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* 
 الدراسات القادرية 

        4 
 

 وانــــــرح   ديـــش                     
 
 الشيخ عبد القادر الكيالني 
 

 وشيء في تصوفه
 
 

 دراســـة  تاريخيـــة    ادبيـــــــة
 
 
 
 

 اميرالبيـــــــــــان العربي                    
 

 فالح  نصيف  الحجية  الكيالنيالدكتور
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 داءــــااله              
 
 
 \الى  
   

الكيالني الذي    فالح  عبد القادر: ولدي العزيز *            
اسميته  عبد القادر  تيمنا باسم جده الشيخ عبد القادر الكيالني  

 . قدس هللا  سره العظيم 
ينعمون  ويجعلهم يوني خوته عابتهل اليه تعالى ان يقر به وبأو 

 .شاء هللا تعالى  ان وااليمان  بالتقى والصالح
 

 فكرهكل من سلك طريق االحسان وغرس في قلبه و*          
 .االيمان 

 
من اصحاب الجنة           لى هللا تعالى ان يجعلني واياهمو ابتهل ا     
 امين 

 
 
 

 فالح نصيف الحجية                                  
 الكيالني                                       
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 مــــــــــــد يتق
 
 

 م هللا الرحمن الرحيمـــــــــــبس
 
 

الحمددد ر رب العددا لمددين  والصددال  والسددالم علددى سدديدنا محمددد سدديد     
 .االولين واالخرين وسيد العارفين وعلى اله وصحبه اجمعين

 
تحقيقدددا وشدددرحا للقصدددااد  –قددداراي الكدددريم  -اضدددب  بدددين يدددديك           

الكيالني قدددس سددره  والتددي الشددعرية  المنسددوبة لجدددنا الشدديخ عبددد القددادر
تمكنت  من الحصول عليها  من جهات عد  او العثدور عليهدا منسدوبه لده 

بددين ثنايددا وطيددات الكتددب والمجددالت  وتهيددأت لددي  مصددادرها  ومراجعهددا      
وبغية  تسهيل وايضاح شرح هذه القصااد فقد قددمت  بحثدا فدي التصدوف 

مددن الشعرالصددوفي   كلهددا  والتصددوف القددادري  الن القصددااد ذات العالقددة
الددذي يصددعب  علددى غيرالمتصددوفين  اوغيددر سددالكي الطريددق الصددوفي او 

وسدبر   حقيقتده  الدارسين والمتطلعين علدى االدب الصدوفي معرفتده علدى
يحسدبه  ربمدا   االمدوا  والدذي  الخوض فدي هدذا البحدرالمتالطمواغواره 

ت الدذي يقصدد بده وااللحاد او االشراك في الوقد الجاهل به نوعا من الكفر
التعمددق فددي الدددين  والثبددات علددى االيمددان فددي االسددالم وتثبيددت الحقيقددة 

 .الدينية المحمدية  ايما ثبات
 

 :ومن هنا   تم تقسيم هذا الكتا  ب  الى بابين           
 :كما يلي  وعشر  فصول  التصوف فجاء مكونا منفي دراسة : االول  

تناولت فيه مفهدوم التصدوف وتعريفاتده  ونشدأته وذكدر هللا  :الفصل االول
 تعالى 
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 المختلفة  لمحة تاريخية عنه خالل العصور :الثانيالفصل  و
 الثالث دراسة في  التصوف القادري والطريقة القادرية   الفصل و
–و الفصددل الرابددب تناولددت اداب  المنتسددب للطريقددة القادريددة وسددالكها  

وشملت ادابه مب ربه ومب نفسه ومدب شديخه واداب الشديخ معده    -المريد
 . أي االحاطة بسلوكيةالمريدالمريد مب اخوانه والناس اجمعين ثم اداب 

 
: و الفصددددددل الخددددددامس  بينددددددت اسددددددس الطريقددددددة القادريددددددة واولهددددددا 

نت دراسة للمجاهد  ونفوس المجاهدين ثم التوكدل وحسدن لمجاهد وتضما
 . الخلق والشكر والصبر والرضا والصدق

 
علدى حسدب و الفصل السدادس  بيندت اندوال النفدوس االنسدانية ومراتبهدا 

والمطماندددة والراضدددية والملهمدددة  واللوامدددةالطدددرق الصدددوفية  االمدددار  
 . والمرضية والكاملة

 
اثبتهددا الشدديخ عبددد خصددال العشددر التددي الامددا الفصددل السددابب فقددد بينددت   

القادرالكيالني  قدس سره الهدل المجاهدد  والمحاسدبة ممدن سدلك طريقتده 
تلك الطريقة التي انتشرت  شرقا وغربا في العدالم االسدالمي وكاندت سدببا 

 .في انتشار االسالم في العديد من الدول العالمية
 

ر الكيالنددي قدددس سددره و الفصددل الثددامن  دراسددة  لحيددا  الشدديخ عبددد القدداد
 .ونشأته وحياته العلمية واساتيذه وشيوخه ثم ثقافته

 
واسدداليب هددذا الشددعر  االصددوفي  لشددعر الكيالندديالفصددل التاسددب دراسددة  و

باعتباره شعرا صوفيا  والفنون الشعرية  التي نظم فيهدا شدعره وقصدااده 
كوى  بما في ذلك الفخر الصوفي والخمر  االلهية والحب االلهي وشعرالشد

 والحنين
 

سدره  فدي  وفي الفصل العاشدر دراسدة للشديخ عبدد القدادر الجيالندي قددس
 .موقفه من  المذاهب والفرق االسالمية

 
للقصدددااد الشدددعرية او بددداب الثددداني فقدددد شدددمل  شدددرحا وافيدددا امدددا ال     

المقطوعات الشدعرية المنسدوبة للشداعر الشديخ عبدد القدادرالكيالني قددس 
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ا  وفقدا لمدا تقتضديه حالدة  الدنع الشدعري  ومدا سره شرحا لغويا  صدوفي
 .مكنني ربي سبحانه وتعالى

 
 ان يجعلندي علدى الطريدق القدويم ويفدتح ى هللا  العلي والقدديرابتهل ال     

العدددون والمسددداعد  مدددب االيمدددان لدددي بصددديرتي وبصدددري  واسدددأله تعدددالى 
الخالع في انجاز ما ا قدمت عليه  من دراسة وشروحات لدديوان الشديخ 

 .الكريم وجه هللا  عبد القادر الكيالني  ابتغي وجه
 

 انه نعم المولى ونعم النصير                       
 
 
 

 الكيالني  فالح نصيف الحجية .د    
 عضو االتحاد العام لالدباء والكتاب في العراق

 عضو االتحاد العام لالدباء والكتاب العرب
 بلد روز –ديالى  -العراق    
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 المؤلف  في سطور                  
 

 سيرة ذاتية   

 

 فالح نصيف الحجية الكيالني \االسم واللقب 

 فالح الحجية   \اسم الشهرة 

 1411 \7\1  \بلدروز   \تاريخ الوالدة 

 بلدروز  –ديالى  -العراق  \البلد 

 متقاعد   \المهنة 

                         شاعر وباحث                                                                                                                     \الحالة الثقافية 

 فالح الحجية شاعر وباحث  واديب عراقي معروف 

  .  4444بلدروز  -ديالى –العراق  -\ من مواليد 
من االسرة الكيالنية  التي لها تاريخ عريق و ترجع بنسبها الى الشيخ عبدد القدادر - 

     : الكيالني الحسني والتي انجبت العديد من االعالم على مر العصور

 
م1004كان يشغل  مديرا  في وزار  التربية العراقية حتى إحالته الى التقاعد  *     

،  ويعتبدر مدن مراجدب امهدات  الكتدب العربيدة فدي "العربديالموجز فدي الشدعر "أهم مؤلفاته  *

األدب  والشددعر عبددر العصددور واألزمنددة، ومددن اهددم الموسددوعات التاريخيددة الموضددوعية فددي 

الشدددعر العربدددي فدددي العصدددر الحدددديث، والمعاصدددر بكدددل مفرداتددده وأحداثددده وتطوراتددده وفنونددده 

 .والشعراء وطبقاتهم وأحوالهموتغييراتها بما فيها عمود الشعر والشعرالحر وقصيد  النثر 

 441\ة ـدـلس المرقمـــدـناب فدي(  النجــدـاح جامعدة)مدن وراه في  االداب ــهاد  الدكتـــمنح ش* 

  1042  \ امــــــع في

طيني  المرقمدة ــدـالم  الفلســدـمنح  شهاد   الدكتوراه  الفخريدة  مدن المجلدس  االعلدى  لالع* 

 1042في  عام  10\

 1044في  شباط   ( امير البيان العربي ) منح لقب *      

 :فالح نصيف الحجية هو  

 4492 منذ عضو االتحاد  العام لالدباء والكتاب في العراق    -     

 4444 منذ عضو االتحاد العام لالدباء  والكتاب العرب -

 4494 في  عضو مؤسس في اتحاد ادباء  ديالى  -

 العراق -عضو  مركز االدب العربي   -

 دولة العراقعن ممثل  –عضو االتحاد الدولي لعلوم  الحضار  االسالمية   -

 وكيل دولة العراق \عضو  االتحاد العالمي للشعراء والمبدعين العرب  -
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 (الهياة المؤسسة ) عضو  المنتدى العالمي لمكارم االخالق والتنمية االنسانية  -

 عضو اتحاد االشراف الدولي -

 االدباء  الدوليعضة  اتحاد   -

 ( جامعة  الدول العربية) عضو االمانة العامة لشعبة المبدعين العرب   -

  –فرل العراق  -المدير االقليمي لشعبة المبدعين العرب   -

 . فرل العراق –شعبة المبدعين العرب   مستشار ا االدبي فيال -

 عضو البيت الثقافي العربي  والمستشار االدبي فيه  -

 (الهياة المؤسسة ) الشعراء العرب فيه عضو اتحاد  -

 ( الهياة المؤسسة) عضو اتحاد النقــــــاد العرب فيه      -    

 عضو نقابة الشعراء  والمبدعين العرب   -

 عضو  اتحاد الكتاب والمثقفين العرب -

 عضو اتحاد كتاب االنترنيت العرب  -

 عضو اتحاد  كتاب االنترنيت العراقيين -

 واالدباء العرب عضو اتحاد الشعراء  -

 نااب رايس  رابطة  المرفأ االخير  الثقافية -

 عضو رابطة  االدباء والكتاب العرب -

 عضو رابطة  شعراء العرب  -

 (الهياة المؤسسة ) عضو اتحاد الشعراء العرب  -

 (الهياة المؤسسة) عضو اتحاد النقــــــاد العرب  -

 عضو رابطة  المبدعين اليمنيين  -

 عضو  التجمب العالمي  للشعراء العرب  -

 عضو رابطة شعراء البادية  ورايس لجنة التقييم فيها -

 عضو مؤسسة اقالم ثقافية لالعالم في العراق -

 عضة منظمة  الكلمة الثقافية االنسانية  -

 عضو شبكة  صدانا االماراتية   -

 عضو الملتقى الثقافي العربي -

 المغربعضو منظمة الكون الشعري في     -

 

 عضو البيت الثقافي العربي في الهند والمستشار االدبي فيه    -
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 .  عضو البيت الثقافي  العراقي التونسي     -

 

 نائب  رئيس  تحرير مجلة  الصريح الفلسطينية      -

 

 رئيسا للفريق العربي لتحرير مجلة منبر المتقاعدين      -

 

 لة ورد المنى  المصرية رئيس تحرير قسم  المحاضرات في مج    -

  

 عضو هياة تحرير مجلة المرفأ االخير    -
 
 عضو هياة تحرير مجلة  البيت الثقافي العراقي التونسي    -

 

اضافة الى عضويتي ومشاركاتي في الكثير من المنتديات االدبية واالتحادات والروابط على 

 .االنترنيت  اوالفيسبك 

جددالت العراقيددة والعربيددة      مامددا  المقدداالت الكثيددر   التددي كتبهددا الشدداعر فددي الصددحف وال*       
 .واالجنبية  الناطقة بالعر بية  

اال ف المقاالت التي نشدرها فدي موقعده او المواقدب والمنتدديات االلكترونيدة علدى الندت او    *    
فضدداء االديددب فددالح  –وشددبكة صدددانا  (االلوكددة)السددعوديوخاصددة  المجلددس العلمددي   بكالفيسدد

وغيرهدا   ومركدز الندور  روااب االديب فالح الحجيدة–الحجية  واتحاد الكتاب والمثقفين العرب 
 . كثير  

وكذلك مشاركاته في كثير من المهرجاندات االدبيدة والثقافيدة فدي العدراق و اتحداد المدؤرخين * 
التي عقدت في ديالى سواء عربية أو عراقية اومحلية العرب وكل الندوات والمهرجانات   

لدده عالقددات وصددداقات مددب العديددد مددن األدبدداء والشددعراء العددرب والعددراقيين مددنهم الشدداعر *  
الفلسطيني  محمود درويش والشاعر السوداني محمد مفتاح الفيتوري والشاعرالسدوري ندزار 

عظمدي واالدبداء والمدورخين االسداتذ   قباني والشاعر العراقي سركون بولس والشاعر وليد اال
مددنهم  عمدداد عبددد السددالم رؤوف   وسددالم االلوسددي  وحسددين علددي  محفددوظ  وجددالل الحنفددي  

                                                                                       .  وغيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرهم كثيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر 
  
 

 ومن مؤلفات فالح نصيف الحجية الكيالني  

 

 :الدواوين الشعرية -ا

 

 1471نفثات القلب                           

  1411قصائد من جبهة القتال              

   00 0 1من وحي االيمان                     

 0010الشهادة والضريح                    

   0011الحرب وااليمان                       

 0011ة           سناءات مشرق            

 

 :الكتب النثرية  –ب 
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 في االدب والفن- 1

دراسة وتحقيق وشرح للقصيدة التي  –تذكرة الشقيق في معرفة اداب الطريق - 0

 تحمل نفس العنوان والمنسوبة للشيخ عبد القادرالكيالني

دراسة موجزة في  الشعرالعربي عبر العصور بدءا  \الموجز في الشعر العربي -3

العصر الجاهلي وحتى عصر النهضة او الحديث ثم المعاصر اعتبر او قيم من من 

انه احد امهات الكتب العربية في االدب  -قبل اغلب المواقع االدبية على النت 

 واللغة  في موضوع الشعر واالدب       اربعة اجزاء

دراسة شاملة في  –شرح ديوان الشيخ عبد القادر الكيالني وشيء في تصوفه -1

ادب الشيخ عبد القادرالكيالني كنموذج للشعرالصوفي وشرح القصائد 

              المنسوبةاليه 

 (قصة طويلة ) كرامة فتاة    -    5

 اصول في االسالم   -1

 (قصة طويلة )عذراء القرية    -7

 (مجموعة قصص قصيرة )  االشقياء   -1

 بلدروز عبر التاريخ   -4

 دراسات في الشعر المعاصر  وقصيدة النثر  -10

 الغزل في الشعر العربي -11

 عبد القادر الكيالني  وموقفه من المذاهب والفرق االسالمية     دراسة  –10

 الكيالنيمع دراسة  بحثية في شاعرها  الشيخ عبد القادر  \شرح القصيدة العينية --13

 مدينة بلدروز في الذاكرة-  -11

 شذرات من السيرة النبوية المعطرة -15

 من عيون الشعرالصوفي -11

 الشعرالعباسي بين الكالسيكية والتجديد  -17

 دراسات في الشعرالعربي  واماراته  -11

 في الشعرالجاهلي المراةالعربية-14

 

 :وقد انجز منها الكتب التالية موسوعة  التفسير الموضوعي للقران الكريم   -ج 

 اصحاب الجنة في القران الكريم                 جزءان-1

 القران في القران الكريم-0

 االدعية المستجابة في القران الكريم -3

 االنسان ويوم القيامة-1

 الخلق المعاد في القرآن الكريم  -5

 جزءان    يوم القيامة في القران الكريم                      -1

 

 :ومنها الكتب التالية  (  شعراء العربية ) موسوعة   –د      

 

 جزءان                                  شعراء جاهليون -1

 شعراء صدر االسالم -0

 شعراء  العصر االموي                            جزآ ن -3

 جزءانشعراء  العصرالعباسي االول                     -1

 شعراء العصر العباسي  الثاني                  جزءان -5

 جزءان                       شعراء العربية في االندلس -1

 شعراء  الفترة الراكدة والعثمانية  - 7
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 شعر اء النهضة العربية -1

 شعراء  الحداثة  العربية                           جزءان -4

 المعاصرة العربية                     جزءانشعراء    -10

 

 

******************************* 
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 البا ب   االول
 
 
 

 شيء في تصوف الشيخ عبد القادر الكيالني
 
 
 
 
 

ويشمل دراسة في التصدوف ومفهومده ونشدأته وتعريفده ولمحدة           
تاريخيدددة فيددده ودراسدددة التصدددوف القدددادري والطريقدددة القادريدددة وكيفيدددة 
االنتساب اليها  وادابهم  ودراسة النفس االنسانية  وفق المنهج الصدوفي  
وانوال هذه النفوس ثم اسس التصوف القادري وذكرالخصال العشر التدي 

القادرالكيالني  لسالكي طريقته  ثدم دراسدة حيدا  الشديخ  اثبتها الشيخ عبد
العلمية واساتيذه وشيوخه وتالمذ ته ومكانتده العلميدة ثدم دراسدة الكيالني 

الشعرالصدددوفي  وشعرالشددديخ عبدددد القدددادر الكيالندددي  كشددداعر واسددداليبه 
ومعانيده  الشدعرية  واالغددراض الشدعرية كالفخرالصددوفي و الحدب االلهددي 

وشعر الحندين والشدكوى  ثدم  دراسدة موقدف الشديخ مدن  والخمر  االلهية
 . المذاهب والفرق االسالمية
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 الفصل االو ل

 

 

 التصوف                            
 

 

 (مفهوم التصوف ) 
  
 

التصدددوف هدددو تجربدددة روحيدددة حالصدددة او هدددو حدددال  يعانيهدددا               

الصوفي  من حدالل توجهده الدى حالقده لعبادتده اوسدمت مسدتقيم فدي سدبيل  

ويقصد به  تزكية  النفوس وصفاء القلدوب   .  الوصول الى الغاية  المرجوة

ولدده  مددن الصددفات .واصددالح االحددالق  والوصددول الددى  مرتبددة االحسددان 

ئص  واالحددوال  مددا يميزهددا عددن غيرهددا مددن  االنفعدداالت النفسددية  والخصددا

صددورة لمعددراج الددنفس االنسددانية  فددي  -كمددا اتصددور    –االنسددانية  فهددو 

االرتقاء الى المسدتو   المرجدو نحدو هددفها االسدمى  وهدو بعدد ذلدك اروع 

تتجلدددى  فيهدددا الروحانيدددة  والنصددديب الخصدددب    -فدددي ن دددري  –صدددفحة 

في توجيده الروحيدة االنسدانية  وحاصدة  فدي  توجيده   والمشرق  والعميق

 . وتربية الحياة الروحية في االسالم

 

والعجيدددب فدددي التصدددوف  انددده شدددامل لكدددل  المعتقددددات  والنزعدددات         

عالقة له بدين معين او بمذهب من  ال, النفسية في طموح المرء  نحو ربه 

الجميدددع فهدددو  المدددذاهب  او بفرقدددة مدددن الفدددرق فهدددو شدددامل وموجدددود فدددي

االحساس النفسي والشعوراالنساني المتوقد في الفكر االنساني نحو الدرب  

 .وبيع النفس روحيتها  الى بارئها مقابل الجزاء االوفي في العالم االحر

 

والتصدددوف االسدددالمي  هدددو ذلدددك  االحسددداس الدددذي يرسدددم  الصدددورة      

ين  االصددول الحقيقيددة الشدداملة لهددذا الدددين  ويجمددع بددين هددذ  الحددال وبدد
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والنصدددوا  او بدددين التفسددديرات  والتددداويالت  ويفندددد  مدددزاعم  وماحدددذ 

االحدرين عليده مدن الدذين ينكدرون  علدى المتصدوفين  حداالتهم  ومقامدداتهم  

وامدددورهم  فهدددو قدددبس  مدددن ندددور هدددذا العدددالم يسدددري فدددي نفدددوس واف ددددة 

سهم  المتصوفين  وينير  السبيل  امامهم لنيل  مرادهم  وما تصبوا اليه نفو

المتعلقة بربها  وهدو الهددف الدذي يهددفون ويكرسدون  فيده حيداتهم  حتدى  

يتم الوصول  من حالل  طريقه الى حالة  روحية حاصدة  يددركونها ادراكدا 

 .مباشرا  ذوقيا  لهم  وحدهم  دون غيرهم 

 

التدي عبدر بهدا طدالب  -رغم احتالفهدا –ومن هنا كانت كل االساليب          

تباينت  االسماء  والمسميات  التي يطلقونها  عليها  وبها   الحقيقة  ومهما

فان الصوفيين  هم وحددهم  الدذين  يدذكرون  صدراحة  انهدم  شداهدوا هدذ  

لذا نر   في دعواهم  ,الحقيقة   وجها  لوجه  واتصلوا بها  اتصاال  روحيا 

 .نغمة من اليقين المحض  وصدقا من االيمان الخالص

 

قيقددة  يطلبهددا غنيددة ثددرة فددي ذاتهددا وجددودا غيددر متنددا   فطالددب الح         

وقددد  تجدداوز العقددل البشددري  فددي . حارجددا عددن   حدددود  الزمددان  والمكددان  

طلبدده  للحقيقددة االلهيددة او الحقيقددة العلويددة كددل مقددوالت العددالم المحسددوس  

واحذ نفسه بالبحث عن عالم احر متخذا لنفسه صورا شتى  يفلسف الحياة   

للوصدددول الددى مدددا وراءهدددا وقددد تطدددورت هددذ  الصدددور بتطدددور ميتافريقيددا 

الحضارة االنسانية وتعقدت معها  فولدت الرجل الصوفي ذا النزعة الدينية  

الذي يعرف الحقيقدة فدي  –بعد مخاض عسير  -غير المتعصب  لحد معين  

ذاتها  منبعثة من ذاته  وصلته الفطرية بها  ليبقى يحمل قبسدا  مدن نورهدا 

عشدع  فدي فكدر    فيتجداوز  ميددان العقدل الدى ميددان الوجددان  في قلبه وي

واالرادة والحريددة المطلقددة  بحيددث يبقددى الجميددع قاصددرين عددن فهددم حقيقددة  

الوصول الى ما  وصله هذا الصوفي من روحانية وحقيقة ذاتية حالصة له 

 .منه  وفيه

 

  وقددد مددر التصددوف حددالل العصددور واالزمنددة  منددذ  هددور االديددان         

وحتى عصرنا هذا  بمراحل وتطدورات  عديددة وعدرف  حاللهدا   بتعداريف  

منبعثدة مدن  حالدة واحددة    -رغدم احتالفهدا وتنباينهدا  –عديدة  تكداد تكدون 

ومن  معين  واحد  وقد  تجداوزت  هدذ   التعداريف  الم دات  لكندي سداكتفي 

ذاذ  مدن بذكر بعضها معتمدا على التعداريف  التدي عرفده بهدا  الرجدال  االفد
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علمدداء الدددين االسددالمي الحنيددف ومددن حددالل رجددال  اشددداء عرفددوا بالزهددد 

 :والتصوف 

يقول  المتصوف  والزاهدد الكبيدر  الشديخ معدروف الكرحدي  المتدوفي       

 .هجرية 000\سنة  

 ( ايدي الخالئق االحذ بالحقائق  واليأس مما في التصوف)  

 107الرسالة القشيرية صفحة 

والدى حقيقدة الددين وعددم االكتفداء  وتفسير  الزهد في الدنيا  والن در فدي  

 .ب اهر التكاليف الدينية  والقيام بها على اكمل وجه 

 هجرية  فيقول  015 \اما الشيخ ابو سليمان  الداراني  المتوفي ستة    

التصوف ان  تجري  على يد الصوفي اعماال ال يعلمها ا ال الحدق ويكدون ) 

 ( ا مع الحق على حال ال يعلمها اال هو دائم

 000تذكرة االولياء الجزء االول صفحة  

 :ويذكر الشيخ فريد الدين العطار فيقول          

الصوفي  من اذا نطدق كدان كالمده عدين حالده فهدو ال ينطدق  بشديء  اال  )  

اذا  كان هو  ذلك الشيء  واذا  امسك عن الكالم  عبرت اعمالده عدن حالده  

 ( انت ناطقة بقطع  عالئقه الدنيوية وك

   101تذكرة االولياء الجزء االول صفحة  

هجريدة التصدوف  057\ولقد عرف السري السدقطي المتدوفى سدنة      

 :بقوله

التصوف اسم لثالثدة معدان  وهدو  الدذي  اليطفديء ندور معرفتده  ندور  ) 

ة  وال ورعه وال يتكلم  بباطن في علم ينقض عليه  داهر الكتداب والسدن

 (تحمله الكرامات على هتك  استا ر محارم هللا 

 10\الرسالة القشيرية صفحة  

  –: ويعرف الشيخ سهل بن عبد هللا التستري الصوفي فيقول          



 

 19 

الصوفي  من صفا من الكدر وامالء من الفكر وانقطع الى هللا مدن البشدر ) 

 (واستو  عند  الذهب  والمدر

 011فحة ص 1تذكرة االولياء ج –

: هجريدة فيقدول  045 \اما ابو الحسن الندوي النوري  المتوفى سنة       

ليس التصوف رسما وال علما ولكنه حلق النه  لو كدان رسدما لمدا حصدل ) 

 (بالمجاهدة  ولو كان علما   لخص  بالتعليم  ولكنه تخلق   باحالق هللا  

 11 \التصوف  الثورة  الروحية  في   االسالم صفحة  -

هجريددة  فقددد عددرف  047 \امددا الشدديخ الجنيددد البغدددادي المتددوفى سددنة      

 :التصوف والمتصوفين  تعاريف كثيرة منها 

التصوف ان يختصك هللا بالصفاء فمن اصطفى من كل ما سدو  هللا فهدو ) 

   -(الصوفي 

 المصدر السابق  

 : او قوله  فيه     

ا الددذاتي  ومفارقددة  التصددوف تصددوف القلددوب حتددى ال يعدداود هددذا ضددعفه)

احالق الطبيعة واحماد صفات البشرية ومجانبة دعاو  النفسانية ومنازلة  

صفات الروحانية  والتعقل  بعلوم الحقيقة والعمل بها وهدو حيدر  والنصدح 

لجميع االمة  واالحالا في مراعاة  الحقيقة  واتباع النبي صلى هللا عليده 

   -(وسلم

 تذكرة االولياء

 :هجرية  فقد قال 331 \يخ ابو بكر الشبلي المتوفياما الش    

فالتصدوف عندد    هدو  –الصوفي من ال ير  في الدارين  مع هللا اال هللا )  

لح ة االشراق التي  تكاد  يصعق  فيها الصوفي عندها  يتجلى لقلبده  ندور 

 (الحق

  50\التصوف الثورة الروحية في االسالم صفحة  

 :زق رحمه هللا تعالى ويقول الشيخ احمد ر     
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التصددوف علددم قصددد بدده الصددالح القلددوب وافرادهددا و تعددالى  عمددا سددوا  ) 

والفقدده الصددالح العمددل وحفدد  الن ددام  و هددور الحكمددة باالحكددام واالصددول  

علم التوحيد لتحقيق  المقدمات والبراهين وتجلية االيمان  بااليقان  كالطب 

 ( لحف  االبدان  وكالنحو  الصالح اللسان

 1العباس احمد الفاسي  صفحة  قواعد  التصوف  البي

 :اما الشيخ ابن عجيبة  فيقول      

التصددوف هددو علددم  يعددرف بدده كيفيددة السددلو  الددى حضددرة ملددك الملددو  ) 

وتصددفية البددواطن مددن الرذائددل  وتجليتهددا  بددانواع  الفضددائل   واولدده علددم  

 (واوسطه  عمل  واحر  موهبة 

 :المودودي  فيقول   اما العالمة االستاذ   ابو االعلى           

فددي حقيقددة االمددر عددن حددب هللا و رسددوله الصددادق بددل –التصددوف عبددارة ) 

الولوع  بهما والتفاني في سبيلهما والذي يقتضيه هذا الولوع والتفاني اال 

ينحددرف  المسددلم   قيددد   شددعر  عددن اتبدداع   احكددام  هللا ورسددوله صددلى هللا 

شيء مستقل عن الشريعة عليه وسلم  فليس التصوف االسالمي الخالص ب

 ( انما هو القيام باحكامها بغاية االحالا وصفاء النية وطهارة القلب

 111\مباد ء االسالم صفحة 

هللا عنمدددا يمتلددديء القلدددب فدددي حدددب هللا ...هللا... هللا:) امدددا اندددا فددداقول       

ويفيض هذا الحدب  فيغمدر القلدب و الفكدر وتتجده االحاسديس  نحدو المحدب 

عد اليدده  الددنفس  تسددبح فددي بحددر الحددب الخالددد طددائرة علددى االع ددم  وتصدد

جناحي االيمان   بعيدة عن هذا الجسد الفاني عندها  يفقدد   القلدب  والفكدر 

ال الده  –سيطرتهما علدى   الحركدات االليدة   والتفكيدر الددنيوي وهدو يدردد 

هذا الذكرالع يم  ربما يكون هدو الولدوج الدى بداب التصدوف الحدق  –االهللا 

حب هللا الى منتها  وقد جمع الشريعة  والحقيقة  فالصوفي  عبدد عابدد   في

ذاهب عن نفسه متصل  بذكر  ربه قائم  باداء حقوقه نا راليه بقلبه احرق 

قلبددده بدددانوار هدايتددده   وصدددفاء  شدددربه  مدددن  كدددأس  حبددده  وود   وقربددده 

هللا فانكشف  له الحق عدن اسدتار غيبده  فداذا تكلدم  فبداو  وان  نطدق فعدن 

وان تحر   فبدأمر مدن  هللا  وان سدكت  فمدع هللا  فهدو  بداو وو  ومدع هللا  

عندها  تحن  النفس  لمشاهدة المحبوب وتعرج الى افضل االمداكن االنيقدة 

 .(          في الجنان النضرة لتستريح  من عذاباتها  الدنيوية 
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كما جاء ذلك فدي  ولهذا يعتبر التصوف هو مقام اإلحسان من اإلسالم       

 : والذي نصه التالي, الحديث المعروف بحديث جبريل

بينمدا نحدن جلدوس عندد رسدول هللا : قدال( رض)عن عمر بدن الخطداب  )) 

صلى هللا عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد 

سواد الشعر، ال ير  عليه أثر السفر وال يعرفده مندا أحدد، حتدى جلدس إلدى 

لنبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فأسددند ركبتيدده إلددى ركبتيدده ووضددع كفيدده علددى ا

 :فخذيه وقال

 أحبرني عن اإلسالم؟! يا محمد 

اإلسدالم أن تشدهد أن ال إلده إال هللا : فقال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم 

وتددؤتي الزكدداة، وتصددوم رمضددان، , وأن محمدددا رسددول هللا، وتقدديم الصددالة

 .وتحج البيت إن استطعت إليه سبيال

 .صدقت: قال 

 فعجبنا له يسأله ويصدقه، 

 .فأحبرني عن اإليمان: قال 

ه وكتبه ورسدله واليدوم ارحدر، وتدؤمن بالقددر أن تؤمن باو ومالئكت: قال 

 . حير  وشر 

 .صدقت: قال

 .فأحبرني عن اإلحسان: قال 

 . أن تعبد هللا كأنك ترا ، فإن لم تكن ترا  فإنه يرا : قال 

 . فأحبرني عن الساعة: قال

 . ما المسؤول عنها بأعلم من السائل: قال

 .فأحبرني عن أماراتها: قال

ربتهدا، وأن تدر  الحفداة العدراة رعداء الشداة يتطداولون  أن تلد األمدة: قال 

 .في البنيان

 فلبث رسول هللا  مليا، ثم . ثم انطلق 
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 يا عمر أتدري من السائل؟ : قال

 .هللا ورسوله أعلم: قلت

 (. روا  مسلم)فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم : قال 

 

فالتصوف هو اللبنة الثالثة في البناء اإلسالمي، أي مستو  اإلحسان        

. حيددث يصددبح اإليمددان إيمانددا شددهوديا بعددد أن كددان إيمانددا غيبيددا اعتقاديددا

  اإليمدان يصدبح واقعدا شدهوديا نتدراآفالغيب الذي ندؤمن بده علدى مسدتو  

 . على مستو  اإلحسان( كأنك ترا )

مجمددوع الطوابددق الثالثددة إال أن طابقدده الثالددث  فددإذا كددان اإلسددالم هددو       

هو كماله مدن حدالل تحقيدق مسدتوي اإلسدالم واإليمدان ( مستو  اإلحسان)

 . تحقيقا يحول ال ن الغائب إلى يقين حاضر

ومستو  اإلحسان عايشه الصحابة رضوان هللا عليهم فدي عالقدتهم         

لدت أسدرار هدذا المقدام وانتق. بالرسول الكدريم محمدد عليده الصدالة والسدالم

إليهم روحيا من حدالل رابدط المحبدة والتعلدق بشدخص حبيدبهم  رسدول هللا 

 . صلى هللا عليه وسلم

فكما أن أسرار مستو  اإلسالم تنتقل  بالتلقين واإلستماع من فكدر           

إلددى فكددر، فأسددرار مسددتو  اإليمددان تنتقددل بالعمددل واإلتبدداع مددن سددلو  إلددى 

اإلحسان  تنتقل  من قلب إلى قلب بالمحبة  والتعلدق      سلو ، فأسرار مقام

 . وتعاليم  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  وورثته من أمته

لهو غياب )وإن غياب ممارسة مستو  اإلحسان في سلو  المسلمين       

 . ، باستثناء بعض الدوائر الضيقة(قناة التواصل لديهم التي هي المحبة

صوفية التي اكتشفها العارفون باو ما هي إال تفصيل لما إن الحقيقة ال     

جدداء  فددي الشددريعة االسددالمية لددذا فددإن معارضددة الددنص القرآنددي أو حددديث 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  الشريف  بالحقيقدة  الروحيدة  يرجدع  إلدى 

ذلدددك أن عالقدددة (. الشدددريعة)بكلددده ( الحقيقدددة الصدددوفية)معارضدددة الجدددزء 

ية بالنص القرآني أو الحديث هي عالقة تضمين واسدتغراق الحقيقة الصوف

أي اسدددتغراق  الروحيدددة الصدددوفية  فدددي مفهميدددة الدددنص (  الثددداني لددد ول)



 

 23 

القرآني ال عالقة تضداد و وال عالقدة تندافر كمدا يحداول اإليهدام بدذلك بعدض 

 . ممن يوجد حارج التجربة الصوفية

سددوء  تأويددل الددنص  هددو تعددارض   بددين –إذا وجددد  –إن التعددارض          

القرآني أو الحديث أو النص الروحي، أو بين سدوء تأويدل الدنص الروحدي 

هدذا حصوصدا إذا علمندا . والدنص القرآندي أو الحدديث( على فرض صحته)

أن اللغة الروحية هي لغة إشارية ال داللية، أي أنها تشير إلى الحقيقة عدن 

وربمدا أي  -للدنص الروحدي إذ الداللدة الحقيقيدة. بعد وال تدل عليها  بحتية 

 . ال يمكن فهمها إال بالمشاركة الوجدانية -نص روحي 

ألن العبدادة بددون .ان التصوف هو القلب النابض لإلسالم و كمدال بنائده    

محبة و و معرفة به تجعل من العبادات  طقوسا  دينية شكلية  فارغدة مدن 

هللا ورسوله ولكدن  فحواها االصلي  فهي مجرد القيام بعمل  ليس في سبيل

تحقيقددا لنوايددا معينددة واسدداليب  جديدددة  ابتكرهددا المبتكددرون  يرجددون مددن 

 . اشاعتها الفتنة والتفرقة بين المسلمين او الكسب  وهللا تعالى اعلم  

فالتصوف  يمثل الرصيد الشعوري غير المددون مدن السدنة النبويدة          

عليه الصالة والسدالم الباطنيدة  ذلك أن أحوال الرسول.لعدم قابليته للتدوين

ال تدون في الكتب  اذ تعجز الكتابة ان تدونها و ال تستوعبها بطدون الكتدب  

 .و لكنها تدر  بالمعايشة الوجدانية وباالستقامة و تعالى 

-                  

 

 

************************ 
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 نشأ ة التصوف          

 

 

نشأ التصوف  كعلدم جديدد أول مدا نشدأ بالبصدرة، وأول مدن بندى دارة        

للتصددوف فيهددا  بعددض أصددحاب عبددد الواحددد بددن زيددد مددن أصددحاب الحسددن 

 .البصري رحمه هللا 

وقددد تميددز عبدداد البصددرة آنددذا  بالمبالغددة فددي التعبددد، و هددرت فدديهم       

ط مغشديا عليده م اهر جديدة لم تكن مألوفة مدن قبدل، فكدان مدنهم مدن يسدق

عند سماع القرآن  الكريم ، ومنهم من يخر ميتا، فدافترق النداس إزاء هدذ  

ال اهرة بين منكر ومادح، وكدان مدن المنكدرين علديهم جمدع مدن الصدحابة 

كأسماء بنت أبي بكر وعبددهللا بدن الزبيدر رضدي هللا عدنهم، إذ لدم تكدن تلدك 

وصددحابته وهددم الم دداهر فددي عهددد الرسددول محمددد  صددلى هللا عليدده وسددلم 

 .األع م حوفا واألشد وجال من هللا سبحانه  وتعالى 

ورأ  اإلمام ابن تيمية أن حدال النبدي محمدد  صدلى هللا عليده وسدلم          

وصحابته من  ضبط نفوسهم عند سماع القرآن الكريم  أكمل مدن حدال مدن 

ال يذهب إلدى اإلنكدار علدى مدن   هدر منده  -رحمه هللا  -جاء بعدهم، ولكنه 

 :شيء من ذلك إذا كان ال يستطيع  دفعه، فقال رحمه هللا تعالى 

والذي عليه جمهور العلماء أن الواحد مدن هدؤالء إذا كدان مغلوبدا عليده )  

 ( .لم ينكر عليه وإن كان حال الثابت أكمل منه

وال زلنا  واليزال السلف الصالح   يبكي عند سماعه ايات القران الكريم     

 .تتلى فتدحل في  قلبه ونفسه وفكر  حشوعا و ومحبة  اليه 

: لعلماء في أصل هذ  النسبة وإلدى أي شديء تضداف فقيدل تنازع ا          

 هي نسبة إلى أهل الُصفَّة ،
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 نسبة إلى الصفوة: وقيل  

 نسبة إلى الصف المقـّدم: وقيل  

 بل نسبة إلى صوفة بن بشر رجل عرف بالزهد في الجاهلية: وقيل  

أنده  -وهدو المعدروف  -وكل هذا غلط ، وقيل : ) قال اإلمام ابن تيمية       

 (.نسبة إلى لبس الصوف 

 :ونفى القشيري صحة هذ  النسبة أيضاً، وقال  

إن القوم لم يعرفوا بلبس الصوف، وأيا كان أصل النسبة فإن اللف  صدار ) 

 (.علما على طائفة بعينها، فاستغني بشهرته عن أصل نسبته

هذا عن أصل النسبة، أما معندى التصدوف فللقدوم عبدارات مختلفدة           

ي ذلك تصور مقام كل واحد في التصوف وتصدور  لده، فقدال بعضدهم فدي ف

 :تعريف التصوف 

 أنه الدحول في كل حلق سني، والخروج عن كل حلق دني، 

أن يكون العبد في كل وقت بما هو أولى به في ذلك الوقت ، بمعنى : وقيل  

أنه إن كان في وقت صالة كان مصليا، وإن كان في وقدت ذكدر كدان ذاكدرا، 

 الصوفي ابن وقته،: وإن كان في وقت جهاد كان مجاهدا، لذلك قيل 

وقيل في تعريف التصوف األحذ بالحقائق، واليأس بما في أيدي الخالئدق،  

 .وقيل التصوف مراقبة األحوال ولزوم األدب، وقيل غير ذلك 

 

امتددداز مدددنهج المتقددددمين فدددي الجملدددة بالتعويدددل علدددى الكتددداب والسدددنة،     

مصدري التلقي واالستدالل الوحيدين، ويرو  عدنهم نصدوا واعتبارهما 

 : كثيرة في ذلك، فمن ذلك ما قاله أبو القاسم الجنيد البغداديؤحمه هللا   

 ( الكتاب والسنة ) مذهبنا هذا مقيد باألصول) 

علمندا منددوط بالكتداب والسددنة مدن لددم يحفد  الكتدداب ويكتددب : ) وقدال أيضددا 

 (ه الحديث ولم يتفقه ال يقتد  ب

 :وقال أبو سليمان الداراني  
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ربما تقع فدي نفسدي النكتدة مدن نكدت القدوم أيامدا فدال أقبلهدا إال بشداهدين ) 

 ،(عدلين الكتاب والسنة 

 :وقال سهل بن عبدهللا التستري  

االقتداء بالنبي صلى هللا عليه وسلم، في : مذهبنا مبني على ثالثة أصول ) 

 (ل، وإحالا النية في جميع األعمال األحالق واألفعال، واألكل من الحال

 

ربمدددا بددددأت الصدددوفية كمجموعدددة اتخدددذت الزهدددد شدددعارها، وتصدددفية       

القلوب دثارها، مدع صدحة االعتقداد وسدالمة العمدل فدي الجملدة، إال أنده قدد 

دحل في مسمى الصوفية فدرق وطوائدف متعدددة، لدم يكدن الجدامع بينهدا إال 

لقلوب سدواء أكدان علدى وجده الصددق أم التحلي بالزهد واالهتمام بأحوال ا

 كان على وجه االدعاء والت اهر أمام الخلق،

أمددا العقائددد فقددد تفرقددت بهددم السددبل فيهددا ، التحددادهم فددي االسددم مددع      

 .احتالفهم الجوهري في كثير من العقائد واألفكار،

وسدددنعرض مدددن حدددالل هدددذا البحدددث المدددوجز شدددي اً مدددن عقائدددد بعدددض       

 :الصوفية المتأحرين، ، فمن عقائدهم

وهدي بدعددة كفريدة أحددذها مدن أحددذها عدن كفددار الهنددد، : القدول بددالحلول. 1

ومعناهدددا عنددددهم أن هللا حدددالق فدددي مخلوقاتددده فدددال انفصدددال بدددين الخدددالق 

 .ما يسمى بوحدة الوجودوالمخلوق، وليس في الوجود إال هللا، وهذا 

الغلدو فددي الصدالحين وفددي مقددمتهم سدديد الخلدق صددلى هللا عليده وسددلم، . 0

حيث يعتقدد الغدالون مدن الصدوفية أن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم هدو قبدة 

الكون، وأن الخلق ما حلق إال ألجله ومن ندور ، ويقدل منسدوب الغلدو عندد 

اً رسدددوال، إال أنهدددم بعضدددهم فيدددر  أن النبدددي صدددلى هللا عليددده وسدددلم بشدددر

يستغيثون به طالبين المدد والعون وال يسدتغا  إال بداو جدل جاللده كاشدف 

 .الضر ودفعه

ومن أوجه الغلو عند بعض الصوفية  الغلو في صالحيهم، حتى وجد         

كددل )فدي بعضددهم مددن يعبدد شدديخه فيسددجد لده ويدددعو ، وربمددا قدال بعضددهم 

ونحو هدذ  األقدوال، وربمدا غدال بعضدهم ( رزق ال يرزقنيه شيخي فال أريد 

حضدنا بحدرا وقدف : ) في نفسده واغتدر بهدا، حتدى روي عدن بعضدهم قولده

 .ويجعلددددون لهددددم تصددددريف الكددددون أرضدددده وسددددماء (  بسدددداحله  األنبيدددداء
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تقسيم الدين إلى شريعة تلزم العامة، وحقيقدة تلدزم الخاصدة، فالشدريعة . 3

هي ما يسمونه العلم ال اهر، والحقيقة هي ما يدعونه العلم الباطن، فالعلم 

ال اهر والذي يمثل الشريعة معلوم المصدر وهو الكتاب والسدنة، أمدا علدم 

يقة، علم الباطن فهو كمدا  يددعي  بعدض الصدوفية أنهدم يأحذونده عدن الحق

 ( حدثني قلبي عن ربي:) الحي الذي ال يموت، فيقول أحدهم 

وذهب بعضهم إلى القول بأنه يأحذ عن ملك اإللهام، كما تلقدى الرسدول      

صلى هللا عليه وسلم علومده عدن ملدك الدوحي، وزعدم بعضدهم أن الرسدول 

سلم هو من يخبرهم بما يتوجدب علديهم مدن عبدادة وذكدر، صلى هللا عليه و

 وأنهم يلتقون باألنبياء ويسألونهم عن قصصهم،

 :وقال آحر

 (.إذا طددددددددالبوني بعلددددددددم الددددددددورق، بددددددددرزت علدددددددديهم بعلددددددددم الخددددددددرق) 

 

 :وقال أبو حامد الغزالي في بيان هذا المسلك          

ولذلك لدم يتعلمدوا  اعلم أن ميل أهل التصوف إلى اإللهية دون التعليمية،)  

ولم يحرصوا علدى دراسدة العلدم وتحصديل مدا صدنفه المصدنفون، بدل قدالوا 

الطريق تقديم المجاهددات بمحدو الصدفات المذمومدة، وقطدع العالئدق كلهدا، 

واإلقبددال علددى هللا تعددالى بكندده الهمددة، وذلددك بددأن يقطددع اإلنسددان همدده عددن 

ويقتصدددر علدددى  األهدددل والمدددال والولدددد والعلدددم، ويخلدددو بنفسددده فدددي زاويدددة

الفرائض والرواتب، وال يقرن همده بقدراءة القدرآن وال بالتأمدل فدي نفسده، 

إلى أن ينتهدي إلدى ( هللا هللا هللا: )وال يكتب حديثا وال غير ، وال يزال يقول 

 ( حال يتر  تحريك اللسان ثم يمحي عن القلب صورة اللف  

كدل بقددر مدايقر    وار  ان هذ  كلها فيهدا تجدا وز علدى االسدالم وااليمدان 

وما يفضي به  والحقيقة الراجحة تؤحذ من مصددر القدرآن الكدريم والسدنة 

 .النبوية المطهرة 

 

                                  *********** 
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 التصوف وذكر هللا                         

  

 

 

ول الدى   اعتمد التصوف في االسالم ذكدر هللا مبددءا اساسديا والوصد          

شعارا ( ال اله اال هللا) هللا تعالى هدفا وغايته المرجوة ومبتغا  واعتبر قول 

فذكر هللا تعالى هو عالمة الفالح وسبيل النجاح والرقي وااللتزام بكتاب هللا 

تعالى وسنة نبيه الحبيب المصطفى محمد صلى هللا عليه وسلم فرض على 

قددر التزامده فدي الكتداب والسدنة  كل سالك لهذا الطريق  وحقه من الحقيقة

وتنفيذا  الوامر هللا تعالى ونواهيه   وتعاليم رسوله الكريم محمد صدلى هللا 

 .عليه وسلم 

لقد وردت في القران الكريم ايات كثيرة تحض ال بل تلزم اهدل االيمدان        

 :على ذكرهللا تعالى  قال تعالى 

 150سورة البقرة  –اذكروني اذكركم  –

 141ال عمران  –ين يذكرون هللا قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذ -

النسدداء  -فدداذا قضدديتم الصددالة فدداذكروا هللا قيامددا وقعددودا وعلددى جنددوبكم  -

103 

واذكددر ربددك فددي نفسددك تضددرعا وحيفددة ودون الجهددر مددن القددول بالغدددو  -

 005االعراف  –واالصال وال تكن من الغافلين 
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والمنكددر ولددذكر هللا اكبددر وهللا يعلددم بمددا ان الصددالة تنهددى عددن الفحشدداء  -

 05العنكبوت  –تصنعون 

  11االحزاب  –الذين يذكرون هللا قياما وقعودا وعلى جنوبهم  -

 وكثير من االيات في القران الكريم تؤكد وتحث على ذكر هللا  

 :وفي الحديث الشريف ايضا الكثير فعن ابي هريرة انه  قال

– ليه وسلم قال رسول هللا صلى هللا ع 

يقول هللا تعالى اذا ذكرني عبدي في نفسده ذكرتده فدي نفسدي واذا ذكرندي ) 

في مالء ذكرته في مالء حيدر مدن مل ده واذا تقدرب مندي شدبرا تقربدت منده 

( ذراعا واذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا واذا مشى اليه هرولدت اليده

 متفق عليه –

  –وفي حديث احر قدسي يقول هللا تعالى 

 (انا مع عبدي ماذكرني وتحركت بي شفتا )

 روا  ابن جابر وابن حيان –

وفددي االحاديددث الشددريفة الكثيددر الكثيددر فددي الحددض علددى ذكددرهللا تعددالى     

وفضل الذكر واذكر على سبيل المثدال قدول الرسدول الكدريم صدلى هللا عليده 

 والخطاب  لعامة المسلمين من بعدهم  –وسلم يخاطب صحابته الكرام 

ا ال انبؤكم بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم وحير  )

لكم مدن عطداء الدورق والدذهب وحيدر لكدم مدن ان تلقدوا عددوكم فتضدربون 

اعندداقهم ويضددربون اعندداقكم قددالوا ومددا ذا  يارسددول هللا قددال ذكددر هللا عددز 

 (وجل
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 روا  الترمذي وابن ماجة والحاكم -

 :-عليه وسلم وقال رسول هللا صلى هللا

 (من احب ان يرتع في رياض الجنة فليكثر من ذكرهللا) 

 روا  ابو شيبة والطبراني – 

 : -قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  وايضا عن ابي هريرة قا ل

مدددا جلدددس قدددوم مجلسدددا يدددذكرون هللا عدددز وجدددل اال حفدددت بهدددم المالئكدددة ) 

   مسلم روا –( وغشيتهم الرحمة وذكرهم هللا فيمن عند  

وذكر هللا تعالى  نور وايمدان و هدد  وعرفدان وانشدراح فدي الصددر         

وسعة في العي  وسعادة في الدنيا وجنة في االحدرة ولدو تعمقندا قلديال فدي 

معنى الذكر لوجدنا ان الذكر ذكران  ذكر يتولد مدن الخدوف والخشدية وهدو 

وما كان اال بذكرهللا  من يذكر هللا مع نفسه وير  ان ذكرهللا تعالى له امان 

 .تعالى ويعلم  انه  بذكر هللا يصل الى ذكر هللا له 

والذكر االحر ذكرالمحبة والتشدوق وهدو التدذكر بدذكرهللا بده فدي االزل       

حيث لم يكن موجودا الى ان يصير في الدنيا مفقودا ثم الدى االبدد وعندد مدا 

الدذكر مدن اللسدان يتجوهر ويستكن نور اليقين فيده حتدى اذا ذهبدت صدولة 

والقلدب  يبقددى  نددور الدذكر متجددوهرا فددي دواحلدده فيصدير الددذكر ذكددر الددذات 

 .وهذا هو ذكر المشاهدة والمكاشفة والحقيقة الكبر  

اندا ال  –الذكر نار التبقي والتذر فاذا دحدل قلدب عبدد مدؤمن يقدول : )و قيل 

متاعها و لمة فاذا كان في القلب حطب الدنيا وهشيم  –غير  ال اله اال هللا 

الوجود الحاد  وحواطر النفس االمارة بالسوءووسداوس الشديطان احدرق 

 (الذكر كل ذلك وانار للقلب المحالك لذلك القلب بنور هللا تعالى 
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حيث ان الذكر يكون اوال باللسان فاذا داوم عليه العبدد انخدرق لده القلدب    

لدده فددي الددذكر وسددر  نددور ذكددر هللا الددى بقيددة الجددوارح واسددتغرق العبددد ك

 فتحول بتشريفه ووجود  الى حال احر 

وعالمة انخراق القلدب للدذكر الشدعور بالخفدة فدي االعضداء حتدى يكداد      

المرء ان يطير بال جناحين مدن حفتده فداذا سدكت اللسدان عدن الدذكر تحدر  

الفكر و تحر  القلب في الصدر بالذكر فاذا داوم العبد على ذلك وصل الذكر 

تكون الغيبة في الذكر والذاكر فدي المدذكور ويكدون الهيمدان الى سر  وهنا 

حتى اذا تر  العبد الذكر لم يتركه الذكر وال تذهب عنه انوار  وال يطيب به 

هدايدة مدن هللا العلدي   -ندور علدى ندور -قرار اال بالمشاهدة واالشدراق انده 

 . الع يم

 

 

************************ 
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 الفصل الثاني                                 

 

--- التصوف في لمحة تا ريخية              

 

 

كثرة ما كتدب عنده اصدله مدن الصدفاء بكل التصوف بكل تعاريفه و           

فهدو انبعدا  مدن اعمداق الدنفس االنسدانية متفداعال  –كما اعتقد  -من الكدر

بوجدود االنسدان ومعتقدد  وحاجتده معها وفيها معنى هذا ان التصوف وجد 

اليه في تصفية هذ  النفس التي يحملها بين جنبيه مما يلحقها او علق بهدا 

 .من ادران اوشوائب

 

 :يقول الدكتور محمد اقبال الشاعر  الباكستاني  الكبير     

ليس من الصواب ان نرجع كل  اهرة فدي بي دة مدا الدى عوامدل حارجدة –) 

فكرة من االفكار ذات قيمة يكون لها  ال  احلية فانهعنها ونهمل العوامل الد

سلطان على نفدوس النداس اال اذا كاندت تمدت الديهم بصدلة فداذا جداء عامدل 

وعندما بحث المستشرقون في اصل   يخلقها حلقا حارجي ايقضها ولكنه ال

سدوا ان ى هذا العامدل الخدارجي او ذلدك وتناالتصوف ذهبوا الى ان مرد  ال

ان اال  يفهدم يكون لها معنى وال ة او تطور عقلي في امة الاية  اهرة عقلي

فددي ال ددروف العقليددة والسياسددية والدينيددة واالجتماعيددة التددي عاشددت فيهددا 

 (هذ  االمة قبل  هور تلك ال اهرة
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 محمد اقبال  41صفحة   الح  تطور الفلسفة الميتافزيقية في فارس 

 

في هذ  ال اهرة بين نشاة التصوف االسالمي والطريق السدوي فدي         

والسياسدية واالجتماعيدة التدي  معالجتها والن ر الى البي ة العقلية والدينية

ت فيهددا هددذ  ال دداهرة الكبيددرة التددي غيددرت مجددر  التدداريخ االسددالمي نشددا

ري فهدو فالتصوف وليد تاريخ االسالم الديني والسياسيي والعقلي والعنصد

 .م هر من م اهر  وما احاط به من  روف وما دحل فيه من شعوب

 

الن ريددات الصددوفية كثددرت وتعددددت تبعددا لمدارسدده حددالل الددزمن ومددا        

محمد اكتنف كل ن رية من مفاهيم وعوامل ابتداء من عهد الرسول الكريم 

هدد ا لتفريدق بدين الز هللا عليه وسدلم ومنعده الرهبندة فدي االسدالم ول صلى

والعبدددادة وبدددين الرهبانيدددة ومدددا تمخضدددت عنددده هدددذ  المددددارس الكثيدددرة 

او  –المالمتيددة  –النيسددابيورية التددي ا هددرت او افددرزت فرقددة   كالمدرسددة

مدرسة مصر والشام التي امتاز علما ؤها بدقة التحليل النفسي في لح ات 

 .  هللا تعالى او بعدها عنه  جل وعالقربها من 

 

 : التصوف االسالمي بثال  مراحل  تاريخ د تحدي  ونستطيع     

تكمن في الزهد والتعبد والخوف الشديد من الجدزاء مثلمدا ي هدر  : االولى 

 :في سيرة الحسن البصري

فدي البصدرة عدا   م 110هجريدة 01الفقيه الصدوفي المولدود عدام  وهو) 

بواد ام القر  في ندواحي المديندة المندورة ودرس الحدديث الشدريف والفده 

ف فدي االسدالم تدوفي واشتهر بالزهد والتقشف ويعتبر رائد الزهد والتصدو

  – (م 701هجرية 110عام 

 وسفيان الثوري المحد  من مشاهير التابعين

 سفيان بن سعيد وكان يلقب بامير المؤمنين في الحديث وهو ابو عبد هللا )

 – (يالديدة م 771هجريدة  111بن مسروق الثوري توفي في البصرة عام 

 . وما قبلها

المرحلة الثانية مرحلة المعرفة والمحبدة والعشدق االلهدي وي هدر ذلدك      

 –معروف الكرحي البغدادي الشيخ في اقوال 
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وهو ابو محفو  معروف بدن فيدروز وقيدل علدي منسدوب الدى الكدر  فدي ) 

د  صددبغددداد احددد اعددالم التصددوف الزهدداد والمتصددوفين اشددتهر بالصددالح وق

الندداس للتبددر  بدده وقبددر   دداهر وشدداهد فددي بغددداد وال يددزال قائمددا يقصددد  

 (-النددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداس للتبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر  بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده 

 :والجنيد البغدادي 

وهددو ابددو القاسددم الجنيددد بددن محمددد بددن الجنيددد ويلقددب بددالخزاز او القددوا ) 

لثالث الهجدري فدي بغدداد متصدوف وفقيده ريري او الزجاج ولد في القرن ا

اول من اشتغل بكالم التوحيد وشبخ مذهب التصوف حج من بغداد الى مكة 

ثددال  مددرات علددى قدميدده ويعددرف بطدداووس العلمدداء تددوفي فددي بغددداد سددنة 

 ( م وقبر   اهر ومعروف في بغداد  410هجرية  047

 :وذو النون المصري 

لمصدري المولدود بصدعيد مصدر عدام وهو ابو الفيض نوبان بن ابدراهيم ا) 

م زار القدددددس والشددددام وبغددددداد ومكددددة مددددن اصددددحاب  771هجريددددة 055

بددالجيزة يالديددة  م 154هجريددة  315المجاهدددات والكرامددات تددوفي سددنة 

 ( ودفن في القاهرة وقير   اهر فيها ومزار يزور  الناس للتر  به

 

ووحددة الوجدود واول اما المرحلة الثالثة فهي مرحلة الفنداء فدي هللا تعدالى 

 ر مسبقا والشبلي والتكلمين فيها الجنيد المذك

وهو القاضي بدر الدين محمد بن عبد هللا بن محمد الشبلي الدمشقي ولدد ) 

 ( م  1317هجرية  714م وتوفي  1310هجرية  710بدمشق 

 :وابو يزيد البسطامي 

 111وهددو طيفددور بددن عيسددى بددن ادم بددن سددروثان البسددطامي ولددد عددام ) 

م عددرف بالزهددد والتصددوف واحددد المتكلمددين بوحدددة الوجددود  101هجريددة 

م وقبر   داهر ويدزار وقدد مزجدت شخصديته  175هجرية  011توفي سنة 

 (باالساطير والشطحات الصوفية 

الذي اوغل في ذلك ونستطيع ان نحدد حقيقتين اثنتين هما محور كدل        

 .قديم او محد  
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العدالم اال وجدود واحدد هدو الوجدود المطلدق ذو االولى انه لديس فدي          

 -الخيرالمحض والجمال الخالص

من في السموات ومن في االرض والشمس والقمر  له يسجد) قال تعالى   

 ( -والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس 

  11سورة الحج اية 

 

ي في حندين دائدم ان الروح من عالم الغيب وه: والحقيقة الثانية             

النجداة سدبل  الى عالمها وغاية الصدوفي فدي هدذ  الحيداة ان ييسدر للدروح 

ويخلصها من كل نقص ويحررها من كدل عالقدة او حالدة حتدى تتصدل بداو 

تعالى ويطلقها من قيودها ترجيعا ووجدودا مطلقدا غيدر محددود لترجدع الدى 

 .عالمها االزلي امنة مطم نة 

 

االسالم حاجدة الدى وضدع حددود وقواعدد للزهدد لم تكن في عصر صدر      

والعبادة في الدنيا للقصد من ملذاتها كما لم تكن حاجة الى تمييز طائفة من 

المسلمين عن غيرهم بسبب انفرادهم بالورع او التقو  وانما  هرت هدذ  

 :الحاجة ملحة كما يقول العالمة ابن حلدون 

هجريدة 573د عدام مدد ولدر عبد الرحمن بدن محمدد بدن محبن الوزياوهو ) 

بتددونس وتنقددل الددى مندداطق عديدددة فددي بددالد شددمال افريقيددا  يالديددة م 1300

والشام والحجاز والقاهرة اتسمت مؤلفاته بالنزعدة الفلسدفية واالجتماعيدة 

و فدي  (م بالقاهرة  1105هجرية  101والتاريخية متصلة بينها توفي عام 

 :مقد مته يقول 

دنيا في القرن الثاني وما بعد  وجنح الناس الى عندما فشا االقبال على ال) 

  –( مخالطة الدنيا فاحتص المقبلون باسم الصوفية

 صفحة  1الح  كشف ال نون ج

 

 :وقد مرت بنا سيرته  فيقول  اما االمام القشيري         

هللا عليددده وسدددلم لدددم يتسدددم  اعلمدددوا ان المسدددلمين بعدددد رسدددول هللا صدددلى )

ىداو عليده  ة علدم سدو  صدحبة الرسدول صدلافاضلهم في عصرهم بتسدمي
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ل لهددم الصددحابة ثددم احتلددف الندداس وتباينددت يددوسددلم اذ ال افضددلية فوقهددا فق

المراتب فقيل لخواا الناس ممن لهم شدة عناية بالدين الزهاد والعباد ثدم 

 هرت البدعة وحصل التداعي بين الفرق فكل فريق ان فيهم زهادا وانفرد 

انفسهم مع هللا تعالى والحاف ون قلوبهم مدن  حواا اهل السنة المراعون

  -( طوارق الغفلة باسم التصوف 

  111صفحة  1الح  كشف ال نون ج

 

اري فقدد افتدى عنددما اما االما م الحداف  السديد محمدد صدديق الغمد           

 :س ل عن اول  من ا سس التصوف فقال 

سسدددها الدددوحي الطريقدددة  افلدددنعلم ان   امدددا اول مدددن اسدددس الطريقدددة)      

السددماوي فددي جملددة مددا اسددس مددن الدددين المحمدددي اذ هددي بالشددك مقددام 

االحسددان الددذي هددو احددد اركددان الدددين الثالثددة التددي جعلهددا النبيددى صددلى هللا 

هذا جبريل عليده السدالم  -بينها واحدا واحدا الينا بقوله  عليه وسلم بعد ما

فاالسددالم طاعددة  وهددو االسددالم وااليمددان واالحسددان -اتدداكم يعلمكددم ديددنكم 

وعبادة وااليمدان ندور وعقيددة واالحسدان مراقبدة  ومشداهدة  ان تعبدد ا و 

 ( كانك ترا  فان لم ترا   فا نه يرا  

  15حقائق عن التصوف للسيخ عبد القادر عيسى صفحة كتاب  الح  

 

لقددد مددر التصددوف فددي االسددالم منددذ نشدداته ولحددد االن فددي اطددوار          

ومفاهيم تبلورت مع الوقدت وتحولدت حاللهدا الصدوفية مدن الشدكل الفدردي 

د ان كانددت فرديددة الددى شددكل جمدداعي مددن م وصددارت طرقددا وجماعددات بعدد

فدي معبدد احدر  مسداجد اويجتمع افراد ها لمارسة العبدادة فدي مسدجد مدن ال

  لدى طدرق جماعيدة لهدا ن مهدا ومراسدمها فدي القدول والقبدولتحولت هذ  ا

لبعض االحر ضمن الطريقة الواحدة اواالنتماء وفي العالقة بين بعضها مع 

لشدديو  والمريدددين ااي انقسددمت الطريقددة الواحدددة الددى عدددة اقسددام وكددان 

ناصددب واصددبح لكددل طريقددة بيعددة واناشدديد حاصددة وتالقددين ممددنهم رتددب و

هر حاصة وتالوات وطاعدات وسدلوكية معيندة اليمكدن واذكار واوراد وم ا

تجاوزها فهي كاالحزاب السياسية او المجامع االدبية او العلمية في الوقت 

الحاضر كما صارت لها موارد مالية ثابتة مما اوقفه اصدحاب البدر والخيدر 

 .عليهددددددددددددا وعلددددددددددددى المنتسددددددددددددبين اليهددددددددددددا والدارسددددددددددددين فيهددددددددددددا 
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او تفضل اية مهندة يصدطنعها النداس اشبه بمهنة تعدل  –بل صارت       0

جعلهدا  تشدكل ادياندا   وذات تاثير قدوي  وح يت بمكانة رفيعة في المجتمع

تعددد   ولددم  دولددة  كددل ضددمن   او مددذاهب مددن حددالل الدددين الواحددد ودوال

ندت سدابقا ولكنهدا فتحدت ابوابهدا علدى افدراد مثقفدين فقدط كمدا كا مقصورة 

( حت لكبار رجال الدولدة والسدالطين للعامة وللمعتوهين والمجاذيب كما فت

 070صفحة  1الح  المدن االسالمية للسيد شاكر مصطفى ج

 

وقد بلغ عدد هذ  الطرق اكثر من ماءتي طريقة وبلدغ مدن انتمدى             

 .بالمائة من المسلمين  30اليها اكثرمن 

 

لكن جميع هذ  الطرق رغم كثرتها ترجع في جذورها االساسدية للطدرق     

الصدددوفية  االصدددلية او  الصدددلية او متفرعدددة عنهدددا وان اهدددم هدددذ  الطدددرقا

 :االساسية مايلي 

 

الطريقة القادرية مؤسسها الشيخ عبد القادر الجيالني قدس سر              

 وهي موضوع بحثنا ومدار 

 

 :والطريقة الرفاعية التي اسسها الشيخ احمد الرفاعي          

 510علددي بددن احمددد الرفدداعي المولددود سددنة وهددو ابددو العبدداس احمددد بددن ) 

م بقريددة حسددن او ام عبدددة بدداقليم البطددائح مددا بددين البصددرة  1111هجريددة 

وواسط وتوفي ابو  وهو طفل  فكفله  حاله  منصدور  ابوشديبة  البطدائحي 

حاليددا  فددي  جنددوب بلدددروز  مددن محاف ددة  ديددالى   ومددزار ومرقددد   دداهر

فقهاءالشدافعية وقدد انصدرف الدى  العراق وارسله للدراسة في واسدط علدى

التصوف وقد احدذ العهدد علدى يدد حالده وكدان شديخ طريقدة صدوفية عرفدت 

بالرفاعية وال تزال موجودة لحد االن عاصر  الشديخ عبدد القدادر الجيالندي 

الذي يعتبرا شيخا له في الطريقة توفي فدي بلدتده وقبدر   داهر ومدزار فدي 

 ( م 1110هجرية  571قضاء الرفاعي جنو ب العراق توفي عام 

 

 :الشاذلي  والطريقة الشاذلية في مصرومؤسسها ابو الحسن         



 

 38 

 543علي بن عبد هللا بن عبد الجبار بن فهديم بدن هرمدز ولدد سدنة  وهو)  

فددي سددبتة المغددرب والشدداذلي نسددبة الددى شدداذليه قريتدده التددي 1147هجريددة 

م بغداد ثم اسدتقر عا  فيها في تونس ثم سافرفي طلب العلم الى القاهرة ث

م  1051هجريدة  151في القاهرة جاهد ضد الصدليبيين بنفسده تدوفي عدام 

وهو في طريقه الى الحج ودفن حيدث مدات وقبدر   داهر فدي مصدر يرتداد  

 (المسلمون للتبر  

 

 :والطريقة السهروردية ومؤسسها الشيخ عبد القاهر السهروردي       

 السدهروردي يرتقدي نسدبه الدى وهو ضياء الدين عبد القاهر بدن عبدد هللا) 

ابي بكر الصديق رضدى هللا عدنهم وهدو ابدن عدم الشديخ عمدر السدهروردي 

م ودرس بالمدرسدددة  1047هجريدددة  140المددددفون فدددي بغدددداد ولدددد عدددام 

 اداب المريددين  -الن امية وسلك طريقة الصدوفية ولده كتاتبدان مخطوطدان 

 م ا  1111هجرية  513توفي في بغداد عام  –وغريب المصابيح 

 :و الطريقة البدوية ومؤسسها الشيخ احمد البدوي        

هجريدة  541المولدود فدي مديندة فداس المغربيدة سدنة وهو احمد  البددوي  

م سافر الى الحج ثم الى العراق بغداد واستقر سكنه في مصر وبهدا  1144

م بطنطددددا وقبددددر   دددداهر فيهددددا ومددددزار  1071هجريددددة  175تددددوفى سددددنة 

 (للمسلمين

 :والطريقة المولوية ومؤسسها الشيخ جالل الدين الرومي           

م  1007هجريدة  101وهو محمد بن محمد بن الحسين البلخدي ولدد سدنة )

بمدينة بلخ ولقب ايضا بالقونوي نسدبة الدى قونيدة التدي سدكنها وبدالرومي 

نسبة الى بالد الروم وهو شداعر مجيدد ن دم بالعربيدة والفارسدية والتركيدة 

صرف الى التصدوف بعدد اتصداله بالشديخ شدمس الددين التبريدزي دفدين وان

بزايز بلدروز محاف ة ديالى العدراق وعرفدو جماعتده او اتباعده بالمولويدة 

م وقبر  معروف ومزار  1373هجرية  173توفي في مدينة قونية التركية 

 (للمسلمين 

 :ي ومؤسسها الشيخ احمد مختار التيجان  والطريقة التيجانية       
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المعددروف بددابي العبدداس التيجدداني المغربددي واسددتقر بمدينددة فدداس وهددو ) 

ونشر طريقته بعد ادائه فريضة الحج ورجوعه الى فاس وتوفي فيها سدنة 

 (م  1115هجرية  030 1

 

وهددو  خ محمددد علددي السنوسددي والطريقدة السنوسددية ومؤسسددها الشددي      

 الحسني االدريسيالشيخ محمد بن علي  السنوسي 

هجريددة 1071فددي بددالقرب مددن مدينددة الجزائددر وتلمسددان وتددوفي سددنة  ولددد

 (م ودفن في الجغبوب وقبر   اهرو مزار للمسلمين 1154

وطريقته تتميز بالدعوة الى العودة باالسدالم الدى عهدد الرسدول الكدريم      

 .هللا عليه وسلم والخلفا ء الراشدين من بعد  صلى

 

لشديخ محمدد المهددي محمدد بدن احمدد والطريقة المهدية ومؤسسدها ا       

م قتلده االسدتعمار االنكليدزي  1111هجريدة  1010النقالوي المولدود سدنة 

 م 14.4بعد ان حاربهم بطريقته واتباعه سنة 

 

وهنا  عددد احدر مدن الطدرق هدي مشدتقة مدن هدذ  الطدرق واغلبهدا          

المي وكدل مشتق من الطريقة القادرية او الرفاعية انتشرت في العالم االسد

مريدددين وال تددزال بعددض هددذ  الطددرق موجددودة لحددد االن ولهددا  و لهددا اتبدداع

 .وهي كثيرة  اتباعها ومريدوها

 

 

 

**************************** 
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 الفصل الثالث                               

 

 التصوف القادري

 
 

 :عرف الشيخ عبد القادر الجيالني قدس سر  التصوف بانه             

 (الصدق مع الحق وحسن الخلق مع الخلق )

ويعندي عبدد  والصوفي ماحوذ من المصافاة او التصدافي بدين النداس        

صافا  هللا تعالى صافيا من كل افات النفس حاليا مدن كدل مدذموماتها سدالكا 

حقددائق غيددر سدداكن بقلبدده احددد مددن الخالئددق وعقددد لحميددد مذاهبدده مالزمددا لل

مقارنة موسعة بين المتصوف وهدو المبتددي الشدارع فدي طريدق الوصدول 

الى هللا تعالى وبين الصوفي المنتهي ووصل في الطريدق الدى منتهدا  حمدل 

حتى ذابت نفسه وزال هواها وتالشت ارادته وامانيه   فصار محمود القدر 

لحكددم بددين االمددن والنددور وكهددف لالوليدداء مربددي الددنفس منبددع العلددوم وا

واالبدال ومندوئلهم ومدرجعهم ومتنفسدهم ومسدتراحهم اذ هدو عدين القدالدة 

درة التددددداج بعدددددين الدددددرب  بدددددائن عدددددن االتصدددددال واالعمدددددال والسدددددرائر 

والضمائروالثبات علدى معندى انده يصدفى مدن التكددر بالخليقدة والبريدات و 

ف بنفسده وبربده احرجده هللا فهو عدين مدن االعيدان وبددل مدن االبددال عدار

تعددالى ممددن  لمددا ت النفددوس  والطبدداع  واالهويددة والضددالالت الددى سدداحة 

الذكر والمعارف والعلوم واالسرار ونّور قلوبهم بنور القرب ثم ندور   قدال 

 :تعالى 

 (هللا ولي الذين امنوا يخرجهم من ال لمات الى النور) –
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  0057سورة البقرة  -

  

حواسسدي  -ز وجل جعل هدؤالء االوليداء والصدديقين وهللا تعالى ع      

القلددوب االمندداء علددى السددرائر والخفيددات وحرسددهم مددن االعددداء فددي 

الخلددوات والجلدددوات وقمددع رعوندددات انفسددهم وضدددراوتها وثبددتهم فدددي 

مراتبهم ووفقهم بسر طه النبي المختار بعد ان وفقهم للوفاء   بالصدق 

ضدطرارهم فدالتزموا بتاديدة في سيرهم وبالصير فدي محدل انقطداعهم وا

الفدددرائض وحف دددوا الحددددود واالوامدددر والزمدددوا المراتدددب حتدددى قومدددوا 

 :وهذبوا ونقوا وادبوا وطيبوا ووسعوا وزكوا فتوالهم هللا تعالى

 –(وهو يتولى الصالحين ) -

   141 \سورة االعراف اية 

  

