفراد) عبار : بتهلي  يتسل  أن القارئ من وأرجو

 الشننخ : عننن اخلننراز قننول هي واحد  إىل نش  النصو  هذه عل  تسجيلها مكن اليت الكث   امللهونا  ومن -

                            
 (.135 :) القش ي ، الرسال  (1)
 (.136 :) القش ي ، الرسال  (2)
 (.167 :) القش ي ، الرسال  (3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 www.alsoufia.com                         مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية                                               

 

397 

 االفننرتا  هننذا مثنن  علنن  تننرد الننيت واألحادينن  اآلي  بعننض الكتنناب ثننناي يف ورد وقنند (هللا أوليننا  مننن وليننا   يكننون أن خيلننو ال)
 هللا. عل 

 :(إايها) رسالته يف (ايهإ) القشريي يقول -فيها: والزهد اآلخرة نبذ إىل عودة *

 النندنيا مننن شنني  يف ترغننب ال فقننال: نعننم، فقننال: وليننا ؟ هلل تكون أن أُتب لرج : قال أدهم بن إبراهيم إن وقي :...
 ...(1)تعاىل هلل نفس  وفر  واآلخر 

نْنَيا يُرِيننندُ  َمننننْ  ِمنننْنُكمْ )) سنننبهانه: قولنننه منهنننا اآلخنننر ، يريننند ال منننن علننن  كثننن    األجوبننن  -  ((اآلِخنننَر َ  يُرِيننندُ  َمننننْ  ِمنننْنُكمْ وَ  الننندُّ
 اّللَُّ  يُرِيننندُ )) سنننبهانه: ويقنننول اآلخنننر ، يريننندون وال الننندنيا يريننندون ال وهنننم القنننوم؟ هنننؤال  صنننن  أي فمنننن ،[152عمنننران: آل]

 آلخننننر ا حنننن  رفضننننوا وهننننؤال  الشننننديد، العقنننناب هننننو هننننذا أن وواضنننن  ،[176عمننننران: آل] ((اآلِخننننرَ ِ  يف  َحظ ننننا َلُننننمْ  جَيَْعنننن َ  َأالَّ 
 لم؟ بقي فماذا سلفا !

 ((َحْرثِننننننهِ  يف  لَننننننهُ  نَننننننزِدْ  اآلِخننننننَر ِ  َحننننننْر َ  يُرِينننننندُ  َكننننننانَ   َمنننننننْ )) سننننننبهانه: ويقننننننول يعلننننننم؟! مل مننننننا سننننننبهانه هللا يعلِّمننننننون لعلهننننننم
 ال وهننؤال  ،[53املنندثر:] ((اآلِخننَر َ  خَيَنناُفونَ  ال بَنن ْ  َكنناَّ )) سننبهانه: ويقننول اآلخر ، حر  يريدون ال وهؤال  ،[20الشور :]

 فيمننا واملكننر والكينند للفجننور وي يقولننون، مننا لننول وي -يقولننون مث كثنن  .  واألحادينن  واآلي ...يرجوهنننا وال اآلخننر  خيننافون
 والسن . ابلقرآن مؤيد  وكلها ؟!القطعي  النصو  تصادم ال وكشوفهم علومهم إن :-يقولون

 -مواضعه: بعد من الكلم حيرفون *

 الغافل : املسلم  مساجد يف علماؤهم يدرسها اليت تهرسال يف القش ي يقول

 ((رُقُننننننود   َوُهننننننمْ  أَيْنَقان ننننننا َوَُتَْسننننننبُنُهمْ )) تعنننننناىل: هللا قننننننال اخلالننننننق، نعننننننو  عننننننن حمننننننوا   يكونننننننوا احلقننننننالق أصننننننهاب وكننننننذا...
 ...(2)[18الكه :]

 أب  فننا ذلنن  ومنن  (،اخلالننق نعننو  عننن حمننوا  ) العبننار : ِبعىن اتم  معرف  عل  اآلن غدا الكر  القارئ أن جرم ال -
 اخللننق، صننفا  عنننهم امنهنن  قنند يكونننون هبننا، وُتققننوا احلقيقنن  عرفننوا الننذين أي: احلقننالق، أصهاب إن يقول: شرحها؟ من

 الكرمننننننن : اآليننننننن  وجيعنننننن  وصنننننننفاهتا. بنعوهتننننننا األلوهيننننننن  هنننننني حقيقنننننننتهم ولكنننننننن  خملوقننننننا  فظننننننناهرهم احلننننننق، بصنننننننفا  لقيننننننامهم
 مث الكرمنن . اآلي  ملعنناين ُتننريفهم مننن صننور  وهننذه هننذا. ضننالم إىل مشنن   [18الكه :] ((رُُقود   َوُهمْ  َقان اأَينْ  َوَُتَْسبُنُهمْ ))

 ؟!والسن  ابلقرآن مؤيد  وكشوفهم علومهم إن يقولون:

 -والرقص: واللطم الثياب ومتزيق الصياح الوالية ومن *

 رسالته: يف القش ي يقول

                            
 .(118الرسال  القش ي ، ) : (1)
 (.118 :) القش ي ، الرسال  (2)
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 الينند إىل يقنن  ومننا يصنني ، اللسننان إىل يقنن  ومننا تبكنني، العنن  إىل يقنن  فمننا عضننو، لكنن  نصيب فيه السماع وقي :...
 ...(1)ترق  الرج  إىل يق  وما وتلطم، الثياب َتز 

  الندو . وكهان  (،إلوسي  حنل ) منها: أبشيا ؟ يذكرا هذا ولكن تعليق، وال -

 -تعاىل: هللا وعلى هللا رسل على ويكذبون *

 القش ي: ويقول

 موسنن ، فننانتهره منننهم، واحنند فزعننق قصنن ، قننوم علنن  عليننه هللا صننلوا  عمننران بننن موس  ق  النساج: خ  الوق...
 .(2)عبادي عل  تنكر فلم صاحوا، وبوجدي ابحوا، وحبيب فاحوا، بطييب موس ! ي إليه: هللا فأوح 

  انظُننرْ )) ،[7الصنن :] ((اْلَكننِذبَ  اّللَِّ  َعلَنن   افْننرتََ  ممَّنننِ  َأْنلَننمُ  َوَمنننْ )) واجلننواب: االفننرتا ؟ هذا عرفوا أين من السؤال: -
 األسننننباب مننننن هننننو هللا رسنننن  علنننن  الكننننذب إن مث...[50النسننننا :] ((ُمِبين ننننا ِإمْث ننننا بِننننهِ  وََكَفنننن  اْلَكننننِذبَ  اّللَِّ  َعلَنننن  يَنْفننننرَتُونَ  َكيْنننن َ 

 هللا. دين من خيرجون األقوام جعل  اليت الرليسي 

 -العلم: حماربة دون صوفية ال *

 :(إيه) القش ي ليقو و 

 كننان  نعننم، فقننال: أحنندا ؟ فوقنن  رأينن  هنن  لننه: فقننال السننام، عليننه اخلضننر بعضننهم رأ  يقول: املغريب منصورا   مسع 
 فقلنن : ركبتيننه، علنن  رأسننه منننهم، ابلبعنند شننااب   فرأينن  يسننتمعون، حولننه والنننا  ابملديننن  األحادي  يروي مهام بن الرزا  عبد
 لسنن  وأا مينن ، عننن يننروي إنننه فقننال: منننه؟ تسننم  ال فلِننمَ  وسننلم، عليننه هللا صل  هللا رسول ي أحاد يروي الرزا  عبد هذا

 فعلمنن  اخلضننر. العبننا  أبننو أخنني أننن  وقننال: رأسه فرف  أا؟ فمن تقول كما  كن   إن له: فقل  وج ، عز هللا عن بغالب
 .(3)أعرفهم مل عبادا   هلل أن

  اجلواب: -

 جاهلون. وهم وضلوا حي، إنه يقولون: لذينا وكذب زمنه، يف تويف اخلضر -1

 العننار  يراهننا كشننفي   صننور  األحيننان غالننب يف هو أو ذقوهنم، عل  يضه  شيطان، هو لم يرتا   الذي هذا -2
 كث  .  أحيان يف والواق  الكش  ب  فيه ميز ال مقام إىل وص  الذي الكام 

 جاه . فكشفهم ابليمن، حد  وإمنا ابملدين ، ُيد  مل مهام بن الرزا  عبد -3

 اجلهنناال  وهننذه ريب! عننن قلننيب حنندث  فيننه: يقولون الذي ،اللدين العلم ابسم العلم حمارب  احليا  يف رسالتهم من -4

                            
 (.157: ) القش ي ، الرسال  (1)
 (.157 :) القش ي ، الرسال  (2)
 (.166 :) القش ي ، الرسال  (3)
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 اللدني . علومهم من مناذج هي أيدينا ب  اليت والضاال 

 مننر  الننذي اجلهنن  يضحضنن إىل اإلسننامي  األمنن  دفنن  الننذي هننو التصننو  أن علنن  يدل مما كث   من بعض هذا -5
  فيه. تتخب  تزال ال الذي الفساد وإىل به،

 -السالم: عليهم هللا رسل على الكذب إىل عودة *

 القش ي: يقول

 أين املننننننام يف أر  إين بننننن  ي السنننننام: عليهمنننننا إلمساعيننننن  إبنننننراهيم قنننننال ملنننننا يقنننننول: الننننندقا  علننننني أاب األسنننننتاذ مسعننننن 
  (.فا وإال الكذب وهكذا) ...(1)الولد بذب  أمر  ملا تنم مل ولو حبيبه، عن ام من جزا  هذا أب  ي قال: أذحب .

 -وسلم: عليه هللا صلى حممد على وكذب *

 أيضا : القش ي يقول

 ازداد لننو السننام: عليننه مننر  بننن عيسنن  يف وسننلم عليننه هللا صننل  النننيب قننول يف يقننول النندقا  علنني أاب األسننتاذ مسعنن 
 لطننال ) يف ألن املعننراج، ليلنن  وسننلم عليننه هللا صننل  نفسننه حننال إىل هبننذا أشار إنه تعاىل: هللا رمحه الق الوا ، يف ملش  يقينا  

  .(2){ومشي  بقي قد الربا  رأي } قال: أنه (املعراج

  .{النار من مقعده فليتبوأ متعمدا   علي كذب  من} وسلم: عليه هللا صل  قال اجلواب: -

 -:وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سنة عن يرغبون *

 أيضا : القش ي ويقول

 فقننال: حالننه عننن فسننألته السننن، يف طعننن قنند كبنن ا    شننيخا   األسننفار بعننض يف رأينن  قننال: أنننه بعضننهم عننن وحكنني...
 حننىت تعننايل قلنننا: زفافهننا فليلنن  منن ، زوجنن  أهنننا فنناتفق هتننواين، كننذل   يل وهنني يل عننم ابننن  أهننو  عمننري ابتنندا  يف كننن   إين

 قلنننا الثانينن  الليلنن  كاننن   فلمننا لصنناحبه، أحنندا يتفننر  ومل الليلنن  تلنن  فصننلينا مجعنننا، مننا علنن  تعنناىل هلل شننكرا   الليلنن  هننذه حنيي
 يقننول كمننا  العجننوز: فقالنن  فاننن ؟ ي كننذل   ألنني  ليلنن ، كنن   الصننف  تلنن  علنن  حنننن سننن  مثننان  أو سبع  فمنذ ذل ؟ مث 

 .(3)الشيخ

  .{م  فلي  سنيت عن رغب من} وسلم: هعلي هللا صل  يقول القص : هذه عل  اجلواب

 -هللا: رسل على وكذب *

 إيه: القش ي يقول

                            
 (.176 :) القش ي ، الرسال  (1)
 (.84 :) القش ي ، الرسال  (2)
 (.82 :) القش ي ، الرسال  (3)
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 منننن ُُيمننن  وكنننان الزبنننور، قنننرأ إذا والنننوح  والطننن  واإلنننن  اجلنننن لقرا تنننه يسنننتم  كنننان  السنننام علينننه داُود إن وقيننن :...
  .(1)قرا ته مسعوا ممن ما  قد ممن جناز  أربعمال  جملسه

 ي أم غبنننننا ، ي أم كنننننذب،  ي أم حنننننرام، ي أم سنننننام، ي يقنننننال: هننننن  املقنننننال؟ هنننننذا مثننننن  نعننننن يقنننننال أن مكنننننن مننننناذا -
 املسلم ؟ فساد سبب ما يتسا لون: مث ؟!قرأ كلما  جناز  أربعمال  جملسه من ُُيم  ضال؟!

 - هننناأ علنن  بقرا هتننا! وعلمنناؤهم شننيوخهم وينصنن  اإلسننامي ! الننباد مسنناجد يف تنندر  القشنن ي  الرسننال  وللعلننم: -
 علنننوم إحينننا ) -وهبتننناا   زورا   -مسننني النننذي والكتننناب هننني الكهانننن ، طرينننق يف السننن  علننن  املشنننجع  الكتنننب منننن -يقنننال واحلنننق
 كتبهم.  وبقي  (،العطالي  احلكم) مسوها اليت الكفري  الضالي  النقم وكذل  الكهان ، علوم إحيا  إال هو وما (،الدين

 -:(بدقة منقول والكالم) مرسلة مشاهد *

 حد : مما فكان (ع) الشيخ حد 

 فسننمه ، قنندميها، بتقبينن  يل تسننم  أبن اإلذن منهننا فطلبنن  الزهننرا ، فاطمنن  أمنني فقابلت ...الزاوينن  دخلنن  مث...
 تركتهنننا، مث أقبلهنننا، أخنننذ  مث رويننن ، حنننىت بزَّْيهنننا منننن رضنننع  مث ورأسنننها، جبينهنننا مث خنننديها، مث كفيهنننا،  قبلننن  مث فقبلتهمنننا،

 قبِّنن ، جنندا ، كثنن ا    ُيبنن  إنننه علينن ، يزعنن  ال أيب إن :فقال  عليَّ، يزع  أبي  من أخا  إين قل : بِّ .قنَ  ل ؟ ما فقال :
 وأمنني وسننلم، عليننه هللا صننل  هللا رسننول حممنند جنندي أن علمنن  املقننام هننذا فمننن حقيقنن  ، أمنني أهنننا علمنن  ملننا أقبلهننا فعنند 
 (.واق  أمر الكش  أن هقناعت ملهون  الرجا ) اهن....املرتض  علي أيب وأن فاطم ،

 يديننه بنن  أجلسنن  تعنناىل هللا إن حينن  مسع ، أذن وال رأ ، ع  ال ما شيخي، بواسط  اخللو  يف يل حص  وقال:
 أي أو أعجبنن  قصننر فننأي اجلننن ، إىل اذهننب إذن يل: فقننال أننن . إال شننيتا   أرينند ال لننه: فقل ...تريد ما عليَّ  َتن يل: وقال
 جلنن  أن وبعنند وسننلم، عليننه هللا صننل  حممنند سننيدا حضننر مث...أننن  إال شننيتا   أرينند ال رب ي هللا، فقلنن : أعطيكننه. شنني 
 عليننه ففنن  (،اللطينن ) ابمسنني افننن حممنند: لسننيدا قننال مث فننورا ، بننه ففنينن  بننه، افْنننَ  يل: تعنناىل هللا قننال والسننام الصننا  عليننه

 إن يل: تعنناىل هللا قننال مث املقدسنن   العلينن  ذاتننه يف (هللا) مسننها فنن  مث (،هللا) امسننه يف اللطينن  امسننه فنن  مث به، والسام الصا 
 (.النصو ؟ هذه من الشيخ اسم معرف  تستطي  ه  للقارئ: سؤال) اهن....عظيم حظ 

 آخر: فت  يل وحص 

 اآلن فمقامنن  أصننفيالي، أصننف  مننن اصننطفيت  إين حبيننيب، (ع) ي أننن  يل: قننال حي  تعاىل، هللا اصطفاين حي 
 اجلمي . الثنا  عليه وأثني  وشكرته تعاىل هللا فهمد  ليب،ق سويدا  يف

 عليها: حصل ُ  عظيم  وفضيل 

 األعظنننم، امسنننه ريب يل فأهننند  النننذكر، علننن  مواننننب وأا السنننابع ، السنننما  إىل صنننعد  مث علننني، تعننناىل هللا فنننت ...

                            
 (.153 :) القش ي ، الرسال  (1)
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 الربوبينن ، كرسنني  عليننه فوضنن  الربوبينن ، سننيكر   عليننه ض  له: فقل  عظيما ، قصرا   يل فبىن عظيما ، قصرا   هنا يل ابن له: فقل 
 أخاقننا   حممدينن ، أخاقننا   تننردد املالكنن  فأخننذ  وحننده؟ هلل هننذا إن تعنناىل، هلل حاشننا لننم: فقلنن  اجلنن ، املالكنن : فقالنن 

 العامل . رب هلل احلمد فقل : حممدي ،

 املبار : رمضان أيم من يوم ويف

 أننن  (ع) ي أعلمنن  قننال: لذيننذ، كنن   مننن ألننذ قلبيننا   حننديثا   ُيدث  وأخذ علي تعاىل هللا جتل  الضه ، أصلي كن 
 علنننم منننن إلينننه ُتتننناج منننا بكننن  أسننناعد  وأا...بنننواح عننننه لننن  لننني  قلنننيب، لسنننويدا  مقدسنننا   خملصنننا   خالصنننا   عبننندا   صنننر  اآلن

 ولننذ  وشننوقا   حمبنن  هلل تقبننيا   املقنند  فمننه قبلنن  علنني متجليننا   جالننه جنن  ريب كننان  ملننا وأذُكننر...يلزم مننا ومجينن  وقنندر  وحكمنن 
 احلمد. له الواصف ، وص  فو 

 :(يعينها) ليل  يف (هن1402) عام ويف

 وأمسالننه، وصننفاته ذاتننه جبمينن  هللا صننر  بنن  هللا، يف وسننهق  ذبنن  وقنند نننورا ، شنني  كنن   صننار حننىت كثنن ا    هللا ذكننر 
 انتهنن  مث النننيب، علنن  وصننلوا  وأاشننيد وأذكننار وموسننيق  وزمننر وطبنن  وسننرور هبجنن  يف والعننامل  السنناعت ، تقريننب وبقينن 

 وشاكرا . حامدا   السرور غاي  يف وأا

 يقول: (م الشيخ) آخر شيخ به ُيد  آخر وحدي 

 فننو  ومننا (كنن   مجنن ) الكفننو  وأن وسننلم، وآلننه عليننه هللا صننل  هللا رسول حممد سيدا هم أصابعي أن مناما ، رأي 
 منهنننا بقننني ومنننا النهايننن ، يف أبصنننقها لكننن  تغلبننن ، كالبصنننق   هنننم يكنننذِّبون، بننن  بنننذل ، يؤمننننون ال النننذين وإن تعننناىل. هللا هننني

 اهن....حي  إىل وخيرج الغال  م  ومتزج فيذهب أبلعه،

 تنميننق! وال هتننذيب دون وبننرا  ، بصنند  رأي مننا فقنناال يتعلمنناه، مل أو املكننر يتقنننا ومل مثقفنن ، غنن  القطبننان هنناذان -
 رؤامهننا يف واضننه  نهننر  املسننبق ، والطموحننا  ابلقناعننا  واملوجننه اإلرهنناقي، ابلذكر املرَهق الغرور هلوسا  نهر  لذل 

 واللغنننز، ابلرمنننز فينننه رونينننزوّ  أو يكتموننننه أو إنهننناره، ُيسنننن ال منننا ُينننذفون فننن هنم واألداب ، املثقفننن  منننن غ مهنننا أمنننا وأقوالمنننا،
  وتزويرا . َتويا  من أُلبس  مهما إماا   ق الزند تنقلب أن املتعذر فمن ذل ؟ وم  الشي ، بعض مقبوال   يظهر حىت

 -والفسوق: اجلهل إىل دعوة *

 :(غو  قطب) وفا حممد سيدي يقول

 وزر ال وفعلك جهل ال فعلمك   تشا كيفما  كن  هللا يف الفنا وبعد
 مطلوقننا   لكونننه األحننرار، مننن لننه: ويقننال (،اإلطننا  حضننر  يف) القننوم: اصننطاح يف لننه يقننال الوصنن  هننذا فصنناحب

 ...(1)تعاىل هللا إىل اإلطا  حضر  تضا  واتر ...مواله سو  ما ك   ومن طبالعه من

                            
 (.81 :) الرمحاني ، والفيوضا  الرابني  ارسر األ (1)
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 ال علنننم ذا يغننندو الفننننا  إىل اجلذبننن  يف يصننن  عنننندما السنننال  أن يقنننررون كلهنننم  بننن  الغنننو ، هنننذا يقنننرر وكمنننا إذن، -
 (.األوزار ك   مج  ولو) فيه وزر ال فعله، كان  مهما فعله، ويغدو اجلها  أجه  كان  وإن فيه جه 

  اإلسامي . األم  فيه تتخب  الذي اخللقي والفساد اجله  سبب لنا يفسر مما وهذا

 -يلتزمونه: شعار العلم عن النهي *

 خلي : أبو حممد حممد ويقول

 هللا، عبنناد  يف اجتهنند مننن ويقننول: الكتننب، قننرا   عننن ينهاا عنه هللا رضي (خلي  أبو حممد الغو ) شيخنا وكان...
 ..(1)والكش  اإللام بطريق الكتب يف لي  وما الكتب يف ما وعر  بص ته، هللا نور

 اجلواب:

 ُتشيشي . وهلوسا  وهذين وتفاه  جه  من فيها ما ورأينا ومعارفهم، وكشوفهم علومهم رأينا -1 

 وفساد. جه  من فيه يتخبطون فيما ترديهم وسبب املسلم ، احنطا  سبب لنا يفسر هذا ك   -2

 سننبهانه هللا ألن  وضننلوا وكننذبوا ،[4 ،3العلننق:] ((اِبْلَقلَننمِ  َعلَّننمَ  الَّننِذي .اأَلْكننَرمُ  َورَبُّنن َ  اقْنننرَأْ )) سبهانه: هللا صد  -3
  املهلسا . من مهل  أبي وال ابأَلفْنيَنَن  وال ابلتهشي  وال ابلفتوح وال اللدين ابلعلم وال ابلكش  يعلم ومل ابلقلم، علم

 -ية:أكرب  حامتية عربية حكم *

 بعضننهم: وقننال أطاعننه. كينن   هللا عننر  ملننن عجبنن  بعضننهم: وقننال غنن ه. يننر  مننن عليه يتوك  إمنا بعضهم: وقال...
  .[85 :] ((ِمْن َ  َجَهنَّمَ  أَلَْمأَلنَّ )) يقول: تعاىل ف نه النار، إبلي  بدخول تغرتوا ال

  كالسراب.  هللا رجال بعضهم: وقال

  بعضهم: وقال

 أول يف كننان  الننذي)أي:  القننرآن فيننه أنننزل الننذي رمضننان شننهر إال يصننام ال بعضهم: وقال أمن.  واحلقيق أمان  الشرع
  هللا. هللا رس  بعضهم: وقال (.البعث 

 معارفننه، اتسننع  مننن احملجننوب بعضننهم: وقننال بربننه. الظننن ُيسننن والعاصنني بربننه، الظننن يسنني  املطينن  بعضننهم: وقننال
  .(2)للهق واحلقيق  للخلق العلم بعضهم: وقال معارفه. قل  من والعايل

 -:امللحوظة *

  الدين. من التهل  إىل الدعو  منه وأوض  أوض ، اجله  إىل الدعو  لكن الضال، واض  الكام

                            
 (.417 :) املريب، (1)
 (.7 :) األعام، كتاب  عريب، ابن رسال  (2)
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 -الصويف: التفسري من *

 :[1،2النننروم:] ((النننرُّومُ  ُغِلبَننن ِ  .امل)) النننروم: لسنننور  تفسننن ه منننن األمحنننر، والكربيننن  األكنننرب الشنننيخ عنننريب، ابنننن يقنننول
 أر  مننننن موضنننن  أقننننرب يف مغلوبنننن  تكننننون الروحانينننن  القننننو  روم أن ذكننننر كمننننا  واملبدلينننن ، العلننننم صننننفيت منننن  األحدينننن  لننننذا ا

 كننان  احلننق، إىل أقننرب كننان  مننا فكنن  بننه، احلننق واحتجنناب اخللننق إنهننار يوجننب أاملبنند فننيض ألن الصنندر  هننو الننذي النننف ،
 ...اخللق إىل أقرب هو هو ابلذي مغلواب  

 القنننو  منننن بينهمنننا ومنننا البننندن وأر  السنننبع  الغينننوب مسننناوا  :[8النننروم:] ((اّللَُّ  َخلَنننقَ  َمنننا أَنُفِسنننِهمْ  يف  كَّنننُروايَنتَنفَ  أََوملَْ ))
 ونهننننور والعنننندل ابحلكمنننن  إال وغ هننننا، واألخننننا  والصننننفا ، السننننماوي  وامللكننننو  والروحانينننن ، األرضنننني  وامللكننننو  الطبيعيننن 

ِننمْ  بِِلَقننا ِ  النَّا ِ  ِمنَ  َكِث  ا  َوِإنَّ ))...لتجليه قبولا استعداد حسب عل  ابلصفا  مظاهرهم يف احلق  :[8الننروم:] ((َلَكنناِفُرونَ  َرهبِّ
 الوي ... يف الوي  ابندراج آخر، عامل يف الصوري  ابملقابل  إال يكون ال أنه فيتومهون عنه، الحتجاهبم

 الفننر ، علنن  الننروم إبنهننار :[11الننروم:] ((يُِعيننُدهُ  مُثَّ )) لننروم،ا عل  الفر  إبنهار :[11الروم:] ((اخْلَْلقَ  يَنْبَدأُ  اّللَُّ )) 
 ينُنننننْبِل ُ )) الصنننننغر ، القيامننننن  بوقنننننوع :[12الننننروم:] ((السَّننننناَع ُ  تَنُقنننننومُ  َوينَنننننْومَ )) فيننننه، ابلفننننننا  :[11النننننروم:] ((تُنْرَجعُنننننونَ  إِلَيْننننهِ  مُثَّ ))

 مننننن وحرمنننناهنم سننننطوته ُتنننن  وقهننننرهم م،عنننن املهنننندي بظهننننور الكننننرب  القيامنننن  أو...هللا رمحنننن  عننننن :[12الننننروم:] ((اْلُمْجرُِمننننونَ 
 :[17الننروم:] ((َُتُْسننونَ  ِحنن َ )) والتننأث ، والفعنن  والصننف  الوجننود يف غنن ه يكننون أن :[17الننروم:] ((اّللَِّ  َفُسننْبَهانَ ))...رمحته
 ((احْلَْمنندُ  َولَننهُ )) الفننر ، نلمنن  علنن  نننورهم نهننور عننند :[17الروم:] ((ُتْصِبُهونَ  َوِح َ )) الروم، نور عل  الفر  نلم  بغلب 

 علننن  الروحانينننا  ننننور غلبننن  إصنننباح وقننن  السنننبع  الغينننوب مسننناوا  يف مجالنننه وجتلينننا  كمالنننه  صنننفا  بظهنننور :[18النننروم:]
 النفسانيا ... نلما 

 (الفننر ) كلمنن   جيعنن  كمننا  (،اجلمنن  استشننعار :هبننا ويعنن ) الروحانيننا  نننور إىل تشنن  (الننروم) كلمنن   عننريب ابن جيع  -
 (.الفر  استشعار هبا ويع ) النفسانيا  نلم  إىل تش 

 كمننا  وجزلياهتننا. اإلسننامي  العقينند  وكليننا  التفسنن  وأصننول اللغنن  مقتضننيا  حسننب التفس  هذا يناق  أن وللقارئ
  النم . هذا عل  جيري وكله الصوفي ، عند مقد  كتاب  هو عريب ابن تفس  أن يعر  أن عليه

 -:يساعدهم ال كشفهم  *

 :(مك  يف يقيمون وكانوا البدوي، أمحد أخو) حسن الشري  قال

 شننوال يف إنننه مث...ابلبنندوي لقبننناه يتلننثم مننا كثننر   مننن وكان قلبا ، وأشجعنا سنا   أصغرا أمحد وكان وإخويت، أا فأقم 
 مطلنن  إىل وصننل  افنن ذ الشننم ، مطلنن  واطلننب قننم لننه: يقننول قننالا   مننرا  ثننا  منامه يف رأ  وستمال  وثاث  ثا  سن 

 وسننافر أهلننه وشنناور منامننه، مننن فقننام الفننىت! أيهننا مقامنن  هبننا فنن ن (طنطننا) طننندات إىل وسننر الشننم  مغننرب فاطلننب الشننم 
 والنننند العنننرا  مفننناتي  أمحننند، ي فقننناال: الرفننناعي، بنننن أمحننند وسنننيدي القنننادر عبننند سنننيدي مننننهم أشنننياخها، فتلقننناه العنننرا ، إىل

 يل حاجنن  ال عنننه: هللا رضنني أمحنند سننيدي لمننا فقننال منهننا، شننت  مفتنناح أي فنناخرت أبينندينا واملغننرب واملشننر  والننروم والننيمن
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  العنننرا  أولينننا  أضنننرح  زير  منننن أمحننند سنننيدي فنننر  فلمنننا حسنننن: سنننيدي قنننال الفتننناح. منننن إال املفتننناح آخنننذ منننا ِبفاتيهكمنننا،
 ...(1)طندات احي  إىل قاصدين وخرجنا وأضراهبما، واحلاج مسافر بن عدي كالشيخ

  -:امللحوظات *
 للشم . مطلعا   لي  ملك  ابلنسب  والعرا  مك ، يف مقيما   كان  -1

 طبعننا ، اسننتقباه؟ فكينن  زمننان، مننن مننوات   شننبعا قنند الرفنناعي بننن وأمحنند القننادر عبنند كننان  البدوي أمحد ولد عندما -2
 يسننتطيعون ال األحيننان مننن كثنن   ويف الواقنن ، منن  الكشنن  إحساسننهم يف يتسنناو  الكمنن  وهننؤال  ابلكشنن ، ذلنن  رأ  إنننه

 بينهما. التمييز

 سبهانه. هللا إىل فنشكوها القبور ووثني  واملغرب املشر  مفاتي  أما -3

 -:(الراضية النفس مقام من لعلها) عنوان بدون *

 أخننربين :(الصننغ  اجلننام  شننارح) املننناوي قننال...خيط  يكنناد ال كشنن   لننه الصنناحي، اجملننذوب (محنند  املنندعو أمحنند)
 البغيننا  النسننا  بعننض عننند مقننيم وهننو بننه كاشننف   إال حبننال تلبسنن  مننا :(الكب  الويل العابدين زين سيدي ولده :أي) الولد
 .(2)الفتوح... بباب

 والزاني ؟ الزاين حد وفَنَر  الزا؟ هللا حرم مل ونتسا ل: اإلسامي ؟ األم  فساد سبب ما ويتسا لون: -

 -كذلك:  عنوان وبدون *

 النبهاين: يوس  يورده مما

 الربهننان اإلسننام شننيخ وأخننربين القسننطاين: قننال احملمدينن : الطريقنن  شننرح يف (الغنن  عبنند) النابلسنني العننار  وقننال...
 ...(3)والليل  اليوم يف ختم  عشر  مخ  يقرأ كان  أنه شري  أيب بن

 ختم ! أل  وست  ثامثال  من أهون حال ك   عل  لكنها تعليق، ال وكذل  -

 -:(األولياء قطب) جليالينا إىل عودة *

 صننا  قلننب مننن  مننراده إمنننا هبننا، يعبننأ ال والصننا  والصننوم الطاعننا  مننن (هللا عننند :أي) عنننده كننم  تنندري: ...يقننول
 ...(4)واألغيار األقدار من

 الشنننننريع  هننننني الطاعنننننا  أن إىل ننتبنننننه أن وجينننننب) ابلطاعنننننا  يعبنننننأ ال سنننننبهانه هللا اجلنننننياين، تقرينننننر وحسنننننب إذن، -

                            
 (.1/183) الشعراين: طبقا  (1)
 (.1/555) للنبهاين الكراما  جام  (2)
 (.1/411) الكراما : جام  (3)
 (.357 :) الرابين، الفت  (4)
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 إىل يقننودهم الننذي والعتننه الصننوفي  الباهنن  إال يرينند ال هللا أن ويقننرر (،ومعنناما  وأخننا  عبننادا  مننن فيهننا ومننا  اإلسننامي
 (.واألغيار األقدار من صا ) الوجود وحد  شهود إىل مث اجلذب 

 الضال. يف موغ  ضال وهو الكذب، هللا عل  افرتا  هو التقرير هذا أَولي 

 التأويننن  لنننه: فنقنننول َتويننن ! لنننه الكنننام هنننذا لننن : يقنننول مغفنننا   أو خمادعنننا   تعننندم لنننن إنننن  الكنننر ، القنننارئ أيهنننا لكنننن،
 مدسننننو ، هننننذا لنننن : يقننننول أو الظلمننننا . إىل النننننور مننننن إلخننننراجهم ابملسننننلم  ومكننننر وأحابينننن ، وكننننذب وتضننننلي ، ضننننال

 فنجيبه:

 الكاذب . عل  هللا لعن  أال أوال :

 دسها؟ي يفكر ومن مدسوس ؟ تكون فلماذا إليها، يسعون اليت غاي وال ومشرهبم القوم عقيد  هي هذه اثنيا :

 كتبهم.  طب  عل  يشرفون الذين هم وأبدالم وعلماؤهم كتبهم،  من ُيذفوهنا ال فِلمَ  مدسوس  كان   إن اثلثا :

 -:(ابلبالش) ابجملان اجلنة *
 نننوم بعنند أغلننق، ملننا الفننات  صننا  مننن النن   م اجلمعنن  ليلنن  ذكننر عنننه: هللا رضنني التجنناين أمحد سيدا قال (،جليل  فالد )

 اهن. (1)سن  أربعمال  ذنوب يكفر النا ،

 ابحلننق، احلننق اصننر سننبق، ملننا واخلننامت أغلننق، ملننا الفننات  حممنند سننيدا علنن  صنن  اللهننم أغلننق: ملننا الفننات  صننا  ننن  -
 العظيم. ومقداره قدره حق آله وعل  املستقيم، صراط  إىل والادي

 احلجاب: كش   يف ورد فقد نسخ، قد احلكم هذا أن يظهر تكمل : -

 مالننن  عمنننره يف كانننن   ولنننو ذنوبنننه لنننه هللا يغفنننر واحننند  منننر  ذكرهنننا منننن وإن الننننار، منننن فديننن  منهنننا الواحننند  ر املننن وإن...
 الكننون يف ذاكننر كنن   ثننواب يعطنن  ذاكرهننا وإن حجنن . أبربعمالنن  غننزو  كنن   غننزو  أبربعمالنن  منهننا الواحنند  املننر  وإن سننن ، ألنن 

 ملنن  كنن   صننا  مننن الصننلوا  مطلننق مننن صننا  ألنن  سننتمال  تعنندل منهننا الواحنند  املننر  وإن كثننر.  أو ق  مضاعف  ضعا أب
 ملننا الفننات  صننا  لننذاكر تعنناىل هللا أعنند مننا :-عنننه هللا رضنني- (التجنناين أمحنند أي:) وقال جان. ك   وصا  إن  ك   وصا 

 .(2)اآلخر  الدار يف إال يظهر وال ذكره، يل ُي  ال الفض  من أغلق

 ذكننره! لننه ُينن  ال مننا الفضنن  مننن هنننا  إن يقننول: ذلنن  ومنن  (،الفننات  صننا ) عظالم من ذكر ما ك   ذكر سؤال: -
 منننن ذر  عنننده كنننان  مننن لكننن  واملناقشنن  التعلينننق ونننرت  ذكنننر؟ ممننا وأفظننن  أكننرب هننننا  وهنن  ذكنننره؟ ُينن  ال النننذي هننذا هنننو فمننا

 حيا . من ذر  م  عق  من ذر  من إمان

 -:(اجملاهدة مقام من) أيضاً  وصوم الكرامات مجلة من كرامة  *

                            
 (.97) : األماين، غاي  (1)
 (.375) : احلجاب، كش   (2)
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 جننن  حنننىت (فنننول :أي) ابقنننا  بكننن  يفطنننر شنننهرا   أربعننن  بدايتنننه يف وبقي...(خفيننن  نبننن هللا عبننند أبنننو ومننننهم) و..
 ...(1)يشرب وال أيك  ال يوما   أربع  هبا وبقي بغداد ودخ  ركع ، أل  يوم ك   ويصلي ركع ، ك   يف القرآن ويقرأ دمه،

 ولننتبننه هندوسنني. ورع مننن فيهننا ومننا البنندع هننذه علنن  اإلسننامي  الشننريع  حكننم -خاطرهم أج  من -هنا فلنتنا  -
 لنسنننك  مث ختمننن . ألننن  الينننوم يف خينننتم إننننه :أي ؟كلنننه  القنننرآن ركعننن  كننن   يف ويقنننرأ ركعننن ، ألننن  ينننوم كننن   يصنننلي أننننه إىل فقننن 

 الطالف . هذه من األم  هبذه ح  ما هللا إىل شاك 

 عرهم:شا يقول

 الناظروان يراه ال ما ترى   عيون   هلا العارفني قلوب
 أعينننننا، أمنننام املوجنننود  األشنننيا  ننننر  كمنننا  يراهنننا لنننا! وجنننود ال أشنننيا  ينننر  فاملكاشننن  الكشنننفي ، للنننرؤ  توضننني  هنننذا

  هننذا طبعننا ،و  للجسنند، ابلنسننب  كننالروح  للقلننب ابلنسننب  السننر إن ويقولننون: (،السننر) يسننموهنا القلننب يف قننو  إىل ذل  ويعزون
 يتعنننناط  ملننننن ُينننند  َتامننننا   مثلهننننا أن العلننننم منننن  الكشننننفي ، الننننرؤ  ُتنننند  كينننن   سنننننر  الحننننق فصنننن  ويف وهننننم، يف وهننننم كلننننه

 الزمر . وتل  األفيوني  التهشيشي  املخدرا 

 -الواقع: جيهلها كشوف  *
 يقول: كان  وفا علي الغو  قطب

 اجلننربويت، مننن احليننا  بعنن  املطوقنن  واحلينن  امللكننويت، مننن العننرش حننول املطوقنن  احلينن  هنني القلننب حبنن  حننول الننيت العلقنن 
 قوتنننه النننذي هنننو ابلننندود  املسنننم  الننندما  منننن األوسننن  النننبطن يقنننول: عننننه هللا رضننني وكنننان امللكننني، منننن بقنننا  املطوقننن  واحليننن 
 .(2)اجلنان... أه  حرير تنش 

 لكننننن وحيتننننه؟؟ قننننا  جبنننن  ذل وكنننن تطوقهننننا، الننننيت واحلينننن  احليننننا  عنننن  هنننني أيننننن ولكننننن العننننرش؟ هننننو فالقلننننب إذن، -
 و...، قننننا ، وجبنننن  احليننننا ، عنننن  هنننننا  إن :الكشنننن  يقننننول وعننننندما النننننانروا، يننننراه ال مننننا يننننر   اليقنننن حننننق هننننو الكشنننن 

 أغوا . أقطاب صديق  أوليا  عل  من؟ عل  وكش  كش !  ألنه  نصدقه أن فيجب...و

 وحسننننب  الكشنننن ، يعينننننه مكننننان أي يف فادفنهننننا ومسعنننن  وبصننننر  عقلنننن  أمننننا تسننننلم، وسننننلم القننننارئ، أيهننننا فصنننند 
 الكشنن  وافننق فمننا -المننام اإلمننام اإلسننام حجنن  يقننول كمننا  -الكشنن  علنن  عرضننهما فيجب والسن  القرآن أما الكش ،

 أولوه... خال  وما قرروه،

 -رمضان: يف واِلفطار( مصر يف احلشيش انتشار) ومقامات أحوال من *

 ابملارسننننتان اجملننننان  جتنننناه سنننناكنا   عنننننه هللا رضنننني كننننان  ورمحننننه  عنننننه تعنننناىل هللا رضنننني اجملننننذوب الشننننري  سننننيدي ومنننننهم

                            
 (.2/6) العروسي: حاشي  (1)
 (.2/34) لشعراين:ا طبقا  (2)
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 أا ويقننول: رمضننان، هنننار يف أيكنن  عنننه هللا رضنني وكننان عليننه، ينكننرون الننذين للنننا  ومثنناقا  كشنن   لننه وكننان املنصننوري،
 يومننا   فوجنندوها شنني ،احل ببلنن  يتظنناهر عنه هللا رضي وكان...احلال!! يف يعطبه عليه أنكر من ك   وكان ريب، أعتق  معتو 

 ترمل... ترمل (1)الدار... هذه يف والسعدا  األشقيا  ب  التمييز تعاىل هللا أعطاه قد وكان حاو ،

 عنه! هللا رضي متظاهرا ، احلشيش  ويبل  عنه! هللا رضي رمضان يف يفطر -

 والغبالينن  واجلنونينن  والغوغالينن  والصننبياني  واملنطقينن  والعقلينن  والشننرعي  والدنيوينن  الدينينن  الفالنند  هي ما البسي : السؤال
 يف يفطننروا أن أوليالننه مننن سننبهانه هللا يرينند وهنن  احلشنني ؟ ببلنن  التظنناهر مننن فالنند  أينن  الفالنند ، هنني مننا و...؟...والذكالينن 

 فسنناد سننبب هننو مننا املتسنناللون: يتسننا ل مث وكفنن ! املقربننون هننم فهننؤال  حنننن؟ شننأننا مننا لكننن ابخلبالنن ؟! ويتظنناهروا رمضننان
  احلشي ؟ انتشار سبب هو ما ويتسا لون: األم ؟ هذه

 -جتمده: واليته *

 بيننناع دكننان علننن  وهنننارا   لنننيا   جالسننا   عنننه هللا رضننني كننان  عننننه: تعنناىل هللا رضنني اجملنننذوب النندم ي علننني سننيدي ومنننهم
 تتقطنننن  كلمننننا  بننننرد  يف ملفوفننننا   الننننرأ  مكشننننو  وكننننان ادرا ، إال يننننتكلم ال عنننننه هللا رضنننني وكننننان املارسننننتان، محننننام جتنننناه الرقننننا 

 مخنننن  سننننن  عنننننه هللا رضنننني مننننا  تبسننننم، رآين كلمننننا  وكننننان سننننن !! عشننننرين حنننننو احلالنننن  هننننذه علنننن  أقننننام أبخننننر ، لننننه يبنننندلوهنا
 !!(2)عنه هللا رضي يُزار ناهر وقربه اليشبكي، النصر ابب بقرب الذي ابملسجد ودفن وتسعماله، وعشرين

 واألفيوني ؟! واحلشاش  األعصاب ومرض  اجملان  قد ت أبم  القارئ قول هو ما السؤال: -

 -يشاء: كيف  األرحام يف ما يصور الصويف *

 :(الغو ) اليافعي هللا عبد يقول

 إن فقننال: ذكننرا ، ولنندا   يرزقننه أن تعنناىل هللا لننه ينندعو أن النننا  بعننض منننه طلننب أنه الكبار األوليا  بعض عن وروي...
 ومننا ذكننر بولنند وعنندت  سننيد ي لننه: وقننال ِبنند  ذلنن  بعنند جننا  مث ذلنن ، إليننه فسننلم ينننار،د مالنن  للفقننرا  فسننلم ذلنن  أحببنن 
 لفقننا يسنن ا . شننيتا   إال اقصنن  هنني مننا سننيدي! ي قننال اقص . سلمتها اليت الدان  الشيخ: له فقال أنث ، إال امرأيت وضع 

 ذهنننب مث سنننيدي، ي نعنننم فقنننال: لننننا. فنننأو  لننن  ننننويف أن أحببننن  فننن ن يسننن ا ، شنننيتا   إال نقصننننا  منننا أيضنننا   وحننننن الشنننيخ: لننه
 بقنندر  غامننا   فوجنند منزلننه، إىل فرجنن  أوفينن ، كمننا  لنن  أوفينننا فقنند اذهننب الشننيخ: لننه فقننال النقصننان، ذلنن  بتوفينن  إليه وعاد

 .(3)وج  عز ألولياله وإكرامه تعاىل هللا

 :(ابلعلم مزهدا  ) ويقول

 فتغننن  الصنننا ، يف قرا تنننه يف يَنْلَهنننن وجننندوه أتنننوه فلمنننا لشنننيوخ،ا بعنننض زير  قصننندوا العلنننم أهننن  منننن مجاعننن  أن وُروي
                            

 (.2/150) الشعراين: طبقا  (1)
 (.2/150) الشعراين: طبقا  (2)
 (.22 :) الغالي ، احملاسن نشر (3)
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 فجنننا  املنننا ، يف ودخلنننوا ثيننناهبم فوضنننعوا منننا ، بركننن  يف ليغتسنننلوا فخرجنننوا كلهنننم،  جنبنننواأ الليلننن  تلننن  امنننوا فلمنننا فينننه، اعتقنننادهم
 قلنن  مننا لننه: وقننال األسنند، وزجننر الشننيخ، فجا  الربد، شد  من شد  فاقوا خيرجون، يقدروا فلم ثياهبم، عل  وجل  األسد

 اشننتغلنا وحنننن األسنند، فخفننتم الظنناهر إبصنناح اشننتغلتم أنننتم الشننيخ: لننم قننال مث وذهننب، فبصب  لضيفاين، تتعر  ال ل 
 .(1)األسد فخافنا الباطن إبصاح

  :امللحوظة *
  للمتصوف . األوىل الواجبا  من هي اجله  إىل والدعو  ابلعلم التزهيد

 -حوهلم: لتطوف تذهب الكعبة *

 أيضا : اليافعي ويقول

 ابألسننننننننانيد مننننننننذكور مشننننننننهور ذلنننننننن  وكنننننننن  منننننننننهم، بكثنننننننن  املعظمنننننننن  الكعبنننننننن  طننننننننوا  وأفضنننننننن  ذلنننننننن  مننننننننن وأعظننننننننم...
 ...(2)الصهيها 

 تعليق: *

 شنننيخنا إىل َتيت سنننن ، كننن   كانننن ،  الكعبننن  ألن  أكنننرب حننن  هنننو السنننن  هنننذه احلننن  :(جننندا   كثننن    منننرا  بننن ) منننر  قيننن 
 يف هننذا يننرون إهنننم احلقيقنن  ويف العننام! هننذا حلجنناج فهنيتننا   حولا، هو ليطو  الشيخ جا  فقد لسن ا هذه أما حوله، لتطو 
  اجلذب . أحام

 العقنننم هنننذا لنننا سنننبب ممنننا عليهنننا، واخلنننرايف الضنننبايب والتفكننن  اجلهننن  وسنننيطر  األمننن ؟ فسننناد سنننبب عنننن يتسنننا لون مث -
 ي .اإلبليس التمثيليا  مسارح يف الذهويل والضياع القات ،

 -الرومي: الدين جالل أقوال من *

 مشنن  إن لننا. مفننار  نفسننه الوقنن  يف وهننو ابألشننيا ، مقننرتن نننور  لننا: فقلنن  احلننق، مشنن  أشننرق  تربيننز احينن  مننن
 ...(3)البقا  طبيع  وهبته إال فان   هو ما عل  يوما   تشر  مل األفق، هبا  (الدين مش ) حميا

  الن . يف ناهر  الوجود وحد و  الدين، مش  أستاذه احلق بشم  يع  -

 -الصويف: التفسري من *

 ابلك ... احملي  اإللي العرش هو الذي احملمدي، القلب إىل إشار  :[1 :] (( )) :(تفس ه) يف عريب ابن يقول

 احملمدي . احلقيق  يف عقيدهتم إىل التنبيه م  للقارئ، والتعليق -

                            
 (.32، 31 :) الغالي ، احملاسن نشر (1)
 (.33 :) الغالي ، احملاسن نشر (2)
 (.74، 73 :) واليوم، األم  ب  الصوفي  (3)
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 -أيضاً: تفسريهم من *

 نفسه: األمحر  والكربي األكرب للشيخ

 العقننن  هنننو :[1القلنننم:] ((َواْلَقلَنننمِ )) الكليننن ، الننننف  هنننو :[1القلنننم:] ((ن)) :[1القلنننم:] ((َيْسنننطُُرونَ  َوَمنننا َواْلَقلَنننمِ  ن))
 التشبيه... ابب من (القلم :أي) والثاين حروفها. أبول الكلم  من ابالكتفا  الكناي  ابب من واألول الكلي،

 القناعا . لتل  اتب  كشفه  وأن املسبق ، بقناعاته املتصو  ارتبا  يظهر تفس  هذا -

 -األنبياء: على كذهبم  من *

 :(اإلحيا ) يف الغزايل يقول

 املناجننا ، عننن فننانقط  اخلبننز، ببالننه فخطننر أيكنن ، مل صباحا   ست  ربه يناجي مك  السام عليه عيس  أن وروي...
 اخلبنننز، ببنننايل فخطنننر حالننن  يف كنننن   فننن ين يل تعننناىل هللا ادع هللا، ويل ي فيننن  هللا ابر  عيسننن : لنننه فقنننال أنلنننه، قننند شنننيخ وإذا

 يل حضنننر إذا كنننان  بننن  يل، تغفنننر فنننا عرفتننن  مننننذ ببنننايل خطنننر اخلبنننز أن تعلنننم كنننن   إن اللهنننم الشنننيخ: فقنننال عننن ، فانقطعننن 
 ...(1)وخاطر فكر غ  من أكلته شي 

 :امللحوظات *

 لتربينننننر وذلننننن  اإلسنننننام، يف احملرمننننن  الندوسننننني  الطريقننننن  علننننن  اجلنننننوع أمنننننر وتعظنننننيم عيسننننن ، هللا رسنننننول علننننن  الكنننننذب
 الثاثنن  هننذه وكنن  الننويل!! شننأو عننن قصَّننر السننام عليننه عيسنن  إن حينن  النننيب، مننن أفضنن  الننويل َجْعنن ُ  مث الصننوفي ، ريضتهم

 العظيم. العلي ابهلل إال قو  وال حول وال الكبالر، من هي

 -تعليق: بدون ِحَكم *

 لننه التعصننب نفسننه يف وثبنن  عليننه ومجنند ابلتقلينند مسعننه ملننذهب مقلنندا   يكننون أن اثنيننا :: ...(إحيالننه) يف الغننزايل يقننول
 أن مكنننه فننا جينناوزه، أن عننن معتقننده قيَّننده شننخ  فهننذا ومشنناهد ، ببصنن   إليننه وصننول غنن  مننن للمسننموع، االتبنناع ِبجننرد
 تبننناين النننيت املعننناين منننن معنننىن لنننه وبننندا بُنْعننند علننن  بنننر  ملننن  فننن ن مسنننموعه، علننن  موقوفنننا   نظنننره فصنننار معتقنننده، غننن  ببالنننه خيطنننر

 غننرور ذلنن  أن فنن   آابلنن ؟ معتقنند خننا  وهننو ببالنن  هننذا خيطننر كينن   وقننال: محلنن  التقلينند شننيطان عليننه محنن  مسننموَعه
 اسننتمر الننيت العقالنند ابلعلننم وأرادوا حجنناب، العلننم إن الصننوفي : قالنن  هننذا وملثنن  مثله، عن وُيرتز منه فيتباعد الشيطان، من

 احلقيقننني العلننم فأمنننا إلننيهم  وألقوهنننا للمننذاهب املتعصنننبون حررهننا جدلينن  كلمنننا   ِبجننرد أو التقليننند ِبجننرد الننننا  أكثننر عليهننا
 ..(2)الطلب منته  وهو حجااب   يكون فكي  البص   بنور واملشاهد  الكش  هو الذي

 اجله . إىل الدعو  إىل االنتباه أرجو لكن شهيد  وهو السم  ألق  أو قلب له كان  من لك  التعليق وأتر 

                            
 (.3/72) الدين: علوم إحيا  (1)
 (.1/255) حيا :اإل (2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 www.alsoufia.com                         مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية                                               

 

410 

 الطوسي: ويقول

 فقلنن  قنندح، يف نصننفه جيعنن  فأخننذ بفتينن ، فجننا ين سننري، علنن  دخلنن  محننز : أبننو قننال الكتنناين: بكننر أبننو قننال...
 .(1)حج  من ل  أفض  هذا وقال: فضه  مر . يف كله  هذا أشرب أا تعم ؟ ذا هو أي  له:

 نعر . ال الكش ؟ لعله دليله؟ هو ما له:نسأ حج ! من أفض  الفتي  شرب سام! ي -

 -:(هبدوء) رموزها وفك بتحليلها القارئ يتسلى نصوص *

 يف البشننننري  أزال إبشننننراقه السننننرالر علنننن  ورد إذا تعنننناىل هللا ذكننننر فقننننال: ابلسننننرالر؟ الننننذكر يفعنننن  مننننا عطننننا : البننننن قينننن 
 .(2)برعواهتا احلقيق 

 إىل تتقنننرب أن عنننن العبننناد  يسنننتهق معبنننودا   تنننر فلنننم احلقيقننن ، ا لننندغ عنننند فتعلقننن  تلطفننن ، األرواح الشنننبلي: لاوقننن
 .(3)املعلول  بصفته القد  يدر  ال احلد  أن وأيقن  املشاهد، ذل  بغ  الشاهد ذل 

 صهيه . وليس  معلول  صف  هي اليت هللا، غ  أنه عل  صفته :أي (املعلول  صفته) بن يع  للتهلي : تسهيا   -

 لننم لنني  ابحلننق، احلننق إىل يشنن وا حننىت علننيهم، مردود  فهي احلق، إىل هبا اخللق أشار إشار  ك   أيضا : الشبلي وقال
 .(4)طريق ذل  إىل

 .(5)اخللق أول والنف  تعاىل، هللا معامل  من اخللق إخراج فقال: اإلخا ، عن مر  اجلنيد وست 

 .(6)اإلشار  نف  م  هللا فيجد ،تعاىل هللا إىل يش  أن املريد حقيق  فقال: املريد، عن الزقا  ست 

 احلننق عليننه أشننر  مننا وهننو للخلننق، وسننر واسننط   بننا عليننه أشننر  مننا وهننو للهننق، سننر سننران: السننر قننوم: وقننال...
 .(7)بسر فلي  خبلق نهر وما حبق، إال يظهر ال حق وهو للسر، السر من سر وقال: بواسط .

 الاحق . وكذل  الوجود، د وح إىل تش  السابق  العبارا  ك   التهلي : لتيس  -

 -:(الناس عليه مبا والتظاهر السر وكتم ابلتقية أيمره) أحدهم إىل اجلنيد من رسالة من *
 فقنن َّ  يعرفننون، ال ممننا ودعهننم يعرفننون، ِبننا النننا  وخاطننب زماننن ، أهنن  ومعرفنن  لسننان ، بضننب  هللا رمحنن  فعلينن ...

                            
 (.242 :) اللم ، (1)
 (.290 :) اللم ، (2)
 (.293 :) اللم ، (3)
 (.295 :) اللم ، (4)
 (.290 :) اللم ، (5)
 (.295 :) اللم ، (6)
 (.303 :) اللم ، (7)
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 ...(1)مواضعهم حسب عل  قلب  من وخاطبهم أبحوالم، ال ح من اخللق إىل واخرجْ ...عاداه إال شيتا   جه  َمن

 مننن وبننرئ طهارتننه، كملنن   قنند رجننا   يل تعننر  العبننا ، أاب ي عطننا : بن أمحد العبا  أيب إىل اخلراز سعيد أبو كتب
 (2)انامتهنن يعللننه فنناحلق عليننه، وال لننه ال حينن  احلننق، أوقفننه حينن  من للهق، ابحلق احلق م  موقو  له، به عنه نفسه آاثر
 .(3)عليه فدل  هذا يل عرف  ف ن به؟ للخلق وامتهان له،

 لنن  وَتم...النهنن  أهنن  بعلننم وخصنن  ابالحتننوا ، ومجعنن  ابالصننطفا ، أخنني ي هللا آثننر  أحنندهم: إىل اجلنينند وكتننب
 منننن اهدشننن يَنْلهقننن  ال حيننن  منننن ُيشنننهد ، ِبنننا لننن ، تقلبنننه يف ليُنْفنننرَِد  بنننه، لنننه ومننننه لنننه منننن  أخنننا  مث لنننه، منننن  تريننند منننا

 أفننرد  مث لننه، منننه بننه اسننتأثر مننا بعلننوِّ  عننن  بننه غيَّبننه ممننا تننراد  مننا رسننوم بننه حمننا الننذي األول أول فننذل : خيرجنن ، الشننواهد
 احلنننق منننن سنننل  منننا اإلابد  وأفنننىن أابد، بنننذل  انفنننرد إذا فكنننذل  التفريننند، كنننالن  وحقيقننن  التجريننند، تفريننند أول يف لننن ، منننن 

 علننم حبقيقنن  جننر  مننا ذلنن : ومننن للهننق، احلننق مننن احلقيقنن  حقيقنن  يقنن  ذلنن  فعننند لننق،اخل حماضننر إفنننا  بعنند الشنناهد، مننن
 ويتهققننننننه ويدعيننننننه، ينتهلننننننه ممننننننن كثنننننن   عننننننن وحجبننننننه هللا عننننننززه فقنننننند التجرينننننند، تفرينننننند علننننننم علنننننن  التوحينننننند علننننننم إىل االنتهننننننا 

 .(4)ويصطفيه

 تكننون حننىت خدمتننه، وكلفنن  اببننه، وألزم ...بسننرته وجلَّلنن  بواليتننه، وخصنن  بطاعتننه، أكرمنن  أيضننا : اجلنينند وكتب
 .(5)النعم  فتتم ابلروح، والروح ابحليا ، واحليا  ابلعي ، العي  فيتص  ذالقا ، حمبته ولكأ  موافقا ، له

 املشننكل ، احلقننالق عننن تعننرب خفينن ، ورمننوز لطيفنن ، إشارا  فيها: ...هذه اجلنيد أقوال واصفا   الطوسي نصر أبو يقول
 .(6)التفريد وحقيق  التوحيد، جتريد يف العصاب  هذه هبا تفرد اليت صي واخلصو  السرالر عن وتنب 

 .التفريد وحقيق  التوحيد جتريد يف العصاب  هذه هبا تفرد اليت اخلصوصي ) العبار : إىل انتبه -

 كنن   مننن قلبنن   وفننر  ابلفهننم، وأينند  بننه، وأحيننا  عننن ، هللا أماتنن  آلخننر: األعننرايب بننن سننعيد أبننو بعثهننا رسننال  ومننن
 .(7)الوحش  عن وابألن  املساف ، عن ابلقرب وأفنا  وهم،

 وأا...وصننف  عننن بشننكره وكاشننف  نفسنن ، عننن بننذكره هللا عصننم  آخننر: إىل بعثهننا اخلراز سعيد أليب رسال  ومن
  .(8)عليه والقادر لذل  الويل إنه مج ، ما منها عن  ويب  فر ، ما نفس  من ل  جيم  أن تعاىل هللا أسأل

                            
 (.312 :) اللم ، (1)
 له(. )امتهاا   تكون: أن جيب (2)
 (.305 :) اللم ، (3)
 (.313 :) اللم ، (4)
 .(313 :)  ،اللم (5)
 (.314 :) اللم ، (6)
 (.315 :) اللم ، (7)
 (.315 :) اللم ، (8)
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 ه:التنبي *

 وخاصنننن  الكتنننناب يف السننننابق  النصننننو  إىل ول جنننن  هبنننندو ، فهمهننننا وليهنننناول فليتأمنننن ، النصننننو  هننننذه يف نظننننر مننننن
  (.الصوفي  النصو  فهم إىل املدخ ) فص 

 -الكشف: تعريف *

 :(1)جنا الدين حميي بن مصطف  يقول

 الغيبينن  املعنناين مننن احلجنناب ورا  مننا علنن  االطنناع هننو احلقيقنن ، أهنن  اصننطاح ويف احلجنناب، رفنن  لغ    والكش ...
 ينننر  نهنننر إذا أمنننر هنننو بننن  البننناب، عنننن والسنننرت اآلنيننن  عنننن الغطنننا ُ  ُيْكشننن  كمنننا  هنننو ولننني  وشنننهودا ، وجنننودا   اخلفيننن  واألمنننور

 .(2)ناهرا   كان  ما فأدر  تعاىل، احلق فقواه الوصول، عن قاصرا   كان  اإلدرا  وإمنا بشي ، مسترتا   يكن مل ذل  أن العبد

 -حق: وداتاملعب كل  *

 :(األمحر والكربي  األكرب الشيخ) عريب ابن يقول

 أََمننَرا الننيت األر  مننن خلقنننا أبن الطريننق علينننا قننرَّب أن عبادتننه، خلقنننا مننن املطلننوب كننان  ملننا بنننا، هللا عناينن  فمننن...
هُ  ِإالَّ  تَنْعبُننُدوا َأالَّ  رَبُّنن َ  َضنن َوقَ )) فقننال: غنن ه، أرضننه يف يُعبنند أن هللا غننار هللا، غنن  عبنند مننن منننا عبنند وملننا فيهننا، نعبننده أن  ((ِإيَّ
 هلل كننان  إذ النسننب ، يف واتننأخط وإن هللا غنن  يُعبنند فلننم احلكم، لذا إال هللا، غ  َعَبد من عبد فما حكم، أي ،[23اإلسرا :]

 .(3)هللا عباد  عن أحد خرج فما الشي ، ذل  ثب  به خا ، وجه شي  ك   يف

 السنننابق  النصنننو  يف معننننا منننرَّ  وقننند هللا. هنننو كلنننه  وقنننرب، وشنننجر إنسنننان منننن عبننند منننا وكننن  واألصننننام فننناألواثن إذن -
 املعىن. نف  من كث    أمثل 

 اإلحيا : يف الغزايل يقول

 علننن  طعنننن فقننند التكسنننب تنننر  علننن  طعنننن ومنننن السنننن ، علننن  طعنننن فقننند التكسنننب علننن  طعنننن منننن سنننه : قنننال ..
 .(4)التوحيد

 منننننن ليسننننن  الصنننننوفي  أن الغنننننزايل احلجننننن  ومنننننن (التسنننننرتي هللا عبننننند ابنننننن) سنننننه  القطنننننب منننننن اعنننننرتا  هنننننذا نقنننننول: -
 عننن رغننب مننن} وسننلم: عليننه هللا صننل  الرسننول وبقننول التكسننب. يف للسننن  خمالفننا   التوحينند (جيعننان ب ) جيع  إذ اإلسام.

 هللا. رسول من ليسوا فهم إذن ،{م  فلي  سنيت

 أيضا : الغزايل ويقول

                            
 اليشرطي. الدين نور تاميذ من (1)
 (.125 :) األفكار، لتنوير األسرار كش   (2)
 (.3/248) املكي : الفتوحا  (3)
 (.4/232) اإلحيا : (4)
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 مث وصننل ، أبن فُسننرر  بعينند، مننن املرحلنن  فرأينن  فاقنن ، فأصننابت  زاد، بغ  البادي  خل د اخلراز: سعيد أبو قال...
 إليهننننا! ُأمحنننن  أن إال املرحلنننن  أدخنننن  ال أن وآلينننن  (،هللا غنننن  علنننن  :أي) غنننن ه علنننن  واتكلنننن  سننننكن  أين نفسنننني يف فكننننر 

 املرحلنن ، أهنن  ي عاليننا : للينن ا نصنن  يف صننوات   فسننمع  صنندري، إىل فيهننا جسنندي ووارينن  حفننر  الرمنن  يف لنفسنني فهفننر 
 ..(1)فاحلقوه الرم  هذا يف نفسه حب  وليا   تعاىل هلل إن

 هكنننذا خروجنننه ألن  والزندقننن  الضنننال يف التوغننن  إىل ليننندفعهم وذقنننوهنم ذقننننه علننن  يضنننه  شنننيطان هنننذا التعلينننق: -
 يُنزَكُّنننونَ  الَّننِذينَ  ِإىَل  تَنننرَ  أملَْ )) الكنننذب هللا علنن  افننرتا  هنننو الوالينن  وادعنناؤه الندوسنني ، منننن هننو بنن  شننني ، يف اإلسننام مننن لنني 

 ،49النسننا :] ((ُمِبين ننا ِإمْث ننا بِننهِ  وََكَفنن  اْلَكننِذبَ  اّللَِّ  َعلَنن  يَنْفننرَتُونَ  َكيْنن َ   انظُننرْ  .فَِتيا   يُْظَلُمونَ  َوال َيَشا ُ  َمنْ  يُنزَكِّي اّللَُّ  َب ِ  أَنُفَسُهمْ 
50].  

 -اجملانني: إال به يوصف ال امب ووصفهم هللا أنبياء على الكذب *

 نفسه: الغزايل يقول

 الطعننام أيكنن  ال سننبعا   ذلنن  قبنن  مكنن  ينننوح، أن أراد إذا كننان  السام عليه داُود أن بلغنا كث :  أيب بن ُيىي قال...
 بصننو  ادييننن أن سننليمانَ  فننأمر الربينن ، إىل املنننرب لننه ُأخننرج بيننوم، ذلنن  قبنن  كننان  فنن ذا النسننا ، يقننرب وال الشراب يشرب وال

 نننوح يسننم  أن أراد مننن أال فيهننا: فينننادي والبينن ، والصننوام  والننرباري واجلبننال واآلكننام الغيننا  مننن حولننا ومننا الباد يستقري
 اجلبنننال، منننن النننوام وَتيت الغينننا ، منننن السنننباع وَتيت واآلكنننام، النننرباري منننن الوحنننوش فتنننأيت قنننال: فلينننأ ، نفسنننه علننن  داُود

 بننه وُينني  املنننرب، يرقنن  حننىت داُود وأييت اليننوم، لننذل  النننا  وجتتمنن  خنندورهن، مننن العننذار  يتوَت األوكننار، مننن الطنن  وَتيت
 ربنننه، علننن  الثننننا  يف فيأخنننذ رأسنننه، علننن  قنننالم السنننام علينننه وسنننليمان بنننه، حميطنننون حدتنننه، علننن  صنننن  وكننن  إسنننرالي ، بننننو

 يف أيخننذ مث والنننا ، والسننباع الوحننوش مننن الفنن وط الننوام فتمننو  النننار،و  اجلننن  ذكر يف أيخذ مث والصراخ، ابلبكا  فيضجون
 مزقننن  أبتننناه، ي قنننال: املنننوت  كثنننر   سنننليمان رأ  فننن ذا طالفننن ، ننننوع كننن   منننن فيمنننو  نفسنننه، علننن  النياحننن  ويف القيامننن ، أهنننوال

 اُود،د إلننه ي ويقننول: اببننه، وأغلننق عبادتننه، بينن  ودخنن  رأسننه، علنن  يننده ووضنن  قام داُود، أفا  إذا مث...ممز  ك   املستمع 
 مننننن قننننر  ومعننننه ينننندخ  مث ويسننننتأذن البنننناب، علنننن  ويقعنننند سننننليمان فيننننأيت ربننننه، يننننناجي يننننزال وال داُود؟ علنننن  أننننن  أغضننننبان

 تريد... ما عل  هبذا تقو أبتاه، ي فيقول: شع ،

 ،ألفننا   ثاثننون منننهم فمننا  ألفننا ، أربعنن  يف فخننرج وخيننوفهم، يعظهننم ابلنننا  يننوم ذا  داُود خننرج الرقاشنني: يزينند وقننال
 صنندره علنن  قعنندات فاضننطرب، وسننق  اخلننو  جننا ه إذا حننىت اختذمها، جاريتان له وكان قال: آال . عشر  يف إال رج  وما

 اهن....(2)فيمو  ومفاصله أعضاؤه تتفر  أن خماف  رجليه وعل 

 القصنن  ههننذ أن اليمنن ، لتأدينن  مسننتعد فنن ين يصنندق  مل وإن يصنندق ، أن حننارا ، رجننا    الكننر ، القننارئ من أرجو -
 منننن وليسننن  األفينننون، منننن رطننن  نصننن  تنننناول حشننناش ثرثنننرا  منننن وليسننن  اليقظننن ! أحنننام يف صنننيب هنننذيا  منننن ليسننن 

                            
 (.4/233) اإلحيا : (1)
 (.159 ،4/158) اإلحيا : (2)
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 حجننن  هبنننا يقنننذ  الصنننوفي ، املقامنننا  وإىل الغزاليننن ، األخنننا  إىل غزاليننن  دعنننو  هننني وإمنا...جنوننننه ثنننور  يف جمننننون خبننناال 
 املسننننلم منطننننق وقتلننن  املسننننلم عقنننن  دمنننر  وخمنننندرا ، ومسومننننا   محمنننا   اهبنننن يقننننذفون (،والاحقنننون السننننابقون وأقطابننننه) الكهانننن 
 دينهنننا يف األمنننور، لكننن  ضنننبابي  رؤ  منننن اآلن فينننه تتخنننب  منننا إىل اإلسنننامي  اجملتمعنننا  وأوصنننل  املسنننلم، نفسننني  وخننندر 
 بننبعض يقيمننوهنم بينننهم،  الكننر  يتقنناذفون كمننا  ومشنناال   مينننا   يقننذفوهنم الشننيوعي  كهننان  بيد ألعوب  املسلمون أصب  حىت ودنياها،

 آخر. ببعض ويقعدوهنم الشعارا 

 الكهننن  مثلهننا كننان  الننيت الوثنينن  ابلتمثيليننا  تننذكرا أهنننا كمننا  هللا. رسنن  علنن  كننذب  شنني  ك   قب  هي القص  وهذه
 أزمنتهنننا يف ثنيننن ،الو  آللنننتهم حننندث  أهننننا يتصنننورون وثنيننن ، صنننورا   الوثنيننن ، األذهنننان يف هبنننا ليبعثنننوا الوثنيننن  أعينننادهم يف الوثنينننون

  !(!املنجيا ) الغزايل يسميه ملا أمنوذج وهي األوىل. الوثني 

 -اجلوع: أو الصرب، مقامات من *

 أيكنن  مل سننن  أربنن  ِبكنن  أقننام املغننريب عقننال أاب أن إبسننناده يننذكر هللا رمحننه السننلمي الننرمحن عبنند أاب الشيخ مسع ...
 .(1)ما  أن إىل يشرب ومل

 :(مسلم صهي ) يف وسلم عليه هللا صل  الرسول قول هو مثالهوأ هذا عل  اجلواب -

 إذا يفننر وال...} آخننر: حنندي  ويف .{يومننا   ويفطننر يومننا   يصننوم كننان...داُود صننيام هللا إىل الصننيام أحننب إن} قننال:
 .{الق 

 إىل صننننام مننننن صننننام ال األبنننند، إىل صننننام مننننن صننننام ال األبنننند، إىل صننننام مننننن صننننام ال} وسننننلم: عليننننه هللا صننننل  وقننننال
 .{األبد

 .{م  فلي  سنيت عن رغب فمن...وأفطر وأصوم وأام أصلي ولك ...} وقال:

 اإلسننام، مننن (أيضننا   معننه وزمرتننه) خترجننه أي وسننلم، عليننه هللا صننل  هللا رسننول مننن (الويل) هذا خترج األحادي  هذه
  هللا. إىل شتك وامل إسامي، كتاب  أهنا عل  املسلم  مساجد يف القش ي  الرسال  تدرَّ  ذل  وم 

 -اجلذبة: حاالت من صورة *

 القش ي: يقول

 أا فقنننال: السنننام. وعلنننيكم عقنننال: أبنننو لنننه فقنننال علنننيكم. سنننام لنننه: فقنننال عقنننال، أيب علننن  الفقنننرا  بعنننض دخننن ...
 سنننام لنننه: فقلننن  الرجننن : هنننذا قنننال حالتنننه  عنننن وغننناب حالننن ؟ وكيننن  أنننن  كيننن   فنننان، أنننن  عقنننال: أبنننو فقنننال فنننان.

 مننن وخرجنن  فرتكتننه غالننب الرجنن  أن فعلمنن  مننر ! غنن  هننذا مث  ففعل  ق ! يرين مل كأنه  السام. وعليكم ل:فقا عليكم،

                            
 (.35 :) القش ي ، ل الرسا (1)
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 .(1)عنده

 أثنننا  احلشنناش حالنن  َتامننا   تشننبه وهنني جذبتننه، أثنننا  اجملننذوب فيهننا يكننون الننيت احلالنن  فهم عل  تساعد الصور  هذه -
  ُتشيشه.

 -:متاماً  هللا علم مثل الشيخ، الصويف، علم *

 يف انتقالننه يف مريننده حركننا  يعلننم حننىت عننندا الرجنن  يكمنن  ال يقننول: فسمعته اخلوا ، علي سيدي شيخنا وأما...
 ...(2)النار يف أو اجلن  يف استقراره إىل ،[172األعرا :] ((بِرَبُِّكمْ  أََلْس ُ )) يوم: من نطف ، وهو األصاب

 يعلمننه ال الننذي العلننم ينندعون مث علننم، أي مننثلهم يفهننم وال شنني ، كنن   مننثلهم جيهنن  كشفهم  إن العجاب، العجب -
 يتعننناط  ملنننن مثلهنننا ُيننند  اجلذبننن ، أثننننا  املكاشننن  هبنننا ُيننن  النننيت اخلداعننن ، اإلحساسنننا  منننن صنننور  وهننني سنننبهانه، هللا الإ

  التهشيشي . املخدرا 

 -العلم: حماربة *

 :(األكرب الشيخ) عريب ابن يقول

 األبد. بسي  قتل  فقد ،العلم من تربح ال ل : قال من - لطيف 

 تننتعلم، فننا (،هللا لرؤينن  :أي) للرؤينن  تفرغننه أن ينبغي ما من  يعمر ألنه وذل  حجاب. العلم طالف : قال  - إشار 
 العلم. م  تق  ال :أي

 .(3)تيه عل  تيها   زاد ِحرِّي ، غ  وهو الظلما  يف املفاوز قط  ومن له، صب  ال لي  العلم - إشار 

 املناقشة: *

، العننارف  أن عرفنننا وإذا ومكننان. زمننان كنن   يف املتصننوف  دعننو  هي العلم وحمارب  اجله   كمننا  -واحنند املننتكلم وأن ألنن  
 واحنطاطهننا وجهلهننا اإلسننامي  األمنن  فسنناد يف الصننوفي  لعبتننه الننذي الرهيننب النندور منند  عرفنننا -اجلننياين القننادر عبنند يقننول

  اإلسام. عن وابتعادها

 -لعلم:ا حماربة ودائماً  *

 امللقن: ابن يقول

 نسننن  ينننذكره، مل وآخنننر املهتننندي، بنننن وعبنننا  اخلنننراز سنننعيد وأبنننو كنننن   قنننال: أننننه (الكتننناين علننني بنننن حممننند) عننننه وروي
 ي سننعيد: أبننو فقننال بننه، فتثاقلنننا احلنندي ، أصننهاب مننن أنننه فظننننا حمرب ، ومعه مشي شاب وإذا البهر، ساح  عل  ابلشام

                            
 (.35 :) القش ي ، الرسال  (1)
 (.2/3) واجلواهر: اليواقي  هام  األمحر الكربي  (2)
 (.58 :) الرتاجم(، )كتاب عريب ابن رسال  (3)
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 أنننتم الننذي فهننذا العامنن  طريننق أمننا العامنن ، وطريننق اخلاصنن ، طريننق طننريق ، إال أعننر  لنني  :فقننال تسنن ؟ طريننق أي علنن  فىت
 .(1)غاب حىت نراه نزل فلم املا ، عل  حيالنا ومش  البهر، إىل وتقدم هللا، فباسم اخلاص ، طريق وأما عليه،

 إمننا لمننا: اثلنن  ال أمننرين أحنند فهننو املننا  علنن  مشنن  الننذي الشنناب وأمننا فظنناهر . القصنن  هننذه يف العلننم حماربنن  أمننا -
 يف النننا  بننه يوقنن  شننركا   واختننذه شننيطانه عليننه اسننتهوذ صننويف إنسننان هننو أو ضننالم. يف غلننوا   ليزينندهم لم ترا   شيطان أنه

  فيه. غلوا   به يزيدهم أو الضال

 -اجملاهدة: مقام من لعله مقام! *

 بننه يضننرب قضننيب وبيننده الدجلنن ، شنناط  علنن  السننا  ج كننان  سهنون أن يل ذكر يقول: العكِّي الطيب أاب مسع ...
  يقول: وهو حلمه، وتبدد وساقه، فخذه عظم ابن حىت فخذه،

 تقلبه يف مين ضاع   به أعيش قلب يل كان

 تطلبه يف صدري ضاق   فقد عليّ  فاردده رب

 (2)به املستغيث غياث اي   رمق يب دام ما وأغث

 هننذه ِبثنن  يصنناب منند  عنننه ينقطنن  عننندما األفيننون منندمن أبن التننذك   منن التعليننق، ينندر ي مننن لكنن  هنننا التعليننق ويننرت 
  احلاال .

 -عنوان: بدون *

 فتواجنند واحلسنناب، ابلبعنن  تتعلننق أبينناات   أنشنند رجننا   أن كراماتننه:  مننن....(3)األعظننم األسننتاذ ابننن علننوي بننن هللا عبنند
 فقننال: اجلننن . يل تضننمن أن بشننر  الرجنن : قننالف األبيننا . أعنند للرجنن : قننال أفننا  فلمننا عليننه، مغشننيا   وخننر الرتمجنن  صنناحب

 لننه فنندعا كرهنننا   مننا شنني  لنننا حصنن  وإن اجلننن ، إال أرينند مننا الرجنن : فقننال املننال، مننن شننت  ما اطلب ولكن إيل، ذل  لي 
 سننناع  قنننربه عنننند وجلننن  دفننننه، وحضنننر املنننذكور، هللا عبننند السنننيد وشنننيعه هللا، رمحننن  إىل وانتقننن  الرجننن  حالننن  فهسنننن  ابجلنننن ،

 هللا عبنننند شننننيخي قننننال: ربننننه، عننننن امللكننننان سننننأله ملننننا الرجنننن  إن فقننننال: ذلنننن ، عننننن فسننننت  واستبشننننر، ضننننه  مث وجهننننه فتغنننن 
 ابعلوي. هللا عبد وبشيخ  ب  مرحبا   فقاال: بذل ، فأجاب أيضا ، فسأاله لذل ، فتعب  ابعلوي،

  .(4)موته بعد حىت مريده ُيف  الشيخ، يكون أن ينبغي هكذا بعضهم: قال

 يف اجلننن شننياط  دور إىل فقنن  النظننر ألفنن  لكننن واضننه ، هننذيا  مننن يرافقننه ومننا الشر  هذا عل  نا امللهو  *
 (.قوله يف صادقا   الشيخ كان  إن هذا) املسرحي 

                            
 (.147 :) امللقن، ابن طبقا  (1)
 (.197 :) السلمي، طبقا  (2)
 .هن(731) سن : ما  (3)
 (.245، 2/244) النبهاين: جام  (4)
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 -:(الكون يف التصرف) الغوثية مقام من *

 علينننه هللا ل صننن هللا رسنننول حبضنننر  رآين أننننه يل كتنننب  النبتينننيت.. عمنننر سنننيدي أصنننهاب أحننند هللا، عبننند الشنننيخ ومننننهم
 يف يتصننر  لننه وقنن  هننذه طنناقييت (الشننعراين) الوهنناب عبد أَْلِب ْ  عنه: هللا رضي طالب أيب بن علي ل مام يقول وهو وسلم،

 ...(1)مان  دونه فما الكون،

 يكننذب أنننه نظننن أال جيننب لكننن  [5الكهنن :] ((َكننِذاب    ِإالَّ  يَنُقولُننونَ  ِإنْ  أَفْنننَواِهِهمْ  ِمنننْ  خَتْرُجُ  َكِلَم     َكرُبَ ْ )) اجلواب: -
  اليقظ ؟ ويف ابلكش  رأ  ما رأ  صاد  هو ب  الرؤي ، ادعاله يف

 -بعقوهلم: الشياطني تالعبات من *

 يف) علننوي بنن  مسننجد يف ليلنن  كنن   يسننرج قننندي  األمننوا  األوليننا  لننبعض وكننان ...األعظننم األسننتاذ بننن الننرمحن عبنند
 املنننذكور الننرمحن عبنند السننيد فننرأ  أحنند، يعرفننه ال صنناحبه وكننان تسننرجيه، فرتكننوا القننندي  فانكسننر (،حضننرمو  يف تننر  بلنند 

 يف فقننال: انكسننر، قنننديل  لننه: فقننال سننراج، بننا وتركتمننوا القننندي  صنناحب أا يقننول: وهننو (املينن  :أي) القندي  صاحب
 ابلنننن  إىل وجننننا  ،درهننننم فيننننه وإذا الثقننننب، ورأ  النننندار، تلنننن  أتنننن  أصننننب  فلمننننا داره، يف ثقننننب إىل وأشننننار درهننننم، الثقننننب هننننذا

 قبنن  رآه يكننن مل قننندي  فنن ذا ونظننر قنننديا ؟ فيننه فنن ن الزيننر ورا  انظننروا الرمحن: عبد السيد فقال شي ، يبق مل فقال: القنادي ،
  .(2)ذل 

 التعليق: *

 امللعننون  مننن هننم القبننور علنن  السننرج فاملتخننذون القبننور، علنن  السننرج يتخننذ مننن وسننلم عليننه هللا صننل  هللا رسننول لعننن
  املسرحيا . هذه مث  يف واض  اجلن شياط  ودور الرمحن، أوليا  من وليسوا الشيطان، أوليا  منو 

 -الرب: هو إنسان وكل الربوبية ادعائه يف صادق فرعون *

 :(إفاد  اإلعاد  ويف) الغزايل اإلسام حج  يقول

 رَبُُّكننننمُ  َأاَ )) قولننننه: مننننن رعننننونف بننننه صننننرح مننننا ابطنننننه ويف إال إنسننننان مننننن مننننا الصننننوفي : مشننننايخ بعننننض قننننال ولننننذل ...
 ...(3)قال كما  وهو جماال ، له جيد لي  ولكنه  [24النازعا :] ((اأَلْعَل 

 منننننن منننننا) قولنننننه: إىل القنننننارئ ينتبنننننه أن الرجنننننا  مننننن  اللفننننن ، الخنننننتا  ونعينننننده سنننننابق، مكنننننان يف هنننننذا منننننر التعلينننننق: *
 (.إنسان..

 قصيد : من معارضا   النابلسي الغ  عبد يقول

                            
 (.2/275) النبهاين: جام  (1)
 (.2/147) النبهاين: جام  (2)
 (.4/61)، (3/243) اإلحيا : (3)
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 (1)فواقع وفيه موج له كماء   مستحيلة صورة إال لكلا وما
 وملن؟ به؟ يعارضه الذي الشعر بي  هو وما البي ؟ هذا معىن ما السؤال: -

 موش : من نفسه الغ  عبد ويقول

 املهيب احلسن حلية   جوهر عقد شيء كل
 ويقول:

 األزل وردة من مشة   أمجعها األكوان هذه

 البيت . هاذين بتفس  سل يت أن الكر  القارئ من أرجو

 -اجليالين: القادر عبد لسيدان (الكربى الصالة) من *

 وابر  شننني ، رمحتننن  منننن يبقننن  ال حنننىت حممننندا   وارحنننم شننني ، صنننات  منننن يبقننن  ال حنننىت حممننند علننن  صننن  اللهنننم...
 ...(2)شي  بركات  من يبق  ال حىت حممد عل 

 وحننىت شنني .. رمحتنن  مننن يبقنن  ال وحننىت شنني .. صننات  من  يبق ال حىت) قوله: إىل ينتبه أن القارئ من أرجو -
 اإلسننامي  ابلعقينند  جهنن  مننن فيهننا ومننا وبركاتننه، لرمحتننه وانتقننا  هللا علنن  جتننرؤ مننن فيهننا ومننا (،شنني  بركاتنن  مننن يبقنن  ال

 وسلم. عليه هللا صل  حممد به جا  الذي النه  عن واحنرا 

 الغنننن  عبنننند الشننننيخ شننننرحها الننننيت اجلننننياين، القننننادر عبنننند لشننننيخل (الكننننرب  الصننننا ) مننننن هنننني الصننننلوا  هننننذه وللعلننننم:
 داللنن ) املقنند  الكتنناب يف أيضننا   وارد  وهنني مكاشننفون. أقطاب وكلهم الشرح، ذل  من النبهاين يوس  ونقلها النابلسي،

 الكر . القرآن بعد يتخذونه الذي (اخل ا 

  واجلنون: الصوفي-  

 (سننتعج امل حممنند بننن أمحنند النندين مشنن  العبا  أبو) ،وسننادا  األوليننا  وأعيننان الرجننال أكننابر مننن كننان  الرفنناعي 
 األصفيا ...

 يديننه، ومنند جنننوا ، أعطنن  وقننال: األغنيننا  بعننض يديننه علنن  اتب النندين مشنن  الشننيخ هننذا أن وروينا: ...السراج قال
 يف ووقننن  هننننر، إىل وخنننرج وأهلنننه دنيننناه وتنننر  لوقتنننه، مولنننا   فصنننار معلومننن ، أرطننناال   ومسننناه النننوا ، يف حثينننا  الشنننيخ لنننه فهثننن 

 بطلبننه، فرسننم النندنيوي، وعقلننه األول حالننه إىل رده الشننيخ يسننألون وأصننهابه ج انننه فجننا  أكثننر، أو سن  مد  عنقه إىل املا 
 إىل وذهنننب فنننزاده؟ اجلننننون؟ أرطنننال منننن وكنننذا كنننذا  زدين ولكنننن تفعننن  ال سنننيدي ي ابهلل فقنننال: قنننولم، لنننه حكننن  حضنننر فلمنننا

                            
 (.247 :) في ،و الص عند الشعري الرمز (1)
 (.174 :) السادا ، سيد عل  الصلوا  أفض  (2)
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  .(1)ما  حىت فيه وبقي مكانه

 -:امللحوظات *

 النندما ، يف والضننب  الننوعي مراكننز يف خنندر مننن للمجنننون ُيصنن  مننا نفنن  هننو للصننويف ُيصنن  مننا إن األمننر، واقنن  يف
 الننننذين عننننند إال َتامننننا   اجلنننننون مثنننن  مرضننننيا   يكننننون وال مرضنننني، ال مرضنننني، شننننبه شنننني  هننننو للصننننويف ُيصنننن  مننننا أن فننننار ، منننن 

 اجلم . مج  مقام يف إهنم عنهم ونيقول والذين اجلذب، عليهم يستويل

 والننوان واجلهنن  الضننياع حالنن  يفسننر ممننا وهننذا هللا. حننب يف سننال  إنننه معتننوه أو جمنننون عننن يقننول ممننن مسعنننا مننا وكثنن ا  
 الصوفي . عليها فيها سيطر  اليت القرون منذ اإلسامي  األم  فيها تتخب  اليت

 -كشف:  *

 عشنننر  مخننن  سنننن  مكننن  عنننند البلخننني هللا عبننند بنننن أمحننند الغنننو  رأيننن  م:بعضنننه قنننال (،البلخننني هللا عبننند بنننن أمحننند) 
 إىل فقننال: َتضنني؟ أيننن إىل فقلنن : ذهننب، مننن بساسنن  الننوا  يف العجلنن  جيننرون واملالكنن  ذهننب مننن عجلنن  علنن  وثامثالنن 

 ...(2)إليه اشتق  إخواين من أخ

 :امللحوظة *

 صننفها  يف مننر وقنند الحننق. فصنن  يف سنننراها والننيت ي ،املكسنن فطننر حشنناش رآهننا الننيت ابلرؤينن  الرؤينن  هننذه أشننبه مننا
 احلشنني ) املهلسننا  جذبنن  وبنن  وكشننوفها، الصننوفي  جذبنن  بنن  التننام التشننابه تؤكنند الننيت الننرؤ  هننذه أمثننال مننن كثنن   سننابق 

  وكشوفها. (وأشباهها واألفيون

 -كذاب:  الكشفني أي *

 إحداها: هذه انيدها،أبس رواي  عد  املذكور كتابه  يف األسرار هبج  مؤل  أورد

 أمحنند بننن هللا عبنند بننن هللا هبنن  القاسننم أبننو الشننري  الشننيخ أخننربا قال:...حممنند بننن السننام عبنند حممنند أبننو أخننربا...
 بننن بكننر أيب بننن علنني حممنند أبننو العننار  الشننيخ أخننربين قننال: وسننتمال  وثاثنن  إحنند  سننن  ببغننداد املنصننوري اببننن املعننرو 
 هننذه قنندمي عنننه: هللا رضنني (اجلننياين :أي) القننادر عبنند سننيدي قننال قننال: وسننتمال  عشننر  د إحنن سننن  هبننا اليعقننويب إدرينن 

 .(3)هلل ويل ك   رقب  عل 

 : ...مجلتها ومن ابألسانيد، يوردها قالا، عندما رأسهم حنوا الذين األوليا  أمسا َ  صفه    بعد ويورد

 الصننويف.. سنننان بننن هللا عبنند بننن علنني بننن سننامل حممد أبو أخربا عنه: هللا رضي (الرفاعي بن أمحد سيدي الشيخ)...

                            
 (.1/510) للنبهاين: الكراما  جام  (1)
 (.1/485) لنبهاين:ل الكراما  جام  (2)
 (.11 :) األنوار، ومعدن راراألس هبج  (3)
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 أمحننننند العبنننننا  أيب القننننندو  الشنننننيخ أخننننني ابننننننا علننننني احلسنننننن وأبنننننو النننننرحيم عبننننند الفنننننرج أبنننننو أخنننننربا قنننننالوا: أخنننننربا.. أخنننننربا..
 ذلنن  عننن فسننألناه رقبننيت، علنن  وقننال: عنقننه فمنند عبينند  أبم بزاويتننه الرفنناعي بننن أمحد الشيخ شيخنا عند كنا  قاال:...الرفاعي
 ...(1)هلل ويل ك   رقب  عل  هذه قدمي ببغداد: اآلن القادر عبد الشيخ قال قد فقال:

 رقاهبم. حنوا ممن وغ ه للرفاعي أخر أسانيد يورد مث

 الشننننيوخي مهنننندي حممنننند النننندين هبننننا ...ابهلل العننننار  املننننتمكن الفننننرد الغننننو  القطننننب نننننر  احلقننننالق بننننوار  كتنننناب  ويف
 الرفاعي: أمحد فيها مدح قصيد  منفي يقول نراه...الصيادي الرفاعي...ابلروا  الشه 

 حمجوب كل  إال القوم قادة عن   حتجبه عايل من العز جيهل مل
 ومهيوب عزاز بعد خيامه   ضربت قد واجليلي أرسالن على

 وحمبوب دان من احملاذين غري   رايته حتت فرداً  سبعون وكان
 مكتوب القدس بلوح طر  بس أنعم   تعرفه واألكوان والفرش العرش

 (2)مسلوب غري عزم بتمكني به   واجنمعت األقطاب مهم تكبكبت
 ومعننه اجلننياين القننادر عبنند علنن  مضننروب  خيامننه وجيعنن  األقطنناب، كنن   فننو  الرفنناعي، أمحنند األكننرب، شننيخه جيعنن  إنه

 واألغوا . األقطاب وبقي  الدمشقي أرسان

 :(الكام  املرشد) الصيادي الد  أبو ويقول

 فينطننق حننال، إىل حننال مننن وَتخننذه سننره قنند  (اجلننياين علنن )أي:  عليننه تننرد كاننن   الننيت الثقيلنن  الننواردا  وأمننا...
 حالنن  كقولننه  وهنني املننتايل، إرشنناده نننور ُتجننب وال العننايل، ِبقامننه تضننر ال بداينن  حالنن  ف هنننا الصننهو، حنند تتجنناوز بكلمننا 

 ...(3)هلل ويل ك   رقب  عل  هذه قدمي غيبته:

 وأول...نننؤول فنن ا واسنن ، التأوينن  وابب القننوم، منن  أداب   األلفننا  لننذه التأوينن  إال لنننا فلنني : ...يقننول صننفه ، وبعنند
 هللا رضنني الشننيخ عننن اخلننرب ص  ف ن...المداين علي الشيخ (األسرار هبج )أي:  البهج  صاحب كتااب    لا ودون رواها من

 ..(4)غ ه وال أمرا   تفيد ال شط  فهال  عنه،

 هنننذه روا  ألن  هنننذيا  كلهنننا  كشنننوفهم  أن بنفسنننه ويتأكننند ليناقشنننها للقنننارئ، أتركهنننا بننن  األقنننوال، هنننذه أاقننن  ولنننن
 واحلننق كنناذاب ،  اآلخننر كننان  صننادقا   أحنندمها كننان  فنن ن لننذل ، متناقضننان، كشننفيهما  أن وِبننا أغننوا ، كلهننم  السننمج  اخلرافننا 

  الكش . تلبيسا  من كلها  أهنا
                            

 (.13 :) األنوار، ومعدن األسرار هبج  (1)
 (.25 :) احلقالق، بوار  (2)
 (.113 :) اجلواهر، قاد  (3)
 الشطنويف. اللخمي جرير بن يوس  بن علي هو األسرار، هبج  ومؤل  (،114 :) اجلواهر، قاد  (4)
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 -اثنية: ملحوظة *

 الرفاعي: الصيادي مهدي حممد الغو  احملمدي ار الو  يقول

 -اإلمننام هننذا أن ذلنن  ويؤينند النندنيا، هننذه جبيفنن  لننا دخنن  وال تعنناىل، هللا منن  دولننم إىل إال تشنن  ال القوم عبارا ...
 نأب مصننرح  رابنينن  مملكنن  ذلنن  ويف اخللننق، قلننوب إر  علنن  مضنن  - عليننه ورضننوانه هللا سننام (أمحنند) الرفنناعي السننيد أعنن 
 تعاىل. هللا إبذن ذل  عنهم ينفصم ال حمقق األمحدي البي  يف (الغوثي )أي:  اجلامع  القطبي  دوام

 السننلماابذي العننار  عننن بروايتننه كتبننه  مننن وكثنن  (،مننننه) يف الشننعراين الوهنناب عبنند الصنناحل الننويل نصننه مننا هننذا ومثنن 
 القيام . يوم إىل ولذريت  ل  والدول : ...الرفاعي أمحد لسيدا يقول كلهم  وغ ه

 وغننن  (الصننندا جنننا ) يف احلنفننني الننناري جنننال وابنننن كتابنننه،  يف (الرباهننن  أم) صننناحب ابهلل العنننار  نقننن  هنننذا ومثننن 
  .(1)واحد

  الرفاعي. أمحد ذري  يف دالم  الغوثي  أن يقررون والعارفون األغوا  هؤال  التعليق: *

 عننن احلنبلنني العمنناد ابننن ويقننول الرفنناعي. أمحنند سال  من لي  هوو  زمانه، غو  أنه يقرر البان قضيب ابن رأينا وقد
 مننن بصنن   ذو ذلنن  يف مننرت ومل وغننراب ، شننرقا   تعنناىل ابهلل العارفون به شهد كما  زمانه قطب هو ابعلوي: هللا عبد بن بكر أيب

 طريقته. من وال الرفاعي سال  من لي  هذا ابعلوي بكر وأبو .(2)الطريق أه 

 طريقته. من وال الرفاعي سال  من يكن ومل زمانه، غو  كان  اليافعي هللا بدع أن ويقررون

 طريقته. من وال الرفاعي سال  من يكن ومل ،زمانه غو  أنه معه، أصهابه ويقرر التجاين، أمحد وقرر

 طريقته. من وال الرفاعي سال  من يكن ومل زمانه، غو  أنه معه، وقرروا اليشرطي، علي وقرر

 آخننر إىل...رفاعيننا   يكننن ومل زمانننه، غننو  هننو األمحننر والكربينن  األكننرب الشننيخ عننريب بننن النندين حمينني أن رواوقننر  وقننرر
 القالم .

 ورؤاه. الكش  فهو الواق  أما الكاذب؟ ومن الصاد ؟ منهم فمن

 :(العلوي الشيخ) مساه ملن نصر حس  سيد الدكتور يورد

 أوال . مثله آخرا   كان،  ماك  اآلن وهو -شي  أي معه ولي  هللا كان  وحده...

  شي . أي معه لي  هو، واحد األزل من -

  ناهرا . وب ِّ  ابطنا   مسترت -
                            

 (.185، 184 :) اخلطاب، فص  (1)
 أو القهننو  مبتكننر هننو لعلننه العمنناد: ابننن ويقننول ،هننن(914) سننن  مننا  حضننرمو ، يف تننر   نننمدي مننن هننذا بكننر وأبننو ،هننن(914) سننن  حننواد  الننذهب، شننذرا  (2)

 .هن(909) سن  ما  املدين ، نف  ومن االسم بنف  آخر شخ 
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  لوجوده. هناي  وال له أول ال -

  وجوده. هو إمنا منه تعلم ما وك  -
  استثنا . وال استدرا  با مطلق  وحد  -

 حجاب. يف هللا ذا  ُتب  أن مكن كي   -

 .(1)الغامر نوره سو  حجاب من مث ولي  -

 الشاعر. به صرح الذي ومعناها الصوفي  العبارا  ببعض القارئ لتذك  الن  هذا

 :(إيراين شاعر) حاف  يقول

 األزل قب  من أذين يف زال ما احلكيم املوىل صو  إن

 (2)الدهر أبد سنبق  وكذل  كنا،  ما مث  عل  ابقون وحنن

  الواضه . العبارا  من ومها لنص ،ا هاذين بتهلي  يتسل  أن القارئ من الرجا 

 -مرسلة: قصة *

 قنننال: هبنننم، فوثنننق خننندعوه مجاعننن  أمنننام حننندَّ  اليقظننن . يف لنننم الرسنننول بنننزير  حظنننوا نالنننذي الواصنننل  منننن (ج) الشنننيخ
 مكتننواب    ووجنند شننيتا ، لننه أر فلننم قُنبُلِننه إىل فنظننر  َتامننا ، عنناري   وبقنني فخلعننه، برنسننا ، يلننب  وكننان اليقظنن ، يف الرسننول زارين
 الشم . من ضو ا   أشد هبا وإذا دبره إىل فنظر  الرسول، سجد مث -هللا تعاىل - (هللا) كلم   هنا 

 كنناذاب ،  فيهننا يكننن ومل املنننام، يف ال اليقظنن  يف فعننا   للشننيخ حنندث  قنند (الكرامنن ) هننذه أن َتكينند لكننن تعليننق، وال -
 دور لننننا يوضننن  هنننذا ومثننن  هبنننا. يعتنننز وأننننه صنننهيه  أهننننا وأكننند فأصنننر مجاعننن ، فيهنننا اقشنننه وقننند ابلكشننن ، لنننه حصنننل  وقننند

 الكش .

 :(الفارسي  عن مرتمج ) خب  لنور قصيد  من

 أمجعني اخلالئق من متميزاً  غدوت   حبييب طلعة فيه استجليت الذي مو الي منذ

 (3)يل دين وال وأصبحت كلية  وامللة   واملذهب العقيدة من مربأ صرت أين وذلك

  ه.غ   وال تعليق وال

 -:(الغرب طرابلس إىل نسبة) الطرابلسي بكر أبو *

                            
 (.42 :) واليوم، األم  ب  الصوفي  (1)
 (.44 :) واليوم، األم  ب  الصوفي  (2)
 (.340 :) الصوفي ، والنزعا  الشيعي الفكر (3)
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  يف الفاسننني الكتننناين جعفنننر بنننن حممننند الشنننيخ املنننؤرخ العامننن  قنننال السننناي . اجملنننذوب الصننناحل، النننويل األجننن ، الطالنننب
 الطلبنننن  مننننن أمننننره أول يف هللا رمحننننه كننننان  بفننننا : والصننننلها  العلمننننا  مننننن أقننننرب فننننيمن األكيننننا  وحمادثنننن  األنفننننا  سننننلو  كتابننننه

 وال بغنن ه، وال بوسننخ يبنناىل وال بننرد، وال حبننر يشننعر وال األسننوا ، يف هالمننا   جمننذواب   صننار حىت...الصباحي  ابملدرس  القاطن 
 وحدالنند، وأحجننارا   والشننهم والسننمن والزينن  القطننران قالنني  ثوبننه يف معننه ُيمنن  صننار مث قلننيا ، إال النننا  مننن أحنندا   يكلننم

 العننننريب مننننوالي األكننننرب العننننار  لقننننيهم الننننذين الصننننلها  مجلنننن  مننننن وهو...األسننننوا  يف بننننه يطننننو  عنقننننه علنننن  ذلنننن وُيمنننن  
 اجملاذينننب منننن وكان...الطرابلسننني بكنننر أاب سنننيدي أعنننر  كنننن   نصنننه: منننا قنننالا   رسنننالله يف أورده وقننند هبنننم، وتنننرب  الننندرقاوي

 لنننه وكانننن  هنننن،1180 سنننن   بفنننا تنننويف بواليتنننه... تصنننديقي لشننند  يومنننا   بولنننه شنننرب  وقننند دالمنننا ، حسنننه عنننن غالبنننا   الكبنننار،
 اهن..(1)والعام اخلا  حضرها عظيم  جناز 

 جنازته. حضر والعام اخلا  أن وإىل عندهم، الوالي  موجبا  وإىل بوله، شرب إىل االنتباه الرجا  -

 -ابلكشف: إال تدرك ال معجزة *

 الشاذيل: احلسن أليب ترمجته يف الشعراين الوهاب عبد سيدي الصمداين والغو  الرابين القطب يقول

 اهن....(2)عليه فرده إليه سهمه تيمي  ابن فو ...املنار علي املقدار كب   كان

 ابننن وأن هننن، 656 سننن  تننويف الشنناذيل احلسننن أاب أن نعننر  أن علينننا اخلننرب، هننذا يف املعجننز  املعجننز  ملعرفنن  أقننول: -
  سنوا . خبم  احلسن أيب مو  بعد أي هن، 661 سن  ولد تيمي 

  -شاهدها: يرويها ةقص *
 مكشننو  الشننوارع يف ينندور الجننري، عشننر الرابنن  القننرن مننن األخنن ين العقدين يف حلب أه  يعرفه معتوه (ُكبَّ   ُكبَّ )

 الكث ون. واليته يعتقد (،أنطاكي  ابب) حي يف تواجده أكثر ساقيه، عل  يبول العور ،

 رجنننال منننن املنننار  أمنننام بينننده يسنننتم  الرصننني  علننن  ل جنننا كبننن   بكبننن  وإذا شنننارع، يف منننارا   كنننن   قنننال: شننناهد حننندثنا
 َتنيبيننن  بلهجنن  علنننيَّ  ويصنني  منننا، القريبننن  بيتننه افننذ  منننن يطنن  معننرو    بعنننامل وإذا املكننان، مننن طنننرده وأرد  فانتهرتننه ونسننا ،
 إسننرالي ! لنن ع يقننذفها صننواريخ هننذه يفعنن ؟ منناذا تعننر  أننن  الفهننم! قل  عل  العم  رج ، ي اتركه قالا : وانفعال، شديد 

  (.قال كما  أو) صاروخ!!.. ك   منهم يقت  كم  أعلم هللا

 -قاف: *

 :(الغو  قطب) املرسي العبا  أبو يقول

 .(3)مثلنا واحد م  يلتقوا حىت إال قا  إىل قا  من واألبدال األوليا  سار ما وهللا
                            

 (.35، 34 :) ليبيا، أعام (1)
 (.2/4) الشعراين: طبقا  (2)
 (.2/14) الشعراين: طبقا  (3)
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  التعليق: *
 القا ؟ هذا أين -1

 ((...أَنُفَسننننننُهمْ  يُنزَكُّننننننونَ  الَّننننننِذينَ  ِإىَل  تَنننننننرَ  أملَْ ))و ،[32النننننننجم:] ((أَنُفَسننننننُكمْ  تُنزَكُّننننننوا فَننننننا)) سننننننبهانه: قولننننننه معننننننىن مننننننا -2
 ؟[50النسا :] ((ُمِبين ا ِإمْث ا بِهِ  وََكَف  اْلَكِذبَ  اّللَِّ  َعَل  يَنْفرَتُونَ  َكْي َ   انظُرْ )) [49النسا :]

 جبنن  أن معرفنن  علنن  هننذا كنن   يسننعفه فلننمأ ابهلل، وعننار  الفننرش، حىت العرش من ابلكون يتصر  غو  املرسي -3
  كشفي ؟  خراف  حمض وأنه ،له وجود ال قا 

 أن جيننب حننال كنن   وعلنن  الكننام؟ هننذا أورد الننذ  الصننمداين والغننو  الننرابين القطننب علنن  يطننرح السننؤال نفنن  -4
  الكذاب. هو كشفهم  لكن يكذبون، ال فهم ابلكش ، قا  جب  يرون كانوا  أهنم نعر 

 -اجلنة: دخل قدمه لقبَّ  من *

 الغالي : احملاسن نشر يف اليافعي هللا عبد يرويه مما

 وصنناحب املقننام عننايل اإلمننام الفقيننه أن منهننا قننرب ومننا اليمن باد يف وتواتر واستفا  واشتهر روي ما ذل  ومن...
 قننال: عنننه تعنناىل هللا رضنني احلضننرمي حممنند بننن إمساعينن  الننذبي  أاب الشننه  تعنناىل ابهلل العننار  الكبنن  الننويل العظننام الكراما 

 ابد كنن   مننن وغنن هم والعلمننا  املشننايخ مننن واألصنناغر األكننابر مننن رآه مننن ك   قدمه يقب  يزل ومل اجلن ، دخ  قدمي قب  من
 وحاضر.

 رضنني اليمنن  اجلعنن  بننن أمحنند تعنناىل ابهلل العننار  احلقيقنن  ولسننان الطريقنن  إمننام اجللينن  السننيد عن اشتهر ما ذل  ومن
 ...(1)رآه من رأ  ومن رآه ملن الشفاع  التزم أنه هعن تعاىل هللا

 كث .  من بعض مها الفقرت  هات  أن العلم م  الضال؟ هذا عن يزيد ضال يوجد ه  والسؤال: -

 العدوي : لرابع  ينسبونه ومما

 للعباد . أه  ألن  أعبد  وإمنا ار ؟ من خوفا   وال جنت ، يف طمعا   أعبد  ال إين اللهم

 وال النننوع ، حلقنننا  يف (العلمنننا ) هبنننا يلقننني أو املننننابر، فنننو  اخلطبنننا  يطلقهنننا كثننن    منننرا  اجلملننن  هنننذه عننننامس أقنننول:
 ال؟ أم حقيقي  رابع  شخصي  كان   إن يهمنا ال كما  ال؟ أم رابع  إىل النسب  صهيه  كان   إن يهمنا

 يهننامجون ممننن كثنن ا    مسعناهننا وقنند الصننوفي ، غنن  إىل هننذا إمنناهنم انزلننق وقد هبا، يؤمنون الصوفي  أن هو يهمنا الذي إن
 املتصوف . بله التصو !

 نق ؟ الثاين وشطرها كفر،  األول شطرها اجلمل  وهذه

                            
 (.298 :) الغالي ، احملاسن نشر (1)
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  عشنننننرا يف بنننننه هنسنننننبها هللا أمنننننر منننننا تنننننناقض (،ار  منننننن خوفنننننا   وال جنتننننن  يف طمعنننننا   أعبننننند  ال إين اللهنننننم) فعبنننننار :
 فصننول يف بعضننها مننر النننار، مننن وخوفننا   اجلننن  يف طمعننا   (اإلنسننان أو) املسننلم عبنناد  تكننون أن األحادينن  مننن وكثنن  اآلي 
 وزندق . كفرا    العبار  جيع  التناقض وهذا سابق .

 هللا. غ  من ُعبد ماع العباد  أهلي  تنفي ال ألهنا  اقص  عبار  هي (للعباد  أه  ألن  أعبد  إمنا) وعبار :

 (.احلدي  مر وقد) تراقيهم جياوز فا القرآن يقر ون الذين من صور  وهي

 :(زرو  أمحد لسيدي النجا  سفين  عل  املنظوم ) من

 قبضيت طي يف الشرق بالد وكل   أبسرها طراً  الغرب أرض وملكت
 سرية أبحسن فيها وخلفين   عارفاً  كان  من بعض فملكنيها

 مهة وأرفع مقدار أبرفع   منصباً  أخفض مث قدراً  فأرفع
 املنصة فوق البعض مقام وأعلي   همسوا أويل مث قوماً  وأعزل

 القطيعة موت بعد قلوابً  وأحيي   أنفساً  وأقبض أرواحاً  وأبسط
 عميت أبرفع موضوعاً  وأرفع   خامالً  وأشهر مكسوراً  وأجرب

 سطويت بسلطان مظلوماً  وأنصر   ظاملاً  وأدحض جباراً  وأقهر
 بسرعة آيت زروق أاي فنادِ    وشدة وضيق كرب  يف كنت  فإن

 (1)صحبيت إبفراد جتلى كربة  وكم   امسنا ذكر إذا جتلى كربة  فكم

 نَنْعبُنندُ  ِإيَّ َ )) صننا : مننن ركعنن  كنن   يف نقننرأه ما معىن وما هذا؟ من أكثر الوثنيا  يف وه  الوثني ؟ هي ما السؤال: -
 مننن وخيلصننوهنا األمنن  هننذه يغيثننون ال مفلنن اإللينن  القنندر  هننذه ملكننون األغننوا  هننؤال  دام وما ؟[5الفاُت :] ((َنْسَتِع ُ  َوِإيَّ َ 

 يف يننراه مننا يقننول أنننه نعننر  أن جيننب حننال كنن   وعلنن  وتشننت ؟ ضننياع مننن عليننه هنني مننا إىل أوصننلها الننذي القاتنن  سننرطاهنم
  الكذاب. هو الكش  لكن الكش ، عل  يكذب ال فهو الكش ،

 -اجلنة: يبيع *

 يف وهننننو رجنننن  وجننننا ه السننننما ، إىل طرفننننه يرفنننن  يكنننناد ال خاشننننعا   ورعننننا   زاهنننندا   عنننننه هللا رضنننني حننننامت أيب ابننننن وكننننان...
 منننن للهاضنننرين: الشنننيخ فقنننال ديننننار، ألننن  إىل عمارتنننه يف واحتننني  جاننننب مننننه اهنننندم قننند طرسنننو  سنننور إن فقنننال: الننندر 

 الضننمان ، هبننذه ورقنن  يل اكتننب وقننال: دينننار، أبلنن  وجننا  أعجمنني رجنن  فقننام اجلننن ؟ يف قصننرا   هللا علنن  لننه أضمن وأا يعمره
 عننننه، هللا رضننني الشنننيخ حجنننر يف ألقاهنننا حنننىت النننري  فهملهنننا الورقننن ، معنننه ودفنننن  منننا ، العجمننني إن مث الشنننيخ، لنننه فكتنننب

                            
 (.27) : الشاذلي ، أوراد يف العلي  النفه  (1)
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 ...(1)تعد وال ضمنته ما وفينا قد نهرها: يف مكتوب ف ذا

 وغنننن  هللا علنننن  ويضننننمنون اجلننننن  ينننندخلون األوليننننا  أبن يؤمنننننون أهنننننم هننننو فيهننننا املهننننم لكننننن مكذوبنننن ، القصنننن  أقننننول: -
 الننذي واخلشننوع الننورع هننذا مثنن  أن ملهوننن و  السننما ؟ إىل طرفننه رفنن  عنندم يف فضنن  أي الفضنن ؟ هننو مننا سننؤال: منن  لنن !ذ

 مننر  الننيت والتخننب  والضننياع اجلهنن  إىل اجملتمعننا  هننذه أوص  الذي هو اإلسامي  اجملتمعا  يف أعل  مثا   الصوفي  جعلته
 هبا.