وقددد جعددل الشددبخ الجيالنددي قدددس سددر  االرادة االسدداس الثابددت         

لفاعل لهذ  الحالة فعرفها بانها تر  ماعليه العادة وتحقيقهدا نهدوض وا

القلب في طلب الحق سبحانه وتعالى وتر  كل ماسوا  فهدي مقدمدة كدل 

امددر ثددم يعقبهددا القصددد ثددم الفعددل فهددي بدايددة الطريددق والنيددة الصددافية 

الخالصددة لكددل سددالك واول منزلددة لكددل قاصددد وقددد سددمي مددن سددلك هددذا 

ق مددن االرادة والمريددد هددو المقبددل علددى هللا تعددالى الطريددق مريدددا مشددت

وطاعتدده يسددمع ويطيددع ويعمددل بمددا فددي كتدداب هللا وسددنة نبيدده الحبيددب 

المصطفى  محمد صلى   هللا عليه وسلم يبصر بنور هللا تعالى فدال يدر  

  –ا ال فعله فيه وكفى 

 1071 – 1015الح  الغنية لطالبي طريق الحق الصفحات 

 

 

 

          ************************* 
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 الطريقة القادرية   

 

 

 

وضع الشديخ عبدد القدادر الجيالندي قددس سدر  اسدس وقواعدد                

ومفاهيم ومبداد ء واهدداف للتصدوف القدا دري فيمدا كتبده ونشدر  وعلمده 

لتالميددذ  ومريدددي طريقتدده وقددد ثبددت ذلددك فددي كتابدده الغنيددة لطددالبي طريددق 

وكتابيه االحرين فتوح الغيب والفتح الرباني بصورة حاصدة وكدل مدا  الحق

 .كتبه وعلمه بصورة عامة 

 

لددذا تعتبددر الطريقددة القادريددة اولددى الطددرق الصددوفية واول طريقددة           

من مة ذات قواعد واسس ومفاهيم ثابتة في كل مجريات امورهدا فطريقهدا 

اريد الدحول او التعريف بهذ   واضح لسالكيه وتعاليمها متوفرة وتابتة وال

الطريقة التي انتشدرت فدي كدل انحداء العدالم وانتشدر االسدالم فدي بقداع مدن 

اال بايجاز شديد  –االرض بسببها وعلى ايدي مريديها وسالكيها وشيوحها 

وبالقدر الذي يفدي بدالغرض الدذي اصدبوا اليده ويجعدل قدار ء الكدريم علدى 

 .بينة ومعرفة منها وفيها 

 

اعتمدت الطريقة القادرية ذكر هللا مبدءا اساسيا لها والوصول الى           

ال الده اال ) هللا تعالى هددفا لهدا وغايتهدا المرجدوة ومبتغاهدا واعتبدرت قدول 

شددعارا لهددا فددذكرهللا تعددالى هددو عالمددة الفددالح وسددبيل النجدداح والرقددي ( هللا

مددد صددلى هللا وااللتددزام بكتدداب هللا تعددالى وسددنة نبيدده الحبيددب المصددطفى مح

عليدده وسددلم فددرض علددى كددل سددالك لهددذ  الطريقددة وحقدده مددن الطريقددة قدددر 
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التزامه في الكتاب والسنة وتنفيذا الوامر هللا تعالى وتعداليم رسدوله الكدريم 

 صلى هللا عليه وسلم 

 

لقد وردت في القران الكريم ايات كثيرة تحض  بل تلزم اهل االيمان 

 بذكرهللا تعالى 

 150سورة البقرة  –( ركماذكروني اذك) –

 

 141ال عمران  –( الذين يذكرون هللا قياما وقعودا وعلى جنوبهم) -

 

– ( فاذا قضيتم الصالة فاذكروا هللا قياما وقعودا وعلى جنوبكم) -

 103النساء  

 

واذكددر ربددك فددي نفسددك تضددرعا وحيفددة ودون الجهددر مددن القددول بالغدددو ) -

 005االعراف  –( واالصال وال تكن من الغافلين

 

ان الصددالة تنهددى عددن الفحشدداء والمنكددر ولددذكر هللا اكبددر وهللا يعلددم بمددا ) -

 05العنكبوت  –(تصنعون 

 

  11االحزاب  –(الذين يذكرون هللا قياما وقعودا وعلى جنوبهم ) -

 

 وكثيددر مددن االيددات فددي القددران الكددريم تؤكددد وتحددث علددى ذكددر هللا تعددالى

ر فعن ابي هريرة قال قال رسول هللا صلى وفي الحديث الشريف ايضا الكثي

 : –هللا عليه وسلم 

يقول هللا تعالى اذا ذكرني عبددي فدي نفسده ذكرتده فدي نفسدي واذا ذكرندي )

في مالء ذكرته في مالء حيدر مدن مل ده واذا تقدرب مندي شدبرا تقربدت منده 

( ذراعا واذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا واذا مشى اليه هرولدت اليده

 متفق عليه –
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 :وفي حديث احر قدسي يقول هللا تعالى 

روا  ابددن جددابر وابددن  –( انددا مددع عبدددي مدداذكرني وتحركددت بددي شددفتا ) –

 .حيان

 

وفي االحاديث الشريفة الكثير الكثير في الحض علدى ذكدرهللا تعدالى          

وفضل الذكر واذكر على سبيل المثدال قدول الرسدول الكدريم صدلى هللا عليده 

 .:اطب صحابته الكرام وسلم يخ

ا ال انبددؤكم بخيددر اعمددالكم وازكاهددا عنددد ملدديككم وارفعهددا فددي درجدداتكم ) –

وحيددر لكددم مددن عطدداء الددورق والددذهب وحيددر لكددم مددن ان تلقددوا عدددوكم 

فتضربون اعناقهم ويضربون اعناقكم قالوا ومدا ذا  يارسدول هللا قدال ذكدر 

 ( -هللا عز وجل

 روا  الترمذي وابن ماجة والحاكم

 

 :وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم           

 –( من احب ان يرتع في رياض الجنة فيكثر من ذكرهللا) -

 روا  ابو شيبة والطبراني 

 

 :وايضا عن ابي هريرة قا ل قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم         

مددا جلددس قددوم مجلسددا يددذكرون هللا عددز وجددل اال حفددت بهددم المالئكددة ) –

 روا  مسلم –( تهم الرحمة وذكرهم هللا فيمن عند  وغشي

 

والذكر نور وايمدان و هدد  وعرفدان وانشدراح فدي الصددر وسدعة           

في العي  وسعادة في الدنيا وجنة فدي االحدرة ولدو تعمقندا قلديال فدي معندى 

الددذكر لوجدددنا ان الددذكر ذكددران ذكددر يتولددد مددن الخددوف والخشددية وهددومن 

يددر  ان ذكددرهللا تعددالى لدده امددان ومددا كددان اال بددذكرهللا يددذكرهللا مددع نفسدده و

 تعالى ويعلم انه بذكرهللا يصل الى ذكر هللا له 
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والذكر االحر ذكرالمحبة والشوق وهو التدذكر بدذكرهللا بده فدي االزل         

حيث لم يكن موجودا الى ان يصير في الدنيا مفقودا ثم الدى االبدد وعندد مدا 

قين فيده حتدى اذا ذهبدت صدولة الدذكر مدن اللسدان يتجوهر ويستكن نور الي

والقلب ال يزال نور الذكر متجوهرا فيصير الذكر ذكر الدذات وهدذا هدو ذكدر 

 المشاهدة والمكاشفة والحقيقة الكبر  

 

اندا ال  –والذكر نار التبقي والتذر فاذا دحدل قلدب عبدد مدؤمن يقدول           

قلددب حطددب الدددنيا وهشدديم متاعهددا فدداذا كددان فددي ال –ال الدده اال هللا . غيددر  

و لمة الوجود الحاد  وحواطر النفس االمارة ووساوس الشديطان احدرق 

الدذكر كدل ذلددك واندار للقلددب المحالدك  لددذلك القلدب بنددور هللا تعدالى حيددث ان 

الذكر يكون اوال باللسان فاذا داوم عليه العبد انخرق له القلب وسدر  ندور 

غرق العبدد كلده فدي الدذكر فتحدول بتشدريفه ذكر هللا الى بقية الجوارح واست

 ووجود  الى حال احر 

 

وعالمة انخراق القلب للدذكر الشدعوربالخفة فدي االعضداء حتدى يكداد        

المرء يطير بالجناحين من حفته فاذا سكت اللسان عدن الدذكر تحدر  الفكدر 

 و تحر  القلب في الصدر بالذكر فاذا داوم المريد على ذلك وصل الذكر الى

سر  وهنا تكون الغيبة في الذكر والذاكر في المذكور ويكون الهيمان حتدى 

اذا تددر  الددذكر لددم يتركدده الددذكر وال تددذهب عندده انددوار   احالصدده وصدددقه 

ومحبتدده لشدديخه مددع الرضددا التددام وعدددم االعتددراض فالشدديخ يضددفي علددى 

المريد من حضرته التدي حدل بهدا عندد ربده ويسدقيه مدن مدورد  الدذي نهدل  

 0ينال بركته فمقام العبد من مقام سيد  ومقام المريد من مقام شيخه منه و

 

 ومن الدن م القادريدة ان فيهدا ترئيسدا لسدالكيها ودرجدا ت لكدل مدنهم         

كالمريددد والخليفددة والشدديخ والبدددل والقطددب يتدددرج فيهددا المريددد حسددب مددا 

 اوتددي مددن التددزام وتعبددد مددع الوقددت وكلمددا ارتفعددت درجتدده علددت مكانتدده

واصبحت مسؤوليته اكبر وحالته اوسع فالمنتسيون اليها من مون تن يمدا 

  0دقيقا وال يتجاوز احدهم مكانته او منزلته قيد انمله 

 

واالنتساب اليها يتم عن طريق التلقين كما اسلفت والتلقين موجود بوجدود 



 

 46 

االسالم وااليمدان التلقدين هندا كلمدات فدي ذكدرهللا تعدالى يتلقنهدا المريدد مدن 

 0شيخه وهي المفتاح الى الطريقة 

 

وكيفية التلقدين هدي ان يسدند المريدد الراغدب فدي سدلو  الطريقدة الول      

مرة ركبتيه الى ركبتي شيخه او من اراد ان يتلقن منده الطريقدة متقدابال ن 

وجهددا لوجدده واضددعا يديدده علددى فخددذي شدديخه فيقددرا شدديخه فاتحددة القددران 

هللا عليده وسدلم ويدردد المريدد مدع   الكريم ويصلي على النبدي محمدد صدلى

      –:                                                       شددددددددددددددددديخه قدددددددددددددددددول   

ثم ياحذ الشيخ عليه العهد والميثداق بدااللتزام التدام باالسدالم  -ال اله اال هللا 

ال   –وااليمان  والحفا   على ما امنه عليه  بصدق  واحدالا  وهدو قدول 

  –هللا  اله اال

 

ان اول حالة التلقين هي الدذكر فممدا صدح عدن االمدام علدي كدرم اهللا         

 :وجهه عندما سال النبي صلى هللا عليه وسلم لتعليمه فقال

يارسدددول هللا دلندددي علدددى اقدددرب الطدددرق الدددى هللا تعدددالى واسدددهلها عبدددادة  -

 وافضلها عند هللا تعالى

 :ليه وسلم فاجابه الرسول الكريم محمد صلى هللا ع 

ولددو ان السددموات  -الالدده اال هللا -افضددل ماقلددت انددا والنبيددون مددن قبلددي ) –

السددبع واالرضددين السددبع وضددعت فددي كفددة وال الدده اال هللا وضددعت فددي كفددة 

 (لرجحت بهم الاله اال هللا 

 روا  مالك والنسائي وابن الحاكم --

 كيف اذكر يارسول هللا؟ –فقا ل علي رضي هللا عنه  

اغمددض عينيددك واسددمع منددي ثددال  ) –:النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فقددال  

 مرات ثم قل انت ثال  مرات وانا اسمعها منك

  -ال اله اال هللا –فقال النبي ناطقا ثال  مرات  

 رافعا صوته مغمضا عينيه وعلي رضي هللا عنه يسمع 
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 ثددال  مددرات مغمضددا عينيدده مددادا صددوته –ال الدده اال هللا :  -علددي  0ثددم قددال

 وهذا هو التلقين ( والنبي صلى هللا عليه وسلم يسمع 

 

وقد يكون التلقين جماعيا فقد روي عن شداد بن اوس انه قال كنا        

 :عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال 

 يعني من اهل الكتاب  –هل فيكم غريب  –

 قلنا ال يا رسول هللا  -

 وقولوافامر بغلق الباب وقال ارفعوا ايديكم  -

  –ال اله اال هللا  - 

 فرفعنا ايدينا وقلنا

  –ال اله اال هللا  –

 ثم قال النبي صلىاو عليه وسلم 

الحمد و اللهم انك بعثتني بهذ  الكلمة وامرتني بها ووعدتني عليها -

 الجنة انك ال تخلف الميعاد

 ثم قال صلى هللا عليه وسلم

 احمدروا   0ابشروا فان هللا قد غفر لكم  -

 

ومددن المعلددوم ان السددالك لهددذ  الطريقددة يكددون انتسددابه اليهددا بمحددض      

ارادته متمسكا بن امها متلقيا تعاليمها وقواعددها ملتزمدا بهدا بكدل سدكناته 

 وحركاته فهي جزء من االيمان 

 

اما الخطوات التدي تتبدع فدي سدلو  هدذ  الطريقدة واالنتسداب اليهدا فدي      

عهد والميثاق فساشرحها بقليل من التفصيل لتكدون عمليتي التلقين واحذ ال

 .مفهومة 

 :تدددددددددددددددددددددتم هدددددددددددددددددددددذ  العمليدددددددددددددددددددددة علدددددددددددددددددددددى مدددددددددددددددددددددرحلتين 

االولدددى وتسدددمى مرحلدددة االبتدددداء وتنتهدددي بجلسدددة قصددديرة واحددددة         

اليستغرق وقتهدا ربدع سداعة اذا كدان العمدل فيهدا جدديا وتبددأ باللقداء االول 

سدتغفار والتوبدة والطاعدة الذي يكون بين المريدد والشديخ وفيده العهدد واال

 والعهددددددد مددددددن االمددددددور المهمددددددة جدددددددا فددددددي هددددددذ  الطريقددددددة . والددددددذكر

فقد اكد الشيخ الجيالني قدس سر  ان له اصال وهذا االصل جاءت بده       
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االحاديددث الشددريفة عددن النبددي محمددد صددلى هللا عليدده وسددلم فددي مبايعتدده 

 –للصحابة الكرام كما ذكرت انفا 

 111صفحة الح  كتاب فتوح الغيب  

 

والعهد اليتم ا ال على يد شيخ معترف له بالمشيخة ومجاز بالتربية الدينيدة 

 :القادرية الصوفية وفي هذا اللقاء االول يتم مايلي 

 

يصلي المريد ركعتين نافلة و تعدالى ثدم يقدرا الفاتحدة علدى روح النبدي  -1

وات هللا محمد صلى هللا عليه وسلم والحوانده مدن االنبيداء والمرسدلين صدل

 .وسالمه عليهم

يجلس المريد بين يدي شديخه تجاهده او قبالتده واضدعا ركبتيده بركبتدي  -0

 :الشيخ ويد  اليمنى بيد  اليمنى ويلقنه الشيخ االستغفاروالعهد 

استغفر هللا الع يم الذي الاله اال هو الحي القيوم واتدوب اليده واشدهد هللا ) 

الى و منيب اليه وان الطاعدة تجمعندا ومالئكته ورسله وانبيائه باني تائب 

وان المعصدددية تفرقندددا وان العهدددد عهدددد هللا ورسدددوله وان اليدددد يدددد شددديخنا 

واستاذنا الشيخ عبدد القدادر الجيالندي قددس هللا سدر  وعلدى ذلدك اندي احدل 

الحددالل واعمددل بدده واحددرم الحددرام واتجنبدده واال زم الددذكر والطاعددة بقدددر 

عبدددد القدددادر الجيالندددي شددديخا لدددي االسدددتطاعة ورضددديت بحضدددرة شددديخنا 

 (وطريقته طريقة لي وهللا على ما اقول وكيل

 

ثدال  مدرات وهدو  –( ال الده اال هللا) –ثم يلقنده الدذكر وهدو كلمةالتوحيدد    

 مغمض العينين ثم يرددها الشيخ في سر  ثال  مرات

 ثال  مرات سرا –(ياواحد ياماجد انفحنا بنفحة منك ) –ثم يقول  

 الية الكريمةثم يقرا ا 

 

ان الذين يبايعونك انما يبدايعون هللا يدد هللا فدوق ايدديهم فمدن نكدث فانمدا ) -

 -(ينكددث علددى نفسدده ومددن اوفددى بمددا عاهدعليدده هللا فسدديؤتيه اجددرا ع يمددا 

 10سورة الفتح االية 
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 –ثم يسمع الشيخ  كلمة التوحيد من المريد  يرددها ثال  مرات       

 30ح  او راجع الفيوضات الربانية صفحة ال -(ال اله اال هللا ) 

وكتدداب اذكددار االذكددار وكتدداب المبايعددات القادريددة المخطددوطين فددي مكتبددة 

 االثار العامة ببغداد

 

امددا الوصددايا وهددي جملددة امددور يوصددي بهددا الشدديخ مريددد  طالبددا مندده  -3

اتباعها وتنفيذها والعمل بها وسوف ناتي على اغلبها في اداب المريدد مدع 

 الحقا شيخه 

 

القبددول والمبايعددة وهددو قبددول الشدديخ  مددن مريددد  هددذا العهددد وتكددون  -1

 :بالصيغة التالية 

 

 (انا قبلتك ولدا وبايعتك على هذا المنوال)   

ويد  متشابكة مع ايدي مريد  ثم يردد المريد ذلك ويقبل بان شيخه والدا  -

 :  له قائال   

 (المنوال وانا قبلت انك والدا لي وبايعت على هذا ) 

 الح  المصدر السابق

 

الدددعاء وهددو الدددعاء الددذي يدددعوا بدده الشدديخ بحضددور المريددد وامامدده  -5

والمريددد  يسددمعه بكددل جوارحدده وحواسدده  يكددون هددذا الدددعاء بصددورتين 

 :االولى الدعاء العام 

 

اللهم اجعلنا مهتدين غيدر ضدالين وال مضدلين سدلما الؤوليائدك واعدداءا ) -

اللهدم هدذا الددعاء . مدن  يحبدك  ونعدادي  مدن حالفدك  العدا   نحب  بحبك 

وال حدول وال قدوة اال بداو .منا وعليك االجابة وهذا الجهدد وعليدك الدتكالن 

– ( العلي الع يم

 31الح  الفيوضات الربانية صفحة  
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–:اما الدعاء الثاني فيكون من الشيخ  حاصا بالمريد وصيغته كما يلي     

ا جدوادا  كريمدا  اللهدم  دلده  بدك اليدك  اللهدم  مدد   اللهم كن بده بدرا رحيمد) 

منه  اللهم  افتح  عليه  بفتوح االنبياء واالولياء لجدود  ورحمتدك وكرمدك 

يددا ارحددم الددراحمين وصددلى هللا هلددي سدديدنا محمددد وعلددى جميددع االنبيدداء 

 -(والمرسلين وعلى الهم وصحبهم اجمعين امين 

 

خ بيددد  وفيدده مدداء اوشددراب بددارد وهواندداء او قدددح ياحددذ  الشددي:الكدداس  -1

 :وطعم طيب حلو المذاق ويقرا عليه االيات الكريمة 

 51\سورة يس االية(سالم قوال من رب رحيم ) -

  –(وننزل من القران ما فيه شفاء ورحمة للمؤمنين )  

 ثم سورة الفاتحة  ثال  مرات

 وسورة االحالا ثال  مرات 

وبشدربه .ثم يناول الكاس  الذي بيد   بعد اتمام التالوة الى المريد ليشربه  

 .هذا الكاس يكون قد اصبح مريدا وانتسب للطريقةالقادرية 

 هددددددددددددددددذ  هددددددددددددددددي المرحلددددددددددددددددة االولددددددددددددددددى مددددددددددددددددن االنتسدددددددددددددددداب 

 

اما المرحلة الثانية فهي المرحلة الطويلة والتي تمتد ربما لسنوات           

 :طدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوال 

لثانيددة بانتهدداء المرحلددة االولددى بعددد التلقددين واحددذ العهددد تبدددأ المرحلددة ا

والميثاق وشرب الكاس  وفي هدذ  المرحلدة الطويلدة يتلقدى المريدد دروسدا 

فددي علددم الحقيقددة عددن شدديخه ويتددادب بادابدده ممتددثال الوامددر  منتهيددا عددن 

نواهيدده احددذا نفسدده بالمجاهدددة والرياضددة الصددوفية تحددت اشددراف شدديخه 

منددوال حتددى يفددتح هللا تعددالى عليدده فتددوح االنبيدداء ومسددتمرا علددى هددذا ال

  -واالولياء

 وما بعدها  111صفحة  0راجع الغنية ج

 

وحين تتم ساعة االنفصال بدين المريدد وشديخه والدذي يدتم فيده مدنح         
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المريد الذي اقتنع به شيخه بانه اصبح مؤهال واسدتوفى كدل االمدور فيقدوم 

وتكددون هددذ  االجددازة اجددازة حطيددة  الشدديخ بمددنح المريددد اجددازة المشدديخة

محددررة تحريددرا تشددهد لدده ببلددوا المددراد واندده اصددبح شددبخا مددن شدديو  

 .الطريقة عالما بعلم الحقيقة عمال بها مؤهال في تربية المريدين 

 

واالجدازة هددذ  تكدون موقعددة ومختومددة مدن قبددل المجيدز وهددو الشدديخ        

ريد كلمة التوحيد كما تلقاها هذا ذاكرا فيها انه الشيخ الفالني قام بتلقين الم

الشيخ بالسند عن شيخه وشديخه عدن شديخه باالسدماء متدواتر ة باالسدماء 

بذكر سلسلة الشيو  حتى تصل الى صاحب الطريقة ومنش ها االول الشيخ 

عبددد القددادر الكيالنددي قدددس سددر  ومندده الددى اسدداتذته فيهددا حتددى تصددل الددى 

بي طالب كرم هللا وجهه ورضي الشيخ الحسن البصري ثم االمام علي بن ا

عنه عن النبي الحبيب المصدطفى محمدد صدلى هللا عليده وسدلم عدن جبريدل 

 :عليه السالم ثم تختم االجازة بهذا الدعا ء 

اللهم بجا  اصحاب هذ  الشجرة المباركة متعنا بالن ر الى وجهك  الكريم ) 

 (في االحرة بعد حسن الختام في هذ  الدار والسالم 

 

هذا يصبح المريد شيخا له اتباع ومريدون وله حدق اجدازة الغيدر اذا وب     

 .را  مستوفيا وهللا الموفق 

 

راجدددع النفحدددات الناصدددرية فدددي الطريقدددة القادريدددة للشددديخ محمدددد          

 الناصري المالكي القادري 

 في المكتبة القادرية ببغداد 1401و الح  االجازة المخطوطة سنة 

 

 

 

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

 



 

 52 

 

 

 الفصل الرابع

 

 االداب فدددددددددددددددددددددي الطريقدددددددددددددددددددددة القادريدددددددددددددددددددددة

 
 

 

وضددع الشددبخ عبددد القددادر الجيالنددي قدددس سددر  لمريديدده واتباعدده         

وسدددالكي طريقتددده ادابدددا فدددي جميدددع تصدددرفاتهم واحدددوالهم واعتبدددر طريدددق 

الصوفي   من اتباعه  كله ادبا ورسم لهم هذ الطريق مستقيما فالمتصدوف 

لددده ادب مدددع ربددده وادب مدددع شددديخه وادب مدددع نفسددده وادب مدددع احوانددده 

 .مع سائرالخلق المتصوفين وا دب 

 

وجعددل ادب الصددوفي فددي مراقبددة نفسدده ومالح تهددا ومراقبددة قلبدده        

ورعايته الداب الطريق واالداب العامة وفي كل امور   وفي ,وحف  احواله 

مدار االجتماع مع شيخ عارف ماذون لده بداالذن واالنقيداد المدر  والتسدليم 

حددالا لدده وجعددل ادب لدده والقيددام بواجبددات حدمتدده والتفدداني فددي حبدده واال

المريددد مددع ربدده التزامدده الشددديد بالشددريعة السددمحاء فددي االمددر بددالمعروف 

 .والنهي عن المنكر بحرفية الكتاب والسنة 

 

للمزيددد مددن االفددادة اوجددز هددذ  االداب ملخصددة ممدداذكر  صدداحب هددذ         

الطريقة في كتابه الغنية لطالبي طرق الحق عز وجدل  وكتبده فتدوح الغيدب  

 .تح الرباني  ومستعينا بكتبه االحر  وببعض المصادر والف

 

   -------------------------------------------------- 
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                        اداب المريد مع ربه

  

 

 

االدب جوهرة تكمن في حسن المعاملة مدع هللا تعدالى سدرا وعالنيدة          

 .في الصدق في القول والفعل مبني على معاملة القلب وحف  السر 

 :ونوجز اداب المريد مع الحق تعالي بما يلي 

 

مراقبددة المريددد لنفسدده وقلبدده سددرا وعالنيددة فددي كددل االمورواالحددوال  -1

اي اثندداء تاديددة  -جنددب فددي حضددرة هللا تعددالى والتصددرف بوقددار تددام وان يت

 -الفددرائض او النوافددل مددثال وفددي غيرهددا مددن تصددرف المريددد حددالل اليددوم 

 .مايتجنبه في حضرة االحرين فاكثر 

 

التوكل على هللا تعالى في جميع االمورواالحدوال  واالعتمداد عليده فيهدا  -0

تعددالى والعمددل  والفددرار فددي جميددع الشدددائد والنوائددب والحاجددات الددى هللا 

 .لوجهه الكريم  والتوسل بالدعاء لكشف الضر 

 

جعل عبادته وعمله حالصا لةجده هللا تعدالى وال يطلدب عليهدا فدي نفسده  -3

 .مقاما وال حاال من الحضرة االلهية 

 

على المريد ان يتفحص اعضاء  ال اهرة والباطنة في كل حين لمعرفدة  -1

 .الزمة لها بعيدا عن الغفلة ان كانت موافقة لحدود هللا تعالى وم
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ان ال يستعيذ باو من شيء بل يستعيذ من شدر ذلدك الشديء فدي الفعدل   -5

 .والعمل او االمر كان يقول استعذ باو من شر الشيطان الرجيم 

(  اسددتغفر هللا الع دديم واتددوب اليدده) -اعتمدداد االسددتغفار وترديددد قددول   -1

ق ويستحسن ان يقول المريد اذا ذكدر كثيرا الن كثرة االستغفار مجلبة للرز

 :ذنبه قول هللا تعالى 

 (ربنددا  لمنددا انفسددنا وان لددم تغفرلنددا وترحمنددا لنكددونن مددن الخاسددرين)  –

 :او يردد االيةالشريفة 

 –ال اله اال انت سبحانك اني كنت من ال المين ) –

 يموهي  ترديد لدعاء  النبي  يونس  عليه السالم كما ورد في القران الكر 

 

المريددد الصددالح مددن تجددرد مددع ربدده عددن العددزة والغنددى والتحقددق بالذلددة  -7

والفقدددر والخضدددوع و تعدددالى وال يتجدددرأ فيسدددال ربددده تعدددالى شدددي ا اال مدددع 

 .التفويض ورد العلم والقوة اليه  تعالى  في ذلك وحد   

 

 .من واجبات المريد االهتمام بقيام الليل  -1

 

الكريم ويقرأ  منه مع التدبر والخشدوع واذا  على المريد ان يتلو القران -4

اراد ان يددتكلم مددع شددخص احددر وهددو فددي حددال الددتالوة ان يسددتأن مددن ربدده 

تعددالى ألندده فددي حضددرته  اثدداء الددتالوة  واالذن  يكددون بالقلددب ال باللسددان 

 وتع يم  حرمته  

 

االلتزام التام بمحبة الرسدول الكدريم محمدد صدلى هللا عليده وسدلم وال  -10

االطهار واصدحابه االحيدار والسدلف الصدالح وان يكدون حدب الرسدول  بيته

 .الكريم احب اليه من ماله ونفسه  وعرضه 

 

يجدددب علدددى المريدددد هجدددر اصدددحاب المعاصدددي والدددذنوب والكدددذابين  -11

 .والمنافقين بامر من هللا تعالى  وال يصاحب منهم احدا 
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 تع يم حرمة الوالدين فانه حق و تعالى عليه - 10

 

البعد كل البعد عن الحسد والكراهية  والغيبة وكل مانهى الشدرع عنده  -13

واذا صدددرت مددن المريددد غيبددة ألحددد بدددون قصددد فعليدده االسددتغفار وا هددار 

الندم وتدالوة سدور الفاتحدة  واالحدالا  والمعدوذتين واهدداء اجدر الدتالوة 

 . الى من اغتابه 

 

تعدالى ورفدع الحدوائج اليده  تعليق االمل المراد والطلدب والرجداء بداو -11

ويفوض امر  اليه تعالى متوسال برسوله الكريم وباشدياحه فدي كدل امدور  

 .مع مريديه ومع الناس 

 

عدم الالنشغال بامور الدنيا وتدبيرها انما يؤثر االحرة عليها ويدع ما  -15

 وراء ذلك الى هللا تعالى  في تدبير شؤون حلقه 

 

 وشح  ويتر  االمرالى ا و تعالى اليمنع سائال  عن بخل  ا -11

 

عليه الرضا بكل مدا تقددم اليده مدن زاد او طعدام النده  رزق سداقه  هللا  -17

تعالى اليه فيحمد  عليده ويشدكر   علدى الدرزق والنعمدة  وان يغدض الن در 

 :عن  فضوله  ففقد  قيل 

 (من  زادت  ن راته كثرت حسراته يوم القيامة) 

 

 تعالى ال يشكو ربه الى الخلق في بلدوا  او فدي المريد الصادق مع هللا -11

مصيبة احلت به  بل يتوسل به  لرفع الضير  عنه ودفعده و عليده االمسدا  

وتر  االمر وتفويضه الى هللا تعالى وال يستعين اال باو تعالى فمن استعان 

 .بغير هللا ذل 

 

التحلي بالرحمة والمودة مع احوانه المسلمين وكافة الخالئدق فمدن ال  -14
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والتسا مح مع االحدرين اذا مدا اذنبدوا بحقده مدع , يرحم الخلق ال يرحمه هللا

 –التسليم باالمر الى هللا تعالى 

 

شكرالنعمة على ان يكون ذلك  الشكر امتثاال  ألمر هللا تعالى في قولده   -00

وان ال يكون ذلك الشكر لطلدب المزيدد مدن  –(  ي المصيران اشكرلي ال)  -

 .النعم فاالمر الى هللا تعالى 

           

 

              ------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 57 

 

 

 

 اداب المريد مع نفسه

 

 

وضددع الشدديخ عبدددد القدداددر الجيالنددي قددددس سددر  شدددروطا                   

وضوابط  لتعامل المريد او المنتسب لطريقتده حدديثا فدي اداب  هدذا المريدد 

 –: مع نفسه وطيفية التعامل معها  واوجز  هذ  االداب بما يلي 

التزام الصدق  ليصدح لده بنداء نفسديته علدى اصدل صدحيح وتكدون   -1     

ته صحيحة  واعتقاد   بينه وبين ربه تعالى صحيحا بعيدا عن الشدبهة بدايا

 .وال نون والضالل والبدع 

العمل على احراج كل امدور الددنيا  مدن قلبده  واولهدا المدال  وقدد قيدل    -0 

الندده  يميددل  بصدداحبه  عددن  الحددق  فددي   اغلددب ( مدداال ) ان المددال سددمي 

 .االحيان  

دتدده وهددو شدديخه وال يبتعددد عندده  ا ال بعددد  مالزمددة موضددع  ومكددان ارا  -3 

 .بلوا المرام وحصول ا لمريد  على  ا لمراد 

اقامة  الفرائض  والسنن  وما زاد عنها  بعمله  باذن من شيخه وبهذا  -1 

 .يخلي المريد حاطر  ويعالج نفسه  بتخليصها من الغفلة 

شدير ال ينبغي للمريد ان  يستأنس بمدا يلقدى اليده فدي سدر  فدان  است -5

في ذلك  توقف في  سدلوكه  والن در اليهدا بانهدا نعدم  ومدنن مدن هللا 

 .تستوجب الشكر والخشوع و تعالى

االلتددزام  التددام بشدديخه  واذا لددم يجددد شدديخا  يتددأدب بدده  فددي منطقتدده   -1

عليددده السدددفر الدددى منطقدددة احدددر  والتددداأدب علدددى يدددد شددديخ عدددارف 
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  ويسددلك منصددوب فددي وقتدده لالرشدداد ويقدديم عنددد  ويددأتمر بدداوامر

 .سلوكه 

االلتددزام بالتوبددة النصددوح  الددى هللا تعددالى مددن كددل زلددة واالجتهدداد    -7

بعالجها بارضاء اصحاب الحقوق عليه  والتوبة الخالصة وتجديدها  

 .كلما وقع  في غفلة او زلة 

اعتبار قلوب المشايخ له ومحبدتهم  شداهد صددق علدى سدعادة قلبده   -1

 . وقبوله

عن كل  احد اال من شيخه فعليه اطالعه على المريد ان يحف  السر   -4

عليدده  والبددوح  بكددل صددغيرة  وكبيددرة  اليدده ا و قعددت  لدده  ويستسددلم 

 .لحكمه  ونصيحته  له  

البعددد عددن الغددرور فددي الدددنيا وال يجعددل لدده قدددرا او قيمددة فيهددا  -10

 .وان يلتزم التواضع في كله 

االبتعدداد عددن مصدداحبة النسدداء االجنبيددات  او مجالسددتهن  او   -11

 ن ر اليهن حوف الفتنة والوقوع في المحذور  ال

االلتزام  بااليثدار مدع  جميدع احوانده  ومفاضدلتهم علدى نفسده وان    -10  

 .كانت به حصاصة و التواضع لهم 

تجنب الحسد  واالبتعاد عنه  فان الحسد  يأكدل الحسدنات كمدا تأكدل    -13   

  عليه وسلم كما بين ذلك الحبيب المصطفى صلى هللا. النار الحطب  

 

اعانة الضدعيف والمحتداج والمسدكين  علدى البدر والتقدو   ابتغداء   -11   

 .وجه و تعالى 

حف  العهود و المواثيق  مع هللا تعالى فان نقض العهد فدي طريدق   -15   

االراة كالردة عن الدين  وان يقصد بالعمل الصالح المقاصدد المحمدودة فدي 

 .كل  االمور الدنيوية ويبتغي فيها  وجه هللا تعالى

االلتزام بدوام الوضوء والطهارة والن افة  واتباع السدنة النبويدة   -11    

ذلددك والصددالة  ركعتددين نافلددة  بعددد كددل وضددوء اقتددداء بهدددي الحبيددب  فددي

 .المصطفى صلى هللا عليه وسلم 
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االقتددداء بمددا هددو اهددل للقدددوة  ومراقبددة هللا تعددالى  فددي كددل احوالدده  -17    

وان يكدون  0وامور  ويجعلده امدام  عينيده  النده  تعدالى يدرا   وان لدم يدر  

اطر وعلى قلبه  من  مدوارد فدان كدان يقضا  لما يرد على  حاطر   من  حو

 .الورد يخالف الشرع اعرض عنه ونفا  عن  ذاكرته ونفسه وقلبه 

سددلوكه  –العلددم التددام و االلتددزام   االكيددد  بالعرفددان  بددان هددذا االمددر  -11   

وبنددداء    جددداء  علدددى حفددد   اداب الشدددريعة  وعددددم  التفدددريط  –الطريقدددة 

 .الكتاب  اوالسنة   بشعيرة  من شعائرها  سواء وردت في

صون اليد والنفس  عدن مددهما الدى الحدرام والشدبهة  وحفد   -14

الحدددواس مدددن المحدددذورات  وعدددد  االنفددداس  مدددع  هللا تعدددالى عدددن 

 .الغفالت 

دوام  المجاهدة  وتر   الشدهوات  فدان اقدبح  حصدال المريدد   -00

 . الرجوع الى شهوة 

 :الحذر الشديد من ابناء الدنيا  وصحبتهم قال تعالى   -01

وال تطع من اغفلنا قلبه  عن ذكرنا  واتبع هوا  وكدان  امدر  فرطدا )  

 .  سورة الكهف  ( 

 

 

 

                         ----------------------------------- 
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 اداب المريد مع شيخه

     

 

 

ان غاية المريد هو االجتماع يشيخ عارف  يربيه ويرشد  الى                 

الطريق القدويم الموصدل الدى هللا  تعدالى  ويحدذر  مدن افدات الددنيا  وهدو  

النفس وغواية الشديطان وان يكدون لده  ايمدان وتصدديق واعتقداد ان لديس 

يقتده  درجدة في تلك الديار  اولى  منه  فالشيخ  هو استاذ   ويأحذ عنه طر

لدذا وجدب احتيدار  قبدل , درجة  ومقاما مقاما وياحذ عنه كل مدراد  وامالده 

الشروع  في احذ الطريقة عنه  في حالة  وجود  اكثدر مدن واحدد فدي نفدس 

 .المكان   وان كان هذا نادرا  

 :ونوجز  اداب المريد هذا مع شيخه بما يلي  

تاديدب  وااللتدزام التدام  بخدمدة االنقياد التام  بما يامر  شديخه مدن ال  -1   

شيخه حدمة صادقة  ومحبته محبة حالصدة  كاملدة  صدحيحة  فدي حدب هللا 

 –تعالى وان تكون بينهما  رابطة  قوية مبنية على الحب الصادق وقد قيدل 

 .من  اشتغل  بمحبة شيخه  ترقى الى محبة  هللا تعالى  

نهيه  من غيدر اسدتفهام  التسليم أل مر الشيخ  والطاعة لقوله  وتجنبي  -0

وكذلك  ال ينبغدي  لده .  فان مخالفة الشيخ موجبة للطرد من سلو  الطريقة

ان يحتج  الى طلب الرحصة  او يرجع الى شيء  تركه و تعالى   فانه من 

 .الكبائر  وفسخ االرادة عند اهل الطريقة 

صدوته يجب على المريد توقير شيخه  واجالله واحترامده وان ال يعلدو  -3 

 .عليه  وال يسابقه في الحديث 

اليجوز للمريد  التكلم او التحد  في الطريقة او التربية  الصوفية  وال  -1 

في علوم الطريقة  اال باذن مدن شديخه  ال يجدوز للمريدد  الدتكلم او التحدد  

اال بدداذن مددن  -فددي الطريقددة او التربيددة  الصددوفية  وال فددي علددوم الطريقددة 

 او في غيبته  وان يحف  حرمته  في حضرته  -شيخه 
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ال يجوز للمريد  ان يعتقد  في شيخه العصمة  اذ ان العصمة  من هللا   -5  

ولدده ان  يلددتمس  فددي ذلددك  عدددة  ابددواب  مددن الصددحة .     تعددالى لالنبيدداء  

 .والصواب  لشيخه

يجب  على المريد   ان يحدب  مدن احبده شديخه ويصدله  ويتدودد اليده   -1  

 .يبغض  من ابغضه شيخه ويقاطعه وان يكر  و

 .على المريد ان  اليطيل الن ر الى شيخه او يكثر منه  -7   

يجددب علددى المريددد ان  ال يخفددي عددن شدديخه سددرا وعليدده البددوح بكددل   -1  

 ماعند  اليه  وكل ما  يجي  في صدر  من حواطر ومفاهيم  واس لة 

منه  وال يددحل  على المريد ان ال يدحل على شيخه اال بعد احذ االذن -4

في شيء من  االسباب  او العبدادات غيدر الفدرائض والسدنن اال بعدد 

 . امر من شيخه  

اذا جلس المريد في مجلس  شيخه  فعليه ان يدحل عليه بادب  -10

واحترام وين ر اليه بوقار  ثم االنتبا   لكل مايقولده شديخه  ويلتفدت 

 .وغفلة الى ارشاد  وتعليماته  حاضر القلب  معه بال شطح  ا

مما  يرقّي المريد  فدي طريدق السدالكين  اعتقداد  فدي   شديخه    -11

انه  اكمل  اهل  زمانه  في االرشاد والتربية الصوفية وانه ال يوجدد 

 .  اكمل منه  في منطقته  او احد اولى به منه بالتربية

 

 

----------------------------------- 
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 اداب الشيخ مع المريد

 

 

 

وضع الشيخ عبد القدادر الجيالندي قددس هللا سدر  شدروطا وضدوابط         

للشيخ وواجبات في تاديب  المريد مثلما وضع ادابا للمريد مع شيخه حيدث 

ان هذا الشيخ هدو الجدامع لكدل االمدور ولكدل مايحتاجده المريدد فدي  تربيتده 

 وسلوكه وكشفه وشهود  الى ان يوصله شيخه الى مقام االحسدان فيصدبح

اهددال للمشدديخة فالشدديخ الكامددل هددو العددالم باصددول الدددين وقواعددد الشددرع  

واداب الطريددق والعامددل فددي كددل محمددود ذو فراسددة  يددر  بنددور هللا تعددالى 

الهاما وتعليما  ما يناسب كل مريد  وكل ما يتوافق مع طبدع كدل بشدر حيدث 

تعددالى  ال تثمددر العالقددة بددين الشدديخ ومريددد  اال اذا كددان  الشدديخ ناطقددا بدداو

 0نا را بنور هللا تعالى لما يودع في قلبه من الهام وما يرد عليده مدن وارد

مراعيا  للحدود موفيا بالعهود  يحب و ويكر  و آمدرا بدالمعروف  وناهيدا 

عددن المنكددر قددوي االيمددان حجددة و علددى حلقدده  قددد جللدده هللا تعددالى بالهيبددة  

طته احببته واذا الزمته  صافيته  والوقار اذا رايته اول امر  هبته  واذا حال

 .وسرت  منه اليك امداد الرعاية واشرقت فيك منه انوار الهداية  

 \واوجز هذ  االمور بمايلي  

قبددول الشدديخ للمريددد يددتم و تعددالى ال لنفسدده ويعاشددر  معاشددرة االبدداء   -1 

لالبناء يحكم له النصيحة ويحدجه ويرمقه بعين الشدفقة والرحمدة  ويربيده 

لد   فياحذ  باالسهل   ثم االشد بحيث اليحمله  مدا ال طاقدة  لده بده تيمندا كو

اليكلددف هللا نفسددا اال  وسددعها   لهددا مددا كسددبت وعليهددا مددا ) بقولدده تعددالى 

اكتسبت ربندا التؤاحدذنا ان نسدينا او احطاءندا  ربندا وال تحمدل عليندا اصدرا 

اقة  لنا  بده   واعفدو كما حملته علىالذين من قبلنا ربنا وال تحملنا ما   ال ط

احدر ( عنا  واغفر لنا وارحمنا اندت موالندا فانصدرنا علدى القدوم الكدافرين  

 .اية في سورة البقرة 
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علددى الشدديخ  حفدد  سددر المريدددين  مددن طالبدده  ووع هددم  فددي االمددور   -0

الشرعية ومحاسبة من احدل مدنهم  بامورالشدرع  اوتقداعس عدن أي جدزء 

 .منها مهما صغرت 

شيخ ان اليثقل على المريد   بحال من االحوال  وال ينتفع بمالده  على ال  -3

وال بخدمته  فان الخير كل  الخيدر بالمريدد  الدذي  وهبده  هللا تعدالى لشديخه 

 0قدرا محضا 

علددى الشدديخ  الددذي غلبددت عليدده االمددور المبعددد  للمشدديخه  ان يعددزل   -1 

 .يقومه  نفسه  وينفرد عن المريدين  ويطلب لنفسه شيخا يؤدبه و

                   

 

 

 

--------------------------------------- 
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 اداب المريد مع احوانه واالحرين

 

 . اوجزها بما يلي

حسدددن المعاملدددة  والصدددحبة  بااليثدددار والفتدددوة  وتدددوقيرالكبير  -1

والمحبدة والعطددف علددى الصددغير  وان  اليدر  لنفسدده علددى احددد 

 .حقوقهم شي ا  او يتجاوز عليها حقا وان ال يقصر في

يحفدد  قلددوب احواندده بتجنبدده فعددل مددا يكرهددون  ويسدددي لهددم   -0

 .النصح واالرشاد 

عدم التحد  بما نالده مدن مقدام او درجدة بقصدد العجدب والزهدو   -3

 .او الفخر

 يلتزم المريد  بحف  اسرار احوانه المريدين واالحرين   -1

غيدر  واحدراج ان يكون عزيدز الدنفس ال تن در نفسده الدى مدال   -5

 .نفس الغنى  من قلبه 

العمل علدى تقدديم المسداعدة والمعوندة او اليدد البيضداء للنداس    -1

وال يجعددل الفقددراء يحتدداجون اليدده ويسددالونه الحاجددة بددل يبددادر 

 .باعطائها اليهم والتعجيل في االعطاء

الصبر علدى االذ  وتحملده ومالقداة النداس  بوجده طلدق حسدن   -7

 .مستبشر 

يد فقيرا فعليه ان يحاف  على فقر  محاف ة الغندي ان كان المر   -1

على غنا  وال يطلب المزيدد فدان المدال هبدة مدن هللا تعدالى يهبده 

لمن يشاء من عباد  بغض الن ر عن فعله  او عمله  فاذا نقص 
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مالدده  فعليدده  بالتوجدده الددى هللا تعددالى باالسددتغفار بددال سددخط وال 

 .  تحبط الورع يشكو الى احد  غير هللا حالته الن الشكو

عليدده ان ال يفكددر بمددا يملكدده  فددي المسددتقبل وال يحمددل هددم غددد    -4

 .يرضى بحكم يومه وحاله 

االستعداد للمدوت والتهيدؤ لده بطيدب نفدس  والصدبر والرضدا   -10

 .والعقل

ان ير  الخلق كالوكالء واالنداد والمتصرف فديهم والمفعدول   -11

 .فيهم فال يتخذهم اربابا من دون هللا تعالى 

احد استعار  حاجة  ال يستردها  منه  مدا امكنده  الن  مدن ان   -10

 . استعار الحاجة محتاج اليها ومن واجباته مساعة المحتاجين

 .اذا  المت به مصيبة او الم او فقر  عليه بستر الحال   -13

معاشدرة النداس كدل  بقددر   ومدن حيدث هدو وينبغدي معاشدرة   -11

مددن امثالدده  مددن  دوندده  بالشددفقة عليدده  ومددن فوقدده  بدداالجالل و

 .بااليثار والتفضيل واالحسان 

وجميدع  –االلتزام باداب الطعام  واداب الطريق واداب السفر   -15

تذكرة الشقيق في معرفة ادا ب ) هذ  االمور   مثبتة  في كتابي 

 (.الطريق  

الينبغددي رفددع الصددوت  بالنشدديج او بددالقراءة الجهريددة بحيددث   -11

 .تؤثر سلبا على السامع وان  يبتغي  بين ذلك سبيال 

التحلي باالماندة والصددق فدي القدول والعمدل يحدب الحوانده     -17

مايحددب لنفسدده جدداعال مصددالحهم فددوق مصددلحته متغاضدديا عددن 

 .هفواتهم 

حدب هللا تعدالى ا هار المحبة والطاعة الحوانه المريددين فدي   -11

وتحمل االذ  منهم  ومواساتهم  بمدا يقددر عليده  او يتمكنده ان 

 اصابهم مكرو 

السدددعي فدددي حدمدددة االحدددرين  بجدددد ونشددداط بالمدددال والفعدددل   -14

 والتوجه الى هللا تعالى بالدعاء لالحرين
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عدم صدحبة االعدداء ومدن يبغضدهم المريددون او مدن يدبغض   -00

 .المريدين 

المريددد الصددادق عليدده ذكددر محاسددن احواندده والتغاضددي عددن   -01

مسدداوئهم  فمددن عددرض  نفسدده  للقيددل  والقددال  وكثددرة السددؤال  

 ليس  من اصحاب الطريقة 

الحذر الشديد من تمييز نفسه عن غير  من المريددين بشديء    -00

 .مالم يكن ميز  شيخه به 

 . مناداة اصحابه واالحرين  باحب االسماء  وااللقاب اليهم  -03

المحاف ة  الشديدة على الوقت وعلى االجتماع مع احوانه وال  -01

يتعود التاحر  او التخلف عن المجالس  او جفاء  احوانه  اذ ان  

جفوة  االحوان علة  في القلدب  وضدعف  لالحدوة  وتخلخدل فدي 

 .العقيدة الصوفية  وادبار عن الطريق الى  الحق تعالى 

 

 

 

                       ------------------------------------- 
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 الفصل الخامس                              

 

 اسس  الطريقة القادرية                   

 

الصالحون من المؤمنين من صفاتهم السير في طريق الوصول            

 .الى هللا تعالى 

ومن اجل ذلك بعث  هللا تعالى المرسلين  واالنبياء  ليعلموا  الناس      

ماجهلو   او نسو  حالل سيرهم في هذ  السبل ويفقهونهم بما  ارسلوا 

من اجله وتولى االمر من بعدهم العلماء واالولياء النهم ورثتهم ورثوا 

لى المستو  عنهم العلم  وااليمان  والسير فيه وارتقاؤ  لدفع االنسانية ا

 :المفروض والمطلوب منها  والمخلوقة  ألجله  قال تعالى 

وما حلقت الجن واالنس اال ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان ) 

 ( يطعمون 

 51 \سورة الذاريات  االية 

 ويتذوقون نعيم القرب  من هللا تعالى في االحرة 

ددت  المنداهج واحتلفدت االراء الطريق الى هللا تعالى واحدة وان تعد         

وتنوعت اساليب االتباع والسير  ومراتب السلو  تبعدا لالجتهداد او الدزمن  

 .او المكان او االهواء 

والطريقددة القادريددة  احددد  هددذ  الطددرق تهددد ف الددى الوصددول الددى          

الحق تعدالى  وقدد اسسدت  علدى  سدبع  حصدال  اثبتهدا  الشديخ عبدد القدادر 

دس سدددر   وجعلهدددا االسدددس الثابتددده لطريقتددده وهدددذ  االسدددس الجيالندددي قددد

استمدها الشيخ من القران الكريم والسدنة النبويدة الشدريفة والدزم  سدالكي 

طريقته التمسك بها والتثبت  عليها لمن اراد الوصول في طريق الحق الى 
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منتهددا   علددى ان يجعلددوا قدددوتهم  ورائدددهم فددي ذلددك سدديد  الوجددود  وامددام 

د نددا  وحبيبنددا  محمددد صددلى هللا عليدده وسددلم  ايمانددا  بااليددة المتقددين  سددي

 :الكريمة  

 (     قل ان كنتم تحبون هللا فاتبعوني يحببكم هللا وبغفر لكم  ذنوبكم)  

 31 \سورة  ال عمران االية

وماذا يريد المحب من الحبيب  غير محبته والقرب منه  فمحبة هللا     

فةالمبتغى  وامل  العارفين  باو تعالى تعالى لعباد   قمة المنتهى  وشأ

 .وحد وصولهم وال اريد االطالة اكثر

 

 :واوجز هذ  الخصال السبع بما يلي   

                           

             

 المجاهدة                    

 

حلدددق هللا تعددددالى الدددنفس االنسددددانية وغدددرس فيهددددا انفعاالتهددددا               

وحركاتهددا  وسددكناتها  والهمهددا  طريقهددا  فددي الحيدداة  الدددنيا    واحتالجاتهددا

 :قال تعالى 

 (ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها)  

        5  \سورة الشمس االية

 :ومجاهدة النفس  ردها عن هواها قال تعالى 

 (  ونهى النفس عن الهو  فان الجنة هي المأو  )   

 11و 10\االيتان    
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الن  الددنفس آفتهددا فددي هواهددا فهددى  تسددتحلي المدددح  والثندداء  والددذكر      

لذا يستولي عليها في بعض االحيان النفاق فدي االطدراء  والريداء , الحسن 

في الكالم  فتتم المجاهدة في محاسبتها ومعاقبتها وهذا االمر  يتم في جعل  

و تندوي العمدل نفس  المرء  في  مرآة  صافية  ير  كل مدا تهمدل اوتفعدل ا

به  وما يعتلج  فيها  حتى يصل  بها الى درجة الكمال وهو  مقام االحسدان 

لد  الصدوفية وهدو اعلدى المقامدات  وارقاهدا منزلدة عنددهم  والدذي يقدول 

 :الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم فيه 

  -(االحسان ان تعبد هللا كأنك ترا   فان لم  ترا  فانه يرا   ) – 

فاذا وصل العبد الدى هدذا المقدام وذكدر ان هللا تعدالى  يدرا  فدي كدل عمدل     

رد نفسده عدن , فعل  او امر يفعله  وكل حالة  فيها  والتدزم  بهدذا التفكيدر  

عن كل عمل ال يرضا  الدرب الجليدل  ويتجنده   -ال محالة  -هواها  وابتعد  

لك  كدبح  جمداح الدنفس فيدتم  بدذ -حشية  المراقبدة  مراقبدة  هللا تعدالى اليده

عددن هواهددا  ومجاهدددتها  عددن مبتغاهددا ان لزمددت طريقددا غيددر طريددق الحددق 

تعالى  وبذلك  يتم  لدزوم  طريدق  الحدق واالحسدان ومراعداة القلدب وحفد  

 :النفس  فيعلم ان  هللا  قريب  منه رقيب عليه  فان هللا تعالى 

 14\سورة غافر ( يعلم  حائنة االعين وما تخفي الصدور )  

ويعلم  احواله  وافعالده  ويدتم  ذلدك ال بمعرفدة هللا تعدالى  اوال فهدو يلدزم    

العبد قلبه  قربه  عز وجدل  وقيامده عليده  وقدرتده  وشدهادته  وعلمده  بده 

واندده رقيددب حفددي   واحددد ماجددد  فددرد  صددمد  ال شددريك  لدده  وثانيددا  يكددون 

سداس  كدل عمدل بمعرفة عدو هللا تعدالى  وهدوال ابلديس او الشديطان وهدو ا

ضار  ويدعو حزبه  ليكونوا من اصحاب السعير  حيث ان هللا تعالى غضب 

عليه  وجعله  اسداس كدل معصدية  وسدبب كدل فتندة  وكدل مدا ال يرضدا  هللا 

تعالى في  الجنوح عن  الطريدق  المسدتقيم  فهدو شدماعة  تعلدق عليده  كدل 

هدا عدن عمل  ضدار وغيدر ندافع  وكدل مايرّغدب الدنفس فدي هواهدا وزعزعت

 .سلو  طريق الى الحق تعالى  

واما االمرالثالث فهو  معرفة النفس وطباعها ودواحلها ووضعها حيدث     

وضعها هللا تعالى ووصفها بما وصفها الى ان تذل وتعدود مدن حيدث  بددأت  

 .ويقو  عليها  أي تعود الى رشدها وتسلك السلو  القويم 

لف العلماء فدي تعددادها اصدطالحا  وللنفس االنسانية مراتب عديدة احت      

ووفقا  الهوائهم  ومعارفهم  وتسمت  تبعا  للطرق الصوفية  ففي الطريقدة 
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اللوامة و الملهمدة  والمطم ندة  وفدي : القادرية جعلت مراتب النفس ثال  

غيرها من جعلهدا  حمسدا او سدبعا  او ربمدا اقدل اواكثدر  وذلدك بادحدال كدل 

 0ة الشبه اليها مرتبة في قريبتها او القريب

                                                                                                                                                                                                                                                                   

الهمية هذا الموضوع   في التربية النفسية الدينية  والخلقيدة ومدا يعتريهدا 

ويخالجها والكشف  والصوفية حاصة  ساقدم هذا البحث عن هذ  النفدوس  

 .ومراتبها  وادوائها  في الفصل القادم انشاء هللا تعالى 

 .عبد الحليم محمود  لشيخ  االزهر الدكتور( المنار الهادي ) راجع كتاب  

     

 

-- ********************* 

 

 التو كل                                

 

 :التوكل اساسه القران الكريم قال تعالى          

   30سورة الطالق اية ( ومن توكل على هللا فهو حسبه )  

 03سورة المائدة اية ( وعلى هللا توكلوا ان كنتم  مؤمنين ) 

قيقددة التوكددل  تفددويض االمددر كلدده و تعددالى واالصددطفاء مددن  لمددات  وح   

االحتيددار والتدددبير والترقددي الددى سدداحات شددهود االحكددام والتقدددير ورضددى 

العبد المؤمن  بما قسم هللا تعالى له  فيما قسمه هللا تعدالى لده ال يفوتده ومدا  

 .لم يقسم له ال يناله  مهما  أوتي من قوة وحسن تدبير 

 :ان التوكل ثال  درجات  وقيل   

السكون الى  وعد هللا تعالى وهو البدايدة  وصدفة العدوام واول : االولى     

المقام  وفيه يكون العبد  بين يدي هللا تعالى كالميت بين يدي الغاسدل وقيدل 

 .هذا التوكل يسمى االسترسال 
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ها وقيل  هي التسليم او االكتفاء بعلمه وهو  من االمور اوسط: والثانية     

 .انه هو صفة االولياء

فهددي التفددويض وهددو الرضددا  بحكددم هللا تعددالى وتفددويض االمددر : والثالثددة   

اليه كله فهو نهاية التوكدل واعلدى درجدة مدن درجاتده وهدذا التوكدل صدفته 

 .حاا الخاا من العارفين 

امددا الكسدب فددال يتنددافى مددع التوكددل الن . والتوكدل هددو انقطدداع  الطمددع       

التوكل القلب  وهو مكان تحقيق االيمان فمن انكر الكسب فقدد حدالف محل  

السنة وال حالف بين الشريعة والحقيقدة انمدا الحقيقدة  مدن اندوار الشدريعة 

 .ونابعة منها 

 فاعمال االنسان ان تعسرت فبارادة  هللا تعالى وتقدير  قال تعالى         

(  فليتوكدددل المؤمندددون قدددل لدددن يصددديبنا اال مدددا كتدددب هللا لندددا وعلدددى هللا) 

 50 \سورةالتوبة 

وان  تيسددرت فبتيسددير  عددز وجددل فددال تكددون جددوارح المددؤمن متحركددة     

 0:بالسبب  اال  بامر هللا تعالى  وباطنه  ساكن  لوعد  تعالىقال تعالى 

وان يمسسددك هللا بضددر فددال كاشددف لدده وان يددرد  بخيددر فددال راد لفضددله )  

 (يصيب به من يشاء  من عباد  وهو الغفور الرحيم 

 107سورة يونس االية  

وو غيددب السددموات واالرض واليدده يرجددع االمددر كلدده فاعبددد  وتوكددل )    

 ( عليه وما ربك بغافل  عما  تعملون

 سور ة هود االية االحيرة 

 

 

  ***************************** 
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 حسن  الخلق                             

            

 

االصل في حسن الخلق قول هللا تعالى لرسوله الكريم صلى هللا عليه         

 :وسلم 

   1 -سورة القلم  اية( انك لعلى حلق ع يم ) 

وقول الرسول الكريم صلى هللا عليده وسدلم عدن اندس بدن مالدك رضدى هللا  

 :عنهما  انه قال 

 ( قيل يارسول هللا أي المؤمنين افضل ايمانا قال  احسنهم احالقا ) 

 روا  ابن ماجة والحاكم  

 :وقوله صلى هللا عليه وسلم يخاطب  اصحابه 

 (ه وحسن الخلق انكم لن تسعوا الناس باموالكم فسعوهم ببسط الوج) 

 

وحسددن الخلددق مددن افضددل مناقددب المددرء  وت هددر فيدده مددا سددتر عندده        

وعالمة حسن الخلق كف االذ  عن االحرين  وحسن الخلدق مدع هللا تعدالى 

في تادية اوامر  وتر  نواهيه واطالعه  في كل االحوال  وان حسدن الخلدق 

مله  وقضاء حق ليتجلى في قبول ما يرد على المرء  من جفاء الخلق  وتح

االحرين بال ضجر وال حلق مع االحسان وحسن الخلق الياتي اال بعد تزكية 

 النفس  وارتقائها الى افضل  درجاته 

 :جاء عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم       
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مكارم االحالق عشرة تكون في الرجل  وال تكون  فدي ابنده وتكدون فدي )   

فدي العبدد وال تكدون بسديد  يقسدمها هللا االبن وال تكون فديس ابيده  وتكدون 

تعالى لمن اراد به السعادة  صدق الحديث  وصبر فدي النداس وان ال يشدبع 

و جددار  وصدداحبه جائعددان  واعطدداء السددائل والمكافدداءة  بالضددائع  وحفدد  

( االمانه   وصلة الرحم  والتذمم للصاحب واقراء الضيف  واسهن الحيداء 

 . عنهاالحديث مروي عن عائشة  رضي هللا

وعددن ابددي الدددرداء قددال سددمعت رسددول هللا  صددلى هللا عليدده وسددلم          

 :يقول

ما من  شيء يوضع في الميدزان اثقدل مدن حسدن الخلدق وصداحب حسدن ) 

 (الخلق  ليبلغ  درجة  صاحب الصوم  والصالة 

ويتميددز الصددوفي باحالقدده الحسددنة وعلددى رأسددها التواضددع فهددو راس       

 : الخلق  وعال مات التواضع

تبصير النفس بمعرفة عيوبها  وتع ديم النداس  حرمدة التوحيدد وقبدول      

الحددق  وقبددول النصدديحة   و صددفة التواضددع رعايددة االعتدددال بددين الكبددر   

ار والمواسدددداة  والشددددفقة والضددددعف  والمددددداراة واحتمددددال  االذ   وااليثدددد

والرحمدددة والعفدددو  ومقابلدددة السدددي ة بالحسدددنة   والبشدددر  بطالقدددة  الوجددده 

وسهولة ولين الجاندب  والندزول  مدع النداس الدى احالقهدم  وطبداعهم  بمدا 

يرضي هللا تعالى  ورسوله  وتدر  التكليدف  واالنفداق مدن غيرايثدار وتدر  

مجادلددة  والغضددب  واعتمدداد االدحددار  والقناعددة  باليسددير وتددر  المددراد وال

 .الرفق  والحلم  والتودد  والتآلف 

        

 

 

------------------------------------ 
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 الشــكـر                                   

 

 

 :اصل الشكر قول هللا تعالى           

 7 \سورة ابراهيم اية( والن شكرتم  الزيدنكم ) 

 :وقوله تعالى    

  11سورة لقمان االية ( ان اشكرلي ولوالديك  الي المصير)  

 وفي القران الكريم ايات كثيرة في الشكر والحث عليه   

 :وروي عن عطاء رحمه هللا تعالى  انه قال      

دحلت على عائشة  فقلت  احبرينا باعجب  ما رايت من رسدول هللا صدلى ) 

هللا عليه وسلم  فبكت  وقالت واي شيء من شانه لم يكن عجبا  انده اتداني  

في ليلة  فدحل  في فراشي او قالت  في لحافي  حتى مس  جلددي جلدد  ثدم 

قال  يابنت  ابي  بكر ذريني اتعبد لربي  قالت  قلت اندي احدب قربدك ولكندي 

اء فتوضدأ  اوثر هدوا   فاذندت لده  صدلى هللا عليده وسدلم  فقدام الدى قربدة مد

واكثر صب الماء ثدم قدام فصدلى فبكدي حتدى سدالت دموعده علدى صددر  ثدم 

ركع فبكي ثم سجد فبكى ثم رفع راسه فبكى فلم يدزل صدلى هللا عليده وسدلم 

كذلك حتى جاء بالل  فاحبر  بالصالة  فقلت يارسول هللا ما يبكيك وقد غفر 

افدال اكدون . لم  هللا لك ما تقدم من ذنبك ومدا تداحر قدال صدلى هللا عليده وسد

 (-عبدا شكورا 

 :وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم     
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من ابتلى فصبر واعطى فشكر  و لم  فغفر و لم  فاستغفر قيدل فمدا بالده ) 

 :تعالى  قال –يارسول هللا 

 ( اول ك لهم االمن وهم مهتدون )  

 10سورة االنعام االية  

ومعنى الشكر في اللغة الكشف وال هور ويقال شكر وكشر أي كشدف       

فنشر النعم   هورها  بذكرها وباطن الشدكر االسدتعانة . عن ثغر  وا هر  

بالنعم  على الطاعة   وحقيقة الشكر ان ير  المقي لده غيدر مدا يضدر  فدي 

حقده او  دينه الن هللا تعالى ال يقضي للعبد شي ا اال وهو نعمة من نعمده فدي

اليه  فاما  عاجلة   يعرفها  ويفهمها  واما اجلة بما يقضي لده مدن المكدار   

ويخففها عليه او يمحها عنده  فامدا ان  تكدون  درجدة لده  او  تمحيصدا  او 

تكفيددرا عددن ذنددب اقترفدده  فدداذا  علددم ان مددوال  انصددح لدده مددن نفسدده واعلددم 

 0بمصالحه  وان كل ما منه  نعم  فقد شكر

 031ف المعارف للسهروردي صفحة الح  عوار 

ومددن حقيقددة الشددكر االعتددراف بنعمددة  المددنعم علددى وجدده الخصددوا        

وعلى هذا المعنى  وفيه وصدف هللا تعدالى بانده الشدكور فالشدكر هدو الثنداء 

على المحسن بدذكر احسدانه  فشدكر العبدد  لربده  تعدالى ثنداؤ   عليده  بدذكر 

هللا تعدالى واحسدان هللا اليده انعامده  احسانه عليه و له  فاحسن العبد طاعة

 .عليه فقد شكر 

واصل اشكر وذاته االسدتعانة بدالنعم علدى الطاعدة واالعتدراف بالنعمدة      

فدداو تعددالى  ال يقضددي للعبددد المددؤمن شددي ا اال   . باللسددان  والقلددب  والفكددر

 :وهو  نعمة  في  حقه تستوجب الشكر قال هللا تعالى

 13 \سورة سبا  اية(شكور وقليل من عبادي ال) _

       

                                     

              ********************* 
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 الصبـر

 

 

 :الصبر  اصله قول هللا تعالى       

سدورة ال عمدران  ( اصبروا وصابروا ورابطو ا وتقوا هللا  لعلك تفلحون ) 

 .اية  االحيرة  

  107سورة النحل اية (  اال باو واصبر  وما صبر )   

 وقد ذكر هللا تعالى  الصبروالصابرين في القران الكريم  كثيرا نافت  

 .على الم ة  

وكددذلك فددي الحددديث الشددريف ذكددر كثيددرا  فقددد روي عددن  عائشددة ام         

 :المؤمنين  رضي هللا عنها عن النبي صلى هللا عليه وسلم انه قال 

   134صفحة  1الح  الجامع الصغير  ج( ان الصبر عند الصدمة االولى)  

وروي ان رجددال جدداء الددى  الرسددول  الكددريم صددلى هللا عليدده وسددلم فقددال    

 :يارسول هللا ذهب مالي وسقم جسمي فقال النبي صلى هللا عليه وسلم

ا احدب الحير في عبد  ال يذهب ماله وال يسقم جسمه  ان هللا تعالى اذ)      

 (  عبدا ابتال  واذا ابتال  صبر 

 300الح   المغني  المجلد   الرابع صفحة 
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 :وقيل  الصبر ان تصبر  في الصبر أي  ال ترجو الفرج  وقال تعالى   

الصددابرون فددي الباسدداء والضددراء وحددين البددأس اول ددك الددذين صدددقوا ) 

 177سورة البقرة اية (  واول ك هم المتقون 

 النفس لتلين فيهفالصبر  عر     

 :وقيل  ان الصبر  ثالثة  

صددبر و  تعددالى فهددو الصددبر علددى اداء االوامددر  او الفددرائض    -االول    

 .واجتناب النواهي 

صبر مع هللا تعالى وهو الصبر على جريان القضداء فدي  سدائر   -والثاني  

 .البال يا  والشدائد

الصبر على هللا تعالى على ما وعدد مدن الدرزق  والفدرح بالنصدر    -الثالث  

 .والكفاية والثواب في االحرة 

والصبر هو الفنداء فدي البلدو  بددون  هدور الشدكو  والمقدام معهدا         

لددذا جعددل  هللا تعددالى .  بحسددن الحالددة  والصددبر علددى تحملهددا  بدددون جددزع 

 :جزاء على الصبر قال تعالىاحسن الجزاء  على العبادة هو ال

 ( ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن  ما كانوا يعملون )  

    41سورة النحل االية    

  10سورة الزمر  االية  (  انما يوفى الصابرون بغير حساب )  

 :وقد جاء في االثر ان ابا الحسن بن سالم قال       

لمتصبر مدن  يصدبر فدي هللا  الصابرون ثالثة  متصبر وصابر  وصبّار  فا –

فمرة يصبر ومرة يجزع والصابر من يصدبر فدي هللا  وو فدال يجدزع ولكدن 

 . يتوقع منه الشكو   وقد تفضي  الشكو  الى الجزع فيكون  قد وقع فيه 

اما  الصبار  فذا  الذي صبر في هللا وو وباو فهو لو وقع عليه جميع     

 يجددزع وال يتغيددر مددن جهتددي  الوجددود الباليددا واشددد الشدددائد  صددبر  فددال

 .والحقيقة  

 :وروي ايضا  ان االمام جعفر الصادق رضي هللا عنه  انه قال        
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امرهللا تعالى انبياء  بالصبر وجعل الح   االعلدى للرسدول محمدد صدلى )   

 :هللا عليه وسلم  حين جعل صبر  باو ال  لنفسه  فقال

ال تحزن عليهم  وال تك في سوء ممدا واصبر وما صبر  اال باو  و) -

 107  \النحل (  -يمكرون 

 الح   كتاب  احياء علوم الدين  لالمام الغزالي  

  

 

---------------------------------------------------------- 

                           

 

 

 الر ضــا

 

 

 : الرضا صنو القناعة  واصل الرضا قول هللا تعالى        

  114سورة المائدة اية (  رضي هللا عنهم ورضوا عنه ) 

 ( ويبشرهم ربهم  برحمة منه ورضوان )  وقوله تعالى      

  01سورة التوبة االية  

: وفي الجديث  الشريف قول الرسول الكريم محمد صلى هللا عليده وسدلم   

 (طعم  االيمان  من رضي باو  ربا   ذاق)  __

 وقوله صلى هللا عليه وسلم  
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ان هللا تعالى جعل الروح والفرح في الرضا واليقين  وجعل الهم والحزن ) 

 ( في الشك والسخط 

 :وقوله صلى هللا عليه وسلم 

 (اعمل و  باليقين  في الرضا فان لم  يكن فان في الصير حيرا كثيرا ) 

 :هللا عليه وسلم وقوله صلى   

 (حير ما اعطى  الرجل الرضا بما قسم  هللا تعالى له )  

فبا الرضا والقناعدة يحصدل القلدب علدى االنشدراح واالنفسداح فانشدراح     

 :القلب  نوراليقين  تيمنا  بقوله تعالى 

 ( افمن شرح هللا  صدر  لالسالم  فهو على نور من ربه ) 

  00\سورة الزمر اية 

نددور النددور  بدداطن المددرء وواحلدده  اتسددع صدددر  وانفتحددت عددين فدداذا     

وفعددل الحبيددب بموقددع  0بصدديرته الن اتسدداع الصدددر يتضددمن حددالوة الحددب

الرضا  عن المحب الصادق وذلك ان المحب ير   ان فعل المحبوب مدراد  

واحتيددار  فيطمدد ن قلبدده ويتنددور فددؤاد   بددل ويفنددى  فددي لددذة المحبددوب عددن 

 . احتيار نفسه وبرضاها

وقد احتلف الصوفيون فدي الرضدا  حيدث اعتبدر  جماعدة مدنهم  مدن         

واالحوال جمدع حدال  والحدال عندد الصدوفية هدو الموهبدة  -جملة االحوال  

المحضة  واالحساس الشعوري الخالص الذي يستلهم النفس فهدو كدالبرق 

 . في السماء  يقدح ويزول ويسطع باالنوار ويختفي  

واصل الحال المحبة واالحساس  بالحب  وصدقه وبواعثده ومدا يلحقده      

من سكرات هذا الحب واحواله  فمن صحت  محبته  تحقق بسدائر االحدوال 

وقد جعل الصوفيون االحوال في الحب والشوق  واالنس والقناعة والبقداء 

والسكر  والصحو والمحو والهيبة والخشوع والخضوع والقرب  والحيداء 

قبض والبسط   وكل  مدا يعتمدل  فدي  دواحدل الدنفس االنسدانية و مدا قدد    وال

اذ اعتبرو  نازلدة تحدل فدي القلدب كسدائر االحدوال ثدم  -يعتريها من احوال  

 . تحول  وتزول  وياتي غيرها  
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والمقامدات جمدع  -ومنهم من المتصوفة من اعتبر  من جملة المقامات     

ثبت فيه المدرء قبدل تحولده الدى موقدع احدر مقام والمقام  هو الموقع  الذي 

او مقام  احر فالسالك الطريق الى هللا تعالى بمثابة  مدن اراد الوصدول الدى 

مدينة  احر  او موضع معين  على سبيل المثال فالواسدطة التدي  يسدتقلها 

او يسدتخدمها هدي الطريقدة  واالمداكن التدي يمدر بهدا او يندزل فيهدا  ليددريح 

التي مدن حاللهدا يتحدول مدن مقدام الدى مقدام احدر كمدا نفسه هي المقامات و

 .يتحول المسافر من  مكان الى احر 

اما االحوال فهدي مدا يعتدري هدذا المسدافر حدالل سدفر  مدن احاسديس        

ولواعج  نفسية  كالفرح والحدزن والتدوتر ويعتدر الصدوفيون التوبدة بدايدة 

واشدرفها ويعتبدرون   االنطالق في الطريدق الدى هللا تعدالى  واول المقامدات

الرضا واالحسان على المقامات واقربها في الوصول  فمدن تداب  تداب  هللا 

عليه  والزمه طريق الحق  ومدن  رضدي هللا عليده احسدن اليده  وصدل الدى 

مبتغددا  وغايتدده فددي الوصددول والقددرب ووضددعو  فددي نهايددة  التوكددل ومددنهم  

 سدر   فدي كتابده من جمع بينهمدا  حسدبما ذكدر  الشديخ الجيالندي قددس هللا

حيث  يقول ان  الجمع  بينهما  ممكن  بدان  يقدال  بدايدة الرضدا .. ( الغنية)

مكتسددبة للعبددد  وهددي مددن المقامددات    ونهايتدده مددن جملددة االحجددوال وهددي 

ليست مكتسبة  وفي الجملة او على العموم هو الذي  اليعترض على تقدير 

  0هللا عز وجل 

 :وقيل ان االمام علي رضي هللا عنه قال         

من جلس على بساط الرضا لم ينله من هللا مكرو  ابدا ومدن جلدس علدى )  

 ( .بساط المساءلة لم يرض عن هللا في كل حال 

 :وعن االما م  الحسن  بن علي رضي هللا عنه ما قال       

فدي الحالدة  التدي احتدار من اثكل على  حسن احتيار هللا له لم  يتمن انده )  

 وهي الة الرضا( هللا له  

 :والرضا نوعان      

رضا من جانب هللا تعالى على عبد  وهدي مجازاتده علدى طاعتده :االول     

 واعالء  ذكر   في  الدنيا  واالحرة
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رضا من جانب العبد  وهو االذعان  التام  ألرادة الحدق تعدالى  : والثاني     

والقددددر  والقيدددام  بدددأ مدددر  واجتنددداب نواهيددده  ايماندددا   والتسدددليم  بالقضددداء 

 :وتصديقا  لالية الشريفة

وان يمسسك هللا بضر فال  كاشف   له اال هو  وان يدرد  بفضدل فدال راد )  

 (لفضله يصيب  به من  يشاء من   عباد   وهو الغفور الرحيم 

    107سورة يونس االية   

قا لرضدا العبدد  الن  مدن   ال يرضدي وبهذا يكون الرضدا االلهدي  سداب       

هللا تعالى عنه  ال يوفقه الى طاعته  فرضا العبدد  مرهدون برضدا هللا تعدالى  

 .عنه والزم من لوازمه 

والرضا يعتبر قلب الحياة الصوفية  ومحورها التي تدور عليه  او حوله        

لتوكدل فهو يمثدل القطدب و حولده  احدالق  المتصدوفين  حيدث  ينبدع  منده  ا

على هللا  تعدالى والزهدد فدي الددنيا وهدو الدذي  يدور   السدكينة  فدي القلدب 

واالطم نان  الى الحكم االلهي   وهدو صدنو المحبدة االلهيدة بدل هدو ثمرتهدا 

الن   من شأن المحب  ان  يرضدى بكدل  مدا فعلده المحبدوب ويفعلده  فكمدال 

عددالى  التعدددلها  الرضددا هددو  كمددال المحبددة   ومحبددة  العبددد  الصددالح  و  ت

 .محبة 

 

 

 

********************************* 
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 الصد ق                                   

 

         

 :اصل الصدق  قول هللا تعالى     

  114سدورة التوبدة ( ياايها الذين امنوا  اتقوا هللا وكومنوا مع الصادقين)  

 وقول الرسول الكريم محمد صلى هللا عليه وسلم 

( اليدزال العبدد يصددد ق   ويتحدر  الصددق حتددى يكتدب عندد هللا صددديقا )    

 131صفحة  3الح  المغني  ج

عالى بالعمل فهو سيف والصدق استواءالسر والعالنية  والوفاء و ت        

 .هللا تعالى في ارضه وحبل  نجاته المتين 

والصادق هو االسم الثابت مدن الصددق وسدجيته الصددق فدي اقوالده         

وافعاله وهو الذي ال يبالي  من كل شيء  حتدى لدو حدرج  كدل  قددر لده مدن 

قلوب الخلق من اجل اصالح قلبه والصيق اسم المبالغة من الصادق  وهدو 

دق  قوال  وعمال  بكل  امور   مع هللا  تعالى مع  نفسه ومدع االحدرين  الصا

 :وقد قيل 

اذا طلبت هللا بالصدق اعطا  مراة تن ر فيها مل شيء من عجائب الددنيا ) 

 1311صفحة  3الح  الغنية ج( واالحرة

والصدق عماد االمر وتمامه واساس ن امده وقدد قيدل  انده  ثداني             

 :ة  حيث جاء في المصحف الشريف قال هللا تعالى درجة  النبو

فاؤل ك  مع الذين  انعدم  هللا علديهم  مدن النبيدين  والصدديقين  والشدهداء  ) 

 14سورة النساء االية ( والصالحين  وحسن اول ك رفيقا 
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وقدد قيدل مددن اراد ان يكدون هللا تعددالى معده  فليلددزم الصددق  فددان هللا          

 .ين تعالى  مع  الصادق

وهدددو فدددتح بدددن سدددعيد الموصدددلي مدددن اقدددرا ن –وسددد ل فدددتح الموصدددلي     

بشددرالحافي والسددري السددقطي ومتصددوف مشددهور كثيرالددورع  مددات سددنة 

سدد ل  عددن الصدددق فادحددل يددد  فددي كددانون الحددداد واحددرج  –هجريددة  000

 :حديدة  وهي تشتعل نارا فوضعها على كفه حتى بردت وقال 

 هذا هو الصدق

 

 

**************** 
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 الفصل السادس                                 

 

 مراتب النفس االنسانية                        

 

   

والدددنفس االنسدددانية مراتدددب عديددددة احتلدددف العلمددداء فدددي تعددددادها            

اصددطالحا  ووفقددا  ألرائهددم  وألهددوائهم ومعددارفهم  وتسددمت  تبعددا للطددرق 

الصدددوفية  ففدددي الطريقةالقادريدددة جعلدددت مراتدددب الدددنفس ثدددال  اللوامدددة و 

الملهمة  والمطم نة وفي غيرهدا مدن جعلهدا  حمسدا او سدبعا  او ربمدا اقدل 

 0اكثر وذلك بادحال كل مرتبة في قريبتها او القريبة الشبه اليهااو

الددنفس اللوامددة  وتاحددذ فددي غيرهددا  :ففددي الطريقددة القادريددة االولددى         

 مجر   االمارة واللوامة فتدمج في واحدة

الملهمة  وتستقل في ذاتها في الطريقة القادرية وفي غيرها  اما : والثانية 

لطريقة القادريدة  تسدمى المطم ندة  وفدي غيرهدا تتدوزع فهي في ا: الثالثة 

الى المطم نة  والراضية والمرضية والكاملة  وهذ  التسميات  نص عليهدا  

 :القرآن الكريم  قال هللا تعالى 

وما ابرئ نفسي ان النفس المارة  بالسوء اال مدا رحدم  ربدي ان ربدي )     

 53\سورة يوسف االية ..(  غفور رحيم  

سدددورة القيامدددة  ( ال اقسدددم بيدددوم القيامدددة  وال اقسدددم بدددالنفس اللوامدددة )     

                                                                                                                          االيتان  االولى والثانية                                                                                                     
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يا ايتهدا الدنفس المطم ندة ارجعدي الدى ربدك راضدية مرضدية فدادحلي فدي ) 

 سورة الفجر  االيات االربع االحيرة االحيرة ( عبادي وادحلي جنتي 

والهميددة هددذا الموضددوع   فددي التربيددة النفسددية الدينيددة  والخلقيددة ومددا  

جها والكشف  عنها عند المسلمين والصوفيةحاصة  سداقدم يعتريها  ويخال

 :  وكما يلي هذا البحث عن هذ  النفوس  ومراتبها  وادوائها

 

 

 النفس االمارة

 

سميت  بعض  النفدوس بهدذا االسدم  النهدا تدأمر  صداحبها بالسدوء           

: وهي نفس حبيثة باعت آحرتها  يشهوة  دنياها ومن صدفات هدذ  الدنفس 

البخل والحرا  والحسد  والحقد  والكراهيدة  والجهدل   والكبدر والشدهوة 

والغضب  وسوء الخلدق والخدوض فدي مدا ال يعنيهدا مدن الكدالم   لدذا فانهدا 

تحمل كل الصدفات السدي ة ومدا اتسدمت بهدذ  الخصدائص اال  لوقوعهدا فدي 

حبائل الشيطان  وفي  لمة الطبيعة  فال تفرق بين الخيدر والشدر  وبدذا لدك 

اصبحت واسطة  للشيطان  تابعة له  ووسيلته فدي االغدواء واللهدا  وراء 

 الرذيلة وهدذ  الدنفس هدي التدي اشداراليها الرسدول الكدريم محمدد صدلى هللا

 :عليه وسلم بقوله 

 (   -اعد  اعدائك نفسك التي بين جنبيك) 

اال ان هذ  النفس لم تتر  على هواها  دون  تقديم عون لها ومساعدة        

تنقذها  فهي نفس مريضة  وجب عليها العالج وتقديمه لها  فقدم لهدا لمدن 

  فددواؤها اوعالجهدا يكمدن  فدي هدذ, اراد الرجوع الى طريق الحدق تعدالى 

الوصفة   التي وضعها اصحاب  الطدرق والتصدوف   فقيدل ان دواءهدا فدي  

فداذا تدم ذلدك  كسدرت شدهوة هدذ  الدنفس ,تقليل الطعام  والشدراب  والمندام 

 .وذلت وحاصة  عوزها الى الطعام 

وقيدل  ان هللا تعدالى عنددما حلدق الخلدق ون دراليهم اعترفدوا لده جميعدا      

( 0اندا  اندا  واندت  اندت)  النفس  اذ قالدت بالربوبية والخضوع لسلطانه اال
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فادحلها  هللا سبحانه  وتعالى في بحار التعذيب وكلما حرجت من بحر قالت 

الى ان عذبها بالجوع  فذلت واستكانت واعترفدت   00انا  انا   وانت  انت 

قائلة انت الرب وانا الخاضعة الذليلة لسلطانك  وقوتدك وقهدر   وجبروتدك    

 .ربها سبحانه وتعالىفاستجابت ل

ومن ادوائها ايضا  كثدرة السدهر فدي طاعدة هللا تعدالى ومدداراة الدذكر        

بما  يأمر به شيخ عارف  وبالمحاف ة على ا داب الشريعة واداب الطريقدة 

 . وكثرة الصمت اال في  ذكرهللا تعالى 

 وبهددذ  المجاهدددة  يددتم كددبح اعتددى النفددوس واشدددها  لمددا  وتمددردا فدداذا    

اسددتطاع المريددد معالجددة نفسدده االمددارة بالسددوء بهددذ  االدويددة  يددتم  نددزول 

المريددد اول منددازل القددرب مددن هللا تعددالى واول مرتبددة مددن مراتددب السددعادة 

النفسية فيشهد المريد بعدين  بصديرته  شدهود الدذوق  ويعلدم انده ال معطدي 

ة  اندك والمانع وال محر  وال مسكن سو  هللا تعالى  وعالمة  هذ  المعرفد

ال ترجددو غيددر  وال تخدداف سددوا  والتكددر  مخلوقاتدده وال تؤذيهددا رأفددة بهددا 

 0وحشية من هللا تعالى  فان هللا تعالى آحذ بناصية الجميع 

 

 

                               

 النفس اللوامةا

  

 

وسددميت  بعددض النفددوس بددالنفس اللوامددة  ألنهددا توقددع  صدداحبها فددي      

ليه   وتندم  فيصبح  المرء موقع  ندم ولوم  وربما بقدي الخطأ  ثم تلومه ع

فيهدا بعددض مددن صددفات الددنفس االمددارة  لكنهددا تعددرف الحددق والباطددل وتقددر 

بكليهما  ا ال انها ال يزال  طبعها البشري يغلب عليهدا ويجعلهدا تنتصدف او 

منها  الرياء والغرور والغيبة  وحب الرئاسة  وحب :  تتأثر بصفات  معينة

اال انها اعلى منزلة  من النفس االمارة وا ال  لما  كان لهذ  النفس  الشهرة

اللوامة هذ  المنزلة والمكاندة اال  لمدا  منحهدا هللا تعدالى مدن اندوار ملكوتده  
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وانددا بهددا  قلددب عبددد  المددؤمن  السددالك  يريدده الحسددن حسددنا والقددبح قبحددا  

ا  نجدد صداحب لدذ. ويبعثه على التخلص من مذامه والتحلي بالخلق القويم 

هذ  النفس  في  صديام  وقيدام  وصددقة  ويجاهدد نفسده ولكنهدا تددحل اليده 

 .العجب  واالفتخار والرياء  وحب الحمد  والثناء

ودواء هدددذ  الدددنفس المجاهددددة فدددي الدددتخلص مدددن الريددداء والغدددرور           

واالنشدددغال بالحمدددد والثنددداء والشدددكر و تعدددالى واالسدددتغاثة بددده عدددز وجدددل 

 .ن مآثمها للتخلص م

 

 - 

 

  النفس الملهمة

 

  

سميت النفس بالملهمدة  فدي هدذ  الدرجدة النهدا بددأت تسدتلهم الرشدد        

وان هللا  تعددالى الهمهددا فجورهددا  وتقواهددا   اال انهددا تقددوت علددى الفجددور 

واصبحت تعرف التفريدق  بدين الحدق  والباطدل  وحالدة هدذ  الدنفس او مدن 

فدي الحلم والسخاء  والقناعة  والتواضع و حب التوبة والصدبر  –صفاتها 

موضع االبلدو  وتحّمدل االذ  والعفدو عدن النداس والتواضدع لهدم  وحسدن 

 :ال ن بهم  ومن صفاتها 

 حقا انها تبكي في ذكرهللا تعالى..العشق والبكاء وحب الذكر  

 

ويعددرف صدداحبها ببشاشددة الوجدده والفددرح  بدداو تعددالى  وكثددرة ذكددر         

مقامدده جددامع بددين  و 0والتحددد  بددالحكم والمعددارف واالعددراض عددن الخلددق 

الخيددر والشددر فهددو اشددبه  بددان يكددون فددي  بددرز   يجمددع   بددين الصددفات 

الحميددددة والصدددفات الذميمدددة  ويميدددل الدددى تغليدددب  االولدددى علدددى االحيدددرة  
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وعالمات ذلك احساسه في داحله او سريرته انه من اهل االيمان  و داهر  

 .التزامه بالشريعة مشغول وكانه حديث عهد بها 

د مددا يخدداف عليدده الرجددوع  عددن الطريددق والعددودة الددى المعصددية ولشدد       

فيحرم  مناجات ربه  وتنكشف بوائق انوار    وتافدل  اندوار الحقيقدة عندد   

 0فيرجع الى هو  النفس في المربع االول  منها 

وعالج هذ  النفس  المتابعدة التامدة والتمسدك الشدديد بشديخه  ولدزوم        

او االستماع اليه بكل ما يعتلج او يختلج  في نفسه  تعليماته واالغضاء اليه 

فليسرع الشيخ لتخليصه  من حالته قبل فوات االوان وارشاد  حتى يطم ن 

 .  عليه ويرجعه الى رشد 

                   

                

             

  النفس المطم نة 

 

وهذ  النفس هي التي وصلت الى مقام  التمكين  واصدبحت فدي مدأمن       

مددن العثددرات والددزالت  والخلددوا مددن  جميددع االفددات النفسددية والبشددرية 

وأمنت  المكر والتلبس  ووصدل صداحبها الدى مرتبدة  مدن امدنهم هللا تعدالى 

 :من الشيطانقال تعالى 

  11جر االية سورة الح(  ان عبادي ليس لك  عليهم  سلطان )  

واسددتراح  صدداحبها مددن جهدداد نفسدده  ومددن صددفات هددذ  الددنفس التوكددل     

والعبادة الحقة والتذلل  والشكر والرضا والخشدية واتبداع الشدرع بحيدث ال 

يخددرج  صدداحبها عددن التكليددف قيددد شددعر  وعالمتدده  االجتهددا د فددي القيددام 

هللا  عليده   بأمورالشرع والتحلي باحالق سيد الخلدق  سديدنا محمدد   صدلى 

 .وسلم 

وصاحب هذ  النفس قلبده ممتلديء بااليمدان الكامدل واليقدين الثابدت            

 .تلتذ به اعين الناس 
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ويصغى اليه باذعان ولسانه يترجم عما  في  اعماق  قلبده  وبمدا  القدا      

 :هللا تعالى فيه من  الحقا ئق واالسرار فيناديه هللا تعالى 

 (بيب وانت سري فقر عينا وطب نفسا انا سر  ايها الح) 

وت هر علدي يديده كثيدر مدن الكرامدا ت والمقامدات وان كاندت االسدتقامة    

لدذا عليده الثبدات بالعبوديدة مدع االسدتقامة  فهدي افضدل  . اكبر من الكرامة  

 .من الف كرامة 

ويخدداف علددى هددذ  الددنفس مددن الغفلددة  وعدددم الترقددي فددي المقامددات          

د يتعدرض صداحب هدذ  الدنفس الدى  امدراض حدب الرياسدة  او االحر   وق

 .الشهرة والتعرض للمشيخة واالرشاد

اما عالج هذ  النفس مدن امراضدها  اودوائهدا  فهوالتباعدد عدن ذلدك         

ومجاهدة النفس في الخالا  من امراضدها  الن صداحبها  يحيدا  بندور هللا 

 تعالى

                                                    

                        

 

 النفس الراضية   

 

  

ان ثبددات صدداحب هددذ  الددنفس او صدداحب هددذا المقددام  العددالي  فددي           

االمور السابقة وسهولة وصوله الى هذ  الحالة وفي اتباع الشرع فتنجذب 

: نفسه  الى قوة االلطاف االلهية جذبة جديدة  ويناد  عليده مدن هللا تعدالى 

 ( ياايتها النفس المطم نة ارجعي الى ربك راضية مرضية ) 

   01و 07رة الفجر االيات سو

ولهددذ  الددنفس مددن المحاسددن مددا ال يقددع تحددت الحصددر ومددن الكمددال  قمتدده  

 وشأفته  فهو قد وصل الى مقام الرضا  ودرجته لد  الصوفيين عالية جدا 
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وصاحب هذ  النفس  يعتريه  النسيان فال يدذكر شدي ا  مدن امدور الددنيا       

تعلق بمشاهدة الحق متطلعا اليده والدى  اي منقطع الى هللا تعالى  فان قلبه م

 :جماله وجالله ويتصف بالورع  واالحالا وفي الحديث القدسي

االحدددالا مدددن  اسدددراري اسدددتودعته  قلدددب  مدددن احببدددت  مدددن عبدددادي  )   

 (اليطلع عليه ملك فيكتبه وال شيطان فيفسد  

 ي  كتاب احياء علوم الدين  للغزال. مروي عن االمام الحسن السبط مرسال  

وصاحب هذا المقام ذو افتاء تام لكل امر من امدور الشدريعة وادب           

نفسدده راضددية علددى كددل شدديء , مددن ادابهددا وملتددزم بالطريقددة والحقيقددة  

محبوب او مكرو  اذ ال اعتراض منه  اصال  النه  مستقر بالشهود مشغول 

 .بعالم الالهوت غريق في بحر االداب مع هللا تعالى 

ومن صدفات صداحب هدذ  الدنفس انده ال تدرد  دعوتده عزيدز مهداب           

الجانب لسانه  ال ينطق  بالسؤال حياءا وادبدا فداذا دعدى فدعوتده مسدتجابة 

ت هدر عليده عالئدم  حدب .  ان شاء هللا فاذا دعى  فدعوتده  عبوديدة وتعبدد 

 :الناس ومهابتهم له  و يناد  عليه في حضرة الرب  قال تعالى 

 \51سورة يوسف االية ( لدينا  لد ينا مكين امين  انك اليوم)  

يخاف  على صاحب هذ  النفس من الركون  الى الناس لتع يمهم  له        

حوفددا عليدده ان تمسدده  نددار طبدداعهم وتصدديبه  عدددو   بشددريتهم   اذ  ان  

 .  القلوب جبلت على حب من احسن اليها  وهذا محسن الى الجميع 

ن ر الى هللا تعالى  والبقاء في هذا المقدام الدذي هدو دواء  هذ  النفس  ال   

فيه وهو مقام االحسان وذلك بالتمسك بالعروة  الوثقى التى ال ا نفصام لها  

 .وهللا هو المعين 

 

  النفس المرضية                         

  

سميت  هذ  النفس  بالنفس المرضدية  النهدا النهدا رضدي هللا عنهدا           

فصاحبها مدن الدذين انعدم هللا , فصارت مرضية عند هللا تعالى ثم عند حلقه 

 :عليهم قال تعالى 
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 ( رضي هللا  عنهم ورضوا  عنه  ذلك لمن حشي ربه )  

 سورة البينة االية االحيرة 

هللا تعالى  فتغشا   برحمتده  واصدبح  فدي مقدام فهو  د احل  في حشية      

المذكور سابقا  فترقى الى ( كنت سمعه وبصر ) من ذكر  الحديث القدسي 

 . منازل االحبة وحلعت عليه  حلعة الرضوان من  الرحمن  تعالى

ومن عجائب هذا المقام  وكما الته ح ه الوافرعندد ربده  مدن المحبدة        

هدم يحدبهم هللا ويحبونده  وت هدر عليده  محاسدن ما ال يدحل تحت الحصدر ف

الخلق ومكارمها  فيتجمل  بالشفقة  ويتحلى بالصدفح عدن النداس وامنياتده 

احراجهم من ال لمات الى النور باذن ربهم  بما يقوم  به من نصح وارشاد 

 .لهم  و تعالى والسعي في انقاذهم من شرورالعالئم  الدنيوية

لنفس ان صاحبها ال يتميز عدن عدوام النداس فدي ومن  عالمات هذ  ا       

ال اهر  اما باطنه فهو  معدن االسرار ود رة االحيار متسم بالوفاء بالوعدد 

واضعا كل شيء في موضعه  معتدل في كل االمور ينفق في موقدع االنفداق 

ويبخل في موضع البخل  بما يرتضيه الشرع فال يبسط يديه كدل البسدط وال 

 .ى عنقه يجعلها  مغلوله ال

ومن صفاته  انه تلوح عليه عالمات  الخالفة  وهو مقام حقيقي  هدو        

 .مقام  حقيقة و تمكين عال  قد ادر  سر  وحقيقته  

         

  

 

 النفس الكاملة

  

 

سميت بالنفس الكاملة لكمال اوصافها ووصولها الدى موقدع الرحمدة         

مع جميع الخالئق ومحبتهم  فهي تحب الجميع  تحب للكدافر االيمدان او ان 

يكون مؤمنا  وتحب للعاصي التوبة واالنابة الى ربه  وتحب للطائع الثبدات  
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مهدا الخيدرات  نورها ممتزج بين االندوار عال, في طاعته  وتقوا   ذات نور 

محبوبدة  عندد هللا .ومكانها الخفاء  فهي  ريحانة  عند هللا تعالى في ارضه 

وعند حلقه  عبوديتها  سيادة وعقليتهاال  حسدن وجمدال  وغيبتهدا  شدهادة 

واقتدار وباطنها طاهر بانبهدار  انقطعدت الدى العلدي االعلدى فنالدت السدعادة 

عدت  الدى صدورتها االدميدة الكبر  وانمحقت منهدا  صدفاتها البشدرية  ورج

 . الحقيقة المحمدية , التي في حقيقتها 

وهددي سددر هللا االع ددم  فددي غايددة القددرب  مددن العلددي االعلددى فتدددر          

بددذاتها علددى حقيقتهددا  ومعرفتهددا بالددذل والفندداء ومعرفددةبالباري  عددز وجددل  

 .بالعز والبقاء 

ب االلهيدة  ال يشدغله صاحبها معروف باالستقامة الكاملة متمسدك بداالدا    

شاغل جمعه عن فرقه وال فرقه عن جمعه   وال بشريعته عدن  حقيقتده وال  

حقيقته عن شريعته  يعطي لكل ذي حق حقه في غاية الكمدال  ومنتهدى مدا 

تخلددق بدداحالق الددرحمن الددرحيم ونددودي . تصددبوا اليدده  النفددوس االنسددانية  

 :عليه   قال تعالى 

 01سورة ا اية ( رضانا جعلنا  حليفة في اال) 

وصل صاحب هذا المقدام الع ديم الدى علدم اليقدين  وعدين اليقدين وحدق      

اتصف بجميع المحامد  ال هم  لده وال  .  اليقين النه  من المتقين  المؤمنين 

مطلب  غير  رضوان  هللا تعدالى فحركاتده حسدنات وانفاسده  قددرة وحكمدة 

حده انداء  الليدل واطدراف النهدار  وعبادة   ال يفتر عن العبادة  بجميدع جوار

في سر  وعالنيته  وقلبه  داهرا وباطندا كثيراالسدتغفار جدم التواضدع كثيدر 

ال تاحدذ  فدي .حلدى قلبده مدن كدل كراهيدة للخلدق , االوجاع ضدعيف الحركدة 

 :الحق لومة  الئم وفي الحديث الشريف 

 ((ان و عبادا  اذا شاؤوا شاء )  

 :قال تعالى    

 04\التكوير  االية ( ؤون اال ان يشاء هللا رب العالمين وما تشا )   

     

               ********************************** 
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وقبل ان انتهي من هذا الفصل  اود ان اذكر اني قرات في بعض االثدار       

والكتب ا ن هذ  النفدوس  اي كدل النفدوس البشدرية   التنقطدع عقباتهدا  اال 

بكثددرة ذكددر هللا   واالوراد  فهددي تجليهددا  وتنيرهددا بنددورض ينيرهددا  ويضدديء 

 :االمور  بسطوع امامها  واذكراعداد ها  كما وجدتها 

 

 لنفس االمارة      ذكرها        ال اله اال هللا      مائة الف مرةا 

 النفس اللوامة       ذكرها            هللا            مائة  الف مرة

 النفس الملهمة      ذكرها           ياهو           تسعون الف مرة

 مرةالنفس المطم نة    ذكرها           حق              سبعون الف 

 النفس الراضية     ذكرها           حي             تسعون الف مرة

 النفس المرضية    ذكرها           قيوم             تسعون الف مرة

 النفي الكاملة        ذكرها           قهار             مائة الف مرة

 .وهللا تعالى اعلم بذلك     

 

------------------------------------------- 
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 الفصل  السابع

 

 رــــــال  العشـــالخص

 

 

 

اثبددت الشدديخ  عبددد القددادر الكيالنددي قدددس  سددر  بددل وضددع  عشددر            

حصال   الهدل المجاهددة  والمحاسدبة  واولدي العدزم  مدن اصدحاب طريقتده  

  واكددد ان االلتددزام  بهددا والعمددل  بموجبهددا  وضددبط  احكامهددا  قددوال  وعمددال

يوصددلهم الددى اعلددى المنددازل الشددريفة او المقامددات الرفيعددة  العاليددة وهددذ  

 :الخصال وهي كما ذكرها بالترتيب 

ان ال يحلف  باو  عز وجل  صادقا وال  كاذبا عامددا  او سداهيا النده   -1

اذا احكددم  ذلددك مددن نفسدده وعددود لسددانه دفعدده ذلددك ان يتددر  الحلددف  

هللا تعددالى لدده بابددا مددن انددوار   سدداهيا وعامدددا  فدداذا  اعتدداد ذلددك فددتح

ليعرف منفعة ذلك  في قلبه وزيادة في بدنه ورفعدة  فدي درجتده بدين 

الناس  وقدوة فدي عزمده وفدي  بصدر  وبصديرته  والثنداء عليده بدين 

احوانده مدن اصدحاب الطريقدة والحقيقدة وكرامدة عندد الجيدران حتدى 

 يأتمر به من يعرفه ويهابه كل من يرا  من الخلق

الكددذب هددازال وجددادا  الندده  اذا فعددل ذلددك  واحكمدده مددن   ان يتجنددب  -0

نفسه واعتاد  لسانه  شرح هللا  به صدر   لاليمان  وصفى به علمه  

حتى كانه ال يعرف الكذب  واذا سمعه من غير  عابه عليه في نفسه 

  -كدأن  يقدول  فدي نفسده  هدذا  كدذاب  –وقلبه وعيدر  بده  فدي نفسده 

 .ان ثوابا له ودعى له بزوال ذلك منه  فك
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يحذر  ان يعد احدا  شي ا ثم  يخلفه ايدا  وهدو يقددر عليده عليده  اال     -3

من عذر بين  او يقطع العدة البتة  فانه اقو  المدر  واقصدد لطريقده 

 :وسبيله الن الحلف من الكذب وقال هللا تعالى

 (ويل يوم ذ للمكذبين ) 

حددا  ذرة فمدا يتجنب ان يلعن  شدي ا ا و احددا مدن الخلدق او يدؤذي ا  -1

فوقها  النها من احالق االبرار والصاد قدين  ولده  عاقبدة حسدنة فدي 

حف   هللا ايا   في الدنيا  مع  ما يددحر لده عندد  مدن الددرجات العلدى 

في حف ه وينقذ  مدن  مصدارع الهلكدة ويسدلمه مدن الخلدق ويحف ده 

 .منهم  ويرزقه رحمة العباد والقرب منه عز وجل

فددال يقطعدده , احددد مددن الخلددق اوان ي لمدده يتجنددب ان يدددعو علددى   -5

بلسددانه  وال يكددافؤ  بفعالدده ويتحمددل االذ  ذلددك و تعددالى وال يكددافؤ  

بقول  وال فعل  فان هذ  الخصال ترفع اصحابها الى الددرجات العلدى 

اذا تأدب بها  ويندال  منزلدة شدريفة فدي الددنيا  واالحدرة ويغدرس لده 

من قريب او بعيد  ودعوته   الحب  والمودة في قلوب الخلق اجمعين

تكون مستجابة ا ن شاء هللا تعالى والعلدو والرفعدة فدي الخيدر والعدز 

 .في الدنيا  وفي قلوب المؤمنين 

ان ال يقطددع الشددهادة علددى احددد مددن اهددل القبلددة بشددر  وال كفددر وال   -1

نفاق  فانه اقدرب للرحمدة واعلدى فدي الدرجدة وهدي تمدام مدن السدنة  

لددم هللا تعددالى وابعددد عددن مقددت هللا تعددالى وابعددد عددن الدددحول فددي ح

واقرب الى رضا  ورحمته عز وجدل  فانده  بداب شدريف كدريم  علدى 

 .هللا  تعالى  يور  العبد الرحمة للخلق اجمعين 

ان يتجنددب الن ددر الددى شدديء مددن المعاصددي  دداهر وباطنددا  ويكددف   -7

جوارحه عن ذلك  فانه من اسدرع االعمدال ثوابدا  للقلدب  وللجدوارح 

جل الدنيا  مع ما يدحر  هللا  تعدالى مدن حيدر االحدرة نسدأل هللا في عا

 .تعالى ان  يخرج شهواتنا من قلوبنا  امين 

يتجنب ان يجعل على احد  مدن الخلدق منده مؤوندة او ثقدال  صدغيرة   -1

اوكبيرة او وزرا بل  يرفع مؤنته او  وزر  عدن الخلدق اجمعدين ممدا  

احتدداج اليدده او  اسددتغنى عندده  فددان ذلددك تمددام عددزة العابدددين وشددرف 

المتقين   وبه يقو  على االمر بالمروف والنهي عن المنكر ويكدون 

بمنزلة واحدة  وفدي الحدق سواسدية فدان  كدان الخلق عند  اجمعين  
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كددذلك نقلدده هللا تعددالى الددى الغنددى واليقددين والثقددة بدداو عددز وجددل  وال 

يرفع احدا بهوا   ويكون الناس عندد  فدي الحدق سدواء  ويقطدع هدذا 

 , الباب عز المؤمنين وشرف المتقين وهو اقرب باب الى االحالا

ال يطمع بنفسه فدي شديء ينبغي للمريد ان يقطع طمعه عن الخلق و  -4

فاندده العددز االكبددر والغنددى , ممددا فددي ايددديهم  ويزهددد  بكددل مددا عندددهم 

الخددالص والملددك الع دديم والفخددر الجليددل واليقددين الصددادق والتوكددل 

الشافي وهو باب من ابدواب الثقدة بداو تعدالى وهدو بداب الزهدد وبده 

 ينددال  الددورع  ويكمددل نسددكه وهددو مددن عالمددات  المنقطعددين  الددى هللا

 .تعالى 

التواضع هي الخصلة العاشرة  الن بها يشد محدل العابدد وتعلدو  -10

درجتدده ويسددتكمل العددز والرفعددة عنددد هللا تعددالى وعنددد الخلددق ويقدددر 

على ما يريد  من امور الدنيا واالحرة وهذ  الخصدلة اصدل الطاعدات 

كلها وفرعها وكمالها  وبها يددر  العبدد مندازل الصدالحين الراضدين 

 .                                  تعالى في السراء والضراء وهي كمال  التقو  عن هللا

والتواضددع هددو ان  ال يلقددي العبددد احدددا مددن الندداس  اال ورا  لدده        

الفضل عليه  و نده انده افضدل منده فدي قدرارة نفسده  ويقدول عسدى ان 

ا قال هذا يكون عند هللا تعالى  حيرا مني  وارفع درجة  فان كان  صغير

لم يعص هللا تعالى وانا عصيت هللا تعالى فال يشك انه حير منه وان كان 

كبيرا قال هذا عبد هللا قبلي  وان كان عالما قال  هذا اعطي ما لدم  اعدط 

ولددم ابلددغ  ونددا ل مددا لددم انددل  وعلددم ماجهلددت وهددو يعمددل بعلددم  وان كددان 

قددال ال ادري   جدداهال  قددال  هددذا عصددى هللا تعددالى بجهددل وان كددان كددافرا

عسددى ان يسددلم هددذا ويخددتم لدده بخيرالعمددل ويكددون مددن الددذين يبدددل هللا 

تعالى سي اتهم حسنات  ويكون افضل مني  وربما ان اكفر انا فيختم هللا  

لي بشر العمل  هكذا يحدد   نفسده ويقطدع  عليهدا  عالقدة  تفضدلها مدع 

 .                االحرين   

ول ما يصدحب واحدر مدا يبقدى علدى العبداد وهذا باب الشفقة والوجل  وا

فان كان العبد كذلك يسلمه هللا تعدالى مدن الغوائدل  والشدرور  ويبلدغ بده 

فكددان مددن اصددفياء هللا تعددالى واحبدداؤ   , منددازل النصدديحة و عددز وجددل  

وهددو بدداب الرحمددة ومددع ذلددك يكددون  قددد قطددع  طريددق الكبددر  والعجددب  

في نفسه فدي الددين  والددنيا  ورفض  د رجة العلو وجانب درجة التعزز

واالحرة  وهو ملح العبادة وغاية  شرف الزاهدين  الناسكين فدال شديء 
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افضل منه  ومع ذلك يقطع لسانه عن ذكرالعالمين فال يتم له عمل اال به  

ويخددرج الغددل والبغددي والكبروالحقددد مددن قلبدده  فددي جميددع احوالدده كددأن 

د  والخلددق عنددد   فددي لسددانه فددي السددر والعالنيددة واحددد  وكالمدده واحدد

النصيحة واحد  فال  يذكراحدا من الخلق  بسوء او يعير  بفعل او يحدب 

ان يذكر عند   بسوء احد  احددا  فهدذ   افدة  العابددين  وعطدب  النسدا  

وهددال  الزهدداد اال مددن اعاندده هللا تعددالى علددى  حفدد   اللسددان  والقلددب 

 .برحمته 

 وانه ارحم الراحمين

 

 

 

 

    ********************************* 
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 الفصل الثامن                                   

 الجيالني وحياته العلمية                         

 

 : حياته ووفاته

ولد الشيخ عبد القادر الكيالني الحسني في بلدة صغيرة  تسمى  تسمى       

من اعمال منطقة جيالن ليلة الجمعة فاتح شهر  رمضان المبار   –نيف  -

راجددع الزاويددة القادريددة   –م  1770هجريددة الموافددق لسددنة   170  \سددنة 

 وبهجدة االسدرار  صدفحة 10المغدرب صدفحة  –للشيخ عبد الحي القدادري 

 1والطبقددات الكبددر  للشددعراني ج 41 \وتدداريخ ابددن الجددوزي صددفحة   11

 11صفحة  

لقددب بددالجيالني  نسددبة الددى منطقددة  والدتدده وسددكن عائلتدده جدديالن او       

كيالن والزمته هذ  التسمية مالزمة ال ل في حياتده  وبعدد وفاتده وال تدزال 

 3ب للسدمعاني مالحد   االنسدا -عالقة في اوالد  واوالدهم واحفاد احفدادهم

 1ومعجم البدان م 113ا

وجيالن  قرية كبيرة  تقع  جنوب بغداد بعد المدائن  وتبعد عنها عددة        

فراسخ  على نهر دجلة وقيدل ان المقصدود بهدا جديالن هدي منطقدة  جديالن  

 .الواقعة غرب ايران 

 نشأ الشيخ الجيالندي قددس سدر  يتديم االب  فربدا  جدد  ألمده السديد         

 .عبد هللا الصومعي 
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عبد هللا الصومعي هو الزاهدد العابدد ابدن ابدي جمدال بدن السديد محمدد بدن ) 

السيد محمود بن السيد طاهر من اوالد السيد االمام  جعفر الصدادق رضدي 

 (هللا عنهم اجمعين

وقد بقدي فدي رعايدة جدد  وامده  فتربدى تربيدة دينيدة صدالحة حيدث كدان     

روالصدالح  واالصدالح وقدد حصدل علدى دراسدته ألمه الح  الوافر فدي الخي

االوليددة فددي كتاتيددب بلددد  جدديالن فددي كنددف اسددرته المشددهود لهددا بالتدددين 

والورع والتقو  حيث  كدان  سدكان  تلدك  المنداطق  يسدمونهم  باالشدراف 

 .النتسابهم  الى الدوحة المحمدية الشريفة

ومدارس بغدا د للسيد د  3وقالئد الجواهر  ا 11الح  بهجة االسرارا 

 10ونزهة الخاطر ا  111عماد عبد السالم رؤوف ا

ينتسدب الشديخ عبدد القدادر الجيالنددي قددس سدر  الدى  بيدت النبددوة            

 :االطهار أبا واما 

الح فهو  الشيخ محي الدين ابو محمد سديدنا عبدد القدادر ابدن ابدي صد       

موسى بن عبد هللا بن يحيى الزاهد بن محمد بن داود االمير بن موسى بدن 

عبددد هللا ابددي الكددرام بددن موسددى الجددون بددن عبددد هللا المحددض بددن الحسددن 

المثنى  بن الحسن السبط بن علي امير المؤمنين بن  ابدي طالدب  رضدوان 

  –هللا عليهم اجمعين 

 .الح  المصادر السابقة وكثير غير ماذكرنا 

فامه فاطمة بنت عبدد هللا الصدومعي  الزاهدد العابدد : اما من جهة  االم      

المعروف بابن ابدي جمدال بدن السديد محمدد ابدن ابدي محمدود بدن طداهر بدن 

محمد ابي عطار بن عب هللا بن ابي كمال  بن عيسى  بن ابي عالء  الددين 

ر بدن بن محمد بن علي العدريض بدن االمدام جعفدر الصدادق بدن محمدد البداق

علي زين العابدين بن الحسين السبط بن علي اميرالمؤمنين بن ابدي طالدب  

   -رضوان هللا تعالى عليهم اجمعين

 نفس المصادرالسابقة وكثير غير ماذكرنا  

تددزوج  الشدديخ عبددد القددادر الجيلددي قدددس سددر  فددي  بغددداد بعددد ان بلددغ      

الكتدداب اجلدده علددى حددد قولدده   وزواجدده لددم يكددن بواحدددة  بددل تددزوج اربددع 

زوجددات انجددب  مددنهن  تسددعة واربعددين ولدددا  مددنهم سددبعة وعشددرين  ذكددرا 

  –والباقي انا  
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 5الح  الفتح المبين  صفحة 

سدر   قليدل السدفر والتنقدل فدالتزم جاندب   كان الشيخ الجيالندي   قددس     

الدراسة والتددريس  ولدم يسدافر طيلدة حياتده اال ثدال  سدفرات او قدل اربدع 

 :سفرات  فقط  

االولى سفر  من جيالن الى بغداد عندما كان في الثامنة عشر من عمر     

 .هجرية  لقصد الدراسة  111سنة 

بقصدد التكسدب  وقابدل  فيهدا ( بعقوبدا ) و الثانية  فكاندت مدن بغدداد الدى    

 .الشيخ الشريف البعقوبي  

قيل انه ابن عم الشديخ عبدد القدادر الجيالندي وابدن عدم  وهو  رجل صالح) 

 \الشيخ علي الشرقي المدفون في ناحية على الشرقي في  ميسدان  العدراق

من ذرية االمام الحسن السبط بن علي بن ابدي طالدب  وللشدريف البعقدوبي 

-تدداب  تدداريخ بلديددة بعقوبددة لالسددتاذ  احمددد الرجيبددي  طبددع ترجمددة  فددي ك

والددذي قدددم لدده  صددديقي العالمددة العزيددز  المرحددوم االسددتاذ   1470 -بغددداد

سالم االلوسدي  ومرقدد  مدزار يقدع فدي الجاندب الغربدي مدن نهدر ديدالى فدي 

منطقة بعقوبة الجديدة  حاليدا واود  ان اندو   ان الشدائع بدين عامدة النداس 

ان هذا  المرقد  للشريف الرضي الشاعر المعروف والحقيقة ان  والبسطاء

المرقد هذا هو  مرقد الشريف البعقوبي وليست الشدريف الرضدي المددفون 

في مقابر قري  في الكا مية  بالقرب من ضريح  موسدى الكدا م  رحمهدم 

 ( هللا جميعا ويقع بجوار  من جهة الشرق

لسددفرة قددد تركددت  اثددرا عميقددا فددي وان الشدديخ الجيالنددي يؤكددد ان هددذ  ا    

حياته  ومنحته درسا بليغا ساعد  على تكامل  شخصيته وسمو منزلته فدي 

 نفوس االحرين   من حالل  نصح وارشاد الشريف البعقوبي له

 100وبهجة االسرار ا 14الح  قالئد الجواهر ا  -

انده  وهي بمثابة سفرتين   الداء فريضة الحج  حيدث: اما السفر ة الثالثة  

 :هجرية  والتي قال عنها قدس سر  504\حج مرتين االولى كانت سنة 

حججت  اول ما حججت من بغداد سنة تسع وحمسدمائة  واندا شداب علدى ) 

لقيدت ( ام القدرون )قدم التجريد وحددي فلمدا كندت فدي المندارة المعروفدة ب

وهو شداب يوم دذ  فقدال الدى  ايدن  قلدت الدى مكدة  ( عدي بن مسافر)الشيخ 
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ال هل لك في الصحبة قلت اني على قدم التجريد  قدال  واندا كدذلك  فسدرنا ق

 المصدر السابق ( جميعا 

هو عدي بن مسافر بن اسماعيل بن يدونس :والشيخ عدي بن مسافر )     

بن مروان بن الحسدن الهكداري شديخ ورع وزاهدد عدارف بداو تعدالى  قدال 

ة  تندا ل  بالمجاهددة  لنالهدا  لوكاندت النبدو –عنه الشيخ عبد القدادرالكيالني 

 (الشيخ عدي بن مسافر 

وشذرات الذهب المجلدد  111صفحة 1الح  الطبقات الكبر  للشعراني ج  

 وغيرها من المصادر  557\الرابع  صفحة  

فقد حج مع جماعة احدرين ومعده ابنده عبدد الدرزاق :  والحجة الثانية       

سدابا  وقدد التقدى  فدي هدذ  الحجدة الذي كان قائدا  لزمام  راحلتده ذهابدا واي

 .الشيخين ابا عثمان بن مرزوق  وابا مدين بن شعيب(  عرفات)في 

 

امدددا بقيدددة  عمدددر  فقدددد قضدددا   فدددي الدراسدددة والتددددريس والدددوع  )        

واالرشداد وقددد  هددر  الشديخ  للندداس واع ددا بعدد العشددرين بعددد الخمسددمائة  

الحه وانتفعدوا بده وبكالمده وجعل لده القبدول التدام واعتقددوا  حقيقتده و صد

ووع ه وانتصراهل السنة والجماعة ب هور   واشتهرت احوالده واقوالده 

 ( وكراماته ومكاشفاته  وهابه الملو  فمن دونهم

  1وطبقات الحنابلة م 0الح  وفيات االعيان م 

توفي الشيخ عبد القدادر الجيالندي قددس سدر  فدي بغدداد فدي عهدد            

المسدتنجد بداو وذلدك يدوم السدبت التاسدع مدن شدهر ربيدع  الخليفة العباسي

هجرية ودفن في مدرسته بباب االزج ببغداد  وكان دفنه  511االحرة  سنة 

لدديال لكثددرة الزحددام  حيددث لددم يبددق احددد فددي بغددداد اال  جدداء ليشددهد الفاجعددة  

ويشار  في الدفن  فا مدتالت  الحلبدة وضداقت  بالنداس وامدتالت الشدوارع 

والدور القريبة من الحلبة ولم يتمكنوا  من دفنه بالنهار  لكثدرة  واالسواق 

الزحام فدفن ليال ولما عال نهار اليوم التالي اهرع الناس الى الصالة  علدى 

 ( -قبر  وزيارته وكان يوما مشهودا

  131الح  قالئد الجواهر صفحة 
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فسديح  جناتده  رحم هللا  جدنا الشيخ   عبد القادر الكيالني   وادحلده          

 انه من المحسنين   

 

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

 

 

 اساتذته وشيوحه وتالمذته

  

جدداء فددي كتدداب بهجددة  االسددرار فددي دراسددة الشدديخ عبددد القددادر         

ولما علم ان طلب العلم ) الجيالني قدس سر  انه لما دحل بغداد للدراسة 

فريضة وشدفاء  االنفدس المريضدة اذ هدو اوضدح منداهج التقدو   سدبيال 

وابلغها حجة وا هر دليال  وارفع معارج اليقين  واعلى مدارس المتقدين 

مناصدددب الددددين وافخدددر مراتدددب المجتهددددين وهدددو المرقددداة الدددى  واع دددم

الحضرة المشرفة  شمر عدن سداق االجتهدا د فدي تحصديله   وسدارع فدي 

طلددب العلددم  فروعدده واصددوله  وحضددر االشدديا  واالئمددة واعددالم الهددد  

علمدداء االمددة   فاشددتغل بددالقران الع دديم حتددى اتقندده وع ددم دراسددته سددر  

 وعلنه 

قدس سدر  بدابي الوفداء علدي بدن عقيدل وبدابي الخطداب تفقه الشيخ         

محفو  الكلوذاني وابي الحسن محمد بن القاضي بن يعلى بن الحسدين بدن 

محمددد الفددراء وابددي  سددعيد المبددار   بددن علددي المخرمددي رضددي هللا عددنهم  

 .مذهبا وحالفا  وفروعا واصوال 

محمدد بدن  وسمع الحديث من جماعة العلمداء فيده  مدنهم  ابدو غالدب        

الحسن بن احمد بن الحسن الباقالني وابو  سعد محمدد بدن عبدد الكدريم بدن 

حفي   وابو المغانم محمد بن علي بم ميمون  الرسي  وابو بكر احمد بدنم 

الم فر بن سوسن التمار وابو جعفر احمد بن السين القاري السدراج وابدو 

اعيل بدن محمدد القاسم علي بن  احمد بن بيان الكرحي  وابدو عدثمالن اسدم

بن احمد بن مله االصفهاتي  وابوطالب عبد القادر بن محمد بن عبد القادر 
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بم محمد بن يوسف وابوطاهر عبد الرحمن بن احمد  بن عبد القاد ر  وابو 

البركات هبة هللا بن المبار  بن موسى السقطي  وابو العدز محمدد المختدار 

عبد هللا يحيى ابناء االمام الهاشمي  وابو نصر محمد وابوغالب احمد وابو 

ابي علي الحسن بن البناء وابو الحسدن المبدار  بدن عبدد الجبدار بدن احمدد 

بن القاسم الصيرفي المعروف بابن الطيدوري  وابدو منصدور عبدد الدرحمن  

بن ابي غالب محمد بن عبد الواحد بن الحسن القزاز  وابو البركدات طلحدة 

 هللا عنهم جميعا بن احمد العا قولي  وغيرهم كثير  رضي

 وقرا  االدب  على ابي زكريا يحيى بن علي التبريزي     

وصددحب الشدديخ العددارف قدددوة المحققددين  ابددا الخيددر حمدداد بددن مسددلم        

 الدباس واحذ منه الخرقة الشريفة من يد القاضي ابي سعيد المبار 

در وقد ذكر ما ذكر  المؤرحون والدارسون لشخصية الشديخ عبدد القدا      

الجيالني قدس سر  فمنهم ما ذكر  صاحب كتاب بهجة االسرار ومنهم من 

زاد عليه ومنهم من انقصهم وكان اثبتهم وافضدلهم والمصدادر  والمراجدع 

 غنية  فيه وكثير جدا 

 :  اما الشيخ الكيالني قدس سر  فقد ذكر اثنين من اساتذته صراحة     

 :عنه الشيخ الكيالني الشيخ ابو سعيد المخرمي الذي قال        

ثم البسني الخرقة بيدد  وال زلدت بعدد ذلدك فدي االشدتغال عليده رضدي هللا )  

 14الح  قالئد الجواهر ا( عنه 

 :وقد قال الشيخ ابو سعيد المخرمي فيه   

لبس  عبد القادر الجيلي مني الخرقة ولبست منه حرقة يتبدر  كدل واحدد ) 

 111الح  بهجة االسرار ا ( منا باالحر

 :اما االحر فهو الشيخ حماد الدباس الذي قال عنه الشيخ الكيالني    

 ( ار  انه جبال ال يتحر  ) 

 :قال محمود النعال سمعت ابي يقول      
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كنت عند الشيخ حما د الدباس فجاء الشيخ عبد القادر وهدو شداب يوم دذ ) 

اليتحدر   فقام اليه وتلقا  وقال مرحبا بالجبل الراسخ والطود المنيف الدذي

 :واجلسه الى جانبه وقال

 ما الفرق بين الحديث والكالم  ؟ -

فقال  الحديث ما  استدعيت من الجواب والكالم ما  صدمك  عدن الخطداب    

 :وانزعاج القلب  لدعوة االنتبا   ارجح من اعمال الثقلين 

اندددت سددديد العدددارفين فدددي عصدددر  وال بدددد ان ينشدددر  : فقدددال  الشددديخ حمددداد 

لمشارق والمغارب وتوضع لك الرقاب من اهل  زماندك وتعلدو سنجقك في ا

 ( درجتك على اقرانك ويكون مشروبك منه اليك 

 11الح  قالئد الجواهر ا 

وقد صحت نبوءة  شيخه واسدتاذ  حمداد الددباس فيده فكدان الشديخ           

 .الجيالني  علما من اعالم الهد  والتقى في االسالم 

كيالندي  قددس سدر  شديوحا وعلمداء افدذاذ ندذكر وقد صدحب الشديخ ال       

هجريدة والشديخ  557 \منهم  الشيخ عدي بن مسافر االموي المتوفي سنة

هجريددة  والشدديخ علددي بددن  104 \ابددو محمددد محمددود النعددال المتددوفي سددنة

 ادريس البعقوبي  

وقبر   اهر ومزار في مدينة بعقوبة بالجانب الغربي لنهدر حراسدان فدي ) 

هجريدة وقدد ذكدر   114 \المتوفي سدنة( بعقوبة)احل مدينة طريق بهرز  د

ان الشدديخ علددي بددن ادريددس البعقددوبي الزاهددد )المددؤر  ابددن العمدداد فقددال  

صاحب الشيح عبد القادرالجيالني سيد زاهد عابد رباني متاله بعيد الصيت 

 (  114 \توفي في ذي القعدة من سنة

 ه في هذا الكتاب انفا  ومنهم الشيخ الشريف البعقوبي وقد مرت ترجمت 

هجريدة المددفون فدي  130 \ومنهم الشيخ عمرالسهروردي المتدوفي سدنة 

 بغداد  في منطقة الشيخ عمر وقير   اهر ومزار وحوله مقبرة للمسلمين

 :اما تالمذته  وهم كثير فنذكر منهم مايلي         

 :ه هجرية  والذي قال في 511 \الشيخ عثمان بن مرزوق المتوفي سنة   
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الشيخ عبد القادر الجيالندي شديخنا  وامامندا وسديدنا وسديد كدل مدن سدلك ) 

 (طريقا الىاو عز وجل  في عصرنال او وهب حاال او اقيم مقاما 

 001ا  1الح  ذيل طبقات الحنابلة ج 

هجريددة ومددنهم  ابددو ا لحجددر حامددد  517ومددنهم ابددن الخشدداب المتددوفي  

ية  والسيد ابو السعود بن الشبل هجر 570الحراني الخطيب المتوفي سنة 

هجريددة  وم فددر بددن غددانم اعلشددي  510العطددار الزاهددد  المتددوفي سددنة  

هجرية ومنهم  ابو القاسم بن ابي بكر احمد بن ابدي  543المتوفي سنة     

هجرية ومنهم  موفق الدين بدن قدامدة المقدسدي  547 \السعادات  المتوفي

 150 \يخ الجبدائي المتدوفي سدنةهجرية   ومنهم  الشد 100\المتوفي سنة 

هجرية وهو من  نصار   طرابلس الشام اسلم وعمر  احدد  عشدرة سدنة 

 :وقد قال 

قال لدي الشديخ عبدد القدادر فتشدت االعمدال كلهدا  فمدا وجددت فيهدا افضدل  ) 

 (منم اطعام الطعام وال اشرف من حسن الخلق

عددالم االمددة الحدد  بهجددة االسددرار وغيددر هددم كثيددرمن  تالمذتدده العلمدداء  وا 

 االفذاذ رضي هللا عنه 

                      

 

 

    ******************************* 
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 الثقافة الجيالنية

 

       

هجريدة  111 \وفد الشيخ الجيالني قددس سدر  الدى  يغدداد عامدد      

وعمر  ثماني عشرة  سنة  لغرض الدراسة وانتهال العلم من منابعده 

االصيلة  وبدء  تحصيله العلمي في بغداد حيث التقدى فيهدا بعددد كبيدر 

مدددن العلمددداء والفقهددداء والشددديو  المدددربين  واالدبددداء والقدددى بنفسددده 

لعلددم المتشددوقة الددى  كددل معرفددة وفددن  علمددي فددي العطشددى الددى بحددر ا

منتجعددداتهم ومجالسدددهم  وحلقدددات الدددذكر والمدددواع   والتدددردد علدددى 

المدارس وكان موفقا في دراسته وتحصيله لما بذله من جهدد مثدابرة  

وما الزم نفسه به  تعب ونصب في التحصيل العلمي والتتبع المستمر  

م وقدد اهتمدوا بده كثيدرا لمدا فتتلمذ وتعلم  من شيوحه واساتيذ  كل عل

الح ددو  عليدده مددن عددزم وحددزم ورغبددة  وذكدداء فددي التحصدديل العلمددي 

 .والدراسة والمتابعة 

وعلى العموم كانت ثقافته قدس سر  في مجموعها  ثمثل  ثقافدة       

عصر   ثقافة عربية  اللغة والبي ة  فكان بليغا اديبا شاعرا  كمدا انهدا  

توحاة مدن الكتداب  الع ديم والسدنة النبويدة كانت اسالمية بالمبدأ  مسد

المطهددرة فكددان عليمددا بهمددا  متبحددرا فيهمددا  فقددد اتقددن العلددوم العقليددة  

ايضا فكان مفكدرا متحددثا  ومحددثا وواع دا باالضدافة الدى تعمقده فدي 

 .معرفة علم الحقيقة 

وقددد حولتدده هددذ  الدرجددة العاليددة مددن الثقافددة  ان يكددون اسددتاذا         

ا اصبح بحق بين االسداتذة اسدتاذا  فاضدال  معتدرف لده فدي ومدرسا لذ

 :كل العلوم  وقد قيل فيه 

 (انتهى اليه التقدم في الوع  والكالم على الخاطر) 
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لجعفدر صدادق  –الح   كتاب عبدد القدادر الجيالندي ومذهبده الصدوفي 

 سهيل  رسالة ماجستير 

 :ضا وقيل فيه اي 

العراق وان الشيخ الجيالني  صوفي  انتهت اليه تربية المريدين في ) 

فقيه محد  واع  مفتي نحوي اديدب شداعر وقدد نعدد  مدن المتكلمدين  

 قالئد الجواهر(   لما له من اقوال  ومجادالت كالمية 

ويكفددي  ان تددزن ثقافتدده بميددزان كفاءتدده العلميددة التددي بددرزت مددن      

 حالل تدريسه  وفي مؤلفاته الكبيرة  والكثيرة

لناحية ا لعلمية فقد كان غزير المادة واسع المعرفة  لدرجة اما من ا) 

الح   نور االبصدار فدي مناقدب (  انه كان  يدرس  ثالثة عشر  علما  

 031النبي  ال المختار صفحة 

ان  الثقافددة الجيالنيددة نسددتطيع ان نحدددد مسددارها فددي اربددع نقدداط        

اساسية اومسالك اوسبل رفدت  العملية العلمية االسدالمية والعربيدة بكدل 

 :المعرفة وتفرعت  منها وفيها  وهذ  النقاط هي كما يلي 

معرفته قدس هللا سر   التي اقتبسها من شيوحه واسداتيذ  وصدحبته    -1

 .ته وتتبعه لكل انواع العلوم  والمعرفة من حالل دراس

ما كتبده ومدا الفده مدن كتدب  ومدا تحدد  فيده فدي مجالسده ومواع ده   -0

التددي جمعددت بعددد وفاتدده فكانددت  كتبددا مهمددة ومراجددع علددم فددي  الدددين 

 .والفقه  والعلوم االسالمية والثقافة العربية  واالسالمية 

لعلدوم  وتداثرهم بده ما ذكر  تالمذته واستفاداتهم منه ونشدرهم لهدذ    -3

 .فيها 

مريدو  وسدالكوا طريقده القدويم الدى هللا تعدالى فدي كدل مكدان وزمدان   -1

 .ولحد زماننا هذا وما بعد  

 رحم هللا تعالى جدنا وشيخنا واستاذنا عبد القادر الجيالني

                       

*********************** 
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 سبالفصل التا
 

 شاعرا  عبد القاد ر الكيالني

 
 
 

ان اواصر الصلة التي تربط بين الدين والشعر تتركدز فدي اعتمداد كدل      
منهما على الروح االلهام والحدس والتلقي اعتقادا واعتمادا وافرا ابتداءا 

فدي  من اقتنال االنسان االول بان لكل شيء روحدا وهدذه الروحيدة هدي مدا
يدا ؤوان الفدرق بدين الر او اعتقداد الشدعرمن ديدنفدي  الدين من شدعر ومدا

 0الصوفية والرؤيا الشعرية ينبثق من درجة تسامي كل منهما 
 
لددذا نالحددظ فددي مجددال الفندداء فددي العددالم واالمتددزا  فيدده لدددى الصددوفي     

خاليدا مدن التعكدر والصدرال  ةو عيندا شدفافبحيث تتوحد كل تناقضاته ويغد
المدى فدي كدل االحيدان اال  رية بلوغ هذاوربما اليفترض في التجربة الشع

عنددد القليددل مددن الشددعراء ففددي حدداالت الصددفاء والشددفافية تقتددرب رؤى 
من السمو والتركيز فتاتي او الشعراء من رؤى الصوفية وقد تبلغ مبلغها 

كشطحات صوفية جانحة الى االيماء والرمدز  او قصاادهم  شعارهما ئتجي
 . والغموض والالمعقول

 
نحددرا فدي نهدر واحدد ثدم ارالصوفي هو امتدداد لشدعر الزهدد فقدد فالشع    

افترقا قريبا من بعضهما ثم يلتقيان في مصب واحدد فشدعراء الزهدد كاندت 
جدزاء قصا ادهم واشعارهم في التقدرب الدى هللا تعدالى طمعدا فدي الجندة وال

بالفدداظ التوسددل و الرجدداء و المناجددا   يادداالحسددن ومددن هنددا كددان شددعرا مل
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والتحددذير مددن النددار وملددذات الحيددا  الدددنبا وشددهواتها والتددذكير بدداالخر  
 . يوم القيامةفي  والمعاد والحساب 

 
اما الشعراء الصوفيون فقد نبعت اشعارهم وقصاادهم مدن هدواجس        

ليدددة الحدددب والشدددوق والولددده والعشدددق لخدددالقهم لدددذا اختددداروا االلفددداظ الغز
وكلمددات الحددب الخددالع فددي التعبيددر عددن مكنددون انفسددهم وافكددارهم ومددا 
يداخلها من حب وشوق الى هللا تعالى وشتان بدين الخدوف والرهبدة وبدين 

فالشددداعر الصدددوفي محدددب عاشدددق والددده مدددن حيدددث ان  . الحدددب والشدددوق
الصوفية فدي جوهرهدا وذاتهدا ضدرب مدن ضدروب الحدب والولده والفندا ء 

 . بالحبيب واليه
 
واالسلوب الشدعرى هدو بندا ء القصديد  مدن حيدث الشدكل والمضدمون      

حسا مضمونا وفنا وتخيال وتصورا واحاسيس ووجدان وعواطف وصورا 
الشدددعرى وبالغدددة وموسددديقى فدددي كدددل مدددا يتطلبددده البنددداء  ونحدددوا شدددعرية

 .الى خاتمتها ءا من مطلعهاابتدا  للقصيد  وداخل فيها
        
مقطوعددات  امتددازت بددين الطددول والقصددر فهندداك والقصددااد الكيالنيددة      

وقصااد بين عشرات االبيات الى جانب مطوالت  ةتكونت من بيتين او ثالث
 244كانت قمدة فدي الرقدي الشدعري وخاصدة قصديدته العينيدة التدي بلغدت 

بيتا اال ان السمة الجامعة لهذه القصدااد اوالمقطوعدات انهدا فدي التصدوف 
 .  والحب االلهي

 
لغة الشعرية التي استعملها الشعراء الصوفيون قدد اشدتملت علدى وال      

والفناء والوله الغزل العذرى وما فيه من الفاظ في الحب والشوق والوجد 
ثلدة  احدى طرق التعبيدر الصدوفي مدا في داخل المحبوب وقد اضافوا اليها

شير به لها ومن خالل هذا و الرمز الشعرى الذى يومىء او يفي التلويح ا
طريق استطال الشاعر الصوفي التعبير عما يخالجه ويجول بخاطره من ال

عبارات دون االكتراث بما حوله وقد اكد الشيخ الكيالني هذه الحقيقدة فدي 
 :  شعره متخذا من الرمز او االشار  مسلكا كقوله

 
 اسراري قراء  مبهمات

 المعاني   بارواح   مستر                                       
 فمن فهم االشار  فليصنها
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 بالسنان   يقتل  سوف  واال                              
 كحال  المحبة اذ تبوت له
 بالتدا ني  الحقيقة    شمس                                
 وقال انا هو الحق الذى

 مر الزما ن  ذاته  يغير  ال                               
 

ومن العناية الشعرية جود  الصياغة وحسن اختيار االلفاظ حيث كدان      
 :يقول من الوافر . شعره في ظل الرمزدقيقا في اختيار الفاظ 

 
 فقلت لخمرتي نحوي تعالي          سقاني الحب كاسات الوصال

 
  :  التي مطلعها البااية من البحر الطويل و في قصيدته او
 

 مافي الصبابة منهل مستعذب
 االطيب   االلذ فيه   اال ولي                                  

 
الكلمددات الحلددو  التددي تبددين مددا  ىقددد اسددتعمل االلفدداظ السددهلة وانتقددف     

شداعرية الفدذ  يتمتب به الشاعر من قدو  والهدام فدي االختيدار والتعبيدر وال
وهدج القصديد  بالوان لوفة البسها ثوبا جديدا قشيبا يتلون بالفاظ سهلة ما
الكلمات الحلو  هذه  . وقعها بين الرقة والعذوبة والخطابيةأواحاسيسها و

 الراادب االلفاظ السهلة وانتقاء الخطداب التي تبين ما يتمتب به فقد استعمل
  -:لددذا جدداء شددعره رقيددق الحواشددى جميلهددا رمزيددا فددي بعددض منهددا يقددول

 
 الخمر  اال خمورى في الهوى

 زفرتدددددي وال غدددددرام اال مدددددن تصددددداعد                                       
 

جج فدي أها تنبب من احساس الشاعر وما يتداما الموسيقى الشعرية فان    
نفسدده مددن احددوال ومواجيددد وقددد ارتددبط بالموسدديقى مظهددران اساسدديان 

ففي مجال االوزان الشعرية , واضح من وعااهما وهما االوزان والقوافي 
هددو  موسدديقي يعتمددده اسددلوب الشددعر العربددي اوالقالددب الوالددوزن هددو  -

مصطلح االيقال واللحن الحادث من تجمب اصوات الحروف وتجاوبها مدب 
ونالحظ  -مب الصياغة من خالل انتقا ء الشاعر لها  بعضها تنسيقا واداءا

اختددار لقصددااده االوزان ذات النغمددات الطويلددة  ان الشدديخ قدددس سددره قددد
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قصااده تسبح في بحار الطويدل والبسديط   تءثر  في المتلقي لذا جاؤوالم
 .والكامل والوافر 

 
اما القوافي فانها تنطوي على تقدير االتصال بين ابيدات القصديد  الواحدد  
وتبدددرز اهميتهدددا مدددن خدددالل االتصدددال والتناسدددق مدددب االوزان الشدددعرية 

لك شدعر الكيالندي معظدم قوافيده جداء كدذواالنسجام بينهما بحيدث نجدد فدي 
لقددا متصدداعدا أبحيددث تشددكل جرسددا موسدديقيا عددذبا مت الددوزنمنسددجما مددب 
 .العواطف المتلقية حتى تصل الى االنبهار في بعضها هتتفاعل مع

 
اما فى موضول الفندون الشدعرية فداقول ان الصدوفي ولدد فدي احضدان     

م االسالمي وتطور من خاللهدا والشدعر الصدوفي ولدد فدي رحد حركة الزهد
السالم وترعرل فيه وقد عبر في ا  او شعرالزهد الديني التيار العام للشعر

الشعر الصوفي بامانة عن مختلف النوازل الصوفية كاالعراض عن الدنيا 
والزهد فيها واالخالد الى القناعدة والرضدا بفضدل هللا تعدالى والصدبر عندد 
النوازل والشكر لنعم هللا تعالى والتوكدل عليده فدي السدراء والضدراء وفدي 

وحقيقتها نلحدظ نهدوض القلدب فدي طلدب الحدق عزوجدل مقامات الصوفية 
تيدده مددن العبددادات ألعبددد بددين يدددي هللا تعددالى فيمددا يوالمقددام عندددهم مقددام ا

تيددان بكددل والمجاهدددات والرياضددات واالنقطددال اليدده تعددالى مددب فددرض اال
وكددل هددذه النددوازل  .كيددد علددى الديمومددة عليهدداالتكدداليف الشددرعيه والتا

الندددي فدددي نثدددره وشدددعره فدددي ادب الشددديخ الجي والسدددبل اليهدددا نجدددده ثابتدددا
سدجلها الشداعر ومدا يتمثدل بده ية هي اللمحة والحالة الندي يوالصور  الفن

ويدروم تسدجيله من احساس وادراك للوصول الى ما تسمو اليه شداعريته 
ال الشدداعر فهددي بحددر والصددور  الشددعرية قمددة خيدد .سددمى بحالددة انصددب وا

والصدددور  . ه عليهدددا وفيهددداوسدددماء يعدددر  فيهدددا وارض يتندددزيسدددبح فيددده 
الشددعرية الفنيددة فددي شددعر الجيالنددي قدددس سددره نجدددها واضددحة جليددة فددي 
قصدددااده ومقطوعاتددده الشدددعرية تشدددمخ مدددن خدددالل دراسدددة هدددذه القصدددااد 

فيهددا  ونسددتطيب ان نلمددس ذلددك فددي الفنددون الشددعرية التددي طرقهددا وانشددد
لفنيدة عدن يختلدف فدي مكانتده ااغراضا مقصدود   ال فكانت فنونا شعرية و

 :ومنها مايلي  ترنيمات المحبين  مايلي
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 الفخر الصوفي -4
 
اتجه شعر الجيالني قدس سره وجهدة متميدز  قدد اختلفدت عدن مسدالك     

الفخددر المعددروف فلددم نجددد فيدده مددديحا للملددوك واالمددراء واالشددخاع ولددم 
ثر آظيم بما يملك او بما كان له من ميقصد فيه الى التباهي والتفاخر والتع

الدينيددة ومددا  االجـــــــددـداد واالمجدداد انمددا نجددده ينبددب مددن عقيدتدده ومنزلتدده
 يفرضدده عليدده الحدددود الدينيددة التددي وصددل اليهددا فددي العبدداد  وفددي حددب

  :                              الطويدددددددددددددددددددلالبحدددددددددددددددددددر هللا تعدددددددددددددددددددالى فيقدددددددددددددددددددول مدددددددددددددددددددن 
 

 مافي الصبابة منهل مستعـــــــــــذب
 االطيــــــــب  االلذ  فيه   اال ولي                                          

 
 اوفي الوصال مكانة مخصوصــــــة

 واقـــــــرب اعز   منزلتي واال                                             
 

 وهبت لي االيام ر ونق صفوهـــــــا
 وطاب المشرب   مناهلها  ت فغل                                          

 
 اضحت جيوش الحب تحت مشياتي

 يغــــدددـرب رمتددده ال  ومهمدددا طوعدددا                                           
 

ومددن الصددور الفنيددة الجميلددة فددي شددعره اعتمدداده اسددلوب التشددبيه         
 حيث يشبه محسوسدا بداخر محسدوس, ا بحيث يشبه المحسوسات ببعضه

- :مثله او معنوي ينبثق من محسوس مثله قال
 

 اضحى الزمان كحلة مرقومة
 تزهو ونحن لها الطراز المذهب                             

 
يفتخر بنسبه الشريف كونه سليل الدوحة  وله في هذا الباب اشعار    

 : يقول المباركة  المحمدية 
 

 رحمة للخلق   محمد الرسول
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 وجاهد  في  كفارهم  بالقواضب                                  
 

 اتاني مرارا قبل عهدي وقال لي
 انا جدك افخر  بي  كفخرالمخاطب                                 

 
 امامي رسول هللا جدي وقدوتي
 وعهدي من  بحقه وهي مطالبي                                  

 

 
– الخمر  االلهية السكر او -1
 
 

السددكر والصددحو مددن اظهددر االحددوال الصددوفية واخصددها وقددد اختلددف     
فاضددت االقددوال المددأ ثددور  ليــــددـق بالصددوفي لددذا أالمشددايخ ايهددا افضددل و

عن الفناء والغيبة والسكرو ما الى ذلك مما يشير الى ان الصوفي بالتعبير
سدوى  نفسده وعدن كدل مداكان فــــــــي اغلب احواله ماخوذا مشغوال عن 

 . هللا بار وحده 
       
ي تفدديض بهددا نفددس السددكر الصددوفي هددو تلددك النشددو  العارمددة التــــددـ      

فالسدكر  . ت بحب هللا تعالى حتى غدت قريبة كل القدربالصوفي وقد امتال
فيضدرب  يثقدل الحدواس  لديس شدرابا او خمدرا يددير الدراس او  الصوفي 

 احساس يوقظ النفس ويدنعش الوجددان ويجلدو غشا و  علي القلب بل هو
فددي   للددروح فتفددتح امددام القلددب افاقددا  - عددين البصددير  فددي نظرالصددوفية

هـــــــــددـذه العددوالم الجذابددة الشددااقة بحيددث تسددتولي تجليددات الحبيددب علددى 
قلددب الصددوفي فددال يشددهد وال يشدداهد سددوى الحددق سددبحاه وتعالـــددـى الن 

ه وبمدا حولده وقدد يصدل لشدعوره بذاتد حضور الحبيب في القلب هو محور
حدل ميحدل والوجدود الشهـدـودي  عنداذو وتصافيه الوجد اءالى درجة صف

جة مدن الحدب االلهدي ومدا يشدعر وهذه الدر  نتيجة لذلكالوجود الوجودي 
يحـــس به من شعور ازاء جمدال مدن  لصوفي العارف تجاه خالقه ومابه ا

ت النشدو  والتدي هدي حداالت حداال ظهدرتيحب المنزه عن الجمال الددنيوى 
السددكر المشددابه فــــددـي اثدداره الددى حددد بعيددد حدداالت السددكر الخمددري وهددذه 

 .الحالة عالمة الصدق في الحب في ذلك
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    : يقول الشيخ عمر السهروردي  
ن لدم يكدن ذلدك لدم يكدن ب شرفه ان تلحقه سكرات المحبة فاالمحــــــ)     