 -الورع: مقام من *

 يشننرتي مننا مثننن صننفا  لعنندم سننراجا   بيتننه يف قنن  قنندو ي ال عنننه هللا رضنني النهننوي األنبنناري الننرمحن عبنند الشيخ وكان...
 بينننه النننا  يفننر  مننا اجلمعنن ، فيهننا فيصننلي القطننن، غلنني  مننن وعمامتننه خلننق ثوب وعليه قصب حص  ُتته وكان الزي ، به

 ...(2)اجلمع  لصا  إال بيته من خيرج ال وكان اليت ، راثث  يف الشهات  وب 

  للقارئ. والباقي اإلسام؟ هدي من هذا ه  السؤال: -

 -الزهد: مقام ومعه أيضاً  الورع مقام ومن *

 حنن  مننن سننن  أربعنن  منننذ اللهننم أيكنن  مل زاهنندا   عاملننا   عنننه هللا رضنني البوشنننجي الننداُودي الرمحن عبد الشيخ كان...
 لننه يصنناد الننذي النهننر شنناط  علنن  أكنن  اجلننند بعض أن شخ  له فهك  ،السم  أيك  ال وكان البهالم! الرتكمان هنب 

 منننا فيهنننا ينننزرع آابلنننه منننن ورثهنننا أر  لنننه وكنننان مسكنننا ، مننننه ذلننن  بعننند أيكننن  فلنننم السنننم ، َتكلنننه النهنننر يف سنننفرته ونفنننض منننه
 يف فننناختل  وحننن ، حافرهنننا ويف رجعننن  مث جننناره أر  إىل البقنننر  فأطلقننن  يومنننا ، فمطنننر  منننا ، وبتنننر بقنننر  فيهنننا ولنننه يقوتنننه،
 داره، يف فينننه خيبنننز فنننرن لنننه وكنننان منننا ، أن إىل شنننيتا   فيهنننا ذلننن  بعننند ينننزرع ومل منهنننا وخنننرج للننننا  األر  تلننن  فنننرت  ،أرضنننه
 فينننه، اخلبنننز منننن فنننامتن  وأصنننلهوه، طيننننا   فعجننننوا جاننننب، مننننه اهنننندم قننند فرننننه ابب فوجننندوا غالبنننا ، وكنننان يزوروننننه، فقنننرا  فجنننا 
 ...(3)بناه رعالو  يف قدمه عل  لي  من لكون خافه، له وبىن

 خنبنننن  جتتهنننند الننننيت املثاليننننا  منننن كنننناا  الزهنننند وهننننذا النننورع، هننننذا أن هنننني هامنننن  ملهونننن  منننن  للقننننارئ، التعليننننق وينننرت  -
 الضنننياع إىل وصنننل  حنننىت األمننن  فيهنننا سنننار  النننيت الطرينننق لننننا تتوضننن  هننننا ومنننن ربننن ، رحنننم منننن إال تطبيقهنننا!! علننن  اجملتمننن 
 شننننديد بننننا  منننن  ذلنننن ، مننننن منعهننننا الشننننديد الصننننوفي  شنننند لكننننن منننننه، الننننتخل  ُتنننناول اآلن وهنننني زمنننننا ، فيننننه ختبطنننن  الننننذي

 كثنن   ُتننول حننىت والكننذب، واإلشنناع  والدعاينن  االجتمنناع وعلم النف  علم قوان  عل  املبني  أبساليبها الشيوعي  هو جديد،
 إلقامنن  ويعملننون هللا سننبي  يف جياهنندون أهنننم ُيسننبون وهننم للشننيوعي  الطريننق تفننت  جرافننا  أو آال  إىل اآلن املسننلم  مننن

 اإلسام! دول 

                            
 .(2/189الطبقا  الكرب ، ) (1)
 (.2/189) الكرب : الطبقا  (2)
 (.2/189) الكرب : الطبقا  (3)
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 هللا عطننا  البننن بكلمننا  ننهيننه الصننفها ، ألننو  إىل الحتجنننا معننه مسرتسننل  بقينننا لننو الننذي الفصنن  هننذا وننهنني
 يتصننن  ال املعرفننن  أهننن  عنننند هللا سنننو  فمنننا: ...يقنننول الكنننر ، ابلقنننرآن يقارنوهننننا النننيت املشنننهور  احلكنننم صننناحب السنننكندري

 حجننناب انتهننن  ولنننو وجننند، منننا إال يفقننند ال ألننننه لغننن ه فقننند وال أحديتنننه  لثبنننو  معنننه، غننن ه يوجننند ال إذ د،بفقننن وال بوجنننود
 منننن اسرتسننن  منننن ألن: ...ويقنننول .(1)األكنننوان وجنننود فغطننن  اإليقنننان ننننور وألشنننر  األعينننان، فقننند علننن  العينننان لوقننن  النننوهم

 وعنناد الزندقنن ، حبننر يف بننه قُننذ  فقنند الشننريع ، بظننواهر قيننديت ومل معننه، لغنن ه مل  ال وأن هلل املل  أن ورأ  التوحيد، إطا 
 وال احلقيقنن ، منن  منطلقننا   فننا احملقننق، وكننذل  مقينندا ، وابلشننريع  مؤينندا ، ابحلقيقنن  يكننون أن الشننأن ولكننن عليننه، ابلوابل حاله
 غنن  مننن احلقيقنن  منن   واالنطننا شننر ، اإلسننناد نننواهر منن  فننالوقو  قوامننا . ذلنن  بنن  وكننان الشننريع ، إسننناد ننناهر م  واقفا  
 اهن....(2)ذل  ب  فيما الداي  أه  ومقام تعطي ، ابلشريع  تقييد

 البعيد؟! الضال أه  مقام أم ذل ، ب  الذي هو الداي  أه  مقام ه  سؤال: -

 -:امللحوظات *

 .منها انطاقا   التالي  العبارا  نفهم أن وجيب األول، الن  يف َتاما   واضه  الوجود وحد  -

 أهنننا سننبق مننا إىل اسننتنادا   (معننه لغنن ه ملنن  ال أن)و (،هلل امللنن  أن رأ )و (،التوحينند إطننا ) العبننارا : من نفهم -
 وإشننناراهتا، رموزهنننا لننننا وتوضننن  لنننذه، مشننناهب  سنننابق ، فصنننول يف منننر  كثننن    بعبنننارا  تنننذكرا وهننني الوجنننود، وحننند  إىل تشنن 
 وغ مهننا (،واالعتمنناد التوكنن  وعليننه واملرجننو املخننو  هننو)و (هللا هننو املنننعم إن)و (هللا إال فاعنن  ال)و (املطلقنن  الوحنند ) مثنن :

 الوجود. وحد  إىل تش  وكلها مرَّ  مما

 كلمنن   َتوينن  مكنننهم وطبعننا   والسننن ، القننرآن إنه الشريع ؟ إسناد هو فما (،الشريع  إسناد ناهر م  واقفا   وال) قوله: -
 تعنننن  (،الشننننريع  إسننننناد ننننناهر) فقولننننه: التأوينننن . هننننذا مطلقننننا   ُيتمنننن  ال الننننن  أن رغننننم (،احلنننندي  روا ) تعنننن  أبهنننننا (إسننننناد)

 اإلسننناد هننذا يف فلنني  فننان. عننن فننان رواه بقولنننا: كننان  ننن  أي سننند نننورد عننندما ألننننا (،والسننن  القننرآن ننناهر) بوضوح:
 الروا . أمسا  إال فيه ولي  وابطن، ناهر

 وهننو (،شننر  والسننن  القننرآن نواهر م  الوقو ) تع : اليت (،شر  اإلسناد اهرنو  م  الوقو ) قوله: إىل لننتبه مث -
 مننننن  الوقنننننو  بقولنننننه: ويعننننن  الكفنننننر، أصنننننول منننننن والسنننننن  القنننننرآن نننننناهر إن سنننننابق: مكنننننان يف منننننر النننننذي الصننننناوي قنننننول مثننننن 

 غنن  الوجننود هننذا يف خننرآ موجننود هنننا  وابلتننايل، اخلننالق، غنن  املخلننو  أن يقننرر والسننن  القننرآن ننناهر أن شر  نواهراإلسناد
 غ ه. وجودا   هللا م  يشر  ألنه الصوفي  عقيد  يف الشر  هو وهذا (ذاته من ال العدم، من سبهانه هللا أوجده طبعا  ) هللا

 (.الزندق ؟ حبر يف به قذ  قوله: مثا :) بتهليلها يتسل  أن القارئ يستطي  أخر ، ماحظا  الن  ويف -

 منننننننن األمثلننننننن  متنننننننا  الكتنننننننب يف وأمنننننننامي اآلنفننننننن ، هللا عطنننننننا  ابنننننننن بكلمنننننننا  الفصننننننن  هنننننننذا أهنننننننني أن أرد  أزيننننننند: -

                            
 (.306) : التدب ، إسقا  يف التنوير (1)
 (.284 :) التدب ، إسقا  يف التنوير (2)
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 اجملتمعنننننا  أوصننننن  النننننذي السنننننبب معرفننننن  هتمنننننه النننننذي املسنننننلم عليهنننننا ليطلننننن  التسنننننجي  تسنننننتهق النننننيت املبكينننننا  املضنننننهكا 
 وحمننزا ، سننليا م أيضننا   هنني املبكيننا  املضننهكا  مننن كوهنننا  إىل ابإلضنناف  األمثلنن  وهننذه إليننه. وصننل  مننا إىل اإلسننامي 

 بعضها. لتسجي  مدفوعا   وأراين

 الذهب: شذرا  يف احلنبلي العماد ابن يورده مما

 املكاشنننن  الننننويل الصنننناحل الشننننيخ الغننننزي: النننننجم قننننال (،تننننويف)أي:  الكليبننننايت اخلنننن  أبننننو (هننننن 909 سننننن )أي:  وفيهننننا
 أي يف الكنناب يفننار  ال وكننان وخشنناخي ، حلننق فيهننا عصننا   ولننه رجليننه، إبحنند  يعننرج قص ا   رجا   كان  اجملذوب، الغو 
 فشننهد مصننر، دالننرَ  ثننور   علنن  جرسننو  وإال رح فقننال: ذلنن ، شننخ  عليننه وأنكننر واحلمننام، اجلننام  يف حننىت فيننه كننان  جملنن 
 مننن ، املسننجد يف ابجللننو  أوىل هننم فقننال: ذلنن ، القضننا  بعض عليه وأنكر مصر، ثور دالرَ  عل  فجرسوه زورا ، النهار ذل 
 الكلنننب لننذا اشننرت لننه: يقننول ملمنن  يف جننا ه منننن كنن   وكان...أحنندا   يسننتغيبون وال زورا   يشننهدون وال حرامننا   كلننونأي ال فنن هنم
 :(الشنننعراين)أي:  الشنننعراوي قنننال احلاجننن ، تلننن  ويقضننني الكلنننب ذلننن  فينننذهب فيفعننن ، حاجتننن ، يقضننني وهنننو شنننوا  رطننن 

 ترمجتننه بعنند احلمصنني وقال...لننه تعنناىل هللا سننخرهم جنننا   واكان  وإمنا حقيقي ، كااب    يكونوا مل أهنم اخلوا  علي سيدي أخربين
 يلتفنننن  فننننا واألكننننابر األمننننرا  لننننه يسننننع  وكننننان أخننننر ، ويغيننننب اتر  يصننننهو وكان...مكاشننننفا   صنننناحلا   كننننان  الغننننو  ابلقطننننب

 عمننار  يننهعل وبنن  ابلقنناهر  احلنناكم جننام  مننن ابلقننرب ودفننن واألمننرا  القضننا  جنازتننه ومحنن  اآلخننر  مجاد  اثل  وتويف إليهم،
 وقب .

 عمننننار  عليننننه وبننن  واألمننننرا ، القضنننا  جنازتننننه محنننن  أننننه إىل فقنننن  وأنبنننه التسنننناؤال ، وكننننذل  للقنننارئ، يننننرت  التعلينننق -
 وقب .

 الكننرب  القبنن  وكاننن  مسالننه، يف إلننه أنننه علنن  املعبننود الصنننم فو  تُبىن كان   وث  شعار القب  أن إىل أيضا   أنبه كما  -
 .األكرب الصنم أج  من تبىن

 الصمداين: والغو  الرابين القطب ويقول

 بقننر  التصننري  أصننهاب مننن كننان  تعنناىل، هللا رجننال أحنند تعنناىل، هللا رمحه السبكي القادر عبد الصاحل الشيخ ومنهم
 البعيننند  واملسنننافا  اجلننندران ُيجبنننه ال الكشننن  كثننن   وكنننان...للقرآن النننتاو  كثننن   عننننه هللا رضننني وكنننان عننننه، هللا رضننني مصنننر

 وقننننال: أبيهننننا، حبضننننر  لننننا فتعننننر  فأعجبتننننه، فرآهننننا عروسننننا   مننننر  وخطب...بيتننننه قعننننر يف اإلنسننننان يفعلننننه مننننا علنننن  عننننهاطا مننننن
 هنن  انظننري وقننال: ذكننره مسنن  مث ذلنن ، غنن  أو بننر ، فيننه أو خشننن، بدنننه ذلنن  بعنند تقننويل ال حننىت األخننر  أننن  انظري

 آلنن  أكننرب زوجننا   وتطلننيب منننه فتقلقنني يكفينن ، ال صننغ ا   نيكننو  أو أحتملننه ال كبنن   ذكننره هننذا تقننويل فرِبننا وإال هننذا؟ يكفينن 
 أوالد منننن خوفننا   يقنننول: وهننو كتفننه  علننن  ُيملهننا وهننو كنننرب   حننىت ذهنننب موضنن  أي نهننره علننن  ُيملهننا بننن  لنننه وكننان منن .
 ...(1)ثوهبا ينش  حىت عليها الرتاب ويردم األر  لا فيهفر الربك ، يف ثوهبا لا ليغس  ذهب رِبا وكان الزا،

                            
 (.2/184) الشعراين: طبقا  (1)
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  الطريق. أه  لغ  التعليق وأتر  -

 -مرضيني: العبادة يرتكون *

 السرهندي: الفاروقي أمحد الثاين األل  جمدد يقول

 األكننابر وهننؤال  مرضنني ، غنن  وتكننون اآلخننرين عننن العبنناد  تصنندر ورِبننا األكننابر؟ لننؤال  اآلخننرين نسننب  تكننون فمننا...
 غننن هم، فعننن  منننن وعنننا جننن  احلنننق عنننند أفضننن  تنننركهم فكنننان رضنننيا .م النننرت  ذلننن  ويكنننون األحينننان بعنننض يف العبننناد  يرتكنننون
 ...(1)معطا   أو مكارا   وهذا عابدا   ذل  يعتقدون ذل  خبا  حاكمون والعوام

 عننن احلكننم هننذا عننر  اجملنندد القطننب هننذا ألن  األمنن  عقننول تزويننر يف الكشنن  دور لنننا يتبنن  هذا مث  من أقول: -
 فيه. الريب حق هو هذا أن يعتقد طبعا ، وهو اته،فنا  إحد  أثنا  هو، هو الذي هللا

 الصمداين: والغو  الرابين القطب يورده ومما

 يف سننن  عشننر  مخنن  مكنن  أنننه (املنهنناج) كتابننه  يف فهكنن  عنننه، هللا رضنني التميمنني اليننافعي ل مننام وقنن  وكننذل ...
 وكنننان قنننال: الصنننوفي ، علينننه ِبنننا االشنننتغال إىل يننندعوه وخنناطر العلمنننا ، طرينننق علننن  ابلعلنننم االشنننتغال إىل يننندعوه فخننناطر نننزاع،

 بتوجنننه نفسننني يف فقلننن  طريقننننا، يتضنننمن ال غننن ا وطرينننق غننن ا طرينننق يتضنننمن طريقننننا ويقولنننون: ِبنننوافقتهم أيمنننرون  الفقهنننا 
 أرابب منننننن شننننخ  لقينننن  إذ زبيننننند، شننننوارع مننننن شننننارع يف أمشننننني أا فبينمننننا إلينننن ، أقنننننرب الطننننريق  أي يل بنننن  اللهننننم اتم:

 البيننان. أرينند لننه: فقلنن  قننال: تعنناىل. هللا إىل الطننر  أقننرب ف هنننا منهننا اسننل  القننوم؟ طريننق يف تشنن  مننىت إىل وقننال: األحننوال
 فخننرج سننلم، إذا عليننه السننام رد ذا  إذ الشننيخ ير  ال ممن الفاين، العامل خل  لنا أرسلوا وقال  زاويته فدخ  نعم. فقال:

 فلمننا وطاعنن . مسعننا   فقننالوا: لننه، يفسنن  وال له يقوم وال جا  إذا السام عليه يرد أحد ال للجماع : الشيخ فقال إليه، النقيب
 السننن ، خننالفتم فقننال: لننه، يفسننهوا فلم فجل  عليكم. حرام فقال: السام، عليه أحد يرد فلم عليكم. السام قال: حضر
 الشننيخ: فقننال كلهننا.  كفننه  أبصنناب  روأشننا أشننيا ، منننهم نفسنني يف وأا فقننال: شنني ، مننن  أنفسننهم يف الفقننرا  الشننيخ: فقننال
 لننه يقومننوا وال السننام عليننه يننردوا ال أن وأمننرهم الفنناين، الفقنن  ورا  أرسنن  للنقيننب: قننال مث هننذا. علننم أمثننره مننا يفعي ي انظر

 رأسننننه علنننن  النعننننال وأخننننذ النعننننال، عننننند وقنننن  مث تعنننناىل، هللا أسننننتغفر ويقننننول: يبتسننننم فصننننار ذلنننن ، ففعلننننوا لننننه، يفسننننهوا وال
 وأن هللا إال إلننننه ال أن أشننننهد أا فقننننال: شنننني ، مننننن  نفوسننننهم يف الفقننننرا  الشننننيخ: لننننه فقننننال إليننننه، أحنننند يلتفنننن  فلننننم  ،وبكنننن

 ...(2)الفقرا  صهب  أمثره ما انظر لليافعي: الشيخ فقال هللا. رسول حممدا  

 ِبعننرو  أمننر أن يننزد مل حينن  اإلسننام، توجيهننا  حسننب الإ يتصننر  مل الفنناين، العننامل منهننا: كثنن  ،  امللهونننا  -
 منكر. عن هن  أو

 وهكنننننذا إسننننامي، والننننا املننننزري، الفقننننن  سننننلو  واستهسنننننوا اإلسننننامي، السنننننلو  هننننذا احتقننننروا الفقننننرا  أن وناحنننن 

                            
 (.152 :) املكتواب ، من املنتخبا  (1)
 (.37، 2/36) الصوفي : قواعد معرف  يف القدسي  األنوار (2)
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 عليه. هم ما إىل قادهتم اليت هي فالصوفي  املسلم ، احنطا  سبب لنا يتوض 

 اتمننن  معرفننن  علننن  وأصنننب  الرؤيننن ، لدينننه توضنننه  لكنننر ا القنننارئ أن أننننن هبننندو ، الفصننن  هنننذا قنننرا   وبعننند وأخننن ا ، -
 أكرب. هو ما نر  سو  آ  فص  ويف املسلم . احنطا  بسبب

 يناقشنننون وال يفكنننرون ال وأصنننبهوا التفكننن ، سنننام  املسنننلم  منننن سنننلب  النننيت الصنننوفي  إىل أضننني  العصنننر هنننذا ويف
 النننيت املاركسننني ، هنننو جديننند، بنننا  إليهنننا أضننني  وننننه،يتومه منننا علننن  يتومهوننننه، ملنننا سنننهري وإسنننقا  سنننهري بفهنننم إال األمنننور
 املاركسنني ، هنني واليهودينن  (،سننن  1900) منننذ اجلاسوسنني  هنني اليهود عند العباد  ألن  اجلاسوسي  فن يف القم  إىل وصل 

 املختار. الشعب ألسطور  العملي التطبيق هي املاركسي  آخر، بتعب  أو

 يف أحجننارا   منننهم كثنن ا    وجتعنن  املاركسنني ، ختنندم الننيت للنندعاي  أبواقننا   سننلم امل مننن جتعنن  أن املاركسنني  استطاع  وقد
 هننذا يف النجنناح علنن  لننا مسنناعد أكننرب وكننان سننبيلها، يف سنندا   يقنن  من وك  أعدا ها هبم ترمي يدها يف قناب  أو مقاليعها،

 واملاركسنني  وُتصنند، تننزرع واملاركسنني   ،حرثنن فالصننوفي  املسننلمون، إليننه وص  الذي التفك ، يف الصويف األسلوب هو امليدان
 اليهودي . هي هي

 اشي :تالبك من فرع هي اليت الشبكي  الطريق  أوراد من ورد وهذا

 أولننننا الكالنننننا  مننننن ُتننننرر  إذا جالننننه، جنننن  علنننني والننننداين العننننايل ملنننن  جالننننه، جنننن  علنننني الوجننننود كنننن   حقيقنننن  إن
 كننن   إن جالننه، جنن  علنني والسننكر الصننهو حنناليت يف لننوال ا مجاعنن  حار  إن جاله، ج  علي سو  يبق  فلن وآخرها

 يف أن فننناعلم كسنننرهتا  فننن ذا املنكسنننر  القلنننوب تكسنننر ال جالنننه، جننن  علننني تعبنننده النننذي فننناهلل مشنننركا ، تننندعوين فنننا هللا تعبننند
 نمننن ُتنننرر أن بعننند جالنننه جننن  علينننا   فسنننرت  النننذرو  إىل واصنننعد علننني حببننن  اعتصنننم جالنننه، جننن  علننني كسنننرته  النننذي القلنننب
 ...(1)القيود

 :امللحوظة *

 حنننناليت الننننوال ، مجاعنننن  وآخرهننننا، أولننننا الكالنننننا  مننننن ُتننننرر ) العبننننارا : مننننن الننننن  هننننذا يف الصننننوفي  الننننروح تتضنننن 
  (.القيود من ُترر الذرو ، إىل اصعد والسكر، الصهو

 :اخلتام ويف

 آدم، بنن  بننه هللا كننرم  الننذي للعقنن  ووأد وضننال جهنن  كلهننا  والكرامننا ، اللدنينن  والعلننوم الصننوفي  الكشننو  هي هذه
 كنن   كننان  ملننا ينندعون، كمننا  إليننه، وعروجننا   هللا إىل سنن ا   الصننوفي  كاننن   ولننو (،الغلنن  جمننرد) الغلنن  عننن لتنزهنن  إلي  كان   ولو
 اإلنساين. الوجود مقوما  أبس  وعن اإلسام، مبادئ عن والضياع التخب  هذا

 مننن أقننب  عننذر وهننو الكشنن . خيطنن  قنند بقننولم: عنننه فاعتننذروا ،واخللنن  اخلننب  هننذا إىل متننأخريهم بعننض فطننن وقنند

                            
 (.80 :) الشب ، (1)
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 الكش . يصيب وقد الشرير، ُيسن وقد الكذوب، يصد  قد نقول: أن هو والصهي  الكش ،

 يقتضننيه مننا إال املسننبق  وأمانيننه املكاشنن  معلومننا  عننن شننيتا   تزينند ال أهنا كشوفهم  يف ناحظه أن جيب ما أهم ولع 
 والوسننننن  االجتمننننناعي الوسننننن  منننننن وأمانينننننه معلوماتنننننه املكاشننننن  يسنننننتقي وطبعنننننا   أيضنننننا ، بثقافتنننننه ه املنننننوج والتنسنننننيق التصنننننوير
 التافه . التخيا  بعض إال جمتمعه، ثقاف  عن يزيد شي  أي فيها نر  ال ولذل  فيهما، يتقلب الذي الصويف
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 الثاين القسم
 املناقشات

 ذل . بعد (الطريق ) دراس  جا   مث ( احلقيق) يسمونه ما بدراس  الكتاب من األول القسم بدأ

 الباقي. أييت مث بعدها، حقيقتهم مناقش  َتيت مث الطريق ، ِبناقش  أوال   البد  فسيكون املناقش ، يف أما

 البدع . عن موجز  كلم   من بد ال املناقش ، يف الشروع قب  لكن
 

 البدعة: يف وجيز تقدمي

 ورددوه: قالوه مما موجزا   اقتباسا   هنا نورد يرددونه، زالوا وال املرا ،  متا العلما  ردده مكرور، البدع  يف القول

 البدع ؟ هي ما

 وسننننن  بسنننننيت فعلننننيكم كثنننن ا ،  اختافننننا   فسنننن   بعنننندي يعنننن  مننننن ف نننننه...} حنننندي : يف وسننننلم عليننننه هللا صننننل  يقننننول
 ماجنن  وابننن داُود أبننو أخرجننه .{بدعنن  دثنن حم كنن   فنن ن واحملننداث ، وإيكننم ابلنواجنند، عليهننا عضوا املهدي ، الراشدين اخللفا 

 واتبعننيهم وسننلم، عليننه هللا صننل  هللا رسننول أصننهاب كنن   تعنن  هنننا (اخللفننا ) كلم   - صهي . حسن عنه: وقال والرتمذي،
 تعاليمه. حسب هللا إىل والدعو  هديه عل  الس  يف خلفوه نالذي

 النننيت احملنننداث  منننن ُينننذرا أصنننهابه، وسنننن  بسننننته تنننزامابالل وسنننلم علينننه هللا صنننل  أيمنننرا أن بعننند احلننندي ، هنننذا يف -
 وبعنننند الرسننننول بعنننند ُينننند  أمننننر كنننن   هنننن  لكننننن، احلنننندي . مننننن يفهننننم كمننننا  االخننننتا  هنننني احملننننداث  وهننننذه بعنننندهم. ُتنننند 

 بدع ؟ هو األمر، هذا كان  ما كالنا    أصهابه،

 دينننننكم أمننننر مننننن بشنننني  رتكمأمنننن إذا بشننننر، أا إمنننننا...} حنننندي : يف وسننننلم عليننننه هللا صننننل  قولننننه مننننن اجلننننواب نعننننر 
 مسلم. عن نقا   الشاطيب رواه ،{بشر أا ف منا رأيي من بشي  أمرتكم وإذا فخذوه،

 .{دنياكم أبمور أعلم أنتم...} النخ : َتب  حدي  يف قوله ومن

 لنننا كنن تر  فقنند الدنيوينن ، األمننور أمننا والعبننادا ، االعتقادا  يف حمدث  ك   هي البدع  أن نعر  احلديث ، هاذين من
 (.ن  فيه ورد ما إال) فيها، احلري 

 مننا إال مباحنن  العننادا  وكنن  ننن ، بننه ورد مننا إال ابطلنن  العبننادا  كنن   قننولم: األصننوليون اسننتنبطها الننيت القواعنند ومننن
 ن . به ورد
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 اإلسام؟ يف حكمها هو فما البدع ، هي ما عرفنا وإذ

 .{بدع  صاحب إال ألميت شفاعيت حل } :(تصاماالع) يف الشاطيب يرويه فيما وسلم عليه هللا صل  يقول

 .{بدع  صاحب ك   عن التوب  حجر هللا إن} ويقول:

 أمننرا يف أحنند  مننن} ويقننول: .{أمجعنن  والنننا  واملالكنن  هللا لعننن  فعليه حمداث   آو  أو حداث   أحد  من} ويقول:
 .{رد فهو منه لي  ما هذا

 هنني مننن قننالوا: واحنند ، ملنن  إال النننار يف كلهننم  فرقنن  وسننبع  ثننا  عل  أميت ستفرت } وسلم: عليه هللا صل  ويقول
 وغ مها. داُود وأبو أمحد رواه .{وأصهايب اليوم عليه أا ما قال: هللا؟ رسول ي

 ضننال  وكنن  رواينن : ويف ضننال . بدعنن  وكنن  بدعنن ، حمدثنن  كنن   ف ن األمور، وحمداث  وإيكم...} حدي : يف ويقول
  وغ مها. والنسالي ُوددا أبو رواه .{النار يف

 فيهننا كننان  إذا إال كاننن ،  مننا كالننن   عبنناد ، أبينن  القيننام وال كاننن ،  مننا كالننن   عقينند ، أينن  تبنن  مطلقننا   جيننوز فننا وعليننه،
 اإلسام. يف البدع  هوحكم هذا ووعيده. هللا لعن  يف صاحُبها داخ    ابطل    فهي وإال سن ، أو قرآن من هبا ابلعم  ن 

 هننني فيننه كننان  إن إال حمنند ، غنن  أو حمننداث   كننان  سوا  منها، أمر أبي يقوم أن للمسلم فيجوز الدنيوي ، األمور يف أما
 ابلنا . ضرر أو ابلدين ضرر فيه كان  أو

َننا)) عنهننا، بصننالرهم وعمينن  وغ هننا، النصننو  هننذه رأوا النندين، أمننور كنن   يف كشننأهنم  املتصننوف ، لكننن  تَنْعَمنن  ال فَِ هنَّ
 هبننا، والكفننر رفضننها علنن  تنندل اليت املنكر  التأويا  فأولوها ،[46احل :] ((الصُُّدورِ  يف  الَّيِت  اْلُقُلوبُ  تَنْعَم  َوَلِكنْ  األَْبَصارُ 
 وقياسننهم (.الننن  مننورد يف اجتهنناد ال) أنننه ونسننوا النصننو ، كنن   رغننم الدنيوينن ، األمننور علنن  قياسننا   حنناال ، بنندعهم وجعلننوا
 املكنننر إليهمنننا أضنننافوا بننن  هللا، دينننن يف وابإلحننندا  النصنننو ، علننن  خبنننروجهم يكتفنننوا مل أهننننم علننن  يننندل هنننذا املنكنننر الفاسننند
 دفاعننه يف أحنندهم، يظهننر حنن  النننا ، ومننن هللا مننن احليا  عدم إليها أضافوا كما  واملراوغا ، ابملغالطا  الدين لذا والكيد

 املعاند. الغيب اجلاه  ِبظهر بدعهم، عن

 الكام: خاص 
 إال الدنيوينن ، واألمننور العننادا  يف ال والعبننادا ، االعتقننادا  يف اإلحنندا  هننو هبا فاملراد (دع ب) كلم   ورد  حيثما

 اإلسام. هدي عل  يس ون أبهنم للتظاهر (،واملناور ) املغالط  إال عندهم تع  ال ف هنا  املتصوف  عند
 الشنننرال  منننن هللا أرادهنننا النننيت حلكمننن ا هننني النننيت التقيننن ، منننن هنننذا عملهنننم أن يعتقننندون ويراوغنننون، يغنننالطون عنننندما وهنننم

  يصفون. عما هللا فسبهان (،حقيقتهم) لسرت

 هامة: ملحوظة *
 عليننه هللا صننل  بقولننه وُيتجننون (،احلسننن  البدعنن ) بننن قننولم هنني ابطلهننم؟ لتأيينند املتصننوف  هبننا يتننذرع واهينن  حجنن  هنا 
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 .[[البدع  نعم ]] الرتاوي : لصا  ماع اجل يف اخلطاب بن عمر وقول ،{...أجرها فله حسن  سن  سن من} وسلم:

  وداحض : واهي  وحجتهم
  امللخ : أذكر وإمنا حبثا ، العلما  أشبعه قد ،{...حسن  سن  سن  من} وسلم: عليه هللا صل  قوله -1

 أهنمنننننا األوىل للوهلننننن  ونهنننننر نصنننننان، وجننننند إذا أننننننه احلننننندي ، مصنننننطل  ويف األصنننننول، علنننننم يف املعروفننننن  القواعننننند منننننن
 ال الننننوحي ألن  التننننناقض معننننه يننننزول الننننذي الصننننهي  املعننننىن عننننن كليهمننننا،  يف أو أحنننندمها، يف نفننننت  أن فيجننننب ضننننان،متناق

 .[82النسا :] ((َكِث  ا  اْخِتاف ا ِفيهِ  َلَوَجُدوا اّللَِّ  َغْ ِ  ِعْندِ  ِمنْ  َكانَ   َوَلوْ )) فيه: تناقض

 موجننود غنن  تناقضننا   النصننو  يف أوجنند قنند يكننون سننن ،احل البدع  هو (احلسن  السن ) معىن إن يقول: فالذي وعليه،
 حمدثننن  كننن } لقولنننه: منننناقض (،احلسنننن  البدعننن ) املتنننوهم: املعنننىن هنننذا ألن  خوضنننا   الباطننن  يف خنننا  قننند ويكنننون األصننن ، يف

 مر. مما وغ ها ،{ضال  بدع  وك  بدع ،

 خننن ي عمننن  افتتننناح أو انننندثر ، سنننن   إحينننا أو انتشنننر ، بدعننن  إماتننن  فهنننو: (،احلسنننن  السنننن ) لنننن الصنننهي  املعنننىن أمنننا
 (.ابلدين ضرر دون) دنياهم يف أو دينهم يف النا  ينف  الدنيا أمور من أمر يف إبداع أو مشروع،

 ُينننض قالنننه فقننند ذلننن ، علننن  األدلننن  منننن هنننو للهننندي  وسنننلم علينننه هللا صنننل  قولنننه وسنننبب احلسنننن ، السنننن  هننني هنننذه
 صدقا . تقد  عل  النا 

 .[[البدع  نعم ]] عنه: هللا رضي باخلطا بن عمر قول -2

 واجلواب:

 تؤخنننذ لنننتا تركهنننا مث وسنننلم علينننه هللا صنننل  هللا رسنننول فعلهنننا سنننن  هننني بننن  بدعننن ، ليسننن  النننرتاوي  لصنننا  اجلماعننن  -أ
 إليها. العود  من أب  يبق مل تركها، سبب وزال التشري ، زمن انقض  إذا حىت فرضا ،

 ويف كنننذل ،  ليسننن  أهننننا يفهمنننه أن عننننه هللا رضننني عمنننر فنننأراد .[[دعننن ب هنننذه]] عنهنننا: قنننال النننذي الرجننن  غلننن  -ب
 ،[[البدعنن  هنني نعمنن ]] عمننر: لسننان علنن  جننا   الننيت العبننار  هننذه منهننا النند ، لننذا تصننل  مسننتعمل  كثنن    صننيغ اللغنن 
 البدع . هي فنعم  مثلها، البدع  كان   ولو بدع ، ليس  إهنا له: يقول أن يريد فهو

 أجابننه فلننو مننثا ، كنافنن   كيلننو  بنصنن  فنناا   ضننرب فننان يقننول: مننن قننول مثنن  نسننم  مننا كثنن ا    :يفينند قنند املثنن  وضننرب
 ضننرب  كنن   كاننن   ولننو ضننرب ، ليسنن  أهنننا منهننا يفهننم إنننه يسننمعها؟ مننن ك   منها يفهم فماذا (،الضرب  هي نعم ) بن أحدهم
 ضال . ع بد هو احلسن  ابلبدع  القول يكون وهكذا...وهكذا...الضرب  هي فنعم  هكذا،
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 األول الباب
 الطريقة مناقشة

 
 األول الفصل

 للشيخ الصوفية مفهوم مناقشة

 اتبنناع إال هنني مننا مشننيخا ، إال هنني مننا وغ هننا، والنقشننبندي  والشنناذلي  والرفاعينن  كالقادرينن   الصننوفي  الطننر  أن عرفنننا
 عندهم. (الشيخ) عقيد  مناقش  هي فمناقشتها للشيوخ،

 (.اإلشرا ) طريق  هي واملستقبلي  واحلالي  التارخيي  األممي  الوحيد  الطريق  أن عرفنا كما

 النصننو  مننن عرفنننا كمننا  ،فاحنن  بغنن  أر  نبتنن  فمننا طننريقهم أصنن  وهنني شننيخ وصننهب  الشيخ الطريق  يف ما وأهم
 .النجا  بيدهم وأن ويضرون، ينفعون أهنم يعتقدون آل  الشيوخ يتخذون أهنم سي ، من جرع  وهي السابق ،

 رج . إطاع  الدين ذل : يف أقوالم ومن

 هللا، دون مننن إلننا   الشننيخ يتخننذون أهنننم علنن  الوافينن  الكافينن  الرباهنن  وعلمننالهم وأقطاهبم عارفيهم أقوال من رأينا كما
 الننويل نننور عننن كشنن   لننو :(الغننو ) قنناللهم قننول مننر  الننيت أقننوالم ومننن األلوهينن . صننفا  كنن   عليننه يسننبغون معننه شننريكا   أو
 هللا. دون من عبدل

 ملتابعنن  يعننود مث ذاكرتننه، يف حينن  أقننوالم ليبعنن  أخننر ، مننر  الفصول تل  إىل الرجوع من الكر  القارئ عل  أب  وال
 املناقش .

 شي . ك   قب  والسن  القرآن عل  وعقالدهم وأفعالم أقوالم بعر  املناقش  ستكون وطبعا ،

 َواْليَنننننْومِ  اِبّللَِّ  تُنْؤِمنُننننونَ  ُكنننننُتمْ   ِإنْ  َوالرَُّسننننولِ  اّللَِّ  ِإىَل  فَنننننرُدُّوهُ  َشننننْي    يف  تَننَنننناَزْعُتمْ  فَننننِ نْ )) العزيننننز: كتابننننه  يف سننننبهانه يقننننول -1
 .[59النسا :] ((اآلِخرِ 

 هللا غننن  إىل فينننه يُتننننازع منننا ينننرد منننن أن غمنننو ، أو إشنننكال أو لنننب  وبننندون الوضنننوح، كننن   الكرمننن  اآليننن  منننن واضننن 
 اآلخر. ابليوم وال هللاب يؤمن ال فهو ورسوله،

 معننناه املننوح  رسننوله كننام  والسننن  هللا، كننام  فننالقرآن والسننن ، الكتنناب علنن  عرضه يع  والرسول، هللا إىل الشي  وردُّ 
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 سبهانه. هللا من

 ألحنننند واحنننند   قننننول   إيننننراد ويكفنننني إلننننيهم، يننننردوه أن اآلخننننرين مننننن ويطلبننننون شننننيوخهم، إىل شنننني  كنننن   يننننردون والصننننوفي 
 كنننننننام  إىل الرجنننننننوع فعلينننننننه دلنننننننيلهم، أو العلمنننننننا  لكنننننننام معنننننننار  شنننننننيخه كنننننننام  إن للمريننننننند: (قالننننننن ) قنننننننال وإن: ...أقطننننننناهبم

 طرينننق عنننن الرتنننداده هتمننن  حنننال يف ألننننه  تصنننديقه ألحننند جينننوز فنننا فينننه، وقننندح شنننيخه حكنننم عنننن املريننند خنننرج وإذا...شنننيخه
 شيخه.

 يعتقده؟ أو يفعله؟ أو ومثله؟ هذا يقول من  عل اإلسامي  الشريع  حكم هو ما املؤمن، املسلم أيها السؤال: -

 ،[59النسننا :] ((اآلِخننرِ  َواْليَنننْومِ  اِبّللَِّ  تُنْؤِمنُننونَ  ُكنننُتمْ   ِإنْ  َوالرَُّسننولِ  اّللَِّ  ِإىَل  فَنننُردُّوهُ )) الكر : اجلواب تض  الكرم  اآلي  إن
 تريدون. من إىل أو لشيخا إىل فردوه اآلخر، واليوم ابهلل تؤمنون ال كنتم  إن منها: ُيستنب  اليت

نننَنُهمْ  َلُقِضننيَ  اْلَفْصنن ِ  َكِلَمنن ُ   َولَننْوال اّللَُّ  بِننهِ  أَيَْذنْ  ملَْ  َمننا النندِّينِ  ِمنننَ  َلُننمْ  َشننَرُعوا ُشننرََكا ُ  َلُننمْ  أَمْ )) سننبهانه: ويقننول -2  َوِإنَّ  بَنينْ
 .[21الشور :] ((أَلِيم   َعَذاب   َلُمْ  الظَّاِلِم َ 

 شر . فهو هللا به أيذن مل كان،  ما كالنا    الدين، يف شرع فك 

 ر :دَّ امل قطبهم قول إبيراد ونكتفي هللا، به أيذن مل ما ك   دينهم يف يشرعون الصوفي  يف والشيوخ

 شيخه. وال نبيه وال حص  هللا ال شيخ، با تعاىل يذكرهللا من

 الوث ؟ التشري  هبذا أيخذ من هوحكم وما التشري ؟ هبذا أت  أين فمن

 يعتقده؟ أو أويفعله؟ ومثله؟ هذا يقول من عل  اإلسامي  الشريع  هوحكم ما للسؤال؟ ونعود

 .((أليم بعذا لم الظامل  وإن)) اجلواب: تقرر الكرم  واآلي 

َننُذوا َأْحبَنناَرُهْم َوُرْهبَنناهَنُْم أَْراَباب  ِمننْن ُدوِن اّللَِّ َواْلَمِسنني الكتنناب: أهنن  وصنن  يف سننبهانه يقننول -3 َ  ابْننَن َمننْرَ َ َوَمننا )) اختَّ
 حننننامت بننننن عنننندي مسنننن  كثننن :  ابننننن يننننورد .[31أُِمنننُروا ِإالَّ لِيَنْعبُننننُدوا ِإَلننننا  َواِحنننندا  ال إِلَنننَه ِإالَّ ُهننننَو ُسننننْبَهانَُه َعمَّننننا ُيْشنننرُِكوَن (( ]التوبنننن :

صننل   فقننال ،{يعبنندوهم مل إهنننم} لننه: فقننال ،صننل  هللا عليننه وسننلم هللا لرسننو  مننن اآلينن  هننذه (فأسننلم نصننرانيا   وكننان) الطننالي
 .{إيهم عبادهتم فذل  فاتبعوهم، احلرام، لم وأحلوا احلال عليهم حرموا مإهن بل ،} معناه:ما  هللا عليه وسلم

 الغزايل: حلجتهم بقول ونكتفي هللا. دون من أراباب   شيوخهم واختذوا ذل  الصوفي  فع  وقد

 علمنننننا  فتنننننو  يف عننننن  فنننننر  وهنننننو اآلخنننننر ، هوعلم...(ملقامنننننا وا اجملاهننننندا )أي:  األمنننننور هنننننذه حبننننندود فنننننالعلم...
 اآلخر ...

 الكتننب، مننأل غنن ه أن منن  (،اإلسننام حج ) هيسمون من كام  ألنه  غ ه إىل معه ُُيتاج ال صري ، واض  كام  وهو
 السنن. ويسنون الفرو  ويفرضون وُيرمون ُيلون أهنم عل 

Formatted: Font: (Default) mylotus, 16 pt, Complex Script
Font: Traditional Arabic, 16 pt

This file was downloaded from QuranicThought.com



 www.alsoufia.com                         مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية                                               

 

437 

 يعتقده؟ أو يفعله؟ أو هذا؟ مث  يقول فيمن اإلسامي  الشريع  حكم هو ما املؤمن، املسلم أيها لنا ق  والسؤال:

 .[43الطور:] ((ُيْشرُِكونَ  َعمَّا اّللَِّ  ُسْبَهانَ )) اجلواب: الكرم  اآلي  ويف

 .[165البقر :] ((...اّللَِّ  َكُهبِّ   ُيُِبُّوهَنُمْ  أَنَداد ا اّللَِّ  ُدونِ  ِمنْ  يَنتَِّخذُ  َمنْ  النَّا ِ  َوِمنَ )) سبهانه: ويقول -4

 وهننذا خاصنن ، فننيهم أنزلنن  اآلينن  كننأن  حننىت حبننا ، أشنند بنن  هللا، كهننب  ُيبننوهنم أننندادا   شيوخهم من املتصوف  اختذ وقد
 الشننأن هننو كمننا  أجلننه، مننن ويكرههننا أجلننه مننن األشننيا  ُيننب أن الشننيخ حننب حقيقنن ) العظننام: أقطنناهبم ألحنند معنننا مننر قننول

 (.وج  عز ربنا حمب  يف

 الشيخ. وحمب  هللا ذكر طريقال اآلخر: وقول

 يعتقده؟ أو يفعله؟ أو هذا؟ يقول من عل  اإلسامي  الشريع  حكم هو ما :والسؤال

يع ننا ّللَِّ  اْلُقننوَّ َ  َأنَّ  اْلَعننَذابَ  ينَننَرْونَ  ِإذْ  نََلُمننوا الَّننِذينَ  ينَننَر  َولَننوْ )) الكننر : اجلننواب تعطينننا الكرمنن  اآلي  إن  َشننِديدُ  اّللََّ  َوَأنَّ  مجَِ
 .[165البقر :] ((اْلَعَذابِ 

 .[[النا  رب عباد  إىل النا  عباد  من ليخرجنا رسوال   إلينا هللا بع ]] لكسر : عامر بن ربعي قال -5

 املشننننايخ عبنننناد  إىل الننننا  رب عبنننناد  مننننن الننننا  فتخننننرج مسنننناره، إىل الشنننر  وتعينننند اآلينننن  لنننتعك  الصننننوفي  وجنننا  
 املشايخ! قبور وعباد 

 يف يتوقننن  منننن علننن  اإلسنننامي  الشنننريع  حكنننم هنننو منننا بننن  هنننؤال ؟ علننن  اإلسنننامي  الشنننريع  حكنننم وهننن منننا والسنننؤال:
 عليهم؟ احلكم

 يعبنندون ال الشننيوخ، يعبنندون ال الصننوفي  هللا، معنناذ واملغفلنن : الغننافل  مننن وكث  وشيوخهم املتصوف  ل  سيقول -6
 هم.بين واملتداول  املومه  األمثل  بعض يقدمون وقد...هللا إال

 ولنننثم قبنننورهم أمنننام ابلركنننوع يتربكنننون النننذين وأقطننناهبم عنننارفيهم وأقنننوال أقنننوالم وهنننذه الشنننيوخ، يعبننندون بننن  ال، فنجينننب:
 وهنننذه مننن ب، وحسنننن زلفننن  هللا إىل يقربوننننه أهننننم يعتقننند النننذي ذلننن  طريقننن  وأمنننثلهم رمنننم، منننن فيهنننا ِبنننا واالسنننتغاث  حجارهتنننا

 ولنننو ويعبننندوهنم. الشنننيوخ يؤلنننون أهننننم علننن  مشنننم ، هننننار رالعننن  يف م الشننن كوضنننوح  بوضنننوح علنننيهم شننناهد  كلهنننا  أفعنننالم
 الصفها . ألو  ملأل  الشيوخ َتليه يف عارفيهم أقوال مجع 

 أخننننننا  مننننننن البشننننننر عليننننننه تعننننننار  مننننننا مجينننننن  ويف العربينننننن  اللغنننننن  ويف اإلسننننننامي  الشننننننريع  يف يسننننننم  هننننننذا، وإنكننننننارهم
 (.الفجور)

 الننننندخن منننننن وهنننننو املتصنننننوف ، منننننن كثننننن   واقننننن  هنننننذا :(منننننناور  العصنننننر لغننننن  ويف) لقتنننننال متهرفنننننا   بعضنننننهم، وسنننننيقول -
  ذل . من بري  احلق والتصو  الشريع . أمور من غ ه أصاب كما  التصو  أصاب الذي واالحنرا 

 املسنننننلم  يف ال األمنننننم، كننننن   ويف الصنننننوفي  وجننننند  أن مننننننذ املتصنننننوف  واقننننن  إن (.أخنننننزم منننننن نعرفهنننننا شنشنننننن ) فنقنننننول:
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 إىل يصننن  منننن أمنننا األلوهيننن ، استشنننعار إىل السنننال  أو املريننند توصننن  النننيت الطرينننق وهننني وعبادتنننه، الشنننيخ هَتليننن هنننو وحننندهم،
  إليه. فجذبه أراده هللا أن هبا ويعنون (،املراد) هم: فيسمونه شيخ دون اجلذب 

 هللا: يريننده امنن أحنند يعننر  أن عليننه هللا صننلوا  املسنني  لسننان علنن  ينفنني القننرآن ألن  الكننذب هللا علنن  افننرتا  وهننذا
 مننننن صننننور  هننننذه لننننم: ونقننننول ،[116املالنننند :] ((نَنْفِسنننن َ  يف  َمننننا أَْعلَننننمُ  َوال نَنْفِسنننني يف  َمننننا تَنْعلَننننمُ  َعِلْمتَننننهُ  فَنَقنننندْ  قُنْلتُننننهُ  ُكننننن ُ   ِإنْ ))

 مننننن وهنننني احمليطنننن ، الظننننرو  حسننننب وختفوهنننننا تظهروهنننننا وأشننننياخكم أنننننتم أتقنتموهننننا (،النننند  حننننول لالتفننننا ) مراوغنننناتكم
  الغزايل: قال كما  الصوفي  عقيدتكم يف الواجب  التقي  بأسالي

 التقية لزوم عقل ذي كل  على   فواجب اخلالف صح قد كان  وإن

 خرافننن  منننن انتهيننننا لقننند لنننه: فنقنننول َتويننن !! لنننه هنننذا العنننارف  كنننام  إن يقنننول: أن منننن يسنننتهي ال منننن أييت وقننند -7
 َوَمننننا أَنُفَسننننُهمْ  ِإالَّ  خَيْننننَدُعونَ  َوَمننننا آَمنُننننوا َوالَّننننِذينَ  اّللََّ  خُيَننناِدُعونَ )) التأوينننن ، وخدعنننن  التأوينننن ، ومغالطنننن  التأوينننن ، وأحبولنننن  التأويننن ،
  .[10 ،9البقر :] ((َيْكِذبُونَ  َكانُوا  ِبَا أَلِيم   َعَذاب   َوَلُمْ  َمَرض ا اّللَُّ  فَنزَاَدُهمُ  َمَر    قُنُلوهِبِمْ  يف  .َيْشُعُرونَ 

 زندقاهتم. إىل املسلم  جلر ومكرون لونجويد ويكذبون خيادعون فهم ي ،َتو  له هذا يقولون إذ ألهنم

 السننلو  يف بعضننهم ينندعيها الننيت املقامننا  ومننن اإللنني. العشننق ويف ذلنن  يف أقننوالم أكثننر وما هللا، حب يدعون -8
 هللا. إىل (والشو  احملب ) يسمونه ما اجلذب  إىل

ننُتمْ   ِإنْ  ُق ْ )) علمنا:ي أن رسوله آمرا   يقول وتعاىل سبهانه وهللا  .[31عمننران: آل] ((اّللَُّ  ُُيْبِننْبُكمُ  فَنناتَِّبُعوين  اّللََّ  ُتُِبُّننونَ  ُكننْ
 حننب علنن  النندلي  هننو وسننلم عليننه هللا صننل  الرسننول اتبنناع أن يعنن  وهننذا رسننوله، نتبنن  أن حنبننه، كنننا  إن أيمننرا سننبهانه فنناهلل
 هننم فهنن  ابتباعننه. ال الرسننول بتأليننه أيمننروهنم الننذين املشننايخ يتبعون القوم وهؤال  هللا، حب عدم عل  دلي  اتباعه وعدم هللا،
 هللا؟ حب ابدعالهم صادقون ذل  بعد

 أثنننا  جينندوهنا الننيت واللننذ  اجلذبنن  ُيبون فهم واقعهم، هو وهذا هللا، ُيبون ال أبهنم الكرم ، اآلي  تقرره ما هو اجلواب:
  عننددا   اجلذبنن  يف يقعننوا أن بعنند مث إلينن ، أهنننا يتومهننون جنسنني  ُتشيشنني  لننذ  وهنني كينناهنم،  يف خلينن  كنن   تسننتغر  والننيت اجلذبنن 
 علننيهم امتنعنن  مننا إذا حننىت َتامننا ، األفيننون متعنناطي يصننيب الننذي اإلدمننان مثنن  اإلدمننان، ِبننر  يصننابون املننرا ، مننن كافيننا  

 قاتنن  ولننه مننن عنننه، ينقطنن  عننندما األفيننون منندمن تصننيب الننيت األعننرا  بنننف  أصننيبوا مننا، لسننبب األحيننان بعننض يف اجلذبنن 
 بولم. يف يظهر الذي (اإللي العشق) يسمونه ما هو وهذا اجلنون. يشبه وما وصداع

 أُنْننننزِلَ  َمننننا اتَِّبعُننننوا)) سننننبهانه: ويقننننول رسننننوله. التبعننننوا ُيبونننننه لوكننننانوا إذ هللا، ُيبننننون ال املشننننايخ يتبعننننون الننننذين النتيجنننن :
 خيالفه. من يكفر هللا، من أمر هذا ،[3األعرا :] ((أَْولَِيا َ  ُدونِهِ  ِمنْ  تَِّبُعواتنَ  َوال رَبُِّكمْ  ِمنْ  إِلَْيُكمْ 

 للشننيخ ابلركننوع أيمننروهنم بننه! فيننأَترون سننلطاا   هللا بننه ينننزل مل مننا بكنن  أيمروهنم املشايخ، دونه من يتبعون القوم وهؤال 
 يف كشنننننوفهم  أبوهنننننام أيمنننننروهنم ف قصنننننون! ابلنننننرق  منننننروهنمأي فيطيعنننننون! (شنننننريف ) يسنننننموهنا النننننيت ابلرابطننننن  أيمنننننروهنم ف كعنننننون!

 القرآن؟! أه  من ذل  بعد يكونون فه  فيأَترون! والعبادا  العقالد
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 نواهيه. عن وينتهون أبوامره يعملون نالذي هم القرآن أه  إن

 ال، طبعننا   القننوم؟ هننؤال  يتبعهننا فهنن  .[18ينن :اجلاث] ((فَاتَِّبْعَهننا اأَلْمننرِ  ِمنننَ  َشننرِيَع    َعلَنن  َجَعْلنَننا َ  مُثَّ )) سننبهانه: يقول -
 شننهر، صننوم أجننر ولنن  كنن   للخننادم: أقطنناهبم قننول معنا مر وقد الشريع . اتباع من خرجوا فقد مشاخيهم يتبعون عندما ألهنم
 ذل . عل  القش ي القطب عاملهم وموافق  سن ، صوم أجر ول  وك 

  ال! طبعا   اإلسامي ؟ للشريع  اتباع هو هذا فه 

  الشيخ: يف املغريب مدين أيب قول رأينا -1

 حذراً  تركها من فكن عليك يرضى   وطاعته الباري رضا رضاه ففي
 ق . ل  فاح ال يدي عل  تفل  مل إذا اجلياين: القادر عبد وقول

 األحباب. زمر  يف لدخوله سبب ذا  إذ واألبدال األوليا  من الشيوخ إىل والتهبب وقوله:

 ذل ؟ يف اإلسام حكم هو فما الصفها . ألو  َتأل اليت األقوال نم وغ ها وغ ها

َنننُذوا َوالَّنننِذينَ  اخْلَننناِل ُ  الننندِّينُ  ّللَِّ  َأال .الننندِّينَ  لَنننهُ  خُمِْلص نننا اّللََّ  فَاْعبُننندِ )) سنننبهانه: يقنننول  ِإالَّ  نَنْعبُنننُدُهمْ  َمنننا أَْولِيَنننا َ  ُدونِنننهِ  ِمننننْ  اختَّ
نَنُهمْ  َُيُْكمُ  اّللََّ  ِإنَّ  ْلَف زُ  اّللَِّ  ِإىَل  لِيُنَقرِّبُواَ   .[3 ،2الزمر:] ((َكفَّار    َكاِذب    ُهوَ  َمنْ  يَنْهِدي ال اّللََّ  ِإنَّ  خَيَْتِلُفونَ  ِفيهِ  ُهمْ  َما يف  بَنينْ

 زلف ... هللا إىل ليقربوهم هللا دون من أوليا  ابختاذهم اآلي  هذه أحكام عليهم تنطبق من أول هم املتصوف  إن

 فالدته؟ هي وما التقدي ؟ هذا الشيخ يقدسون -ِإَذنْ - ملَِ  والسؤال: -

 عظيمت : فالدت  وتقديسه ولعبادته للشيخ الكام  للخضوع إن -

 ِمنننْ  يُنَعلَِّمننانِ  َوَمننا)) يكفننر: أن بعنند إال للسنناحر خنندماهتا تقنندم ال الشننياط  أن املقننرر  القواعنند فمننن العنناد : خر  -أ
َن    حَنْنُ  اِإمنََّ  يَنُقوال َحىتَّ  َأَحد    يف غلننوا   املرينند ازداد فكلمننا الصننوفي ؟ وهنني الكهاننن ، هننو والسننهر ،[102البقر :] ((َتْكُفرْ  َفا ِفتنْ

 مننن علننيهم املفننا  املنندد إىل ويعزوهنننا (،كرامننا ) يسننموهنا الننيت الشيطاني ، اخلوار  أمامه ازداد  كلما  ابهلل، الشيخ إشراكه
 الشيخ!

 (،ابأللوهيننن  التهقنننق) أو (،ذاتنننه ويف أمسالنننه ويف هللا صنننفا  يف الفننننا ) هللا: يف فننننا ا ابل اجلذبننن  أثننننا  التهقنننق -ب
 شنننعوره، ال أعمنننا  يف مسنننتقر  وحديثننن  قدمننن  انطباعنننا  منننن خلننني  هننني صنننورا   جذبتنننه، أحنننام يف ينننر  اجملنننذوب أن وذلننن 
 متعنننناطي يننننراه مننننا نفنننن  هننننو وهننننذا فيننننه، يعنننني  الننننذي احملنننني  مننننن نفسننننه أعمننننا  إىل تسننننرب  وطموحننننا  أمنننناين منننن  ختننننتل 

 واللننذ  واللهننو اجلننن  حننول تنندور احلشنناش، رؤ  مثنن  اجملذوب رؤ  تكون الشيخ وبدون اللوس ، وعقار واألفيون احلشي 
 واحلسد، احلقد أو

 السننننماوا  إىل العننننروج طمننننوح اجملننننذوب نفنننن  يف يغننننر  شننننيخه، مننننن أيضننننا   هننننو اسننننتقاها الننننيت خبربتننننه الشننننيخ، لكننننن
 أمسالننه بكامنن  هننو هننو أنننه أو (،سننبهانه) منننه جننز  أنننه نفسننه يننر  حبينن  فيننه الفنننا  مث (،هللا جنن ) هللا منن  واجللننو  والعننرش
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 ينننج  وال فيكننون. كننن  للشنني  ويقننول ابلكون، يتصر  أنه جذبته أحام يف وير  (،يصفون عما وتعاىل سبهانه) وصفاته
  تغننندو حبيننن  وطاعتنننه، وتقديسنننه الشنننيخ حبنننب كلهنننا  سنننهونف وعواطفنننه عقلنننه عجنننن قننند املريننند كنننان  إذا إال املهمننن  هبنننذه الشنننيخ
 هبا. التلف  لد  املريد كيان  من جز ا   الشيخ كلم 

 حولنننه وعنننواطفهم مريدينننه قلنننوب اسنننتقطاب يف هامنننا   دورا   تلعبنننان وجاذبيتنننه الشنننيخ شخصننني  قنننو  أن ننسننن  الأ وجينننب
 (.الكش ) يسموهنا اليت (الروحاين ُتشيشهم) لرؤ  هتيتتهم عل  وتساعدان

 الغزايل: يقول هذا ويف
 غنننامض، الننندين سنننبي  فننن ن السنننبي ، سنننوا  إىل ليهدينننه حمالننن  ال بنننه يقتننندي وأسنننتاذ شنننيخ إىل ُيتننناج املريننند فكنننذل ...

 البننننوادي سنننب  سنننل  فمنننن حمالننن ، ال طرقنننه إىل الشنننيطان قننناده يهدينننه شنننيخ لنننه يكنننن مل فمنننن نننناهر ، كثننن    الشنننيطان وسنننب 
 بعنند املرينند فمعتصننم...بنفسها تنبنن  الننيت كالشننجر   بنفسننه املسننتق  ويكننون وأهلكهننا، ه،بنفس خاطر فقد خف  بغ  املهلك 

 اهن....(1)ابلقالد النهر شاط  عل  األعم  َتس  به فليتمس  شيخه، املذكور  الشرو  تقد 

 َتاما . احلشاش  رؤ  مث  تكون رؤاه ألن  الشيطان فشيخه له شيخ ال من أيضا : قالوا ولذل 
 اللَّغْنننننوِ  َعننننننِ  ُهنننننمْ  َوالَّنننننِذينَ  .َخاِشنننننُعونَ  َصننننناهِتِمْ  يف  ُهنننننمْ  الَّنننننِذينَ  .اْلُمْؤِمنُنننننونَ  أَفْنلَننننن َ  قَننننندْ )) سنننننبهانه: قولنننننه لنقنننننرأ ،وأخننننن ا   -
ُمْ  أَْمَنننناهُنُمْ  َمَلَكننن ْ  اَمننن أوْ  أَْزَواِجِهننننمْ  َعلَننن  ِإالَّ  .َحننناِفظُونَ  لُِفننننُروِجِهمْ  ُهنننمْ  َوالَّننننِذينَ  .فَننناِعُلونَ  لِلزََّكنننا ِ  ُهننننمْ  َوالَّنننِذينَ  .ُمْعِرُضنننونَ   َغننننْ ُ  فَنننِ هنَّ
 َصننننَلَواهِتِمْ  َعلَنننن  ُهننننمْ  َوالَّننننِذينَ  .رَاعُننننونَ  َوَعْهننننِدِهمْ  أِلََمنننناَاهِتِمْ  ُهننننمْ  َوالَّننننِذينَ  .اْلَعنننناُدونَ  ُهننننمُ  َفُأْولَتِنننن َ  َذلِنننن َ  َورَا َ  ابْنتَنغَنننن  َفَمنننننِ  .َملُننننوِم َ 

 .[10-1املؤمنون:] ((اْلَوارِثُونَ  ُهمُ  أُْولَِت َ  .ُُيَاِفظُونَ 

 فشنننننيخه لنننننه شنننننيخ ال منننننن أو شنننننيخ، ابتبننننناع إال يفلننننن  ال أو ابلشنننننيخ، يتمسنننننكون النننننذين أفلننننن  قننننند سنننننبهانه: يقننننن  ومل
 الشركيا . بقي  أو...الشيطان

 وبعقينندهتم، القننوم هبننؤال  ويكفننر الكننر  ابلقننرآن يننؤمن أن إمننا لمننا: اثلنن  ال أمننرين أمام الصاد  املسلم يق  وهنا -
 والدج . ابملراوغ  إال له وجود ال آخر طريق وأي الكر ، ابلقرآن ويكفر وبعقيدهتم هبم يؤمن نأ وإما

                            
 (.3/65) الدين: علوم إحيا  (1)
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 الثاين الفصل
  (اجملاهدة) الرايضة مناقشة

 ِإيّنِ  َلُكننمْ  لُ أَقُننو  َوال اْلَغيْننبَ  َأْعلَننمُ  َوال اّللَِّ  َخننزَاِلنُ  ِعنننِدي َلُكننمْ  أَقُننولُ  ال قُنن ْ )) هللا: كتنناب  مننن آي  بقننرا   املناقشنن  لنبنندأ
  .[50األنعام:] ((تَنتَنَفكَُّرونَ  أََفا َواْلَبِص ُ  اأَلْعَم  َيْسَتِوي َه ْ  ُق ْ  ِإيَلَّ  يُوَح  َما ِإالَّ  أَتَِّب ُ  ِإنْ  َمَل   

َا ُق ْ ))   .[203األعرا :] ((َريبِّ  ِمنْ  ِإيَلَّ  يُوَح  َما أَتَِّب ُ  ِإمنَّ

 ينَننننْوم   َعننننَذابَ  َريبِّ  َعَصننننْي ُ  ِإنْ  َأَخننننا ُ  ِإيّنِ  ِإيَلَّ  يُننننوَح  َمننننا ِإالَّ  أَتَّبِنننن ُ  ِإنْ  نَنْفِسنننني تِْلَقننننا ِ  ِمنننننْ  لَننننهُ أَُبدِّ  َأنْ  يل  َيُكننننونُ  َمننننا قُنننن ْ ))
  .[15يون :] ((َعِظيم  

 .[9األحقا :] ((ُمِب    َنِذير   ِإالَّ  َأاَ  َوَما ِإيَلَّ  يُوَح  َما ِإالَّ  أَتَِّب ُ  ِإنْ ))

 أيمننر شنني  وكنن  مطلقننا ، التشننري  يف بشنني  عنننده مننن أييت ال هللا، رسننول وهننو وسننلم، عليننه هللا صل  هللا رسول فهذا
 .[4النجم:] ((يُوَح  َوْحي   ِإالَّ  ُهوَ  ِإنْ  .اْلََو  َعنِ  يَنْنِطقُ  َوَما)) إليه. يوح  ملا اتباع فهو عنه وينه  به

 ((فَاتَِّبْعَهنننننننا اأَلْمنننننننرِ  ِمننننننننَ  َشنننننننرِيَع    َعلَننننننن  َجَعْلنَنننننننا َ  مُثَّ )) الرسنننننننول: يتبننننننن  منننننننن لكننننننن  موجنننننننه واألمنننننننر سنننننننبهانه، هللا وأيمنننننننره
 .[3األعرا :] ((أَْولَِيا َ  ُدونِهِ  ِمنْ  تَنتَِّبُعوا َوال رَبُِّكمْ  ِمنْ  إِلَْيُكمْ  أُْنزِلَ  َما اتَِّبُعوا)) .[18اجلاثي :]

َنننا فَننناْعَلمْ  لَننن َ  َيْسنننَتِجيُبوا ملَْ  فَنننِ نْ )) .[21الننننور:] ((َواْلُمْنَكنننرِ   ِ اِبْلَفْهَشنننا أَيُْمنننرُ  فَِ نَّنننهُ  الشَّنننْيطَانِ  ُخطُنننَوا ِ  يَنتَّبِننن ْ  َوَمننننْ ))   أمنَّ
 .[50القص :] ((َأْهَواَ ُهمْ  يَنتَِّبُعونَ 

 بدعنننن  وكنننن  بدعنننن ، حمدثنننن  كنننن   فنننن ن األمننننور، وحمننننداث  وإيكننننم} منهننننا: كثنننن  .  كننننذل   واألحادينننن  كثنننن  .  واآلي 
 .{رد فهو منه لي  ما أمرا يف أحد  من} .{ضال 

 وأحاديننن  هللا آي  الصنننوفي  يتبننن  فهننن  (.نننن  بنننه ننننزل منننا إال ابطلننن  العبنننادا  كننن ) املقنننرر : األصنننولي  القواعننند ومنننن
 يستشننعروهنا الننيت والشننيطاني  العصننابي  الننرؤ  وإىل اجلذبنن ، إىل الس  إال هو وما (،هللا إىل الس ) افرتا    يسمونه فيما رسوله،

 رسوله؟؟ وأحادي  هللا  آي يتبعون ه  اجلذب . يف

 اخللو : -1

 وبعنند وسننلم، عليننه هللا صننل  هللا رسننول بعد حمدث  بدع  وهي اإلسام، يف خلو  وال اإلسامي ، العبادا  من ليس 
 اتبعيهم. واتبعي واتبعيهم أصهابه

 الكهان . قدم قدم  فهي األخر  األمم يف أما اإلسام، يف حمدث  بدع  إهنا
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 الصم : -2

 يتبعننوا وال ليتبعوهننا للمسننلم  الرسننول علمهننا معيننن ، وأعمننال أقننوال هنني العبنناد  إذ اإلسننام، يف للعبنناد  ننناقضم وهو
 (.رسالته؟ من الفالد  هي فما وإال) غ ها.

 بدع . فهو اإلسامي ، العباد  من الصم  جيع  ن  أي يوجد وال

 ا .واإلشر  الكش  عل  عقالدها بني  اليت األمم ك   يف موجود وهو

 اجلوع: -3

 كمننا  الصننيام، يف الوصننال وحننرم ُأَخننر، أيم صننيام وسننلم عليننه هللا صننل  رسننوله وسن رمضان، صيام سبهانه هللا فر 
 متقطعا . رمضان غ  يف الصيام يكون أن أمر

 حسنننننب مسنننننتمر جنننننوع بننننن  ،فيهنننننا سنننننهور وال املغنننننرب، مننننن  فيهنننننا يفطنننننرون ال كثننننن    أيم صنننننيام هنننننو الصنننننوفي  وجنننننوع
 مننن ولنني  اإلسننامي ، العبننادا  مننن لنني  فهننو وغ هننا. والطاوينن  واجلينينن  والبوذينن  الندوسنني  يف املوجننود كهنناينال األسننلوب

 بدع . وهو شي ، يف اإلسام

 السهر: -4

 ولكنن ...ال} قننال: عننندما وسننلم عليننه هللا صننل  الرسننول رمسهننا الننيت احلنندود ضننمن اللينن  قيننام هننو سنناماإل يف الننوارد
 اإلسننام، عبننادا  مننن وال اإلسننام، مننن السننهر فلنني  .(1){منن  فلنني  سنننيت عننن رغب فمن...وأفطر موأصو  وأام، أصلي

 إن :أي ،{منن  فلنني  سنننيت عننن رغننب فمننن} اجلوع: ويف فيه اإلسام رسول قول رأينا وقد اإلسام، يف به املعمول من وال
 اإلسام. من ليسوا وابلتايل هللا، رسول من ليسوا الطقو  هبذه يقومون الذين

 غنن  أو اللينن ، طيلنن  واحنند  رجنن  علنن  ابلوقننو  أو (،وغنن ه الشننبلي يفعنن  كننان  كمننا) ابلضننرب النننف  تعننذيب -5
 أن حباجننن  سنننبهانه هللا ولننني  هبنننم، الشنننياط  تاعنننب منننن وهنننو النننبطان، واضننن  فهنننذا كتنننبهم،  يف مسنننتفيض هنننو ممنننا ذلننن 

 هللا يرضنن  إمنننا ،[78احلنن :] ((َحننرَج   ِمنننْ  النندِّينِ  يف  َعلَننْيُكمْ  َجَعنن َ  َوَما مْ اْجتَنَباكُ  ُهوَ )) عنهم: ل ض  ويعذبوها أنفسهم يضربوا
 إذا املنننؤمن عنننن سنننبهانه ويرضننن  (،الوثنينننا  أصنننهاب بنننه يقلننندون أو يبتدعوننننه كمنننا  ال) أمنننرهم كمنننا  عبننندوه إذا املنننؤمن  عنننن
  حقه. حق ذي لك  أد 

 هامة: ملحوظة *

  ألنننه  وسننلم عليننه هللا صننل  ِبهمنند وتوابعهننا، اخللننو  يف يتأسون إهنم قولم: ع ،واملخاد املغالط  يف القوم أساليب من
 حرا . غار يف كث    أيما   خيتلي الرسال  قب  كان

 اّللَِّ  َرُسننولِ  يف  َلُكننمْ  َكننانَ   َلَقنندْ )) تقننول: الكرمنن  اآلينن  ألن  منناكر جتاه  أو غيب، جه  فيها غ ها، مث  املغالط ، هذه
                            

 النكاح. كتاب  مسلم، صهي  (1)
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 .[21األحزاب:] ((...   َحَسنَ  ُأْسَو   

 علننن  الننننا  كبقيننن   إنسننناا   كنننان  فقننند قبلهنننا أمنننا ابلرسنننال . النننوحي علينننه ننننزل أن بعننند إال (هللا رسنننولَ ) حممننند   يصنننب  ومل
َنننا قُنن ْ )) سنننبهانه: يقنننول الكرمننن . أبخاقنننه إال عننننهم متننناز ال اإلطننا ،  هوهنننذ ،[6فصنننل :] ((ِإيَلَّ  يُنننوَح  ِمنننثْنُلُكمْ  َبَشنننر   َأاَ  ِإمنَّ

 الوحي. هو البشر، بقي  وب  وسلم عليه هللا صل  بينه الفر  أبن غمو ، وال فيها لب  ال الوضوح، ك   واضه  اآلي 

 حَنْنننُ  ِإنْ  ُرُسننُلُهمْ  َلُننمْ  قَالَنن ْ )) ويقننول: .[93اإلسننرا :] ((َرُسننوال   َبَشر ا ِإالَّ  ُكن ُ   َه ْ  َريبِّ  ُسْبَهانَ  ُق ْ )) سبهانه: ويقول
 التأسنني، آينن  إىل ونعننود .{كأحنندكم  إيل يننوح مل فيما أا} وسلم: عليه هللا صل  ويقول .[11إبراهيم:] ((...ِمثْنُلُكمْ  َبَشر   ِإالَّ 
 الرسننال  قبنن  أمننا ابلننوحي  معصننوم (هللا رسننول) ألن وذلنن   (الننوحي عليه ينزل الذي) هللا برسول أسوتنا تكون أن َتمرا إهنا
 وسلم. عليه هللا صل  إليه يوح  يكن مل ألنه  معصوما   يكن فلم

 عن: منبثق الرسال ، قب  ِبهمد ابلتأسي القول عل  إصرارهم األمر، واق  ويف

 فتننوحهم، مثنن  فننت  هنني النبننو  وأن والريضنن ، ابجملاهنند  النبننو  إىل وصنن  وسننلم عليننه هللا صننل  حممنندا   أن عقيدهتم -1
 يشا . حي  علهاجي سبهانه هللا من فض  النبو  أن يعتقدون ال ابلتايل، وهم

 الكافر . الباطل  (،الوجود وحد ) من النابع  (احملمدي  احلقيق ) مسوه ِبا عقيدهتم عن منبثق -2

 كمنننا  كشنننفهم،  مننن  لتتفنننق لنننا وَتويلهنننم السنننن ، وأحاديننن  القنننرآن آلي  الصنننهي  الشنننرعي للمعنننىن إنكنننارهم عنننن -3
 بهم.كت  يف به معموال   نراه وكما ،(1)الغزايل حجتهم بذل  صرح

 طريننننق عننننن علومننننه أخننننذ وأنننننه ابلننننوحي! ولنننني  ذاتينننن ، عصننننم  معصننننوم وسننننلم عليننننه هللا صننننل  حممنننندا   أن عقينننندهتم -4
 وغ ه. (2)الغزايل حجتهم بذل  صرح كما  السام، عليه جربي  طريق عن ال الكش ،

 أخ ا ..

 وال اإلسننام، عبننادا  مننن وال اإلسننام، عقينند  مننن وال اإلسننام، مننن ليسنن  عناصننرها، بكنن  الريضنن ، أو اجملاهنند ،
 عننننادا  مننننن وال اإلسننننام، ممارسننننا  مننننن وال اإلسننننام، فضننننال  مننننن وال اإلسننننام، مسننننتهبا  مننننن وال اإلسننننام، سنننننن مننننن

 اإلسام. يف املشكور  األعمال من وال اإلسام، يف املأجور  األعمال من وال اإلسام،

 تعاىل. هللا رضا إىل ال اجلذب ، إىل تقود ي ،الوثن األمم وَتارسها مارستها كهاني ،  طقو  هي إمنا

 الذكر: مناقشة *

 األساسنني وشننكله الواسنن  ِبننداه للننذكر ممارسنن  وجننود علنن  األخننر ، األمننم إشننراقيي عننند اطاعنني، حنندود يف أعثننر مل
 املسلم . متصوف  عند املوجودين

                            
 في .و الص النصو  فهم إىل املدخ  انظر (1)
 الصوفي (. حكاي  من )مناذج فص : انظر (2)
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 نقطنن  علنن  البصننر تركيننز منن  (،والسننهر والصننم  واجلننوع اخللننو ) الريضنن  علنن  أساسننا   يعتمنندون األخننر ، األمننم ففنني
 فعننند مننا، كلمنن   علنن  ويثبتونننه الفكننر يركننزون -الريضنن  أثنننا  -وهننم األحيننان، أكثننر يف النننف  تعننذيب منن  طويلنن ، منند  مننا،

 كلمننن   يف فكنننره يركنننز مث منننا، شننني  علننن  بصنننره ويركنننز ،(1)اليوغنننا وضنننعيا  إحننند  ريضنننته يف السنننال  أيخنننذ منننثا ، النننندو 
  (.راهام) أو ،(2)لربامهان املستسر االسم عندهم هي اليت (أوم)

 الصنننناخب  واملوسننننيق  العنيننن  الننننرق  إىل يعمننندون خننننرآل حننن  ومننننن جنننندا ، طويلننن  منننند  الريضننن  هننننذه مثننن  تنننندوم قننند
 ريضتهم. إىل يعودون مث الزعا ، يصاحبها املدوي 

 جماهداهتم. ك   حمور هو األكرب (الساماا) للشيخ املطلق واخلضوع -

 حالننننننن  وهننننننني العصنننننننبي ، اجلملننننننن  يف والشنننننننعور النننننننوعي ملراكنننننننز إفراغنننننننا   والنننننننزمن، االسنننننننتمرار مننننننن  اجملاهننننننند   هنننننننذه ببتسننننننن
 منننن أقننن  خمننندر، أي املخننندر، منننن بكميننن  للتنننأثر ويهيؤهنننا فعالياهتنننا، منننن كثننن ا    يفقننندها اسنننرتخا  يف جتعلهنننا النننيت (االسنننتخدار)

 املعتاد. من أكرب بكمي  املخدر  املاد  فرازإل اجلسم تدف  كما  العادي ، احلال  يف املؤثر  الكمي 

 املسننلم  متصننوف  أن علنن  التامنن . العزلنن  إىل ُتتنناج كمننا  والصننرب، اإلراد  قننو  مننن كثنن   إىل ُتتنناج الريضنن  هننذه لكننن
 وهننو ارا ،وهننن لننيا   انقطنناع، دون مسننتمر بشننك  كاننن ،  مننا كالننن   مننا، كلمنن   تردينند إنننه كثنن ا ..  األمر عليهم سهَّ  أسلواب   عرفوا

 أسرع. ِبد  (اجلذب ) اخلدر إىل مث االستخدار، حال  إىل الوصول عل  كث ا    يساعد املستمر الذكر وهذا (.الذكر) مسوه ما

 ابألذكننننار أو (هللا) املفننننرد ابالسننننم سننننوا  هللا، ذكننننر أن النننننا ، أمننننام املسننننلم  متصننننوف  يدعيننننه مننننا صننننهي  هنننن  لكننننن
 اجلذب ؟ إىل تقود اليت هي يبتدعوهنا، اليت لواهتموص أبذكارهم أو األخر ، اإلسامي 

 بصننور  مجلنن ، أي أو كاننن ،  كلمنن   أي تردينند أن يؤكنندون وعلمنناؤهم، وعننارفوهم أقطنناهبم فهنناهم ذلنن  خننا  الواقنن 
 تقصر. وقد تطول قد مد  بعد اجلذب ، إىل يؤدي مايينها، أو املرا ، من األلو  متا  مستمر ،

 ذل : يف أقوالم من أدل  وهذه

 السكندري: هللا عطا  ابن يقول

 .(3)...يتهدد وال يتعدد ال واحد واملذكور وتتعدد، أنواعه ختتل  والذكر...

 تع . وماذا (يتهدد ال) قوله: إىل لننتبه -

 هننننننو األعظننننننم هللا اسننننننم إن أصننننننهابه: خننننننوا  لننننننبعض قننننننال تعنننننناىل هللا رمحننننننه اجلنينننننند القاسننننننم أاب أن وروي: ...ويقننننننول
 وعننار  (،هننو) قننال: وعننار  (،هللا) قننال: فعننار  أيضننا : أصنننا  أربعنن  علنن  االسننم هننذا يف املعرفنن  أهنن  نأ وذكر...(هننو)

                            
 هندوكي . تعبدي  ريض  اليوغا (1)
 الندو . عند اخلالق اإلله برامهان (2)
 (.82 :) اجملرد، القصد (3)
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 ...(1)هب  وعار  (،أا) قال:

 اسننم هننو شنني  كنن   أن عننر  ألنننه هُبنن  إنننه واضننها ، اجلننواب أنننن هُبنن ؟ وملَِ  (؟هُبنن  وعننار ) قولننه: معننىن هننو ما -
 األعظم. هللا

 أا أا أا) أو (،هننننو هننننو هننننو هننننو) أو (،هللا هللا هللا هللا) كلمنننن   برتدينننند يكننننون أن مكننننن الننننذكر أن نفهننننم النصنننن  ومننننن
 يُبه . العار  جعل  اليت األشيا  أو (،أا

 أيضا : هللا عطا  ابن ويقول

 لسننانه علنن  جتننري فقنند األسننرار، مجلنن  مننن عليننه يننرد ومننا األذكننار مننن عليننه يننرد مننا منن  فهننو االختيننار املسننلوب أمننا...
 التسنننليم فأدبنننه ختنننب ، أو حنننر ، بغننن  صنننو  أو (،آه آه آه آه) أو (،ال ال ال ال) أو (،هنننو هنننو هنننو هنننو) أو (،هللا هللا هللا)

 ُيتنناج فننا ابلقلننب الننذاكر أمننا اللسننان، ذكننر إىل ُيتنناج ملننن اآلداب وهننذه سنناكتا ، سنناكنا   يكننون الننوارد انقضننا  وبعنند للننوارد.
 ...(2)اآلداب هذه إىل

 يقول: هذا، يشبه ما الشعراين وهابال عبد ويورد

 املسننلوب أمننا املختننار، الننواعي الذاكر يف حمله الذكر آداب من ذكروه وما هللا: رمحه العجمي يوس  سيدي وقال...
 أو (،ال ال ال) أو (،هننو هننو هننو) أو (،هللا هللا هللا هللا) لسننانه: علنن  جيننري فقنند األسننرار  مننن عليننه يننرد ما م  فهو االختيار،

 عننند وأدبننه ختبنني ، أو حننر ، بغنن  صننو  أو (،هننا هننا هننا) أو (،هننن هننن هننن) أو (،آ آ آ آ) أو (عننا عننا عننا عا) أو (،آه آه آه)
 .(3)للوارد التسليم ذل 

 عريب: ابن ويقول

 األذكننار، مننن شننتته نننوع أبي هللا بننذكر واشننتغ  أهلنن ، وبنن  بيننن  بيتنن  ابب وكننذل  النننا ، دون اببنن  فأغلق...
 لننننه: آخننننر قننننول مننننن (األذكننننار مننننق شننننتته نننننوع أبي) قولننننه: معننننىن نفهننننم -...(4)(هللا هللا هللا) قولنننن : وهننننو م،االسنننن وأعاهننننا

 .(5)(معبود... ك   يف هللا غ  ُعبد فما...)

 املعبننودا  أمسننا  مننن يرينند ِبننا يننذكر أن للننذاكر ومكننن هللا، هننو وغنن ه وبشننر وشننجر صنم من عبد ما ك   أن :يع  -
 جذبنن  جذبنن ) أو (،..جننياين جننياين جننياين) أو (،..هبنن  هبنن  هبنن  هبنن ) مننثا : يننردد كننأن  وثنيا ،ال ك   يف عبد  اليت

 أو (،..مقنننننام مقنننننام مقنننننام مقنننننام) أو (،..إنتننننناج إنتننننناج إنتننننناج إنتننننناج) أو (،...لينننننن  لينننننن  لينننننن  لينننننن ) أو (،..جذبننننن  جذبننننن 
  وغ ها. (،..رفاعي رفاعي رفاعي) أو (،..ضري  ضري  ضري  ضري )

                            
 (.56 :) اجملرد، القصد (1)
 (.31، 30 :) الفاح، مفتاح (2)
 (.1/39) القواعد: معرف  يف القدسي  األنوار (3)
 (.6 :) األنوار، رسال  (4)
 (.72 :) احلكم،  و فص (5)
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 فيقول: الششرتي قص  عجيب  ابن ويروي

 أمنن ا ، كننان  وأبننوه وعاملننا ، وزيننرا   كننان  الششننرتي ألن سننبع   ابننن شننيخه منن  عنننه هللا رضنني الششننرتي قصنن  وكننذل ...
 وتنندخ  بنننديرا   وَتخننذ قشنناب  وتلننب  متاعنن  تبينن  حننىت شننيتا   منها تنال ال شيخه: له قال القوم، طريق يف الدخول أراد فلما

 بنننديره يضننرب السننو  فنندخ  احلبيننب، بننذكر بنندأ  قنن : فقننال: السننو ؟ يف نقننول مننا لننه: فقننال ذلنن ، مجينن  ففعنن   السننو 
 ...(1)احلجب له وخرق  أيم ثاث  فبقي احلبيب، بذكر بدأ  ويقول:

 احلسىن. هللا أمسا  من شي  فيه لي  هنا ذكره أن ناح  -

 :(وري الن الرسال  يف) مريديه أحد إىل سبع  ابن وكتب

 كيننن   (الوجنننود) امسنننه وَمنننن بنننه، مسنننه ببالننن  خيطنننر شننني  وأي تبنننال، وال بنننه اذكنننره إلينننه، الضنننم  توجنننه منننا ومجيننن ...
 أو نفسننه بننه مسنن  ِبننا نسننميه قلنن : فنن ن املفننرو ، أو املطلننق االسننم إال لننه اسننم ال هللا هيهننا ! منهصننر ؟! أبمسننا  خيصنن 

 قنند قنند قنند يقننول: كننان  وبعضننهم...أا تنننادي مننن مجينن  شنني ، كنن   أا لنن : قننال (هللا) نفسننه مسنن  مننن إن لنن : يقننال نبيننه،
 ...(2)له له له هذا هذا هذا

 :(العار  وص ) يف الشنقيطي أنبوج  ابن ويقول

 ِبراتبهننا، لتهققننه أمسنناؤه، كلهننا  الوجننود أمسننا  فنن ن بننه، خيننت  لننه اسننم ال إذ األعظننم، اخلليفنن  (العننار )أي:  فهننو...
 العننامل كننر   يف وال فيهننا، والقننالم واحملننر  لننا املنندبر الننروح وهننو إال ذا  الكننون يف فمننا املوجننودا ،  مجينن يف الننروح هننو ولكونننه
 ...(3)الوجود عن به يتميز له اسم ال االعتبار فبهذا منه. ومتمكن فيه حال وهو إال مكان

 (،يقولننون عمننا هللا تعنناىل) هللا علنن  يسننبغونه مننا نفنن  هنني صننفا  العننار  علنن  يسننبغون أهنننم الننن  هننذا يف نننر  -
 بننننن عمننننر الفننننار  بننننن عمننننر الفننننار  بننننن عمننننر) أو (..عننننار  عننننار  عننننار  عننننار ) كلمنننن :  برتدينننند هللا ذكننننر مكننننن وعليننننه

 سنننننيدي سنننننيدي سنننننيدي) أو (،...الشنننننيخ الشنننننيخ الشنننننيخ الشنننننيخ) أو (،..الغنننننزايل الغنننننزايل الغنننننزايل الغنننننزايل) أو (،...الفنننننار 
 إخل. (..سيدي

 الرفاعي: الصيادي الد  أبو ويقول

 .(4)لنفعه حجر عل  أحدكم اعتقد لو والسام: الصا  عليه قوله سر من به االعتقاد سر حقيق  والفنا ،...

 ذكننر إن ومنننه ينفنن ، بننه االعتقنناد أن ويؤمنننون بننه، يؤمنننون أهنننم يهمنننا لكننن كفننر،  بننه واالعتقنناد مكننذوب، احلنندي  -
 إىل الوصننول يف) نفعننه (..صننخر  صننخر  صننخر  صننخر ) أو (،قبنن  قبنن  قبنن  قبنن ) أو (،حجننر حجننر حجننر حجننر) اسننم ذاكننر

                            
 (.28 :) المم، إيقا  (1)
 (.184 :) سبع ، ابن رسال  (2)
 (.115 :) الرابني ، الرمح  ميزان (3)
 (.292 :) اجلواهر، قاد  (4)
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 (.طبعا   اجلذب 

 القول: نف  اليشرطي الدين نور علي يردد

 .(1)االعتقاد هو إمنا ينف ، الذي احلجر لي  وقال: لنفعه. حبجر أحدكم اعتقد لو...

 والسننننهر والكهاننننن  التصننننو  يف ينفنننن  أنننننه إىل ننتبننننه أن وجيننننب جتننننارب، بعنننند إال احلكننننم هننننذا يقننننررا مل إهنمننننا طبعننننا ، -
 غ ها. شي  يف ينف  وال (،بعضها والسهر الكهان ، نف  هي الصوفي  ألن) فق ،

 البيطار: الدين هبا  حممد ويقول

 ال مننا الصننور مننن إلنني اسننم فلك  العامل، صور هي األمسا  ومظاهر وحقالقه، العامل أعيان احلقيق  عل  هللا فأمسا ...
 (،املميننن ) االسنننم صنننور منننن صنننور  فهنننو عصنننا أو حجنننر أو رصنننا  أو سننني  أو ثعبنننان منننن منننثا    أمنننا منننا فكننن  يتنننناه ،

 ...(2)الذا  ع  وهو اإللي ، الذا  شتون من شأن املمي : ومعىن

 املريدين: أحد خياطب (النوري  الرسال ) يف سبع  ابن ويقول

 إيننداحا راهيننا صنن  عمننر أش عمننرش وهنني: هبننا،  ينتف الذاكر أن غ  م ، مرموز  ل  نذكرها اليت الكلما  هذه...
 ي ي ربكنننم هللا ذلننن  صنننعن  هنننوامل طمننن  قهنننوم واحلمننند: والوجنننود البهنننر وجننند  إذا فقننن ....كعلم  عنننرجم صنننعر اردع أيهنننم

 ...(3)ي

 جتريبها. بعد إال األمسا  هبذه ابلذكر مريده ينص  مل سبع  ابن أن بدهي -

 اخلننوار ، بعننض للننذاكر ُيصنن  قنند الطريننق ويف الغاينن . هنني الننيت اجلذبنن  إىل يقننود الننذكر نصوصهم. من فهمنا وكما -
  املنشود . الغاي  عن ُتجبه ألهنا اهب يهتم أال وينصهونه

 الفطنننري النننذكا  ولعننن  والفيزيولنننوجي. النفسننني السنننال  اسنننتعداد حسنننب يطنننول، وقننند يقصنننر قننند اجلذبننن  ىلإ والطرينننق
 إليها. الطريق يقصر الفطري غبا ال ولع  اجلذب ! إىل الوصول يبعد العايل

 تقدم: ملا وخالصة *

 يقدمونننننه إهنننننم فيننننه، الشنننن  أو عليننننه لاعننننرتا  جمننننال فننننا عننننارفيهم، كبننننار  مننننن مقننننرر كاننننن   كلمنننن   أي برتدينننند الننننذكر
 جترب . بعد إال مريديهم به ينصهوا مل أهنم البدهي ومن اجلذب ....إىل مس هم يف عليها يس ون قاعد  ملريديهم

 عليننننه الثنننننا  عبننننارا  أو (هللا) االسننننم التننننزامهم ومننننا سننننبهانه. هللا بننننذكر مرتبطنننن  ليسنننن  ذكننننرهم حقيقنننن  أن تعلننننم ومنننننه
 أحنند وهننو الغننزايل، حجننتهم فيننه وتوسنن  اجلنينند، سننيدهم لننم وضننعه اإلسام، ردا  التصو  إللبا  ذكي أسلوب إال ودعاله

                            
 (.229 :) ،احلق نفها  (1)
 (.5 :) األقدسي ، النفها  (2)
 (.182 :) سبع ، ابن رسال  (3)
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 (.الس   التصو ) يسموهنا اليت الغزالي ، الربهاني  الطريق  مظاهر

 عليننه املفينند  الننردود ومننن كلننه،  اإلسننام عننن غريننب كله،  بدع  هو ومكانه، وزمانه، وشكله، موضوعه، كله،  وذكرهم
 هللا. رمحه النووي اإلمام رد هو وعليهم،

 اتسنننع  وعنننندما طنننريقهم، يف وسنننار ابملتصنننوف ، صنننغ ، وهنننو دمشنننق، إىل وصنننوله أول يف الننننووي اإلمنننام اتصننن  لقننند
  بكتاب : عليهم ورد ضجي ، بدون الصوفي  تر  اإلسام، موفه معارفه

 الصنناح، طريننق يتبنن  وحينن  الصنناح، طريننق (منهننا قلننيا   إال) الصهيه  ابلنصو  فيه يب  الصاحل ، ري  -1
 ضال. دونه من الطر  فك 

 وإذ صنننهي ، أكثرهنننا يدأبسنننان ذلننن  كننن   وأماكنهنننا، وأوقاهتننا، نصوصنننها، اإلسنننامي ، األذكنننار فينننه يبننن  األذكننار: -2
 اإلسام. أذكار من لي  اجلذب ، إىل السالكون يستعمله الذي الصويف الذكر أن يتب  ذل ، يتب 

 اثني : جه  من -

 وأركان. شرو  لا اإلسام يف عباد  ك 

 ورد مننا إال ابطلنن  العبننادا  كنن ) وهننو: (،البدعنن  حبنن  يف معنننا مننر) اإلسننامي  العبننادا  لكنن  مشننرت  شننر  ويوجنند
 عباد . يكون فا وإال الن ، إىل ُيتاج فهو عباد ، والذكر (.ن  بدون عباد  ال) أخر : وبصيغ  (،ن  به

 نننن  ال آنفنننا ، النننوارد  (األذكنننار منننن شنننت  ِبنننا) أو املفنننرد ابالسنننم كنننان  إذا واللفننن  الشنننك  حيننن  منننن الصنننوفي  وذكنننر
 عباد . لي  فهو إذن، قي ،والرت  ابلتأوي  يلفقوهنا إمنا يقدموهنا، اليت والنصو  فيه.

 ِمنننَ  اجْلَْهننرِ  َوُدونَ  َوِخيَفنن    َتَضننرُّع ا نَنْفِسنن َ  يف  رَبَّنن َ  َواذُْكننرْ )) الكرمنن : اآلينن  يف جننندها أركنناا : اإلسننام يف للذكر أن كما
 .[205األعرا :] ((اْلَقْولِ 

 ((اْلَقنننننننننننننْولِ  ِمننننننننننننننَ  اجْلَْهنننننننننننننرِ  ُدونَ وَ ))...[205األعنننننننننننننرا :] ((نَنْفِسننننننننننننن َ  يف )) سنننننننننننننبهانه: قولنننننننننننننه هننننننننننننننا حبثننننننننننننننا يف يهمننننننننننننننا
 ((اْلَقننْولِ  ِمنننَ  اجْلَْهننرِ  َوُدونَ )) وعبننار : نفسنن ، تسننم  أال تعنن  ،[205األعننرا :] ((نَنْفِسنن َ  يف )) فعبننار  ،[205األعننرا :]
 اجلار. مساعه يستطي  ما هو اجلهر ألن  جار  يسمع  أال تع  ،[205األعرا :]

 ُيسمعها. ال وأن نفَسه نساناإل ُيسِم  أن الذكر يف فيجوز إذن،

 حدي . من وأكثر آي  من أبكثر عنه فمنهي اجلهر، وأما

 ابحلنن ، التلبينن  يف كمننا  جيننوز، أو ابلننذكر الصننو  رفنن  فيهننا جيننب الشننارع، عليهننا ننن  حنناال  هنننا  أن ملهوننن  منن 
 ولنني  (،فقنن  مننرت  أو مننر  الننذكر ر بعبننا جيهننر حينن ) الغننافل  ولتننذك  العفوينن ، واحلالنن  التعلننيم، ويف العينندين، صننا  وقبنن 

 موضوعنا. يف داخا   األمور هذه تفصي 

 املبتدعنن ، األسنناليب لتربيننر الننن  ِبنندلول التوسنن  أجنن  مننن الشننارع رمسهننا الننيت احلنندود الخننرتا  مراوغنن  أو حماولنن  وك 
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  .[1الطا :] ((نَنْفَسهُ  َلمَ نَ  فَنَقدْ  اّللَِّ  ُحُدودَ  يَنتَنَعدَّ  َوَمنْ )) ضال ، وهي بدع  وهي ابطل ، حماول  هي

 النننيت واألذكنننار أصنننهابه. فعننن  ومنننن وسنننلم، علينننه هللا صنننل  الرسنننول فعننن  منننن أو النننن ، منننن الشنننرعي  احلننندود وتعنننر 
 منننن االنتهنننا  بعننند أو الننننيب علننن  الصنننا  جملننن  أو النننذكر جملننن  ويف احلضنننر  ويف السنننياح  أو اخللنننو  يف الصنننوفي  يسنننتعملها

 ضال . وهي بدع ، وهي ابطل ، فهي لذل  األق ، عل  ألحدمها أو معا ، وركن  لشر  فاقد  كلها  الصا ،

 هللا صنننل  هللا رسنننول سنننر أمننن ) اليمنننان بنننن حذيفننن  اجلليننن  الصنننهايب قالنننا كلمننن   وإن ابطننن . إىل إال يقنننود ال والباطننن 
 فننا وسننلم عليننه هللا صننل  هللا رسننول أصننهاب يتعبنندها ال عبنناد  كنن ]] قننال: املوضننوع. هننذا حلسننم كافينن   لنني (وسننلم عليننه

 .[[مقاال   لآلخر يدع مل األول ف ن تَنَعبَّدوها،

 هللا. عل  الثنا  بعبارا  أو احلسىن ابألمسا  الذكر كان  إن هذا -

 الكفننر، بيننن  الزندقنن  واضننه  فهنني غ هننا أو قبننور أو أواثن أو حجننار  أمسننا  مننن كهنناهنم  يقننرره ممننا بغ مهننا كننان  إن أمننا
 الكهان . وهي السهر وهي الشرور، لك  الرليسي املصدر ابعتبارها ليهارهبا اإلسام جا  اليت الوثني  من وهي

 -مرسلة: قصة *

 ذا  ويف متجننول، شننراب ابلنن  منن  املسننجد يف الصننا  جتمعه كان   حلب، مدين  يف االستتنا  حماكم يف مستشار
 مننر ، مالنن  (يه   يحنني واح   زهنن    بطنند  ) الكلمننا : ا ،الص أوقا  من وق  ك   بعد يقرأ أن جيرب أن البال  إليه طلب مر ،

 ...صا  ك   بعد يرددها املستشار صار الفضول، وبعام 

 يقومننون وأهلننه بيتننه أمامننه يننر  بننه إذا النننا ، قضنناي يف يفصنن  احملكمنن  قننو  علنن  جالسننا   كننان  بينمننا أيم، ثاثنن  بعنند
 رآه مننا بعننض يف فكننان الوقنن ؟ ذلنن  يف يفعلونننه كننانوا  عمننا سننألم الظهننر، بعنند إلننيهم رجنن  وعندما املعتاد، حسب أبعمالم

  .(1)األمسا  تاو  كرر  كلما  أمامه تتكرر احلال  هذه مث  وصار  يفعلونه. كانوا  ما بعض

 -صويف: كتاب  من فقرة *

 اتنن و  الريضنن ، بعنند رأسنن  يف وضننعه احلننر  اكتننب اسننتخدامه أرد  فنن ذا مهيالينن ، وخادمننه خلننو ، البننا  وحلننر ...
 أردتننه ومهمننا حاجتنن ، ويقضنني ُيضننر امللنن  فنن ن يومننا ، 40 والريضنن  العزمنن  واتنن  مننر ، 31 صننا  كنن   دبننر والقسننم الدعو 
 ...(2)ُيضر ف نه البا ، حر  خادم ي أجب وتقول: تبخر

 كنن   واضننه  وهنني الفقننر ، هننذه ِبثنن  مننأل  واملراوغنن ، والتضننلي  للخننداع تؤلنن  مل والننيت احملننض، التصو  كتب  إن -
 صاد . والساحر مراو ، خمدوع الصويف أن بينهما والفر  السهر، هو التصو  أن يف الوضوح

 جممننوع) وكتنناب ،(3)للبننوين (الكننرب  املعننار  مش ) كتاب  إىل الرجوع السهر، هي الصوفي  أن عل  للدالل  ويكفي
                            

 امسه. لذكر استتذانه يتيسر مل (1)
 (.401 :) الكرب ، املعار  مش  (2)
 .هن(622) سن  ما  عناب ، اآلن وامسها اجلزالر، يف بون  من البوين علي بن أمحد (3)
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 الصننننيادي، للمهنننندي (احلقننننالق وار بنننن مننننن صننننفها )و للغننننزايل، (أهلننننه غنننن  علنننن  بننننه املضنننننون)و عننننريب، البننننن (اخلنننن  سنننناع 
 وغ ها..

 املظهننننر ذا  اإلسننننام، مننننن أهنننننا املومهنننن  الكتننننب بتننننألي  بينننننهم فيمننننا يتواصننننون ابهلل العننننارف  التصننننو  أقطنننناب لكننننن
 متننندين أي شننأن يفعلننون، ِبننا وإمننان إخننا  عننن ذلنن  يفعلنننون هننم وطبعننا   ذلنن ، تقتضنني احلكمنن  ألن  اخلننداع اإلسننامي

 به. ومؤمن لدينه خمل 

 املنننه  حسننب اإلسننامي  األذكننار يسننتعملون قنند املتصننوف  أن إىل االنتبنناه جينندر التننايل، البهنن  إىل االنتقننال وقبنن  -
 الصويف. املنه  حسب الصوفي  ألذكارهم تربيرا   أبدا   يكون ال لكنه صهيها   عما   منهم هذا ويكون اإلسامي،

 احلضرة: مناقشة *

  (.نق  بدون أو بنق ) راقص  أو صالت ، جالس  أو صامت ، جالس  تكون: احلضر  أن عرفنا
 الصامت : اجلالس  -1

 احلنناف  يرويننه كمننا) وسننلم عليننه هللا صننل  هللا رسننول فيننه قننال الننذي مسننعود، بننن هللا عبنند حكننم يكفنني عليهننا الرد يف
 .{عبد أم ابن عن عهدكم خذوا} :(التذكر  يف الذهيب

 :(الدارمي سنن) يف هذا مسعود بن هللا عبد حكم جند

 صننا  قبنن  مسننعود بننن هللا عبنند ابب عل  جنل  كنا]] قال: أبيه، عن ُيد  أيب مسع  قال: ُيىي بن عمر عن...
 الننرمحن عبنند أبننو علننيكم أخننرج فقننال: األشننعري موسنن  أبننو فجننا ا املسننجد، إىل معننه مشينا خرج ف ذا (،الفجر)أي:  الغدا 
 أمننرا   آنفننا   املسننجد يف رأينن  إين الننرمحن عبنند أاب ي فقننال: مجيعننا ، إليننه قمنا خرج مافل خرج، حىت معنا فجل  ال، قلنا: بعد؟

 ينتظننرون جلوسننا   حلقننا   قومننا   املسننجد يف رأينن  فسننرتاه.. عشنن  إن قننال: هننو؟ فمننا قننال: خنن ا . إال هلل واحلمد أر ومل أنكرته،
 فيهللنننون منننر ، مالننن  هللننوا فيقنننول: مالننن ، يكننربونف منننر ، مالننن  كنننربوا  فيقننول: حصننن ، أينننديهم ويف رجنن ، حلقننن  كننن   يف الصننا 

 انتظنننار أو رأيننن  انتظنننار شنننيتا   لنننم قلننن  منننا قنننال: لنننم؟ قلننن  فمننناذا قنننال: مالننن . فيسنننبهون منننر ، مالننن  سنننبهوا فيقنننول: مالننن ،
 أتنن  حننىت معننه ومضننينا مضنن  مث شنني . حسننناهتم مننن يضنني  ال أن لننم وضننمن  سننيتاهتم يعنندوا أن أمننرهتم أفننا قننال: أمننر ،

 التكبنن  بننه نعنند حصنن  الننرمحن، عبنند أاب ي قننالوا: تصنننعون؟ أراكننم الننذي هننذا مننا فقننال: علننيهم فوقنن  احللننق، تل  من ق حل
 مننا حممنند أمنن  ي وُيكننم شنني ، حسننناتكم مننن يضنني  ال أن ضننامن فننأا سننيتاتكم، فعنندوا قننال: والتهمينند، والتسننبي  والتهلي 

 هننني ملننن  لعلننن  إنكنننم بينننده، نفسننني والنننذي تكسنننر، مل وآنيتنننه تبننن ، مل هثيابننن وهنننذه متنننوافرون، أصنننهابه هنننؤال  هلكنننتكم، أسنننرع
 للخنن  مرينند مننن وكننم قننال: اخلنن . إال أردا مننا الننرمحن عبنند أاب ي وهللا قننالوا: ضننال . ابب مفتتهننو أو حممنند ملنن  مننن أهنند 

 لعنننن  أدري، ال هللا، وأ  يهم،تننننراق جينننناوز ال القننننرآن يقننننر ون قومننننا   أن حنننندثنا وسننننلم عليننننه هللا صننننل  هللا رسننننول إن يصننننيبه، لننننن
  .[[...منكم أكثرهم

  اجللس . هذه مث  هي النقشبندي  اجللس  أن ملهون  الرجا  -
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  الصالت : اجلالس  احلضر  -2

 يلي: ما نذكر عليها الرد يف

 وهنننؤال  ،[205األعنننرا :] ((...َقنننْولِ الْ  ِمننننَ  اجْلَْهنننرِ  َوُدونَ  َوِخيَفننن    َتَضنننرُّع ا نَنْفِسننن َ  يف  رَبَّننن َ  َواذُْكنننرْ )) الكرمننن : اآليننن  -
 واخليف . التضرع من ذكرهم خيلو كما  بذكرهم، جيهرون

 قبنننن  رأيناهننننا والننننيت البدعنننن ، يف الننننوارد  األحادينننن  كنننن   عليهننننا تنطبننننق بدعنننن  هننننذه، ومثلهننننا أنواعهننننا، جبمينننن  احلضننننر  -
 قلي .

  .الصامت اجلالس  عل  رد هو كما  عليها رد هو السابق مسعود ابن حدي  -

 وعليهم. عليها رد ،[[تعبدوها فا هللا رسول أصهاب يتعبدها مل عباد  ك ]] اليمان: بن حذيف  قول -

 عليهم. مردود  فهي بدع ، غ ها، مث  هي (الصالت  اجلالس ) احلضر  هذه وابلتايل،

 :(صالت  وكلها) الراقص  احلضر  -3

 ردود هنني الصننالت ، اجلالسنن  وعلنن  الصننامت ، اجلالسنن  وعلنن  الننذكر، يف أسنناليبهم وعلنن  البدعنن  علنن  الننردود مجينن  إن
 إليها: يضا  الراقص ، احلضر  عل 

 اليهود! صا  نف  هي -

 (.له.. ل منوا وعود، بد  برق ، امسه ليسبهوا) :(3عدد:) (149املزمور:) يف جا 

 بصننننوج سنننبهوه ي ،التصنننو  بصننننوج سنننبهوه ومزمنننار، أبواتر سنننبهوه ورقننن ، بننند  سنننبهوه) :(150 املزمنننور:) ويف
 (....التا 

 ومساع. رق  كلها  عباداهتم (الفيتيشيون) السودا  إفريقيا وثنيو -

 إن :أي ويهزجننون، يرقصننون الصنننم، أمننام الكنناهن يتوسننطهم الراقصنن ، احلضننر  مثنن  ألصنننامهم صنناهتم الننندو ، -
  أجرا . وقرع ومساع رق  هي صاهتم

 -اخلالصة: *

 والوثنينننن ، اليهودينننن  ابلطقننننو  كامنننن   وتشننننبه واألحادينننن ، لننننآلي  ونقننننض بدعنننن ، الا،أشننننك جبمينننن  الصننننوفي  احلضننننر 
 (....وطاوي  وجيني  وهندوسي  فيتيشي )

 النار. يف ضال  وك  ضال ، فهي بدع ، كوهنا  أما -

 ورد . وزندق  كفر  فهي واألحادي ، لآلي  نقضا   كوهنا  وأما -

 .{منهم فهو بقوم تشبه من} يقول: وسلم عليه هللا صل  فالرسول دي ،واليهو  الوثني  الطقو  تشبه كوهنا  وأما -
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 للزيد . حاج  وال

 السماع: مناقشة *

 وحبنننو  نصنننو  هننني (،العلمنننا  وأقنننول:) العلمنننا  حبنننو  وكننن  وحرامنننه، حالنننه السنننماع، يف النننوارد  النصنننو  كننن   إن
 هللا. إىل بتقرب وال بعباد  له عاق  ال فق ، ودنيوي دنيوي، أمر أنه عل  فيه

 يف أو واحلننرب واألعننرا  األعينناد يف مننار  دنيننوي أمننر أنننه علنن  إال ُتننر ، أو بتهلينن  قنن ، (علمنني) ننن  فيننه يرد ومل
 والطرب. واللهو التسلي 

 ألنننه  عننامل فيننه تكلننم وال اإلسننامي، التشننري  عرفه ما شي  فهذا املتصوف ، عند هو كما  تعبدي ، طقسا   يكون أن أما
 اإلسامي . العبادا  يف وارد غ  بدهيا ،

 وهنننا (.هللا إىل السنن ) وعنندواا   نلمننا   يسننمونه مننا علننيهم يسه  روحانيا   تعبدي   طقسا   السماع فيتخذون املتصوف ، أما
 البا .  عويعش الدا ، يكمن

  كله:  وهذا ابآلال ، مصهواب   يكون الغالب ويف عباد ، املتصوف  عند السماع إن
 النار. يف ضال  وك  ضال ، بدع  وك  دلي ، إىل ُيتاج ال  ب وذل  بدع ، -1

 ِإالَّ  اْلبَنيْننن ِ  ِعنْننندَ  َصننناهُتُمْ  َكنننانَ   َوَمنننا)) املشنننرك : صنننا  وصننن  يف سنننبهانه يقنننول الكتننناب، وأهننن  ابلنننوثني  تشنننبه -2
 .[35األنفال:] ((َوَتْصِديَ    ُمَكا   

 (.جديد .. ترنيم  ل  أرمن هللا، ي) :(9 د:عد) (144 املزمور:) يف (احلالي ) التورا  يف وجا 

 عنندد:) (149 املزمننور:) ويف (.موجننودا   دمنن  مننا إللنني وأرمن حيايت يف الرب أسب ) :(2عدد:) (146املزمور:) ويف
 تعبدي. طق  الوثني  الديا  يف هو وكذل  (.له.. ل منوا وعود، بد  برق ، امسه ليسبهوا) :(3

  .{منهم فهو بقوم تشبه من}و الكتاب، وأه  ابلوثني  سماعابل يتشبهون فالصوفي  إذن

 جدًا: هامة ملحوظة *

 (،اللمنن ) كتننبهم  أمهننا  مننن ابتنندا   ) كتننبهم  كنن   يف السننماع، عننن مقننوالهتم كنن   يف مغننالطتهم، العجنناب، العجننب مننن
 ِبناقشنن  يبنند ون حينن  (،دونننوا اومنن كتبننوا  مننا بقينن  إىل (النندين علننوم إحيننا ) (،القشنن ي  الرسننال ) (،القلوب قو ) (،التعر )

 أمنننر أننننه علننن  عننننه تنننتكلم إمننننا السنننماع يف الشنننرعي  النصنننو  كننن   وطبعنننا   بعضنننها، املنننزور والنصنننو  الشنننرع حسنننب السنننماع
 علننننن  ذلنننن  يطبقنننننون مث التزويننننر، يف طننننريقتهم حسنننننب التهلينننن  يف يتوسننننعون الصنننننوفي  لكننننن واللهننننو، للتسنننننلي  مننننار  دنيننننوي
 هللا. إىل به يتقربون قرىب نهجيعلو  الذي التعبدي مساعهم

 هذا: أسلوهبم يف والضال الفساد مد  توضي  مكنها التالي  األمثل  ولع 
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 هللا؟ إىل به يعرج طقسا   اإلابح  هبذه الشاورما أك  يصب  فه  الشاورما، أك  الشرع يبي  -

 السنن ) يف تعبنندي   طقسننا   بصننا ال جنعنن  أن ذلنن ، علنن  بنننا    جيننوز فهنن  أذ ، فيننه لنني  الننذي البصننا  الشننرع يبي  -
 (!هللا إىل

 حننن  يكنننون أن هنننذا، علننن  بننننا    يصننن ، فهننن  رجلنننه، إبهبنننام أذننننه ُيننن  أن لنننه خطنننر إذا أحننند علننن  الشنننرع يعنننرت  ال
 !(؟هللا إىل العروج) عل  تنشيطا   مار  تعبدي   طقسا   القدم إبهبام األذن

 ِإالَّ  خَيْننننَدُعونَ  َوَمننننا آَمنُننننوا َوالَّننننِذينَ  اّللََّ  خُيَنننناِدُعونَ )) أم ؟حننننديثا   يفقهننننون يكننننادون ال هننننم هنننن  القننننوم، هننننؤال  أمننننر عجيننننب
 ؟[10 ،9البقر :] ((َيْكِذبُونَ  َكانُوا  ِبَا أَلِيم   َعَذاب   َوَلُمْ  َمَرض ا اّللَُّ  فَنزَاَدُهمُ  َمَر    قُنُلوهِبِمْ  يف  .َيْشُعُرونَ  َوَما أَنُفَسُهمْ 

 الننيت احلالنن  تشننبه خدرينن  حالنن  وهنني (،يتومهننون كمننا) الوالي  هي اليت اجلذب  إىل لالوصو  هي اإلشراقي  الطريق  وغاي 
 اتما . شبها   ورفاقهما واألفيون احلشي  متعاطي فيها يق 

 النتيجة: *
 هننني بننن  بسنننيط ، احنرافنننا  أو سننناذج  بننندع جمنننرد ليسننن  إهننننا وزندقننن ، وضنننال كفنننر  كلهنننا  اإلشنننرا ، طريقننن  هننني هنننذه

 الوثنيننن  والعقالننند (،واالسنننتقبال واملاضننني احلنننال يف) التننناريخ وثنينننا  كننن   هبنننا تعبننند  النننيت (الطقنننو  ل:وأقنننو ) الوثنيننن  الطقنننو 
 الفننروع يف شنناذ  اجتهننادا  جمننرد ليسنن  إهنننا وحاضننره، الزمننان ماضي يف التاريخ وثنيا  ك   حولا حام  أو هبا دان  اليت
 كنن   اإلسننام عننن بعينند  الغرابنن ، كنن   اإلسننام عننن غريبنن  لنندوعقا وممارسننا  طقننو  إهنننا العقالد؟ يف حىت أو األصول، يف أو

 لسنننموها أنصنننفوا ولنننو (الربهانيننن  الطريقننن ) يسنننمونه منننا لتشنننك  إبليسننني  أبسننناليب بنننه ومزجننن  اإلسنننام علننن  أُقهمننن  البعننند،
 (.الربهاني  الدين )
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 ثالثال الفصل
  (الغزالية) الربهانية الطريقة مناقشة

  ( الس التصو  عاد  ويسموهنا) 
 ابإلسام. مزجوها اإلشراقي  الطريق  إال ليس  الربهاني  الطريق  أن السابق  النصو  يف رأينا

 تلمينننننذ ثنننننور، أيب منننننذهب علننننن  (1)ابلفقنننننه يتسنننننرت كنننننان  النننننذي اجلنيننننند، هنننننو األسنننننلوب هنننننذا عننننننه اشنننننُتهر منننننن أول إن
 بتطبيقه. املتصوف  وطالب به اد  من أول وهو الشافعي،

 املنننننننابر، علنننننن  فأجلسننننننو  غششننننننَتهم القاسننننننم، أاب ي قننننننالا : اجلنينننننند خاطننننننب عننننننندما النننننننوري سنننننن احل أيب قننننننول ورأينننننننا
 املزاب . عل  فرموين ونصهُتهم
 الصوفي ! احلقيق  عليهم بعرضه النوري ونصههم ابلفقه! عليهم بتكلمه اجلنيد غشهم لقد

 الصننوفي ، مصننطلها  ُتبنن ه إليهننا ا مضنن التجربنن  وهننذه خطاهننا، علنن  املتصننوف  سننار اجهنن ، اجلنينند جتربنن  وكان 
 لنننم رسنننم ألننننه مننننازع  بنننا الطالفننن  سنننيد مننننه جعننن  هنننذا كننن   وألغازهنننا، ورموزهنننا إبشننناراهتا (الصنننوفي  العبنننار ) أسنننلوب وإجيننناده
 ضج . دون من اإلسامي  اجملتمعا  يف اإلشراقي  عقيدهتم نشر بواسطتها ويستطيعون أبمان، فيها يس ون اليت الطريق

 واسننتُتيب طُننرد، َمننن وطُننرد قُتنن ، َمننن فُقتنن  والتكفنن ، الننرد  سنني  واجننه عنهننا شننذ وَمننن خطاهننا، علنن  املتصننوف  وسار
 استُتيب. َمن الكفر ِمن

 آي  بعننض بعننر  بنندأه الننذي القلننوب قننو  كتابننه  يف املكنني طالننب أبننو هننو بعده، اجلنيد طريق  أصَّ  َمن أبرز وِمن
 يف األحاديننن  منننن بشننني  وجنننا  ابلتصنننو ، عاقننن  (عنقهنننا يَلِّ  بعننند) لنننا يكنننون أن كننننم حبيننن  انتقاهنننا الكنننر ، القنننرآن منننن

 حنننننو القننننارئ قلننننب يسننننتهوي ِبننننا كلننننه  ذلنننن  وحشننننا العبننننادا ، بفقننننه وأتبعننننه البنننناطن علننننم يف دخنننن  مث حولننننا، دار ومننننا األوراد
 التصو .

 ب؟طال أبو فيها خترج اليت الساملي  الطريق  منه  هو هذا يكون أن يستبعد وال

 وألنن  الشننافعي، مننذهب علنن  الفقننه يف فننأل  الغننزايل، حامنند أبننو اإلسننام حج  مسوه الذي حجتهم بعده من وجا 
 كتابننه  قمتهننا يف (أهلننه غنن  علنن  بننه املضنننون العلننم) مسنناه فيمننا الكتننب عشننرا  وضنن  مث أخننر ، ومواضنني  األصننول، علننم يف

 الكتننناب، هنننذا وبسنننبب (.الكهانننن  علنننوم إحينننا ) أو (،الننندين علنننوم إعينننا ) لسنننماه أنصننن  ولنننو ،الننندين علنننوم إحينننا  املشنننهور
 الغزايل. إىل الربهاني  الطريق  نسب 

                            
 وغ ها. (،1/161) الشعراين: وطبقا  (،422 :) الغالي ، احملاسن نشر (1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 www.alsoufia.com                         مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية                                               

 

455 

  يلي: ِبا لنصطدم عابر  نظر  عليه فلنلق

 وربنننن  املهلكننننا ، وربنننن  العننننادا ، وربنننن  العبننننادا ، ربنننن  أرابع: أربعنننن  إىل إحيننننا ه الغننننزايل قسننننم الكتنننناب: تقسننننيم -1
 املنجيا .

 منجيا .غ   العبادا  وجع  العبادا ، غ  املنجيا  جع  أنه الظامل قسيمالت هذا يف نر  حي 

 منننن مجيعهنننا األدين وبننندهيا  بننن  اإلسنننامي، الننندين بننندهيا  عنننر  إنسنننان لكننن  التقسنننيم هنننذا علننن  احلكنننم وننننرت 
 اإلسام؟ من املرو  يكون كي   نسأل: ولكن آخرها، إىل أولا

 وعنني عننن مقصننودا   كننان  بنن  قصنند؟ غنن  عننن أو غلنن  عننن أو غفلنن  عننن يلالغننزا مننن صننادرا   التقسننيم هننذا يكننن مل -2
 اآلخننر ، علننم هننو...األمور هننذه حبنندود فننالعلم :(الصننوفي  املقامننا  عننن تكلننم أن بعنند) قولننه معنننا مننر وقنند واعتقنناد، وتصميم

 أن كمنننا  خنننر ،اآل يف امللنننو  ملننن  بسنننطو  هالننن  عنهنننا فننناملعر  (،الصنننوفي )أي:  اآلخنننر  علمنننا  فتنننو  يف عننن  فنننر  وهنننو
 علمنننننا )أي:  النننندنيا فقهننننا  فتنننننو  حبكننننم النننندنيا، سنننناط  بسننننني  هالنننن  (العبننننادا )أي:  الظننننناهر  األعمننننال عننننن املعننننر 
 السابق . الفصول يف بعضها مر موض ، من أكثر يف اإلحيا  يف املعىن هذا تكرر وقد (.الشريع 

 الطاعننا  مننن عنننده كننم  تنندري) سننابق: فصنن  يف رمنن الننذي اجلننياين القننادر عبنند قننول مثنن  -َتامننا  - هننو الكننام وهننذا
 بنننن  الفننننر  هننننو العبننننارت  بنننن  والفننننر  (،واألغيننننار األقنننندار مننننن صننننا  قلننننب مننننن  مننننراده إمنننننا هبننننا، يعبننننأ ال والصننننا  والصننننوم
 واللغز. والرمز اإلشار  استعمال يف املهارت 

 التقدي . قم  يف عندهم الرجل  ألن الصوفي ، ك   عقيد  هي العقيد  هذه أن يع  وهذا

 فق . والفقها  الساط  إلرضا  ألهنا  هللا عند لا قيم  ال العبادا  أن (إحياله) يف يقرر الغزايل أن املهم، -

  مننن بعننض وهنني والزندقنن ، ابلكفننر واملشننهون  (،اإلحيننا ) مننن املنقولنن  الكثنن   النصننو  الكتنناب ثناي يف معنا مر -3
 كث .