  -(حبه حقيقة
 

 لدئ بالخمريدا ت االلهيدة               قددس سدره قدد م الجيالندي ومن هنا نجدد شدعر    
وعواطفده الحدظ اليده   وقلبده  روحده  مدن  فتنبعث هحيث انها مزجت بدم

  :                                                                  :    يقدددددددددددددددددول
 

 حد يثها من قديم العهد في اذنـي
 فخلني من حديث الحادث الفانــــي                                 

 
 قديمة مزجت روحي بها ودمـــي

 وهي االتي لم تزل روحي وريحانـــي                              
 

 انا النديم الذي تم السرور بـــــــه
 من كان يعشق رب الجا ن يهواني                                 

 
 اشربهـــاوتعشق الراح مني حين 
 ويسدددددددددكر السدددددددددكر مندددددددددي حدددددددددين يغشانـــدددددددددـي                        

 
واية صور  فنية خالد  لحالة السكر االلهي , أي تعبير مبدل حاذق هذا    

فالراح هي التدي تعشدقه والسدكر هدو الدذي بده يسكــــــــدـر وخمرتده لديس 
ة يعني هذه الخمور الدنيوية وليست نشوته نشوتهم فهي نشو  ازلية ابدي

بهددا التحدددث بددذكر هللا تعددالى فددي السددر الخفددي الددذي رادف السددر والنددور 
المحمدي وفيها يتشوق الشيخ قدس سره الى الذا ت العليدة وحبيبده الدذى 
  -:يدددددددددددددددراه فدددددددددددددددي كدددددددددددددددؤوس الخمدددددددددددددددر اال لهيدددددددددددددددة يقدددددددددددددددول

 
 سقاني حبيبي من شراب ذوي المجد

 
 وجددددددي علدددددىفاسدددددكرني حقدددددا فغبدددددت                                      

 
تيددة مددن أال الصددحاب المواجيددد فهددي حالددة متتكددون ا وحالددة السددكر هددذه ال

وفيده بعدين القلدب مستأنسدا بالمشاهــــدـد  والحدب  تعدالى   الحق النظرالى
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والجمال االلهي في ظل النشدو  العظيمدة التدي يشدعر بهدا وقدد تسدمى هدذه 
لشددته وهدا  وزخمده وهي حالة فيض وجدد فــدـاض بقوتده  اشطحالحالة 

لحركدة انهدا حركدة اسددرار والشدطح عندد الصدوفيه مدن ا.وغليانده وغلبتده 
يرد علدى قلبده  ق حمل ماييط فالصوفي عندما يقوى وجده وال .الواجدين 

بعبددارات   ذلددك علددى لسددانه  فيسددطب  مددن سددطو  انددوار الحقددااق االلهيددة
مستغربة على مفهوم سامعها اال اذا كان من العدارفين متبحدرا فدي العلدوم 

بالما ء ووضدب تحدت سديل يصدب  واستطيب تمثيل حالة الفيض بدلو ملىء
يسدتطيب ادراك  فيه فكلما كان السيل قويا كان الفديض مثلده وهدذه حالدة ال

  -البسديطمدن –\انظدر اليده يقدول .ال من دخل فيها واحسدها بصددق قوتها ا
 

 لي همة بعضها يعلو على الهمــــــم
 ولي هوى قبل خلق اللوح والقلم                                              

 
 ولي حبيب بال كيف وال مثـــــــــــل

 ولي مقام ولي ربب ولي حرم                                                  
 

 ــــــــــــد القادرية فرسان معربـــــ
 بين االنام وسري شال في القدم                                               

 
 عصف البحار وقد اظهرت جوهرها

 فلم ار قدما تعلو علدى قدمــــــدـي                                              
 

ميددب يتصدور ان همتدده تعلدو علددى جوجدراء هيماندده ووجددده تدداتي فهدي     
الهمددم االخددرى ووجددده قبددل خلددق اللددوح والقلددم وان هللا تعددالى منددزه عددن 

سددور   -(لدديس كمثلدده شددىء وهوالسددميب البصددير )) –الكيفيددة والمثليددة 
 44\الشورى االية 

 
ويشددبه مددن تبعدده مددن  .ويشددير الددى ان مقامدده محفددوظ ومحارمدده مصددانة 

ذال ألقدو  فدس واألوكه كالفرسدان الدذين لهدم مدن البدالسالكين طريقته وس
شهرته وعلت منزلته بين العالمين ومب كل هذا وذاك وفي حالتي الصدحو 

   الصدوفي تنبدب مدن هجدره ملدذات الحيدااوالسكر نجدد نكدران الدذات لددى 
واالنشددغال بددذكرهللا ممددا يشـــددـب مددن روحدده الصددفاء مددن الكدددر واالنانيددة 
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امتثداال ويجعلها تفيض بالمحبدة الخالصدة الصدافية فدي سدمو مدن االخدالق 
 : للحديث القدســـــــي

 (–المتحابون في جاللي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء ) 
 
 
 

 :   الحب االلهي-2
  
ية الصوفية وهو الذى اخدر  ؤالحب االلهي حجر الزاوية في الرويعتبر   

فمحبدددة الحدددق تعدددالى للعبدددد ارادتددده النعدددام  , الكدددون مدددن العددددم واالراد 
مخصوع عليه وهي حالة تالحظ في قلبه بلطف مدن العبدار  وقدد تحملده 

وقلدددة الصدددبر عنددده  هدددذه الحالدددة علدددى التعظددديم لددده وايثدددار رضددداه تعدددالى 
ستيناس بدوام ذكره له وعدم القرار من دونه مب وجود االولالهتيا  اليه 

القران الكريم في عد  مواضب مما يدل في  (الحب) بقلبه لقد وردت كلمة 
عاطفددة صددافية مددن هللا تعددالى نحددو عبددده غرسددها فيدده  ا تعندديعلددى انهدد

واخرى صاعد  من العبد نحو ربه حالة متبادلدة بدين العبدد وربده فالمحبدة 
عددالى وهبددة منده اليدده اودل بددذورها قلددوب محبيدده وان الددروح فدديض مندده ت

خالقهددا ولدديس جميددب االرواح عن وفدداء الددروح لمندده الدديهم فالحددب تعبيددر
لددذا اصددبح اهددل المحبددة . قددادر  علددى الوفدداء بالحددب عددن منددة هللا اليهددا 

مخصوصين بهذه النعمة اصطفاهم ربهم عن ساار خلقه وقد تصدل درجدة 
المحبة فيهم الى حد الوجد فتكون مكاشدفات مدن الحدق تعدالى تثيدر الزفيدر 

الصراخ ويكدون ذلدك ا ربموالشهيق والبكاء واالنين والصعقة والصيحة و
اذا انقطعت االسباب وخلع الذكر وحي القلب ورق وصفى وغرسدت فيده 
الموعظددة والددذكر فانبتددت واورقددت واثمددرت وحددل الددذكر مددن المناجددا  فددي 
محل قريب وخوطب فسمب الخطاب باذن واعيدة وقلدب شداهد وسدر طداهر 

 .فيه   كان فشاهد ما
 

العفيدددف فهدددو سدددمة بدددارز  ان التصدددوف بندددي علدددى الحدددب الصدددادق      
للتصوف التزمه الصوفيون ايمانا بقدسديته حيدث ورد كمدا اشدرنا انفدا فدي 

 : المصحف الشريف
 (قل ان كنتم تحبون هللا فاتبعوني يحببكم هللا ) 
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ورد الحدب بهدا  محمدد صدلى هللا عليده وسدلم وفي احاديث الرسول الكريم 
 :كثيرا 

 (عمل يقربني الى حبك لك حبك وحب من يحبك وحباللهم اني اسا)
 
بح صددهللا تعددالى لددذا ا ةيعتبددرون اعمددالهم تقددربهم الددى محبدد يونوالصددوفي 

يه بالحضر  االلهية ومنهدا ظهدر الحب الصوفي حبا صادقا تتعلق الروح ف
ثر الشدددعراء الصدددوفيين بشدددعرا ء الحدددب العدددذري وتمثلدددوا بالفددداظهم تدددا

ء تدام فدي شدعر الشديخ وقد تبدين بجدال . ومواجيدهم وتغنوا بالذات االلهية
 :يقول في قصيدته العينية  الطويلة  الجيالني قدس سره 

 
 طالب  المحبه  شمس  د به اؤف

 مواقب فيه   العذل  لنجم  وليس                                       
 

ومن عالام الحب االلهي االنس وهو اقرار المشاهد  لجمدال الحضدر       
سره وكانه  جلي الشيخ قدستجما ل الجالل وفيه ي القلب وهذا االلهية في

نسا بوجوده مب الحق تعالى وقد تحققت عبوديته أفي حضر  التقريب مست
له ووصل الى المقام االعلى وهنا ليس للصدبر مدب العبدد اختيدار وال اراد  
بل يصل الى درجة الفناء فيه وقدد اتخدذ الفنداء فدي شدعر الجديال ندي قددس 

ية هدذا وتمكينده فدي هدذا الحدب منده مدن افنداء ذاتده سره مايفصح عن كيف
 حيدث واتحادهما في موضوعاتهما بتشويق ازلي في توكيد الذات واثباتها

 :يقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددول مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن الطويددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل 
 

 تمكن مني الحب فامتحق الحشـــــــــــا
 واتلفني الوجد الشديد المنـــازل                                    

 
 الهـــــــــوىوقد فتكت روحي تقارعه 

 وافنيت في نجو ى بما انا فازل                                    
 

 تلذ لي االيام اذ انت مسقمــــــــــــــــي
 وان تمتحندددددددي فهدددددددي عنددددددددي صدددددددنايب                                    

 
وتوكيددد  يم ظدددوام عليدده فددي ثنايددا هددذا الحددب العان ذكددر هللا تعددالى والدد  
تصال االلهي الذي يشعر به اتجاه من يحب ليشير الى المنزلدة العظيمدة اال
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التي تحداول التقدرب منهدا داامدا ومدن هندا يتبدين ان الحدب االلهدي سدر ان 
افصح عنه عوقب صاحبه بالموت واتهم بالكفر والعصيان وعلى هذا فدان 

اء سره قد اخذ منحدى مدن قبلده مدن شدعر الحب االلهي عند الجيالني قدس
فية في التكتم والسر وعدم البوح وتحمل مايجده من صدبابة ولوعدة الصو

 :وشوق ووجد يقول
 
 فقري اليكم عن االكوان اغناني 

 وذكركم عن جميب الناس انساني                                              
 

 وقد عرفت هواكم واعترفت بــــــه
 نكرت من كان في عرفي وعرفاني وا                                         

 
 ان جاء جدب فانتم غيث مخمصتي

 او عز خطب فاءنتم عز سلطاني                                             
 
 وان يكن احد في الناس منصرفا 

 فمالي غيركم ثاني  سواكم الى                                               
 
 
 

 : والمحنةشعر الشكوى  -4
 
                                                                                                  

اتسدم  -الشعر الزهدي اوالديني والشدعر الصدوفي رافدد مدن روافدده الفدذ  
بالشكوى مدن الحيدا  اوالددنيا والحندين الدى االخدر  والجيالندي قددس سدره 

        فيده  المدنهج  يالحدظ   او دارسده  لشدعره  المطدالب  احد شدعراء الصدوفية
عددا وان كانت الحيا  التي احياها بعيد  عن شدظف العديش فيمدا .و اضحا 

ت لده اسدباب الحيدا  ومسدبباتها وعداش بدين أبدايات دخوله بغداد فقدد تهيد
والدراسددة والتدددريس والددوعظ  والمجاهددد  والرااسددة الوجاهددة والعبدداد  

 يشدكو اال ومدن عداش مثلده ال . سداأاالرشاد وكان فيها جميعدا رحكم و وال
ان اتجاهدده الددديني وطريقتدده الصددوفية جعدداله يحددن الددى خالقدده هدداجرا كددل 
الدنيا الفانية شاكيا اليده تعدالى بعدد القدرب وال ا زيدد عمدا ترجمتده السديد  
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 فانه هو ذاتده –عبد القادر الجيالني اديبا  -ايمان الهداوي في اطروحتها 
فن شعري قديم قدم الشعر ذاته تعود اصدوله الدى شدعر مدا قبدل : الشكوى 

من شدعر الشدكوى منهدا الشدكوى  ي الوانا االسالم وقد عرف الشعر العرب
 ...من الناس ومن الحاكمين ومن الزمن ومن ومن

 
سدره دس وجدناها في شدعر الشديخ الجيالندي قدومن االغراض التي        

ـــى واالستغاثة به والتعلق بر حمته فهو يبث شكواه الشكوى ر تعالــــــــ
يقددول فددي  . صددعب معسددر او  عنددد الضدديق لخالقدده تعددالى فهددو ميسددر لكددل

 : :                                                  قصدددددددددددددديدته الراايددددددددددددددة
 

 اذا ضاق حالي اشتكيت لخالقي
 عسير    تيسير كل   قدير على                                          

 
 فما بين اطباق الجفون وحلهــا

                                                                                                        
 وانفكدددددداك اسددددددير   كسددددددير  نجبددددددار ا                                     ا
 

 اللهية بانطباق الجفون وحلهالقد ابدل الشعر في تصوير القدر  ا    
 :قال تعالى  
 \سور  يس  –(انما امره اذا اراد شياا ان يقول له كن فيكون  ) 
 
هددذا مددن قبيددل التصددوير الفنددي الددذى يدددفب بموضددوعات الشدديخ نحددو       

 يقولف.ني وصوره الفنية  آواالبتكار فهو يعتمد الجرس القر الجد 
 :                                                            : مددددددن البسدددددديط  
 

 يامن عال قرائ مافي القلوب وما
 تحت الثرى وظالم الليل منسدل                                      

 
 انت الغياث لمن ضاقت مذاهبــه
 انت الدليل لمن حارت به الحيل                                     

 
 انا قصدناك واالمال واثقـــــــــة

 والكل يدعوك ملهو ف و مبتهل                                      
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 فان عفوت فذو فضل وذوكــــرم

 وان سدددددطوت فأندددددت الحكدددددم العدددددددل                                        
 

غاثة وهكذا تجري قصااد الشيخ الجيالني قدس سره واشعاره في االسدت   
 :والشكوى ر تعالى والتعلق برحمته وجوده وكرمه من ذلك قوله

 
 عسى افوز بوصلي  وقفت بالباب دهــــرا                 

 
 عبد ببابك من لــي   من بان ترفضنـــــــي                 

 
 وانت غاية شغلي      مالي بغيرك شغـــــــل                

 
يمو  بالكلمات ويجعل منها نشيدا  –المجتث  -ي ان الوزن الشعر     

ومن شعره في  يختلف في مكانته الفنية عن ترنيمات المحبين جميال ال
- هذا المجال قصيدته المخمسة في الرجاء واالستعطاف يقول فيها

 
 الهي قد انبت بباب عطفك سااال
 سااالمب  ذلة   والدمب   مني                                      
 وعلمت اني كم سألت مسااــال

 حاشا لجودك ان تجنب سااال                                       
 

 ن  عفوك   يطمب امازال في احسا                  
 

                              ******** 
 ادعوك يارحمن غير مشبــــــه

 مستشفعا بالمصطفى وبولـده                                     
 فعفو لعبدك ماجنى من ذنبـــــه
 يارب ان فر  فعجل لي بــــه                                    

 
 لم يبق في قوس التجلد مدفب
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 -----------------------------------------

 
 

 الفصل العاشر

 

 عبد القادر الجيالني موقف الشيخ

 من المذاهب  والفرق االسالمية

 

عا  الشيخ عبد القادر الجيالني في بغداد ثال  وسدبعين سدنة وهدي        

حقبددة كبيددرة شددهدت فيهددا الددبالد صددراعات شددديدة فددي االوضدداع السياسددية 

ان 0واالجتماعيددده  والدينيدددة والثقافيدددة عامدددة وفدددي كدددل مجددداالت الحيددداة 

ة اوالوسددط الددذي يعمددل بدده المصددلح  علددى اصددالحه فددي المجتمددع هددو المدداد

حالة وجود الخلدل ولمدا كاندت بغدداد هدي عاصدمة الدولدة االسدالمية اوتكداد 

ومركددز الخالفددة العباسددية أي مددوطن الخلفدداء واالمددراء والقددادة والقضدداة 

وفيهددا المسددلم وغيددر المسددلم بكددل الطبقددات الفقددراء واالغنيدداء واالوليدداء 

يانات االحدر  افدان المجتمدع البغدداد  يمثدل الخالفددة وغيدرهم مدن اهدل الدد

 .االسالمية بكل مجتمعاتها في طول البالد وعرضها

0 

ساد المجتمع البغدادي في هذ  الحقبة حدالف مدذهبي عقائددي عميدق        

صراع بين الفرق والمذاهب االسدالمية  فقدد بلدغ  0وشديد بلغ اشد  واوجه

ع بدين الفدرق االسدالمية ذروتده وتحدول هذا الخالف المذهبي اشد  والصرا

هذا الخالف من حالف بالكلمة والفكدر والثقافدة الدى صدراع باليدد والسدالح 

نعدم لقدد اصداب المجتمدع البغددادي امددراض . واراقدة الددماء بدين المسدلمين

واسددواء حطيددرة تراكمددت علددى بعضددها حتددى بلغددت اشدددها فددي ايددام الشدديخ 

المذهبيدة والطائفيدة والعنصدرية  الجيالني ومدن هدذ  االمدراض الصدراعات

اضدددافة الدددى المفاسدددد االجتماعيدددة  منهدددا تفشدددي  ددداهرة النفددداق والريددداء 

 0وارتكاب المآثم و هور قطاع الطرق والعيارين  وسوء الخلق 
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يحدثنا المؤرحون عن المعار  الدامية التي حددثت بدين هدذ  المدذاهب       

لصددوفية وبددين اطددراف هددذ  االسددالمية والفددرق الكالميددة وبددين الفقهدداء وا

المدارس فدي اطدار دوائرهدا بحيدث انقسدمت الفرقدة الواحددة الدى اتجاهدات 

متعدددة وحركددات متنوعدة والحركددة الواحددة الددى فدروع كثيددرة فقامدت بددين 

هددذ  كلهددا عددداوات وانفصددل  بعضددها عددن الددبعض االحددر مسددافات واسددعة 

مدة بينهدا الدى وتعالت الفواصل بينها فكاندت هدذ  الصدراعات شدديدة ومحتد

حد المقاتلة بحيث انهكت هذ  الفرق والمذاهب كلها وتوجهت الثقافدة التدي 

كانت في البداية  كتابات مبدعة في مجاالت التفسير القراني واللغة والفقده 

االسددالمي الددى ثقافددات مفادهددا جمددع احطدداء الفددرق االحددر  تجمددع ا حطدداء 

ائهدا علدى انهدا  كفدر او الغير بغية شن الحمالت الشعواء عليها ونشدر احط

الحاد  وتحاول كل واحدة من هدذ  الفدرق ان ت هدر بم هدر الحدريص علدى 

االسددالم ومبادئدده وتوصددم الفددرق االحددر  بددالكفراو الخددروج عددن االسددالم 

فاستنزفت هذ  المعار  طاقات المسلمين بحيث تركتهم يخوضدون فدي ذات 

يدددل مدددن المواضددديع نفسدددها يجمعدددون سدددلبيات وادلددده وحجدددج غيدددرهم للن

 انها 0حصومهم وا هار فرقهم  ومذاهبهم وقناعاتهم بانها االفضل 

 .معركة حاسرة  

 

وهددددم محيطددددون بددددالبالد  -اسددددتغل اعددددداء االسددددالم وحصددددومه             

انشدددغال المسدددلمين وعلمدددائهم بهدددذ  الحدددرب  –االسدددالمية مدددن كدددل طدددرف 

الطاحندددة سدددواء كاندددت فكريدددة  اوعقائديدددة  او دمويدددة  فراحدددوا ينشدددؤن 

المؤلفات والموسوعات الثقافيدة  بثدوا فيهدا مدن المعتقددات المتناقضدة مدع 

بينمدا اتجده علمداء المسديلمين وفقهدائهم الدى بدث شدرارة  0 عقيدة االسدالم

الفرقة في مسدائل معيندة حصدر المثقفدون فيهدا اقالمهدم فدي دوائدرة ضديقة 

ومتاهددات كددادت تطفددىء الشددعلة والوضدداءة التددي اوقدددها القددران الكددريم 

 0والحبيب المصطفي محمد عليه افضل الصالة والسالم 

 

الني ذلك الصراع المفضي الى انشطار في لقد عاي  الشيخ الجي            

 -0الفددرق االسددالمية والحركددات الدينيددة وادر  حطددرة هددذا االمددر المفددزع 

لجمددع الشددتات  –فهددب برحمددة مددن هللا وفضددله علددى االسددالم وتوفيددق مندده 

وتقريب وجهات الن ر وحمل نفسه مسؤلية  مواجهة هدذ  الخالفدات وهدذا 



 

 123 

اليدا جليدا ان العلدم هدو الوسديلة التدي التمزق في ثدوب الددين فكدان ندداء  ع

تواجه به هدذ  الصدراعات ويسدتطيع بدالعلم فقدط ان يجمدع المسدلمين علدى 

كلمددة سددواء  بيددنهم  ويبسددط  او يقددرب هددوة الخالفددات واالتهامددات بيددنهم 

ويقلل من حددة التندافر الحاصدل بيدنهم واالثدار السدلبية  لده  فصددع  لالمدر 

مقددام  يدده  فددي مدينددة  العلددم   والعلمدداء ورحددل طلبددا  للمعرفددة  فاسددتقر ال

والصددالحين  وحاضددرة الثقافددة العربيددة وعاصددمة حضددارتها ومسددتقر هددذ  

 0الخالفات بغداد

 

فتح   هللا   سبحانه وتعالى عليه  علما مدن عندد  ومقددرة واسدعة               

على الفهم واالدرا  واالستنتاج ومن هللا سبحانه عليه ففدتح امامده طريدق 

هدايددة وطريددق القيددادة  فارشددد  الددى علددم الشددريعة  والحقيقددة  ياتيدده مددن ال

اوسددع  ابوابدده عددن طريددق الددتعلم   والمجاهدددة  والتتلمددذ  والسددؤال فددراح 

يتنقل  بين مجالس العلم لدراسة  الشريعة االسالمية واللغة العربية والفقه 

عمليددة  وعلددوم القددران والتفسدديروعلم الكددالم  واحددذ الكثيددر مددنهم  وواصددل

الدراسددة سددنوات طددوال ولددم يسددمح  لنفسدده  بتددولي  مواجهددة  الخالفددات 

وتحمددل  عقدددة حلهددا او تقريددب وجهددات الخددالف فيهددا اال بعددد ان اكتملددت 

 0دراسته في الشريعة واشتد ساعد  في كل العلوم والثقافة

 

مدددن المعلدددوم ان علدددم الطريقدددة ال يددداتي اال عدددن طريدددق المجاهددددة          

لتفكر الدائم بالحق تعدالى اذ ان سدلوكه صدعب وشداق لدذا الهمده والصبر وا

هللا تعالى المقددرة علدى سدلو  هدذا الطريدق بالمجاهددة والتفكدر واالنشدغال 

بددذكر هللا تعددالى والثبددات عليدده فددالزم اهددل الحقيقددة وتدددرب علددى ايددديهم 

 ووضدددددع  نفسددددده  تلميدددددذ ا  البدددددرز شددددديو   اهدددددل الطريقدددددة  والزمهدددددم 

ونستطيع القول ان هذ  السنين التي الزمهدم بهدا هدي ذات 0اعواما  طواال 

السددنين التددي قضدداها  فددي الدراسددة  والددتعلم  ومعرفددة  علددم  الشددريعة ب                          

كل مفاهيمها وبهذ ا مدن هللا تعدالى عليده ليجمدع علمدي الشدريعة والحقيقدة 

الخالفددات بددين  علمددا وعمددال وليكددون اهددال لتحمددل الهدايددة والدعايددة وحسددم

حيث ان الخالفدات مذهبيدة او ذات طدابع ديندي وان علدم  0الفرق والمذاهب

فكل ما يخالف القران والسدنة  0الحقيقة قائم على الكتاب والسنة المحمدية

النبويددة بعيددد عمددا فددي نفسدده وطريقتدده فحسددم الخالفددات والنازعددات وحمددل 

 0مة  وصعبة مسؤليتها والوقوف عليها والقدرة على حلها مهمة ع ي
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بلغ الشيخ الجيالني بفضل هللا وعنايته في وقت واحد درجة االستاذية       

في علوم الشريعة   ومرتبة القطبية  في علوم الحقيقة او في سدلم الواليدة  

فكان في الموقع الذي يمكنه من التعامل مع كل المذاهب والفرق الموجودة 

مرضية مطم ندة متمكندة وفكدر  في وقته بقلب مفعم بااليمان ونفس راضية

ثاقب قادر على مجابهة كل الصعاب وعزيمة قائمة كانها عزيمة اهل العلدم 

فتحددر  ضددمن حطددة  0و العددزم  لددذا اقدددم علددى تحمددل مسددؤلية هددذ  االمددور

محكمة بالهام من هللا تعالى وعونده وحطدوات مدروسدة مفهومدة مدن لدنده 

المسدلمين وجمدع كلمدتهم  فكان له ان يحقق الكثير الكثيدر فدي توحيدد شدمل

ولم شتاتهم واصالح احوالهم في  تلك  المنازعات  ورد الم دالم والمفاسدد 

التي كانت موجودة والتي تصدر من الخلفاء والسالطين الحاكمين ا والتدي 

كانت تزحدف علدى االمدة االسدالمية مدن الخدارج ايضدا كدالغزو الصدليبي او 

وتدريسدده فيهددا  لتالميددذ    االفددرنج  وعدددوانهم  و لمهددم فكانددت مدرسددته

ومريديه واالما ندة  التدي الدزم نفسده  بهدا  قدوة  ع يمدة فدي مواجهدة هدذا 

العدوان الشرس واعداد  المجاهددين  الصدادقين  ممدن  غدرس فديهم  روح  

 كفيلة بمواجهة االعداء واالنتصار عليهم 0فهم   لالسالم  سليمة 

 

رميددة بعددد وفدداة اسددتاذ  اابددي تددولى الشدديخ رئاسددة المدرسددة المخ            

سعيد المخرمي  وكان لهذ  المدرسة مكانة كبيرة ومنزلدة عاليدة فدي بغدداد 

وتعني هذ  ان الجيالني قد بلدغ المرتبدة العاليدة فدي علدوم الشدريعة وتعندي 

تسلمه رئاسة دولة الصالحين وتعني وصوله الى درجة القطبية فقد اصبح 

متبحددرا   ومتقلدددا  المددور المسددلمين وليددا مددن اوليدداء الصددالحين  وفقيهددا  

اعتمد حطدة محكمدة تبددا مدن صدفته الدولي  0والمسؤول عن حل مشاكلهم 

القائد ليسحب نفسه عن دائرة الصراعات المذهبية والثبات بعزم انده فدوق 

كل االمور المخالفة  للكتاب والسنة  ليسعى  الضفاء  صفات علدى تصدوفه 

سماح لهم في دحول طريقتده أي كدان تجمع كل صفات الفرق االسالمية وال

فنشددا 0مذهبدده فعمددل علددى توحيددد المددذاهب واذابتهددا فددي طريقتدده الصددوفية 

 .جيل متصوف من مذاهب شتى 

 

ولمددا كددان هددؤالء المتصددوفة علددى مددذاهب عدددة اسددتطاع بتوحيددد  لهددم     

وجمددع كلمددتهم  ان يجعددل مددن نفسدده  مدرسددة  يلتقددي فيهددا المتصددوفة مددن 

زامهم الصوفي  وتتلمذهم على يد قائدد  واحدد  صدوفي مذاهب شتى عن الت
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فصارت حركة  التصوف  في  ل قيادته لها موطن لهدؤالء  فدتمكن الشديخ 

الجيالني ان ينفتح بهم على المدذاهب كلهدا ويسدتخدم هدؤالء المريددين مدن 

المتصوفين الفقهاء وسائل اقنداع وتفهديم  لفدرقهم  التدي  ينتمدون اليهدا او 

حدة  الصراعات  بينها  وجمع كلمتهم في  دل التصدوف   مذاهبهم لتخفيف

فكانت هذ  بداية الغيث التي استطاع الجيالني ان يحقق الكثير فيها في حل 

 .هذ  المنازعات والخالفات بين المسلمين وتوحيد كلمتهم

 

من المعلوم ان الجيالني كان حنبلي المدذهب والحنابلدة علدى حدالف          

فددي نقدديض مددن  المتصددوفة  فدداذا  بدده   يجمددع  بددين واسددع او قددل علددى طر

النقيضين  فكان  متصوفا  حنبليا  على افضدل مدا يكدون التناسدق والتكامدل 

واالئتالف بينهما  بحيث  فتح البابواسدعا  لحسدم الكثيدر مدن الخالفدات بدين 

 .الفقهاء الحنابلة والصوفيين  وقرب بينهم

 

كمدا هدي اليدوم  -دنيا وعاصمة الثقافةام ال –كانت مساجد بغداد               

يلعب بها التفدرق والخالفدات المذهبيدة  والطائفيدة  فهدذا  المسدجد للمدذهب 

الحنبلي  وهذا للشافعي وهذا  للحنفي  وهذا للشديعة وهدذا لالشداعرة وهدذا 

النادي  للفرقة الفالنية  وهذا للفرقدةاالحر  وبدين الجميدع حالفدات واسدعة 

فالجيالني و بعد 0عض االحيان حد االقتتال بينها وهوة عميقة وصلت في ب

اكتمددال تعلمدده  وجلوسدده  فددي رئاسددة المدرسددة  المخرميددة واحاطتدده  علمددا 

بكددل  المددذاهب االسددالمية المختلفددة  فقددد  كددان مددن  حيددث  التطبيددق  علددى 

المذهب الحنبلي  مع علمه  التام  بفقه  الشافعية والحنفية  وتصدر االفتاء 

هب فكانت مدرسته جامعة  يدرس فيها طلبة  جميع  المذاهب على كل المذا

  0الفقهية

لددذا فعلمدده هددذا  وتوجهدده الصددوفي قددد فددتح كددل االبددواب الموصدددة لسددنوات 

طددوال ليجمددع بددين المتخددالفين  والمتنددازعبن  بحيبددث   اصددبحت مدرسددته 

مرجعا  للدارسين والفقهاء  واصحاب العلوم كافة يؤمهدا مدن كدل المدذاهب 

ائف للدراسة والتعلم فعمل علدى تخفيدف   حددة  الخالفدات  والتندازع والطو

الطددائفي  والمددذهبي  بددين الجميددع  والتقليددل مددن كثرتهددا و حقددق  نجاحددات 

وكذلك استغل الشيخ  الجيالندي    0باهرة في هذا المجال في احسن الدرجات

فلما كان علدى درجدة  0مجالس وع ه في جمع شمل المسلمين وتوحيدهم 

ة من الكمال العلمي  والفقهي  حالل ترؤسه المدرسة المخرمية والتي عالي
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فدي العلدم والخلدق الحسدن  -وال تدزال -سميت بعدد ذلدك بالمدرسدة القادريدة 

وال عجددب فددي ذلددك  فالشدديخ  الجيالتددي  سددليل  –والبسدديرة الفددذة الحميدددة 

 -الدوحددة  المحمديددة  المطهددرة  وثمددرة مددن  ثمددار هددذ   الشددجرة المباركددة

فهذ  الصفات القيادية  مكنتده مدن امكانيدة  قناعدة  االحدرين  بارائده بحيدث 

رجددع الكثيددر مددنهم عددن ارائهددم ومددواقفهم  وتعصددبهم  ونبددذ التنددافر  بيددنهم 

فكان  بحق  فقيهدا  بارعدا  ومصدلحا  اجتماعيدا  وقائددا وامامدا علدى اعلدى 

بددين   درجددات العلددم والددوعي  والثقافددة  فددي  حددل المنازعددات  والخالفددات

 0االحرين

 

واجدده الشدديخ الجيالنددي الخالفددات بددين المددذاهب االسددالمية بحيددث اعددد       

نفسه اعداد  متكدامال للوقدوف علدى اراء  وافكدار ووجهدات  ن در اصدحاب 

هددذ  المددذاهب بددا لرجددوع الددى ماكتبدده فقهدداء هددذ  المددذاهب واالطددالع علددى 

وائددر الفددرق اقددوالهم   ودراسددة  حججهددم  بعددد  ان سددحب  نفسدده  مددن  د

والمذاهب المعروفة واعتبر التصوف حركة او قدل دعدوة اسدالمية حالصدة 

وليس مذهبا دينيا انما حركة  معبرة عدن روح االسدالم  اصددق تعبيدر وان 

التصوف هو عمل بمباديء االسالم و المعبر عنها  بالقران الكريم والسدنة 

والتوحيدد والعمدل  النبوية وان المبدء الرئيس والكلدي لالسدالم هدو االيمدان

بمددا جدداء بددالفرائض  وهجددر المحرمددات أي االمددر بددالمعروف  والنهددي عددن 

ولما كاندت كدل المدذاهب والفدرق االسدالمية  0المنكر كشعار للمسلمين كافة

متفقة على ذلك قد جعل التصوف قاعدته  وركيزته بحيدث اعتبدر التصدوف 

 0هو االسالم كله في حقيقته 

 

احبرنا الحبيب المصدطفى محمدد صدلى هللا علبيده وسدلم ان االسدالم          

سدديفترق علددى  ثددال  وسددبعين فرقددة كلهددا ضددالة اال واحدددة هددي مددن التددزم 

بالقران الكدريم والسدنة النبويدة المطهدرة  وقدد ادر   الشديخ الجيالتدي مدن    

ان تفقده  حالل   دراسته  لهذ   الفرق   والمذاهب  انهدا كلهدا صدحيحة بعدد

عليها   واحاط  بها علما  واقتنع نفسيا  بان كل المذاهب االسالمية تستقي 

اراءها  من القران الكريم و السنة النبوية المعطرة وانها جميعا على الحق 

المبين في بداية الشروع في االنطالق والتوجه وعبدر السدير فدي اتجاهدات 

يعتمدد فدي سدير  بهدذا ومسارات متباعدة عن بعضها بحيث بقي كل مذهب 

االتجا  او ذا  على الكتاب والسنة أي تنبع  من  منبع  واحدد  فداذن جناهدا 

ومن حالل الرجوع الى  كتاباته  يتبين  ان  هور الفدرق  0او ثمرها واحد 
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والمذاهب االسالمية  مسالة البدد  منهدا كمدا حددثت فدي الدديانات السدماوية 

 عليه وسلم يبين في هدذا الحدد يدث االحري فالرسول الكريم محمد صلى هللا

ان اليهودية  انقسمت الى احد  واربعين  فرقة كلها  ضالة اال واحددة وان 

 المسيحية  انقسمت الى اثنتين  وسبعين  فرقة كلها ضالة  اال  واحدة 

 0هي االسالم وجماعتهم

اذن هذا االنشقاق او االنقسام فدي االسدالم منطقدي وطبيعدي كمدا فدي         

ديانات االحددر  مددن البددديهي ان كددل حركددة منهمددا كانددت او قددل أي شدديء الدد

ان  0يحمددل عوامددل انقسددامه وكددل قسددم  يحمددل بددذور انشددطار  واتقسدداماته

هذ  االنقسامات  تكون طبيعية  وتوافقية مع قدانون الحيداة  بدان كدل شديء 

 0يحمل  نقيضه وان كل شيء في حركة دائمدة وتغييدر مسدتمر ومتواصدل 

ومدددن متابعدددة   ددداهرة هدددذ  االنقسدددامات اسدددتنادا لحدددديث الحبيدددب          

المصطفى صلى هللا عليه  وسلم ومتابعة  االيات القرانية الكريمة واحاديث 

احر  عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تصف هدذ  االنقسدامات وتقرهدا  

 يها  على اقرار هللا تعالى على ذلك واعتبار الرسول الكريم صدلى هللا عليده

كل حزب بما لدديهم ) وسلم لها   اهرة  ايجابية  فقد جاء في القران الكريم

 0( احتالف علماء امتي رحمة ) والرسو ل الكريم يقول ( فرحون 

 

لقد حصدر رسدول هللا تعدالى الرحمدة فدي احدتالف العلمداء حيدث انهدا         

تكددون حالفددات علميددة تنشددط الفكددر وتوسددع المدددار  وتددؤدي الددى االبددداع 

والبحدث والتعقيددب والدراسددة وتحفددز علدى مواصددلة االجتهددا د  وينددتج عددن 

ذلك نتاجدات  ابداعيدة  فكريدة  تضداف الدى االبددعات االحدر  بحيدث تكدون 

ثمددرة حضددارية  تسددهم فددي االبقدداء علددى عمليددة  االبددداع و تطورهددا نحددو 

 .االفضل بصورة عامة و ليس هي بين العلماء فقط

 

ور والخالف في أي موضدوع بدين العلمداء يوسدع ان النقا  والتحا         

داءرة المعرفة  فدي هدذا المجدال اذ سديحرا كدل  عدالم ان  يبدرز  ويوسدع 

ن ريتده فيده بالحجدة والبيندة بقددر مدا  يسدتطيع  وفدي هدذا   تنشديط  للفكدر 

واالبددددداع فددددي الثقافددددة العامددددة اوال  النددددوع المعددددين  ثانيددددا  وان الثقافددددة 

المتزايد وال تتوسع وتتعمدق اال فدي هدذا االحدتالف  والحضارة التنمو النمو

واال اصدبحت راكدددة  فالعلمداء عندددما  تكددون  حداالتهم الفكريددة   مسددترحية 

مستسلمة حالية  من الحيوية  واالبدداع او قدل مدن ا الحدتالف  فانهدا تبقدى 
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في مستويات ضحلة مقيدة تحول دون حركتهدا وتطورهدا وفدي هدذا تجميدد 

والثقافة عامة  وفي الجانب المعتني   حاصدة   اسداس  للحركة والحضارة 

ومددا حلقددت الجددن ) ا السددالم التوحيددد  والمبدددء  االول لدده  اذ قددال تعددالى  

لذا فالحكمة اااللهيدة مدن الخلدق هدي  العبدادة عبدادة (   واالنس اال ليعبدون

هللا تعالى وهذا ما جاء في كل الديانات السماوية والعبدادة معرفتده سدبحانه 

وتعالى وطاعته ولزوم اوامر  وهجر نواهيه والقيام بالواجبات المفروضة 

عليه وغفرانه لالنسان عن كل زالته ان اطاع هللا تعالى ولم يشر  بده قدال 

فمددن ( ان هللا اليغفددر ان يشددر  بدده ويغفددر مددادون  ذلددك لمددن يشدداء) تعددالى

اساسدية فدي  يؤمن باو تعالى  وال يشر   به شي ا  ويستند عليها  كقاعدة 

لدذا ندر  فدي ضدوء ايدات القدران الكدريم ان  0عمله وعبادته دحدل االسدالم 

سبحانه وتعالى يفتح ابواب رحمته امام عباد    المؤمنين به الدذين سداروا 

في طريدق االسدالم الصدحيح فدي اعتمدادهم علدى مبددأين اساسديين  بينهمدا 

 :رب العالمين سبحانه 

لى ومددا يتفددرع عددن هددذا االيمددان مددن ايمددان االول التوحيددد المطلددق و تعددا  

 .بالكتب السماوية والرسل والمالئكة واليوم االحر

والثاني العمل بدالفرائض مدن صدالة وزكداة وصديام وحدج ليبيدت هللا تعدالى  

 لمن استطاع اليه سبيال  والنطق  بالشهادتين  في القلب  واللسان 

( الطريقة القادرية) تهوكل هذا جعله الشيخ الجيالني نبراس عمل لطريق 0

والزم مريديه او الدداحلين اليهدا مدن  كدل المدذاهب  والفدرق   التدي  دحلدت 

لذا انشا جيال مؤمندا ايماندا صدادقا مدن كدل الفدرق  0االسالم او تشعبت عنه

والمددذاهب االسددالمية واذابهددا فددي بودقددة واحدددة جديدددة اساسددها اال سددالم 

م موحدددون طددائعون عابدددون و واحددذ علدديهم  موثقددا  بشددهادة انفسددهم انهدد

تعددالى وجعددل عالمددة االيمددان القيددام بالواجبددات التددي فرضددها االسددالم علددى 

المسلمين فمن قدام بهدا  فهدو منده ومدن  تداحر ولدو بندزر يسدير فقدد احفدق 

 .ومن احفق فليس  من  طريقته في شيء0

 رحدددم هللا جددددي  الشددديخ الجيالندددي فقدددد  وحدددد كلمدددة المسدددلمين مدددن جديدددد

               

       -------------------------------------------------------

  

 
 انتهى الباب  االول ويليه الباب  الثاني            
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 الباب  الثاني

 
 شرح
 

 و ا نـــــــــــــــــــااد الديـــــقص
 

  
 
 

 
وقد اتخذت  الحروف االبجدية  اساسا في دراسة القصااد  

 .وشرحها 
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 قافية  الهمز 
 يا رب
 
 

 
 يارب    اظفرني   بنيل   مطالبي

 من  فيض  جودك   ارحم  الرحماء                               
 
 نداء توسل  بخضول  من العبد المؤمن بربه تعالى   \يارب  

 اجعلني انال مرادي او ارزقني اياها \اظفرني 
 حصولي على ما اتمناه واطلبه  وارغب فيه  \نيل مطالبي  

مدن فديض الكدرم  ومدا يفيدده التجلدي االلهدي  فداذا كدان  \من فيض جدودك 
التجلي له عين ثابتة غير موجود  فيكون هذا التجلدي تجليدا وجوديدا يفيدد 

كالصدور  فدي المدرا   يكدون الوجود واذا كان التجلي له  موجودا خارجيا 
التجلي بالنسبة اليه  بالصدفات  ويفيدد صدفة غيدر الموجدود كصدفة الحيدا  
ونحوها  والفديض بدالمعنى الحسدي يقدال عدن المداء اذا جدرى فدي سدهولة 
ويسر وفاض عن شطيه او فاض عن انااه  والفيض المعنوي  يقصدد بده 

انده فعليده االلتجداء الجود والعطاء  االلهي  فاذا شعر  المريدد  بضدعف ايم
بالكتاب والسنة  حتى اذا قوي ايمانه وارتدوى عندد ذلدك يفداض عليده مدن 
نعم هللا تعالى ويسبغ عليه نعمده  فااضدة حتدى يقندب العبدد المدؤمن بالدذكر 
فيفيض عليه هللا  تعالى   بنعمه  واسدراره فيكدون  فدي جمدال  وجدالل هللا 

ى  بافاضددة الفدديض الرحمدداني تعددالى  فيددانس  بددالقرب   ويقربدده  هللا تعددال
 والفتح الرباني  والفضل االلهي
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 الكرم \الجود 
 

 واظهرني  جود الوجود  مسلطا
 

 علما   وحكما   من عظيم    عطاء                                     
 

 اجعلني ظاهرا متجليا \اظهرني 
عمددوم الخلددق و فقدددان العبددد بمحدداق اوصدداف البشددرية ووجددود  \الوجددود 

الحق الءنه البقاء للبشرية عندد ظهدور  سدلطان الحقيقدة  وهدذا يداتي بعدد 
االرتقدداء عددن الوجددد  وهددو ا خددع الوجددد مددن الوجددد  والوجدددان  لدوامدده 
 بدوام الشهود واستهالك الوجد فيه  رغبته عن  مصدر  وجوده ؤ بالكلية

 غامرا  بفيض العلم  والحكم    \مسلطا 
 نفسيةالعلوم الدينية  وال   \علما 
ظدداهرا  والعلددم والحكددم  مددن العلددوم الدينيددة والحكددم يعنددي الحكمددة   \حكمددا 

ومددن اوتددي الحكمددة  فقددد اوتددي شددياا كثيددرا وفضددال  عظيمددا وهددي العطدداء 
 الكبير والعظيم

 
 والبسني  لبس  الكمال   تقدما

 
 من  سرك   المخزون   يا موالاي                                         

 
 اخلب علي \سني أللب

 لباس  التنزيه والمعرفة  \لبس الكمال 
كمدال  علدم  هللا تعدالى فدي سدره عبدار  عدن ماهيتده  \من سرك المخدزون 

غير القابلة   لالدراك والغاية  فليس كمثله شيء  وال   لكماله  غاية  وال 
نهاية  والسر عند الصوفية هو  ما ال يملدك االنسدان لده رقابدة او اشدراف 

 .لطف من الروح  والروح الطف من القلب فهو ا
اما سر السر فهو مدا ال يجدوز ان يعلمده احدد مدن الخلدق مدن اندس وجدن  

ومالاكة  او يطلب عليه  غير هللا تعالى الءنه سبحانه  انفدرد بده مدن دون 
 خلقه

 
 واكشفني  انوار الخالاق   جملة       االكوان  حتى  ال  ارى بغطاء
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 يهااطلعني عل= ا كشفني 
جمب نور  أي اجعلني اكشف وا تطلب  على انوار = انوار االخالاق

الخالاق جميعها وهو حجب انوارهم أي اجعلني بمنزلة ارفب من منزلتهم    
 جميعا  كالشمس اذا طلعت  يحجب  نورها  كافة انوار النجوم والكواكب

 
 واكحل  بأ ثمد  للشهود بصيرتي

 
 فجمال وجهك منيتي ومنااي                                        

 
 نزه   او كحل عيني= اكحل 
 الكحل= االثمد 

 للرؤية  ويا شهيد يا حاضرالشهاد  وعليم  بما في السراار= للشهود 
والشهود  رؤية  حظوظ الدنفس  وهدو امدا رؤيدة  االحديدة مدن . والظواهر

الحالددة  الكثددر  او رؤيددة  الكثددر  فددي الددذات االحديددة  وعندددما  تددرى هددذه 
بالبصددير  التددي هددي قددو  القلددب  منددور  بنددور القدددس تددرى  فيهددا  حقددااق 
اشياء  وبواطنها عند ذلك  يكون  جمال وجه هللا تعالى هدو المندى واالمدل 

 المطلوب
 

 واشخصني انوار العلوم ارى بها
 

 مرقومة  االشياء  في  انااي                                         
 

اني او اصنعني  او الهمني  هذا االمر  واخضعها لي لكي  هي= اشخصني 
 اراها في كل االشياء وفي كل االوقات

 اوقاتي= انااي
 

 -----------------------------------------------
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 ياحي ياقيوم

 
 

 ياحي  ياقيوم   احمي  مهجتي
 من  نور  ذاتك  ياسميب   دعااي                             

 
 من اسماء هللا الحسنى= الحي القيوم

احفددظ نفسددي وقلبددي وجندداني وابعددث فيهمددا القددو  او =  احمددي مهجتددي 
 القدر  

والندور  نددور الحددق واليقددين والهدددى  . نورالددذات العليددة = مدن نددور ذاتددك 
 :واطمانان القلب قال تعالى 

 
    122 \البقر ( ولي الذين  امنوا  يخرجهم  من الظلمات الى النورهللا)
 

والنورااللهي هو الوارد االلهي الذي يطرد العدالم الفداني باعتبداره الظلمدة 
 :في القلب  فال يبقى فيه غير نوره تعالى ويقول السهروردي

 
تهدى ياقيوم  ايددنا  بدالنور وثبتندا بدالنور واحشدرنا الدى الندور واجعدل  من)

 (مطالبنا  رضاك 
 

 ياذا الجالل وذا الجمال وذا العلى
 

 يا كامل  االوصاف   واالسماء                                     
 

من اوصاف الحدق تعدالى الددعاء بهدا جدااز   = ذو الجالل  والجمال والعلى 
والجددالل صددفة  القهددر او القددو    والغلبددة و الكمددال  لذاتدده تعددالى  بصددفته  
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والجددالل المطلددق والكمددال المطلددق  فاندده اليكددون , لعظيمددة  والكبريدداء ا
 شهوده اال ر وحده  وهي من اسماء هللا الحسنى

 
 وصلي على المختار خير عبا د ك

 المبعوث  بالفرقان   في الدنياء                                   
 

اختدداره هللا تعددالى  النبددي محمددد صددلى هللا عليدده وسددلم  الددذي = المختددار 
ليكددون رسددوله ونبيدده و حبيبدده  وخدداتم النبيددين  وهددو ايضددا خيددر العبدداد 
والمبعددوث فدديهم بمددا انزلدده هللا تعددالى  مددن ايددات القددران الكددريم الددذي هددو 

 الفقران
 
 
 

 ------------------------------------------
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 يا دار اسماء
 
 
 
 
 

 اسماء يادار اسماء بانت عنك
 واصبحت بعد ذاك االنس قفراء                              

 بعدت وهجرت او ظهرت = بانت 
 النعيم  والحبور والفرح = االنس
فرح ونعيم وسعاد  غامر  تمالء القلوب بدالمحبوب الدذي هدو هللا  \االنس 

تعددالى وفددي االنددس ترتفددب الحشددمة وتبقددى الهيبددة مددب هللا تعددالى ويتكددون 
 :-في طمأنية ورضا هللا  تعالى وكتب احدهم الى صاحبه فقال االنس

 
ليكن انسك بار انقطاعك اليه فان ر عبادا  استأنسدوا بدار فكدانوا  فدي ) 

 ( وحدتهم  اشد استاناسا من الناس في كثرتهم
 :واالنس   ثالثة احوال

االول مدددن يدددأنس بالدددذكر ويسدددتوحش مدددن الغفلدددة وهدددو اندددس بالطاعدددة   
 ي من  يأنس بار ويستوحش ما سوى هللا تعالىوالثان

والثالث  من ذهب عن رؤية االنس  بوجود الهيبة والقرب من هللا تعدالى  
 :والتعصم من االنس ويروى عن االمام علي رضي هللا عنه انه قال

 
اصحاب االنس هم قوم  هجم بهم العلم على حقيقة االمر فباشروا روح )  

وعر المترفددون   وانسددوا  بمددا  اسددتوحش مندده اليقددين واسددتالنوا  واسددت
الجاهلون صحبوا   الدنيا   بابدان  ارواحهم  معلقة بدالم   االعلدى اولادك 

 (خلفاء هللا في ارضه   والدعا   الى دينه
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 مهجور   خالية   جرداء= قفراء
 

 بانت فال البان مهزوز شمااله
 الغناء غناءكال  وال الروضة                                 

 
 شجر معروف= البان 
متحرك اومتمايل بفعل الهواء ان كان المقصود الشجر  او بفعل = مهزوز

 الشوق والحب ان كان المقصود المريد 
 اغصانه او اعطافه= شمااله 

الجنددة او الحديقددة  المكتضددة فددي الشددجر تسددر القلددوب =  الروضددة الغندداء
 وتريح  النفوس  

 
 
 
 
 
 

***************************** 
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 قافية الباء
 

 دنوت من المحبوب
 

 دنوت  من  المحبوب  اعلى  المراتب 
 

 فأوهمني  بالقرب  ازكي  المواهب                                  
 

تقربدددت اليددده أي تقربدددت الدددى  هللا العلدددي القددددير = دندددوت مدددن المحبدددوب 
ورد في القران الكريم بمعنى القرب  اوالعطف والرعايدة  والقرب او الدنو

 :قال تعالى 
 44 \سور العلق ( كال ال تطعه واسجد واقترب )
 ( واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعو  الدال اذا دعان)   

   491 \سور  البقر 
 

والقرب هدو التقدرب الدى هللا تعدالى بكثدر  الطاعدات   بحيدث يكدون المريدد  
ام التطلب الى هللا تعالى  فال يرى  شياا سدواه فدال يدأتي بفعدل نهدى عنده  دا

 .هللا تعالى وال يترك  عمال  يحبه هللا تعالى او امر به
 اعطاني  اومنحني او تفضل علي= اوهبني

افضلها واسناها واحسنها ومن وهبه هللا تعالى هيبة او = ازكي المواهب 
 قربا فقد وهبه فضال كبيرا

 
 تاجا  على خلب الرضا  وتوجني

 باثنى مالبيسي فنلت مأ ربي                                   
 

 مالبس والياء لضرور  الوزن الشعري= مالبيسي 
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امنيات النفس وحاجاتها او  =حصلت عليها  والمآرب = نلت مأربي 
 .امانيها  التي تطمح اليها 

 
 وتلوت تصريف الوجود بأسره

 خليفة  بالكرسي اجلست ناابي                                 
 

 ونادمني من غير واسطة وقد
 بدى لي جهرا ال حجاب وال حاجب                            

 
 انا خادم في  حضر    نبوية

 قريب  له  قربا    كقوس   حاجب                             
 
 

صاحب جماعة من مريدي الطريقدة الصدوفية تعبير صوفي معناه = خليفة
حيث تبدا  باالنتماء اليها بدايدة  ويسدمى المريدد  وكدل عددد مدن المريددين 
لهددم خليفددة  وكددل عدددد مددن الخلفدداء لهددم نااددب  وكددل عدددد مددن النددواب او 
االبدال لهم قطب  وعلى كدل االقطداب  قطدب االقطداب وهدو واحدد والقطدب  

وفددي العددالم االسددالمي العديددد مددن  ايضددا هددو رادديس الطريقددة اوشدديخها 
الطرق الصوفية اهمها واشهرها الطريقة القادريدة نسدبة الدى الشديخ عبدد 
القددادر الكيالنددي قدددس سددره والطريقددة الرفاعيددة نسددبة الددى الشدديخ احمددد 

 الرفاعي قدس سره
 المانب الرؤيا اوالجدارالعازل= الحاجب 

تددددددارس اجتمدددددال اصدددددحاب الطريقدددددة بشددددديخها ل= الحضدددددر  النبويدددددة
ومناقشددددةالعلوم الشددددرعية واالحاديددددث النبويددددة  او حضددددرات مجددددالس 
المتقدددمين فيهددا لتدددارس مواضدديب المشدداكل االخالقيددة او الصددوفية  وتعددد 

مدددن المراسدددم التدددي يتسدددم بهدددا لمجدددالس ( النبويدددة) الحضدددرات الصدددوفية
الصددوفية  وبالحضددر  يتوجددب علددى المريددد ان  ان يغطددي راسدده  بطاقيددة  

الدددخول منددتعال او عدداري الددراس كمددا اندده مددن المالحددظ ان واليجددوز لدده 
المريددد ال يلددبس خاتمددا  مددن ذهددب حيددث يعتقددد الصددوفيون ان الددذهب مددن 

 الكروهات
 حاجب العين  ويضرب مثال لقربه منها= قوس الحاجب 

 تم شرحه اعاله= القرب  
 فوصف جميعي اليحاط بقدره
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 نثني وهو هاابوهزمي لخاني ي                              
المراد قدرهللا تعدالى وهوعلدو شدانه فهدو = فوصفي جميعي اليحاط بقدره 

متعال  مهما وصفه الواصفونومنهم الشيخ قدس سره  وال يحداط بقددرهللا 
 تعالى ووصفه  وصفاته

يتعو  اويلتوي  أي ال يثنيه شيء عن ذكر هللا تعالى وتهيبه منه = ينثني 
 وهيبة منه خوفا وخشية  اوطمعا في رضاه

 
 وحكمتني كل الدنان  وحانها

 فال ثمل  اال  تالني  عا قب                                    
 

اخضعت االخرين تحدت حكمدي وسديطرتي  اي  انخدراطهم فدي = حكمتني 
 طريقته وتعاليمه

 جمب د ن وهي اوعية حفظ الخمر = الدنان 
 الفندق في هذا الوقتموضب شرابها  والخان سابقا بمثابة = خانها 
السكران من شد  اوكثر  شرب الخمر  بحيث افقدتده وعيده وعدم = الثمل 

 سيطرته على اعضاء جسمه فاخذ يتمايل يمينا وشماال
 جاء بعدي او خلفي= تالني  عاقب 

 
وربمددا تكددون الدددنان رمددزا للطددرق الصددوفية التددي يرتددوي منهددا المريدددون 

الددة هنددا مقدددر  المريددد والخليفددة او علددى ايدددي خلفددااهم  وسدداداتهم  والثم
سددلطان الطريقددة علددى كثددر  االرتددواء مددن هددذا البحرالغزيرالمقصددود  بدده  

 علوم الطرق الصوفية
 

 وما شرب العشاق  قدما وبعدنا
 من الحان  اال بعض سؤر مشاربي

 
 المنتسبون الى الطريقة وعشاقها= العشاق 

لدى الصدوفية قدديما وحدديثا     قبلنا وبعدنا أي كل من انتسدب ا= قدما وبعدنا 
منذ نشوء التصوف وحتى وقت  وجود الشديخ ومدن جداء بعدده او سدياتي 

 ومنتسب الى الطريقة
 من الطريقة= من  الحان 

النقط التي تتجمب في قعر االناء من ماء اوخمر  بعد شرب مافيه = سؤر 
 وهددي قليلددة جدددا تعددد قطددرات  وهددذا مددا يؤكددده الشدديخ اندده اكثددر الددواردين
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والكارعين مدن بحرالتصدوف بحيدث ماشدربه منده اوحصدل عليده لدم يتدرك 
منه لالخرين اال النزر اليسير والذي اليتعدى نقيطدات تركهدا لهدم فدي قعدر  

 القدح  او تركها لهم  من بحر التصوففتذوقوه وتلذذوا به
 

 سلكت طريقا  ليس يسلكه سالك
 وكان حبيبي  لي دليال مصاحب

 
طريدددق الصددوفي والمقصدددود بددده هندددا الطريقدددة سدددلوك ال= سددلكت طريقدددا 

القادرية التي اسسها الشيخ قدس سره وفي العباد  والتوجه الىدار تعدالى  
وكان هللا تعالى هاديه الى هذا الطريدق وحافظده فدي سدلوكه ومناجدا  ربده 

 سبحانه وتعالى
 

 خلوت بمن اهوى  بغير مزاحم
 فيا حبذا  ما طبت  لي  من  مأ رب

 انفردت= خلوت 
بمدددن احدددب  أي بدددار تعدددالى والخلدددو  تعتبدددر مدددن اهدددم  = بمدددن اهدددوى 

المستلزمات الروحيدة التدي  يؤديهدا  الرجدل الصدوفي  ويهدتم بهدا مشدايخ 
الطددرق الصددوفية الءهمتهددا فددي تزكيددة  نفددوس وقلددوب مريددديهم  ومددن 
خاللها  يعرف مدى استعداد المريدد لتقبدل  المقامدات  واالحدوال الصدوفية 

 يعانيها المريد في طريقه  الى هللا تعالىاالخرى التي 
 

 لي همة تعلو على كل همة
 ومطلب  عزمي مهلك كل  طالب

 
القددو  المتأتيددة مددن الرغبددة الشددديد  وعنفددوان العاطفددة النفسددية = الهمددة 

ويتحدث الشيخ قدس سره عن همتده  فدي محبتده لربده تعدالى التدي تفدوق 
دونده  وهدو كنايدة وتصدريح  كل الهمم  ومطلبه الدذي لوطلبده غيدره لهلدك 

بصعوبة  ووعور  الوصول الى ما وصل اليده الشديخ فدي مجاهدد  الدنفس 
 في الصالح واالراد  وقو  الحزم والعزم على الوصول الى مبتغاه

 
 انا في الهوى   سلطان كل متيم

 لمملكتي في االرض حنت ركاابي
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فداق كدل وفي هذا البيت  يبين الشديخ قددس سدره ان هدواه وعشدقه لربده  
عشق العاشقين  ومحبة المحبين  فهو يمثدل نفسده بملدك ملدوك العاشدقين  
والمتولهين في حب جناب هللا تعالى  والوصدول الدى المحبدوب  وهوغايدة 

 كل صوفي  وانه  شديد الحنين والرغبة في سلوك هذا الطريق
 

 لواء  لوااي في الوجود مخيم
 مخفق  تم  الخافقين  ذواابي

 
 رايةال -=اللواء 

 
 التساكر في العرف الصوفي  او السكر= الوجود 
 الجداال=  الذوااب 

والمعنى ان لواءه عال في الوجود الاحد ينازعه مكان  تمالء الخافقين 
وهنا كناية عن الشرق والغرب  وانتشار طريقته شرقا وغربا من بالد 

 الهند الى مجاهل  اواسط افريقيا
 

 نشرت اعالمي على كل عاشق
 ارض هللا ثم المغارب مشارق

 
المددراد هنددا نشددر الطريقددة القادريددة بددين محبيهددا وعشدداق رب العددالمين 

 سبحانه وتعالى من المسلمين في مشارق االرض ومغاربها
 

 واهل الهوى جندي وحكمي عليهم
 في ساار  االفاق  سارت مواكبي

 
مريدوا الطريقة فهم كمثل الجند عنده سماعون لتعليماته = اهل الهوى 

وارشاداته ومطيعون له  فقد اخذ عليهم موثقا باتبال اسس ووصايا هذه 
الطريقة وان مريدي هذه الطريقة وخلفاءه  فيها هم  مواكب رحمة للناس 

 وخيروهداية للمسلمين   انتشرت في افاق الدنيا  واقطار االسالم
 

 وجالت خيول االرض شرقا ومغربا
 وفي طولها والعرض دارت  نجاابي
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 ذهبت اوسارت \جالت 
في كل مكان من المعمور  في سبيل  \شرقا ومغربا وفي طولها والعرض 

 نشر االسالم او نشر الطريقة القادرية
 الخيول االصيلة \النجااب 

 
 انا قطب اقطاب الوجود حقيقة

 وجملتهم لي  يتبعون  مذاهبي
 

الحظ ذلك في صدر هذا  –شيخ مشايخ الطرق الصوفية  \قطب االقطاب 
 ابالكت

جميعهم ينهلون من افكاري ويتبعون ما اخطط  وما ادعوا  \وجملتهم لي 
 .له وما اريد

 
 اذا اجتمعوا في جامب العشق جاتهم

 خطيبا  اعظهم من  بليغ عجاابي
 

 حلقات ذكرهللا تعالى  او حلقات الدراسة \جامب العشق 
 اسرار الطريقة القادرية  \بليغ عجاابي 

 
 ةوكلهم  بي  يقتدون  حقيق

 بعصري  وبعدي   هكذا كل طالب
 

بوقتي  اهو الوقت الذي كا ن فيه الشيخ حيدا يددعوالى طريقتده   \بعصري 
 ويثبت اركانها  وينشر افكارها من مبادىء وقيم

بعددد هددذا الوقددت  اي  ان طريقتدده سدديتم لهددا  البقدداء مددن بعددده  \وبعدددي 
تنبدأ بده  وستنتشر في كل ارجاء االرض وهي كدذلك قدد انتشدرت  وفدق مدا 

حيددث  اسددتمر طالبدده وتالمذتدده  ومريدددوه  باتبددال تعدداليم  واسددس هددذه 
الطريقة حسبما وضعها لهم الشيخ الجيالني قدس سره  وانتشرت في كل 
 بقال االرض وال تزال  منتشره وستبقى لها رجالها  وشيوخها ومريدوها

 
 قعود جلوس ينظرون  تحت منبري

 يجروا  دموعا   بالدماء سواكب
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من شد  الشوق والحب  والعشق االلهي   \روا دموعا  بالدماء سواكبيج
 اللذي غرس في قلوبهم  وهو يعضهم من فوق منبره

 
 وا قدمهم   بعد  ذلك  راعيا

 اما ما لهم بي يقتدى كل  راغب
 

 يتقدم عليهم اماما ليؤمهم  بالصال  فيقتدون به \اقدمهم 
 

 وقد افلت كل الشموس وشمسنا
 اشراقها في كواكبليوم اللقا  

 
 وفي هذا البيت تنبؤ ببقاء الطريقة القادرية  على مرالدهور والعصور

يددوم القيامددة  وهويددوم لقدداء رب العددالمين  سددبحانه وتعددالى   \يددوم اللقدداء
 .بعباده المؤمنين ليثيبهم اجرهم الذي وعدهم اياه

اي تبقى بحرع اصحابه من المشايخ والمريدين الدذين هدم   \في كواكب 
 كالكواكب  او الشموس لينيروا الطريق بعده لالجيال 

 
 ولي  وله  قبل الوجود  وكونه

 واي قدم  قد  جال في جذ ب جاذبي
 

 الحب القاتل  والعشق المفضي الى الهالك \الوله 
 شرح قبلفي هذا الكتاب \الوجود 
هو الجنون  او السكر الصوفي  او الحالة التي  تعتدري  المريدد   \الجذب 
حلقددات الدذكر والعشددق االلهددي الدذي يفقددده صدوابه الدددنيوياو البشددري  فدي 

فيحلددق فيجددو السددماء ذاكددرا  هللا تعددالى حبيبدده المشددوق  فتتلبسدده الحالددة 
الصوفية  واالفعال التي يقوم بها  التي اليستطي القيام بهدا  اثنداء وضدعه 

 الطبيعي  يقولون انه الهام منزل
 

 وهذا مقامي واتصالي بخالقي
 رت لحظي من  حبيب الحباابوذك

 
كناية عن حبه ر تعالى الذي جعله  احب كل شيءعنده  \حبيب الحبااب 

 فهو حبيب الحبااب
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 محمد المرسول  للخلق رحمة

 وجاهد في كفارهم  بالقواضب
 

محمد الحبيب المصطفى الذ ي ارسله هللا تعالى  \محمد المرسول
 رحمةللعالمين وجاهد  الكفار والمشركين

 الرماح الطويلة \قواضب ال
 

 امامي رسول هللا  جدي وقدوتي
 وعاهدني  من كفه وهو  طالبي

 
 مرشدي  ومقتداي  ومنور طريقي \امامي 
جده بالنسب اذ يرجب نسدب الشديخ  الدى الحبيدب المصدطفى محمدد  \جدي 

الحددظ نسددبه الشددريف فددي  البدداب االول مددن هددذا  -صددلى هللا عليدده وسددلم  
 الكتاب

رالثاني  فيؤكد رؤيتده للرسدول الحبيدب المصدطفى فدي منامده اما في الشط
ورؤيا الرسول الكدريم صدلى هللا عليده وسدلم فدي المندام  –او شبه يقضته 

 رؤية حقيقية كما اخبرعنها عليه الصال  والسالم
 فقد اكد الشيخ في هذا البيبت انه راى النبي صلى هللا عليسه وسلم

 ه وداعياواضعا يده الشريفة في يده  طالبا ل
 

 اتاني مرارا  قبل عهدي  وقال لي
 انا جدك  فافخربي فخرت  بخاطب

 
 اتاني في المنام مرات عديد  \اتاني مرارا 

اخبره الحبيب المصطفى بانه صلى هللا عليه وسلم جده بالنسب  \انا جدك 
ومننت حقه الفخار به  وعليه يكون الرسول الكريم  جدا  لكل الساد  

 : ذريته  تبعا لهذا القولالكيالنيين ومن 
 

 ولي قبة خضراء  في مشرق لها
 وفي    مغرب  اطنابها   بتراكب

 تنصب في حشر  علينا تظلنا
 رجالي  واصحابي  بها في مناصب
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كما اخبر الشيخ في منامه   –هللا عليه وسلم  وللرسول الكريم محمد صلى

ل هللا قبة خضراء تنصب  يوم القيامة ليستظل بها  ال بيت رسو -
واحفاده الطاهرين والطيبيبن من  ذوي رحمه  ورجاله واصحابه ومن 

بهديه  وسلك  نهجه وسنته  صلى هللا عليه وسلم  كل حسب   اهتدى
موقعه  ومنصبه  ومكانته  التي اكرمه به هللا تعالى حسب درجة عبادته   

  وحبه ر تعالى
 

 وما قلت هذا القول فخرا  وانما
 عرفون  مراتبياتى االذن  حتى ت

 
 ودقت لي السادات  في االرض والهدى

 طبوال  لعزي  كم لها الف ضار ب
 

اي ماقلت ماسبق قوله علىسبيل الفخار به  \وما قلت هذا القول فخرا 
واالبتها  وانما قلته بعد ان اذن لي النبي محمد صلىار عليه وسلم بقوله 

وقدره لدي رسول هللا والفخر به  لكي يعرف الناس مكانته  ومرتبته  
 تعالى  ولدى العالمين جميب

 كناية عن االنتشار  وسعة الذكر \د قت طبوال 
 

 فبلغ سالمي  خير من وطيء الثرى
 واشرف خلق هللا  ما ش وراكب

 
الحبيب المصطفى محمد صلى هللا عليه وسلم   \خير من وطيء الثرى 

 فهو اخيرمن  وطيء التراب  واشرف خلق هللا تعالى
 
 

************************************** 
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 مافي الصبابة

 
 

 مافي  الصبابة   منهل   مستعذب
 اال   ولي   فيه  االلذ   االطيب

 
حرار  الشوق وحدته ورقته  وقد جاء في كتاب  المختصر في  \الصبابة

بي  شيخ االسالم  سينا عبد القادر اللكيالني واوالده للعالمة  ابراهيم الدرو
 :ان هذه القصيد  مطلعها   14\صفحة  

 
 مافي  الصبابة   منهل   مستعذب

 اال  ولي   فيه  االلذ   االطيب
 المورد \المنهل 

 الطيب  او المرغوب فيه اوالحلو المذاق  \المستعذب 
 نصيبي منه \اال ولي فيه 

 االكثر لذ  واشهى \االلذ 
 االكثر طيبة \االطيب 

 
 مخصوصة  اوفى  الوصال  مكانة

 اال  ومنزلتي  اعز   واقر ب
 

اوصله  والوصال يتحقق من اجتهاد السالك :اوفاه   \اوفى الوصال 
اوالمريد وحضوته بالمنة االلهية والفتح الرباني  وهذا المعنى في قوله 

 :تعالى
 (والذين يصلون ما امرهللا به ان يوصل  ويخشون ربهم) 

  14 \سور  الرعد االية
الغذاء الروحي  عند الصوفية  وهو  ما يبتغونه من المحبوب  الوصال هو 

وهو الحق تعالى  وهو ا دراك الفاات كما يقول بن عربي  في معجم الفاظ 
 .الصوفية
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المنزلة العالية والدرجة الرفيعة  ومعناها انه مهما  \المكانةالمخصوصة 
ا وانه اوتي غيره من درجة ومكانة عالية فان مكانته ودرجته اعلى منه

 .وصل الى اعال ما صل اليه الواصلون
 

 وهبت لي االيام  رونق صفوها
 فحلت  مناهلها وطاب المشرب

 اعطتني \وهبت لي 
محاسن صفااها  والصفاء مرا   القلب الطاهر التي يكتب  \رونق صفوها 

غال  ـــعليها الحقااق  او هو اطهار  النفس  ومالحظة ما صفا   وعم انش
الحظ    –واهتمامه بتنقية قلبه  كما يقول الحريري العبد بصفااه 

 442و 444الطوسي في اللمب  صفحة 
 اصبح منهلها حلو المذاق  وطيب المشرب او الماءخذ\فحلت  مناهلها

 
 وغدوت مخطوبا لكل كريمة

 ال يهتدي فيها اللبيب  فيخطب
 

 وهنا يقول  لما  عال نجمه وسعوده ووهبته\النجيبة االصل  \الكريمة 
الحيا  كل منزلة رفيعة وعالية وحلت مناهلها ومطايبها من العلوم 
واالداب والثقافة االسالمية اصبح مدعوا لكل حالة  او مهمة عظيمة 

 .الينتدب اليها حتى اللبيب الفاضل المتبحر في العلم والعرفان
 

 انا من رجال  اليخاف جليسهم
 ريب الزمان  وال يرى ما يرهب

 
من ال بيت النبو  االطهار ومن الذين  \يمل جليسهم انا من رجال   ال

التزموا  الدين وااليمان  فوهبهم الحكمة  ومن وهبه هللا تعالى الحكمة 
 :فقد فازفوزا عظيما  واوتي فضال كثيرا وقد قال هللا تعالى فيهم

  (وكانوا باياتنا يوقنوناامة يهدون بامرنا  لما صبروا  وجعلناهم) 
 14 \السجد  االية 

فهو  اليهاب ريب الزمن وصروفه واحداثه  وال يري اي شيء في الحيا  
 =يرهب او يخوف فيخافه فهو من 

 
 قوم  لهم في كل مجد رتبة
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 علوية   وبكل  جيش  موكب
 

 الدرجة الرفيعة \الرتبة العلوية 
 

 انا بلبل االفراح  ام   دوحها
 طربا وفي العلياء  باز اشهب

 
 الخير والعطاءمصدر  \بلبل االفراح 

الحديقة او الجنة  التي اتت اكلها  كا حين بامرربها  من كل  \الدوحة  
 جانب وصوب
هي كناية كني بها الشيخ عبد القادر الكيالني قدس سره  \الباز االشهب 

 لعلو منزلته  ورفعة مكانته  وقد بيناها سابقا
 

 اضحت جيوش الحب  تحت مشياتي
 طوعا  ومهما  رمته  ال يعزب

 
هم من تفانوا في سبيل هللا تعالى واحبوه رجال التلهيهم  \جيوش الحب 

تجار  وال بيب عن ذكرهللا  والمقصود بهم هنا  مريدوا طريقته وسالكي 
طريقه القويم الى الحق تعالى  فهم تحت مشياته وحكمه واوامره  
وياتمرون بامره وبما فهموه  منه  من كتاب هللا تعالى وسنة نبيه 

فى  والذي ال تغرب انواره وكل ما اراد ورغب به ال يعزب عنه  المصط
 ويجري بما يريده ويرغبه  وهذه من كرامات االولياء الصالحين

 
 اصبحت  ال امال  وال  امنية

 ارجو وال  موعود   اترقب
 

فقد اعطاه الحق تعالى حبيبه  كل  اماله وامنياته تحققت فهو بعد ذلك 
وعود   وال امال  وال يترقب شياا مستقبال قانعا اليرجو امنية وال حالة م

بما حباه هللا تعالى من نعم  وفضاال وخصه بهذه الطريقة   وهنا اشار  
الى تدرجه في سلم الطريق الصوفي ووصوله الى اعلى المراتب  بحيث 

 نال  كل االماني واالمال  وكل ما وعد هللا تعالى به عباده المؤمنين
 

 يادين  الرضاما زلت ارتب  في م
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 حتى وهبت مانة ال توهب
 انهل \ارتب

مواضعه  ومراميه والرضا من مقامات الصوفية الرفيعة  \ميادين الرضا 
فهو عالمة من عالمات الصالح والتقوى ودرجة رفيعة من درجات 
الوالية الكبرى  فالنفس االنسانية عندما تترقى عن طريق التوبة  

نن والعطايا  والفتوح االلهة فتصل حال والطاعة  واالخالع  تحظى  بالم
النفس  االمار  الى مقام النفس اللوامة ثم الى مقام النفس الملهمة ثم 
الى مقام النفس المطمانة  ثم الراضية ثم الكاملة وهو اخر مقام ومنتهى  
طريق السالكين و الرضا  بمثابة القلب  للحيسا  الصوفية والمحور الذي 

صوفي فمنه ينبب التوكل على هللا والوهد في الدنيا  تدور حوله اخالق ال
يورث السكينة والوقار في القلب  واالطمانان الى احكام القضاء االلهي 
وهو صنو المحبة االلهية بل هو ثمرتها الءن من شان المحب ان يرضى 

ابو العال عفيفي صفحة   كتورد  .الحظ التصوف  –بكل مايفعله المحبوب 
112 

 ن كحلة مرقومةاضحى الزما
 تزهو ونحن لها الطراز المذهب

 
لوان  باو البدلة المزركشة او المزينة الثوب المطرز  \الحلة المرقومة 

 .زاهية جميلة
اعة ــنحن  ال البيت اشبه بخيوط الذهب اللم \ونحن لها الطراز المذهب 

 التي يوشى بها الثوب اي نحن اكثر الخلق انار  فنحن  الذين تنار الحيا 
بنا  ونبقى نبراسا للحيا   او نمثل  لوحة مؤطر   بالذهب الموشى 

 .والمؤطر   بلونه العسجدي  الجميل الغالي
 

 افلت شمس االولين وشمسنا
 ابدا  على فلك العلى  ال تغرب

 تالشت اوغابت \افلت
 اديانهم \شموس االولين  

 الدين االسالمي  \وشمسنا 
 ال تزول \التغرب 

باقية  على مدى  الدهوروالعصور  خالد   التغرب الى فشمس االسالم   
 يوم القيامة

 ----------------------------------------
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 اذا نظرت عيني
 
 

 اذا نظرت عيني  وجوه حباابي
 فتلك صالتي  في ليالي الرغااب

 
جمب وجه   ووجه الحق  هو مابه  الشيءحقا  اذ ال حقيقة  \وجوه 

 لى  فهو نظر  رؤيا  قيمومة البحق لالشياءلشيء  اال به تعا
واحدية  الحق تعالى  واكد الشيخ الجيالني  ان اقامة الصال   \والصال  

اشار   الى اقامة  ناموس الواحدية باالتصاف بساار االسماء والصفات 
 .والتعريف  باركان الصال  وايضاحاتها

 
 وجوه اذا  استفزت عن جمالها

 كل جانب اضافت  لها االكوان من
 

 استنفرت عنها  \استفزت  عن جمالها 
و الجمال الحقيقي  وهو كينونة كل  عضو  من ه    \جمال الوجوه 

االعضاء  على  افضل  ماينبغي ان يكون عليه  من الهياة والمزا  او 
 .صفة  ازلية  ر تعالى شاهد حق في ذاته

 
 حرمت الرضا ان  لم  اكن  باذال  لها

 الوغى   بالمناكبازاحم  شجعان 
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سكون القلب  تحت جريان  الحكم  وهو مقام كريم من مقامات  \الرضا 
الصوفية  كما اشرت  و قد جاء في كتاب الغنية لطالبي طريق الحق 

 4222تعالى للشيخ الجيالني  صفحة 
 :اما الرضا فاالصل  فيه قول هللا تعالى  )  
 \المااد  اية  –السورالمذكور  في  –(رضي هللا عنهم ورضوا عنه  )

     9 \و البينة االية 11 \و المجادلة االية400\و التوبة االية  444
 :وقوله تعالى

  14\التوبة االية (  يبشرهم  ربهم برحمة منه ورضوان ) 
بداية الرضا مكتسبة للعبد وفي الجملة الراضي  هو الذي  )  وكذلك جاء 

 4224ر ذاته  صفحة  المصد( اليعترض  على تقدير هللا تعالى 
والرضا من مقامات االولياء الرفيعة فهو عالمة  من عالمات  الصالح 

 والتقوى  ودرجة من درجات الوالية الكبرى
 

 اشق صفوف العارفين  بعزمة
 تعلى  بمجدي  فوق تلك المراتب

 
سالكو طريق الحق الذين  صفو عن  االهوية المظلمة  \العارفون 

دياة  فادخلوا  في زمر   االبدال واهل الوالية وامسكو عن االخالق الر
 واتصفوا  بالعينية

 
 ومن لم يوف المحب ما يستحقه

 فذاك الذي  لم يأت قط  بواجب
 

من الوفاء اي يعطيه حقه  والمحب هنا حب هللا تعالى  والتفاني  \يوفي 
 فيه  اي في هذا الحب
يته  له تعالى  لم يقم بواجباته  تجاه ربه وعبود \لم يأت قط  بواجب 

 وتخليه عن سلوك الطريقة الصوفية
 
 
 
 

 ----------------------------------------------------------
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 السكر   راحي
 
 
 
 

 السكر  راحي وذكر الحق مطلوبي
 وقبلتي وجه حبيبي  في الغياهيب

 
 

 غيبة بوارد قوي  كما فسره االما القشيري  رحمه هللا \السكر  راحي 
 19تعالىفي الرسالة القشيرية صفحة 

وياتي الوارد هذا  عندما يتجلى الحق تعالى للعبد بصفة من صفات ) 
جماله فيقب العبد في حالة اشبه بحال السكر  يفقد فيها السالك وعيه 
بذاته وبالعالم  حوله وينحصر وعيه بجمال هللا تعالى  وحده من غير 

ذكر  –زمانية او مكانية وهذه الحالة احاطة وال شمول  وال تحديد بكيفية 
 ( فهي استغراق  كلي وشعور غامر بوحد  الذات   -الحق تعالى 

 124الحظ التصوف الثور  الروحية في االسالم  صفحةى 
 وجه هللا تعالى \ جه حبيبي 
مجاهل الحيا   وظلماتها  التي تحيط بالمرء ومن خاللها  \الغياهيب 

 محالكيسطب نورالحق فينير هذه ال
 

 وجامعي مجلسي  والدرس سنتي
 ومنبري  فكرتي  والعلم مطلوبي

 
 لزوم المسجد في كل االوقات \جامعي مجلسي 
الدرس والدراسة طريق الى الحق تعالى في العباد  التي  \الدرس سنتي 

 منبرها الفكر ومطلوبها العلوم الدينية والشرعية والحياتية
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 وحضرتي  زهر عزمي والصفا قدمي

 واالنس عودي واوتاري ومشروبي
 

 ورودها وظهورها  فيه \زهر  عزمي 
الصفا قدمي  اشار  الى حالة  الصحو والصفاء وفيها الصوفي مدرك 
لنفسه وللعالم حوله ينظراليها بعين الفناء  اوعين االخر   اذ  ان البقاء 

 .للوجود الحقيقي وهو هللا وحده سبحانه وتعالى
و فرح وسعاد   غامر   تفعم القلب   وتقربه االنس  ه \االنس عودي 

من المحبوب  الذي هو هللا تعالى وهوحال يصل اليه السالك او المريد 
معتمدا على هللا تعالى ساكنا اليه مستعينا به وفيه ترتفب الحشمة وتبقى 

 الهيبة مب هللا تعالى وبذلك يكون االنس طمانينة  ورضا بار تعالى
 ثة احوالواالنس  يكون على ثال

 االول االنس بالذكر واالستوحاش من الغفلة
 والثاني  االنس بالطاعة

 والثالث  االنس بار تعالى واالستوحاش بما سوى هللا تعالى
 هي حالة االستغراق في قلب المتصوف \واوتاري ومشروبي 

 
 وسرت في موكب التصريف في مالء

 من فوق شرح اشا را تي وترقيبي
 

هي الصحبة الصوفية  التي هي تعهد وارشاد   \موكب التصريف 
ومراقبة دقيقة للمريد وتصحيح لالوضال ونقد وشرح تعاليم واشارات  

 وتبصير  باسرار الحيا  الروحية
 

 واالولياء  سعاتي كلهم خدمي
 من تحت  حكمي جميعا  حول مركوبي

 
االولياء هم النماذ  الحية المشعة والموحية والموجهة عن طريق 

 اء وااليمان وهم في اعلى لمنازل والدرجاتااليح
 

 اذا تكلمت من عزمي على جبل
 اضحى هباءا  نثارا  من  تراقيبي
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 الشذا  او القو  \العزم 
هو الذر والنثار والجبل هو جبل الطور  وفيه يتمثل بقصة سيدنا  \الهباء 

فقال له ربه  (رب اجعلني انظراليك)عندما قال لربه  موسى عليه السالم
لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني )تعالى

 . فتجلى رب العز  للجبل فجعله دكا وخرموسى صعقا
 
 
 
 

 ------------------------------------------------------
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 هللا  قربني
 
 
 

 هللا قربني من فوق منزلتي
 باوقاتي  وتقريبيوقال لي طب  

 وعبد قادر اسمي ونلت منزلتي
 وجدي المصطفى   روحي و محبوبي

 
 

جعله مشغوال به يقضي حياته في صحبة مواله ومحبته  \هللا قربني 
واخالصه له  فيتجردعن كل شهوا ته وعالقاته بنفسه وبالعالم حوله ايده 

الحديث القدسي هللا تعالى ونصره وقربه اي جعله من االولياء وجاء في 
 :الشريف

 (من اذى لي وليا فقد اذاني )  
وصلتها او حباني هللا تعالى بمنزلة كريمة  وهي منه   \ونلت منزلتي 

الهية  وانعالم من هللا تعالى وعطية ربانية ومنحة رحمانية تمنح لمن 
 اثرالحيا  االخر  واجتهد واخلع في طاعةهللا تعالى

 صطفى محمد صلى هللا عليه وسلمهو الحبيب الم \جدي المصطفى 
يحبه بروحه وبقلبه وجعله هو روحه وحبيبه   \وروحي ومحبوبي 

فمحبةالنبي صلىار عليه وسلم فرض على كل مسلم فكيف اذا كان هذا 
 .من ذريته  واهل ببيته االطهار

 
 
 
 

 -----------------
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 هنياا لصحبي

 
 

 هنياا لصحبي انني قااد الركب
 قصدا الى منزل الرحباسير بهم 

 
جماعتي  ومن سار على طريقي  اوسلكه بعدي فهم صحبي  \صحبي
 ورفاقي

 شيخهم  ومرجعهم   \قااد الركب
قاصدا  او اقصر الطرق وافضلها والمنزل الرحب هي الجنة  \قصدا  

 انشاءهللا تعالى
 

 واكفهم والكل في شغل امره
 وانزلهم في حضر   القدس من ربي

 
 كل مشغول بعمله اوامره \امره الكل في شغل 

 اسكنهم  بعد الوصول \انزلهم 
عاللم الملكوت   عالم المثال المطلق الحضر  االلهية  \حضر  القدس 

الواحدية االحدية  وللنزول في الحضر  االلهيةاو الوقوف اليها اداب 
 وتعاليم و ادب العارف فوق كل ادب

 
 ولي معهد كل الطوااف  دونه

 ب المشارب والشربولي منهل  عذ 
 

 مدرسة او منهج دراسي \معهد 
 طيب المشرب وهنا سلوك الطريقة  القا درية \عذب المشارب والشرب 

 
 واهل الصفا يسعون خلفي كلهم
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 لهم همة  امضى من الصارم القضب
 

يسيرون ورااي  فهم دوني منزلة  ولم يصلوا الى  \يسعون خلفي  
 منزلتي  ومرتبتي ومقعي

 السيف البتار \القضب الصارم 
والصفا صفاء النفسوايضاح االسرار وكشف الحقااق بدون حجب 
المحدثات  والممكنات اي مشاهة الحق بالحق من دون حاجر حسي 
اومادي وايصال بار تعالى النه وصل بعد مهد جهيد ومفارقة الطبب 

 والعاد  والفعل والعمل
 
 
 
 
 

 ---------------------------------------------------
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 تجلى لي المحبوب

 
 
 

 تجلى لي المحبوب من غيب الحجب
 فشاهدت اشياء تخلي من الخطب

 
ظهر بظهور  الوجود النوري  وهو  ظهورالحق  \تجلةى لي المحبوب 

الظهور  الرحماني  وفي بصوراسمااه  في االكوان  التي صورها  وهذا 
الشطرالثاني من البيت  شهود كل شيء  في كل شيء بانكشاف  التجلي  
االول  للقلب بسبب اتحادها بالذات االحدية  واشرق انوار اقبال  الحق في 

 قلوب المحبين
 

 واشرقت االرض من نور وجهه
 فخفت  الن  اقصى لهيبة  نجب

 
به  اليقين الحق  والهدى نور وجه الحق تعالى  ويقصد  \نور وجهه

 :واطمانان القلب قال تعالى
سور  البقر  (  هللا ولي الذين امنوا  يخرجهم من الظلمات الى النور ) 

 122 \االية
 :ويقول السهروردي في احد ادعيته 

ياقيوم  ايدنا بالنور وثبتنا بالنور واحشرنا الى النور واجعل منتهى ) 
 (ان نلقاكمطالبنا رضاك واقصى مقاصدنا  

 
 ولبما صدقنا شيلت الحجب بيننا

 ولوال كالرم الصدق ماشيلت الحجب
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رفعت  الحجب بكالم الصدق الذي فيه  يستوي السر والعلن   \شيلت 
باالستقامة  مب الحق تعالى  وان اليخطر بباله اال هللا  واستوى عنده 
قا  السر والجهر  وترك مالحظة الخلق  بدوام  مشاهد  الحق  سمي صي

 ورفعت عنه الحجب
 

 فناديته سرا  لتعظيم    شانه
 ولم اطلب الرؤيا له خيفت العتب

 
بالخفاء اوفي الخلو   والسر عند الصوفيةهو الذي ينفرد  \فناديته سرا 

به  االولياء والعارفون  بار تعالى  مما  اوضعه هللا تعالى في قلوبهم  
التي اليعرفها  غير احباء هللا من االسرار االلهية  والحقااق الربانية   

تعالى ولهذا كانت االسرار  مما يجب سترها  عن العامة  وعدم كشفها اال  
 الهل  الطريق الواصلين من االولياء

 خشيته \خيفة العتب 
 

 سوى انني  ناديته  جد  بذر 
 لنحي بها ميت الصبابة  واللب

 
 دعوته جهارا  او سرا \ناديته 

 وقحرار  الش \الصبابة 
 القلب \واللب 

 
 تعطف على من انت اقصى مراده

 فمعناك في عيني  وذكراك في قلبي
 

 من العطف والحنا ن \تعطف
معرفتك  وهي  صفة  من عرف الحق  بين الحقيقة القلبية  \معناك 

 والمشاهد  التي يندر   فيها الفهم  والعبار   والكالم
 
 
 
 

 -----------------------------------------------
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 عودوني الوصال

 
 

 عودوني الوصال والوصل  عذب
 ورموني بالصد والصد صعب

 
وصل الشيء بالشيء اذا جمعه به  فكاءن اذا احسن انسن الى  \الوصل 

 اخر  وربطه بنفسه واتصل به وهوبلوغ ما تمناه وتحقق من مراده
 :القطيعة او االعراض قال تعالى \والصد 

سور  ( من اعرض فان له معيشة ضنكاونحشره يوم القيامة اعمى  )  
  414\طه االية 

 
 زعموا  حين عاينوا  ان جرحي

 فرط حبي لهم  وما ذاك ذنب
 

 شاهدوا    او فحصوا  \عاينوا 
 زياته ووصوله الحد االعلى او القمة فيه \فرط الحب  

 
 ال وحق الخضول عند التالقي

 يحبما جزاء  من يحب اال  
 

 االنقياد للحبيب \الخضول 
قسم به وال زااد   وهو قسم ان ما جزاء من احب من  \الوحق الخضول 

حبيبه اال الحب بالمقابل  وهو يبغي الحب من الحق تعالى  ومن احبه هللا 
 تعالى ناله مراده  وادخله الجنة

 
 

 ------------------------------------
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 اذا كنت

 
 

 عين العيان  مغيبااذا كنت  عن 
 فما انت عن قلبي  وسري بغااب

 
عين اليقين  واالشار  هنا الى  ذات الشيء  الذي تبدو منه   \عين العيان 

 كل االشياء بما اعطته عين المشاهد  والكشف
 بعيدا    عن قلبي \مغيبا 

 
السر لطيفة مودعة  في القلب  كالروح في البدن  وسره في  \وسري  

 حقيقة القاامة به الموجود  بوجودهقلبه اي سرال
 

 اذا اشتاقت العينان منك بنظر 
 تمثلت لي  في قلبك من كل جانب

 
االنجذاب  نحو المحبوب في حالة انجذبت  واالشتياق هو  \اشتاقت 

 لوصال من اجل الوصولب الى زياد  اللذ  في النظر  او دوامهاا
رؤية الحق  تهيات  وشوهدت  بعين المشا هد   وهي = \تمثلت 

ببصرالقلب  وبصيرته من غير  شبهة او شياية كانه راه بعينه  والحقيقة 
 انه  راه  بقلبه

 
 
 
 

 ------------------------------------------------------
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 قافية  التاء

 
 طاب شرب  المدا م

 
 طاب شرب المدام في الخلوات

 اسقني يافيضة في االثبات
 

العزلة   او البعد عن الناس والخلو بالنفس عزلها عن االخرين  \الخلو  
وعدم  االختالط بهم  واالستيناس بالذكر عنهم  واالشتغال  بالفكر والذكر 

 عن العالمين
العالم بحدود شرل هللا تعالى يفيض علمه فيغمر ماحوله من  \فيضة 

 السالكين والمريدين
 

 خمر  تركها علي حرام
 شبهات ليس فيها اثم وال

 
وهذه الخمر   هي خمر  محبة هللا تعالى  \خمر   تركها عليس حرام

وهجر ما سواه بحيث  تصبح مقيد   لكل حركاته وسكناته فيس العمل  
والخدمة على ذكر هللا تعالى لى االلفة  والتنعم  بمناجاته واالنفراد بقربه 

 فهو هاام بحب ربه
 او التباس االمور المشكالت \الذنب      الشبهات  \واالثم 

 
 شربها خير البرايا محمد

 هام فيها فخع بالمعجزات
 

واحدها معجز  وهي الحالة التي منحها هللا تعالى   \خع بالمعجزات 
لالنبياء لالعجاز اذ يعجز الخلق االتيان  بمثلها  والفرق بين المعجز  
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 مور من ربهم  بهم ان يظهروها ألكرامة ان المعجزات لالنبياء وموا
 والكرامات لالولياء  ومطلوب منهم  سترها واخفاءها عن االخرين

 
 وشربها موسى على طور سينا

 هام فيها وخع بالمناجا ت
 

 مناجا  هللا تعالى  اليه وتكليمه ياه \خع بالمناجا  
 

 افتني  ما  نقصه فيها  وقل لي
 هل يجوز شربها في عرفات

 
 فيهمن الفتوى  وهوبيان كل امر ملتبس  \افتني 
جبل عرفات في مكة المكرمة   والسؤال هنا يحمل جوابه اذ ان  \عرفات 

النبي محمد صلىار تعالىعليه وسلم كان يقيم خلواته في جبل عرفات 
 يتعبد

 
 و يجوز الطواف والسعي فيها

 والتلبي   ورمي الجمرات
 

 الطواف حول الكعبة \الطواف
الطواف السعي  يقوم  لسعي مابين المرو  والصفا وكالهما  \والسعي 

 بهما الحا  او المعتمر اثنا ء الحج والعمر 
وهوقول لبيك اللهم لبيك ان  الحمد والملك لك الشريك لك لبيك    \والتلبي 

اثناء االحرام وهولبس مالبس ا الحرام  بحيث يستمر الحا  او المعتمر  
بالطواف    بترديد التلبي  حتى يرى الكعبة المشرفة فينقطب عنه  النشغاله

 والدعاء والتقرب من هللا تعالى
هي الحصيا ت الصغير  التي  يرميها الحا  في االماكن  \الجمرا ت 

المخصصة لها  وهذه الجمار  تحصب بها النفس والطبب والعاد  عند 
الصوفية لكي الترجب عما كانت عليه من االثم  يتم حصبها بحصيات  

 لدحض والتخلع منها الى االبدسبب لكل منها  عالمة الفناء لها وا
 

 ورموا   بالجمار  جمرات قلبي
 اي قلب  تصير بالجمرات
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 سويدااه  او  لبه \جمر  القلب 

 
 رحبوني واجلسوني  وقالوا

 انت من تشر  اليك بالخيرات
 

 رحبوا   بي واكرموني \رحبوني 
 تشراليك بالخيرات  منحت الفضاال

 
 انا عبد القادر طاب وقتي

 الحمى   بطول حياتيانا حامي 
 

المدافب عن كل محظور والموجب للحماية وهنا  حامي  \حامي الحمى 
 الشريعة والدين
 كل عمري \طول حياتي 

 
 والصلوا  على شفيب البرايا

 خير من حج ورقى عرفات
 

 ادى مناسك الحج فهو حا  \حج 
 صعد او ارتقى   ارتفب \ورقى 
اي ان من (الحج عرفة) شريفالجبل المعروف  وفي الحديث ال \عرفات 

االمور المتممة للحج الصعود على عرفة فمن اليرتقي عرفة تنقع 
 حجته وهللا تعالى اعلم
 ---------------------

هذه القصيد  والتي قبلها لدي تحفظ عليها اذ انها ركيكة واسلوبها 
مات اشبه غيراسلوب الشيخ الشعري القوي المتين وتحتوي على كل

 .او السوقيةبالعامية 
 
 
 
 

 --------------------------------------------
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 حالة البعد
 
 
 

 في حالة البعد روحي كنت ارسلها
 تقبل  االرض مني و هي ناابتي

 وهذه نوبة االشباح  قد حضرت
 فا مدد   يمينك  كي تحظى بها  شفتي

 
 ابعثها \ارسلها 
 تنوب عني فهي رسوله اليه  \ناابتي
 بداالهم وناابة عنهم  \االشياح توبة 

 تحصل عليها او تقبلها بخضول  وخشول  \تحضى  بها شفتي 
 
 
 

-------------------------------------------------- 
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 لما صفى قلبي
 

 
 ولما صفى قلبي  وطابت  سريرتي

 ومني  دنا  صحوي بفتح بصيرتي
 

 خلى  \صفا
النفس الطاهر  التي عليها الحقااق تظهر بعد التخلع والصفاء هو مرا  

 من افات النفس  والعا د  والطبب الرديء
 حسنت  واستقرت \طابت سريرتي

 قرب \دنا 
وصول الحجة  وبيانها بالبرهان والتامل والعرفان وجاء  \فتح البصير  

ولو القى  0بل االنسان  على نفسه بصير ) في المصحف الشريف 
 42و44 \  القيمة االيتان سور(معاذيره

 
 شهدت  بان هللا  مولة الوالية

 وقد من بالتصريف  في كل حيلة
 

 صاحب الشأن والسلطان \مولى الوالية 
 احسن او تفضل  \ومن 

 تدبير كل االمور واستيعابها \التصريف 
 في كل امر اوحالة  او ضب \في ل حيلة 

 
 

 سقاني ربي من كؤوس شرابه
 بسكرتي فاسكرني  حقا فهمت 
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 اشربني \سقاني 

من  االيمان به تعالى  اومن علوم شريعته  فحفظها او  \كؤوس شرابه 
استقىمنها  حتى الكفاية اوهيء له االسباب في ذلك  وكفاه  بحيث وصل 
الى حد االشبال والسكر حالة فريد  في التصوف  فهام في حب هللا تعالى  

اشرق القلب  بالتجليات  والمعارف  ففتح هللا تعالى له بصيرته  فبا تدأ في 
والحقااق واالنوار الساطعة  من نورهللا تعالى  والعلم هو النور  فنوره 
يسطب  على القلوب  حتى حد االشبال  فتفنى  عن اشراقها  وكشفها 

 وعلمها  ونورها  واليبقى بها غيرنور هللا تعالى وهو فتح البصير 
 

 وملكني كل الجنان  وما حوى
 وك العالمين رعيتيوكل مل

 
 اعطاني \ملكني 
 تحت حكمي او جماعتي \رعيتي 

 
 وفي حاننا فادخل  ترى الكأس داارا

 وما شرب العشاق اال بقيتي
 

 مكان شرب الخمر   والحان هنا اخالها حلقات الذكر \الحان 
 تالحظ او تشاهد \ترى 
احدهم الى متحركا مستمرا بالحركة والدوران وهو المناولة  من  \داارا 
 االخر

وما شرب العشاق  االبيقيتي اي ماشربوا االما  ابقيت لهم والمقصود بها 
علوم الحقيقة والشريعة  فقد انتهل منها ما اشبعه وفاض به على 

 االخرين من  سالكي طريقته  وحبي هللا فيها
 

 رفعت على من يدعي الحب  بالهوى
 فقربني المولى  وفزتا بنظرتي

 
 والفعل مبني للمجهول  فالرافب هو هللا تعالى   ارتقيت \رفعت 
جعلني قريبا من فضله بالهامه له ومفتح بصيرته  وما فتح  \فقربني 

 عليه من بحارالعلم
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بنظر  هللا اليه  ومن  نظر هللا اليه اغناه   \فحصلت بنظر   \ففزت بنظر  
 في الدنيا واالخر  وجعله من المقربين

 
 كلها وجالت خيولي  في االراضي

 وزفت لي الكاسات من كل وجهة
 

 طافت وتجولت او دارت وتطوفت \جالت  خيولي 
 قدمت لي  من صوب وجهة \زفت لي الكاسات 

 
 ودقت لي  الريات  في االرض والسما

 واهل السما واالرض تعلم سطوتي
 

 ثبتت \دقت الي الرايات 
 تعرف \تعلم 

 القو  والشكيمة والمقدر  \السطو  
 

 ملكي  سار شرقا ومغرباوشاويش 
 وصرت الءهل الكرب  غوثا ورحمة

 
كلمة تركية وهو منصب رفيب في الجيش العثماني  وهنا تعني  \شاويش 

 وكيلي او ناابي
 الحامي  والغوث بمعنى القطب وقد تم شرحا سلفا \الغوث 

 
 فمن كان مثلي فيكم  يدعي فيكم الهوى

 يطا ولني  ان كان يقوى لسطوتي
 

 المكانة والمقدر  \السطو  
 يتحداني  او يوازيني \يطاولني 

 اذا يستطيب قهري  وغلبتي \ان كان يقوى لسطوتي 
 
 

 انا كنت في العلياء بنور محمد
 وقاب قو سين  اجتمال  االحبة
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نوراالسالم وااليمان وهو اول نور خلقه هللا تعالى = \النور المحمدي 

عن جابر  بن عبد هللا  رضي فاناربه االكوان  والنفوس والقلوب  وجاء 
 :هللا عنه  ان الرسول الكريم محمد صلى هللا عليه وسلم قال له 

 ( ان هللا  تعالى   خلق قبل االشياء  نور نبيك من نوره )   
وكذلك روي عن عبد هللا بن عمر  وعن ابن عباس  ان رسول هللا صلى 

 :هللا عليه وسلم قال
اتدري من انا  انا الذي خلق هللا  عز وجل  نوري  قبل كل شيء  )  

فسجد ر تعالى  وبقي في سجوده  سبعمااة عام  وال فخر  اتدري من انا  
انا الذي خلق  هللا تعالى  القلم واللوح  والعرش  والكرسي  والعقل االول  

والمالاكة ونور االيمان  من  نوري  فهو افضل  من جميب مخلوقات  هللا 
المقربين  وافض من الشمس وان نورها من نوري وانا الرحمة المهدا  

 بأبي انت وامي يارسول هللا -صدق رسول هللا   ( 
اشار  الى اسراء النبي محمد صلى هللا عليه وسلم  \وقا ب قوسين 

 ومعراجه الى  السماء
 

 شربت كاسات الغرام سالفة
 بها انتعشت روحي وجسمي ومهجتي

 
الخمر  المعتقةوهي اشار  الى محبة هللا تعالى  التي ارتوى منها   \فة سال

 وهي نور الحقيقة والشريعة وااليمان  المطلق بار تعالى
 

 وصرت انا الساقي لمن كان حاضرا
 ادير عليهم كر   بعد كر 

 
الوارد  وهنا   يؤكد  قدس سره انه المعلم لكل من كان موجودا  \الساقي 

ي حياته من سالكي طريقته فهو المعلم االول لهم  يعلمهم في وقته اي ف
 مرات ومرات حتى يرتوا من منهل علمه  ويصبحون شيوخا من بعده

 
 وقمت بباب هللا وحدي موحدا

 نوديت ياجيالني ادخل حضرتي
 

 عابدا  متهجدا ودارسا الءمو رالتوحيد وحقيقته \قمت موحدا 
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ين  واوليااي المتقين ادخل  في عبادي الصالح  \ادخل لحضرتي 
الحضر  االلهية  وهي الذات الصفة والقبول واالراد  التي  \والحضر  

ترتبطبالمريد  بها والمراد لهاوالقدر  تربط نفسها بالقادر عليها وكذلك 
تنطلق بازاء ثالث معان  الذات والصفات و االفعال كما ورد في الفتوحات 

  424\لمجلد السابب فقر وا 291 \المكية البن عربي مجلد ا فقر 
 

 ونوديت ياجيالني ادخل وال تخف
 عطيت اللوا  قبل اهل الحقيقة

 
اصحابها  والحقيقة  مشاهد  الربوبية بعين البصير  فهي \اهل الحقيقة 

امر  بالتزام العبودية وكل شريعة  مؤيد  بالحقيقة وكل حقيقة غير  
ت بتكليف الخلق  مقيد  بالشريعة فغير محصول وهي رد  فالشريعة جاء

والحقيقة انباء  عن تصريف الحق فالشريعة  ان تعبده تعالى والحقيقة 
ان تشهده والشريعة قيام  بما امر والحقيقة شهود لما قضى وقدر واخفى 
واظهر واهل الحقيقة  هم اهل المشاهد  والتصريف والمشاهد  باظهار 

 21\الحظ الرسالة القشيرية صفحة   -ما تحقق
 

 من فوق السموات كلهاوذراعي 
 ومن تحت بطن الحوت مديت راحتي

 
وفي هذا البيت مجاز واسب كبير فشاهدته فاتحا  ذراعيه احداها الى       

االعلى  واالخرى الى االسفل بحيث احتضن مابينهما باجتهاده وسعة 
انتشار طريقته وبطنت الحوت كناية عن بطن البحر وتصريف لما في 

 النبي يونس عليه السالمبطن الحوت من قصة  
 

 واعلم  ان نبت االرض كم من نباتة
 واعلم رمل االرض كم  هو رملة

 
تعني معرفة  اعدادها ومقدارها  واحصا اها  وهو علم هللا تعالى اي علم 

 الحقيقة  االلهية
 

 واعلم علم هللا احصي حروفه
 واعلم مو  البحر كم هو موجة
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العالية  والتي اتصف بها االنسان  فزكت  العلوم الشريفة  \علم هللا تعالى 

نفسه  وطابت سريرته  وعظمت مرتبته  والعلوم االلهية  اسناها واعالها 
وافضل علم  وافضل الطرق  بالعلم باله علم التجليات  والفناء في هللا 
تعالى والعلوم االلهية التي امرهللا تعالى بهانبيه صلى هللا عليه وسلم  

 :يث يبقى االنسان قاصرا ازاءها  راجيا ربه تعالى يطلب الزياد   بح
 444 \سور  طه االية ( وقل ربي زدني علما ) 

 :وتتجلى في قوله تعالى 444\طه 
 21\سور  يوسف االية ( وفوق كل ذي علم عليم ) 
 

 وما قلت هذا القول فخرا وانما
 اتى االذن حتى تعرفون حقيقتي

 
 لكالم كي افخر بنفسيلكي افخربه اي لم اقل هذا ا \فخرا 

 جاءت الموافقة  والسماح  بعلم الحقيقة  \اتى االذن 
تفهمونها  وتسيرون في  خطها ومسارها وسلوكها  \تعرفون حقيقتي 

 وكما رسمته بعد ان الهمني هللا تعالى  هذا العلم الموروث
 

 وما قلت حتى  قيل لي قل والتخف
 فانت ولي  في مقام  الوالية

 
 والتخف لومة الاماي قل الحق 

من يتولى هللا تعالى تعالى امره ويصنب على عينه وجاء في  \الولي 
 :المصحف الشريف

 441سور  ال عمران االية (وهو يتولى الصالحين)  
 

 انا كنت  مب نوح  باعلى سفينة
 بحارا وطوفانا على كف قدرتي

 
حقيقة االلهية ان الشيخ في هذا البيت والتي تليه او قبله يتمثل الحقيقة فال

جاءت مب النور المحمدي كما  سبق ذكره فهي نور هدايه الحق تعالى  
ى وختمت بسيدنا محمد الحبيب الصطف استمرت مب كل االنبياء والرسل

صلى ا ر عليه وسلم    فكل ماقاله الشيخ من مجازات هي في الواقب 
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تعالى  من وبما افاضه هللا  صحيحة  ولم تخر  عن اطارعينها وعلمها
خير وايمان استلهمه من نورعلم هللا تعالى  حيث يتواله برحمته الءنه  

 سبحانه وتعالى يتولى الصالحين
وفي البيت اشار  الى الطوفان وتجا  نوح عليه السالم ومن معه من 

 المؤمنين في السفينة
 

 وكنت وابراهيم ملقى بناره
 وما برد النيرا ن اال بدعوتي

 
ة النبي ابراهيم عليه السالم مب النمرود اذالقوه في قص \برد النيران

 :الناتر بعد ان هشم اصنامهم فانقذه هللا تعالى منها 
    14\سور االنبياء  االية ( يانار كوني بردا وسالما على ابراهيم) 

– االدعية المستجابة  -والحظ كتابي
 

 وكنت مب اسماعيل في الذبح شاهدا
 تيوليس نزول الكبش  اال بفتي

 
هو الذبح او الفداء الذي انزله هللا تعالى من السماء  ليكون فداء  \الكبش

عن ذبح ابراهيم الءبنه اسماعيل عليهما الصال  السالم  وبسببه  سنت 
 االضاحي في االسالم

 
 وكنت  مب يعقوب في عشو عينه

 وما برات عيناه اال بنفثتي
 

 ضعف بصرها \عشو العين 
عال  استخدم الرسول الكريم محمد صلى هللا نفختي   وهو  \ونفثتي 

عليه وسلم في عال  احد صحابته  وفي عال  امير الؤمنين علي بن ابي 
طالب  رضي هللا عنه عندما رمدت عينيه فنفث صلى هللا عليه وسلم 
فيهما فبراتا  وقد استخدمه كثيرمن االولياء والصالحين ومنه الشيخ 

بالرسول الكريم  رضى العيون  تيمناعالجا لشفاء م الجيالني قدس سره
 هللا عليه وسلم  وهللا اعلم صلى

 
 وكنت مب موسى في مناجا  ربه
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 وموسى عصاه من عصاي استمد ت
 

تكليمه لموسى عليه الصال  والسالم   على جبل الطور    \مناجا  الرب
 :وجاء في العصا قوله تعالى

عليها واهش بها على قال هي عصاي اتوكأ  0وما تلك بيمنك ياموسى ) 
 49و 42سور    طه االيتان  ( غنمي ولي فيها مارب اخرى

 
 وكنت مب عيسى وفي المهد ناطقا

 واعطيت داود  حالو   نغمتي
 

ابنة لمريم  الصال  والسالم  يوم قال القوم  مهد عيسى عليه \المهد 
 :عمران كما ورد في المصحف الشريف 

 
قال اني عبد هللا  اتاني الكتاب  0ا كيف نكلم من كان  في المهد صبي) 

وجعلني مباركا  اين ماكنت  واوصاني بالصال  والزكا   0وجعلني نبيا
والسالم علي يوم  0وبرا بوالتي ولم يجعلني  جبارا شقيا  0مادمت حيا 

 ( 0 اويم اموت ويوم ابعث حي ولدت
 21  -19  \سور  مريم  االيات 

 
 انا كنت مب ايوب في زمن البال

 ا برات بلوه  اال بدعوتيوم
 

وقت  ابتالء ايوب عليه الصال  والسالم  بالمرض   وقد  \زمن البال 
 شفاه هللا تعالى منه والنعم عليه

وهذه القصع كلها موجود  في المصحف الشريف وفي مواقب متعدد  
(  االدعية المستجابة في القران الكريم) منه  كما ارجوا ان يالحظ كتابي  

 تضمنها  جميعاحيث 
 

 ولي نشأ  في الحب  من قبل ادم
 وسري سرى في الكون من قبل نشأتي

 
 الخلقة \النشأ  
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سرهللا تعالى في ملكوته وخلقه وقد خلقه هللا تعالى قبل السموات  \السر 
واالرض بدليل ان السموات كانت دخانا  كما ورد في القران الكريم  قبل 

 خلقها
اليملك االنسان رقابه او اشرافه عليه فهو والسر عند الصوفية هو ما 

الطف من الروح اما سر السر فهو مااليجوز معرفته غيرهللا تعالى 
 اويطلب عليه غيره فار تعلى منفرد به دون خلقه

 
 انا الذ اكرالمذكور ذكر الذا كر

 انا الشاكر المشكور  شكرا  بنعمة
 

وخير العبادات  –له االهللا ال ا –ذكر هللا تعالى وافضل الذكر قول  \الذكر 
الصاله وخير الكالم كالم هللا  وخير  االيمان االيمان بار تعالى وخير 
العطايا  الزكا   وخير الشهادات  شهاد  ان الاله اال هللا  وان محمدا 
رسول هللا وخير الجها  الجهاد في سبيل هللا   وخير االديان االسالم 

وخير  القبور قبر رسول هللا صلى هللا عليه وخيرالبيوت بيت هللا الحرام  
 وسلم  وخير االمم  االمة العربية

استحضار  هللا تعالى  في القلب مب التدبر والذكر  ذكران اما   \والذكر
باللسان او بالجنان وهو االفضل واتالسمى عند هللا تعالى  والذاكرهو هللا 

يثني عليه في المالء تعالى  اذ يذكر عبد الصالح  ويجزيه خيرالجزاء  و
االعلى كما ورد في حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  وقد ورد الذكر  

 في المصحف الشريف كثيرا
 14 \االحزاب اية(وذكر هللا كثيرا) 
 ( والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا هللا) و 

 \422ال عمران االية  
 وغير ماذكر كثير  24  \االيةطه ( كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا) 
 

ويعتبر  الذكر من اهم  االمور عند الصوفية  ذكرهللا تعالى واالنشغال به  
برياضة النفس  حتى يحل المريد االنس بالقرب  فال يغفل قلبه ابدا عن 
ذكرهللا تعالى  ويشهده في نفسه وقلبه وعمله حضورا دااما  فهو افضل 

ومجالسته من غير حجاب كما يقولون  ويذكر تقرب  من هللا تعالى  
بعض الصوفية ان ر تعالى  مالاكة يطوفون  في الطرقات  ملتمسين  
اهل الذكر  واذا وجدوا اهل ذكر او مجلس ذكر تنادوا اليس لكم حاجة  
وقيل ان  الذكر باللسان  بعشر  حسنات وذكرالقلب  بسبعمااة حسنة  
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ام والنفوس ويشد القلوب شدا  وهو وان الذكر في جماعة يقوي العزا
 باب من ابواب  التعاون على البر والتقوى

فهو  عرفان الجميل  فشكرالعبد لربه تعالى  يكون بنشره   \اما الشكر 
 :ومعرفته  

 22  \القمر  االية(من شكر فانما يشكر لنفسه) 
 وشكرهللا تعالى لعبده  مجازاته على اعماله الصالحة 

 442\النساء اية (  شاكرا عليما وكان هللا ) 
 

 والعاشق المعشوق  في كل مضمر
 انا السامب المسمول  في كل نعمة

 
 المخفي او المستور وياتي منه ضميراالنسان \المضمر 
 المحب ر تعالى فعشقه  وتوله به وهام في ذكره \العاشق 

 
 انا الواحد الفرد الكبير  بذاته

 قةانا الواصف الموصوف  علم الطري
علم الحقيقة  ويعتبر علماء الصوفية ان  ان السنة اسم من  \علم الطريقة

اسماء الطريقة وسنة ومحجة  فهي اذن  تواضب في القول والعمل 
والملبس والماءكل واالثاث والمنزل تجعل سالكها متواضعا ومن ادابها 

 :ترك الشهوات والشبهات  وهوى النفس ويقول الشاذلي
العقيد  الى هللا تعالى واالسترسال مهه ومن اجتاز ان الطريقة  هي ) 

 ( طريق هللا فهو من الصديقين المحققين
وما  414راجب ابو الحسن الشاذلي  للدكتور  عبد الليم مجمود صفحة 

 بعدها
ويثبت الشاذلي  اصناف الطريقة وعلمها  باربعة اوصاف  االول التخلق 

ره عز وجل والثالث ترك باخالق هللا تعالى والثاني المجاور  لالم
االنتصار للنفس حياء من هللا تعالى  والرابب مالزمة البساط بصدق البقاء 

 مب هللا تعالى
لذا يكون اعقاده تسليما وتصديقا لما امر به هللا  تعالى وهي من اخالق 

 الراسخين في العلم فالتسليم ر ايمان به
 

 ملكت بالد هللا شرقا ومغربا
 نام  بلحظتيوان شات افنيت اال
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 كناية عن انتشارالطريقة القادرية في الشرق والغرب \ملكت بالد هللا 

من الفناء اللذي هو عند الصوفية سقوط  االوصاف المذمومة  \افنيت 
عن المريد  الصادق بحيث يون العبد اذا زهد في دنياه بقلبه يقال عنه انه 

استولى عليه سلطان فني عن رغبته في الدنيا   وزخرفتها  وكذلك من 
الحقيقة يقال عنه انه فني عن بشريته  وهو باق معار تعالى وفي هللا 

 بروحانيته
 

 وقالوا  فانت القطب قلت  مشاهدا
 وتال  كتاب هللا  في كل ساعة

 
حضور هللا تعالى في  النفس والقلب والفكر  من غير فناء    \المشاهد  

 :لبغدادي  رحمه هللا تعالىوشموس المشاهد  مشرقة  يقول الجنيد ا
 ( صاحب المشاهد   ملقى  بذاته تمحوه معرفته )  

فيها تتوالى انوار التجلي  على القلب  من ) ويقول ابن عثمان المكي 
 (غير ان يتخللها ستر

 
شديد التمسك بالقران الكريم  واحكامه في  \تال كتاب هللا في كل لحظة 

 .الوته كل الوقتاو منكب على ت كل اموره  في الحيا 
 

 وناظر ما في اللوح من كل اية
 وما قد رايت  من شهود بمقلتي

 
هو اللوح الذي حفظ فيه القران الكريم قبل نزوله على قلب  \اللوح 

 :الحبيب المصطفى محمد صلى هللا عليه وسلم
تنزيل من  0اليمسه اال المطهرون 0في كتاب مكنون 0انه لقران  كريم) 

 90-21 \سور  الواقعة  اااليات( رب العالمين 
 مشاهد   اومعرفة  حقيقةاالشياء على اصولها \شهود 
 بعيني \بمقلتي 

 
 فمن كان يهوانا ياتي  محلنا

 ويدخل  حمى السادات  يلق الغنيمة
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 يحب ال بيت محمد االطهار \يهوانا 
موقعنا  وهنا المقصود بها  سلوك الطريقة القادرية  فمن يحب  \محلنا 
 ت الرسول الكريم يثبت ذلك فيانتسابه اليهاال بي

اماكنهم او اماكن الذكر والعباد   فان من سلك الطريق  \حمى السادات 
 الى هللا تعالى  يغنم رضا هللا عليه ويدخله الجنة

 
 فال عالم اال بعلمي عامل

 والسالك  اال  بفرضي وسنتي
 

 العالم بعلم الشريعة في االسالم \العالم  
ذو الهمة  المراقب ) المنتسب الى الطريق الصوفي وان السالك  \السالك 

لحاله في تسياره يرى نفسه احيانا يسابق الريح اويطيرفي الجو فاذا 
ترقى في الم شهوده وشهادته وملكه عال  الى ملكوته فيرى نفسه   انه 
 في السماء االولى ويجول فيها ثم الثانية واخيرا يرى انه تحت العرش

 ويدرك ان راسه تكاد تالمسه
 
 
 
 
 
 

 --------------------------------------------
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 لما صفى قلبي
 

 
 ولما صفى قلبي  وطابت  سريرتي

 ومني  دنا  صحوي بفتح بصيرتي
 

 خلى  \صفا
والصفاء هو مرا  النفس الطاهر  التي عليها الحقااق تظهر بعد التخلع 

 النفس  والعا د  والطبب الرديءمن افات 
 حسنت  واستقرت \طابت سريرتي

 قرب \دنا 
وصول الحجة  وبيانها بالبرهان والتامل والعرفان وجاء  \فتح البصير  

 في المصحف الشريف 
 (بل االنسان  على نفسه بصير  ولو القى معاذيره) 

 42و44 \سور  القيمة االيتان 
 

 شهدت  بان هللا  مولة الوالية
 قد من بالتصريف  في كل حيلةو

 
 صاحب الشأن والسلطان \مولى الوالية 

 احسن او تفضل  \ومن 
 تدبير كل االمور واستيعابها \التصريف 
 في كل امر اوحالة  او ضب \في ل حيلة 

 
 سقاني ربي من كؤوس شرابه
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 فاسكرني  حقا فهمت  بسكرتي
 

 اشربني \سقاني 
اومن علوم شريعته  فحفظها او   من  االيمان به تعالى \كؤوس شرابه 

استقىمنها  حتى الكفاية اوهيء له االسباب في ذلك  وكفاه  بحيث وصل 
الى حد االشبال والسكر حالة فريد  في التصوف  فهام في حب هللا تعالى  
ففتح هللا تعالى له بصيرته  فبا تدأ في اشرق القلب  بالتجليات  والمعارف  

ة  من نورهللا تعالى  والعلم هو النور  فنوره والحقااق واالنوار الساطع
يسطب  على القلوب  حتى حد االشبال  فتفنى  عن اشراقها  وكشفها 
 وعلمها  ونورها  واليبقى بها غيرنور هللا تعالى وهو فتح البصير 

 
 وملكني كل الجنان  وما حوى

 وكل ملوك العالمين رعيتي
 

 اعطاني \ملكني 
 عتيتحت حكمي او جما \رعيتي 

 
 وفي حاننا فادخل  ترى الكأس داارا

 وما شرب العشاق اال بقيتي
 

 مكان شرب الخمر   والحان هنا اخالها حلقات الذكر \الحان 
 تالحظ او تشاهد \ترى 
متحركا مستمرا بالحركة والدوران وهو المناولة  من احدهم الى  \داارا 
 االخر

ابقيت لهم والمقصود بها وما شرب العشاق  االبيقيتي اي ماشربوا االما  
علوم الحقيقة والشريعة  فقد انتهل منها ما اشبعه وفاض به على 

 االخرين من  سالكي طريقته  وحبي هللا فيها
 

 رفعت على من يدعي الحب  بالهوى
 فقربني المولى  وفزتا بنظرتي

 
 ارتقيت   والفعل مبني للمجهول  فالرافب هو هللا تعالى \رفعت 
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قريبا من فضله بالهامه له ومفتح بصيرته  وما فتح  جعلني \فقربني 
 عليه من بحارالعلم

بنظر  هللا اليه  ومن  نظر هللا اليه اغناه   \فحصلت بنظر   \ففزت بنظر  
 في الدنيا واالخر  وجعله من المقربين

 
 

 وجالت خيولي  في االراضي كلها
 وزفت لي الكاسات من كل وجهة

 
 او دارت وتطوفت طافت وتجولت \جالت  خيولي 

 قدمت لي  من صوب وجهة \زفت لي الكاسات 
 

 ودقت لي  الريات  في االرض والسما
 واهل السما واالرض تعلم سطوتي

 
 ثبتت \دقت الي الرايات 

 تعرف \تعلم 
 القو  والشكيمة والمقدر  \السطو  

 
 وشاويش ملكي  سار شرقا ومغربا

 وصرت الءهل الكرب  غوثا ورحمة
 

مة تركية وهو منصب رفيب في الجيش العثماني  وهنا تعني كل \شاويش 
 وكيلي او ناابي

 الحامي  والغوث بمعنى القطب وقد تم شرحا سلفا \الغوث 
 

 فمن كان مثلي فيكم  يدعي فيكم الهوى
 يطا ولني  ان كان يقوى لسطوتي

 
 المكانة والمقدر  \السطو  
 يتحداني  او يوازيني \يطاولني 

 اذا يستطيب قهري  وغلبتي \لسطوتي ان كان يقوى 
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 انا كنت في العلياء بنور محمد
 وقاب قو سين  اجتمال  االحبة

 
نوراالسالم وااليمان وهو اول نور خلقه هللا تعالى = \النور المحمدي 

فاناربه االكوان  والنفوس والقلوب  وجاء عن جابر  بن عبد هللا  رضي 
 :ى هللا عليه وسلم قال له هللا عنه  ان الرسول الكريم محمد صل

 ( ان هللا  تعالى   خلق قبل االشياء  نور نبيك من نوره )   
وكذلك روي عن عبد هللا بن عمر  وعن ابن عباس  ان رسول هللا صلى 

 :هللا عليه وسلم قال
اتدري من انا  انا الذي خلق هللا  عز وجل  نوري  قبل كل شيء  )  

سبعمااة عام  وال فخر  اتدري من انا    فسجد ر تعالى  وبقي في سجوده
انا الذي خلق  هللا تعالى  القلم واللوح  والعرش  والكرسي  والعقل االول  
ونور االيمان  من  نوري  فهو افضل  من جميب مخلوقات  هللا والمالاكة 
المقربين  وافض من الشمس وان نورها من نوري وانا الرحمة المهدا  

 صدق رسول هللا   ( 
 بأبي انت وامي يارسول هللا -

اشار  الى اسراء النبي محمد صلى هللا عليه وسلم  \وقا ب قوسين 
 ومعراجه الى  السماء

 
 شربت كاسات الغرام سالفة

 بها انتعشت روحي وجسمي ومهجتي
 

الخمر  المعتقةوهي اشار  الى محبة هللا تعالى  التي ارتوى منها   \سالفة 
 ة وااليمان  المطلق بار تعالىوهي نور الحقيقة والشريع

 
 وصرت انا الساقي لمن كان حاضرا

 ادير عليهم كر   بعد كر 
 

الوارد  وهنا   يؤكد  قدس سره انه المعلم لكل من كان موجودا  \الساقي 
في وقته اي في حياته من سالكي طريقته فهو المعلم االول لهم  يعلمهم 

 صبحون شيوخا من بعدهمرات ومرات حتى يرتوا من منهل علمه  وي
 

 وقمت بباب هللا وحدي موحدا
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 نوديت ياجيالني ادخل حضرتي
 

 عابدا  متهجدا ودارسا الءمو رالتوحيد وحقيقته \قمت موحدا 
ادخل  في عبادي الصالحين  واوليااي المتقين   \ادخل لحضرتي 

الحضر  االلهية  وهي الذات الصفة والقبول واالراد  التي  \والحضر  
ترتبطبالمريد  بها والمراد لهاوالقدر  تربط نفسها بالقادر عليها وكذلك 

تنطلق بازاء ثالث معان  الذات والصفات و االفعال كما ورد في الفتوحات 
 424والمجلد السابب فقر  291المكية البن عربي مجلد ا فقر  

 
 ونوديت ياجيالني ادخل وال تخف

 عطيت اللوا  قبل اهل الحقيقة
 

اصحابها  والحقيقة  مشاهد  الربوبية بعين البصير  فهي \حقيقة اهل ال
امر  بالتزام العبودية وكل شريعة  مؤيد  بالحقيقة وكل حقيقة غير  
مقيد  بالشريعة فغير محصول وهي رد  فالشريعة جاءت بتكليف الخلق  
والحقيقة انباء  عن تصريف الحق فالشريعة  ان تعبده تعالى والحقيقة 

والشريعة قيام  بما امر والحقيقة شهود لما قضى وقدر واخفى  ان تشهده
واظهر واهل الحقيقة  هم اهل المشاهد  والتصريف والمشاهد  باظهار 

 21\الحظ الرسالة القشيرية صفحة   -ما تحقق
 

 وذراعي من فوق السموات كلها
 ومن تحت بطن الحوت مديت راحتي

 
اتحا  ذراعيه احداها الى  وفي هذا البيت مجاز واسب كبير فشاهدته ف

االعلى  واالخرى الى االسفل بحيث احتضن مابينهما باجتهاده وسعة 
انتشار طريقته وبطنت الحوت كناية عن بطن البحر وتصريف لما في 

 بطن الحوت من قصة  النبي يونس عليه السالم
 

 واعلم  ان نبت االرض كم من نباتة
 واعلم رمل االرض كم  هو رملة

 
فة  اعدادها ومقدارها  واحصا اها  وهو علم هللا تعالى اي علم تعني معر

 الحقيقة  االلهية
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 واعلم علم هللا احصي حروفه

 واعلم مو  البحر كم هو موجة
 

العلوم الشريفة  العالية  والتي اتصف بها االنسان  فزكت  \علم هللا تعالى 
نفسه  وطابت سريرته  وعظمت مرتبته  والعلوم االلهية  اسناها واعالها 
وافضل علم  وافضل الطرق  بالعلم باله علم التجليات  والفناء في هللا 

هللا عليه وسلم  تعالى والعلوم االلهية التي امرهللا تعالى بهانبيه صلى 
 :يطلب الزياد   بحيث يبقى االنسان قاصرا ازاءها  راجيا ربه تعالى 

     444     \سور  طه( وقل ربي زدني علما ) 
 :وتتجلى في قوله تعالى

 21سور  يوسف االية  ( وفوق كل ذي علم عليم ) 
 

 وما قلت هذا القول فخرا وانما
 اتى االذن حتى تعرفون حقيقتي

 
 لكي افخربه اي لم اقل هذا الكالم كي افخر بنفسي \فخرا 

 جاءت الموافقة  والسماح  بعلم الحقيقة  \اتى االذن 
تفهمونها  وتسيرون في  خطها ومسارها وسلوكها  \تعرفون حقيقتي 

 وكما رسمته بعد ان الهمني هللا تعالى  هذا العلم الموروث
 

 وما قلت حتى  قيل لي قل والتخف
 ام  الواليةفانت ولي  في مق

 
 اي قل الحق والتخف لومة الام

من يتولى هللا تعالى تعالى امره ويصنب على عينه وجاء في  \الولي 
 :المصحف الشريف

 441سور  ال عمران االية ( وهو يتولى الصالحين)  
 

 انا كنت  مب نوح  باعلى سفينة
 بحارا وطوفانا على كف قدرتي
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تليه او قبله يتمثل الحقيقة فالحقيقة ان الشيخ في هذا البيت والتي      
االلهية جاءت مب النور المحمدي كما  سبق ذكره فهي نور هدايه الحق 
تعالى  استمرت مب كل االنبياء والرسل وختمت بسيدنا محمد الحبيب 
الصطفى صلى ا ر عليه وسلم    فكل ماقاله الشيخ من مجازات هي في 

ها وعلمها وبما افاضه هللا تعالى  الواقب صحيحة  ولم تخر  عن اطارعين
من خير وايمان استلهمه من نورعلم هللا تعالى  حيث يتواله برحمته 

 الءنه  سبحانه وتعالى يتولى الصالحين
وفي البيت اشار  الى الطوفان وتجا  نوح عليه السالم ومن معه من 

 المؤمنين في السفينة
 

 وكنت وابراهيم ملقى بناره
 اال بدعوتيوما برد النيرا ن 

 
قصة النبي ابراهيم عليه السالم مب النمرود اذالقوه في  \برد النيران

 :الناتر بعد ان هشم اصنامهم فانقذه هللا تعالى منها
    14سور ابراهيم االية ( يانار كوني بردا وسالما على ابراهيم)  

– االدعية المستجابة  -والحظ كتابي
 

 وكنت مب اسماعيل في الذبح شاهدا
 ليس نزول الكبش  اال بفتيتيو

 
هو الذبح او الفداء الذي انزله هللا تعالى من السماء  ليكون فداء  \الكبش

عن ذبح ابراهيم الءبنه اسماعيل عليهما الصال  السالم  وبسببه  سنت 
 االضاحي في االسالم

 
 وكنت  مب يعقوب في عشو عينه

 وما برات عيناه اال بنفثتي
 

 اضعف بصره \عشو العين 
نفختي   وهو عال  استخدم الرسول الكريم محمد صلى هللا  \ونفثتي 

عليه وسلم في عال  احد صحابته  وفي عال  امير الؤمنين علي بن ابي 
طالب  رضي هللا عنه عندما رمدت عينيه فنفث صلى هللا عليه وسلم 
فيهما فبراتا  وقد استخدمه كثيرمن االولياء والصالحين ومنه الشيخ 
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ي قدس سره عالجا لشفاء مرضى العيون  تيمنال بالرسول الكريم الجيالن
 صلىار عليه وسلم  وهللا اعلم

 
 وكنت مب موسى في مناجا  ربه

 وموسى عصاه من عصاي استمد ت
 

تكليمه لموسى عليه الصال  والسالم   على جبل الطور    \مناجا  الرب
 وجاء في العصا قوله تعالى

قال هي عصاي اتوكاء عليها واهش بها  *وما تلك بيمنك ياموسى ) 
 *( على غنمي ولي فيها مارب اخرى 

 49و 42سور   طه  االيتان 
 

 وكنت مب عيسى وفي المهد ناطقا
 واعطيت داود  حالو   نغمتي

 
ابنة  لمريم الصال  والسالم  يوم قال القوم مهد عيسى عليه \المهد 

 :ما رد في القران الكريم.عمران  عليهما السالم 
 
قال انا عبد هللا  اتاني الكتاب * قالوا كيف نكلم في المهد صبيا )   

وجعلني مباركا اينمال كنت واوصاني بالصال  والزكا  *  وجعلني نبيا 
 *(مادمت حيا  

 24و20و14سور  مريم  االيات 
 

 انا كنت مب ايوب في زمن البال
 ا برات بلوه  اال بدعوتيوم

 
وقت  ابتالء ايوب عليه الصال  والسالم  بالمرض   وقد  \زمن البال 

 شفاه هللا تعالى منه والنعم عليه
وهذه القصع كلها موجود  في المصحف الشريف وفي مواقب متعدد  

(  االدعية المستجابة في القران الكريم) منه  كما ارجوا ان يالحظ كتابي  
 ا  جميعاحيث تضمنه

 
 ولي نشأ  في الحب  من قبل ادم
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 وسري سرى في الكون من قبل نشأتي
 

 الخلقة \النشأ  
سرهللا تعالى في ملكوته وخلقه وقد خلقه هللا تعالى قبل السموات  \السر 

واالرض بدليل ان السموات كانت دخانا  كما ورد في القران الكريم  قبل 
 خلقها

ك االنسان رقابه او اشرافه عليه فهو والسر عند الصوفية هو ما اليمل
الطف من الروح اما سر السر فهو مااليجوز معرفته غيرهللا تعالى 

 اويطلب عليه غيره فار تعلىمنفرد به دون خلقه
 

 انا الذ اكرالمذكور ذكر الذا كر
 انا الشاكر المشكور  شكرا  بنعمة

 
وخير العبادات  –ال اله االهللا  –ذكر هللا تعالى وافضل الذكر قول  \الذكر 

الصاله وخير الكالم كالم هللا  وخير  االيمان االيمان بار تعالى وخير 
العطايا  الزكا   وخير الشهادات  شهاد  ان الاله اال هللا  وان محمدا 

االديان االسالم  رسول هللا وخير الجها  الجهاد في سبيل هللا   وخير
وخيرالبيوت بيت هللا الحرام  وخير  القبور قبر رسول هللا صلى هللا عليه 

 وسلم  وخير االمم  االمة العربية
استحضار  هللا تعالى  في القلب مب التدبر والذكر  ذكران اما   \والذكر

باللسان او بالجنان وهو االفضل واتالسمى عند هللا تعالى  والذاكرهو هللا 
عالى  اذ يذكر عبد الصالح  ويجزيه خيرالجزاء  ويثني عليه في المالء ت

االعلى كما ورد في حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  وقد ورد الذكر  
 :في المصحف الشريف كثيرا

  14االحزاب اية (وذكر هللا كثيرا) 
 (والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا هللا) و
    422الية  ال عمران ا 
    24طه االية  ( كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا) 

 وغير ماذكر كثير
 

ويعتبر  الذكر من اهم  االمور عند الصوفية  ذكرهللا تعالى واالنشغال به  
برياضة النفس  حتى يحل المريد االنس بالقرب  فال يغفل قلبه ابدا عن 

ورا دااما  فهو افضل ذكرهللا تعالى  ويشهده في نفسه وقلبه وعمله حض
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تقرب  من هللا تعالى  ومجالسته من غير حجاب كما يقولون  ويذكر 
بعض الصوفية ان ر تعالى  مالاكة يطوفون  في الطرقات  ملتمسين  
اهل الذكر  واذا وجدوا اهل ذكر او مجلس ذكر تنادوا اليس لكم حاجة  

عمااة حسنة  وقيل ان  الذكر باللسان  بعشر  حسنات وذكرالقلب  بسب
وان الذكر في جماعة يقوي العزاام والنفوس ويشد القلوب شدا  وهو 

 باب من ابواب  التعاون على البر والتقوى
فهو  عرفان الجميل  فشكرالعبد لربه تعالى  يكون بنشره   \اما الشكر 
 ومعرفته  

 22القمر  االية  (من شكر فانما يشكر لنفسه) 
 اته على اعماله الصالحة وشكرهللا تعالى لعبده  مجاز

 442النساء اية (  وكان هللا شاكرا عليما ) 
 

 والعاشق المعشوق  في كل مضمر
 انا السامب المسمول  في كل نعمة

 
 المخفي او المستور وياتي منه ضميراالنسان \المضمر 
 المحب ر تعالى فعشقه  وتوله به وهام في ذكره \العاشق 

 
 بذاتهانا الواحد الفرد الكبير  

 انا الواصف الموصوف  علم الطريقة
 

علم الحقيقة  ويعتبر علماء الصوفية ان  ان السنة اسم من  \علم الطريقة
اسماء الطريقة وسنة ومحجة  فهي اذن  تواضب في القول والعمل 
والملبس والماءكل واالثاث والمنزل تجعل سالكها متواضعا ومن ادابها 

 .:النفس ويقول الشاذليترك الشهوات والشبهات  وهوى 
 
ان الطريقة  هي العقيد  الى هللا تعالى واالسترسال مهه ومن اجتاز ) 

 ( طريق هللا فهو من الصديقين المحققين
 414راجب ابو الحسن الشاذلي  للدكتور  عبد الحليم مجمود صفحة 

 وما بعدها 
لق ويثبت الشاذلي  اصناف الطريقة وعلمها  باربعة اوصاف  االول التخ

باخالق هللا تعالى والثاني المجاور  لالمره عز وجل والثالث ترك 
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االنتصار للنفس حياء من هللا تعالى  والرابب مالزمة البساط بصدق البقاء 
 مب هللا تعالى

لذا يكون اعقاده تسليما وتصديقا لما امر به هللا  تعالى   وهي من اخالق 
 الراسخين في العلم فالتسليم ر ايمان به

 
 ملكت بالد هللا شرقا ومغربا

 
 وان شات افنيت االنام  بلحظتي

 
 كناية عن انتشارالطريقة القادرية في الشرق والغرب \ملكت بالد هللا 

من الفناء اللذي هو عند الصوفية سقوط  االوصاف المذمومة  \افنيت 
عن المريد  الصادق بحيث يون العبد اذا زهد في دنياه بقلبه يقال عنه انه 

ني عن رغبته في الدنيا   وزخرفتها  وكذلك من استولى عليه سلطان ف
الحقيقة يقال عنه انه فني عن بشريته  وهو باق معار تعالى وفي هللا 

 بروحانيته
 

 وقالوا  فانت القطب قلت  مشاهدا
 وتال  كتاب هللا  في كل ساعة

 
ر فناء  حضور هللا تعالى في  النفس والقلب والفكر  من غي  \المشاهد  

:       وشموس المشاهد  مشرقة  يقول الجنيد البغدادي  رحمه هللا تعالى
 ( صاحب المشاهد   ملقى  بذاته تمحوه معرفته )  

 :ويقول ابن عثمان المكي 
 (فيها تتوالى انوار التجلي  على القلب  من غير ان يتخللها ستر) 
 

الكريم  واحكامه في شديد التمسك بالقران  \تالل كتاب هللا في كل لحظة 
 كل اموره  في الحيا 

 
 وناظر ما في اللوح من كل اية

 وما قد رايت  من شهود بمقلتي
 

هو اللوح الذي حفظ فيه القران الكريم قبل نزوله على قلب  \اللوح 
 :الحبيب المصطفى محمد صلى هللا عليه وسلم
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 11و14سور  البرو  االيتان ( في لوح محفوظ  -بل هو قران  مجيد ) 
 مشاهد   اومعرفة  حقيقةاالشياء على اصولها \شهود 
 بعيني \بمقلتي 

 
 فمن كان يهوانا ياتي  محلنا

 ويدخل  حمى السادات  يلق الغنيمة
 

 يحب ال بيت محمد االطهار \يهوانا 
موقعنا  وهنا المقصود بها  سلوك الطريقة القادرية  فمن يحب  \محلنا 

 فيانتسابه اليها ال بيت الرسول الكريم يثبت ذلك
اماكنهم او اماكن الذكر والعباد   فان من سلك الطريق  \حمى السادات 

 الى هللا تعالى  يغنم رضا هللا عليه ويدخله الجنة
 

 فال عالم اال بعلمي عامل
 والسالك  اال  بفرضي وسنتي

 
 العالم بعلم الشريعة في االسالم \العالم  
 :الصوفي  وان السالكالمنتسب الى الطريق  \السالك 

ذو الهمة  المراقب لحاله في تسياره يرى نفسه احيانا يسابق الريح )  
اويطيرفي الجو فاذا ترقى في الم شهوده وشهادته وملكه عال  الى 
ملكوته فيرى نفسه   انه في السماء االولى ويجول فيها ثم الثانية واخيرا 

 (هيرى انه تحت العرش ويدرك ان راسه يكاد يالمس
 

والسالك  في الطريق الصوفي هو العبد الذي تاب  عن هوى نفسه 
وملذاتها واستقام على طريق الحق  بالمجاهة واالخالع والطاعةويقول  

 :الشيخ ابن عربي
 (هوالذي مشى على المقامات  بحاله  اليعلمه  وكان العلم له عينا)
 البن عربي 1ع 1الحظ كتاب اصطالح الصوفية   
 

ابن عربي  ان السالك المريد  اسقط التدبير مب هللا تعالى  وتفسير قول
وتوكله عليه  كليا  فقذف هللا تعالى بقلبه نورا  وعلما  الهاميا  واصبح 
من اصحاب المقامات  لمواهبه وصفاء سريرته  وليس عن طريق 

 التجصيل الدراسي  فاصبح علمه  فتحا وكشفا
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 وقالو ا ياهذا تركت صالتك

 اني اصلي بمكة ولم يعلموا 
 

لقد ثبت في الحديث الشريف ان الصالم في مكة المكرمةاي في السجد 
الحرام منها بمااة صاله وعليه كان اختياره الصال  فيها وفي 
مسجدهاالحرام  موفقا جدا  مب العرض ان افضل اماكن المسجد الحرام 

عليه  ومقام ابراهيم(الملتزم) الكعبة المشرفة والصال  في حجر اسماعيل
الصال  والسالم وقد رزقت الصال  في كل منهما مرات عديد   بفضل هللا 

 ورحمته ومنته
 

 وال مسجد اال ولي به ركعة
 وال منبر اال ولي فيه خطبة

 
وهنا في هذا البيت تحس المجاز  واسعا ان تالمذ  الشيخ وسالكي 

كرجال  طريقته ومريديها انتشروا في ارجاء العالم االسالمي وال يزالون 
دين  او اولياء  او متديينين اليتركون صال  تفوتهم فهو قد صلى بفكره  
وبعلمه وبالحقيقة التي ينشدها في المساجد الءن التلميذ رفيق استاذه 

 وتعلم بعلمه وتوجيهه  وفضله  وكذلك الخطب
 

 ولوال  رسول هللا  بالعهد سابق
 الءغلقت  ابواب الجحيم  بعظمتي

 
دي جده الحبيب المصطفى محمد  صلى هللا عليه وسلم الشيخ سار على ه

وانتهل من بحور الشريعة والحقيقة المحمدية  فالرسول الكريم سابق في 
العهد والميثاق  ومن جاء بعده انتهل منه  وكل المسلمين عيال رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم   وكل مسلم يطمب  ان يشفب له رسول هللا صلى 

وينجيه من جحيم جهنم ونارها الحارقة  يوم القيامة   هللا عليه وسلم 
 بعظمته ومكانته الرفيعة عند ربه

 
 مريدي لك البشرى  على الوفا

 اذا كنت في ضيق فتنجو بهمة
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 –السالك لطريق الحق تعالى  ويؤكد الشيخ الجيالني بان المريد  \المريد 
او اصابه ضيق  السالك للطريقة القادرية ان  كان في سر  -مخاطبا اياه 

او  حالة غير  حميد عليه ان يشحذ همته ويذكر هللا كثيرا  وبهذه الهمة 
سيرفب هللا تعالى الغمة او مااصابه   مب العرض ان صاحب الطريقة  قد 
تو  بتا  الكرامة  وصار حجة  هللا في خلقه ومناره الرشاد السالكين في 

 هداية العارفين  وذلك فضل من هللا تعالى
 

 دي تمسك بي  وكن بي واثقامري
 فاحميك في الدنيا  ويوم القيامة

 
 االلتزام الشديد \التمسك 

 وكن علي معتمدا  اي التزم بتعاليم هذه الطريقة   \وكن بي واثقا 
التي اسستها  فيما يرضي هللا تعالى  مطمان القلب  جامعا الشريعة 

ر  يوم القيامة  والحقيقة  تحفظ من الزلل والخطا  في الدنيا  من النا
وذلك الن المريد   مؤمن بما انزله هللا تعالى  على محمد الحيبب وهو 

 الحق المبين
 انا لمريدي  حافظ   ما يخافه

 واحرسه من شر كل    بلية
 

ان المريد سلك طريق الحق بابعده هللا تعالى  \انا لمريدي حافظ  مايخافه 
وفتح قلبه للخير  وكان   عن طريق الشر والضالل  واهتدى بنور االيمان

هذا هو الطريق الذي رسمه الشيخ الجيالني لكل المريدين   فال يخافو ن 
 شرا

المصيبة او الناابة تحل على المرء فتحبطه  وشر الباليا من   \البلية 
 ابتعد عما امر هللا به  فتون عاقبته نارجهنم

 
 وكن يامريدي  حافظا لعهودنا

 لقيامةاكن  حاضرا الميزان  يوم ا
 

الميزان ما توزن به  اعمال االنسان من   \اكن حاضرالميزان يوم القيامة 
خيروشر  من حسنات  وسياات  ولو كانت مثقال ذر   وقد وضح الشيخ 
للمريد  كل طريق الخير وفتحه على مصراعيه لهم  بعد ان اخذ عليهم 

اجونه  العهد والميثاق عند انتسابهم  او سلوكهم لطريقته  وكل ما يحت
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في تربيتهم  واعمالهم وكسشفهم  وفتح مسالك  وصولهم الى الحق 
تعالى فهو اذا اكثرمن ذكر هللا تعالى  انهلت عليه  انور االيما  ن والجالل 
 \والجمال  واستقامت دنياه وصلحت اخرته فهويوماذ  في عيشة راضية 

 راجب  الباب االول
 ةالفصل  الثالث   موضول   الطريقة القادري

 
 وان شحت الميزان   وهللا  انا لها

 فعني عنايات   بلطف الحقيقة
 

ان طريقته  واضحة منبلجة  فلما يقول   انا  لها    -وهللا  -ويقسم الشيخ  
يؤكد ان طريقته في صلب الشريعة االسالمية  ولم تفرط بشيء منها ولو 

 قيد نميلة
بالذا كرين والحامدين عناية هللا تعالى  ولطفه   \وعنايات لطف الحقيقة 

 والمسبحين  ممن  سلكوا  طريق الحق
 

 حوااجكم  مقضية  غير انني
 اريدكم تسيروا الطريق الحميد 

 
 الطريق الصحيح المستقيم غير الملتوي \الطريق الحميد  

 
 واوصيكم كسرالنفوس  فانها

 مراتب عز  عند اهل الطريقة
 

واما من خاف مقام  ) ذلك مخالفتها في هواها ونهيهاعن  \كسرالنفوس 
سور  النازعات ( ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي الماوى

 44و 40االيتان 
 مواقب فخر واعتزاز  \مراتب عز 

 سالكوها  ومريدوها \اهل الطريقة 
 
 

 ومن   حدثته   نفسه   بتكبر
 تجده حقيرا اال في عيون  االقلة
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وال تصعر خدك )  عالى عن كل تكبر ضد التواضب  وقد نهى هللا ت \التكبر 
( للناس وال تمش في االرض مرحا  ان هللا اليحب كل مختال فخور   