 (،اإلحينننا  أحاديننن  خمنننرج) العراقننني احلننناف  يقنننول ومكنننذوب. موضنننوع حننندي  عمالننن أرب منننن أكثنننر إليهنننا يضننا  -4
 نفسننه، الغننزايل هننو األقنن ، علنن  لبعضننها أو لننا، الواضنن  أن نظننن جيعلنننا ممننا أصننا ، لننه أجنند مل أو: أجننده، مل منهننا: قسننم عننن
 (. العك يثب  حىت كلها،  بوضعها متهما   الغزايل فيبق  احلق، أردا إذا أما) كشفه.  أو

 املوضنننننوع  األحاديننننن  جممنننننوع يكنننننون وبنننننذل  الضنننننعيف . األحاديننننن  منننننن العننننندد هنننننذا منننننن أكثنننننر إليهنننننا يضنننننا  -5
 أكثر. تكن مل إن الكتاب، أحادي  جمموع نص  من قريبا   والضعيف 

 فليتبنننوأ متعمننندا   علننني كنننذب  منننن} مسنننلم: رواه فيمنننا وسنننلم علينننه هللا صنننل  قولنننه هنننو وذا  هنننذا منننن اإلسنننام وموقننن 
 .{الكاذب  أحد فهو كذب  أنه ير  حبدي  ع  حد  من} وقوله: ،{النار نم مقعده

 املوضننوع  األحادينن  مننن الضننخم العنندد هننذا مثنن  علنن  ُيتننوي الننذي الكتنناب هننذا مثنن  يف النند  يبتغننون الننذين أمننا
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 ((َيَشننننا ُ  ِلَمنننننْ  َذلِنننن َ  ُدونَ  َمننننا يَنْغِفننننرُ وَ  بِننننهِ  ُيْشننننَر َ  َأنْ  يَنْغِفننننرُ  ال اّللََّ  ِإنَّ )) سننننبهانه: قولننننه هننننو فننننيهم اإلسننننام فهكننننم والضننننعيف ،
 الكنناذب . أحنند هبننا ُينند  الننذي كننون  جانننب إىل ،الشننر  أعظننم مننن هننو املوضننوع  ابألحادينن  األخننذ ألن ،[48النسننا :]

 أن علننن  دليننن  هننني املختلفننن  الكتنننب يف عنننددها ضنننخام  ألن وذلننن  التهلكننن ؟ إىل فطرينننق الضنننعيف  ابألحاديننن  األخنننذ أمنننا
 متومه . فالد  أي  من أكرب جدا ، كب ا    هبا األخذ خطر جيع  وهذا ملوضوعا .ا من أكثرها

 املوضننوع  ابألحادينن  مشننهون اإلحيننا  كتنناب  إن قالنن : لننم يقننول عننندما أهنننم املغالطنن ، يف املتصننوف  أعاجيننب ومننن
 املعنننىن! هنننذا حنننول يننندور منننا وأ األمنننر!! وانتهننن  العراقننني احلننناف  خرجهنننا لقننند منننرارا : مسعنننناه النننذي اجلنننواب يكنننون والضنننعيف .

 فنقول:

 َتسننرح الننيت اجلننن شننياط  وال جننذابتكم تنننفعكم لننن حينن  يديننه، بنن  فيننه تقفننون يومننا   واخشوا هللا اتقوا هؤال ، ي -
 جذابتكم. إىل يوصلونكم الذين شيوخكم وال جذابتكم، يف مشاهداتكم لكم

 خترجيننننه، بعنننند بننننه األخننننذ أمننننا اجلهنننن ، عننننذر معننننه كننننوني أن مكننننن املوضننننوع، ابحلنننندي  جهننننا   األخننننذ إن هننننؤال ! ي -
 األعظم! الشر  فهو وضعه، ومعرف 

 الضال. إىل النهاي  يف يؤدي يقر ط هو ضعفها معرف  بعد الضعيف  ابألحادي  واألخذ

 علنن  ابلكننذب اإلحيننا  حامنند أبننو شهن يقول: ،(1)الطرطوشي بكر أليب اإلحيا  وص  يف كلم   إيراد من أب  وال
 منه. كذاب    أكثر األر  بسيط  عل  كتااب    أعلم فما وسلم، عليه هللا صل  هللا رسول

 األخر . املتصوف  كتب  َتلي  قب  كان  هذا، طوشير الط بكر أيب قول إن نقول: -

 عرفنننه ومنننا التفسننن ، أصنننول وال العربيننن ، اللغننن  تعرفنننه ال تفسننن ا   الكنننر  القنننرآن آي  تفسننن  سنننبق، منننا إىل يضنننا  -6
 علنن  منهننا السننابق ، الفصننول يف منهننا مننناذج مننر  وقنند إبحسننان، اتننبعهم مننن وال وسننلم عليننه هللا صننل  هللا لرسننو  أصننهاب

تَنَهننننن  رَبِّننننن َ  ِإىَل  َوَأنَّ ))و ،[8العلنننننق:] ((الرُّْجَعننننن  رَبِّننننن َ  ِإىَل  ِإنَّ )) املثنننننال: سنننننبي   إىل إشنننننار  جيعلهنننننا النننننيت ،[42الننننننجم:] ((اْلُمننْ
 الوجود. وحد 

 مننر  الننيت األمثلنن  أكثننر ومننا مواضننعه، بعنند مننن الكلننم ُيرفون كتبهم  ك   يف كلهم  ب  األسلوب، هبذا رديتف ال والغزايل
 ك .  من بعض وهي الكتاب، هذا يف

 ال أخبننار وهنني الرسنن ، وعننن احملفننو ، واللننوح املالكنن  وعننن وتعنناىل، سبهانه هللا عن غيبي  أخبار إليها: يضا  -7
 الننوحي، هننذا مننن دلينن  أي فيهننا يننرد ومل وسننلم، عليننه هللا صننل  حممنند علنن  نننزل لننذيا الننوحي طريننق عننن إال تعننر  أن مكننن
 منها. مناذج رأينا وقد ؟!ابلكش  عرفها الغزايل ولع 

 علننن  وكنننذب اآلخنننر، الينننوم علننن  وكنننذب رسنننله، علننن  وكنننذب مالكتنننه، علننن  وكنننذب هللا، علننن  كنننذب  ابلتنننايل وهننني
                            

 إحينننا  علننن  النننرد يف كتننناب  ولنننه ،هنننن(520) سنننن  اإلسنننكندري  يف تنننويف رندقننن ، أيب ابنننن أيضنننا : لنننه ويقنننال األندلسننني، الفهنننري القرشننني...حممد بنننن الوليننند بنننن حممننند (1)
 عليه. أق  مل الدين، علوم
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 وكذب. وكذب، وكذب، التاريخ، عل  وكذب الصهاب ، عل  وكذب (،وشره خ ه) والقدر القضا 

 هنننو والتوكننن  والباهننن ، التفاهننن  هنننو والنننورع واملهانننن ، النننذل هنننو فالتواضننن  غريبننن ؟ أخنننا  إىل دعنننو  إليهنننا يضنننا  -8
 مننناذج رأينننا وقنند احليننواا ، ورو  القمامننا  وأكنن  التسننول هننو والزهنند واملننر ، والعننري والعط  للجوع تطوعا   االستسام

 منها.

 يقننم مل أو عنننه، ينننه مل أو منكننرا   يغنن  مل فهننذا املكننر؟ مننن الكثنن  فيهننا حبجنن  اإلسام أحكام تعطي  إليها يضا  -9
 َأََتُْمنننُرونَ )) اآليننن : حكنننم يف داخنننا   يكنننون أن منننن خوفنننا   ِبعنننرو  أيمنننر مل وذا  ري ، عملنننه يكنننون أن منننن خوفنننا   خننن  بعمننن 
 علننن  اعرتاضنننا   دعننناؤه يكنننون أن منننن خوفنننا   يسنننأله ومل هللا إىل يتضنننرع مل وذلننن  ،[44البقنننر :] ((أَنُفَسنننُكمْ  َوتَنَسنننْونَ  اِبلْنننربِّ  النَّنننا َ 
 طلنننب ألننننه والعلنننم احلننندي  طلنننب عنننن ينهننن  وآخنننر الننندنيا، إىل ركنننوا   النننزواج يكنننون أن منننن خوفنننا   يتنننزوج مل ورابننن  هللا، قضنننا 

 يف املسنننلم أفسننند ممننا منننر مل ومننا منننر مننا آخنننر إىل...املرينند لمننن  أمجنن  ألننننه والكتابنن  القنننرا   تعلننم عنننن ينهننون وآخنننرون للرئسنن ،
 ودنياه. دينه

 اسننتعمله (،اإلحيننا ) يف وخاصنن  كتبننه،  كنن   يف عمليننا   واسننتخدمه نظننري   أنكننره الننذي الكننام علننم إليهننا يضننا  -10
 طريننق عننن إال معرفتهننا كنننم ال الننيت الغيبينن  االعتقننادا  إىل جننا  حينن  والعبننادا ، العقالنند أصننول يف وأدخله ولباق ، ِبهار 

 القننرآن نصننو  مننن إال تؤخننذ ال كاننن   أن بعنند الكشنن ، عننن تلقيهننا ليننربر الكننام، علننم أبسنناليب يستنبطها فأخذ الوحي،
 السن . وصهي 

 أقطننناهبم وجعننن  (،اخلصنننو ) هنننم املتصنننوف  جعننن  حنننىت اإلسنننام، علننن  الصنننوفي  بنننه فنننأقهم ولباقننن ، ِبهنننار  واسنننتعمله
 العام . هم الشريع  أه  وجع  (،اخلصو  خصو )

 األخننا  تنندمر الننيت الصننوفي  مقامنناهتم هنني املنجيننا  وجعنن  منجيننا ، غنن  العبننادا  فجع  ولباق ، ِبهار  واستعمله
 واإلسام. واإلمان

 املعننار  مننن هامننا   جننز ا   شننكل  والننيت الكتنناب، يف املبثوثنن  اخلرافينن  املعلومننا  مننن وافننر  جمموعنن  إليهننا يضننا  -11
 صننور مننر  وقنند وتفتنن ، ضننياع مننن اإلسننامي  اجملتمعننا  إليننه وصننل  ملننا سننببا   وكاننن  القننرون، طيلنن  املسننلم  عند  والثقاف

 السابق . الفصول يف منها

 القلننننوب قننننو  مننننن حرفيننننا   منقولنننن  نصننننو  هننننو إحيالننننه مننننن قسننننما   أن وهنننني ابالهتمننننام، جنننندير  ملهوننننن  وهنننننا  -
 للطوسي... اللم  من وبعضا   للمكي،

 انتبننه وقنند الصننفا، إخننوان وفلسننفا  أفكننار مننن واجملتمنن ، والنننف  الرتبينن  يف وأقوالننه وفلسننفاته أفكنناره أيخننذ أنننه كمننا
 وغ هم. (1)والذهيب (2)واملازري (1)سبع  ابن منهم كث ون  هذا إىل

                            
 (.145 :) العار ، بد (1)
 الحق. فص  يف هذا نر  (2)
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 حد.وا شي  أهنما يعتقدون اآلخرين وجيع  ابإلسام، التصو  مزج أن األساليب، هبذه الغزايل، استطاع لقد

 أصننب  فشننيتا ، وشننيتا   ربنن ، رحننم مننن إال األمنن ، يف هننذا َفَشننا فشننيتا ، وشننيتا   النننه ، هننذا علنن  املتصننوف  مثقفننو وتبعننه
 وقبلنننوا اإلسنننام، قمننن  التصنننو  جعلنننوا فشنننيتا ، وشنننيتا   اإلسنننام، يف والعبنننادا  العقالننند السنننتنبا  آلننن  الكنننام وعلنننم اإلشنننرا 
 (!اإلحسان) تسميته

 قوا عل  الغزايل لقب حج  اإلسام، وما هو إال حج  الكهان .ولذا السبب، أطل

ون العلمننا  ع، كتااب  مقدسا ، ففي كنن  بنناد املسننلم ، نننر  مننن يسننم(إحيا  علوم الدين)ولذا السبب، جعلوا كتابه: 
هنننا! وكننأهنم مل يقننرؤوا ، عننندما يقنن  القننارئ علنن  اآلي، مطوهنننا ويكررو (هللا)وأتبنناعهم، يقننرؤون القننرآن للتننرب ، ولرتدينند كلمنن  

كمننا يقننرؤون صننهي  البخنناري   [204)) َوِإَذا قُننرَِئ اْلُقننْرآُن فَاْسننَتِمُعوا لَننُه َوأَنِصننُتوا َلَعلَُّكننْم تُنْرمَحُننوَن (( ]األعننرا :قوله سبهانه: 
غ هنننا منننن كتنننبهم ، و (احلكنننم العطاليننن )و (الرسنننال  القشننن ي )و (اإلحينننا : )املسننناجد مجاعننن  إذا حنننزهبم أمنننر، بينمنننا يقنننرؤون يف

ليطبقوها ويتخذوها منهجا  طاغوتيننا  مننن دون القننرآن والسننن ، وأحسنننهم طريقنن  مننن يشننر  كتننب التصننو  ابلننوحي احملمنندي، 
 أيخذ منها اعتقاداته وعباداته.

هذه هي الطريق  الربهانينن  إبجينناز، وهنني ال تزينند عننن كوهنننا أسننلواب  ذكيننا  السننتدراج املسننلم  وجننرهم إىل نقمنن  حكمنن  
مسننننرح اإلشنننرا ، إىل ضننناال  الكهاننننن  والكهنننان  إىل تلبيسنننا  اخلننننوار  الشنننيطاني  وتفاهنننا  العلننننوم اللدنيننن ، إىل النننوهم امل

 والكفر املموه الذي مسوه توحيدا ، إىل الصوفي  اليت مسوها )اإلحسان(. ،الذي مسوه معرف 

منن  التصننو  كثنن  مننن شننيوخ اجلننام  األزهننر، وجيننب أن ال ننسنن  اجلهننود، الننيت نشننكوها إىل هللا، والننيت قنندمها يف خد
عنننرب اترينننخ اجلنننام  األزهنننر، حيننن  كنننان طننناب العلنننم أيتوننننه منننن خمتلننن  النننباد اإلسنننامي ، فيتعلمنننون فينننه العلنننوم اإلسنننامي  

 مث يعننننودون إىل بادهننننم لنشننننرها يف جمتمعنننناهتم الننننيت كاننننن  (الطريقنننن  الربهانينننن  الغزالينننن  :أي)ممزوجنننن  ابلتصننننو  وعلننننم الكننننام 
 )!(. ُترتمهم وَتخذ عنهم ألهنم خرجيوا اجلام  األزهر

وهكنننذا صنننار التهشننني  اإلشنننراقي املتسنننرت ابإلسنننام، وجنننذاب  التهشننني  اإلشنننراقي املتلفعننن  ابإلسنننام، وهلوسنننا  
التهشننني  اإلشنننراقي املمزوجننن  ابإلسنننام، هننني املوجنننه احلقينننق للمجتمعنننا  اإلسنننامي  طيلننن  القنننرون الطويلننن ، حنننىت وصنننل  

 معا  اإلسامي  إىل ما هي عليه من جه  وختب  وذل واحنطا  وَتز .اجملت

وأعنننود فنننأذكر أن املتصنننوف  وعلننن  رأسنننهم شنننيوخهم وأقطننناهبم هنننم منننن أوالننن  املخننندوع  واملضنننلل ، فهنننم قبننن  غننن هم، 
 األبصار. تعم  ال ألهنا كذل !دون أهنم عل  منه  اإلسام، وأن اإلسام  قيعت

 وأن ذلنن ، منننهم يرينند سننبهانه هللا وأن احلكمنن  مننن هننذا أن يعتقنندون ف منننا ويغننالطون، غونويراو  خيادعون عندما وهم
 الوجود. وحد  هي اليت احلقيق  سرت أج  من أرسلوا كلهم  الرس 

                                                                                                                           
 الحق. فص  يف هذا نر  (1)
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 يف املتصننوف  أوالنن  أمننا (،العظمنن  لغننالبيتهم) أو ابإلسننام ممزوجننا   التصننو  أخننذوا للذين ابلنسب  صهي  احلكم وهذا
 وضننننعوا الننننذين هننننم ألهنننننم  ذلنننن  خننننا  كننننانوا  فأولتنننن  بشنننني ، ممزوجنننن  غنننن  كهاهنننننا  عننننن الصننننوفي  أخننننذوا نالننننذي اإلسننننام،
 الصوفي . العبار  ووضعوا ابلتقي  وأوصوا ابلتصو  اإلسام مزجوا حينما والكيد املكر قواعد ألخافهم

 إلينننه وصنننل  مننا ألننني  ربنن ؟ حنننمر  مننن إال قنننرون، تسننع  منننن أكثنننر منننذ هنننذا ِبثنن  هللا تتعبننند جمتمعننا  يُنتظنننرمن ومنناذا
 لذا؟ منطقي  نتيج  هو اجملتمعا  هذه

 وإمننننننا (،الغزاليننننن  الطريقننننن ) أو (الربهانيننننن  الطريقننننن ) عبنننننار  يسنننننتعملون منننننا ادرا   أهننننننم وهننننني هامننننن ، ملهونننننن  ننسننننن  وال
 أو (،والسننننن  ابلقننننرآن مقينننند  حقيقتنننننا) قننننولم: ِبثنننن  أيضننننا   عنهننننا يعننننربون وقنننند (السنننن  التصننننو ) عبننننار  العنننناد  يف يسننننتعملون

 َتر. مل واليت الكتاب هذا يف مر  اليت العبارا  من وغ ها (،صوفي  وحقيقتنا سلفي  طريقتنا)

 يقول: الطفي ، البن بفقر  الفص  هذا وخنتم

 أبشننيا  ويكفننر آخننر، يف وُينن  موضنن  يف يننرب  للجمهننور، خماطبتننه حبسننب فهننو الغننزايل، حامنند أيب الشننيخ كتننب  وأما
 والعقنناب الثننواب وإثبنناهتم األجسنناد، حلشننر إنكننارهم (التهافنن ) كتنناب  يف الفاسننف  بننه كفننر  مننا مجلنن  مننن إنننه مث ا،ينتهلهنن مث

 كتننناب  يف قننال مث القطننن ، علنن  الصننوفي  شنننيوخ اعتقنناد هنننو االعتقنناد هننذا إن املينننزان: كتنناب  أول يف قنننال مث خاصنن ، للنفننو 
 البهنن . طننول بعنند ذلنن  علنن  وقنن  إمنننا أمننره وإن الصننوفي ، كاعتقاد  هو اعتقاده إن ابألحوال: واملفص  الضال من املنقذ

 العمنن ، ميننزان كتنناب  آخننر يف الفعنن  هننذا عننن اعتننذر وقنند فيهننا. النظننر وأمعننن تصننفهها مننن يننراه كث   النوع هذا من كتبه  ويف
  أقسام: ثاث  اآلرا  أن وص  حي 

 عليه. هم اجلمهورفيما فيه يشار  رأي -1

 ومسرتشد. سال  ك   به خياطب ما حبسب يكون ورأي -2

 .(1)اعتقاده يف شريكه هو من إال عليه يطل  ال نفسه وب  اإلنسان ب  يكون ورأي -3

  هنننذا ورغننم السننابق ، الفصننول يف نصوصننه مننر  وقنند اإلحينننا ، كتنناب  يف وارد هنننا، طفينن  ابننن أورده مننا إن نقننول: -
 !؟اإلسام حج  الغزايل يسمون كله،  هذا وغ  كله

                            
 (.114، 113 :) يقظان، بن حي (1)
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 الثاين بالبا
 الوصول مناقشة

 

 األول الفصل
 العادة خرق مناقشة

 والننيت نراهننا، وال تننراا الننيت املخلوقننا  تلنن  عننن -مننوجز  ولننو -فكننر  أخننذ جيننب الصننوفي ، عننند العاد  خوار  ملناقش 
 اجلن. شياط  هم وخبثاؤها اجلن، هي املخلوقا  هذه الدم، جمر  آدم ابن من خبثاؤها جيري

 أمر: إىل أنبه أن أحب ذل ، يف املضي قب  لكن

 يف العلمننننني واألسنننننلوب العلمننننني، والفكنننننر العلميننننن ، يننننندعون متعننننناملون اجملتمعنننننا ، كننننن   يف كمنننننا  جمتمعاتننننننا، يف يوجننننند
 هنننني أخننننر ، ميننننز  بعضننننهم عننننند توجنننند امليننننز ، هننننذه جانننننب وإىل فعننننا . -اختصاصننننهم يف- علمننننا  يكونننننون وقنننند التفكنننن ،
 علنن  خيطننر قنند عالينن . علمينن  ألقننااب   بعضننهم ُيمنن  قنند كما  مقبوال ، يكون وقد رالعا   ونيك قد أبسلوب الكتاب  عل  مقدرهتم

 لقننننب فيننننه يننننوزع كتنننناب،  يف حبثننننا   أو جملنننن ، أو جرينننند  يف مقالنننن    فيكتننننب (،اخلرافنننن ) عننننن يننننتكلم أن العلمينننن  هننننؤال  أحنننند ابل
 عميق . علمي  دراس  بدراستها نفسه يكل  مل اليت الفكري  قناعاته خيال  ما ك   عل  (اخلراف )

 العاد . وخر  اجلن (اخلراف ) زنبي  يف يقذفونه ما مجل  ومن

 فنننأقول صنننغ  ، مهسننن  (العلميننن ) هنننؤال  أذن يف أمهننن  أن أريننند ألنننن  أذنينننه؟ يغلنننق أن الكنننر  القنننارئ منننن أرجنننو هننننا،
 لم:

  (.الكام قب  السام ألن) علميون ي مرحبا   -1
 للبه ! املعرو  املوضوع حسب ختتل  ووسالله العلمي ه الب أساليب منسياتكم: من -2

 كليننا    ختتلنن  وهننذه كيميالينن ،  مسننأل  يف عنهننا كليننا    ختتلنن  فلكينن ، مسننأل  يف وأسنناليبه العلمنني البهنن  وسننال  فمننثا :
 وهكذا. ...اترخيي  مسأل  يف عنها

 خا . أو عام ماخور يف راقص ال املوسيق  جو يف املفعم  الكأ  أمام الصفا جلس  عن كليا    ختتل  وكلها

 غ هننا، يف عنهننا كليننا    ختتلنن  الننيت اخلاصنن ، ووسننالله أسنناليبه لننه العنناد  وخننر  اجلننن مسننأل  يف العلمنني البهنن  كننذل 
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  أنننه سننيعر  وبننذل  العنناد ، خننر  حنندو  ومننن اجلننن، وجننود مننن بنفسننه ليتأكنند يتابعهننا، أن متابعتهننا يرينند مننن لكنن  ومكن
 اخلراف . من العاد  وخر  اجلن أن يظن كان  عندما ،ف اخلرا زنبي  من يغر  كان

 إىل شنني  كنن   يعننزون فهننم عقننولم! اخلرافنن  مسننخ  وقد فيه، خيوضون أاسا   -البه  هذا خوضه يف- سيجد لكنه
 منننن أيضنننا   يغرفنننون العننناد ، وخنننر  للجنننن السنننقيم بفهمهنننم فهنننم املريضننن ، خمياتنننه يف إال لنننا وجنننود ال خبنننوار  ويؤمننننون اجلنننن!

 يشب . ال وبنهم املقاب  اجلانب من ولكن اخلراف ، بي زن

 ال منننا أكثنننر ألن  أولتننن  منننن أخنننر  هنننم العننناد ، وخننر  اجلنننن يف السنننقيم الفهنننم ذوي ولكنننن خنننرَّا ، األخنننوين فكننا
 العادي . األمور من يضخمونه عما عدا خلقه، يف هللا لسنن خاض  يفهمونه

 ومرا . مرا  العاد  أمامه خرق  الكلما ، هذه وكاتب جود،مو  العاد  وخر  موجودون، اجلن حال، ك   وعل 

 اجلن: عن موجز  فكر  ألخذ نعود -

 مننا منهننا يهمنننا اإلنسننان، لنند  يقابلهننا عمننا كثنن ا    ختتلنن  ونفسنني ، وفيزيولوجي  وتشرُيي  مادي  وخوا  قدرا  للجن
  يلي:

 ال أمتننار وبضننع  (،أقنن  أو) ميلليمننرتا  بنن  لنناأطوا تننرتاوح وحجننوم خمتلفنن ، أبشننكال ل نسان الرتالي يستطيعون -1
 يكنننون جننندا   الصنننغ   ابحلجنننوم الرتالننني ولعننن  الطبيعيننن ، حلجنننومهم تبعنننا   وذلننن  كثننن ،  فغننن  اسنننتطاعوا وإن جتاوزهنننا، يسنننتطيعون

 أجسامهم. من جبز 

 يراهم. أن يريدونه من إال يراهم، النا  من أحدا   يرتكوا أال يرتا ون عندما يستطيعون -2

 فيثنننن  يرينننند، الننننيت احلنننن  مراكننننز يدغنننند  أن يسننننتطي  وبننننذل  ،{النننندم جمننننر  آدم ابننننن مننننن ليجننننري الشننننيطان إن} -3
 يف لننننا وأمثالننننا، اإلحساسننننا  هننننذه أن العلننننم منننن  اجلننننايل، والتجلنننني اجلمننننايل والتجلنننني واالنزعنننناج، واللننننذ  والقننننبض، البسنننن 

 فيزيولوجي . أسباب األسا 

 مل إن مننرتا ، ابلكيلننو تقننا  مسنناف  الواحنند  الثانينن  يف يقطعننون فقنند كبنن  ،   بسننرعا املسافا  قط  يستطيعون -4
 ذل . من أكثر يكن

 اإلن . أفراد من عدد عنه يعجز ثق  مح  (بعضهم أو) منهم الواحد يستطي  -5

 ومازمتهم. وعواطفهم، بعقولم والتاعب اإلنسان بب  ابلتلهي خاص  متع  للجن أن يظهر -6

 للعاد . اخلارق  األعمال بعض (العار ) لوليهم يصنعوا أن اجلن شياط  يستطي  وبغ ها، امليزا ، هبذه

 مننن يتأكنندون عننندما الننذين النننا ، بننه فيخننرب بنندقالق، وقوعننه بعنند البعنند، بعننض بعينند بلنند مننن جدينند خبننرب أيتونننه فقد
 الشيخ. كراما   من كرام   يعتربونه وقوعه،

 الشيخ. كراما   من كرام   فيعتربوهنا هبا، فيخربه الشيخ، إىل يلقوهنا مث ما، بفكر  ما، إلنسان يوسوسون وقد
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 الشيخ. كراما   من كرام   فيعتربوهنا هبا، فينبتهم يعرفهم، ال أشخا  أمسا  الشيخ إىل الشيطان يلقي وقد

 شننيطان بننه يتمثنن  وقنند الوقنن ، نفنن  يف آخننر بلنند يف شننيطان بننه ويتمثنن  مننا، وقنن  يف مننا، بلنند يف الشننيخ يكننون وقد
- يعرفنننوا أن دون الوقننن ! ذلننن  يف عنننندهم كنننان  الشنننيخ أن بلننند كنن   أهننن  فننن   أيضنننا ، الوقننن  نفننن  يف اثلننن  بلننند يف اثلنن 

 الشيخ. كراما   من كرام   ويعتربوهنا شياط ! خدع  أهنا -جلهلهم

  الشنننيخ فيعننندها أمنننوا ، أو غنننالب  أشنننخا  أو شنننخ ، بشنننك  الشنننيخ، أمنننام شنننياط ، أو شنننيطان، ينننرتا   وقننند
 له. كرام 

 غنن ه أحنند أو وسننلم، عليننه هللا صننل  هللا رسننول حممنند أنننه ويومهننه مننا بشننك  الشننيخ أمننام الشننيخ شننيطان يننرتا   وقنند
 األنبيا . من

 األوليا . أرواح من أو املالك  من فيظنهم تتطاير، أشباح بشك  الشيخ أمام أكثر، أو شيطان يرتا   وقد

 املا . سط  عل  به مشي وقد مكان إىل مكان من وينقله وا ال يف العار  وليه الشيطان ُيم  وقد

 شننننياط  أالعيننننب كوهنننننا  عننننن تزينننند ال والننننيت الكرامننننا ! -افننننرتا    أو جهننننا  - يسننننمونه مننننا آخننننر إىل وقنننند.. وقنننند.....
 اآلخرين. وهبا به خيدعون مث العار ، وليهم هبا خيدعون

 القننرآن قبلننه ومننن الشننري ، احلنندي  لنصننو  وابلتننايل، بينن ،العر  للغنن  السننقيم بفهمهننم القننوم، هننؤال  م  نصطدم وهنا
 الكر .

 ابحلنندي  لننذل  وُيتجننون حقننا ، يرونننه أهنننم يظنننون وسننلم، وآلننه عليننه هللا صننل  حممنند أنننه يتومهونننه ملننا رؤيتهم يف إهنم،
 .{يب يتمث  ال الشيطان ف ن حقا ، رآين فقد املنام يف رآين من} الشري :

 القنننول هنننذا بننن  جننندا   كبننن   والفنننر  ،{...رآين منننن} يقنننول: فهنننو غمنننو ! وال فينننه لنننب  ال البينننان، واضننن  واحلننندي 
 إننننه لنننه: وقيننن  شخصنننا   رأ  منننن) أو: (،أا.. أننننه وننننن شخصنننا   رأ  منننن) أو: (،أا.. أننننه يننندعي شخصنننا   رأ  منننن) وبننن :
 وسنننلم، علينننه هللا صنننل  رؤيتنننه تعننن  النننيت ،{...رآين منننن} احلننندي : عبنننار  وبننن  العبنننارا  هنننذه بننن  جننندا   كبننن   الفنننر  (!أا..

 أيضا . وزيه ب  عليهما، كان  اليت وصورته بشكله

 وهننننا واحننند. واملعنننىن ،{بصنننوريت يتمثننن  ال} روايننن : ويف ،{يب يتمثننن  ال الشنننيطان .فننن ن.} أيضنننا : احلننندي  يف ويقنننول
 أن شننيطان يسننتطي  ال) أو: (،أا أنننه ينندعي ال الشننيطان ..فنن ن) قننال: لننو قولننه وبنن  القننول، هننذا ب  جدا   كب   الفر  أيضا  
 (!أا أنه يراه شيطاا   فيتوهم خُيدع أن أحد يستطي  ال) أو: (،أا إنه آخر: شيطان عن يقول

  النننيت وزينننه وشنننكله الرسنننول بصنننور  ينننرتا   أن يسنننتطي  ال الشنننيطان أن تعننن {يب يتمثننن  ال الشنننيطان فننن ن} عبنننار  إن
 هو. أنه لعرفه أصهابه من إنسان أي رآه لو حبي  ه،حيات يف وسلم عليه هللا صل  عليها كان

 وكتننب احلنندي  كتننب  تننورد اجلننواب: ال؟ أم الرسننول هننو املنننام يف نننراه مننن كننان  إن نعننر  كي   متسال : يتسا ل وقد
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 فهننننا  اسنننتثنا ، دون األوصنننا ، تلننن  كننن   فينننه جتتمننن  إنسننناا   منامنننه يف رأ  فمنننن وسنننلم، علينننه هللا صنننل  أوصنننافه الشنننمال 
 وسلم. عليه هللا صل  الرسول هو رآه الذي هذا يكون أن الاحتم

 دقيقنن ، وغنن  تفصننيلي ، ال إمجالينن  أوصننا  هنني املننذكور  األوصننا  ألن  الرسننول هننو يكننون أن احتمننال هنا  وأقول
 وتفاصيلها. صورهم بدقالق بعضهم عن خيتلفون الذين األشخا  عشرا  يف جمتمع  نراها أن مكن حي 

 هللا عبننند بنننن حممننند أن وأخننربهم املننننام، يف الرسنننول منننهم عشنننرا  رأ  فقننند النهننن ، ألويل عننرب  احلنننرم مجاعننن  قصنن  ويف
 رآه يكننون وأن الكتننب، يف املوجننود  الرسننول أبوصننا  علننم علنن  بعضننهم يكننون أن خيلننو وال املنتظننر، املهنندي هننو القهطاين

 منننننن النننننرؤ  تلنننن  كننننن   كانننننن   وابلتننننايل هننننندي،امل يكنننننن مل القهطنننناين أن النتيجننننن  كانننننن   مث اجململنننن ، األوصنننننا  تلننننن  حسننننب
 النف . حدي  من أو الشياط ، وسوسا 

 معنننننىن وأن وسنننننلم، علينننننه هللا صنننننل  حممننننند أننننننه يننننندعي الشنننننيطان أن علننننن  سننننناط  عملننننني برهنننننان احلادثننننن  هنننننذه يف إن
 حياته. يف عليهما وسلم عليه هللا صل  كان  اللذين الكامل  وشكله بصورته يظهر ال :أي ،{يب يتمث  ال} احلدي :

 هننم أهنننم وأخننربهم وسننلم عليننه هللا صننل  الرسننول رأوا الننذين العننارف  األوليننا  مننن الننوافر العنندد ننسنن  ال أن جيننب كما
 مننن الرالنني كننان  إن كشننفا    أو نفنن ، حنندي  أو شننيطان، وسوسنن  إمننا كننان  رأوه الذي أن النتيج  كان   مث (،املنتظر املهدي)

 املكاشف .

 اجلذب . يف أو املنام يف للرؤي  ابلنسب  هذا

 شننيطان هننو املرتالنني أن واضنن  هننو كمننا  والضننال، الننبطان واضنن  فهننذا اليقظنن  يف الرؤينن  مننن املتصننوف  يقولننه مننا أمننا
 غ هم. هبم ويض  وإماهنم، عقولم ويسلبهم أذقاهنم، عل  يضه 

 الرسول؟ أنه ادع  إن عليه كث   فه  هللا، أنه يدعي الشيطان إن

 ويف األمعننننا ، حيننن  والنننبطن اخلننندَّين يف الشننني  ضنننرب هننني غ هننننا، منننن أكثنننر املخننندوعون هبنننا ؤخنننذي خارقننن  وهننننا 
 ال غ هننا مثنن  وهنني التظاهرينن ، حضننراهتم يف مارسننوهنا والعيسننوي ، واجلزولينن  الرفاعينن  املشننيخ  أتبنناع بنن  مشننتهر  وهنني اجللنند،

 شننيتا   سنننر  الحننق فصنن  ويف منهننا، أكننرب هننو مننا منننهم ُيصنن  بنن  الكفننر ، منن  ُتصنن  أهنا بدلي  شيطانيا . كوهنا  عن تزيد
  يلي: كما  اخلارق  هذه تفس  يكون أن اجلالز من ولعله هذا. من

 ملمو . مشاهد وهذا واألمعا ، والبطن اخلدان وكذل  مطاطي ، خاص  اإلنسان جللد -1

 اجلسم. من انمك أي يف التخل  يستطي  بذل  فهو الدم، جمر  آدم ابن من ليجري الشيطان إن -ب

 طبيعتها. جنه  خاص  متع  بذل  جيد ولعله

 اآليت: حسب العملي  وتتم

 اجللنند، علنن  يضننعه وعننندما الننبطن، مننن املناسننب املكننان يف الشنني  ليضنن  فيننه، املتخلنن  الشننخ  ينند الشيطان يوجه
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 وعنننندما اخلننناي، منننن شنننيتا    منننز  أن دون بسنننام الشننني  منننر منننا ِبقننندار ُتتنننه، ومنننا اجللننندي، النسننني  خننناي بننن  اجلننن  يباعننند
 ِبقنندار يضننمها الننذي النسنني  خنناي بنن  يباعنند كمننا  بينهننا، الشننيطان يباعنند (املناسننب املكننان يف) األمعننا  إىل الشنني  يصنن 

 الننيت احلركنن  وسننرع  اجلسننم، مننن األجزا  هذه يف املطاطي  اخلاص  ذل  عل  يساعده وهكذا.. أيضا .. بسام الشي  مر ما
 ن.اجل هبا متاز

 اجللد. ويف اخلدين يف ُيد  هذا ومث 

 سننيان يسننبب ممننا اخلنناي، بعننض َتننز  مننن بنند فننا ابلغنن ، العملينن  هننذه اجلننن هبننا ينفننذ الننيت الدقنن  كاننن   مهمننا لكننن
 الشي . سهب عند الدم من قط ا  أو قط  

 األنسج . عانته اليت الضغ  بسبب ما، ملد  الشي  بعض أمحر العملي  فيه حصل  الذي املكان يبق  كما

 وسنننتكون جننناد . علميننن  دراسننن  إىل ومثياهتنننا الظننناهر  هنننذه ختضننن  أن فيجنننب احلنننق، أمنننا نننن ، تفسننن  هنننذا طبعنننا ، -
 وننننال  الكتشنننا  وسنننيل  سنننتكون كمنننا  أيضنننا ، واحليوانيننن  بننن  اإلنسننناني ، الننننف  منننن جمهولننن  مسننناحا  الكتشنننا  وسنننيل 

 مث  . فيزيولوجي 

 وكننذل  اجلننن، خبثننا  أيضننا   بننه يقننوم بصننري خننداع فهنني شنناهبها، ومننا الينند، قطنن  أو  ،ابلسنني العنننق قطنن  عملينن  أمننا
 الرصا . ضرب

 عملينن  وهنني النادكنن ، كهننن   بنن  توجنند بينمننا املسننلم ، متصننوف  عننند تنعدم تكاد اليت النار يف الدخول عملي  وهنا 
 وأن اإلنسنننان، بشنننك  الرتالننني علننن  ومقننندرهتم مننن ،احل علننن  وقنننوهتم الاللننن ، سنننرعتهم عليهنننا يسننناعدهم أيضنننا ، اجلنننن هبنننا يقنننوم
 فيهم. تؤثر ال العادي  النار

 عنننن تقننن  مننند  يف أمامهنننا ُيننند  ِبنننا ُتننن  ال اإلنسننناني  فنننالع  اإلنسنننان، عنننند بصنننري  خاصننن  أيضنننا ، يسننناعدهم كمنننا
 الثاني . ُعشر

 مث آخنننر، مكنننان إىل وتنقلنننه الننننار دخنننول علننن  ابلعنننزم يتظننناهر النننذي الفقننن  اجلنننن شنننياط  ُيمننن  أبن العمليننن  ُتننند 
 بشكله. مكانه شيطان يرتا  

 ويننرون حنند ، ممننا شننيتا   احلاضننرين النننا  مننن أحنند يننر  فننا الثانينن ، ُعشننر عننن كثنن ا    تق  مد  يف العمليتان هااتن تتم
 تؤذيننه أن دون ،منهننا وخيننرج النننار، إىل الفقنن  بشننك  املرتالنني اجلنن  ينندخ  النننار! يف للنندخول يسننتعد مكانه يف زال ما الفق 
 أن إال احلاضنننرين الننننا  منننن أحننند ينننر  وال السنننابق ، السنننرع  بننننف  اجلننن  ويتاشننن  الفقننن ، يعيننندون خروجنننه، وبعننند طبعنننا ،
 حالنننن  يف النننننار دخنننن  أنننننه يظننننن وقنننند حنننند ، ِبننننا ُينننن  ال قنننند نفسننننه، والفقنننن  بنننن  سنننناملا ، منهننننا وخننننرج النننننار يف دخنننن  الفقنننن 

 غيبوب .

 اخلالصة: *
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 اخلننننوار  ونفنننن  السننننهري ، اخلننننوار  نفنننن  وهنننني شننننيطاني ، أالعيننننب كلهننننا  كرامننننا ،  يسننننموهنا الننننيت  ،الصننننوفي خننننوار 
 الوثنيا . ك   يف ُتد  اليت الكهاني 

 بنننننف  وابلقيننننام (،الصننننويف الشننننيخ يف كالشننننر   َتامننننا  ) السنننناحر الشننننيخ يف الكامنننن  ابلشننننر  يننننتم السننننهر تعلننننم وللعلننننم:
 هنننذا مكنننان هننننا ولننني  (الطلسنننم) أو (الَقَسنننم) السنننهر يف يسنننمونه والنننذي (،رالنننذك) يسنننمونه منننا وخاصننن  الصنننوفي ، الريضننن 
 البه .

 والعننروج هللا إىل السنن  بغننرور ينندعيان والكنناهن فالصننويف فقنن ، االدعننا  هننو والسننهر والكهاننن  الصننوفي  ب  الفر  إن
 اختصنننر اجلذبننن  أراد وإذا د ،العنننا خنننر  عنننند يقننن  والسننناحر اجلذبننن ، غايتهمنننا والكننناهن والصنننويف أصننندقهم. والسننناحر إلينننه،

 ابلريض . اجلذب  إىل يص  وقد شاهبهما، وما األفيون أو احلشي  من شي  بتناول إليها الطريق

 وحنند  إىل الكفننر؟ مسننتنق  إىل وأتباعننه الشننيخ لنندف  تكفنني ال (كرامننا ) يسننموهنا الننيت الشننيطاني ، اخلننوار  هننذه إن
 اجلننن شننياط  يسننتطي  ال كبنن  ،  أبعنناد ذا  غريبنن  منننانر فيهننا تظهننر آخننر، نننوع مننن َتثيليننا  إىل ُيتنناج األمننر ألن الوجننود!

 إىل فلننتقننن  التمثيلينننا . تلننن  تنفينننذ ليسنننتطيعوا اجلذبننن  خنننوا  منننن بننند ال كنننان  لنننذل  لنننا! ابلنسنننب  أجسنننامهم لصنننغر َتثيلهنننا
 وخواصها. اجلذب  مناقش 

 علنن  هللا أنزلننه الننذي اإلسننام طريننق هننو إليهننا ريننقالط لكننن موجننود ، الصننهيه  الكرامننا  أن نننذكر االنتقننال، وقبنن 
 األخننننا  ويف األسنننناط ، تشننننبه الننننيت العجيبنننن  االنتصننننارا  يف تظهننننر مننننا أكثننننر تظهننننر وكاننننن  وسننننلم، عليننننه هللا صننننل  حممنننند

 وقننول ،املنكننر عننن والنهنني ابملعننرو  ابألمننر هللا إىل والنندعو  املسننلم، غنن  ومنن  املسننلم منن  املتسننام  العننادل والسننلو  الكرمنن 
 اإلسام. انتشر وهكذا ...وينهوهنم يدعوهنم الذي بصداق  االحتفا  عل  املقدر  م  اتم  بصراح  احلق

 هننو أمامننه ُيصنن  عنناد  خننر  كنن   أن يعنن  ال اإلسننام، يف الصننهي  النننه  ينننته  الننذي أن هنني هامنن ، ملهوننن  منن 
 ،[16األعنننرا :] ((اْلُمْسنننَتِقيمَ  ِصنننرَاَط َ  َلُنننمْ  أَلَقْنعُنننَدنَّ  ْغنننَويْنَتِ  أَ  فَِبَمنننا)) اآليننن : ننسننن  أال عليننننا بننن  نتنننذكر، أن وعليننننا كرامننن ،

 الصننهاب  مننن األمنن  سننل  ينتهجننه كننان  كمننا  الصننهي ، اإلسننام هننن  ينننته  الننذي أمننام ُتصنن  الننيت اخلننوار  أن يعنن  وهننذا
 احلقيقي . الكراما  من أندرها، يكن مل إن وأقلها، الشيطانيا ، من أكثرها سيكون اخلوار  هذه واتبعيهم،
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 الثاين الفصل
 وأحالمها اجلذبة مناقشة

 

 :املخدرات عن حملة

 واألفينننننون احلشننننني  املخننننندرا : مفعنننننول علننننن  سنننننريع  نظنننننر  نلقننننني أن اجلذبننننن ، مناقشننننن  يف الننننندخول قبننننن  املفيننننند، منننننن
 وغ ها. (25 دي، إ ، إل،) اللوس  وعقار والكوكال 

 -احلشيش: أتثري من *

 :(احلشي  م  جتربته يص  الباحث  أحد عن نقا  ) رفع  مدحم الدكتور يقول

 َتاما . شفا  وكأن  بدو  يذوب.. أو يتهل  جسدي كأن  أحسس ...

 تثننن ين، سنننرعتها ذهنننب، منننن ككنننرا   هكنننذا وحننندها تسنننق  لننا منننا اجلفنننون هنننذه هنايننن ، ال منننا إىل تطنننول عيننن  جفننون
 امللون ... الزخرفي  األشكال تل  يقدم صغ  سهري منظار يف أنظر أا ه  يب، ُتي  مجيل  ألوان

 مننن صننوات   لأللننوان أمسنن  أن أسننتطي  ال كننن   األلننوان، صننو  إىل أسننتم  إننن  َتاما .. حادا   فجأ  أصب  مسعي إن...
 اهن. ..(1)بوضوح وأميزها تصل  صوتي  موجا  لا واخلضرا  والزرقا  احلمرا  األلوان قب ..

 مننننن صننننور هنننني بعنننندها، ومننننا الننننرؤ ، هننننذه أليسنننن  ابألمسننننا ، وُتققننننوا الفنننننا ا  ذاقننننوا الننننذين األوليننننا  نسننننأل هنننننا -
 مكاشفاهتم؟

 نفسه: ويقول

 املراكنننز يف هبنننو  منننن يعرتينننه منننا نتيجننن  طبعنننا   وهنننذا مشنننكل ، لكننن  حننن  إجيننناد علننن  بقدرتنننه نفسنننه يقنننن  قننند واحلشننناش
 اهن....(2)مب  وضال خادع سراب كلها  وتصورا  آفا  يف يهوم فيظ  والتقدير، التقييم حاس  ومنها العليا، صبي عال

 عرفنننوا النننذين العنننارفون إهننننم أنفسنننهم: وعنننن وننننوره، وعيننننه اليقنن  حنننق إهننننا كشنننوفهم:  عنننن الصنننوفي  قنننول هننننا لنتننذكر -
 عليه... هي ما عل  األمور

 يف عضنننننننننلي  ارتعاشنننننننننا  األعنننننننننرا : هبنننننننننذه يشنننننننننعر ف ننننننننننه منننننننننر  ألول احلشننننننننني  الشنننننننننخ  يتعننننننننناط  عنننننننننندما ويقنننننننننول:

                            
 (.115، 114 :) املخدرا ، إدمان (1)
 (.52، 51 :) املخدرا ، إدمان (2)
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 السننم  خصوصننا   احلننوا ، يف اضننطراب...األطرا  يف بطننول الشعور مث ...ومهي  أو خاطت  جسمي  إحساسا ...سمهج
 اهن. .(1)والبصر

 ابجلذب . حاله ملبدأ الداب  العزيز عبد وص  لنتذكر -

 حنناد  احلننوا  فتصننب  والبصننر، السننم  خصوصننا   احلننوا ، اضننطراب احلشي : تعاطي إلدمان النفسي  اثراآل ويقول:
 مننننن املنننندمن يعنننناين كمننننا  اللننننون، أو الشننننك  احينننن  مننننن سننننوا  وحمرفنننن ، مغنننناير  صننننور  يف تبنننندو كلهننننا  املنننندركا  أن إال للغاينننن ،

 أفعنن ، ننننه حننبا   رأ  فنن ذا...احلوا  خننداع مننن يعنناين كمننا  مننادي، وجننود لننا لنني  أصواات   ويسم  أشكاال   ف  ...الاو 
 كذا...وه...أسد أنه إليه خي  كلبا    رأ  وإذا

 ابلزمن... اإلنسان إحسا  فيبط  واملكان، للزمان اإلنسان إدرا  واختال

 جنندا .. تطننول ف هنننا للمسننافا  ابلنسننب  أمننا...طوال سنناعا  فيننه قضنن  أنننه إليننه خيينن  مننا، عمنن  يف دقننالق قضنن  فنن ذا
 مرتا .. كيلو  عد  قط  أنه إليه خي  أمتار عشر  سار ف ذا

 :األمور عل  الشخ  حكم يف ختالا إىل تؤدي التفك  يف اضطرااب 
 ِبنننا االكنننرتا  عننندم إىل اإلنسنننان ويننندف  املنننخ، قشنننر  يشنننم  النننذي التخننندير بسنننبب التفكننن  عملينننا  يف شنننديد بننن  

 ل ُيا ... قابا   املتعاطي جيع  مما...األمور وَتهي  والتهكم الضب  مراكز يعط  كما  املبادأ .. ويفقد حوله،

 إىل أحينناا   يصنن  والراحنن .. ابلرضننا وإحسننا ...الومهي  ابلسننعاد  زالنن  بشننعور املتعنناطي رفيشننع وجداني ، اضطرااب 
 اهن. .(2)اإلنسان لشخصي  التدم  وسال  طياهتا يف ُتم  الزالف  السعاد  هذه أن إال النشو . درج 

 فأجاب: ُتش ؟ وأن  ُت  ِباذا حشاش: وست 

 كنننن   فليسنننن  احلشيشنننن ، جتلبهننننا الننننيت احلالنننن  حسننننب كثنننن ا ،  بكننننيأ أو كثنننن ا ،  أضننننه  وقنننند حبننننزن، ورِبننننا بفننننرح، أحنننن 
 جالسننا   كننن   بينمننا الشننارع، يف املنطلقنن  السننيار  أسننابق أبننن  شننعر  مر ...النندو  إىل حباجنن  أشننعر ولكننن  سننوا ، احلنناال 

 اهن. .(3)حال ك   عل  خمتلف  واحلاال  مكاين! يف

 الفننننرح وخاصنننن  مكاشننننفاهتم؟ يف يشنننناهدونه مننننا هننننذا مثنننن  لنننني أ املكاشننننف : لألوليننننا  موجهننننا   السننننؤال نفنننن  نعينننند -
 أحينناا   والوصننول ابلسننعاد ، والشننعور الننزمن، وطننول املسننافا ، طننول وكننذل  (،والقننبض البسنن ) يسننموهنما اللننذين واحلننزن،

 النشو ؟... درج  إىل

 -الكوكائني: أتثري من *

                            
 (.124 :) املخدرا ، إدمان (1)
 (.127، 126 :) املخدرا ، إدمان (2)
 (.25، 24 :) اإلنسان، قات  احلشي  (3)
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 رفع : حممد الدكتور يقول

 املنندمن أن إىل ...الكوكننال  منندمن جلنند تصننيب الننيت اللوسنن  املنندمن، جسننم يف احليننوي الشذوذ مظاهر أغرب ولع 
 ...(1)مباشر  جلده ُت  وجتري جلده، يف تنه  الوام أنواع وشىت والرباغي  القم  آال  وكأن ُي  هنا

 ...(2)التنمي  أو اخلدر من نوعا   إحداثه يف الكوكال  ويشبه األثر، ضتي  والكاث 

 :(لوغر دكتور) الباحث  أحد ويقول

 والبنننننق القمننننن  متنننننا  بلننننندغا  وُيننننن  جسنننننمه، وداخننننن  جلنننننده علننننن  تننننندب النننننوام آبال  الكوكنننننال  مننننندمن يشنننننعر
 ال حشننرا  املنندمن فيننه يننر  حنندا   الظنناهر  هننذه تبلغ توليدها، األخر  املخدرا  اعتاد  ما غريب  حسي  وبظاهر  إخل....و

 يراهننا إنننه ...األمننر لغرابنن  وي ِبكننرب ، إليهننا ينظننر إنننه حننىت علبنن ، يف ضننعهاوي وُيبسننها متومهننا   فيأخننذها جلننده علنن  لننا وجننود
 يبهننن  املزعجننن  الطفيلينننا  هنننذه املخننندرا  مننندمن ياحنننق منننا وغالبنننا   فعنننا . موجنننود  أهننننا لنننو كمنننا  عينينننه مأمنننا جتسنننم  وقننند
 وقنند وأذنننه. ومنخريننه فمننه اخنن د وحننىت جسننمه أجننزا  مجينن  ويف األنافر وب  الفراش ويف الكراسي وفو  األبواب عل  عنها
 الننوام هننذه عننن منهمننا كنن   يبهنن  اثننن  منندمن  جتد أن غراب  ال إذ...مجاعيا   (اللوس ) والرا  الذين من النم  هذا يغدو
 .(3)اعتقاده حد عل  العذاب عنه خمففا   اآلخر جلد عل 

 :امللحوظة *

  ..ِبكرب  إليها ينظر نهإ حىت عينيه، أمام جتسم  وقد حشرا  ير  أنه إىل لننتبه

 الكشفي . الرؤ  وكذل  احلقيق   يف له وجود ال ما ير  أي

 -:(L. S. D.25) التهليس عقار أتثريات من *

 رفع : حممد يقول

 والنننذين، اللوسننن  عنننامل منننن املتعننناطي ابنتقنننال يتعلنننق فيمنننا العمينننق األثنننر ذا  الكنننرب  السنننموم منننن يعتنننرب العقنننار وهنننذا
 الزعننا ، السننم هننذا مننن الكثنن  يلزمهننا ال الرحلنن  وهننذه (،رحلنن ) اسم املدمن للمريض اجلديد  احلال  عل  عاد  يطلقون وهم

 وغرام.ميكر  (400) إىل (200) من يكفي ذإ

 اللوسنن  مننن كامنن   عمننر رحلنن  وكأهنننا املننريض يتخينن  الننزمن مننن سنناعا  مثاين يستغر  سفر إىل الرحي  يكون وبعدها
 األمننر واقنن  يف املنندمن يكننون بينمننا ،املزعننوم احليننوي والنشننا  احلسنني ، واإلاثر  معقننولالا يسننودها الننيت والتخننيا  ذينوالنن
 ...(4)الرحي  بعد السفر طيل  هامد  جث 

                            
 (.43 :) املخدرا ، إدمان (1)
 (.54 :) ،املخدرا  إدمان (2)
 (.62 ،61 :) املخدرا ، إدمان (3)
 (.45 :) املخدرا ، إدمان (4)
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 العننننام اجلننننو ابخننننتا  وكننننذل  النفسنننني، وتركيبننننه شخصننننيته، ابخننننتا  اإلنسننننان علنننن  العقننننار هننننذا آاثر وختتلنننن ...
 :(غرامميكرو  3 لتعاطي) ألعرا ا بعض وهذه التعاطي، فيه يتم الذي

 احلنننال  يف كعامننن   معنننىن، أي ُتمننن  ال النننيت األشنننيا  بعنننض ونهنننور املرلينننا ، شنننك  يف واضنننطراب ابلعينننن ، زغللننن 
 معىن. له آخر شي  أي أو إنسان، وجه أو مثا ، مفهوم  كلما   كان   لو كما  مثا ،

 حنننىت رؤيتنننه، يتمنننىن أو شنننيتا   الفنننرد يتخيننن  أن يكفنننيف مننادي.. وجنننود لنننا لننني  أشنننيا  رؤيننن  :أي ...بصنننري  هنناو  -
 احلشننني  هننناو  عكننن  ابأللنننوان، تظهنننر أبهننننا تتمينننز العقنننار هنننذا فهننناو  ..أيضنننا   الطبيعيننن  وابأللنننوان جمسنننما ، أمامنننه ينننراه

 فمنهننا ،األشننخا  كنن   عننند واحنند  ليسنن  واألفيننون احلشنني  هنناو  الواقنن ، يف) فقنن . وأسننود أبننيض تظهننر اليت واألفيون
 (.الطبيعي  ابأللوان يكون ما

 كننأن  فيبنندو جنندا ، يسننرع وقنند ..شننديد بننب   مننر أو َتامننا ، الننزمن يتوقنن  فقد ابلزمن.. الفرد إحسا  يف اضطراب -
 حلظا . يف مر  قد السن  آال 

 مشننكل ، أي يف يفكننر أو أمننر، أي يف يبنن  أن اإلنسننان علنن  الصننعب من فيصب  العقلي.. للنشا  كام   توق  -
 البسيط . احلسابي  ابلعمليا  يقوم ىتح أو

 شنننننننديد ابكتتننننننناب اإلنسنننننننان فيشنننننننعر ..َتامنننننننا   العكننننننن  ُيننننننند  أو الدافقننننننن .. والسنننننننعاد  ابلراحننننننن  زالننننننن  إحسنننننننا  -
 (.والقبض البس  رلنتذك)...ورعب

 منننن  السننننم  يتننننداخ  عننننندما ...احلننننوا  بتننننداخ  الشننننعور ذلنننن  هننننو اإلنسننننان ُيسننننه أن مكننننن شننننعور أعجننننب ولكننننن
 لعقننار املميننز  األعننرا  مننن يعتننرب الننذي احلننوا  مننن العجيننب اخللي  ذل  عنه فينت  اللم ، م  الذو  م  شمال م  البصر

 ...(1)التلفننون جننر  ويشننم البنناب، علنن  الطَّننْر  ويننر  املوسننيق ، صو  ويشم الورد، لون اإلنسان يسم  عندما ...اللوس 
 إخل.

 بفكننره مننر اللوسنني ؟ الننرؤ  هننذه مثنن  الكشننفي  رؤاه يسنن أل مكاشنن : صننويف أي إىل نوجهننه السننؤال، نعينند وهنننا -
 وغ ها؟ احلوا ؟ تداخ  عن الناجت  الرؤ  مث طويل ؟ سن  اللهظا  ُيسب أمامه؟ جمسما   ف اه شي 

 عننننن التوقنننن  علنننن  جمننننربا   العصننننر عننننند نفسنننني وجنننند  يقننننول: لننننه جتربتننننه عننننن (هوفمننننان) العقننننار مكتشنننن  يننننذكره وممننننا
 جمسننم  عجيبنن  صننور مننن تنقطنن  ال لسننبه  عرضننا   السننهري، املنظننار يف النننانر يننر  كمننا  ألر ، عينن .. فأغمض  العم ..

 (.هكذا؟ اجلذب  رؤ  أليس ) اهن ...(2)عديد  ساعا  العر  ذل  دام وقد عادي ، غ  أبلوان وغني 

 اثني : جترب  يف له، حد  ومما

 لننننا اسننننتطاع مننننا الضننننه  مننننن محقننننا  ونننننواب  ؤينننن الر  يف واضننننطرااب  وإاثر  خفينننن  بنننندوار شننننعر دقيقنننن ، أربعنننن  بعنننند
                            

 (.132 ،131 :) املخدرا ، إدمان (1)
 (.146 :) املخدرا ، إدمان (2)
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 األشنننيا  بنننه تتلنننون كانننن   النننذي الشنننديد التلنننون هنننو أدهشنننه منننا وأكثنننر ...مضنننهك  كأقنعننن   لنننه تبننندو الوجنننوه كانننن ...ردعا  
 ولدونننن  صنننفا  ذا  ألنننوان تضنننطرب كانننن   واألزر  األخضنننر اللنننوان فيهنننا يسنننيطر خلفينننا  وعلننن  األشنننخا ، بنننه ويتلنننون

 وكاننننن  ملننننون، كشننننعاع  يننننراه كننننان  الشننننارع مننننن اآليت البننننو  أصننننوا  إن حننننىت ألننننوان، إىل ينقلننننب شنننني  كنننن   كننننان  مدهشنننن ،
 .(1)ويتهر  ويصم  يوم ، نفسه ير  كان  ترت ، املشاهد

 -:(األفيون مشتقات من) اهلروئني أتثري من *

 لننه أن أو نبيننا ، أصننب  نننهأ أو املالكنن ، مننن أصننب  أنننه نننوع مننن وخينناال  خيالينن ، جنننان إىل اإلنسننان ُيمنن  الننرول ،
 أعلنن  مننن الطنن ان فيهنناول هننذا، تصننوره حسننب يتصننر  أن ذلنن  يدفعننه مث (،الشننم  هننو الننذي) القمننر منن  مغازلنن  موعنند
 ...(2)ضلوعه وتتهشم األر  عل  فيسق  السما ، ابجتاه البناي 

 -اِليتري: أتثري من *

 ومهدهنندا ، اعمننا   خفيفننا   مهسننا   بننه شننعر  مننا أول كننان  :(دوموابسننان غنني الفرنسي الكاتب) جربوه الذين أحد يقول
 أحسسنن  يتبخننر، كننان  أنننه لننو كمننا  فيهننا يل بنندا حننىت وخينن ، خي  أخذ...خي  أخذ جسمي أبن الحظ  أن لبث  ما مث

 هنننذه يف أَترجننن  أبنننن  أشنننعر أبن العننني ، بلنننذ  ألشنننعر يكفننني منننا سنننو  يبنننق مل اجللننند.. سنننو  جسنننمي منننن يل يبنننق مل أبننننه
  لقنند األفيننون، يسننببها الننيت ابلننرؤ  متلنن  ذهنن  كننان  ومننا احلشي ، يسببها كاليت  أحاما   أر  كن   ما...تغمرين اليت السعاد 

 إحساسننا   احليننا ، علنن  واحلكننم واإلحسننا  والتفكنن  الكينوننن  مننن جدينند بشننك  إحساسننا   كبنن  ،  ذهنينن  حبنند  إحساسننا   كان
 األسنننرار كننن   وأن احلينننا ، شنننجر  مثنننر  تنننذوق  أبنننن  يل يبننندو كنننان  مل..للعنننا احلقيقننني الواقننن  عندلنننذ أدر  كنننن   أبنننن  ابالقتنننناع
 ...(3)أمامي تنكش 

 وهنننننذا احلالننننن  هنننننذه أليسننننن  ونسنننننأله: الفننننننا ا ، وذا  اجلمننننن ، مقنننننام إىل وصننننن  صنننننويف أي إىل نتوجنننننه أيضنننننا   وهننننننا -
 اإلحسنننا  وذلننن  إليننن ، ومههنننات خطنننااب  منننن مسعنننه ومنننا فنا اتنننه أثننننا  ذاقنننه منننا هتشنننب الناعمننن  املهدهننند  والمسنننا  الشنننعور
 العامل؟ واق  يدر  صار أبنه الزال 

 -املقدس: املكسيك فطر أتثري من *

 :(واسن غوردن) امسه له رفيق م  (ريشاردسن آالن) امسه شخ  ابلتجرب  قام

 األصلي : النود ب  املكسي  أعايل يف التجرب  َت  وقد

 يف ابلفطننر ملوحنن  تغنن  كاهننن   هنننا  وكاننن  ...مكسننيكي  هنننودا   يعننا  مج كانوا  ابلنا . ومزدمح  مظلم  الغرف  كان 

                            
 .147 ) :(. املخدرا ، إدمان (1)
 (.9 :) اإلنسان، قات  احلشي  (2)
 (.115 :) املخدرا ، (3)
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 للتناول. جاهزا   فيغدو أدرانه من الفطر لتطهر املذب  يف تتقد ار لب دخان

 مصننفق  النشننا ، مننن ِبزينند تغنن  انننرب  الكاهننن  لكننن ...أيكاهنننا فأخننذا مطهننرا   فطننرا   عشننر اثنن  للننرجل  النننود قنندم
 إن (واسننن) فأجابننه غريبنن . أشننيا  يننر  أبنننه أذنه يف هامسا   رفيقه حنو (ريشاردسن) دار وفجأ  مهدهد، نوبله غريب  بطريق 
 عيني . فته  أو جفني  أسدل  سوا    سرتاها وإن  سترت ، الرؤ 

 وحننندالق.. وأقنننوا  وابحنننا  قصنننور إىل تتهنننول مث وتتنننألق، بزينتهنننا تنننرب  كسنننجاد   فنيننن ، رسنننوما   تظهنننر النننرؤ  بننندأ 
 بروحننننه وأح ...تنهنننن  وكأهنننننا اجلنننندران لننننه بنننند  مث عجلتنننن ، ذا  ملكينننن  عربنننن  جيننننر أسننننطوري حيننننوان لريشاردسننننن تننننرا  

 للهيننا  كاملنن   غنن  وصننورا   األفاطونينن ، األفكننار مننن مننناذج يننر  كان...متناهينن  ال بفراغننا  ُينني  نظننره أبن وشننعر تطفننو..
 اهن. (1)اليومي 

 يف جلوسنننه كنننان  لنننو أننننه العلنننم مننن  املكاشنننفون؟ العنننارفون األولينننا  اهينننر  منننا نفننن  هننني النننرؤ  هنننذه أليسننن  السنننؤال: -
 كث ا .  أو قليا   رؤاه تتغ  أن ألمكن ثقافته، غ  ثقافته كان   لو أو املظلم ، الغرف  غ  مكان

 ُيياوي: صاح الدكتور ويقول

 (2)املخنندر هننذا لننم يهيؤهننا صنننعي   جننن رؤ  يف تقريبننا   دالما   ليعيشوا كب    بكميا  (الكافا) بولينزي سكان يستهل 
 اهن.

 لنننننم هتيؤهنننننا النننننيت اللوسنننننا  نفننننن  هننننني اللوسنننننا  هنننننذه أليسننننن  املكاشنننننف : األولينننننا  نفننننن  إىل السنننننؤال ونفننننن  -
 جذابهتم؟

 املخدرا ؟ إىل ينظرون النا  كان  كي   -

 ُيياوي: صاح الدكتور يقول

  وبننذل  غنن هم، يعرفهننا كننان  مننا خمنندرا  يسننتخدمون (ر املسا) طقو  يف كانوا  (الكهان) أبهنم املعرو  من كان...
 .(3)واقعي  أهنا يعتقدون هؤال  جتع  كان   درج  إىل وواضه  مرعب  أبحام املبتدل  أذهان يعمرون كانوا

 .(4)(اخللود حجر) اسم عليه مطلقا   معه، دالما   األفيون ُيم  (ابراسلو) كان...

 وإطننراؤهم العامنن  ثنننا  يظهننر بنندأ األفيننون، السننتخدام العننرب نشننر مننن عام ل ثامثا وبعد عشر، احلادي القرن ففي...
 .(5)(اآلل  شراب) كن  به يتغنون فكانوا املخدر، هذا عل 

                            
 (.152 :) املخدرا ، (1)
 (.106 :) املخدرا ، (2)
 (.9 :) املخدرا ، (3)
 (.23 :) املخدرا ، (4)
 (.23 :) املخدرا ، (5)
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 هبننا أوصنن  إلينن  نبتنن  (الكوكننال  يسننتخرج منهننا) الكوكننا أبن ل سننبان (األصننلي  البنن و سننكان) اإلينكننا أكد لقد...
 (.أوكيو ماما) وزوجته (كااب   مانوكو) اإللان

 اإلينكنننننا حكنننننام خصنننن  هبنننننا، يؤمنننننون اجلنوبيننننن  أمريكننننا هننننننود بعننننض زال ال والنننننيت اإللينننن ، الصنننننف  هننننذه خصننننن  لقنننند
 .(1)االمتياز هذا احلكام الكهان ويقاسم الشج  ، هذه مزارع امتا  حبق وحدهم

 أيضا : ُيياوي صاح يذكره ومما

 إلينننه فنسنننب خواصنننه، الننناال  أحاطننن  وقننند ...(احلشننني ) راملخننند هنننذا تعنننر  القننند  العنننامل شنننعوب مجيننن  كانننن 
 حنندده يننوم يف جيتمعننوا أبن الشننياط  ومجينن  الصننغار اآللنن  مجينن  نصنن  قنند (2)(فيشنننو) اإللننه أبن فقننالوا إليا ، أصا   الندو 

 ..(3)احلشي  منه استخل  الذي الندي القنب هو اخللود إكس  أن النتيج  وكان ...اخللود إكس  عل  للهصول لم

 إيرادمها: املفيد من هامتان وماحظتان *

 رفع : حممد الدكتور يقول

 الوقنن  نفنن  يف مجيعننا   تظهننر ال األعرا  هذه أن ملهون  م ...ابإلنسان املخدر يفع  ماذا نعر  أن الطري  من
 .(4)النا  ك   عند تظهر ال كما...احلاال  مجي  يف الشد  بنف  وال

 ياوي:ُي صاح الدكتور ويقول

 .(5)البدالي  أطواره يف اجلنون يسببه ملا مطابق  (املخدرا )أي:  أفعالا إن...

 فيننه تتولنند أن اجلسننم ابسننتطاع  أن علنن  تنندلنا ُيينناوي صنناح الدكتور يذكرها اليت األخ  امللهون  هذه إن أقول: -
 اجلنون. تسبب اليت هي املاد  وهذه املخدرا ، مفعول نف  لا ما، غد  تفرزها ماد 

 الفنننا ا ، وذا  الكشننو  ورأ  اجلذبنن  إىل فوصنن  عليننه فننت  صننويف أي نسننأل التننايل، الفصنن  إىل االنتقننال وقبنن  -
 املتومه ؟ ومعارفه جذابته يف ومشاهداته لرؤاه مشاهب  صورا   هي التهشيشي  اللوسي  واملشاهدا  الرؤ  هذه أليس 

 أهنننا ويعننرت  احلننق فسننيقول نفسننه ومنن  النننا  ومنن  تعنناىل هللا منن  صننادقا   السننؤال هننذا سُيسننأل الننذي الصننويف كننان  إن
 أفسنند، مننا إصنناح وُينناول ويرجنن  فسننيتوب عذابننه وخيننا  هللا رمحنن  ويرجننو اآلخننر، واليننوم ابهلل يننؤمن كننان  وإن واحنند، شنني 

 آاثم عليننه أن يعلمولنن يشننا ، مننن يهنندي هللا ولكننن أحببنن  مننن هتنندي ال إننن  العظننيم، العلنني ابهلل إال قننو  وال حننول فننا وإال
 القيام . يوم إىل استجرهم ِبن واملستَجرِّين استجرهم من

                            
 (.51 :) املخدرا ، (1)
 الندو . عند احلاف  اإلله هو فيشنو (2)
 (.67 ،66 :) املخدرا ، (3)
 (.123 :) املخدرا ، إدمان (4)
 (.155 :) املخدرا ، إدمان (5)
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 ملشننناهدا  املطابقننن  كننن   مطابقننن  مشننناهداهتم لكانننن  ينننوجههم شنننيخ لنننم كنننان  لنننو احلشاشننن  أن ننسننن  ال أن وجينننب
 (.ن؟الشيطا هو من لكن) الشيطان فشيخه له شيخ ال من ألن وذل   وفنا اهتم وكشوفهم فتوحهم يف الصوفي 

 اجلذبة: مناقشة *

 والسن : القرآن ضو  عل  أوال   لنناقشها

 سنننبهانه هللا إىل الطرينننق هننني سنننلطان، منننن هبنننا هللا أننننزل منننا النننيت ريضنننتهم أن هللا، منننن خنننو  دون الصنننوفي ، يننندعي
 ومفهننوم اجلذبنن ، مسوهننا ولننذل  إليننه، العبنند هبننا جيننذب سننبهانه هللا أن ويعتقنندون اجلذبنن ! إىل توصننلهم ألهنننا  إليننه ومعننراجهم

 أي: (،إليننه جيننذهبم) ومعننىن ذواهتننم، ذلنن  يف ِبننا املوجننودا  كنن   -اآلن واضها   أصب  كما- يع  عندهم (هللا) اجلال  لف 
 أي: أنفسنننننهم، يف األلوهيننننن  استشننننعار إىل وجينننننذهبم عنننننه، ويبعننننندهم هللا، غنننن  أبهننننننم النننننوهم هننننو النننننذي احلجنننناب، عننننننهم يزينننن 

 هنننني واجلذبنننن  هللا، إىل الوصننننول يسننننمونه مننننا هننننو وهننننذا هللا، هننننو شنننني  كنننن   أن ويشنننناهدون (،هللا سننننبهان) هللا أهنننننم يشننننعرون
 تصننب  حننىت واالستشننعارا  املختلفنن  واملشنناهدا  الننرؤ  مننن أبطوار ومر يتدرج حال عندهم وهي إخل،...والصديقي  الوالي 
 مقاما .

 تعننود ال مث بسننرع  تننزول اجلذبنن  لكننن قصنن  ، أو طويلنن  ريضنن ، بعنند اجلذبنن  إىل السننال  يصنن  قنند األمننر، ابدئ ففنني
 حال. هي هكذا فالوالي  أق ، أو أكثر أو األوىل، مث  بريض  إال

 ويصنن  مقامننا ، هنننا واليتننه فتكننون منندهتا، وتطننول الننذكر، مننن بشنني  اجلذبنن  يف فيهننا يقنن  درجنن  إىل يصنن  املثننابر  ومنن 
  .دالم اجلذب  صار  إذا مقيما   ...مقراب   صديقا   وليا  

 الصه ؟ من شي  التصور هذا يف فه 

 التالي : لألسباب ال! اجلواب:

 النننوحي منننن بنننن  إال يعنننر  ال يبنغيننن أمنننر احلننناال ، أحسنننن يف هنننو، ..و وقنننراب   وصنننديقي  واليننن  اجلذبننن  كنننون  إن -1
  مننا إال  ،الننن هننذا ملثنن  وجننود وال الصننهيه ، والسننن  القننرآن مننن بننن  :أي وسننلم، عليننه هللا صننل  حممنند علنن  أنننزل الننذي
 ((ِعلْنننننننم   ِبغَنننننننْ ِ  النَّنننننننا َ  لُِيِضننننننن َّ  َكنننننننِذاب    اّللَِّ  َعلَننننننن  افْنننننننرَتَ  ممَّننننننننِ  َأْنلَنننننننمُ  َفَمننننننننْ )) الظاملننننننن . وافنننننننرتا اهتم الباطلننننننن  َتوياهتنننننننم منننننننن كنننننننان

 .[144األنعام:]

 يُنزَكُّننننونَ  الَّننننِذينَ  ِإىَل  تَنننننرَ  أملَْ )) اإلمث: كبننننالر  مننننن وهننننو هللا، علنننن  النننننف  تزكينننن  هننننو هننننو والصننننديقي  الوالينننن  ادعننننا  إن -2
 [50النسننا :] ((ُمِبين ننا ِإمْث ننا بِننهِ  وََكَفنن  اْلَكننِذبَ  اّللَِّ  َعلَنن  يَنْفننرَتُونَ  َكيْنن َ   انظُرْ  .فَِتيا   يُْظَلُمونَ  َوال َيَشا ُ  َمنْ  يُنزَكِّي اّللَُّ  َب ِ  أَنُفَسُهمْ 

 .[32النجم:] ((اتنََّق  ِبَنِ  َأْعَلمُ  ُهوَ  أَنُفَسُكمْ  تُنزَكُّوا َفا))و

 ِمنننَ  بِننْدع ا ُكنْنن ُ   َمننا قُنن ْ )) :رسننوله خماطبننا   سننبهانه لقولننه اإلمث. كبالر  من هو والصديقي  ابلوالي  اآلخرين اهتام وكذل 
 صنننهابي  مسننن  عنننندما رسنننوله ولغضنننب [9األحقنننا :] ((ِإيَلَّ  يُنننوَح  َمنننا ِإالَّ  أَتَّبِننن ُ  ِإنْ  ِبُكنننمْ  َوال يب  يُنْفَعننن ُ  َمنننا أَْدرِي َوَمنننا الرُُّسننن ِ 
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 بعنندها أزكنني فلننن قالنن : عننندما أقرهننا مث هللا. رسننول وأا يب يُفعنن  مننا أدري مننا وهللا} لا: فقال جليا ، صهابيا   تزكي جليل 
 أحدا . هللا عل  نزكي ال أن أيمرا وسلم عليه هللا صل  إنه :أي ،{أحدا   هللا عل 

 وال خلنن ا، إنننه]] فيقننول: مسننعود بننن هللا عبنند علنن  يثنن  طالننب أيب بننن علنني فهذا الكرام، الصهاب  فهم كان  وهكذا
 هللا! عل  مسعود بن هللا عبد يز  مل طالب أيب بن علي إن ![[أحدا   هللا عل  أزكي

 والسن . ابلقرآن كفر  هو ذل  عل  واإلصرار اإلمث، كبالر  من مها الغ  وتزكي  النف  فتزكي  إذن،

 والسن . القرآن بنصو  كفر  هو ووالي  وقرب صديقي  اجلذب  أبن االدعا  يكون وبذل 

 يف يسنن  مث الصننوفي ، طريننق يف األوىل اخلطننو  منننذ األكننرب الشر  يف يدخ  السال  أن السابق  الفصول يف رأينا -3
 هللا علنننن  وافننننرتا  لنصوصننننهما وتزويننننر والسننننن  للقننننرآن وخمالفنننن   ابلكفننننر  وتشننننبه طاغوتينننن  وطقننننو  وضنننناال  بنننندع كلهننننا  طريننننق

 واليننوم ورسننله وكتبننه مالكتننه وعلنن  هللا علنن  وكذب والسن ، القرآن اتباع ابدعاله (أيضا   ولنفسه ب ) لعباده وخداع ،سبهانه
 وتقنندي  آدم، بنن  هبمننا هللا كننرم  اللننذين والعلننم للعقنن  واحتقننار واجلغرافيننا، التنناريخ علنن  وكذب احلقالق، عل  وكذب اآلخر،
 واجلنون! والعته للجه 

 فيمنننا هنننذا كننن   رأيننننا وقننند الكنننرب ، الطامننن  وهننننا وحرفنننوه! اإلسنننام فشنننوهوا ابإلسنننام! مزجنننوه حنننىت ذاهبننن يكتفنننوا مل مث
 وعلمالهم. وعارفيهم أقطاهبم وأقوال نصوصهم من الكتاب فصول من مض 

 إىل الطريننق هنني الطريننق هننذه أن يظننن أو يعتقنند أن اآلخننر واليننوم ورسننوله وكتابننه ابهلل إمننان قلبننه يف ملسننلم مكننن فهنن 
 حقيق ؟ أو حق إىل تقود أهنا أو هللا؟

 هللا إىل السننن  طرينننق هننني هنننذه إبلننني  طرينننق أن يظنننن أو يعتقننند أن كنننان،  منننن كالننننا    سنننليم عقننن  لنننذي مكنننن هننن  بننن 
 يصفون. عما هللا سبهان إليه؟ والعروج

 ومتاهاهتم... الشياط  مسارح إىل إال تقود ال الشيطان طريق إن

 صديقي ! وليس  إبليسي ، ومتاه  شيطاين مسرح واجلذب 

 جذبننن  كانننن   فننن ن وتفصنننيا ، ومجلننن  وخمنننربا   مظهنننرا   َتامنننا   األفيونيننن  التهشيشننني  اجلذبننن  تشنننبه اإلشنننراقي  اجلذبننن  إن -4
 هننننم اليبيننننون ويكننننون صننننديق ، أوليننننا  واألفيونيننننون احلشاشننننون ويكننننون مثلهننننا، التهشنننني  فجذبنننن  وصننننديقي  والينننن  الصننننوفي 
 وا .واألغ واألقطاب األبدال

 اخلالصة: *

 يدعون. ما وابط  وكذب شيطاين، مسرح هي وإمنا صديقي ، وال والي  اجلذب  ليس 

 آخنننننر إىل اإلليننننن ، واملشننننناهدا  الغيبيننننن  املننننننانر وينننننرون اللدنيننننن  العلنننننوم ويتلقنننننون الكشنننننو  لنننننم تكشننننن  اجلذبننننن  ويف
 اجلذبي . اللوسا 
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 والسن . الكتاب عل  وعرضها مناقشتها ف ىل

 :اجلذبة أحالم مناقشة *

 .املشاهدا  أو اإللي ، املنانر أو اللدني ، العلوم أو الكش ، يسموهنا: اليت

 (.قرا هتا ويكرر املخدرا ، مفعول قرا   يعيد أن الكر  القارئ من أرجو البد ، قب )

 قسم : إىل مصدرها، حي  من نقسمها، أن نستطي 

 الاشننننعور، يف املختزننننن  (املتومهنننن  أو الصننننهيه ) واملعلومننننا  األمنننناين مننننن تسننننراب  وهنننني فيزيولوجينننن : هلوسننننا  -1
 مركنننز يف انطبعننن  بصنننري ، صنننورا   منهنننا كاننن   فمنننا الننندما ، يف احلسننني التفسننن  مراكننز إىل مباشنننر  لتنزلنننق خمازهننننا، منننن تتسننرب
  ومنننا العنن . طرينننق عننن تصنننله مل ألهنننا أغمضنننهما! أم عينيننه فنننت  سننوا  أمامنننه، ماثلنن  وكأهننننا اجملننذوب ف اهنننا البصننري، التفسنن 
 تصننله مل ألهنننا ابلضننب ! مصنندرها يعننر  ال أصننواات   فيسننمعها السننمعي، التفسنن  مركننز يف انطبعنن  مسعينن ، صننورا   منهننا كاننن 

 ملسي . أو ذوقي  أو مشي  صورا   كان  ما ومثلها األذن. طريق عن

 أو األطنننوال، تضنننخيم يف ذبننن اجل خاصننن  منننن مسنننتفيدا   أمامنننه، اجملنننذوب شنننيطان هبنننا ينننرتا   شنننيطاني : هلوسنننا  -2
 يف احلننننن  مراكنننننز إىل مننننننه لتتسنننننرب وسوسننننناته، فينننننه ينفننننن  أن الشنننننيطان يسنننننتطي  النننننذي امليننننندان وهنننننو شنننننعوره، ال يف ينفثهنننننا

 الفيزيولوجي . اللوسا  بقي  مث  الدما ،

 لتمييننننزا مكننننن كثنننن    حنننناال  ويف ننننندر، فيمننننا إال ممتننننزج ، بنننن  بعضننننهما، عننننن منفصننننل  القسننننمان هنننناذان يكننننون ال
 بينهما.

 هنننذا يف منننر ممنننا غ هنننا أو اليقننن ، وحنننق اليقننن  وعننن  اليقننن  ننننور أو الكشننن ، أو اإلليننن ، املننننانر لنننا تسنننميتهم وإن
 وجنن  سننبهانه عليننه اجلننرأ  يف موغلنن  وضنناال  الكننذب، هللا علنن  وافننرتا ا  مغننرور، جهنن  إال هنني مننا مننر، مل وممننا الكتنناب

  يلي: ماو  سبق ما والرباه  يفرتون. عما

 هبننا ووهبننه الننوعي، مراكننز فيننه خلننق عننندما [70اإلسننرا :] ((آَدمَ  بَننِ   َكرَّْمنَننا  َوَلَقنندْ )) اإلنسننان كننرم  سننبهانه هللا إن -1
 التكالي . ومنها والعلم، والفهم كاإلدرا   وتوابعه، العق 

 ابلنننندين الرسنننن  أرسنننن  دماوعننننن والشننننعور، والننننوعي العقنننن  فيننننه خياطننننب ف منننننا اإلنسننننان، خياطننننب عننننندما سننننبهانه، فنننناهلل
 َذلِننن َ  يف  ِإنَّ )) منهنننا: كثننن  ،  ذلننن  علننن  الدالننن  املبينننن  واآلي  والشنننعور. والنننوعي العقننن  خيننناطبون أرسنننلهم ف مننننا والتكنننالي ،

 .[54طه:] ((الننَُّه  أِلُْويل  آَلَي   

 .[4الرعد:] ((يَنْعِقُلونَ  ِلَقْوم   آَلَي    َذِل َ  يف  ِإنَّ ))

 .[28الروم:] ((يَنْعِقُلونَ  لَِقْوم   اآلَي ِ   ُ نُنَفصِّ  َكَذِل َ ))

 .[13عمران: آل] ((األَْبَصارِ  أِلُْويل  َلِعرْبَ    َذِل َ  يف  ِإنَّ ))

This file was downloaded from QuranicThought.com



 www.alsoufia.com                         مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية                                               

 

476 

 .[2احلشر:] ((األَْبَصارِ  أُويل  يَ  فَاْعَتربُوا))

 .[7عمران: آل] ((األَْلَبابِ  أُْوُلوا ِإالَّ  يَذَّكَّرُ  َوَما))

 .[29 :] ((األَْلَبابِ  أُْوُلوا َولِيَنَتذَكَّرَ  هِ آَيتِ  لَِيدَّبنَُّروا))

 َوقُنعُننننود ا ِقَيام ننننا اّللََّ  يَننننْذُكُرونَ  الَّننننِذينَ  .األَْلبَننننابِ  أِلُويل  آَلَي    َوالننََّهننننارِ  اللَّيْنننن ِ  َواْخننننِتا ِ  َواأَلْر ِ  السَّننننَمَوا ِ  َخلْننننقِ  يف  ِإنَّ ))
ًِ  السََّمَوا ِ  َخْلقِ  يف  َويَنتَنَفكَُّرونَ  ُجُنوهِبِمْ  َوَعَل   .[191 ،190عمران: آل] ((َواأَلْرِ 

 .[24يون :] ((يَنتَنَفكَُّرونَ  لَِقْوم   اآلَي ِ  نُنَفصِّ ُ  َكَذِل َ ))

 .[3الرعد:] ((يَنتَنَفكَُّرونَ  ِلَقْوم   آَلَي    َذِل َ  يف  ِإنَّ ))

 .[12احلاق :] ((َواِعَي    أُُذن   َوَتِعيَنَها َتْذِكَر    َلُكمْ  لَِنْجَعَلَها))

 .[230البقر :] ((يَنْعَلُمونَ  لَِقْوم   يُنبَنيِّنُنَها اّللَِّ  ُحُدودُ  َوتِْل َ ))

 .[32األعرا :] ((يَنْعَلُمونَ  لَِقْوم   اآلَي ِ  نُنَفصِّ ُ  َكَذِل َ ))

 .[27السجد :] ((يُنْبِصُرونَ  أََفا َوأَنُفُسُهمْ  أَنْنَعاُمُهمْ  ِمْنهُ  ََتُْك ُ  َزْرع ا ِبهِ  فَنُنْخرِجُ ))

 .[23الروم:] ((َيْسَمُعونَ  ِلَقْوم   آَلَي    َذِل َ  يف  ِإنَّ ))

 .[46احل :] ((هِبَا َيْسَمُعونَ  آَذان   أَوْ  هِبَا يَنْعِقُلونَ  قُنُلوب   َلُمْ  فَنَتُكونَ ))

 .[65األنعام:] ((يَنْفَقُهونَ  َلَعلَُّهمْ  اآلَي ِ  ُنَصرِّ ُ  َكْي َ   اْنظُرْ ))

 .[98األنعام:] ((يَنْفَقُهونَ  لَِقْوم   اآلَي ِ  َفصَّْلَنا َقدْ ))

 .[126األنعام:] ((َيذَّكَُّرونَ  لَِقْوم   اآلَي ِ  َفصَّْلَنا َقدْ ))

 [13النه :] ((َيذَّكَُّرونَ  ِلَقْوم   آَليَ    َذِل َ  يف  ِإنَّ ))

 لفهنننم أعنننده النننذي وهنننو كلماتنننه،  لتلقننني تعننناىل هللا أعنننده النننذي هنننو اإلنسنننان يف النننوعي أن تبننن  كلهنننا  كثننن  ،  واآلي 
 ميادينه. مجي  يف الواعي العق  منه ينطلق الذي األساسي املرتكز الوحي ليكون ابلوحي، وخاطبه وإدراكها، احلقالق

 تكننون أن مكننن ال هللا رضننوان إىل الطريننق أن يعنن  فهننذا والشننعور، الننوعي إىل موجهننا   اإللنني اخلطنناب يكننون وعننندما
 التام . والشعور الوعي طريق عن إال

 منهنننا: كثنن  ،  ذلنن  علننن  الدالنن  واآلي  وجيننول، فينننه يصننول الننذي ميداننننه هننو اإلنسننان يف فالاشنننعور شننيطان،ال أمننا
 ((َوالنَّنننا ِ  اجْلِنَّننن ِ  ِمننننَ  .النَّنننا ِ  ُصنننُدورِ  يف  يُنَوْسنننِو ُ  الَّنننِذي .اخْلَنَّنننا ِ  اْلَوْسنننَوا ِ  َشنننرِّ  ِمننننْ )) [1الننننا :] ((النَّنننا ِ  بِنننَربِّ  َأعُنننوذُ  قُننن ْ ))
 .[6 ،4النا :]
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ُهَما ُوورِيَ  َما َلَُما لِيُنْبِديَ  الشَّْيطَانُ  َلَُما فَنَوْسَو َ ))  .[20األعرا :] ((َسْوآهِتَِما ِمنْ  َعننْ

َ  َما بَنْعدِ  ِمنْ  أَْداَبرِِهمْ  َعَل  اْرَتدُّوا الَِّذينَ  ِإنَّ ))  .[25حممد:] ((َلُمْ  َسوَّلَ  الشَّْيطَانُ  اْلَُد  َلُمُ  تَنَب َّ

 .[121األنعام:] ((لُِيَجاِدلُوُكمْ  أَْولَِياِلِهمْ  ِإىَل  لَُيوُحونَ  الشََّياِط َ  َوِإنَّ ))

 ...[97املؤمنون:] ((الشََّياِط ِ  مَهَزَا ِ  ِمنْ  ِب َ  أَُعوذُ  َربِّ  َوُق ْ ))

 وال اليقنن  عنن  وال اليقنن  نننور هلوسنناهتا تكننون وال شننيطانيا ، اسننتهواذا   بنن  إليننا ، فتهننا   اجلذبنن  تكننون ال ذلنن  وعلنن 
 احلشاش . وهلوسا  الشياط  مسارح إال منانرها تكون وال وجنوده، إبلي  وحي وإمنا اليق ، حق

 إال تننؤدي ال الشننيطان سننبي  وأن ضننال، إىل إال تقننود ال الضننال طريق أن تب  اليت اآلي  سابق حب  يف مر -2
 .[120النسا :] ((اُغُرور   ِإالَّ  الشَّْيطَانُ  يَِعُدُهمُ  َوَما)) غرور إىل

 شيطاني . كلها  وهي ابطل ، كلها  فهي إذن الكشو ، وتل  املنانر هذه رؤي  إىل الطريق هي ما ورأينا

 شنني  اجلننذبت  ألن َتامننا ، مثلهننا املخنندرا  جذبنن  فهلوسننا  إلينن ، كشننوفا    اإلشننرا  جذبنن  هلوسننا  كاننن   إذا -3
 اإلشننرا  جذبنن  يف املخنندر أييت بينمننا اجلسننم خننارج مننن أييت تهشنني ال جذبنن  يف املخنندر أن فننر  مننن بينهما ما وك  واحد،

 احلالت ! يف واحد  والنتيج  اجلسم، داخ  من

 الوقنننن  ويننننوفرون الطريننننق خيتصننننرون ال فلِننننمَ  لدنينننن ! وعلننننوم إلينننن  فتوحننننا  هنننني هلوسنننناهتم أن علنننن  يصننننرون كننننانوا  وإذا
 وبثننوان   غ هننا، أو اإليتنن  أو التهلنني  عقننار أو األفيننون وأ احلشنني  مننن شنني  شننرا  يسننتطيعون معنندود  بنندراهم إذ واجلهنند؟
 واملكاشننننف  ابحملاضننننر  ويتمتعننننون العننننا السننننماوا  يف ويعرجننننون األسننننرار، أمننننامهم وتنكشنننن  األنننننوار، علننننيهم تشننننر  معنننندود 

 اللوسا !! آخر إىل الفنا ا .. يف ويتنقلون كلها،  األمسا  معاين ويذوقون واملشاهد ،

 مشق ؟؟! األق  يتبعون ال فلم جهنم، إىل يق الطر  كا  دام ما

 وأن شننيطاني ، هلوسننا  هنني رؤاهننم أن علنن  واضننه  سنناطع  بننراه  هنني السننابق  الصننفها  كنن   أن مننن ابلننرغم -
 اللدنيننننننننن  وعلنننننننننومهم كشنننننننننوفهم  منننننننننن غ هنننننننننا األدلننننننننن  منننننننننن الكثننننننننن  فهننننننننننا  ذلننننننننن  ومننننننننن  الكفايننننننننن . منننننننننن وأكثنننننننننر الكفايننننننننن  فيهنننننننننا

 ومشاهداهتم: اللدني  لومهموع كشوفهم  ف ىل...ومشاهداهتم

 اجلذب : خوا  بعض ذل  قب  ولنستعد قا . جبب  ولنبدأ

 بنننن  مننننا طننننول األمتننننار يننننر  حننننىت واملسننننافا  تطننننول واألطننننرا  هناينننن ، ال مننننا إىل تطننننول اجلفننننون) األطننننوال تضننننخم -
 (.املغرب إىل املشر 

 ابلفكر.. مرورها أو يهاَتن ِبجرد رؤيتها وأحياا   وجود.. لا لي  أصوا  ومس  أشكال رؤي  -

 شاهبها. وما...أسدا   والكلب أفع  احلب  رؤي  -
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  ومفعولا. املخدرا  ملراجع  الفص  هذا أول إىل الرجوع من أب  وال

 -قاف: جبل *

 ويرونننه ورا ه، مننا إىل ويننذهبون عليننه، ويصننعدون (،طبعننا   اجلذبنن  أثنننا ) يرونننه األبنندال العارف  األقطاب من كث   كان
 احمليطنن  احلينن  بعضننهم ويننر  (مننرا  تسنن  مننن أبكثننر القمننر بعنند عننن يزينند مننا)أي:  سننن  ثامثالنن  ارتفاعننه يبلننغ ابألر ، ا  حميط

 رأسها... عند وذيلها (ابألر  وابلتايل) به

  ،يننكرو   األر  أن الصننوفي ، حننىت اجلمينن ، عننند البنندهيا  مننن صننار اآلن، بينمننا ابلكشنن ! األمننور هننذه يننرون كننانوا
 وسننننهوال   ووديا   جبنننناال   ابلغنننن ، بدقنننن  اليابسنننن  سننننط  ُدر  فقنننند دقيقنننن ! دراسنننن  حمرتمنننن  أعمننننا  إىل كلننننه  سننننطهها ُدر  وقنننند

 دراسننن  األر  طبقنننا  ودرسننن  أيضنننا . بدقننن  منننرتا  ابلكيلنننو تقنننا  أعمنننا  إىل تربتهنننا ودرسننن  وأهننننارا ، وحبننن ا  وصنننهاري
 وجننزرا ، ومنندا   وأمواجننا   سننطها   كلهننا  البهننار درسنن  كمننا  مننرتا ، الكيلننو أبلننو  تقننا  أعمننا  إىل صننهيه ، لكنهننا إمجالينن ،
 :أي ومنبسننطا ، وودين جبننال مننن فيهننا ملننا األمسننا  ووضننع  الصننهيه ، اخلننرال  لقيعاهنننا ووضنن  بدقنن ، أعماقهننا وعرفنن 

 املرب . مرت فبالكيلو املرب  ابملرت يكن مل إن دقيق  دراس  در  كله  األر  سط  إن

 علنننن  إال تنننندل ال ولننننألر ، لننننه قنننندروها الننننيت األبعنننناد وأن لننننه، وجننننود ال خرافنننن  حمننننض قننننا  جبنننن  أن اجلمينننن  ويعننننر 
 وهننند  إىل دفعنننتهم النننيت هننني بننن  شنننيتا ، تفننندهم مل فكشنننوفهم املسنننافا ، حبسننناب خمنننز وجهننن  األر ، جبغرافيننن  كامننن   جهننن 
 فيه. يتخبطون الذي اجله 

 إذن؟ يرون كانوا  فماذا له! وجود ال قا  جب  دام وما

 العننننارف ! األوليننننا  األبنننندال األقطنننناب مننننن هننننم يرونننننه كننننانوا  والننننذين قننننا ، جبنننن  ابلكشنننن  يننننرون كننننانوا  هنننننمإ الواقنننن ،
 إلينن  ليسنن  اجلذبنن  أن مننن السننابق  الفصننول يف ورد مننا كنن   صه  عل  جديد قاط  ساط  برهان هي ابلكش  له ورؤيتهم

 لشياط !ا وَتثيليا  احلشاش  هلوسا  إال هي ما كشوفهم  وأن ُتشيشي ، وإمنا

 ويف أحينننناا   الننننرباري يف النننننا  يعتزلننننون -أكثننننرهم أو- كلهننننم  كننننانوا  وقنننند اجملاهنننند ، يف أساسنننني عنصننننر اخللننننو  أن رأينننننا
 احلاج. سي  من خوفا   أحياا ، اخلرالب

 حولننا يبقنن  أيضننا ، معننرو  هننو كمننا  بعضننها، لكننن جنندراهنا، هنندم  خربنن  بيننو  هنني معننرو ، هننو كمننا  واخلرالننب،
 (.أق  أو أكثر أو قام  نص  أو قام ) خمتلف  ابرتفاعا  املهدوم ، اجدراهن من شي 

 جنندراهنا، ببقنناي احملاطنن  اخلربنن  الغننر  تلنن  إحنند  ينتقنني كننان  اخلننرااب ، يننراتد كننان  الننذي املننرات  أن البنندهي، مننن
 النا . رؤي  عن تعزله البقاي هذه ألن

 فيها. خلوته أثنا  عليه اإلقام  معه يستطي  حد ىلإ أرضها، من جز ا   أو أرضها، يسوي كان  أنه البدهي ومن

 بعننض وأن اخلرالننب، تلنن  يف إقننامتهم أثنننا  اجلذبنن  إىل وصننلوا -كلهننم  يكننن مل إن- منننهم كثنن ا    أن أيضننا   البنندهي ومننن
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 احلال ؟ تل  مث  يف اجملذوب ير  كان  فماذا لألبعاد، املضخم النوع من كان  اجلذاب  تل 

 منننن طولننا أن لنننه، شننيطانه إبيهنننام أو جذبتننه، بننوهم يقننندر واسننع ، شاسنننع  أرضننا   عليهننا يقنننيم الننيت البقعننن  يننر  ناكنن  -
 كذل .  اجلنوب إىل الشمال ومن السن ، متا  الغرب إىل الشر 

 جهاهتا. مجي  من ابألر  ُيي  السما ، يف ذاهبا   شاهقا   جبا   هبا، ُتي  اليت اجلدران بقاي وير 

 مشنناهداهتم يف كثنن ا    تننرتدد ابألر  احملنني  الشنناهق اجلبنن  قصنن  وكان  بعضهم، عل  ممشاهداهت يقصون كانوا  وطبعا  
 اخلرالب. يف خلواهتم لكثر  وقصصهم،

 املتهنننندم، اجلنننندار مننننن ويقننننرتب فينننننهض، قننننا ، جبنننن  فننننو  يصننننعد أن جذبتننننه، ابل علنننن  ألحنننندهم، خيطننننر كننننان  ورِبننننا
 أو خبطننو  قننا ، جبنن  فننو  صننعد قنند نفسننه ويننر  ثننا ، أو خطننوت  أو خبطننو  النندنيا قطنن  قنند نفسننه فنن   فوقننه، ويعتلنني

 عليه. صعد الذي املكان حسب ثا ، أو خطوت 

 شننياط  رفقنن  معننه يكننون وقنند شننيطانه، لننه يننرتا   وقنند قننا ، جب  ورا  نفسه ف   املتهدم اجلدار خل  يهب  وقد
 مننن يزورونننه أو قننا ، جبنن  ورا  يقيمننون مثلننه أوليننا  أهنننم ويفهمونننه ذقنه، عل  والضه  بعقله ابلتاعب فيتسلون آخرون،

 صنننور جمنننرد يكوننننون وقننند خلرابتنننه، اجملننناور  اخلرالنننب يف خيتلنننون مثلنننه مراتضننن  األولينننا  هنننؤال  يكنننون قننند كمنننا  آخنننر، إىل حننن 
 هلوسي .

 ف اهنننا حيننن ، يتومهنننه حنننبا   أو حيننن ، قنننا  جبننن  خلننن  ينننر  أن (الفقننن  حضنننر  وزن علننن ) الفقننن  جلذبننن  ُيننند  وقننند
 أمامه. جمسم  ف اها جذبته روع يف ينفثها شيطانه من وسوس  احلي  هذه تكون وقد واملغرب، املشر  ب  ما طول يل طو 

 وحننق اليقنن  وعنن  اليقنن  نننور هنني كشننوفهم  أن يؤمنننون دينننه، وعنندو نفسننه، عنندو واجلاهنن  جلهلهننم، كننانوا،  أهنننم وِبننا
 قنننننا ، امسنننننه أن ابلكشننننن  بعضننننهم وعنننننر  جننننندا ! شننننناهق جببنننن  جهاهتنننننا مجيننننن  منننننن حماطنننن  األر  أن آمننننننوا لنننننذل  اليقنننن ،

 مننن كثنن   يننزال ال بنن  قريننب! زمننن حننىت اإلسننامي  اجملتمعننا  يف العامنن  الثقافنن  مننن هامننا   حيننزا   وأخننذ  األسننطور ، وانتشننر 
 قا . جبب  اآلن حىت يؤمنون هبم واملخدوع  (املريدون) وعابديهم العارف  األبدال

 الثقافنن  مننن مكانننه واحتنن  واشننتهر امسننه شاع ما بعد أما يعر ، أن قب  قا  جب  لرؤي  ري ضرو  اخلرااب  كان   وقد
 يف املختزننننن  والصننننور التخننننيا  بقينننن  يننننر  كمننننا  اجلذبنننن ، فيننننه َتتيننننه مكننننان أي يف يننننراه أن الفقنننن  إبمكننننان صننننار فقنننند العامنننن ،

 (.صفها  بعد هذا توضي  وسنر ) الاشعور،

 كشنننننوفهم  أن علننننن  جننننندا   وسننننناط  جننننندا   واضننننن  برهنننننان هننننني ابلكشننننن ، رافنننننا ،اخل منننننن وغننننن ه قنننننا  جبننننن  رؤيننننن  إن
 يفرتون. كما  إلي  فتوحا  وليس  شيطاني ، ُتشيشي  هلوسا 

 اجلاهلة: كشوفهم  بقية -5
 منننن أب  وال جهنن ، مننن فيهنننا ومننا لدنينن ، علومنننا   مسوهننا الننيت كشنننوفهم  مننن كثنن    منننناذج فصننول، مننن سنننبق فيمننا رأينننا،
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  تالي :ال امللهونا  إضاف 

 احملنني .. املننا  علنن  واحلننو  (،نننون) امسننه حننو  علنن  حممولنن  األر  أن العننارف  األغوا  األقطاب كشو   من -أ
 أن يعننر  أن -حجننتهم يقننول كمننا- اليقنن  بنننور األمور عرفوا الذين العارف  أولت  من واحد يستط  ومل الذين، آخر إىل

َهننا َأْخننرَجَ )) منهننا خننرج ما هننا وأن الشننم ، حننول تنندور وأهنننا (1)الفضننا  يف منندحو  كروينن   األر  وأن هننرا ، ذل   َماَ َهننا ِمننْ
 كشنننوفهم  أن علننن  دليننن  وهنننذا علينننه، حممولننن  هننني وليسننن  عليهنننا، حممنننول املنننا  أن يعننن  وهنننذا ،[31النازعنننا :] ((َوَمْرَعاَهنننا

 الكرم .  اآلي فهم وال احلقيق  معرف  تستط  مل ألهنا  هلوسي  هذيا  هي ب  إلي ، ليس 

 جيننر الننذي األسننطوري ابحليننوان يننذكرا وهننذا ...خمالننب لمننا ملكننان جيرهننا عجلنن  يف الشننم  منننهم قطننب رأ  -ب
 كتلنن   الشننم  أن تعننرفهم أن كشننوفهم  كنن   وال اجلاهنن  الكشنن  يستط  ومل املكسي ، فطر حشاش رآه والذي ملكي  عجل 
 منندحو  بنن  عجلنن  علنن  حممولنن  ليس  وأهنا مر ، أل  وثامثال  يونِبل األر  من أكرب الغي  من َتيز تكاد مضطرب  ملتهب 

 الفضا . يف

 هذيني . هلوس  هو وإمنا إليا   لي  فكشفهم إذن

  وأنننه وأتربنن ، صننخور فيننه األر  مثنن  القمننر أن الكننون يف يتصرفون الذين من غو  أو منهم قطب أي يعر  مل -ج
 منننن تتنننأل  األر  مثننن  كلهنننا  وغ هنننا (2)والكاتنننب والزهنننر  املنننريخ أن هممنننن عنننار  يعنننر  ومل واملنننا ! النننوا  منننن خنننال كنننروي
 ُتشيشي . هلوسا  ب  إليا   لي  كشفهم  ألن ...ما  بعضها ويف غازي  أجوا  وفيها وأترب  صخور

 االسننم ومنهننا احلسننىن، هللا أبمسننا  ُتققننوا الننذين مننن أو الكننون يف يتصننرفون الننذين مننن منننهم غننو  أي يسننتط  مل -د
 إليننا   لنني  كشننفهم  ألن...وحركاهتننا وكهارهبننا والنننو  واجلننواهر الننذرا  عننن شننيتا   يعلمننوا أن (،الغيننوب عننام) ومنهننا (يمالعلنن)

 وأساط . خرافا  من الكون عن يتومهونه كانوا  ما فيها يرون أفيوني  هلوس  ب 

 ووضنننن  األحادينننن  زويننننرت ورا  كننننانوا  حننننىت الصننننهي ، مننننن املوضننننوع احلنننندي  ميننننز أن اجلاهنننن  كشننننفهم  يسننننتط  مل -6
 إلينننا   لننني  فكشنننفهم إذن املسنننلم ، نفنننو  يف اإلسنننام هننندم  النننيت األدوا  منننن فكنننانوا واملكنننذوب، منهنننا املوضنننوع أكثنننر

 لدني . جهاال  هي اللدني  وعلومهم

  إىل وأ (،وكرامنناهتم... الصننوفي  حكنناي  مننن مننناذج) فصنن  إىل الرجننوع إال الكننر  القارئ عل  فما نزيد، أن نريد وال
 حنننندي  أي مننننن أبلننننغ وكرامنننناهتم فهكننننايهتم الشننننيطاين، واالسننننتهواذ واخلرافنننن  والغبننننا  اجلهنننن  عننننن يكشنننن  مننننا لنننن   كتننننبهم،

 آخر.

 السننال ، أمننام َتثيلهننا اجلننن شننياط  يسننتطي  ال وتوابعها، (هللا تعاىل) هللا يف والفنا  السما ، يف العروج أن ونذكر -
 جدا . الضخم  األشيا  بتل  التمث  تستطي  أن من أصغر سامهمأج ألن  اليقظ  أثنا  العار ، أو

                            
 ومدحرج . مقذوف  أي مدحو : (1)
 عطارد. هو: اتبالك (2)
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 ليسننتطيعوا كبنن ا !  تضننخيما   األشننيا  لصننغالر املضننخم  اخلاصنن  إىل وأحينناا   وخواصننها، اجلذبنن  إىل حباجنن  كننانوا  لننذل 
 وأضنننلهم، هللا خلنننق  أجهننن منننن صنننار احلقيقننن ، يف هنننو بينمنننا (ابهلل عارفنننا  ) صنننار أننننه يومهنننوه مث األمنننور بتلننن  الفقننن  يومهنننوا أن

 يريدون! كما  فيها يعبثون للشياط  وملها    ومسرحا   مركبا   نفسه وصار 

 اجلذبة: فيزيولوجية *

 ُتد ؟ وكي  اجلذب ؟ هي ما

 اجلسننم، أحنننا  إىل يوصننله الننذي النندم يف (اللنننب حننامض) منناد  إفننراز يسننبب اجملهنند العضلي العم  أن املعرو  من -
 ابلتعب. شعور إىل العصبي  اجلمل  ترتمجه َتث ا   فيها يؤثر ي العصب لألنسج  وِبامسته

 الصوفي . اجملاهد  نتيج  ُيد  ما هبذا وشبيه

 اإلرهننننناقي والنننننذكر واجلننننوع والسنننننهر العزلننننن  أن وسننننيخربا ،والفيزيولوجينننننا التشننننري  علمنننننا  منننننن صنننناد  عنننننامل أي لنسننننأل
 َتثنننن ا  العصننننبي  اجلملنننن  علنننن  تننننؤثر منننناد  يفننننرز جيعلننننه ُتريضننننا   اإلنسنننناين اجلسننننم يف ُتنننند  طويلنننن  منننند  واسننننتمرارها وتوابعهننننا

 املمارسا . تل  عن النات  األمل شد  من التلطي  األول هدفها

 َتث ها؟ هو وما املاد ؟ هذه هي فما

 جتنننري أن علننن  والسنننريري  الشنننعاعي  الفهنننو  معهنننا تفيننند وقننند) الدقيقننن ، املخربيننن  ابلتهاليننن  املننناد  هنننذه معرفننن  مكنننن
 الفهننو  بنند  املفينند مننن يكننون وقنند منننهم. واحنند لكنن  جذبنن  حالنن  مننن وأكثر صهو حال  من أكثر يف سالك  عد  عل 

 (.التصو  يف س هم بد  م 

 َتث ها؟ من املاد  لذه الكيميالي  الونيف  معرف  أولي ، بصور  نستطي ، ذل  وم 

 القلوي . أشباه من ابلتايل وهي نوعها، من فهي إذن املخدر ، املواد َتث  َتاما   يشبه َتث ها إن إذ

 إال املطلننوب التننأث  األعصنناب علنن  تننؤثر ال املفننرز ، املنناد  هننذه أن الشننيوخ وتوصننيا  القننوم جتننارب مننن يظهننر لكننن
 واآلخننر ، النندنيا النعلنن ، خبلنن  يكننون احلالنن  هننذه إىل الوصننول أن ورأينننا (،االسننتخدار) حال  يف العصبي  اجلمل  تكون عندما

 املراكننز، هننذه تصنناب حننىت كنناما ،  إفراغننا   واألخروينن ! الدنيوي  مشاغلها مجي  من العصبي  اجلمل  يف الوعي مراكز إبفرا  :يأ
 مننننن بكميننن  للتنننأثر قابلننن  تغنننندو حيننن  (،االسنننتخدار) :أي واالسنننرتخا ، والضنننمور ابلكسنننن  (،العمننن  عنننن تعطيلهنننا بسنننبب)

 العادي . احلال  يف اهب تتأثر أن مكن اليت الكمي  من أق  املخدر

 فتكننننون املخنننندر، دفقنننن  يف الكافينننن  الننننزيد  منننن  ومقاومتهننننا الدماغينننن  القشننننر  نشننننا  يف الكننننايف البننننو  يلتقنننني وهكننننذا
 يف هنننننني ومننننننا ...وغ هننننننا الوالينننننن ، أو اإلشننننننرا ، أو احلجننننننب، كشنننننن   أو الفتننننننوح، بغننننننرورهم: يسننننننموهنا الننننننيت املورفينينننننن  اجلذبننننن 

 وغ هنننا املكسننني  وفطنننر اللوسننن  وعقنننار واحلشننني  واملنننورف  األفينننون يسنننببها النننيت األفينننن  تشنننبه (1)( ذاتيننن أَفْنيَننَننن   ) إال حقيقتهنننا
                            

 الروحاين(. )التهشي  اسم الشباب األداب  أحد عليها أطلق (1)
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 نفسي . وحال  وهلوس  ومشاهدا  وخمربا   مظهرا   كاما ،  شبها  

 لصنننننار  النننننزمن، منننننن كافيننننن   مننننند  الصنننننويف واجلنننننو الشنننننيخ إُينننننا ا  إىل املهلسنننننا  هنننننذه يتعننننناطون النننننذين ُأخضننننن  ولنننننو
 منن  وحضننورا   العننرش، إىل ووصننوال   واألنبيننا ، ابملالكنن  واجتماعننا   السننما ، إىل عروجا   َتاما : الصوفي  هلوسا  مث  هلوساهتم

  هبا. ُُيقنون اليت اإلُيا ا  حسب وحد  ، أو اُتادا   أو حلوال   فيه وفنا    (،وعا ج ) هللا
 مننا إىل ُتضننا  بننراه  اجلذبنن ، أثنننا  يروهنننا والننيت اللنندين، والعلننم والفننت  الكشنن  يسننموهنا اليت الصوفي  هلوسا  ويف

 تلننن ، يف مشننناهداهتم نفننن  هنننذه يف مشننناهداهتم ألن  واألفينننن  التهشننني  جذبننن  نفننن  هننني اإلشنننرا  جذبننن  أن علننن  سنننبق،
 واحد . كلتيهما  يف النفسي  احلال  وألن  املختزن  واملعلوما  األماين ب  الفر  عن ات  بينهما والفر 

 بعننند اجلذبننن  إىل يوصننن  قننند النقشنننبندي  الطريقننن  علننن  النننرأ  هنننز أن سنننابق فصننن  يف رأيننننا فقننند  ؟مفيننند ملهونننن  وتنننربز
 بعنننض أو الننندما  أنسنننج  بعنننض تفرزهنننا إمننننا املفنننرز  املهلسننن  املننناد  أن علننن  يننندل ممنننا تكرارهنننا، بعننند أو هنننز ، وعشنننرين إحننند 

 ثنايه. يف القابع  الغدد

 كذل ؟  األمر فه 

 يف واقعنن  (املهادينن  ُتنن ) املنطقنن  هننذه املننرف ، مفعننول لننا قلوينن  شننبه منناد  تُفننرز منطق  الدما  ففي لكذل ! إنه نعم
 املنناد  هننذه ونيفنن  املعننرو ، املننورف  من أقو  وهي (الداخلي املورف ) :أي (األْنُدورف ) ماد  تفرز املخ، من األسف  اجلز 
 املميت . غ  احلدود يف -معقد  آبلي - وجتعلها تلطفها قاتل ، تكون أن مكن اليت الشديد  اآلالم ختفي  هي

 املفعنننننول ونفننننن  لنننننآلالم املخفننننن  التنننننأث  نفننننن  لنننننا (1)(أنكيفننننال ) امسهنننننا الننننندما  يفرزهنننننا اثنيننننن  مننننناد  هننننننا  أن كمننننا
 املورف . من أضع  لكنها املورفي ،

 ترمجته: املادت ، لات  تعريفا   (Larousse) الفرنسي املعجم يف نقرأ

 خصنننننال  لنننننه (Hypothalamus) املهاديننننن  ُتننننن  الغننننند  تفنننننرزه هرمنننننون :(Endorphine) (2) أنننننندورف -
 املسكِّن . املورف 

 املنننننورف  مفاعيننننن  ولنننننا العصنننننبي  السنننننيال  نقننننن  يف تنننننؤثر الننننندما  يفرزهنننننا مننننناد  :(Enképhaline) (3)أنكيفنننننال  -
 املسكِّن .

 قوله: (الفارماكولوجيا األدوي  علم) كتابه  يف (4)املهاي  أكرم للدكتور ونقرأ

 ...ببتينننندا  وجننننود العصننننبي ، املراكننننز لفسننننيولوجي  احلديثنننن  الدراسننننا  إثننننر مننننؤخرا ، العلمننننا  أقننننر املننننورف : ممنننناثا  -
                            

 تفرزها. اليت املنطق  معرف  عل  يعين  ما املراج  من لدي لي  (1)
 واإلندورف . األنكيفال  من لك  أنواع عد  يوجد (2)
 واإلندورف . األنكيفال  من لك  أنواع عد  يوجد (3)
 الكلما . هذه كتاب   حىت دمشق جبامع  الطب كلي   يف أستاذ (4)
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 وقنند الضننمي، واألنبننوب والنخننامي العصننبي  اجلملنن  يف سننيما وال احلينن ، النسنن  مننن عنندد يف املننورف  فعنن  ُتنناكي قدر    تبدي
 أو (املننننننورف  ممنننننناثا ) ابسننننننم عرفنننننن  الننننننيت املنشننننننأ الداخلينننننن  الببتينننننندا  هننننننذه مننننننن جممننننننوعت  عننننننن الكشنننننن  اآلن، حننننننىت مت
  ومها: (األفيون نظ   الببتيدا )

 (.م1977 سن  اْكُتِشف )...فال  األنكه جمموع  -1

 (.1976 سن  اْكُتِشف )...(1)األندورف  جمموع  -2

 منهننا نننورد وإمنننا الببتينندا ، هننذه موضننوع يف ومناقشنناهتم ولوجي الفارمنناك جتننارب ننقنن  أن كتابنننا  موضننوع مننن لنني ) 
 (.حبثنا موضوع م  ما

 للجذبننن  املماثلننن  اجلذبننن  يف السنننال  توقننن  جمتمعننن  منهمنننا أو األنكيفنننال ، منننن أو األنننندورف ، منننن كافيننن   دفقننن  إن -
 يف وينتقنننن  املعنننارج، يف أثنا هنننا يرتقننني ا ،سنننويع أو دقننننالق تسنننتمر النننيت األبديننن  السنننعاد  ينننننال حيننن  املنننورف ، يسنننببها النننيت

  ...الصمد امسه معاين من ويذو  والصفا  ابألمسا  ويتهقق الفنا ا ،

 التفريد. وقراريت التوحيد ُسراريت ي املعرف ، وإكس ي الوالي  هرموين ي أنكفال ، وي إندورف  ي التقدي  فلكما

 ومننن األبطننال، العاشننق  احملبنن  أعنننا  تطاولنن  وإليكما الرجال، مهم  تعلق بكما من ي أنكفال ، وي إندورف  ي
 األهوال. اقتهموا أجلكما

 قلننوهبم تعلقنن  حقيقنن  وبكمننا واإلسننرار، اجلهر يف الصوفي  صلوا  توجه  حقيق  إليكما أنكفال ، وي إندورف  ي
 ابلنهار. اللي  اجتهاد واصلوا حقيق  سبيلكما ويف واألسرار،

 َعنننن  ولكمنننا م،هبقلنننو  صنننب  إليكمنننا السنننالك ، غننناي  وغايننن  السنننالرين، أمننن  منتهننن  ي أنكيفنننال ، وي رف إنننندو  ي
 ومقاما . مستقرا   جبهنم ورضوا واآلخر ، الدنيا ابعوا ببيان، تفص  وال بلسان، توص  ال اليت وبتجلياتكما وجوههم،

 يقينهم. وحق يقينهم، وع  يقينهم، نور ي

 والصفا . ابألمسا  التهقق ماحني ي التجليا ، وإكس ي ا ا ،الفن هرموين ي

 الع . عن الغ  رافعي ي األسرار، مقدسي ي احلجب، كاشفي  ي أنكيفال ، وي إندورف  ي

 ابأللوهي . وُتقق وقرب والي  أهنا واجلن اإلن  من شياطينهم أومهتهم اليت اجلذاب  سر ي

 اجلذبة: فالنيواألنك اِلندورفني يسبب كيف  *

 لتخننندير كافيننن   دفقنننا  بشنننك  إحننندامها أو املنننادت  هنننات  إلفنننراز املختصننن  الدماغيننن  الغننندد يننندف  حنننافز الشنننديد األمل
 قاتل . غ  حدود يف األمل إلبقا  كافيا    خفيفا   ختديرا   الدماغي ، القشر  ذل  يف ِبا العصبي ، املراكز

                            
 (.305، 304 :) اخلا ، األدوي  علم (1)
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 ختتلنن ) كافينن   منند  اسننتمر  إذا (احلنناد  غنن ) العادي  العصبي  هتزازا اال أن (الصوفي ) القوم جتارب من يظهر كما
 علنن  بعننن  الننرأ  هننز أن رأينننا وقنند إحنندامها، مننن أو املننادت  هننات  مننن دفقننا  إلفننراز الغنندد هننذه تنندف  آلخننر شننخ  من

 الدفقا . يث  قد النقشبندي  الطريق 

 النظنننر وتركينننز كلمننن ،  يف الفكنننر وتركينننز والصنننم ، والسنننهر، ،واجلنننوع اخللنننو ،) األخنننر  األمنننم عنننند اإلشنننراقي  والريضننن 
  نتيجت : اىل يقود (،طويل  مد  ذل  عل  واالستمرار املرُي ، غ  األوضاع بعض وأخذ نقط ، عل 

 النننيت الطبيعيننن  ونالفهنننا منننن الدماغيننن  القشنننر  فتتعطننن  اإلطنننا ، علننن  يشنننغلها شننني  أي منننن النننوعي مراكنننز إفنننرا  -1
 يننزداد أيضننا ، واالسننتمرار املثننابر  ومنن  واالرختننا ، الكسنن  مننن بشنني  تصاب واالستمرار املثابر  وم  عليها، انهسبه هللا طبعها

 الضننتيل  (،كليهمننا  أو نكيفننال أ أو ف ر إننندو ) املهلنن  بكمينن  كافيننا    َتثنن ا   للتننأثر كافينن   درجنن  إىل تصنن  حننىت واالرختا  الكس 
 أو واسننننننرتخالها، الدماغينننننن  القشنننننر  كسنننننن   زيد  يف يسننننناعد العنينننننن ، النننننرق  ارتكننننننر  أن كمنننننا  املختصنننننن ، الغننننندد تفرزهننننننا النننننيت

 انكماشها.

 مننن للكثنن  متعننذر  تكننون بنن  للغاينن ، صننعب  عملينن  يشننغله مننا كنن   مننن الننذهن وإفننرا  املطلننق التفكنن  عنندم عملينن  إن
 مننثا ، فالندوسنني، الكلمنن ، هننذه كاننن   مننا كالننن   مننا كلمنن   يف الفكننر تركيننز فالنند  علنن  دلننم أبن إبلنني  فأعاهنم األشخا ،

 ريضنننننن  ممارسنننننن  املسننننننلم  متصننننننوف  أحنننننند أراد وإذا ...(طنننننناو) كلمنننننن   يسننننننتعم  والطنننننناوي (،راهننننننام) أو (أوم) كلمنننننن   يسننننننتعم 
 شيخه. يف تفك ه ركز (جدا   ادر وهذا) الصم 

 ُينننر  أن دون ذهننننه يف يرددهنننا (،زينننز) ولنننتكن منننا، كلمننن   يف تفكننن ه ف كنننز بنفسنننه، ذلننن  جينننرب أن القنننارئ ويسنننتطي 
 أثننننننا  فكننننر  أينننن  منننننن فارغننننا   كننننان  ذهننننننه أن وسيشننننعر الرتدينننند، هننننذا إىل االنتبننننناه منننن  فمننننه، منننننن جننننز  أي أو شننننفتيه أو لسننننانه

 ترديدها.

 املهلنن ، مننن خمزوهنننا إفننراز إىل املختصنن  الدماغينن  الغنندد ينندف  الننذي املسننتمر املننؤمل اإلرهننا  هنني :الثانينن  النتيجنن  -2
 علننن  للتنننأث  كافيننن   املفنننرز  الكميننن  تغننندو حنننىت اإلفنننراز، تزايننند وإىل املتزايننند العمننن  إىل الغننندد هنننذه يننندف  وتزاينننده األمل واسنننتمرار

 أو احلجننب، كشنن ) يسننموهنا: فيمننا يسننموهنا الننيت اجلذبنن  فتكننون االرختننا ؟ من كافي   درج  إىل وصل  اليت العصبي  املراكز
 صاحبه. يقت  احملتمل  احلدود عن اإلفراز ازديد أن العلم م  ،(الظامل  األمسا  آخر إىل الوالي ، أو الفت ،

 املسلم : متصوف  أما

 إن (.النننذكر) مسنننوه ِبنننا واسنننتبدلوها املؤملننن ، األوضننناع وأخنننذ والنظنننر الفكنننر وتركينننز الصنننم  ريضنننتهم منننن حنننذفوا فقننند
  السابقت :  النتيجت نف  إىل (األشخا  حسب) تقصر وقد تطول قد مد  بعد يقود ما، كلم   ترديد

 القشننننر  ينننندف  وأيمننننا   ليننننايل املسننننتمر اإلرهنننناقي ابلننننذكر اإلفننننرا  هننننذا علنننن  واالسننننتمرار خننننواطره، مننننن الننننذهن ا ر إفنننن -1
 االستخدار. إىل الدماغي 

 الفكننر، تشننغي  دون ُيننول ألنننه االسننتخدار إىل للوصننول وقننوي مسنناعد عامنن  هننو للشننيخ الكامنن  اخلضننوع وكننذل 
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 يشله. ب 

 شعور. أو إراد  دون هبا يقوم عاد    لديه تغدو طويل ، مد  ما حرك  مار  إذا اإلنسان أن  املعرو  من -2

 الرتديننند ويزيننندها شنننعور، أو إراد  دون املنننرات  يرددهنننا عننناد  ، مننند    بعننند يغننندو وهننننارا ، لنننيا   منننا، كلمننن   ترديننند وكنننذل 
 إىل يصنن  قنند بنن  منننه، وعنني دون مباشننر  لسننانه هبننا  فننيله أحنند، يوقظننه أو فيسننتيق ، الما ، يكون إنه حىت َتكنا ، اإلرادي
  نومه. أثنا  ترديدها

 املننردد  الكلمنن  منن  املتناغمنن  النطقينن  العصننبي  التموجننا  فيها تسري واليت  ابلدما  اللسان ترب  اليت األعصاب ومثله
 وعي. دون اللسان م  النبضا  تل  ترديد عل  تعتاد وحروفها، ومقاطعها

 الدما . يف ملختص ا املراكز ومثلها

 لنننا تصنننب  حيننن  الننندما  يف وِبراكزهنننا اللسنننان أبعصننناب احمليطننن  األنسنننج  إىل النبضنننا  هنننذه تنتقننن  احلنننال، وبطبيعننن 
 اإلرادي ترديننده مننن زاد وكلمننا النبضننا ، تلنن  تننردد كلهننا  أعصننابه أن املننرات  يشننعر الزمن وم  وأعصابه. اللسان مث  عاد 

 وأعصابه. دماغه من العاد  تل  َتكن  كلما  للكلم 

 جيري وهو اللسان صمت يف   للذكر  مستعمالً  يزل فلم
 اجلَنان يستثبته ابالسم   اللسان جتوهر ما وَقْدرَ 

 األجساد مجلة يف الِغذا َجْريَ    الفؤاد يف معناه جرى مث
 ابالهتنننزاز َتخنننذ النننيت املختصننن  الغننندد إىل تصننن  حنننىت الننندما  يف تنتشنننر املسنننتمر ، (طبعنننا   امليكرونيننن ) االهتنننزازا  هنننذه

 هرموهنا. من املهيأ أو املخزون إفرا  إىل يفضي النبضا  هذه واستمرار الدما   بقي  مث 

 قنننذفها، ويسنننه  إفرازهنننا فينننزداد ابخللننن ، الغننندد هنننذه إصننناب  إىل مننند  بعننند ينننؤدي النننذكر، ابسنننتمرار االهتنننزاز، واسنننتمرار
 السليم. التفك  يف خل  إىل هذا يؤدي كما  ابلتضخم، تصاب وقد

 هلل وليننا   السننال  ويغنندو اجلذبنن ، فتكننون املسننتخدر ، العصننبي  املراكننز أَلفْنيَننَنن ِ  كافينن   الدفقنن  كمينن   تغنندو حىت ...وهكذا
 الغرام! من أبجزا  تقا  قد واألنكيفال  اإلندورف  من بكمي 

 لوجهكمنننا أنكيفنننال ، وي ورف إنننند ي األمسننن  تنننوجههم ولكمنننا أنكيفنننال ، وي إنننندورف  ي والنعمننن  يننندجالتم فلكمنننا
 األنوار. ابعثي يو  األسرار مقدسي ي نق ، وبدون النق  م  الرق 

 َوُمَنِّننيِهمْ  يَعِننُدُهمْ )) يبلنن ، ال وملنن    اخللنند مننن فيكمننا إبلي  منيهم ِبا إال هيامهم وال سرابكما، ورا  إال لاثهم كان  ما
 .[120النسا :] ((اُغُرور   ِإالَّ  الشَّْيطَانُ  يَِعُدُهمُ  َوَما

 وأضلوا. هبا ضلوا اليت الشيطاني  األوهام إىل جاذبيهم وي أسرارهم، قد  ي أنكيفال ، وي إندورف  ي
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 النندرجا  إىل وصنن  قنند السننال  يكننون عندلننذ حنناال ، كاننن   أن بعنند مقامننا   قذفننه وسهول  اإلفراز زيد  تص  وعندما
 واجلن. اإلن  من شياطينه تومهه حسبما غواث ، أو قطبا   أو بدال   اروص العظم ، والسعاد  القرب وال العا،

 األنكيفال . تنسوا وال نَِعمه، من أوالكم ما عل  واشكروه امحدوه اإلندورف ، عباد فيا

 دقنننالق وبعننند الراقصننن ، احلضنننر  ففننني األكسنننج . هنننو مسننناعدا   عننناما   ننننذكر أن جينننب الرمنننون ، هننناذين جاننننب إىل
 الننوا ، مننن كمينن   رلتيننه إىل ينندخ  حينن  (التهوينن ) يسننم  ما وهذا العميق، والتنف  ابللها  الراق  أيخذ قفز،ال من قليل 

 العادي . الكمي  من أكرب األكسج ، من وابلتايل

 وارتفنناع ضننعي ، أفيننوين َتثنن  ولألكسننج  الدم، يف األكسج  نسب  ترتف  كافي ،  مد  التهوي  عملي  تستمر عندما
 آخر. إىل شخ  من هبا اإلحسا  خيتل  خفيف ، أبَفْنيَنَن    العصبي  املراكز يصيب الدم يف نسبته

 مننننن بشنننني  يشننننعر أو قبضننننيا ، الننننوارد كننننان  إن ويثننننور، فيزعننننق احلننننال، أيخننننذه احلضننننر  يف الراقصنننن  بعننننض نننننر  لننننذل 
 يثنن  وهننذا بعضننه، أو الوضننوح صننهاينق صننورا   يننر  وقنند األر ، علنن  يقنن  وقد بسطيا ، الوارد كان  إن اللذيذ، واخلدر السرور

 ال كنناذبون  احلننال أيخننذهم الننذين بعننض أن العلننم منن  الريض ، عل  املثابر  إىل ويدفعه اجلذب  إىل للوصول اجلارف  الشهي  فيه
 املقال. احلال ُيقق أن يف طمعا   بذل  يتظاهرون وإمنا بشي ، ُيسون

 احلنننناال ، مجيننن  يف العصنننبي  املراكنننز علننن  ينننؤثر الننندم يف سنننج األك نسنننب  ارتفننناع إن إذ آخنننر، دورا   للتهويننن  أن كمنننا
 كثنن ا    السننال  يسنناعد وهننذا البننو ، زاد كلمننا  احلضننرا  عنندد زاد وكلمننا بننذل ، الننراق  يشننعر مل ولننو هتننب ، فعاليتهننا وجيعنن 

 عليها. وأصروا املنشطا  من احلضر  جعلوا لذل  االستخدار، مقام إىل الوصول عل 

 :(نكيفالنيلأل املقام حفظ مع) ندورفنياِل إىل ترنيمة *

 بننداي  تعنن  مرتادفنن  وكلهننا) الامنن ، أو البننار  أو الالنن  أو الطننال  أو البنناده أو البننادئ لكننن ِشننعري، مزقنن ُ  كن 
 املقيصنننن   هننننذه اخلنننناطر يف أجننننر  أدري، ال أيهننننا املقننننام، أو (،مرتادفنننن  أيضننننا   وهننننذه) احلننننال أو الننننوارد أو النننناجم أو (.احلننننال

  فسجلتها.

 األسىن إشراقك إىل   واملسعى أأندرفني

 النجوى يف والتمجيد   نِ اِلعال يف التسبيح له

 يفىن قطبهم وفيه   تعنو أبداهلم له

 احلسىن مانح واليةـ  ـال هرمون أأندرفني

 النعمى سحائب ومنك   سالكهم عروجُ  إليك

 املُظما العارف قلب   ِسرَّ  سرك ُسُبحات طََبتْ 
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 اجمْللى ذلك خبمرة   وله   فنهج وقرًّح

 يروى ال يعب   يعب     جذبتها بُسكر يهيم

 األخرى ألجلها وعاف   دنياه ابع قد هبا

 جُتْلى ساعة ُمقابل   َسَكناً  جبهنم   رضي

 الكربى اخلدعة معني   هلم كنتَ   أأندرفني

 يبلى ال جل وملك     خْلد   عندهم سراُبك

 تطغى ما قْدرَ  يقدس   سرهمُ  قدس وفيضك

 القصوى الغاية وأنت   قبلتهم حمط فأنت

 يـُْتلى وما وذكرهم   حقاً  صالهتم إليك

 واملسعى السْعي فضلوا،   ُرشَدُهم فيك أضاعوا

 اجلذب . يف األساسي الدور له أن أنن ألن  ندرف ل  الرتنيم  -

 يلي: ما ملهون  املفيد من التايل، الفص  ىلإ االنتقال وقب 

 عنند  توجنند حينن  ،املننخ قاعنند  يف األوسنن  النندما  مننن منطقنن  هنني (Hypothalamus) هادينن امل ُتنن  املنطقنن 
 يف احلننننرار  وتنظننننيم واالسننننتيقا ، والنننننوم، اجلنسنننني، والنشننننا  والعطنننن ، جلننننوع،ا) هامنننن : فيزيولوجينننن  لونننننال  منظمنننن  مراكننننز
 (.اجلسم

 هننذه فعاليننا  مننن قلننيا   أو كثنن ا    يغنن  أثرالتنن هننذا أن وبنندهي ننندورف ،ابإل يتننأثر مننا أول هنني املراكننز هننذه أن وبنندهي
 علننن  بعضنننهم ومقننندر  ننننوم، أو شنننراب أو طعنننام دون طويلننن  مننند  بقنننا  منننن الواصنننل  لنننبعض ُيننند  منننا يفسنننر وهنننذا املراكنننز،

 واليتهم. عل  دال  كراما   يظنونه مما ذل  وغ  الشديد، احلر أو الشديد الربد ُتم 

 اجلذبة: أثناء الرؤى فيزيولوجية *

 والسن . القرآن بنصو  كلها  مدحوض  ألهنا كلها!  طل اب وإشراقاهتم ومشاهداهتم مكاشفاهتم دام  ما

 والوجود! احليا  واق  يف رصيد أي دون دام  وما

 أنكيفاليني ! إندورفيني  وهلوسا  هذيا  ويكاشفونه ويسمعونه يشاهدونه ما ك   دام وما

  ُتد ؟ وكي  هي؟ فما إذن كذل !  دام  ما

 وأكثننر األحيننان، مننن كثنن   يف احلاجنن  تقتضننيها ال وقنند اثنوينن ، األمننر واقنن  يف لكنهننا الشننيطاني ، التمثيليا  هنا  -1
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 الصوفي . يف األوىل اخلداع وسيل  فهي ذل  وم  الكراما ، فيسموهنا الصهو، حال  يف تكون ما

 احلسنني  الصننور أن املعننرو  مننن التننايل:ك  البصننري، التفسنن  مركننز يف النندما ، يف جتري واملشاهد  الكش  عملي  -2
 ُتولننا (واجللنند واللسننان واألننن  واألذن العنن ) احلنن  أعضننا  تتلقاهننا عننندما (واللمسي  والذوقي  والشمي  والسمعي  البصري )

 يف احلسننننني التفسننننن  مراكنننننز إىل وبسنننننرع ، مباشنننننر  (قطعنننننا   َتوجنننننا  بشنننننك ) املختصننننن  األعصننننناب تنقلهنننننا عصنننننبي  سنننننيال  إىل
 التفسننن  مركنننز إن أي ابلرؤيننن ، اإلحسنننا  هننننا  ينننتم حيننن  البصنننري، التفسننن  مركنننز إىل انتقلننن  بصنننري  كانننن   فمنننا ،الننندما 

 هننو أي وحركاهتننا، وألواهنننا وأبعادهننا وأحجامهننا وأبطوالننا األشننيا  بوجننود ُينن  الننذي هننو (القشننر  ُتنن ) النندما  يف البصننري
 التفسنن  مركننز إىل األذن مننن انتقنن  مسعيننا   كننان  ومننا البصننر. نعمنن  بهانهسنن هللا وهبننه من ك   يعرفها اليت ابلصور  يفسرها الذي

 وهكذا....وبعده وقربه وحدته وارتفاعه ابلصو  اإلحسا  به يتم الذي السمعي

 حي. ك   يعرفه الذي التفس  ذل  ،إليها الوارد  (املوجا ) أو السيال  تفسر اليت هي الدما  يف التفس  فمراكز

 بننننذل  املتخصصننن  الدماغيننن  اخلنننناي يف احلفننن  خمنننازن إىل وبسنننرع  مباشننننر  الصنننور تنتقننن  احلسنننني التفسننن  مراكنننز منننن
 الدما . من الداخلي  األجزا  يف الاشعور منطق  يف والقابع 

 لا. املخصص  احلف  خمازن خاي يف كلها  خُتزن والطموحا ، واألماين والتخيا  لألفكار ُيد  وكذل 

 عننامل هنني وإمنننا جبمننود، واألفكننار الصننور فيهننا تكنند  صننامت  خمازن جمرد ليس  الاشعور منطق  أن بوضوح وياح 
 واألمننناين العواطننن  مننن  التنسنننيق العملينننا  هنننذه علننن  يغلنننب لكنننن وإنشنننا ، وتركينننب ُتليننن  عملينننا  بنشنننا  فينننه جتنننري حننني

 والتخيا . املختزن 

 واإلدرا  التننننننذكر) الننننننوعي مراكننننننز أن الكثنننننن  ، موجتننننننارهب دراسننننننتهم  علنننننن بنننننننا    والفيزيولوجيننننننا، التشننننننري  علمننننننا  ويقننننننرر
 الدماغي . القشر  يف تق  (األمور وَتهي  والضب  واحملاكم 

 الدما . داخ  إىل وَتتد القشر  ب  تتوزع واالنتقا  املراقب  خاي أن ويظهر

 أيضا . الدما  داخ  القشر  ُت  تق  (وبقيتها والسمعي البصري) احلسي التفس  ومراكز

 ألحنننام أوصننافهم دراسننن  ومننن املنامينن ، واألحنننام االسننرتخا ، أثنننا  الشنننارد  واألفكننار اليقظنن ، أحنننام ملهوننن  نومنن
 يلي: ما نتخي  أن نستطي  واإلشراقي ، األفيوني  جذابهتم

 (وبقيتهنننننا واإلدرا  التنننننذكر) الدماغيننننن  القشنننننر  يف النننننوعي مراكنننننز عننننن صنننننادر بعضنننننها (حبنننننال) عصنننننبي  طرقنننننا   هنننننا  أن
 احلفنن  خمننازن يف مباشننر  تصننب وكلهننا (وبقيتهننا والسننمعي  البصننري ) القشننر  ُتنن  احلسنني التفسنن  مراكننز عننن صننادر ضننهاوبع
 احلسنني التفسنن  مراكننز مننن مباشننر  قنننوا  هنننا  وأن ابملليننارا  تعنند عصننبي  خاي هي واليت الدما ، يف الاشعور مناطق يف
 (. هاوغ والضب  اإلدرا ) القشر  يف الوعي مراكز إىل

 الاشننعور، يف احلفنن  خمننازن عننن صننادر  (حبنن ) عصننبي  قنا  أو طريقا ، هنا  أن القبول، من شي  م  ياح   كما
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 القشننننر  يف األخننننر  املراكننننز إىل تتننننوزع هنننننا  ومننننن القشننننر ، يف التخينننن  أو التننننذكر مركننننز يف احلننننال، مقتضنننن  حسننننب تصننننب،
 حالته. أو الفرد مطلوب حسب الدماغي 

 العاديننن ، احلالننن  يف هننني، الاشنننعور يف احلفننن  خمنننازن وبننن  القشنننر  يف النننوعي مراكنننز بننن  الواصنننل  رينننقالط أن وياحننن 
 (.وإيب ذهاب)أي:  القشر  إىل احلف  خمازن ومن احلف ، خمازن إىل القشر  من اجتاه : ذا 

 اجتنننناه ذا  العادينننن ، احلالنننن  يف هنننني، احلفنننن  خمننننازن وبنننن  القشننننر  ُتنننن  احلسنننني التفسنننن  مراكننننز بنننن  الواصننننل  والطريننننق
 مننن واألفكننار احلسنني  الصننور خننروج أن أيضننا   املاحنن  من أنه كما  فق . احلف  خمازن إىل احلسي التفس  مراكز من واحد:
 أسلوب . أبحد يكون الاشعور يف احلف  خمازن

 اإلشننرا  ونيفتهننا  دماغينن خنناي وجننود علنن  ينندل وهننذا املطلوبنن ، الصور إال فيه خترج ال انتقالي، إرادي أسلوب -أ
 هننننذه إن :أي الدماغينننن ، القشننننر  يف املناسننننب  املراكننننز مننننن أكثننننر أو مركننننز إىل وإخراجهننننا املطلوبنننن  واألفكننننار الصننننور إفننننراز علنننن 

 منطقنننننن  يف واقنننننن  الرقيبنننننن  (احلبننننننال) أو اخلنننننناي هننننننذه مننننننن جننننننز ا   أن ويظهننننننر (رقيننننننب) أو مراقبنننننن  مراكننننننز هنننننني الدماغينننننن  اخلنننننناي
 احلي. الكالن به يشعر أن وند يعم  فهو الاشعور،

 الشننرود حالنن  يف العملينن  هننذه وجتننري (الظنناهر حسننب) عفننوي   واألفكننار الصننور فيننه تتسننرب إرادي، ال أسننلوب -ب
 فعالياهتا. فاقد  والرقيب الوعي مراكز تكون عندما (،الكش ) اجلذب  ويف (األحام) النوم حال  ويف واالسرتخا  الذه 

 واقننن  مننن  متناسنننق  تكنننون النننوعي منننناطق يف جتنننري النننيت والرتكينننب التهليننن  عملينننا  أن ح،وبوضنننو  أيضنننا   ياحننن  كمننا
 الواق . لذا استيعاهبا قدر عل  والوجود احليا 

 واملخنننناو  واألمنننناين العواطنننن  منننن  متناسننننق  تكننننون الاشننننعور منطقنننن  يف جتننننري الننننيت والرتكيننننب التهلينننن  عمليننننا  وأن
 املختزنننن  واألمننناين تتفنننق جديننند  صنننورا   منهنننا وتركنننب فتهللهنننا املختزنننن ، املعلومنننا  نومننن منهنننا األوليننن  موادهنننا َتخنننذ الكامنننن ،

 واملعقول. الواق  فو  تقفز ما غالبا   لذل ، ملهونا ، دورا   خياله وسع  للفرد الفطري الذكا  فيها ويلعب والعواط ،

 أيضا : واملنامي  ب  اجلذبي ، رؤ ال حدو  كيفي   معرف  عل  معرفتها تساعد وفيزيولوجي  تشرُيي  حقالق وهنا  -

 حننىت جارهتننا إىل خلينن  مننن فيهننا العصننبي  السننيال  تنتقنن  ببعضننها، متصننل  عصننبي  خنناي مننن العصننيب احلبنن  يتننأل  -
 الدماغي . القشر  إىل أو الدما ، يف احلسي التفس  مراكز إىل تص 

 وينتهننننني االنقسنننننام، تسنننننتطي ال  (neurone) منننننن تعريبنننننا   (الننننننورون) أو (العصنننننبون) ويسنننننموهنا العصنننننبي ، اخلليننننن  -
 .(1)واحد ابجتاه السيال  جتتازها متشعب ، دقيق  خبيو  طرفاها

 آمينينن  مكننوا  علنن  ُتتننوي (2)حبيبننا  توجنند العصننبي ، التامحننا  ِبامسنن  العصننبوا ، منتهيننا  مننن ابلقننرب -
 (.الوسيط  اآلمينا ) يسموهنا

                            
 (.Larousse) الفرنسي املعجم عن (1)
 لصغرها. االلكرتوين ابجملهر يكون احلبيبا  هذه م  التعام  (2)
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 لننا)أي:  ببتيدينن  منناد  ختتننزن كروينن   (نسننبيا  ) كبنن    حبويصننا  غنن  آخننر حمتا يوجد هذه التاحم منطق  بعد ما -
 املورفينينن  واملسننتقبا  نكيفننال واأل (P املنناد :) أن الدراسننا  أثبتنن  وقنند (.P املنناد :) يسننموهنا (ننندورف اإل مفعننول نفنن 
 عنننرب األمليننن  الشنننيفرا  نقننن  َتمننن  يف هنننام دور لنننا (كاآلميننننا ) نوويننن  محنننو  هننني هنننذه (P املننناد :)و التنننوزع. نفننن  تبننندي

 لألمل. الناقل  األليا 

 مننن الوسننيط  اآلمينننا  مننن عنندد يتهننرر وهنننا  آخننره، إىل العصننبون أول مننن مننا حلنن ِّ  احلاملنن  العصننبي  السيال  َتر -
 ففنني (P املنناد :) أمننا مماثلنن ، سننيال  فيننه لتهننر  أو السننيال ، إليننه لتنق  اجملاور العصبون ِبنتهيا  لتصطدم ادخارها حبيبا 

 األمل. نق 

 مثننننب ، أو منبننننه منتشننننر، بتننننأث  (واألنكيفننننال  اإلننننندورف  ومعهننننا األفيونيننننا ) املركزينننن  العصننننبي  اجلملنننن  أدوينننن  تقننننوم -
 الشنند ، خمتلفنن  اصننطفالي  بطريقنن  التننأث  هننذا ويتم...(املتجنناورين العصننبون  اتصننال مكننان)أي:  العصننبي  التامحننا  جلمينن 
 ..(.الوسيط  اآلمينا ) املواد هذه ونال  يف ابلتدخ  أو الوسيط ، اآلمينا  استقاب إبطا  أو ي بتنش وذل 

 مننن يتهننرر املركننز، حننذا  العصننيب النننورون هناينن  تبلننغ عندما العصبي  السيال  أن اليوم املقبول من أصب  احلقيق  ويف -
 اهن...(1)آخر نوروا   تثب  أو لتنبه وتنتشر الوسيط  اآلمينا  من عدد النهاي  هذه

 (.اصطفالي  بطريق  التأث  هذا ويتم) قوله: إىل النظر ألف ُ  -

 آخر: مكان يف ويقول

 وبنن  بينهننا الشنند  خمتلنن  اصننطفالي ولنن  وجننود علنن  تستند اليت (العام  املخدرا ) األدوي  لذه العام التأث  آلي  إن
 ...(2)النخاعي الدماغي احملور طول عل  املنتشر  العصبي  املراكز

 أن ملهوننن و  وغ مهننا، واملسننكال  (L S D) اللوسنن  كعقننار  الكيمياوينن ، املركبننا  بعننض اكتشننا  إن ويقننول:
 إمكننان إىل اجلنندد النندوالي  انتبنناه لفنن  هننذا كنن   اإلهننا ، لدرجنن  تص  التصرفا  يف عميق  تبدال  تسبب قد املواد هذه

 ابملننناطق خاصننا   اصننطفاليا   ولعننا   تبنندي الننيت الكيمالينن  املركبننا  بعننض وبنن  والتصننر ، السننلو  اضننطرااب  بنن  عاقنن  وجننود
 اهن....(3)ذل  من أبعد إىل االصطفالي التأث  نظري  ارتق  وقد النفسي. الكيان بونال  اخلاص  الدماغي 

 مننن للننتخل  تصننر ال مننن  قلينن منن  ،اخلننا  األدوينن  علننم كتابننه  يف املهنناي  أكرم الدكتور عن منقول  التقارير هذه -
 حبثنا. يف هتمنا ال اليت والتفصيا  التعقيدا 

 التقارير: هذه من يهمنا

 تثبيطه. أو السيال ، بتهريض لتنبيهه جاره بداي  إىل عصبون هناي  من تنتق  اليت الوسيط  اآلمينا  -

                            
 (.308 ،309 :) (P )املاد : التصر ، من شي  م  (،4 :) اخلا ، األدوي  علم (1)
 (.6 :) اخلا ، دوي األ علم (2)
 (.7 :) اخلا ، األدوي  علم (3)
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 تقويتها. أو (تثبيطها) لهاإبطا أو اآلمينا  بتنشي  (واألنكيفال  اإلندورف  ومعها) املؤفين  األدوي  دور -

 الدماغيننننن  ابملننننناطق وخاصنننن  النننندما ، ومننننن األعصنننناب مننننن مصنننننطفا  أمنننناكن علنننن  األفيونينننن  العقننننارا  هننننذه َتثنننن  -
 كتابنا.  يف بصدده حنن الذي املوضوع وهو النفسي، الكيان بونال  اخلاص 

 (.املستقِبا ) يسموهنا املخدر  ارا العق هبذه للتأثر القابلي  لديها اليت العصبي  واألجزا  األماكن وهذه -

 األنكيفال : جمموع  عن املهاي  أكرم الدكتور يقول

 ...(1)املستقِبا  هذه توزع م  يتماش  بشك  اجلسم يف وتتوزع املورفيني ، املستقبا  عل  بشد  تتثب ...

 األندرف : جمموع  عن ويقول

 ...(2)املورفيني  ابملستقِبا  شديد ول  أيضا   الببتيدا  لذه نأب م،1976 عام...التجريبي  الدراسا  وأثبت ...

 دقيقننن ، بصنننور  املنننورف  مفعنننول نفننن  لمنننا الننندما  يفرزمهنننا اللنننذين واألنكيفنننال  اإلنننندورف  أن ننننر  هنننذا، كننن   منننن -
 يف رأيننناه مننا ليهنناإ مضننا  العلمينن ، التقننارير وهننذه احلنناال . بعننض يف أقننو  واألننندرف  منننه، أضننع  األنكيفننال  كننان  وإن

 هنننذا كننن   ورؤاهنننا، الصننوفي  اجلذبننن  حالننن  وبننن  ورؤاهننا اللوسننني  األفيونيننن  اجلذبنن  حالننن  بننن  كامننن   تشننابه منننن السنننابق  الفصننول
 إننننننندرفي  هتلنننننني  هنننننني ورؤاهننننننا الصننننننوفي  اجلذبنننننن  أبن تننننننردد أو تسنننننناؤل أو شنننننن  ألي مكنننننناا   يننننننرت  وال كنننننناما ،  التأكنننننند جيعنننننن 

 بشنننك  املنننادت  هنننات  منننن املفننرز  الكميننن  زيد  علننن  تعمننن  اإلرهننناقي الننذكر رأسنننها وعلننن  الصنننوفي  الريضننن  وأن أنكيفننالي ،
 إحنند  مننن اجلدينند  الكمينن  هبننذه للتننأثر كافيننا    إضننعافا   إضننعافه علنن  طويلنن ، منند  النندما  إبرهاقهننا تعمنن ، كمننا  دالننم، َمَرضنني
 كلتيهما.  أو املادت  هات 

 تكنننون أطلقوهنننا، النننيت األمسنننا  منننن غ هنننا شنننت  منننا أو الكهانننن ، أو املعرفننن ، أو را ،اإلشننن أو الصنننوفي ، تكنننون وابلتنننايل
 عليها. سبهانه هللا فطرها اليت الفطر  عن اإلنساني  الحنرا  األساسي السبب وهي كرب ،  إبليسي  خدع 

 آخران. نصان َتكيدها، وزيد  الفالد  ولزيد 

 املهاي : أكرم الدكتور يقول

 وجننننه سننننو  يؤلنننن  ال (طبعننننا   واألنكيفننننال  اإلننننندورف  ومثلننننه) املننننورف  بفعنننن  األمل زوال أبن لتننننذك ،ا بنننننا وُيسننننن...
 والتصرفا . السلو  -أعم بشك  -أيضا   يشم  َتث ه فطي  املتعدد ، َتث اته أوجه من واحد

 (اجلنننننننون) صننننننامابلف املصنننننناب  لنننننند  الشننننننوكي النننننندماغي السننننننال  يف إننننننندورفي  نشننننننا  فننننننر  وجننننننود أيضننننننا   ولننننننوح ...
 ...(3)املرتقي

                            
 (.304 :) اخلا ، األدوي  علم (1)
 (.305 :) اخلا ، األدوي  علم (2)
 (.311 ،310 :) اخلا ، األدوي  علم (3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 www.alsoufia.com                         مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية                                               

 

492 

 (،املننراد) يسننمونه الننذي هننو بننه املصنناب وأن (،اجلمنن  مجنن ) مقننام هننو املرتقنني الفصام أن اآلن القارئ يعر  أقول: -
 فننر  لوجنند القننرب، مقننام يف يكونننون عننندما وخاصنن  هبننم، نسم  الذين األحيا  األوليا  لؤال  الازم  الفهو  أجري  ولو

 عندهم. الشوكي الدماغي السال  يف اإلندورفي  النشا 

 اجلذب . يف الرليسي أو األساسي، الدور صاحب هو اإلندورف  أن الرتجي ، يربز هنا ومن

 واألفيوني : الكشفي  الرؤ  حدو  كيفي   نتخي  أن نستطي  واآلن -

 إرادي . الا اجلسم أجهز  شأن احلاال ، مجي  يف مستمر نشا  يف تبق  الدما  يف الاشعور مناطق أن الظاهر

 القشننر  يف الننوعي مراكننز إىل شننعورالا خنناي يف خمازهنننا مننن الصننور فيهننا خترج اليت العصبي  القنا  أن للمتأم  وواض 
 كافينننن ،  املفننننرز  اإلننننندورف  كمينننن   تغنننندو عننننندما ولننننذل ، املننننورف ، مسننننتقِبا  مننننن هنننني القنننننوا ، أو القنننننا ، هننننذه الدماغينننن ،
  بنن الواصنن  العصننيب احلبنن  طننول علنن  الوسننيط  اآلمينا  فتتثب  املستقِبا ، هذه معها تتفاع  ي ،الصوف الريض  بتهريض
 مسننننتقِبا  أن كمننننا  الشنننني ، نفنننن  يصننننيبها العليننننا الرقابنننن  خنننناي أن ويظهننننر مغلقنننن ، الطريننننق هننننذه وتغنننندو والقشننننر ، املخنننازن
 .اجلذب  هي وهذه الشي ، نف  يصيبها العصبي  اجلمل  ك   يف األفيون

 اآلمينننا  أن علنن  كننا   الزم دلينن  هننو (املهلنن  كمينن   حسننب) أوكليننا   جزليننا   حولننه ِبا اإلحسا  اجملذوب فقدان إن
 القشننننننر  إىل (واألذن... العنننننن ) احلنننننن  أعضننننننا  مننننننن اإلحساسننننننا  ُتمنننننن  الننننننيت السننننننياال  فتوقفنننننن  ثبطنننننن ، قنننننند الوسننننننيط 
 الدماغي .

 (.والي  مرحبا  ) الوالي  هي وهذه اجلذب ، هي هذه

 الصننننور بتهلينننن  حريتهننننا شننننعور الننننا خنننناي فتأخننننذ النننندما ، يف الرقابنننن  خنننناي أيضننننا   تصننننيب الوالينننن  هننننذه أن يظهننننرو 
 والرغبننا  العواطنن  لعنن  بنن  ورغباتننه، اجملذوب عواط  م  متناسق  جديد  صورا   منها لرتكب وغ ها، املختزن ، واملعلوما 

 والرتكيب. التهلي  عملي  ُتر  اليت هي

 موجينن  لعلهننا عصننبي ، سننياال  بشننك  املخننّدر الرقيننب مننن غفلنن  علنن  بصننري ، وغالبيتهننا اجلدينند ، صننورال هننذه ختننرج
 منافنننننذها جتننننند لكنهنننننا الدماغيننننن ، القشنننننر  يف النننننوعي مراكننننز إىل أي علينننننه، طبعننننن  النننننذي املعتننننناد الطرينننننق يف (،املنطقننننني وهننننو)

 يف وتصنننب احلسننني التفسننن  مراكنننز منننن ختنننرج النننيت حننندالوا االجتننناه ذا  الطرينننق وهنننو آخنننر، منفنننذا   جانبهنننا إىل وجتننند مغلقننن ،
 التفسنن  مراكننز إىل تصنن  حينن  العادينن ، احلالنن  يف للعنناد  خمالفنن  اضننطرارا   فتعربهننا النندما ، داخ  تق  بدهيا ، وهي، املخازن،
 معكوس . بصور  القنا  هذه فت  يف دور لا (P املاد :) ولع  احلسي.

 عننن آتينن  كاننن   لننو كمننا  هبننا وُينن  فيفسننرها البصننري، التفسنن  مركننز إىل ذهبتنن لننذل  بصننري ، الصننور غالبينن  أن ِبننا
 موجنن  أبينن  التننأثر علنن  مطبننوع التفسنن  مركننز ألن  حقيقنني واقنن  شنني  كأهنننا  أمامننه ماثل  جمسم  اجملذوب ويراها الع ، طريق

 سلكته. الذي ابلطريق وال ِبصدرها له عاق  وال القشر ، يف اإلدرا  مركز إىل مفسر  ويرسلها ليفسرها تصله،

 وهكذا....اللمسي التفس  مركز إىل واللمسي  السمعي، التفس  مركز إىل السمعي  الصور وتذهب
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 ابلنابنن ، احلابنن  خيننتل  عندلننذ احلسنني، التفسنن  ومراكننز املخننازن بنن  الواصننل  الطننر  إىل خفيفننا   اخلنندر يصنن  وعننندما
 (بصننري غنن  أو بصننري) حسنني تفسنن  مركننز إىل البصننري  املوجننا  ذهبفتنن ابللمنن ، ابلننذو  ابلشننم ابلبصننر السننم  وخيننتل 
 ويصننور شننياطينهم، وتننومههم وصننفها، يسننتطيعون ال الننيت الننرؤ  لننم فتهنند  واللمسنني ، والذوقينن  والشننمي  السننمعي  وكننذل 

 كذل .  اجلن  أن جذابهتم وتومههم كذل !  كانوا  األنبيا  أن غرورهم لم

 املو . أو الشل  أو ابجلنون اجملذوب يصاب الدما  يف ويتغلغ  ،حده عن املخدِّر يزيد وعندما

 أو ُتشنني  جذبنن  كاننن   سننوا  أي إندورفينينن ، أو مورفينينن  أكاننن  سننوا    أنواعهننا جبمينن  اجلذبنن  أحننام ُتنند  هكننذا
 إشرا . جذب 

 هننذا ألن  طبعننا   خفيفننا   ييعننا  َت الدماغينن ، القشننر  خنناي وخاصنن  العصننبي ، اخلنناي َتيي  أيضا   ندورف اإل آاثر من ولع 
 هنالينن  ال فراغننا  رؤينن  ومننن تقصنن ه، أو الننزمن إطالنن  ومننن كث ا ،  أو قليا   األبعاد تضخيم من يرونه ملا تعليا   يكون أن مكن

 ابجتنناه شننكلها يتغنن  أن مكننن تتمينن ، عننندما القشننر ، يف املْدرِكنن  اخلاي ألن وذل ...لا وجود ال أو شفاف  األشيا  رؤي  أو
 مراكننز يف التمينن  هننذا حنندو  يكننون أن مكننن كمننا  اإلدراكننا ، يف التشننويه ذل  فيهد  حولا، الضغو  بسبب آبخر أو

 ذاهتا. التفس 

 الشيخ؟ دور أييت وهنا

 توجيهنننا  لكنننن (.اإلشنننرا  وجذبننن  التهشننني  جذبننن ) اجلنننذبت  يف بعضنننها مننن  متشننناهب  النننرؤ  لكانننن  الشنننيخ فلنننوال
 السننماوا  يف العننروج إىل رؤاه توجننه الننيت والطموحننا  ابلعواطنن  املرينند ُتقننن السننابق ، جتاربننه منن  املتناسننق  وإُيا اتننه الشننيخ

 وصنننناد، وعنننن  وكننننا  قننننا  جبنننن  ورؤينننن  والصننننفا ، ابألمسننننا  والتهقننننق والفنننننا ا  واملشنننناهدا  واملكاشننننفا  واحملاضننننرا 
 واإلندورفيني . الفكري  استعداداته م  يتناسب ما منها السال  ير  حي  وغ ها،

 ال مننن ألن  الشننيطان فشننيخه لننه شننيخ ال مننن :قننالوا السننبب ولننذا طريقهم، يف األص  هو الشيخ كان  السبب ولذا
 أساسنننا   للشنننيخ الكامننن  اخلضنننوع كنننان  السنننبب ولنننذا وزمرهتمنننا، واملنننورف  احلشننني  حشاشننني رؤ  مثننن  رؤاه تكنننون لنننه شنننيخ

 املريد. أعما  يف وإُيا اته توجيهاته انطباع ليسه 

 مساك ! واملورفينيون! احلشاشون مساك !

 مننننهم ولكنننان ابلكنننون، وتصنننرفوا والصنننفا ، ابألمسنننا  وُتققنننوا الفننننا ا ، أيضنننا   لنننذاقوا ينننوجههم، شنننيخ لنننم كنننان  فلنننو
 واألغوا . واألقطاب األبدال

 عننند مثلننه رأينننا فقنند (مبكينن  مضهك  هذيا  وكلهم) املبكي املضه  الذين هذا الكون، يف ابلتصر  قولم أما
 جمسما . أمامه يراه حىت رؤيته يتمىن أو شيتا   يتخي  أن احلاال ، بعض يف يكفي، الذي اللوس ، عقار حشاش

 عنننرش خبننناطره منننر فقننند عالينننا ، مقامنننا   للهرمنننون  املفنننرز  غنننددهم َخلَننن  صنننار النننذين الواصنننل  لنننبعض ُيصننن  هنننذا ومثننن 
 هللا. إال يعلمها ال اليت حقيقته عل  هو كما  ال جذبته، بوهم يتصوره اكم  جمسما   أمامه ف اه مثا ، الرمحن
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 مننا وهننذا وهكننذا. انتقنن .. قنند فنن اه (انتقنن ) :لننه فيقننول مكننان، إىل مكننان مننن ينقلننه أن جذبتننه ابل علنن  خيطننر وقنند
 (.امللكو  عامل يف التصر ) يسمونه

 مل جذبنن  يف طويلنن  سننن  قطنن  أنننه ُينن  حينن  ابلننزمن إحساسننه يف اضننطراب مننن أحينناا   لبعضننهم ُينند  مننا وكذل 
 املهلسا ... جملذوب ُيد  رأيناه ما هذا مث  قليل ! دقالق سو  تدم

 ومعنننارفهم كشنننوفهم  هننني منننا أمامنننه لتتوضننن  الفصننن  هنننذا أول يف املخننندرا  مفعنننول إىل يعنننود أن القنننارئ منننن والرجنننا 
 اللدني . وعلومهم

 جُيْملهننننا والننننيت عرفناهننننا الننننيت بعناصننننرها فهنننني الصننننوفي . الريضنننن  ردو  وأد ، أوضنننن  بصننننور  ننننندر  أن نسننننتطي  واآلن،
 السنننننياال  أن يعننننن  وهنننننذا كبننننن ا ،  تقلنننننيا   الننننندما  إىل الذاهبننننن  حساسنننننا اإل تقلننننن  (،واآلخنننننر  الننننندنيا نعليننننن ، اخلننننن ) قنننننولم:

 تطننناول ومننن  ابلكسننن ، تصنناب النننزمن ومننن  كثنن ا ،  عملهنننا يقننن  الوسنننيط  اآلمينننا  أن كنننذل   يعننن  وهننذا كثننن ا ،  تقننن  العصننبي 
 الوسننننيط  اآلمينننننا  كسنننن   يغنننندو أيضننننا ، الريضنننن  بسننننبب واألنكيفننننال  اإلننننندورف  تكنننناثر ومنننن  الريضنننن ، علنننن  ابملثننننابر  الننننزمن
 إىل تصنن  :أي العادينن ، احلالنن  يف ُتتاجننه الننذي من أق  املخدر من بكمي  يشبهه ما أو للشل  مستعد  وتغدو عاليا ، مقاما  
 ولعننننن  أسنننننرع، كنننننان  الريضننننن  منننننن أخنننننر  عناصنننننر سننننناعدته وإذا املفعنننننول، بننننننف  يقنننننوم اإلرهننننناقي والنننننذكر االسنننننتخدار، مقنننننام

 الشنننوكي الننندماغي السنننال  يف اإلنننندورف  لتكننناثر وذلننن  املنننذكور ، العملينننا  حمننن  هننني ابلننندما  احمليطننن  العصنننبوني  التامحنننا 
 اجلذب . أثنا 

 معرتضة: فقرات *

 -الوالي : إكس  *

 وال تعننب وبنندون يننوم ، أو بيننوم واأللوهينن  والغوثينن  والصننديقي  الوالينن  إىل للوصننول لننم وتيسنن ا   رينندينامل علنن  تسهيا  
 مننننن علننننيهم تنهمننننر الننننيت األمننننوال مننننن العظننننيم املنننندد ذوي الكمنننن ، العننننارف  الشننننيوخ علنننن  نقننننرتح سننننهر، وال جننننوع وال خلننننو 

 العقاق : من نوع  لتهض  الطبي ، لكيميا ا علما  من أكثر أو واحدا   يكلفوا أن والغافل ، املخدوع 

 (.االستخدار) دالم بشك  الوسيط  اآلمينا  فعالي  هبو  يسبب عقار -أ

 كافي .  زيد  إفرازها ويزيد للمخدرين املفرز  الدماغي  الغدد يضخم خلا   ُيد  آخر عقار -ب

 يف والفنننا ا  والصننفا  ابألمسننا  التهقننق يرينند مننن فكنن  اجلمينن ! متننناول يف واأللوهينن  والقطبينن  الوالينن  تصب  عندلذ
 عقارين: من املكون (الوالي  إكس ) منها يشرتي صيدلي  إىل يذهب أن إال عليه ما الكون، يف والتصر  الذا 

 االستخدار. مقام إىل ويص  ساعا ، يف املقاما  ك   جيتاز حي  ألول،ا اليوم يف أيخذه :األول العقار -

 دقالق. أو ثوان   بعد الغيوب وتكش  احلجب له ختر  حي  الثاين، اليوم يف خذهأي :الثاين العقار -

 إىل الوصنننول املريننند يسنننتطي  لنننن وتوجيهاتنننه إُيا اتنننه بننندون إذ احلننناال ! مجيننن  يف مننننه بننند ال الزمنننا   يبقننن  الشنننيخ لكنننن
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 مكنننننن فنننننا الغاسننننن  ييننننند بننننن  كامليننننن   شنننننيخه يننننندي بننننن  يكنننننن مل ومنننننن الشنننننيطان، فشنننننيخه لنننننه شنننننيخ ال منننننن ألن األلوهيننننن ،
 وطموحاته. أمانيه من هاما   جز ا   لتصب  أعماقه يف تنطب  أن الشيخ إلُيا ا 

 فالحة بغري أرض نبتت فما   طريقهم أصل وهو شيخ وصحبة
 عنننندد كثنننن ا    سننننيزيد ابلعكنننن ، بنننن  الشننننيوخ، علنننن  ينهمننننر الننننذي املنننندد علنننن  خطننننرا   الوالينننن  إكسنننن  يكننننون فلننننن ولننننذا،

 مننننن أكننننرب عنننندد إىل سننننيهتاجون كمننننا  الشننننيخ، منننندد كثنننن ا    سننننيزداد وبننننذل  (،اإلكسنننن ي  الطريقنننن )  سننننهول بسننننبب السننننالك 
   .مَّ الك الشيوخ

 -النوم: أحالم *

  هو: فار  م  اجلذب ، أحام فيزيولوجي  تشبه النوم أحام فيزيولوجي 

 متمتعننننن  الننننندما  أجنننننزا  بقيننننن  تكنننننون بينمنننننا اجلذبننننن ، طيلننننن  موضنننننعه يف واثبتنننننا   سنننننطهيا   الننننندما  خننننندر يبقننننن  اجلذبننننن : يف
 اجلم . مج  أو (الفنا  عن الفنا ) حال  يف إال املعتاد بنشاطها

 حالنن  يف األخننر  النندما  أجننزا  وتكننون األحننام، ُتنند  حينن  (الدماغينن  القشننر  يف) سننطهيا   النننوم يبنندأ النننوم: ويف
 يسننننبب ابلعكننن ، أو الكامننن ، الننننوم حننننو جوالتنننندر  املوضنننوع، غنننامض احللنننم جتعننن  البننننو  فهالننن  الننننوم، حننننو تننندرجيي هبنننو 

 حوادثه. تسلس  يف القفزا 

 األحام. تنقط  احلسي التفس  مراكز إىل النوم يص  وعندما

 -األعمى: سيبصر هل *

 تننرتب  رأسننه، علنن  يضننعه (إبصننار جهنناز) ليشننرتي الصننيدلي  إىل األعمنن  فيننه يننذهب الذي اليوم ذل  بعيدا ، أننه ال
 كالتايل:  الرؤي  عملي  وُتد  العادي. البص  يراها كما  احليا  ير  وهو خيرج مث عينيه،  عل يضعها نظارا  به

 عليها. صورها وترتسم (العادي  الع  عل  وقوعها مث ) اجلهاز نظارا  عل  األشيا  عن املنعكس  األشع  تق 

 الرأ . فو  مع  مكان يف عاملوضو  اجلهاز إىل اق  شري  عرب تسري كهرطيسي   موجا  إىل الصور هذه تتهول

 تصننن  حنننىت الدماغينن  والقشنننر  اجلمجمننن  ختننرت  مناسنننب  عصنننبي  موجننا  إىل الكهرطيسننني  املوجنننا  اجلهنناز هنننذا ُيننول
 هننو البصننري التفسنن  مركننز يريننده مننا كنن   إذ العنن ، طريق عن إليه آتي  كان   لو كما  يفسرها الذي البصري التفس  مركز إىل
 بص . حي كالن  ك   يعرفه الذي اإلحسا  ذل  هبا وُي  ليفسرها اسب ،من عصبي  موجا  تصله أن

 به. له شأن ال فهذا طريق؟ أي ويف وكي ؟ املوجا ؟ تل  أت  أين من أما

 للتسننلي ، اجلهنناز هننذا يسننتعم  أن إنسننان أي يسننتطي  كمننا  جذري، شبه أو جذري   حا   العميان مشكل  ُت  وهكذا
  ما. لضرور  أو
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 -الوالية: إكسري وعن والرايضة الشيخ عن يغين فيديو جهاز *

 (.النظارا  من بدال  ) خا  فيديو جهاز به يرتب  رأسه، عل  األعم  يضعه الذي اإلبصار جهاز نف 

 األشنننكال متنوعننن  مننننانر عليهنننا سنننجل  النننيت الفينننديو أشنننرط  منننن كبننن    جمموعننن  يقتننن  أن اجلهننناز صننناحب يسنننتطي 
 واملواضي .

 الفيننننديو يف ويضنننن  رأسننننه، علنننن  اجلهنننناز يضنننن  أن إال مننننثا ، إندونيسننننيا، إىل بسننننياح  يقننننوم أن أراد إذا املننننر  علنننن  فمننننا
 طننالر ، بطاقنن  يشننرتي حينن  سننفري ، وكالنن  إىل ذاهبننا   نفسننه فنن   الرحلنن ! تبنندأ مث املطلننوب، الننزر وُيننر  املناسننب، الشري 

 املكلنن  األمننن رجنن  أمننام بنندوره ويقنن  ابملسننافرين، خيننتل و  املطننار، إىل ويننذهب ابكننرا ، النننوم مننن يسننتيق  التننايل اليننوم ويف
 مننننؤخر  فنننو  مقعنننند علننن  لنننيجل  الطننننالر  إىل ويصنننعد املننندرج، إىل يعننننرب املشننناك ، كنننن   منننن ينتهننني أن وبعنننند األمتعننن ، ِبراقبننن 
 الطننالر  تتهننر و  ...معننا   واحلنننق الضننيق نفسننه يف يثنن  ممننا فمننه يف لبنناا   مضننغ شنناب جانبننه إىل وجيلنن  األمننن، الطننالر  جننناح
 حنننىت وهكنننذا...غ ها أر  لتظهنننر بنننب   ُتتنننه تطنننو  النننيت ابألر  نظنننره ليمتننن  النافنننذ  منننن صننناحبنا وينظنننر اجلنننو، يف وُتلنننق
 مكانه! من يتهر  مل غرفته يف قاب  األمر حقيق  يف هو بينما ...وتفاصيلها الرحل  آخر إىل...الهور مطار إىل يص 

 (؟) احلسننىن أراد وإن الوالينن ، شننري  الفيننديو يف فيضنن  (؟) وجهننه إال يرينندون ال نالذي املريدين من صاحبنا كان  وإن
 ويرفعننه...(ُتزن وال ختنن  ال) لننه: وتقننول عليننه تتنننزل املالكنن  فنن   (،كبنن ا    علننوا   وعننا هللا جنن ) هللا إىل العننروج شننري  وضنن 

 الفنننننا ا  لننننه ُتنننند  وهنننننا  (مذهلنننن  وعنننن متن ومنننننانر طويلنننن  قصنننن  يف) العننننرش إىل ويصنننن  السننننماوا  يعننننرب حىت...أحنننندهم
 األعظم. االسم حىت والرمحن، والرب الصمد امسه معاين من ويذو  والتصرفا ، والتهققا 

 األشرط . بقي  وعل  الشري ، عل  املسجل  املنانر آخر إىل ...وهكذا
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 الثالث الباب
 احلقيقة مناقشة

 

 األول الفصل
 الوجود وحدة مناقشة

 .[15الزخر :] ((ُمِب    َلَكُفور   اإِلنَسانَ  ِإنَّ  ُجْز ا   ِعَباِدهِ  ِمنْ  َلهُ  َوَجَعُلوا)) سبهانه: يقول -1

 غمو . وال فيها لب  ال الوضوح، ك   واضه  اآلي 

 وعا. ج  هللا من جز ا   خملو  ك   من جتع  الوجود فوحد 

 جننز ا   (يصننفون عمننا سننبهانه) هللا عبنناد مننن نجيعلننو  الننذين العقينند  هبذه يؤمنون الذين عل  احلكم الكرم  اآلي  وتقرر
 يلي: ما منها نفهم اليت ،[15الزخر :] ((ُمِب    َلَكُفور   اإِلنَسانَ  ِإنَّ )) ابلعبار : عليهم احلكم تقرر منه،

 فنننا فقننن ، اإلنسنننان بننن  منننن هنننم الوجنننود بوحننند  املنننؤمن  أن علننن  يننندل ،[15الزخنننر :] ((اإِلنَسنننانَ  ِإنَّ )) قولنننه: -أ
 الكافر . العقيد  هبذه يؤمن من املالك ، ب  مثا ، اجلن  ب يوجد

 إن تعننن : واالسنننتمرار، املبالغننن  علننن  تننندل صنننيغ  وهننني (،فعنننول) وزن علننن  ،[15الزخنننر :] ((َلَكُفنننور  )) قولنننه: -ب
 يصعب. أو عنه رجوعه متن  عليه، مستمر الكفر شديد هو الوجود بوحد  املؤمن

 العقيد . هذه ِبث  يؤمن جتعله اإلنسان نوع يف املوجود  يتهواستمرار  الكفر شد  إن وتع :

 واضنننه  الفكنننر  أن يعننن  وهنننذا لنننه، موضننن  عننننه، مفصننن  للكفنننر، مظهنننر أي: ،[15الزخنننر :] ((ُمبِننن   )) قولنننه: -ج
 تقشننعر (،السننليم  غنن  وبعننض) السننليم  الفطننر  ألن وذلنن   وعليننه لننه ننناهر الكفننر للكفننر، مبنن  هبننا يننؤمن والننذي الكفننر،

 ذل . مساعها جملرد الظامل، اجلري  الغيب الغرور هذا من هلعا   وترجت  اإللي ، القدسي  عل  التطاول هذا مساع من رعبا  

َنهُ  َوَجَعُلوا)) سبهانه: يقول -2 ُننمْ  اجْلِنَّنن ُ  َعِلَمنن ِ  َوَلَقنندْ  َنَسننب ا اجْلِنَّنن ِ  َوبَننْ َ  بَنينْ  ((َيِصننُفونَ  اَعمَّنن اّللَِّ  ُسننْبَهانَ  .َلُمْهَضننُرونَ  ِإهنَّ
 .[159الصافا :]

 بعننض نسننب ألنننه  منننه أقننو  هننو مننا النسننب هننذا بعنند ولنني  تعنناىل، هللا مننن جننز ا   اجلننن جتعنن  الوجننود وحنند  طبعننا ،
 الذا . إىل الذا 
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 الواصفون. هؤال  يصفه عما وتعاىل سبهانه هللا وتنزه ودحضا ، لا نفيا   الفكر ، هذه تستهجن الكرم  اآلي  لكن

ُننننمْ  اجْلِنَّنننن ُ  َعِلَمنننن ِ  َوَلَقنننندْ )) ر :والعبننننا  كننننانوا  لننننو -اجلننننن أن علنننن  الداللنننن  واضننننه  ،[158الصننننافا :] ((َلُمْهَضننننُرونَ  ِإهنَّ
 وحنننند  ينفنننني اجلننننن  وبنننن  سننننبهانه بينننننه النسننننب وجننننود وعنننندم احملضننننرين. مننننن جعلهننننم ملننننا -سننننبهانه هللا إىل بنسننننب يتصننننلون
 كاما .  نفيا   الوجود

 ِمنننْ  َخَلْقنَنناهُ  َأاَّ  اإِلنَسننانُ  يَننْذُكرُ  أََوال)) ويقننول: ،[9مننر :] ((َشْيتا   َت ُ  َوملَْ  قَنْب ُ  ِمنْ  َخَلْقُت َ  دْ َوقَ )) سبهانه: يقول -3
ت ا َي ُ  َوملَْ  قَنْب ُ   .[67مر :] ((َشينْ

 الوجننود وحنند  كاننن   ولننو العنندم، مننن شنني ، ال مننن اإلنسننان خلننق سننبهانه هللا إن الوضننوح: كنن   واضننهتان اآليتننان
 وجوده. بعد شي  اآلن هو كما  يوجد، أن قب  شيتا   اإلنسان لكان قع وا

 إنننه عنندما ، لنني  تعنناىل هللا ألن وتفصننيا ، مجلنن    الوجننود وحنند  ينفنني العنندم، مننن شنني ، ال مننن خلننق اإلنسننان فكننون
 املصور. البارئ اخلالق القيوم احلي

 َمْلِننن ُ  ال َمنننا اّللَِّ  ُدونِ  ِمنننْ  َويَنْعبُنننُدونَ )) منهننا: ق.اخلنننال غننن  املخلننو  أن تقنننرر احلكننيم الكتننناب يف اآلي  عشننرا  -4
 وليسنننن  تعنننناىل، هللا دون منننن هنننني (خلننننق وهننني) واألواثن فاألصنننننام إذن ،[73النهنننن :] ((َواأَلْر ِ  السَّنننَمَوا ِ  ِمنننننَ  رِْزق ننننا َلُنننمْ 

 .[35النه :] ((َشْي    ِمنْ  ُدونِهِ  ِمنْ  َبْداَ عَ  َما اّللَُّ  َشا َ  َلوْ  َأْشرَُكوا الَِّذينَ  َوقَالَ )) هو. هي وال منه، جز ا  

 .[66غافر:] ((اّللَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َتْدُعونَ  الَِّذينَ  َأْعُبدَ  َأنْ  هُنِي ُ  ِإيّنِ  ُق ْ )) 

 .[104يون :] ((اّللَِّ  ُدونِ  ِمنْ  تَنْعُبُدونَ  الَِّذينَ  َأْعُبدُ  َفا ِديِ   ِمنْ  َش ّ   يف  ُكننُْتمْ   ِإنْ )) 

نَننَنننا َوبَنننَدا ِبُكنننمْ  َكَفنننْراَ   اّللَِّ  ُدونِ  ِمننننْ  تَنْعبُنننُدونَ  َوممَّنننا ِمنننْنُكمْ  بنُنننَرآ ُ  ِإاَّ  لَِقنننْوِمِهمْ  واقَنننالُ  ِإذْ ))  نننَنُكمُ  بَنينْ ا َواْلبَنْغَضنننا ُ  اْلَعنننَداَو ُ  َوبَنينْ  أَبَننند 
 .[4املمتهن :] ((َوْحَدهُ  اِبّللَِّ  تُنْؤِمُنوا َحىتَّ 

 وأواثهنننم. أصنننامهم يعبنند أن أيمرونننه كننانوا  طبعننا ، ،[64الزمننر:] ((اجْلَنناِهُلونَ  أَينَُّهننا َأْعبُنندُ  ُروين ََتْمُ  اّللَِّ  أَفَنَغْ َ  ُق ْ )) ومنها:
  اخلالق. غ  واملخلو  هللا، غ  فاخللق إذن اخللق، من جز  أهنا وِبا هللا، غ  أهنا تقرر الكرم  واآلي 

َا)) َت َ  َعَلْيُكمُ  َحرَّمَ  ِإمنَّ  أُِهنن َّ  إمنننا هللا لغنن  بننه أُِهنن َّ  والننذي ،[173البقننر :] ((اّللَِّ  لِغَننْ ِ  بِننهِ  أُِهنن َّ  َوَما اخْلِنزِيرِ  حلَْمَ وَ  َوالدَّمَ  اْلَمينْ
 اآلي : هنننذه ومنننن هللا. غننن  أهننننم تقنننرر الكرمننن  واآليننن  خلنننق، كلهنننم  وهنننؤال  (،األولينننا ) يسنننموهنم وملنننن واألصننننام لنننألواثن بنننه
 .[82النسا :] ((َكِث  ا  اْخِتاف ا ِفيهِ  َلَوَجُدوا اّللَِّ  َغْ ِ  ِعْندِ  ِمنْ  َكانَ   َوَلوْ ))

ذُ  اّللَِّ  أََغْ َ  ُق ْ ))   .[14األنعام:] ((َواأَلْر ِ  السََّمَوا ِ  فَاِطرِ  َولِي ا َأختَِّ

 ...[114نعام:األ] ((ُمَفصَّا   اْلِكَتابَ  إِلَْيُكمُ  أَنَزلَ  الَِّذي َوُهوَ  َحَكم ا أَبْنَتِغي اّللَِّ  أَفَنَغْ َ )) 

 كنن   علنن  للننرد كافينن   وهنني وغنن ه، هللا، دون مننن هننو املخلننو  أن تقننرر غ هننا كثنن    آي  مننن بعننض هنني اآلي  هننذه
 الشهود. وحد  مساها ولو الوجود، بوحد  مؤمن جهود
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 ختلفنن ،امل األشننكال هبننذه تعيننن  سننبهانه هللا مننن جننز ا   املخلوقا  وكان  يفرتون، كما  احلق، هو اخللق كان  لو -5
 مننننن اإلجينننناد) كلهننننا  تعنننن  الننننيت (،واألر  السننننماوا  بنننندي  الفنننناطر، البننننارئ، اخلننننالق،) احلسننننىن: لألمسننننا  معننننىن أي بقنننني ملننننا

 (.العدم

 ((ُخْسنننر   َلِفننني اإِلنَسنننانَ  ِإنَّ )) اآليننن : ولكانننن  هللا، منننن جنننز ا   اإلنسنننان لكنننان صنننهيه ، الوجنننود وحننند  كانننن   لنننو -6
 مل أم والصننرب ابحلننق وتواصنن  يعمنن ، مل أم صنناحلا   وعمنن  يننؤمن، مل أم آمننن سننوا    ربنن  يف اناإلنسنن ولكننان ابطلنن ! [2العصننر:]

 هللا. من جز  ألنه يتواَ ؟

 لنننو إذ الباطلننن ، هننني الصنننوفي  فعقيننند  إذن هللا، عنننند منننن وحننني ألهننننا ابطلننن ، تكنننون أن مكنننن ال الكرمننن  اآليننن  أن وِبنننا
 البطان. واض  وهذا ((هللا لفي خسر إن جز ا  من)) اآلي : معىن ألصب  عقيدهتم صه 

 قولنننه مثننن  الوجنننود، بوحننند  الصنننوفي  عقيننند  صنننه  لنننو (،تعننناىل) هلل شنننتما   تصنننب  كثننن    آي  الكنننر  القنننرآن يف -7
نْنَيا َهنننِذهِ  يف  َوأُْتِبعُنننوا)) سنننبهانه: ُنننمْ  َكَفنننُروا  َعننناد ا ِإنَّ  َأال اْلِقَياَمننن ِ  َوينَنننْومَ  َلْعنَننن    الننندُّ ابُنْعننن َأال َرهبَّ  ألن ،[60هنننود:] ((ُهنننود   قَننننْومِ  لَِعننناد   د 

 عمننا تعنناىل) هللا مننن جننز ا   إن) الكرمنن : اآلينن  معننىن يصننب  حينن  سننبهانه، هللا مننن جننز  هننم الباطلنن ، عقينندهتم حسننب عننادا ،
 (.بكافر لي  الكفر واق ) ؟!القيام  ويوم الدنيا؟؟ هذه يف أُتب  (يصفون

 والسن . الكتاب يف كث   اآلي  هذه ومث 

 ال احلسننننننىن وأن السننننننوأ ، إىل إال يقننننننود وال هللا يرضنننننني ال السنننننني  العمنننننن  أن تفهمنننننننا هللا كتنننننناب  يف كثنننننن    آي  -8
نننندْ  َوال بِننننهِ  جُيْننننزَ  ُسننننو ا   يَنْعَمنننن ْ  َمنننننْ )) اآلي : هننننذه مننننن الصنننناحل، ابلعمنننن  إال إليهننننا يوصنننن   ((َنِصنننن  ا َوال َولِي ننننا اّللَِّ  ُدونِ  ِمنننننْ  لَننننهُ  جيَِ

 .[123النسا :]

 .[10الروم:] ((اّللَِّ  آِبَي ِ  َكذَّبُوا  َأنْ  السُّوَأ  َأَساُ وا الَِّذينَ  َعاِقَب َ  َكانَ   مُثَّ ))

 .[84القص :] ((يَنْعَمُلونَ  َكانُوا  َما ِإالَّ  السَّيَِّتا ِ  َعِمُلوا الَِّذينَ  جُيَْز  َفا)) 

 .[21اجلاثي :] ((آَمُنوا َكالَِّذينَ   َلُهمْ جَنْعَ  َأنْ  السَّيَِّتا ِ  اْجرَتَُحوا الَِّذينَ  َحِسبَ  أَمْ )) 

ْسىَن  َأْحَسُنوا لِلَِّذينَ ))  ًَ  احلُْ  .[26يون :] ((َوزَِيَد  

ْسىَن  َأْحَسُنوا الَِّذينَ  َوجَيْزِيَ  َعِمُلوا ِبَا َأَساُ وا الَِّذينَ  لَِيْجزِيَ ))   الكث . وغ ها ،[31النجم:] ((اِبحلُْ

 لننه مرينندا   الشننيخ رحنناب عتبنن  يف رجلننه يضنن  عننندما فاملرينند األعظننم، ابلشننر  األوىل و اخلطنن منننذ تبنندأ الصننوفي  وطريننق
 مضنننيفا   الشننركي  الطريننق يف املرينند يسنن  مث يعننر ، مل أم ذلنن  عنننر  سننوا  هللا، دون مننن راب   وقبلننه عبادتننه قبنن  فقنند ولطريقننه،

 الوجود. د بوح عليه تشر  اليت اجلذب  إىل يص  حىت ،وثني  وجماهدا  طقوسا   إليها

 وابط . ضال إليها الطريق ألن  وابط  ضال الوجود فوحد  إذن،

 اّللَِّ  ُدونِ  ِمنننْ  َولِي ننا الشَّننْيطَانَ  يَنتَِّخننذِ  َوَمنننْ )) الشننيطان، طريننق هننو اجلذبنن  إىل للوصول املتصوف  يتبعه الذي الطريق إن مث
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 .[38النسا :] ((َقرِين ا َفَسا َ  َقرِين ا َلهُ  الشَّْيطَانُ  َيُكنِ  َوَمنْ )) ،[119النسا :] ((ُمِبين ا ُخْسرَاا   َخِسرَ  فَنَقدْ 

 يعنندهم ومننا ومنننيهم، ويعنندهم، ويسننتجرهم، ويننومههم علننيهم يضننه  بنن  يتومهننون، كمننا  هللا إىل يقننودهم ال والشننيطان
 غرورا . إال الشيطان

 واحلكم ؟ ابلقدر  هذه، فريتهم يف يقولون -9

 احلقيق . يسمونه ما وهذا ذاته، من خللقا سبهانه هنتعيي هي فالقدر :

 مننن ابلشننريع  الرسنن  أرسنن  سننبهانه هللا إن ويقولننون: خلقننه. عننن (احلقيقنن ) سننبهانه سننرته هنني :-عننندهم- واحلكمنن 
 السرت. هذا أج 

 واجلواب: -

 النننذي النننوحي منننن بنننن  إال تُعنننر  ال النننيت الغيبيننن  األمنننور منننن حنننال، كننن   علننن  هننني، واحلكمننن  القننندر  يف مقنننولتهم -أ
 َوَمننننْ )) ورسنننوله، هللا علننن  هبنننا يكنننذبون كاذبننن ،  فمقنننولتهم إذن لنننه، وجنننود ال والنننن  وسنننلم، علينننه هللا صنننل  حممننند علننن  أننننزل
 .[21األنعام:] ((َكِذاب    اّللَِّ  َعَل  اْفرَتَ  ممَّنِ  َأْنَلمُ 

  منننا إال والسنننن  الكتننناب يف عليهنننا دليننن  أي يوجننند ال الوجنننود، وحننند  ويف (واحلكمننن  القننندر ) يف عقيننندهتم أن ِبنننا -ب
 يلي: مما واحدا   يكون أن هبا اإلمان يعدو ال لذل  الباطل ، َتوياهتم من كان

 والكذب؟ ابخلو  (يصفون عما وتعاىل سبهانه) هلل اهتاما   إما -

 ؟!(عارفون ألهنم) عرفوها هم وأهنم ابجله ، (وتعاىل سبهانه) له اهتاما   أو -

 واجلنب؟ ابخليان  وسلم عليه هللا صل  للرسول اهتاما   أو -

 أسننا  هنني الننيت العقينند  هننذه ُيننارب، فيمننا ليهننارب، أُنننزل ألنننه ابلننبطان  أساسننه مننن اإلسننامي للدين اهتاما   أو -
 الوثني . العقيد 

 غريننب؟ فننيهم كننان  إن أصننهابه وسننأل البنناب، إبغننا  مننر  أمننر أنننه وسننلم، عليه هللا صل  الرسول عل  يفرتون -10
 وهننذا (،حقيقننتهم) علنن  التسننرت علنن  ألصننهابه تعليما   هذا فع  إنه ويقولون:...الطريق  علوم معهم بدأ ابلنفي، بوهأجا فلما

 (.احلكم ) يسمونه ما

 والطننناويون والبوذيننون الننندو  احلينننا : معنناين كنن   ومنننن اإلسننام ومننن اإلمنننان مننن اجملننرد  الفريننن  هننذه علنن  اجلننواب -
 كتننبهم،  كنن   يف فلسننفاهتم كنن   عليهننا ويبنننون يعلنوهنننا دينننا ، الوجننود بوحنند  يؤمنننون كلهننم  (الشننك  يف اخننتا  منن ) واجملننو 
 األر . سكان نص  من أكثر يشكلون زالوا وما كانوا  وهؤال 

 بوحنند  إمنناهنم يعلنننوا أن األر  سننكان نصنن  مننن ألكثننر تسننم  الننيت (اخلنفشنناري ) احلكمنن  هننذه هنني مننا والسننؤال:
 فقننن ؟! اإلسنننام رسنننول وعلننن  املسنننلم  علننن  ذلننن  َتنننن  مث شنننيتا ! منهنننا يكتمنننوا وال وفلسنننفتهم محيننناهت عليهنننا ويبننننوا الوجنننود
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 حكم ! وليس  مهزل  إهنا هذه؟ حكم  فأي

 هنننني الوحدوينننن  الننننديا  وأن صننننهي ، غنننن  اإلسننننام أن ضننننمنا   ُيكننننم املفننننرتا ، احلكمنننن  هننننذه صننننه  يعتقنننند مننننن وإن
 فنون. أيضا   اجله  ألن يعر ؟ مل أم ذل  عر  الصادق ! الديا 

 أعلنهننننا ولننننو هبننننا؟ يننننؤمن كننننان  لننننو الوجننننود، وحنننند  إعننننان مننننن وسننننلم عليننننه هللا صننننل  حممنننند خيشنننن  كننننان  منننناذا -11 
 اآلالم مننن كثنن   مننن وأصننهابه هننو والسرتاح األمساع، عل  غريب  تكون لن ألهنا  قليل  مد  يف الكث   األلو  له الستجاب

 عانوها. اليت
 وحيد . عقيد  الوجود بوحد  يؤمنون زالوا وما كانوا  واجملو ، والطاويون نوالبوذيو  الندو  -12

 مننن رشننفا  وبعننض وتشننبيه، شننر  منن  العنندم مننن اخللق خلق السما ، يف خبالق يؤمنون زالوا وما كانوا  الكتاب وأه 
 والنننننزواج ذابلههنننننم املسنننننلم  علننننن  وُينننننرم املطلننننق، أولتننننن  كفنننننر  لنننننيعلن اإلسنننننام فجننننا  (.طبعنننننا   متصنننننوفيهم عننننندا منننننا) الوحنننند 

 ...منهم

 معهنننننم التعامننننن  حنننندود ووسننننن  (،الكتنننناب أهننننن ) ومسنننناهم بكثننننن ، أخنننن  موقفنننننا   والنصننننراني  اليهوديننننن  مننننن وقننننن  بينمننننا
 ومصاهرهتم... وطعامهم ذابلههم وأجاز (،النصار  م  وخاص )

 األبعنندين، هننم نصننار ال ولصننار اآلينن ، النعكسنن  الصننوفي ، يفرتيننه مننا الوجننود وحنند  مننن اإلسننام ديننن يف كننان  فلننو
 األقرب . هم والباقون الندو  ولصار

 لننننزمتهم وحزنننننوا النصننننار ، مننن  املسننننلم  عواطنننن  كانننن   النصننننار ، الننننروم علنننن  اجملنننو  الفننننر  انتصننننر عنننندما -13
-2الننروم:] ((ِسننِن َ  ِبْضنن ِ  يف  .ِلُبونَ َسننيَنغْ  َغلَننِبِهمْ  بَنْعنندِ  ِمنننْ  َوُهننمْ  اأَلْر ِ  أَْدىنَ  يف  .الرُّومُ  ُغِلَب ِ )) اآلخرين من إليهم أقرب ألهنم

4]. 

 لكاننننن  املتصننننوف ، علننننيهم يفننننرتي كمننننا  منهننننا، بشنننني  يؤمنننننون أو الوجننننود، وحنننند  أابطينننن  فننننونر يع الصننننهاب  كننننان  فلننننو
 النصنننار  مننن  ال الوجنننود، وحننند  أشنننكال منننن بشنننك  يننندينون النننذين اجملنننو  مننن  ،العقيننند  يف يشنننبهوهنم النننذين مننن  عنننواطفهم

 (.طبعا   عظيم شر  م ) العدم، من اخللق خلق وقد ،السما  يف هللا نأ يؤمنون الذين

 هي: الوحد  موضوع يف أصهابه وعن وسلم عليه هللا صل  الرسول عن املتصوف  يرويها اليت األحادي  ك   -14

 قننول يسننمعوا مل وكننأهنم هللا، مننن خننو  دون يوردوهنننا ذلنن  ومنن  مكذوبنن ! أهنننا يعرفننون أنفسننهم وهننم مكذوبنن ! إمننا -
 مثنننن : مننننا، بعبننننار  عليهننننا يعلقننننون مث يرووهنننننا، أهنننننم وأسننننلوهبم .{النننننار مننننن مقعننننده فليتبننننوأ متعمنننندا   علنننني كننننذب  مننننن} رسننننوله:

 عننننن قننننالوا إذا وكننننأهنم ناملنننن ! أحكننننام مننننن يشننننا ون مننننا عليهننننا يبنننننون مث ذلنننن ، شننننابه مننننا أو (،نظننننر فيننننه) أو: (،فيننننه تكلمننننوا)
 ؟!شرعيا   به العم  وأصب  الشرعي ، كاماألح من أصب  (،نظر فيه) املكذوب: احلدي 

 سننننلطان! مننننن بننننه هللا أنننننزل مننننا معننننىن ويعطونننننه فيؤولونننننه، عنقننننه، يلننننوون لكنننننهم  صننننهيها   حننننديثهم يكننننون أن وإمننننا -
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 القرآني . اآلي  م  يفعلون وكذل 

 ومنهننا فننا ،التهري هننذه مننن كتننبهم  بننه شننهنوا ملننا مننناذج وهننو ذلنن ، علنن  كثنن    أمثلنن  السننابق  الفصننول يف مننر  وقنند
 ،[191عمننران: آل] ((ُجنُننوهِبِمْ  َوَعلَنن  َوقُنعُننود ا ِقَيام ننا اّللََّ  يَننْذُكُرونَ  الَّننِذينَ )) سننبهانه: لقولننه تفسنن هم أيضننا : املثننال سننبي  علنن 

نَنننناوَ  اّللَِّ  ُدونِ  ِمنننننْ  يَنْعبُننننُدونَ  َوَمننننا اْعتَنننننَزَلُمْ  فَنَلمَّننننا)) سننننبهانه: لقولننننه وتفسنننن هم والننننرق . الصننننوفي  ابحلضننننر   ((...ِإْسننننَها َ  لَننننهُ  َهبنْ
 هللا هللا) املفننرد ابالسننم الننذكر أبن ،[15األعلنن :] ((َفَصننلَّ  رَبِّننهِ  اْسننمَ  َوذََكننرَ )) سننبهانه: لقولننه وتفس هم ابخللو . [49مر :]

 آذنتنننننننه ولينننننننا   يل عننننننناد  منننننننن} القدسننننننني: احلننننننندي  يف وسنننننننلم علينننننننه هللا صنننننننل  الرسنننننننول لقنننننننول وتفسننننننن هم صنننننننا . هنننننننو (هللا
 النننذي وبصنننَره بنننه، يسنننم  النننذي مسَعنننه كنننن ُ   أحببتنننه فننن ذا...} احلننندي : بقيننن  يف وقولنننه الصنننويف. هنننو النننويل أن ،{...ربابحلننن

 الوجود. وحد  يع  أبنه {...هبا مشي اليت ورجَله هبا، يبط  اليت ويَده به، يبصر

 كاننن   لننو إذ الوجننود! وحنند  يينفنن احلنندي  ننن  أن إىل ابإلشننار  هنننا ونكتفنني حبثننا ، احلنندي  هننذا العلمننا  أشب  وقد
 أن وقبنن  ُيبننه، مل أم أحبننه سننوا    وُكلَّننه! ويَننَده وَبَصننَره اإلنسننان، مَسْ َ  (يصفون عما سبهانه) هللاُ  لكان موجود ، الوجود وحد 

 ذل . لتهقق أبدا   شي  ألي وال والنواف ، الفرو  ألدا  حاج  هنا  تكون وال األحوال، مجي  ويف ُيبه، أن وبعد ُيبه

 أن بعنننند مث...ابلنوافنننن  والتقننننرب الفننننرو  أدا  بعنننند إال يتهقننننق ال {...وبصننننَره...مسَعه كننننن } الوصنننن : هننننذا وكننننون
 (وبصنننره......املر  مسننن  تعننناىل هللا كنننون) املزيننن  هنننذه إن أي: هللا، ُيبنننه أن قبننن  يكنننن مل هنننذا أن وضنننوح بكننن  يعننن  هللا، ُيبنننه
 اخلاط . فهمهم معها وينتفي الوجود، وحد  تنتفي وبذل  العادي، اإلنسان يف متهقق  غ  هي

 يف أبنندا   نفسننه إىل يكلننه وال شنني ، كنن   يف اتمنن  إعاننن  أعانننه العبنند أحننب إذا سننبهانه هللا إن احلنندي : معننىن ويكننون
 العبد. يريد كما  ال سبهانه هللا يريد كما  للعبد هللا إعان  تكون وطبعا   شي ، أي

 يُتنننناقون ولننننذل  للشننننريع ، ابلنسننننب  وزندقنننن  كفننننر  هنننني الوجننننود وحنننند  أن اليقنننن  علننننم يعلمننننون أنفسننننهم الصننننوفي  -15
 بذل . ويتواصون أهلها غ  عن ويكتموهنا

 النتيجة: *

 الشننريع  هنني الننيت احلقنن  احلقيقنن  حسننب وكننافر الشننريع ، حسب كافر  مب ، كافر  ومعتقدها مب ، كفر  الوجود وحد 
 وعفوه. بلطفه سبهانه هللا يتداركه أن إال أليم، عذاب اآلخر  يف وله ،اإلسام عن املرتد عقوب  الدنيا يف له اإلسامي ،

 أنننننواع شننننر هننننو بنننن  حقننننا ، منننننافق وهننننو ابلشننننريع ، التمسنننن  ويظهننننر الوجننننود، وحنننند  يننننبطن الننننذي هننننو احلننننق والصننننويف
 برمحته. هللا يتداركه مل إن النار من األسف  الدر  يف هو احلقيقي مقامه أن (الطمأنين  مقام من) مطمتنا   وليكن املنافق ،

 واملخلوقننا  ذلنن ، علنن  الدالنن  اآلي  مننر  وقنند العنندم، مننن اخللننق خلننق وعننا جنن  هللا أن هنني اإلسننامي  والعقينند 
 فَنننْو َ  اْلَقنناِهرُ  َوُهننوَ )) خلقننه: فننو  سننبهانه وهننو جالننه، جنن  العلي ، ذاته من تعينا  ليس  أهنا أي وغ ُه، هللا دون من هي

اأَلْرَ  فَننِ َذا  أَأَِمنننُتْم َمننْن يف السَّننَماِ  َأْن خَيِْسننَ  ِبُكننمْ )) ،[5طننه:] ((اْستَنَو  اْلَعْرشِ  َعَل  الرَّمْحَنُ )) ،[18نعام:األ] ((...ِعَباِدهِ 
 (.العلو :ِبعىن هنا والسما ) [16(( ]املل :ِهَي ََتُورُ 
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 بننن  يف معننناذ بنننن سنننعد حكنننم علننن  معقبنننا   وسنننلم علينننه هللا صنننل  رسنننوله قنننول بننندلي  السنننماوا ، فنننو  سنننبهانه وهنننو
 رقي . واحدهتا: السماوا ، هي واألرقع  ،{أَْرِقَع  سبع  فو  من هللا حبكم فيهم حكم  لقد} قريظ :

 فننو  مننن هللا وزوجنن  أهنناليكن زوجكننن]] وسننلم: عليننه هللا صننل  النننيب نسننا  علنن  تفخننر عنهننا هللا رضنني زينننب وقننول
 (.البخاري رواه) [[مساوا  سب 

 واألحادي . اآلي  من هاوغ   وغ ها
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 الثاين الفصل
 الباطنية

 اإلسام. يف ابطني  وال ابطني ، عقيد  الصوفي  أن السابق  الفصول من عرفنا -

 .[118البقر :] ((يُوِقُنونَ  لَِقْوم   اآلَي ِ  بَنينَّنَّا َقدْ )) سبهانه: يقول

ُ  َرُسولَُنا َجا َُكمْ  َقدْ ))  .[19املالد :] ((الرُُّس ِ  ِمنَ  َفرْتَ    َعَل  َلُكمْ  يُنَب ِّ

َ  قَنْوِمهِ  بِِلَسانِ  ِإالَّ  َرُسول   ِمنْ  أَْرَسْلَنا َوَما))   .[4إبراهيم:] ((َلُمْ  لِيُنَب ِّ

َ  َقدْ  الدِّينِ  يف  ِإْكرَاهَ  ال))   .[256البقر :] ((الَغيِّ  ِمنَ  الرُّْشدُ  تَنَب َّ

 .[46النور:] ((ُمْسَتِقيم   ِصرَا    ِإىَل  َيَشا ُ  َمنْ  يَنْهِدي َواّللَُّ  ُمبَنيَِّنا    آَي    أَنزَْلَنا َلَقدْ )) 

 .[15املالد :] ((ُمِب    وَِكَتاب   نُور   اّللَِّ  ِمنَ  َجا َُكمْ  َقدْ )) 

َا النَّا ُ  أَينَُّها يَ  ُق ْ ))   .[49احل :] ((ُمِب    َنِذير   َلُكمْ  َأاَ  ِإمنَّ

 .[174النسا :] ((ُمِبين ا نُور ا إِلَْيُكمْ  َوأَنزَْلَنا مْ رَبِّكُ  ِمنْ  بُنْرَهان   َجا َُكمْ  َقدْ )) 

َياا   اْلِكَتابَ  َعَلْي َ  َونَنزَّْلَنا))   ...[89النه :] ((َشْي    ِلُك ِّ  تِبنْ

 كث  .  املعىن هذا يف واآلي 

 .(1){كنهارها  ليلها البيضا ، عل  تركتكم قد} وسلم: عليه هللا صل  ويقول

 وننناهر ابطننن اإلسننام يف لنني  أن نعننر  جلينن ، واضننه  كلهننا  غ هننا، عشننرا  ومننن   ،الكثنن النصننو  هننذه مننن -
 الصويف. ابملعىن

 وتكنننذيبا   وسنننلم، علينننه هللا صنننل  الرسنننول وأحاديننن  القنننرآن آبي  كفنننرا    وابطننننا   نننناهرا   اإلسنننام يف أبن اإلمنننان ويكنننون
 لا.

 تضننمر اجلماعنن  هننذه كاننن   إذا إال مجاعنن  يف ابطنينن   عقينند وجننود قنن  ُينند  مل أنننه التارخيي ، احلقالق من أن كما  -
 فيه. تعي  الذي للمجتم  والكيد الشر

 ابملسلم . ومكرا   ل سام كيدا    رأيناها فقد القاعد ، هذه عل  الصوفي  خترج ومل

                            
 (.43 )حدي : املقدم ، ماج ، ابن سنن (1)
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 يف دورا   لليهودينن  أن قلينن  بعنند سنننر  الواقنن  ويف ابليهودينن . ففكننر الباطنينن  وجنند  حيثمننا البنناحث : أحنند ويقننول -
 وبنننا  القبننور، وتقنندي  السننماع، ومثلهننا آاثرهننا، مننن أثننرا   تكننون أن مكننن (احلضننر ) كنن :  وعلنن  املسننلم ، بنن  الصوفي  نشر

 طقننو  هننذه كنن   والشننمال، اليمنن  إىل أو والننورا ، األمننام إىل أثنننا ه اجلننذع وهننز ابلذكر، واجلهر السبه ، واستعمال القبب،
 منن  العاقنن ؟؟ هنني فمننا الصننوفي ! يف موجننود  وهنني أيضننا ! الوثنيننا  كنن   يف موجننود  هي كما   اليهودي يف موجود  وممارسا 

 لبت .أ اإلسام يف لا أسا  ال األمور هذ  ك   أن العلم

 متنننننا  ورغنننننم أقنننننوالم، كننننن   ورغنننننم كتنننننبهم  كننننن   رغنننننم نعدمنننننه لنننننن ابطنيننننن ، الصنننننوفي  يف لننننني  يقنننننول: مكنننننابرا   نعننننندم ولنننننن
 اب.الكت هذا يف املدرج  الصفها 

 تعاىل. هللا إىل نشكوهم أن إال هؤال  أمثال عل  لنا جواب وال

 هبننا ومكننرون ضنناالهتم، علنن  هبننا ويتسننرتون النننا ، هبننا خينناطبون بينننهم، فيمننا يتعلموهنننا (،التقينن ) امسهننا لغنن  وللباطنينن 
 التقي . مناقش  ف ىل صنعا ، ُيسنون أهنم ُيسبون وهم ل سام، هبا ويكيدون ابملسلم ،

 إال) {هالننننن  إال عنهنننننا يزيننننغ ال كنهارهنننننا،  ليلهنننننا البيضننننا ، علننننن  تنننننركتكم قنننند} وسنننننلم: علينننننه هللا صننننل  قولنننننه لنتننننذكرو 
 (.هال 
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 الثالث الفصل
 التقية مناقشة

 اتق . ِبعىن تقيَّ ، يَنْتقي تَنَق  فع  هو وجُمرَُّده (،اليا  بتشديد) وتقيَّ  متاقا ، يتاقي، اتق ، فع : من

 جيعلوهننننا أهننننم رأيننننا وقننند الصنننوفي ، مقننندمتها ويف ألسننننتها، فينننه تتفسننن  النننذي واجملنننال الباطنيننن  ركنننا احل لغننن ُ  هننني التقيننن 
 لننزوم عقنن  ذي كنن   علنن  فواجننب اخلننا ، صنن  قد كان  إذا)و (،املؤمن حرم التقي :) قولم: مث  وقرأا حقيقتهم، من جز ا  
 غ ها. األمثل  ومتا  (،التقي 

ُهمْ  تَنتنَُّقننوا َأنْ  ِإالَّ  َشننْي    يف  اّللَِّ  ِمنننَ  فَنلَننْي َ  َذِل َ  يَنْفَع ْ  َوَمنْ ...)) سبهانه: قوله يف ا  يقرآن أصا   لا جيعلون وهم  تُنَقننا    ِمننننْ
 .[28عمران: آل] ((نَنْفَسهُ  اّللَُّ  َوُُيَذِّرُُكمُ 

 والكفر. اإلمان ب  الفر  نف  هو تقيتهم وب  اإلسام، هبا يسم  اليت التقا  ب  الفر  لكن

 حالننن  يف إذ ،[106النهننن :] ((اِبإِلمَنننانِ  ُمْطَمنننِتن   َوقَنْلبُنننهُ  ُأْكنننرِهَ  َمننننْ )) هننني: واحننند  حالننن  يف تكنننون اإلسنننامي  فالتقنننا 
 مطمتننننا   قلبنننه بقنننا  مننن  منهنننا، يفلننن  ريثمنننا تكرهنننه النننيت القنننو  يرضننني ِبنننا يتظننناهر أن املنننؤمن للمسنننلم مكنننن فقننن  هنننذه اإلكنننراه

 غ ه. وتظهر اإلسام تضمر وطارل  ثنالي است حال  إهنا :أي ابإلمان،

 الشننننريع  وإنهننننار الكفننننر إبطننننان أي: الوجننننود، وحنننند  إبطننننان أوال : هنننني إذ ذلنننن ، عكنننن  هنننني الصننننوفي  التقينننن  بينمننننا
  النار. من األسف  الدر  يف وأصهابه الكفر، أنواع شر هو الذي عينه النفا  هو وهذا اإلسامي ،

 طارل . حال  هي وال استثنا  وليس  عندهم، مستمر  قاعد  اثنيا : وهي

 الصنننوفي  يف التقيننن  وأسنننلوب غمنننو . وال لنننب  وال فينننه نقننن  ال واضنننها   كننناما    تناقضنننا   ل سنننام مناقضننن  فهننني إذن
 من: يرتكب

  واملخادع . واملراوغ ، واملغالط ، والتأوي ، الكذب،

 -الكذب: *

  يف ممننا وغ هننا النمنناذج، هننذه وبتأمنن  حبننر، مننن جننرع يوهنن كننذهبم،  مننن النمنناذج عشننرا  السننابق  الفصول يف معنا مر
 أهنا: نر  كتبهم،

 اآلخننر، اليننوم علنن  وكننذب رسننله، علنن  وكننذب كتبننه،  علنن  وكننذب مالكتننه، علنن  وكننذب سننبهانه، هللا علنن  كننذب
 ...التاريخ عل  وكذب الكتاب، أه  عل  وكذب الصهاب ، عل  وكذب (،وشره خ ه) والقدر القضا  عل  وكذب
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 ابلكشننن  عرفوهنننا النننيت اللدنيننن  علنننومهم منننن فهنننو والكيمينننا  والفينننزي  واجليولوجينننا والفلننن  اجلغرافيننن  علننن  لكنننذبا أمنننا
 ؟!اليق  وع  اليق  ونور اليق  حق هو الذي

 حكننناي  منننن منننناذج فصننن : يف) منننثا   يقنننرأ أن -الكثننن   النصنننو  بقنننرا   الننننف  تنننروي  ينننرد مل إذا- القنننارئ ويكفننني
  وخمابي . معاتيه املالك  وجعلوا عنوانه: الذي ن ال (...الصوفي 

 -التأويل: *

  معنيان: للتأوي 

 التفسننن  :(كثننن   ابنننن تفسننن ) يف كمنننا  وهنننو ،الكنننر  القنننرآن يف الكلمننن  بنننه والنننوارد  العربيننن  اللغننن  يف املعنننرو  املعنننىن -1
 إليه. أمره يؤول وما الشي  حقيق  أيضا : وهو الشي . عن والتعب  والبيان

 .له وتكمل  لألول امتدادا   الثاين نر  املعني ، يف النظر إمعان من وبشي 
 ذل : ولتوضي 

 ِمننننْ  اإِلنَسنننانَ  َخَلْقنَنننا ِإاَّ ))و ،[11الشنننور :] ((الَبِصننن ُ  السَّنننِمي ُ  َوُهنننوَ  َشنننْي    َكِمْثلِنننهِ   لَنننْي َ )) احلكنننيم: الكتننناب يف نقنننرأ
َتِليهِ  أَْمَشاج   نُْطَف     .[2اإلنسان:] ((َبِص  ا مسَِيع ا هُ َفَجَعْلَنا نَنبنْ

 بص ! مسي  كذل   واإلنسان بص ، مسي  سبهانه فاهلل

 احملنننننني  الكامنننننن  الكلنننننني ابملعننننننىن بصنننننن ، مسينننننن  وتعنننننناىل سننننننبهانه هللا أن تلكننننننؤ، أي وبنننننندون -بنننننندهيا  - نعننننننر  لكننننننننا
 حدود. با بص  مسي  سبهانه فهو للكلمت ،

 كث  .  عوام  ُتدمها وبصرُه اإلنسان فسم ُ  للكلمت ، احملدود الناق  زلياجل ابملعىن بص ، مسي  اإلنسان وأن

 إخل....اجلبار العزيز، املؤمن، املل ، احلي، ومثلها:

 وغ ها. أراد، شا ، مث : خملوقاته، وإىل سبهانه، إليه تعز  أن مكن اليت األفعال ومثلها

 (.َتوي ) كلم   ومنها ...مشيت  إراد ، أمر، مث : لو ،واملخ اخلالق إىل تضا  أن مكن اليت األمسا  ومثلها:

 احملدود. الناق  اجلزلي التأوي  منها يفهم اإلنسان، إىل (َتوي ) كلم   تضا  فعندما

 الشنننني  عننننن والتعبنننن  والبيننننان التفسنننن  يشننننم  حمنننني ، كامنننن   كلنننني  َتوينننن  فهننننو سننننبهانه، هللا يعلمننننه الننننذي التأوينننن  أمننننا
 احملي ... الدقيق وتفصيله ه،أمر  إليه يؤول وما وحقيقته،

 .[1القمر:] ((السَّاَع ُ  اْقرَتََب ِ )) انه:هسب قوله ذل ، عل  ومثا  

 منند  هنني مننا لكننن، (،بعينند  ضد) قريب  صار  هو: (،تفس ها) أو ،[1القمر:] ((اْقرَتََب ِ )) َتوي : أن  ر نع فنهن
 َتوينن  مننن وكلهننا األسننتل ، آخننر إىل...يننتم؟ وكينن  بدقنن ؟ تفصننياته هنني مننا ودقالقه؟ وساعاته أيمه عدد كم  االقرتاب؟ هذا
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 هللا. إال يعلمه ال الذي ،[1القمر:] ((اْقرَتََب ِ ))

ًُ )) أن ونعننننننر   عواملهننننننا هنننننني مننننننا السنننننناع ؟ تقننننننوم كينننننن   لكننننننن، األوىل! الصننننننور نفخنننننن  هنننننني ،[1القمننننننر:] ((السَّنننننناَعُ 
 هللا. إال يعلمه ال الذي التأوي  من عليها جوب واأل كث  ،  واألستل  أيضا ؟ ابلتفصي  نتالجها هي وما ابلتفصي ؟

 (.َتوي ) لكلم  القرآين اللغوي املعىن هو هذا

 عنننا، غالبننا   يبقنن  الكامنن  املعننىن وأن اقصنن ، تبقنن  تعمقنن ، مهمننا الكننر ، القننرآن ِبعنناين معرفتنننا أن نعننر  هنننا ومننن
نَنناُهمْ  َوَلَقنندْ )) القيامنن : يننوم أييت الننذي التأوينن  هننو وهننذا (،البنناطن املعننىن) يسننمَّ  أن مكننن مننا وهننو  َعلَنن  َفصَّننْلَناهُ  ِبِكتَنناب   ِجتنْ
 رَبِّنَنننا ُرُسننن ُ  َجننناَ  ْ  قَننندْ  قَنبْننن ُ  ِمننننْ  َنُسنننوهُ  الَّنننِذينَ  يَنُقنننولُ  ََتِْويلُنننهُ  أَيْيت  ينَنننْومَ  ََتِْويلَنننهُ  ِإالَّ  يَنظُنننُرونَ  َهننن ْ  .يُنْؤِمنُنننونَ  لَِقنننْوم   َوَرمْحَننن    ُهننند   ِعلْنننم  

 َكننننانُوا  َمننننا َعننننننُْهمْ  َوَضنننن َّ  أَنُفَسننننُهمْ  َخِسننننُروا قَنننندْ  نَنْعَمنننن ُ  ُكنَّننننا  الَّننننِذي َغننننْ َ  فَننَنْعَمنننن َ  ننُننننَردُّ  َأوْ  لَنَننننا فَنَيْشننننَفُعوا ُشننننَفَعا َ  ِمنننننْ  لَنَننننا فَنَهنننن ْ  اِبحْلَننننقِّ 
 َتويله. من أيضا   هو النار النار وأه  اجلن  اجلن  أه  دخول أن كما  ،[53 ،52األعرا :] ((يَنْفرَتُونَ 

 حبثنا: موضوع هو والذي وغ ها، صوفي  من الباطني ، احلركا  تتبناه الذي االصطاحي املعىن -2

 العقيننند  مننن  ويتفنننق واألصنننول، اللغننن  كتنننب  يف علينننه اجملمننن  والشنننرعي اللغنننوي املعنننىن خينننال  معنننىن   الكلمننن ِ  إعطنننا ُ  وهنننو
 شننني  إىل إشنننار  أو رمنننزا   يكنننون أن مكنننن شننني  أي عنننن (اجلملننن  يف أو اللفننن  يف) فيهنننا أو فينننه، يفتشنننون للمنننؤول ، الباطنيننن 

 احلقيقي. املعىن أنه مومه  فيربزونه، الباطني ، العقيد  من

  التأوي : من نوع  نواجه الصوفي ، التقي  ويف

 ببعضها: نذكِّر (،اإلشاري التفس ) أيضا   ويسمونه ابطلهم، م  لتتفق والسن  القرآن نصو  َتوي  *

 هللا. إال موجود ال َتويلها: (،هللا إال إله ال) -

 فيه. لتندم  عنه صدر  الذي رهبا إىل ترج  املخلوقا  إن َتويلها: ،[8العلق:] ((الرُّْجَع  رَبِّ َ  ِإىَل  ِإنَّ ))و -

 َتويلها: ،[191عمران: آل] ((ُجُنوهِبِمْ  َوَعَل  َوقُنُعود ا ِقَيام ا اّللََّ  َيْذُكُرونَ  الَِّذينَ )) -

 أبلفانها. ال بتقاطيعها (حي هللا) كلم :  ترديد فيها يدخ  ،[191عمران: آل] ((اّللََّ  ُكُرونَ َيذْ )) عبار :

 الصننننوفي ! احلضننننر  إىل مشنننن   اآليننن  تكننننون وبننننذل  القفننننز، إىل تشننن  ،[191عمننننران: آل] ((َوقُنعُننننودا   ِقَيام ننننا)) وعبنننار :
 ![191عمران: آل] ((ُجُنوهِبِمْ  َوَعَل )) عبار : يتناسون أو طبعا   وينسون

 يف رخصنننن  وال املكاشننننف  علننننوم أسننننرار مننننن أنننننه رابنيننننا   كونننننه  معننننىن :[85اإلسننننرا :] ((َريبِّ  أَْمننننرِ  ِمنننننْ  الننننرُّوحُ  قُنننن ِ ))...-
 ..(1)وسلم عليه هللا صل  هللا رسول يظهره ملَْ  إذ إنهاره

 يقول: اب.الكت هذا من سابق مكان يف مر (،إحياله) يف للغزايل ن  إبضاف  التأكيد يف ونزيد -
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 شنناهدوه مننا وافننق فمننا الننوارد ، واأللفننا  السننم  إىل نظننروا عليننه، هنني مننا علنن  األمننور أسننرار لننم انكشننف  إذا مث...
 ..(1)أولوه خال  وما قرروه، اليق  بنور

 يع : وهذا كشفهم!  ختال  اليت والسن  القرآن نصو  يؤولون فهم إذن،

 والعبادا . لاعتقادا  كمصدر  وهلوساهتم بكشوفهم إال يؤمنون ال -أ

  ويرفضونه. الس ، أو القرآين للن  الصهي  املعىن ينكرون -ب

 (.احلاج سي ) الرد  سي  عليهم جيرد ألنه  الرفض هذا إعان من خيافون -ج

 هننو ابطنننا ، معننىن لننا إن يقولننون: ولكنننهم لكشننوفهم، املخالفنن  والسننن  القننرآن بنصننو  ابإلمننان يتظنناهرون لننذل  -د
 الصهي . اهامعن

  يعتقدون. ملا رمزا   أو إشار  فيه يروا أن مكن شي  أي عن الن  يف يفتشون -هن
  للن ! احلقيقي املعىن وكأنه ويربزونه، الشي  هذا عل  األضوا  يسلطون -و

  :للنننن الصنننهي  املعننىن عنننن فقنننالوا أخننر ؟ خدعننن  إىل عمنندوا َتوياهتنننم، لقبنننول اآلخننرين إقنننناع يسننتطيعوا مل وإذا -ز
 الباطن! املعىن إنه الباط : َتويلهم عن وقالوا الظاهر! املعىن إنه

 والنتيج :

 وخنننننداع الكفنننننر، هنننننذا عقوبننننن  منننننن للنننننتخل  وأسنننننلوب ابلنصنننننو ، صنننننراح كفنننننر  هنننننو والسنننننن ، القنننننرآن نصنننننو  َتويننننن 
  التصو . ضاال  إىل جلرهم للمسلم 

 علنن  الدالنن  نصوصننهم وَتوينن  ضنناالهتم، َتوينن  هننو ب مناسنن كنن   يف املتصننوف  مارسننه الننذي التأوينن  مننن الثنناين النوع *
 ألهدا : ذل  يفعلون اإلسامي . الشريع  ختال  ال وكأهنا إلنهارها ضاالهتم

 والسن ! القرآن خيالفون ال أبهنم والتظاهر ابطلهم، عل  التسرت -أ

 والزندق . ابلكفر يتهموهم لتا املغفل  أذقان عل  الضه  -ب

 إليها. جرهم مث اإلسام، من الصوفي  أن إلقناعهم املسلم  خداع -ج

 هننم ليسننتطيعوا هبنندو  املسننلم  بنن  تسننري النصننو  تلنن  ليرتكننوا الصننوفي ، بضنناال  يقتنعننون ال الننذين خننداع -د
 مسننن   وتسنننتمر الشنننيخ مننندد يزيننند اجلديننند  الفنننرال  وهبنننذه هبننندو . جديننند  فنننرال  هبنننا ويصنننيدوا هبننندو ، شنننباكهم ينصنننبوا أن

 وأبن إلينننننن ، فتوحنننننا  هننننني اإلشنننننراقي  التهشيشنننننني  جنننننذابهتم أبن اجملاذينننننب قناعننننن  تننننننزداد اجلديننننند  الفنننننرال  وهبنننننذه نننننن .الكها
 اليق . وحق اليق  وع  اليق  نور هي هلوساهتم
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 لنن : قننالوا الضننالي ، نصوصننهم مننن بننن  جتننتهم فكلمننا ابلتأوينن ! ابلقول يتمادون املتصوف  جعل  املسلم  وغفل 
 فنقول: وي !َت له هذا

 علننن  وضنننه  ابملسنننلم ، ومكنننر ل سنننام كيننند  وهنننو ورد ، وزندقننن  كفنننر  هنننو التأويننن ، هبنننذا والقنننول التأويننن ، هنننذا إن
  املص . وبت  جهنم إىل مث الشياط ، أحضان إىل جلرهم املغفل  ذقون

 اخلالصة: *

 مدخان: للكفر

 ووضوح. صد  فيه كفر  وهذا بصراح . وسلم عليه هللا صل  حممد به جا  ما رفض -1

 وخنننداع، وكينند ومكننر خبنن  فيننه كفننر  وهننو متسننرت، رفننض وهننذا بننه. جننا  مننا بعننض أو حممنند، بننه جننا  مننا َتوينن  -2
 األول. الكفر من شر فهو

 -واملخادعة: واملراوغة املغالطة *

 أمران: قمتها يف أييت حي  وخمادعاهتم، ومراوغاهتم مغالطاهتم من سريع  صورا   سنورد

 الس . ابلتصو  تسميته عل  اعتادوا ما وهو ابلتصو ، اإلسام مزج أي: الغزالي ، الربهاني  الطريق  -

 االصطاحي. التأوي  -

 منها: األصل ، لاذين فروعا   تكون أن ومراوغاهتم ومغالطاهتم خدعهم ك   وتكاد

 كافر؟  هو ه  ...القرآن ويقرأ ويصوم يصلي الذي مث : كث    أجوب  لسم  كفر،  الصوفي  إن قال : قال لو -

 التصننننو . بننننه مننننزج الننننذي اإلسننننام مننننن هنننني بنننن  الصننننوفي ، مننننن ليسنننن  القننننرآن وقننننرا   والصننننيام الصننننا  إن اجلننننواب:
 ولننو وكفننرا   زندقنن    تبقنن  الصننوفي  وكننذل  وحمرمننا . خبيثننا   يبقنن  بنن  ابلعسنن ، أو ابملننا  مننزج إذا حنناال   وال طيبننا   يصنن  ال واخلمننر
 ...هللا سبي  يف اجملاهدين م  والقتال والزكا  القرآن وقرا   والصيام ابلصا  مزج 

 التعبننند يف واملبالغننن  التعبننند، يف يبنننالغون إهننننم برزانننن : ويقنننول التصنننو ، بنقننند يتظننناهر منننن نسنننم  أن املغالطنننا  منننن -
 ...بعضهم عند املل  تث  قد ولكنها حراما ، ليس 

 ،[191عمننران: آل] ((ُجنُننوهِبِمْ  َوَعلَنن  َوقُنعُننود ا ِقَيام ننا اّللََّ  يَننْذُكُرونَ  الَّننِذينَ )) اآلينن : عننن قولم وبعناد دالما   يرددونه مما -
 الصوفي ! احلضر  تع 

 كننذل ،  وسننلم عليننه هللا صننل  هللا رسننول أصننهاب يفهمهننا مل كمننا  الفهننم، هننذا علنن  العربينن  اللغنن  تساعد ال اجلواب:
 احلاال . مجي  يف هللا املسلم كريذ  أن هو اآلي  ومعىن اتبعوهم. وال التابعون وال

 !،(!َتوينن  لننه هننذا) حاضننرا : اجلواب فسرت  والزندق ، ابلكفر املشهون  الصوفي  النصو  أحد عليهم عرض  لو -
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 (.مدسو  هذا) يقولون: أو

 عجيب : ابن يقول بتهليلها، القارئ يتسل  املراوغ ، يف أساليبهم من صور  وهذه -

 طبيعتننه ُجبلنن  مننن سننيما ال المننم، اخننتا  عننند وكثرهتننا لتشعبها املسال  يضع  كتبال يف النظر كان  ولذل ...
 مل َمننن ِحَكننم، ُتتهننا منهننا حكمنن  كنن ُّ   التشننري  ألن  منننه بفت  هللا يدَّاركه مل ما الطريق عن النا  أبعد ف نه الظاهر، علم عل 

 الظننناهر علمنننا  أيننندي علننن  الصنننوفي  منننن كثننن ا    هللا امنننتهن حنننىت اإلنكنننار، وقننن  هننننا ومنننن مثمنننر، غننن  مزهنننر فبسنننتانه يفهمهنننا
 ِمننننْ  َخلَننن ْ  قَننندْ  الَّنننيِت  اّللَِّ  ُسننننَّ َ )) حمالننن ، ال ذلننن  يقتضننني اخلصوصننني  وسنننر والضنننال! والبدعننن  والزندقننن  للكفنننر نسنننبوهم عنننندما

ننننننن َجَعْلنَننننننناهُ  َولَنننننننوْ )) ..[23الفنننننننت :] ((تَنبْنننننننِديا   اّللَِّ  ِلُسننننننننَّ ِ  جتَِننننننندَ  َولَننننننننْ  قَنبْننننننن ُ   ((يَنْلِبُسنننننننونَ  َمنننننننا َعلَنننننننْيِهمْ  َولََلَبْسنننننننَنا َرُجنننننننا   جَلََعْلنَننننننناهُ  اَمَلك 
 ((ُمْقتَنننننننننُدونَ  آاَثرِِهنننننننننمْ  َعلَننننننننن  َوِإاَّ  أُمَّننننننننن    َعلَننننننننن  آاَبَ اَ  َوَجنننننننننْداَ  ِإاَّ )) بقنننننننننولم: إال السنننننننننابق  األمنننننننننم هلكننننننننن  ومنننننننننا .[9األنعنننننننننام:]
 األوصنننننا  منننننن وطهرهنننننا هنننننذهبا حنننننىت فجاهننننندها مينننننداهنا يف الننننننف  مننننن  جنننننال إذا اإلنسنننننان أن فتهصننننن  .[23الزخنننننر :]

 احلجنننب إال احلضنننر  وبننن  بينهنننا تكنننن مل إذ فيهنننا، كانننن   النننيت احلضنننر  وهننني أصنننلها، إىل حينتنننذ نفسنننه رجعننن  لنننا، احلاجبننن 
 ...(1)مشرقا   نورا   أصلها إىل رجع  منها ختلص  فلما الظلماتي ،

 قولنننه: هنني فقنن ، واحنند  نقطننن  إىل ننبننه لكننن غالطننا ،وامل املخادعنننا  مننن فيهننا مننا بتهليننن  التسننلي  للقننارئ نننرت  -
 ،[23الفنننت :] ((...قَنبْننن ُ  ِمننننْ  َخلَننن ْ  قَننندْ  الَّنننيِت  اّللَِّ  ُسننننَّ َ )) حمالننن ، ال ذلننن  يقتضننني اخلصوصننني  وسنننر...كث ا    هللا امنننتهن حنننىت)

 ومل تدعيننه، الننذي اهننذ اخلصوصنني ، بسننر يؤمنننون األر  سننكان نصنن  مننن فننأكثر الكننذب، هللا علنن  افننرتا  هننذا لننه: فنقننول
  كلهننننم  وغنننن هم، والطنننناويون والبوذيننننون والنادكنننن  والغنوصننننيون واإليلوسننننيون والرواقيننننون فنننناأليونيون كهنننناهنم،  وال هننننم ال متهنننننوا

 اإلسام! يف إال السر هذا أصهاب ُمتهن ومل ويبجلوهنم، اخلصوصي  بسر ُتققوا الذين كهاهنم  ُيرتمون زالوا وما كانوا

 لننناذين اثلننن  وال صنننهي ، غننن  اإلسنننام يكنننون أو زادقننن ، كفنننارا    اخلصوصننني  سنننر أصنننهاب يكنننون أن ف منننا لنننذل ،
 االحتمال .