 49سور  لقمان اية 
وقد جاء في الحديث الشريف عن ابن عباس رضي هللا عنهما  ان النبي  

اليدخل الجنة  من في  قلبه  مثقال حبة  من ) لى هللا عليه وسلم  قال 
 (خردل من كبر 

 
 من كان في حاال ته متواضعاو

 مب هللا   عزته جميب البرية
 

التواضب من حسن الخلق  ومن تواضب مب الناس  ر تعالى احبه الخلق 
 جميعا

 
 فجدي رسول هللا  طه  محمد

 وانا عبد القادر  شيخ الطريقة
 

تمجدا بنسبه الشريف انه من الدوحة المحمدية الوارفة  \جدي رسول هللا 
 الظالل
 من  اسماءالحبيب المصطفى محمد عليه الصال  والصالم \وطه 

 مؤسسها \شيخ الطريقة 
 
 
 
 
 

*************************************** 
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 ضريحي بيت هللا
 
 
 
 

 ظرت بعين الفكر في حان حضرتي
 حبيبا  جلى  للقلوب فجنتي

 
ثباته وقوته  ويقينه    وفي هذه القصيد    تتاالق روح  \عين الفكر

الشاعر وفكره  نحو االعلى ناظرا الى ربه تعالى  عسى ن يبدره بالكشف 
وانوار اليقين  وبرفب عن قلبه الحجب  فاستنار  بنوره تعالى  
بانورالمشاهد  وانشراح القلب  وهو المقام االكمل  في المشيخة  وفيها 

فى القلوب عن دار الغرور  يعيش في دار الخلود ويرتوي من بحر تتجا
الجمال  ويتخلع من  االغالل  واالعالل  ثم يفيض فيه باطنه على 
ظاهره وتجري يه  صور روح المجاهد  والتعامل  من غير مكابد  وال 
عناء  بل بكل لذ  وهناء حتى يصير قا لبه  بصفة قلبه فيزيده هللا تعالى 

ة فياضة ويرزقه محبة خالصة  للمحيوبين  والمريدين يقطب  اراد  خاص
بتواصل   ويعرع عنه فيراسل ويهب عنه جمود النفس ويصطلي  
بشوق حرار النفس وتنكمش عن قلبه عروق النفس منبعثا من قوله 

 :تعالى
هللا انزل احسن الحديث  كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود لذين  )

 (جلودهم وقلوبهم الى ذكر هللا يخشون  ربهم ثم تلين
 12 \سور  الزمر االية 
 

حيث اخبر الحق تعالى  ان الجلود تلين كما تلين القلوب واليكون هذا  اال  
حال المحبوب المراد  والمحبوب المراد هو الذي  اهل  للمراتب الشريفة 
فيكون قد سلم قلبه وانشرح صدره والن جلده وحسنت سريرته  فصار 

ه روح  ونفسه مطبوعة بطبب الروح وروحه بطبب القلب النت قلبه كأن
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نفسه بعد ان كانت امار  بالسوء مستعصية والن جلده للين نفسه ورد 
الى صور  االعمال الحسنة الطيبة بهد وجدان الحال  وال تزال روحه 
تنجذب الى الحضر  االلهية فيستتيب الروح القلب  ويستتبب النفس القلب  

ر واالعمال القلبية والقالبية  بالنفسية وينخرق عند اذ  وتمتز  االمو
الباطن الى الظاهر والظاهرينخرق الى الباطن والقدر لى الحكمة والحكمة 
الى القدر  والدنيا الى االخر   وهنا  المقام المطلق  يطلق من وثاق 
الحال  فيكون مسيطرا على حاله ويصير حرا  في كل وجه متجردا عن 

 واحسه الى هللا تعالى نفسه وقلبه
 

 سقا ني بكأس من مدامة حبه
 فكان من الساقي  خماري وسكرتي

 
الخمر    والسكر في المحبوب  حالة فريد   انفرد بها  \المدامة 

الصوفيون ليعبروا عن وجدهم نحو هللا تعالى  محبوبهم  فالسكر عند 
ب الن الصوفية  حالة سر في الحب االلهي وباب  لمشاهد  جمال الحبي

روحانية االيمالن التي  هي جوهر العقل  قد انجذبت   الى حالة جمال 
المحبوب  ممتزجة بجمال شعال  العقل والحسن الباطن  فهي حالة من 
الفرح الغا مروالنشاط الجاد  في هز  وانبساط وهي ماتسمى حالة 
ك السكراو الغيبة  وهذه الحالة  اليشعر بها وال يعرف حقيقتها اال السال

 لطريق الحق عبر  الطريق الصوفية
 

 يناد مني في كل يوم وليلة
 وال يزال  يرعاني بعين الرعاية

 
دوام االتصال الروحي بينه وبين الحق تعالى  \دمني في كل يوم وليلة ينا

 في الليل والنهار او اثناء ذكره هللا اناء الليل واطراف النهار
 

 ضريحي بيت هللا من جاء زاره
 يحظى  بعز  ورفعةبهرولة  

 
وهذا فيه خالصة التمني والفناء  في الحضر  االلهية حيث  يكون ال 

ضريح له وال قبر  ا ال بيت هللا الحرام  ليكون قريبا من هللا تعالى   ضيفا 
عليه في بيت الحق  يزوره في منسك العمر  وفيعتمر  ويحج اثاء الحج  
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مرو   لكي يحظى  بعز  منه فيطوف بالبيت العتيق ويهرول بين الصفا وال
 تعالى ورفعة   وهللا تعالى اعلم بالسراار

 
 وامري  بامرهللا  ان قلت كن يكن

 وكلي بحكم هللا حكمي وقدرتي
 

 هنا االمتثال المرهللا تعالى في طاعته  ونواهيه
العلم المتمكن في امورعلمه  في طريقته وامكانيته   \والحكم والقدر  

 المور بفضل منه تعالى وعلى مايحب ويرضىواستطاعته على تسييرا
 

 فاصبحت بالوادي المقدس جالسا
 على طور سيناء قد سرت بخلوتي

 
الوادي الذي التقى به موسى  عليه الصال  والسالم  \الوادي المقدس 

 بربه تعالى
 41\سور  طه االية (انك بالوادي المقدس طوى )  
 في  طورسيناء وهو جبل  
 

وهي منزلة  من منازل الصوفية  يها يتفرغ  العبد الى العزلة   \الخلو  
ربه ويخلو بنفسه منقطعا للتفكروالتدبر والعباد   متجردا من كل 

 امورالدنيا متوجها بكليته الى هللا تعالى
 

 وطافت بي االكون  من كل جانب
 فصرت لها بتحقيق نسبتي

 
 التفت واستدار  حول الشيء\دارت 

الفضاء  الكبير ما بين السماءواالرض  اذ جمب كون هو   -االكوان 
امتز  معها وصارجزءا منها اثناء خلوته اذ يتجرد المرء  خالل الخلو  
من كل شيء  حتى من جسده اال من روحه وقلبه  فيمتزجان  بالحب  

 االرلهي الخالع
 

 ولي علم  في ذرو  المجد  قاام
 رفيب البناء  تأ وي   اليه  كل امة
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 لم الشريعة والحقيقةهنا ع \العلم 

اعاليه وقمته عاليا متساميا  ينشده كل انسان  متعبد ساار  \ذرو  المجد 
 الى ربه تعالى

 فال علم اال من بحار وردتها
 وال نقل اال من صحيح روايتي

 
هي بحارعلم هللا تعالى   التي منحها  \فالعلم االمن بحار وردتها 

 :المؤمنين   وجعل التفاوت  بينهم في المنزلة العلمية 
 21\سور  يوسف االية(  وفوق كل ذي علم عليم) 
 

 على الدر  البيضاء كان اجتماعنا
 وفي قاب قوسين اجتمال االحبة

 
لمعرا  يقول  بن الحنبلي في وفي هذا البيت تصريح وتذكير باالسراء وا

 :شذرات الذهب
لما   –وجاء  عن قطب االقطاب  الشيخ عبد القادر الجيالني الحسني )  

عر  بجدي رسول هللا ليلة لمعرا  الىالسماء وبلغ سدر  المنتهى بقى 
جبريل متخلفا وقال يامحمد  انا لودنوت  انملة الحترقت  فارسل هللا  

م  وكانت هي البراق الذي ركبه رسول هللا  روحي اليه  في ذلك المقا
وعنانه بيده حتى وصل  قاب قوسين اوادنى وقال لي  ياولدي  هذه قدمي 

 (على رقبتك  وقدماك على رقاب كل اولياء هللا 
 

 وعاينت اسرافيل  واللوح والرضا
 شاهدت انوار الجالل  بنظرتي

 
 شاهدت \عاينت 

فيغمره بحيث يرى بعين بصيرته كشف ياتي على السالك  \عين الروح 
ماال يراه في عيه المجرد   ونطلق عليها الغيبة الروحية  وهي قمة ما 

 توصل  اليه الصوفي وما يشعربه ويحسه
 انوار جالل هللا تعالى \انوارالجالل 

 
 وكل بالد هللا  ملكي  حقيقة
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 واقطابها من تحت حكميس  وطاعتي
 

  تسمو ا  بذلك لثبوتهم  والن هذا  جمب قطب واقطاب بالد هللا \اقطابها 
يدور عليهم  ولم ارد بقطبيتهم  ان لهم  مريدين ( اعني  الصوفية) اللمقام

راجب ادا  -تحت حكمهم  اوامرهم ويكونون بمثابة رؤسااهم واقطابهم   
 بالمريد مب شيخه في هذا الكتاب

وسهم واالقطاب اجل واعلال منزلة من ذلك فال رااسة لهم اصال  في نف
المتوضعة لتحقيق عبوديتها  وامرهخم الهي  بالنقدم عليهم  فتلزمهم 
طاعتهم لما هم  علبيه من التحقيق ايضا  بالعبودية فيكونون  قاامين به  
في مقام العبودية وامتثال  امرسيدهم او شيخهم  واما مب التخيير 
والعرض او طلب تحصيل المقام فانه اليظهر به االمن لم  ينحقق 

العبودية التي  خلقها هللا تعالى فيه  والشيخ اليجالني قدس سره ب
فالظاهر  من حاله انه  كان كمامورا بالتصرف لهذا  ظهر عليه   هذا  

الحظ الفتوحات المكية البنم عربي المجلد الثالث   -هو الظن بامثاله
 129و 122صفحة 

 
 وجودي  سري  في سر  سر الحقيقة

 رتبة ومرتبتي  فاقت  على كل 
 

هنا السر االلهي في االنسان  فاذا تحلل انسن فيس معراجه الى  \السر  
ربه واخذ كل كون  منه في طريقه ما يناسبه ولم يبق منه  اال هذا السر 

فال يراه اال  –وهو الذي كرره الشيخ في بيته  -الذي عنده من هللا تعالى
كلمة السر  ثالث  به  فانه تعالى ويتقدس ان  يدرك  اال به  وقد تكررت

مرات في هذا البيت  وهذا ما يدلل على جسامة االمر وخطورته الن  
عبد  الحظ   -تكرار الشيء  يعني التاكيد  عليه   والحفاظ على نوعيته  

 40د   ايمان المهداوي صفحة القادرالجيالني اديبا  للسي
 

 وذكرى جال االبصار بعد غشااها
 القطيعةواحيا   فؤادالصب  بعد 

 
 تفتحها بعد االغماض  \جالء االبصا ر

 المحب الغارق في بحور  التوله والعشق \الصب 
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 حفظت جميب العلم  صرت طرازه
 على خلعة التشريف في حسن خلوتي

 
 قطعت جميب الحجب للحب صاعدا

 وال زلت  ارقى  ساارا  بمحبتي
 

 تجلى لي الساقي وقال الي  قم
 حضرتيفهذا شراب الحب في حان 

 
اطلعت  عليه وفهمته  وهو علم الشريعة والحقيقة   \حفظت جميب العلم 

اضافة الى العلوم االنسانية والعلمية اي خاض غماربحار  العلوم حتى 
 اتقنها

 اصبحت علما فيه  \صرت طرازه   
الحجب هنا االستار المانعة وهي  \قطعت جميب الحجب للحب صاعدا 

 ريعةالجهل في علوم  الدين والش
رميتها   او خلعتها   بدراستها وتفهمها بحب هللا   \قطعتها 

 تعالىواالستمرار  التام في  التد ارس والتعليم  الى ما النهاية  تيمنا
 :بقوله تعالى 
 444 \سور  طه االية (وقل ربي زدني علما ) 

ظهر  وبان  والساقي  هنا هو رب العالمين  و في  \تجلى  لي الساقي 
فتح هللا تعالى  على عبده بعد الستر يتجلى عليه بنعمه فيكشف التجلي ي

له  عن بعض المغيبات  ويظهر  له انوارالمشاهد  فيصبح في غاية ما 
 يتمناه في التحقق والذهاب والفناء ويجزل له العطاء بمقدار شوقه ومناه

 
 تقد م وال تخش  كشفنا و حجابنا

 تجلى بحاني   والشراب  ورؤيتي
 

انار  الطريق والحجب  وهو امرهللا تعالى  اليه بعد   \جابنا كشفنا وح
 كشفه الحجب له بعين البصير 

 
 شطحت بها شرقا  وغربا وقبلة

 وبرا وبحرا  من نفااس خمرتي
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من امور الصوفية ومصطلح من مصطلحاتهم  وهو عبار  عن  \الشطح 
عليهم كلمات  تصدرمنهم في حالة الغيبوبة  وغلبة شهود الحق تعالى  

ليس في  -انا الحق -بحيث اليشعرون  حيناذ  بغيرالحق كقول  بعضهم
الحظ تا  العروس  للزبيدي  الجزء السادس صفحة  -الجبة غيرهللا 

202 
وفي هذا البيت  اعالن بالشطح الصوفي  وارتقاء السالك بما اليستطيب 
ت غيره الوصول اليه ومشاهدته  ما اليشاهده االنسان السوي  واالبيا

 :التالية تؤكد ذلك
 

 فالحت لى االسرار من كل جانب
 وبانت لى االنوار من كل جانب

 
 اسرار الحقيقة المتمثلة في  الطرق الصوفية \االسرار 
 االنوارااللهية  وقد سبق شرحها   \االنوار 

 
 وشاهدت معنى  لو بدى  كشف سره

 لصم الجبال الراسيات   لدكت
 

 اظهره \كشف سره 
الجبال الصلد  القوية  الثابتة    والالم في لصم   \الراسيات صم الجبال 

 توكيدية   كما في لدكت
 :تهشمت وتكسرت   وقال هللا تعالى  \ودكت  

 *( فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا )   
 وكذلك 442 \سور  االعراف االية 

 44\الفجر اية( وحملت االرض والجبال فدكتا دكة واحد  )    
 

 االفق ثم مغيبها ومطلب شمس
 واقطب ارض هللا في حال خطوتي

 
طلول الشمس في الصباح ومغيبها في  \مطلب شمس االفق ومغيبها 

المساء وحركاتها  ودورانها  بما يتكون الليل والنهاروالفصول االربعة  
وتغيرات الجو  ومواقب االرض  منها بالقرب والبعد ايات عجيبة خلقها 
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ه يتذكر ويتفكر فيخشى  وحركة االنسان على هللا تعالى لالنسان لعل
 االرض

 
 اقلبها   في  راحتي  ككور 

 اطوف  بها  جمعا  كأ سرل   لمحة
 

 اتصرف بها كيفما اشاء واريد  \اقلبها في راحتي 
 

 انا قطب اقطاب الوجود  حقيقة
 عل  ساار  االقطاب  قولي  وحرمتي

 
القطب عند الصوفية  شيخ المشايخ والمرجب االعلى والسلم الهرمي 
للصوفية يبدا  بالمريد   ثم االخيار  ثم االبدال ثم االبرار ثم االوتاد  وهم 
اربعة في العالم  يطوفونه بجملته كل ليلة ثم النقباء وهو ثالثة ثم القطب 

تعاليم او الغوث وهوقمة الهرم الصوفي  والقول  بالقطب من اهم 
الصوفية  فالقطب اكمل  انسان في مقام الفردية او مقام الواحدالذي هو 
موضب نظر هللا تعالى في كل زمان وهو اكمل اهل زمانه  وهو رحمة من 

ال حظ كتاب التقاط الدرر  –هللا تعالى في االرض غياث االمة ومرجعها 
شيخ عبد ويعتبر ال  24و 22لمحمد ابن الطيب القادري المغربي  صفحة 

القادر الجيالني قدس سره قطب االولياء لجميب الطرق الصوفية الرايسة 
االخذ بحقيقة الوجود بالقول الحرمة  والمكانة والمنزلة الرفيعة وهي 
الطريقة ا لقادرية  مؤسسها الشيخ عبد القادر والرفاعية مؤسسها الشيخ 

 بدوياحمد الرفاعي والطريقة والبدوية ومؤسسها الشيخ احمد ال
والسهروردية ومؤسسها الشيخ ضياء الدين عبد القاهر السهروردي  

 وبقية الطرق عيال عليها  واخذت منها
 

 توسل بنا  في كل هول وشد 
 اغيثك في االشياء    طرا   بهمة

 
اجعل لنا وسيلة في الدعاء من هللا تعالى لرفب النوااب  \توسل بنا  

اصابك منها  مكروه او الم  بك  والمصااب واالهوال ايها المريد  اذا 
 حالة  التنفر   فان هللا تعالى يفر  الكروب
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 انا  لمريدي  حافظ  ما يخافه
 واحرسه من كل شر وفتنة

 
 الذي يخشاه ويتخوف منه  ومن شره \ما يخافه 
اسهر  على راحته وحياته  من كل شر  اوفتنة قد تحيق به  \احرسه 

لذا يوصي الشيخ  اتباعه من مريد  اوتلم بما يحب  بدعااه عند ربه 
طريقته  ان يكثروا من الدعاء والتوسل برب العالمين  وهذا مايشدد 
العالقة بين الشيخ والسالك لطريقته  بان يجعله السالك قدو  يقتدي  به 
في كل االمور  واالحوال  حتى بعد وفاته  فااللتزام  بتعاليم الطريقة هو 

 الوفاء  له قدس سره
 

 اذا كان  ما  كان شرقا ومغربامريدي 
 اغثه  اذا ما سار في اي بلد 

 
 فيا ناشدا  للنظم  قله  وال تخف

 فانك   محروس   بعين   العناية
 

فاينما كا ن  المريد  وفي اي موقب او مكان  ريب او بعيد  فانه تحت 
 جناحه  ويستظل به

نفسه في حب واذا ما اراد السالك ان ينظم مدااحه او اشواقه ومايخالج 
 هللا تعالى  فليقل ذلك  فانه محروس بعين رعاية الرحمن

 وقد يدخل في نظم الصوفية كلمات ومعان ورموز خاصة بهم
 

 كن قادري الوقت  ر مخلصا
 تعيش سعيدا صادقا  بمحبتي

 
الوقت ما انت  فيه من دنيا او عقبى او سرور او حزن  \قادري الوقت 

ويردون من الوقت  ما يصادفهم  من   ويقولون ان الصوفي ابن وقته
تصريف الحق لهم  دون اختيار منهم ومنهم مستسلمون لما يبدو قاامون 
بما يجب  من اداب العبودية  و واداء فروض الربوبية والكيس من كان 
بحكم  وقته  فان كان وقته الصحو قام  بحق الشرل وان كان  وقته  

باللسيف قاطب بحده جذور الماضي المحو  فغالبه احكام الحقيقة ومثلوه 
والمستقبل   يردون بذلك انه منشغل بما هو  اولى به من العبادات قاام 
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به  في الحين تخلع من ماض وقته وال ينظرفي مستقبله  ومتوكل على 
هللا  ناس  مافات  اليفكر فيما هو ات  مشغول  بما نزل  قاام بما لزم  

م  من تصريف من اداب  العبودية  وربما يريدون من الوقت  ما يصادفه
واداء فروض الربوبية  فمن وااله سلم  ومن خاشنه اصطلم كذلك الوقت 
من استسلم لحكم هللا تعالى فيه لما ورد  نجا  ومن عارضه انتكسوتردى 
ا  واذا قيل ان فالنا حاكمن على وقته وهوبحكم الحق  يريدون انه 

وقت العبد اليخلو من اربعة  فاما مستسلم لما ورد قاام بما يجب وقيل ان 
ان يكون في نعمة  فواجبه الشكر او في طاعة  فواجبه القيام بها للتبري 
من النسبة والحول والطول  او في معصية  فواجبه االستغفار والتوبة 
واالنابه  وانها قدر هللا فيه  او في مصيبة  فواجبه  الصبر واالستسالم 

كون العبد ابن وقته ونجا من  قطعه وسلم من لحكم هللا تعالى عليه بذا ي
 الحظ المنار  الهادي –حده 

 22و 21للدكتور  عبد الحليم محمود صفحة  
 

حس المرهف بالمحبة الخالصة ر صادق العاطفة وال \صادق المحبة 
تعالى فيتنعم برضاه ومن رضي هللا تعالى عليه كان سعيدا في الدنيا 

 واالخر 
 

 ثم سالمهونثني  صال  هللا 
 على  خير خلق هللا جدي ونسبتي

 
هو  سيدنا وحبيبنا ومالذنا  محمد صلى هللا عليه وسلم   \خير خلق هللا 

وهو جد الشيخ عبد القادر الجيالني قدس سره ابا واما كما اوضحناه في 
 نسبه الشريف  في الباب االول من هذا الكتاب

 
 

 -------------------------------------------------------
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 قافية  الدال

 

 شراب ذوي المجد
 
 
 

 سقاني حبيبي  من شراب ذوي المجد
 فاسكرني حقا فغبت على وجدي

 
ذوي الشرف الرفيب والحسب العالي  وهم االنبياء واالولياء  \ذوي المجد 

 والصالحين والعلماء واالدباء واصحاب الثقافة  والعلوم والفنون
 

 قاب قوسين سيديواجلسني  في 
 على منبر  التخصيع  في حضر  المجد

 
المرتبة العالية التي بلغها  الحبيب المصطفى  محمد   \قا ب  قومسين

 صلى هللا عليه وسلم  في معراجه الى السماء
 

جاء في كتاب  التا  الجامب لالصول لالمام منصور على ناصيف في 
 :شرح فضاال سور  النجم

 
 –زرا وهو ابن حبيش االسدي عن  قوله تعالى  قال الشيباني سألت) 

فقال اخبر نا عبد هللا ان محمد صلى هللا عليه  –كان قاب قوسين او ادنى 
وسلم  راىله ستمااة جناح  وقال رواه الشيخان والترمذي وقال  مسروق 

ثم دنى فتدلى  –الهمداني التابعي لعااشة ام المؤمنين اين قوله تعالى 
ذلك جبريل  كان ياتيه في صور   –قالت  -و ادنى  فكان قاب قوسين ا

 ( وانه اتاه هذه المر  في صورته االصلية فسد االفق الرجال
 242\الجزء الرابب ع 
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وهو ما فسره عجز االبيت في قوله منبر التخصيع في حضر  المجد اذ 
اعتب ر المكان الذي وصل اليه منبرالتخصيع الذي كان قاب قوسين او 

 تم شرحه في غير هذا الموضبادنى وقد 
 

 حضرت مب االقطاب  في حضر  اللقا
 فغبت  به عنهم وشاهدته  وحدي

 
 اومكانه او موعده  االجتمال موقب اللقاء او    \حضر  اللقا 

المشاهد  حضور الحق من غير بقاء  فاذا  اصحت  \شاهدته وحدي  
رف سماء السر  عن غيوم الستر فشمس الشهود مشرقة عن بر  الش

بدنو العلم  اي انه تتوالى انوار التجلي على قلبه من غير ان  يتخللها 
ستر كما لو قدر اتصال البروق فكما في الليلة الظلماء تتوالى لبروق فيها 

يصح للعبد المشاهد  وقد بقي له  وهو فتح من هللا تعالى وقال النوري  ال
 19و 12انظرالرسالة القشيرية صفحة ( عرق قاام 

 
 شرب العشاق  اال بقيتيفما 

 وفضلة كاسات بها  شربوا بعدي
 

اي  ما شرب اصحاب الطريقة والتصوف   \فما شرب العشاق اال  بقيتي 
اال ما تركت  لهم  بعد االرتواء وفضلة الكاسات  هو االساار  وهو ما 

 تجمب في قعر االناء او الكاس من  نقط بعد شربها
 

 ولو شربوا  ما قد شربت وعاينوا
 في الحضر   العليا   شراب ذوي الود

 
ولو شربوا  ماشربت ووصلوا الى المكانة التي وصلتها والنور االزلي 

الذي تفتح علي والدرجة العالية الرفيعة في العباد  والشغف االلهي وهي 
درجة الذين احبهم هللا تعالى وهو اولياء هللا الذين الخوف عليهم وال هم 

 هذه الدرجةيحزنون  لو وصلوا الي  
 

 الءمسوا سكارى قبل ان يقربوا لها
 وامسوا  حيارى عن مصادمة الورد
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الءمسوا سكارى وحيارى قبل  الوصوالليها والقرب منها اي من هذه 
 الحالة او الدرجة

 
 انا البدر في الدنيا  وغيري كوكب

 وكل فتى  يهوى فذلكم  عبدي
 

 ية او العباد  والزهدذلك  فضله على  العلماء من اصحاب الطرااق الصوف
 

 وبحري محيط بالبحار  باسرها
 وعلمي حوى ما كان قبلي ما بعدي

 
 واسب \محيط  

اي شمولية  العلوم  الدينية   \علمي حوى ماكان قبلي وما بعدي 
 والمعارف   كافة

 
 وسري  له االسرار  تزجر في الدجى

 كزجر سحاب االفق من ملك الرعد
 

 الليل او الظالم \الدجى 
 الردل او الضرب او السوق \لزجرا

اي ان اسراره  تنير العقول كما تنيرالبروق سماء الدنيا اثناء الغيوم 
 وخرو  الرعد  اثناء سياقه في السماء من قبل الملك الموكل

 في سوق الرعد الغيوم من منطقةالى اخرى  كما قيل
 

 فان شات ان تحظى بعز وقربة
 فداوم على  حبيى وحافظ على عهدي

 
 تحصل \تحضى 
استمر  وقد جاء في كتاب الغنية لطالبي طريق الحق تعالى المجلد  \داوم 

ان حقيقة التوكل تفويض االمور الى هللا تعالى  4222 \الثالث صفحة
والتنقي عن ظلمات االختيار والتدبير والترقي الى ساحات شهود االحكام 

اليفوته ومالم يقدرله  والتقدير فينقطب العبد ان التبدي للقسمة فما قسم له
اليناله فيسكن قلبه الى ذلك ويطمان الى وعد مواله فياخذمن مواله 
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ومحافظ على العهد بالشكر والتقرب اليه تعالى بالعباد  وحقيقة الشكر 
الثناء على المحسن بذكر احسان فشكر العبد ر تعالى ثناؤه عليه يذكر 

احسانهالحق تعالى وانعامه احسان عليه  ثم ان احسان العبد طاعته ر و
 على العبد وشكرالعبد على الحقيقة

 
 امنا هو  نطق اللسان واقرار القلب  بانعام الرب تعالى

 
----------------------------------- 
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 ياحبيب االله
 

 
 ياحبيب االله خذ بيد  ي

 مالي عجزي  سواك مستندي
 

 سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلمهو  \حبيب االله
من اعتمد عليه وافضله على االخرين والوذ  به عند الشدااد  \مستندي 

 والمصااب والمصاعب
 

 كن رحيما لزلتي واشفب
  ياشفيب الورى الى الصمد 

 
 المعصية  او الخطياة \الزلة 

 سيدنا محمد المصطفى \شفيب الورى 
 من اسماء هللا الحسنى   \الصمد 

 
 اعتصامي سوى جنابك لي

 يدي  الى االحدـــــليس ياس
 

المحافظة على الطاعة واللوذ بالمعتصم به وهو هللا تعالى  \االعتصام 
 لحمايته
 الىار تعالى الواحد الفرد الصمد \الى احد 

واالحدية اسم لصراحة الذات  المجرد  عن االعتبارات الحقية والخلقية ) 
تغرقت في الطوان مظهر اثم من ذلك اذا  اسوليس يتجلى  لالحدية في ا
تباراتك   لكنت  انت  في انت  من غير ان ذلك االمر وان تسجت ا ع

تنسب  اليك شياا مما تستحقه من االوصاف الحقية  في االكوان االحدية  
ومظهر لالدية في االكوان  واالحدية اول  ,فهذه الحالة في االنسان   اثم  

تصاف  بها للمخلوق  النها صرافة الذات المجرد  ظهور ذاتي  وامتنب اال
 (عن اللحقية والخلقية والعبد قد حكم  عليه بالمخلوقية على  سبيل ذلك
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  40الحظ معجم مصطلحات الصوفية البن عربي صفحة 
 

 غير عرواك ليس في الدارين
 للعليل الذليل معتمد ي

 
 الدنيا واالخر  \الداران 

 
 صلواتي عليك في الملوين

 كان  متجاوزا  عن العدد
 

 الليل والنهار \الملوان 
كثير  الحدود لها والمقصود بها الصال  على النبي  \متجاوزا عن العدد 

 محمد صلى هللا عليه وسلم
 

 وعلى  اهل بيتك طرا
 وعلى  الك   الى   االبد

 وعلى الصحب كلهم اجمب
 هم نجوم الهدى الى الرشد

 
 جميعا \طرا 

 يهتدي ويقتدي بهم الناس \نجوم الهدي
 
 
 

 ---------------------------------------------------
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 ودكـــوج
 

 
 وجودك افنى  في الحقيقة  موجودي

 وانت مرادي في االنام ومقصودي
 

 سلطان الحقيقة دوامه بدوام  الشهود ووجود الحق \الوجود
الترى شياا سوى هللا تعالى ذوب  وقيل الفناء عند الصوفية ان  \افنى 

 .وال تعلم  االهو
الوصول الى مقام الحقااق في طريق نورالذات االلهية وقيل هي  \الحقيقة

 التوحيد خالصا وقيل  مشاهد  الربوبية بالبصير 
 المطلوب \المراد 

 
 تجليت لي  من كل معنى  يلوح لي

 وال مشهد االومعاك مشهودي
 

 يظهر لي اويبان \يلوح لي 
 مراى \د مشه

تعيين االشياء في النفس ومعاك في كل شيء   \اال ومعاك مشهودي 
 ويتعين  ما بدواعي  الشهود وما امتازت به االمور

 
 صليت  بسفين  العشق في بحرحبكم

 فتحت بها حتى استويت على الجودي
 

 منازله \سفن العشق
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عليه اشار  الى جبل الجودي الذي استوت عليه سفينة نوح   \الجودي 
 الصال  والسالم

 تعرض موسى لقلب النار يبتغي
 هدى قبسا  لما اتى طورها  نودي

 
يطلب  او ينشد حاجة وفي هذا البيت اشار  الى قصة موسى  \يبتغي 

عليه لسالم عندما جاء من مدين مب اهله ووصل الى جبل الطور  الحظ 
هدى ولما  نارا تتوقد فقال الءهله ساتيكم بقبس منها او اجد على النار

 تقدم الى النار ناداه ربه اني انا هللا
 

 ركبت براق الوجدد في عالم السرى
 فما زال يمشي بي الى عرش توحيدي

 
الدابة التي ركبها سيدنا  محمد  صلى هللا عليه وسلم في  \ت البراق 

 االسراء والمعرا  وفيه تفسير واشار  لهذه الواقعة  العظيمة
 

  فناداني سرا فنوديت جهر
 تجلى لي المحبوب ربي ومعبودي

 
ظهر وبان  مجازا  بعين القلب  عندما اصبح الحبيب  \تجلى لي المحبوب 

 المصطفى  قاب قوسين او ادنى  كم في سور  النجم
 

 انا قطب حامي الوقت عبد القادر
 فهذا مولدي في االنام ومقصودي

 
عالى على ماءخوذبه   بما في الحق وله وهو حق هللا ت \حالمي الوقت 

 العباد
 موقعي ومكانتي \فهذا مولدي في االنام 

 ما ارنواليه وارجوه وابتغيه \مقصودي 
 
 
 

 -------------------------------------------------------------
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 يامن تحل بذكره

 
 

 يامن تحل بذكره          عقد النوااب والشدااد
 

 المصااب والصعاب \النوااب والشدااد
 

 يامن اليه المشتكى        واليه امر الخلق  عااد
 

 اليه نشتكي وبه نلوذ واليه امور كل المخلوقا موكل وراجب
 

 ياحي ياقيوم  يا       ياصمد تنزه عن مضادد
 

 حي وقيوم وصمد من اسماءهللا الحسنى
 الذي ال ييقربه الموت او داام الحيوية \والحي 
 مستمر  داامصيغة مبالغة من قاام او \القيوم 
هو الباقي الذي اليزول وقيل الكل مفتقر اليه وال يحتا  الى احد  –الصمد 

وقيل هو الرفيب في كل شيء  وقيل الصمدية بمعنى التامة  الكاملة غير 
 المنقسمة  وكلها ورد في المصحف الشريف  اسماء هللا الحسنى

 خلى  او خلع \تنزه 
 

 يه شاهدانت العليم بما بليت     به وانت عل
 

 اصبت به \بليت به 
 

 انت المنزه يابديب         الخلق  من ولد ووالد
 

 مبدل او خالق المخلوقات  بما فيها السموات واالرض \بديب الخلق 
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 وما فيها
 انت الرقيب على العباد      وانت في الملكوت  واحد

 
 الراقب لها بحركاتها وسكناتها صغير   وكبير  \الرقيب 
هنا ملكوت السموات واالرض اي انه واحد احد داام االحدية   \الملكوت 

وال يوجد احد سواه فهو االله الواحد الذي الشريك له وهو تفسير لسور  
 االخالع في القران الكريم المتمثلة بوحدانية هللا في خلقه سبحانه

 
 انت المعز لمن اطاعك      والمذل لكل جاحد

 
 االخرين درجات ومنمازل ووجاهة رافب االنسان في عيون \المعز 
المقتدر على  اذالل المخلوق وحط درجته باسفل مايكون يحيث  \المذل 

 تلحقه المذلة والصغار والحقار 
 

 اني دعوتك والهموم       جيوشها قلبي تطارد
 

 اي ان الهموم التنفك عني ومستمر  التزول
 

 فر    بحولك  كربتي         يامن له حسن العوااد
 
 القو  والعزم \لحول ا

 المصيبة اوالبلية او الشد  \الكربة 
 له فضل  المراجب  وخواتيم االمور  \له حسن العوااد

 
 انت الميسر والمسبب     والمسهل  والمساعد

 
 فاتح اليسر والسهولة على الخلق \انت الميسر 

 خالق االسباب  \المسبب 
 جعل بعد العسر يسرا –المسهل والمساعد 

 
 لنا فرجا قريبا     ياالهي   ال تباعديسر 
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افتح علينا ابواب الخير والعطاء واليسر والغنى وال تبعدا او توصدها 
 دوننا

 
 فخفي لطفك يستعان      به على الزمن  المعاند

 
 الصعب\-الزمن المعاند 

 
 كن  راحمي  فلقد ايست    من االقارب واالباعد

 
ني بفعل القرابة والنسب او البعيد ياست من كل الناس  قريبهم م \ايست 

 عني نسبا او بعدا
 

 وعلى العدا   كن ناصري     التشمتن بي الحواسد
 

 االعداء \العدا 
النونفي تشمتن توكيدية  والحواسد الذين   \التشمتن بي الحوا سد

يحسدون الخلق ويطمحون بازالة النعمة  من الشخع الذي يضعون 
 :اعينهم ازاءه ويحسدونه

 االية االخير  سور  الفلق( ن شر حاسد اذا حسدوم) 
 

 ثم الصال  على النبي          واله    الغر   االماجد
 

 ما جن ليل او سعى             او خر للرحمن   ساجد
 

 ثم الصال  على الحبيب المصطفى محمد صلى هللا عليه وسلم
الليل وال بيته الطاهرين  الموسومين بكل خير وفضل ومجد في اناء 

زاطراف النهار وكذلك كلما سجد الساجدون في صالتهم  وخروا ر 
 ساجدين

 
 
 

 ------------------------------------------------------------
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 قافية الراء

 
 ال االمر امري

 
 

 ال االمر  امري وال التقدير  تقيري
 *جري بتدبيريوال   االمور التي ت                                  

 
 لي خالق رازق مايشاء يفعل بي

 احاط  بي علمه من قبل تصويري                                 
 -----------------

 4442 \وجدتها منشور  في مجلة التربية االسالمية العددالعاشر 
التي تقعغلى هو الفعل الصادر بتنفيذ العمل وخط الحيا  فكل االمور  \االمر

 المرء ليست منه والبتقديره اوتدبيره اوطول ارادته
حسب راي  -والتقدير ما قدر عليه فعله  وهنا اعتراف بان المرء عاجز

عن االتيا ن بامر من االمور تخع حياته او معيشته اوغناه  -الشاعر 
 :اوفقره اواومنزلته بين الخلق انما ذلك موكول الى هللا تعالى

وما تدري نفس باي ارض تموت  ان  نفس ماذا تكسب غداوما تدري ) 
 سور  لقمان االية االخير ( هللا عليم خبير 

 فار تاتعلى خو الخالق والرازق وماشاء فعل
حد د ني اوحدد اوكتب كل مايجري علي من   \واحاطني بعلمه 

حوادث امور واقوال وافعال ونوازل خالل مد  حيا  البشر منذ الوالد  
لوفا   اوقل   من  قبل الوالد   حيث جاء في االثر ان الطفل وحتى ا

في الشهر الرابب في بطن امه يكتب عليه مايصيبه في حياته  رزقه 
 وشقي اوسعيد  وهللا تعالى اعلم

 
 --------------------------------------------------
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 اذا ضاق  حالي             

 
 

 لقي اذا ضاق حالي اشتكيت لخا
 قدير على تيسيركل عسير

 
 صعب \ضاق

 توجهت اليه بالتضرل والدعاء \اشتكيت لخالقي 
 مقتدر اومتمكن\قدير 

 تسهيل كا امر صعب  وفيه طباق بالغي جميل  \تيسير كل عسير
 في تيسير وعسير

 
 فما بين اطباق الجفون وحلها

 انجبار كسير  او انفكاك اسير
 
 

 العين وانفتاحهااغماضا  \اطباق الجفون وحلها
جبر  عظمه وتصليحه او اصالح نفسية من انكسرت  \انجبار كسير 

 نفسه وهو االفضل
اطالق سراحه من االسر  اوتخليصه منه  هذا البيت فيه  \انفكاك اسير 

لمعنى لواخر في عجزه  واستعار  بالغية  طباق  بالغي جميل في صدره
 :القراني الشريف

    91  \سور  يس ( ا  ان يقول له كن فيكون انما امره  اذا اراد شيا) 
 40 \سور  النمل االية( انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك) و 
 

 ايظلمني دهري وانت وسيلتي
 واشكو من االسواء وانت مجيري
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 جمب سوء  وهوكل عمل مؤذي\االسواء 
منقذي  وفي هذا البيت  يتكل الشاعر علىار تعالى في كل   \مجيري 

نه وسيلة انقاذه ومجيره من كل ور واالحوال فهومنقذه من دهري الاالم
االسواء واالوهام واالهوال بصدق وايمان وفي البيت استفهام تعجبي 

 ثابت المعنى  مجاب جوابه قطعا وكذلك البيت الذي يليه  متمم لما قبله
 

 واضمأ  وانت العذب في كل مورد
 واظلم في الدنيا وانت نصيري

 
 عطشال \الضمأ 
 الشراب الطيب المستساغ في الفم \العذب 

 
 وعار على حامي الحمى  وهو قادر

 اذا ضال في البيداء  عقال بعير
 

 عو الحبل الذي يربط به رجله العاقته عن السير \عقال البعير 
 

 وال حامي المملوك االاميره
 ريــلوك وانت اميـــفها  انا مم

 
 الى اميره وهو ربه تعالىوفي هذا البيت   يوكل امور ه كلها 

 وهو تعبير بالغي فريد
 
 
 

 ----------------------------------------------
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 يانفحة االلطاف
 
 
 
 

 يانفحة االلطاف من لطف ربنا
 ياسرل السير المشتت للعسر

 
فيض ريح اللطف الطيب  ولطف تار تعالى مافاح من  \نفحة االلطاف 

 عباده وعصمته لهم وتوفيقهلطفه ومنته على 
جمب لطيفة  وهي الجزء المدرك من االنسن عند الصوفية  \االلطاف 

اوالجزء الذي يقصد به هذه اللطيفة الربانية الروحانية  للقلب الجسماني  
فهي اشار  تلوح في القلب  وتلمح في العقل ومن الصعوبة  التعبير عنها 

 :باللفظ لدقة معناها ويقول ابن عربي
الحظ ( الحق يريدك بلطيفة من لدنه تدرك بها مايريد بك ادراكه )

 42 -42اصطالح الصوفية الصفحات 
 :ووصف هللا تعالى  ذاته  باسم اللطيف

  14 \سور  االحزاب االية (خبيرا الطيف بعباده كان  هللاان  )  
 وقيل ان لطفه بهم معناه اسباغهم النعم عليهم  ومن لطفه عليهم توفيقهم

 لعبادته وطاعاته
 :ضد العسر وظاهره ومشياته \واليسر 

سور  االنشراح االيتان ( ان مب العسر يسرا  0فان مب العسر يسرا ) 
 مرونة بعد ضيق وشد  و غنى بعد بؤس وفاقة 1و2
 

 ويارحمة المولى السماوية التي
 تهب هبوب الريح من حيث الادري

 
تمنماها الشاعر وصرح بها يارحمة هللا تعالى  التي  \يارحمة المولى 

وناداها والمنادى هوهللا تعالى ان  ينزل رحمته من السماء لتسب اهل 
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االرض تهب عليهم هبوب الرياح الطيبة الرخية ولتشملهم عنايته 
ورعايته ومن اليدري الشاعر  الءن عنايةهللا تعالى ورحمته وسعت كال 

 شئ
 

 اغاثة ملهوف اردت بحاله
 ياعالم السرنوااب  التخفاك 

 
وهذه الرحمة  التي ينشدهااغاثته كونه ملهوف اردت بحالده ندوب الزمدان 
ومصدداابه والمددت بدده الكددروب واالحددداث التددي وان خفيددت علينددا االانهددا 

 التخفى  علىار تعالى فهو العالم ياالسرار
والسددر عنددد الصددوفية  مصددان ومعاقددب عليدده عنددد افشددااه  الندده جددزءمن 

 مسرهللا تعالى اليه
و هددو مددا ال يملددك االنسددان زمامدده او رقابددة اوشددراف عليهويقددول الجنيددد 
البغدددادي رحمدده هللا عددن الحددال  الشاعرالمتصددوف  عندددما فضددح سددرا  

الءندده  افشددى سددرا   –اسددتودعه هللا عنددده وخصدده بدده لقددد فضددحنا الحددال  
د قتل بسبب افشااه كان يجب كتمانه  وقال السهروردي  شهاب الدين  وق

 :صوفيةلنعض الاسرار 
 

 وا رحمتا  للعاشقين  تكلفوا        ستر المحبة والهوى فضاح
 بالسر  ان باحوا تباح دماؤهم        وكذا دماء العاشقين تباح

 
 ويعتبرالصوفيون هم العاشقون  لربهم

 
 ولما دهاني الحا ل واشتد خطبه

 شكوت الى رحماك يارب  من خسر
 

اشتكى الى ربه طالبا رحمته عسى ان   ولما احلبه البالء  واالمرالعظيم
 تداركه نعمة من ربه  فيعصمه بتوفيقه

 
 فمن  ذا الدي  ارجو سواك لفاقتي

 وضعفي  تداركني بلطفك في االمر
 

 الفقر والعوز \الفاقة 
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 اسعفني  بفضلك وتوفيقك ولطفك الكريم \تداركني 
 

 فعجل وسارل ياسريب بحل ما
 تضايق بي  ياواسب الفضل  واليسر

 
 سرل او قلل المد  التي احلت فيها المصيبة علي برفعها عني ا\عجل 

الريب في االجابة هنا  الءنه سبحانه وتعالى سريب االجابة  \والسريب 
 وسريب الحساب  ايضا  وواسب الفضل والنعمة على مخلوقاته وميسر

 كل معسر 
 

 فانت القريب  المستجيب لمن دعى
 غني كريم  داام العفو واليسر

 
والمستجيب من اسماء هللا الحسنى  وكذلك الغني والكريم  اي  \القريب 

 :يجيب دعو  من دعاه 
 0واذا سالك عبا دي عني فاني اجيب دعو  الدال اذا  دعان ) 

   \ 491ةسور   البقر  االي( _فليستجيبوالي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
 ضح  لكل ماجا ء اعالهافسير  وتوفيها 

صاحب الغنى واليسر وقابل  العفو وميسر االمور على الدوام فار تعالى 
 وعلىمدى الدهور والعصور

 
 
 

======================================= 
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 سالتك  يا جبا  ر

 
 

 سألتك ياجبار ياسامب  الندا
 ويا حاكم احكم   في الذي قد تجبرا

 
 دعوتك  وتضرعت اليك \سالتك  

 هوهللا تعالى  يسمب كل ماتفوه به عبده \سامب النداء 
 والجبار من اسماءهللا الحسنى  وتني ذو القو  والشكيمةوالجبروت

 قسى وتكبر \تجبر 
 

 فانت الذي  تجرى لدفب مضرتي
 وانت مغيث من دعاك من الورى

 
 من اسماء هللا الحسنى ويعني مجيب من استجار به \المغيث 
 الناس \الورى 

 
 عظيم   فمن بغىسالتك  باالسم ال

 علي  امتحنه   بالعماء فال يرى
 

من اسماء هللا الحسنى  وجاء في االثرالطيب ان هللا تعالى  \االسم العظيم 
 اذا دعي باسمه االعظم اجاب  وقيل ان اسم هللا االعظم هو هللا

 وقيل  هو الرحمن الرحيم وقيل هو الحي القيوم
ان يمتحن اويصيب كل من بغى فهذا الدعاء  والتوجه الى هللا تعالى  

عليه او اغاضه او افتر ى عليه  ان يصيبه هللا تعالى بالعمى فال يرى 
 شياا  بعد ذلك  وهو دعاء يهز الجبال كما قيل
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ويدخل الشاعرفيه بحمى هللا تعالى في كل اموره ويسلم قياده اليه بالدعاء 
 الذي يطمب اجابته

 
 اجب دعو  المظلوم  يشكو مصيبه

 الجناح  ال نصير له يرىكسير  
 

 فهو اي الشاعر مظلوم او يشعربالظلم
المعين له  وال ناصر يراه غيرهللا تعالى  فهو يشكو اليه  \كسيرالجناح 

 مصيبه  واخالها اي المصيبة عامة  وليست خاصة به
 

 فان لم يقب غيث  فما وجه حيلتي
 واين الفرار من عدو  تجبرا

 
ينزله هللا تعالى  من السماء وفيه الرزق للبالد المطر  او الخير   \الغيث

 والعباد وكل الخلق من دابة وانسان
 

 فيا عالم  النجوى   وياسمب الندا
 ويامستغاث اهلكن  من تجبرا

 
 هو هللا تعالى \عالم النجوى  وسامب النداء 

 هوهللا تعالى \والمستغاث به 
 متانة الدعاءاهلك  والنون توكيدية تزيد من شد  وقو  و \اهلكن 

 
 فكل مصاب   يستغاث   بمثله

 واني ال اشكو لغيرك ماجرى
 

المصيبة او البالء يصيب الخلق فيؤذيهم واليرفعه عنهم غيرهللا  \المصاب
تعالى والشاعر  اقر ان اليدعوا  غيرهللا تعالى فمن دعى غيرهللا تعالى 

 لكشر ضر  اورفب مصيبة او تيسشير عسر فقد كفر
 اعلموهللا تعالى 

 
 فكيف يخيب من بقلبه  قد دعى

 وامرك في القران  يتلى على الورى
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 :ذلك اشار  لوقوله تعالى

 11\سور  النمل االية  (ه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعا) 
 

 انت المغيث والنصير على العدا
 وقولك حق ال خالف او افترا

 
وناصر المظلومين  هللا تعالى غياث المستغيثين \انت المغيث والنصير 

وقوله الحق  في االيات الوارد  اعاله في استجابة الدعاء الخالف في 
 ذلك وال افتراء  فيها

 
 بطه  مب الفرقان  والبقر  قبلها

 وسبح  مب االنفال مب سور  برا
 

 :هي اسماء  السورالقرانية المباركة وهي 
وسور  التوبة   -االنفال  -سبح ر –البقر   –الفرقان  -طه   )  

 (اوبراء 
 

 ويس   مب حم   كل  مب النساء
 باالنبياء المرسلين  ومن قرا

 
 (اقرا باسم ربك الذي خلقوحم والنساء  واالنبياء  يس )سور    

 واخال ان هذه القصيد   ليست كاملة  ولكن ماحصلت عليه هو هذا
 لعلي اوفق مستقبال  اليجادها كاملة

 
 
 
 

 ------------------------------------------------------
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 قلوب العاشقين
 
 
 

 حنين قلوب العاشقين الى الذكر
 وتذكارهم وقت المناجات للسر

 
ذكرهللا تعالى  وفي الذكر  وبه يكون الخرو  من ميدان الغفلة  \الى الذكر 

الخالصة والذكر  الى فضاء المشاهد   وعلى غليةالخوف  لكثر المحبة
 شراب العاشقين ونصاب المحبين من المتصوفة

 زمنها  او  ساعاتها \وقت المناجا  
 

 همو  هم   جوالة  بمعسكر
 به اهل ود هللا واالنجم الزهر

 
 المتصوفون واصحاب الطريقة  اشبه بجوالة بمعسكر  \همو   هم 

 ومحبتهم لهداارون به من كل صوب وحدب  وهم ذاتهم اهل ود هللا 
النجوم الالمعة  وهو تشبيه  بالرجال  االفذاذ  من  ال بيت  \االنجم الزهر 

المصطفى االبرار واصحابه االخيار ومن سارعلى طريق الهدى وااليمان  
 من قاد   ورجال علم

 
 فما سواء اال بقرب  مليككم

 وال تخرجو من  مس بؤس  وال حر
 

هللا تعالى وهومالك الملك  اوالمليك فالشيء نطمح اليه اال  القرب من 
 االعلى فال خرو  من بؤس مسهم او حر الفح اصابهم اال باذنه تعالى
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 من لطف ربنا  ايا نفحة االلطاف

 ويا سر عةاليسر  المشتت للعسر
 

 شرحت سابقا \نفحة االلطاف 
 من لطف هللا تعالى  ومنته \من لطف ربنا 

 :عالى قوله ت  \وسرعة اليسر المشتت للعسر
 2 \االية سور  االشراح(ان مب العسر يسرا) 

 فالعسر محصور  بين يسرين والبد ان ينقشب
 

 ويارحمة المولى السماوية التي
 تهب هبوب الريح من حيث الادري

 
 رحمة هللا تعالى \رحمة المولى 

ييسرها هللا تعالى ويسيرها كيف يشاء ومتى شاء   \تهب هبوب الريح
 بها من يشاء  رحمة من عنده تعالىوينما يشاء  ويصيب 

 
 اغاثة ملهوف اضرت بحاله

 نوااب   ال تخفاك  ياعالم السر
 

 ا جابة محتا  وتفريج كربته \اغاثة ملهوف  
 المصااب اوالمشاكل \النوااب  
 التخفى عليك \التخفاك 

 :هوهللا تعالى  وجاء في المصحف الشريف \عالم السر 
 2\طه االيةسور  (انه يعلم السر واخفى) 

 ولما دهاني الحال واشتد خطبه
 شكوت الى رحماك  يارب من  ضري

 
 كثرت مصاعبه وهمومه \اشتد خطبه 
 من شدو الضر ر  الذي لحقني \من ضري 

ودااما  االنسان المؤمن يتوجه الى ربه تعالى في كشف كل مايصاب به 
 عليه  ويتوكل
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 فمن ذا الذي ارجو سواك لفاقتي

 بلطف من االمروضعفي تاركني 
 

 الضعف المادي الشديد او العوز والفقر \الفاقة 
 عدم المقدر  \الضعف 

 
 فعجل  وسارل ياسريب بكل  ما

 تضايق بي  ياواسب الفضل والبر
 

 من العجالة هو سرعة االجابة \عجل 
المقصود به هللا تعالى فانه سريب االجابة   ينقذ من استغاث به   \ياسريب 

 عين اوطرفتهاانشاء بين رمشة 
 :الواسب الفضل هوهللا تعالى فقط  \ياواسب الفضل

 (قل ان الفضل بيدهللا يؤتيه من يشاء وهللا واسب عليم )  
 24 \سور  ال عمران االية 

 الخير واالحسان \البر 
 

 فانت القريب  المستجيب لمن دعا
 غني كريم داام العفو  والستر

 
 :يقول هللا تعالى 

(  واذا سالك عبادي عني  فاني قريب اجيب دعو  الدال اذا دعاني) 
  491 \سور  البقر   االية

فالقريب هو هللا  تعالى والمستجيب هوهللا وهو الغني الكريم  والعفو  
 الغفور وهوالساترعباده من كل مكروه انه نعم المولى ونعم النصير

 
 

 ---------------------------------------------
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 قطب اهل االرض
 
 

 علمي على كل الخالاق ينشر
 دون الورى وانا العظيم االكبر

 
علم الحقيقة والشريعة  والمقصود علم االمر والنهي  والعلم عين   \العلم

 الحقيقة وغيره باالعتبار  وعلم االمر هو العلم الذي يثاب عليه
يعاقب عليه فاعله ويثاب  عامله وفاعله ويعاقب على تركه وعلم النهي ما

عليه تاركه وهاجره والعلم فرض على االنسان من استطال اليه سبيال 
 وهو الذي قاد البشرية الى الخير  وااليمان وابعدها عن الضالل

 ومناقبي  بين الورى  منشور 
 طول الدوام  وحسابها ال يحصر

 
 الفضاال \المناقب 
 منتشر  \منشور  

 ن الوقتكناية ع \طوال الدوام 
 عددها \حسابها 
 كثير  التعد \اليحصر 

 
 انا الكبيرفي الزمان   موحد

 بين االنام  معظم  وموقر
 

هو من حال بينه وبين الدارين جميعا  وعالمة الموحد ان  \الموحد 
 اليجري عليه ذكر اخطار ما الحقيقة له  عند الحق فالشاهد يشهه الن ال

ه الن االعواض عن قلبه نبعي  ال عوضومصروفة   عن سره الشواهد
 هكذا يقول الصوفية \مطرود  
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هو العابد الزاهد الذي  يوحد هللا تعالى في  \والموحد والمعظم والموقر  
 اعماله وافعاله

 
 

 كل البالد  ملكتها وحكمتها
 وجميب اهل االرض عندي  يصغر

 
خالل تعبير عن  انتشار  افكاره وعلومه من   \كل البالد ملكتها وحكمتها 

 تالمذته وسالكي طريقته  واتباعها في كل احاء العلم
 

 انا   قا دري  قدرتي  مشهور 
 انا قطب اهل االرض بي يشعروا

 
 صاحب الطريقة القادرية المشهور   \انا قادري 
قو  ذاتية الهية  التكون  اال من هللا تعالى  وهمة عاليه  وهي  \القدر  

عدم وصفة نفسية  فيها تظهرالربوبية  القدر  البارز  للموجودات  من ال
وهي عين القدر  الموجود  في الخالاق  وتكون  اما  منسوبة الى هللا 
 تعالى  فتسمى قدر  قديمةازلية او منسوبة لالنسان  فتسمى قدر  حادثة

 
 حكم الخالاق كلها في قبضتي

 وهم جميعا  من مقامي يقصر وا
 

هللا العلي القديروهم من مقام في قبضة  \حكم الخالاق كلها في قبضتي 
 الربوبية اقصر

اليصل اليه  لعم  تمكنه  وقلة قدرته وضعف همته  فهذه   \يقصر 
القصيد  فيها يتحدث الشاعر عن قدر  هللا العظيمة وقوته في خلقه 

 وعظمته  سبحانه وتعالى فيهم
 

 اني  باقطارالسموات العلى
 ادرى وما فيها  بطرفي ابصر

 
 افاقها \اقطارالسموات 

 العالية اوالواسعة التي ال تحد \العلى 
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 اعلم وافهم \ادرى 
 بعين قدرته  الواسعة  النه   \بطرفي ابصر 

 44\سور  الشورى االية(وهو السميب البصير )  
 

 اني عليم بالبحار  جميعها
 وبكل غيم  في بالد   يمطر

 
 وموجوداتعليم  بكل مافيها ومابداخلها من خالاق   \عليم بالبحار 

وبكيفية تكوينها  حاالتها  وكذلك يقددر الغيدث  يسدوقه الدى االرض الجدرز 
بقدرته وحكمته  فيمطر على تلك البالد  وفيتشر رحمته والغيم اوالسحاب  
امددا ينددزل مددن مددن مطددر هددو  رزق هللا تعددالى لعبددادهولواله لهلددك الضددرل 

 والزرل والبشر
 

 وباراضي السبب اني عالم
 ال   يصفروبكل طير  في ف

 
هللا سبحانه وتعدالى  خلدق  السدموات السدبب  مدن االرض مدثلهن   واحكدم 
امره في خلقه   ويعلم مستقرها ومستةدعها  فهدو علديم بكدل شديء ومدن 
جملته االنسان ومعيشته وسبله وهداه الى  نجديه فاما شاكرا واما كفدورا 

سدبحن وخلق الطير صافات في جدو السدماء واالرض مايمسدكهن االهدو  ي
في الليدل والنهدار ولكدن النفقده تسدبيحهن لقصدور فيندا  فدار تعدالى  يعلدم 
بهن  اينما يكن  من الكون  او االرض حتى لو في صحراء  جرداء او في 

 فال  واسعة او في روضة غناء زاهية  فار تعالى اعلم بماخلق
 

 في روضةالعشق التي ما  مثلها
 روض وفيها   كل عقل  ينهر
 

جنتدده   والعشددق اتحدداد ذات العاشددق بددذات المعشددوق    \عشددق روضددة ال
اتحددادا متالزمددا  نابعددا مددن عواطددف العاشددق لمعشددوقه والحبيددب لحبيبدده 
وبحيددث يفنددى فددي سددبيل رضدداه  فددي هددواه عشددقه  ويعمددل المسددتحيل فددي 

من شد  عشدقه لده وحبده لده  فهدو  –لوتمكن  لذاب  فيه –رضاه  لدرجة 
 االبه  وال يدرك االبهاليبصر    به   اليسمب اال

 االدراك والوعي \لعقل 
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 :قال تعالى     ينزجر  والزجر لغة هو الدفب  اوالطرد \ينهر 
 4سور  القمر ايه ( فيه مزدجر  ولقد جاءهم ما)   

والصوفية يرون في الزاجر هو تانيب وتنبيه للسالك للطريق يدخل الى 
السوي  ويريه طريق الطريق  قلب العابد فيهتف ي اعماقه ويرشده الى

الباطل ليتجنبه  فهو وازل نفسي  يبعد المريد عن  الشهو   والمعصية 
 والموبقات ويهديه الى سواءالسبيل

 
 في روضة  شمسية  قمرية

 تزهو  وفيها  كل عين  تغمر
 

هي روضة العاشق لربه ليلها كنهارها بيضاء    \روضة شمسية قمرية 
ي في كل العيون الناضر  الى ربها سوية واضحة المعالم  والسبل   وه

ناظر   راجية رحمته يغمرها الدمب  وتفيض فيه لما ينبب فيها من حب 
 هللا تعالى

 
 قام الحبيب وقد تمايل  قده

 والخمر في كأس  المحبة يقطر
 

تثنى او تدأود  مدن شدد  الحدب العشدق  وهدو مايفعلده بعدض  \تمايل  قده  
علدى هدذه االمدور اذ حضدرت بعدض الصوفية في حلقات الذكر ولي تحفدظ 

مجالس الذكر  للمتصوفة والدراويش  فكان في بعضها غلوا ملفدت للنظدر  
 اخالها  ليست من الصوفية الحقيقية في شيء

والخمدر  الصدوفية  هدي تلدك النشدو     \والخمر في كاس المحبة و يقطدر 
حتدى  العارمة  اللتي تفيض  بها نفس السالك  وقد امتالت بحب هللا تعدالى

تشدددعر انهدددا غددددت  قريبدددة  كدددل القدددرب   فلددديس هدددي خمدددر  وال شدددراب 
يديرالرؤس او يثقل الحواس ويضرب عليها غشداو  او علدى القلدب  انمدا  
احسدداس يددوقظ الددنفس  ويددنعش الوجدددان ويجلددو عددين  البصددير   ويفددتح  
امام القلب افاقا  للروح  في هذه العوالم  الشااقة  بحيث تسدتولي  جليدات  

يب  على قلب الصوفي فال يشهد اليشاهد سوى الحق تعالى  لحضدور الحب
راجدب موضدول الخمدر  االلهيدة فدي البداب االول مدن  –الحبيب في القلدب 

 هذا الكتاب
 

 تجلى محاسنه علي  جميعها
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 والوقت خال  ليس فيها يحضر
 

 : بان اوظهر وزالجلو  هي الكشف  والجالء  والوضوح \تجلى 
 ( يجليها لوقتها االهو  عند ربي القل انما علمها  )  

  449\سور   االعراف االية
 
والجلو  هي تعبير عن نعم هللا لدي الصوفية  عما  يلحقهم من  الفتوح  

 التي يفتحها عليهم اوالكشوفات  وخوارق العادات
فهي من المستلزمات الروحية  التي يؤيها المريد في  \اما الخلو  

الى تربية النفس  وتزكية القلوب  وفي السلوك الصوفي  فهي تهدف 
الخلو  يتمكن االنسان  ان  يقيس نفسه وينظراليها  وللخلو  ثمرات 

 .عديد   منها التواضب والرجول الى النفس
 

 شوقي وذوقي المدام  ولذتي
 ومشاهدي وجه الحبيب  ينو ر

 
 االشتياق في المحبة الخالصة \الشوق 
 اربت في العربية على اكثرمن مااةمن اسماء الخمر   التي  \المدام 

مما يشاهد حظوظ نفسه  وهي رؤية  الكثر   في الذات   \مشاهدي 
 االحدية

 هنا  هو هللا تعالى \والحبيب 
تنبعث منه االنوار  فيضيء كل حوله ما خلق في السموات  \ينور 

 واالرض  ونور هللا تعالى
 

 وهناك ناداني  الحبيب وقال لي
 فانت مخيرما شات افعله  

 
ما  اردت او رغبت  وما ذا يرغب المحبوب  ان يفعله غير   \ماشات

 رضى حبيبه والتفاني في هذا الرضا
 

 فاجبته  روحي فداك  ومهجتي
 انا في جمالك  دااما  اتحير
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ترغدب فدي  اراد  هللا تعدالى وال تريدد سدواه حتدى  \روحي فداك ومهجتدي 
 بيل رضا هللا تعالى  وحبهالهالك او الموت  فانها ترغب به في س

الجمددال والجددالل يطلددق علددى الحددق تعددالى    \انددا فددي جمالددك داامددا اتحيددر
كصفة مدن صدفاته  وااللطداف  فالجمدال  يوجدب صدحوا وقربدا والعدارفون 
بار تعالى  يكاشفهم هللا تعالى  بجالله فاذا غابوا اما المحبفاذا كاشدفه هللا 

قلبدده او فددؤاده  ويفددرق االمددا م تعددالى طابددت نفسدده وسددعدت مهجتدده وهددي 
القشيري رحمه هللا  بين العابد ين والعدارفين  فيرىدان العابددين هدم الدذين 
شددهدوا افضددال هللا تعددالى  فبددذلوا نفوسددهم  وامددا العددارفون فددانهم شددهدوا  
جالالر تعالى فبذلوا قلوبهم ومهجهم  اما المحبون فدانهم  شدهدوا جمالده 

له علم اليقين شهد جاللده تعدالى ومدن كدان لده  فبذلوا ارواحهم  فمن كان 
 حق اليقين  شهد جماله تعالى  وهللا اعلم

 11الحظ التحيير في التذكير لالمام القشيري صفحة 
 
 
 
 
 

******************************************* 
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 ب هللاح
 
 
 

 ا ن البالد  وما فيها من الشجر
 ترو بالمطر لو بالهوى  عطلت  لم

 
 بالد هللا الواسعة وما فيها من الشجر والزرل \البالد 
فرغت او اصبحت خالية او محتاجة  اومشاقةالى  \عطلت 

مايرويهاويذهب عنها الضما  كالنفس التي تؤرقها نارالهوى والعشق  
 فتعطل اعضاءها ويخلو قلبها  مما سوى الحبيب

 
 لو ذاقت االرض حب هللا ال شتعلت

 ا بالهوى فيها عن الثمراشجاره
 

محبتدده  فددي قلددوب الزاهدددين  والمحبددة لدددى الصددوفية ال تكددون \حددب هللا
حجابددا قيامهددا بددذاتها عنددد فندداء جهتددي  المحبوبيددة   والمحبيددة فيهددا الن 
الحب  اليكون  اال بعد سابقية جذب  المحبوب  اياه وال ينجذب  االبمحبته 

الطدرف االخدر فمدن احدب  اياه فكل محبوب  محب  وكل محب محبوب مدن
 هللا تعالى احبه هللا

 
 وعاد اغصانها جردا بال ورق

 بين حر نارالهوى يرمين بالشرر
 

 اوراقها متساقطة \الجرد 
شد  وحرار  قوية  تنبعث من قلب المحب  واحساس شديد يندلب  \الحر 

 من اعماق القلب  فيحرق الحشى ويؤرق الفكر
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 ليس الحديد وال صم الجبال  اذا
 اقوى على الحب  والبلوى من البشر

 
المحدب مددن غددرس فددي نفسدده المحبدة الخالصددة وتددزداد هددذه المحبددة لتتقددد 
اوار نارها في النفس  فتكون  اشد من الحديدد واصدلب مدن صدخورالجبال 
الشماء المتعالية في تحمل هذه  االنفاس ا لالهبة   اذ ان النفس بماحباها 

لى تحمل كل مشقة وصعوبة   واصلب مدن هللا تعالى من قو   لها القدر ع
 :كل شيء وقد قال تعالى مشبها  بعض القلوب البشرية 

فهي كالحجار  اواشد قسدو  وان مدن الحجدار  لمدا يتفجدر منده االنهدار )  
وان منهددا لمددا يشددقق فيخددر  مندده المدداء وان منهددا  يهددبط مددن خشددية هللا   

 24\سور  البقر  االية (
 :بالمشاق كالمرض والمصاعب  وقد قيل امتحان  االجسام \بلوى 

(  بقدر مايزداد   البالء على العبد يزداد تقربا وسدبيال  الدى الحدق تعدالى ) 
 :وجاء في االثر الطيب

 (نحن االنبياء اشد الناس بالءا )  
 
 
 
 

 ---------------------------------------------------
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 اية هللا
 
 
 

 هللا العظيم  ونورهانا  اية 
 تنشر  انا رحمة  في كل ارض

 
العجب فدي ذلدك اذ اوليداء هللا تعدالى ايدات وعالمدات فدي الهددى وااليمدان 

 لعباده هللا المخلصين
 يقصد به اليقين بالحق والهدى واطمانان القلب  به \ونور هللا

 :ل تعالىاكما يفسر النور  بانه االيمان  ق
 ( رجهم من الظلمات الى النور اهللا ولي الذين امنوا يخ)

 122سور  البقر  اية 
 :وقال تعالى

هللا نور السموات واالرض مثل ندوره كمشدكا   فيهدا مصدباح المصدباح )  
في زجاجة الزجاجة  كانها  كوكب  دري  يوقد من شجر  زيتونة  مباركة 
ال شرقية و ال غربية يكاد زيتهدا  يضديء  ولدو لدم تمسسده ندار ندور علدى 
 نور يهدي هللا لنوره من يشاء ويضرب هللا االمثال للناس وهللا بكدل شديء

 22\سور  النور االية ( عليم  
رحمة من هللا تعالى لعباد  المؤمنين  ينشرها في ارجاء االرض  \ورحمة 

 وعلى مدى االزمنه والدهور التنقطب
 

 وانا سؤال القبر ثم حسابه
 وانا جميب الخلق  عندي  يحشر

 
هي تلك االسالة التي يوجهها الملكان منكر ونكير الى  \سؤال القبر 
دخوله القبر حيث جاء في االثر ان الميت عندما يدفن في قبره  الميت بعد

ياتيانه ملكان صالحان مرسالن من ربه  تعالى فيساالنه عن ربه وعن 
نبيه ودينه  وكتابه وقبلته وشهادته  فالمؤمن من يقول هللا ربي  ومحمد 



 

 236 

صلى هللا عليه وسلم نبيي واالسالم ديني والقران كتابي والكعبة المشرفة 
اشهد ان ال  –بلتي والمسلمون اخواني والمسلمات اخواتي ثم يتشهد ق

فيفر  له في قبره ويصبح واسعا   -االه االهللا  واشهد ان محمدا رسول هللا
واما الكافر  او غير المسلم فانه اليستطيب االجابة ويتعثربها فيضيق  به 

وهللا القبر  فيضمه القبر بعد ذلك ضمة تتداخل اضالعه في بعضها   
 تعالى اعلم

 
هو الحشر يوم القيامة  اذ يحشر هللا تعالى الناس في يوم البعث   \يحشر 

 اذ يبعثهم من جديد ليوم الحساب  يوم توفى كل نفس ماعلمت
 من خير اومن سوء وتجزى به

 
 انا الذي محبوب قلبي زارني

 ومن غير  وعد بيننا  يتقرر
 
 

ى اذ انه تعالى قريب من عباده  المقصود به هوهللا تعال  \محبوب قلبي 
 ويعلم ما يفعلون  مايسرون ويعلنون

 :الوعد رجاء من هللا تعالى  قال تعالى  \من غير وعد
 40\النساء ( وكال  وعد هللا الحسنى )  
 :وقال تعالى 
 411 \النساء(وعد هللا حقا ومن اصدق من هللا قيال )  
 

 وانا سقاني شربة من كفه
 احمر من خمره ولها شعال

 
سقاه في يديه  أي من خمر  الجنة التي  \سقاني شربة من كفه من خمره

 :قال عنها هللا تعالى
 44\سور  محمد  االية (  وانهار  من خمر لذ  للشاربين ) 

د ليل صفاءها  وطيبتها للنفس فهي تشعشب وكانها   \لها شعال احمر 
 تصدر منها انوار  مشعة لرقتها

 
 حاسرا وانا تجلى لي حبيبي 

 من غير حجب  بيننا   يتستر
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 الظهور  او الخبر اليقين  او هو الكشف  واالظهار   \التجلي 

 :قال تعالى  
 449 \االعراف ( ولما تجلى ربه للجبل  جعله دكا) 

 :وقال تعالى
   492\االعراف ( قل انما علمها عند ربي  اليجليها لوقتها اال  هو) 
 

نعم هللا تعالى من الفتوح والكشوفات كما انها تعني  التعبير عن 
 والتجليات التي قد تظهر على قلوب المريدين

 من غير استار  يتستتر  بها \من غير حجب 
 

 وانا  سكرت  بكأسه  من خمر 
 تشفي السقيم  ومثلها اليعصر

 
السكر والصحو من اظهر االحوال الصوفية واخصها وقد اختلف المشايخ 

لصوفي لذا فاضدت االقدوال المدأ ثدور  بدالتعبير عدن ايها افضل واليـــــق با
الفندداء والغيبددة والسددكرو مددا الددى ذلددك ممددا يشددير الددى ان الصددوفي كددان 
فـــــــدـي اغلددب احوالدده مدداخوذا مشددغوال عدن نفسدده وعددن كددل ماسددوى هللا 
بار وحدده السدكر الصدوفي هدو تلدك النشدو  العارمدة التــــدـي تفديض بهدا 

بحدب هللا تعدالى حتدى غددت قريبدة كدل القدرب  نفس الصوفي وقد امدتالءت
فالسددكر الصددوفي لدديس شددرابا او خمددرا يدددير الددراس او يثقددل الحددواس 
فيضرب غشا و  علي القلب بل هواحساس يوقظ النفس وينعش الوجددان 

فتفدتح امدام القلدب افاقدا للدروح فدي  -ويجلوعين البصير  في نظرالصوفية
ة بحيددث تسددتولي تجليددات الحبيددب علددى هـــــــــددـذه العددوالم الجذابددة الشددااق

قلددب الصددوفي فددال يشددهد وال يشدداهد سددوى الحددق سددبحاه وتعالـــددـى الن 
حضور الحبيب في القلب هو محور لشدعوره بذاتده وبمدا حولده وقدد يصدل 
الددى درجددة صددفو الوجددد وبهددذا يحددل والوجددود الشهـددـودي وحددل الوجددود 

ومددا يشددعر بدده ا  الوجددودي ونتيجددة لددذلك وهددذه الدرجددة مددن الحددب االلهددي
لصوفي العارف تجاه خالقه ومايحـــس به من شعور ازاء جمال من يحب 
المنزه عن الجمال الدنيوى ظهرت حاالت النشو  والتي هي حاالت السكر 
المشددابه فــــددـي اثدداره الددى حددد بعيددد حدداالت السددكر الخمددري وهددذه الحالددة 

 يعالمة الصدق في الحب في ذلك يقول الشيخ عمر السهرورد
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المحــــــب شرفه ان تلحقه سدكرات المحبدة فداءن لدم يكدن ذلدك لدم يكدن )  
- (حبه حقيقة

 تعالج االمراض النفسية التي في قلب المريد \تشفي السقيم 
أي انها جاهز   ومتوفر  من غير عصر اوتنقية انها   \ومثلها ال يعصر 

 من انهارخمر الجنة  اومثلها
 
 

 لما رايت جمال وجهك مشرقا
 وحقك  عنك  ال   اتصبر اني

 
هو الجمال الحقيقي  ابتغاء وجه هللا تعالى وهو ان  يكون  كل  \جمال 

عضو  من اعضاء هذا الجسد على افقضل مايكون  ويراد من الهياة 
والمزا   الءنه صفة ازلية ر تعالى  شاهده في ذاته مشاهد   عليه  

ة فخلق العالم كمرا   فاراد الحق تعالى ان يراه في صنعه  مشاهد  عيني
 شاهد فيها جماله عيانا

 
 الاستطيب الصبر  عن ذكر هللا تعالى وعنك هنا عن ذكرك \الاتصبر 

 
 فاجابني  تحظى بوصلي دااما

 يا عاشقي في العشق انت معمر
 

تفوز بلقااي  والفوز بلقاءهللا تعالى هو االستمرار بذكره  \تحظى بوصلي 
 فانه يراك -وعبادته  
 يا كثير الحب والشوق لي في العباد   \ ياعاشقي
 ثابت \معمر 

 
 افرح وامرح في رياضي دااما

 لك ماطلبت  وكل سعيك يشكر
 

 الجنة \الرياض 
السعي المشكور االعتراف  واالقرار بالربوبية  \وكل سعيك يشكر 

 :وشكرالقلب اعترافه واعتكافه على بساط الشهود  قال تعالى
 2 \سور  ابراهيم االية ( لان شكرتم ألزيدنكم )  
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 فجعلت اسقيه ويسقيني معا

 والكاس في ايدي  سناه  يزهر
 

أي كلما اكثر ت من ذكره وعبادته تعالى  زادني فضال   \اسقيه ويسقيني 
وحسنات  فاضت علي  حتى اصبح سناؤها كالنور شملني وغطاني 

 واغرقني فيه
 

 ينقضيوالشرب  فيما بيننا  ال 
 في كل وقت  دااما  يتكرر

 
منحة ربانية للعبد الصالح وفيض رباني ورحماني فيه يتعرف  \الشرب 

 المريد الصادق على الحقااق التي يجهلها  فيجليها له هللا تعالى
والشرب شراب الحقيقة  الداام الوجود والذي الينقضي مادام العبد 

قت يتكرر أي يستمر وجاء المؤمن  متوجها الى ربه تعالى  فهي في كل و
– في الحديث القدسي 

 (عبدي ماذكرني       ظن انا عند) 
 
 

 -------------------------------------------------------
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 قافية السين
 

 تســــقني  ال

 
 

 التسقني وحدي  ما عودتني
 اني  اشح  بها  على  جالسي

 
 انت الكريم وهل يليق تكرما

 ان يصبر الندماء دون الكاس
 

اعتمدت الصوفية على الذكر الجماعي  بدل من الذكر المفرد في كثير من 
ينتشي المحب في هللا تعالى    -حلقات الذكر  –االحوال  وفي هذه الحلقات 

ويشعر كانه  راح في عالم اخر  وفي جو مختلف عن االجواء  اال 
متوجها بكليته نفسه وقلبه عتيادية  حيث يروح في حالة سكر الهي  

وفكره وعواطفه وافعاله متجهة اليه تعالى   فكانما  هو في مجلس سكر 
يوزل كؤوسا منها على السالكين من امثاله فيصعقون  فهم  جالس  
استاذهم وخليفتهم ومرشدهم فال يصح ان يبخل عليهم  بما حباه  هللا 

بل يجب    تعالى  من سلوك ومعارف وعواطف في حب هللا تعالى
توزيعها عليهم  فار تعالى هو الكريم المفضال  يعطي الخير من احب   

ال يستطيعون  البقاء دون محبته وانشغالهم  –الندماء  -كما ان المريدين 
 بحبه وعشقه وكاس محبته يدور بينهم  في كل مجلس ذكر

 وهللا تعالى اعلم
 

 ----------------------------------------------
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 قافية الفاء

 
 الحب سكر

 
 

 كر خمار  التلفـــــالحب س
 يحسن فيه الذبول والدنف

 
 والحب كالموت يفنى فيكل ذي شغف

 من   نطعمه  اودى  به التلف
 

 في الحب مات  االصفو  محبتهم
 لولم يحبوا  لما ماتو ا وال تلفوا

 
 حب هللا وقد شرح سابقا هنا \الحب 
السكر والصحو من اظهر االحوال  الصوفية وختلف علماء   \السكر 

الصوفية في ايها افضل  واليق بالصوفي اي حالة السكر ام حالة الصحو  
لذا كثرت االقوال   عنه بالتعبير عن الفناء والغيبة اوالسكر اال ان 

وعن كل  ماسوى الصوفي في اغلب احواله ماخوذ ومشغول عن نفسه 
المحبوب فالسكر الصوفي هي حالة النشو  العارمة الشديد  التي تعتري  
المريد فتفيض نفسه بعد امتالاها بحب هللا تعالى  حتى غدت  قريبة  كل 
القرب وهكذا تشعر  فهو احساس  يوقض النفس وينعش الوجدان  

العوالم  ويجلو عين البصير   ويفتح امام القلب الروح افاقا  في هذه 
الجذابة  بحيث يستولي  تجليات الحبيب على قلب المحب  فال يري  
واليشاهد سوى الحبيب   تعالى  الءن حضورالحبيب في القلب  هو محو 
لشعوره  بذاته  اوبما يحوله  ويصل به الى درجة الصفاء الموجد  
فالمحب كما يقول السهروردي  شرفه ان تلحقه  سكرات المحبة  فان لم 

ن  ذلك لم يكن حبه  فيه حقيقة  فهو تعبير حاذق  واية  خالد  يك
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لحالةالسكر االلهي فالردح  التيؤ تعشقه والسكرالذي  يسكره ونشوته 
فهي ازلية ابدية  تعني التحدث  بذكرهللا تعالى  في السرالخفي  الوارد من 
السرالمحمدي  المتداخل او االتي من الذات  االلهية الذي يراها في  

ؤوس الخمر  االلهية  منا يشب  على روحه وقلبه ووجدانه الصفاء من ك
الكدر ويفيض بالمحبة الخالصة الصافية في سمو االخالق امتثاال للحديث 

المتحابون  في جاللي  لهم منابر  من نو ر يغبطهم النبيون ) القدسي 
 (والشهداء

 صدق رسول هللا الكريم
 

 تعالى  صافية كالماء الزالل ال اصبحت خالصة لوجه هللا \صفو محبتهم 
 تشوبها شاابة

 
 لما قضي عليهم بالموت  فاهلكهم التلف اي انهم اهلكوا  \لما ما توا 

 انفسهم في محبة هللا تعالى  فاتلفوها
 
 

 
 

************************************** 
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 قافية العين
 

 شمس المحبة
 
 
 

 طالب   المحبة  به  شمس فؤاد 
 مواقب   فيه   العذل  لنجم  وليس                                     

  
  اهددل هددي انددوار التوحيددد تطلددب علددى قلددوب :تجمددب طوالددب  \طددالب        

 المبين  المعرفة والحقيقة  فتطمس  ساار االنوار ما خال نور الحق
جمددب موقددب وهددي االمدداكن او  مسدداقط  النددور  ويفسددره  بااليمددان \مواقددب 
المعارف والحقااق التي تجلب نور اليقدين الدى العقاادد وشدمس  اووالنور 

 :المحبة هو مصدر  النور و يقصد به المصحف الشريف  قال تعالى
(  يا ايها الناس قد جداءكم  برهدان مدن ربكدم وانزلندا الديكم  ندورا مبيندا )  

 424 \سور  النساء
 

 صحا الناس  من سكر الغرام وما صحا
 وافرق كل وهو  في الحان جامب

 
سكر المحبدة  القاتلدة او الشدديد  الوقدب علدى القلدب  فتذيبده   \سكر الغرام 
والسكر حال شريف  يعتور عليه صحوان  قبله وبعده  وهو .او هو الوله 

ن اعدددز مدددن السدددكر مدددن مقامدددات الصدددوفية  وتعدددابيرهم  المهمدددة   ويكدددو
الشتماله على الجمب  والتفرقة وال ينال  اال بعدد العبدور علدى ممدر السدكر 

 . والجمب وهذا  الموقب هو معرا  السالكين
توكيدية تعود على الناس أي تفرقوا بعد صحوهم  لكنه  بقي في  \كل 

 الذي لحقه  موقب سكره في حالة التمكين مدهوشا في سر  المحبة
 نبهار بجمال  انوار المحبوب بعد شعال عقله عن نفسهوالمشاهد  واال
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 غيره قهو      غير  هواه    حميا 

 مدا م  دواما   تقتنيها  االضالب
 

 بداية االنتعاش بمحبته واشتداد ولعه \حميا هواه 
 القهو  من اسماء  الخمر  وكذلك المدام \قهو  
 مستمرا  اوعلى مدى الدهر \دواما 
بها  بعد الحصول عليها بتعب و نصب وتحافظ عليها  تحتفظ  \تقتنيها 

 .تحفظه  فهي لها كاالضالب للقلب
 

 محبة  و صبابات  ونار هوى  
 المدامب  سقتها قد   صبر   وتربة 

 
 هوى النفس \هوى 

 رقة الشوق وحرارته  وياتي من الصبا والتصابي  \صبابات 
العبد لربه تعالى فهي تراه خيرا  واما محبة  ميل النفس الى ما \المحبة 

تعظيم له  وطلب التقريب اليه بطاعته وهللا تعالى يحب عباده المخلصين 
 :في حبهم اليه  برضااه عنهم واحسانه اليهم قال تعالى 

 
 41سور  الصف االية ( سوف يأتي هللا بقوم يحبهم ويحبونه )       
 

له  ال عيشفنار المحبة شد تها وقوتها  وعظمتها لذا فالصوفي المحب 
اال  مب الخلق النه يحيا مب حب هللا تعالى وعشق هللا وال يرى حبيبا 

 : سواه وال عيش له مب غيره  يقول احدهم
 

 تعصي االله وانت تظهر حبه
 هذا لعمري في القياس بديب                                   

 
 لو كان حبك صادقا  الطعته

 ان المحب لمن يحب مطيب                                
 

البالء بحسن االدب  والفناء في البلوى بال شكوى  عند الوقوف   \الصبر
 وال تذمر
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 بكاء العيون من خشية هللا تعالىيقصد به  \سقتها المدامب 
 

 زرود  بمااه   قلبي  من  اولب 
 مات  ثمة  والب كم    ويلهن   ويا

 
اغرااه به وهو محبته وشوقه الى موجبات  رحمة هللا التي   \ولب القلب 

 على المتكونة من نسيم الهواء على الرقراقة تتمثل في مويجات الماء 
 الماء 
 . الوله وهو االفراط في الحب الى حد الفناء والموت \الولب 

 
 عهده بين االجا رل    مطمب  ولي

 طامبالم   خابت  هناك  وكم     قديم
 

المه ومعاودتها وتجليها او هو النفب والعهد آظاهر    \بين االجارل 
 .  من خيبة االمل لدى  فريق من الخلق القديم وما يتكتنفه 

هي الرغبات  في القلب او النفس  وخيبة النفس فيها هي عدم   \المطامب
 . فهو خااب  نيل المطلب  او مبتغاه

 
 لعلب    بين   الذي  الرند زمن  ايا 

 تقضى لنا  هل انت  يا عصر  راجب
 

شجر طيب  الرااحة طعمه كطيب العود  وقيل هو شجر االس    \الرند 
 .  وزمن الرند أي زمن  العيش الطيب واالنس الندي

اسم جبل  كانت فيه  موقعة  وربما كان شجر الرند  ينبت بقربه او  \لعلب 
 . في سفحه

لشد  وقعه في  اتمناه الشاعر وحن اليه اماني  \ ؟هل انت  ياعصر راجب
 . النفس والقلب

 
 لقد كان لي في ظل جاهك  مرتب

 مراتب   بالرقمتين  ولي  هنيء  
 

 مكان اللهو واللعب والنعيم وانس النفس وانفتاح القلب \المرتب 
 موضعان  احدهما  قرب المدينة المنور   في الحجاز \الرقمتان 
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تثنيددة الرقمددة  واحدددها رقمددة وهددي  الرقمتددان) واالخددرى  قددرب البصددر  
الحددظ معجددم البلدددان  المجلددد الثدداني  ( مجتمددب المدداء فددي الددوادي  معندداه و

 904صفحة 
 

 اللقا ساحة   ذيول  اللهو  في اجر 
 ايانب  ثمار القرب  وهي   واجني

 للتبختر   اسحبها \اجر ذيول اللهو
ار القرب هنا هدو رضدى اجمعها  ومن الواضح ان ثم  \اجني ثمار القرب 

تقددرب الددى هللا تعددالى  اراد الهللا تعددالى  فهددي  يانعددة  ناضددجة جدداهز  لمددن 
 . وافلح في مسعاه

 
 الوصل  راحا براحة  واشرب  كأس

 االصابب  بالراحا ت  منها   تصفق
 

 . وهو االنقطال  عما سوى هللا تعالى \قدح الوصال  \كأس الوصل 
يكددون بددين جسددمين وهددذا  قددد   الن ذلددك  ولدديس المددراد بدده  اتصددال الددذات

 : الوهم في حقه تعالى كفر  ولهذا قال النبي محمد صلى هللا عليه وسلم
 ( االتصال بالحق على قدر االنفصال عن الخلق) 

 :وقال بعضهم 
لددم او الخلددق مددن لددم ينفصددل لددم يتصددل  أي مددن لددم ينفصددل عددن الكددونين )

  العبددد ربدده تعددالى  بعددين يتصددل بمكددون الكددونين  وادنددى الوصددال مشدداهد
القلددب  فدداذا رفددب الحجدداب  عددن قلددب السددالك او المريددد وتجلددى لدده يقددال  

 ( لسالك االن وصل ل
 

 112 \ صفحة الحظ كتاب مصطلحات الصوفية
 الخمر  :الراح  \راحا 
 راحة الكف أي وجه اليد  وتجمب راحات \راحة 

 
 كأنني  العمر   حتى   ذاك  تصرم

 مانب  وللعيش عمر  بال    اعيش
 

صعب  ولحقه شظف العيش او تقطعت به سدبل الحيدا   \تصرم ذاك العمر 
كمددن يعدديش بددال عمددر تسدداوى بدده    او وهددب حياتدده  لربدده تعددالى  فاصددبح
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اد  بدعل االنقكدال العمر في الشباب والكهولة والشديبة  اليعدرف منده سدوى
 ربه تعالى

 
 خضر العيش وابيض لمتي  مذ اغبر  

 فواقب     فالدمول   صبحي    تسود
 

غطتده المصدااب والمصداعب فتغيدر  العديش  الهندي  \خضدر العديش  اغبر  
وهددو فددي   االخضددر  الددى سددواد رغددم صددغر ه و عمددره اليددزال فددي مقتبلدده

صبح العمر قد ابضيت  لمته وهدي شدعيرات ناصديته او شدعيرات مدا فدوق 
 ساناذ تشيب بسرعة وقبل غيرها من شعر راس االن ااالذن  او خلفه
 او صعب العيش في مقتبل الشباب اصبح اسودا  اسود   \تسود صبحي 
 .كثير  الجريان :ساخنة فاقعة اللون  \الدمول فواقب 

 
 فتية   فيهن   الغزالن  من    وسرب

 لنا هن في سقط الغرير  رواتب            
 

 قطيب \سرب 
 موضب \سقط الغرير 

 في مرعاهن  ت  الهيات را عيات  العبا \رواتب 
 

 عقاربا   قلمنا    بدورا  قد  عفرن 
 انهن  براقب  الشعر  خلنا    من            

 
 او التعفير أي التلوين باللون التراب االبيض الضارب الى الحمر  \عفرن 
 .ما سقط من القلم اثناء بريه :قطعنا    والقالمة  \قلمنا 
غيددره  النسددو   مددن قمدداش اوجمددب برقددب  وهددو مددا يتبرقددب بدده   \براقددب 

 .لتخفي وجهها   استحياءا
 

 رعى هللا تلك السرب  لي ورعى الحمى
 صنااب  سربا  واي    منعت   وال

 
 او الحمر الوحشية القطيب من القطا او الضباء او النساء \السرب 

 :والسرب البيت في االرض   قال تعالى 
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 14\الية سور  الكهف ا( فاتخذ سبيله في البحر سربا ) 

 دعاء  ان يرعاهن هللا بحفظه وعنايته \رعى هللا تلك السرب 
 

 ثالثة   اضر  منها  بنار  صليت
 الشواسب   والديار  وشوق    غرام

 
ابتليت بها  او احترقت بها   وكان قد اضرت به ثالثة امدور  \صليت بنار 

او العشدق وندار الشدوق والصدبابة  هي اشدد مدن الندار وطدأ   هدي الغدرام 
القاتل  وبعد الديار وفرا ق االحبة  وجاء في كتاب   مصطلحات الصدوفية 

 :في شرح كلمة الشوق 
هيجان القلب  عند ذكر المحبوب وهو في قلب المحدب كالفتيلدة فدي ) هو  

المصباح والعشق كالدهن في النار  وقيل من اشتاق الى هللا اندس الدى هللا  
ومدن اندس طدرب ومدن طدرب وصدل ومدن وصدل اتصدل ومن انس الى هللا 

ومددن اتصددل طددوبى لدده وحسددن مددا ب والفددرق بددين الشددوق واالشددتياق ان 
(  الشوق يسكن باللقاء واالشدتياق  ال يدزول باللقداء  بدل يزيدد ويتضداعف 

 معجم مصطلحات الصوفية   441عبد المنعم الحفني صفحة 
 

 وماؤه   العذيب  ان   يخيل لي
 الغرام  االجارل  فرط   ومن   منام

 
العدراق  جندوب العذيب ترعة  صغير  طيب ماؤها  قريبة من القادسية فدي

 .فال   خصبة   وقيل انها واد لبني تميم وحوله
 421ورحلة ابن بطوطة  صفحة  124الحظ معجم البلدان صفحة 

 
 امحله   فؤادي   ما   اال   فال نار

 تدافب    الجفون  السحر  اال  ما وما 
 

قوي  اوارهدا   النار التي في قلب الشاعر المثيل لها شديد اوارها  \فال نار 
كددل النيددران دونهددا  او اقددل منهددا  ان  يتخيددل .شددديد  االحتددراق واللهددب 

 اكتواءا واشتعاال
أي تددفب الندوم  تماطل  وتتسرى في التغمديض والتدوهم فدي الندوم \تدافب 

 .عنها اوالغفلة من  القلب 
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 الهوى  في    ا قاسيه   ما وال وجد  اال

 اسارل    اليه  ما  اال   موت   وال
 

 الحب القاتل  والمقصود به حب هللا تعالى  \الوجد
هو  القدر المحتوم  على بني البشدر  الدذي  يسدرل اليده االنسدان  \الموت 

ودقدااق وسداعات عمدره  ه لحظاتد بلحظة مدن  كلبفي حياته ويسيره اليه 
فينتهدي وينتهي طريقه في الوصول اليه  وعندما يصل اليه اياما  وسنين 

 .عمره 
 

 ما  قاسيته    بجهنم  قيس   فلو
 جارل  ما انا  بعض كانت  الوجد   من

 
ه  فجهددنم وحرهددا الشددديد هددي جددزء مددن فيددتجرعتدده وتعددذبت  \قاسدديته 

عذاباته الشديد  فما في قلبه من حدرار  تلتهدب  يحسدها اكبدر واكثدر شدد  
 عظم وا منها

 
 الدما   فطوفانها  نوح بها   جفوني

 اللوامب     والزفر   رعد  ونوحي 
 

كناية  عن كثر  البكاء واللوعة  حيث شبه الدمب الذي  يجري مدن عينيده 
ا الطوفددان الددذي حدددث فددي  وقددت سدديدنا نددوح عليدده هبالينددابيب التددي احدددث

 سددماءالسددالم  وزفراتدده هددي بددروق الرعددد فددي الغيددوم التددي هطلددت مددن ال
 . لتكملة الطوفان  تعبير  رااب وجميل  في دنيا االدب امطارا غزيز 

 
 للبال   حل  ايوب  قد  به   وجسمي

 جازل  انا   ضر  فما   مسني  وان 
 

البالء  اشتدادوكا ن نتيجة هذا البكاء والنحيب ان  عاله المرض والسقم و
اال انه مدن هدذا الضدر  .كانما  اصيب بجسمه كا اصيب ايوب عليه السالم 

 .ليس بجازل وال مشتكياو المصاب االكبر 
 

 كجمر     اال    ابراهيم   نار   وما
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 حوتها  االضالب   من الجمرات  التي 
 

ومددن شددد  حبدده وشددوقه الددى خالقدده فقددد التهبددت بقلبدده  نيددران الشددوق 
والهددوى  واحددس بهددا تحددرق هددذا القلددب الددذي بددين جنبيدده واحشددااه اكثددر  

من تلك النار التي القي فيهدا ابدراهيم عليده السدالم والتدي  قدال هللا  حرار 
 :تعالى  لها

 14\سور  االنبياء اية  ( يانار كوني بردا وسالما على ابراهيم ) 
 

 يونس   بحر  الصبابة  في  فسرى
 خاشب  الهوى  وهو   حوت  تلقمه

 
سرى مشى ليال  ويونس  نبي هللا عليده السدالم الدذي اصدبح فدي           

فكددان فددي ليددل دامددس وظلمددة فددي ظلمددات   .جددوف الحددوت بعددد ان التقمدده 
الليدل والبحددر وبطددن الحددوت فهددو فددي ظلمددات ثددالث   وسددرى فيدده الحددوت  

 :ر متصبر قاال خاشب  وهو
نبيداء االيدة سدور  اال( اندي كندت مدن الظدالمين  سدبحانك  اله اال انت ال)  

92 
 

 كابة  شعيب   فؤادي  من    وكم  في
 مرااب  مزارا    شطت اذ    تشعب

 
 الحزن العميق      \بة آالك
 ا توزل عد  فرق  تفرق \تشعب 

 عليه السالم هو نبي هللا شعيب   \وشعيب 
 بعدت \وشطت  
 

 حكى زكريا وهن  عظمي من الضنا
 ايحيى اصطباري  وهو في الموت قانب

 
 ضعف من الكبر وطول العمر \عظمي  وهن

 التعب والمشقة والنصب \الضنا 
االدعيدة  -:نبدي هللا زكريدا عليده السدالم   الحدظ قصدته فدي كتدابي  \زكريا 

– المستجابة في القران الكريم 
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امدا كنايدة عدن نبدي هللا يحدي بدن زكريدا عليهمدا السدالم  \ايحي اصطباري 
 صطباربعد الموت  وطول  اال او الحيا  واما 

 :قضى عليه بالموت  تنفيذا المر هللا تعالى  \وهو في الموت واقب 
 22\سور  االنبياء اية ( كل نفس ذااقة الموت )
 
 الحشا   في   الدنيا   لفقدك يوسف    ايا

 انت  راجب   يعقوب  فهل  الحزن  من 
 

يوسف هو نبي هللا يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابدراهيم الخليدل        
وقصددته معروفددة  مددب فرعددون مصددر ويعقددوب  والددده وهددو لديهم السددالم ع

اسراايل بن اسحاق بن ابراهيم الخليل ابتاله هللا تعالى  بفقد ولدده يوسدف 
 . البكاء على فقده واصابه بالعمى  من شد  

 .االحشاء وحرقة الحزن في القلب منها \الحشا 
 

 عزيزكم   نحو   الذ ل  تجار  اتينا  
 البضااب   تلك  المزجا      وارواحنا 

 
الحدظ قصدة  -يوسف عليه وهو في مصر    اخو   قدوم  حالة  اشار  الى

 االدعية المستجابة في القران الكريم \يوسف في كتابي  
 عزيز مصر  \عزيزكم 

 
 هلهأل  ا هل   انت   تك  عطفا فان 

 العذيب  مواقب  دون  يكن   اما  ان
الشددفقة واالحسددان  وااللدده تعددالى اهددل الهددل االحسددان والعطددف  \العطددف

 .بما استحقوه  في ذلك هللا تعالى  يجزيهم ف
 

 فانني  في    تهواه  بما    تحكم
 طااب    المحبة   فقير  لسلطان

 
 تسلط \تحكم 
وان يبدذل نفسده فدي حدب هللا تعدالى وحدب هللا  تحبه وترضاه   وه \تهواه 

طاعدة لقدو  بلهفدة وشرط من شروط االيمان لذا فالشاعر فقير  ومحتدا   
الهددي  انددي مقدديم  –هللا تعددالى  ومحبتدده  وطددااب  لدده  ولسددان حالدده  يقددول 
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مشدددغول  بثناادددك صدددغيرا اخدددذ تندددي  اليدددك وسدددربلتني  بمعرفتدددك  بفناادددك
فدي االحدوال  وقلبتندي فدي االعمدال سدترا ونقلتندي   وامكنتني  من الطافدك
تسدقيني مدن حياضدك  وتلهمندي   . ومحبدة ورضدا   وتوبة وزهددا وشدرفا

مددن رياضددك مالزمددا المددرك  شددغوفا بقولددك النددي  محددب لددك وكددل محددب 
هم الددذ ال ر تعددال فهددؤالء –بيبدده شددغوف وعددن غيددر حبيبدده مصددروف حب

 :فيهم 
ر   التبددديل  لكلمددات هللا ذلددك لهددم البشددرى فددي الحيددا  الدددنيا وفددي االخدد)  

 14 \سور  يونس االية ( الفوز العظيم 
 

 رضاكم  في    يقضيه  فكل الذي
 صانب  ما انت ر وفوق القصد  مرامي 

 
المقامدات  ثدم  لهدا فضدل  القددم فديمنزلة مدن مندازل الصدوفية  و \الرضا 

يفضي بعد ذلدك احدوال اربداب القلدوب ومطالعدة العيدوب وتهدذيب النفدوس 
لصفااها وحقااق احوالها  والرضدا بداب  هللا االعظدم   ي االذكار واالسرارف

 وفيها يكون قلب العبد ساكنا تحت  حكم الرحمن عز وجل.وجنة الدنيا 
 

 اهله  نك بل  أل   ال  لي حبيتك 
 مطامب  سواك  شيء في   لي  وال 

 
 فصل ان ترد او  دل  وعد عن اللقا

 نبوأوعد وعد  وعدا  فما  انا قا
 

حقيقة المحبة ان تهب  كلك لمن تحب  فال يبقى لدك مندك شديء  \المحبة  
والشاعر  ملتزم  بذلك لذا وهب كله لمحبوبه كما جداء فدي االبيدات التاليدة  

 : والمتصوفون  يقسمون اهل المحبة الى ثالثة الحوال
االول  محبددة العامددة  وهددي المحبددة الفعليددة ويتولددد ذلددك مددن احسددان هللا  
تعالى اليهم وعطفه عليهم وفيها ياتي قول الرسول الكريم  صلى هللا عليه 

 :وسلم 
 
 (جبلت القلوب على حب  من احسن اليها ) 
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والثدداني  حددال المحبددة الصددماتية ويتولددد مددن نظددر القلددب  الددى غندداء هللا 
قين ده  وعلمددده وهدددي محبدددة الخدددواع  او محبدددة الصددداوجاللددده وقدرتددد

 :-والمحققين  وفيها يقول الثوري
- ( المحبة هتك االستار وكشف االسرار) 

هو حال المحبة ذاتها وتولدت من نظرهم ومعدرفتهم بقدديم حدب  :والثااث 
 .هللا بال  علة  وهؤالء هم الصديقون والعارفون

فال محبوب سواه ومحبة هللا تعالى   تعالى ومحبة هللا تعالى  هي تعظيم ر
فددال يصددلح لغيددره وهددو معنددى قددول هللا    هددوى قلبدده للعبددد هددو ان يسددلبه 

  : تعالى
  42 \سور   طه  (واصطنعتك لنفسي)  
ويسعد بكل مايرد اليه من حبيبده بمن يحب ومعنى الحب ان يتلذذ المحب  

نقمددة فهددو العدديش  نعمددة او الددذي هددو هللا تعددالى مددن بددالء او ابددتالء او
 الحقيقي وبه قال الشاعر

 
 فصل ان ترد او  دل  وعد عن اللقا

 وأوعد وعد  وعدا  فما  انا قانب
 

 من الوصل اوالوصال تواصل  \فصل
 ياتي اليه : يرد عليه  ان ترغب \ان ترد
 او اهجر  اترك \دل 

 رجب عنه اوتراجب عنه  \عد عن اللقا  
الوقت الالزم اوالمكان الذي يكون فيه من الوعد وهو  \واوعد وعد وعدا 

  الموعد
  فما انا راض او مصدق به  في قرار  نفسي \فما انا قانب 

 
 تمكن مني الحب فامتحق الحشا

 واتلفني الوجد  الشديد المنازل                   
 

تراه او تظنده خيدرا  وحدب العبدد ر تعدالى   الحب  هو ميل النفس  الى  ما
ب التقددرب مندده  وطاعتدده فالمحددب ر تعددالى يكددون قليددل تعظدديم لدده وطلدد

االخددتالط بالندداس أل يشددغلونه عددن ذكددر الحبيددب وهددو هللا تعددالى فهددو كثيددر 
تده  ويدانس بده ويناجيده  السدتيالء افدي خلو الخلو  بار تعالى ينظر اليده 

 .الحب على قلبه وتمكنه من نفسه وروحه
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 القلب وسكن  اخترق الحشا وغشيها \فامتحق الحشا 
 فتوله كثيرا   تمكن  منه الشوق والغرام الشديد \واتلفه الوجد 

 
 سوااها  عن  بها  شغلي   واشغلني

 والجوامب   الهوى   عن  واذهلني 
 

عن غيرها فبقي مشغول بهدا والضدمير  \واشغلني شغلي بها عن سوااها 
ممدا فدي  ومدا اليهدا  والدنفساوالفدؤاد اهنا يعدود علدى الحشدا وهدي القلدب 

ممددن  يتدداثر بالحددب الخددالع فتحرقدده نددار الفددراق  او نارالوجددد   االنسددان 
الشديد بحيث يصبح تلفانا  ليس باستطاعته التفكير بغير حبيبه او بسدواه   

 .حيث راح في ذهول العشق والهوى
 

 وقد فتكت روحي بقارعة الهوى
 وافنيت عن  نجوى  بما انا فارل

 
 هلكتا \فتكت 

والقارعدة هدي يدوم   حدا دثدة الهدوى او مصديبتها الكبدرى \قارعة الهدوى 
 :القيامة  قال تعالى 

 
 * ...( وما ادراك ما القاعة * ما القارعة * القارعة )   
 

 لشد  اهوالها وعظمتها 
تى حهنا تبدي  الصفات البشرية  بالصفات االلهية  ودون الذات   \الفناء 

 .يكون الحق  سبحانه وتعالى سمعه وبصره
 الباسق   المعتلى \لفارل ا
 

 انت مسقمي   االالم  اذا لي     تلذ
 عندي صنااب   فهي  تمتحني   وان

 
 تطيب \تلذ 

 : حبك سبب سقامي ومرضي  وربما أي ان  \اذ انت مسقمي 
تكون االالم واالسقام امتحانا  مدن الحبيدب  للعبدد ابدتالءا  منده  لطاافدة )  

الوالية لردهم بدالبالء الدى السدؤال  فيحدب من المؤمنين االحباب  من اهل 
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فيعطي الكرم والجدود  حقهمدا النهمدا   سؤالهم  فاذا  سالوا  يحب اجابتهم
مددن االجابددة  وقددد تحصددل  يطالبددان الندده  عددز وجددل عنددد سددؤال المددؤمنين

االجابة  وال يحصل النقد والنقاد  لتعويق القدر ال على وجده عددم االجابدة 
د عنددد نددزول الددبالء وليفددتش عددن ذنوبدده فددي تددرك فيتددادب العبدد والحرمددان 

ظهدر منهدا ومدا بطدن  والمنازعدة فدي القددر  االوامر  وارتكاب المناهي ما
اذا تعاقب عليده انمدا يبتلدي بدذلك مقابلدة فداذا  انكشدف الدبالء واال  فليتخدذ 

 ( الى الدعاء والتضرل واالعتذار 
 021\الحظ فتوح الغيب للشيخ الجيالني  نفسه صفحة 

 
 مقام الهوى عندي مقامي فكنته

 وغيبت  عن  كوني  فعشقي جامب
 

 موقعه  وشدته \مقام الهوى 
محبتي كثير  جامعة لحبي هللا تعالى  في الهوى والمقام  \فعشقي جامب 

 والغيبة والحضور
 

 غرامي غرام  اليقاس بغيره
 ودون هيامي للمحبين مانب

 
به  او شغل به عن غيره تولب  \الهالك في الحب  واغرم به  \الغرام 

 وهو الوجد والوله   حتى الهالك
 العطش الشديد القاتل  او هي الناقة التي اهلكها  العطش \والهيام 

 :قال تعالى 
 (فشاربون شرب الهيم  0فشاربون من الحميم )  
 22و24 \سور  الواقعة  االيتان   
 

 الزم  للروح    والتبريح   فؤادي 
 تابب   لجسم ل   واالالم   وسقمي 

 
 

شوق الهوى فهو متالزم مب روحه وفؤاده اليتركهما وال يخر   \التبريح 
منهما مما ادى الى سقمه واالم  تبعت االم نفسه في غرامها اضرت 

 .بجسمه كما اضرت بنفسه وفؤاده
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 وبعدي واشجاني وشوقي ولوعتي

 لجوهر ذاتي  في الغرام  طبااب
 

البيددت السددابق واالشددجان والشددوق المفددرط فالبعددد عددن الحبيددب الددذي فددي 
والمؤدي الى ايجاد لوعة شديد  في القلب وفي جوهرالذات االنسدانية كدل 

 . هذه اصبحت عنده طبيعية اوطبب ثابت كشوق الغرام والوجد
 

 وشوقي  نار  والهوى  فهو الهوى
 وتربي  والما  وذلتي والمدامب

 
فدي سدويداء القلدب    ر  موقدد الحدارق  مثدل ندا  شدوقه ال يتجلى  وهنا     

فهددي نددار الهددوى والعشددق التددي تذلدده فتجعلدده تبددب  محبوبدده منصددال اليدده  
يفعل به ما يريد   اما مدامعه فهي خير شاهد على ما يالقدي ومدا يشدعربه 

 : في هذا العشق والحب القاتل
 

 يلوم الورى  نفسي  لفرط  جنونها
 سامب  للمالحة     وليس  باذني 

 
فدي نفسده  انهدم يلومونده علدى مدا فدرط  يشدعر  الخلق ؤالءس وهالنا     

وهدو ندول مدن الشدطح  -اتجاه حبيبه وحتى وصل لحد  الجنون فدي هدواه 
لمالمدتهم    ولم يسمب ذانه عن االخرين آاال انه اصم  –في عالم الصوفية 

وكشحهم في هواه لمحبوبه  فهو غير سامب اال  شوقه وحبه الذي اضدره 
 ن ان يرى او يسمب اي شيء  ماسوى الحبيبفحبه  منعه م

 الذي جن جنونه فيه
 

 وقد اودعت  احشااي  حبك انني
 لسهم  قسي   الناابات  مواقب

 
فالحب عنده سكن في احشااه ولب فدؤاده  فاودعهدا اليده ليوجعهدا ويضدر 
بهددا فهددو بدداق علددى حبدده مهمددا اضددرت بدده النوااددب اوالمددت بدده المصدداعب 

 ا في حبه ذودا عنه  واخالصاوالمصااب بل هو مقاتله
 له  ياله من حب شريف  عظيم الوقب
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 وما  لي ان حل البالء  التفاتة

 وما لي ان جاء  النعيم  مراتب
 ليس لي \ما لي 

 ان وقب \ان حل البالء 
فهدو لديس لده اذا حدل الدبالء او السدقم  .نظدر   برجدول ومتابعدة  \التفاتة 

فهدو سداار فدي هدذا السدمت ان  . اوالمصيبة به من رجول عن حبيبه ابددا
فمراتدب ,حلت به هذه االمور او جاءته  النعمة والخير فليس له شدغل بهدا 

وشوقه الذي  لحبيبه   تشغله عن حبه هي مالعب الهوى  فهي ال \النعيم 
بدده وبنفسدده وقلبدده وفددؤاده وجسددمه  بنحولدده واسددقامه كمددا جددا فددي  اضددر

 : االبيات السابقة
 

 ض غراابوال انا من يسلو ببع
 عن البعض بل بالكل  ما انا  قانب

 
تسلوه بعض االمور وتشغله عن هذا الحدب او بعضدها   فهو في حبه ال    

بل هو ملتزم به  ساار عليه مهما كانت النتيجة فهو غيدر قدانب بمدا سدواه 
 مهما كانت واينما كانت وهذا وايم هللا قمة االخالصفي الحب الصادق

 
 فانه  -توقي –وما شوقي  وشوقي 

 فراقب  الضلول   له بين    جحيم
 

هددو فددي القلددب  كالفتيددل فددي فد ذكددر المحبددوب  نددهيجددان القلددب ع \الشددوق
 .بمثابدة الندار  شدوقهوالمصباح  والعشق هو الدهان او الوقود في الندار  

هندا  ( وقيدت ) وكلمدة    .في جحيمهدا  اتقدت النار في قلبه  فاحترق كانهف
بده     يضر بشئ من هذا الدذي يالقيده الشداعر فيضدر   دعاء للمحبوب  ان ال

وهددي التفاتددة شددعرية رااعددة قددل مثيلهددا فددي الشددعرالعربي  فشددوقه يمثلدده 
بفراقددب  تتفرقددب فددي جوفدده وبددين اضددالعه وفتحدددث مددا تحدددث مددن  ضددرر  

 لشد     الشوق والحب والوجد القاتل
 

 وبي   كمد   لو  حملته جبالها
 لدكت برضواها  وهدت صوامب
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 اي بنفسي او اشعر به  بين جوانحي  من الكمد اي الحدزن الشدديد \وبي 
 المكتوم المتشرب في كله فلو حملته الجبال العالية لتصدعت

 ودكت  واصبحت نثارا   وكذلك من شد   وقعها لتهدمت  الصوامب
 .او تهدمت  وتضعضعت في دور العباد    وتكسرت 

 
 يخيل لي  ان السماء على  الثرى

 قا    واني   بين  ذلك   واقبطبا
 
وذلك الخيال ينتابه  من شدد  الشدوق  فدي المحبدة االلهيدة  حيدث يتخيله   

يخيددل اليدده  ان السددماء واقعددة  وسددتطبق علددى االرض واندده يكددون بددين 
 يالهول وشد  الحدث .عليه  انالسماء واالرض  فتنطبق

 
 جزل  بها من  حراء     كبد   ولي

 مصالب   عليكتبرد     ولم   عليك
 

 والوله  وكبده كذلك  فانها محترقة  تلتهب فيها  نيران المحبة والشوق
 في محبة محبوبه

 
 ابية  نفس أي  نفس   ونفسي 

 ترى الموت  نصب العين وهي تسارل
 

وقيل ترويح القلوب بلطااف الغيوب .ح القلب  عند االحتراق يترو \النفس
فكان صداحب الوقدت  . االحوالوصاحب االنفاس ارق واصفى من صاحب 

وصدداحب االحددوال بينهمددا  فدداالحوال  .مبتددداا  وصدداحب االنفدداس منتهيددا  
فاالوقددات الصددحاب . نهايددة الترقددي   -جمددب نفددس  –وسددااط واالنفدداس 

والددنفس . هددل السددراار  القلددوب واالحددوال الربدداب االرواح و االنفدداس أل
الى  فهدي حتدى ان رات االبية هي النفس المطمانة بسكونها الى الحدق تعد

فددي مصدديرها الحتددف والمددوت راي العددين  فهددي تسددارل اليدده فددي سددبيل 
 . االخالع لحبها ووصول الى مبتغاها ومرادها

 
 فهمي وفهمي  ذا عليك  وفيك ذا

 وجدي  ووجدي  زاال ومتابب
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 الشعور بالضيق والحر  وثقل الحيا   \الهم 
 هذا عليه وذا عليهماتفهمه وتعرفه  فالفهم  والهم  \والفهم 
خشددول الددروح عنددد مطالعددة سددرالحق وقيددل عجددز الددروح عددن   \والوجددد

احتمال غلبة الشوق عند وجود حالو  الذكر  وقيدل مصدادمة البداطن  مدن 
هللا تعالى واردا  يدورث حزندا وسدرورا  او بغيدره عدن هياتده ويغيبده عدن 

ايات الندده   اوصددافه بشددهود الحددق  وربمددا ال يكددون الوجددد  اال  الءمددل البددد
يرد عقب  الفقدد فمدن فقدد لده فدال وجدد لده  والواجدد صداحب التلدوين يجدد 
 تار   بغيبه صفاء النفس واخرى بوجودها في  حالتي  الزوال اوالمتابعة

 
 كلما  فوق  انه  وعزمي  زعمي 

 انما  هو نافب   ودمعي  تراءى 
 

يدل انده يدراه  نظدر او تخ :وتدراءى .طلب  العمل بالفعل وقدب عليده  \العزم 
اي ان دمعدده الددذي يسددكبه مددن شددد  الفددراق ينفعدده فددي  ,او تخيلدده هكددذا  

 بعض ما يالقيمن النفس والتفريج عنها  على الترويح 
 

 تسامر  عيني السهى لسهادها
 وتسأل بل ما سال  اال المدا مب

 
 المسامر  التحدث ليال \تسامر 
يمتحن به الناس  و اليرى بالعين المجرد  لصغره كوكب  خفي  \السها 

 .ليال ة رؤياهقوتها البصرية وحدتها في امكاني  اعينهم  لمعرفة
االرق اي تسامر العين السهاد او االرق فتبقى مفتحة يسيل منها  \السهاد 

 .الدمب بغزار 
 

 بغيتي  الطيف  جفن  منك  ويطرق
 هاجب  وما هو  طيف  زار    وكم 

 
 يدق او ياتي خلسة \يطرق 

 الرؤيا او الخيال  للناام \والطيف 
اسدتعار  الجفدن للبغيدة او لالمنيدة تمثيدل جميدل  ومدا يطلدب  \جفن بغيتدي 

ويريد او يتمنى المرء  ويرنو اليه  فجعل لها  اي لهذه االماني جفن عين 
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ويزورهدا  القلددب  مندده فددي الكددرى والسددهاد فددي خددالل هجوعدده فددي المنددام  
 وبهونومه قليل جدا لطول سهاده وتلفه بمحب

 
 يخبرني عنك الصبا  وهو جاهل

 فتلتذ من اخباركم والمسامب
 

. قيل ريح  تهب من مطلب الشمس  عند اسدتواء  الليدل  بالنهدار   \الصبا 
الشددباب والصددبا   حيددث يدداتي  او هددو مددن التصددابي  والميددل الددى الفتددو  

المتصابي بامور الياتي بها الكهل او ذو العقل الراجح  فهو اشبه بجاهلية 
فددي نفسدده وفهددو بددين الطفولددة واالكتمددال   فتلتددذ بكالمدده نفددوس امثالدده 
وهوجاهل بما يفعدل   والضدميرفيس اخبداركم يعدود لمحدذوف تقدديره اندتم 

لدنفس الشداعر فهدي تلتدذ بمدا  والمقصود به الحبيدب  بنمدا  فدي تلتدذ يعدود
كلمددة تددروى عددن حبيبدده   او تشددنف اسددماعه فترتدداح نفسدده اليهددا بكليتهددا  

 وما يتعلق بها من القلب و الفؤاد والروح
 

 اذا زمزمت  ورق على غصن بانة
 وجاوب قمري  على االرااك ساجب

 
 الطير الوديب المعروف ,الحمام واحدها حمامة  \الورق 
 مشهور  بطراو  عوده وهشاشة غصنهشجر معروف  \البان 

 طير لطيف وجميل  يترنم اويغرد كالبلبل  فيردد نغماته \القمري 
 بتكرار النغمة فيها اشبه بالسجب اللغوي

 
 نغمة الهوى  سوى  تسمب  فاذني لم

 فاني  ال من الطير  سامب  ومنكم 
 

اليه نغمة الحب  والشوق والمحبة  الى المحبوب  والوجد  \نغمة الهوى  
وااللحدان    النغمدات  يكون تار   من فهم المعاني وتدار  اخدرى مدن مجدرد

وانه من قبيل  المعاني فتشارك الروح النفس في السمال  في حق المبطل  
كددان مددن قبيددل  مجددرد   كددانماوامددا   .ويشددارك القلددب  فددي حددق الحددق 

تسددترق الددنفس .ق المبطددل حددالنغمددات  تتجددرد الددروح للسددمال ولكددن فددي 
مب وفددي حددق الحددق يسددترق القلددب  السددمب ذلددك ان العددالم الروحدداني السدد

مجمب الحسن والجمال ووجود التناسب في االكوان مستحسن  قوال وفعال 
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وااللحان المناسدبة  فتتداثر فيده وبده  ومعنى  سمال الروح النغمات اللذيد 
الوجود والحسية وعليه  فانه  يسمعها منهم ال من الطير اي يسمعها مدن 

 . بيب  ومنكم اي من احبته الذين تفاني في حبهمالح
 

 وعن اي امن  كان  ان هب ضااب
 لكم  فيه  من عطر الغرام  بضااب

 
ريددح المحبددة وشددذاها  والغددرام هددو اول  مقامددات الددذهول  \عطددر الغددرام 

السكرااللهي في  والغيبة  واالنتشاء  من خمر  المحبة الخالصة  اي بداية
 الحب

 
 الحجازي بالصفاان زجرالرعد  

 وابرق  من شعبي  جياد لوامب
 

وعظ الحق في قلب المؤمن   والندور المقدذوف فيده  مدن الدداعي   \الزجر 
اما البرق  فهو بداية النور الالمب  المنبثق  مدن قلدب   .اليه الى هللا تعالى 

المحب واول ما يبدو له  منها  فيدعوه  الى الددخول  فدي حضدرت القدرب  
 .من الحق والسير فيه اليه  بغية  الوصول

 -الصددفا  جبددل  جددبالن بمكددة  المكرمددة معروفددان  ومددن \والصددفا  وجيدداد 
بددا السدعي فدي الحدج او العمدر   ي  - اصبح حاليا ضمن بناية البيت الحرام

وقدد تسداوى الجبلدين  فدي الوقدت  .اشدواط  الى جبل المرو   بواقدب سدبعة
الحاضددر واصددبحا جددزءا مددن المسددجد الحددرام وانددي رايددت اثارهمددا  عنددد 

 الحرام قبل عد  سنوات عسى ان يرزقنا هللا تعالى حج بيته ت زيار   للبي
   الحرام

 
 بةصبا  هواك  نفسي  في   وبذلي

 زكا  جمالي  منك في القلب  ساطب
 

 جودي بها \بذلي لنفسي 
 الشوق وحرارته  عند الصوفية شد  \الصبابة  

تزكية جمال وجهه ونفسه وقلبه في حب هللا تعالى  فالقلب   \زكا  جمالي 
هللا تعالى الساطب المتقد المنير  زكاتها  في نور  والنفس  دفعت الروح و

 . الذي ليس كمثله شيئ
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 ارى مر  قلبي  مب وجودي  جناية

 فماء طهوري  انت والغير  مااب
 

 مرتعه ومرعاه وموضب راحته \مر  القلب 
فقدان العبد  بمحاق اوصاف البشرية  ووجود الحق  النه البقاء   \الوجود

 للبشرية عند ظهور سلطان الحقيقة وياتي بعد االرتقداء عدن الوجدد  وهدو
 لدوامه بدوام  الشهود واستهالك الواجد  وهوالوجدان واخع من الوجد 

الحدظ  معجدم الفداظ الصدوفية   -السالك فيه  وغيبته  عن وجوده بالتكليف 
 112د عبد المنعم الحفني صفحة 

 
 او المنحل فيه  الذااب \ المااب

 
 ايا كعبة االمال وجهك  حجتي

 وعمر  نسكي انني  فيك والب
 

 تي تدور فيه ومركزها التي ترتكز عليهقبلتها  ومحورها ال \كعبة االمال 
ن زيددار   بيددت هللا الحددرام والطددواف حددول الكعبددة  والسددعي بددي \والعمددر  

 او العمر  اشواط  في مناسك الحج الصفا والمرو  سبعة
 اي ان وجه الحبيب هوغايته ومراده

 عاشق اوغارق في الحب الشديدني لك   \انني فيك والب 
 

 ثيابهاوتجريد نفسي من مخيط 
 بوصل واحرام  عن الغير قاطب

 
هو االعراض التدام عدن الددنيا  ومدا فيهدا  وهدو تجريدد القلدوب    \التجريد 

مدن  االغدراض  وذلدك بصدفاء السدالك الدى هللا تعدالى مدن كددرات االنسدان  
واسقاط  للتدبير مب الخالق  سدبحانه وتعدالى  ومقدداره فدي الدنفس مقددار 

سدوى هللا  يء  مداشداي يتجدرد مدن كدل ,رها حقيقة الواجد واشدارته وبقدد
تعالى وهو ايضا خلو قلدب العبدد وسدره عمدا سدوى هللا تعدالى ويثبدت ذلدك 

بعدد  –في ابتعاد المرء  عن عرض الدنيا فال يطلب منها  عمدا تدرك منهدا 
  ىبدل يعمدل ذلدك لوجده هللا تعدال,  اجال او اجدال عموته  عوضا سواء كان 

 . يهكحق ر تعالى عل  ولوجوبه



 

 263 

القيام حددها االسالم اثناء االمتنال عن كثير من االمور  التي \واالحرام 
 .مثال  بمراسم الحج والعمر  ومنها  عدم لبس المخيط من الثياب

 
 مهجتي   مني ان  ادلك    ويلذ

 سانب فيك  في دار  من الحسن  لما 
 

 يطيب لي \يلذ لي 
قلبه  اواهبها  لك  اي انه يطيب لنفسه ان يهب مهجته  \ادلك مهجتي 

 وروحه الى  حبيبه اشتياقا اليه
 

 كأن صفا  منك  تدعو الي العال
 قلبت  بقلبي    فاستبانت  شواسب

 
 هي التصافي  من الصفات الخلقية \الصفا  
سبحانه االرتقاء في االمور الرفيعة  الموصلة للتقرب من الحبيب   \العال 
 وتعالى

مالءته  وهو حضورالقلب  عند الغيبة عن  او تفرغت به  \قلبت بقلبي  
 . الخلق في حب هللا تعالى  مهما كانت بعيد  المنال

 
 عن  سوى  اكبر في التحريم   ذاتك

 تسبيحي  اذ انا  خاشب  وباسمك
 

 تكبير  االحرام \اكبرفي التحريم 
ذات هللا تعالى  عبار  عن نفسده التدي هدو بهدا  موجدود  النده  قداام  \ذاتك

بمفهددوم  عبددار    ك تدددر بنفسدده  وذات هللا تعددالى غيددب االحديددة  ال بذاتدده 
وال تفهم  بمعلوم اشار   وليس لذاته سبحانه وتعالى  في الوجود مناسب  

 :قال تعالى  وال مطابق وال مناف وال مضاد  وال شبيه
 44 \سور  الشورى اية ( كمثله شيء وهو السميب البصير  ليس) 

 به الحبيب عن سواك ويقصد \عن سوى 
 شولخكثيرا وبخضول او  -ده سبحان هللا وبحم –قول  \باسمك تسبيحي 

 
 اصلي  اي اقوم  على الو فا اقوم 

 واحد الحسن   جامب فرد   بانك
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واالخدالع لده  وجداء   علدى االيمدان بدار تعدالى \اقوم اصلي على الوفداء
 :عن يحي بن معاذ رحمه هللا تعالى

الهددي  انددي مقدديم  بفنااددك  نقلتنددي فددي االحددوال  وقلبتنددي  فددي االعمددال  )  
سدددترا وتوبدددة  وزهددددا  وشدددوقا  ورضدددا ومحبدددة  تسدددقيني مدددن حياضدددك  
وتلهمنددي  فددي رياضددك  مالزمددا المددرك مشددغوفا بقولددك  وقددد اعتدددت هددذا 

ني محب  اراك دندنة   وبالضراعة اليك همهمة  صغيرا  فلي ما بقيت حول
 (وكل محب  بحبيبه مشغوف

 102 \الحظ   كتاب المنقذ من الضالل  د عبد الحليم محمود صفحة 
 شبيه واحد ال شريك له  وال \فرد 

فدال يوجدد اجمدل منده بدل  والكمال انفرد بالحسن والجمال   \واحد الحسن 
ل ما سواه يتجمل مدن جمالده بحسدنه انفرد بهما بمفرد فهو جامب لهما وك

 . وبما يشعه اليه
 

 اية ن  حسنك  آقر   من   واقرا
 راكب   ني   اذ   انا آقر   فذلك 

 
 :اعتقد انه اراد بها ايه النور وهي  \ن حسنك ايةآواقرأ من قر

 
هللا نورالسموات واالرض مثل ندوره كمشدكا   فيهدا مصدباح  المصدباح )  

نها  كوكدب دري يوقدد مدن شدجر  مباركدة زيتوندة  في زجاجة  الزجاجة كا
الشرقية ال غربية  يكاد زيتها يضيء ولدو لدم تمسسده ندار ندور علدى ندور  

ويضرب هللا  االمثدال للنداس وهللا  بكدل شديء  .يهدي هللا لنوره من يشاء 
 22 \سور  النور االية ( * عليم 

 
 فاسجد  كي افنى  وافنى  عن القنا

 والب    والمتيم    اخرى   واسجد
 

من الفناء  والفاني  هدو المفدارق عمدا  بداق  لده  النده  اليشدهد اال  \افنى 
الحق وليس الفاني المصعوق او المعتوه او فاقد الوعي  وال الزاادل  عدن 
  اوصاف البشرية لكنه فني عن شهود حظوظه وذابت  معالمده فدي  الدذات
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الحبيدددب  لهيدددة لمحبتددده ايددداه وقدددد ورد فدددي الدددذكر دعددداء لرسدددول هللا اال
 :قال هللا عليه وسلم  يقول فيه  ىصلالمصطفى 

اللهم  ارزقني حبك وحب من احبك وحب يقربني الى حبك  واجعل حبك ) 
 ( احب الي  من الماء البارد

 العاشق او الهاام في الحب \المتيم 
 

 هعند  حسنك    ابقاه   وقلبي  مذ
 تسارل    اليكم   منكم  تحياته 

 
اي بقدي قلبده فدي حدب  .اوجدده والبقداء  الثابدت فدي االمدر الواقدب   \ابقاه 

جمال وجالل هللا وحسنه مذ خلقه هللا تعالى  الدى يدوم وفاتده وهوانقطاعده 
يسددارل فددي العبدداد  والمحبددة الخالصددة ر  ,عددن الحيددا  بدداذن ربدده تعددالى 
حذ شدحياتده مدن هللا تعدالى واليده تسدارل اي تتعالى والتدي عبرعنهدا فدي ت

الخطدددى مسدددرعة  وعجالدددة بغيدددة اسدددتغالل الوقدددت لالكثدددارمن التحيدددات  
الصددال  وبهددا  فددي  هددي التحيددات االبراهيميددة التددي تقددرا  ووالعبددادات  ا

 . تختتم
 

 صيامي  هو االمساك  عن رؤية  السوى
 وفطري  اني  نحو وجهك  راكب

 
و االمتنال عدن الطعدام والشدراب والجمدال وكدل ضد االفطار  وه \االمساك

 . شهو  اوعمل يؤدي الى االفطار في الصوم
كنة ااما عندمات يكون  عن رؤية السوى  فهو سدر مدن اسدرارالروح السد
 مددنفددي داخددل الددداخل مددن القلددب  وشددعاعها  المتصددل  بجميددب االعضدداء 

البدن  ووجهتها  الى عالم الملكوت  متوجها اليها  في الركول  والسجود   
 .اليه    من هللا تعالى  ومحبة خالصة والتضرل  والخشول  خشية

 
 ذا فان   لطبعي  والنكاح   فتركي

 موانب  وذا  ذاتي  فهن    صفاتي
 

 : وقد جاء في المصحف الشريف \هي من موانب الحج 
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لومات  فمن فرض فيهن الحج  فال رفث وال فسوق وال الحج اشهر مع)   
ن اوتددزودوا فدد .مددن  مددن خيددر يعلمدده هللا  اجدددال فددي الحددج  ومددا تفعلددو

 442  \سور  البقر  االية(  *خيرالزاد التقوى  واتقوني  يا ا ولي االلباب
 هو  اشار  الى التعفف عن التصرف في الوجود \وترك النكاح 

 
 رااستي    كالراس  تر  واعفاء  حلق

 خاضب ان المتيم    الهوى  وشرط 
 

الطدددواف  بعدددد الفدددراغ مدددن  مدددن المناسدددك حلدددق الدددراس او تقصددديره ذلدددك
عدن رسدول هللا صدلى هللا عليده   والسعي في الحج والعمر   وقدد عدن جداء

 :وسلم انه قال 
اللهددم ارحددم المحلقددين  قددالوا  والمقصددرين يارسددول هللا قددال فددي الثالثددة  ) 

 رواه البخاري ومسلم رضي هللا عنهما ( والمقصرين 
 
 اي ان الحلق افضل من التقصير 

خاضددب هوخضددول المحددب لمددن احددب  اي خضددول الشدداعر  لمحبددة الددذات 
 االلهية

 
 ظفرهم    تقليم  الحجا   ترك  اذا 

 صانب  ما انا  من االفعال   تركت
 

هي عدم قع اظدافراال يددي واالرجدل  اثنداء   \ترك الحجا  تقليم ظفرهم 
الدى  والعمره اثناء االحرام  وهي اشدار   الحج اذ انها من موجبات الحج 

شهود فعل هللا تعالى في االفعال الصدادره عنده  فتدرك الشداعر كدل االفعدال 
 ا شرعاواالعمال الممنوعة او المنهي عنه

 
 بها  الذي  كأالت  وانت  وكنت

 واقب   بالمقدور  ما هو  تصرف
 

اي كددل االفعددال  , اي تتصددرف بمددا قدددرت  وامددرت بدده \تصددرف بالمقدددور 
التي يقوم بها االنسان من صنب هللا تعالى  وتسيير االمور بقوته  وقدرتده 

 كاان او يكون فهو المقدر  والمدبر والمتصرف  بما هو واقب او
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 انني  د  ـللعقي  جبري   ما انا و
 االضالب حوته  في  من   فني   محب

 
تثبيددت مددا رث منهددا ومددا انكسددر  والعقيددد  هددي العقيددد   \جبددر ي للعقيددد  

 .ن الكريمآاالسالمية التي  حفظها هللا تعالى وصانها بالقر
المحب والمحبوب سيان في الحب وشيء واحد  وفي هدذا المقدام    \محب 

يه المحبة  حجابا لقيامها  بدذاتها عندد فنداء المحبوبيدة  والمحبدة  التكون ف
فيها  فالمحبوب والمحدب كالمغنداطيس يجدذب الكدل اليده فالمحدب مجدذوب 

 . زلية بال واسطةبخاصية المحبة االلهية  اال
فندداء  وجددود العبددد فددي ذات الحددق تعددالى  كمددا ان المحددو فندداء   \والفندداء

وفيدده نددول مددن ه فددي صددفات الحددق تعددالى الفعالدده فددي  فعددل الحددق وصددفات
فالعبدد اذا زهدد  ,وانه  سقوط االوصاف المذمومة للمريد الصادق الشطح 

في دنياه  بقلبه  يعني انه فني عن رغبته في الدنيا وزخرفها  اال انه بقي 
ومن استولى عليه سلطان الحقيقة ولم يجد  ,في الصدق والحق فيها قااما 

ولددم يهددتم اال بددالحق تعددالى يقددال عندده اندده فنددي عددن  لغيددر هللا تعددالى بددديال 
 . بشريته  وبقى  مب هللا  وفي هللا بروحانيته

هنا هو الحبيب الذي سكن القلب والنفس قد حوته  \في من حوته االضالب
 االضالب وهو هللا العلي العظيم

 
 كعبة  حسنها  تطواف  في  فها انا

 راجب اني  الدور   ومعنى  ادور
 

الكعبة المشرفة والددوران حولهدا  بدالرجول مدن حول طواف ال  \الطواف 
حيث اتى  و الطدواف طوافدان  طدواف االفاضدة وهدو رمدز  لددوام الترقدي 

وطواف الودال هدو اشدار  الهدايدة الدى هللا تعدالى   .االلهي  لدوام الفيضو
 . بطريق الحال

 
 سبعة   طوافك   نفسي   علمت ومذ 

 سوابب   جمال  في   تطوافي   فاعداد
 

 االشواط السبعة في الطواف \تطوافك سبعة 
اشار   الى الصفات السبب  وهي  الحيا  والعلم \تطوافي في جمال سوابب 

بالطواف يرجب  اواقترانه .واالراد  والقدر   والسمب والبصر  والكالم 
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من هذه الصفات  الى صفات هللا تعالى  فينسب الشاعر حياته الى هللا 
تعالى  وعلمه اليه  وقدرته وسمعه وبصره الى هللا تعالى فيكون كما  قال 

سمعه –في الحديث القدسي  محمد صلى هللا عليه وسلم  الرسول الكريم
- الذي يسمب به  وبصره الذي يبصر به

 
 الذي  والحجر   حسن ال  خال  اقبل

 ودااب   فيه   العهد  قديم   من   لنا
 

الحجر االسود في الكعبة المشرفة  وهو تمثيل لغوي جميل   \خال الحسن
فانه  يكون  شبيه  الخال في االنسان في جسم الكعبة المشرفة وهو عند 

النه مفطور باالصالة على الحقيقة االلهية  ,الصوفية  اللطيفة االنسانية 
 :وفيه قال الرسول الكريم محمد صلى هللا عليه وسلم 

 *      (نزل الحجر االسود اشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني ادم)
 

 لطيفة   النفس  فيها  ان  ومعناه
 شاسب  والذات االوصاف   تقبل بها 

 
 سر اسرارها \لطيفة النفس 

 الذات االلهية   \الذات 
 والشمول عةبعيد المدى من الس \وشاسب 

 
 انه  اليماني   الركن واستسلم 

 سالب  الرحمن  والنفس   به   نفس
 

هو احد اركان الكعبة المشرفة  ونفس الرحمن  سره في  \الركن اليماني 
 الخير فكل ما فعلباعتبار يلهمها هللا تعالى    وهي النفس  الملهمة  عبده

به   فهي  ناطقة  مطمانة  به  االلهام األالهي منتفعله  من الخير 
 .نبوية  وصالحة له  حكيمة

 
 بركعة  الغرام  تطواف    واختم

  الطبااب  المحو  عما  احد ثته من 
 

 طواف المحبة الشديد  ر تعالى \تطواف الغرام 
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هو رفب اوصاف العاد  االنسانية  بحيث يغيدب المدرء عنددها عدن  \المحو 
دخدل لعقلده  فيهدا  وتسدمى  اليحصل من افعال واقوال ما عقله  الظاهر  و

الحال ومعناه عند الصوفية ان كدل مدا يدرد علدى القلدب  مدن غيدر اكتسداب 
كالفرح والحدزن  وااللدم والسدرور وكدل مدا يداتي مدن غيرتكلدف  اي يلقدى  

سدبحانه وتعدالى عليده هللا   في قلب المدرء مدا يحجدزه  عدن مدراده  ويغيدر
 له فعل ذلك تيسريوال  اننيته وحظوظ نفسه وهواها  وال يستطيب االنس

 
 ترى هل لموسى  القلب  في زمزم اللقا

 مراضب ال حرمت تلك المراضب
 

بمكة المكرمة عندد الكعبدة المشدرفة فدي داخدل المسدجد  زمزم  بار \زمزم 
الحددرام  و عنددد الصددوفية اشددار  الددى علددوم الحقيقددة  والشددرب منهددا الددى 

 . التضلب والتوسب في علوم الحقيقة االلهية
 هو نبي هللا تعالى الى بني اسراايل \سى مو

اشددار  الددى تحددريم المراضددب عليدده فددي طفولتدده مددن قبددل رب \المراضددب ا
 :قال تعالى –ه الى  والدته عيدالعالمين كي ي

 سور  طه  (وحرمنا عليه المراضب )  
 (االدعية المستجابة )ذلك في كتابي  الحظ

 
 صفاتكم  صفات    وصفي  في  فيذهب 

 تسارل  وهي لمرو الذات   يسعى
 

جمب صفة  وهدي صدفات هللا تعدالى علدى علدم الحقيقدة التدي بهدا  \الصفات
موصددوف وهددي ليسددت باجسددام وال اغددراض وال جددواهر وال جددوارح  وال 

والصددفات الذاتيددة  هددي مددا يوصددف بهددا  وال يوصددف  . اعضدداء وال اجددزاء
 . والعظمة والعز    القدر : بضدها مثل 

المددرو  عنددد الصددوفية اشددار  الددى اال رتددواء  مددن العلددم   \مددرو  الددذات 
 . االلهي واالرتواء من الشرب بكاسات االسماء والصفات االلهية

 
 ومرو   وليس الصفا  ا ال الصفاء

 صادل  حق تحقيق   على ياتي 
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اصدبحا االن ضدمن  .جبالن فدي مكدة المكرمدة متجداوران \الصفا والمرو  
اثارهمددا  داخددل المسددجد الحددرام   تبددق منهمددا االالمسددجد الحددرام ولددم بندداء 
 : قال تعالى والعمر   شعاار الحج من وهما 

 
ان الصفا والمرو   من شدعاارهللا فمدن حدج البيدت او اعتمدر فدال جنداح )  

 (ان يطوف بهما ومن تطول خيرا فان هللا  شاكر عليم عليه 
 429 \سور  البقر  االية  

 الحسددنى  والحددق كددل  مددا فرضدده هللا الحددق مددن اسددماء هللا \حقيددق الحددق 
 تعالى على العبد  وما اوجبه هللا تعالى على نفسه

 
 حقيقة سواكم   عن وما القصر  اال

 قاطب  ما هو  ترك اال  وما  الحلق 
 

 الحج اشار  الى القصر في الصال   اثناء اداء فريضة \القصر
علددى محددل  هددي وقددوف العبددد فددي محددل الوصددال الددى هللا تعددالى \حقيقددة 

التنزيدده  وهددي اسددم  الصددفات  ذلددك ان المريددد اوالسددالك للطريددق اذا تددرك 
خدل الدى عدالم االحسدان  دهجرها  تجاوز حدود الهوى والدنفس  الدنيا  او

 . وهو عالم الحقيقة ووصل الى مقام الحقيقة
مددن أي مددن مناسددك الحددج و العمددر  بعددد االنتهدداء  \والحلددق  او التقصددير 

اشددار  الددى تددرك كددل مددا يددؤدي الددى القطيعددة  لصددوفيةوهددو عنددد ا منهمددا
 .وهجرها

 
 وال عرفات الوصل  اال  جنابكم

 فطوفي  لمن  في حضر  القرب  يانب
 

الى وقوف  الحجيج بعرفة  وتواصلهم  والوصل  اشار   \عرفات الوصل 
هو االتصال بار تعالى وهو االنقطال عما سوى هللا تعدالى وهدذا االتصدال  

والتفدددرغ ر تعدددالى وادندددى الوصدددال    النفصدددال عدددن الخلدددقيكدددون بقدرا
مشاهد  العبد ربه تعالى  بعين القلب  فداذا رفدب الحجداب عدن قلدب المريدد 

 اال ذو قلب سدليم  وتجلى له  قيل انه وصل  الى حضر  القرب  وال يلقاها
. 
 