 أهنن  املبتدعنن  وأومهننه أهبمننه ِبننا التشنند  إليه يلتف  ال ومما :(الروا ) الصيادي املهدي حممد قول مغالطاهتم، ومن -
 ....(2)املطلق  الوحد 

 يشننهد حننىت صننديقا   الصننديق يكننون ال قنناللهم: قننول ومثنن  والسننن ، ابلقننرآن  مقينند علومنننا قننولم: مثنن  هننو القول هذا
 معننىن نفنن  وُيمنن  البنناطن، حكننم والبنناطن الظنناهر حكننم الظنناهر يعطنني الصننديق ألن  زنننديق أنه صديقا   سبعون حقه يف له

 الوحنند  أهنن  أبن التننذك  منن  للقننارئ، ُتليلهننا وأتننر  مشننهودا ، جناننن  يف واجلمنن  موجننودا   لسننان  يف الفننر  اجعنن  العبننار :
 واللغز. ابلرمز عباراهتم يقيدون وال الوجود بوحد  يصرحون الذين هم املطلق 

 اجليلي: الكر  عبد قول املغالط  يف أساليبهم ومن -

                            
 (.349 :) المم، يقا إ (1)
 (.203 :) اخلطاب، فص  (2)
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 ابلكتنناب ثبتنن  قنند الننيت املشننروع  األصول عل  إليه الوارد  العلوم يقي  أن هذا.. علمنا معرف  يقصد ملن بد فا...
 إىل اسننتعماله عننن توقنن  خمالفننا   وجننده ومننا بننه، ويتجل  فيقصده للشريع  موافقا   العلوم تل  من وجده فما واإلمجاع؟  والسن

 ...(1)حينتذ فيستعمله الشريع ، من يؤيده ما عل  هللا يفت  أن

 يؤيننده مننا علنن  هللا يفننت  أن إىل اسننتعماله عننن توقنن  خمالفننا   وجننده ومننا قولننه: إىل ننتبننه أن جيننب هنا املغالط  لهون مل
 الشريع . من

 هللا يفنننت  ريثمنننا اسنننتعماله عنننن فقننن  يتوقننن  وإمننننا ونبنننذه، تركنننه جينننب وال كفنننرا ،  لننني  والسنننن  القنننرآن خينننال  فمنننا إذن،
 املخالف . يوافق ِبا َتويله مكن بن  (،اخلداع عن هللا تعاىل) عليه

 نفسه: اجليلي قول ومراوغاهتم مغالطاهتم ومن -

 ال الننيت احلقننالق مننن علينن  يَننرِدُ  علننم كنن   أن يرينند زندق ، فهي شريع  يؤيدها ال حقيق  ك   األكم : ماماإل قال مث...
 يف لننني  إذ زندقننن ، فيهنننا احلقنننالق ألن  الشنننرال  خنننا  تفعننن  ألنننن   منننن  زندقننن  العلنننم ذلننن  فاسنننتعمال الشنننريع ، تؤيننندها
 ...(2)والسن  الكتاب أيدها وقد إال مسأل  احلقالق

 يف واملراوغننن  املغالطننن  بنفسنننه ُيلننن  وأن ،منننن ... زندقننن  العلنننم ذلننن  فاسنننتعمال قولنننه: إىل ينتبنننه أن قنننارئال منننن أرجنننو
 كله.  الن  ويف العبار  هذه

 منها: مث  وهذا عليهم، ابلد  قولم مغالطاهتم أشهر ومن -

 الشعراين: الوهاب عبد يقول

 فهننو اجلمهننور عليننه ومننا الشننريع  ننناهر كامننه  مننن ار عنن مننا ومجينن  ...والسننن  ابلكتنناب متقينندا   (عريب ابن) وكان...
 (الفتوحنننا ) نسننخ  يل أخننرج مث املشنننرف ، مكنن  نزينن  املغنننريب الطنناهر أبننو الشنننيخ سننيدي بننذل  أخنننربين كمننا  عليننه، مدسننو 

  اختصننر  حنن  وحذفتننه فيننه توقفنن  كننن   ممننا شننيتا   فيهننا أر فلننم قونينن ، مديننن  يف خبطننه، الننيت الشننيخ نسننخ  علنن  قابلهننا اليت
 .(3)(الفتوحا )

 وحننند  حنننول يننندور (الفتوحنننا ) يف منننا كننن   إن مث املدسوسنننا . هنننذه منننن شنننيتا   النننرابين القطنننب لننننا يبننن  مل جوابننننا: -
 عليهننا؟ ينند  أن مكننن الننذي فمننا شنني ! (الفتوحننا ) مننن بقنني ملننا حننذفناها ولننو الصننوفي ، ابلعبننار  أو تصننرُيا ، إمننا الوجود،

 يهننننتم وال وأقطنننناهبم، املتصننننوف  إال يطبعهنننا ال الفتوحننننا  إن مث ملهننننا ؟؟ ليغننندو عليننننه مللنننن ا د  إىل امليننن  البهننننر ُيتنننناج وهننن 
 كث  .  واألستل  ...املدسو ؟ هذا ُيذفون ال فِلمَ  وأقطاهبم، املتصوف  إال بدراستها

 مراوغاته: الشعراين ويتمم -

                            
 (.9 :) اإللي ، املنانر (1)
 (.9 :) اإللي ، املنانر (2)
 (.1/6) واجلواهر: اليواقي  (3)
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 مننننه يعلمنننون أصنننهابه أن ولنننوال  ،زالغننن عقالننند موتنننه منننر  يف حنبننن  بنننن أمحننند اإلمنننام وسننناد  ُتننن  الزادقننن  د  وقننند
 وسادته. ُت  وجدوه ِبا الفتتنوا االعتقاد صه 

 حنيفننننن  أيب علننننن  النننننرد يف كتنننننااب    (القنننننامو ) صننننناحب الفننننن وزأابدي الننننندين جمننننند اإلسنننننام شنننننيخ علننننن  دسنننننوا وكنننننذل 
 جمننند الشنننيخ إلينننه تنننبفك ذلننن ، علننن  الننندين جمننند الشنننيخ يلنننوم فأرسننن  البغنننوي، اليمننن  اخلينننا  بكنننر أيب إىل ودفعنننوه وتكفننن ه،

 اإلمام... يف املعتقدين أعظم من وأا األعدا ، من افرتا  ف نه فأحرقه الكتاب هذا بَلَغ  كان  إن الدين:

 :(كذبه  أو صدقه عن النظر غض م ) الكام هذا عل  اجلواب

 وتنبننذون ذلنن  مثنن  لننونتفع ال فلِننمَ  أثننر، لننا يبق ومل فنبذوها، املدسوس  الزالف  العقالد حنب  بن أمحد أصهاب عر 
 ذلننننن  فعلنننننتم لنننننو إذ ذلننننن ؟ تفعلنننننون ال ملَِ  املسنننننلم ؟؟ وخنننننداع التقيننننن ، وأسننننناليب الوجنننننود وحننننند  منننننن املتصنننننوف  كتنننننب  يف منننننا

 بيضا . شبه الصوفي  كتب  ألصبه 

 يتمم: -

 النسننخ تلنن  مننن بنسننخ  عيننا  القاضنني ونفننر (،اإلحيننا ) كتنناب  يف مسننال  عنند  الغننزايل اإلمننام علنن  دسوا وكذل 
 إبحراقها. فأمر

 مصنننر يف العقالننند تلننن  وأشننناعوا الزالفننن  العقالننند منننن مجلننن  (املنننورود البهر)بنننن املسنننم  كتنننايب  يف أا علننني دسنننوا وكنننذل 
 منها... بري  وأا سن ، ثا  حنو ومك 

 أن يومهننوهنم األقنن  علنن  أو التصننو ، نلمننا  إىل ويسننتجروهنم ويغننالطوهنم آمنننوا الننذين خيننادعون هننذا ِبث  نقول: -
 دسنننوا إهننننم وقولنننه: كنننذب.  هنننو (اإلحينننا ) يف مسنننال  الغنننزايل علننن  دسنننوا أبهننننم والقنننول علنننيهم. مكنننذوب مظلومنننون املتصنننوف 

  أن العلننم منن  اآلخننر، اليننوم جننور ي وال هللا خيننا  ال قالله أن عل  يدل الكذب هذا ومث  كذب،  هو (املورود البهر) يف عليه
 اآلن. األيدي ب  املتداول هذا نف  هو حراقهإب عيا  القاضي أمر الذي (اإلحيا ) كتاب

 كبنننار  أمسنننا  شننني  كننن   قبننن  ينننوردون أهننننم ألعيننناهنم، فيهنننا يرتمجنننون النننيت كتنننبهم  يف وخمادعننناهتم مغالطننناهتم أبشننن  ومنننن -
 أو حنبنننن  ابننننن مثنننن  أجننننا  علمننننا  معهننننم وخيلطننننون كهنننناهنم،  أمسننننا  يننننوردون مث ،املتصننننوف  هللا أوليننننا  مننننن أهنننننم علنننن  الصننننهاب 

 إبلي . أحضان إىل ويستجروهنم الغافل  فيومهون غ هم، أو اجلوزي ابن أو السام عبد بن العز أو الثوري أو افعيالش

 أهنن  هننم هللا أهنن  كننان  وملننا :سننطوره عنندد عننن فيننه األكاذيننب عنندد يزينند قنند العهنند، حنندي  كتنناب  مننن ننن  وهننذا -
  سننوا  خاصنن ، احملمدينن  األمنن  مننن فننيهم وقنن  ِبننن ابلنن  فمننا  ،عامنن هللا عبنناد علنن  والشننفق  الفتننو  أهنن  وهننم الواسننع ، الرمحنن 
 هللا، بعبنناد الظننن سننو  أصننهاب مننن ومقلديننه تيمينن  ابننن اإلمننام فنن ىل االجتهنناد، يف أخطنن أو قصد   عن منهم الوقوع هذا كان
 هنننذا أهنن  تننو ف مننن إن األكننرب: الشنننيخ يقننول :(616 الصننفه :) (األول اجلننز :) (املكينن  الفتوحنننا ) مننن العبننار  هننذه أنقنن 

 ..الدنيا. يف هنا آذاهم من منهم خا  هللا، عند اجلاه من لم ونهرما القيام ، يوم كان  إذا أهنم ابلنفو  ومعرفتهم الطريق

 ومناقضنننن    ومراوغنننن    وخمادعنننن    سننننبهانه، هللا علنننن  افننننرتا    مننننن فيننننه مننننا ملعرفنننن  الننننن ، هننننذا بتهلينننن  يتسننننل  أن للقننننارئ -
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 ابلغيب. وتَنَعاملُ   والسن ، للقرآن

 ُيشننننو الننننذي املتلنننوي األملنننن  الننننادئ العمينننق أبسننننلوبه ابملسننننلم ، واملكنننر ل سننننام الكينننند علننن  اإلصننننرار هننننذا لكنننن
 هبننذا اإلصننرار هننذا هللا..، عبنناد علنن  الشننفق  الرمحنن ، أهنن  هللا، أهنن  عليهننا: مكتننوب املظهننر مجيلنن  برشنناما  يف السم زعا 

 أو املضننل ، الضننال  الطالفنن  هننذه يهنندي أن إيه سننالل  حواسنننا وكنن  بقلوبنننا بهانهسنن هللا إىل نتوجننه جيعلنننا اخلبي  األسلوب
 واملسلم . ابإلسام ومكرها كيدها  فيق  يكبتها أن

 واجلواب:...الرمح  أه  هم الذين هللا أه  عن يتهد  :امللهونا  ومن -

 املتصننوف ؟ هننم أهنننم النندعي هننذا رهننانب هننو مننا ولكن...الرمحنن  أهنن  ومننن هللا أهنن  مننن هننم مننن آدم بنن  يف يوجنند نعننم
  يدعيه؟! ما عل  للربهن  إبلي  وسوسا  تكفي وه 

 واجلواب: ،هللا.. بعباد الظن سو  أصهاب يسميهم: الذين أولت  نعوم  فيه أبسلوب يهاجم هو مث -

 لنصننننو ا علنننن  ذلنننن  يف يعتمنننندون إمنننننا والضننننال، والزندقنننن  الكفننننر مسننننتنق  أبنننننه التصننننو  علنننن  ُيكمننننون الننننذين إن
 مجلنننن    النصننننو ، لننننذه مشننننر  هنننننار رالعنننن  يف الشننننم  وضننننوح الواضننننه  الصننننوفي  خمالفنننن  وعلنننن  والسننننن ، القننننرآن مننننن املبيننننن 

 خجننن  وال تعننناىل هللا مننن خنننو  دون يقولنننون عننندما لنننه، حننندود ال الننذي الفننناجر ابلكنننذب املتصننوف  التنننزام وعلننن  وتفصننيا ،
 الكش . يسموهنا اليت اجلذب  هبلوسا  ملتزمون احلقيق  يف هم مابين والسن ! ابلقرآن ملتزمون إهنم عباده: من

 هللا؟! بعباد الظن سو  أصهاب من هم املاحق، املنكر هذا للنا  يبينون الذين املسلمون فه 

 حبت . شخصي  ِبسال  األمر يتعلق عندما واجب الظن إحسان إن

 َكَفننُروا  الَّننِذينَ  لُعِنننَ )) هللا: لعننن  يف دخننول مهننا لسننكو وا الظننن ف حسننان اإلسام، وأم  اإلسام دين م  كان  إن أما
 لَبِننْت َ  فَنَعلُننوهُ  ُمنَكننر   َعنننْ  يَنتَننَنناَهْونَ  ال َكننانُوا  .يَنْعتَننُدونَ  وََكننانُوا َعَصننْوا ِبَننا َذلِنن َ  َمننْر ََ  اْبنِ  َوِعيَس  َداُودَ  ِلَسانِ  َعَل  ِإْسرَالِي َ  َبِ   ِمنْ 
 تنننر  يف يسنننرعوا أن املنكنننر أصنننهاب وواجنننب املنكنننر، إزالننن  علننن  العمننن  املسنننلم وواجنننب .[79ملالننند :ا] ((يَنْفَعلُنننونَ  َكنننانُوا  َمنننا

 ويرجنننو هللا خينننا  مسنننلم يسنننتطي  فهننن  منكنننرهم! إىل الننندعو  وعلننن  منكنننرهم علننن  أصنننروا فننن ن االسنننتغفار،و  التوبننن  مننن  املنكنننر
 هبم؟! الظن ُيسن أن اآلخر اليوم

 منننننن مننننننهم خنننننا  هللا، عنننننند اجلننننناه منننننن لنننننم منننننا ونهر...أهننننن  فتنننننو  منننننن إن األكنننننرب: شنننننيخه قنننننول املؤلننننن  ينننننورد مث -
 ...آذاهم

 واجلواب:

 يُْظَلُمننننونَ  َوال َيَشننننا ُ  َمنننننْ  يُنزَّكِنننني اّللَُّ  بَنننن ِ  أَنُفَسننننُهمْ  يُنزَكُّننننونَ  الَّننننِذينَ  ِإىَل  تَنننننرَ  أملَْ )) اإلمث: كبننننالر  مننننن هنننني النننننف  تزكينننن  إن -أ
 .[50 ،49النسا :] ((ُمِبين ا ِإمْث ا بِهِ  وََكَف  اْلَكِذبَ  اّللَِّ  َعَل  يَنْفرَتُونَ  َكْي َ   انظُرْ  .فَِتيا  

 .[32النجم:] ((اتنََّق  ِبَنِ  َأْعَلمُ  ُهوَ  أَنُفَسُكمْ  تُنزَكُّوا َفا)) 
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 .[9األحقا :] ((ِإيَلَّ  يُوَح  َما ِإالَّ  أَتَِّب ُ  ِإنْ  ِبُكمْ  َوال يب  يُنْفَع ُ  َما أَْدرِي َوَما)) 

 ُتكننم والسننن  القننرآن ونصننو  والسننن ، القننرآن مننن بننن  إال يُعننر  ال يبنغينن أمننر حال، ك   عل  هو، هذا قوله -ب
 هللا. عباد أض  من أهنم عليهم

 يقول: سطوره، عدد عن فيه األكاذيب عدد يزيد قد الذي الكتاب نف  من آخر ن  وهذا -

 بلهنننم التنننوين قديننندا ، أنكننن  نريننند منننا يقنننول: فنننان، عنننن فنننان عنننن فنننان قنننال لنننه: قيننن  إذا...مننندين أبنننو الشنننيخ وكنننان
 .قديدا   تطعموا ال ،[14النه :] ((َطرِيَّ   حلَْم ا ِمْنهُ  لَِتْأُكُلوا)) تعاىل: هللا قال كما  طري ، حلما   أطعموا رواي : ويف طري،

 ...غ كم فتوح إلينا تنقلوا ال قلوبكم، يف عليكم به يُفت  ما إال إلينا تنقلوا ال أي فيقول: املؤل  يعلق

 كننان  الننذي الننوحي أن يعتقنندون أهنننم عرفنننا إذا واملخادعنن ، األسننلوب هننذا يف املغالطنن  نعننر  أن نسننتطي  اجلننواب: -
 فتوحهم. مث  فتوح هو حممد عل  ينزل

 علنننوم إحينننا )و (،الظلنننم) لسنننماه أنصننن  ولنننو (اللمننن ) مقننندمتها: ويف ومراوغننناهتم، خمادعننناهتم منننن هننني كتنننبهم  وكننن  -
 الننيت (العطالينن  احلكننم)و (،والنندج  الضننال رسننال ) (القشنن ي  الرسننال )و (،الكهاننن  علننوم إحيننا ) لسننماه صنند  لننوو  (النندين

 الزمن. من آ    يف سيؤلَّ  ما وإىل منها، احلدي  إىل الوصول حىت كتبهم  بك  مرورا   (،كفري   ضالي  نقم) هي

 لينندعم مؤلفننه يقدمننه والنندج  واملراوغنن  املخادعنن  يف جدينند أسننلوب هننو إمنننا التصننو ، يف يؤل  جديد كتاب  ك   إن
 اإلسامي . األم  يف الكهان  مس   به

 يلي: كما  فصوله عناوين نر  بنشا ، يقتنوهنا اليت احلديث  كتبهم  من كتاب  منها: ومثا  

 ليخنننندعوه رئللقننننا الصننننوفي  هبننننا يزينننننون دعاليننننه مجننننا   جننننند وإمنننننا التعرينننن ، مننننن شننننيتا   فيننننه جننننند فننننا نقننننرؤه التعرينننن : -
 ويضللوه.

 للصوفي . للدعاي  مجا   إال االشتقا  عن صهي  علمي حب  أي فيه جند فا نقرؤه االشتقا : -

 مننننا آخننننر إىل...والتوكنننن  والننننورع والزهنننند التوبنننن  مثنننن  املقامننننا ، يسننننمونه عمننننا فصننننوال   -كتننننبهم  كنننن   يف كمننننا  - نقننننرأ مث
 أبسننلوب للصننوفي  الدعاينن  هبننا يزينننون دعالينن  أسنناليب هنني وإمنننا حلقيقنن ،اب وال ابلطريقنن  لا عاق  ال رأينا، كما  وهي هنال ،

 الصوفي . هي ما جيه  الذي القارئ به خيدعون ذكي ماهر

 سننننه، بننبعض أو ابإلسننام َتسننكهم تظهننر شننيوخهم بعننض عننن قصصا   إيرادهم املغالط ، يف الناعم  أساليبهم ومن -
 الصوفي . صه  عل  دليا   هذا وجيعلون امي ،اإلس ابآلداب اإلخال من ينفرون أهنم وكي 

 ابإلسننام والتمسنن  اإلشننرا ، مننن ولنني  اإلسننام مننن هننو وآداهبننا وسننننها اإلسامي  ابلتعاليم التمس  إن واجلواب:
 شننيتا    وايغنن ومل اإلسننام إىل أسننا وا ابإلسننام اإلشننرا  امزجننو  عندما وهم إماا ، الزندق  وال إحساا ، اإلشرا  جيع  ال وآدابه

 اإلشرا . يف
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 اإلسننام نشننر علنن  مشنناخيها أو أتباعهننا بعننض عمنن  الننيت الطننر  لبعض ذكرهم املغالط : يف الناعم  أساليبهم ومن -
 اإلسام. كلم   إلعا  وجاهدوا االستعمار قاتلوا أو املسلم ، غ  ب 

 تعنناليم مننن هننو هللا سننبي  يف واجلهنناد اإلسننام نشننر علنن  العمنن  أن هننو سننابقه، علنن  اجلننواب مثنن  هننذا عل  واجلواب
 اإلشننننرا  مننننزج ويبقنننن  هللا، سننننبي  يف أصننننهابه جاهنننند ولننننو وكفننننرا   زندقنننن    اإلشننننرا  ويبقنننن  ابإلشننننرا ، لننننه عاقنننن  وال اإلسننننام
 جننهمز  إذا والينن  (مننثا  ) الننزا يصننب  وهنن  املسننلم . نفننو  يف للعقينند  وتنندم ا   ل سننام كرب   وإسا     بعيدا   ضاال   ابإلسام

 ابإلسام؟! مازج  

 املطلقة: الوحدة *

 الكفننر هننو وهننذا واللغننز، والرمننز ابإلشننار  املقينند  غ  أي املطلق ، ابلعبار  الوجود بوحد  التصري  هي املطلق  الوحد 
 ابلنسننب   وزندقنن كفننر  أهنننا هبننا يعنننون وإمنننا ال، والصننديقي ، الوالينن  مننن اخلننروج والزندقنن  ابلكفننر يعنننون ال وهننم عندهم  والزندق 
 لكنننن ،ومعرفننن  وقنننرب وصنننديقي  واليننن  حلقيقنننتهم، ابلنسنننب  عنننندهم، هننني إذ للهقيقننن ، ابلنسنننب  ال (الظننناهر هننني النننيت) للشنننريع 

 للخننداع املطلقنن  الوحنند ) عبننار  يسننتعملون األمننر واقنن  يف وهننم الصننوفي ، ابلعبننار  إال عنهننا يعننرب وأال مكتومنن  تبقنن  أن جيننب
 (.اجاحل سي  من والتهرب والتضلي 

 رأينننا كمننا  حقننا ، هللا ويل أنننه يعلمننان ومهننا وبقتلننه، احلنناج بزندقنن  أفتيننا والشننبلي اجلنينند إن قنناللهم: قننول معنننا مننر وقنند
 وذلننن  تعننناىل، هللا أولينننا  علننن  واالعنننرتا  ابالنتقننناد ابتُلنننوا أا  عنننن التباعننند علننن  احلضنننر  يف وبويعننن  الغنننو : عنننارفهم قنننول
 مل إن أمننا املسننلم ! خننداع بننذل  لننيمكن للتأوينن  قابل  تكون أن جيب الصوفي  العبار  أن هبذا يع  وهو التأوي ! يقب  فيما
 ابإلشننار  عبننارهتم يقينندون ال الننذين املطلقنن ، الوحنند  أهنن  مننن سننيكون ألنه  عندلذ الصويف ذنب فالذنب للتأوي  قابل  تكن

 ختنننندع أن فاسننننتطاع  بننننه، ترتسنننن  الننننيت الغزالينننن  الربهانينننن  الطريقنننن  جمننننن هنننني والننننيت ممكنننننا ، التأوينننن  جتعنننن  الننننيت واللغننننز والرمننننز
 بتهريننن  ورالهنننا منننن إبلننني  غايننن  إىل تصننن  أن بنننذل  واسنننتطاع  تزيننند، أو قنننرون تسنننع  طيلننن  املسنننلم  وعلمنننا  املسنننلم 

 منننا إىل اإلسنننامي  اجملتمعنننا  وإيصنننال بعنننض، فنننو  بعضنننها نلمنننا  يف التخنننب  إىل ودفعهنننا النفنننو ، يف اإلسنننامي  العقيننند 
 وضياع. فساد من عليه هي

  قوله: ملث  (سبع  ابن) املطلق  الوحد  أه  من إهنم عنهم يقولون ممن ومثال

 علم على انر من أوضح واألمر   والعلم ابلشعبني متوه ذا كم
 يف هننني النننيت حبقيقنننتهم الصننندع إىل ويننندعو (،والعلنننم ابلشنننعب  َتنننوه ذا كنننم) والرمنننز ابإلشنننار  التموينننه تنننر  يطلنننب فهنننو

 العظمننن  بواليتنننه يعتقننندون ال أهننننم مطلقنننا   يعننن  ال املطلقننن  الوحننند  أهننن  منننن إننننه عننننه وقنننولم علنننم. علننن  ار منننن أوضننن  نظنننره
 بغوثيته. يعتقدون يكونوا مل إن هذا وقطبيته،

 قوله: ملث  الفار ، بن عمر ومثله

 زينة لزخرف ميالً  بتقييده   تقل وال اجلمال إبطالق وصرح
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 شاعرهم: فيه قال حىت العاشق ، سلطان هو عندهم الفار  بن رعم أن يعلم وكلنا

 الفارض ابن زايرة عليه وجبت   وقد إال مزنة صيب يبق مل
 (،السبعيني  الطريق ) املطلق  الوحد  أه  من جيعلوهنا اليت الصوفي  املشيخا  ومن

 وال الوجنننود، بوحننند  تصنننرح (هللا إال لننني ) :عبنننار  ألن  (هللا إال إلنننه ال) منننن: بننندال   (هللا إال لننني ) كنننان:  ذكنننرهم ألن
 واللغز. والرمز ابإلشار  تقيدها

 واللغز. والرمز ابإلشار  املقيد  غ  الوحد  :أي (املطلق  الوحد ) بعبار  يعنون إهنم القول: وأعيد
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 الرابع الباب
 خمتلفة ودراسات مناقشات

 

 األول الفصل
  (الصوفية) واشتقاق التعاريف مناقشة

 تعاريف:لا *

 للصوفي . تعاري  التصو  كتب  تورد ما كث ا  

 املتمننر  إال يفهمهننا ال منمقنن  مرمننوز  عبننارا  هنني دعالينن ، الفتننا  إال التعرينن ، مننن شنني  فيهننا لنني  تعاريفهم وك 
 منها: أمثل  وهذه تعاري ، تكون أن عن بعيد  فهي ذل  وم  أبساليبهم،

 األبدي . السعاد  لني  والباطن الظاهر وتعم  األخا ، وتصفي   ،النفو  تزكي  أحوال به تعر  علم التصو : -

 دين. خلق ك   وتر  س ، خلق ك   استعمال التصو : -

 ابلتصو . علي  زاد ابألخا ، علي  زاد فمن أخا ، كله  التصو  -

 سعاداهتم. مدارج يف اإلنساين النوع من الكمال أه  ترقي كيفي   به يعر  علم التصو : -

 شنني  أي معرفنن  إىل يتوصنن  أن اسننتطاع ملننا مننر  وألنن  مننر  وألنن  مننر  ألنن  القننارئ قرأها لو تعاريفهم، من مناذج هذه
 الصوفي . عن

 الشننننننعور مننننننن الننننننتخل  تعنننننن  (األخننننننا  وتصننننننفي  النفننننننو ، تزكينننننن ) عبنننننناريت أن يعننننننر  أبسنننننناليبهم املتمننننننر  أن علنننننن 
 يف الفنننننننننا  أو األلوهينننننننن ، استشننننننننعار) أو األلوهينننننننن  ذو  تعنننننننن  (ينننننننن األبد السننننننننعاد ) وأن وتوابعهننننننننا. (العبودينننننننن ) أو ابملخلوقينننننننن 

 العبارا . بقي  معىن وكذل ...(هللا

 هو: الصهي  التعري  إطال ، وبدون

 رؤ    -املؤلنننه شنننيخه إُينننا ا  بتنننأث - ينننر  حيننن  اجلذبننن ، إىل يصننن  حنننىت السنننال  هبنننا يقنننوم ريضنننا  هننني الصنننوفي 
 الوجود. لوحد  استشعار ابلتايلو  ابأللوهي ، ُتقق أهنا بعضها يف يتوهم
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 الصوفية: كلمة  اشتقاق *

 كتبوا:  مما فكان (الصوفي ) االسم أص  عن كث ا    وقالوا كتبوا

ننَف ، مننن وقينن : الصَّننفَّ ، مننن وقينن : استسنناما ، املطروحنن  كالصوف   أي: الصوف ، من الصوفي   الصننفا ، مننن وقينن : الصِّ
 زغبننننا  بقلنننن ) الصننننوفان  مننننن وقينننن : الصنننو ، مننننن وقينننن : (،اجلاهلينننن  يف جنننن ر  لقننننب) صنننوف  مننننن وقينننن : الصننننفو ، مننننن وقيننن :
 منننننن يرُيننننننا وهنننننذا أكثنننننرهم، منننننن مرفوضننننن  أو منننننردود  منهنننننا واحننننند  كننننن   إن بننننن  منهنننننا، شننننني  يف متفقننننن  غننننن  وهنننننم (.قصننننن  

 فصنن  يف دونخلنن ابننن أوردهننا للقشنن ي كلمنن   إبيراد ونكتفي دعالي . عبارا  كلها  وهي صهيه ، غ  كلها  فهي مناقشتها،
 والظننناهر قينننا ، وال العربيننن  جهننن  منننن اشنننتقا  -التصنننو  :أي -االسنننم لنننذا يشنننهد ال يقنننول: مقدمتنننه، يف (التصنننو  علنننم)

 لقب.. أنه

 بلبسه. يلتزمون كانوا  ألهنم إليه نسبوا وأهنم (الصو ) لكلم  -مثا   مبار  زكي منهم- الباحث  بعض ُتم  وقد

 إليننننه االنتسنننناب يف ولنننني  فضننننيل ، الصننننو  لننننب  يف فلنننني  ابطنننن ؟ علنننن  نينننناهنمب بنننننوا فقنننند االشننننتقا ، هننننذا صنننن  إن
 التالي : لألسباب وذل  شر !

 -وسلم: عليه هللا صل  ابلرسول التأسي عدم -أ

 احلرب . يلبسها أن وسلم عليه هللا صل  النيب إىل الثياب أحب كان  أن : عن (لبا ) ومسلم البخاري يف

 .قطن... من تصن  اليمن برود من هي بطال: ابن وقال ..:الفت  يف حجر ابن للهاف  شرحها يف وجا 

 يقتضننني وسنننلم علينننه هللا صنننل  بنننه والتأسننني صنننو ، ثيننناب ال قطنننن، ثيننناب الرسنننول إىل الثيننناب أحنننب كنننان  فقننند إذن
 التأسنني مننن لنني  الصننو  ولننب  وسننلم، عليننه هللا صننل  يفعنن  كننان  كمننا  -احملننرم عنندا- يوجنند مننا لننب  أو قطني ، ثياب لب 
 فضيل . فيه فلي  به،

 للنننننيب جعلننن  أهنننننا عنهنننا: هللا رضنننني عالشننن  عننننن (144 /1) :(املعننناد زاد) كتابننننه  يف هللا رمحنننه القننننيم ابنننن أورد قنننند بننن 
 هننو :(املعنناد زاد) علنن  املعلقننان قننال...طرحها الصننو  رينن  فوجد عر  فلما فلبسها، صو ، من بردا   وسلم عليه هللا صل 
 يقلننب وهننذا صننهي . وإسننناده (،249و 219و 144و 6/132) أمحنند ومسننند لبننا ، (4074) داُود أيب سنننن يف أيضننا  

 اجملن. نهر للصو 

 املسلم : بغ  التشبه -ب

  الصننو  لننب  أن البهنن  هننذا يف نقينند أن يهمنننا: ...االشننتقا  يف اإلسننامي التصننو  كتنناب  يف مبننار  زكنني يقننول
 النصراني .. تقاليد من كان

 ثننوب يف قنندم راهبننا   أن الصننفا إخننوان رسننال  ويف يتنسنن ، حنن  الصننو  يلننب  النصننراين أن ُينندثنا واجلاح  ويقول:
 صو . من
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 .(1)اإلسام قب  الزهد عل  عام  الصو  خشن من املصنوع  الثياب كان   نيكلسون: رينولد ويقول

 ...(2)الصوام  وأه  العباد لبا  هو الذي الصو  من مشتق  (تصو ) كلم   فروخ: عمر ويقول

 والتنسننن ، للعبننناد  الصنننوام  يف ينقطعنننون كنننانوا  النننذين األخنننر ، النننديا  زهننناد تقاليننند منننن كنننان  الصنننو  فلنننب  إذن
 تشننبه مننن} وسننلم: عليننه هللا صننل  هللا رسننول قننال فقنند التعبدينن ، األمننور يف وخاصنن  هبننم، نتشننبه وأال خنننالفهم، أن أمننرا وقنند
 وغ مها. عمر، ابن عن ب حن بن وأمحد (لبا ) داُود أبو رواه ،{منهم فهو بقوم

 ِبخالفتهم: َتمرا كث    واألحادي 

 الري : -ج

 مننثلهم ويف ذلنن ، وغنن  والعبنناد الزهنناد مننن أهنننم النننا  إشننعار يرينندون كننانوا  فقنند الصننو  بلبننا  يلتزمننون كننانوا  عننندما
 مث} اثنيننن : روايننن  يف ويزيننند ،{مثلنننه ثنننواب   القيامننن  ينننوم هللا ألبسنننه شنننهر  لبنننا  لنننب  منننن} وسنننلم: علينننه هللا صنننل  الرسنننول يقنننول
 (.لبا ) داُود أبو رواه .{النار فيه تلهب

 آخنننر كمصننندر  (الصنننفو ) كلمننن   واقنننرتح فرفضنننه الصنننو ، منننن التصنننو  اشنننتقا  عنننورا  إىل فطنننن القشننن ي أن وأننننن
 البعد. ك   بعيد وهو لاشتقا !

 ابطننن ، علننن  مبننن  ألننننه ابطننن  فعملهنننم بلبسنننه، يلتزمنننون كنننانوا  ألهننننم  الصنننو  منننن مشنننتقا   التصنننو  كنننان  إذا النتيجننن :
 صهيه . غ  الصو  إىل النسب  حال، ك   وعل  الكبالر، من وهو

 (؟صوفي ) الكلم  جا   أين فمن إذن، -

 ومنهنننا (احلكمنن ) ِبعننىن اليوانينن  (صننوفيا) كلمنن   هننو األول جمتمعنن . منهمننا أو مصنندرين، أحنند مننن جننا   اجلننواب:
  .(3)(اإلشرا  حكم )

 كننان  الننيت السننري  املعننار  حلقننا  يف (املرشنند) املسننل  الشننيخ علنن  تطلننق كاننن   الننيت اليهودي  (صويف)  كلم  والثاين
  التالي : ابملعطيا  اليواني  (صوفيا) األول املصدر ويتأكد (طبعا   الكذب ) األنبيا  فيها يتخرج

  .االشتقا يف اللغ  قواعد م  تتفق ال لغوي ، مردود  األخر  الفرضيا  كون  -1

 وضعوها. اليت التعاري  كثر   هذا عل  ويدل أكثرهم، من مرفوض  منها فرضي  ك   كون  -2

 علمالهم. من كلها  رفضها من وجود -3

 اللفظي : الناحي  -4

                            
 (.48) : واترخيه، اإلسامي التصو  يف (1)
 (.24 :) اإلسام، يف التصو  (2)
 احلليب. للسهروردي كتاب  اإلشرا  حكم  (3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 www.alsoufia.com                         مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية                                               

 

521 

 الكلمنننن ، هننننذه انتشننننر  عننننندما لكننننن للفكننننر ، (سننننوفي )و للشننننخ . (سننننويف) هنننني املعربنننن  (سننننوفيا) إىل النسننننب  أن إذ
 (.متصو )و (تصو ) قي  مث (،صوفي )و (صويف) فأصبه  اللف ، يف يبالعر  للذو  خضع  ما سرعان

 صننننادا ، ال سننننينا   التعريننننب عننننند تقلننننب (اليوانينننن  السنننن ) السننننيغما إن قننننال: عننننندما نولدكننننه تيننننودور املستشننننر  وغلنننن 
 فلصف . ال فلسف ، (فيلوسوفيا) يف نقول فنهن

 الرتمج . يف بقاعد  ال الكلم ، لف  يف العريب ابلذو  تتعلق املسأل  ألن غل 

 األرثنننننوذك  النصنننننار  إن يقنننننول: كتابنننننه،  منننننن (24 الصنننننفه :) حاشننننني  يف فنننننروخ عمنننننر أورده منننننا قولننننننا، يننننندعم -5
 الفصي . يف حج  لي  ذل  أن عل ...كذل   ويلفظوهنا صادا   ويكتبوهنا (صوْفي ) فتياهتم يسمون

 الكلم . لف  يف العريب الذو  يف حج  لكنه نقول:

 أفننرادا   إال -أتنن  أيننن مننن وال أصننلها يعرفننون ال كننانوا  (سننوفي  أو سننوفي ،) الكلم  هذه يتناقلون كانوا  ذينال ك   إن مث
  يلفظوهنننا مث (وصننويف صننوفي ،) كلمنن   وهننو لفظهننا، مننن قريبننا   يكننون عربيا   أصا   لا أن يتصوروا أن جدا   الطبيعي فمن -قال 

 انتظار. دون كذل 

 بعنننض قريبنننا   كنننان  إننننه :أي ،(هنننن440) سنننن  املتنننوىف البننن وين الرُينننان أبنننو مننننهم ثننن ،ابح عننند  االشنننتقا  هبنننذا قنننال -6
 كننان  مننن (اليننواني  قنندما  مننن)أي:  ومنننهم يقننول: أجنبينن ، لغنن  مننن أكثننر يننتقن أيضننا   وكننان الكلمنن ، ذيننوع زمننن مننن الشنني 

 احلكما ، وهم السوفي ، رأي وهذا فق ، األول الواحد هو واحلق...فق  األوىل للعل  احلقيقي الوجود ير 

 إىل قننوم اإلسننام يف ذهننب وملننا احلكمنن ، حمننب :أي (بياسواب) الفيلسو  مسي وهبا احلكم ، ابليواني  (سو ) ف ن
 .(1)ابمسهم مُسّوا رأيهم من قريب

 لطفنني حممنند واألسننتاذ اإلسننامبويل، العزيننز عبنند األديننب لننه وتعصننب هننامر، فننون املستشننر  االشتقا  هبذا قال وممن
 وغ هم....(2)مجع 

 الزمن: -7

 لنننه وهنننذا الجنننري الثننناين القنننرن يف اليوانيننن  منننن النشنننط  الرتمجننن  حركننن  بعيننند نهنننر (الصنننوفي ) االسنننم هنننذا أن ياحننن 
 القوي . داللته

 املكان: -8

 عرفننوا الننذين أوالنن  نهننر األمنناكن هننذه ويف فننار . يف وخاصنن  حولننا، املنندن وبعننض بغننداد هنني الرتمجنن  مراكننز كاننن 
 ومغربننه اإلسننامي العننامل جنننوب يف االسننم هننذا يعننر  مل بينمننا الكتنناب. هننذا يف بعضننهم معنننا مننر ممننن (املتصوف ) االسم هبذا

                            
 (.32 :) لندي ،ا الفلسف  (1)
 )االشتقا (. مبار  زكي اإلسامي، التصو  (2)
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 ملهون . ِبد  ذل  بعد إال

 أيضا . داللته له وهذا

 والطريق : العقيد  يف التشابه -9

 تعبنند كاننن   يوانينن  مديننن  وإلوسنني  ،إلوسنني  أسننرار أشننهرها: مننن متعنندد ، وحننن  فلسننفا  القدمنن  اليننوان يف نهننر
 واخللود. والزراع  اخلصب إل  كان   اليت (دمث ) اإلل 

 القنند  العصننر طننوال املديننن  فصننار  العننامل، غننز  قنند النهلنن  هننذه كاننن   حننىت املياد، قب  اخلام  القرن جا  إن ما
 (.املدين  يف دمث  معبد إىل) الرومان أابطر  بعض إليه وُي  والرومان، اليوان إليه يتقاطر مزارا  

 قصننننن  مثلنننننون املريننننندون وكنننننان عنننننام، ألننننن  مكتومنننننا   سنننننرا   نلننننن  غامضننننن  أسنننننطور  علننننن  النهلننننن  هنننننذه يف العبننننناد  تقنننننوم
 ويصنننيهون ويرقصنننون مبهمننن ، عبنننارا  ويتلنننون لننن ،اآل أو اإللنننه هبنننا انفعننن  النننيت العواطننن  نفوسنننهم يف يبعثنننوا لكننني ميثولوجيننن 

 .(1)ل ابآل االُتاد أو اجلذب حال  ُيققوا لكي صاخب ، موسيق  صو  عل 

 يؤمنننون كننانوا  (وهننرقليط  وأنكسننيمان  انكسننيمندري  وتامذتننه: (2)طننالي  األيوينننون) األقنندمون اليننوان وفاسف 
 إليننه، وترجنن  األشننيا  عنننه تصنندر الننذي األول املبنندأ هنني النننار أن يننر  كننان  أنه مثا : ه قليط ، كام  فمن الوجود. بوحد 

 وقانونننه العننامل حيننا  هنني أبدينن . أزلينن  عاقلنن  حينن  حننار  نسننم  أث ينن ، للغاي   لطيف  إلي  ار ب  ابحلوا ، ندركها اليت النار ال
 (.ابلكلم  بعد فيما لوغو  عبار  ترمج ) ...(3)(لوغو )

 الوجود. بوحد  يؤمنون كانوا  والرواقيون

 مننننذ هللا أنزلنننه وحننني أهننننا ويزعمنننون سنننرا   يتناقلوهننننا املريننندون وكنننان ،(املعرفننن  = اليوانيننن  يف gnosis منننن) والغنوصننني 
 (،فقنن  األمسننا  يف اخننتا  منن ) نفسننها إلوسنني  حنلنن  وهنني وعقينندهتا، بطريقتهننا وابطنننا ، ننناهرا   الصننوفي  هنني وهنني البنند .

 األدين مجيننن  مننن  ذلننن  فعلننن  أعمنننق، معنننىن إىل ُتويلهنننا مدعيننن  والتهنننوير، ابلتأويننن  واملنننذاهب األدين علننن  تعننندو وكانننن 
 كهاهنننا  كننان  الننيت واألمسننا  العبننارا  نفنن  وهنني (اإلشننرا ) أو (املعرفنن ) أو (الصننوفي ) فيننه ومسينن  اإلسننام، إىل وصل  حىت

 .(4)دالما   يستعملوهنا

 -الصننننوفي  وبنننن  والغنوصنننني ، اإللوسنننني  وخاصنننن  اليوانينننن ، الفلسننننفا  بنننن  إليهننننا والطريننننق العقينننند  يف التشننننابه هننننذا إن
  اليق . من قريبا   اليواني  من اإلسامي  اجملتمعا  إىل انزلق (الصوفي ) االسم أن اعتقادا جيع  -السابق  األدل  إىل مضافا  

 عننن اإلسننامي  اجملتمعننا  إىل وصننل  الصننوفي  أن كبننارهم  مننن العلمننا  بعننض اعتقنناد سننبق، مننا إىل أيضننا   يضا  -1

                            
 (.6 :) اليواني ، الفلسف  اتريخ (1)
  .م. 546 سنه وما   .م، 624 سن  ولد (2)
 (.18 :) اليواني ، الفلسف  اتريخ (3)
 بتصر . (244 :) اليواني ، الفلسف  اتريخ (4)
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 املعروف . األوال  الشيوخ كانوا  اليوان  فاسف وأن رليسي ، بصور  اليوان طريق

 النننننذين التصنننننو  أقطننننناب عنننننن رأينننننه فسنننننأله الننننننوم، يف أرسنننننطو أسنننننتاذه رأ  إننننننه املقتنننننول: السنننننهروردي يقنننننول فمنننننثا ،
 الننننون وذي التسنننرتي وسنننه  البسنننطامي يزيننند أيب مثننن  منننن فينننه تكلنننم أو التصنننو  يف كتنننب  منننن كننن   وآبرالهنننم هبنننم يستشنننهد

 ؟(1)احلاج منصور بن واحلس  املصري

 أيضا : ويقول

 (املصننري النننون ذي)أي:  أمحننيم أخنني إىل وقعنن  الفيثنناغوري  فخمنن   القريبنن ، األزمننن  هننذه يف السننلو  أنوار وأما...
 .(2)(التسرتي سه )أي:  وشيعته سيارتسرت إىل نزل  ومنه

 أحنننوالم وعنننن الوجنننود وحننند  عنننن هبنننا ربونيعننن وأرسنننطو وأفاطنننون لسنننقرا  أقنننواال   النوريننن  الرسنننال  يف سنننبع  ابنننن وينننورد
 .(3)هبا والتهقق معرفتها يف وأذواقهم

 والنقننننننري والشننننننبلي احلنننننناج جننننننانبهم إىل ويننننننذكر املعرفنننننن  مشننننننايخ مننننننن وأرسننننننطو وأفاطننننننون سننننننقرا  جيعنننننن  والششننننننرتي
 مطلعها: اليت قصيدته يف وذل  وغ هم، والسهروردي والشوذي

 (4)عدان به فعدَّى سهماً  رمى ربفك   ابحلسىن الزايدة مين طالباً  أرى

 الكلمننننا  اسننننتعار  ننننناهر  فيننننه تفشنننن  فننننرت  يف نهننننر (الصننننوفي ) االسننننم هننننذا أن سننننبق، مننننا إىل أيضننننا   يضننننا  -11
 األرمثننننننناطيقي، املوسنننننننيقار، املوسنننننننيقا، الفيلسنننننننو ، الفلسنننننننف ، منننننننثا : نقنننننننرأ حيننننننن  الفننننننننون، خمتلننننننن  يف واسنننننننتعمالا اليوانيننننننن 

 مسننتهجنا   فلنني  وعليننه إخل....األسطقسننا  األقننراابذين، املاليخوليا، اجملسطي، السفسطالي ، ،اليوىل الربكار، اإلسطرالب،
 متبع . قاعد  هذا مث  كان  ب  هبا، للتسمي "سوفيا" كلم   يستع وا أن غريبا   وال

 لثالننن وا الثننناين القنننرن  يف نهنننر مصنننطل  كننن   فننن ن موضنننوعي ، نكنننون أن أردا وإذا وحقيقتنننه، األمنننر واقننن  يف -12
 االسننتعار  أو الرتمجنن  طريننق عننن إمننا اليوانينن ، يف لننه أص  عن شي  ك   قب  نفت  أن فعلينا مصدره، معرف  وأردا الجري ،
 واللغ . واحلدي  والفقه الفقه أصول مصطلها  عدا فيما والتعريب،

 .يواين أص  لا (صوفي ) كلم   أن عل  قوي   برهاا   تشك  جمتمع ، املعطيا  هذه إن

 التالي : ابملعطيا  اليهودي  (صويف) الثاين املصدر ويتأكد -

 املصدر. لذا معطيا  أيضا   هي السابق ، (9و 4و 3و 2و 1) املعطيا  إن -1

 :(1)داُود األحد عبد الربوفيسور يقول -2

                            
 (.175 :) إليها، والطريق هللا والي  (1)
 (.170 :) إليها، والطريق هللا والي  (2)
 .(609روض  التعري  ابحلب الشري ، ) : (3)
 (.609 :) الشري ، ابحلب التعري  روض  (4)
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 .(2)(SOPHI صويف) يسم  (املسفا أو املصفا) الربج من يرقب أو ينظر الذي الرج  وكان

 مرتفنن  منعننزل مكننان علنن  مننزار أو نصننب جمننرد (حجر أي صفا ، فيه ينصب مكان) (املسفا) كان   ألص ا ففي...
 عنندد ازداد واحتالننا كنعننان  ألر  إسننرالي  فننت  بعنند وحلننق أسننرته، م  (SOPHI) املراقب يعي  كان  حي  (جلعاد) يف
 تشننبه أهنننا ويبنندو الدينينن . واجلمعيننا  علننيمللت معاهنند إىل وتطننور  عظيمنن ، دينينن  مراكننز أصننبه  مننا وسرعان (،املسفاي )

 شننيخها إشننرا  ُتنن  كاننن   منهننا واحنند  وكنن  وغ هننا، والنقشننبندي  والبكداشي  املولوي  مث  واإلسامي  الصوفي  اجلماعا 
 مننن ذلنن  وغنن  العننربي واألدب والنندين الشننريع  تنندري  جيننري كننان  حينن  ابملسننفا ملهقنن  منندار  هنننا  وكاننن  ومرشنندها،

 أن اعتنننناد وقنننند اجملموعنننن ، هننننذه يف الننننداخل  مجاعنننن  رلنننني  الصننننويف كننننان  التعليمنننني، العمنننن  هننننذا فننننو  ولكننننن عرفنننن ،امل فننننروع
 عندلننذ يسننمون كننانوا  الصننوفي  ابسننم اآلن نعننرفهم مننن أن والواقنن  ابلصوفي . اآلن يعر  الذي السري الدين ويلقنهم يدرسهم

 اهن....(3)أنبيا  أو (NBIYIM نبييم)

 التالي : النقا  وض  مكن التاريخ، كتب  تورده ومما الن  هذا من انطاقا  

 فيها. التسل  مراكز هي (4)(املسفاي ) وكان  اليهودي  يف منتشر  (السر  الدين) الصوفي  كان   -

 .(5)(SOPHI صويف) يسم  املسفا  يف (املرشد) املسل  الشيخ كان  -

 وكننان الكذبنن ، األنبيننا  هننم وهننؤال  (،اطننق) معناهننا ينن عرب  كلمنن   وهنني (نننيب) يسننم  (صننويف) غ  من الواص  كان  -
 يقدسننون فهننم ذلنن ؟ يف سننننهم املسننلم  متصننوف  ويتبنن  احلقيقينن ! األنبيننا  يقتلننون بينما ويقدسوهنم، يعظموهنم إسرالي  بنو

 قولننه مصنندا  مننن وهننذا وسننلم! عليننه هللا صننل  هللا رسننول بننه جننا  مننا إىل ينندعو مننن ُينناربون بينمننا ودعاهتم، الصوفي  مشايخ
 .{...قبلكم كان  من سنن لتتبعن} وسلم: عليه هللا صل 

 ذلنننن  أن البنننندهي ومننننن (،اجلننننالو ) ابسننننم تعننننر  يهودينننن  جالينننن  -اإلسننننامي  املنننندن أكثننننر شننننأن -بغننننداد يف كننننان  -
 يف ُيننند  مل ألننننه (،SOPHI صنننويف) يسنننم  كنننان  مسنننفا  كننن   يف املرشننند الشنننيخ وأن بيننننهم، منتشنننرا   كنننان  السنننري الننندين

 ذل . يغ  أن مكن ما اليهودي 

 أكثننننر أن فيننننه شنننن  ال وممننننا النبننننو ، ادعنننن  ممننننن عنننندد اإلسننننامي  الننننباد يف نهننننر الجننننري  والثنننناين األول القننننرن  يف -
 علنن  جتننري وكاننن  األنبيننا ، إلعننداد معاهد كان   اليت املسفاي  تل  خرجيي من كانوا  -كلهم  يكن مل إن- املدَّع  هؤال 

                                                                                                                           
  وقنند داُود، األحنند عبنند وتسننم  بقلينن ، بعنندها أو م،1904 سننن  أسننلم املسننيهي، الاهننو  علمننا  كبننار  مننن وهننو الكلننداين بنجننام  دافينند القسنني  امسننه كننان  (1)

 بفار . أورميا من وهو وفاته، اتريخ عل  أق  ومل األوىل، العاملي  احلرب بعد حىت حيا   نكا
 (.72 :) املقد ، الكتاب يف حممد (2)
 الكذب . األنبيا  هم األنبيا  وهؤال  (،73، 72 :) املقد ، الكتاب يف حممد (3)
 تطننور  مث احلجَّننار، أو احَلَجننري هننو )صننويف( لكلمنن  األساسنني واملعىن احملجر ، هو )مسفا( كلم ل األساسي املعىن فيكون )احَلَجر(، معناها سامي  كلم   الصفا  (4)

 االصطاحي. معناها لتأخذ
 ور تطنن مث احلجَّننار، أو احَلَجننري هننو )صننويف( لكلمنن  األساسنني واملعىن احملجر ، هو )مسفا( لكلم  األساسي املعىن فيكون )احَلَجر(، معناها سامي  كلم   الصفا  (5)

 االصطاحي. معناها لتأخذ
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 التوب . أو القت  نصيبهم وكان الدمشقي، احلار  أشهرهم ولع  ار ،اخلو  أيديهم

 حنننىت ريضنننته ومارسنننوا اإلشنننرا  طرينننق سننلكوا أهننننم علننن  تننندل أينننديهم علنن  ُتننند  النننيت واخلنننوار َ  هنننؤال  سننلو َ  إن -
 ينننند علنننن  واوتسننننلك اليهودينننن  املسننننفاي  مننننن مسننننفا  يف الطريقنننن  أخننننذوا أهنننننم علنننن  تنننندل أنبيننننا  أنفَسننننهم وتسننننميُتهم وصننننلوا.
 يسننننمونه اليهننننود غنننن  كننننان  بينمننننا (،نبيننننا  ) اإلشننننراقي يسننننمون كننننانوا  الننننذين وحنننندهم هننننم اليهننننود ألن وذلنننن  (،صننننويف) شننننيخها
 ينند علنن  ويتسننل  اليهودينن  اإلشننرا  حلقننا  إىل ينضم كان  من املسلم  من أن يع  وهذا القدي . أو العرا  أو الكاهن
  خوار . من دهي عل  جيري كان  ِبا مسَتَجرَّا   صوفيها

 الثنناين القننرن منتصنن  قبينن  املتننوىف (الصننويف هاشننم أبننو) هننو اإلسننامي اجملتمنن  يف (صويف) ابسم عر  من أول إن -
 الجري.

 بغنننداد، يف (طبعنننا   سنننري ) (مسنننفا) يف تسنننل  قننند هنننذا هاشنننم أبنننو يكنننون أن املقبنننول، منننن بننن  املسنننتبعد، غننن  ومنننن -
 مث رالنننني مث نننننيب) اللدنينننن  والعلننننوم والكشننننو  املشنننناهد يف تطننننور وبتوجيهننننه يها،صننننوف ينننند علنننن  (اجلذبنننن ) اإلشننننرا  إىل ووصنننن 

 لننه وصننار  (،صننويف) لقننب بننذل  فاسننتهق (،طبعننا   سننري ) إسننامي  مسننفا   وأسنن  اإلرشنناد، مقننام إىل وصنن  وأخنن ا   (بصنن 
 مل إن هننذا مسننلم ، ينندينمر  حلقتننه تضننم أن البنندهي فمننن مسننلم أنننه وِبننا (.اإلشننرا ) السننري النندين فيهننا يلقننن الننيت حلقتننه
 ورقيب. مرشد أي: (،صويف) لقب يستهق األق  عل  واحد حلقته يف يتخرج أن البدهي ومن مسلم ، كلهم  يكونوا

 (.صويف) لاسم األوىل النربا  انطا  كان  وهكذا

 مثقفننني بعنننض وانتبنننه احلكمننن ، ِبعنننىن (صنننوفيا) كلمننن   انتشنننر، فيمنننا معهنننا، وانتشنننر  اليوانيننن ، عنننن الرتمجنننا  وجنننا  
 االسنننننم هنننننذا أن إىل انتبهنننننوا مث املعننننننوي، التوافنننننق إىل انتبهنننننوا كمنننننا  (،صنننننوفيا)و (صنننننويف) بننننن  اللفظننننني التشنننننابه إىل اإلشنننننراقي 
 دمنننا ، سنننيوفها تقطنننر النننيت (قننندي  أو عنننرا  أو كننناهن  أو ننننيب) السنننابق  األمسنننا  أبحننند التسنننمي إىل احلاجننن  عننننهم سيصنننر 

 حنننىت (الصنننوفي ) االسنننم يسنننتعملون وبننند وا فنننأعجبتهم، وإخواننننه شنننيخه علننن  (ملعقنننولا هنننو وهنننذا) الفكنننر  هنننذه عنننر  ولعلنننه
 انتشر.

 إضافي . طر  لا كان  فقد وطريقتها، عقيدهتا ذاهتا، الصوفي  أما االسم، الشتقا  ابلنسب  هذا -
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 الثاين الفصل
 الصوفية جاءت أين من

 شركان: ِلبليس *

 الننذي النندين هننو واإلسننام اإلسننام، يف النندخول مننن -ابتنندا   - آدم ابننن هب من  ولواحقه، اجلن  هو :األول الشرك
 الرس . مجي  به جا  

 ومل اإلسننننام، طريننننق يف سننننار الننننذي آدم البننننن إبلنننني  ينصننننبه التهشيشنننني، أو الصننننويف اإلشننننرا  هننننو :الثــــاين الشــــرك
 أو احللننول أو الغوثينن  أو املعرفنن  هنني أو يبلنن ، ال وملنن  اخللنند هنني اإلشرا  أوهام أن ويقنعه فيغريه اجلن ، غواي  يف ينغم 
 .[16األعرا :] ((اْلُمْسَتِقيمَ  ِصرَاَط َ  َلُمْ  أَلَقْنُعَدنَّ  َأْغَويْنَتِ   فَِبَما)) والنفسي، الثقايف استعداده حسب الوحد ، أو االُتاد

 فاحلشننننني  وطقوسنننننها، عقالننننندها يف اإلشنننننرا  يلعبنننننه النننننذي الرليسننننني الننننندور تريننننننا الوثنينننننا  منننننن وثنيننننن  ألي دراسننننن    إن
 أن يريننندون النننذين مارسنننها الصنننوفي  والريضننن  السنننالك ، منننن أنفسنننهم إجهننناد يريننندون ال النننذين أو للمبتننندل  يقننندِّم واألفينننون

 ديني . رؤسا  يكونوا

 املكسنني  فطننر أو كنناألفيون) زمرتننه بعننض أو احلشنني  علنن  إشننراقاهتا يف أساسننا   تعتمنند املنعزلنن  الوثنيا  أن وياح 
 ال لكنننننه) وزمرتننننه احلشنننني  دور قنننن  كلمننننا  الوثنينننن ، تطننننور  وكلمننننا الصننننوفي . الريضنننن  دور فيهننننا ويقنننن  (غ هننننا أو الكوكننننا أو

 بروزا . أكثر وصار واجملاهد  الريض  دور زاد وكلما (،ينعدم

 اخلداع. سناها عليه وأشر  اجلذب ، إىل وص  إذا إال كاهنا    الكاهن يكون وال

 الصننننوفي  أبن القننننول إىل مطمتننننن  جيعلنننننا ممننننا الظنننناهر ، هننننذه تؤكنننند التنننناريخ لوثنيننننا  كافينننن   دراسنننن  إن القننننول: وأكننننرر
 بقلي . ذل  بعد أو األر ، إىل إبلي  نزل أن منذ وجد 

 السننذَّج العبَّنناد ابسننتدراج إبلنني  فننيهم ألوجنندها السننابق  األمننم مننن املسننلم  إىل تنهنندر مل لننو الصننوفي  أن يعنن  وهننذا
 املنننورف  ابسنننتعمال أو زمرتنننه، بعنننض أو (اللوسننن  شنننجر) اخلنننارجي املنننورف  ابسنننتعمال إمنننا اجلذبننن ، إىل  الطيبننن القلنننوب ذوي

 لكننن (،املننراد) يسننمونه الننذي وهننو مرضننيا ، ابإلندورف  الصوفي  إىل اسُتدرج من الواصل  من وهنا  (.اإلندورف ) الداخلي
 السابق : األمم من املسلم  إىل احندر  الصوفي  أن هو الواق  ألن  املس   يف استثنا    يشكلون هؤال 

 اجلاهلية: عرب من أوالً: *

  قبيلننن  كننن   يف كنننان  حيننن  (،الكهانننن ) ابسنننم معروفننن  وكانننن  اإلسنننام، قبننن  العنننرب جزينننر  يف منتشنننر  الصنننوفي  كانننن 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 www.alsoufia.com                         مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية                                               

 

527 

 كاهن.

 حنننننرام بنننننن هللا عبننننند بنننننن جنننننابر عنننننن [51النسنننننا :] ((َوالطَّننننناُغو ِ  اِبجْلِبْننننن ِ  يُنْؤِمنُنننننونَ )) تفسننننن : يف حنننننامت أيب ابنننننن رو 
 واحننندا ، حننني كننن   ويف واحننندا ، هنننال ويف واحننندا ، أسنننلم ويف واحننندا ، جهينننن  يف إن فقنننال: الطواغيننن ، عنننن سنننت  األنصننناري،

 الشياط . عليهم تنزل كان   كهان  وهم

 لسنننان يف ا جننن (،العنننار ) هنننو (الكننناهن) كلمننن   معنننىن ألن  واحننند واملعنننىن (،العنننرا ) أيضنننا   الكننناهن يسنننمون وكنننانوا
 الكننناهن...كاهنا    والطبينننب املننننجم يسنننمي كنننان  منننن ومننننهم كاهننننا ،  دقيقنننا   علمنننا   يتعننناط  منننن كننن   تسنننمي والعنننرب: ...العنننرب
 .األسرار... معرف  ويدعي الزمان، مستقب  يف الكالنا  عن اخلرب يتعاط  الذي

 وينننوحي (،أسننند وأخنننوه قسنننريال هللا عبننند بنننن خالننند نسنننله منننن) القسنننري صنننعب بنننن شنننق اجلاهليننن  كهنننان  أشنننهر ومنننن
 عنهمنننا، الكتنننب تنننذكره وممنننا األزدي، املنننازين ربيعننن  بنننن ربيننن  وامسنننه (،سنننطي ) وكنننذل  ،امسنننا   ولننني  لقنننب أننننه (شنننق) االسنننم

 األبد. إىل استغرقتهما جذب  ُجذاب البدوي، أمحد مث  أهنما، نظن أن نستطي 

 وسجاح. العنسي، واألسود الكذاب، مسيلم  اإلسام: م  صراع يف دخلوا الذين اجلاهلي  عاريف ومن

 -اهلند: من اثنياً: *

 الكهاننن  نفنن  هنني الندوسنني  والكهاننن  املسنني ، قبنن  سننن  مثامنالنن  حننوايل منننذ هنننا  عرفنن  الندوسنني  أن يقنندَّر حي 
 الطقننو  نفنن  هنني وطقوسننها الوجننود، وحنند  علنن  عقيدهتا تقوم حي  الصوفي ، نف  وهي وطريق ، عقيد  مكان، ك   يف

 التنننننف  ضننننب  أو الثابتنننن ، واجللسنننن  والبصننننر الفكننننر وتركيننننز والصننننم ، والسننننهر، واجلننننوع، اخللننننو ، مكننننان: كنننن   يف إلشننننراقي ا
 مع . إيقاع حسب

 -اجلاهلية: فرس من اثلثاً: *

 حلننول أو اُتنناد مننن منهنندر  الوجننود، وحنند  علنن  املبنينن  (،اجملوسنني ) ابلزرادشتي  يدينون اإلسام قب  الفر  كان  وقد
  إىل (والظلمننن  الننننور) املبننندأين يرجننن  اجملوسننني  األكثريننن  منننذهب وكنننان (،والظلمننن  الننننور) اثنننن  إلننن  عنننن صنننادر  انبثاقنننا  بننن 

  العقيد . أص  يف الزرادشتي  م  متفق  املانوي  جا   مث الوجود، انبثق منه واحد، أعل  كالن

 اليوانن: من رابعاً: *

 املسننلم ، عننند الصننوفي  ونفنن  الغنوصنني  ونفنن  الندوسنني  الكهاننن  فنن ن هنني الننيت اإليلوسنني ، تسننيطر كاننن   حينن 
 واإلشراقا . والثقافا  الظرو  اختا  يقتضيها فوار  م 

 الننند، وبعننض وفننار  والعننرا  ومصننر الشننام باد عل  املكدوين فيليب بن اإلسكندر بقياد  اليوانيون سيطر وعندما
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 اإليلوسنننني  فانتشننننر  املننننياد، قبنننن  الثالنننن  القننننرن منننننذ الننننباد، علنننن  (1)الشننننرقي  ابلثقافنننن  امتزجنننن  أن بعنننند ثقننننافتهم، سننننيطر 
 مل الننيت العلننوم هننذه وأسننرارها، واسننتخدامها احلننرو  واسننتنطا  والطاسننم والزايرجنن  األوفننا  ذلنن  يف ِبننا وثقافتهننا، وكهانتهننا

 املصننننري  الكهاننننن  مننننن أصننننا   انبثقنننن  والننننيت وأبوابننننه، السننننهر نفنننن  هنننني والننننيت املسننننلم ، متصننننوف  عننننند أساسنننني  علومننننا   تننننزل
 الفرعوني .

 إىل ُيجننننون كننننانوا  القياصننننر  بعننننض إن حننننىت الرومانينننن ، اإلمرباطورينننن  يف وانتشننننر  الرومننننان، إىل اإليلوسنننني  احننننندر  مث
 إيلوسي .

 حننننىت ابلكتمننننان، فتسننننرت  (،كننننان  عصننننر أي يف اإلسننننام ديننننن شننننأن) اإليلوسنننني  حاربنننن  املسننننيهي ، نهننننر  وعننننندما
 العننننار ، أي الغنوصننني، ومنهننننا (،Gnosis ابليوانيننن ) املعرفننن ، :أي (،الغنوصنننني ) ابسنننم املنننيادي الثنننناين القنننرن يف نهنننر 

 وهننني فنننار ، وبعنننض والنننيمن والعنننرا  والشنننام مصنننر الشنننر : بننناد يف وخاصننن  املسنننيهي ، انتشنننر  حيننن  الغنوصننني  وانتشنننر 
 األخننن   لتنننأثر الفنننوار ، بعنننض اإلسنننكندري  وغنوصننني  وري سننن غنوصننني  بننن  وكنننان غ هنننا، قبننن  اإلسنننام يف دخلننن  النننيت النننباد
 اليهودي . من بشي 

 -اليهودية: من خامساً: *

 منننن الواصننن  ويسنننم  (،التنبنننؤ) تسنننم  وكانننن  اليهوديننن ، بننن  منتشنننر  كانننن   الصنننوفي  أن السنننابق  الصنننفها  يف منننر
 (.مسفا) واحدها (، املسفاي) مراكزها وتسم  (،ا  صوفي) شيخها ويسم  (،نبيا  ) فيها السالك 

 هننذه ولعنن  معهننا، منتشننر  مسننفايهتا وكاننن  اإلسننام، دخلهننا الننيت الننباد كنن   يف متننناثره اليهودينن  التجمعننا  وكاننن 
 اإلسامي . اجملتمعا  يف للصوفي  الرليسي املنطلق كان   املسفاي 

 حارهبننننا الننننيت الشننننركي  األوهننننام دمنننن مق يف الكهاننننن  وكاننننن  واألوهننننام، األواثن فهننننارب حممنننندا ، سننننبهانه هللا وبعنننن  -
 ((تَننننننننذَكَُّرونَ  َمننننننننا قَلِننننننننيا   َكنننننننناِهن    بَِقننننننننْولِ  َوال)) ،(2)[29الطننننننننور:] ((جَمْنُننننننننون   َوال ِبَكنننننننناِهن   رَبِّنننننننن َ  بِِنْعَمنننننننن ِ  أَنْنننننننن َ  َفَمننننننننا)) اإلسننننننننام:

يع ا َُيُْشرُُهمْ  َويَنْومَ )) ،[42احلاق :]  بَنْعُضننَنا اْسننَتْمَت َ  رَبنَّنَننا اإِلننن ِ  ِمنننَ  أَْولِيَنناُؤُهمْ  َوقَننالَ  اإِلننن ِ  ِمنننَ  اْسننَتْكثَنْرمتُْ  قَنندِ  اجْلِنننِّ  َمْعَشرَ  يَ  مجَِ
لْنننننننن َ  الَّننننننننِذي َأَجَلنَننننننننا َوبَنَلْغنَننننننننا بِننننننننبَنْعض    ((َعلِننننننننيم   َحِكننننننننيم   رَبَّنننننننن َ  ِإنَّ  اّللَُّ  َشننننننننا َ  َمننننننننا ِإالَّ  ِفيَهننننننننا َخالِننننننننِدينَ  َمثْنننننننننَواُكمْ  النَّننننننننارُ  قَننننننننالَ  لَنَننننننننا َأجَّ

 هللا. عل  الكذب افرتا  وال القرىب، ادعا  وال النف  تزكي  وال التأوي  جيدي ال ي ح ،[128األنعام:]

َقهُ  شنني ، عننن فسننأله عرافننا   أتنن  مننن} حفص : عن مسلم رواه فيما وسلم عليه هللا صل  قال  تقبنن  مل يقننول، ِبننا فَصنندَّ
 (.َصدََّقهُ ) ِبُدْوِن: رواي    ويف .{يوما   أربع  صا  له

 أتننن  منننن} مرفوعنننا : هرينننر  أيب عنننن (شنننرطهما علننن  صنننهي  وقنننال) واحلننناكم والبيهقننني وأمحننند األربعننن  رواه فيمنننا وقنننال

                            
 الشرقي (. )اليواني  أي: )اليلينيسي (، اسم الثقاف  هذه عل  املؤرخون يطلق (1)
 مجنن  مقننام يف إنننه عنننه: ويقولننون جمنننوا   اجملننذوب يصننب  كافينن   زيد  اإلننندورف  كمينن   تننزداد وعننندما اجلنننون، مننن خمففنن  صننور  هنني التهشيشنني  أو اإلشراقي  اجلذب  (2)

 اإلطا . أو االستغرا ، أو اجلم ،
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َقهُ  كاهنا    أو عرافا    .{وسلم عليه هللا صل  حممد عل  أنزل ِبا كفر  فقد يقول ِبا فَصدَّ

 مرفوعا . مثله مسعود ابن عن جيد بسند يعل  وأليب

 ابلعار . العرا ، كلم   لونيستبد جعلهم الذي هو احلدي  هذا لع  أقول:

 لننه، ُتطُنن َِّ  أو َتطَنن ََّ  مننن منننا لنني } عبننا : ابننن عننن (األوسنن ) يف والطننرباين مرفوعا ، احلص  بن عمران عن البزار ويف
 .{له ُسِهرَ  أو َسَهرَ  أو له، ُتُكهِّنَ  أو َتَكهَّنَ  أو

 الكهنننن  ولنننزم املنننن ، لنننه هللا فخنننذلم سننني،والعن وسنننجاح مسنننيلم  أشنننهرهم ومنننن وجنننودهم، عنننن ليننندافعوا الكهنننن  وُتنننر 
 ابلكتمان. واعتصموا الصم  الباقون

 هلوسنناته أن يعتقنند ألنننه  بسنني  لسننبب األقنن ، علنن  جنندا   صننعب  أو متعننذر ، العننار  توبنن  أن إىل هنننا اإلشار  وجتدر
اَع    هي وللهق، إلي ! إشراقا  هي الشيطاني   َخدَّاَع . َخدَّ

 ر وسننهم إنهننار يتهاشننون والكهننن  املوصنند ، األبننواب وورا  املظلمنن ، الغننر  غيننااب  يف تسننري الكهاننن  بقينن  ولذا
 التهنننر  علننن  يسننناعدهم أن مكنننن (الكهانننن ) االسنننم تغيننن  أن إىل بعضنننهم فطنننن حنننىت النننرد ، سنننيو  ختتطفهنننا أن منننن خوفنننا  

 حنننب ِبعنننىن (سنننوفيا فيلنننو) ابلكلمننن   ممزوجننن احلكمننن ، ِبعنننىن (سنننوفيا) كلمننن   وانتشنننر  اليوانيننن ، منننن الرتمجنننا  وكانننن  حبريننن ،
 املرشنند، أي: (،سننويف) مقننام إىل (،املسننفا) يف تسننل  ممننن واحنند وص  أن وحد  ممزوج ، غ  أو (،الفلسف  أي:) احلكم 

 ملقتضنننن  مناسننننب  ورآهننننا احلكمنننن ، ِبعننننىن (،سننننوفيا) اليوانينننن  الكلمنننن  منننن  تتوافننننق العربينننن  الكلمنننن  هننننذه أن مثقفننننيهم أحنننند ورأ 
 يف العنندد حمنندود  كاننن   الننيت طننالفتهم بنن  ونشننروها فتبنَّوهننا القبننول، فهنناز  مريديننه، أو شننيخه علنن  عرضننها لننهولع احلننال،

 (.صويف) إليها واملنتسب (،صوفي ) فأصبه  الكلم ، لف  يف العريب للذو  خضع  ما وسرعان الوق ، ذل 

 والقننننننرىب الصننننننوفي  فصننننننار  ذكينننننن ، ينننننن دعال والفتننننننا  لننننننا، جدينننننندا   عنننننننواا   وضننننننع  أن بعنننننند رأسننننننها الكهاننننننن  ورفعنننننن 
 صننننناروا النننننذين املسنننننلم ، نفنننننو  يف اإلسنننننامي  العقيننننند  دمنننننر النننننذي الننننندم معنننننول لتكنننننون وُترك ...والصنننننديقي  واإلحسنننننان

 يعقلننننون ولقننننوم النهنننن  ألويل والسننننن  القننننرآن مصنننندرها كننننان  أن بعنننند اجلننننن، شننننياط  ومننننن اللوسننننا  مننننن عقالنننندهم أيخننننذون
 زالننن ، ومنننا كانننن ،  ألهننننا اإلسنننامي ، اجملتمعنننا  دمنننر النننذي الننندم معنننول وكانننن  ويتفكنننرون. نويسنننمعو  ويبصنننرون ويعلمنننون

 مسنننخ  ألهننننا  اإلسنننامي  األمننن  أفسننند النننذي الننندم معنننول وكانننن  املسنننتقيم. الصنننرا  عنننن واالحننننرا  واخلرافننن  اجلهننن  تنشنننر
 تفكنن ه يشننغ  وال هللا، عبنناد  مننن بنندال   الشننيخ يعبنند ا ،تواكلينن خانعننا   ذلننيا   خرافيننا   جنناها   فجعلتننه هبا، َتثر الذي املسلم الفرد

 ابلننذهول متمتعننا   سنناعا  أو سنناع  يقضنني حينن  (،...ووالينن  روحانينن ) يسننموهنا: الننيت واملتعنن  الصننفا سنناع  إىل الوصننول إال
  فر . ال التهشيشي  أو اإلشراقي  اجلذبي ، وأوهامه هلوساته يف سادرا   (مسطوال  )

 ...الكام وخاص  *

 جزيننر  يف منتشننر  كاننن   العننامل. كنن   يف بنن  دخلهننا، الننيت الننباد كنن   يف منتشننر  الصننوفي  كاننن   اإلسننام، جننا  عننندما
 فيهننا ومننا اجلذبنن ، حننىت الريضنن  أسننا  علنن  تقننوم كان   دياهتم ألن  وفار  الند يف منتشر  وكان  الكهان ، ابسم العرب
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 والننيمن، فننار  مننن وجننز  والعننرا  والشننام مصننر علنن  تسننيطر كاننن   لننيتا النصننراني  يف منتشننر  وكاننن  ومكاشفا ، رؤ  من
 اللغنننا  يف يرادفهنننا منننا أو (والعنننرا  والعنننار  الكننناهن) اسنننم العربيننن  ابللغننن  علينننه يطلنننق فيهنننا الشنننيخ وكنننان اليهوديننن ، وكنننذل 

 األخر .

 أمننام هبننا يظهننروا أن تطاعوااسنن مالمنن  صننيغ  جينندوا أن لكهاهنننا قُنندر حننىت ،األسننوار ورا  اختبننأ  اإلسننام، جننا  وملننا
 إليها. ويدعوهم النا 

 حنننننب  بنننننن ُينننننىي الننننندين شنننننهاب فهنننننذا (،أكثنننننرهم يكنننننن مل إن) القننننندام ، علمنننننالهم بعنننننض احلقيقننننن  هنننننذه عنننننر  وقننننند
 يقول: السهروردي

 (،املصننري النننون ذي)أي:  أمحننيم أخنني إىل وقعنن  الفيثنناغوري  فخم   القريب ، األزمن  هذه يف السلو  أنوار وأما...
 بعننده ومننن (،يزينند أيب) بسننطام سننيار إىل ازلنن  فهي السلو ، يف اخلسرواني  مخ   وأما...وشيعته تسرت سيار إىل نزل  ومنه
  .(1)(اخلراقاين احلسن أيب) وخراقان آم  سيار إىل بعدهم ومن (،احلاج) بيضا  فىت إىل

  أخبننارهم، قننرا   مننن يظهننر كمننا  مقلنندين، أدعيننا  أكثننرهم كننان  فقنند احلق، وله وجند! احلجاز كهان  السهروردي ونسي
 وتكتم. بصم  يعملون كانوا  ألهنم  اليهود نسي كما

 يف أرسنننطو أسننتاذه رأ  أنننه رو  فقننند مباشننر ، هننذا كامننه  قبننن  ورد  نفسننه للسننهروردي فقننر  إينننراد املفينند مننن ولعنن 
 مثنن  مننن فيننه، تكلننم أو التصننو  يف كتننب  نمنن كنن   وآبرالهننم هبننم يستشننهد الذين التصو  أقطاب عن رأيه عن فسأله النوم،

 الفاسنننف  هنننم أولتننن  فنننيهم: فقنننال احلننناج. منصنننور بنننن واحلسننن  املصنننري الننننون وذي التسنننرتي وسنننه  البسنننطامي يزيننند أيب
 الزلفنننن  فلهننننم اليننننوىل، بعالننننق اشننننتغلوا ومننننا الشننننهودي، العننننام إىل جنننناوزوا بنننن  الرمسنننني، العلننننم عننننند وقفننننوا مننننا حقننننا ، واحلكمننننا 

 ب.م  وحسن

 رسالله: إحد  يف فيقول التصو ، يف اليوان فاسف  مشيخ  يثب  سبع  ابن وهذا -

 اإلمنننان وإىل األنبينننا  إىل أقنننرب وهنننم يغلطنننون، أهننننم غننن  أنبنننه، اإللينننا  يف (الفاسنننف  منننن)أي:  مننننهم واألقننندمون...
 واألحنننوال القنننو  يف ألننننه  املهنننن  يف مالقنننو  جليننن  كنننان  الرجننن  وهنننذا (،نيقوماخينننا) يف أمنننرهم ذكنننر وأرسنننطو غننن هم، منننن هبنننم

 أثبنن ، اإللينن  األحننوال وفهننم والتوجننه التجننرد يف وأفاطننون وكتمهننا، واإللينن  الطبيعينن  األسننرار بعض ومل  غ ه، مث  اإللي 
 يتالنن العبننارا  مننن مجلنن  ذلنن  بعنند يننذكر مث) ...(2)سننره يف حاله وكان توجه، ف نه اإلطا ، عل  منه أج  أرسطو كان  وإن

 (.يرددوهنا كانوا  إهنم يقول:

 النوري : الرسال  يف أيضا   سبع  ابن ويورد

 السنننعدا  منننن بعزتننن  جتعلننن  فنننا ابلنننذا ، العزينننز وأنننن  ابلنننذا ، الننندلي  أا صنننباح: كننن   يف يقنننول سنننقرا  وكنننان...
                            

 (.171 :) إليها، والطريق هللا والي  (1)
 (.268 :) سبع ، ابن رسال  (2)
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 ...أن   أن أن  قول: يكثر وكان...القريب ووجوده العامل، هذا وقيا  شي ، ك   صور  هو من ي ابلغر ،

 العقننن  عنننامل يف ونرجننن  اجلسنننم، هنننذا إىل ونعنننود نتجنننرد ذا كم...الكننن  سنننبب ي العنننامل، ننننور ي يقنننول: أفاطنننون وكنننان
 انصننرف  الننيت حنناليت إىل ابلرجننوع وألمنن  بنن  فأشغل  اليك  هذا إىل صرفت  ف ن نعود، وال عند  أَثْنُب ُ  حبي  قوين إليه،
 ...الشريف  حضرهتا من

 ...(1)أول سبب ي األزل، أزل ي العل ، عل  ي يقول: أرسطو وكان

 شننيوخ مننن كننانوا  أهنننم علنن  ليدل  (،كذل   وهي) الوجود وحد  تتضمن أهنا عل  األقوال هذه يورد سبع  ابن إن -
 القدما . الصوفي 

 حممود: احلليم عبد الدكتور قول معنا مر وقد

 يقرونننننه حمننننددا   منهجننننا   يعلنننننون هننننذا، يومنننننا إىل وأفاطننننون ثنننناغور في منننننذ اإلشننننرا  وفاسننننف  مجيعننننا ، الصننننوفي  فنننن ن...
 منهنننننننا القننننننند  احلكمننننننن  منننننننذاهب واصننننننطفته مجيعهنننننننا، األدين أقرتنننننننه معنننننننرو  مننننننننه  وهننننننو ...اتمننننننن  ثقننننننن  فينننننننه ويثقنننننننون مجيعننننننا  

 .(2)...واحلدي 

 متصننننوف  إلننننيهم، يضننننم أو ويضننننمهم، التصننننو ، يف شننننيوخا   اليننننوان فاسننننف  جيعنننن  املشننننهور  نونيتننننه يف والششننننرتي -
 يقول: املسلم ،

 الدان أسكنه سقراط من وحسبك   كلهم  اهلرامس ألباب وتيم
 احلسىن املثل يف ألفالطون وأبدى   كلها  العوامل أمثال وجرد

 ضنَّا وما إليه ألقي الذي وبث   هيامه من مشى أو أرسطو وهام
 العينا طلب الذي وهو له تبدَّى   الذي على عوانً  القرنني لذي وكان

 غينا ردَّه إذ العني غطى وابلبحث   مسعتم قد ما أسباب عن ويفحص
 معىن به حييط ال من أان فقال:   احتاده طعم للحالج وذوَّق

 غىنَّ  ذاقه من كل  مداماً  شربتُ    ال، قال: مقالك. عن ارجع له: فقيل
ى ملا هبا أشارَ    اليت ابلوحدة للشبلي وأنطق  (3)الكوان عنده احمَّ

 املسلم . متصوف  من مجل  يذكر أن إىل...

                            
 (.162 :) سبع ، ابن رسال  (1)
 (.10 :) العبا ، أبو املرسي (2)
 خطأ. وهذا فيليب، بن اإلسكندر القرن  بذي ويع  (،609 :) الشري ، ابحلب التعري  روض  (3)
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 النتيج : *

 جاهلي . وعربي  هندي و  ويهودي ، وكسروي  يواني  جذور املسلم  عند للتصو 

 البعينند ، أزمنتهننا منننذ فيهننا يسننري كننان  الننذي األخننر ، األمم يف التصو  من إليهم احندر املسلم  عند التصو  إن
  ل نسان. دابملرصا وجنوده إبلي  دام ما وسيبق 

 ابقي الوجود ما وتبقى كانت   اِلشراق طريقة وهذه
 والتوضي . التأكيد يف زيد  نوردها خمتلف ، نيأد من وحدوي  إشراقي  نصو  التايل، الفص  ويف

 نبينننا ، نفسنننه ومسننن  منننروان، بنننن امللننن  عبننند زمنننن يف نهنننر كننناهن  وهنننو الدمشنننقي، احلنننار  عنننن نبنننذ  ننننورد ذلننن  وقبننن 
 يُنننري وكنننان بينننده، مسنننهها إذا تسننبِّ  الرخامننن  وكانننن  مننننه، ينفننذ أن السننناح وَتنننن  القيننند مننن رجلينننه خُتنننرج الشنننياط  وكاننن 
 قننال حننىت السنناح، فيننه يننؤثر ملننف ضننربوه بقتلننه حكمننوا وعندما املالك . هم ويقول: الوا  يف خي  عل  وركباا   رجاال   النا 

 له.تقو  الرم ، فيه فنفذ طعنه، مث (،هللا سماب) أحدهم:

  استدالال : أو معطيا ، ثا  هذه احلار  ناهر  ويف
 اإلشراقي . الريض  ممارسته عل  تدل يديه عل  جتري كان   اليت اخلوار  -1

 كننننانوا  الننننذين هننننم فقنننن  اليهننننود إذ يهننننودي، (مسننننفا) يف اجلذبنننن  إىل وصنننن  أنننننه علنننن  تنننندل (نبيننننا  ) نفسننننه تسننننميته -2
 (.نبيا  ) اجلدب  إىل الواص  يسمون

 خوارقه. شيطانيا  عل  يدل هللا، اسم ذكر عند فيه الرم  نفوذ -3

 (.املعقول هو وهذا) اخلفا  يف مس هتا تتاب  بقي  ب  تنقط ، مل الكهان  أن عل  األدل  من كله  وهذا
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 الثالث الفصل
 الكتاب أهل وعند الوثنيات يف الصوفية

 التاريخ. وثنيا  شواطته من شرب  أو فيه عاش  الذي املستنق  هي الصوفي 

 يتلوهننا وحقيقتننه، بطريقتننه الصننويف اإلشننرا  علنن  قالمنن  أهنننا وكينن  املعاصننر ، الوثنيننا  أشننهر عننن سننريع  حملننا  وهننذه
 الكتاب. أه  عند للتصو  سري  عر 

  تنننذكره منننا وكننن  واجلغرافيننن ، التننناريخ جمهولننن  اإلسنننام، عننندا منننا مجيعهنننا، األدين أن دالمنننا   نتنننذكر أن جينننب ذلننن ، وقبننن 
 ننسننن  أال وجينننب الكتنناب، أهننن  عننند ممنننا قلننيا   إال الصنننه ، مننن لنننه أسننا  ال وجغرافيتهنننا اترخيهننا عنننن الننديا  هنننذه كتننب

 التالي . للعرو  قرا تنا يف احلقيق  هذه

 -:(الصني يف منتشرة) الطاوية *

 الطريننننق) تعنننن  لمنننن الك هننننذه كاننننن   (،املننننياد قبنننن  الرابنننن  القننننرن حننننوايل) كونفوشننننيو   عصننننر وقبنننن  (،طنننناو) إىل نسننننب 
 (.للعم  الصهي  الطريق) ِبعىن كونفوشيو   واستعملها ،(1)(العم  وأسلوب

 الغننرب وحنندويو عليننه يطلننق مننا أو جمموعهننا، يف األشننيا  يعنن : واحنند  مفهننوم ذا  عندهم صار  فقد الطاويون أما
 الوجود. اسم املسلم  متصوف  عليه يطلق ما وهو املطلق، اسم

 إنننه يقننال: الو، األسننتاذ :أي ،(تننزو الو) امسننه لكونفوشننيو ، معاصننر مقنند  لشننخ  تُعننز  هنننا املنقول  والنصو 
 أن مكننن فننار ، أنننه رغننم كوعننا ،  َمثَنُلهننا الطنناو يقننول: ،(تننزو الو) كتنناب  املقد  كتاهبم  من النصو  وهذه الطاوي ، مؤس 

 كافننن   منننن أقننندم أهننننا ليبننندو حنننىت العمنننق، وابلغننن  جننندا ، عظيمننن  وهننني ُمنننأل، ألن قننن  حاجننن  يف ولننني  هنايننن ، بنننا مننننه ُيْسننهب
 املشننكا  وأشنند ينتشننر، سنناط  ضننو  وأقننو  ُتنن ، مشننكل  وأصننعب اعمننا ، صننار طر  أحد فيها انغم  ما إذا األشيا ،

 اهن. هي. من وليد  أعر  ال إن  نفسه، كاخللود  سكوهنا يف إهنا بسيط ، أمور إىل تستهي  تعقيدا  

 لكنننننه تعنننناىل، هلل وصننننفا   يكننننون أن يشننننبه وصننننفها أن وُياحننن  الطنننناو، هنننني مننننا الو األسننننتاذ ايُعرِّفننننن الننننن ، هنننذا يف -
 وتصوراهتم. ثقافتهم من اب  وهذا وتشبيه، وجترؤ شذوذ فيه وص 

 جيننب شنني  كنن   ابلغننا ، انتعاشننا   تنننتع  كينن   يهننم ال تعود، شهدهتا وقد شي ، آال  عشر  الوجود إىل أييت ويقول:

                            
 يف حنند  أمننر عننن هنننا الكننام وأن عربينن ، وليسنن  صننيني  كلمنن   هنني )طنناو( كلمنن   أن إىل هيننالتنب منن  )طنناو(، كلمنن   معىن نف  ُتم  )الطريق ( كلم   أن ح يا (1)

 وبنن  مصننر هنني لننيتا )طنناو( بنن  عاقنن  هنننا  فهنن  )طنناو(، اسننم مصننر علنن  يطلقننون كننانوا  القنندما  املصننري  أن وهي أمهي ، لا يكون قد أخر ملهون   م  الص ،
 .نُسي ؟ وجغرافي  اترخيي  عاق  من فه  )طو (؟ املقد  الوادي هنا  أن كما  الطاول ،
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 شننخ  كنن   ُُيقننق وأن فننرد، ملصنن  قُتقينن هنني النندو ، تسننم  األصنن  إىل العننود  هننذه عنننه، صنندر لننذيا أصننله إىل يعننود أن
 َتامننا ، عننادل هننو احينن  كنن   مننن واحملصَّننن احينن ، كنن   مننن حمصَّننن فهننو األبنندي النننم  عرف  وإذا األبدي، النم  لو مص ه

، فهننو عننادال ، كننان  وإذا  متمشننيا   كننان  وإذا الطنناو، منن  مننتم ّ   فهننو كالسننما   كننان  وإذا كالسننما ،  فهننو َمِلكننا   كننان  ومننن َملِنن  
 اهن....أذ  ك   عن بعيد فهو الوجود، حمي  خضم يف خيتفي قد جسده أن وبرغم يفىن، ال مثلها فهو الطاو م 

 وياحنن  إليننه، تعننود مث الطنناو ذا  عننن تصنندر األشننيا  أن وكينن  الوجننود، وحنند  الننن  هننذا يف (تننزو الو) يشننرح -
 والننيت (،تعننود شننهدهتا وقنند) عبننار : ولناح  (.الفنا ) كلم   املسلم  متصوف  عند يقابلها واليت (الدو ) لم ك  يستعم  أنه
 ابلكش . شهدها أنه إال تع  ال

 وأولتنن  جيننادل، ال الصنناحل والرجنن  صننادق ، تكننون ال املنمقنن  والكلمننا  منمق ، تكون ال الصادق  الكلما  ويقول:
 املزينند يواجهنننا ال العلننم عننن توقفنننا مننا إذا حبكمننا ، ليسننوا والعلمننا  بعلمننا ، ليسننوا واحلكمننا  حل ،بصننا ليسننوا جيننادلون الننذين

  اهن. مر . مال  حاال   أحسن النا  وسيصب  الفطن ، من وختلصوا احلكم  عن ختلوا...املشاك  من

 تشنننرح وأهننننا املنمقننن ، والكلمنننا  اجلدليننن ، ابألسننناليب عليهنننا يُنننرَبْهن أن مكنننن ال حقيقنننتهم أن هننننا (تنننزو الو) بننن  -
 كنن   يف اإلشننرا  رسننال  مننن أساسنني جننز  اجلهنن  ألن ابجلهنن ! األمننر هنني هنننا الامنن امللهون و  البسننيط ، الصننادق  ابلكلمننا 

 ومكان. زمان

 طريننق غننور يسننرب ذلنن  ومنن  افذتننه، مننن يُطنن ُّ  وال أبسننره، ابلعنناملَ  عننامل فهننو ذلنن  ومنن  قنن ، داره يغادر ال هو ويقول:
 وال يتهنننر ، أن دون احلكنننيم يعنننر  وهكنننذا إدراكنننا ، أقننن  كنننان  أبعننند، مكنننان إىل اإلنسنننان سنننافر كلمنننا  احلقيقننن  ويف ما ،السننن

 شي . ك   ينجز ذل  وم  شيتا   يفع 

 فؤاده... داخ  در  أنف  من أمثن هو ما خُيفي خشن قماش من ردا    احلكيم يرتدي السبب لذا...

 أو يعنننان أن مكنننن ال مزجنننور، أو ُمَقنننرَّب أننننه علننن  يعامننن  أن مكنننن ال َخنننربَهُ  َمنننن اخلفننني، االسنننتغرا  يسنننم  منننا هنننذا
 اهن. العامل. يف البشري  الكالنا  كاف   ب  األول املكان ُيت  ولذا قدره، من ُي  أو مجد أن مكن ال يضار،

 احلكننيم جيعنن  الننذي ولكشننفها اخلفنني االسننتغرا  يسننميها الننيت للجذبنن  خاطفنن  صننور  (تننزو الو) يقنندم الننن  هننذا يف
 افذته.. من يط  ومل ب  غرفته، وال ب  داره، يغادر مل وهو عاملا  

 التصنننو  أن ريقنننر  ألن البننناحث  أحننند الوضنننوح هنننذا دفننن  لقننند حنننىت واضننن ، والصنننوفي  الطاويننن  بننن  الكامننن  والتماثننن 
 رو .الظ اختا  يقتضيها فرو  دوجو  من بد ال وطبعا   للطاوي ، امتداد هو املسلم  عند

 -:(واملتغلب القاهر أي: جينا، إىل نسبة) اجلينينة *

 املياد. قب  599 سن  مولده وكان (،والعشرين الراب  جينا)بن امللقب مهاويرا أسسها

 حافيا .. الباد جيوب وبدأ جسمه، شعر ونت  يوم، ونص  يوم  مهاويرا صام
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 العميقننن ، النفسننني  والتنننأما  القاسننني  الصنننعب  ابلريضننن  واهنننتم التفكننن ، يف وغنننر  والتقشننن ، واجلنننوع الزهننند إىل وجلنننأ
 واحليننا ، واإلحسننا  اجلننوع عواطنن  نفسننه يف قتنن  قنند كننان  إذ حيننا ، دون مابسننه خلنن  ترهُّبننه مننن شننهرا   عشننر ثاثنن  وبعنند
 ...الراحننن  أو ملابأل وال السنننرور، أو ابحلنننزن فينننه يشنننعر ال حننند إىل املراقبننن  يف يغنننر  وكنننان ...املقنننابر يف يعتكننن  أحيننناا   وكنننان

 درجنننا  منننن فهصننن  منننادي، اجتننناه كننن   وأفنننىن (،اجلذبننن )أي:  حولنننه ِبنننا اإلحسنننا  وعننندم النننذهول حالننن  إىل مهننناويرا ووصننن 
 منننن أخنننر  سنننن  وبعننند النجنننا ، أو البصننن   ونيننن  املطلنننق، العلنننم درجننن  وهننني (،الننندرجا  أعلننن ) اخلامسننن  الدرجننن  علننن  العلنننم

 ...لعقيدته الدعو  هي جديد  مرحل  مهاويرا بدأ وهبذا...(املرشد) بدرج  فاز والتأما  الصراع
 الريضننا  بضننرور  فيننه شنندَّد رهبانيننا   نظامننا   أسنن  ،(ابرسننواا ) وامسننه: والعشننرين، الثالنن  جينننا إن اجلينيننون: ويقننول

 ...(1)املتعب  الشاق 

 اجلذبنن  إىل تقننود الريضنن  وهننذه ،اجلننوع رأسننها وعلنن  اإلشننراقي ، الريضنن  علنن  تقننوم اجلينينن  أن الننن  هننذا يف نننر  -
 مننن العليننا النندرجا  علنن  ُيصنن  اجلذبنن  ويف ،(مننادي اجتاه ك   وفنا  حوله ِبا اإلحسا  وعدم الذهول حال ) يسموهنا اليت

 ولننتبننه عننندهم. (النجننا ) هننو هننذا أن ناحنن  كمننا  (،املرشنند) درجنن  إىل وصنن  الريضنن  علنن  وابملثننابر  (،املطلننق العلننم) العلننم
 وكنن  بنن  والطاوينن ، والبوذينن  الندوسنني  يف يشننبهها مننا وهنننا ) اجلينينن  عننند املنجيننا  ذكننر املفينند مننن ولعنن  أيضننا . لعريا إىل

 احلمينند، ابخللننق التمسنن  هنني: سننبع  أصننول لننه الذي الصهي  اخللق الصهي ، العلم الصهي ، االعتقاد وهي: (،الوثنيا 
 والصنند ، العفننو، هنني خصننال بعشننر التهلنني الكننام، ومننن البدنينن  احلركننا  مننن التقلينن  الورع، السي ، اخللق عن واإلقاع

 التفكنن  مث واإليثننار، النسننا ، واعتننزال والزهنند، والبنناط ، الظنناهري التقشنن  النننف ، وضب  والنظاف ، والتواض ، واالستقام ،
 .اهن .(2)الكامل  والقناع  ومهومها احليا  متاعب عل  والسيطر  األساسي ، احلقالق يف

 ومقامننا  الغننزايل ِبنجيننا  تننذكرا وهنني واملقننام، املكان يف ماثلها ما الوثنيا  ك   ويف اجليني ، يف املنجيا  هي هذه
 الصوفي . عند ِبثيله اجليني  يف العري يذكرا كما  الصوفي ،

 -اهلندوسية: *

 سريع : نظر 

 عقيننند  عنننندهم لكنننن املتباينننن ، املنننذاهب نمننن كثننن    متنننا  فيهنننا ألن  للهندوسننني  جنننام  تعريننن  علننن  العثنننور مكنننن ال
 كلهم.  يكن مل إن أكثرهم، هبا (يؤمن) رليسي 

 املقدس . الكتب متا  غ ه يوجد لكن املقد ، كتاهبم  ابلفيدا، يؤمنون فكلهم -

 حسنننب) أقنننانيم ثاثننن  ذو عنننندهم واإللنننه أخنننر ، أمسنننا  علينننه يطلقنننون وقننند (،آَتنننان) األزيل ابلنننروح يؤمننننون وكلهنننم -
 (.هبا يقوم اليت يف الون

                            
 (.113، 112، 111 :) األدين(، مقارن  )سلسل  الكرب  الند أدين (1)
 (.129، 128، 127 :) الكرب ، الند أدين (2)
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 (.اخلالق) برامهان -أ

 (.احلاف ) فيشنو -ب

 (.املهل ) سيفا -ج

 األقانيم. عدد خيتل  قد كما  الثاث ، األقانيم ب  األعمال تقسيم يف بعضها عن املذاهب ختتل  وقد

 بننن  حننوار هننو (،الفينندا) مننن التنننايل املقنند  والننن  اآللنن ! مننن األلنننو  عشننرا  يوجنند الثننالو ، هننذا جانننب إىل -
 يف جيننري واحلننوار (،بعنند فيمننا إلننا   صننار) (أرجننوا) امسننه مقنند  ملنن  وبنن  (،ْكرِْشنننا) امسننه إنسننان بصننور  جتسنند الننذي ِفْشنننو

 آل . كلهم  صاروا عالل  أفراد ب  حربي  معرك  مسته 

 هننؤال  كنن   وطبعننا ، ،(هنناري) امسننه آخننر مللنن  يرويننه معهمننا، حاضننرا   كننان  (،سننامياجا) امسننه شننخ  رااحلننو  هذا يروي
 يعبدون. آل  صاروا األشخا 

 الن : يقول

 وكمنننا ضنننياعي، انتهننن  النعمننن  هبنننذه ابلنعمننن ، إيهنننا وهبنننيَت  النننيت ابلنننروح املتعلنننق احلننندي ُ  السنننامي، اللغنننز أرجنننوا: قنننال
 السننامي، الشننخ  أيهننا املقنند ، شننكل  أر  أن أرغب لكن  السامي، الرب أيها تكون، أن  هكذا نفسها، عن أعلَن ْ 

 كرشنا.  ي اليوجا، رب ي الافاني ، روح  يل فأْنِهرْ  أرا ، أن أستطي  أن  تعتقد كن   وإذا

 ألنننننوان ولنننننا ومقدسننننن ، شنننننكلها يف متنوعننننن  وابآلال ، ابملتنننننا  هننننني أرجنننننوا، ي أشنننننكايل شننننناِهدْ  املبنننننار : النننننرب قنننننال
 لكننن  أرجننوا، ي جسنندي يف متَِّهنند   كلننه  تننراه، أن ترينند مننا وكنن  والسنناكن، املتهننر  الكننون شنناِهدْ  اليننوم، ...خمتلفنن  وهيتننا 

 املقدس . قدريت شاهد الطبيع ، تفو  أعينا   وسأمنه  اإلنسانيت ، بعيني  تر  أن تستطي  ال

 الشننك  لننذا أرجننوا. إىل السننامي املقنند  شننكله أنهننر هنناري، امللنن  أيهننا اليوجننا، رب تكلننم أن بعنند سننامياجا: قال
 ويتهلنننن  املقدسنننن ، الثينننناب ويلننننب  مقدسنننن ، مرفوعنننن  وأسننننله  مقدسنننن ، وزينننننا  تننننده ، عدينننند  ورؤ  كثنننن  ،  وعيننننون أفننننواه

 شنننع  ولنننو اجتننناه، كننن   إىل يلتفننن  ووجهنننه حمننندود، وغننن  ويتنننألق، األعاجينننب، كننن   منننن ويتنننأل  املقدسننن ، والننندهون ابلعطنننور
 املعظم. الكالن عظم  تشبه أن املمكن من كان  الفضا ، يف مش  أل 

 .(1)اآلل  إله جسد يف واحد، يف املتجمع  العديد  أبجزاله بكامله، الوجود جواأر  شاهد هنا 

 :(ْكرِْشنا  هو اآلن واملتكلم) آخر مكان ويف -

 النننيت السنننامي  احلالننن  إىل النننرفض طرينننق عنننن أييت رغبتنننه، يطنننرد ومنننن ذاتَنننه خُيضننن  منننن مكنننان، أبي فهمنننه يتعلنننق ال منننن
 يكنننون منننن برامهنننان؟ إىل الكمنننال ُيقنننق عنننندما اإلنسنننان يصننن  كيننن   أرجنننوا: ي  لننن أوجنننزه منننا إىل امسننن  عمننن . كننن   ُتصنننعِّد
 عزلنننن ، يف ويسننننكن بعينننندا ، واالمشتننننزاز ابجلاذبينننن  ويلقنننني احلنننن ، مواضنننني  إىل يلتفنننن  وال نفسننننه، ويضننننب  نقنننني، بفهننننم موهننننواب  

                            
 (.204 :) الندي، الفلسفي الفكر (1)
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 والرغبننن  والتننننافر والقنننو  ا ابلنننذ اإلحسنننا  ويلقننني والرتكينننز، التأمننن  ويعتننننق وعقلنننه، وجسنننده كامنننه  ويضنننب  القليننن ، وأيكننن 
 برامهان. يصب  أن يستهق عقله، يف هادئ   ب  أانيا ، يكون أوال بعيدا ، امللكي  أو والبغضا ،

 كننننن   يعتنننننرب وعنننننندما يرغنننننب، وال ُينننننزن، فنننننا روحنننننه، يف هنننننادئ   ويكنننننون برامهنننننان، مننننن  واحننننندا   اإلنسنننننان يصنننننب  عنننننندما
 مننن يعننر  وعننندما مقننامي، هننو ومننا أا، مننن ويعننر  يعرف ، ابلتعبد إيلَّ. ،السامي التعبد إىل ويص  السوا ، عل  الكالنا 

 أرجننوا، ي قنندرت  بكنن  إيلَّ  اْلَتِجنن  آلنن . علنن  كأهنننا  بقدرتننه تنندور أن وجيعلهننا الكالنننا ، قلننوب يسننكن الرب .يفَّ  يدخ  أا
 األبدي. واملسكن السامي السام عل  ُتص  وبنعميت

 .(1)تشا  ما واعم  َتاما ، فيها فكر ل ، أعلنتها اليت راراألس ك   من سري  أكثر احلكم 

 فيهما: النقا  بعض إىل القارئ نظر لف  من أب  ال ذل  وم  الوضوح، ك   واضهان النصان -

 (.برامهان م  واحدا   اإلنسان يصب ) (،بكامله الوجود أرجوا شاهد) النص : يف الوجود وحد  -أ

 (.والرتكيز والتأم  والعق  واجلسد الكام وضب  القلي  واألك  العزل ) الثاين: الن  يف الريض ، -ب

 وماشاهبها....(نعلي  اخل ) املتصوف : قول تقاب  اليت (،اإلطا  عل  رغباهتا ك   من النف  إفرا ) -ج

  كتبهم.  ويف املسلم  متصوف  أقوال من ونقرؤه ونسمعه نراه ما نف  هي األمور هذه -د

 املتصننوف  وقننول (،األعظننم اإللننه وجننه مننن خلقننوا الربامهنن  إن) النادكنن : قننول بنن  التننام الشننبه ننسنن  أال جيننب كمننا  -هننن
  (.هللا وجه من خلق حممدا   إن) املسلم :

 املسبق . والعقالد (الرب شاهد عندما) الكش  ب  التوافق ناح  كما

 املفردا . يف ىتح تشابه عل  أحياا   يق  الفيدا ونصو  املتصوف  أقوال يتتب  ومن

 :(شاندوجيا أوابنيشاد) من الكث   نصوصهم من آخر ون  -

 يتننننننف  وألننننننه فينننننه، وسنننننينه  مننننننه، أتننننن  قننننند ألننننننه اإلنسنننننان، يعبنننننده وهبننننندو ، برامهنننننان. كلنننننه  العنننننامل هنننننذا إن حقنننننا   -1
 بواسطته.

  يتضننمن إنننه الفننرا ، هنني وذاتننه احلقيقنن ، وفكننره النننور، هننو وشننكله احليننا ، هننو وجسننُده العق ، يتضمن الذي هو -2
 مننن أصننغر هنني قلننيب، ضمن هذه روحي -يتكلم ال الذي هو كله،  العامل ويشم  واألذوا ، واألوامر والرغبا  األعمال ك 
 (.انته ) .(2)العوامل هذه ومن واجلو الفضا  ومن األر  من أعظم هي هذه ذايت أرز، حب 

 (.التاري أوابنيشاد) آخر ون 

                            
 (.235، 234 :) الندي، يالفلسف الفكر (1)
 (.112 :) الندي، الفلسفي الفكر (2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 www.alsoufia.com                         مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية                                               

 

538 

 والنننور، واملننا  والفضننا  والننري  األر  العناصننر، هننذه هو اآلل ، هذه ك   هو براجايت، هو درا،أن هو برامهان، هو...
 ...(1)كان   كما  ابلنار َتتزج اليت وتل  األشيا ، هذه

 التشابه. ل   اجليلي عيني  وخاص  املتصوف ، أقوال إىل يعود أن الكر  القارئ من أرجو -

 الفرقنننن  وهننننذه األلننننو ، بعشننننرا  تعنننند الننننيت فننننرقهم مننننن فرقنننن  عننننند أو ،الننننندو  عننننند الشنننني  ضننننرب مننننن صننننور وهننننذه
 ،(اتبننوزام) عينند هننو بننه ُيتفلننون سنننوي عينند ولننم برامهننان. مننن بدال   سيفااتراجا، هو اآلل  رأ  وجيعلون ماليزي، يف موجود 

 (.كواالالمبور) العاصم  مداخ  أحد من مقرب  عل  العام االجتماع يكون حي 

 وذل ...السننننما ، كبنننند  البنننندر يتوسنننن  حينننن  (،الكوكننننب) شننننهر يف سنننننوي   منننناليزي هنننننود بننننه ُيتفنننن  يننننداجمل العينننند هننننذا
 .(.الفرق  لذه ابلنس ) (2)الندو  آل  رب (سيفااتراجا) اإلله لذكر  َتجيدا  

 ...(3)(سيفااتراجا) حفيد وهو (،مورغان) ل له أيضا   التمجيد ويبدأ

 واحننند  طعنننام بوجبننن  ويكتفنننون احلنننب، ممارسننن  عنننن متنعون...اجمليننند ابلعيننند االحتفنننال قبننن  تقنننام الندوسننني  الصنننا  إن
 (.اجلذب )أي:  العامل هذا عن غيبوب  إىل تدرجييا   تتهول اليت...والعزل  والتأم  الصا  يف يدخلون مث...اليوم يف نباتي 

 املقرتننننن  الطويلنننن  والغيبوبنننن  اخليننننال املعنننن يف لتنننندخلهم الواقنننن  عننننن تفصننننلهم الننننيت والتأمنننن  والعزلنننن  الصننننا  تلنننن  وبفضنننن 
 حنندود ال أببعنناد حننامل  فننرتاهم (،اإلنشننالي  الرعنند  نشننو ) تنندع  جنندا   غريب  نشو  َتتلكهم عندها...اإللي  للذا  ابلتوحيد

  ،الننننوعر  النننندروب ضننننمن (،الشنننناهق اجلبنننن  يف الصنننناعد ) الطويلنننن  املسننننافا  اجتينننناز اسننننتثنا  دون لننننم يتنننناح وبواسننننطتها...لا
 التابوزامي... املعبد إىل ابلنهاي  فيصلون فالق ، ومهار  جهدا   تتطلب واليت

 واألسنننهم...وجناهتم علننن  تنننرتن  احلننناد  الرمننناح بينمنننا...والتق  ابلنننورع غنننامر إحسنننا  يف يبننندون احلالننن  تلننن  يف وهنننم
 بعضننها وزن يبلننغ قنند) كنناهلهم  تثقنن  الننيت والسننال أجسادهم.. من قطعا   تنتزع اليت والكاليب...ألسنتهم يف مغروز  الفضي 

  مننن واألغرب...وعجيبنن  غريبنن  لنشننو  يستسننلمون خالننا مننن إهنننم بنن  واإلصننااب ، اآلالم لكافنن  أيهبننون ال وهننم .(.كننغ  60
 مننا فسننرعان...الواحد  الينند أصنناب  علنن  تعنند قطننرا  بضنن  مننن إال الدم منها يسي  ال العميق  اجلروح تل  أن هو هذا ك 

 الوصننول إمكانينن  عننن لننم يعننرب الننذي الغريننب الشننعور لننذل  فريسنن  وهم...سننودا  ننندوب آاثر سننو  منهننا يبقنن  فا...تلتننتم
 سيفااتراجا... األكرب ابإلله االتصال خالا من والبطوال  امل ثر بتل 

 - النننننرم ) ِبعنننننىن (،فننننن  - الفننننن ) بنشنننننيد يتغننننننون وهنننننم (،غنننننورو) الننننندي  زعنننننيمهم حنننننول املؤمننننننون أولتننننن  فيتجمننننن ...
 بدعواته... ابركه أن بعد ابملغرز املؤمن وجن  ليثقب املؤمن  أحد أمام (غورو) يق  بينما...(رم 

 أو منن  أصننابه كمننن  بشنند  ابالرتعنناد املؤمن يبدأ ... اللدن املؤمن وجن  حلم واملسنون احلاد السهم يشق عندما ولكن

                            
 (.109 :) الندي، الفلسفي الفكر (1)
 (.1/16) العشرين: ابلقرن والشعوب القبال  أغرب (2)
 (.1/17) العشرين: ابلقرن والشعوب القبال  أغرب (3)
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 قنند يكننون بينمننا احلماسنني، النشننيد وقنن  علنن  يتماينن  مث ومننن ،وشننديدا   رتيبننا   دقننا   بقدميننه األر  لينند  ابلننوا  فيقفننز جنننون،
 ال النننننندم قطننننننرا  مننننننن قلينننننن  إال اجلننننننرح أثننننننر مننننننن وجنتيننننننه مننننننن يسنننننني  فننننننا الفضنننننني، السننننننهم ذلنننننن  الغننننننالرت  وجنتيننننننه مننننننن بننننننرز

 لننننغويب الوجنننن  ختننننرت  النننيت الطويلنننن  والرماح...(سنننم 18-12) بننن  مننننا طنننولم يننننرتاوح فضننني  أبسننننياخ ألسننننتهم وتشنننق...تذكر
 اخلصنننر علننن  يثبننن  ف ننننه الربتقنننال وأمنننا وعسنننا ، حليبنننا   اململنننو   السنننال تعلنننق النننرم  طنننريف وعلننن  أمتنننار، أربعننن  عننناد  طولنننا

 (غننورو) النندي  الننزعيم يباشننر عننندها نهننر، بننا كرسي  عل  ليجل  أحدهم فيتقدم...اجلسد يف تغرز فضي  سنارا  بواسط 
 ينننزال ال واملنننؤمن كنننااب ،  سنننت  زهنننا  األحينننان بعنننض يف الكالينننب عننندد ويبلنننغ جسنننده، يف احلنننار  الفضننني  الكالينننب غنننرز يف

 اهن. إخل.....(1)هناي  أو حدود با غيبوب  يف ليذهب رأسه ُي  أن إىل الغريب  االنتشالي  الرعد  سيطر  ُت 

 القوم! هؤال  وشأ يبلغوا مل املسلم  متصوف  أنامللهون  لكن  واض  فاألمر تعليق، إىل حباج  أنن  ال -

  ماذا؟ أم الرفاعي؟ أمحد كرام   فيهم تسري القوم هؤال  ه  والسؤال:
 سوترا: فايسيسكا كتاب  من متفرق  بوذي  نصو  وهذه *

 :الثاين الفصل -األول الكتاب

 ...(2)العام  وحد  بسبب واحد الوجود -17

 :األول الفصل -الثاين الكتاب

 .(3)الوجود وحد  بوضوح األث  وحد  تتوض  -28

 :الثاين الفصل -الثاين الكتاب

 الوا . وأبدي  جوهري  بتوضي  تتوضهان الزمان وأبدي  جوهري  -7

 الوجود. وحد  بتوضي  تتوض  الزمن وحد  -8

 الوا . وأبدي  جوهري  بوضوح تتوضهان الفرا  وأبدي  جوهري  -11

 اهن. .(4)الوجود وحد  بتوضي  تتوض  (الفرا )أي:  الفضا  وحد  -12

 إليهننا، توصنن  الننيت الطريقنن  وكننذل  كنناما ،  وضننوحا   النصننو  هننذه يف الواضننه  الوجننود وحنند  إىل للتنبيننه حاجنن  وال
: يقنننننول اجلذبننننن ، إىل البننننوذي أو الندوسننننني وصنننننول كيفينننن   عنننننن(5)(باثينننننو  آسنننن ) ينننننذكره وصنننننفا   نننننورد الوضنننننوح يف وللننننزيد 

 فكننننر  غنننن  خنننناطر كنننن   ابسننننتبعاد الننننروح حشنننند يف والسننننعاد  الكمننننال غاينننن   جيعنننن األوابنيشنننناد يف الننننوارد الفينننندا ومننننذهب...
                            

 بعدها(. وما ،1/19) العشرين: ابلقرن والشعوب القبال  أغرب (1)
 (.484 :) الندي، الفلسفي الفكر (2)
 (.486 :) الندي، الفلسفي الفكر (3)
 (.486 :) الندي، الفلسفي الفكر (4)
 (.م1944) سن  ما  إسباين مستشر  (5)
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 الننننذايت اإلُيننننا  يف طريقنننن  الغاينننن  هننننذه إىل الوصننننول أجنننن  مننننن يسننننتخدمون كننننانوا  (1)اليوجننننا نظننننام وأصننننهاب املطلننننق، املوجننننود
 يف مسننتغر  وانتباهننه مثبنن ، ونظننره حننرا ، بننا سنناكنا   القرفصننا  جيل  اليوجي فكان عريب، ابن قرره ِبا جدا   شبيه  التنومي
 إيقاعينن  ريضنن  وهننو الننننََّف ، وَتننرين الشننعور. تفقننده (2)جذبنن  يف يقنن  مث املستسننر ، برامهننا أمسننا  مننن اسننم وهننو (،أم) احلننرف 
 اهن. (.اجلذب )أي:  (3)الغاي  نف  إىل للوصول (تنج ) مارسه كان  والزف ، للشهيق

 هننذه تفسنن  يف هننو والفننر  طبعننا ، غنن هم وعننند عننندهم املعرفنن  إىل لوصننولل الطريننق هنني اإلشننراقي  الريضنن  إن :أي -
 إىل مضننافا   األكسننج  دور ناحنن  أن مكننن والننزف  للشننهيق اإليقاعينن  الريضنن  ويف للمرينندين. تزيينهننا وسننال  ويف الظنناهر ،

 الرتيب. اإليقاع دور

 -الكتاب: أهل عند الصوفية *

 اليهود: عند *

 كنننانوا  وأهننننم (،بنننؤنالت) يسنننمونه كنننانوا  النننذي اليهنننودي للتصنننو  داُود األحننند عبننند األسنننتاذ وصننن  سنننابق فصننن  يف منننر
 -عنننندهم وكانننن  املرشننند. أو املراقنننب أي (،صنننويف) املسنننل  الشنننيخ ويسنننمون (،ننننيب) وأحامهنننا اجلذبننن  إىل الواصننن  يسنننمون

 (.األبيوني )و (اإللكسالي ) منها طر ، عد  -قلتهم عل 

 الكبالنن ) ابسننم معروفننا   اليهننودي التصننو  صننار الجننري، اخلننام  القننرن حننوايل يف ولعلننه ون،بقر  اإلسام نهور وبعد
Gabbalah،) (.التنبؤ) القد  ابالسم االحتفا  م  املأثور، أي 

 نننيب مراتننب: ثننا  علنن  اجلذبنن  إىل الواصننل  يصنننفون (الكبالنن  أو) اليهننودي التنبننؤ ففنني لانتباه؟ مث   أشيا  وهنا 
 يتصننننند  عنننننندما والبصننننن  -أعاهنننننا وهنننننو -بصننننن  مث رالننننني، مث (،الشنننننفت  اطنننننق)أي:  سنننننفاات  ننننننيب أو (،النننننناطق ومعناهنننننا)

 كنننذل   املكاشنننف  يقسنننمون املسنننلم  متصنننوف  أن سنننابق  فصنننول يف ورأيننننا املرشننند. أي: (،صنننويف) يسنننم  املريننندين لتسنننلي 
 أعاهننا، وهننو (،املشنناهد  مننن) املشنناهد مث (،املكاشننف  مننن) املكاشنن  مث (،احملاضر  من) احملاضر الثا : املراتب نف  إىل

 (.املرشد) يسمونه املريدين تسلي  إىل املشاهد  مقام إىل وص  من يتصد  وعندما

 الكبالي . للمصطلها  مرادفا  هي التصوفي  املصطلها ، هذه أن وواض 

 ابطنننن  يهننننودي تفسنننن ) يلنننني: منننناك  ترمجتننننه للكبالنننن  وصننننفا   (Larousse) الفرنسنننني املعجننننم يف نقننننرأ آخننننر، وشنننني 
 اخلفالينن  العلننوم وأنصننار (.اإلشننرا  كتنناب) أو (الزوهننار) هننو (الكاسننيكي) التقلينندي كتابننه  (،املقنند  الكتاب لن  ورمزي

 اهن. سهري. اجتاه يف الكبال  رموز يستعملون (الباطني )

 للقننننرآن املسننننلم  متصننننوف  سنننن تف مثنننن  ورمننننزي، ابطنننن  هننننو املقنننند  الكتنننناب تفسنننن  يف الكبالنننن  أسننننلوب أن ناحنننن 
                            

 اجلذب . إىل للوصول واجلينيون والبوذيون الندو  مارسها إشراقي  تعبدي  ريض  اليوجا (1)
 ابالستعار . هنا باثيو  آس  ويستعمله فق  املسلم  متصوف  يستعمله مصطل  هي )جذب ( كلم   (2)
 (.187 :) باثيو ، آلس  عريب( )ابن كتاب  من الن  (3)
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 َتاما . الكر 

 السهر. يف الصوفي  الرموز استعمال مث  هو السهر يف الكبالي  الرموز استعمال وكذل 

  إسننبانيا، يف ليننون مديننن  مننن يهننودي ملؤلنن  الجننري السنناد  القننرن أوال  يف نهر فقد (،الزوهار) اإلشرا  كتاب  أما
 كث .  أو بقلي  ل ذ من أقدم يكون أن ومكن يظن، كما

 املسنننننل ، الشنننننيخ لتوجيهنننننا  اتبننننن  (مشننننناهد  مث مكاشنننننف  مث حماضنننننر ) اجلذبننننن  أحنننننام تصنننننني  واقننننن  أن إىل ولننتبنننننه
  الكبالي . أيدي عل  ُتد  شىت خوار  وأن فق ، ولتوجيهاته

 النصار : عند *

 الغنوصنني ومنهننا املعرفنن ، أي: ،وصنني الغن ابسننم املننيادي الثنناين القننرن يف املسننيهي  عننند نفسننها عننن الصننوفي  أعلننن 
 وتبنتها. قبلتها الزمن وم  أوال ، الكنيس  رفضتها وقد الكاهن، منهم العرب ومساه العار ، أي:

 اجلذب . إىل وصوله كيفي   يص  مسيهي لصويف ن  وهذا

 األسفار: كتابه  يف ،(2)ت يزا القديس  اعرتافا  متلقي اإلله، أم خادم(1)(نيمو) يقول

 ممننننا (...الننننذي أابا) الكلمننننا  يف خصوصننننا   ابألذكننننار، تسننننم  الننننيت الصننننوتي  النننندعوا  يف كبنننن    فالنننند  د وجنننن...
 ...(.هنا  ينهصر أن يف رغب  القلب ويف)و (،امس  ليتقد )و طويل ، ساعا  الفم يكرره

 أفكننننار إىل عنهننننا أنتقنننن  أن أسننننتط  ومل أشننننأ مل حبينننن  لنفسنننني، ابلغننننا   رضننننا   (هللا) وحنننندها الكلمنننن  هننننذه يف أجنننند كننننن 
 ...(3)الربك  إىل أص  حىت ذل  عل  أقتصر وكن  أخر ،

 امليادي. عشر الساد  القرن من األول النص  أه  من إسباين دين رج 

 اإلرهننناقي النننذكر أبسننلوب املسنننيهي  متصنننوف  َتثننر النننن  هنننذا يف يظهننر كمنننا  اجلذبننن ، تعنن  الربكننن  أن القنننارئ ويعننر 
 قرون. ست  حبوايل نيمو قب   املسلم متصوف  استعمله الذي

 أن تننؤمن مننثا ، األفيلينن ، ت يننزا فالقديسنن  مننذهب، مننن أكثننر إىل املسيهي  عند الصوفي  تشعب  ما، عوام  وبسبب
 قصيد : من فتقول (،هللا تعاىل) هللا وب  بينها اُتاد أبنه (فتوحها) أو وصولا وتص  املخلو ، غ  اخلالق

 ...(4)واحدا   نورا   نورامها يصب  حىت معا   تذوابن بشمعت  شبيه الروحي ناالقر  يف ابهلل النف  واُتاد...

 أخر : قصيد  ومن

                            
 .رج  دين إسباين من أه  النص  األول من القرن الساد  عشر امليادي (1)
 .(م1582) سن  مات  اإلسباني ، آفيا قري  من األفيلي  ت يزا (2)
 احلاشي . يف (186 :) باثيو ، س آل عريب، ابن (3)
 (.212 :) وتعاليمه شخصيته املسي  يسوع (4)
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 أعننننذب ي أغثننن  خضنننم ، يف الصننننغ  اجلننندول هنننذا ولينننندخ  ...منننن  أقنننرتب دعنننن  األكنننرب، عريسننني ي هاأننننذا...
 ...(1)عريسها ذراعي ب  نفسي ولتسرتح ...حلي 

 وحدوي . ال واُتادي  جالي ، ال مجالي  كان   جتلياهتا أن هذه القديس  أقوال من يظهر حي 

 أقواله: فمن الوجود، بوحد  يؤمن (2)كرو   ال دي خوان القدي  نر  بينما

 احلبيبنننن ، الننننريح وصننننف  الراننننن ، واألهنننننار الغريبنننن ، واجلننننزر ابألشننننجار، املليتنننن  املنعزلنننن  والننننودين اجلبننننال، هننننو يبنحبينننن...
 ...(3)الساكن واللي 

 واضننها   يظهننر التنناريخ، يف وثنينن  ألينن  واعينن  دراسنن  أينن  ومننن السننابق ، الفصننول مننن وكننذل  آنفننا ، املننار  النصننو  مننن
 الصنننوفي ، الريضننن  طرينننق عنننن اجلذبننن  إىل يصننن  حنننىت كاهننننا    يسنننم  ال الوثنينننا  كننن   يف الكننناهن إن بننن  فيهنننا، اإلشنننرا  دور

  الوثنيننا ، بعننض أن العلننم منن  مسنناعد، كعامنن   يسننتعملوهنا أو سننا ،ابملهل يكتفننون وقنند اخلننوار ، بعننض يننده علنن  وُيصنن 
 تسنننننتعم  زالننننن  ومنننننا كانننننن   الندوسننننني ، كالدينننننن   وبعضنننننها ابملهلسنننننا ، تكتفننننني يظهنننننر كمنننننا  كانننننن   منننننثا ، اإلينكنننننا كدينننننن 

 الصوفي . ابلريض  يكتفي يزل وملا كان  وبعضها الصوفي ، والريض  املهلسا  الطريقت ،

 للتسلي :

 نصر: حس  سيد .د يقول

 الفننر  أو العمنن  معننىن علنن  ُيمنن  أن جيننوز ال البقننا ، مقننام بعنند متننأخرا   أييت الننذي نفسننه (اخلدمنن ) مقننام إن بنن ...
 أفالوكتسننفارا قطعننه الننذي العهنند تقابنن  منزلتهننا يف وهي (،الوصال) تذو  كالن  أداها خدم  ِبثاب  ب  املألو ؟ ابملعىن الدي 
 هن.ا .(4)(الن فاا) يف واحد  خطو  خيطو أن له مت أن بعد اخلالق، إبنقاذ ذي،البو  الدين يف نفسه عل 

 أو إينننننران يف املتصنننننوف  بعنننننض عرهبنننننا وقننننند (،هللا يف الفننننننا ) مصنننننطل  يقابننننن  النننننذي البنننننوذي املصنننننطل  هننننني الن فننننناا -
 (الن فننناا) كلمننن   أن جنننند العربيننن ، إىل املرتمجننن  النصنننو  وبقننرا   املعنننىن. بننننف  واسنننتعملوها ،(5)(نننن وان) فصنننار  (،أسننلمها)

 تواترا . األكثر وهو (،املطلق يف الفنا ) ِبعىن: وأحياا   (،املطلق) ِبعىن أحياا   ترد

 الريضننن )أي:  إليهنننا والطرينننق (،ورؤاهنننا اجلذبننن )أي:  الصنننوفي ، احلقيقننن  أن وهننني هامننن ، ملهونننن  ننسننن  أال وجينننب -
 هبننا تشننرح الننيت والتفاسنن  هبننا، ُتننا  الننيت النناال  أشكال يف االختا  ويكون ومكان، زمان ك   يف واحد  هي (،الصوفي 

 النننيت األطروحنننا  يف شنننام  دور ابلواصننن  احمليطننن  االجتماعيننن  للخلفيننن  أن كمنننا  لنننا، يقننندموهنا النننيت الدعايننن  وأسننناليب رؤاهنننا
 كشوفه.  تقدمها

                            
 (.77 :) شعره، خال من الفار  بن عمر (1)
 امليادي. عشر الساد  القرن أه  من متصو  إسباين (2)
 (.40 :) (،305 )عدد: العريب، جمل  (3)
 (.67 :) واليوم، األم  ب  الصوفي  (4)
 األخ . الفص  املعاصر، اإليراين صويفال الفكر من (5)
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 الرابع الفصل
 اِلسالمي اجملتمع وتدمري الصوفية

 ونعيد: قلنا

 االحنننننننرا  إىل الفطننننننر  اسننننننتقام  ومننننننن الضننننننال، إىل النننننند  مننننننن فيخننننننرجهم آدم، بنننننن  هبمننننننا يصننننننيد شننننننركان بلنننننني إل
  األهوا . واتباع واالحنال،

 وملحقاته: اجلنس األول: الشرك *

 السنننننليم  ابلغرالننننز املوجنننننه املسننننتقيم السنننننلو  وعننننن الفطنننننر ، ننننندا  عنننننن آدم ابننننن يبعننننند أن إبلنننني  يسنننننتطي  الشننننر  هبننننذا
 الغرالننز بقينن  حسنناب علنن  أخننر  وتتضننخم غرالننز، فيننه فتنهننر  (،عليهننا هللا هننافطر  الننيت الفطننر  حسننب بينهننا فيمننا ازننن املتو )

  م.خالتض هذا بسبب تضمر اليت

 وتعينننند املسننننتقيم، سنننن ه اإلنسننننان علنننن  ُتفنننن  النننيت والعملينننن  والفكرينننن  االعتقادينننن  ابلتعنننناليم الرسنننن  سننننبهانه هللا وأرسننن 
 اّللَِّ  ِعنْنندَ  النندِّينَ  ِإنَّ )) الرسنن : كنن   هبننا جننا  الننيت الرسال  هو واإلسام األر . يف هللا عباد  وُتقق الفطري، توازهنا إىل الغرالز

  .[19عمران: آل] ((اإِلْسامُ 

 اِلشراق. الثاين: الشرك *

 منهننا متخننذا   إللينن ،ا التعنناليم ملتزمننا   املسننتقيم الطريننق يف فيسنن  الننو ، ننندا  علنن  اإلنسننان يف الفطننر  ننندا  يتغلننب قنند
 تصرفاته. ك   توجه اليت املنطلقا 

 ينتظنننره أمامننه، إبلنني  أيضنننا   سننيجد لكنننه املسنننتقيم. الصننرا  علنن  سننار وأننننه األول، الشننر  مننن أفلننن  أنننه يعنن  وهننذا
 الشننر  لننه نصننب وقنند سننيجده ،[16األعننرا :] ((اْلُمْسننَتِقيمَ  ِصننرَاَط َ  َلُننمْ  أَلَقْنعُننَدنَّ  َأْغننَويْنَتِ   فَِبَمننا قَننالَ )) الطريننق: هننذا علنن 
 (.اإلشرا ) الثاين

 مقننننننام وابسننننننم الوالينننننن  وابسننننننم اإلسننننننام ابسننننننم الشننننننر  هننننننذا يف ليوقعننننننه اإلنسننننننان يف واجلهنننننن  الغننننننرور إبلنننننني  ويسننننننتغ 
 إخل....و...واملعرف  والقرب اإلحسان،

 طريقان: يوجد اإلشرا  إىل وللوصول

  خاصنننن ، الننننند ويف القدمنننن ، الشننننعوب بعننننض فعننننند أنننننواع، هننننيو  يبلنننن ، ال وملنننن  اخللنننند شننننجر  طريننننق األول: الطريننننق
 املكسننني ، فطنننر كانننن   املكسننني  ويف (،األفينننون) اخلشنننخاش شنننجر  كانننن   األوسننن ، الشنننر  ويف احلشننني ، شنننجر  كانننن 

 عليه. أق  مل مما ذل  غ  إىل...الكافا شجر  كان   ماليزي ويف الكوكا، شجر  كان   (اجلنوبي  أمريكا) الب و ويف
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 امللننو  قصننور تنندخ  كاننن   كمننا  الكهننان، علنن  حكننرا   واخلشننخاش، احلشنني  قمتهننا ويف هننذه، اخللنند شننجر   كاننن
 كث  .  أحيان يف

 األنننوار علننيهم تشننر  حينن  اجلذبنن ، يف يقعننوا كنني  سننري  تعبدينن  طقننو  ضننمن الكهننان يتعاطاهننا مقدسننا   سننرا   وكاننن 
 احلكم . أنه يتومهون اِب وينطقون الذيني ، اللدني  العلوم ويتلقون اللوسي ،

  منننن الوثنينن  علننيهم وتنندخ  ابب، بعنند اباب   اإلسننام، مننن خيرجنننون كننانوا  املتومهنن ، واحلكمنن  الباطلنن ، اإلشننراقا  وهبننذه
 ابب. ك 

 أو لسنننبب اخلنننارج  املهلننن  علننن  احلصنننول يتعنننذر كنننان  منننا فكثننن ا   الصنننوفي ، واجملاهننند  الريضننن  طرينننق الثننناين: والطرينننق
 وابسننننم إليننننه، والعننننروج هللا إىل السنننن  وابسننننم اإلحسننننان، وابسننننم الننننناج ، البنننندي  ألوليالننننه يهينننن  إبلنننني  كننننان  حينتننننذ، آلخننننر،
 يف دفقاتنننه تنننوقعهم النننذي ورفيقنننه (اإلنننندورف ) النننداخلي املهلننن  لنننم هتيننن  النننيت الصنننوفي  الريضننن  إىل يسنننتجرهم كنننان  املعرفننن ،
 احلكم . أنه يتومهون ِبا ونقوينط الذيني ، اللدني  لومالع ويتلقون اللوسي ، األنوار عليهم تشر  حي  اجلذب ،

 إبلننني  اعتمننناد كنننان  لنننذل  اللوسننن ، شننجر طرينننق منننن أكثنننر اإلنسنننان ختننندع خداعنن ، طرينننق هننني هنننذه الريضننن  وطريننق
 (،وفي الصنن) إىل امسهننا حولننوا اإلسننام، حارهبننا وعندما (،واملعرف  الكهان ) امسها وكان الشجر، عل  اعتماده من أكثر عليها

 الغزالي . الربهاني  الطريق  نهر  قت ، من وقُت  كفر  من كهاهنا  من ُكفِّر  وعندما

 ويسننتعمله، إبلنني ، اسننتعمله إبليسنني أسننلوب هنني ابإلسننام، املمننزوج اإلشننرا  هنني والننيت الغزالينن ، الربهانينن  والطريقنن 
 جلن .ا من أبويهم أخرج كما  آدم ب  به فنت الذي اإلشرا  مس   عل  ل بقا 

 ((اإِلْسنننامُ  اّللَِّ  ِعنْننندَ  الننندِّينَ  ِإنَّ ))و [24فننناطر:] ((نَنننِذير   ِفيَهنننا خنننا ِإالَّ  أُمَّننن    ِمننننْ  َوِإنْ )) :اإلسنننام كلهنننا  األدين فأصننن 
لَنن  ال َوُملْنن    اخْلُلْنندِ  َشننَجَر ِ )) طريننق وعننن ،[19عمران: آل]  آدم بنن  إبلنني  أخننرج (،الصننوفي ) بننديلها أو ،[120طننه:] ((يَنبنْ

 التاريخ. عرفها اليت الوثنيا  خمتل  إىل إسامهم من

 هلوسننناهتم أن ينننومههم حيننن  النننداخ ، منننن هبنننم ليهدمنننه هللا، بننندين يتسنننرتوا أن أوليالنننه إىل ينننوحي زال، ومنننا كنننان،  لقننند
 اللوسنني   اللدنينن علننومهم يضننيفوا أن إلننيهم يننوحي مث اليقنن ، وحننق اليقنن  وعنن  اليقنن  نننور وأهنننا إلينن ، إشننراقا  هنني اجلذبي 

 هو. هي أهنا النا  ويعتقد البدع وتسود احلق، الدين خيتفي الزمن وم  فشيتا ، شيتا   البدع ترتاكم حي  احلق، الدين ىلإ

 النندين عننن كلهننا  بعينند  خمتلفنن  طرقا   وَتخذ البدع تتشعب وواللجهم، الكهان وأهوا  األابلس  وإبُيا ا  الزمن، وم 
 احلق.

 مننن املنافسنن  املننذاهب مننن  وحماولنن  ودعمهننم دعاتننه بتشجي  مذهب تشجي  يف دور املسيطر  للفتا  يكون ما وكث ا  
 عليه. لم سلطان فا املستور التهر  أما املكشو ، التهر 

 والنصنننراني  اليهوديننن  أمنننا واجلينيننن ، والطاويننن  والبوذيننن  الندوسننني  وجننند  وهكنننذا التننناريخ، وثنينننا  كننن   نهنننر  وهكنننذا
 أخر . م عوا فيها تدخل  فقد
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 لعننن  متعننندد ، أشنننكال يف املننندمر  آاثره (وتظهنننر) نهنننر  حيننن  الروحننناين، الشنننر  هنننذا منننن املسنننلمون ينننن  مل وطبعنننا  
 ثاث : أبرزها

 للتتار. العجيب االستسام -1

 ينتهجونه. حمر  إسام ابسم اإلسام ُتارب مذهبي  فر  إىل اإلسامي  األم  َتزيق -2

 التفك . وأساليب والسلو  واألخا  عبادا وال العقالد يف عام إفساد -3

 أن التننننذك  منننن  جملنننندا ، يسننننتوعب تفصننننيلها ألن شننننديد إبجينننناز نننننذكرها التدم ينننن  األشننننكال لننننذه بيننننان يلنننني وفيمننننا
 واملعلومنننننا  والطموحنننننا  ابألمننننناين :أي املسنننننبق ، الفكريننننن  ابلقناعنننننا  موجهننننن  دالمنننننا   هننننني اجلذبيننننن  واملشننننناهدا  الكشنننننو 

 املهيمن . اط والعو  املختزن 

 -للترت: العجيب االستسالم *

 يف معننننا منننر وقننند جننندا ، االنتشنننار واسنننع  الصنننوفي  كانننن   يليهنننا، ومنننا الجنننري السننناد  القنننرن منننن األخننن   العقنننود يف
 اسننتو  حننىت سننابق ، أزمننن  يف األوىل نبتاهتننا نهننر  والننيت األمنن ، إليهننا وصننل  الننيت احلالنن  عننن كثنن    أمثلنن  السننابق  الفصننول

 حجننن ) الغنننزايل الننندعا : هنننؤال  ومنننن ابلصنننوفي ، جهنننا   الصنننوفي ، غننن  حنننىت يقدسنننهم (مشنننايخ) للصنننوفي  دعنننا  أيننندي  علننن
 وغ هم. ...والبدوي والدسوقي، والشاذيل، مسافر، بن وعدي والرفاعي، واجلياين، (،اإلسام

 الواق . عن فكر  ألخذ كفاي   فيه (ياملاش عل ) مثاال   نورد السابق ، الفصول يف األمثل  من مر ما إىل ابإلضاف 

 هن: 657 سن  حواد  يف (الشذرا ) يف احلنبلي العماد ابن يورد

 املوله: القمي  يوس  الشيخ (السن  هذه يف تويف)أي:  وفيها

 يقنن  شنني  وهننذا اخلننواطر، علنن  والكننام الكشنن  وحجننتهم هللا، ويل أنه العام  تعتقده الذي :(العرب) يف الذهيب قال
 ببولننه، يتنننج  يوسنن  وكننان املسننتعان، وهللا عصننرا يف هننذا كثننر  وقنند اجلننن، من قرين له يالذ واجملنون والراهب لكاهنا من

 يصلي. وال الدين، نور محام أقميم وأيوي حافيا ، ومشي

 و بسننن الننندين ننننور محنننام إبقمنننيم إقامتنننه وغالنننب واملزابننن ، القمنننام  أيوي كنننان  :(اإلسنننام اترينننخ) يف شنننهب  ابنننن وقنننال
 عجالننب عنننه وُيكنن  الصنناح، فيننه يعتقنندون والنننا  أحنند، إىل يلتفنن  وال األر  تكننن  طننواال   ثيننااب   يلننب  وكننان القمنن ،

 اهن. القلي . إال جنازته عن يتخل  ومل قاسيون، بسف  املول  برتب  ودفن وغرالب،

 مننننذ خلننن  منننا النننيت دمشنننق، يف حننند  هنننذا وأن القليننن ، إال جنازتنننه عنننن يتخلننن  مل أننننه ملهونننن  لكنننن تعلينننق، ال -
 غ ها. يف احلال  تكون فكي  اللم، لوم  هللا يف خيافون ال احلق، ل سام دعا  من أسلم 

 املغول: اجتاحه الذي القطاع إىل ننتق  مث
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 اجلنبانينن ، هنني: الجننري السنناد  القننرن أواخننر فيننه منتشننر  كاننن   الننيت الطننر  وأبننرز وفننار ، العننرا  هننو القطنناع هننذا
  القادرينن  مث الرفاعينن  أن العلننم منن  طبعننا ، غ هننا وهنننا  الكربوينن ، العدوينن ، الرفاعينن ، القادرينن ، الصننديقي ، القشنن ي ، متينن ،املا

 انتشارا ! وأوسعها اإلطا  عل  أبرزها كان 

 القادرينن  مث الرفاعينن  وبقينن  البكطاشنني ، الباابلينن ، السننهروردي ، اجلشننتي ، نهننر : الساب  القرن من األوىل العقود ويف
 واملامتي . السهروردي  وتليهما انتشارا ، واألوس  األبرز مها

 كننان  الننذي التننرتي للغننزو العجيننب االستسننام وهنني أال الصننارخ ، الظنناهر  النتيجنن  الصننويف، االنتشننار لذا النتال  من
 والطاسنننننم األوراد إىل ويلجتنننننون ر،والقبنننننو املشنننننايخ  إىل يهرعنننننون املسنننننلمون كنننننان  بينمنننننا املايننننن ، ويقتننننن  والقنننننر  املننننندن يبيننننند

 النعاج!! استسام للذب  ويستسلمون النصر، الستجاب

 منها: األث ، البن (التاريخ يف الكام ) من نبذا   نورد العجيب االستسام هذا عن فكر  ألخذ

 :اإلسام باد إىل الترت خروج ذكر

 أخننر ، وأؤخننر رجننا   إليننه أقنندم فننأا لننذكرها، كارها    ا،ل استعظاما   احلادث  هذه ذكر عن معرضا   سن  عد  بقي  لقد
 تلنندين، مل أمنني لينن  فيننا ذلنن ، ذكننر عليننه يهننون الننذي ومننن واملسننلم ، اإلسننام نعنني يكتننب أن عليننه يسننه  الننذي ذا فمننن

 األيم  عقمنن الننيت الكننرب  واملصننيب  العظمنن  احلادثنن  ذكننر يتضننمن الفعنن  هننذا ...منسننيا   نسننيا   وكننن  هذا قب  م  ليت  وي
 مل اآلن إىل آدم وتعنناىل سننبهانه هللا خلننق مننذ العننامل إن قالنن : قننال فلو املسلم ، وخص  اخلالق عم  مثلها، عن والليايل

 أن إىل احلادثنن  هننذه مثنن  يننرون ال اخللننق ولعنن  ...ينندانيها مننا وال يقارهبننا ما تتضمن مل التواريخ ف ن صادقا ، لكان ِبثلها يبتلوا
 ...(1)الدنيا فىنوت العامل ينقر 

 بكثنن  بكثنن  احلادثنن  تلنن  مننن أبشنن  النندنيا وتفننىن العامل ينقر  أن قب  اخللق رأ  فلقد األث ، ابن هللا رحم أقول: -
 واحتلنن  نسننم ، مليننون (100) عننن يزينند مننا املسننلم  مننن قتلنن  سننن ، سننبع  مننن أقنن  ويف اآلن، حننىت فاملاركسنني  بكثنن ؟

 يف املسنننننلم  منننننن وتقتننننن  وتزحننننن ، تزحننننن  وهننننني (،فلكيننننن  أرقنننننام) مربننننن  كيلنننننومرت  ملينننننون (23) عنننننن يزيننننند منننننا أراضنننننيهم منننننن
 اجملننننازر عننننن وعنننندا املشننننردين مننننن أضننننعافهم عننننن عنننندا يوميننننا   قتينننن  (1200) عننننن معدلننننه يزينننند مننننا وغ هننننا واحلبشنننن  أفغانسننننتان
 أسنننابي . أو أيم يف تننناهتموم األلنننو  عشنننرا  ضنننهيتها ينننذهب والنننيت وغ هنننا العنننرب بننناد يف وجتنننري جنننر  النننيت االسنننتثنالي 

 هنننم يقتلنننوهنم النننذين أن يعرفنننون كنننانوا  الوقننن  ذلننن  يف أهننننم اآلن، حنننالتهم وبننن  الوقننن  ذلننن  يف املسنننلم  حالننن  بننن  والفنننر 
 املشتك . هللا وإىل ؟!يعرفون وال ُيسون وال ويلمسون ويسمعون ف ون اآلن؟ أما الترت،

 ومنها:

 :وغ ها أردبي  وملكهم أذربيجان إىل الترت مس  ذكر

 صننغ  علنن  يبقننوا فلننم السنني  ووضننعوا (،السننتمال  بعد) عشر  مثان سن  رمضان شهر يف عنو  البلد ملكوا إهنم مث ..
                            

 (.9/324) التاريخ: يف الكام  (1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 www.alsoufia.com                         مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية                                               

 

547 

 منننهم اإلنسننان وكننان يقتلوهنننا، مث ابملننرأ  يفجننرون وكننانوا األجننن ، ويقتلننون احلبنناىل، بطننون يشننقون إهنننم حننىت امننرأ  وال كب   وال
 ...(1)يدا   إليه منهم أحد مد ال اجلمي ، من يفر  حىت واحد، بعد واحدا   فيقتلهم  اجلماع فيه الدرب يدخ 

 ومنها:

 :مراغ  الترت مل  ذكر

 هنني وإذا السنناح، فوضننع  رجننا ، يظنوهنننا وهننم أهلهننا، مننن مجاعنن  وقتلنن  دارا   دخلنن  التننرت مننن امننرأ  أن وبلغ ...
 يقنننتلهم زال فمنننا رجننن ، مالننن  فينننه دراب   دخننن  التنننرت منننن رجنننا   أن لهننناأه بعنننض منننن ومسعننن  أسننن ا . أخذتنننه رجننن  فقتلهنننا امنننرأ ،
  وال قلننيا   نفوسننهم عننن ينندفعون فننا النننا ، علنن  الذلنن  ووضننع  بسننو ، إليننه يننده أحنند منند ومل أفننناهم، حننىت واحنندا ، واحنندا  
 ...(2)كث ا  

 ومنها:

 :الفساد من الباد يف فعلوه وما واجلزير  بكر دير الترت دخول ذكر

 بعنننند واحننندا   يقنننتلهم ينننزال فنننا الننننا ، منننن كثننن   مجنننن  وبنننه الننندرب، أو القريننن  يننندخ  كنننان  مننننهم الواحننند الرجننن  إن...
 بننه، يقتلننه مننا التننرتي منن  يكننن ومل رجننا ، أخذ منهم إنساا   أن بلغ  ولقد الفار ، ذل  إىل يده مد أحد يتجاسر ال واحد،

 كننن   قننال: رجنن  يل وحكنن  بننه. فقتلننه سيفا   أحضر الترتي ومض  ،رأسه فوض  تربح، وال األر  عل  رأس  ض  له فقال
 يفعلننون أصننهايب فشننرع بعضننا ، بعضنننا يكتنن  حننىت لنننا وقننال التننرت، مننن فننار  فجننا ا طريننق، يف رجننا   عشر سبع  ومعي أا
 فلعنن  نقتلننه، هنفننن السنناع ، قننتلكم يرينند هننذا فقل : خنا ! فقالوا: وهنرب؟ نقتله ال فلم واحد، هذا لم: فقل  أمرهم، ما
 ...(3)كث   ذل  وأمثال فنجوا، وهربنا وقتلته سكينا   فأخذ  ذل ! يفع  أن أحد جسر ما فوهللا خيلصنا، هللا

 االستسننننام ذلنننن  يكننننن فلننننم إذن، للنجننننا ، إمكانينننن  النننننف  عننننن النننندفاع يف دام ومننننا مؤكنننندا ، القتنننن  دام مننننا أقننننول: -
 أن لرأينننننا األمنننور حمصنننننا ولنننو ينننندافعوا! مل إن األقننن ، علنننن  لربنننوا ببالسنننن هنننو وحننننده اخلنننو  كننننان  ولنننو فقنننن ، اخلنننو  بسنننبب
  الننيت الرفاعينن  رأسننها وعلنن  الصننوفي ، إليننه جننرهتم الننذي (،االعرتا  عدم أو التسليم، أو التوك ، مقام) هو األساسي السبب
 الطر . بقي  مث القادري  مث ...احليا  وأك  النار، عل  والجوم الشي ، ضرب بسبب االنتشار، واسع  كان 

 ومنها:

 :ودقوقا أرب  إىل الترت من طالف  وصول ذكر

 فننار ! وجههننم يف وقنن  وال أحنند، يننذعرهم مل سننامل ، (التننرت أي:) وعادوا يقول: أن إىل (مذهل  حواد  يذكر)...
 هننذا ويننرد ويننرمحهم ابملسننلم  يلطنن  سننبهانه فنناهلل يقارهبننا! مننا وحديثننه الزمننان قنند  مننن النا  ير مل وحواد  مصالب وهذه

                            
 (.9/339) التاريخ: يف الكام  (1)
 (.9/385) التاريخ: يف الكام  (2)
 (.9/337) التاريخ: يف الكام  (3)
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 اهن....(1)عنهم العدو

 يقول: (،الصوفي  والنزعا  الشيعي الفكر) كتاب  لصاحب تقريرا   أذكر هنا -

 ابلفقننه املتصنن  النندي  الننوازع وإضننعافهم (،الرفاعينن ) األمحدينن  نهننور أن قننرر حنن  أخننر ، حقيقنن  تيمينن  ابننن وجننا...
 اهن. .(2)التتار نهور أسباب أكرب كان  والتسليم، والكس  خلمولا عل  ومحلهم النا ، وختديرهم مباشر ، اإلسامي

 يقول: شاعرهم ولنسم  والكس ، اخلمول دور من أقو  الصوفي  غرستها اليت العقيد  دور إن أقول: -

 الترت من خائفني اي

 عمر أيب بقرب عوذوا

 (3)الضرر من ينجيكمو

 يقول: الندوي، احلسن أليب آخر، تقرير وهذا

 تعليمننا  وانتشننار ...املسننلم  غنن  منن  ابخننتاطهم املسننلم  عامنن  بنن  رواجننا   ال  املشرك  والتقاليد قالدالع كان 
 ومشنناخيهم دينننهم ألمنن  يف يعتقنندون احلنن  ذل  يف املسلم  من وجيه عدد وجد فقد وأعمالم، الصوفي  من والضال  اجلهل 

 اجهننننا   تقلينننندا   كننننان  واملشننننايخ األوليننننا  قبننننور حننننول ينننندور كننننان  مننننا  وكنننن ...الفاسنننند  االعتقننننادا  منننننهم والصنننناحل  واألوليننننا 
 ومنند هبننم، واالسننتعان  منننهم فاالسننتغاث  عننندهم، املقدسنن  وقبننور املسننلم  غنن  معابنند يف تنجز كان   اليت والتقاليد لألعمال

 وجعلهننا قبننورهم علنن  لفخمنن ا املسنناجد بنننا  عنناد  عمنن  كمننا  بينننهم، شننالعا   عامننا   كننان  ذلنن  ك   إليهم، والضراع  الطلب يد
 السننيت  العقالنند هننذه تفاقمنن  وقنند إليهننا، للوصننول الطويلنن  املسننافا  وقطنن  فعامننا ، عامننا   عليهننا املهرجنناا  وعقنند مسننجدا ،
 إخل. ...(4)فظي  بشك  الساب  القرن أواخر يف واملنكرا  البدع هذه وانتشر 

 تنجننز كاننن   الننيت والتقالينند لألعمننال اجهننا   تقلينندا   يكننن مل واملشننايخ، األوليننا  قبننور حننول ينندور كان  ما ك   أقول: -
 لكنننهم الصننوفي ، كنن   بننه يننؤمن وجنند ، أينمننا للصننوفي  طبيعينن  نتيجنن  هننو وإمنننا احلسننن! أبننو قال كما  املسلم  غ  معابد يف

 هننذا أن منننهم اعتقننادا   املسننلم  أعنن  علننيهم تتفننت  عننندما تقيَّنن    ويكتمونننه احلرينن ، مننن كافيننا    قسننطا   أيخننذون عننندما يظهرونننه
 هذا. إىل تش  اليت النصو  متا  أقوالم من رأينا وقد اإلسام، رسال  هو

 مركننزا   وأعطوهننا كثنن ا ،  وقنندروها التدم ينن  انتصنناراهتم يف فضننلها للصننوفي  عرفننوا التننرت أن هنني هامنن ، ملهوننن  هنننا وتننرد
 عبنند بننن صنناحل هننو الرفاعينن ، مشننايخ أحنند احلقيقنن  هننذه جلنن  وقد الترت، اجتاحها اليت الباد ك   عل  هتيمن جعلها مرموقا ،

 حالنننا ينفننق مننا حنننن :م1305 / هننن705 سننن  مصننر يف لننه منانرته يف تيمي  البن اتم  صراح  يف قال عندما البطالهي، هللا

                            
 (.9/386) التاريخ: يف الكام  (1)
 (.88 :) الشيعي، الفكر (2)
 (.2/176) :اإلسام يف والدعو  الفكر رجال (3)
 (.172، 2/171) اإلسام: يف والدعو  الفكر رجال (4)
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 فا. الشرع عند وأما الترت، عند إال

 أهنن  مننن النننا ، إلقبننال آخننر سننببا   العبنناد وأهلكننوا الننباد ادمننرو  الذين الترت ِقَب  من للصوفي  الكب  التقدير هذا وكان
 الننبا  عننم حننىت التأليننه، درجنن  إىل مشنناخيها وتقنندي  الصننوفي  علنن  كنناما    إقبنناال   أيضننا ، التننرت ومننن التننرت، اجتاحها اليت الباد

 رب . رحم من إال

 النتيج : *

 حننىت هولننا مثنن  التنناريخ عننر  مننا الننيت اجملازر لتل  العجيب االستسام ورا  الوحيد األساسي العام  كان   الصوفي 
 (عامنننا   68) مننند  يف وحننندهم املسنننلم  منننن قتلننن  حينن  ذلننن ، بعننند امتننندادها مث روسنننيا، يف م1917 سنننن  املاركسننني  نهننور

 إبصننننرار تزحنننن  وهننني مربنننن ، (مننننرت كيلنننو  مليننننون 23) عننننن يزيننند مننننا أراضننننيهم منننن واحتلنننن  (،نسننننم  ملينننون 100) عننننن يزيننند
 لننا مهنندون الننذين هننم واملسننلمون خاص ، والعريب عام ، اإلسامي العامل عل  للقضا  العلمي  القوان  عل  بني م وأبساليب

 أن بعننننند يشننننعروا مل ولعلهننننم هللا، سنننننبي  يف جهننننادا   املاركسنننني  أعنننندا  مقاتلننننن  ويعنننندون العقبننننا ، أمامهنننننا مننننن ويزيلننننون الطريننننق،
 يشننعروا مل ولعلهننم اليهننود، خلدمنن  البشننر جتننند وأهنننا املختننار، الشننعب ألسننطور  العملنني التطبيننق وأهنننا اليهودينن ، هنني املاركسنني 

 كغثنننننا   غثنننننا } وسنننننلم: علينننننه هللا صنننننل  الرسنننننول وصنننننفهم كمنننننا  يشنننننعروا أن دون آبخنننننر، أو بشنننننك  فيهنننننا جمروفنننننون أهننننننم بعننننند
 راجعون. إليه وإا هلل إا العظيم، العلي ابهلل إال قو  وال حول وال .{السي 

 العلننم منن  اليهننود، ملنن  النندجال، املسنني  بظهننور قمتهننا وستبلغ الدجال، فتن  هي املاركسي  أن بعد شعرواي مل ولعلهم
 اتمنن ، مطابقنن  النندجال لفتننن  الرسننول أوصا  تطابق (بعد املسلمون هبا يشعر مل اليت) وغايهتا وأساليبها املاركسي  أحوال أن

 لننا، واقنن  ال أبوهننام املسننلمون اقتننن  حينن  األوىل، عقودهننا منننذ الغزيننر  ينن الرماد ابلدعاينن  وإمنننا سننهري ، بقننو  جتننري ال وأهنننا
 كننافرا    يننرون ال املسننلمون وأصننب  وكثرهتننا، موجهنن  دعاينن  مننن مسعننوه مننا طننول مننن بدهينن  حقننالق األوهننام هذه عندهم وصار 

 املاركسي . ُيارب َمنْ  إال ل سام عدوا   وال

 املذهبي : الفر  *

 حاال : عد  املسلم  عند املذهبي  ر الف يف منيز أن مكن

 النننازم الننندف  أعطتهنننا النننيت الكثننن   ابألعنننداد فشنننهنتها صنننوفي ، طنننر  فيهنننا نشنننأ  صنننويف، غننن  أمنشننن ذا ُ  فنننر  -أ
 لاستمرار.

 متميز . فرقا   غدوا هم بينما اآلن، حىت صوفي  أنفسهم يعتربون واملس ، أاملنش صوفي  فر  -ب

 جديد. دين عل  وصاروا الصويف، منشأهم أهلها نسي حىت ور تط ،أاملنش صوفي  فر  -ج

 اإلسام. إىل رجع  أو السابق  الفر  إحد  يف وذاب  فاضمهل  صوفي ، طر  فيها تنشأ مل فر  -د

 ولعلننه نسننبيا ، األتبنناع قليلنن  اآلن لكنهننا مسنن هتا، اسننتمر  ذلنن  ورغننم ملهننو ، دور فيهننا للصننوفي  يكننن مل فننر  -هننن

This file was downloaded from QuranicThought.com



 www.alsoufia.com                         مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية                                               

 

550 

 لننو هنني: هامنن  ملهوننن  منن  واإلابضنني ، (،واجلارودينن .. ،والصنناحلي  ،السننليماني ) بفروعهننا الزيدينن  فننرقت : غنن  امنهنن يوجد ال
 عنننن بعيننندا   االعتبنننار هنننذا كنننان  ملنننا سادسنننا ، منننذهبا   واإلابضننني  خامسنننا ، منننذهبا   (فقننن ) والسنننليماني  الصننناحلي  الزيديننن  اعتنننرب 
 طالب. أيب بن علي كف بت لقولم اإلابضي ، عل  اعرتا  م  الواق ،

 يف أو وجودهنننننننا يف دورهنننننننا الصنننننننوفي  لعبننننننن  النننننننيت احلاضنننننننر، عصنننننننرا يف الفنننننننر  أبنننننننرز إبجيننننننناز نسنننننننتعر  يلننننننني، وفيمنننننننا
 استمراريتها:

 اإلمساعيلي : *

 الباحث : لبعض أقوال بعض إبيراد نكتفي لذل  كث  ،  صفها  إىل فيها الصوفي  دور إىل املوجز التوضي  ُيتاج

 عامر: بن عامر لقصيد  تقدمه يف السلمي ، من إمساعيلي وهو مر،ات عار  يقول

 هننذا ولعنن  املطلعنن ، علنن  ختفنن  ال ابطنينن  إمساعيلينن  وتعاب  ناهر ، إمساعيلي  آرا  القصيد  يف أن فيه ريب ال مما...
 األزمننن  لوقننال  ابلنسننب  الننبعض ضننهماببع تتننأثران متازمتنن  كانتننا  والصننوفي ، لينن ياإلمساع املدرسننت ، أبن القاللنن  نظريتنننا يثبنن 

 ...(1)واألحوال

 نصر: حس  سيد الدكتور ويقول

 ذكننره ممننا يبنندو كمننا  -اإلمسنناعيلي بطابعننه األخنن  وعلنن  -والتشنني  التصننو  بنن  الصننا  بعننض هنننا  كاننن   فقنند
 وسننن  يف واتنشننن قننند رينننب بنننا فهنننم إمسننناعيلي، أصننن  منننن حتمنننا   يكوننننوا مل إن وهنننم رسننناللهم، يف التصنننو  عنننن الصنننفا إخنننوان
 اهن. ...(2)اإلمساعيلي  ابحلرك  بعد فيما ذكرهم واقرتن شيعي،

 قلعنن  علنن  اسننتياله منننذ الصننباح بننن احلسننن وعننند عام، بشك  اإلمساعيلي  عند والشطها  العقالد إن وأضي : -
 عننننند وكننننذل  ألفعننننال،ا أو األقنننوال يف سننننوا  خننننا ، بشننننك  خلفالنننه، وعننننند هننننن، 483 سننننن  قنننزوين نننننواحي يف (ُمننننو  آلَنننهْ )

 السنننناد  القننننرن مننننن الثنننناين النصنننن  يف الشننننام، مننننن الغننننريب الشننننمال يف قنننناع عنننند  علنننن  اسننننتوىل الننننذي النننندين راشنننند سنننننان
 تفاسننن ه وتبننننيهم وأفعالنننه، عنننريب البنننن وتقديسنننهم اإلشنننراقي ، ابلريضننن  قيامنننه علننن  تننندل خنننوار  منننن عننننه ينننذكر ومنننا الجنننري،
 اإلمساعيلي . يف الصوفي  دور عل  دلي  هذا ك   اإلشاري ،

 غننريب مشننال يف املينفنن  إىل نسننب ) املينفنني الننديلمي اجلوشننن ذي نصننر بننن النندين شننهاب علمننالهم من لعامل كلم   وهذه
 يقول: عندهم، الرليسي  العقيد  جانب إىل الوجود وحد  فيها تظهر (،سوري 

 احلقيقنن ، وأحنند الفعننال، العقنن  درجنن  وهننو اجملينند، داملوحَّنن صننف  هننو التوحينند أبن الرشننيد، الننرحيم البننار األخ أيهننا اعلم
 املعبننننود، املنننننزه وابتننننداع الوجننننود، ومبتنننندأ العلينننن ، الكلمنننن  أنننننوار إشننننرا  فمنننننه العنننندد، ومصنننندر الوجننننود، وينبننننوع األول، واملبنننندَع

 حننن  عودهتنننا ينننهوإل واألفنننراد، واألزواج األعنننداد صنننف  فلزمتهنننا املوجنننودا ، وجننند  جنننوهره منننن النننذي الصنننمد، الفنننرد والواحننند
                            

 عامر. بن عامر قصيد  عل  مقدمته آخر يف إمساعيلي ، رسال  أرب  (1)
 (.134 :) واليوم، األم  ب  الصوفي  (2)
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 اهن....(1)املعاد

 مننننن الننننذي) قولننننه: يف الوجننننود وحنننند  وتبنننندو وأوصننننافه، (الفعننننال العقنننن ) يف الننننن  هننننذا يف اإلمساعيلينننن  العقينننند  تبنننندو
 تشنننبه احلنننال، بطبيعننن  هننني، النننيت واألفعنننال، األقنننوال يف وشنننطهاهتم املعننناد. حننن  عودهتنننا وإلينننه...املوجودا  وجننند  جنننوهره
 االسم. وانتشر (،احلشاش ) بن تسميتهم إىل أعدا هم دع  ،احلشي  متعاطي أحوال

 الشننننننننعالر وكاننننننننن  (،البننننننننوهر ) أو واملسننننننننتعلي  (،اآلغاخانينننننننن ) أو النزارينننننننن  رليسننننننننيت : فننننننننرقت  إىل تنقسننننننننم واإلمساعيلينننننننن 
 علنن  تطبيقهننا إىل واعنناد اآلن لكنننهم  التننرت يهنندمها أن قبنن  املننو ، يف األخنن   العقننود منننذ النزارينن  عند ألغي  قد اإلسامي 

  الفتق. بعض هبم سبهانه هللا يرتق أن وعس  الشافعي، املذهب

 -النصريية: *

 بننننن حممنننند تلميننننذه وخلفننننه ،(هننننن270) سننننن  حننننوايل مننننا  (،ابلننننوال ) النمنننن ي نصنننن  بننننن حممنننند شننننعيب أبننننو مؤسسننننها
 وبعنند نصنن . ابننن أقننوال قبلننوا الننذين الشننيع  بعننض من تتأل  قليل ، زمنهما يف الطالف  وكان  قص  ، مدته وكان  جندب،

 سنننننن  منننننا ) اجلننننننباين اجلننننننان حممننننند بنننننن هللا عبننننند حممننننند أبنننننو خلفنننننه بقليننننن ، (هنننننن270) عنننننام بعننننند جنننننندب بنننننن حممننننند منننننو 
 عرفننن  صنننوفي  طريقننن  أحننند  وقننند (،الفارسننني) بنننن أيضنننا   اشنننتهر ولنننذل  (،جننننبا) بلننند  يف فنننار  يف يقنننيم وكنننان (،هنننن287

 أهننن  ألن  السننن  مننن وأكثننرهم وشننيع ، سننن  مننن املخنندوع  املريننندين جتتننذب الطننر ، مننن غ هننا مثنن  وكاننن  (،اجلنباني )بننن
 وبنننذل  لشنننيخه، اتباعننا   النصننن ي  إىل مباشنننر  يتهننول الطريقننن  دخنن  منننن كننن   وكننان السننناحق ، األكثريننن  يشننكلون كنننانوا  السننن 
 كب ا .  ازديدا   النص ي املذهب أتباع ازداد

 عودتننه يف اجلنننباين صننهب الننذي يبناخلصينن محنندان بننن احلسنن  طريقتننه إىل انتسننب حينن  مصننر، إىل اجلنننباين سننافر
 وانتشنننر  لنننه، موطننننا   وجعلهنننا حلنننب، إىل انتقننن  وقننند للطالفننن ، الدينيننن  الرئسننن  ويف الطريقننن  مشنننيخ  يف خلفنننه مث فنننار ، إىل

 الطريقنن  انتشننار علنن  سنناعد وقنند  ي،النصنن املننذهب انتشننار يعنن  وانتشننارها سنننجار، يف وخاصنن  بسننرع ، عهننده يف الطريقنن 
  .(هن358) سن  حىت عاش الذي يب،ناخلصي عمر طول واملذهب

 سنننرور سنننعيد أبنننو السنننيد كنننان  يقنننول: ،(2)الطويننن  غالنننب أمننن  حممننند هنننو نصننن ي ملنننؤرخ املوضنننوع هنننذا يف قنننوال   وننننورد
 ذلننن ، بعننند اسنننتهال  النننيت نبانيننن اجل ابلطريقننن  منفنننرد شنننيخ آخنننر وهنننو العلنننوي ، بننن  مؤلننن  أكنننرب (،هنننن 426 سنننن  منننا )

 أيضنننننا   ويسنننننمون الفرنسنننني، االسنننننتعمار زمنننننن اسننننتهد  للنصننننن ي  اثن   اسننننم   (العلوينننننون)...(3)العلنننننوي  شننننعب منهنننننا وتشننننك 
  (.إليون العلي)

 -:(الشيطان عبدة) اليزيدية *

                            
 والتجريد. والتنزيه التوحيد يف الثاني  املرتب  مطل  النفو ، معرف  يف الشمو  مطال  رسال  اعيلي ،إمس رسال  أرب  (1)
 وفاته. اتريخ عل  أق  مل امليادي، العشرين القرن من الثال  العقد أحيا  من (2)
 (.264 :) العلوي ، اتريخ (3)
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 احلكننم، بننن مننروان نسنن  مننن األمننوي، مسننافر بننن عدي مؤسسها العدوي ، الطريق  هي صوفي  طريق  األص  يف وهي
 اجلياين. القادر عبد عل  تتلمذ وقد

 اسننتو ، حننىت حبرينن ، اجلنبانينن  النصنن ي  فيهننا فرتعرعنن  العننامل، عننن منعزلنن  شننبه ووديهنننا جببالننا سنننجار بنناد كاننن 
 العدوينن ، ريقنن الط أتبنناع فيهننا خلفهننم ،(هننن620) عننام سننوري  مننن الغربينن  شننمالي ال املننناطق إىل النصنن يون منهننا هنناجر وعننندما

 اإلسنننام، وعلمنننا  املسنننلم  أعننن  عنننن الشننني  بعنننض بعيننندا   الطريقننن  هنننذه وترعرعننن  هننننا ، مسنننافر بنننن عننندي مقنننر كنننان  إذ
 غلننو شنند  منن  شنندهتا تتناسننب فعنن  ردود وأتبنناعهم األمننوي  مشنناخيها بنن  تظهننر أن الطبيعنني ومننن الكامل ، حريتها وأخذ 
 دومنننا   اخلاضنننع  الصنننوفي  طبيعننن  إليهنننا مضنننا  هنننذه، الفعننن  وردود معاويننن ، بنننن ديزيننن وخاصننن  لألمنننوي ، شنننتمهم يف النصننن ي 
 واإلننن  اجلننن شننياط  ووسوسننا  جهنن ، مننن نفسننه يف الكامننن  الشننيخ ألهوا  بدوره خاض  هو والذي وتوجهاته، للكش 

 يسننن  للتشنني  قابننن امل االحنننرا  جعننن  هننذا كننن   أتباعهننا، علنن  الصنننوفي  تفرضننه النننذي اجلهنن  إليهنننا ومضننا  اثنيننن ، جهنن  مننن
 بننن الربكننا  أيب بننن صننخر بننن عنندي بننن حسننن شننيخها زمننن يف والضننال الزيننغ ونهننر وجيننز  منند  يف اسننتو  حننىت بسننرع 
 عمره. من التسع  جتاوز حىت عمر الذي مسافر بن عدي أخو هو هذا مسافر بن وصخر مسافر، بن صخر

 يكنننون أن منننن بننند وال سنننن ، ومخسننن  ثنننا  نابننن وهنننو الزندقننن ، علننن  مقتنننوال   (هنننن644) سنننن  عننندي بنننن حسنننن منننا 
 الطريق . يف بعده حد  قد التطور بعض

 تشنننيعا   ال شننرفا   فيننه يننرون كننانوا  ألهنننم هننم قبلننوه بينمننا للتشننني ، (اليزيدينن ) اسننم علننيهم أطلقوا الذي هم النص ي  ولع 
 (.كذل   وهو) النص ي  هجر  قب  انتشر قد يكون أن جيب االسم هذا أن يع  وهذا شيوخهم، أموي  بسبب

 كننانوا  فقنند الشننيطان! عبنناد  إىل أوصننلهم الننذي هننو عليننه، ُيثننوهنم وكننانوا مشنناخيهم، بننه ُتقننق الننذي الننورع مقننام ولعنن 
 إال إلنننه ال قننن : الشنننيطان سنننب منننن بننندال  ) الشنننيطان لعنننن عنننن حنننىت واللعنننن، السنننب عنننن يتورعنننون املقنننام، هبنننذا ُتققهنننم لشننند 

 يسننننب مننننن يعنفننننون صنننناروا -املوضننننوع يف تنننندخل  أخننننر  عوامنننن  ولعنننن  -املقننننام هبننننذا تمسنننن ال علنننن  مثننننابرهتم منننن  مث (،هللا
  له. عباد  إىل مث الشيطان تقدي  إىل هذا ُتول الورع، وزيد  الزمن، وم  الشيطان،

 -الدرزية: *

  أول يف (سننانإن بصننور  يظهننر) يتننأن  سننبهانه هللا وأن أدوار، إىل كننور  وكنن  أكننوار، إىل يقسم الزمن أن الدرزي  تؤمن
 (.احلاكم) الفاطمي اخلليف  بصور  َتن  احلايل الكور من األخ  الدور يف (وتعاىل سبهانه) وأنه دور، ك 

 العلنن ، علنن  بننه: ينعنن  وممننا (،احلنناكم اختفننا  بعنند هننن 411 سننن  اختفنن ) الننزوزين علنني بننن احلمننز  هو الدرزي  مؤس 
 تفرعننن  ومننننه العناصنننر، نهنننر  وعننننه اجلنننواهر، بنننرز  ومننننه األننننوار، بننندأ  فينننه األزيل، اجلنننوهر الكلننني، الننننور األول، العقننن 

 مننن مباشننر بنندعم دعوتننه وكاننن  معنن . ذو ...املسننتجيب  هادي الزمان، قالم الوجود، أص  األجنا ، تنوع  وبه األصول،
 احلاكم.

 وهنننب بنننن حممننند مث (،مصَّننن  وذ...املشنننيت  الكليننن ، الننننف ) التميمننني حممننند بنننن إمساعيننن  الدينيننن  املرتبننن  يف بعنننده وأييت
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 الطننالي السننموقي أمحنند بننن علنني مث (،األمننن.. اجلننناح السننابق،) السننامري الوهنناب عبنند بننن سام  مث (،الكلم ...) القرشي
 أطننول النندعو  يف ومدتننه (،م1042 هننن/434 سننن  اختفنن ) الضنني  النندين هبننا  بلقننب املعننرو  (،األيسننر.. اجلننناح التننايل،)

 (.اخلمس  احلدود) يدعون وهؤال  ع .جمتم األربع  مد  من

 نهننننر  عنننننه اجلننننواهر، بننننرز  ومنننننه األنننننوار، بنننندأ  فيننننه علنننني: بننننن احلمننننز  أوصننننا  يف واضننننه  الوجننننود وحنننند  تظهننننر
 الكشفي . والرؤ  الكش  راله  زامخ  منها تشم كما  إخل،...العناصر

 بقولا: ماحلاك (التاريخ يف الدروز) كتاب:  مؤلف  الدين عز جنا  الدكتور  وتص 

 املنننتكلم، هنننو هللا وكنننأن ينننتكلم ...وجنننوده عنننن بشنننهوده فغننناب الروحننني املعنننراج خنننرب الصنننوفي ، منننن كغننن ه  فاحلننناكم...
 لننو (1)األقنند  العننامل إىل االرتقننا  طريننق إىل وصننلوا وملننا فنننوا ملننا احملبنن  فلننوال ذاتنننا، يف الفنننا  إىل حببنننا أا  مسننا وكمننا فيقننول:

  (.الصوفي  مشايخ وأقوال القول هذا ب  التام التشابه لرأينا شيخ، بدون طريق  ال فص  إىل رجعنا
 األمسنننننا  ُتننننن  يننننندخ  ال سنننننبهانه املنننننوىل إن :(الننننندروز كتننننناب) احلكمننننن  رسنننننال  منننننن عشنننننر الثالثننننن  الرسنننننال  يف وجنننننا 

 (.الصوفي  قول نف  هذا) .(2)موجود غ ه وال احلقيق  يف املوجود هو...واللغا  والصفا 

 ارات  قننند يكنننون أن بعننند فالسنننال ...عرفاين صنننويف مسنننل  الننندروز منننذهب إن :(درزيننن  وهننني) أيضنننا   ؤلفننن امل وتقنننول
 شننننننعالر إىل حاجنننننن  دون احلقيقنننننن  لتقبنننننن  مهيننننننأ   عننننننندها يصننننننب  مرحلنننننن  إىل يصنننننن  وابطنهننننننا الشننننننريع  ننننننناهر ِبوجننننننب ابلعمنننننن 
 أمننام للمثننول مهيننأ  النننف  فتصننب ...حي الرو  الريضنن  وهننو احلقيقنني، معناهننا العبننادا  ننناهر مننن أهننم هننو مننا إن...ووسننال 
 ...(3)املشاهد  مرتب  ولطفه املوىل بنعم  فتبلغ خالقها،

 1479 هننن/ 884: ) املقننام يف اخلمسنن  احلنندود يلنني وهننو التنننوخي، هللا عبنند النندين مجننال السننيد لألم  ترمجتها ويف
 انتشننننر  مننننا سننننرعان...الرابين ابهلل العننننار ...كا الرب  ومعنننندن اخلنننن ا  ينبننننوع (التنننننوخي هللا عبنننند)أي:  فهننننو: ...تقننننول (،م

 ...(4)الصاحل  هللا أوليا  من كويل  شهرته

 ...(5)هللا معرف  إىل الوصول يف الصوفي  خطا اتب  فقد صوفي ، بروح مفعم  السيد كتااب   إن ل:و وتق

 معرفتننننه، إىل سننننالر  يهننننا،لبار  مراقبنننن  هلل، خاضننننع  أصننننبه  الشننننهوا  النننننف  قهننننر  فمننننىت: ...أقوالننننه مننننن تننننورده وممننننا
 ...(6)واإلشرا  الصفا  عليها فيمن

 العبننند يستشنننعر أن والننندنيا الننندين يف السنننعاد  وقاعننند  السنننيد: يقنننول املريننندين، أحننند رين، القنننادر عبننند إىل كتننناب  ويف
                            

 (.129 :) التاريخ، يف الدروز (1)
 (.140 :) التاريخ، يف الدروز (2)
 (.149 و148 :) التاريخ، يف الدروز (3)
 (.229 :) التاريخ، يف الدروز (4)
 (.236 :) التاريخ، يف الدروز (5)
 (.236 :) التاريخ، يف الدروز (6)
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  هن.ا ..(1)هللا سو  هو ما ك   عن االنصرا  بعد املشاهد  وَتيت...وابطنه وناهره وطويته سره يف خالقه حضور

 النتيجة: *

 الوصننول حننىت والريضنن  اخللننو ) بشنني  ممننزوج غنن  ذاتننه اإلشننرا  هنني اآلن الدرزينن  احلقيقنن ، ويف الدرزينن ، ورا  الصوفي 
 منننذهبهم ويسنننمون (،املوحننندين) أنفسنننهم يسنننمون وهنننم املننندلول، هنننذا يف واضنننه  السنننابق  القليلننن  والنصنننو  (،اإلشنننرا  إىل

 مفردهننننا (،أعرافنننا  ) يسننننمون مننننهم والواصننننلون الوجنننود. وحننند  أي: الصننننويف، املعنننىن  نفنننن بنننذل  ويعنننننون (،التوحيننند مسنننل )
 كلمنننننن   بدلننننننه ويسننننننتعملون اآلن، يسننننننتعملونه قلمننننننا (،أعننننننرا ) هننننننذا أن العلننننننم منننننن  (،العننننننار ) مننننننن اشننننننتقا  وهننننننو (،َعننننننْر )
 (.جويِّد) مفردها (،أجاويد)

 .رمتأخ زمان حىت مي اإلسا الشعالر يقيمون كانوا  الدروز أن إىل تش  دالل  وهنا 

 -البكطاشية: *

 عننن شنناذا   -دينننا   بنن - مننذهبا   صننار  أهنننا رغننم صننوفي ، طريقنن  أتباعهننا يعتربهننا اآلن وحننىت األصنن ، يف صننوفي  طريقنن 
 خا . مذهب أه  أنفسهم ويرون صوفي ، طريق  أتباع أهنم أتباعها ينس  حىت طوي  وق  مضي ال وقد اإلسام،

  (.الشب ) كتابه  يف (بغدادي) الصرا  حامد أمحد يذكرها كما  معاملها بعض وهذه

 ويوم. يوم أل  وهي التجرب ، مد  مضي بعد إال سلكها يف االخنرا  يتيسر ال صوفي  طريق  البكطاشي  -1

 واجلهاد. والزكا  واحل  والصا  كالصوم  الفرالض أبدا  تتهاون البكطاشي  -2

 مباح. شرهبا اخلمر ف اخلمر ، شرب يف يتهرج ال البكطاشي -3

 املغفر . منه ويتلق  آاثم من ارتكبه ِبا الب  أو الباب عند يعرت  البكطاشي -4

 اهن. .(2)األلوهي  مقام إىل ويرفعه علي، اإلمام يف يغايل البكطاشي -5

 ملينننوا ، رعشننن ثاثننن  علننن  يزيننند وحننندها تركينننا يف أتباعهنننا عننندد إن ويقنننال: أورواب، وشنننر  تركينننا يف منتشنننر  والبكطاشننني 
 سنيا . نفسه يسمي اثناعشري شيعي والبكطاشي مستمر، تزايد يف مصر يف انتشارها وكذل 

 يف نوشننهر يف املقنند  القننرب حننول يطوفننون الزاهينن ، ابأللبسنن  منننهم اآلال  جيتمنن  حينن  عينندهم، هننو آب 16 ويننوم
 االثننن  األلمننن  إىل إشنننار  طيننن ، 12 ذا  أسنننطواني  قلنسنننوا  ر وسنننهم وعلننن  اخلاصننن ، واألذكنننار الرقصنننا  ويقيمنننون تركينننا،
 أيم. ثاث  العيد ويبق  عنيف ، (احلضر ) الرق  يف وحركاهتم الشيع ، لم أ عشر،

 املتاولة: *
                            

 (.237 :) التاريخ، يف الدروز (1)
 (.47 :) الشب ، (2)
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 -:(اإلسامي  األم  جسم يف األكرب الشرخ) عام  وجب  اجلنويب والعرا  وإيران الند شيع 

 (النهننب أو االنتقننام أو العلننو أجنن  مننن إال غننزوهم كننان  ومننا رها،نشنن إىل يسننعون عقيد  محل  غزواهتم يف التتار كان  ما
 السليم . الفطر  منها تنفر ساذج  وثني  متشعب  هبا يدينون اليت عقالدهم وكان  والفت ، الغزو وجملرد

 املننننننه ، صنننننادق  املنطنننننق، مننننن  مسنننننتقيم  الفطنننننر ، مننننن  متالمننننن  واضنننننه ، بعقيننننند  حالنننننا، هنننننذه أمننننن ، تصنننننطدم عنننننندما
 العقيد . لذه األم  هذه تستسلم ام فسرعان

 أخننذ (،اثلنن  مكننان يف) بقلينن  أكثننر أو (،آخر مكان يف) جيل  أو (،مكان يف) جي  فبعد للتتار، حد  ما وهذا
 ووحداا . زرافا  اإلسام يف يدخلون التتار

 صنننهيهي مسنننلم  نمنن خليطنننا   التتننار بننن  اإلسننام دعنننا  كنننان  لننذل  جننندا ، االنتشننار واسنننع  كاننن   الصنننوفي  نأ وِبننا
 مشننايخ مننن وخاصنن  متصننوف ، أينندي علنن  اإلسننام إىل التتننار مننن بننه أب  ال قسننم دخننول جعنن  ممننا ف ،و متصنن ومننن العقينند 
 أمامهم. جيروهنا اليت ابخلوار  يذهلوهنم كانوا  الذين الرفاعي  الطريق 

 جيتننذبون خبننوارقهم كننانوا  عننندما فهننم (،حقيقننتهم) احلقيقنن  ويبطنننون الشننريع  يظهننرون املتصوف  أن ننس  أال جيب وهنا
 التصو . طريق يف ورا هم جيروهنم ذل  بعد مث الظاهر، حسب اإلسامي  الشريع  إىل جيتذبوهنم كانوا  اإلسام، إىل التتار

 الواحد. من أكثر العشر  أن ويعر  والطرح، اجلم  يتقن احلساب، يف ماهر إبلي  أن أبدا   ننس  أال جيب كما

 املسنننلم  مننن  ابخنننتاطهم وأهننننم عقيننند ، محلننن  ليسنننوا التتنننار أن يعنننر  كنننان  إبلننني  أن أبننندا   ننسننن  أال كنننذل   وجينننب
 بعده. الذي ففي اجلي ، هذا يف يكن مل إن يسلمون، سو 

 أضننعافهم، أضننعا  أضننعا  إلضننال املتصننوف  بواسننط  اإلسننام يف التتننار مننن أعننداد إدخننال أن يعننر  كننان  وبذل 
 له. جدا   مرحب  عملي  هو

 ممنننا حبمنننا ، يقننندموهنا كنننانوا  َتكيننند، وبكننن  اخلنننوار ، تلننن  إبجنننرا  للمتصنننوف  خننندماهتم يقننندمون وجننننده كنننان  ولنننذل 
 اإلسام. يف التتار من أعداد دخول سبب

 والننننذور األدعيننن  لنننه تقننندم وصنننار  لنننه، ويسنننجد يعبننند إلنننا   الصنننويف الشنننيخ وغننندا ابلصنننوفي ، الننننا  افتتنننان بنننذل  زاد
 املسنناعد هننو اجلهنن  وكننان املسننلم، هننم هنني والقبننور واألحننزاب واألوراد الطاسننم وصار  وخرله، ببوله ىتح ويترب  والقراب ،

 األكرب.

 كثنن    فننر  للتشنني  كننان  بعننده، ومننا (،التتنناري الغننزو بعنند) السنناب  القننرن مننن الثنناين النصنن  يف :أي قنن ،و ال ذلنن  يف
 هي: جمموعا  ثا  عل  توزيعها مكن (،األتباع قليل )

 يسننمون وكننانوا وفننار ، العننرا  يف صننغ   جيننوب ويف سننوري  مشننايل يف منتشننرين وكننانوا النصنن ي ، وأبننرزهم الغننا : -أ
 (.إليون العلي) أيضا  
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 يف جيننوب ويف والشننام والننيمن البهننرين يف منتشننرين وكننانوا اجلارودينن ، والزيدينن  اإلمساعيلينن  وأبننرزهم غلننوا : األقنن  -ب
 الشام. يف متميز وجود لا يعر  وال اإلمساعيلي ، من أكثر ر فا يف الزيدي  وكان  فار ،

 جنننوب يف عامنن  جبنن  شننيع  وكننذل  والننيمن، والعننرا  فننار  يف والسننليماني  الصنناحلي  الزيدينن  وأبننرزهم املعتدلنن : -ج
 والشام. فار  يف صغ   جيوب ويف العرا ، يف حولا وما واحلل  لبنان،

 أيب بنننن علنني يفضننلون لكنننهم كلهننم،  وسننلم عليننه هللا صنننل  هللا رسننول صننهاب  رتمننونُي كننانوا  هننؤال  املعتدلنن  والشننيع 
 اخلافنن  أن ويننرون معاوينن ، بننن يزينند وخاصنن  األمننوي ، ويشننتمون وعثمننان، وعمننر بكننر أيب مننن ابخلافنن  أحننق ويرونننه طالب،

 الفقه. يف ني الس املذاهب يتبعون وكانوا لا، مغتصبون العباسي  وأن العلوي ، يف تكون أن جيب

 أن البنندهي ومننن احلننال، هننذه علنن  (املغننول اجتاحهننا الننيت الننباد هنننا ويهمنننا) واملسننلمون والتاسنن ، الثننامن القننرن جننا 
 مننن فيهننا ِبننا الصننوفي  طبيعنن  سنناعدهتم والتشنني ، التصننو  بنن  اجلمنن  علنن  مثقفننوهم عمنن  حينن  متصننوف ، الشننيع  يف يظهننر

 عشننر، االثنن  األلمنن  طريننق عننن طالننب أيب بننن علنني إىل يوصننلونه الننذي التسلسنن  موزعنن البينن ، آلل النسننب وادعننا  ابطنينن 
 أي الشننأن، هننذا يف كتبننا    بعضننهم ألنن  كمننا  غنن هم، وبعننض خواصننهم بنن  حمنندود  بصننور  هننذه عقالنندهم يبثننون كننانوا  لكنننهم

 كننننانوا  ِبننننا أو ومناقشننننا ، اع ومننننو  درو  مننننن يلقونننننه كننننانوا  ِبننننا اكتفننننوا بنننن  تشننننييعها، وُينننناولوا صننننوفي  طرقننننا   يؤسسننننوا مل إهنننننم
 منهم: الكتب، من يؤلفون

 وأمنننواات ، أحينننا    كرامنننا   ذوي أولينننا  يعننندون وكنننانوا السنننن ، عشنننرا  فنننيهم األشنننرا  نقابننن  بقيننن  النننذين طننناُو : آل
 وأمههم. .(1)خوفا   كذاب    به احلل  عن واخلاص  العام  ُترج وحىت مشهورا ، مزارا   طاُو  بن أمحد السيد قرب صار لقد حىت

 بغداد. إىل التتار دخول قب  ،(هن644) سن  تويف طاُو ، بن علي الدين رضي األشرا  نقيب -

 بقلي . (هن672) سن  بعد تويف طاُو ، بن حممد الدين مجال األشرا  نقيب وبعده -

 .(هن693) سن  تويف طاُو ، بن أمحد بن الكر  عبد الدين غيا  وبعده -

 :و طا آل غ  ومن

 .(هن679) سن  ما  البهراين ميثم بن علي بن ميثم الدين لكما  -

 مساهنننا قصنننيد  نظنننم الثنننامن، القنننرن منننن األوىل العقنننود أحينننا  منننن البصنننري، عنننامر بنننن عنننامر الفضننن  أبنننو الننندين، عنننز -
 12=7+5 أن لننناح ) ،(هننن705) سننن  نظمهننا فصننا ، (12) فصولا وعدد أبيا ، (507) أبياهتا عدد (،األنوار ذا )

 مطلعها: اليت هذه وقصيدته ،(2)(عشري  ث اإل األلم  عدد ووه

 وصورة معىن كل  يف فشاهدته   وجهة كل  يف احملبوب يل جتلى

                            
 (.113 :) الصوفي ، والنزعا  الشيعي الفكر (1)
 .الصوفي  والنزعا  الشيعي الفكر مؤل  املاحظه هذه إىل أشار (2)
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 عننامر أبن القصننيد  هننذه وتننوحي الدسننوقي، إبننراهيم إىل األوالنن  أبياهتا طبقاته يف الشعراين الوهاب عبد يعزو اليت ه 
 إمساعيليا . عشري   اث  فصار اشي ،البكط الطريق  يف تصو  إمساعيلي، عامر بن

 نقضننه الننذي الكرامنن ، منهنناج كتنناب  صنناحب الطوسنني، النندين نصنن  تلميننذ احللنني، مطهننر بننن يوسنن  بننن احلسننن -
 كث  .  مجاعا  به تشي  وقد ،(هن727) سن  املطهر ابن ما  (،السن  منهاج) كتابه  يف تيمي  ابن

 أعداد. غ هم وهنا 

 املتشنننيعون الطنننر  مشنننايخ وجننند البنننؤر هنننذه ويف القدمننن ، إىل أضنننيف  جديننند  شنننيعي  بنننؤرا   وهننننا  هننننا أوجننندوا هنننؤال 
 ابلتشي . األتباع إقناع يف الشيخ، جانب إىل عوام ، كانوا  ،دعا  بعد فيما جا وا الذين

 ودنعنن أبرزهننا، علنن  سننريع  نظننر  إلقننا  وقبنن  العننرا ، وبعننض فننار  تشننيي  يف احلاسننم العامنن  لتكننون الطننر  جننا   مث
 الوق : ذل  يف اجملتمعا  عل  الصوفي  سيطر  مد  عل  أيضا ، وسريع  اثني ، نظر  إللقا 

 يقول: اقا ، الندوي احلسن أبو يقرره مما

 وكشننن  احلاجنننا  قضنننا  يطلنننب امليننن  فمنننن كنننالنيب،  بنننه املتعلنننق احلننني والشنننيخ اإللنننه ِبنزلننن  امليننن  جعلنننوا قننند وآخنننرون
 حرمه... ما واحلرام حلله ما فاحلال احلي وأما الكراب ،

 لقننربه، ويسننجد ذلنن ، وحنننو وارمحنن ، يل اغفننر فيقننول: املينن ، أحنندهم وينندعو املينن ، إىل يصننلون هننؤال  مننن فطالفنن 
 هننو مننن يقولننه وهننذا العامنن ، قبلنن  والكعبنن  اخلاصنن ، قبلنن  القرب ويقول: الكعب ، مستدبرا   إليه ويصلي القرب، يستقب  من ومنهم
 املرينند أيمننر والزهنند، العبنناد  يف واالجتهنناد الصنند  أصننهاب املتبننوع  الشننيوخ أعيننان مننن وآخر...زهنندا  و  عبنناد  النننا  أكثننر
 عننند جينندون ابلقبننور املشننرك  هننؤال  ومجهننور التماثينن ، أهنن  عكننو  عليننه فيعكنن  الشننيخ، قرب إىل يذهب أن يتوب ما أول

 تعاىل... هللا مساجد يف أحدهم جيد ال ما القلب وحضور والدعا  واخلشوع الرق  من القبور عباد 

 الننال أو املينن  قبنن  رأ  إذا كننان  القبننال ، مننن يفعلونننه فيمننا يتهاشون ال الذي الكبالر أصهاب من طالف  إن حىت
 ُتنن  املنندفون فيخشننون القبنن ، هننال هننذا وُي  لصاحبه. أحدهم ويقول الفواح ، فع  من خشي القب ، رأ  عل  الذي

 واألر ... السماوا  خلق الذي خيشون وال الال،

 كننن   يقنننول: منننن ومننننهم كننناذاب ،  الغمنننو  اليمننن  بشنننيخه ُيلننن  أن جينننرتئ وال كننناذاب ،  الغمنننو  اليمننن  أحننندهم وُيلننن 
 يريده... ال شيخه إيه يرزقه ال رز 

 منننن هنننؤال  ومن...الكنننراب  وكشننن  احلاجنننا  وقضنننا  والنننرز  ابخللنننق العنننامل يننندبرون واملشنننايخ الرسننن  جيعلنننون وهنننؤال 
 ...(1)بسببه والبا  األعدا  عنهم يندف  وأنه وينصرون، يرزقون بربكته ف هنم قري  أو مدين  يف كان  إذا القرب أن ظني

 ومبينا : معلقا   الندوي احلسن أبو يقول مث

                            
 بعدها(. وما ،2/172) م:اإلسا يف والدعو  الفكر رجال (1)
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 داملشنناه هننذه انتشننر  فقد...املسنناجد إبزا  املشنناهد أمهينن  تتزاينند أن والتعظننيم اإلجننال لننذا احلتمينن  النتيجنن  وكاننن 
 والسننناط  األمنننرا  وتصننند  املنننزور ، القبنننور منننن مؤلفننن  آال  ووجننند  اإلسنننامي، العنننامل أركنننان منننن ركنننن كننن   يف واملنننزارا 

 ومشننننناهد القبنننننور هنننننذه أمكنننننن  يف فخمننننن  وقبننننناب ضنننننخم  عمنننننارا  وأقيمننننن  عليهنننننا، الواسنننننع  واألراضننننني املمتلكنننننا  لوقننننن 
 حنننىت إعجننناب، كننن   إليهنننا الرحلننن  والننن  القبنننور، لنننذه اخلننندمو  والكناسننن  العننناكف  منننن أبسنننرها أمننن  وجننند  كمنننا  املشنننايخ،

 ...بعيد  مسافا  من إليها احلجاج قواف  تص  بدأ 

 يقول: أن إىل

 القبنننول منننن عنننندهم والننن  الدينيننن ، املسنننلم  حينننا  يف والضنننرال  املشننناهد هنننذه دخلننن  والثنننامن، السننناب  القنننرن  ويف
 إخل....(1)وتتهداه هللا بي  تناف  جعلها ما واملركزي 

 يقول: ،(2)كازرون  يف الكازروين شهرير بن إبراهيم إسها ، أيب ترب  عن (الرحال ) بطوط  البن آخر تقرير وهذا

 وال ابلرقننننا ، وتؤكننن  والسنننمن، اللهنننم منننن املصننننوع  الريسننن  منننن كنننان،  منننن كالننننا    النننوارد يطعمنننوا أن عنننادهتم ومنننن...
 للفقننرا  الشننيخ ويننذكرها حوالجننه، ابلزاوينن  الننذي الشننيخ علنن  ويعننر  ثاث ، ياف الض يف يقيم حىت للسفر عليهم الوارد يرتكوا

 مال ... عل  يزيدون وهم للزاوي  واملازم 

 تغننن  إذا أهننننم الصننن  حبنننر يف الركننناب عننناد  ومنننن الصننن ، يف ومنننن النننند، أهننن  عنننند معظنننم إسنننها  أبنننو الشنننيخ وهنننذا
 مننن أييت مركننب مننن وما...نننذره مننا نفسننه علنن  منننهم كنن   كتننب  أو نننذرا ، إسننها  أليب نننذروا اللصننو  وخننافوا الننوا  علننيهم
  اهن....ذل  فيقبضون الزاوي  خادم جه  من الوكا  فيأيت الدان ، من آال  وفيه إال الند أو الص 

 علننن  املشنننايخ َتثننن  ومننند  الصنننوفي ، سنننيطر  مننند  لنعنننر  بكثننن ، الكفايننن  وفنننو  كفايننن   النصنننو  هنننذه يف أقنننول: -
 ويظهننننرون منننننهم، الكمنننن  ويكتمهننننا كلهننننم  هبننننا يؤمنننننون الننننيت هننننذه عقالنننندهم علنننن  أقننننوالم مننننن بننننراه  كلننننه  والكتنننناب قننننول،الع

 الشريع .

 شيوخهم: لسان عل  أاشيدهم من إضافي  مله  وهذه

 ض  حىت العرش يف صرخ  وأا

 ه  حىت علي عل  محل  وأا

 ترت  هيبيت من السبع  البهار وأا

 هي: الطر  هذه من والبارز  عملها، تعم  الصوفي  الطر  ذ أخ احملي ، هذا يف

 الصفوية:
                            

 (.187 - 2/176) اإلسام: يف والدعو  الفكر رجال (1)
 ري . بندر وهو كم،  مال  حوايل البصر  خلي  عل  إليها أمرف أقرب عن تبعد داخلي  إيراني  مدين  (2)
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 األخ  . مراحلها يف احلاسم الدور مث األوىل، مراحلها يف َتسيسيا   دورا دورين: املضمار هذا يف لعب  اليت

 مننن ذلنن  منن  لكنننه  األصنن  تركنني أنننه والظنناهر األردبيلي، جربالي  الدين أم  بن إسها  الدين صفي هو مؤسسها
 أخننذ األرجنن ، علنن  (هننن735) سننن  ومننا  ،(هننن650) سننن  النندين صننفي ولنند (،ابنننه مننن الشنن ) احلسنن  أو احلسننن سننال 

 انتشننر  الننيت طريقتننه أسنن  مث كننيان،  يف (هننن700) سننن  املتننوىف الكننياين الزاهنند إبراهيم الشيخ عن (القادري  لعلها) الطريق 
 القريب . البلدان من غ ها ىلإ وتسرب  حولما، وما وقزوين أردبي  يف

 إىل إيهنننم ودعنننوهتم (،املننندع ) العلنننوي ونسنننبهم شنننيوخهم تشننني  بسنننبب (معتدلننن ) شنننيع  إىل يتهولنننون أتباعهنننا كنننان
 يسننجدون ابحلضننر  الشننروع قبنن  أتباعننه وكننان الغاسنن ، ينندي بنن  كاملينن   شيخه يدي ب  يكون أن جيب املريد ألن  التشي 

 .(1)الصفوي  عن التقليد هذا النعمتلاهي  الطريق  أخذ  وقد الصالت ، اجلالس  من يوه حضرهتم، يتابعون مث له،

 ،(م1252-هننن650) سننن  خراسننان يف مننا  محويننه، بن...املؤينند بننن حممنند النندين سننعد مؤسسننها :الســعدية الســنية
 خراسنننان إىل انتقننن  مث دمشنننق، يف طريقتنننه أسننن  (،األكنننرب الشنننيخ) عنننريب ابنننن تامينننذ منننن شنننيعي (،العجنننم يسنننع ) بنننن لقبنننوه

 العلننوي  يف املنتشننر  األنننوار مجينن  ومغننرب النننيب، معنناد هننو الننذي األوليننا ، خننامت هننو هننذا (العجننم يسننع )و هنننا . لينشننرها
 العلنننم مثننن  هنننذا (العجنننم يسنننع ) وكنننان اإلليننن ، تعنننم النننيت الواليننن  نفننن  قينننام يعننن : السننناع ، قينننام مظهنننر وهو...والسنننفليا 

 ...(2)(البيان وعلم األمسا  تعليم) مثر  عل  ومندجما   حممد إىل آدم من املتسلس  اإللي

 مفنناتي  السننام وأعطنناه النندار، هننذه يف دالمننا   خالنندا   ابقيننا   حيننا   هبننا فصننار هللا سننكين  عليننه نزلنن  هننذا العجننم ويسننع 
 ..اهن.(3)اخللود يف حىت هللا عن خيتل  ال إليا   إنساا   (العجم يسع ) صار وهكذا...الغيب

 إىل يننندعوهم شنننيعي وهنننو وغننن هم، أتباعنننه هبنننا ينننؤمن النننيت صنننفاته هنننذه رجنننا   يتخيننن  أن إال القنننارئ علننن  منننا أقنننول: -
 انتشننارا   كننان  وإن إيننران، شننرقي يف التشنني  انتشننر وهكننذا لننه؟ يسننتجيب ال من األتباع هؤال  يف يوجد أن مكن فه  التشي !
 العجنننم، يسنننع  شنننيخ أن ننسنن  أال وجينننب منننثا ، الصنننفوي  مثنن  واسنننعا   يكنننن مل السنننعدي  السننني  الطريقننن  انتشنننار ألن  حمنندودا  

 ألمتهم. من اإلمساعيلي  وجيعله ،(4)أيضا   شيعيا   كان  عريب، بن الدين حميي هو الذي

 منن ان قتلننه فننار ، منندن بنن  يتنقنن  كننان  شننيعي االسننرتاابذي، احلسنني  الننرمحن عبنند بننن هللا فضنن  مؤسسننها احلروفينن :
 امننن ، وعنننرش امننن ، وحمبننن  اخللنننود، كتننناب  أي: امننن ، اجلننناردان مقدسننن : كتنننب  ثاثننن  لنننه ،(هنننن804) سنننن  رلنننن تيمو  بنننن شننناه

 شعر. واألخ ان

 عليه. شرح (األعل  علي) الثاين وخلليفته سرا ، يدر  ام  اجلاردان كان

 البيعننننننننن  وتلقنننننننن  أخصنننننننناله، بنننننننن  (طبعننننننننا   السننننننننن  مهننننننننندي) مهديتننننننننه هللا فضنننننننن  أعلننننننننن ،(م1384-هننننننننن786) سننننننننن  يف
                            

 (.249 :) الصوفي ، والنزعا  الشيعي الفكر (1)
 (.208 :) الصوفي ، والنزعا  الشيعي الفكر (2)
 (.209 :) الصوفي ، والنزعا  الشيعي الفكر (3)
 عريب. ابن  مجتر  يف للذهيب االعتدال ميزان (4)
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 العننامل إلنقنناذ والشننيع  الصننوفي  ُمثُنن  فيننه اجتمعنن  وحممنند، وعيسنن  كنن دم  هللا خليفنن  أنننه علنن  مبنينن  دعوتننه وكاننن ...(1)سننرا  
 .(2)واحد وق  يف وإلا   ونبيا   لألوليا  وختما   مهدي   فكان ابلدم،

 الغاسننن . يننندي بننن  كامليننن   خالشننني يننندي بننن  يكنننون أن جينننب املريننند ألن ابلتشننني ، شنننيخهم األتبننناع يتبننن  أن وبننندهي
 مساعد. أكرب اجله  كان  وطبعا ،

  أنننه إال حاالهتننا، مجينن  يف (فننر  ال الصننوفي  ) أو الكهاننن  مسننتلزما  مننن كونه  رغم احلرو ، علم أن ذكره جيدر ومما
 لتسننخ  ووسننيل  حرفنن  (السننهر) احلننرو  علننم وصننار فعممتننه، احلروفينن  جننا   حننىت والعننارف ، الشننيوخ علنن  مقتصننرا   كننان

 الياكنننننننننن  لرسننننننننننم بننننننننننه (وغنننننننننن هم) الصننننننننننوفي  وانشننننننننننغ  فنننننننننناجرا ، أو بننننننننننرا   لننننننننننا املسننننننننننتخدم كننننننننننون  عننننننننننن النظننننننننننر بقطنننننننننن  ،الطبيعنننننننننن 
 ...وغ ها األمرا  من والشفا  والقبول واحملب ...(3)والطاسم

 الطنننر ، كننن   يف احلنننرويف أثرهنننا تركننن  أهننننا إال  بعننند فيمنننا البكطاشننني  يف ابنننندماجها انننندثر  احلروفيننن  الطريقننن  أن ورغننم
 مجعننا ، األمنن  ثقافنن  يف البننارز  املظنناهر مننن (السننهر) احلننرو  علننم صننار وهكننذا ربنن ، رحم من إال مجعا ، األم  يف وابلتايل

 يف زمننننن بعنننند أثرهننننا نهننننر وكننننذل  يننننزن، ذي بننننن سنننني  وقصنننن  هننننال بنننن  وتغريبنننن  املشننننايخ وخننننوار  القبننننوري  جانننننب إىل
 والبهالي . البابي  يف مث الشيخي ،

 هلمدانية:ا
 تشنننيعوا النننذين السنننن  منننن مريدينننه أكثنننر وكننناد ابلكربويننن ، ختنننرج فارسننني شنننيعي المنننداين، الشنننهاب بنننن علننني مؤسسنننها

 أتبنناعهم بتشننيي  هنجننه علنن  خلفنناؤه وسننار ،(هننن786) سننن  المننداين علنني مننا  مساعد، أكرب اجله  وكان لشيخهم، اتباعا  
 .خب  نور خترج المداني  ويف الطوي ، النف  عل 

 بنن  اجلمنن  إىل دعننوا املتصننوف  الشننيع  مننن كتنناب  أيضننا   نهننر -الثننامن القننرن مننن الثنناين النصنن  :أي- العقننود هذه يف
 كننان  كتنناب  لننه ،(هننن794) سننن  بعنند مننا  اآلملنني، العبينندي علنني بننن حينندر النندين، هبننا  أشننهرهم: لعنن  والتشنني ، التصننو 
 يف كتننناب  ولنننه (،عشنننري  ثننن اإل اإلماميننن  ملنننذهب موافقننن  الصنننوفي  لننندعقا أن يف األننننوار ومنبننن  األسنننرار جنننام ) امسنننه مشنننهورا ،
 أتبننناع منننن هنننذا الننندين وهبنننا  عنننريب. البنننن احلكنننم فصنننو ) شنننرح :أي (،الفصنننو  شنننرح يف النصنننو  نننن ) امسنننه: التصنننو 

 .(4)احلاَتي  العربي  األكربي  الطريق 

 الشننيعي الفكننر) مننن عنننه مننوجز  مجلنن  ننقنن  نكينن ،التيمورل واحلركنن  تيمورلننن  العقننود، هننذه يف البننارز  الظننواهر ومننن -
 :(الصوفي  والنزعا 

                            
 (.181 :) الصوفي ، والنزعا  الشيعي الفكر (1)
 (.182 :) الصوفي ، والنزعا  الشيعي الفكر (2)
 (.197 :) الصوفي ، والنزعا  الشيعي الفكر (3)
 (.135 :) واليوم، األم  ب  الصوفي  (4)
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 الننننننندين مشننننننن  ابلشنننننننيخ (كننننننن ) يف شنننننننبابه مطلننننننن  يف اتصننننننن ...ابلصوفي  الشخصننننننني  عاقاتنننننننه تيمنننننننور بننننننندأ فقننننننند ...
 : ) بركنن  حممنند السننيد عليننه غلننب تيمننور جنننم ارتفنن  وملننا (،هننن 838  :) اخلوايف بكر أيب ابلشيخ خراسان ويف الفاخوري،

 اخلننوايف النندين زيننن الشننيخ ومهنن  الفنناخوري، النندين مشنن  الشننيخ بنندعو  نلتننه مننا مجينن  يقننول: كان  أنه عنه روي ولذا (،804
 ملنننا إننننه حنننىت شنننيوخهم، قبنننور وينننزور حننن ، أينمنننا ويكنننرمهم الصنننوفي  ينننزور كنننان  تيمنننور أن هنننذا إىل يضنننا  بركننن . حممننند والسننيد

 ويؤيدونننننه، لتيمننننور ينننندعون الصننننوفي  كننننان  هننننذا مقابنننن  ويف الرفنننناعي. أمحنننند دالسنننني قننننرب ليننننزور واسنننن ، إىل قصنننند العننننرا ، فننننت 
 احلنننق جتلينننا  مظهنننر وصنننار صنننوفي ، كرامنننا   أعمالنننه واعتنننرب  مننننهم، واحننندا   بنننذل  فصنننار مننننهم، اخلرقننن  لنننب  أننننه وخباصننن 
 هن.ا ....(1)غيبال وأنبا  السماوي والات  اإللي اإللام عن بصدورها كلها  أعماله ووصف  واجلالي ، اجلمالي 

 الكامنن  التفاعنن  إىل تصننوفه قنناده وقنند حنيفنن ، أيب مننذهب علنن  سنن  جمتمنن  يف نشننأ املننذهب، سنن  تيمورلننن  كننان
 أقطعننه وخليفتننه، النندين صننفي ابننن (هننن 794  :) موسنن  النندين صدر بشيخها اتص  فعندما الشيعي ، الصفوي  الطريق  م 

 ابنننه وهننب كمننا  املؤلنن ، الصننوفي  سننلطته إىل ابإلضنناف  ألردبينن ، الفعلنني اكماحلنن النندين صنندر فصننار حولننا، ومننا أردبينن  مديننن 
 ،(م1402-1401-هننن804) سننن  (2)الننروم بنناد يف حروبننه يف قبضننته يف وقعننوا الننذين األسر  (علي الدين عا ) وخليفته
 بقسنننو  يعننناملهم علنننيهم ينتصنننر وعنننندما السنننن ، أهننن  حماربننن  يف جيتهننند هنننذا تيمورلنننن  ننننر  بينمنننا (.الرومللنننو الصنننوفي ) فسنننموا
 مننن وأهنننم عنهمننا، هللا رضنني واحلسنن  علنني مقتنن  يف شنناركوا أهلهننا أن حبجنن  كاملنن ،  إابد  أابدهننا الننيت دمشننق وخاصنن  ابلغ ،
 األموي . أتباع

 الشييب: مصطف  كام   يقول

 الس . والفقه الشيعي  العاطف  ب  تيمورلن  مج 

 شنننننأن وارتفنننناع التصننننو  لغلبننننن  وذلنننن  غالينننن ، شننننيعي  حركنننننا  تيمننننور هنننندع يف تظهننننر أن الطبيعننننني مننننن كننننان  ويقننننول:
 .(3)العلوي 

 شنننيتا   جيننند مل ذلننن  لكنننن مملكتنننه، مجيننن  يف التشننني  وأعلنننن تشننني  قنننازان، خليفننن  (خدابنننند ) أن هننننا ننننذكر أن وُيسنننن
 دفنن  اإلعننان هننذا وألن  احلنناكم عننن يصنندر ِبرسننوم تفننر  أن مكننن ال العقينند  وألن  آنننذا  بنناده يف الشننيع  دعننا  لننندر 
 .(م1316-هن716) خدابند  ما  اإلسام، عن الدفاع يف النشا  إىل السن  دعا 

 الطننر  هننذه شننيع ، إىل الفننر  ُتوينن  يف والنهننالي احلاسم الدور لا كان  اليت الطر  نهر  الجري التاس  القرن ويف
 الثاين. ادوره يف الصفوي  مث النعمتلاهي ، املشعشعي ، النورخبشي ، هي:

 وصنن  يف البنناحثون يقولننه مننا لننبعض سننبق مننا إىل تضننا  قننرا   مننن أب  ال الطننر ، هننذه عل  سريع  نظر  إلقا  قب 
 :(الشييب) يقول وغ ها، فار  يف املسلم  اجملتمعا  تعيشها كان   اليت الظرو 

                            
 (.169، 168 :) الصوفي ، والنزعا  الشيعي الفكر (1)
 أترا . سنيون مسلمون كلهم  املذكورون واألسر  الروم(، )باد اسم تركيا عل  يطلقون كانوا  (2)
 (.173 :) واليوم، األم  ب  الصوفي  (3)
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 كننان  الننذين السنناط  أن حنند إىل الفننرت  هننذه يف اإلسننامي اجملتمنن  َتأل ابلضع  والشعور اليأ  روح كان   لقد...
 منننن وكنننان .(1)البنننوين طريقننن  علننن  واألدعيننن  الطاسنننم إىل اللجنننو  مطنننامعهم ُتقينننق إىل وسنننيلتهم جعلنننوا األمنننور، زمنننام بيننندهم
 القننننرا  تنننناو  إىل نسننننب (م1420-هننننن828) سننننن  يف يوسنننن  قننننرا علنننن  (شنننناهرخ) انتصننننار أن النننننا  بنننن  املينننن  هننننذا انتشننننار
 مننن هبننم مننر مننا ويسننجلون املعرفنن ، مننن النننوع هننذا إىل يتجهننون املصنننفون جعنن  هنننا ومننن مننر ، ألنن  عشننر اثنن  الفننت  لسننور 

 مننن فنناح البننن املعاصننر (الغينناثي) فعلننه مننا ذلنن  أمثننال ومننن بذاتننه، قالمننا   علمننا   التصننر  هننذا مننن ليجعلننوا مماثلنن ، حننواد 
 بننن ) هنننازم (جهانشننناه) وقتننن  ابلسنننرطان، لثننناينا القنننران َتثننن  منننن بكوننننه (م1466-هنننن870) سنننن  (بنننودان بننن ) قتننن  تعليننن 
 ِبْضننن ِ )) قيمننن  تقابننن  السنننن  هنننذه ابعتبنننار ،[2النننروم:] ((النننرُّومُ  ُغِلبَننن ِ )) قولنننه: يف القنننرآن لنبنننو   ُتقيقنننا   هنننن872 سنننن  (بنننودان
 البسنننطامي نالنننرمح عبننند بقنننول بننن  حسنننن يننند علننن  جهانشننناه وهزمننن  السنننور ، هنننذه يف النننوارد  القرآنيننن (2)[4النننروم:] ((ِسنننِن َ 

 املشعشننننع  ينننند علنننن  َتنننن  الننننيت األحنننندا  قرننننن  وقنننند عثمننننان. ابننننن مننننيم فمعننننه الطغيننننان يف اجلننننيم زاد إذا :(احلننننروفي  مننننن)
 القننرآن أسننرار دراسنن  يف التعمننق طريننق عننن املسننتقب  يسننتكنه أن اإلنسننان إمكننان يف كان  هنا ومن...أيضا   هذه مث  بقراا 

 منننن وكنننان ودالالهتنننا. النجنننوم وجتمعنننا  واحلنننرو  ابألعنننداد العلنننم منننن معننن  مننن  نفسننني ،ال الكشننن  قنننو  تنميننن  يف واالجتهننناد
 وتسننننتأثر النننننا  تننننذه  عملينننن  مسننننال  إىل تطننننور  الننننيت الصنننوفي  الكرامننننا  مكاننننن  ترتفنننن  أن هننننذه مثنننن  نننننرو  يف الطبيعننني

 اهن....االجتماعي  الصويف مكان  مس  وبذل  ابهتمامهم،

 جيعلهننم وأن يرينند، كمننا  أتباعننه ُيننر  أن الصننويف الشننيخ ابسننتطاع  كننان  االجتماعينن ، األرضنني  هننذه مثنن  ففنني إذن، -
 علنن  الشننيخ رضننا إال شننيتا   ذلنن  يف يبتغننون ال رخيصنن  ونسننا هم وأبنننا هم وأرواحهم أموالم له يقدموا وأن يريد، ما يعتقدون

 هللا. رضا أنه
 كاننن   الننيت الطننر  جننا   حننىت فننار ، يف لشننيع ا نسننب  مننن أكثننر السننن  نسب  بقي  التطورا ، هذه ك   رغم لكن،

 وهي: املوضوع. يف احلامس 

 النورخبشية:
 التصننننو  بنننن  اجلمنننن  هننننو مهننننه أن يعلننننن كننننان  شننننيعي ،*هننننن869) سننننن  مننننا  ،(خبنننن  نننننور) األنننننوار واهننننب مؤسسننننها

 يف وسنناعده ،(4)(دبعنن انتشننر  قنند العسننكري احلسننن بننن حممنند خرافنن  تكننن مل) املنتظننر املهنندي أنننه كشننفه  أخننربه ،(3)والتشنني 
 طريننننق عننننن عننننر  كمننننا  (،هللا عبنننند بننننن حممنننند القاسننننم أاب) فصننننار: (،القاسننننم) ابنننننه ومسنننن  (،هللا عبنننند بننننن حممنننند) امسننننه ذلنننن 

 وبسننبب يديننه، علنن  جتننري كاننن   الننيت اخلننوار  بسننبب واسننعا   انتشننارا   طريقتننه انتشر  الزهرا ، فاطم  سال  من أنه الكش 
                            

 الكرب (. املعار  )مش  كتابه  يف البوين علي بن أمحد (1)
 الكب (. )اجلّم  حبساب (872) تطابق ليتا هي فق  )بض ( كلم   (2)
 (.137 :) واليوم األم  ب  الصوفي  (3)
 منننذ سننامرا  مغننار  يف غالننب هننذا املزعننوم وحممنند ينجننب، أن دون تننويف العسننكري احلسن أن العلم م  العسكري، احلسن بن حممد هو اآلن الشيع  عند املهدي (4)

 الصنننهاب  لنننه هللا وُييننني موسننن ، قنننوم منننن وعشنننرين( )سنننبع  ويسنننتوزر ،يفعننن  عمنننا يُْسنننأل وال داُود أبحكنننام لنننيهكم هخروجننن ينتظنننرون وهنننم سنننن ( ومخسننن  ومالننن  )ألننن 
 وعمر. بكر أبو رأسهم وعل  فيقتلهم واخللفا 
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 إذ شننيخهم، ورا  انقيننادا   تشننيعوا الننذين السننن  مننن أتباعننه أكثننر وكننان املؤاتينن ، االجتماعينن  الظننرو  وبسننبب وعلويتننه، مهديتننه
 يف النورخبشنني  انتشننر  وقنند مسنناعد، أكننرب اجلهنن  وكننان الغاسنن ، ينندي بنن  كاملينن   شننيخه ينندي بنن  يكننون أن جيننب املرينند

 (م1423-هننن826) حركتننه بنندأ حينن  ،امللنن  علنن  االنقضننا  خبنن  نننور حنناول ولقنند مشالننا. وبعض وجنوهبا إيران أواس 
 فشنن ، لكنننه ،(1)املسننلم  كافنن   علنن  واخلليفه اإلمام منها: كث  ،  ألقااب   يلقبونه أنصاره وكان ختان، قاع من ت ي كوه  يف

 خبنن ، نننور خصننم (،املشننهدي هللا عبنند) آنذا  وشيخها المداني ، الطريق  إىل وانضمامهم أتباعه، من قسم انشقا  بسبب
 الطوي . النف  عل  ابلتشيي  المداني  دور يظهر وهنا

 اإلمسننننناعيلي رضنننننا بنننننن طننننناهر) آننننننذا  النورخبشننننني  شنننننيخ هنننننرب ِبننننند ، إينننننران ملننننن  علننننن  الصنننننفويون اسنننننتوىل أن وبعننننند
 كشنننم ،  يف وكنننذل  والتشننني ، الطريقننن  (نكنننر أمحننند) واليننن  يف هننننا  نشنننر حيننن  النننند، إىل أتباعنننه منننن مجننن  ومعنننه (القنننزوي 

 .(2)(طبعا   الشيعي ) النورخبشي  يف النادك  من ألفا   (34) أدخ  إنه يقال: الذي العراقي، مش  م  جبهود

 املشعشعية:
 وأنننه البينن ، آل مننن أنننه الكشنن  أخننربه شننيعيا ، فنناح بننن حممنند مؤسسها كان  فقد النورخبشي ، نرو  تشبه نروفها

 وخوارقننننه (،املنننندَّع ) ونسننننبه مهديتننننه بسننننبب أتباعننننه كثننننر  ،خبنننن  لنننننور معاصننننرا   وكننننان (،طبعننننا   السننننن  مهنننندي) املنتظننننر املهنننندي
 هبننم يؤسنن  أن اسننتطاع حننىت لشننيخهم، اتباعننا   شننيع  إىل ُتولننوا الننذين السننن  مننن األصنن  يف أتباعننه أكثننر وكننان (،التشعشنن )

 املشعشعي . ابلدول  عرف  (،احلويز ) عاصمتها خوزستان، يف دول 

 احلرك : لذه املؤرخون يقول

 ِبنننا يشنننعرون يكوننننوا فلنننم املغناطيسننني ، شنننيخهم قنننو  َتثننن  ُتننن  واقعننن  حنننروهبم يف كنننانوا  (املشعشنننع ) مأهنننن يبننندو..."
 .(3)احل  عن والغيب  الذهول من حال يف املعار  خو  عل  يقدمون كانوا  ب  حولم،

  أبنننه حفننا بننن حممنند وصنن  حننىت التصننو ، علنن  بنندلها يف قامنن  املشعشننع  حركنن  أن نتننذكر أن وينبغنني ويقولننون:
 فشننكله التشنني  إىل التصننو  مننن انتقنن  وأنننه وتصننو ، ومكاشف  ريض  صاحب وصوفيا   واملنقول، املعقول ب  جامعا   كان

 .(4)شيعي  أبشكال

 ختاصننما وقنند احللنني، فهنند بننن أمحنند الشننيخ زوجتننه وأيب أسننتاذه ينند علنن  تشنني  تصننوفه، قبنن  شننيعيا   كننان  لقد أقول: -
 أمنن  إىل رسننوال   وأرسنن  بقتلننه، فهنند ابننن وأفننىت واسنن ، قننرب تسننكن كاننن   الننيت القبال  إىل حفا بن حممد وذهب بعد، فيما

 فهنند ابننن وأبن صننويف، سنن  أبنننه قسننمه إال فنناح ابننن ينقننذ فلننم عليننه، القننبض إليننه يطلننب بينهننا، فاح ابن كان  اليت القبال 

                            
 (.335 :) الصوفي ، والنزعا  الشيعي الفكر (1)
 (.38 :) وأعماله، حياته السرهندي اإلمام (2)
 (.318 :) صوفي ،ال والنزعا  الشيعي الفكر (3)
 (.327 :) الصوفي ، والنزعا  الشيعي الفكر (4)
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 .(1)أعداله ومن شيع  وأتباعه

 مسنننتهجنا ، الوقننن  ذلننن  حنننىت كنننان  إينننران منننن األوسننن  والغنننرب العنننرا  بجننننو  يف التشننني  أن تظهنننر احلادثننن  هنننذه إن
 السن . من الساحق  األكثري  وكان 

 مهديتننننه أعلننننن مث أتباعننننه، وشننننيَّ  الصننننوفي  طريقتننننه أسنننن  وهنننننا  خوزسننننتان، إىل فنننناح ابننننن انتقنننن  احلادثنننن  هننننذه بعنننند
 اجتاحهننا حننىت مملكتننه وبقينن  ملكننا ، نفسننه علنننأ مث وغنن هم، احلجنناج علنن  الطننر  قطنن  مننن كثنن    أمننواال   ومجنن  ،(هننن840)

  الصفيون.

 الشنننناذلي ، ابلطريقنننن  ختننننرج املننننذهب، حنفنننني سنننن  حلننننب، قننننر  إحنننند  مننننن الننننويل، هللا نعمنننن  مؤسسننننها النعمتلاهينننن :
 هنننذا أبن أيضنننا ، القنننول أعيننند وهنننا شنننيعيا ، فصنننار الزاحننن ، التشنني  جبنننو َتثنننر حيننن  طريقتننه، أسننن  وهننننا  فنننار ، إىل انتقنن 

 يشننتمون وكننانوا العلننوي، البينن  يف تكننون أن جيننب اخلافنن  أن يننرون كننانوا  إهنننم أي املعتنندل، التشنني  من كان  الزاح  شي الت
 الفقنننه، يف السنننني  املنننذاهب وينتهجنننون معاويننن ، عننندا منننا وسنننلم علينننه هللا صنننل  هللا رسنننول صنننهاب  ُيرتمنننون وكنننانوا األمنننوي ،

 آل يف حمصننور  اخلافنن  يننر  صننار أنننه يعنن  التشنني  إىل هللا نعمنن  وُتول الوق ، ذل  يف إيران يف املتشيع  تشي  كان  هكذا
 إيننران، يف الوقنن  ذلنن  يف املتشننيع  وبنن  بينننه الفر  إن :أي سنيا ، نفسه يسمي وبقي األموي ، يشتم وصار العلوي، البي 
  واحدا . فكان املضمون أما فق ، االسم هو كان

 وأسننن  أجنننداده، هنننم الشنننيع  ألمننن  وأن طالنننب، أيب بنننن علننني سنننال  منننن أننننه لكشننن ا أخنننربه األولينننا  منننن غننن ه ومثننن 
 الركبنن  علنن  اليمننىن الينند يضننعون مث لننه، يسننجدون الننذكر يف الشننروع قبنن  املرينندون كننان  حينن  (،صننالت  جالسنن ) وهنني طريقتننه

 النننناي مننن  اليمننن  إىل اليسنننار منننن أبجسنننامهم منننالل  (،هللا إال إلنننه ال) وينننرددون اليمنننىن، الركبننن  علننن  اليسنننر  واليننند اليسنننر ،
 والد .

 شنننيخهم، عقيننند  إىل ُتولنننوا (،تقيننن  أخفوهنننا وإن كنننذل   الصنننوفي  وكننن ) لشنننيخهم يسنننجدون النننذين املريننندون وهنننؤال 
 الظرو . تل  مث  يف ه  االسم هذا أمر وطبعا   سن ، أنفسهم يسمون شيع  صاروا :أي

 وشنننيع  أتباعهنننا شنننيع  لقننند التشننني ، تعلنننن كانننن   النننيت الطنننر  علننن  شنننرد منننن لتشننني  النعمتلاهيننن  جنننا   وهكنننذا
 عليهم. السن  اسم وأبق  عواطفهم

 زال مننننا بعضننننهم كننننان  وإن الصننننوفي ، طريننننق عننننن التشنننني  يف دخلننننوا قنننند الفننننر  كننننان  حننننىت التاسنننن  القننننرن ينتصنننن  مل -
 عليننه هللا صننل  هللا رسننول هاب صنن ُيرتمننون كننانوا  الننذين املعتدلنن ، الشننيع  مننن -النننادر إال -كلهننم  وكننانوا سنننيا ، نفسننه يسننمي
  املوضوع. هذا يف حامس  كان   اليت الثاني  مرحلتها يف الصفوي  جا   حىت السني ، املذاهب ويتبعون وسلم،

 ومجاعتنننه تيمورلنننن  موقننن  ودعنننم عليهنننا، اإلقبنننال ابزديد أتباعهنننا وزاد كثننن ا ،  توسنننع  :الثانيـــة مرحلتهـــا يف الصـــفوية
 جمتمعننه، يف املنتشننر  الفكرينن  للقناعننا  امتنندادا   كننان  تيمورلننن  موقنن  أن إىل هنننا ننتبننه أن وجيننب) ولشننيوخها لننا التقديسنني

                            
 (.304 :) الصوفي ، والنزعا  الشيعي الفكر (1)
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 بننن جنينند بننن حينندر شننيخها زمننن يف التاس ، القرن من األخ   العقود ويف (،لا انبثاقا   أو نتيج ، كان  حاكما ، بصفته وأنه،
 بننن إمساعينن  اسننتطاع حننىت قوهتننا، قمنن  بلغنن  (هننن 893 ن سنن تننويف) النندين صننفي بننن موسنن  النندين صنندر بن علي بن إبراهيم
 علنن  ملكننا   نفسننه أعلننن مث كلهننا،  إيننران علنن  بننه يسننيطر أبيننه أتبنناع مننن جيشننا   يؤل  أن عمره من عشر  الرابع  يف وهو حيدر
  .(هن905) سن  إيران

 ينتهنني الننذي النندين صننفي بننن جنينند بننن حينندر بننن إمساعينن  هننو: ...يقننول مغنينن ، جننواد حممنند إىل ذلنن  يف ولنسننتم 
 العرفننا  مننن وأجننداده آابؤه وكننان دولننتهم، ومؤسنن  الصننفوي  ملننو  أول وهننو السننام، عليننه الكننانم موسنن  اإلمننام إىل نسننبه

 أبيننه أتبنناع مننن جيشننا   ألنن  حننىت عمننره مننن عشننر الرابنن  العننام إمساعينن  أمت إن ومننا (،سننلطان) بلقننب فلقبننوا الصننوفي ، وشننيوخ
 ورؤسنننننا  واألمنننننرا  امللنننننو  منننننن العديننننند بننننن  األطنننننرا  موزعننننن  يومنننننذا  إينننننران وكانننننن  والفنننننت ، زوللغننننن بنفسنننننه وقننننناده ومريدينننننه،

 اهن. .(1)"...القبال 

 الشييب: مصطف  كام   ويقول

 يف ليسنناعدوا الشننام فقهننا  اسننتقدام إىل الصننفويون اضننطر حبينن  القلنن  من كانوا  إيران يف الشيع  فقها  أن وسنر ...
 اهن. .(2)...منه أسا  عل  الدول  ظيموتن بادهم، يف التشي  نشر

 السنننننني ، الفقهيننننن  املننننذاهب يننننننته  معتنننندال   تشنننننيعا   كننننان  ولكننننننه إينننننران، كنننن   عنننننم قنننند التشننننني  كننننان  الواقننننن  يف نقننننول: -
 الفقننه إذ (،املتاولنن ) عامنن  جبنن  شننيع  مننن فقهننا  فننيهم ولعنن  نصنن ي ، وكننانوا الشننام، مننن الشننيع  فقهننا  الصننفويون فاستقدم
 كننانوا  عامنن  جبنن  متاولنن  ولعنن  والفننروع، األصننول يف بينهمننا اخننتا  عل  اإلمساعيلي ، وب  هؤال  ينب حمصورا   كان  الشيعي

  ذل . قب  الغلو يف دخلوا قد
 (جوانبهننا جبمينن ) الظننرو ، تلنن  يف وطبعننا ، الشننيع ، بفقننه الشننيع  ليفقهننوا فننار ، إىل الشنناميون الشننيع  فقهننا  جننا 

 السنن  والفقننه وجننود، لننم كننان  الذين اإلمساعيلي  فقه من وجوانب النص ي الفقه ب  وتوازن وتداخ  تفاع  ُيد  أن جيب
  الصوفي . بسبب ضها   وعلمهم قليل ، علماؤه وكان الشيع ، غالبي  تنتهجه الذي

 منننننن أنفسنننننهم تسنننننمي  علننننن  اسنننننتمروا وإن الغنننننا ، منننننن كلهنننننم  وصننننناروا الشنننننيع ، فقنننننه والعنننننرا  فنننننار  يف الشنننننيع  تعلنننننم
 والتعدي : اجلرح يف علمالهم أكرب ،(3)املامقاين هللا آي  يقول ،(املعتدل )

 .(4)املذهب ضروري  من اإلمامي  الشيع  مجي  عند اآلن أصب  غا ، األقدمون الغا  به كان  ما إن

 اخلمنني  يننوم قننرئ (،إيننران ملنن ) شنناه لنننادر سننج  عننن نصننا   (5)العباسنني السننويدي احلسنن  بننن هللا عبد السيد ويورد
                            

 .(175) : امليزان،( يف الشيع  (1)
 .(338) : الصوفي ، والنزعا  الشيعي الفكر (2)
 .(م1905-هن1323) سن  النج  يف تويف املامقاين، هللا عبد بن حسن حممد (3)
 .(42) : العريض ،( خلطو ا (4)
 .(م1761-هن1174) سن  متوىف بغدادي عامل (5)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 www.alsoufia.com                         مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية                                               

 

566 

 وال (،والصنننهاب  الشنننيخ  سنننب)أي:  سنننب أطرافهنننا يف وال إينننران ننننواحي يف يكنننن ومل: ...يقنننول ،(هنننن1156 شنننوال 25)
 .(1)...الصفوي إمساعي  الشاه اخلبي  أيم حدث  وإمنا الفظيع ، األمور هذه من شي 

 أتباعهننا يكننون الوجننود، سننرحم علنن  تظهننر جدينند  عقينند  وككنن  علمننا ، اجلدينند املننذهب يف يظهننر أن الطبيعنني ومن
 بنن  وخاصنن  اجلدينند، ملننذهبهم للنندعو  انتشننروا ودعاتننه، اجلدينند املننذهب علمننا  كننان  كننذل   ابلغ، ابندفاع لنشرها متهمس 

 خلننني  منننن العربيننن  الشنننواط  يسنننكنون كنننانوا  النننذين القرامطننن  ُتنننول الننندعو  علننن  واملثنننابر  النننزمن ومننن  واملعتدلننن ، الغنننا  الشنننيع 
 املننذهب إىل (الننيمن يف الفننر  ابسننتثنا ) األخننر  الشننيعي  والفننر  اإلمساعيلينن  مننن وكثنن  الشننام، بنناد شننيع  ل وكننذ البصننر ،
 الندوسنني  مننن ُتولننوا الننند متاولنن  أكثننر أن العلننم منن  الغننا ، مننن صننار  الننيت عشننري  ثنن اإل اإلمامي  الشيع  مذهب اجلديد 

 ذل . بعد السن  من أو

 وإيننران العننرا  يف الشننيع  غالبينن  بينمننا لبنننان، جنننوب يف عامنن  جبنن  شننيع  علنن  يطلننق يننزل ملو  (،املتاولنن ) اسننم وكننان
 وفروعننه أصننوله بكنن  واحنند اجلمينن  مننذهب أبن علمننا   ،عشننري  ثنن إ إمامينن  شننيع  وإمنننا االسننم، هننذا أنفسننهم يسمون ال والند

 ومراجعه.

 الواضننه  األسننباب مننن كننان  اإلسننامي  منن األ جسننم يف شننرخ أكننرب تنندم ، مننن أحدثننه فيمننا التصو  أحد  وهكذا
 واندحارها. ضعفها يف

 واسنننتمرار، بننندأب تعمننن  خالنننا الصنننوفي  كانننن   النننزمن، منننن ونصننن  قنننرن  إىل هنننذه التهويننن  عمليننن  احتاجننن  وقننند
 البينننننن  آل حننننننب وكننننننأن ابملسننننننلم ، الظننننننن وإحسننننننان البينننننن  آل حننننننب حبجنننننن  مستسننننننلمون غفلنننننن  يف وفقهنننننناؤهم واملسننننننلمون

 لننذه املسننبب العامنن  أن علنن  عنننه، والنهنني الباطنن  وَتييننز بننه، واألمننر احلننق معرفنن  وجننوب مننن مننن  ابملسننلم  الظننن وإحسان
 قرون. طيل  جه  من وفر  عقالد من ب  وما ذاته، التصو  هو االستسام وهذا الغفل 

 عليننه هللا صننل  سننولالر  صننهاب  وتكفنن  وعمننر، بكننر أيب سننب اجلدينند، املننذهب يف البننارز  النصنن ي الفقننه آاثر ومننن
 العسنننكري احلسنننن بنننن حممننند مهنننديهم خرافننن  أي:) والرجعننن  والتقيننن ، والبننندا ، والعصنننم ، عشنننر، االثننن  األلمننن  وَتلينننه وسنننلم،
 واملشعشننن  خبننن  ننننور أسنننافهم، رأيننننا وقننند (،خروجنننه ينتظنننرون وهنننم قنننرا ، عشنننر اثننن  حنننوايل مننننذ سنننامرا ، مغنننار  يف الغالنننب

 عنننند إال رجعتننه وال هننو ال معروفنننا   يكننن مل العسننكري احلسننن بنننن حممنند ألن  السنننِّي  املهدوينن  يننندعون كننانوا  كينن   واآلخننرين،
 الطريقنننن  أتبنننناع هننننم الوافننندين النصنننن ي  ابلفقهننننا  املتننننأثرين أول وكنننان ذلنننن . قبنننن  هبنننم َتثننننر قنننند كننننان  منننن بعننننض وعننننند النصننن ي 
 البقننا  مننن أكثننر فننيهم يبقننون وكننانوا عنننهم، أيخننذ مننن لوأو  الفقهننا  أولتنن  يسننتقب  مننن أول كننانوا  ألهنننم  املباشننرون الصننفوي 

 وجبر. عجر من فيها ما بك  النص ي  إىل الصفوي  الطريق  أتباع انقلب لذل  اإليراني ، من غ هم يف

 محنننرا ، طنننرابي  يلبسنننون أبينننه، أوامنننر أو أوامنننره علننن  وبننننا  حيننندر، بنننن إمساعيننن  عهننند يف الصنننفوي  الطريقننن  أتبننناع صنننار
 اإلسنننامي ، األمننن  يف جديننند  فرقننن  شنننكلوا النصننن ي ، مننننه  وابنتهننناجهم احلمنننر، النننر و  أي: (،قزلبننناش) اسنننم همعلننني فنننأطلق

                            
 (.97 :) العريض ، اخلطو  بكتاب ملهق النج ، مؤَتر (1)
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 أييت. فيما سنراها اليت (القزلباشي ) ابسم اآلن معروف 

 إىل مث املعتننندل التشننني  إىل الشنننيع  يعيننند أن أراد (م1747 هنننن/1160  :) شننناه ادر أن ننننذكر أن املفيننند منننن ولعننن 
 اخللفننننا )أي:  فضننننلهم أن اإليرانيننننون أيهننننا فنننناعلموا: ...يقننننول مننننا مجلنننن  مننننن فيننننه يقننننول مرسننننوما   فأصنننندر احلكننننم، بقننننو  السننننن 

 هللا لعنننن  وعلينننه للشننناه، حنننال ودمنننه وعيالنننه وولنننده فمالنننه انتقصنننهم أو سنننبهم فمنننن الرتتينننب، هنننذا علننن  وخافنننتهم (الراشننندين
 رفعتننه، فنناآلن السننب، رفنن  (1148) عننام مغننان صننهرا  يف بايعنن امل حنن  علننيكم شننرط  وكننن  أمجعنن ، والنننا  ومالكتننه

 اهن. .(1)...أمواله وأخذ  وعياله أوالده وأسر  قتلته سب فمن

 فقنند وابلعكنن ، شننيتا ، شنناه ادر حماولنن  جُتْنندِ  مل ولننذل  احلنناكم، مننن تفننر  أن مكننن ال العقينند  إن قلنننا، كمننا  ولكننن
 الغلو. يوبق سنوا ، أرب  حوايل بعد قواده اغتاله

 ننناهر  آاثرا   لرتكننوا احلننق، طريننق إىل ينندعون الشننيع  ب  وانتشروا الظر ، هذا السن  وفقها  اإلسام دعا  استغ  ولو
 ورا  كاننن   وكننذل  األمنن ، جسننم يف شننرخ أكننرب ورا  الصننوفي  كاننن   وهكذا اإلسامي . األم  اتريخ تغي  يف سببا   تكون قد

  منها: اليت األخر  الفر 

 -زلباشية:الق *

 يف املننذهب شننيعي  تعتننرب وهنني األاضننول، بننر يف منتشننر  دينينن  فرقنن  القزلباشنني  يلنني: كما  الصرا  حامد أمحد يصفها
 أبمنننور املسنننلم  خينننالفون وهنننم ...(العلويننن ) أنفسنننهم يسنننمون وهنننم سنننوري ، نصننن ي  املقاربننن  كننن   تقنننارب وهننني املسنننلم ، نظنننر

 صننوم علنن  ُيننافظون وال اخلمننر، ويكرعننون ون،تيتوضنن وال اخلمنن ، الصننلوا  صننلوني وال ...ر وسننهم ُيلقننون ال أهنننم منهننا:
 جتسنند عليننا   أن وعننندهم ...واحلسنن  احلسننن ويننندبون احملننرم، مننن األوىل األيم مننن يومننا   عشننر اثنن  ويصننومون رمضننان، شننهر

 ...(2)لهاآل فيه

 النننندين صننننفي األقطنننناب قطننننب إىل سننننب ن (الصننننفوي ) تسننننم  كاننننن   نشننننأهتا بنننند  يف القزلباشنننني  أيضننننا : عنننننهم ويقننننول
  اهن....(3)الصفوي إمساعي  للشاه الساد  اجلد وهو ...األردبيلي إسها 

 أيضا . أفغانستان يف وجود ولا القزلباشي ، إىل الصفوي  من التهول مت كي   قلي  قب  رأينا وقد

 -الروشنائية: *

 صننننهب لننننه: املرتمجننننون يقننننول ،(هننننن931) عننننام ولنننند ،هللا عبنننند بننننن ابيزينننند املنننننّور، الشننننيخ أي: (،روش بنننن ) إىل نسننننب 
 األعظننم، االسننم ورد يف اسننتغر  مث اخلفنني، ابلننذكر فاشننتغ  الغيننب، ورا  مننن تناديننه أصننواات   ويسننم  رؤ  ير  وبدأ اليوغي ،

 أن لننه نبغننيوي الشننرعي ، الطهننار  إىل حاجنن  يف يعنند مل أنننه السننما ، مننن هننات  بننه هتنن  عمننره مننن واألربع  احلادي  بلغ فلما
                            

 (.96 :) العريض (، )اخلطو  بكتاب ملهق النج ، مؤَتر (1)
 (.243 :) الشب ، (2)
 (.48 :) الشب ، (3)
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 صننننرا ) كتابننننه  يف ورد  الننننيت وتعاليمننننه ...األربعينينننن  الريضنننن  إىل وانصننننر  ...املسننننلم  صننننا  بنننندل األنبيننننا  صننننا  يصننننلي
 الغالي . الصوفي  التعاليم أثر عليها يظهر (التوحيد

 بعننده تننتقل   أخننذ مث الننند، يف واسننعا   انتشننارا   (فرقتننه) أو طريقتننه انتشننر  أن بعنند (هننن980) سننن  روش بنن  مننا 
 بوحنننند  يصننننرحون وأتباعننننه وكننننان املسننننتن . أي: (بننننوذا) كلمنننن   معننننىن نفنننن  ُتمنننن  (روش) كلمنننن   أن لننتبننننه (1)انقرضنننن  حننننىت

  (.املطلق  الوحد  أه  من)أي:  الوجود

 -املهدوية: *

 املهنندي، أنننه وادعنن  الننند، يف جونبننور ببلنند  التاسننع  املالنن  أواخننر يف نشننأ الذي اجلونبوري يوس  بن حممد مؤسسها
 وأورعهم. النا  أزهد وكان

 وعمننننر بكننننر أيب مننننن أفضنننن  وأنننننه موعننننود، مهنننندي اجلونبننننوري، يوسنننن  بننننن حممنننند السننننيد أن املهدوينننن  معتقنننندا  مننننن
 مسنناو   وأنننه السننام، وعلننيهم نبينننا عل  وعيس  وموس  وإبراهيم ونوح آدم من أفض  إنه ب  عنهم، هللا رضي وعلي وعثمان
  مسننلم كامهننا  وسننلم عليننه هللا صننل  وحممنند وأنننه املننذهب، يف لننه اتبعننا   كننان  وإن املنزل ، يف وسلم عليه هللا صل  حممد لسيدا
 ...والنبو  الرسال  ِبنصب فوزه بعد اإللي ، الصفا  عضب يف شري  وأنه اإلسام، اقصو األنبيا  وسالر كام 

 املقامنننا  صننناحب كنننان  إننننه املهننندي: هنننذا بنننه وصننن  وممنننا النننند، بننناد منننن والننندكن غجنننرا  يف املنننذهب هنننذا انتشنننر
 وكراما . كشو   ذا العالي ،

 الكش . يف أاخلط لوقوع دعواه يف أخطأ ولكنه كذل ،  كان  إنه له: املنتقدين أقوال ومن

 منهنننننا األول وفروعنننننا ، أصنننننوال   للمهدويننننن  إن املهننننندوي: هللا عبننننند بنننننن غننننناب الشنننننيخ وهنننننو علمنننننالهم أحننننند أقنننننوال ومنننننن
 اهن....(2)األنفا ... حف  طريق  عل  الذكر ودوام و.. احلالص والعم ...التوب 

 ابلكشنن  وشنناهد وكشننو ، مقامننا  صنناحب اجلونبننوري يوسنن  بننن حممنند كننان  فقنند الصننوفي ، دور يتضنن  وهكننذا
 هننو معنن  إيقنناع حسننب األنفننا  حف  وللعلم:...األنفا  حف  طريق  عل  الذكر دوام أصولم ومن...مريديه إىل ألقاه ما

  اجلذب . إىل توص  اليت اإلشراقي  الريض  يبأسال أحد

 -القاداينية: *

 أننننه الكشننن  أخنننربه صنننويف ،(م1908) سنننن  منننا  (،قنننادين بلننند  إىل نسنننب ) القننناديين أمحننند غنننام املننن زا مؤسسنننها
  .ومكاشننفا إلننام لننه أن صننرح وقنند السننام، عليننه مننر  بننن عيسنن  املسنني  هننن  علنن  اخللننق إبصنناح تعنناىل هللا مننن مكلنن 

 مكاشفاته: ومن

                            
 بعدها(. وما ،42 :) السرهندي، اإلمام (1)
 (.224، 223 :) الند، يف اإلسامي  لثقاف ا (2)
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 فيه. حل  املسي  روح -

 واإلجني . والتورا  الكر  كالقرآن  هللا كام  هو يلهمه ما -

 قادين. يف سينزل (هو هو الذي) املسي  -

 األقص . ابملسجد القرآن يف عنها املكىن الثالث  املقدس  البلد  هي قادين -

 فريض . إليها احل  -

 آي . آال  عشر  عل  تربو آبي  إليه أوحي -

 كافر.  فهو به يكفر من -

 اهن. ومكاهنا. بعثته زمن وعينوا ابلنبو  له شهدوا قد قبله األنبيا  وسالر وحممد القرآن -

 قوله: الكش ، من كان  به جا  ما وأن صوفيته، تثب  اليت أقواله ومن

 جا ...احملننننندث  يكلنننننم كمنننننا   يكلمننننن هللا وإن حمننننند ، إين :أي كتنننننيب،  يف كتبننننن   منننننا سنننننو  للننننننا  قلننننن  منننننا وإين...
 ...(1)األعدا  من سيعصم  رب  أن وأشار إصبعه وأدار واصطفاين جربي 

 مننن األكننرب النصننيب مننن احملمدينن  األم  هذه من واألقطاب واألبدال األوليا  من سبقوين الذين حرم لقد أقواله: ومن
 اهن....(2)االسم هذا يستهقون فا اآلخرون أما (،النيب) ابسم هللا خص  ولذل  (،اإللي  املكامل ) النعم  هذه

 األولينننا  منننن سنننبقوه النننذين بننن  منننن وأننننه مكاشننن ، وأننننه حمننند ، وأننننه األقطننناب، منننن أبننننه يعنننرت  نفسنننه املننن زا ننننر 
 لنني  خلفيننا  هنننا  وطبعننا   القادينينن ، ورا  هنني الصننوفي  إن :أي ابلنبننو . هللا خصننه الننذي الوحينند هننو واألقطنناب واألبنندال

 (.نبيا  ) فيها الواص  تسمي اليت هي اليهودي  الصوفي  أن هنا التذكر من أب  ال لكن حبثها، جمال هنا

 الربيلوية: *
 طويننن  وقنن  مضنني لننن ولعلننه اإلسننام، عننن االحنننرا  شنننديد  نشننأ  الندينن ، اجلزيننر  شننبه يف منتشننر  صننوفي  طريقنن 

 بشنننك  يكفنننرون وهنننم واضننن ، فيهنننا والتشننني  مسنننتقل ، جديننند  دينننن  وتغننندو صنننوفي ، طريقننن  أتبننناع أهننننم أتباعهنننا ينسننن  حنننىت
 دخنن  اجلماعننا  هننذه مننن أحنندا   أن شننعروا وإذا التبليننغ،و  النندعو  ومجاعنن  والديوبننندي ، الننند، يف اإلسننامي  اجلماعنن  خننا 

 والثبور. له فالوي  مساجدهم،

 الشبكية: *
 هبنننا، اسنننتق  النننذي للشنننيخ أو للقبيلننن ، اسنننم هولعلننن (،الشنننب ) ابسنننم معروفنننون املوصننن ، شنننر  يف قنننر  أهننن  هبنننا يننندين

                            
 (.77 :) الظاهر، عبد حسن القاديني ، (1)
 (.77 :) الظاهر، عبد حسن القاديني ، (2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 www.alsoufia.com                         مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية                                               

 

570 

 الصرا : حامد أمحد عنها يقول

 يراجعنننون بكتاشننني  (،األوىلالعامليننن   احلنننرب قبننن )أي:  سنننن  أربعننن  أو ثاثننن  قبننن  منننا إىل كنننانوا  فقننند منننذهبهم وأمنننا...
 .(1)هنا  قوني  جلليب ا  وكي يراج  كربا ،  زير  إىل ذهب إذا أحدهم وكان اإلشار ، منه ويتلقون قوني  جليب فيه

 يف مننننا تشننننبه العقالننند وبقينننن  خاصننن ، مراسننننيم سنننلكها يف ولاخنننننرا  صننننوفي ، طريقننن  الشننننب   آخنننر: مكننننان يف ويقنننول
 اهن. .(2)البكطاشي 

 يعتقننندون وإمننننا  ذلننن  يعرفنننون ال أكثنننرهم ولعننن  صنننوفي ، طريقننن  أتبننناع إهننننم أنفسنننهم عنننن اآلن الشنننب  يقنننول ال أقنننول:
 به. البوح جيوز ال سّري خا  دين عل  أهنم مجيعهم

 الشيخية: أو الكشفية *
 حولنن  الننيت هنني الصننوفي  ألن  الصننوفي  هنني األساسنني  فجننذورها إذن اإليننراين، التشنني  عننن تفرعنن  للكشنن ، نسننب 

  الننذي الكشنن  مننن (الكشننفي ) امسهننا بداللنن  الصننوفي ، طريننق عننن أيضننا   الكشننفي  تشننكل  فقنند ذلنن  ومنن  شننيع ، إىل إيننران
 (.املتصوف  عل  إنكاره م ) له، حص  إنه يقول: ؤسسهام كان

 عقالدها: ومن ،(3)(م1826هن/1241 -م1753 هن/1166) األحسالي الدين زين أمحد الشيخ أسسها

 زهننا  اختفنن  مث عشننر، االثنن  واأللمنن  حممنند يف أقننو  جتليننا   جتلنن  مث ضننعيفا ، جتليا   األنبيا  يف جتل  احملمدي  احلقيق 
 أيب إىل وأوالده الكرمنناين خننان كننر   يف جتلنن  مث الرشننيت، كننانم  تلميننذه يف مث ،األحسننالي أمحد الشيخ يف ل وجت سن ، أل 
 واحنند شنني  هننم (وخلفنناؤه أمحنند الشننيخ) الرابنن  والننركن واأللمنن  واألنبيننا  هلل. التجليننا  أعظننم هننو التجلنني وهننذا خننان، قاسم

 األنبينننا  مجيننن  منننن أفضننن  هنننم وخلفننناؤه أمحننند والشنننيخ (.فنننيهم نهنننر هللا) هننني النننيت احلقيقننن  يف ويتهننندون الصنننور ، يف خيتلفنننون
 احلقيقننننن  جتلنننني احملمدينننن ، احلقيقنننن  الكشنننن ،) مننننن فيهننننا واضنننن  الصننننوفي  ودور هللا. أنننننه علنننن  عليننننا   يعبنننندون وهننننم واملرسننننل ،
 الطريقننن  هنننن  علننن  يسننن ون وهنننم األحسنننالي، أمحننند الشنننيخ إىل نسنننب  فهنننو (،الشنننيخي ) االسنننم وأمنننا (.هللا جتلينننا  احملمديننن ،

 .(4)احلروفي 

 البابية: *
 كننانم  تامننذ  أحنند عاينند، الشننيخ يد عل  الشيخي  الطريق  يف تسل  الش ازي، رضا حممد علي (الباب) مؤسسها:

  نفسنننه، الرشنننيت كنننانم  علننن  وتتلمنننذ وكنننربا ، النجننن  إىل انتقننن  مث احلروفيننن ، الطريقننن  حسنننب احلنننرو  بعلنننم واشنننتغ  الرشنننيت،
 ينننتكلم وهنننو خنننرج مث (،األربعينيننن ) يومنننا   أربعننن  الصنننوفي  الريضننن  إىل أصنننهابه منننن نفنننر انقطننن  حيننن  ملتصنننوف اب اتصننن  كمنننا

                            
 (.8 :) الشب ، (1)
 (.47 :) الشب ، (2)
 الزركلي. أعام هنا اعتمد  وقد وموته، والدته خاتري يف خافا  يوجد (3)
 بعدها(. وما ،45 :) والبهالي ، البابي  حقيق  (4)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 www.alsoufia.com                         مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية                                               

 

571 

 منه: نبذ وهذه (،البيان) املقد  البابي  كتاب  إليه أوحي وابلكش  اللدني ، ابلعلوم

 وال تتننأدبون عبننادي ي قنن  ،نالبيننا علنن  يتفننرع ومننا احلننرو  علننم مننن فيننه ينشننأ مننا أو البيننان يف نننزل ِبا إال تتعلمن ال)
 (.فتهزنون البيان حدود عن تتجاوزون ال أن العشر بعد من الواحد مث .تنصتون مث أنفسكم عل  ختضعون مث .خترتعون

 نننننويرا   نننننوراا   نننننورا   جعلنننننا  قنننند وإا .للعننننانم  عظيمنننا   عظيمنننناا   جعلنننننا  قنننند وإا .للجننننالل  جلننننيا   جعلنننننا  قننند إا) 
 كمنننننيا    كمننننناال    جعلننننننا  إا قننننن  .للتنننننام  َتيمنننننا   َتامنننننا   جعلننننننا  قننننند وإا .للنننننرامح  رحيمنننننا   رمحننننناا   جعلننننننا  قننننند وإا .للنننننناورين

 شنننرفاا   جعلننننا  قننند إا قننن  .للهننناب  حبيبنننا   حبننناا   جعلننننا  قننند إا قننن  .للكنننابرين كبننن ا    ا  اكنننرب   جعلننننا  قننند إا قننن  .للكنننامل 
 قننند إا قننن  .للمنننالك  مليكنننا   ملكننناا   جعلننننا  قننند إا قننن  .للسنننالط  سنننليطا   ا  سنننلطا جعلننننا  قننند إا قننن  .للشنننارف  شنننريفا  

 (....للباشرين بش ا   بشراا   جعلنا  قد إا ق  .للعال  عليا   علياا   جعلنا 

 مننن هللا تبننار  .بنندي  مبتنندئ بنند  مننن هللا تبار  .بذيخ مبذخ بذخ من هللا تبار  .مشيخ مشمخ مشخ من هللا تبار ) 
 (...غليننب مغتلننب غلننب مننن هللا وتبننار  .قهنن  مقهننر قهننر مننن هللا وتبننار  نهرمظهرنه . من هللا ر اتب فخ . مفتخر رفخ

 إخل.

 الوجود. وحد  إىل واملش   الصوفي  ابلعبارا  حمشو والكتاب الكشفي ، اللدني  الباب علوم من جمناذ  هذه

 حاخامان. منها اثنان يهودي، أربعمال  من ربيق السابق  الباب أصهاب من أن هي هام ، ملهون  م 

 فتننو  العلمننا  أصنندر وقنند سننن ، وعشننرين مخنن  ابننن وهننو ،(م1844-هن1260) سن  دعوته عن الباب إعان كان
 .(1)(م1849-هن1265) سن  الدين اصر الشاه من أبمر اإلعدام حكم فيه ونفذ الرد ، عل  بقتله

 طبعا . أخر  عوام  م  لبابي ا ورا  كان   الصوفي  أن نعر  أن واملهم

 البهائية: *
 نشأهتا. يف الصوفي  لعبته الذي الرليسي الدور إىل ابإلضاف  صوفي ، فجذورها إذن البابي ، عن مباشر  تفرع 

 يعاشننر وكننان ،(هننن1233) سننن  ولنند النننوري، املازننندراين بننزر  عبننا  املنن زا بننن علنني حسنن  امل زا (هللا هبا ) مؤسسها
 إىل نفنننني مث طهننننران، إىل ورجنننن  تنقنننن  إليهننننا، نضننننما مننننن أوالننن  منننن  البابينننن  إىل انضننننم كتننننبهم،  قننننرا   يف نفسننننه يتعننننبو  الصنننوفي 
 لننوا  يف (سننورداش) لناحينن  التابعنن  (سننركلو) قرينن  مننن قريننب غننار إىل خفينن  فهننرب البابينن ، وبنن  بينننه اخلننا  واشننتد بغننداد،

 كث ا .  الصوفي  جمال  ُيضر وكان و ،والتص النس  هنا  وأنهر العرا ، مشايل السليماني 

 :(والبهالي  البابي  حقيق ) كتاب  صاحب يقول

 الوجننننود بوحنننند  يتصنننن  مننننا وابألخنننن  الصننننوفي ، املننننذاهب وهننننو وأسننننلوبه، وثقافتننننه عقلننننه يف أثننننر آخننننر رافنننند وهنننننا ...
 قنند الصننوفي  الكتننااب  وَتث ...أيننديهم علنن  وتتلمننذ صننغره، منننذ الصننوفي  خننال  فلقنند ذلنن ، يف غرابنن  وال والفنننا ، واحللننول

                            
 بعدها(. وما ،57 :) والبهالي ، البابي  حقيق  (1)
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 كتنناب  أمننام نفسنن  وُتسننب إال كتاابتننه  مننن صننفها  تقننرأ تكنناد ال إننن  حننىت عظيمننا ، مبلغننا   حسنن  املنن زا أسننلوب يف بلننغ
 اهن. ...ومبانيه معانيه يف الصوفي  متطريف كتب  من

 وغ ها. واإلشراقا ، واألقد ، اإليقان، منها: مقدس ، كتب  وله

 بطننر  انظننروا مث وننننونكم أوهننامكم ضننعوا البيننان، مننأل ي) البننابي : خماطبننا   يقننول (،هللا هبننا  اقا إشر ) من نبذ وهذه
 وأخننر  الطننا ، يف مننر  حننب  قنند ..أعدالننه مننن عليننه ورد ومننا لدنننه، من ونزل عنده من نهر وما الظهور، أفق إىل اإلنصا 

 (....أخر  مر  الكا  مث امليم، يف

 وال هللا اتقننوا الكتنناب، يف بننه وعنندمت الننذي املوعنند أتنن  قنند القننرآن مننأل ي قنن ) املسننلم : ا  خماطبنن إشننراقاته يف قولننه مننن
 (....املدحض  من وكان األوهام أصهاب غشته من إال ينكره ال شأن عليَّ  نهر إنه أثيم، مشر  ك   تتبعوا

 مننننننه فيفنننننىن علينننننه، يتجلننننن  هللا إن وقنننننال: الربوبيننننن ، ادعننننن  مث السنننننام، علينننننه عيسننننن  املسننننني  أننننننه حسننننن  املننننن زا ادعننننن 
 الننندا  امسنن  حسنن ، ي) لنن :ذ يف أقوالننه ومننن (،هللا هبننا ) لقبه: جا  هنا ومن اخلال ، الرابين اجلوهر إال يبق  وال العر ،

 قنن : عطننالي، كننأ   مننن العرفننان رحيننق وشننرب  بينناين، مسننا  أجنننم رأينن  اإذ اخلب ، الفرد هو إال إله ال إنه السجن، شطر من
 (.عباد  أكثر عن  أعر  إذا إلي ، اإلقبال عل  وأيدت  سجن ، يف وذكرت  أيقظت  ِبا احلمد ل  لي!إ إلي

 ِبظنناهر قننبا   يظهننر وكننان البهننا ، مظهننر يف بظهوره إال اآلن وجود له لي  (وعا ج ) هللا أن البهالي  عقيد  وأسا 
 األعل ... الكمال بلغ ،األهب  البها  يف بظهوره لكنه  السالف  الديا  يف اتفه 

 .(1)رهبم هو البها  حس  امل زا أبن كتبهم  يف البهاليون ويصرح

 ومنشتتها. البهالي  ورا  الصوفي  أن هو املهم

 -اخلتام: ويف *
 الجنننري، عشنننر الرابننن  القنننرن سنننبعينا  حنننىت مسنننلمون أهلهنننا حلنننب، قنننر  منننن قريتنننان (العسننن  خنننان)و (كفرداعننن )

 الطريقنننن  مننننن ولعلهمننننا نّصننننوح، الشننننيخ وأخننننوه حسنننن  الشننننيخ صننننوفيان: شننننيخان وفننننيهم نصنننن ي ،ال بعننننض إليهمننننا وفنننند حينننن 
 أهنننن  كننننان  العشننننرين، تتجنننناوز ال قنننند سننننن  ويف اخلننننوار ، بعننننض أيننننديهما علنننن  ُتنننند  وكاننننن  املرينننندين، سننننلكا اجلنبانينننن ،

 اجملاور . القر  يف جمموعا  م  النص ي  إىل ُتولوا قد القريت 

 أخنناه ولعنن  املقننام، يناسننب مقامننا   له وبنوا (،الجري عشر الراب  القرن من األخ  العقد يف لعله) حس  الشيخ ما 
  الكلما . هذه كتاب   حىت حيا   يزال ال وحصّ ن الشيخ

 لنننزير  السنننابقت  القنننريت  منننن القريبننن  (َعنَننندان) قريننن  إىل نّصنننوح خيالشننن ذهنننب عينننان: شننناهد يرويهنننا النننيت قصصنننه ومنننن
 معننه اخلننروج عنننده اجملتمعنن  مننن طلننب اللينن  مننن هنندأ  وبعنند أخيننه، وينند يننده عل  نص ي  إىل ُتولوا الذين ديهمري من مجاع 

                            
 بعدها(. وما ،147 :) والبهالي ، البابي  حقيق  (1)
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  مثله. يفعلوا أن وأمرهم إسرالي ؟ عل  بغار  سيقومون أهنم أخربهم وهنا  القري ، خارج إىل

 (الننندب ) الصنننغ   احلجنننار  منننن سننن بسا العقنننارا  بننن  احلننندود يعيننننون ابلقنننر ، احمليطننن  والبينننادر احلقنننول يف وعننناد ،
 عليها. يبنوهنا

 صنننننو  ترديننننند مننننن  فلسنننننط  ابجتننننناه ويقنننننذفها اآلخنننننر، بعننننند الواحننننند احلجنننننار  هنننننذه منننننن يتنننننناول نصنننننوح الشنننننيخ أخنننننذ
 األر . عل  يسق  عندما (مْ  بومْ ) وصو  يده، من احلجر ينطلق عندما عال بصو  (...ْرْرْرْرْرْرْرْررْ )

 أصنننوا  وكانننن  فلسنننط ، ابجتننناه ويقنننذفوهنا ساسنننلها، منننن احلجنننار  أيخنننذون لشننني ،ا نفننن  يفعلنننون مريننندوه وأخنننذ
 ارتطامهنننا أو احلجنننار  وقننن  أصنننوا  علننن  مغطيننن  ببعضنننها خمتلطننن  الفضنننا  يف تنطلنننق (مْ  بنننومْ ...ْرْرْرْرْرْرْررْ ...مْ  بنننومْ ...ْرْرْرْرْرْررْ )

  الننذين احلنن  سننيتي أراضنني وتننوعر  العقننارا ، بنن  احلنندود معننامل بعنندها زالنن  سنناعا ، طيلنن  هكننذا الفقننرا  بقنني ببعضننها.
 أرضهم. يف اجلهاد هذا ُيص  أن نصيبهم كان

 علنن  هللا سننبي  يف اجلهنناد مننن لننم تيسننر ِبننا فننرح  التعننب مننن منهكنن  بيوهتم إىل اجملاهدون عاد اللي ، منتص  بعد
 العظيم. شيخهم يد

 كننان  فمننا اللينن ، بغننزو  أخننربه احلنندي  وأثنننا  لننه، حاجنن  يف صننديق بقننال دكننان إىل اجملاهنندين أحد ذهب الصباح، يف
 نصننوح، الشننيخ فيننه ينننزل الننذي البينن  إىل مسننرعا   وخننرج يعننود، ريثمننا النندكان يف البقننا  صننديقه مننن طلننب أن إال البقننال مننن

 سننيدي، ي لننه: قننال ابلكننام الشننيخ مننن اسننتأذن أن وبعنند ننناهر، خبشننوع وجلنن  فسننلم عنننده، جمتمعنن  القننوم وجنند حينن 
 أتبننننن  مل مجاعننننن  ومعننننن  هننننننا ، ورأيتننننن  إسنننننرالي ، يف أين رأيننننن  عليننننن ، أعرضنننننه أن أريننننند شنننننغل ، حلمنننننا   الليلننننن  هنننننذه رأيننننن 

 منهم. عددا   تقت  قنبل  ك   وكان  اليهود، عل  تلقوهنا القناب  أيديكم يف وجوههم،

 ي بننه تربكننوا مكاشنن ، أننن  ويل، أننن  أكننرب، هللا أكننرب، هللا أكننرب، هللا) عننال: بصننو  يصنني  نصننوح الشننيخ انفلنن 
 لبقالته. جددا   زابلن رب  وقد دكانه إىل البقال وعاد قاله. ما آخر إىل...مكاش  ويل هذا مؤمنون

 عننن يشننبهها مننا كتننبهم  تننورد الصننوفي ، صننميم مننن هي ب  له: فنقول شاذ ، حادث  هذه أن يظن سامعا   أو قارئ   ولع 
 الكثنن ، وغنن هم اجلننياين، القننادر وعبنند الرفنناعي، وأمحد البدوي، وأمحد لشاذيل،ا احلسن وأيب الغو ، مدين وأيب يعز ، أيب

 ابألسر .. جا  أي: (،ابلُيَسر  وجا بدوي ي هللا هللا) الصوفي : األنشود  مسعوا القرا  من كث ا    ولع 

 -سبق: ما خالصة *

 وأشياعا . فرقا   علتهمج اليت املنتشر  املذاهب وورا  املسلم ، َتزيق يف أساسي سبب الصوفي 

 العام: اِلفساد *

 هللا رسنننول وصنننفهم كمنننا  احلاضنننر ، حنننالتهم يف لكننننهم املايننن ، منننن كثننن    ِبتنننا  يعننندون كثننن ون،  هللا حبمننند املسنننلمون
 األعمننا ، حننىت األمنن  يف فسننادها وصنن  الننيت الصننوفي  هنني الغثالينن  هننذه وسبب ،{السي  غثا كغثا } وسلم: عليه هللا صل 
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  :ذل وبيان

 العقيدة إفساد أواًل:

 غنن  املخلوقننا  وأن سننبهانه، ذاتننه مننن ال العنندم مننن الكننون خلننق قدرتننه جلنن  هللا أن اإلسننامي  العقينند  تننؤمن (أ) 
 سابق .. فصول يف بعضها مر والسن  القرآن من بنصو  وذل  اخلالق،

 الصوفي .. وجا  

 وأن الكننننون، هننننو هللا أن تننننؤمن الوجننننود، وحنننند  هنننني  وثنينننن عقينننند  إىل اإلسننننامي  العقينننند  هننننذه عننننن أتباعهننننا فهولنننن 
 يطلقننون فيمننا عليننه يطلقننون الننذي املرلنني، شننكله حسننب منهننا ك   تكث  سبهانه، ذاته من تعينا  هي واملخلوقا  الكون

 (،امللكننو  عننامل) يسننمونه (،يفننرتون كمننا  اإللينن  الننذا  مننن املتعنن  اجلننز ) أو املخلوقننا  هننذه أيضننا   ويسننمون (،اإلا ) اسننم
 العظننيم، هللا سننبهان) (اجلننربو  عننامل) فيسننمونه: (،افننرتا اهتم حسننب) اإللينن  الننذا  مننن اللطيفنن  حالننه عل  الباقي اجلز  أما

 (.قدره حق هللا قدروا وما كب ا ،  علوا   وتعاىل

 مننننر والسننننن  القننننرآن مننننن بنصننننو  وذلنننن  والعننننرش، السننننماوا  فننننو  سننننبهانه هللا أن اإلسننننام يف اإلمننننان مننننن (ب) 
 بعضها.

 الصوفي ... وجا  

 عمننننا وتعنننناىل سننننبهانه منننننه جننننز  هننننو أو هللا، هننننو حنسننننه ومننننا نننننراه مننننا كنننن   أن تننننؤمن وثنينننن  عقينننند  إىل أتباعهننننا فهولنننن 
 ابجلهنن ، يقننول مننن بتكفنن  قننولم مكننان، كنن   يف هللا إن األلسننن : علنن  املنتشر قولم العقيد  هذه عن تعاب هم ومن يشركون.

 مل أو شننعروا) ُيكمننون وبننذل  السننماوا ، فو  سبهانه هللا إن يقول: من بكفر ُيكمون إهنم ي:أ ،(العلو) ابجله  ويعنون
 تعمننننن  ال ألهننننننا بنننننذل ، يشنننننعروا مل ولعلهنننننم كفنننننر ،  وأصنننننهابه حممننننندا   أن ُيكمنننننون وابلتنننننايل والسنننننن ، القنننننرآن بكفنننننر (يشنننننعروا

 الصدور. يف اليت القلوب تعم  ولكن األبصار،

  الكفر. أصول من القرآن ناهر إن :قاللهم قول معنا مر وقد
 عباده. من يشا  من يؤتيه هللا من فض  النبو  أن اإلسامي  العقيد  تؤمن (جن)

 ...الصوفي  وجا  

 قننننال حننننىت اإلشننننراقي ، الريضنننن  ملمارسنننن  نتيجنننن  النبننننو  أن تننننؤمن وثنينننن ، عقينننند  إىل العقينننند  هننننذه عننننن أتباعهننننا فهولنننن 
  .{بعدي نيب ال} قال: عندما واسعا   آمن  ناب ضيق لقد :(سبع  ابن) قاللهم

 بقينن  مثنن  بشننر هننم أمجعنن ، وعلننيهم عليننه هللا صننلوا  األنبيننا  مجينن  ومثلننه حممنندا ، أن اإلسننامي  العقينند  تننؤمن (د) 
 العظيم . وابألخا  ابلوحي، عنهم متازون وإمنا شي ، ك   يف البشر

 ..الصوفي  وجا  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 www.alsoufia.com                         مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية                                               

 

575 

 اإللينن ، للننذا  األعظننم اجمللنني وسننلم عليننه هللا صننل  حممنندا   جتعنن  وثنينن  عقينند  ىلإ العقينند  هننذه عننن أتباعهننا فهول 
 هللا أمسننننا  مننننن هنننني وصننننفا  أمسننننا  عليننننه وأطلقنننن  (،احملمدينننن  احلقيقنننن ) مسننننتمر  حركنننن  يف إليننننه وتعننننود املخلوقننننا  تنبثننننق منننننه

  .الشر  هذا لرؤي  مثا ، (اخل ا  دالل ) كتاب  إىل الرجوع ومكن وصفاته، سبهانه

 (.احلدي )...القلم هللا خلق ما أول أن اإلسامي  العقيد  تؤمن (هن) 

 ...الصوفي  وجا  

 ضننننالم، وبنننن  احلنننندي  بنننن  وللتوفيننننق وسننننلم، عليننننه هللا صننننل  حممنننند هننننو هللا خلننننق أول أن يؤمنننننون أتباعهننننا فجعلنننن 
 التنسننيق مننن شننيتا   ليجعلننوا وجتلياهتننا، (،احملمدينن   قنناحلقي) مسننوه مننا واخرتعننوا وسننلم، عليننه هللا صننل  حملمنند امسننا   (القلننم) جعلننوا

 اليوانيا . وب  اإلسام ب 

 النننور أسننبقي ) عبننار : ونسننم  هللا...، خلننق أول ي علينن  والسننام الصننا  ِبث : األذان خيتمون املؤذن  نسم  وحنن
 وهننننم وسننننلم، عليننننه هللا صننننل  منننندا  حم يكننننذبون وبننننذل  علننننيهم. ويصننننرون يؤكنننندوهنا وأتبنننناعهم الصننننوفي  ألسننننن  علنننن  (احملمنننندي
 صنعا . ُيسنون أهنم ُيسبون

 مقننننرب: ملنننن  بننننه ننننزل إمنننننا الرسنننن ، سننننالر وعلننن  حممنننند علنننن  هللا أنزلننننه النننذي الننننوحي أن اإلسننننامي  العقالنننند منننن (و) 
 قبلنننه، واألنبيننا  منندا  حم ويعلمننه بننه يننننزل كننان  السننام، عليننه جربينن  هنننو ،[20التكننوير:] ((َمِكنن    اْلَعننْرشِ  ِذي ِعنْنندَ  قُنننوَّ    ِذي))

 به. ويذاكره

 الصوفي ... وجا  

 الطريق . إليها تقود اليت اجلذبي  وكشوفاهتم هذياهتم، مث  هذين هو الوحي أن يعتقدون أتباعها فجعل 

 السن . وصهي  القرآن، مها لما، اثل  ال فق ، مصدران اإلسام، يف اإلسامي ، للعقالد (ز) 

 الصوفي ... وجا  

 وإن للعقالنند، األساسنني املصنندر -عمليننا  - وجعلننوه عنننه، املنبثقنن  والكتب الكش  هو اثلثا ، مصدرا   للعقالد  فجعل
 بننذل  صننرح وقنند الكشنن ! منن  ليتفننق أولننوه، خالفننه ومننا قننرروه، الكشنن  وافننق فمننا والسننن ، القننرآن أمننا نظننري ، ذلنن  أنكننروا

  أهنننم يعنن  وهننذا (،إحيننا ه)و الغننزايل يقدسننون اسننتثنا  بنندون وكلهننم (،النندين علننوم إحيننا ) املقنند  كتنناهبم  يف الغننزايل حجننتهم
 املتداول . كتبهم  من كث   يف الفكر  نف  يرددون أهنم كما  (،اإلحيا ) يف ِبا يؤمنون كلهم،

 وبننوار  واللمنن ، القلننوب، وقننو  العطالينن ، واحلكننم القشنن ي ، كالرسننال   الكهاننن ، كتننب  بقينن  ومعننه (،اإلحيننا ) وكتاب
 قنننرون مننننذ املسنننلم  مسننناجد يف تننندر  وغ هنننا، وغ هنننا...الغيب وفتنننوح الرابنيننن ، والفيوضنننا  املكيننن ، والفتوحنننا  ق،احلقنننال

 بينمننا النجننا ، وسننبي  التقننو  وقمنن  العلننم وقم  اإلسام قم  أهنا يعتقدون صاروا حىت املسلم ، شباب عليها وينشأ طويل ،
  ُيارب. فيما ارهباليه اإلسام جا  اليت الكهان  احلقيق  يف هي
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 هللا وعبنناد املزكَّننون، اجلننن  أصننهاب أمننا اجلهننيم، أصننهاب هننم مننن لنننا يتبنن  أن مكننن أنننه اإلسننامي  العقالنند من (ح)
 ِبُكننمْ  َوال يب  يُنْفَعنن ُ  َمننا أَْدرِي َوَمننا...)) ابلننوحي: إال معننرفتهم يستطي  نفسه الرسول وال ب  معرفتهم، نستطي  فا املخلصون،

 َتر. مل واليت سابق، فص  يف مر  اليت واألحادي  اآلي  من وغ ها ،[9األحقا :] ((ِإيَلَّ  يُوَح  َما ِإالَّ  ِب ُ أَتَّ  ِإنْ 

 ...الصوفي  وجا  

 أوهننننامهم وحسننننب واجلنننن، اإلننننن  منننن شننننياطينهم ترتيبنننا  حسننننب الوالينننن  يوزعنننون أتباعهننننا، وغننن  أتباعهننننا، فجعلننن 
 اللدني . هموعلوم الكشفي  هلوساهتم من املنبعث 

 وهلوسنناهتم شننياطينهم إُيننا ا  جعلننتهم فقنند بكثنن ، الفلكينن  األرقننام تفننو  بنسننب أكثننر بكثنن ، ذلنن  مننن وأكثننر بنن 
 يتهققننون جعلننتهم الفلكينن ، األبعنناد مننن بكثنن  أبكثننر الفلكينن  األبعنناد قننيم ويتجنناوز واألوهننام اخليننال فننو  يقفننز ِبننا يتهققننون
 أو وصننفاته، أمسالننه جبمينن  (هللا سننبهان) هللا أنننه واالستشننعار والننذو  والتهقننق حسننا اإل إىل يصنن  منننهم فننالويل ابأللوهينن ،

 وقنند تصننغر قنند منننه، أبجننزا  يتصننر  منننهم واملتواض  الكون، يف يتصر  وأنه الوصول، أول يف كان  إن األق ، عل  ببعضها
 (.إىل ال حي ) إىل بعد يص  مل الذي هو وهذا مقامه، حسب تكرب،

 ثقافتهنننا منننن الرليسننني اجلنننز  تشنننك  الضنننالي  اخلرافنننا  هنننذه كانننن   طويلننن ، قنننرون اإلسنننامي  ألمننن ا علننن  مضننن  وقننند
 القرون. تل  يف عليه كان   مما خ  اآلن هي ب  عليه، هي ما إىل وصل  حىت وعانها، وع  ويف أمسارها يف وأحاديثها

 :العبادات إفساد

 منها: عنه، غريب  عبادا  اإلسام عل  الصوفي  أقهم 

 (،واجلالسننن  الراقصننن ) واحلضنننر   البننندعي، اإلرهننناقي والنننذكر والسنننهر، واجلنننوع، اخللنننو ،) اإلشنننراقي  الريضننن  مزجننن )أ( 
 (.األلوهي  إىل)أي:  هللا إىل الس  طريق وجعلتها ابإلسام، (،نق  بدون أو بنق ) والرق  

 اجلاهليننن  يف كنننانوا  النننذين واألولينننا  يوخالشننن كعبننناد   ُينننارب، فيمنننا ليهارهبنننا اإلسنننام جنننا  طقنننو  الوثنينننا  يف (ب) 
 واحلجننننار  األضننننرح  وتقنننندي  واألمننننوا ، ابلقبننننور واالسننننتغاث  (،نظننننري   ذلنننن  وينكننننرون عمليننننا   يعبنننندوهنم (،الكهننننان) يسننننمون
 وغ ها....واألشجار والقبب

 الصوفي ... وجا  

 وكثنن ا   األصننلي ، العبننادا  جانننب ىلإ هللا، إىل هبننا يتقربننون عبننادا  وجعلتهننا اإلسننام، علنن  الطقننو  هننذه فأقهمنن 
 الطقو . هبذه ملتزم  كانوا  ذل  وم  حبرج، شعور أي دون املنكرا ، وارتكبوا الصا  أضاعوا أاسا   نر  كنا  ما

 وكثنن  بنن  املهلكننا ، مننن إمهالننا وأن املنجيننا ، مننن هننو الطقننو  هبننذه االلتننزام أن يعتقدون أتباعها الصوفي  وجعل 
 كافي .  أهنا ويصرحون تقدونيع املتصوف  من

 صننار حننىت وأواخرهننا، وثنايهننا أواللهننا يف األصننيل ، اإلسننامي  العبننادا  علنن  أقهموهننا وأعمنناال   أقننواال   ابتنندعوا (جننن) 
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 الننتلف  مثنن : يرتكننه، مننن علنن  القيامنن  يقيمننون وقنند تركننه، جيننوز ال العبنناد ، مننن جننز  أهنننا علنن  هبننا يتمسننكون املسننلم  أكثننر
 املنندخ  وصننار ننندري؟ ال عنندل.. أو نسننخ، أو ذلنن ، فبطنن  للصا ، املدخ  هي اإلحرام تكب  ) العباد  يف ولللدخ ابلني 

 أو اإلمننام مننن وإبيعنناز العشننا ، صننا  بعنند رمضننان يف شنناهداهم املسنناجد، مننن كثنن   ويف (،إخل...أصننلي نوينن  قننولم: هننو
 هنننذا وأقهمنننوا بننن  العبنننادا ، بقيننن  وهكنننذا رمضنننان شنننهر منننن غننند هننننار صنننيام نويننن  عنننال: بصنننو  مجاعننن  يقولنننون الشنننيخ،
 عبادا . ستص  بذل  أهنا عل  العادا ، عل  التلف 

 األذان إىل وأضننافوا ،وغنن ه ابالسننتغفار مجاعنن  اجلهننر منن  (هللا تقب ) ترديد م  الصا ، انتها  عند املصافه  وأقهموا
 هللا علنن  كننذب  مننن فيهننا عمننا عنندا األذان، مننن أطننول األحيننان مننن كث   يف اإلضاف  هذه وتكون هللا، به أيذن مل ما آخره يف

 منننا خمصوصننن  أوقنننا  يف وذلننن  التنننذك ، يسنننمونه منننا األذان أول يف أضنننافوا كمنننا  هللا، خلنننق أول حممننندا   إن :كقنننولم  ورسنننوله،
 لننن  ولكنننن خبنننالق، ولسننن  خملنننو  أنننن  نعنننم) قنننولم: مثننن  منننن التنننذك ، هنننذا يف يرددوننننه منننا عننندا سنننلطان، منننن هبنننا هللا أننننزل

 ورساللهم. كتبهم  يف لنقضه العلما  تصد  مما الكث  وغ ها (،األمرا وك  قد الرمحن

 هللا. دين يف إلحداثهم تربيرا   (حسن  بدع ) ذل : ومسوا

 وجمننال  (،األوليننا ) يسننموهنم مننن وموالنند النننيب، كمولنند  سننلطان، مننن هبننا هللا أنننزل مننا ابتنندعوها، طقوسننا   أحنندثوا (د)
 املسنناجد يف مجاعنن  (البخنناري صننهي ) قننرا   ومثنن  اإلسننام، يف والنندعا  الذكر ألركان خمالف  من فيها ِبا النيب عل  الصا 

 مننن فيهننا عمننا عنندا ،وسننلم عليننه هللا صننل  الرسننول عننن ننن  أي فيننه يرد مل ومما املسلمون يعرفه مما ذل  وغ  أمر، حزهبم إذا
 إىل هبننا يتقربننون اإلسننام صننميم مننن أهنننا علنن  الكثنن ون هبننا وَتسنن  الطقننو ، هننذه طغنن  وقنند وكبننالر. وخمالفننا  شننركيا 

 يفسقونه. أو هذا ينتقد من يكفرون (علما ) يسمَّون من بعض إن حىت هللا،

 اخنننرتاع، فهنننو (،أول ربيننن  12) أمنننا ثنننن ،اإل ينننوم كنننان  أننننه وسنننلم علينننه هللا صنننل  الرسنننول مولننند عنننن املعنننرو  وللعلنننم:
 مخي . يوم كان  الفي  عام من (أول بي ر  12)و فيه، واض  والتلفيق

 دون اجلنننن  يننندخلهم الشنننيخ أن حبجننن  أو التكليننن ، فينننه عننننهم رفننن  مقنننام إىل الوصنننول حبجننن  ابلعبنننادا  هتننناونوا (هنننن) 
 احلنننق جنننذاب  منننن جذبننن  تقنننول: النننيت ابحلجننن  أو غننن هم، منننن العابننند منننن أفضننن  مننننهم العبننناد  اتر  أن حبجننن  أو حسننناب،

 حبجنن  أو ا،ذوكنن كننذا  عبنناد  مننن أفضنن  الفانينن  النننيب علنن  الصننا  أو الفنناين الننورد قننرا   أن حبجنن  أو الثقلنن ، عمنن  تساوي
 ومنننا منهنننا تقننندم منننا ذنوبنننه كننن   لنننه يغفنننر طريقتنننه اتبننن  أو ِبدرسنننته منننر أو رآه منننن رأ  أو رآه أو فنننان، الشنننيخ قنننرب زار منننن أن

 السابق . الفصول يف منه أمثل  رأينا ما آخر إىل...َتخر

 لتعاليمه. وإمهالم اإلسام عن النا  ابتعاد ورا  الصوفي  كان   بذل و 

 والسلوك األخالق إفساد

 -النفا : *

 َيْشننَهدُ  َوهللاُ ...)) وعننا: جنن  ويقننول ،[145النسننا :] ((النَّننارِ  ِمنننَ  اأَلْسننَف ِ  النندَّْر ِ  يف  اْلُمنَنناِفِق َ  ِإنَّ )) سننبهانه: يقننول
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ُمْ  اّللَِّ  َسِبي ِ  َعنْ  َفَصدُّوا ُجنَّ    أَْمَاهَنُمْ  اختََُّذوا .بُونَ َلَكاذِ  اْلُمَناِفِق َ  ِإنَّ  ُننمْ  َذلِنن َ  .يَنْعَملُننونَ  َكننانُوا  َما َسا َ  ِإهنَّ  َفطُبِنن َ  َكَفننُروا  مُثَّ  آَمنُننوا أبَِهنَّ
ُمْ   لَِقننْوِلِمْ  َتْسننَم ْ  يَنُقولُننوا َوِإنْ  َأْجَسنناُمُهمْ  تُنْعِجبُنن َ  رَأَيْنننتَنُهمْ  َوِإَذا .يَنْفَقُهننونَ  ال فَنُهننمْ  قُنلُننوهِبِمْ  َعلَنن   ُكنن َّ   َُيَْسننُبونَ  ُمَسنننََّد    ُخُشننب   َكننَأهنَّ

 .[4املنافقون:] ((يُنْؤَفُكونَ  َأىنَّ  اّللَُّ  قَاتَنَلُهمُ  فَاْحَذْرُهمْ  اْلَعُدوُّ  ُهمُ  َعَلْيِهمْ  َصْيَه   

 اإلسام. يف النفا  حكم هو هذا

 .الكفر وإبطان اإلسام إنهار هو والنفا 

 فعننندما احلكننم، يغنن  ال االسننم تغينن  ألن  حكمننه نفنن  حكمننه لبقنني (،التقينن ) وجعلننناه (،النفننا ) االسننم غنن ا ولننو
 حمرم . وتبق  مخرا   تبق  (فودكا  ) اخلمر نسمي

 حكمننه فسننيبق  ،(مشننهودا   جناننن  يف واجلمنن  موجننودا ، لسننان  يف الفننر  اجعنن ) قننولم: ِبثنن  النفننا  عننن عننربا ولو
 مننا بنن  الفننر  مشنناهد  مننن بنند ال العامنن  املشننيت  مشنناهد  منن ) مثنن : أخننر ، عبننار  وضعنا ولو نفاقا ، وسيبق  م،احلك نف 
 أبننوح لننو علننم جننوهر رب ي) مثنن : أو ،(سننواه تكننون أن واحننذر أاه، تقننول أن إي ) مثنن : أو ،(عنننه ينهنن  ومننا بننه هللا أيمننر

 مننن غ هننا أو ،(املطلسننم العميننق السننر هننو وهننذا ننناهرا ، الشننرع حنفنن  أن طريقتنننا) مثنن : أو ،(الوثنننا يعبنند ممننن أننن  لقينن  بننه
 أهننننن  علننننن  التموينننننه يف طنننننريقهم يف والسنننننالكون ومريننننندوهم هنننننم ليسنننننتعملوها معنننننامجهم ويف كتنننننبهم  يف املدونننننن  عبننننناراهتم متنننننا 

 الصننوفي  لكننن النننار. مننن  األسننف النندر  أهله مص  وسيبق  نفاقا ، فسيبق  كان ،  عبار  أبي النقا  عن عربا لو الشريع .
 يف التقينن  ومعننىن مننر. ممننا وغ هننا ،(...املننؤمن حننرم التقينن ) ذلنن : يف أقوالم ومن والصديقي ، الوالي  من شطرا   النفا  جعل 

 أمنننا جننندا ، اسنننتثنالي  حننناال  يف إال عنننابر ، حمننندود  وملننند  االسنننتكراه حالننن  يف خيالفنننه منننا وإنهنننار اإلمنننان إبطنننان هنننو اإلسنننام
 اإلسام. وإنهار الوجود، وحد  إبطان َتاما ، العك  عل  فهي معنده

  -الكذب: *

 سنننننلوكنا يف املستشنننننري (الكنننننذب) املنننننر  وهنننننذا الكنننننذب، أننننننواع شنننننر منننننن هنننننو بننننن  الكنننننذب، هنننننو النفنننننا  الواقننننن  يف
 تسننرب عنهننا انبثننا  أو مشننهودا ، جناننن  يف واجلمنن  موجننودا ، لسننان  يف الفننر  اجعنن  مظنناهر من مظهر هو إمنا ومعاماتنا

 إىل مث اجملتمننن ، خنبنن  يعتنننربون كننانوا  النننذين مريننديهم إىل األلنننو ، بعشننرا  يعنندون قنننرون منند  علننن  كننانوا  النننذين الشننيوخ مننن
 اجلمي . إىل وابلتايل واملؤمن ، األتباع

 -املنكر: عن والنهي ابملعروف األمر نسخ *

 واسننننننتمراريته، اإلسننننننامي اجملتمنننننن  عليهمننننننا يقننننننوم لننننننذانال الركنننننننان ومهننننننا مباشننننننر ، األركننننننان بعنننننند فرضننننننيتهما َتيت اللننننننذين
 يَنتَننَنناَهْونَ  ال َكننانُوا)) [78املالنند :] ((...ِإْسننرَالِي َ  بَننِ   ِمنننْ  َكَفننُروا  الَّننِذينَ  لُعِنننَ )) هللا لعننن  يف ينندخ  أحنندمها، تننر  أو وتركهمننا،

 األم . يف ينتشر الفساد وجيع  ،[79املالد :] ((فَنَعُلوهُ  ُمنَكر   َعنْ 

 يف الصننوفي  املسنن   السننتمرار يكفنني فيمننا وحصننرته الننري ، مننن اخلننو  حبجنن  ابملعننرو  األمننر فألغ  الصوفي    جا
 عمنننا النهننني يف وحصنننرته عننننه، هنننن  فيمنننا النننناهي وقنننوع منننن اخلنننو  وحبجننن  احلجننن  بننننف  املنكنننر عنننن النهننني وألغننن  اجملتمننن ،
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 اجملتم . يف التصو  مس   يعرق 

 سابق . فصول يف ذل  عل  األمثل  مر  وقد

 -والكسل: التواكل إىل والدعوة ابلعمل التزهيد *

 املسننننلم  فزهنننند  الصننننوفي  وجننننا   ومعروفنننن ، كثنننن    ونصوصننننه اإلسننننام، تعنننناليم مننننن هننننو العنننني  أجنننن  مننننن العمنننن 
 نعننن نقننا   سننابق فصنن  يف هننذا مننر وقننند ابلعمنن ، أيمننر مننن ورا  الصننا  جننواز عننندم قننرر  بنن  والتوكنن ، الزهنند حبجنن  ابلعمنن 

 ابملكنندين وأزقتهننا والقننر  املنندن شننوارع وامننتأل  ابلتنابنن ، وغصنن  اإلسننامي ، الباد يف التكاي انتشر  وبذل  (،اإلحيا )
 الننذين األيم هننذه وأحيننا  والتوكنن ، والزهنند الننورع من ذل  يعدون وكانوا األعمال، وتوقف  األر ، وتعطل  (،الشهاذين)

 املعرف . َتام هذا يعرفون امليادي ينالعشر  القرن من األوىل العقود عاشوا

 -واخلضوع: واخلنوع الذل نشر *
 اخلنننننننوع فانتشننننننر اإلسننننننامي ، اجملتمعننننننا  إىل ينزلننننننق الشننننننيخ جتنننننناه املرينننننندين سننننننلو  جعنننننن  الواسنننننن  الصننننننوفي  انتشننننننار إن
 املتصننوف  وشننيوخ هننا،يكره وسننلم عليننه هللا صننل  هللا رسننول كننان  أمننور وهي لاحرتام، والوقو  والرج  اليد وتقبي  واخلضوع
  والتوا . مغالط  كلها  أبساليب اآلن حىت عنها يدافعون ومريدوهم

 -اجملانني: تقديس *

 أوليننا  اجملننان  يعنندون يزالننون ومننا كننانوا،  الصننوفي  شننيوخ لكننن والنندوا ، والعناينن  العطنن  يسننتهقون مرضنن  هننم اجملان 
 وببننننولم بنننن  هبننننم ويتربكننننون هللا، حننننب يف سننننالهون أهنننننم ويصننننفوهنم (،املننننراد) منننننهم سننننعي دون لواليتننننه، سننننبهانه هللا أرادهننننم

 والزيرا . املقاما  لم بنوا ماتوا وإذا وروثهم،

 ذلنن ، أمثلنن  مننن سننابق  فصننول يف رأينننا وقنند اإلسننامي ، اجملتمعننا  علنن  النظننر  هننذه طغنن  الصننوفي  انتشننار ولسننع 
َتَظرَ  أن مكن وماذا هتم.جمتمعا يف صغرهم يف األمور هذه يعرفون اآلن السن وكبار  جَمانيَنها. تُنَقدِّ ُ  جُمَْتَمعا    ِمن يُنننْ

 -واِلخالص: والورع والزهد والتسليم التوكل *

 نتنننال  كانننن   وكيننن  املسنننلم ، نفنننو  يف والنننورع والزهننند والتسنننليم التوكننن  معنننىن شنننوهوا كيننن   سنننابق  فصنننول يف رأيننننا
 النعاج. استسام لم املسلم  واستسام الترت بوقال  القارئ وأذكر ن،اآل حىت وتعاين األم  منه عان  مما التشويه ذل 

 وأن مسننجد، يف لينندخلوا مسننجد مننن خيرجننوا أن النننا  مننن يطلبننون وخطبننا  وعانننا   ونسننم  مسعنننا فقنند اآلن، وحننىت
 يف ههننننننا إا حنننننارب، ربننننننا أيضنننننا : مقنننننالم ولسنننننان بننننن  حنننننالم، بلسنننننان يقولنننننون أهننننننم أي اإلسنننننام، أعننننندا  لننننندحر كنننننا     هنننننذا

 وفرنسننا وإنكلننرتا أمريكننا لنننا سننخر الننذي هلل احلمد اخل : عل  املسلم  وُي  يع  وهو يقول من ومسعنا قاعدون. املساجد
 مننن طويلنن  قالمنن  آخننر إىل هللا؟! لعبنناد  فقنن  نتفننر  وحنننن لنننا، ويقنندموهنا الصننناعا  ويصنننعون االخرتاعننا  خيرتعننون وروسننيا
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 وسلم. عليه هللا صل  هللا رسول هبا بع  اليت واألخا  اإلسامي  قيمال ملعاين والتزوير التشويه

 الفكر: إفساد *

 ثا : ِبعطيا  كان،  ما كالنا    اإلنساين، الفكر بنا  يقوم

 بناله. عناصر منها وأيخذ إليها يستند اليت األس ، أو املنطلقا  -1

 البنا . كيفي   -2

 إليها. يرمي اليت الغاي  -3

 اإلسام: ويف

 حقيقته. عل  والوجود احليا  وواق  السن  وصهي  القرآن هي املنطلقا  -

رضننني هللا عننننهم  الصنننهاب  وبفهنننم والسنننن ، للقنننرآن مدروسننن  علميننن  أسننن  علننن  املبننن  ابلفهنننم موجهننن  البننننا  كيفيننن   -
  .صهيه علمي  معرف  والوجود احليا  واق  ِبعرف  الدنيوي ، األمور يف موجه ، هي كما  وتطبيقاهتم،

 بننه وعنند كمننا  سننبهانه هللا مننن والثننواب األجننر هنني املسلم إليها ويسع  اإلسامي الفكر بنا  إليها يرمي اليت الغاي  -
  املتومهون. يتومهه كما  ال والسن ، القرآن يف املؤمن  عباده

 ال النننيت الراهنننن  احلالننن  إىل املسنننلمون ووصننن  املسنننلم، فكنننر ففسننند ابلغنننا ، إفسنننادا   العناصنننر هنننذه الصنننوفي  أفسننند  وقننند
 كاننننن   الجننننري عشننننر الثنننناين القننننرن مننننن األول النصنننن  حننننىت األخنننن   القننننرون يف حننننالتهم أبن التننننذك  منننن  عليهننننا، ُيسنننندون
 فأخننذ  جنندهتا، لننا أعنناد مننن احلننق لنندعو  سننبهانه هللا هيننأ حىت الصوفي ، أنتجتها اليت اإلفسادا  جملموع الكام  األمنوذج

 كاملو .  عميقا   كان  سبا  من فشيتا   شيتا   تستيق  األم 

 له. بسي  عر  إال هي وما اإلفساد، صور من كث    أمثل  وَتر، الكتاب، فصول يف مر  وقد

 املنطلقات: إفساد *

 -القرآن: *

 والتعبنننند وتدريسننننه ودرسننننه حبفظننننه املسننننلم  ابعتنننننا  حفظننننه احلمنننند، لننننه هللا، ألن  القننننرآن ُترينننن  املتصننننوف  يسننننتط  مل
 عننن منقننول تفسنن هم، مننن مثنن  وهننذا معانيننه، ُترينن  إىل فعمنندوا النهننار، وأطننرا  اللينن  آا  الننتاو  ويف  الصننا يف بقرا تننه

  :(عريب بن الدين حميي العام  ابهلل العار  األكرب للشيخ الكر  القرآن تفس )
ُهمْ  َأْحَسننننننننُنوا لِلَّننننننننِذينَ  اْلَقننننننننرْحُ  َأَصنننننننناهَبُمُ  َمننننننننا بَنْعنننننننندِ  ِمنننننننننْ  َوالرَُّسننننننننولِ  ّللَِّ  اْسننننننننَتَجابُوا الَّننننننننِذينَ ))  آل] ((َعِظننننننننيم   َأْجننننننننر   َواتنََّقننننننننْوا ِمننننننننننْ

 الوحنننند  يف ابلفنننننا  ،[172عمننننران: آل] ((ّللَِّ  اْسننننَتَجابُوا الَّننننِذينَ )) اآلينننن : هننننذه مفسننننرا   األكننننرب الشننننيخ يقننننول :[172عمننننران:
  أي: ،[172عمننران: آل] ((اْلَقننرْحُ  َأَصنناهَبُمُ  َمننا ْعنندِ بنَ  ِمنننْ )) االسننتقام . حبننق ابملقام ،[172عمران: آل] ((َوالرَُّسولِ )) الذاتي .
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 :[172عمننران: آل] ((َواتنََّقننْوا)) املشنناهد . مقننام يف ثبتننوا أي: ،[172عمننران: آل] ((ِمننننُْهمْ  َأْحَسننُنوا لِلَِّذينَ )) النف . كسر
 .(1)املشاهد  روح هو اإلمان، ورا  ،[172عمران: آل] ((َعِظيم   َأْجر  )) بقايهم.

 :[100التوبنننننننن :] ((..إبِِْحَسننننننننان   اتنَّبَنعُننننننننوُهمْ  َوالَّننننننننِذينَ  َواألَنَصننننننننارِ  اْلُمَهنننننننناِجرِينَ  ِمنننننننننَ  اأَلوَّلُننننننننونَ  َوالسَّنننننننناِبُقونَ )) آخننننننننر:  ومثنننننننن
 ((اْلُمَهننننننناِجرِينَ  ِمننننننننَ )) األول. الصننننننن  أهننننننن  منننننننن الوحننننننند  إىل سنننننننبقوا النننننننذين أي: ،[100التوبننننننن :] ((اأَلوَّلُنننننننونَ  َوالسَّننننننناِبُقونَ ))
 علنننن  احلقيقينننن  ابلعلننننوم القلننننب نصننننروا الننننذين ،[100التوبنننن :] ((َواألَنَصننننارِ )) النننننف . مننننواطن هجننننروا الننننذين ،[100التوبنننن :]

  احلق. بصفا  االتصا  يف ،[100التوب :] ((اتنَّبَنُعوُهمْ  َوالَِّذينَ )) النف ،

  ...(2)واجلال اجلمال مشاهدا  من ِبشاهد  أي: ،[100التوب :] ((إبِِْحَسان  )) 

 االسنننتزاد  يريننند ومنننن كننن ،  منننن بعنننض وهننني القنننرآن، ملعننناين ُتنننريفهم علننن  أخنننر  أمثلننن  السنننابق  الفصنننول يف منننر وقننند
 ابهلل يؤمنننون الننذين أبنندان لننه تقشننعر مننا التفسنن  يف التزويننر مننن لنن   (الدين علوم إحيا ) املقد  كتاهبم  إىل الرجوع يستطي 

 وقنند آي . مننن يفسننرونه مننا عنندد ويف العبننار  يف بينننهم تفنناو  لنن ع كتننبهم  بقينن  وكننذل  اآلخننر، اليننوم ويرجننون وكتبننه ورسننله
  سهري . اجتاها  يف القرآن ابستعماال  مأل  وكتبهم سهري ، تفاس  للقرآن تفاس هم من نثرا  رأينا

 -احلديث: يف اِلفساد *

 جمنناال   تننر  ممننا معروفنن ، بألسننبا الكننر ، ابلقننرآن اعتنننالهم مننن أق  زال، وما الشري ، ابحلدي  املسلم  اعتنا  كان
 أحادينن ، مننن الكشنن  علننيهم ملنني مننا بوضنن  حننريتهم املتصننوف  فأخننذ وسننلم، عليننه هللا صننل  الرسننول علنن  والتقننول للنند 

 املوضننننوع  األحادينننن  ركننننام مننننن كبنننن   قسننننم ورا  هننننم كننننانوا  حننننىت يصننننههه، مننننا وتصننننهي  الكشنننن ، يضننننعفه مننننا وتضننننعي 
 فيها. عالي  نسب  تشك  واليت الضعيف ، األحادي  سمق يف مدرج  تزل مل اليت وتل  املعروف ،

 املوضننوع  األحادينن  مننن متننا  فقيننه اإلمننام، اإلسننام، حلج  (الدين علوم إحيا ) كتاب  هو هذا عل  دلي  وأوض 
 شنننفه،ك  أو الغنننزايل هنننو لنننا الواضننن  أن بننندهيا ، يعننن ، وهنننذا أصنننا ، لنننه أجننند مل أو أجنننده، مل العراقننني: احلننناف  عنهنننا يقنننول النننيت

 األحادي . هذه الغزايل منه أخذ الذي املصدر وأروا صادق ، كنتم  إن برهانكم هاتوا هذا: خا  يقولون للذين ونقول

 مننن  عننننهم، وأيخنننذون هبنننم يثقنننون الننننا  وجتعننن ، جعلننن ، الصنننوفي  منننن كثننن   هبنننا يتهلننن  النننيت والنننورع التقنننو  ومظننناهر
 األدين، كننن   يف لننندينهم، املخلصننن  املنننؤمن  فكننن  العقيننند ! صنننه  علننن  تننندل ال ولواحقهنننا والزهننند والنننورع التقنننو  أن العلنننم

 ...زاهدين ورع  أتقيا  يكونون

 واملخلنن  هبننا، يؤمنننون فهننم ابإلسننام، اإلشننرا  مزجنن  الننيت الربهانينن  ابلطريقنن  ينندينون املسننلم  متصننوف  أن ونعننر 
 معا . واإلشرا  اإلسام ينته  منهم

 بعنند األقنن ، علنن  التنناريخ أمننام عنننه السننؤال من اج  أننهم ال احلدي ، علما  ل ع يعر  عر    من هنا أب  وال
                            

 (.1/235) عريب: ابن تفس  (1)
 (.1/505) عريب: ابن تفس  (2)
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 احلق. لم تب  إذ

 الثنناين، الفننر  مقننام مننن َتكنننوا الننذين الكمنن  الشننيوخ عننن الننروا  يف والبهنن  الرجننال، كتننب  مراجعنن  هننو العننر  هننذا
 لسنننننان  يف الفنننننر  اجعننننن  القاعننننند : تطبينننننق ىلإ وصنننننلوا أي: قلنننننوهبم، يف منننننا علننننن  يننننندل منننننا وأقنننننوالم سنننننلوكهم يف يظهنننننر فلنننننم

 عننننه ينهننن  ومنننا بنننه هللا أيمنننر منننا بننن  الفنننر  مشننناهد  بعبنننار : اجلنيننند عنهنننا عنننرب والنننيت مشنننهودا . جنانننن  يف واجلمننن  موجنننودا ،
 اتما . تطبيقا  

 سننننو  احلننننق، إىل والوصنننول سننننبهانه، هللا رضنننا إال يبتغنننني ال خملصنننا ، كننننان  إن اجملنننال، هننننذا يف جنننادا   حبثننننا   أن وأعتقننند
 بعنننض ننننر  منننثا ، ذلننن  منننن هامننن ، لكنهنننا قلتهنننا، رغنننم اإلشنننكاال  وهنننذه فيهنننا، وارد  إشنننكاال  منننن الرجنننال كتنننب  خيلننن 
 وهنننذه املشنننكل ، هنننذه مثننن  حلننن  دقيقننن  قواعننند احلننندي  علمنننا  وضننن  وقننند مثلنننه، عنننند ومضنننعفا   ثقننن ، عنننامل عنننند موثقنننا   الرجنننال
 بعضها. يف أو األحيان من كث   يف الفص  القول لا يكون قد إليها تضا  قاعد 

 (.املكذواب ) عنوان ُت  الدراس  هذه بعد يدرج أن مكن الضعيف ، األحادي  من قسما   أن مثا   ذل  ومن

 احلننندي  علمنننا  وضننن  وقننند صنننهيه ، حنننديث  بننن  نننناهري تنننناقض منننن األحينننان بعنننض يبننندو منننا منننثا   ذلننن  ومنننن
 مننننن كثنننن   يف الفصننن  القننننول لننننا يكنننون قنننند إليهنننا، تضننننا  قاعنننند  وهنننذه ل ،املشننننك هنننذه مثنننن  حلنننن  الدقيقننن  القواعنننند عشنننرا 
 بعضها. يف أو األحيان

 وذلنن  (،حليتننه)و األصننفهاين نعننيم أيب ِبثنن  النظننر إعنناد  بوجننوب قل  إذا خمطتا   أو مصيبا   أكون ه  أدري، ولس 
 والننننرؤ  ابلكشنننن  واضننننه  املنننن ك  معرفنننن  علنننن  كلهننننم،  يكونننننوا أن شننننريط  حنننندي ، عننننامل مننننن أكثننننر قبنننن  مننننن دقيقنننن  بدراسنننن 

 عليننننه، العلننننم يطلبننننون وتاميننننذ معينننننا   شننننيخا   فيننننه فنننن   (،مننننثا  ) مسننننجد إىل املكاشنننن  يننننذهب أن مكننننن وكينننن  الكشننننفي ،
 حقيقنن  يف املسننجد، ذلنن  كننان  بينمننا جدينند ، علننوم كراسننته  ويف بيتننه، إىل يعننود مث الشننيخ، مليننه مننا ويكتننب معهننم، فننيجل 

 أن اليمنن  تلننو اليمنن  املكاشنن  هننذا وسيقسننم كشننفه،  بوهم وتامذته الشيخ رأ  الذي املكاش  اهذ من إال خاليا   األمر،
 (.الكش  حسب) حضورهم بدون أو تاميذه حبضور املع  الشيخ من مساعا   كان  كتبه  ما

 سننابق فصنن  يف رأينننا وقنند والواقعينن ، الكشننفي  الننرؤ  بنن  يفننر  فننا األمننر، عليننه خيننتل  مننا كث ا    املكاش  ألن وذل 
 الفصول. ب  املتفرق  األمثل  عشرا  إىل إضاف  ذل ، عل  األمثل  متا 

 الننزيد  يرينند ومننن منهننا، أمثلنن  الكتنناب ثننناي يف رأينننا وقنند اإلشنناري، ابلتفسنن  معانيننه تزويننر احلنندي  يف إفسننادهم ومن
  (.الدين علوم إحيا ) رأسها وعل  كتبهم،  فأمامه

 -والوجود: احلياة واقع *

 يسننموهنا والننيت ُتوينن ، وال لننا تبنندي  ال الننيت خلقننه يف تعاىل بسننه متهر  هللا، أراده كما  قالم والوجود احليا  واق  إن
 سننبهانه هللا قنندر الننيت احلنندود إطننار يف إال منننه شنني  إفسنناد خملننو  يسننتطي  فننا (،الطبيعينن  القننوان ) احلنندي  العصر لغ  يف
 مكنننان منننن منهنننا ألجنننزا  أو لألشنننيا  نقننن  عملينننا  عنننن تزيننند ال وهننني فيهنننا، التصنننر  علننن  القننندر  املخلنننو  هنننذا يكنننون أن
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 إفسنناد وكننان شننعر ، قينند هننذا عننن خيننرج ال يصنننعه، ومننا اإلنسننان، صنننعه مننا وكنن  مالننم، غنن  أو مالننم، مكننان يف ووضننعها
 مكاهننننننا غننننن  يف األمننننور ضننننن و  ويف معنننننه، التعامنننن  أسننننناليب وإبفسننننناد وتفسنننن ه، الواقننننن  فهنننننم إبفسنننناد اجملنننننال هنننننذا يف الصننننوفي 

 الصهي .

 خنبنن  أهنننم علنن  كثنن    أوقننا  يف إلننيهم ينظننر كننان  الننذين أتباعهننا لنند  الفكننر الصننوفي  زور  الواقنن ، تفسنن  جمننال ففنني
 إال يفسنننروهنا وال ضنننبابي  ، رؤ    إال األمنننور ينننرون ال ورالهنننم، منننن واألمننن  هنننم أصنننبهوا، حنننىت عنننندهم، التفكننن  زور  اجملتمننن ،
 كشننننو   مننننن مننننأخوذ  أذهنننناهنم يف صننننورا   للكننننون ويرمسننننون اخلننننوار ، وهتاوينننن  اجلننننن وتصننننرفا  الكرامننننا  علنننن  بنينننن م تفاسنننن 

 احليننا ، نننواحي كنن   تشننم  ألهنننا  مسننتق  كتنناب  إىل ُيتنناج وحنندها هننذه وتفصي  اللدني ، علومهم ومن اللوسي ، املكاشف 
 سابق . فصول يف بعضها مر وقد

 الفننننرد هبننننا يتعامنننن  الننننيت األسنننناليب هنننني واحلجننننب والطاسننننم واألقسننننام األوراد صننننار  الواقنننن ، منننن  التعامنننن  جمننننال ويف
 األمننور لتسننهي  والنندوالر واألوفننا  احلجننب بكتابنن  فقههننم مزجننون هللا، رحننم مننن إال العلمننا  وصننار متننوهم، واق  م  واجملتم 

  يكونننننوا مل إن (،الجننننري عشننننر اخلننننام  رنالقنننن مننننن األوىل السننننن  يف) اآلن العلمننننا  أكثننننر أن وأنننننن احليننننا ، نننننواحي شننننىت يف
 تزينند ال أمننور مننن خيلصننوهم أو سننهرا ، لننم يفكننوا أن املثقفنن ، بعننض مننن حننىت النننا ، مننن كثنن   طلبا  من عانوا قد كلهم،

 النننننباد كننننن   يف الصنننننوفي  واحلضنننننرا  واحلبشننننن  والسنننننودان مصنننننر يف النننننزار ورقصنننننا  الصنننننوفي . أوهنننننام منننننن أوهامنننننا   كوهننننننا  عنننننن
 الثقافننننن ، انتشنننننار بسنننننبب كثننننن ا    هنننننذا تقلننننن  وقننننند) حولنننننا العننننند  وضنننننرب مجاعينننننا   القبنننننور لنننننزير  والعننننند  والسنننننيار  اإلسنننننامي ،

 األوهام... حسب النصر  وطلب ابألموا ، االستغاث  إىل جتر اليت اإلفرادي  والزيرا 

 إذا الفكرينننن   القناعننننا ألن  متصننننوف  غنننن  أهنننننا تنننندعي مجاعننننا  يف بعضننننه نهننننر وإن التصننننو ، نتنننناج مننننن هننننذا كنننن 
 سبهانه. هللا يعصمه مل من ك   أمامها جرف  عم 

 الفهنننم علننن  املبننن  التعامنن  وهنننذا الكلننني، مننن قريبنننا   أو كلينننا    ابلكرامنننا  املننرتب  السنننهري، الفهنننم هننذا نتنننال  منننن وكننان
 وعمليا . ي  فكر  ذل  عل  القدر  وعدم ب  الصهيه ، أماكنها غ  يف لألمور ووض  وختب  ضياع من نراه ما السهري،

 جننننر  عننننابر ، أمثلنننن  منهننننا ونننننورد الصننننفها ، متننننا  إىل تفصننننيلها ُيتنننناج ُتصنننن ، أن مننننن أكثننننر ذلنننن  علنننن  واألمثلنننن 
 حاليا . وجتري

 -حادثة: *

 ورأ  اجلنننوع، أفرادهنننا عنننر  حنننىت والطعنننام، والسننناح ابملنننال شنننديدا   فقنننرا   قطاعهنننا يف تعننناين اجملاهننندين منننن فتننن  كانننن 
 اجملننناورين والفقننرا  العميننان علنن  ألفننا   أربعنن  وزع إذا إنننه لننه: يقنننول مننن املنننام يف الفتنن  هبننذه املتصننل  املخلصنن  األثننري  أحنند
 فسينتصرون. الفاين املقام عند

 النصر. ينتظر وأخذ اجملاورين، والفقرا  العميان عل  املبلغ ووزع

 إىل مفتقنننر  كانننن   ألهننننا  وسنننهق  اعنننا  دف وال مقاومننن    تسنننتطي  أن دون الفتننن  هنننذه هومجننن  فقننند االنتظنننار، يطننن  ومل

This file was downloaded from QuranicThought.com



 www.alsoufia.com                         مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية                                               

 

584 

 ينهكها. اجلوع وكان الساح،

 -اثنية: حادثة *

 يطلبننون قننرب علنن  يعكفننون الفتنن  هذه أفراد رأوا لكنهم اجملاهدين، من فت  إىل وانضموا هلل، أنفسهم ابعوا شباب أربع 
 منننن العمننن  هنننذا أن تثبننن  النننيت السنننن و  القنننرآن نصننو  منننن ابلبيننننا  وجنننا وهم فنصنننهوهم النصنننر! ويسنننتنزلون الثنننواب، عنننده

 العظيم. الشر 

 (!عادلنن ) حماكمنن  األربعنن  الشننبان حاكمنن  عنناملهم، برئسنن  حمكمنن  وشكلوا بينهم فيما مؤَترا   اجملاهد  الفت  أفراد عقد
  ام.اإلعد ونفذ ابإلعدام، عليهم حكمها أصدر  مث صدر، برحاب  والسن  القرآن من وأدلتهم أقوالم إىل استمع  فقد

 -واعظ: *

 معناه: ما املواع  هذه ومن مواعظه، ويلقي املسلم ، حال  يناق  عامل، إنه حاله: بلسان يقول رج 

 ابجتنننناه ونوجههننننا البندقينننن ، حنمنننن  أن لكفنننناا خملصنننن  كنننننا  فلننننو اإلخننننا ، عنننندم هننننو املسننننلم  اهنيننننار يف السننننبب إن
 ...مقتا   منه لتصيب الرصاص  وستخرج كان،  كيفما  العدو

 -آخر: وواعظ *

 معناه: ما يقول

 ذلنن  يتهقننق وعننندما عليننه، وحننن  للخشننوع، ننندعو أن وعلينننا الصننا ، يف اخلشننوع عنندم هنني املسننلم  يف العلنن  إن
 النصر. يتهقق

 نقول: املواع  هذه عل  وتعليقا  

 منننننن عالننننننو  هنننننذا إن احلنننننق؟ أننننننه نتومهنننننه ملنننننا خنلننننن  هننننن  ملننننناذا؟ اإلخنننننا  نسنننننأل: لكنننننن أساسننننني، مطلنننننب اإلخنننننا 
 وأعمالنننا أقوالنننا يف خنلنن  مث الصننهي ، العلمنني ابألسلوب أوال   احلق نعر  أن أيمرا اإلسام ألن  إسامنا لي  اإلخا 

 علنن  ضننغ  فاخلشننوع فاسنند  العقينند  كاننن   إن وفننيم؟ يكننون؟ كينن   لكننن مطلننوب، أيضا   واخلشوع احلق. لذا سلوكنا وك 
 أو معكننننننو  اجتننننناه يف الننننندنيوي العمننننن  كنننننان  وإن رز ، فنننننو  رز  فيهنننننا شنننننوعفاخل صنننننهيه ، غننننن  العبننننناد  كانننننن   وإن إابلننننن ،

 الزاحفننن  واملاركسننني  خشنننوعه؟ ينفعنننه فهننن  عبادتنننه، ويف وثننننه أمنننام خيشننن  التقننني النننوث  إن بلننن ، الطننن  يزيننند فاخلشنننوع منهنننر 
 املساجد. يف مجاع  البخاري وبقرا   ابخلشوع، إيقافها عل  نعم  أن كث ا    يعجبها

 األخنن  ، القننرون يف عليهننا كننانوا  الننيت املسننلم  حالنن  عننن الننندوي احلسننن أليب أخر  كلم   نضي  التوكيد، يف وزيد 
 يقول:

 قنند فيهمننا التصننو  كننان...(الجري  عشننر واحلننادي العاشننر القرن ) والعهد الوس  ذل  أن إىل نش  أن بد ال...
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 كاننن   بنن  ...وشننعارا   ومسنن    وذوقننا ، طبيع    له التصو  أصب  حىت ودمه، بلهمه وامتزج اإلسامي، اجملتم  أحشا  يف تغلغ 
 مل مننا وكتاابتننه، ِبواعظننه تنتفنن  وال والصنناح، اخلنن  فيننه تعتقنند وال وزا ، لننه تقننيم وال مصننل ، أو مننرب أو بعننامل تعبننأ ال العامنن 
 السنننالد  الطنننر  بعنننض  سنننل يف واخننننر  املعنننروف ، املشنننايخ بعنننض صنننهب قننند ويكنننون والسنننلو ، ابلتصنننو  إملنننام لنننه يكنننن

 .(1)النا  يف املقبول 

 اقا : آخر كتاب  يف ويقرر

 التننننندين ومنننننن مبلنننننغ، أعظنننننم التضعضننننن  منننننن بلنننننغ قننننند اإلسنننننامي العنننننامل كنننننان  (،املنننننيادي) عشنننننر الثنننننامن القنننننرن يف...
 األخننا  فسنناد فيننه وانتشننر أرجالننه، مننن ورجننا  أصننقاعه مننن صننق  كنن   الظلمنن  وطبقنن  َجوُُّه، فاْرَبدَّ  دركه، أعمق واالحنطا 

 العريب. التهذيب آاثر من ابقيا   كان  ما وتاش  واآلداب

 قبسننا  وانطفننأ  اجلهنن ، وسنناد النننا ، يف الفضيل  ومات  والشهوا ، األهوا  اتباع يف اإلسامي  األمم واستغرق 
 خيرجننون واألمننرا  الننوال  مننن  كثنن  وقننام...واغتيال وفوضنن  اسننتبداد مطنناي إىل اإلسننامي  احلكومننا  وانقلبنن  الضننتيل ، العلننم
 فكننان عليهننا، خرجننوا الننيت الدولنن  كهكومنن   مسننتبد  ولكننن مسننتقل ، حكومننا  وينشننتون حكمهننا، يف هننم الننيت الدولنن  علنن 

 األمنننننن، وفقننننند والنهنننننب، السنننننلب فكثنننننر وهننننننا ، هننننننا الزعمنننننا  منننننن حكمهنننننم يف منننننن إخضننننناع يسنننننتطيعون ال اخلنننننوارج هنننننؤال 
 فغلّنن  إرهننا ، فننو  إرهاقننا   الرعنناي يزينندون املسننتبدون الدين رجال ذل  مجي  فو  وجا  ،وجورا   نلما   َتطر السما  وصار 
 أمننا الزراعنن  وأمهلنن  شننديدا ، بننوارا   التجننار  وابر  املسننلم ، نفننو  يف يتاشنن  العننزم وكنناد الننرز ، طلننب عننن وقعنند األينندي،

 إمهال.

 اخلرافننا  مننن سننجفا   النننا  الرسننال  صنناحب علمهننا الننيت الوحدانينن  فألبسنن  سننودا ، غاشنني  غشننيته فقنند النندين وأمننا
 خيرجننون واملسنناك  الفقننرا  وطوالنن  اجلهننا ، األدعيننا  عدينند وكثننر الصننلوا ، أرابب مننن املسنناجد وخلنن  الصوفي ، وقشور

 يف ويرغبنننوهنم والشنننبها ، ابلباطننن  الننننا  ويومهنننون والسنننبها  والتعاوينننذ التمنننالم أعنننناقهم يف ُيملنننون مكنننان إىل مكنننان منننن
 يشننرب فصننار القننرآن، فضننال  النننا  عننن وغابنن  القبننور، دفنننا  مننن الشننفاع  التمننا  للنننا  ويزينون األوليا ، قبور إىل احل 

 اهن. .(2)استهيا  وال خشي  غ  من احلرما  سرت وهتك  الرذال  وانتشر  مكان، ك   يف (،واحلشيشي ) واألفيون اخلمر

 املال . يف مال  صهته مسؤولي  يتهم  ال إنه الن : هذا (مقررا  ) إيراده عند الندوي احلسن أبو يقول

 طويل . قرون منذ غربته يعي  اإلسام وأن املال ، يف مال  صهي  أنه أستاذا ي َتكد وجنيبه:

 -األمري: وثنية *

 التصننر و  اإللينن  القنندر  مننن الشننيوخ يف يعتقدونننه ومننا للشننيخ، تقديسننهم منند  السننابق  الفصننول يف أقننوالم مننن رأينننا
 احلسىن. الصفا  وك  ب  الكون، يف

                            
 (.124 :) وأعماله، حياته السرهندي اإلمام (1)
 (.34 :) الدهلوي، اإلمام (2)
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 الننننركن  كنننناا  أو واإلمننننان، اإلسننننام أركننننان مننننن أساسنننني  ركننننن  عننننندهم االعتقنننناد وهننننذا التقنننندي  هننننذا كننننان  وعمليننننا ،
 (.اإلحسان) يسمونه ما عليهما يقوم اللذين

 هللا، رحننننم مننننن إال سننننلم ،امل كنننن   نفننننو  يف ومتغلغلنننن  اإلسننننامي ، اجملتمعننننا  علنننن  مسننننيطر  كاننننن   الصننننوفي  أن وِبننننا
 التقديسي . النظر  هذه هي الشيخ إىل اجلمي  نظر  كان   لذل 

 اإللينن ، بقدرتننه واالعتقنناد رلنني  ألي التسننليم إىل اإللينن ، بقدرتننه واالعتقنناد للشننيخ التسليم هذا انزلق احلال، وبطبيع 
 فيكون. كن  :للشي  يقول وأن يفسدون ما يصل  أن األم  من ينتظرون فصاروا

 بسننبب هنننا  مستشننري   صننوره، رأينننا الننذي الفسنناد كان  فلقد املسلم ، باد أضاع  اليت هي ابلذا  العقيد  وهذه
 احلننال ذلنن  يغنن  الننذي األمنن  ينتظننرون الصننهي ، اإلسننام هننن  علنن  كننان  مننن حننىت كلهننم،  والوعننا  النندعا  وكننان الصننوفي ،

ُوا َحىتَّ  ِبَقْوم   َما يُنَغ ُِّ  ال ّللََّ ا ِإنَّ )) سبهانه: قوله اس  األحوال، ويصل   .[11الرعد:] ((أِبَنُفِسِهمْ  َما يُنَغ ِّ

 والكننذب أماننن  اخلياننن  فتغنندو ُيركهننا الننيت السننهري  العصننا تلنن  لديننه تكننن ومل اإللينن ، القنندر  األمنن  ملنن  ال وطبعننا ،
 ووعيا . حقا   املزور  الفكري  والقناعا  صدقا  

 أو ابجلنننب يتهمونننه كننانوا  لننذل  األمنن ، قدر  هي نفوسهم أعما  يف واملتغلغل  النا  عل  ملسيطر ا القناعا  أن وِبا
 أن يسننتطي  ال لكنننه وأمنن ، شننجاع أنننه يظننن وهننو مكانننه، وجيلنن  يزُيننه اثلننر عليننه فيثننور شنناهبها. مننا أو ابلظلننم أو ابخلياننن 

 بنن  التننناحر ويستشننري نفسننه، عننن دفاعننا   ذا  أو هبننذا لننبط ل فيضننطر سننلفه، اهتمننوا ِبننا بنندورهم النننا  فيتهمننه شننيتا ، يفعنن 
 وهكذا. ...عنه ينفص  أو يزُيه أن ف ما آخر، اثلر عليه يثور حىت وأعداله، أنصاره

  املسنننلم ، بننناد ذهبنن  وهكنننذا األمنن . دمنننار إهنننا معروفننن ، الفننننت وهناينن  مسنننتمر ، فنننت يف تعننني  األمنن  بقيننن  وهكننذا
 الفنننت مثنن ين احلنناكم، وثنينن  روح مننن ينبثقننون دعننا  ينند علنن  املاركسنني ، بينند آخننر بعنند بلنندا   لضننياعل طريقهننا يف اآلن أهنننا كمننا
 يف انبثقنن  هننذه نظننرهتم لكننن صننويف، غنن  بعضننهم كننان  وإن وهننؤال ، صنننعا ، ُيسنننون أهنم ُيسبون وهم املاركسي  أعدا  ضد

 وحصدوا. فزرعوا اخلبثا ؟ وجا  حرث ، اليت الصوفي  من أساسها

 -لألمور: الطفولية لنظرةا *

 هنننننذا يف يتهركنننننون وهنننننم املسنننننلم  علننننن  قنننننرون ومنننننرور للهننننناكم، التأليهيننننن  النظنننننر  إىل انزلنننننق النننننذي الشنننننيخ تقنننندي  إن
 هللا. رحم من إال له، واملس   التفك  عل  املسيطر  اخلوا  من لألمور الطفولي  النظر  جع  اإلطار،

 كاننن   إن يننده إىل أو أنفننه، إىل يننده منند أبننوه، ُيملننه فعننندما األشننيا ، مننن رزالبننا إال يننر  ال األوىل أشننهره يف فالطف 
 أو حجمنننه لكنننرب سنننوا  منهنننا البنننارز إىل ينننده مننند ف مننننا األحجنننام، خمتلفننن  أشنننيا  األر  علننن  أمامنننه وضنننع  ولنننو مننننه، قريبننن 

 املطالَنننب فهنننو لنننذل  أبنننرزهم، اكمواحلننن البنننارز، إال اجملتمعنننا  يف ينننرون ال اآلن املسنننلمون فهكنننذا ابرز. مكنننان علننن  لوجنننوده
 لارتينناب املثنن  العجنناب والعجننب إخل....الننزالم وتبعنن  األخننا  اهنيننار تبعنن  وعليننه ابلنصننر، املطالننب وهننو هللا، حكننم إبقامنن 

 املاركسي . ُياربون الذين عل  إال التبعا  هذه يلقون ال أهنم
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 حكننم فيهننا يقننيم صنناحلا   قالنندا   األمنن  لننذه هينن  اللهننم :( علمننا) يسننموهنم مننن هبننا ينندعو أدعينن  من مثا ، نسمعه، ومما
 إخل....النصر إىل ويقودها هللا

 اّللََّ  ِإنَّ )) سننبهانه: هللا قننول نسننوا وكننأهنم حنناكم، نننزو  اإلسننام وكننأن إلينن ، قننو  له أو سهري ، عصا   معه القالد وكأن
ُوا َحىتَّ  بَِقْوم   َما يُنَغ ُِّ  ال  .[11الرعد:] ((مْ أِبَنُفِسهِ  َما يُنَغ ِّ

 عهنند يف أو مكنني، عهنند يف اآلن حنننن هنن  وهننو: مسعننناه، مننا كثنن ا    سننؤال لألمننور، الطفولينن  النظننر  علنن  األمثلنن  ومننن
 وزمنننان، مكنننان كننن   يف طبعهنننا يكنننرر كليشنن   عنننن عبنننار  التننناريخ وكنننأن التسننناؤل! هننذا حنننول النقاشنننا  دار  منننا وكثننن ا    منندين
 قبولننه مكننن كننان  مننا لكننن متصننوف ، غنن  عننن يصنندر قنند السننؤال هننذا أن ورغننم كليشنن .ال هننذه مننن موضننعنا نعننر  أن وعلينننا

 التفكنننن  أو بنننه ابلقيننننام التفكننن  وعنننندم بننن  عمننن ، أبي القيننننام وعننندم للشننننيخ، التسنننليم منننن انبثقنننن  النننيت الطفولينننن  النظنننر  لنننوال
 غريبننه عننن منننه االسننتفهام حننىت أو اقشننتهمن دون حرفيننا   يقولننه مننا ويطبننق الشننيخ، علنن  األمننر يعننر  وإمنننا القيننام، هننذا بكيفي 

 كننان  األمنن ، خنبنن  أنننه علنن  إليننه يَنْنظُننر كننان  والننذي الفاح يرجو الذي الورع التقي وكان (.أبدا   يفل  ال ملَ؟ لشيخه: قال من)
 هذا. مث  إىل وخطبه وعظه يف النا  ويدعو املقد ، توجيهه ويطلب الشيخ، عل  يعرضه وإمنا أمر، أي يف يفكر ال

 للعاقنن  إدرا  دون األمننور مناقشنن  هننو خطننرا ، أشنندها يكننن مل إن الواضننه ، الطفولينن  النظننر  هذه مظاهر أخطر ومن
 والنتال . األسباب ب 

 الشننننيوخ احننننرتام ألن  صننننهيه  كلهننننا  أهنننننا علنننن  املتناقضننننا  قبننننول الصننننوفي  عننننن انبثقنننن  الننننيت القاتلنننن  املفاسنننند ومننننن
 متناقضنننن  أقننننوالم كاننننن   احلننننال، وبطبيعنننن  والفنننناح، النجننننا  طريننننق هننننو طويلنننن  رونقنننن طيلنننن  كننننان  أقننننوالم وتقنننندي  وتقديسننننهم

 الغننرور وبسننبب اثنينن ، جهنن  مننن اللنندين والعلننم الكشنن  من علومهم أيخذون كانوا  وألهنم جه ، من جهلهم بسبب وساقط 
 حنندث ) ابب مننن هننو  هننذيا مننن ألسنننتهم علنن  جيننري ما ك   أن يعتقدون جيعلهم والذي لم، النا  تقدي  يسببه الذي
 يقبلننننون كننننانوا  لننننذل  ويطبقونننننه؟ االعتقنننناد هننننذا الشننننيوخ يف يعتقنننندون هللا، رحننننم مننننن إال كلهننننم  النننننا  وكننننان   (ريب عننننن قلننننيب

 األمننن  أفكنننار تشنننت  يف الرليسننني  األسنننباب منننن احلالننن  هنننذه وكانننن  فتنطنننرد، تعنننرت  وال هللا، عنننند منننن أهننننا علننن  املتناقضنننا 
 وختبطها.

 علننن  واإلصنننرار بننن  تربيرهنننا، وحماولننن  املفاسننند علننن  (الطبطبننن ) الصنننوفي  عنننن انبثقننن  النننيت املننندمر فسنننادال مظننناهر ومنننن
 شىت. أبساليب ُيارهبا من ومهامج  وجودها عدم

 فتطرد. تعرت  ال أو تسلم، سلم قاعد : من الظاهر  هذه انبثق  وطبعا ،

 األمنن  وعننا  يعيشننها كننان  الننيت التفكنن  ويف العقينند  يف االزدواجينن  طويلنن  قننروا   األمنن  علنن  سننيطر الننذي الفسنناد ومننن
 عنهنننا، يتفنننرع ومنننا الوجنننود وحننند  يبطننننون يظهنننرون، منننا خنننا  يبطننننون كنننانوا  حيننن  هللا، رحنننم منننن إال ودعاهتنننا، وموجهوهنننا

 يبطنون. ما م  لتتفق توجيهها ُياولون اليت اإلسامي  الشريع  ويظهرون

 هننذا يظهننر كننان  حينن  الصننوفي  قبلننوا الننذين العلما  من كث   ضم  يف  يتفاع خفي صراع هنا  كان  األمر واق  ويف
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 كننننانوا  الننننذين وأمثالننننه السننننرهندي الفنننناروقي أمحنننند عننننند نننننراه مننننا مثنننن  أفعننننالم، وبعننننض أقننننوالم ويف بعضننننهم كتننننااب   يف الصننننراع
 ابلوحد . يصرح من ويهامجون مستهقيه، عن إال السر كتمان  وجوب يف يتشددون

 اإلسامي . األم  َتزيق يف صوفي ال لدور موجز هذا

 ومها: الصوفي ، بعد أمهيتهما َتيت آخران عامان جانبها إىل يوجد لكن

  وتوجننه ابلشننيخ ُتنني  اإلسننامي   اجملتمعننا يف تيننارا  تشننك  كان   اليت والفلسفا : والعقالد الفكري  اخللفيا  -أ
 يف املختزنننننن  والطموحنننننا  واألمننننناين والتوجهنننننا  علومنننننا للم انبثاقنننننا  هننننني الكشنننننفي  النننننرؤ  ألن  اللدنيننننن  وعلومنننننه كشنننننوفه
 بننننن فمهمنننند أيضننننا . الصننننوفي  بسننننبب وجنننند بعضننننها أن العلننننم منننن  والعقالنننند، الفكرينننن  اخللفيننننا  تلنننن  ومنهننننا الشننننيخ، أعمننننا 
 تننا ِب أتباعننه شنني  مث أهلهننا، يف غالبننا   التشنني  كننان  الننيت احللنن  يف فيننه، يعنني  كننان  الننذي احملنني  بسننبب تشنني  مننثا ، فنناح،
 وهكذا....الصوفي  بواسط  األلو 

 وأبشننعها أبرزهننا لكننن متعنندد ، وهنني الصننوفي ، مننن أقننب  هنني حبج  وذل  الصوفي : مواجه  يف السليب املوق  -ب
  حجتان:
 وضالا؟! زيفها ويب  الصوفي  خطر للنا  يشرح ملن يقولا املسلم . صفو  تفرقوا ال يقول: من قول -1

يع ننا اّللَِّ  حِبَبْنن ِ  َواْعَتِصننُموا)) سننبهانه: قولننه هو الفاسد  ج احل هذه عل  واجلواب  ،[103عمننران: آل] ((تَنَفرَّقُننوا َوال مجَِ
 عنهما. ابالبتعاد يكون الصفو  وتفريق هللا، حب  مها اللذين والسن  ابلقرآن ابالعتصام يكون الصفو  مج  إن أي:

 املسننلم  وتفريننق النندا  الستشننرا  األكننرب العننون يقنندم إمنننا م ،املسل صفو  تفرقوا ال احلق: لدعا  يقول الذي وهذا
 ((...فَنَعلُننوهُ  ُمنَكننر   َعنننْ  يَنتَننَنناَهْونَ  ال َكننانُوا....)) الكرمنن : ابآلينن  املوصننوف  زمننر  يف داخنن  وهننو حاصنن   هننو كمننا  وَتننزيقهم،

 .[79املالد :]

  هللا؟ اال إله ال أن يشهد رجا   تكفر كي   مسلما ! تكفر ال يقول: من قول -2
 مننن احلننق بيننان مسننأل  هنني وإمنننا مسننلم، تكفنن  مسننأل  ليس  املسأل  أن أوال : هو الفاسد  احلج  هذه عل  واجلواب

 ال أن يشننهدون أا  ينند علنن  األسننا  يف جننا  ودمرهننا، األمنن  أصنناب الننذي الننبا  كنن   إن مث الضننال، مننن والد  الباط 
 احلق. أنه ويعتقدون به جا وا فيما خملصون -كلهم  يكونوا مل إن -ثرهموأك يضمرون، ما ويضمرون هللا إال إله

 احلنننق اعرفنننوا]] عننننه: هللا رضننني طالنننب أيب بنننن علننني يقنننول كمنننا  أوال ، احلنننق يعنننر  أن املسنننلم علننن  الواجنننب أن كمنننا
 لنعرفهم. نعرفه أن وجيب أيضا ، أهله نعر  الباط  عرفنا إذا وطبعا ، ،[[أهله تعرفوا

 حصنن  الننذي لكننن خطرهننا  إىل األمنن  ينبهننوا مث واعينن  دراسنن  الصوفي  يدرسوا أن املسلم  علما  بواج من كان  قد
  فمننا ومراميهننا، معانيهننا حقيقنن  لننتفهم حماولنن  دون املتداولنن  عباراهتننا وإىل ناهرهننا إىل إال ينظننرون ال كننانوا  العلمننا  فطاحنن  أن

 غامضننا   كننان  ومننا ابلكفننر، عليننه حكمننوا املطلقنن ، الوحنند   عبننارا مننن كننان  مننا أي الوجننود، وحنند  علنن  الداللنن  واضنن  كننان
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 ابلتقينننن  تواصننننيهم إىل يتنبهننننوا ومل بعمننننق، الصننننوفي  دراسنننن  ُينننناولوا مل وألهنننننم  املسننننلم تكفنننن  عنننندم حبجنننن  احلسننننن التأوينننن  أولننننوه
 وزندق ! كفر  السر هذا وأن أهله، غ  عن السر وكتمان

 النننيت فعلتهنننا لتفعننن  التصنننو  مسننن   بقنننا  يف واضننن  دور لنننا كنننان  أخطنننا    يرتكبنننون جعلهنننم للصنننوفي  دراسنننتهم وعننندم
 األخطا : هذه ومن فعل ،

 الننننذين األتقيننننا  وفننننيهم ابحللننننول، أو ابالُتنننناد يقننننول مننننن ومنننننهم الوجننننود، بوحنننند  يننننؤمن مننننن املتصننننوف  يف إن قننننولم: *
 األمور. هبذه تؤمن ال اليت احلق  الصوفي  منه  عل  يس ون

 املسننلم  متصننوف  بنن  يوجنند وال الوجننود، وحد  هي وعقيدهتا واحد، مذهب فالصوفي  كله،  طأخ كام  هذا وطبعا  
 السننالكون هننم بينننهم الوجننود وحنند  يعرفننون ال الننذين نأ كمننا  (،يوجنند ومل يوجنند ال) احللننول، أو ابالُتنناد يعتقنند أو يقننول مننن

  الشيخ. ثق  حم  بعد يبلغوا مل الذين
 كلننه   خطننأ وهننذا هبننا! يقننول ال مننن ومنننهم ،احملمدينن  ابحلقيقنن  يقننول مننن املتصننوف  يف إن قننولم: األخطننا  هننذه ومننن *

 مثننن : أخنننر ، أمسنننا  يسنننموهنا وقننند هبنننا، ويؤمننننون احملمديننن  احلقيقننن  لنننم تشنننرح املبتننندلون، السنننالكون حنننىت كلهنننم،  فاملتصنننوفون
 (....هللا خلق أول أو احملمدي، النور أسبقي )

 علننن  إهنننم :وأمثننالم وأتبنناعهم مشنناخيهم وعننن أنفسننهم عننن يقولنننون كلهننم  وصنناروا  ،املوقنن هننذا املتصننوف  اسننتغ  وقنند
 الننذين أو واالُتنناد، ابحللننول يقولننون الننذين املبتدعنن  وعلنن  الصننوفي  علنن  النندخا  علنن  ابلشننتالم ينهننالون مث احلقنن ، الصننوفي 
 (.واللغز ابلرمز املقيد  غ )أي:  املطلق  ابلوحد  يقولون

 كانننن   ممنننا بكثننن  سنننيطر  أقننن  اآلن أهننننا العلنننم مننن  اآلن، ننننراه منننا إىل األمننن  وأوصنننل  التصنننو ،  مسننن   بقيننن  وهكنننذا
 سابق . قرون يف عليه

 يف املتصننوف  أسنناليب ومننن الصننوفي ، نتنناج مننن أيضننا   مها السلبيت  احلجت  هات  أن يتض  التدقيق، من بشي  لكن
 األم . ب  فشتا حىت ومعتقدهم، أنفسهم عن الدفاع

 مهننننا: األمنننن ، يف الصننننوفي  بعثتهمننننا خبيثنننن  مرضنننن  علنننن  األمنننن  يف سننننريهنا يف ارتكننننز  واملفاسنننند، األمننننرا  هننننذه نإ
 الفكري. والعقم اجله 

 -اجلهل: *

 الفصننننول يف رأينننننا وقنننند اإلسننننامي ، اجملتمعننننا  يف مكنننناا   لننننا جتنننند أن -وغ هننننا -املفاسنننند هننننذه اسننننتطاع  ملننننا لننننواله
 معرفنن  جمننرد مننن هبننا وينفننرون بنن  العلننم، عننن واالبتعنناد ابجلهنن  هبننا أيمننرون الننيت وعننارفيهم، قطنناهبمأل الكثنن   النصننو  السننابق 
 فتنن  علنن  فننر  واحلننرام احلننال ومعرفنن  املسننلم ، علنن  فننر  القننرآن تنناو  أن ولننوال فننيض، من غيض وهي والكتاب ، القرا  
 األم . أحوال إليه ستؤول كان   ماذا إىل ميعل وحده وهللا وتفصيا ، مجل    والكتاب  القرا   لنسي  منهم،

This file was downloaded from QuranicThought.com



 www.alsoufia.com                         مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية                                               

 

590 

 -الفكري: العقم *

 أن املريننندين علننن  الصنننوفي  فنننر  علننن  الكثننن   الكثننن   األمثلننن  احلاليننن ، جمتمعاتننننا يف وننننر  السنننابق ، الفصنننول يف رأيننننا
 وال لنفسننننه يفكننننر ال املريننندين مننننن الفننننرد أن كيننن   ونننننر ، ورأيننننا، الغاسننننل ، أينننندي بننن  كنننناألموا   الشننننيخ يننندي بنننن  يكوننننوا
 وال اللدنيننن ، معارفنننه منننن علينننه ليفنننيض الشنننيخ إىل ينننذهب بننن  معرفننن ، يطلنننب وال لنننه، ليفكنننر الشنننيخ إىل ينننذهب وإمننننا لغننن ه،
 إخل....رأيه فيه الشيخ ير  حىت أمرا   يقضي

 بنن  اولون،ُينن ال كننانوا  حننىت عاليننا ، (مقامننا  ) صننار (احلننال) هننذا إن بنن  هللا، رحننم مننن إال األمنن ، كنن   حالنن  هذه كان 
 كننان  وإذا صننواب ! مننن خنن  فخطننؤه الشننيخ، أأخطنن فنن ذا الشننيخ، مننن إال والسننن  القننرآن نصننو  فهننم حماولنن  بعنندم يتواصننون
 وإذا الضننال! هننو فهمنن  واتبنناع اإلمننان، هننو فهمننه فاتبنناع النصننو ، أقوالننه اقضنن  وإذا علمنن ! من خ  فجهله جاها ،

 موجننود هننذا ومث ...القالمنن  آخننر إىل...(طبعننا   ابلكشنن ) مقتب  هللا رسول من فكلهم بينهم، فيما الشيوخ أقوال تناقض 
 اآلن. حىت

 عليه. هي ما إىل وصل  حىت ،األم  عل  الفكري الشل  ب  الفكري، العقم سيطر وبذل 

 كننان  وإذ الظلننم  مننن وتعنناىل سننبهانه حاشنناه االستعمار. عليهم سل  عندما املسلم  يظلم مل وتعاىل سبهانه هللا إن
 اخلبيث . العل  لتل  النج  الدوا  هو االستعمار كان  فقد العم ، جن  من اجلزا 

  إجيابيتان: لا نعم، واجلواب: إجيابيا ؟ الصوفي  يف يوجد أال سال : يسأل وقد
 قننرونب بعنندهم إال العننامل يف ينتشننر ومل حقيقننتهم، لسرت ابتكروه الذين هم املسلم  متصوف  أن إذ الرمزي، األدب -1

 واملصنننطلها  القواعنند لننه ووضننن  بلننوره الننذي هنننو اجلنينند لكننن الزمنننان، يف للجنينند سننابق  كنننانوا  مبتكريننه أن ويظهننر طويلنن ،
 يستعملوهنا. اليت عباراته من وكث ا  

 يف نراهننا ال وعاداهتننا اإلسننامي  اجملتمعننا  حيننا  مننن صننورا   املتصننوف  كتننب  تقنندم حينن  التارخيي ، التفاصي  بعض -2
 أيضا . غ هم وعند املسلم  عند التارخيي  االستفهام إشارا  بعض تفس  خالا من نستطي  كما  ا،غ ه
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 اخلامس الفصل
 املتصوفة تكفري

 ابلتسننرت الزندقنن  عقوبنن  مننن الننتخل  البنناقون واسننتطاع الزندقنن ، علنن  قُتِنن  َمننن منننهم وقُتِنن  وزُنْننِدقوا، املتصننوف ُ  ُكفِّننر  لقنند
 اإلسنننننام مزجننننن  النننننيت الغزاليننننن  الربهانيننننن  الطريقننننن  إلجيننننناد املنطلنننننق هنننننو هنننننذا وكنننننان القنننننرآن، وقنننننرا   صنننننياموال والصنننننا  ابلفقنننننه

 ودنياها. دينها ليدمر اإلسامي  األم  جسم يف يسري أن القات  السرطان هذا واستطاع ابلتصو ،

 كتبهم:  من منقول وقت ، وزند  كفر  من ببعض كش   وهذا

 -:(1)طبقاته يف الشعراين الوهاب عبد يقول

 بنننننن وأمحننننند السنننننلمي، النننننرمحن عبننننند أبنننننو الشنننننيخ مننننننهم قولنننننه: واجلنننننواهر اليواقيننننن  كتننننناب  يف ويزيننننند) الثقنننننا  ونقننننن ...
 عن:(2)(وغ هم القوصي، الغفار عبد والشيخ خلكان،

 مرا . سب  بلده من نفوه أهنم البسطامي يزيد أيب -

 مقينننندا ، مغلننننوال   بغننننداد إىل مصننننر مننننن ومحلننننوه حلكننننام،ا بعننننض إىل بننننه وشننننوا أهنننننم املصننننري النننننون لننننذي وقنننن  وكننننذل  -
 (.ابلزندق  عليه يشهدون مصر أه  معه سافر واجلواهر: اليواقي  يف ويضي )

 هنننرب، منننن فمننننهم وأصنننهابه مسننننون عننننق بضنننرب أمنننر اخلليفننن  إن مث ...عظيمننن  حمنننن  احملنننب لسنننمنون وقننن  وكنننذل  -
 سن ... توار  من ومنهم

 بتكف ه. العلما  وأفىت اخلراز سعيد ابأ رموا أهنم وق  وكذل  -

 وكفروه. قبال  ىلإ ونسبوه البصر  إىل (تسرت) بلده من هللا عبد بن سه  وأخرجوا -

 علينننه عيسننن  يف وقننن  كمنننا  رفننن  أم صنننلب النننذي أهنننو االخنننتا  ووقننن  صنننفهت : وبعننند) ...احلننناج حسننن  وقتننن  -
 (.والسام الصا 

 ابلفقه... تسرت إنه مث التوحيد، علم يف يقرر كان  ح  اجلنيد عل  وشهدوا -

 قريننب اللمنن  وصنناحب ،(3)(والزندقنن  ابلكفننر عليننه وشننهدوا وأخننذ، طلننب قنند مننر  مننن فكننم اللمنن : صنناحب ويقول) 
 ابجلنيد. عهد

                            
 (.17، 16، 1/15) الكرب :  الطبقا (1)
 (.1/13) اهر:و واجل اليواقي  (2)
 (.500 :) اللم ، (3)
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 املذهب. بسبب البلخي الفضي  بن حممد وأخرجوا -

 ما . حىت للجمع  إال خيرج فلم ه،بيت فلزم...عليه الرد يف جملسا   مجر  أيب بن هللا عبد للشيخ وعقدوا -

 عليه.. وأنكروا األوليا  ختم وكتاب الشريع  عل  كتاب  صن  ح ...(ترمذ من) الرتمذي احلكيم وأخرجوا -

 ابلعظالم. ورموه فيه وتكلموا احلس  بن يوس  عل  وصوفيتها (1)الراز زهاد وأنكر -

 .وطردوه.. عليه وأنكروا البوشنجي احلسن أاب وأخرجوا -

 أسننوا  يف مجنن  علنن  (طالننب أيب بننن علنني أحفنناد)أي:  العلوينن  بننه وطننا  مكنن .. مننن املغننريب عثمننان أاب وأخرجوا -
 ومنكبيه... رأسه عل  ضربه بعد مك 

 مرارا ... ابلكفر السبكي عل  وشهدوا -

 عننننند عليننننه اوشننننهدو  مصننننر إىل مقينننندا   املغننننرب مننننن فأخرجوه...النابلسنننني بكننننر أيب اإلمننننام علنننن  املغننننرب أهنننن  وقننننال -
 يف وهننننو ما )...جباينننن  مننننن املغننننريب منننندين أاب الشننننيخ وأخرجننننوا - سننننلخ. مث قتنننن  أو...حنننني وهننننو وسننننلخ فأخذ...السننننلطان

 (.القت  إىل طريقه

 ..عليه وأنكروا البصر  من النصراابذي القاسم أاب وأخرجوا -

 ...احلداد حف  أيب صاحب الشجري هللا عبد أاب وأخرجوا -

 ...ابلكفر احلصري احلسن أيب عل  وشهدوا -

 جناز . له ُيضروا فلم ما  حىت الفاح  ابلكام وغ ه مسنون ابن يف وتكلموا -

 ...ما  أن إىل ابلعظالم مجي  بن القاسم أيب اإلمام يف وتكلموا -

 كتابننه  هريننقبت وأفننىت الغننزايل علنن  أنكننر مننن مجلنن  مننن وكننان...(اإلحيا ) كتابننه  وأحرقننوا الغننزايل اإلمننام بتكفنن  وأفتننوا -
 رشد.. وابن عيا  القاضي

 مغننننريب علننننيكم سننننيقدم أبنننننه اإلسننننكندري  الننننب كنننناتبوا  مث جبماعتننننه املغننننرب بنننناد مننننن الشنننناذيل احلسننننن أاب وأخرجننننوا -
 زنديق...

 واإلحلاد... ابلزندق  الرفاعي بن أمحد الشيخ ورموا -

 قسي... بن القاسم أاب اإلمام وقتلوا -

 ابلكفر... عليهم فشهدوا...واملرجاين واخلويل، (،شيخه شيخ أو عريب ابن شيخ) بّرجان ابن وقتلوا -

                            
 وصننوفيتها، قولننه: أمننا اللنندين. والعلننم الكشنن  طريننق عننن الننراز هننو املديننن  اسننم أن عننر  ولعلننه )الننرازي(، هنني الننري إىل والنسننب  الننراز، وليسنن  الننري، هنني املديننن  (1)

 حقيقتهم. عل  وتسرتا   للنا  جمارا  لكن الصويف، تكف  يف يضا  أ يشرتكون قد الصوفي  أن عل  فيدل
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 هذا... وقتنا إىل عليهما ينكرون املنكرون يزل فلم الفار  بن عمر وسيدي عريب بن الدين حميي الشيخ وأما -

 ُيننذرون امننهأم مكتننوب بنندرج جنننااب   وأرسننلوا املغننرب بنناد مننن هو وأخرجنن سننبع  بننن احلننق عبنند الشننيخ علنن  نكننرواأو  -
 منه. مصر أه 

 للمذكورين. ترمجاته يف متفرقا   طبقاته نف  يف أيضا   الشعراين أورده ومما -

 اجلام . يف اجللو  من ومنعوه أصفهان أه  أخرجه األصفهاين، نعيم أبو -

 املغرب. باد يف قت  الشاذيل، احلسن أيب شيخ مشي ، بن السام عبد -

 مصر. دخول ح  العثمانيون قتله العرين الروجي  حممد -

 كفروه.  امللثم أمحد العبا  أبو -

 .(هن580) سن  حوايل اإلسكندري  يف ما  عليه، ابإلنكار مبتل  كان  الواسطي الفت  أبو -

 .(هن669) سن  تون  يف قت  بتكف ه، العلما  وأفىت امتهن املرجاين، العرشي حممد بن هللا عبد -

 سننننن  قونينننن  يف مننننا  عليننننه ابإلنكننننار مبتلنننن  كننننان  زوجتننننه وابننننن عننننريب ابننننن صنننناحب (النننندين صنننندر) القونننننوي حممنننند -
 .(هن672)

 واجلواهر: اليواقي  يف أيضا   الشعراين أورده ومما

 .(1)مرارا   ابلكفر الشبلي عل  وشهدوا -

  .(2)اجلاكي حس  وسيدي اجلعربي، إبراهيم سيدي عل  وأنكروا -

 ويواقيته. طبقاته يف الشعراين أورده مما هي هذه التكف  شهادا  :ملهون  *

 املختلف . الرتاجم كتب  من أخذها وقد

 اللم : صاحب وذكره الشعراين يذكره مل ومما

 العام . عليه وهي  الزب ي هللا عبد أبو كفره  الصبيهي: مكي بن احلس  هللا عبد أبو -

 خبفه. ضراب   فقت  دق ،والزن الكفر إىل ونسب السلطان إىل رف  عطا : بن أمحد العبا  أبو -

 .الزنديق فر  هذا فرسه: عل  وادوا قتلوه إهنم :(تلبيسه) يف اجلوزي ابن ويقول ،كفروه  الصويف: محز  أبو -

 مقال. فيه التعن  أله  الفرغاين: موس  بن حممد -

                            
 (.1/13) واجلواهر: اليواقي  (1)
 (.1/14( اليواقي  واجلواهر: )2)
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 ابلكفر. عليه شهدوا النوري: احلس  أبو -

 (.للمذكورين ترمجته يف) اللم  كتابه  يف الطوسي نصر أبو أورده مما هذا

 احملاسن: نشر يف اليافعي وأورد

 أيب مننذهب علنن  يفننيت وكننان ابلفقننه، فتسننرت اجلنينند فأمننا رقنناهبم، بضننرب أمننر اخللفننا ، بعض إىل ابلصوفي  سعي ملا...
 بضوق...القننوم وسننادا  املننذهب أركننان أحنند وكننان عليننه، فقننبض النننوري احلسنن  أبننو وأما...وسننيدهم القننوم إمننام وهننو ثننور،
 أيب علننن  أيضنننا   وقبض...والتوكنن  ابلفتنننو  واملننذكورين وسننناداهتم القننوم علمنننا  أحنند وكنننان البغنندادي، محنننز  أيب علنن  أيضنننا   معننه
 والرقننام، الشننهام علنن  أيضننا   وقننبض...الكام أبحسننن املعنناما  يف واملتكلمنن  القننوم سادا  أحد أيضا   وكان الزقا ، بكر

 .(1)رقاهبم... لضرب النط  وبس 

 ذكي. أبسلوب القت  من فأنقذهم ابلفقه، يتسرت وكان القوم، من كان  الوزير أن يظهر قول:أ -

 سننننن  مننننر  مننننرت ، فيننننه مننننا وأحننننر  قننننربه نننننب  اليزيدينننن ، اآلن هنننني الننننيت العدوينننن  الطريقنننن  شننننيخ مسننننافر، بننننن وعنننندي -
 .(2)األكراد من كب    مجاعا  يد عل  (هن817) سن  ومر  املوص ، أم  يد عل  (هن652)

 .(3)الصوفي  شيخ وهو ش از من وكان عقيدته، لسو  نفي التوحيدي، حيان وأبو -

 .(هن587) سن  الزندق  عل  حلب يف قت  (حب  بن ُيىي) املقتول السهروردي الدين وشهاب -

 بعنن  نننهإ ويقننال: أوالده، وشننت  بيتننه أخننرب يننون  بننن هللا عبينند الننوزير إن املؤرخون: يقول اجلياين، القادر وعبد -
 .(4)اللج  يف بعظامه ورم  (،قربه يف) عليه نب  من اللي  يف

 سنننننن  التعريننننن  روضننننن  التصنننننو  يف كتابنننننه  بسنننننبب الزندقننننن  علننننن  قتننننن  (غراطننننن  وزينننننر) اخلطينننننب بنننننن الننننندين لسنننننان -
 .(5)(هن776)

 القنننارئ هبنننا ليخننندعوا ذكروهنننا إمننننا والتشنننريد والتقتيننن  التكفننن  حنننواد  كتنننبهم  يف ذكنننروا النننذين التصنننو  كهنننان  إن -
 األسننلوب هبننذا ألهنننم  واخلبنن  الننذكا  مننن كثنن   فيهننا خدعنن  وهنني ابألعنندا . دالمننا   مبتلننون األوليننا  إن لننه: وليقولننوا الغافنن ،
 اآلخرين. عط  ويكسبهم سو اهتم وخيفي أغراضهم خيدم َتويا   طمسها يستطيعون ال اليت التاريخ حقالق يؤولون

 اإلسننامي ، اجملتمعننا  يف منوهننا وعلنن  الكهاننن  مس   عل  ابحلفا  املريب لتزاماال عل  العجيب إصرارهم إن كما  -
 وبقينن  الظننام، يف الذ  وإمنننا اإلسننام، بظهننور َتنن  مل الكهاننن  أن علنن  جدينند دلينن  هننو والتشننريد، والتقتينن  التكفنن  رغننم

                            
 (.422 :) الغالي ، احملاسن نشر (1)
 (.138، 136 :) وماضيهم، حاضرهم يف اليزيديون (2)
 للذهيب. امليزان لسان (3)
 .هن(593) سن  حواد  يف وغ ها ذهبال وشذرا  الزاهر  النجوم (4)
 (.33 :) )التقد (، الشري ، ابحلب التعري  روض  (5)
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 جديد. من الظهور إىل اد فع والفكري ، االجتماعي  الظرو  لا هتيأ  حىت هبدو  مسومها وتنف  بصم  تعم 

 صنناحل يف هننو كننذهبم  كنن   ولكننن احلنندود، يعننر  ال الننذي ابلكننذب مشننهون  املتصننوف  كتننب  أنامللهون  جتدر كما  -
  وإمننننا التننناريخ، كتنننب  يف اثبننن  هنننذا ألن  قتلنننوا أو كفنننروا  النننذي واقننن  بتقرينننر يكنننذبوا مل هنننذا، التكفننن  موضنننوع ويف التصنننو ،

  ملصلهتهم. ذل  بتفس  كذبوا
 األر  هللا ينننر  وحنننىت نهنننوره مننننذ للصنننوفي ، اإلسنننام حماربننن  صنننور منننن صنننور  هنننو والتقتيننن  التكفننن  هنننذا أن كمنننا  -

 عليها. ومن

 الشننيوعي ، عننن متطننور بشننك  املمزوجنن  الصننوفي  علنن  سننتقوم القيامنن  أن االعتقنناد، مننن يقننرتب يكنناد الننذي الظننن م 
 (والريضنني التهشيشنني) اإلشننرا  وكننون التنناريخ، عننرب التصننو  ملسنن   البينناين اخلنن  ملهون  هو الظن هذا إىل يدعو والذي

 األول الشنننر  مننن  مقابلننن  (الروحننناين الشنننر ) نسنننميه أن نسنننتطي  والنننذي اجلنننن ، منننن آدم بننن  إلخنننراج إبلننني  شنننركي أحننند هنننو
 (.اجلنسي الشر )

 وأي كثنننن ،  هننننم بنننن  هم،كفننننر   بسننننبب وقتلننننوا وشننننردوا كفننننروا  الننننذين وحنننندهم هننننم املننننذكورين هننننؤال  أن نننننان يظننننن وال -
 واسننتجرهم البصننالر منننهم عمينن  الننذين إال ابلكفننر، فاعلهننا وعلنن  عليها ُيكم حقالقهم من حقيق  أي يعر  عندما مسلم
 حظالره. إىل إبلي 

 وتضليله: الغزايل كتب  حرق للتسلية: *

 اإلحيا : بفضال  األحيا  تعري  يف العيدرو  شيخ بن القادر عبد يقول

 املعنننربين ثقنننا  تعبننن  مننن  مغرهبنننا، مننن طلعننن  الشنننم  كنننأن  الننننالم ينننر  فيمننا بعضنننهم رؤي منننن سنننمعاينال ابنننن نقنن ...
 (.الغزايل كتب  :أي)...(1)كتبه  إبحرا  األمر بدع  املغرب مجي  يف فهدث  ُتد ، ببدع 

 :(اإلحيا  إشكاال  يف اإلما ) كتابه  يف ذاته الغزايل ويقول

 يفننز ومل علمننه وقصننر فهمننه ُحجننب مننن علنن  أشننك  ممننا ابإلحيننا  امللقننب ا اإلمنن يف وقنن  مننا بعننض عن...سننأل َ ...
 العننننوام وإمجنننناع األنعننننام وأمثننننال الطعننننام شننننركا  بننننه شنننناش ملننننا التهننننزن وأنهننننر  وسننننهمه، ِقْدحننننه امللكينننن  احلظننننو  مننننن بشنننني 

 بصننن   غننن  علننن  النننو  ِبجنننرد وأفتنننوا ومطالعتنننه، قرا تنننه عنننن وهننننوا علينننه طعننننوا حنننىت سنننام،اإل أهننن  وذعنننار األحنننام وسنننفها 
 ...(2)واختال الشريع  يف بزيغ ومنتهليه قرا ه ونبذوا وإضال، ضال إىل ممليه ونسبوا ومنابذته، إبطراحه

 أمننننر فهننننو عنننننه العينننندرو  ودفنننناع نفسننننه عننننن دفاعننننه أمننننا وتضننننليله، الغننننزايل كتننننب  إحننننرا  النصننننو  هننننذه يف يهمنننننا -
 الغننزايل علنن  اعرتضننوا نالننذي العلمننا  مننن طالفنن  وهننذه - يسننتطي . ِبننا عقيدتننه وعننن نفسننه عننن يننداف  إنسننان كنن   إذ عننادي،
 منهم: وكتبه،

                            
 (.1/29) الدين: علوم إحيا  هام  (1)
 (.1/49) الدين: علوم إحيا  هام  (2)
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 الكشنن  كتنناب  لننه (.املهدينن  يف هننن 536 سننن  تننويف املالكينن  فقهننا  مننن) املننازري علي بن حممد هللا عبد أبو اإلمام -
 إخنننوان رسنننال  علننن  عكنننو  لنننه كنننان  أننننه أصنننهابه بعنننض وعنننرف : ...الغنننزايل يف أقوالنننه منننن اإلحينننا ، علننن  النننرد يف واإلنبنننا 
 (،سنننينا ابنننن)أي:  دواويننننه منننن مجنننا   رأيننن  وقننند يقنننول: مث (سنننينا ابنننن ينننذكر أن إىل)...رسنننال  ومخسنننون إحننند  وهننني الصنننفا،
 ...(1)الفلسف  من إليه يش  ما أكثر يف عليه يعول الغزايل هذا ورأي 

 تكلننم :(هننن 643 سننن  دمشننق يف وتننويف تنقنن  رو ،املعنن احملنند ) الننرمحن عبنند بننن عثمان الدين تقي الصاح، ابن -
 .(2)وموضوعا  وأكاذيب خرافا  عل  مشتمل  أبهنا كتبه  عل  وطعن فيه، قادح بكام الغزايل يف

 اإلحيننننا  كتنننناب  يف ابلقننننرا   اشننننتغل  أننننن  بلغنننن : ...أصننننهابه لننننبعض رسننننال  يف يقننننول :(3)احلنبلنننني اللطينننن  عبنننند -
 الكفننننر ووسننننال  والسننننعاد  الداينننن  مسننننال  بنننن  لننننم َتييننننز ال الننننذين والعامنننن  الضننننعفا  مننننن لنننندي  مننننن عليننننه ومجعنننن  للغننننزايل،

 النندا  علنن  اشننتمل  الننيت والشقاشننق اخلاسننر ، الضننال  والتننأويا  اجلالر ، التهريفا  من اإلحيا  يف ما وأمسعتهم والشقاو ،
 كثنن   ومساهننا ابلسننن ، عننر  ممننن املغننرب علمننا  بتهريفهننا أفننىت بنن  فيهننا.. النظننر عننن والبصنن   العلننم أهنن  حننذر قنند...الدف 

  .(4)عدل وال صر  لصاحبها يقب  ال خالص  زندق  مباحثه من كث ا    أبن وجزم الدين، علوم إمات  منهم

 ننننون بننه وسننا  ...الفظيع  والتصنناني  الشنننيع ، األنبننا  ذو حامنند أبننو الشننيخ أقوالننه: مننن :(5)عيننا  والقاضنني -
 ...(6)األم 

 حنننق ذلننن  أن مننننه نننننا   مواضننن  يف ووافقهم...الفاسنننف  ذم يف (الغنننزايل)أي:  الرجننن  ألننن  قننند يقنننول: :(7)والنننذهيب -
 كتنناب  يف النظننر إدمننان إليننه وحبننب العقنن ، علنن  القاضنني  النبوينن  ابلسنننن خننرب  وال ابآلاثر علننم لننه يكننن ومل للملنن ، موافننق أو

 شننبه مننن بنندينكم واهربننوا الكتننب، هننذه مننن احلننذر فاحلننذر...قات  وُسننم   ُمننْرد ، وَجَرب   عضال، دا  وهو الصفا، إخوان رسال 
 ...(8)األوال 

 مننننه تنننربأ مث الفقنننه رسنننم ينتهننن  كنننان  ممنننن يعننن ، منننن بعنننض إن يقنننول: (التفسننن  صننناحب) (9)القنننرطيب هللا عبننند وأبنننو -
 هننو فننأين بنندعتهم، إمننام حامنند، أيب لكتنناب التعصننب معننىن علنن  كراسنن   أنشننأ قنند الصننوفي ، والنهلنن  الغزالينن  ابلشننرع  شننغفا  

 ...(10)املرسل  سيد وشريع  للدين املباين  أساط ه وتضلي  مناك ه، تشني  من

                            
 السبكي. طبقا  عن نقا   (2/366) األماين: غاي  (1)
 (.2/368) األماين: غاي  (2)
 هويته. معرف  أستط  مل (3)
 (.2/369) األماين: غاي  (4)
 .(م1149-هن544) سن  مراك  يف تويف وقته، يف احلدي  أه  وإمام املغرب، عامل عيا ، بن موس  بن يعر ( أن من )أشهر عيا  القاضي (5)
 (.2/370) األماين: غاي  (6)
 .(م1348-هن748) سن  دمشق يف ويفت العام ، املؤرخ احلاف  عثمان.. بن أمحد بن حممد هو يعر ، أن من أشهر الذهيب، (7)
 (.2/370) األماين: غاي  (8)
 م.1273هن(/671) سن  مصر يف وتويف رح  املشهور، التفس  صاحب األندلسي، اخلزرجي بكر أيب بن أمحد بن حممد (9)
 (.2/372) األماين: غاي  (10)
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 وسننلم، عليننه هللا صننل  هللا رسننول علنن  ابلكننذب اإلحيننا  كتنناب  حامنند أبو شهن يقول: :(1)الطرطوشي بكر وأبو -
 النبننننو  يننننرون قننننوم وهننننم الصننننفا، إخننننوان رسننننال  ومعنننناين الفاسننننف  ِبننننذاهب شننننبكه منننننه، كننننذاب    أكثننننر األر  بسنننني  علنننن  ومننننا

 الدين. علوم إحيا  عل  الرد يف كب   كتاب  وللطرطوشي .(2)مكتسب 

 أهننن  منننن ،(3)يعنننر  أن منننن أشنننهر رشننند، بنننن أمحننند بنننن حممننند بنننن أمحننند بنننن حممننند الوليننند أبنننو (،احلفيننند) رشننند ابنننن -
 الغزايل. عل  الرد يف التهاف  هتاف  كتاب  له قرطب 

 .كث   وغ هم -

 قرآنية: آية مع وقفة *

 أو (احلشنننني ) الننننندي القنننننب نننننوع مننننن هنننني أكلهننننا عننننن وحننننوا  آدم هُنننننيَ  الننننيت الشننننجر  تكننننون أن اجلننننالز مننننن ألنننني 
 اللوس ؟ يسبب مما شاهبها؟ ما أو املكسي  فطر أو (األفيون) اخلشخاش

  يلي: ما الفكر  هذه قبول إىل الداف 
لَنن  ال َوُملْنن    اخْلُلْنندِ  َشَجَر ِ  َعَل   َ أَُدلُّ  َه ْ  آَدمُ  يَ  قَالَ  ..)) -1  َهننِذهِ  َعنننْ  رَبُُّكَمننا هَنَاُكَمننا َمننا...)) ،[120طننه:] ((يَنبنْ

 .[20األعرا :] ((اخْلَاِلِدينَ  ِمنَ  َتُكواَ  أَوْ  َمَلَكْ ِ  َتُكواَ  َأنْ  ِإالَّ  الشََّجَر ِ 

 وكأهنننا القصنن   ابللهظننا  وشننعوره املالكنن ، من  مل أنه بسببها اجملذوب شعور املهلسا ، تناول آاثر من أن رأينا
 بفراغننا  ُينني  نظننره أبن وشننعوره أمامننه، تتكشنن  األسننرار كنن   وأن للعننامل، احلقيقي الواق  أدر  أبنه وشعوره السن ، آال 

 جن . رؤ  يف يعي  أنه ورؤيته وحدالق، وأقواسا   وابحا  قصورا   ورؤيته متناهي ، ال

 ال َوُملْنننن    اخْلُلْنننندِ  َشننننَجَر ِ )) احملرمنننن : الشننننجر  إبلنننني  بننننه وصنننن  مننننا نفنننن  أليسنننن  ا ،واإلحساسنننن املشنننناهدا  هننننذه
 .[20األعرا :] ((اخْلَاِلِدينَ  ِمنَ  َتُكواَ  أَوْ  َمَلَكْ ِ  َتُكواَ  َأنْ )) ،[120طه:] ((يَنبنَْل 

 إكسنن ) احلشنني  سننمي وت (،اآللنن  شراب)و (اخللود حجر) األفيون وتسميتهم لا، الوثني  األمم تقدي  كذل   -2
 صفها . قب  مر ما آخر إىل...(اخللود

 أن العلننننم منننن  ،[20األعننننرا :] ((اخْلَالِننننِدينَ  ِمنننننَ  َتُكننننواَ ))و ،[120طننننه:] ((اخْلُلْنننندِ  َشننننَجرَ ِ )) معننننىن نفنننن  هننننو ألنننني 
 إبلي . هو احلالت  يف املصدر

ُهَمنننننا يَننننننزِعُ  اجْلَنَّننننن ِ  ِمننننننَ  أَبنَنننننَوْيُكمْ  جَ َأْخنننننرَ  َكَمنننننا  الشَّنننننْيطَانُ  يَنْفِتنَنننننننَُّكمُ  ال آَدمَ  بَنننننِ   يَ )) -3  ((َسنننننْوآهِتَِما ِلُ ِيَنُهَمنننننا لَِباَسنننننُهَما َعننْ
ُهَمننا ُوورِيَ  َمننا َلَُمننا لِيُنبْننِديَ  الشَّننْيطَانُ  َلَُمننا فَنَوْسننَو َ )) ،[27األعرا :]  فَننَأَكا....)) ،[20األعننرا :] ((َسننْوآهِتَِما... ِمنننْ  َعننْ

 .[121طه:] ((َسْوآهُتَُما اَلُمَ  فَنَبَد ْ  ِمننَْها

                            
 .(م1126-هن520) سن   اإلسكندري يف وتويف رح  الطرطوشي، األندلسي الفهري الوليد بن حممد (1)
 (.2/372) األماين: غاي  (2)
 قرطب . إىل جثته ونقل  ،(م1198-هن595) سن  مراك  يف تويف (3)
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 املهلسا ؟ ملتعاطي ُيد  ما هذا ألي  هتما:آسو  لما فبد  لباسهما، عنهما فنزع منها، أكا

 أن رأيننننا كمنننا  املخننندرا ، جذبننن  أثننننا  الطرقنننا  يف يتعنننرون وفتينننا  شنننباب عنننن كثننن ا    ُتننندث  واجملنننا  الصنننه  إن
 التصو ! جذب  الزما  من يكون يكاد التعري

 احلاال . مجي  يف إبلي  هو درواملص

 اللوس ؟ أشجار من هي احملرم  الشجر  أن قبول عل  هذا يساعد أفا

 اجملننذوب، يتعننر  فعننندما جنندا ، طويلنن  األطننرا  رؤينن  (،التصننو  وجذبنن ) املخنندرا  جذبنن  هاو  من أن رأينا -4
 خننندقا   منهننا اخنفننا  ذا كننان  مننا يننر  كمننا  رعننب!ال طولننه يثنن  قنند حننىت طننويا ، غنندا وقنند السننوأ  مننن امتننداد ذا كننان  مننا يننر 

 ألول ُتنند  الرؤينن  كاننن   إن خاصنن  للدهشنن ! مثنن ا   واملننرأ  الرج  سوأيت ب  الفر  يظهر كما  أيضا ! الرعب يث  قد عميقا ،
 مننننن أكننننا وحننننوا ؟ آلدم حنننند  مننننا هننننذا أن فكننننر  علينننننا تسننننيطر أفننننا الغفلنننن ! كاننننن   مهمننننا االنتبنننناه يثنننن  الننننذي األمننننر مننننر !

 انتباههما؟ أاثر مما األبعاد، مضخم  الشك  خمتلف  سوآهتما فبد  لباسهما، عنهما فنزع الشجر ،

ُهَمنننننا يَننننننزِعُ  اجْلَنَّننننن ِ  ِمننننننَ  أَبنَنننننَوْيُكمْ  َأْخنننننرَجَ  َكَمنننننا  الشَّنننننْيطَانُ  يَنْفِتنَنننننننَُّكمُ  ال آَدمَ  بَنننننِ   يَ )) -5  ((َسنننننْوآهِتَِما ِلُ ِيَنُهَمنننننا لَِباَسنننننُهَما َعننْ
 ألن  اجلننن  مننن أبننويهم هبننا أخننرج الننيت اخلدعنن  بنننف  آدم بنن  يفنننت إبلنني  أن بوضننوح اآلينن  هننذه تبنن  أفننا [27 :األعننرا]

 الوحي. سالر عن شاذ  تكون لن اآلي  وهذه الواق ، يف له وجود ال شي  عن أبدا   ينهنا مل سبهانه هللا

 يف هننذا بعننض مننر وقنند عقالنندها، يف هامننا   دورا   بتلعنن شنناهبهما، ومننا واألفيننون احلشنني  نننر  الوثنينن  األدين وبدراسنن 
 سابق. فص 

لَننننننن  ال َوُملْنننننن    اخْلُلْننننننندِ  َشننننننَجَر ِ )) إبلنننننني  قننننننندمها الننننننيت احلجنننننن  بننننننننف  ملريننننننديهم يقنننننندموهنا كنننننننانوا  كهنننننناهنم  أن كمننننننا  ((يَنبنْ
 احلج . وبنف  احلقيق  إىل وللوصول احلكم  عل  للهصول كذل   يستعملوهنا وكانوا ،[120طه:]

 (.ورفاقه احلشي ) اللوس  بشجر آدم ب  فنت لي إب إن :أي

 منطننو  مننن انطاقننا   قبنن ؟ مننن اجلننن  مننن أبننويهم هبننا أخننرح الننيت الفتننن  نفنن  هنني الفتننن  هننذه أن نعتقد نأ لنا ُيق أفا
 .[27األعرا :] ((...أَبَنَوْيُكمْ  َأْخرَجَ  َكَما  الشَّْيطَانُ  يَنْفِتنَننَُّكمُ  ال)) اآلي :

 بنن  عنهننا، يتنننازل مل إبلنني  أن نننر  دينيننا ، ُترمهننا بسننبب أو زرعهننا، عنندم بسننبب الشننجر ، هذه وجود عدم عند -6
 تفنننرزه النننذي القنننوي املخننندر اسنننتغال هبنننا يسنننتطيعون الريضننن  يف طريقننن  آدم بننن  فعلنننم وجنننده، حنننىت مقامهنننا يقنننوم عمنننا فنننت 
 ال الننذي وامللنن  اخللننود طريننق هننو هننذا أن بنن ،ق مننن أبننويهم أقننن  كمننا  وأقنعهم له، خلق ما غ  يف واستعماله غددهم، بعض
 ...واملعرف  واإلشرا  كاحلكم   خداع  أمسا  لم ومساها...هللا إىل والس  يبل 

 منها. وأقو  ب  اللوس ، شجر  يف املوجود  املاد  زمر  من ِباد  فتنهم إنه :أي

 س ؟اللو  شجر من احملرم  الشجر  أن عل  مؤكدا   دليا   هذا يف نر  أفا
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 وفكننر  كلمنن   لكنن  مكنناا   جننند احلشنني ، زمننر  مننن هلوسنن  شننجر  هنني احملرمنن  الشننجر  أبن القالنن  التفس  هذا يف -7
 الكرم . اآلي  يف وارد 

 مكنناا   جننند ال (..الغننال  تسننبب شننجر  أو التفنناح أو احلنطنن  أهنننا كالقول) اآلن حىت املعروض  التفاس  بقي  يف بينما
 األق . عل  لبعضها أو اآلي ، كلما   ألكثر

 واألفيون؟ احلشي  زمر  من هي الشجر  أن عل  دليا   يكون أن هذا يص  أفا

 منن  ينسننجم كمننا  لننآلي ، كنناما    تفسنن ا   يعطنني واألفيننون، احلشي  زمر  من هي احملرم  الشجر  أن قبولنا إن بل ، -
 اإلنساني . ديناأل واق  وم  آدم، ب  إضال يف واملستمر التارخيي إبلي  أسلوب

 الكامنن  ابلواجننب تقننوم (الريضنن ) أو الصننوفي  فاجملاهنند  األسننباب، مننن بسبب وزمرته، احلشي  وجود يتعذر وعندما
 َتث ا . وأقو  مكرا   وأشد خداعا   أكثر ومظهر اتم  بدق  الدور نف  وتؤدي

 لعقالدهم. رليسي مصدر وأهنا الوثني ، األدين يف مقدس  واملهلسا  املخدرا  أن ولنتذكر -

  خبال . اجلن  يف ولي  اخلبال ، من اللوس  أشجار إن قال : يقول وقد
 واجلواب:

 ال الغيبينن  األمننور هننذه يف وعقلنننا منطقنننا ودور اإلنسنناين، ملنطقنا خاض  غ  سبهانه وهو يريد، ما يفع  هللا إن -1
 صهيها . فهما   الن  فهم عل  العم  يتعد 

 غنن  أخننر  لغاينن  خلقنن  تكننون فقنند اخلبالنن ، من أهنا عل  ابلضرور  يدل ال آدم عل  شجر ال تل  أك  ُتر  -2
 أهنن  حاجيننا  بعننض تثمننر الننيت األشننجار مننن تكون أو نعرفه، ال مما ذل  غ  أو اللون أو الراله  طيب  تكون كأن  األك ،

 هننو اخلطننأ ويكننون الطيبننا . مننن فتكون ..ذل  غ  إىل اجلن ، خملوقا  لبعض طيبا   طعاما   تكون وقد مثا ، كاللبا   اجلن ،
 مننن أصننبه  للخمننر اسننتعمل  إذا حننىت الطيبننا ، مننن هنني الننيت العنننب شننجر  ذل  ومث  له، خلق  ما غ  يف استعمالا
 اخلبال .

 سنننننو  لكنننننن اخلبالننننن ، منننننن لننننني  فهنننننو اإلنسنننننان، جسنننننم يف الننننندما  يفنننننرزه النننننذي رف و ننننننداإل هنننننذا، كننننن   منننننن وأوضننننن 
  ي .اخلب هو استعماله

 الوثنيا : يف (يبل  ال ومل  اخللد شجر ) دور من مناذج *

 فيا : نقوال الدكتور يقول

 والنسننا  الرجننال َتثنن  صننورا   املسنني  قبنن  سننن  ومخسننمال  أللنن  مصننر يف الننربدي وور  اآلشننوري  ألننواح أبقنن  وقنند...
 حصنننيدها ويسنننتخرجوا اخلضنننرا  خاشاخلشننن ر و  ليهصننندوا الليننن  سنننتار ُتننن  احلقنننول حننننو يسننن ون وهنننم والشنننباب والبننننا 
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 .(1)دينيه وطقوسا   وإشارا  حركا  ذل  يف مستعمل  ،املسكر

 النبننا  هننو اخلشننخاش وطبعننا ، دينن ، طقنن  هننو ابلننذا  ابللينن  اخلشننخاش قطننا  أن إىل أيضننا   انتبننه القننارئ لع  -
 األفيون. منه يستخرج الذي

 أيضا : ويقول

 يسننمونه والنندراوي  اآللنن . ِبقننر البشننري  النننف  يننرب  جسننرا   األفيننون نننوم ونيعتننرب  األواثن وعبنند  اجملننو  كهننان  وكننان
 الشاعر: يقول وفيه الفردو . عطر

 ُحسَّدُ  وال فيه ُلوَّم   ال   عامل   يف األفيون من حييا
 يصعدُ  به اخللد ىذر  إىل   ظلمها وِمنْ  األرض ظلمة ِمنْ 
 (2)تسجد له األفق كواكب   مشَّه َمن الفردوس من عطر

 إبلنني  أن التننذكر منن  (،يبلنن  ال وملنن  اخللنند شننجر ) وبنن  هنننا األفيننون وصنن  بنن  التشننابه ناحنن  أن بنننا جينندر -
 (.املقام ) أو احلال  ورا  نفسه هو

  ُيياوي: صاح الدكتور يورده ومما
 -:(مهل ) املسكالينا *

 الفصننننيل  مننننن صننننغ   نبتنننن  وهنننني وتننننه،الِبيّ  عننننن للبهنننن  عننننام كنننن   مننننن األول تشننننرين شننننهر يف الينشننننوال هنننننود يننننذهب
 املكسي . مشايل من العليا السهول يف تنمو أشوا ، لا لي  الصباري ،

 أفجاجننا   ويتخطننوا جبنناال   يتسننلقوا أن علننيهم إن إذ البيوتننه، تنمننو حينن  املننناطق بلننو  الينشننوال هنننود علنن  سننها   لي 
 ألن املكسننننيكي، الننننندي علنننن  هتننننون تضننننهي  كنننن   كاننننن   الطوينننن   السننننفر هننننذا مشننننا  إىل حينننناهتم ويعرضننننوا خطنننن  ، ضننننيق 
 الدينينن  الطقننو  وتوضنن  هننذا (.بيولنن ) اإللننه -اعتقنناده حسننب -لننه منههننا الننيت السننماوي  البنن  البيوتننه، هننو مس ته هد 

 فنن ن العقننار، نبتنن  مننوتن حينن  القمننم أعننايل حنننو الرجننال يتقنندم فبينمننا إلينن ، كهب     لا اعتبارهم الينشوال هنود عند البيوته جِلَْ ِ 
 شننيتا   ينسنن  ال وكنني حينناهتن، يف اقننرتفن ما بك  يعرتفن خبطايهن، علني  بصور  معرتفا  صالما ، القر  يف يبق  النسا 
 َتيت عننندما خطيتنن  أينن  نسننيان مننن جنندا   وَُيننَذْرن مسنند، مننن حبنن  يف عقنند  -خطيتنن  علنن  اعننرتا  كنن   بعنند -يعقنندن فنن هنن
 فننننن هنن احلبننننن ، عقنننند منننننن عقنننند  كننننن   علننننن  أي خطننننايهن، كننننن   علنننن  ينننننندمن مل إذا أهننننننن يعننننرفن نإهنننننن روايتهننننا، إعننننناد  سنننناع 

 املخدر. من حرماهنم هو هبم ينزله انتقام وأق  جبار، منتقم إله بيول  واإلله بيول ، اإلله غضب إىل سيتعرضن

 البيوت . أورا  من السماوي  الب  منههم ف نه األمنا  الينشوال عن (بيول ) اإلله يرض  عندما أما

                            
 (.142 :) األمل، عل  التغلب قص  (1)
 (.142 :) األمل، عل  التغلب قص  (2)
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 حفلنن  أول علنن  وُيضننف  لتناولننه. بتهضنن ه يقومننوا حننىت الثمنن ، املخنندر أبورا  حمملنن  قننراهم إىل النننود يعننود إن ومننا
 األسننتي ، هنننود عننن موروثنن  دينيننه طقننو  وابتبنناع األاشننيد بنن  ذلنن  ويتم العام ، املشارك  صفا  ك   البيوته لتناول سنوي 

 املخدر. لم يهيؤها اليت (اللوس ) اخلب  رؤ  إىل االستسام إىل لينشوالا هبنود األمر وينتهي

 متعاطيهننا جتعنن ...فهي املسننكالينا أما...البيوتنن  يف املوجننود القلننوي شننبه املسننكالينا، هننو هذا اجلنون هذين سبب إن
 .(1)الصويف الورع يسببها اليت اجلنون هذيا  يعاين فهو نفسه، عل  ينطوي

 عبننننارا : وبنننن  (،اآللنننن  ِبقننننر البشننننري  النننننف  يننننرب  جسننننر) األفيننننون: نننننوم وصنننن  ياحنننن  أن القننننارئ مننننن الرجننننا  -
 البشنننننري  الننننننف  ربننننن ) تعننننن  ذاهتنننننا (اجلذبننننن ) كلمننننن   إن بننننن  اجلذبننننن . علننننن  يطلقوهننننننا النننننيت (،هللا إىل العنننننروج)و (هللا يف الفننننننا )

 (.ابإلله

 عليهنننننا يطلنننننق وكيننننن  وتديُّننننننه، آدم ابنننننن يف اللوسننننن  شنننننجارأ تلعبنننننه النننننذي الننننندور ياحننننن  أن القنننننارئ منننننن والرجنننننا  -
 احملرم . للشجر  إبلي  وص  تشبه اليت الصفا 

 ال وملننن  اخللننند شنننجر  دور منننن أخنننر  منننناذج ملراجعننن  املخننندرا  عنننن حملننن  فصننن  آخنننر إىل الرجنننوع أيضنننا   يرجننن  كمنننا
 آدم. ب  فتن  يف يبل 

                            
 بعدها(. وما ،148 :) املخدرا ، (1)
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 السادس الفصل
 والسحر الصوفية

 عنننند ويقننن  سننناحر، أننننه يعنننرت  صننناد  فالسننناحر الغايننن ، ويف االدعنننا  يف هنننو بينهمنننا والفنننر  ر،السنننه هننني الصنننوفي 
 علننن  مثنننابرا   ويبقننن  يتجننناوزه، أننننه كمنننا  الكرامنننا ، منننن أمامنننه ُيننند  النننذي العننناد  خنننر  يظنننن خمننندوع والصنننويف العننناد ، خنننر 

 هننني الصنننوفي  أن تثبننن  ألمنننتهم منننن أقنننوال وهنننذه الوجنننود، وحننند  يشنننهد حنننىت مثنننابرا   يبقننن  مث اجلذبننن ، إىل يصننن  حنننىت الريضننن 
 السهر.

 :(اإلسام حج ) الغزايل يقول

 أن أرد  فنن ذا مضننروب ، وطلسننما  معروفنن  وطوالنن  معلومنن  أوقننا  يف بينننهم تداولوه قد وكام عم  فهو السهر أما
 فهننو تسننع  مننن أحننر   ثاثنن التننألي  يف لنن  اجتمعنن  فنن ذا حرفننا ، أحننر  ثاثنن  كنن   مننن فخننذ تريد، ملا يصل  طلمسا   تولد

 أ ومثننال: السنناع ، مننن الدقيقنن  عليننه دلنن  ملننا يصننل  فهننو التننألي ، سنناع  عننند اإلسطرالب يف فانظر تريد، ملا يصل  طلسم
 لتنندوير ،(1)عقننراب   فيصنن  العنن ، خننذ       الصنناد، خننذ خ ح ج اجلننيم، عن عوضا   أليق والثا  اجليم، فتأخذ     ب

 سننقياه فينفنن  املننا  يف اخلننامت ترمنني النسننا ، أذ  عننن  خاصننيتها تكنن  العقننرب يف والقمننر خننامت عل  صورهتا فض  احلرو ،
 ...سن  من يستضر ف نه داره أو طريقه أو املبغض سط  عل  ماله من وترش أرد ، من ب  سو ا   به وتلقي امللسوع.

 هاطنناش) مننرا : أربنن  عليننه ولوتقنن حننزام، شننع  مننن دا  اأفننر  َتخننذ (ختننافهم فاسنند  مجاعنن  بنن  هبننا تفننر  كلمننا   ذكر)
 يصننننننن  مننننننا وتنظننننننر يشننننننعرون، ال حينننننن  مننننننن وترميننننننه (،القيامنننننن  يننننننوم إىل والبغضننننننا  و االعنننننند بينننننننهم وألقينننننننا هطاشننننننن ، ماطنننننناش

 يقننول: وممننا...(2)الفوالنند كثنن   احلجننم صننغ  وهننو (،احليننا  عنن ) كتنناب  يف وشننرحناها حصننراها وقنند هننذا، مثنن  وكثنن ...هللا
 هللا كشنن   الننذين واألبطننال والرجننال األبنندال إال عليهننا يقدر ال رابني  صناع  هي (اإلكس  صناع )  الصناع هذه أن واعلم
 كتنناب  يف مننذكور  وصننناعتها لبنندالعها مظهننر  دالنن  خواصننا   نننذكر وحنن...للطننال  إال تصنن  ال وهننذه قلننوهبم، عيننون عننن الننرين

 ...(3)(احليا  ع )

 يقول: ومما

 خيننني  طلننن  فننن ذا أسنننود، سننننور رأ  يف القطنننن زراعننن  بننندو عنننند اخلنننروع فلينننزرع العينننون، اهتنننر  وال تبصنننره ال أن أراد منننن
 منننه يقطنن  مث بيننده، مننرآ  وأيخننذ حجننر ، ويشننقه بكيسننه، هننو كمننا  العنقننود يقطنن  مث القطننن، جينن  حىت ويربيه كيسا ،  عليه

                            
 عل .األ إىل قلب  إذا العقرب شك  لا ثص  أو جص  (1)
 (.66، 2/65) العامل : سر (2)
 (.2/68) العامل : سر (3)
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  عليها. فليمس  املرآ  نظر ندع نفسه فيها يشاهد مل حب  فأي املرآ ، يف صورته وينظر فمه يف ويضعها حب  حب 

 لتبعننه حبجننر مننر لننو نفسننه، علنن  علقننه ملننن يصننل  فهننذا آدم، ابننن صننور  علنن  األر  يف نبنن  وهننو الضم، األهبر ولم
 احلجر.

 أن بشننر  ولكننن يننرد، مل وإن فيأتينن  ترينند، مننن اسننم علنن  أوراقهننا مننن تبخننر الراسننن، حبشيشنن  تسننم  حشيشنن  ولننم
 ال كبيبننا  أشننرواث أشننرواث عنناجا   عنناجا   ال  ال  وقنندموا امجعننوا جننن ي جننام  ي تقننول: ور،البخنن علنن  الكلمننا  هننذه تقننول
 ...(1)األربعا  أو األحد يوم يف وليكن طالع ، أتينا قالتا طوعا ، أو كرها    التنا صيب،

 يقول. ومما

 :التسخ  عزالم يف عشر  الثامن  املقال 

 وقشننننور واحلرمنننن  اللبننننان مثنننن  مننننذكور  أبخبننننر  وزر  سننننودا  بثينننناب الغننننرب مسننننتقب  السننننب  يننننوم مننننن سنننناع  أول تقنننن 
 األعظنننم، السنننلطان أيهنننا فتقنننول: شنننر ، إىل مننننا    تسننندي  أو تثليننن  منننن سنننعيد وقننن  يف تقنننول مث النننربي، واخلنننردل الرمنننان
 ومؤينندها، وقالنندها وسننيدها الكواكننب أشننر  أننن  زحنن  املزلننزل، اخلاسنن  النجننوم، لننه التابعنن  الفلنن  مالنن  العرمننرم، وامللنن 
 ...(2)يل من  يصل  ما َتنه  وأن تعطي  أن أسأل 

 منننا وأمنننا واألشنننجار، األهننننار وشنننق الكننننوز وإنهنننار األرضننني ، املنننناف  مثننن  كينننوان،  وهنننو زحننن ، منننن يطلنننب فالنننذي...
 احلسننابو  والنننق  للكتابنن  وعطننارد والبننأ ، ابحلننروب واملننريخ ابلننوزارا ، اللننق والقمننر وامللكنن ، امللنن  فمثنن  الشننم  خينن 

 الطلسنننما  وحننن  والدينننن  للزهننند فهنننو املشنننرتي وأمنننا ذكنننره، سنننبق كمنننا  اجلنننن، وخماطبنننا  والعنننزالم الننندقالق والعلنننوم والندسننن 
 خنننننوا  الجتمنننناع العبننننادا ، هيكننننن  يف النهننننار نصنننن  عنننننند اخللننننق ابجتمنننناع أمنننننر إمنننننا قننننالوا: للزهنننننر ، اجلمعنننن  مث السننننماوي ،

 علنن  صنن  اللهننم) واحنند  حلظنن  يف قننولم من اتبعيه عل  منه الفيا  نفسه ر لش املطالب، حصول يف ذل  ليؤثر األنفا 
 .(3)(حممد آل وعل  حممد

 :(األكرب الشيخ) عريب بن الدين حميي ويقول

 علنن  هللا وصننل  العننامل ، رب هلل احلمنند الننرحيم، الننرمحن هللا بسننم األمسننا : هننذه لننه فاكتب احلرز، عن سأل  وإن...
 خلننننق الننننذي أولنننني  آي ، إليهننننا ويضننننا  (...ابلينننند خمطوطنننن  [طاسننننم] جمموعنننن ...) وسننننلم. هوصننننهب وآلننننه حممنننند سننننيدا

 آل أصنننننباؤ  صنننننباح أو مسنننننا  خنننننو  منننننن أخنننننو  وخنننننويف ويضننننني :...مثلهم، خيلنننننق أن علننننن  بقنننننادر واألر  السنننننماوا 
 [طاسننننم] موعنننن جم...)...برجل  اركننننض الصنننناحل  لسننننامل  الننننرحيم التننننواب هننننو هللا إن األمننننور عظننننيم األعلنننن  علنننن  شننننداي

 ..(....ابليد خمطوط 

                            
 (.2/71) العامل : سر (1)
 (.2/73) العامل : سر (2)
 (.2/75) العامل : سر (3)
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 ترمنننني الثالنننن  اليننننوم ويف أيم، ثاثنننن  تبخننننره مث...قرطننننا  يف األمسننننا  هننننذه لننننه فاكتننننب البخننننور زيد  عننننن سننننأل  وإن
 يف ينننوم كننن   اجملمنننر  وترمننني أيم أربعننن  ذلننن  لنننه تكتنننب أو طرالنننق، أربننن  لنننه طرينننق مفنننر  يف وغننن ه الفهنننم منننن فيهنننا ومنننا اجملمنننر 
 ...(1)آخر مفر 

 الكتاب: نف  يف ويقول

 ي سننلمعون  مسننا ي) العزمنن : هننذه عليهننا ويكتننب محننرا ، دجاجنن  بيضنن  إىل ُيتنناج لننه: فقنن  العزمنن  عننن سأل  وإن...
 آل أصننباؤ  أدواي شننراهيا أهيا...السننار  احننب  قيننوم ي حنني ي والشننياط  اجلننن مالنن  ي ،االمسنن  منندين املنندين القننب

  ...(2)املطبخ يف تدفنها مث (الساتر شداي

 سننرقه مننا يرجنن  ف نننه الننري ، مهننب يف وعلقهننا قرطننا ، يف واألمسننا  العزمنن  هننذه له فاكتب العزم . عن سأل  وإن...
 داود أهننيكا  موسنن  أم اسننام شننداي آل األطبننال رُيننان مننا  قنناد  والننه هطننو  هطننو ) كتابه:  وهذا تعاىل، هللا إبذن
 ...(3)(هللا أجيبوا املا كمال  عبو  بو ع س هوه العميل  فلعلع  عظيم وحرز

 :امللهون  *

 نفسه. السهر هو هذا أن يعر  السهر كتب  عل  اطل  من

 مننن يكننون قنند أقوالننه، بعننض إيننراد قبنن  ولكننن ،ينالبننو  علنني بننن أمحنند هننو آخننر قطننب كتننااب   مننن أخننر  رشننف  وهننذه
 التصو . يف ودرجته القوم عند مكانته نعر  أن املفيد

 للمذكور: ترمجته يف بهاين،الن يوس  يقول

  أنننه كراماتننه  فمننن املرسنني، عنننه أخننذ وممننن واألسننرار، األنننوار ذوي املشننايخ كبننار  من (البوين علي بن أمحد العبا  أبو)
 .(4)املناوي قاله ،(هن622) سن  تويف...الدعو  جماب كان

  مننن شننذر  وهننذه الشنناذيل، احلسننن أيب تلميذ الغو ، قطب املرسي، العبا  أبو هو املرسي أن عر  القارئ أن أنن
 :(الكرب  املعار  مش ) املشهور البوين كتاب

 :املشهور  (أوحي ق ) ريض  ابب

 روح، ذي غنن  عننن صننيام  وهننو واخلمنني ، األربعننا  مث الننثااث  أولا أيم ثاث  صم ذل ، أرد  إذا األخ أيها اعلم
 املنننننند  تلنننننن  يف مننننننر  ألنننننن  أيم ثاثنننننن  منننننند  يف الشننننننريف  السننننننور  تقننننننرأ وأننننننن  وهنننننننارا ، لننننننيا   وجنننننناوي لبننننننان حبصننننننا تبخننننننر وأننننننن 

 رجنن  وهننو خادمهننا، لنن  ُيضننر ف نننه اللينن ، مننن األوسنن  الثلنن  اجلمع  ليل  قرا هتا من ختم  يكون أن واجتهد...املذكور 
                            

 .(6جمموع  ساع  اخلرب ) : (1)
 (.6 :) اخلرب، ساع  جمموع  (2)
 (.7 :) اخلرب، ساع  جمموع  (3)
 (.1/508) النبهاين: جام  (4)
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 والعزمننننن ...عظيم  هيبننننن  علينننننه فننننن ن جنانننننن ، فثبننننن  عليننننن ، السنننننام لننننن : ويقنننننول قننننندام ، فنننننيجل  اليننننندين، طويننننن  قصنننن 
 األنبينننا  كتنننب  منننن وأهننننا املختصننن  األسنننرار منننن أهننننا الواصننن  أيهنننا واعلنننم البخنننور. وكنننذا بتمامهنننا الشنننريف  السنننور  هننني والننندعو 

 منننننزل ي أسنننأل  إين اللهنننم ،[1اجلنننن:] ((ِإيَلَّ  أُوِحنننيَ  قُننن ْ )) النننرحيم النننرمحن هللا بسنننم تقنننول: هنننذه، وهننني وأسنننرارهم، واألولينننا 
 ،[28اجلننن:] ((َعننَدد ا َشننْي    ُكنن َّ   َوَأْحَصنن ...)) [27اجلننن:] ((...َرُسننول   ِمنننْ  اْرَتَضنن  َمنننِ  ِإالَّ ))...وا امسنن فننو  مننن الننوحي
 هبننننذه علننننيكم أقسننننم ...الروحاني  النننندعو  هننننذه خنننندام ي...الصنننناحل  عبنننناد  وحبننننق هلل املسنننناجد حبننننق أسننننأل  إين اللهننننم

 امللنن  روقيالينن  ي علينن  أقسننم  قننانوش، هبننوش، كمطهلننوش،  بططهننوش، كلهننوش،  أرقننوش، حبننق والسننور  واألمسننا  النندعو 
 ...(1)الشم  بفل  املوك 

 آخر: ون 

 جلننو  عننند اجلمعنن  يننوم موسنن ، أم أمسننا  وهنني الننزوج ، مننن للمتباغضنن  وسنناد  يف األمسننا  هننذه تكتننب :(فص ) 
 الكتننناب اطنننو مث ورد، منننا  يف كنننا  مفرو  والقرنفننن  والطينننب النننورد ومنننا  ابلزعفنننران األول، األذان يف شنننرع أو املننننرب، علننن  اإلمنننام

 عيسننوم، طسننوم،) تكتننب: مننا وهننذا يتهنناابن، ف هنمننا عليهننا، ينامان اليت الوساد  جو  يف الكتاب  وجتع  ابلغالي ، وتصمغه
  .(2)(..ديوم، قيوم، حيوم، كلوم،  علوم،

 السهر. كتب  عل  نظر  يلقي أن يستطي  يصد  ال والذي نفسه، السهر هو هذا إن أقول: -

 يقول: البوين، علوم أسانيد وهذه -

 وهنننو العجمننني حبينننب (3)عنننن أخنننذ وهنننو البصنننري، احلسنننن أيب اإلمنننام الشنننيخ إىل (احلنننرو  بعلنننم سنننندي وأيضنننا  )...
 الوقنن  شننيخ عننن السننقطي، النندين سننري الشننيخ عننن الكرخنني، معننرو  الشننيخ عننن أخننذ وهننو اجليلنني داُود الشننيخ عننن أخننذ

 الشننيخ عننن األسننود، أمحنند الشننيخ عننن النندينوري، محنناد الشيخ عن البغدادي، اجلنيد شيخال واحلقيق  السلو  معدن والطريق 
 لقننننن وهنننو الشننن ازي، الننندين أصننني  الفاضننن  العنننار  الشنننيخ لقننننن وهنننو السنننهروردي النجينننب أيب الشنننيخ عنننن الغنننزايل، حممننند

 العنننار  اإلمنننام الشنننيخ لقنننن وهنننو السننن جاين، الشنننيخ لقنننن وهنننو ،ينالسنننرجا قاسنننم الشنننيخ لقنننن وهنننو البنننايين، هللا عبننند الشنننيخ
 وجبنن  الشننامخ احلقننالق طننود قلننيب وبنندر وصننليت مشنن  لقننن وهننو البسننطامي، هللا عبنند الدين جال النوراين والمام الصمداين

  األصفهاين. الدين مش  هللا عبد أاب األرض  يف هللا وسر العارف  مش  الراسخ املعار 

 عنننن أخنننذ وهنننو احلنفننني، الننندين سنننراج العامننن  اإلمنننام الشنننيخ عنننن أيضنننا   همنننن وأخنننذ...(األوفا  بعلنننم سنننندي وأيضنننا  ) 
 المننداين، النندين شننهاب الشننيخ عننن أخننذ وهننو الفارسنني، النندين مشنن  الشننيخ عن أخذ وهو القدسي، الدين شهاب الشيخ

 لعبننا ا أيب الشننيخ عننن أخننذ وهننو عننريب، بننن النندين حمينني الشننيخ عننن أخننذ وهو الضيالي، الدين قطب الشيخ عن أخذ وهو
 األندلسي. مدين أيب الشيخ عن أخذ وهو القرشي، هللا عبد أيب الشيخ عن أخذ وهو التوريزي، بن أمحد

                            
 (.124، 123، 122 :) املعار ، مش  (1)
 (.213 :) الكرب ، املعار  مش  (2)
 النجيب. أيب الشيخ عنه حىت: وهكذا...داُود الشيخ عنه أخذ وهو العجمي، حبيب عنه أخذ هو تكون: أن جيب (3)
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 بنننن حممننند الشنننيخ عنننن أخنننذ وهنننو الشنننافعي، مجاعننن  بنننن الننندين عنننز حممننند الشنننيخ عنننن الروايننن  هنننذه أخنننذ  (وأيضنننا  ) 
 النندين حمينني الشننيخ عننن أخننذ وهننو أيضننا ، النندين قطننب عننن أخننذ وهننو المننداين، الدين شهاب الشيخ عن أخذ وهو س ير،

 عريب. بن

 بننن مسننعود بننن سننادي بننن مسنناعد الثقنن  الفقيننه العام  العامل اإلمام الشيخ إىل والوفق احلرو  بعلم سندي (وأيضا  ) 
 اتج الشننيخ عننن أخننذ وهننو الشنناذيل، أمحنند النندين شننهاب الشننيخ عننن أخننذ وهننو القرشنني، احلمنن ي الننواري رمحنن  بن هللا عبد

 املرسي. األنصاري عمر بن أمحد العبا  أيب الشيخ عن أخذ وهو الشاذيل، املالكي عطا  دينال

 أخننذ وهننو القسننطاين، ميمننون بننن أمحنند العبننا  أيب العامنن  اإلمام الشيخ إىل والوفق احلرو  بعلم سندي (أيضا  ) و
 بننن شننعيب منندين أيب النندهر وأوحنند العصننر اذأست العام  اإلمام الشيخ عن القرشي، أمحد بن حممد هللا عبد أيب الشيخ عن

  إخل....(1)األواتد األربع  وواحد األبدال السبع  رأ  األندلسي األنصاري حسن

 :امللهون  *

 أبننننواب مننننن ابابن مهننننا (الوفننننق أو) األوفننننا  وعلننننم احلننننرو  علننننم أن لوجنننند السننننهر كتننننب  إىل الكننننر  القننننارئ رجنننن  لننننو
  الصوفي . أقطاب من األسانيد رجال أن ولناح  السهر.

 النوري : الرسال  يف سبع  ابن أقوال ومن

 حبسننب الكواكننب قننو  اسننتعمال أراد ومننن ..السننيميا  مننن خننوا  سننب  يف ينفنن  أنننه (الننذكر)أي:  فضننيلته ومننن...
 تنندالو  يف شننرفه أو بيتننه يف الكوكننب يكننون أن أعنن  الدسننتوري ، بعنند وذلنن  الننذكر، مننن لننه بنند ال الريضنني العلننم أهنن  صننناع 
 يف واملنننريخ املينننزان، يف أو اجلننندي يف وزحننن  الطنننال ، يف املينننزان يف كنننالزهر   الوتننند، منننن شنننرفه أو بيتنننه منننن إلينننه الكوكنننب وينظنننر

 الصننور  اختنناذ إىل يعمنند مث َتثنن ا ، وأقننو  فعننا   أنهننر كننان  الدسننتوري  أو الننربج أو احليز يف كان  إذا الكوكب أن واعلم اجلدي،
 يتخننذ أمننره، خينندم أن احلكننيم ويرينند الثنناين الوجننه يف كان  إذا صور  تستعم  الثور: برج ذل  مثال ل،واألفعا والبخور واالسم
 مجيننننن  يف ويقنننننول هللا، إبذن املهلكننننن  األمنننننور ويفعننننن  الفنننننأر ، بننننذنب وينجنننننر (،لرلنننننرل) وينادينننننه: الوسننننن  مضنننننروب ثنننننور صننننور 

 والننذرا  والطبيعينن  الفلكينن  األجسننام يف السنناري  القننو  ملنن  ي ذلنن : ومفهننوم جربالينن ، ي ديرالينن  ي محرالينن  ي خدمتننه:
 ..(2)النور نور ي فوقها واليت ل  العارف 

 آخر: فص  يف ويقول

 إخنننوان رسنننال ) صننناحب اجملريطننني مسنننلم  ينننذكرها النننذي منهنننا الكاذبننن  أقسنننام: سننن مخ إىل تنقسنننم السنننيميا  وهنننذه...
 ذكننر وإذا كرامنن ،  مسنناه للفقيننه وصنن  إذا الننذي منهننا والصننهي  صننله،و  أنه مسر  ابن يزعم الذي منها واملشكو  ،(3)(الصفا

                            
 بعدها(. وما ،530 :) الكرب ، املعار  مش  (1)
 (.161، 160 :) سبع ، ابن رسال  (2)
 ُتقيق. إىل ُيتاج هذا سبع  ابن وقول البصر ، من مجاع  َتلي  من الصفا إخوان رسال  أن املشهور (3)
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 ...(1)فتن  مساه احملقق للمقرب ذكر ذاإو  تصريفا ، مساه للهكيم

 السهر. هي السيميا  أن يعر  الكر  القارئ أن أنن -

 الصوفي : عن مدافعا   الشعراين الوهاب عبد ويقول

 وطنني بطنننه، يف الننندا  ومسنناع الننوا ، يف الواتنن  اإلنسننان مسنناع  نفنن السننهر، تشننبه الكرامننا  هننذه إن قينن : فنن ن...
 والنارجنننا ؟ السننيميا  أهنن  مننن ذلنن  يظهننر إمنننا صننهي ، أنننه احلنن  يف معهننود غنن  ذلنن  وحنننو األعيننان، وقلننب لننه، األر 

 أيننندي علننن  يظهنننر السنننهر أن والسنننهر، الكرامننن  بننن  الفنننر  يف احملققنننون والعلمنننا  العنننارفون املشنننايخ بنننه أجننناب منننا فننناجلواب
 اجتهننادهم بكثننر  ذلنن  إىل وصننلوا فنن هنم عنننهم هللا رضنني األوليننا  وأمننا شننريع ، غنن  علنن  هننم الذين والكفار والزادق  الفسا 
 ...(2)للسن  واتباعهم

 :امللهون  *

  ابلريضننن العننناد  خنننر  إىل يصنننلون أهننننم إذ صنننهي ، غننن  وهنننذا اجتهنننادهم، بكثنننر  للسنننن  متبعننن  الصنننوفي  جيعننن  إننننه
 صل . أبي  اإلسام إىل وال السن  إىل َت  ال اليت الصوفي 

 املتصنننننوف  خنننننوار  أن يعنننننرت  هننننننا والشنننننيخ َتامنننننا . األسنننننلوب بننننننف  العننننناد  خنننننر  إىل يصننننن  أيضنننننا   السننننناحر أن كمنننننا
 واحد. شي  هي السهر  وخوار 

 :(البهي  اخلريد  شرح) عل  حاشيته يف الصاوي املالكي حممد بن أمحد ويقول

 (اخللننننو  أدخلننننه)أي:  وأخنننناه ابلطريننننق وشننننغله وقربننننه فأحبننننه دمننننرداش الشننننيخ عننننن أخننننذ ...اخللننننويت حممنننند يسننننيد...
 ...(3)ذل  فأتقن والرم ، والزايرجا واحلر  األوفا  علم عنه وتلق  واشتهر واجتهد وجد جنابته ونهر  مرارا ،

 أن أيضننا   يعننر  ولعلننه السننهر، أبننواب مننن يهنن والرمنن  والزايرجننا واحلننر  األوفننا  أن يعر  الكر  القارئ أن أنن -
 اخللوتي . الطريق  شيخ كان  الصاوي أمحد

 :(الشاذلي  أوراد يف العلي  النفه ) كتاب  ومن

 اخلننوا  مننن فيهننا ومننا وضننعها كيفينن   ويف واحنند، ِبسننم  أمسننا  وكلها والسي ، واحلرز واخلامت الدالر  ذكر يف (فص )
 اإلمننام سننيدي عننن أحنندمها: طننريق ، مننن النندالر  هننذه يف الرواينن  أن اعلننم ذلنن . وغنن  منن املعج أمسالهننا وضننب  ومحننا ، قننرا    
 عنهم. هللا رضي الشاذيل احلسن أيب الشيخ ولد الدين شهاب اإلمام سيدي عن والثاني : املرسي، العبا  أيب أمحد

 وأجنندادي آابلنني عننن ورثتهننا النندالر  هننذه قننال: والننده عننن النندين شننهاب اإلمننام سننيدي رواه مننا فمنهننا خواصننها  أمننا

                            
 (.254، 253 :) سبع ، ابن رسال  (1)
 (.1/14) الشعراين: طبقا  (2)
 (.149 :) البهي ، اخلريد  شرح عل  الصاوي العام  حاشي  (3)
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 ال رأسننه علنن  النندالر  هننذه كاننن   مننن وقننال: ابلسننند، النندالر  هننذه يكتننب الشننيخ وكننان قننال: الطريق، يف آاب ه ويريد الكرام،
 ..(1)(رأسه عل  دام  ما)أي:  مو 

، النننندالر : هنننني وهننننذه  رواينننن : ويف) سننننقغاطي  (ابلسنننن  رواينننن  ويف) صننننوره   حَمْبَنبَننننه ، (،ابملثنننننا  رواينننن  ويف) بَننننْدعق   طهننننور 
، أحون ، (،سفاطيم رواي : ويف) سقاطيم (،سبقاطي   (.آم ) أو أم    ها  ، َحمَّ، أَُدمَّ، قا  

 بلغنن    وال امللكننو ، عننامل وال امللنن  عننامل ألسننن  مننن بلسننان ليسنن  تعنناىل، هللا أمسننا  مننن هنني األمسننا  هننذه أن اعلننم...
 هننذه يف مجنن  قنند هللا أن فاعلم...جربوتننه ري  مننن روضنن  يف هبننا تعنناىل هللا يذكر ي جربوت أمسا  هي وإمنا العامل ، لغا  من

 علنن  مكتننوب دوالننر سنن  داخلننه مربنن  وهنني احلننرز، يف هبننا تكتب اليت صورهتا يرسم مث)...(2)واآلخرين األول  علوم األمسا 
 يقول: مث (،قرآني  آي  الدوالر بقي  وعل  نفسه، الطلسم الكرب  دالرته

 أن وينبغننني نسنننخته: منننن احلاشننني  يف وقنننال تعننناىل، هللا حفظنننه شنننيخنا خبننن  ورأيتهنننا املتقدمننن ، العبنننار  وفنننق علننن  هنننذه
 داخل . وال عنها خارج  ال (املرب  أضاع)أي:  األربع  للخطو  ماقي    الكرب  الدالر  تكون

 منننننن روامهنننننا كيفيتننننن   علننننن  (العظنننننيم القنننننرآن خنننننوا  يف النظنننننيم الننننندر) كتننننناب  يف الينننننافعي الشنننننيخ صنننننورهتا وضننننن  وقننننند
 اإلمننننام سننننيدي أبيننننه عننننن النننندين تقنننني اإلمننننام سننننيدي عننننن الثانينننن  والرواينننن  املرسنننني.. العبننننا  أيب الشننننيخ عننننن األوىل طننننريقت ،

 يقننول: أن إىل...(األوىل الصننور  عننن خمتلفتننان ومهننا الصننورت  يرسننم)...(3)الشنناذيل احلسننن أيب الشننيخ أبيه عن الدين شهاب
 وهنننو غنننزال. ر  يف وتلننن  رمضنننان، منننن عشنننر رابننن  يف ورد ومنننا  وزعفنننران ِبسننن  بيضنننا  حرينننر  يف تكتنننب أيضنننا   أهننننا وذكنننر
 ...(4)األكرب الدري  من وبعضه األمحر الكربي  فهو فتدبره األفخم. وسره األعظم هللا اسم وفيه الشاذلي  سي 

 (.األفيون) تع  اليت (اتري ) كلم   من معرب  الدري  -

 أبننواب مننن هننو (..الغننزال ور  واحلريننر  واألمسننا  النندالر ) ذكروه الذي هذا أن يعر  السهر فنون ل ع اطل  من وك 
 السهر.

 :(اإلسامي التصو  أعام) يف ك   أبو أمحد يورده ومما

 واحلننننننرو  األمسننننننا  علننننننم بنننننن  اجلننننننام  هننننننو :(املرسنننننني)أي:  العبننننننا  أيب علننننننم عننننننن السننننننكندري هللا عطننننننا  ابننننننن يقننننننول
 اهن. (5)...والدوالر

 السهر. أبواب من هو والدوالر واحلرو  األمسا  علم وطبعا ،

                            
 (.191 :) العلي ، النفه  (1)
 (.204، 203 :) العلي ، النفه  (2)
 (.207، 206 :) العلي ، النفه  (3)
 (.208 :) العلي ، النفه  (4)
 .(63 :) اإلسامي، التصو  أعام (5)
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 السهر. هي الصوفي  أن عل  للدالل  كافي   وهي النصو ، هبذه نكتفي -

 أهننننا) واعلنننم هللا اتنننق للقنننارئ: نقنننول ذلننن  وقبننن  السنننهر ، منننن ليكنننون املريننند يتبعهنننا النننيت الطريقننن  توضننني  منننن أب  وال
 هنننني وهننننذه الاوينننن . إىل طريننننق ألهنننننا  العننننذر هننننذا كننننان  مننننا كننننان  عننننذر، أي ُتنننن  الطريننننق هننننذا يف تسننننر وال (تكفننننر فننننا فتننننن 

 الطريق :

 فالحة بغري أرض نبتت فما   طريقهم أصل وهي شيخ وصحبة
 السابق . وجتاربه خرباته حسب مريده يوجه الذي فهو ضروري، الكام  الساحر فالشيخ

 علنن  الننذهن وتركيننز اليوغننا جلسننا  مننن وجلسنن  وصننم  وسننهر وجننوع خلننو  اإلشننراقي ، الطريننق نفنن  هنني والطريقنن 
 الشيخ. خيتاره شي  عل  البصر تركيز م  ُتقيقه املراد األمر

 يتهقننق حننىت املرينند، واسننتعداد الشننيخ مهننار  حسننب تطننول، وقنند تقصننر قنند منند  الريضنن  هننذه علنن  مثابرا   املريد يبق 
 يتهقننق حننىت الكننر  يعينند مث حننال، كنن   علنن  أيم علنن  تزينند ال وهنني لشننيخ،ا يقررهننا منند  املرينند فيسننرتي  ُتقيقننه، املننراد األمننر
 لنننبعض صننناحل  الريضننن  وهنننذه كبننن  ،  بسنننهول  لنننه األمنننر هنننذا يتهقنننق أن إىل يصننن  حنننىت وهكنننذا...يعيد مث اثنيننن ، األمنننر نفننن 

 (.التلباثي) بعد عن ابالتصال أو اآلخرين، نفو  عل  ابلتأث  يتص  ما منها وخاص  اخلوار ،

 ملريننده، ويلقنهننا الشننيخ يعرفهننا معنن  خبننر  خاصنن  معيننن  عبننار  وتردينند والسننهر واجلننوع اخللننو  فهنني اجلامع  الطريق  اأم
 املسلمون. السهر  يستعملها الطريق  وهذه الوصول، لتسري  البخور إليها يضا  وقد

 حسننب أيمننا ، فيسننرتي  طلننوب،امل العنناد  خننر  ُيصنن  حننىت تطننول، وقنند تقصر قد اليت الريض  هذه عل  املريد يثابر
 حينننن  مقامننننا ، عنننننده احلننننال يصننننب  حننننىت وهكننننذا يعنننناود، مث جدينننند، مننننن اخلننننر  ُيصنننن  حننننىت الكننننر  يعنننناود مث الشننننيخ، توجيننننه
 واحد . سهري  عملي  أتقن قد يكون وعندلذ قليل ، مرا  (الطلسم) املعين  العبار  برتديد أمامه اخلر  ُيص 

 يف فعنن  كمننا  اجلدينند الطلسننم هبننذا جديد من الريض  إىل فيعود آخر، عاد  خبر  ا  خاص آخر طلسما   الشيخ يلقنه مث
 وهكذا.. سهريت ، عمليت  أتقن قد فيكون مقاما ، له الثاين اخلر  يصب  حىت األول، اخلر  ريض 

 منننهم ذبنن اجل إىل الوصننول يرينند ومننن منننهم، واحنند كنن   يتقنهننا الننيت السننهري  العمليننا  بعنندد بينننهم السننهر  ويتفاضنن 
 إليها. يص  حىت يسرتي  وال يغ ه ال واحد طلسم عل  اثبر

 مكننن كمننا  خننا ، تشننرُيي أو فيزيولننوجي أو نفسنني، اسننتعداد عننندهم ادريننن ألفننراد الشيخ عن االستغنا  مكن وقد
 مماثل . ألفراد والسهر واجلوع اخللو  عن االستغنا 

 دور ذلنن  بعنند أييت مث والتوجننه. االدعننا  يف هننو بينهمننا والفننر  ،ونتالجننه بطريقتننه الصننوفي  نفنن  هننو السننهر إن :أي
 بقينن  وكننذل  واحنند ، النتيجنن  لكننن ألفانهننا اختلفنن  وإن وهنني (واألذكننار األوراد) املتصننوف  يسميها اليت واألقسام الطاسم
 األبواب.
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 السابع الفصل
 والشيوعية الصوفية

 :هالتشاب هذا وهوج ومن والشيوعي ! الصوفي  ب  عجيب تشابه هنا 

  لفظي؟ بينهما واخلا  الوجود! وحد  بعقيد  تلتقيان والشيوعي  الصوفي  -1

 هللا. هي املوجودا  وك  هللا، إال موجود ال يقولون: فالصوفي 

 املاد . هي املوجودا  وك  املاد ، إال موجود ال يقولون: والشيوعي 

 (.املاد ) يسموهنا وهؤال  وعا، هللا ج  (هللا) يسموهنا هؤال  فق ، التسمي  يف فاخلا  إذن

 احلدود. يعر  ال الذي الكذب يف تلتقيان والشيوعي  الصوفي  -2

 حيا ! وال خو  دون من (الفرش إىل العرش من) وخملوقاته هللا عل  يكذبون فالصوفي 

  (.الكذب  تصد  وسو  اكذب مث اكذب مث اكذب) شعارهم والشيوعيون
 فمثا : به! واملكر للدين دالكي يف تلتقيان -3

 وسننلم عليننه هللا صننل  حممنند وكننان اإلحسننان! مقننام وهنني رسوله، عل  هللا من وحيا   نزل  الصوفي  إن املتصوف : يقول
 املخادعا . من وغ ها...وغ هم وعلي، وعمر بكر أبو الطريق  عنه أخذ صوفيا ،

 خدجيننن  وكنننذل  اشنننرتاكيا ، وسنننلم علينننه هللا صنننل  مننندحم كنننان  وقننند االشنننرتاكي ، دينننن اإلسنننام إن الشنننيوعيون: ويقنننول
  املخادعا . من وغ ها...اشرتاكي  كانوا  ..ذر وأبو وعلي وعمر

 موهتم. وبعد حياهتم يف وتقديسهم وعبادهتم البشر بتأليه تلتقيان -4

 يؤلننون يونوالشننيوع خننا ، بشننك  طننريقتهم وشننيخ عننام بشننك  (الشننيوخ) وكهاهنننا الصننوفي  سنندن  يؤلننون فاملتصننوف 
 بشننك  بلنندهم وحنناكم عننام، بشننك  (وغنن هم...دمرتو ، غننورغي تونننغ، ماوتسنني مننارك ، ليننن ،) وكهاهنننا الشننيوعي  سدن 
 (.حزهبم قالد) أو خا 

  خارجها. ابلتطل  له تسمهان ال فكري  زنزان  يف إليهما املنتمي الفرد َسْجن يف تلتقيان -5

 الغاي ؟ يف تتشاهبان -6

 الكون! يف املتصر  هللا هو يكون أن مريدها تعد فالصوفي 
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 مص ه. سيد يكون أن مريدها تعد والشيوعي 

 وما يعدهم الشيطان إال غرورا .

 وخدع . تلبيسا   كوهنا  عن تزيد ال اليت األبدي  السعاد  إىل املؤدي  الطريق أهنا تدعي الصوفي  -7

 وخدع . تلبيسا   كونه  عن يزيد ال والذي اإلنسان، نعيم إىل تؤدي أهنا تدعي والشيوعي 

 (.واآلخر  الدنيا نعلي  اخل  قولم: معنا مر) اآلخر  تنبذان كلتامها  -8

 امليتننننن  االحتمننننناال  وُتريننننن  احليننننن ، االحتمننننناال  إماتننننن  أسنننننلوب ومراوغتهمنننننا خنننننداعهما يف تسنننننتعمان كلتامهنننننا  -9
 حي ! وكأهنا تبدو حىت عليها األضوا  وتسلي 

 التساؤل؟ عل  يبع  وتا    االنتباه، يث  الضالت  ب  تشابه  

 الشنننعب ألسنننطور  العملننني التطبينننق هننني النننيت الشنننيوعي  ومسننن   الصنننوفي ، مسننن   للمسننن ت ، البيننناني  اخلطننن  وبرسنننم
 قتتفننن واملننناور  اخلننداع يف جدينند  أسننناليب إىل الصننوفي  حاجنن  ملهوننن و  وجغرافيننا ، اترخيينننا   البينناني  خطيهمننا برسننم املختننار،

 والدعايننن  واجملتمننن  الننننف  يف العلنننم قنننوان  علننن  مبنيننن  أسننناليب ومسنننتقبلها، احلاضنننر عصنننرها يف الفكنننري اإلنسننناني  واقننن  مننن 
 يسننمونه ملننا الشننيوعي  حاجنن  ملهوننن  منن  وكذل  وتطورها  وطورهتا األساليب هذه الشيوعي  أتقن  وقد اجلماه ، وُتري 

 مكنننن ال اإلنسنننان يف غرينننز  التننندين أن لنننا أثبتننن  (فنننر  ال اليهوديننن ) أو شنننيوعي ال جتنننارب ألن  للننندين كبننندي   (الروحانينننا )
 عنه. فصله

 وال ابلصننوفي ، املمزوجنن  الشننيوعي  علنن  سننتقوم القيامنن  أن الرتجنني ، منن  نظننن، أن نسننتطي  األمننور، هذه ملهون  م 
 سبهانه. هللا إال الغيب يعلم

 العاملني رب هلل احلمد أن دعواان وآخر

 [10الكهف:] ((َرَشًدا َأْمِرانَ  ِمنْ  َلَنا َوَهيِّئْ  َرمْحَةً  َلُدْنكَ  ِمنْ  آتَِنا َنارَبَـّ ))

 [17الكهف:] ((ُمْرِشًدا َوِليًّا َلهُ  جتَِدَ  فـََلنْ  ُيْضِللْ  َوَمنْ  اْلُمْهَتدِ  فـَُهوَ  الَلَُّ  يـَْهدِ  َمنْ ))
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 املراجع

 -هنننننننن1401) األوىل، الطبعننننننن  هللا، فضننننننن  مهننننننندي تورالننننننندك واملنطنننننننق: والفلسنننننننف  الننننننندين مشنننننننكا  يف نقدينننننن  آرا  *
  األندل . دار ،(م1981

 الننداب ، العزيننز عبنند سننيدي الواصننل  قطننب عننن املبننار  بننن أمحنند سننيدي احلنناف  العرفننان جنننم تلقنناه الننذي اإلبريننز: *
  األزهر. ميدان ده،وأوال صبي  علي حممد ومطبع  مكتب  من يطلب (،والدرر راجلواه) مث (الغوا  درر) كتاابن  وهبامشه

 األوىل الطبعنننننن  بنننننن و ، اللبننننننناين، الكتنننننناب دار التفتننننننازاين، الغنيمنننننني الوفننننننا أبننننننو د. الصننننننوفي : وفلسننننننفته سننننننبع  ابننننننن *
 .(م1973)

 الكوينن ، املطبوعننا  وكالنن  بنندوي، الننرمحن عبنند اإلسننباني  عننن ترمجننه باثيننو ، آسنن  ومذهبننه: حياتننه عننريب، ابننن *
  .(م1979) لبنان، ب و ، القلم، دار

  صيدا. - ب و  العصري ، املكتب  منشورا  األزهر، شيخ حممود، احلليم عبد وآراؤه: حياته الشبلي، بكر أبو *

 واملكتبنن  القنناهر ، اإلسننام دار الناشننر: األزهننر، شننيخ حممود احلليم عبد الدكتور األكرب اإلمام الشاذيل: احلسن أبو *
  .(م1967-هن1387) ب و ، العصري 

 صيدا. -ب و  العصري ، املكتب  منشورا  األزهر، شيخ حممود احلليم عبد د. الغو : مدين أبو *

 البينننان جلنننن  األوىل، الطبعننن  بننن ، املهنننند  زكننني راجعنننه حننناف ، إبنننراهيم ترمجننن  جنننرين، هننننري جنننورج اليقظننن : أحنننام *
  العريب.

 كتننب  ثاثنن  وهبامشننه دمشننق، يف النندرويب لوكينن ا عبنند مكتبنن  مننن يطلننب (،جملنندا  4) الغننزايل النندين: علننوم إحيا  *
  (.املعار  عوار ) مث (،اإلحيا  إشكاال  يف اإلما ) مث (،اإلحيا  بفضال  األحيا  تعاري )

  الثاني . الطبع  حممود، احلليم عبد د. :(ابهلل العار ) املرسي العبا  أبو *

  اتمر. عار  ُتقيق إمساعيلي : رسال  أرب  *
 بنننن احلفننني  عبننند وتصنننهي  وتعلينننق وتقننند  الناشنننر، بعنايننن  (،شنننعره منننن وجمموعننن  الطواسننن  ومعنننه) ج:احلنننا أخبنننار *

  .(م1970-هن 1390) اإلسكندري ، رم  اثني ، طبع  هاشم، مدين حممد

  حس . صايف علي د. الجري: الساب  القرن يف مصر يف الصويف األدب *
 جملننن  ُترينننر رلننني  رفعننن ، حممننند إعنننداد: الطنننب، كلينننا   أسننناتذ  نمننن خنبننن  :(وعاجهنننا أضنننرارها) املخننندرا  إدمنننان *

  .(م1980-هن1400) األوىل، الطبع  (،اخلا  طبيب )
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 الطبعنن  شننليب، أمحنند النندكتور :(األلوهينن  قضنني  عننن خننا  ملهننق البوذينن ، اجلينينن ، الندوسنني ،) الكرب  الند أدين *
  .(م1976) الرابع ،

 الكامننننن  واللنننننوذعي العامننننن  العنننننامل المنننننام ل منننننام الدرديريننننن : الصنننننلوا  علننننن  لرمحانيننننن ا والفيوضنننننا  الرابنيننننن  األسننننرار *
  اخللويت. املالكي الصاوي أمحد الشيخ واحلقيق  الشريع  معدن وأستاذا شيخنا تعاىل ابهلل العار 

 القلننم دار كوينن ،ال املطبوعننا  وكالنن  بنندوي، الرمحن عبد له وقدم حققه التوحيدي، حيان أليب اإللي : اإلشارا  *
 .(م1981) األوىل، الطبع  ب و ،

 األوىل، الطبعنننننن  العبنننننند، حممنننننند اللطينننننن  عبنننننند د. وُتقيننننننق: تقنننننند  القاشنننننناين، الننننننرزا  عبنننننند الصننننننوفي : اصننننننطاحا  *
  .(م1977-هن1397)

  الزركلي. الدين خ  األعام: *
  الال. دار ك ،  أبو أمحد بقلم اإلسامي: التصو  أعام *

  .(م1971-هن1390) الثاني ، الطبع  الطرابلسي، الذادي أمحد الطاهر يبيا:ل أعام *
  الفكر. دار النبهاين، إمساعي  بن يوس  السادا : سيد عل  الصلوا  أفض  *

 الثانينننننن ، الطبعنننننن  الدمشننننننقي، الشنننننناما  أبننننننو حممننننننود الشننننننيخ اليشننننننرطي : الشنننننناذلي  الونيفنننننن  علنننننن  اإللينننننن  اإللامننننننا  *
  .(م1960-هن1350)

 مكتبننننن  وإعننننداد مجننننن  جدينننند ، طبعنننن  الربزجنننننني: ومولنننند وسننننلم، علينننننه هللا صننننل  املصننننطف  مننننندح يف الصننننفا أاشننننيد *
  ب و . -دمشق الغزايل،

 احلسننن أبننو َتلينن  :(الثالنن  اجلننز  اإلسننام، يف والنندعو  الفكننر رجننال سلسننل ) وأعمالننه حياتننه السننرهندي، اإلمننام *
  .(م1983-هن1403) األوىل، الطبع  الندوي، احلس  علي

 احلسننن  علننني احلسنننن أبنننو َتليننن  :(الرابننن  اجلنننز  اإلسنننام، يف والننندعو  الفكنننر رجنننال سلسنننل  منننن) الننندهلوي اإلمنننام *
 .(م1985-هن1405) األوىل، الطبع  الندوي،

  الغزايل. حامد أبو الكام: علم عن العوام إجلام *

  .(م1976) مايو الثاني ، الطبع  بدوي، الرمحن عبد الدكتور اإلسام: يف الكام  اإلنسان *
 الطبعنننن  جملنننند، يف جننننز ان اجليلنننني، إبننننراهيم بننننن الكننننر  عبنننند الشننننيخ واألوالنننن : األواخننننر معرفنننن  يف الكامنننن  اإلنسننننان *

  .(م1975-هن1395) الرابع ،

  للمؤلنننن الكننننرب  الطبقننننا  هننننام  يف جننننز ان الشننننعراين، الوهنننناب عبنننند العبودينننن : آداب بيننننان يف القدسنننني  األنننننوار *
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  (.واحد جملد)

 عبنند طننه لننه وقنندم حققننه الشننعراين، الوهنناب عبد العام  اإلمام :(جز ان) الصوفي  قواعد معرف  يف القدسي  األنوار *
  األوىل. الطبع  سرور، الباقي

 مجننال اإلمننام املرينندين، مننريب الزمننان، وقطننب األام بركنن  املني ، واملوىل الشري  السيد املقرب : علوم أسرار إيضاح *
 املكتبنننن  (،القننننرب غاينننن )و (األمحننننر الكربينننن ) كتنننناابن  ويليننننه ابعلننننوي، العينننندرو  شننننيخ بننننن هللا عبنننند بننننن حممنننند الشننننيخ النننندين

  وأوالده. احلليب البايب مصطف  (،11 رقم:) ،(م1933-هن1352) جاو ، سرابي، الكرب ، النبهاني 
 للمؤلنن ، اإللينن  الفتوحننا  وحباشننيته احلسنن  عجيبنن  بننن حممد بن أمحد ابهلل للعار  احلكم: شرح يف المم إيقا  *

  لبنان. ب و ، والنشر، للطباع  املعرف  دار

  (.الدرديري  الصلوا ) اخللوتي  األوراد *
  األوىل. الطبع  هللا، العبد مصطف  ري  األول، اجلز  العشرين: ابلقرن والشعوب القبال  أغرب *

 الكنننندي، ودار األنننندل  دار م،1978 األوىل، الطبعننن  كتنننور ،  جنننورج د. د وتقننن ُتقينننق سنننبع ، ابنننن العنننار : بننند *
  ب و .

  ب و . العلمي ، الكتب دار احلنفي، إي  بن أمحد بن حممد...الفاض  العامل الدهور: وقال  يف الزهور بدال  *
 احلسننني ، املننننويف الفنننيض وأبننن حممنننود السنننيد احلقيقننن : ورحننناب الشنننريع  ننننال يف التهقينننق منننناه  إىل الطرينننق بدايننن  *

 والنشر. للطباع  القومي  الدار (،والغرب الشر  من سلسل )

-هنننننن1393) التجننننناين، العمنننننري الشنننننرقي السنننننال  العنننننريب حممننننند سنننننيدي َتليننننن  املريننننند: منيننننن  لشنننننرح املسنننننتفيد بغيننننن  *
  للجمي . العلم دار ،(م1973

 بعننننض يف الشننننطنويف، اللخمنننني جريننننر بننننن يوسنننن  بننننن علنننني احلسننننن أيب النننندين نننننور األنننننوار: ومعنننندن األسننننرار هبجنننن  *
  اجلياين. القادر عبد حممد أيب الدين حميي الرابين القطب مناقب

 مهننننندي حممننننند الننننندين هبنننننا  السنننننيد الكبننننن  الشنننننيخ...ابهلل العنننننار  املنننننتمكن الفنننننرد الغنننننو  القطنننننب احلقنننننالق: بنننننوار  *
 وطبعنننه وُتقيقننن  بنسنننخه عننن  الصنننيادي، الرفننناعي النننردي  الننندين ننننور السنننيد ابنننن علننني السنننيد ابنننن ابلنننروا  الشنننه  الشنننيوخي

 ليبيا. طرابل ، النجاح، مكتب  الباس ، عبد سليم بن احلكيم عبد ونشره:

 البغنندادي سننليمان بننن حممنند (،اخلالدينن  البهجنن ) مث (،الندينن  احلقيقنن ) مث (،األبدينن  السننعاد ) منن  اخلالدينن : البهجنن  *
  .(م1981-هن1401) إستانبول، النقشبندي، احلنفي

 السننكندري هللا عطننا  بننن أمحنند العبننا  أيب النندين اتج اإلمننام الشيخ َتلي  النفو : لتهذيب احلاوي العرو  اتج *
  .(م1956-هن1375) الثاني ، الطبع  .(.األماين بد ) منظوم  ويليه
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  .(م1981-هن1401) الرابع ، الطبع  الطوي ، غالب أم  حممد العلوي : اتريخ *

  ب و . القلم، دار جديد ، طبع  كرم،  يوس  اليواني : الفلسف  ريخات *
 حممننند علينننه وعلنننق حققنننه عنننريب، بنننن الننندين حميننني األكنننرب الشنننيخ العنننارف  سنننلطان النننربر : حضنننر  إىل السنننفر  ُتفننن  *

  ب و . اللبناين، الكتاب دار املاحل، ري 
  األوىل. الطبع  حو ، سعيد الروحي : تربيتنا *

  مبار . زكي اإلسامي: و التص *
  القاهر . الفجال ، والنشر، للطب  مصر هنض  دار املنويف، الفيض أبو حممود السيد اخلال : اإلسامي التصو  *

  الشقف . فهر واخللق: احلق ب  التصو  *

  ب و . الشعب، دار عفيفي، العا أبو د. اإلسام: يف الروحي  الثور  التصو  *
  املصري . األجنلو مكتب  حممود، احلليم عبد د. سينا: بنا عند التصو  *

 مننننننار  -(هننننننن1380) شننننننوال (،27 اإلسننننننامي  الثقافنننننن  سلسننننننل ) الشرابصنننننني أمحنننننند املستشننننننرق : عننننننند التصننننننو  *
 .(م1961)

  .(م1981-هن1401) ب و ، العريب، الكتاب دار عن فروخ، عمر د. اإلسام: يف التصو  *
 أمحننننند بننننن حممنننند الرُيننننان أليب (الندينننن  الفلسنننننف  انظننننر) مرذولنننن : أو العقنننن  يف مقبولنننن   مقولننننن مننننن للهننننند مننننا ُتقيننننق *
  مقارن . م  يوس ، املنعم عبد وعثمان حممود احلليم عبد د. له وقدم راجعه الب وين،

 أول (النندي  اجلمهورينن  كتنناب) الصننوفي  الطننر  مشننايخ شننيخ السننطوحي، حممننود حممنند الشننيخ وأقطابننه: التصننو  *
  .(م1970-هن1390) (،10العدد:) ليو،يو 

 دار ،(م1980-هننننن 1400) الكنننناابذي، حممنننند بكننننر أبننننو اإلسننننام اتج َتلينننن  التصننننو : أهنننن  ملننننذهب التعننننر  *
  لبنان. ب و ، العلمي ، الكتب

 احلسيني . اليشرطي  فاطم  اليشرطي : الشاذلي  الطريق  يف األذكار وإقام  األوراد تاو  *

  .(م1976-هن1396) استانبويل، مهدي حممود...له وقدم بنشره ع  اجلوزي، بنا إبلي : تلبي  *

 علننننني، بنننننن آل بوطنننننامي آل حجنننننر بنننننن أمحننننند والكفنننننران: الضنننننال أصنننننول منننننن يكنننننوا أن عنننننن والقنننننرآن السنننننن  تنزينننننه *
  .(هن1399) الدوح ،

 العننال وعبنند علنني، حممنند موسنن  يننقوتعل ُتقيننق السننكندري، هللا عطننا  ابن اإلمام الشيخ التدب : إسقا  يف التنوير *
  احلسي . املشهد ميدان والنشر، للطباع  العريب الرتا  دار العرايب، أمحد
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 الشنننافعي اإلربلننني الكنننردي أمننن  حممننند الشنننيخ ابهلل العنننار  منننوالا َتليننن  الغينننوب: عنننام معاملننن  يف القلنننوب تننننوير *
 هبننا يننرتجم (،العزامنني سننام  الشننيخ) مننوالا خلليفتننه الكتنناب دمنن ومق ،(هن1372) التاسع  الطبع  مشراب ، النقشبندي مذهبا  

  للمؤل .

  .(م1965-هن1385) األخ  ، الطبع  الدحان، زي  أمحد الوصول: لتسهي  األصول تقريب *
 رغننرو  يف والتبينن  الكشنن ) ويليننه للشننعراين، الطنناهر: سننلفهم فيننه خننالفوا مننا عل  العاشر القرن أواخر املغرتين تنبيه *

  .(م1970-هن1390) للغزايل، (أمجع  اخللق
 لننه وقنندم راجعننه احلسنن ، احلنني عبنند َتلينن  (واملعننار  العلننوم أنننواع يف العننوار  معننار ) الند يف اإلسامي  الثقاف  *

  بدمشق. العربي  اللغ  جمم  مطبوعا  ،(م1983-هن1403) دمشق، الثاني ، الطبع  الندوي، احلس  علي احلسن أبو

 عننو ، عطننو  إبننراهيم ومراجعنن : ُتقيننق جملنندين، يف جننز ان النبهنناين، إمساعينن  بننن يوسنن  األوليننا : كرامننا    جام *
  ِبصر. وأوالده احلليب البايب مصطف  ومطبع  مكتب  شرك  ،(م1974-هن1394) الثاني ، الطبع 

 يف جنننز ان) احلسننني  املننننويف ضالفننني أبنننو حممنننود السنننيد اجلليننن  العنننامل َتليننن  التصنننو : أهننن  وأعنننام األولينننا  مجهنننر  *
  .(م1967-هن1387) األوىل، الطبع  (،جملد

 العننار  للقطننب أيضننا   اخلننوا  علنني سننيدي شننيخه مننن الشننعراين الوهنناب عبد سيدي استفاده مما والدرر: اجلواهر *
  اإلبريز. هام  يف الشعراين، الوهاب عبد سيدي ابهلل

-هننننن1400) األوىل، الطبعنننن  عمننننان، -األرقننننم دار حننننو ، سننننعيد ا:وأصننننولم واألكننننرب الكبنننن  الفقهنننن  يف جننننوال  *
  .(م1980

 كتننننناب  مننننن  النقشنننننبندي، احلنفننننني البغننننندادي سنننننليمان بنننننن حممننننند للعامننننن  النقشنننننبندي : الطريقننننن  يف النديننننن  احلديقننننن  *
  .(م1981-هن1401) إستانبول، (،اخلالدي  البهج ) ويليه (،األبدي  السعاد )

 القنناهر  مكتبنن  مننن تطلننب النندردير: أمحنند سننيدي الربكننا  أليب البهينن  اخلرينند  شننرح لنن ع الصنناوي العامنن  حاشنني  *
  سليمان. يوس  علي لصاحبها
  .(م1979) األوىل، الطبع  املدرِّ ، هادي االستعمار: ودعام  اإلنسان قات  احلشي  *

  .(م1970-هن1390) الثاني ، الطبع  عيس ، القادر عبد التصو : عن حقالق *

 .(هن1384) تون ، - النجاح مكتب  نشر النيال، البهلي حممود اإلسامي: للتصو  التارخيي  قيق احل *

  الثاني . الطبع  بغداد، جامع  احلميد، عبد حمسن الدكتور والبهالي : البابي  حقيق  *

 الطبعنننن  حنننند،وا كتنننناب  يف (الكننننون شننننجر ) تلنننني وسننننلم: عليننننه هللا صننننل  املعظننننم النننننيب بننننه أخننننرب ِبننننا إبلنننني  حكاينننن  *
  وأوالده. احلليب البايب مصطف  ،(م1968-هن1388) األخ  ،
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 الكتنناب األمننوي، النندين لعمنناد احملبننوب: إىل الوصننول كيفينن   يف القلننوب حيننا  األصننفهاين. نعننيم أبننو األوليا : حلي  *
  (.القلوب قو ) هبام  الثاين

  (.القدسي  األفكار نتال ) انظر العروسي: حاشي  *

  سرور. الباقي عبد طه احلاج: *
  الثالث . الطبع  سعد، فارو  وحققه له قدم طفي ، البن يقظان: بن حي *

 الطباعننننننن  دار ،(م1974-هنننننننن1394) األوىل، الطبعننننننن  الننننننندهلوي، هللا ويل احلكمننننننن : خبنننننننزالن امللقنننننننب الكثننننننن  اخلننننننن  *
  ابألزهر. احملمدي 

 لعلهننا) الننري ، والتوزينن ، للنشننر طيبنن  دار (،النجنن  مننؤَتر) ويليهننا اخلطيب، الدين حمب السيد العريض : اخلطو  *
  (.التاسع  الطبع 

  الشعراين. الوهاب عبد (،اإلبريز) هام  عل  األول اخلوا : علي سيدي فتاو  عل  الغوا  درر *

  اجلزويل. سليمان بن حممد .(.الربد ) قصيد  ويليه اخل ا : دالل  *
 عليهنننا علنننق الكنننوخلي، هللا عبننند احلننناج الشنننيخ ابنننن إبنننراهيم احلننناج الزمنننان غنننو و  اإلسنننام لشنننيخ السننن : الننندواوين *

  كافنغ.  احلسن املرحوم ابن الثاين حممد احلاج الشيخ مث الكشتاوي اخلضر املرحوم ابن عتيق بكر أبو احلاج الشيخ
  لبنان. ب و ، الثقافي ، املكتب  ،(م1970-هن1389) األخ  ، الطبع  الربعي: ديوان *

 الشييب. مصطف  كام   الدكتور وأصلهه صنعه احلاج: ديوان *

  عريب. ابن األشوا : ترمجان ديوان *
 هننننننوازن بننننننن الكننننننر  عبنننننند القاسننننننم أيب واحلقيقنننننن  الشننننننريع  بنننننن  اجلننننننام  اإلمننننننام التصننننننو : علننننننم يف القشنننننن ي  الرسننننننال  *

  ب و . العريب الكتاب دار الناشر األنصاري، زكري اإلسام شيخ شرح من هوام  وعليها القش ي،
  غد . أبو الفتاح لعبد املقدم  احملاسيب. احلار  املسرتشدين: رسال  *

 للتنننننألي  املصنننننري  الننننندار نشنننننر بننننندوي، النننننرمحن عبننننند الننننندكتور لنننننه وقننننندم حققنننننه تراثننننننا، سلسنننننل  سنننننبع : ابنننننن رسنننننال  *
  والرتمج .

 دالننننر  مجعينننن  ِبطبعنننن  األوىل، الطبعنننن  احلنننناَتي، ريبالعنننن هللا عبنننند أيب النننندين حمينننني األكننننرب للشننننيخ عننننريب: ابننننن رسننننال  *
  .(هن1361) الدكن، آابد حيدر اآلصفي ، الدول  بعاصم  العثماني  املعار 

  .(م1978) األوىل، الطبع  نصر، جود  عاط  الدكتور الصوفي : عند الشعري الرمز *

 عطنننا أمحننند القنننادر عبننند وتقننند  وتعلينننق ُتليننن  اخلطينننب، بنننن الننندين لسنننان النننوزير الشنننري : ابحلنننب التعريننن  روضننن  *
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  العريب. الفكر دار والنشر الطب  ملتزم (،الستار عبد)

  القاشاين. الرزا  عبد واألحوال: األذوا  أرابب ب  املتبادل  األلفا  شرح يف الزالل رش  *
  عريب. ابن األنوار: رسال  *

 بنننن حممننند بنننن حممننند حامننند أيب اإلسنننام حجننن  ل منننام اآلخنننر : علنننوم كشننن   يف الفننناخر  الننندر  ومعنننه العنننامل ، سنننر *
 أبنننو مصنننطف  تقننند  (،اجلنننندي علننني حممننند صننناحبها) ِبصنننر اجلنننندي مكتبننن  الناشنننر: ،(هنننن505) سنننن  املتنننوىف الغنننزايل، حممننند
  حبامد. الشه  العا

ننننيه، ه مننننان هننننارات: سننند *  العراقينننن ، هورينننن اجلم ،(م1981) واإلعننننام الثقافننن  وزار  منشننننورا  علنننني، مسنننن  ترمجننن  هيسِّ
 (.107) املرتمج  الكتب سلسل 

 قنننو  هبنننام  األول الكتننناب) الفنننناين املعننن ي علننني الننندين زينننن علننني أيب للشنننيخ النننذنوب: وعننناج القلنننوب سنننراج *
  (.القلوب

 هويلي...النقشننبندي اخلالنندي اخلنناين حممنند بننن اجملينند عبنند الفنناين للهقنن  النقشننبندي : بننه جننا  فيمننا األبدينن  السننعاد  *
  .(م1981-هن1401) استانبول استانبويل، سعيد بن حليم حس  بطبعه اعتىن (،اخلالدي  البهج ) مث (،الندي  احلديق )

  ماج . ابن سنن *
  داُود. أيب سنن *

  الرتمذي. سنن *

 يوليننو-هننن1390) األوىل مجنناد  القنناهر ، الشننعب، عننزام، صاح :(صوفي  شخصيا ) القنالي الرحيم عبد السيد *
  .(م1970

 الفنننت ) واحننند: جملننند يف كتنننب  ثاثننن  قبلنننه اجلوسنننقي، التجننناين: أمحننند سنننيدي األكنننرب القطنننب أوراد يف األهبنننر السنننر *
  (.األقدسي  النفه ) (،الرابني  الفتوحا ) (،الرابين

  .(م1954-هن1373) بغداد، املعار ، مطبع  الصرا ، حامد أمحد العرا ، يف الغا  فر  من الشب : *
-هننن1388) األخنن  ، الطبعنن  (،إبلنني  حكاينن ) ويليهننا العريب بن الدين حميي سيدي األكرب الشيخ الكون: ر شج *
  وأوالده. احلليب البايب مصطف  ،(م1968

  األنصاري. لزكري :(القدسي  األفكار نتال  هبام ) القش ي  الرسال  شرح *

 حممننود وَتلينن  مجنن  العننريب، بننن النندين حمينني األكننرب شننيخال كننام  مننن تيمينن ، ابننن علنن  الرد الصوفي : كلما   شرح *
  .(م1981-هن1402) الغراب، حممد
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  (.النابلسي الغ  عبد شرح) ومنها أرسان الشيخ رسال  شروح *

 الفهننننري، أمحنننند السننننيد عليننننه قنننندم بركاتننننه، دامنننن  اخلمينننن  اإلمننننام العظمنننن  هللا آينننن  لسننننماح  السننننهر: دعننننا  شننننرح *
 .(م1982-هن1402) الثاني ، الطبع  لبنان، ب و ، الوفا ، مؤسس 

 :(احلسننني  الشنننري  حسننن  الشنننيخ بنننن النننرمحن عبننند الشنننيخ املرحنننوم ابهلل العنننار  أوراد شنننرح) األوراد جممنننوع شنننرح *
  .(م1979-هن1399) اخلليلي، احلسي  الشري  عادل حممد املؤل  حلفيد

  .(م1976) اثلث ، طبع  بدري، الرمحن عبد الصوفي : شطها  *
 مقاصننند يف العنندل ميننزان) رسننال  ويليننه (،جملنند يف أجننزا  4) البنننوين علنني بننن أمحنند للشننيخ الكننرب : املعننار  مشنن  *
 احلسننني  القنننادر عبننند َتليننن  (،اإلشنننار  لطنننال ) ورسنننال  (املنننروج زهنننر) ورسنننال ...(الرغالب فنننوات ) ورسنننال  (،الرمننن  أحكنننام

  األدمهي.
 اإلسننام، شننيخ حممننود، احللننيم عبنند النندكتور األكرب اإلمام هللا: إىل ومعراجه حياته الغو ، مدين أبو الشيوخ شيخ *

  ب و . -صيدا العصري ، املكتب 
  (.احلكم فصو ) انظر الفصو : عل  القاشاين شرح *

  النابلسي. الغ  عبد احملمدي : الطريق  شرح *
  العماد. البن ذهب: من أخبار يف الذهب شذرا  *

  ب و . الشرو ، دار مغني ، جواد حممد زان:املي يف الشيع  *

  مسلم. صهي  *
  اجلوزي. ابن الصفو : صف  *

  .(م1975) األوىل، الطبع  يزجي، خلي  كمال  د. ترمج  نصر، حس  سيد دكتور اليوم: األم  ب  الصوفي  *
  املصري. الكتاب ودار اين،اللبن الكتاب دار الثاني ، الطبع  الزين، عاط  مسي  اإلسام: نظر يف الصوفي  *

  .(م1963-هن1382) بغداد، الزهرا ، مطبع  الشييب، مصطف  كام   الدكتور والتشي : التصو  ب  الصل  *
 األوىل، الطبعنننننن  املصننننننري، أمحنننننند بننننننن علنننننني بننننننن عمننننننر حفنننننن  أبننننننو النننننندين سننننننراج امللقننننننن، البننننننن األوليننننننا : طبقننننننا  *

  (.األزهر اإلسامي ، البهو  جمم ) شريب  الدين نور وخرجه حققه .(م1973-هن1393)
 ،(م1969-هننننن1389) الثانينننن ، الطبعنننن  شننننريب ، النننندين نننننور ُتقيننننق السننننلمي، الننننرمحن عبنننند أبننننو الصننننوفي : طبقننننا  *

  اخلاجني. مكتب 

 علنننني بننننن أمحنننند بننننن الوهنننناب عبنننند املواهننننب أبننننو األخيننننار: طبقننننا  يف األنننننوار بلننننواق  املسننننما    الكننننرب الطبقننننا  *
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  (.2و 1) القدسي  األنوار وهبامشه (،جملد يف جز ان) (اينالشعر ) األنصاري

  بغداد. -املثىن مكتب  ابألوفس  طبعه أعاد  احلاج، الطواس : *
-م1980) دمشننق، جامعنن  مطبعنن  الرابعنن ، الطبعنن  املهنناي ، أكننرم النندكتور :(الفارماكولوجيننا) اخلننا  األدوينن  علننم *
  .(م1981

  القاهر . مكتب  الناشر عطا، أمحد القادر عبد وقدمه حواشيه وعلق حققه ،املكي طالب أبو القلوب: علم *

  التصو . أعام سلسل  األوىل، الطبع  غريب، فريد ميشال شعره: خال من الفار  بن عمر *
  اإلحيا . هبام  البغدادي، السهروردي الدين شهاب املعار : عوار  *

 الطبعنن  التجنناين، السننيد حممنند وَتلينن  مجنن  اين:جننالت أمحنند سننيد شننيخال أصهاب وكراما  مناقب يف األماين غاي  *
  لبنان. -ب و  الشعبي ، املكتب  الثاني ،

  لبنان. -ب و  الشعبي ، املكتب  اجلياين، القادر عبد للشيخ (،واحد جملد يف جز ان) احلق: طريق لطاليب الغني  *

 قبلننه العينندرو ، شننيخ ابننن القننادر عبنند النندين حمينني احلبيننب ي الشننر  هللا لننويل الطلننب: هناينن  شننرح يف ربقننال غاينن  *
 واحد. جملد يف (األمحر الكربي )و (العلوم أسرار إيضاح)

 العسقاين. حجر ابن البخاري: صهي  شرح الباري فت  *

 ب و . العريب، الكتاب دار اجلياين، القادر عبد سيدي الرابين: الفت  *

 ويلينننه التجننناين، الطصنننفاوي الشنننافعي حسنننن  بنننن هللا عبننند بنننن حممننند التجننناين: املريننند ينننهإل ُيتننناج فيمنننا النننرابين الفنننت  *
  .(م1958-هن1377) الثالث ، الطبع  (،األهبر السر)و (،األقدسي  النفه )و (،الرابني  الفتوحا ) رسال : ثا 

 بنننن حممننند بنننن أمحننند ابهلل ر للعنننا كامهنننا  :(المنننم إيقنننا  حاشننني  يف) األصنننلي  املباحننن  شنننرح يف اإلليننن  الفتوحنننا  *
  لبنان. ب و ، والنشر، للطباع  املعرف  دار احلس ، عجيب 

 (،التجننناين املريننند إلينننه ُيتننناج فيمنننا النننرابين الفنننت ) قبلنننه للشننننقيطي التجانيننن : األمحديننن  الطريقننن  يف الرابنيننن  الفتوحنننا  *
 .(م1985-هن1377) لثالث ،ا الطبع  واحد، جملد يف (األهبر السر)و .(.القدسي  النفه ) وبعده

 عريب. ابن املكي : الفتوحا  *

  وأوالده. احلليب البايب مصطف  ،(م1973-هن1392) الثاني ، الطبع  اجلياين، القادر عبد سيدي الغيب: فتوح *
 العنننا أبنننو) بقلنننم علينننه والتعليقنننا  ،(هنننن638) سنننن  املتنننوىف عنننريب، بنننن الننندين حميننني األكنننرب الشنننيخ احلكنننم: فصنننو  *

  لبنان. ب و ، العريب، الكتاب دار ،(م1980-هن1400) الثاني ، الطبع  (،فيفيع

  ِبصر. امليمني  املطبع  القاشاين، الرزا  عبد الشيخ شرح عريب، بن الدين حميي احلكم: فصو  *
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  الشييب. مصطف  كام   عشر: الثاين القرن حىت الصوفي  والنزعا  الشيعي الفكر *

  .(م1975-هن1395) األوىل، الطبع  اخلالق، عبد الرمحن عبد والسن : الكتاب  ضو  يف الصويف الفكر *
  أدهم. علي مراجع  سليم، احلميد عبد ترمج  H. G Creal الصي : الفكر *

 احللنننيم عبننند الننندكتور لنننه وقننندم راجعنننه البننن وين، اإلسنننامي: والتصنننو  الينننوان بفلسنننف  مقارنننن  مننن  النديننن  الفلسنننف  *
 (مرذولنننن  أو العقنننن  يف مقبولنننن  مقولنننن  مننننن للهننننند مننننا ُتقيننننق) كتنننناب:  مننننن فصننننول وهننننو يوسنننن ، املنننننعم عبنننند عثمننننان حممننننود،
  للب وين.
 سننننعيد حممنننند السننننيد بننننن إمساعينننن  احلنننناج الفقنننن  العبنننند وترتيننننب مجنننن  القادرينننن : واألوراد املنننن ثر يف الرابنينننن  الفيوضننننا  *
  وشركاه. احلليب البايب عيس  ربي ،الع الكتب إحيا  دار اخلمري ، القصيد  ويليه القادري،

-هنننننننن1388) العفيفننننننني، العنننننننا أبنننننننو العربيننننننن  إىل نقلهنننننننا نيكولسنننننننون، ا. .رينولننننننند واترخينننننننه: اإلسنننننننامي التصنننننننو  يف *
  .(م1969

  .(م1967) اليازجي، ندر  ترمج  راداْكرِشنا، سرفبايل الندي: الفلسفي الفكر *
 طننرابل ، النجنناح، مكتبنن  (،الننروا ) الصننيادي مهنندي حممنند وهنناب:ال الكننر  عناينن  بننه تنزلنن  فيمننا اخلطنناب فص  *

  ليبيا.
  احلميد. عبد الدين حميي حممد ُتقيق اإلسفرايي ، البغدادي طاهر بن القاهر عبد الفر : ب  الفر  *

  الظاهر. عبد عيس  حسن د. القاديني : *

  .(م1979و:يوني) حزيران فيا ، نقوال الدكتور األمل: عل  التغلب قص  *
 صننننبي  علنننني حممنننند ومطبعنننن  مكتبنننن  منشننننورا  السننننكندري، هللا عطننننا  البننننن املفننننرد: االسننننم معرفنننن  يف اجملننننرد القصنننند *

  ِبصر. وأوالده
 للجننياين، (الغيننب فتننوح) كتنناب  وهبامشننه احلنبلنني، التنناديف ُيننىي بننن حممنند الشننيخ املرحننوم العامنن  اجلننواهر: قالنند *

  ِبصر. وأوالده احلليب البايب مصطف  الشيخ مكتب  من ويطلب صري ،م مسامه  شرك  مصر، ِبطبع  طب 
 واجلهبننننننننذ الفاضنننننننن  العامنننننننن  العننننننننامل مننننننننوالا َتلينننننننن  األكننننننننابر: وأتباعننننننننه الرفنننننننناعي الغننننننننو  ذكننننننننر يف اجلننننننننواهر قنننننننناد  *

 ان.لبن ب و ، ،(م1980-هن1400) األوىل، الطبع  الصيادي، اخلالدي الرفاعي أفندي الد  أيب حممد...النهرير

 يف جننننز ان) املكنننني طالننننب أيب للشننننيخ التوحينننند: مقننننام إىل املرينننند طريننننق ووصنننن  احملبننننوب معاملنننن  يف القلننننوب قننننو  *
  (.القلوب حيا )و (القلوب سراج) جليان كتاابن  وهبامشه (،جملد

 املعرفنن ، دار جملنندان، للشننعراين، كامهننا  واجلننواهر، اليواقينن  هبننام ) األكننرب: الشننيخ علننوم بيننان يف األمحننر الكربي  *
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  لبنان. ب و ،

 بكنننر أيب بنننن هللا عبننند احلبينننب الشننري  ابهلل للعنننار  واجلنننوهر: ابلننندر عننننه املعننرب األكنننرب واإلكسننن  األمحنننر الكربينن  *
 ابسننم واحنند جملنند يف كلهننا  (،الطلننب هناينن  شننرح يف القننرب) وبعننده: (،املقننرب  علننوم أسننرار إيضنناح) كتنناب:  قبلننه العينندرو ،

  .(م1933-هن1352) جاو ، سرابي، الكرب ، النبهاني  املكتب  األول، الكتاب
 إبخراجننننه عنننن  الرتمننننذي، احلكننننيم احلسننننن بننننن علنننني بننننن حممنننند هللا عبنننند أيب ل مننننام النننننف : وأدب الريضنننن  كتنننناب  *
  .(م1947-هن1366) القادر، عبد حسن علي الدكتور -آربري ج. ا. الدكتور

   .األث بن الدين عز التاريخ: يف الكام  *

  .(م1978-هن1398) الرابع ، الطبع  جنا، الدين حميي بن مصطف  للشيخ األفكار: لتنوير األسرار كش   *

 العياشنني احلنناج بننن أمحنند احلنناج سننيدي للعامنن  األصننهاب: مننن التجنناين الشننيخ منن  تاقنن  عمننن احلجنناب كش   *
  .(م1961-هن1381) سك ج،

  خليف . حاجي الظنون: كش   *
  للغزايل. (املغرتين تنبيه) بكتاب ملهق أمجع : اخللق غرور يف ي والتب الكش  *

  (.سهب تصوير) ب و ، اإلنصا ، مطبع  اليشرطي . الشاذلي  الطريق  ألبنا  الروحي  اللطال  *
 البننناقي عبننند وطنننه حممننود، احللنننيم عبننند النندكتور أحاديثنننه وخنننرج لننه وقننندم حققنننه الطوسنني، السنننراج نصنننر أليب اللمنن : *

  الصويف. الرتا  نشر جلن  ،(م1960-هن1380) ،سرور

 الذهيب. االعتدال: ميزان *

 جننننربا ترمجنننن : جنننناكوب . توركينننند - ولسننننن أ. جننننون. - فرانكفننننور  أ، هننننن. - فرانكفننننور  هننننن. الفلسننننف : قبنننن  مننننا *
  .(م1960) بغداد، فرع احليا ، مكتب  دار منشورا  األم ، حممود الدكتور مراجع  جربا، إبراهيم

 الطبعنننن  مشننننا، فهمنننني ترمجنننن  (،داُود األحنننند عبنننند) الكلننننداين بنجننننام  دافينننند الربوفيسننننور املقنننند : الكتنننناب يف حممنننند *
  .(م1985-هن1405) األوىل،

 ومجعهنننا بتهقيقهنننا عننن  النننروا ، الصنننيادي مهننندي حممننند (،كتننناب  يف كتنننب  أربعننن ) اآلخنننر : ألبننننا  الننننادر  اجملموعننن  *
  ليبيا. طرابل ، النجاح، مكتب  الباس ، عبد سليم بن احلكيم عبد

 حسنن  الشننيخ بننن يسنن  تعنناىل هللا إىل الفقنن  نفقنن  علنن  وطب  مج  الرمحاني : اجلامع  اخللوتي  الطريق  أوراد جمموع *
  .(هن1387) سن  األوىل، الطبع  اخللوتي ، الطريق  خادم اخلليلي، القامسي الدين

 عننن مننأخوذ  القمننر، منننازل ومعرفنن  الننربوج أمسننا  ومعرفنن  األفننا   السننبع حكننم علنن  تشننتم  اخلننرب: سنناع  جمموعنن  *
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  .(م1949-هن1368) األخ  ، الطبع  املريدين، والطالف  الصاحل  لألوليا  جعلها العريب، بن الدين حميي سيدي

 اخلننويل، وسنن م حممنند ُتقيننق األول، اجلننز  عننريب، بننن النندين حمينني األكننرب للشننيخ األخيننار: ومسننامر  األبننرار حماضننر  *
  .(م1972) أكتوبر ،(هن1392) شعبان القاهر ،

 عمننر بننن حممنند النندين فخننر األعظننم ل مننام واملتكلمنن : واحلكمننا  العلمننا  مننن واملتننأخرين املتقنندم  أفكننار حمصنن  *
 سعد. الر و  عبد طه له وقدم راجعه الطوسي، الدين نص  للعام  احملص  تلخي  وبذيله الرازي، اخلطيب

 .(م1981-هن1401) األوىل، الطبع  ُيياوي، صاح الدكتور خدرا :امل *

 طنناهر، بننن حسنن  بننن طنناهر احلبيننب سننيدا...العام  العننامل الفاضنن  احلبيننب منيننب: سننال  لكنن  القريننب املسننل  *
  الشعبي . املكتب 

 حنب . بن أمحد اإلمام مسند *

  .(م1964-هن1383) القاهر ، عفيفي، العا أبو ورالدكت لا وقدم حققها الغزايل، حامد أبو األنوار: مشكا  *

  .(م1980- هن1400) الوكي ، الرمحن عبد ُتقيق البقاعي، الدين برهان التصو : مصرع *
 الالينن  القصننيد  وتليهننا الغننزايل، حممنند بننن حممنند حامنند أبننو اإلسننام حجنن  النننف : معرفنن  منندارج يف القنند  معننارج *
  .(م1980) الرابع ، ع الطب للمؤل ، التالي  والقصيد 
  خلي . أبو حممد حممد املريب: *

  والنشر. للطب  مصر هنض  دار الصوفي ، املعار  دالر  املنويف، الفيض أبو حممود هللا: إىل الطريق معامل *

  احلف . املنعم عبد دكتور الصوفي : مصطلها  معجم *
-هننن1381 األوىل، الطبعنن  السننكندري، هللا عطننا  بننن دحممنن بننن أمحنند النندين اتج األرواح: ومصننباح الفاح مفتاح *
 احلليب. البايب مصطف  م،1961

  خلدون. ابن خلدون: ابن مقدم  *

  ومطبعتها. مصر هنض  مكتب  الصوفي ، الدراسا  جلن  سرور، الباقي عبد طه اإلسامي: التصو  أعام من *
-هننننن1382) األوىل، الطبعنننن  اجليلنننني، إبننننراهيم بننننن الكننننر  عبنننند سننننيدي اإلمننننام تعنننناىل ابهلل للعننننار  اإللينننن : املنننننانر *
  .(م1962

 منننوالا َتليننن  (،نننن وان) (،القلنننب رسنننال ) (،احلقيقننن  نننندا ) (،الفكنننر معنننامل) املعاصنننر: اإلينننراين الصنننويف الفكنننر منننن *
 شننتا، لدسننوقيا إبننراهيم دكتننور -السننباعي حممنند السننباعي دكتننور وتقنند  ترمجنن  أويسنني، بنن  مقصننود شنناه عنقننا صنناد  حممنند

 ابلقاهر . والنشر للطباع  الثقاف  دار
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 اثني . طبع  املستغامني، عليو  ابن القدوسي : املن  *

-هنننن1375) الثانيننن ، الطبعننن  الفرغننناين، األوشننني عثمنننان بنننن علننني الننندين لسنننراج التوحيننند: يف األمننناين بننند  منظومننن  *
  .(م956

  الطوخي. السيد الفتاح عبد الكب  األستاذ وَتلي  مج  الغزايل، امل م الروحاين: والعلم السليماين واخلامت املندل *
 سنننعيد بنننن حلمننني حسننن  بطبعنننه اعتنننىن هللا، عبننند بنننن هللا لعبننند (األرينننب ُتفننن ) ويلينننه للغنننزايل، الضنننال: منننن املنقنننذ *

  .(م1981-هن1401) استانبول، استانبويل،
 املنننزاوي مننراد حممنند تعريننب السننرهندي: الفنناروقي أمحنند الثنناين لأللنن  اجملنندد الرابين ل مام املكتواب  من املنتخبا  *

  .(م1979-هن1399) تركيا، استانبول، توطنا ، املكي تولدا ،

  البان. قضيب ابن اإللي : املواق  *
 حممننند سنننيدي بنننن عبيننند  سنننيدي ابهلل العنننار  العامننن  الشنننيخ التيجانيننن : ابلطريقننن  الرتبيننن  يف الرابنيننن  الرمحننن  مينننزاب *

  .(م1973-هن1393) للجمي ، العلم دار التيشييت، الشنقيطي أنبوج  بن لصغ ا
 حممنننند الشننننيخ فضننننيل  عليننننه وعلننننق وصننننههه ابلكتنننناب ونننننوه للمؤلنننن  وتننننرجم املقدمنننن  كتننننب  الغننننزايل، العمنننن : ميننننزان *
 الشري . ابألزهر االبتدالي التعليم عام مدير العا، أبو مصطف 

 علننننن  املوجنننننود العننننننوان القشننننن ي ، الرسنننننال  شنننننرح معننننناين بينننننان يف :(العروسننننني ي حاشننننن) أو القدسننننني  األفكنننننار نتنننننال  *
 اإلسنننام مشنننايخ وشنننيخ الفخنننام الفضنننا  إمنننام الفهامننن  احلنننرب العامننن  العنننامل حاشننني  منننن األول اجلنننز  هنننو: النننداخلي الغنننا 

 القشننن ي  الرسنننال  شننرح معننناين بينننان يف األفكننار بنتنننال  املسنننما  العروسنني، مصنننطف  السنننيد األسننتاذ القدوسننني الفنننيض مظهننر
  املذكور. الشرح وهبامشها األنصاري، زكري اإلسام لشيخ

 احلسننن  بسنننيدا اجلنننندي مكتبننن  اجليلننني، إبنننراهيم بنننن الكنننر  عبننند سنننيدي اإلمنننام تعننناىل ابهلل للعنننار  السنننهر: نسنننيم *
  ِبصر.

 اخلطيب. الكر  عبد التصو : نشأ  *

  بردي. تغري ابن الزاهر : النجوم *

 اليننافعي، أسننعد بننن هللا عبنند حممنند أليب العالينن : املقامننا  أصننهاب الصننوفي  املشننايخ فضنن  يف الغالينن  احملاسننن نشر *
  .(م1961-هن1381) عام األوىل، الطبع 

 خنننننادم املينننننداين الشنننننامي البيطنننننار الننننندين هبنننننا  حملمننننند اإلدريسننننني : األمحديننننن  الصنننننلوا  شنننننرح يف األقدسننننني  النفهنننننا  *
 ب و . اجلي ، دار (،هن1314:سن ) األمحدي  دي الرشي الطريق 

  األوىل. الطبع  اليشرطي ، فاطم  احلق: نفها  *
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  العريب. الفكر دار (،مصر) األوقا  بوزار  احملامي الرزا ، عبد بكر أبو بكر أبو الغزالي : النفها  *

 الغننا  وعلنن  الثالثنن ، الطبعنن  اخلننارجي:  الغننا علنن  زكنني، القادر عبد جلامعه الشاذلي : األوراد يف العلي  النفه  *
  لبنان. -ب و  الشعبي ، املكتب  الثاني ، الطبع  الداخلي:
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 ديث .احل الكتب دار اخلطيب، ابن تقد  هال، إبراهيم إبراهيم إليها: والطريق هللا والي  *

 الثاني . الطبع  اليسوعي، إليا  بول  األب :(وتعاليمه شخصيته) املسي  يسوع *

  لبنان. -ب و  املعرف ، دار الشعراين، الوهاب عبد (،جملدان) األكابر: عقالد بيان يف واجلواهر اليواقي  *
 .(م1982-هن1402) الثامن ، الطبع  احلس ، الرزا  عبد السيد وماضيهم: حاضرهم يف اليزيديون *
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