 عاضدان  جم     على علمي  معناك
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 التجامب  كيف  ضدان   لهفي ويا
 

همدددا الكفدددر وااليمدددان ال يلتقيدددان وال يجتمعدددان فدددي قلدددب   \ ضددددان جمعدددا
 ,اجتمعا او تالقيا  وهنا الميم مشدود  \المؤمن  وجمعا 

 
 طريق  غرامكم  بمزدلفات  في 

 وقاطب  اللقا   دون من   عوااق
 

مزدلفدة  وهدي مدن شدعاارالحج  واشدار  موضدب الاشدار  الدى  \مزدلفات  
 . وتعاليه  المقام  صوفية الى  شيول

العقبدددات وعواادددق االمدددور وهدددي الدددرزق والمصددديبة والخطدددر  \العواادددق 
والقضاء  فانها تحدول  دون اللقداء والوصدل  وتقطدب عنده طريقده  فطلدب 

 . الرزق  ضد التفرغ  للعباد  وهكذا بقية العوااق
 

 فان حصل االشعار في زمزم اللقا
 واقب  العزم  فالفوز جذب  وساعد 

 
 ين باللقاء  اوالبوح بهاليق \االشعار 
جذب الحق تعالى  لعبده الى حضرته  وبه يتقرب العبدد بمقتضدى  \الجذب 

تعدب  وال  عناية هللا تعالى التي اعدت لده كدل شديء مدن جانبده تعدالى  بدال
 :سعي منه وقد جاء في ذلك قول الخراز

 ان هللا تعالى جذب ارواح اولياءه اليه ولذذها بذكره والوصول الى قربه) 
بدانهم التلذذ بكل شيء فعيش  ابدانهم عيش الحيدوانيين وعديش وعجل أل

 ( ارواحهم عيش الروحانيين والربانيين 
 11صفحة (معجم امصطلحات الصوفية )الحظ 

 
 التحقيق  عظمت من الهوى على مشعر

 الشرااب   بحكم  اصلته تيما 
 

قدة ومكدان المندى الهدل الحقي غالمشعر الحرام  وفيده بلدو \مشعر التحقيق 
 القرب

 اثبتته االديان السماوية \اصلته الشرااب
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 وكم من منى لي في منى  حضراتكم
 وياحسرتي ان المحسر  شاسب
 

 
هي االماني  بالوصول الى الحضر  االلهية بحضورالقلب   \منى حضراتكم 

 وصفاء النفس واليقين
 

 فانثنت رميت جمار  النفس من الروح 
 ضفادل  وصاحت   ماء   جهنمنها

 
ات الثالث في  الحج  وتمثل عند الصوفية النفس رالجم \جمار النفس 

اثار .والطبب والعاد  ويحصبها الحجا  بالحصى الفنااها  ودحضها بقو  
 الصفات االلهية السبب المماثلة  لعدد الحصى  المحصوبة به الجمرات 

 .منها   لكل واحد  
 

 وانبتت   بمالك  رضوان  وابدل
 يانب   الغصن   الجرجير  شجر   بها

 
 من المالاكةالمقربين \رضوان ومالك 

  ابدراهيم النبدي  عند الصوفية ثالثون  رجدال  قلدوبهم علدى قلدب \واالبدال 
خليددل الددرحمن  عليدده السددالم  وكلمددا مددات احدددهم  ابدلدده هللا تعددالى  رجددال 

والحدد لكدل  مكانه  وقيل االبدال ثالثمااة رجل على قلدب  ادم عليده السدالم
 . منهم  من االخالق  االلهية ثالثمااة خلق

 
 طريا ذو نكهة نول من النبات البري  طري العود  يؤكل \الجرجير 

 
 ففاضت على ذاتي  ينابيب وصفها

 وناهيك صرف الحق تلك الينابب
 

هو الفديض االقددس  الدذي هدو فدي التجلدي الحدس الدذاتي  \الفيض الذاتي 
اداتها  فدددي الحضدددر  االلهيدددة  وفيهدددا الموجدددب لوجدددود االشدددياء واسدددتعد

التجليات  الموجبة لظهور ما يقتضيه  االستعداد لحصدول تلدك االشدياء او 
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االعيان في الخار  ولوازمها وتوابعها  وتلك الينابب تمثل يندابيب الرحمدة 
 .االلهية

 
 لالفاضة  بالحمى   طوافا  وطفت

 اتابب   للخليل    مقاما   وقمت
 

 الفيض االلهي  مثل   دوام الترقي  لدوامي \طواف االفاضة 
ي المسددجد مقددام سدديدنا ابددراهيم الخليددل بجددوار الكعبددة المشددرفة فدد \مقامددا 
وهو زهد العبد بين يددي  ربده  وقدد حدددها  العلدم الصدوفي انهدا   الحرام 

يتنقدل   ث يدالتوبه والورل  والزهد والفقدر والصدبر  والرضدا والتوكدل  بح
لطريددق الحددق  مددن مقددام الخددر  بالمجاهددد  والرياضددة  المريددد او السددالك 

يرتقدي  العبدد مدن مقدام الدى  والعباد  الحقة  ومدن شدروط  هدذا االنتقدال ال
 . اخر اال بعد استيفااه  احكام المقام االول

 
 تمكنت من  ملك الغرام  وها انا

 مليك وسيفي  في الصبابة  قاطب                      
 

 اقتدر \تمكنت 
 المهيمن عليه  \الغرام  ملك
 

 وحققت   علما   واقتدارا   جميب ما
 تضمنه ملكي   ومالي  منازل                            

 
االلتزام  بالطريقة   \وحققت  علما واقتدارا  جميب ما تضمنه ملكي        

الصوفية  التي  اسسها  باقتدار  والمقام المحمود الذي وصله والدذي هدو 
وهددي  تكددون  اال لرجدل واحددد موضدب فددي الجنددة  وانهدا ال مكددان اواعلدى  

 . جنة الذات
اليوجد من ينازعه هدذا المكدان اوالموضدب اي بدال  بدديل او  \مالي منازل 

 كفوا له
 

 حجة  الهوى  من  قضينا  النسك  ولما
 بدااب ليلى    حسن من   لنا  وتمت
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 :صحف الشريفوهي مناسك الحج  وجاء في الم :المناسك  \النسك
 24\سور  الحج االية ( ولكل امة  جعلنا منسكا هم ناسكوه) 

 تحققت امالنا \تمت لنا 
 

 محمد حثثنا  مطايا العزم  نحو 
 وطفنا  وداعا   والدمول  هوامب

 
قو  النفس فدي محبدة  مدن احبدت وفيده اشدار  فدي التوجده   \ مطايا العزم

الحددج لزيددار  قبددر الحبيدددب نحددو المدينددة المنددور   بعددد اكتمددال  مناسددك 
 . المصطفى محمد صلى هللا عليه وسلم

 هو طواف الودال  بالكعبة المشرفة \طفنا وداعا 
بسدددبب الفدددراق والشدددعور بدددالفراق وهوامدددل جاريدددة   \والددددمول هوامدددب 

 ا  سواجماعبكينا  دمو .واالبتعاد عن الكعبة المشرفة 
 

 مفاوزا   النفوس   بتهناة   وجبنا
 للرجال  مصارل  فيها     اسببس

 
 قطعها  سيرا : جاب الصحراء  . قطعنا  اماكن  \جبنا مفاوزا 

 مواضب \سباسب 
 مقاتل او معارك  يتصارل فيها القوم  ايهما له الغلبة \مصارل 

 
 

 طريقة  حمى درست  في العالمين
 فعز وكم  قد خاب  في العز  طامب

 
 صنو الشريعة \الطريقة 

الطريق الموصل الى الجنة او هي التخصيع فيها لشمولها  \طريق العز 
االحكددام الشددرعية واالعمددال الصددالحة واالنتهدداء عددن المحددارم والمكدداره 
وتشددمل احكامددا  فددي المجاهددد  والرياضددات  والعقااددد المسددلوكة مددن قبددل  

 . سالكي طريق الحق تعالى
 

 رسومه  القرب   حالت  بحال  محل
 المب   رقالب   دونه   وأو   منيب
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يرد على القلب  من المواهب الفااضة على العبد مدن  هو  ما \حال القرب 

ربدده تعددالى  فهددي امددا  وارد  عليدده ميراثددا للعمددل  الصددالح المطهددرللنفس 
والمصفي للقلب  اي نازلة من الحق تعدالى  امتناندا  محضدا وسدميت هدذه 

لصددفا  االلهيددة الحالددة حدداال واحددواال  بحلددول العبددد االمورالخلقيددة الددى ا
نيدد جوفدي ذلدك قدال ال.  ودرجات القرب  منه تعالى فهي تحدل فدي القلدوب

 :الصوفي  رحمه هللا  البغدادي 
 
ممتندب  ان الحال نازلة تندزل فدي القلدوب فدال تددوم فهدي  صدرح  منيدب )  

 (عن غيرالسالكين وينير قلوبهم كما ينيرالبرق الالمب في ظالم الليالي 
 

ى هللا تعدالى  بكثدر   العبدادات  وعمدل الطاعدات فيكدون قدرب الدتوالقرب ال
يداتي بعمددل يكرهدده هللا  المريدد دااددم التطلدب  اليدده تعددالى واليدرى سددواه فددال

 .او امر به  يترك عمال يحبه هللا تعالى تعالى اونهى عنه وال
 

 ارتفاعه  الريح  عند    ينكس راس
 فكم زال  عنه  السحب والغيث هامب

 
 المطر ينزل بغزار  \الغيث هامب 

 
 هوى تحت بهرام  في االو  ساجدا

 وكيوان  من فوق السموات راكب
 

شد  القو   وذروتها  واو  الشيء اعاله  واو   الموجة  قو   \االو  
 ارتفاعها

 
 فكم رامح  قد  رامه  صار اعزال

 وفي قلبه من عقرب  الفقر  الذل
 

لصدددوفية فقدددراء مقدددام شدددريف مدددن مقامدددات الصدددوفية  وسدددمي ا \الفقدددر 
البتعادهم عن تملك اموال الدنيا  واستغنااهم عنهدا فهدم فقدراء فدي الحيدا   
فقراء ر تعالى طالبين  كل عون  ورضدا منده تعدالى  والحقيقدة فدي الفقدر 
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هي عدم  استغناء العبد  اال بربده وفدي ذلدك يقدول الجنيدد البغددادي رحمده 
 :هللا 
م وابدأه بالرفق فان العلم يوحشه تبداه بالعل اذا لقيت  الفقير  فال) 

 (والرفق  يؤنسه
 

 سريت به والليل  ادجى من العمى
 على باذل افديه  ماهو طااب

 
 ليلفي ال السير:سرت ليال  والسرى   \سريت 
 الظالم الحالك   \الدجى 
 اشتد سوادا وحلكة \ادجى 

 من اعطى كل شيء عنده وبذل كل ما في طاقته في توجهه الى \والباذل 
 على جميب مخلوقاته واضح هللا تعالى  فاثره

 
 يجوب الفال  جوب الصواعق بالدجى

 ويرحل عن مرعى  الكال وهو جااب
 

والفدال  الصدحراء او االرض المسدتوية -يقطعها اويسير فيهدا \يجوب الفال
بمعرفة ظواهرهدا  واسدرارها فدي ليدل اونهدار ويعدرف  -الواسعةاالطراف 

مكدان مدن نبدات  فهدو يسدير  فيهدا بمعرفدة  كمدا منازلها وما ينبت في كل 
تبرق الصدواعق فتضديء االرض فدي الليدل الحالدك المظلدم الشدديد الغيدوم  

ثدم انده اليقدر لده قدرار حيدث يتنقدل مدن . البرق كل الظالم فاذا برقت اضاء
 . كان المكان االول افضل من الذي يليه مكان الخر حتى لو

 
 انه  العسر بالماء  وان  مر بعد 

 باليسر   قانب  ذاك من   على ضميء
 

ضيق الحيا  وشدتها وهو ضد اليسر  الذي هو السهولة  \العسر 
 : والرخاء ونعيم العيش وقال هللا تعالى

 ( ان مب العسر يسرا  0فان مب العسر يسرا )  
 1و2 \سور  االنشراح االيتان 

 وال يغلب عسر بين يسرين  فان اليسر اغلب  وافضل وارغب 
 العطش الهالك \الضما 
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 ومطية مركبا   نعمت  النفس  وهي

 موانب  المرام  فليس لها  دون 
 

النفس االنسانية اختلفت بين واحد واخر لكل نفسده ومدا  نزعدت اليده      
فهددي فددي قدداموس الصددوفية نفددوس سددبعة وربمددا احدددهم يجعلهددا ثالثددة او 

رضددية والمطمانددة خمسددة فهددي االمددار  واللوامددة والملهمددة الراضددية والم
 والكاملة 

  :ويقول الشيخ الجيالني ان افات النفس هي  
 
ركونهددا الددى اسددتجالب المدددح وطلددب  الددذكر الطيددب  وثندداءالخلق وقددد ) 

يحتمدددل صددداحبها اثقدددال العبدددادات لدددذلك ويسدددتولي عليددده الريددداء والنفددداق 
 لويكشف هذه االفات عند امتنال الشكر والمددح والثنداء علدى نفسده فتميد

ى الكسدددل والفشدددل وال يعدددرف االنسدددان نفسددده اال  عندددد امتحانهدددا فدددي الددد
 (ت فيظهر كذبها وخداعها وغشها آاالبتال

للشدديخ عبددد القددادرالجيالني الجزءالثدداني صددفحة  (الغنيددة )كتدداب الحددظ *
موضددول الددنفس ( التصددوف والطريقددة القادريددة )  ابيكتددالحددظ    492

 االنسانية
 

وتشتاقه وترغب فيه  وتحث السير اليه   ما تصبوا اليه   \مرام النفس 
 . وحقوقها بما يتوقف عليه حياتها او بقااها

 
 فاغتنم  السعاد    رمت  سعد ان فيا

 بدااب  البديب    نظم  في  جاء فقد 
 

بلدددوغ مددرام المدددرء والوصددول الدددى اعلددى  منزلدددة مددن مندددازل  \السددعاد  
الموقدب االسدمى  واالمنيدة السالكين والولو  في الفيض االلهدي  واغتندام 

 السنية
هل  .اخر بدليل اغتنم اي شيء يغتنم نظم الشعر  وربما  امر \نظم البديب 
 سعاد  ام يغتنم نظم البديب  يغتنم اال

 
 في   اتتك  اقفال القلوب  مفاتيح

 سامب  انت    اقوالي  فهل   خزاان
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قلب هو المداخل  الى القلوب المؤمنة وال \مفاتيح اقفال القلوب 

 النوراالزلي المنزل من الذات  العلية  وليست تلك اللحمة الصنوبرية
 : في المصحف الشريف الشكل  وقد جاء

 (من  كان له قلب او القى السمب وهو شهيد ذكرى لان في ذلك ل)  
 22  \سور  ق  االية  

 (  افال يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها) وجاء ايضا  
 12 \ية سور  محمد  اال

بمجمددل  فمفددا تدديح هددذا القلددب وردت  فددي تعدداليم  واقددوال  وكتابددات  او
الطريقة القادرية  فهي تنير  قلب  سالكيها  وتفتح   له مغدالق القلدوب  

 . فالمريد سامعها  وساار عليها
 

 الشريعة   فانها  اسرار اكشفت  عن 
 شرااب   لتلك   فما  وضعت  اال

 
الحجب  من  المالحظة  ودقتها واالطالل  على ما وراءهو  قو   \الكشف 

لشهود وقد جاء فدي كتدا ب االمعاني الغيبية  والمنازل الحقيقية بالوجود و
 : سهروري رحمه هللالعوارف المعارف لالمام ا

 
القلب يبيض بعضه بنوراالسالم وبعضه بنورااليمان وكله بنوراالحسان  ) 

ابيض القلب  وتنور  انعكدس ندوره علدى  فاذا  -وهو الشريعة  –وااليقان 
الددنفس  وللقلددب وجدده الددى الددنفس ووجدده الددى الددروح  وللددنفس وجدده الددى 

يتوجده  الطبب والغريز    والقلب  اذا لدم  يبديض كلده لدم  القلب ووجه الى
كون ذا وجهين  وجه الدى الدروح ووجده الدى الدنفس  يالى الروح بكليته  و

مددد الدروح فيدزداد شدوقا   فتداركده  لهالروح بك فاذا ابيض كله توجه الى
  222 \الحظ عوارف المعارف صفحة( واشراقا وتنورا

 22وكتاب احياء علوم الدين للغزالي  صفحة 
 

 تار   واظهر  اخفي  وها انا ذا
 ذااب   رمز الهوى  ما السر عندي

 
والرمز ال يظفر به اال اهلده ومنده  .ما كتم منه تحت ظاهره  \رمز الهوى 

 . الكالم بمعان خفية  لكلمات ظاهر  بالرمزية وهو تجمي
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محدل   فدي  هو ما اودل القلب  وخفي فيه  نور روحداني لده معدان \السر 
وكدل يخدتع بده بكدل  , ل الدروحبدبعدد القلدب وق المشاهد   وقد قيل  السدر

ب للحدق والمحددب لدده شديء مددن جاندب هللا تعددالى والتوجده اليدده فهدو الطالدد
 والعارف به  فهو مكتوم  والمفاتح عنده

 
 ما  جا رتي  اعني  واسمعي  واياك

 مخادل او   اال  جاهل يصرح 
 
مثدل مضدروب مشدهور   ويريدد بده  اسدمال   \اياك اعني اسدمعي ياجدار   

والسددلوكية  التعبددد  مريديدده وسددالكي طريقتدده  والددزامهم بالكتمددان  فددي 
 . البوح بما في انفسهم والصبر عليها وعدم

 
 بلجا  أ   بالبدر   تيكآ  ولكنني

 الودااب   تصان اخرى  كي   واخفيه
 

اي اوضح لك االمور  فهي واضحة  كما البدر    \لكنني اتيك بالبد را بلجا 
اشبه بالنهار  سطوعا وضياءا و  الليل  فيجعل الي البيضاء يسطب في اللي

اهر وهددو وديعددة  اودعهددا قلددوب فسددر هددذه الطريقددة  نددور مشددب ظدد نددورا
اتباعده  ومريديده  كدي تصدان بالحفداظ عليهدا والتدزام تعاليمهدا واسدرارها 

 .كما تصان االمانات  او الودااب
 

 اوجه  فوق  بااليمان  من االمر  خذ
 تنازل   و نازل  اذا  نفسا  اتتك 

 
هدا هو ان يكون المرء  مستجيبا  في الدعو   الى هللا بسدره شدا \االيمان 

فددي الددنفس والقلددب  ةهللا تعددالى لدده غاابددا عمددا سددواه ومشدداهدا االلوهيدد
 والجنان

 من  اعلى اماكنه واسناها وارفعها \من فوق اوجه 
 

 ادلة  اوفى   التنزيل  في   فللمرء
 والب  الحقيقة  في    قلبي   ولكن

 
 القران الكريم \التنزيل 
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مراتدب المحبدة وولدب بده عاشق ام محب  وهي اعلدى    \في الحقيقة والب
احبدده كثيددرا  واليسددتطيب االسددتغناء عندده وعشددقه  والولددب بالحقيقددة هددي 
محبة اقامة العبد في كل محدل وصدال هللا تعدالى وحقيقدة الحقدااق المرتبدة 

والحقيقدة المحديدة  االحدية الجامعة لجميب الحقدااق وهدي حضدر  الوجدود
 .كما قيلهي الذات مب التعيين االول  وهي االسم االعظم 

 
 عبار    كل   الزهراء   السنة  وفي

 وقااب    الغرام    اشارات  من   بها
 

 الواضحة المعالم  النبوية المحمدية الشريفة السنة \الزهراء  السنة
جمب واقعة وهي عند بعدض الصدوفية  الندور  اوالتجلدي االلهدي  \الوقااب 

لفديض الدذي يقدذف على قلب المؤمن الصادق فهو الفتح او السدر او هدو ا
 على قلب  المريد فيصبح علما وعالما ومعلوما

 
 يد ماجد ما له   فان كنت  فيمن

 قانب    التشكل   سوى  انه  بتصريح
 

 سانشىء  روايات  الى الحق اسند ت
 واضرب امثاال  عما انا واضب

 
 

 الكريم        \الماجد 
المكتفددددي اي اذا كنددددت التملددددك زمددددام االمددددور وكنددددت  راض  \والقددددانب   

باالنتسداب اليندا فقدط دون ان يكدون لدك طمدوح الفدوز والتقددم وقنعدت بمددا 
عندك  فسابين مسدالك الطريدق  كمدا جداءت  مدن الحدق تعدالى فدي القدران 

 الكريم واضحة  معبد   جاهز  للسلوك والسير فيها
 

 واوضح  بالمعقول  سرحقيقة
 لمن  هو ذو قلب  الى الحق راجب

 
 ابين \اوضح 

صاحب فكر متوجه الى هللا تعالى  بقلبه وبفكره   \ذوقلب  الى الحق راجب 
 وبروحه  وبكله سالكا طريق االيمان والهدى طريق الحق الى هللا تعالى
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 جماله  في مرااي   حبيبي    تجلى

 طالاب   للحبيب  مراى   كل    ففي
 

 \ونور  اي اشرق نور الحق في قلبه  فظهراليه  والتجلي  اشرق  \تجلى 
وف القلدددب فدددي الددددنيا  انكشددداف الندددورااللهي   للقلدددوب  والمكاشدددفة بكشددد

 : صلى هللا عليه وسلم الحبيب المصطفى  تفسيرا لقول
 ( اعبد هللا كانك تراه)  

لنور وتجلي قدرته فال يخاف غيره وكفايته له  فال يرجدو سدواه  اوموضب 
والحبيب كناية عدن هللا تعدالى  وهندا يكدون التجلدي الدذاتي الجمدالي  حيدث  
اليتجلى هللا تعالى  مدن حيدث ذاتده علدى الموجدودات والمخلوقدات  اال مدن 

 .وراء  حجاب  من الحجب االسمااية  او التجلي الشهودي
 

 متنوعا  حسنه       تبدى  فلما
 طوالب   فهن   باسماء    تسمى 

 
وجددددود والتسددددمي باسددددماء  مطددددالب النددددور وظهورالحددددق  وهددددو  ظهورال

بصوراسددمااه فددي االكددوان التددي هددي صددورها وذلددك الظهددور هددو نفددس  
 .الرحمن  الذي  يوجد به الكل

 
 وابرز منه  فيه  اثار وصفه

 فذالكم  اثار من  هو صانب
 

واهم من كل ذلك  وابرزه  التجلي الصفاتي  وسرالتجليات وهوشدهود كدل 
شديء  ولهدذا يكدون  التجلدي االول  للقلدب  فيشدهد االحديدة  شيء فدي كدل 

تصافها  بها  والتحادهدا  بالدذات االحديدة التدي تظهدر بين االسماء كلها  أل
فددي االكددوان التددي هددي صددفتها وصددورها  وهندداك تشدداهد  اثددار  الصددانب 

 العظيم
 

 الذي   واالثر   واالسم  فاوصافه 
 وهللا جامب  عين الذات هو الكون 
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سدمت بالذاتيدة  والصدفاتية تاشار  الى اسماء  هللا الحسنى التدي  ان \السما
 :والفعلية  هللا العظيم المصدر  وقد جاء في المصحف الشريف

سدور  البقدر  االيدة ( وعلم ادم االسماء كلها ثم عرضهم على المالاكدة )  
االيدددة \الحشدددرسدددور  ( وهدددو العزيدددزالحكيم االسدددماء الحسدددنى  هلددد) 24\

واالثدر   -هللا  –واالسم االعظم هو الجامب لجميب االسماء  وهدو    االخير
 :منشيء قد زال  وبقي مايدل عليه  ما تبقى

الحدظ ( ومن سراار االثار هي االسماء اااللهية التدي هدي بدواطن االلدوان)
 40 \معجم مصطلحات الصوفية صفحة

 –حدق حيث هو عالم المدن حيدث انده  عبار  عن وجود العالم من \الكون 
 111المصدر السابق صفحة 

اشددار  الددى ذات الشدديء الددذي تبدددو مندده االشددياء وذات هللا  \عددين الددذات 
سبحانه عبار  عن نفسه التي هو بها موجود في الخار  كافيدة  فدي علدم 

 .هللا تعالى في عين اليقين بالمشاهد  والكشف
 

 فما  ثم من شيء سوى هللا  في الورى
 سامب  ثم   وما  مسمول  ثم وما 

 
هللا تعالى موجود في كل مكان وحيز  ومب كل مخلوق وكدل مسدمول وكدل 

 :قال تعالى  سامب
 

الددم تددر ان هللا  يعلددم مددافي السددموات  ومددا فددي االرض ومددا يكددون  مددن )  
نجوى ثالثة االهو رابعهم وال خمسة االهو سادسهم  والادنى من ذلك وال 

 2  \ية سور  المجادلة اال( اكثر اال هو معهم 
 

 هو العرش والكرسي والمنظر العلى
 المراجب  اليها   الالتي  هو السدر 

 
الحضر  ومكانهدا محديط  ومهدهو عرش الرحمن  مظهر العظمة \العرش 

 . بكل المعنوية والصدرية
مظهددر االقتدددار االلهددي ومحددل نفددوذ االمددر والنهددي وااليجدداد   \الكرسددي

وموقب الضر والنفدب وفصدل القضداء  واالعدام  وانشاء التفصيل  وااليهام
جداء فدي  والقلم والتنوير واللوح المحفوظ ومحل التد وين  والتسطير وقد

 : المصحف الشريف
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 122\سور  البقر  االية (اال بما شاء وسب كرسيه السموات واالرض )  
 سدر  المنتهى التدي  وصدل اليهدا  الرسدول  الكدريم محمدد صدلى \السدر  

 السدموات العلدى  يدوم اسدري بده  وجدا ء ي  معراجه الدىهللا عليه وسلم ف
 :في المصحف الشريف

سددبحان الددذي اسددرى بعبددده لدديال مددن المسددجد الحددرام  الددى المسددجح )  
( االقصددى الددذي باركنددا حولدده لنريدده مددن  اياتنددا اندده هددو السددميب البصددير 

 4\سور  االسراء االية 
اذ  0جنددة المدداوى عندددها 0ولقددد راه نزلددة اخددرى  عنددد سدددر  المنتهددى) 

 41 -42سور  النجم االيات  ( يغشى السدر  مايغشى 
 

 هو االصل حقا  والرسوم  مب الهوى
 هو الفلك الدوار  وهو الطبااب

 
 الثابت  منذ النشا  االولى \االصل 
 االثار     \صدقا      الرسوم  \حقا 

 الكون الواسب \الفلك الدوار 
 التي جبل عليها المخلوق اياجمب طبب وهو السج \الطبااب 

 
 هو النور والظلمات  والماءوالهوى

 هو العنصر  الناري  وهو الطبااب
 

ويقصد بالنور  نوراليقين واطماندان القلدب بده والنورهوااليمدان او اندوال 
المعارف والحقااق التي تجلب اليقين  في العقااد كما يقصد بده اي بدالنور  

 : القران الكريم قال تعالى
سور  ( يها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا ياا) 
 424\نساء االية ال

 الذنوب والخطايا بانوال الشرك \الظلمات 
 عنصرا ن اساسيان  في الخلق \الماء والهوى 
االنسدانية   مصددره الندار وقوتده الحدرار   وقيدل ان الدنفس \العنصرالناري

تصددرف عليهددا  وهددي  النددار والمدداء و متكونددة  مددن اربيعددة عناصددر  وت
والرطوبة واليبوسة  او الحرار  والرطوبدة  او الليوندة والجفداف   وهدذه 
هي طبااب البشر  فهو ما بارد كالماء والثلج اعصابه هاداة واما عصديبي 

في تعاملده مدب  سهل  او رطب شياا كان في نفسه ثور  المزا  ال يحتمل 
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بس جداف منطدو  علدى نفسده ومدن هدذه حتدى مدب نفسده او يدا االخرين او
العناصر  توزعت النفوس وتنوعت لكنها بقيت تحمل احدى هدذه الصدفات  

 لها التغيير او تغيرت ماشاء مهما اوتيت من  حالة
 

 هو الشمس والبدر المنير  مب البها
 هواالفق وهو النجم وهو المواقب

 
 نوراالنوار ومصدرها \الشمس 

ضديء الطدالب فدي الليدالي البيضداء مدن كدل شدهر القمدر الم \البدر  المنير 
ايددددام التشددددريق وهدددددي االيددددام  الثالددددث عشددددر والرابدددددب هددددذه وتسددددمى 

عشروالخامس عشرمن  كدل شدهر القمدري ويحبدذ صدومها  نافلدة وتقربدا 
 الى هللا تعالى

 الحسن والجمال او المفاخر  \البهاء 
 الكون او افق السماء الواسب المترامي االطراف \االفق 

 الوقت المعين   \نجمال
 المرابب الثابتة واالماكن المقدسة \المواقب 

 
 هو المركز الحكمي واالرض والسما

 هو المظلم المعتام وهو اللوامب
 

المحور او المتحكم في مخلوقاته  ومرجب جميدب االحكدام \المركز الحكمي 
 الهل االرض والسموات وما بينهما

 والعتمة الحالكةلظالم لالخالق  \المظلم العتام 
 جمب المب  وهو البارق ذو الضياء الصافي القوي الوها  \اللوامب 

 وربما يقصد به النجوم الزهر  في السماء
 

 هوالدار  وهو الحي  واالثل والغضى
 هو الناس والسكان وهو المرابب
 

السكن والماوى التي  تاوي اليه المخلوقدات حدين حاجتهدا الدى  \هو الدار 
 او االما ن ون السكن
 الداام الحيا   وهو الحي الذي اليموت \الحي 
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عوده وريعان اوراقه  نول من الشجرواحدها اثلة  معروف  بقو    \االثل 
من شدجر وهو ومنظره اللطيف الداام الخضر  ويستخدم   كمصدات رياح 

 الغابات
 رقتنول من الشجر يمتاز بقو  ناره وشد  اتقاده اذا اح \الغضا 
يؤنس به  وسمي الناس ناسا  مدن  الخلق من بني البشر  وهوما \الناس 
 االستيناس بعضهم البعض االخر ومن  االنس

 سكن االرض \السكان 
 كن والمضايف  ينزلها الناس للسكن  في الربيباالمس  \المرابب

 
 هو الحكم والتاثير  واالمر  والقضا

 والمتواضب   والسلطان    العز  هو
 

اندده  فقهددي خطدداب او امددر متعلددق  بافعددال المكلفددين  اواصددطالح  \الحكددم 
امددا حكددم  وهددو.الصدديغة التددي تصدداحب صدداحب الطلددب كوجددوب الصددال  

االيجداب  والنددب : ابدواب  هدي  وصفي  والتكليفي فيه خمسدة تكليفي  او
 واالباحة  والكراهية والتحريم 
 اثبات االثر في االمر او الشيء \التاثير 
يرضي هللا تعالى من افعال  لمعروف وهو اشار  الى ماهو االمر با \االمر 

يرضدى هللا تعدالى  واقوال اما االمور المهندي عنهدا وهدو كدل عمدل قبديح ال
 . ال يجوز في االمر او الشيءو

 : ل تعالىاالقضاء  او الحكم ق \القضا 
 \سور  االسراء االية ( وقضى ربك اال تعبدوا اال اياه وبالوالدين احسانا) 
12 
سدور  الحشدر ( و هو العزيدز الحكديم)  :االعتزاز  ومنه قوله تعالى \العز 

 االية االخير 
 المر بقوته وعظمته  وجبروتهلالحاكم او المدبر \السلطان 

التددذلل ر تعددالى فيجددد العبددد فددي العظمددة والجبددروت للحددق   \المتواضددب 
في نفسه خضوعا وخشوعا وانصياعا المره تعدالى وقدد سدال  ديجوتعالى 

 :الجنيد عن التواضب فقال
– هو خفض الجناح وكسر الجانب  – 
 

 هو اللفظ والمعنى وصور  كلما
 يجول من المعقول او هو واقب
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 :ما يتلفظ المر ء به من قول  وفي ذلك قول هللا تعالى  \اللفظ 

 49 \سور   ق  االية( يد ما يلفظ من قول اال لديه رقيب عت) 
معرفددة الحقيقددة  التددي السددبيل  اليهددا المتنددال الصددمدية وتحقددق  \المعنددى 

 واالقرار  بالحقيقة ومشاهد  الحق بعين اليقين.الربوبية لفظا وصور  
يدور حوله في خلده وفكره  وهو واقب اي منفذ بهدم  :يجول من المعقول 

 مره
 

 هو الجنس وهو النول  والفصل انه
 والمتمانب    الذاتي الواجب   هو

 
 ان الجنس ابلغ واشمل وكذلك النول اال  الضرب من الشيء \الجنس 
 قطب االمر  ممن يحبه ويحزمه \الفصل 

هددو االمددر الددذي  تسددتند اليدده االسددماء والصددفات  فددي  \الواجددب الددذاتي  
صفة استند الى شيء فهو الذات  فعل او في وجودها فكل اسم او عينها ال

 .                                                           حقق االمر بهاوت
 

 هو العرض الطاري  نعم وهو جوهر
 هو المعدن الصلدي وهو  الموالب
 

 .االمر الطارئ او الحادث بغير علم به : العرض الطارئ 
 

قيل ماهية الوجود اذا وجدت في االعيان  كانت   في موضول و \الجوهر 
  -هيولي و صور  و جسم ونفدس وعقدل ) –هو منحصر في خمسة امور 

النه اما  يكون  مجردا او غيدر مجدرد او يتعدين منهدا وصدار موجدودا مدن 
  -(الموجودات  ويسمى عنداذ بالكلمات  االلهية 

 14و19الحظ  معجم مصطلحات الصوفية صفحة 
واالنسددان مكددون مددن  .العنصددر الشددديد القددو  والسددبك  \المعدددن الصددلدي 

بنداء جسدم  دخل فديالعديد من العناصر الصلد   متجمعة باذن هللا تعالى لتد
 وغيرهما ..االنسان مثل الحديد والكالسيوم 

ونفدس  والوله  هو الحب القاتل  وله محب والمالشديد الولب وال \الموالب 
قلبده  االنسان  مجبولة علدى الحدب  بالعاطفدة التدي اودعهدا هللا تعدالى  فدي 

 .  وفؤاده  وروحه ونفسه التواقة اليه
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 حياته وهو   الحي الحيوان   هو

 وهو السواجب  واالنس  الوحش هو 
 

وجود الحيا  في الكداان الحدي  لتجعدل مدن نفسده بحياتده   \الحيوان الحي 
فهدو الحدي  وحياتده التامدة االبديدة  ,الكاملة  فدالحق تعدالى موجدود لنفسده

 فانها حية لكن بينما الكاانات .مما   ابدا خالدا  مخلدا االزلية  فال يلحقها 
المسددتحل فددي سددبيل  تيتقدددم وال يتدداخر مهمددا عملدد لكددل اجددل موعددود  ال

البقاء لكن هللا تعالى جعل لها صفة البقداء بالتناسدل  بمدا احكمده فيهدا مدن 
امددور وكددذلك فددي الحيددوان والددوحش ومددا اليهددا  او السددواجب التددي تمثددل 

 . فيها والحشرات بما  نوعية الطير
 

 بثينة  هو القيس  بل ليلى  وهو
 وهو االجارل  والخيف  نشرها  اجل

 
قدديس وليلددى  وجميددل وبثينددة وكثيددر وعددز    قصددع واقعيددة تمثددل الحددب 

والولدب الشدديد والعشدق والغدرام   العدذري واالخالع  والتفاني في الحدب 
فددي عهددد  عاشددوا.اخلددع بعضددهم لددبعض  شددديد العاطفددة   بددرئفددي حددب 

بحددددبهم   صدددددر االسددددالم والعصددددر االمددددوي واصددددبحوا مضددددربا لالمثددددال
 . واخالصهم   لبعضهم

موضب في الحجداز  وكدذلك االجدارل وقيدل االجدارل  هدي الرمدال  \الخيف 
 نبات ينبت  فيها  المستوية في االرض والتي ال

 
 هو العقل  وهو النفس  والقلب والحشا

 بوالمتداف   وهو الروح الجسم   هو
 

 كل العلم االلهييهو محل  تش \العقل 
العالم ومرات القلب  فاالصل  في القلب  والفرل  العالم وجاء في   \القلب 

 : الحديث القدسي
 (ما وسعني  ارضي وال سمااي  ووسعني  قلب عبدي المؤمن )  

 الجسد  هي المعنى الذي يحيا بها  \الر وح 
 المتحرك \المتدافب 

 



 

 288 

 وعين وجودها اء االشي  الموجد هو
 الكل  وهو الموانب  ذوات   وعين

 
الحقيقة  في الحضر  العليدة  ومظهدر الحقيقدة  الذاتيدة فدي  \عين الوجود 
 هذا الوجود
جمددب ذات  اي ذات الواحددد المطلددق  وذات هللا  تعددالى  غيددب  \ذوات الكددل 

االحدية  فال تدرك مفهدوم عبدار   وال تفهدم  بمعلدوم اشدار   ولديس لذاتده  
 ومضاددافي الوجود مناسب  وال مطا بق  وال مناف 

 
 المانب   وهو    المعطي   وهو               كله   االمر   يرجب   ليهأف
 

كددل مددا فددي الحيددا  وامرهددا  بددامر مددن هللا تعددالى  :  يرجددب االمددر كلدده فاليدده 
فهددو الواهددب  والمعطددي كددل مددا فددي  االمددر وهددو وحددده الددذي يمنعدده  فكددل 

 .االمور  في قيضته  سبحانه وتعالى 
 

 الخلق  انوار شمسه  بدت  في نجوم
 فلم يبق  حكم لنجم  والشمس طالب

  
 

 :ال تعالى ق اولياء هللا تعالى \نجوم الخلق 
 (اال ان اولياء هللا الخوف عليهم والهم يحزنون )     

محديط  .انوار الحق   الن  جميب االنوار ممن نوره تجري   \انوارشمسه 
 :بهم  بكمال اشراقه  ونفوذه والطافه وقال تعالى يصف نوره 

 
هللا نورالسموات واالرض  مثل ندوره كمشدكا  فيهدا  مصدباح المصدباح )  

 الزجاجددة كانهددا كوكددب دري  يوقددد  مددن شددجر   زيتونددة ال فددي زجاجددة
شرقية والغربية  يكداد زيتهدا يضديء ولدو لدم تمسسده ندار  ندورعلى ندور 
يهدددي هللا لنددوره مددن يشدداء ويضددرب هللا االمثددال  للندداس وهددو بكددل شدديء 

 ( عليم 
 22 \سور  النور االية  

مس اي انهدا اي لم تبق  حاجة للنجم مدب شدروق الشد \فلم يبق حكم لنجم 
 ضياءالشمس الساطب او الغالببقو  تتالشى وتختفي  

 



 

 289 

 حقااق  ذات  في مراتب  حقه
 تسمى  باسم الخلق  والحق واسب

 
هي اقامة العبدد  فدي محدل الوصدال  الدى هللا تعدالى   \جمب حقيقة  \حقااق 

 ووقوف سره على محل التنزيه
المرتبدة  االحديدة  هي درجات  ومراقدي  ا رفعهدا واسدناها   \مراتب الحق 

 الداام . الجامعة  لجميب ا لحقااق وهي حضر    الوجود
فرض علدى العبدد مدن جاندب هللا  و كل ما .هللا الحسنى  من اسماء \الحق 

والهمدل بده  تعالى  وما اوجبه عليه فهو حدق  ومفدروض  وجدب تحقيقده 
 وبخالفه اعتبر العبد خار   عن طاعة هللا تعالى والجله 

 
 كناية   نفحت   روحي   وفي  فيه

 منازل يا   عينه  اال    الروح  هل
 

 فاح  منه الطيب \نفح 
 نفخ فيه طيبا فاصبح طيبا او ذو رااحة عبقة  وشذي ساني  \نفح فيه 

 
 فماله  الحلول  حكم  ونزهه عن

 االمر  راجب توحيد ه   سوى    والى
 

اختار اجساما فحل بهدا هو قول فرقة  زعموا ان هللا تعالى  \حكم الحلول  
ثبددت فيهددا الربوبيددة وهددذه االجسددام اجسددام اوازال عنهددا معدداني البشددرية و

فار تعالى  تنزه عدن ذلدك النده  .االولياء واالصفياء وارى انه كفر والحاد
 :تعالى  كما وصف نفسه في القران الكريم 

 44\سور  الشورى االية (  ليس كمثله شيء وهو السميب البصير ) 
راي الشديخ عبدد القدادر الجيالندي فيده كمدا سدياتي فدي القصديد   ذا هووه 

 هذه
 
 

 فيا احدي الذات  في عين كثر 
 ويا موجد االشياء  ذاتك شااب

 
 احد صمد فهوشريك له   واحد ال \احدي الذات 
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في عيدون وقلدوب الجميدب تندزه عمدا يقولدون والعدين هندا  \في عين كثر  
 ثابتة  شياء  وخالقها  ووحدانيتهتوكيدية  وانه تعالى  موجد اال

وشدااب  وذات هللا تعالى معروفة لجميب الخلق من انسان وحيوان وغيرهدا
 .منتشر اي معروف او

 
 خلقتها في ا الشياء  حين   تجليت

 عنك  فيها البراقب  فها هي  ميطت
 

التجلي هو  شروق االنوار  واقبال الحق  على قلوب   \تجليت في االشياء
عليدده  مددن عبدداده المددؤمنين  وقيددل اندده  ينكشددف للقلددوب  فددي  المقبلددين

 .االشياء  من انوار  الغيوب
كدل  فظهدر علدى حقيقتده  و رفعدت  او خلعدت \ميطت  عنك فيهدا البراقدب  

 عالمات الكفر واالشراك وتجلى لعابده المؤمنين
 

 قطعت الورى  من ذات  نفسك قطعة
 قاطب  فصل  وال موصوال   يك  ولم

 
قطددب العالاددق  وهددو الشددغل باالسددباب التددي تعلددق بهددا اي  \الددورى قطعددت 

 .ه   حسب مشياتبد وكونهم اخلقهم حسبما ار
 :نفخت فيهم من روحك  قال تعالى \من ذات نفسك 

 0واذ قال ربك للمالاكة اني خالق بشرا من صلصال مدن حمدأ مسدنون )  
 ( فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين 

 14و 19 \الحجر  االيتان سور  
 المتصل \الموصول 

 
 اقتضت    رتبتك ولكنما  احكام 

 ا لتجامب   فيك   للضد الوهية 
 

مقام رب العالمين وحكمته السنية  وجبت  ان يخلق  \احكام رتبتك اقتضت
 يشاء  ويكتب  عليهم ما الخلق 
مرتبددة  مددن المراتددب جامعددة لهددا  وهددي جمددب حقددااق الوجددود  \الوهيددة 

 وحفظها في مراتبها
 صالتوالف  والآالت  \التجامب 
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 فانت الورى حقا وانت امامنا

 يعلو  وما هو واضب وانك  ما
 

 مالذنا  ومرجعنا \امامنا 
 يرتفب او يتسامى \يعلو 

او تدداتي بمعنددى مددنخفض اي ان كددل مددا  او آمددر جاعددل  \ومددا هددو واضددب 
 وتحدت تصدرفه فمدنهم مدن رفدب هيدي عبيده وبين هم خلق هللا تعالى  حقا 

 :قال تعالى من قدره   او حط  هامنهم من وضعو مرتبته 
 412\سور  هود االية    ( اليه يرجب االمر كله) 
 

 كثلجة اال   في  المثال   وما الخلق
 نابب   هو  الذي   الماء  بها     وانت

 
فديهم  ا بمد  القطعة من الجليد   فالشاعر  ضدرب مدثال  ان الخلدق \الثلجة 

هللا تعدالى صدفة االنسان كمثل قطعة مدن الجليدد تدذوب فتتحدول الدى مداء  ف
فلدوال المداء  اشبه بالماء الذي يجرى في عدروق  الخلدق فيكسدبهم الحيدا  

 لمات الخلق  ولوال قدر  هللا تعالى  لهلك الجميب
 

 مااه  غير  تحقيقنا   في  فما  الثلج 
 وغير ان  في حكم دعته الشرااب

 
ن قدر معرفته امعرفتنا   او ما توصلنا اليه في معرفتنا وكل انس \يقنا تحق

 وما حباه هللا تعالى منها
هي شراب  هللا تعدالى فدي خلقده  وفدي النداس وفدي    \حكم دعته الشرااب 

 الدراسة والبحث في  الشرااب السماوية
 وما تنزل في القران الكريم من اصول الدين وحق العبادات

 
 حكمه  يرفب الثلج     يذوب  ولكن

 واقب  واالمر   الماء  حكم   ويوضب
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اي اذا ذاب الددثلج وتحددول الددى مدداء فقددد خاصدديته وشددكله  وحجمدده كددثلج   
واصبح ماءا  يسيرعليه حكم الماء من الجريدان  والنبدب وغيدر ذلدك وفدق 

 أي تغيرت حالته  ما شرل هللا تعالى وقدر
 

 البها   واحد  االضداد  في  تجمعت
 ساطب    تالشت  فهو  عنهن   فيهو

 
 جمب ضد وهو خالف الشيء  والتضاد بينها \االضداد 

  واالبدددي الددذي. واحددد النددور  االزلددي الددذي لدديس لدده بدايددة  \واحددد البهدداء 
كددل االنددوار  اال نددوره  وتختفددي كددل  الددذي تتالشددى ازاءه  لدديس لدده نهايددة 

وهاجددا  تنددار   سدداطعا بنددوره  فيبقددى عنددد سددطوعه  وهددو ازلددي  االنددوار 
 .  بنوره الدنيا واالخر

 
 صور    مالحة  بهاء  في   فكل

 يانب   الغصن    شابه   قد  كل  على
 

في قد او جسم  الحسن والجمال المشرق  وكل صور  جميلة او \المالحة 
فهدو  مدب الغصدن اليدانب الجميدل ذي االوراق الزاهيدة   يتشابه فهو جميل 
 . وداللها بجمالها   الحيا  يحكي 

 
 طر  تصافيق   في  وكل اسوداد

 صانب  الطالاب  احمرار في  وكل
 

 حرفده او الناصدية اوالجبهدة للشدخع  وطدر  كدل شديء  موضدب \الطر  
 .  له المميز  جانبه
فدي جبهدة المدرء علدى شدكل   هدي العالمدات التدي تكدون \فيق طر   وتصا

ومددن   لداللددة علددى التدددينل  قددد تعمددل خطددوط  اوعالمددة سددوداء تظهددر او
 :قال تعالى جراء السجود الكثير

  11 \سور  الفتح االية  ( سيماهم في وجوههم من اثر السجود ) 
 تزداد بازدياد عمره وكلما   تظهر كلما  تجاوز عمر المرء 

 
 حبه يقتل   كحيل  الطرف  وكل

 مضارل  حال الهند   كسيف  بماض



 

 293 

 
او   كدالغزالن  المكحلة  بكحل رباني في الخلدقذو العيون  \كحيل الطرف 

 .كما في  الجميالت الحسان  تصنب
لسيف قدد لاي قاطب اوحاد مثل السيف الهندواني و :بماضي كسيف الهند 

مؤثر  قاتل او  حبه  حبيبه  اسم له  اي ان  ماة اشتهر بالعربية اكثر من 
 . في حبيبه  في الحال او االستقبال

 
 كالقنا   القواام في اسمرار  وكل 

 شرااب   الشعر  الوسيم   من   عليه
 

التلوين الذي يميل الى السمر  وهو حالدة االرمداح جمدب رمدح  \االسمرار 
 (القنا )ستخدم  سابقا في القتال  يطلق عليه  وهو ما

ربمدا المقصدود بده لدون قدواام خيدول المجاهددين  \عليه من الشعرالوسيم 
 ووسامتها اي جمالها

ماشددرل هللا تعددالى لعبدداده المددؤمنين  فددي االديددان السددماوية قددال  \شددرااب 
 :تعالى

 
 49\سور  المااد  االية(  لكل منكم  جعلنا شرعة ومنهاجا )    

 
 زها قد    بالمالحة   مليح وكل 

 بازل    بالمحاسن   جميل   وكل
 

 جميل  كثير الحسن والجمال \مليح 
وتكبدرا  وتعاليدا  متبداه فدي داللده   قد ظهر وازاد حسدنا وبداعدة \قد  زها 
 .وجماله

 
 حسنه  د ق او   لطيف  جل  وكل

 صادل   باللطف  جليل  وهو  وكل
 

اي كددل جميددل كثددر او قددل اوصددغر حسددنه   \دق حسددنه  وكددل لطيددف جددل او
 . او اظهره  اخفاه

كددل عظدديم  وهللا العظدديم يكاشددف القلددوب  مددر  بجاللدده ومددر   \وكددل جليددل 
جالل يوجب صحو القرب  منه والمحبون ر تعالى طابوا بجماله فكشف ال
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بجماله وتمتعت نفوسهم فمدن طداب مدنهم فهدومتيم  بحدب هللا تعدالى ومدن 
 .غاب فهو مهيم به

من االسماء الحسنى وقدد ورد فدي القدران الكدريم بدثالث معدان   :واللطيف 
 االولى  بمعنى  العلم بدقااق االمور وصغارها وغوامضها ومشكالتها

والثانية   بمعنى الشيء  الدقيق او الدقة في الصدغر  ومنده قيدل لطدف بده 
يقددر او  اذا رفق به والثالثة جاءت بمعنى  وصل الى منافعده مدن حيدث ال

 :اليقوى على الوصول اليه بنفسه  قال تعالى
  \92الشعراء اية سور  ( هللا لطيف بعباده)  
يحسددن  الدديهم او يتفضددل  :ىوقددد يحتمددل المعنيددين   ولطيددف بهددم  بمعندد 

 عليهم او يرفق بهم  قال تعالى
 سور  لقمان االية االخير (  خبير  عليم ان هللا )  
 

 كله     ذلك   انشاه   من  محاسن
 واسب  به فهو   فوحد  وال  تشرك

 
 وجعله  في حالته  تلك  مفاضل من خلقه وسواه \محاسن من انشاه 

 جميعه/  كله
 .( ال  االه  اال  هللا ) قل كلمةالتوحيد    وهي  :د وح  

واالحديةاسددم لصددرافة الددذات المجددرد  مددن االعتبددارات  الحقيددة والخلقيددة 
وليس لتجلي  االحدية فدي االكدوان مظهدر اتدم مدن ذلدك اذا  اسدتغرقت فدي 
الددذات  ونسددبت  لالعتبددارات  الذاتيددة  وهددي ادل ظهددور ذاتددي  وقددد امتنددب  

خلوقدددات  النهدددا صدددرافة الدددذات المجدددرد عن الحقيدددة االتصددداف بهدددا للم
 .والمخلوقية  بينما العبد قد حكم عليه بالمخلوقية 

 44و 40\الحظ معجم مصطلحات الصوفية البن عربي  صفحة  
اي التجعددل معدده شددريكا فددي االلوهيددة اي فددي عبادتدده اي  \وال تشددرك بدده 
 : قال تعالى مجردا من أي شريك اعبده لوحده 

ا انا بشر مثلكم يوحى الي  انما الهكم االه واحد فمدن كدان يرجدو قل انم)  
 ( *لقاء ربه فيعمل عمال صالحا واليشرك بعباد  ربه احدا 

 ا440  \سور  الكهف االية  
 :كثير   ومنها فااليات  بمنب االشراك بار تعالى ما ا
 (ان هللا اليغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك  لمن يشاء) 
 49 \سور   النساء االية  
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تعالى  ان تجعل له ا ندادا او اشباه او تقدس شياا  كاندك   واالشراك بار 
القبدور وتقدديس مدن فيهدا تقدديس عبداد   اوعبدد  اتعبده كالتماثيل وغيرهد

 كاالبقار والماعز كما يفعلون في شرق اسيا او عباد   الحيوانات  وتأليه 
فاخر  عن  في ذلك  اريد ان انخرط  وال. كثير  وغيرهم  وهيوفي الهند 

الموضددول  انمددا المطلددوب عدددم االشددراك بددار تعددالى وقددد حددرم هللا تعددالى 
 .التي وعدها المتقين  على المشرك الجنة

 
 البها بغيرية   تلفظ واياك  ال 

 بادل  غير وهو بالحسن  ثم  فما 
 

 التنطق \التلفظ 
 لبهيغيرية النور والسناء ا \غيرية البها 

الخالق   وهو من االبدال  وهو الخلق والتكوين  او االنشاء فقد   \البادل 
ها وخلدددق الكدددون أنهدددا وانشدددابددددل هللا تعدددالى  فدددي خلقددده الخالادددق وكو  

وموجوداتدده  مددن نجددوم واقمددار وشددموس  تسددبح فددي السددماء ومددن بشددر 
واالنهددار مختلدف الواندده وحيوانددات  كثيددر   االشدكال  واالنددوال وااللددوان ب

 . والبحا ر  و ما فيها   واليه يرجب االمركله  وكفى
 

 ان  نسبت  لحسنه  قبيح  وكل
 تسارل فيه   الحسن   اتتك  معاني

 
 غير الجميل والعمل غيرالحسن \القبيح 

 تك ايات الحسن  ومواضب الجمالجاء \اتتك معاني الحسن 
 
 وحده  ينسب   الحسن  تحسبن ال

 راجب  بالذات   البها   والقبح   اليه
 

هو  جمب الكماالت  في ذات واحدد   وال يكدون هدذا اال  فدي ذات  \الحسن 
هللا تعالى  فهو مجمدب الحسدن والجمدال والكمدال ومنبدب البهداء  والصدفاء 

 . والنور االبدي
عملها هذا ندول فاي ذات النفس  التي تعمل الخبااث  \القبح  بالذات راجب 

 . بذاتها  راجب او عااد اليها وعليها  فهو من القبح 
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 جماله    القبيح   نقصان   يكمل

 وما  ثم من  نقصان  وال ثم  يانب
 

والكمددال  التنزيدده  عددن الصددفات  .مددن الكمددال  وهددو ضددد الددنقع  \يكمددل 
لددالدراك  وكمددال هللا تعددالى  هددو ماهيتدده  ومددا هيتدده غيددر قابلددة  .واثارهددا 

 : قال تعالى . لكماله غاية وال نهايةوالغاية   فليس 
 44االية \الشورى (  ليس كمثله شئ وهو السميب البصير )

تام   سواء في الخلق او  وغير  النقع في كل امر محرم \نقصان القبيح 
فدال  ذلدك   كدل  يدذهب  وجمالده بكمالده  ان هللا تعدالى  . او العمل   الخلقة

 . يبقى نقع
 

 جالله   يب الوض  مقدار     ويرفب
 اذا الح  فيه  فهو للوضب رافب

 
فار تعالى هو  الحسنى   هللا  يصعد  او يعلي  والرافب من اسماء \يرفب  
 الرافب

 القدر او الوجاهة في االنسان \المقدار 
 او من ال  وجاهة له  الممتهن  او خامل الذكر \الوضيب 

 ن مكانتهيرفب م اي يسبغ عليه ما \يرفب مقدارالوضيب جالله 
 .الوضيعة الى مكانة عالية  رفيعة

اذا كتب له ذلك  وهذا ما يكتب  لالنسان وهو في بطدن امده  \اذا الح فيه  
يوم يكتب  عمره ومكسبه وشقي او سعيد كمدا  .عند بلوغه  الشهرالرابب 

 :قال تعالى  جاء في االثرالطيب عن  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 
ولقد خلقندا االنسدان مدن سداللة مدن طدين  ثدم جعلنداه نطفدة فدي قدرار )    

ثم خلقندا النطفدة  علقدة  فخلقندا العلقدة مضدغة فخلقندا    المضدغة  0مكين 
عظاما  فكسدونا العظدام لحمدا ثدم  انشداناه  خلقدا اخدر  فتبدارك  هللا احسدن 

 44  \سور  الحج     االية ( الخالقين
 

 بصور  لشيء  فال  تحتجب  عنه 
 ال مب العين  للنور    حجاب  فخلف
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 تخفي نفسك عن االخرين \تحتجب 
ر الحاادددل بدددين الشددديء المطلدددوب او المقصدددود وطالبددده االسدددت \الحجددداب  

والحجددداب  امدددا حجددداب ندددوراني وهدددو الدددروح  او حجددداب الظلمدددة وهدددو 
 :الشهوات الجسدية وظلمة الجسم البشري  ويقول محمد بن على الكناني

 (الثواب حجاب من الحجاب ورؤية الحجاب حجاب من االعجاب رؤية )  
 حجاب النفس \وحجاب العين 

 بارق  او ساطب  \المب 
 

 واطلق عنان الحق  في كل ما ترى
 صانب  من هو   تجليات فتلك 

 
 اظهر  اوافتح \اطلق 

 :قو  الحق  والحق من اسماء هللا الحسنى وقال بن عربي  \عنان الحق 
 
ا فرض على العبد من جانب هللا تعالى  وكدا مدا اوجبده علدى الحق كل م)  

 (نفسه 
تجليددات هللا  تعددالى صددانب كددل شدديء اي خالقدده  \تجليددات مددن هددو صددانب 

والتجليددات  هددي شددهود كددل شدديء فددي كددل شدديء بانكشدداف التجلددي للقلددب  
وشددهادته باحديددة الحددق بسددبب انصددافها بجميددب االسددماء التخاذهددا بالددذات 

ها بالتعنيات  التي تظهر في االكوان   التي هي  مصددرها االحدية وامتياز
 . فتكون شهاد  كل شيء في كل شيء

 
 والسما  االرضين  بالحق  لقد خلق

 كذا جاء في القران  ان انت سامب
 

خلق السموات السبب  من االرض مثلهن اي سدبب  \خلق االرضين والسما
 :المصحف الشريف اء ذلك فيج ارضين  خلقها  هللا تعالى بالحق  وقد

 
  

نت  تسمب تدالو  القدران الكدريم او تحفظده اوتتلدوه كاذا   \ان انت سامب  
 .المهم انك تعلم باالمر وهو خلق السموات واالرض

 
 شيء  غيره وما الحق  اال هللا  ال
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 ضااب   فهو  في الخلق   شذاه  فشم
 

تاكيدد مدن الشداعر بوحدانيدة هللا تعدالى    \وما الحق اال هللا  الشديء غيدره 
يقبددل الشددك فهددو هللا الواحددد االحددد  الددذي ال واندده الحددق المبددين الواضددح  

 .الفرد الصمد  لم يلد ولم يولد ولم يكن  له كفوا احد
 تنشق عبق رااحته \فشم شذاه 

 شدذى ينتشدر وتفدوحفهدو فدي الخلدق يتضدول اي  \فهو في الخلق ضدااب 
عبادتده مدن عبدوديتهم لده  فتسدري سدريان الدريح فدي شدذى العطرالفددواح 

 . فتنبعث النفوس العابد  ندية طيبة
 

 فانه  منك   حقا  فيك  وشاهده 
 انت  دالب  بها   الالتي  هويتك

 
المشاهد  رؤية الحق بعين القلب  من غير   \وشاهده حقا فيك منك  
 . نك المجرد   النه يراك حقاشبهة  كانك تراه بام عي

 معروف ساار  او  واضح   او \دالب 
 

 وجوهكم  حقا  تولوا    اينما    ففي
 يطالب   من اال هللا  هل  فما ثم 

 
 : وسعته  اليةالكريمةوشرحا لوهذا البيت  امتثاال 

 442\البقر  ( اينما تولوا فثم  وجه هللا ور المشرق والمغرب ف) 
 

 وكنهه باالله    نفسامنك     فبب
 صادل وهو  تكن  كما  ان لم   تكون

 
بيب المؤمن نفسه ر تعالى بان له الجنة   \فبب  منك  نفسا  باالله وكنهه 

 الددنفس  البشددرية  فددي الددذات االحديددة   او هددي كمددا يقددول الصددوفيون  فندداء
االراد  وتبديل الصفات البشرية بالصفات االلهية دون الذات  وبهذا تكون 

  يكون لك غرض وال يقدف  لدك تريد وال البشرية بفعل هللا تعالى اي  ان ال
  هللا  مددراد بددل يجددري  فعددل هللا تعددالى  فيددك فتكددون انددت  اراد  حاجددة وال

وفعله  ساكن الجوارح ومطمان الجنان منشرح الصدر منور الوجه  غنيا 
 . هللا تعالىوليس في  الوجود اال  بقلبك  عن االشياء  يخالفها 
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 ودل عنك اوصافا  بها كنت عارفا

 ودااب  لالله    فيها  لنفسك
 

 اترك \دل 
 اوصافا تعرفها في نفسك لنفسك \اوصافا بها كنت عارفا 

اودعهددا هللا تعددالى  عظمتدده وقدرتدده  وهددي الددنفس   \فيهددا لاللدده ودااددب 
فجورهددا  فالهمهددا) : خالاقدده البشددرية اوالددروح  التددي اودعهددا هللا تعددالى  

 9\سور  الشمس  االية ( وتقواها
 

 انت هو  الحق   بوصف  وشاهد 
 خاضب  تلتبس  للحق  ما انت  وال

 
 : مشاهد  الحق في النفس  عن اراد  وقو   يقول الصوفية 

 : اهل المشاهد   ثالثة 
      المريد  وهدو مدن يشداهد االمدور بعدين العبدد ويشداهدها بعدين الفكدر ايضدا 

لوسط وهو  الخليفة ومشاهداته  فيما بين  هللا وبين العبدد  وال و الثاني  ا
 . يبقى في سره وال في همه غير هللا تعالى

والثالددث هددو الشدديخ   او العددارف بددار تعددالى  وقلددوب هددؤالء شدداهدت هللا  
كددل المخلوقددات   تثبيددت  فشدداهده فددي كددل شدديء وشدداهد  مشدداهد   تعددالى

حاضرا على انفراد الحدق فدي و و غاابا والكاانات به  فكان حاضرا غاابا 
 والغيبة  ظاهرا وباطنا وباطنا وظاهرا اوال واخرا واخرا واوال الحضور
 مغلوب \خاضب 

 
 باليقين  الحق للخلق  جاحدا  وكن

 خله  ان  فرقك  قاطب  وجمعك
 

 : اليقين الخالع  وقد جاء في القران الكريم \اليقين الحق 
 44 \سور  الحجر االية( يقين واعبد ربك حتى ياتيك ال)  
وقيددل ان اليقددين هددو ارتفددال الشددك  ويقسددم   الددى علددم اليقددين  الددذي هددو  

بدده   يحضددى  فيدده والريددب وهددو منحددة ربانيددة  العلددم االلهددي  الددذي الشددك
 . االولياء  والصالحون
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الهبددة الربانيددة نفسددها وعددين اليقددين  وعددين اليقددين  يددرى الصددوفيون اندده
 : الوارد  في القران الكريم هي بنفس المعنى قال تعالى 

( ثم لترونها عين اليقين 0لترون الجحيم  0تعلمون علم اليقين ال كال لو) 
 2و1و2سور  التكاثر االيات 

والمعنى الثالث هو حق اليقين  وهو منتهى غاية الواصدلين وهدو الصددق 
مددا   السددالكون فددي المقامددات العليددا او هددو حصدديلة  يشددهده اليقينددي الددذي

وطاعتدده  واخالصدده   حصددله المريددد الصددادق مددن العلددم حسددب مجاهداتدده
وصدقه  بل وحسب ماقدر له هللا ان يعداين  مدن العلدوم االلهيدة كمدا يقدول 

 الحظ  كتاب الشيخ االكبر   للدكتور  عبدالحليم محمود ابن عربي 
 

 فاالسم دارس وال تحتقر  باالسم 
 وال تختصر  بالعين  فالعين  نابب

 
الستدالل المسمى بالتسدمية علدى اثبدات المسدمى لحروف  جعلت   \االسم 
 . بها

النددده  اسدددم الدددذات الموصدددوفة  بجميدددب   -هللا  –واسدددم هللا االعظدددم  هدددو 
 الصفات
 موجدود  فدي الخدار    ليسدت  في الحضر  العلميدة حقيقة  هي   \والعين 
 ة  في علم هللا تعالى فقطبل ثابت

شددرح اعددداله  واضدديف ايضدددا  هددو مدددا افردتدده المشددداهد   \عددين اليقدددين 
 والكشف

 
 امرها    يهولك  حزما  ال  واياك

 المقارل ل   نالها  اال  الشجا   فما
 
 كن حازما \ياك حزما او

 اليخوفك  او يفزعك \اليهولك  امرها 
 لزالمقاتل  او المنا \المقارل 

 
 جاهل تأ دب   واحذر منحنانيك  

 قواطب لقوم     اداب  فيارب 
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عددالج االمددور بالحنددان والعطددف والددتفهم   \حنانيددك واحددذر تددادب جاهددل 
واحددذر  وابتعددد  عددن اعمددال الجدداهلين  وافعددالهم  ان ادعددوا العلددم  فانهددا 

وتخلددب سددراار الحقددااق فددانهم  مصدديبة كبددرى فهددي تقطددب االداب الطيبددة 
تترون  وهم عن تطبيق قواعده بعيدون  فهؤالء الذين  باسم علم الدين يس

 :بقوله تعالى  وصفهم هللا تعالى بانهم
 
قددل مددن كددان فددي الضدداللة فليمدددد لدده الددرحمن مدددا حتددى إذا رأوا مددا  ) 

شدر مكاندا وأضدعف  يوعدون إما العذاب وإمدا السداعة فسديعلمون مدن هدو

 22\سور  مريم  (  جندا
 

 حسنه وكن ناظرا  في القلب  صور 
 طابب   يظهر  للنفس   هياة   على

 
كن متفهما  لما في القلب مدن الندور االزلدي  والسدر  \كن ناظرا في القلب 

ة  مدالعلي المنزل فدي عدين االكدوان  لينظدر هللا تعدالى بده  الدى االنسدان رح
 . منه اليه فهو الروح االلهي المنفوح في روح ادم عليه السالم

و اضدرب كمدا  او الشار  لها  والدنفس احدد خمسدة العالمة  \هياة النفس 
يقولون االولدى  الحيوانيدة هدي المددبر    والثانيدة االمدار  وهدي المتمثلدة 
بما ياتيهدا مدن االمورالطبيعيدة والشدهوانية  والثالثدة  الدنفس الملهمدة اي 
التي يلهمها هللا تعالى من خيدر  والرابعدة الدنفس اللوامدة  باعتبدار اخدذها 

 فددددي الرجددددول   واالقدددالل  والخامسددددة  الددددنفس المطمانددددة عدددن نفسددددها 
الطمانانهددا بجانددب الحددق تعددالى وبدده يكددون  و سددكونها اليدده   ومددنهم مددن  

ها بصدددفات ديضددديف اليهدددا   الراضدددية والمرضدددية والكاملدددة  فيددددخل احددد
 وجعلها سبعا ىاالخر

 
 تخلقوا) فقد صح في متن الحديث 

 ما للحقيقة  مانب(  باخالقه 
 

الحقيقددة  معناهددا التوحيددد ومشدداهد  الربوبيددة بعددين   \يقددة مددانب مددا للحق
القلددب  بددل هددي المرتبددة االحديددة  الجامعددة  لجميددب الحقددااق والتددي ال قددو  

 . لمنعها
 

 وها هو سمب  بل لسان اجل  بدا
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 لنا  هكذا     بالنقل  اخبر   شارل
 

 الموعد \االجل 
مندده  او يستنسددخ وفددي بددالرجول الددى  مددا ينقددل    \بالنقددل اخبددر  شددارل 

الددين واالوليداء  الغالب  يكون النقل  من القران الكريم حيدث يقدوم علمداء
والمحققددين بنقددل العلددوم والفددرااض والواجبددات والموانددب والمكدداره  مندده  

 . الى الناس  فهم بصفة مشرعين  جمب شارل او هي اقرب له تعبيرا
 

 كونه     قوانا  والجوارح    فعم 
 عا  ثم رجال تسارللسانا  وسم

 
 شمل انتشر  او \فعم 
 هي النفس والقلب  والفكر والعواطف  \قوانا 

 االعضاء \والجوارح 
و كل هذه االمور  مشمولة  بالبيت الذي قبله   وكون العلم االلهي المنزل 

 . في القران الكريم  ينقل قوال  اي لسانا او سمعا
 

 والقوى   للجوارح    شواهد    وكنا
 دافب   منا   ما لقولي   الكل  هو

 
كنا شهودا نشهد ان جوارحنا  اي اعضاءنا والقدوى  وهدي   \وكنا شواهد 

القلددوب واالفاددد   واالرواح والنفددوس واالفكددار  تشددهد علينددا يددوم القيامددة 
 غ االمر اليهابافعالنا  واعمالنا وتشهد ان  قد بل  

 سواههو هللا  الواحد  المطلق فال احد   \هو الكل 
 

 الخلق انه في   ما قد جاء  ويكفيك
 الرحمن  ادم  واقب على صور  

 
هددي الحقيقددة  او صددورها بالكشددف الحقيقددي السددماء الربوبيددة   \الصددور  

 : والحقااق الوجوبية  والصور  المحمدية  قيل
ومنهدا خلدق هللا تعدالى    القدادر اسدمه البدديب  خلقها هللا تعالى  من ندور)  

فلمدا ندزل ادم  مدن الجندة   الم نسخة من  الصدور  المحمديدةادم عليه الس
ذهبت حيا  صورته لمفارقته عالم االرواح فكدان ادم  اليتصدور فدي نفسده  
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يوجده هللا تعالى له في حسده ولمدا ندزل الدى دارالددنيا     اال  شياا  في الجنة
  فدي الجندة كاندت بنفسدها  وحياتده فدي رياتده الصدو الن   لم يبق لده ذلدك

لدنيا فهي ميتة الهل الدنيا  اال  من احياه هللا تعالى  بحياته االبدية ونظدر ا
اليه بما نظر به الى ذاته وحققه باسمااه وصفاته فانده يكدون  لده فدي دار 

كان الهل الجنة فدال يتصدور شدياا فدي نفسده اال اوجدده هللا تعدالى  الدنيا ما
 422و 421معجم مصطلحات الصوفية  صفحة ( في حسه 

 
 ولو لم يكن في وجه ادم  عينه

 لما سجد االفالك  وهي خواضب
 

   نفسهآحقيقته الذاتية  ومر \صور   روحه    وعينه   \وجه اد م 
 تعالىملتزمة بامرهللا   ,مطيعة   \خواضب 

 
 البليس  وجهه  عين ولو شاهدت 

 وهو  مطاول  يعع  على  اد م  لم
 

اء واالفعدال الشديطانية  او ربمدا ذاتده التدي تبددوا فيده االشدي \عين ابلديس 
رات ا دم عليه السالم في صورته وهدي  تكون عينه الحقيقية الباصر   لو

روحه التي تجري في اعضااه حقيقة  لسجد له سجود تكريم كما امره هللا 
 تعالى  اال انه عاند واستكبر  فكان من الغاوين

 
 فهو على عمى  المقدور  جرى  ولكن

 موانب  هناك  حالت اذ    عن العين
 

 حكم القدر  وهو حكم هللا تعالى في مخلوقاته \جرى المقدور 
عمددى  الحددق تعددالى  ابلدديس عددن رؤيددة اد م فددي  عددين حقيقددة ادم  افقددد 

ومنعته مدن ذلدك كبريااده واعتدداده بنفسده  فهدو علدى عمدى او علدى غيدر 
ددد ه ة ذات محطيدددة التتصدددف بالحقيدددة والبالخلقيدددة اذ راى اندددبصدددير  والعم 

 : افضل منه فلم يسجد له قال تعالى
 
واذ قلندددا للمالاكدددة اسدددجدوا الدم  فسدددجدوا اال ابلددديس   لدددم يكدددن مدددن )  

الساجدين   قال ما منعك اال تسجد اذ امرتدك قدال اندا خيرمنده خلقتندي مدن 
 41\سور  االعراف  االية ( نار وخلقته من طين 
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 سيره  شبه  من ابليس  في والتك 

 رادل لي  فالعقل العق قيده  ودل 
 

فال تتبب اثر ابليس وتسير في طريقه اوشبه سيره وهو التكبرودل كدل مدا 
وارى انهمدا  رمدز لكدل االعمدال الشدرانية غيدر   --عمله الشيطان ابلديس 

وتفكر فدي عقلدك الدواعي فانده رادل لدك عدن اعمدال الشديطان —االنسانية
 الرجيم

 
 منزها   بحار  االتحاد  وخض  في

 باالغيار ان انت  خاشب عن المز  
 

ابحث  او تعمدق فدي رؤيداك او اولدج بحدر التفكيدر  واطلدق لفكدرك  \خض 
 , الولو  في الحقيقة  وتعمق في تتبعها

هنا هو  شهود  وجود الحق  الواحد المطلق  الذي  يتحد به الكل  \االتحاد 
االمتزا    اي التزم .بنفسه  به  معدوم  موجود  كل شيء  من حيث كون

ملتزما  بالشدريعة والحقيقدة   الحقيقة  ان كنت خاشعا ر تعالى  عابدا  لهب
 . صدقا وعدال  وال تمتز  بغير هؤالء الخيرين العابدين الطااعين ابدا

 
 مقيد  فهو   والتنزيه    واياك

 مخادل   فهو    والتشبيه   واياك 
 

والتنزيده الدذاتي لده  تبعيد الحق تعدالى  عدن االوصداف البشدرية   \التنزيه 
 . حكم الزم لقدوم الصفة للموصوف

صور  الجمال االلهي بما فيه وتجلياته المحسوسة والمعقولة   \والتشبيه 
 –او  ذاتي وهو ما عليه من صورالموجودات  والمحسوسات كقوله مثال 

او وصدفي وهدو مدا عليده مدن صدور   -رايت ابدي فدي صدور  شداب امدرد 
عمددا يشددبه  مددا يحسدده الخيددال  فابتعددد عددن  ةمنزهددالمعدداني االسددمااية ال

والثاني  مخادل   ست قادرا عليهايالتنزيه والتشبيه الن االول مقيد بقيود ل
 :قال تعالى  يخدعك فيحولك الى طريق غير طريق الحق

 
 49\سور  االسراء االية ( ثم جعلنا له جهنم  يصالها مذموما مدحورا ) 
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 وجهه  سبحات   تنزيه  في  وشبهه
 ضارل ما هو   في تشبيه   ونزهه 

 
جمب سبحة وهو الهباءالمظلم  الذي خلقه هللا تعالى او االفق   \سبحات 

الواسب الذي تسبح فيه المخلوقات جميعها  ثم رش عليه من نوره فمن  
 اصابه شيء من ذلك النور  فقد اهتدى  ومن اخطأه فقد ضل وغوى

 
 

 وقل هو ذا بل غيره  وهو غير ما
 عزمت  وكيف  العلم فالحق شااب

 
من  اراد وقطب بفعله االمر او تفكرت او اقدمت عليه ايعزم  \عزمت 
 االمر

كيفية المعرفة  والحق معروف وشااب اي متشر اليحده حد   \وكيف العلم 
 وال يحجبه حجاب

 
 حسه   محجوبا  برؤية  تك وال 

 انت  المجامب الذات  انت   عن الذات
 

 :مضموما بالحجاب  ويعني الستر او المنب  قال تعالى \محجوبا 
 
 42  \سور  المطففين اية    (كال  انهم عن ربهم  يوماذ لمحجوبون ) 
لم يكن المريد محجوبدا لكدان مدن اصدحاب المكاشدفات والفتوحدات اي  فان

وصل الى مقام الوالية واصبح مدن اصدحاب االسدرار فداذا وقدب الدولي فدي 
اي انددتكس  اي رجددب الددى نظددره وبصددره وحسدده   االلتبدداس اي الحجدداب

ونفسدده  ومدركاتدده الحسددية  فقددد المددنن الربانيددة والفيوضددات الرحمانيددة  
يعددرف حددال العبددد فهددو  وربمددا يسددتخدم الحجدداب  بمعنددي السددتر وهنددا ال

مسددتور عددن الخلددق معددروف عنددد الحددق فددال يعددرف مقامدده الندداس  وال مددا 
فدي حجداب مدن نفسده علدى نفسده   افاض عليه به من النعيم  والمدنن فهدو

فال تعلم يده ما ذاقه قلبه من ثمرات المجاهدد  التدي غمرهدا هللا تعدالى بهدا  
 وهللا تعالى اعلم

 
 صلهامجدا   أل   فعينك شاهدها
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 لوامب      للجمال   عليها   فان 
 

نفسدك  اي شداهدها وراقبهدا بجدد وشدجاعة  واعددها الدى  حالتهدا  \عينك 
الجلها وهي عباد  الحق تعالى تراها تسدبح فدي غمدر  الجمدال التي خلقت 

 . وضاء   في نورها تجري -او الكمال  لتراها
 

 والمنى  القصد  التي هي  انيتك
 بارل  االمر مرموز  وحسنك  بها

 
 مستقبال مانويت عمله او فعله حاضرا او \النية 
 اد  الصادقة  لماالغاية المرجو  والمعمول للوصول  اليها او االر \القصد 

 ترنو اليه او للوصول اليه ترجوه او
 شعور النفس بتحقيق القصد او النية \المنى 

 المرقوم  او المعنى الباطن المخزون  تحت كالم ظاهر \المرموز 
 

 بالحقيقة  كلما  تحوي ونفسك 
 القول  ما انا خادل اشرت   بجد 

 
المقامددات  يقددول ابددن جمعهددا حقددااق اي تحددوي   \نفسددك تحددوي الحقيقددة 

انشدددا هللا الحقدددااق  علدددى عددددد اسدددماء حقددده  واظهدددر مالاكدددة    -عربدددي 
التسخير على عدد الخلق فجعل لكل حقيقة اسما من اسدمااه تعدالى  تعبدده 
وتعلمدده  وجعددل لكددل سددر  حقيقددة ملكددا يخدمدده ويلزمدده ومددن الحقددااق مددن  

ر االول الحددظ الفتوحددات المكيددة السددف –حجيتدده رؤيددة نفسدده عددن اسددمه 
 20 \صفحة

 
 
 

 تهنى بها  واعرف حقيقتها  وما
 كعرفانها  شيء  لذاتك  نافب

 بنفسك تسر تهنى بها اي
فدة راي حقيقة  الحقيقة   النفسية  فدي ذات الدنفس بمع \واعرف حقيقتها 

الحق معرفة حقيقية  بالمشاهد    واالقرار باثبا ت  وحدانيدة الحدق تعدالى  
 او بالحقيقة
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 حقيقة  حقا  فانت    وكن   فحقق

 كحقك في المخلوق  بالذات جامب
 

 :ابحث  في حقيقة  سر الوجود  وكان الجنيد البغدادي يقول  \حقق 
اي شيء علي مني العبد وما يملدك لمدواله  كدان قدد سدلم نفسده الدى ربده )

عز وجل   وازال اختياره ومزاحمته  ورضي بتولي قددره لده  صدلح قلبده  
 22    \الحظ الفدتح الربداني للشديخ الجيالندي صدفحة   -( واطمانت نفسه

 وما بعدها
 

 منزه   االشياء  فهو  في    ووحده
 وخلف حجاب الكون  للنور ساطب

 
 تشرك بعبادته احدا و التجعل له شريكا  في الملك ال \وحده 

 
 فانه   الدليل   فيها   وال تطلبن

 وراء كتاب العقل  تلك الوقااب
 

 ال تبحث عن  البرهان  فانه واضح \ال تطلبن الدليل 
علمه وهو من االسرار االلهية   والنور المدوزون  بالقدانون  \كتاب العقل 

 الفكري  ويتجلى باالشياء فيدركها  هؤالء بعقولهم وقلوبهم
 

 تتبب    وحسن  بايمان       ولكن
 توابب  جاءتك  االمور  رمت اذا 

 
مشاهد  الربوبية والوهية الحق تعالى  وهو تحقيق واعتقاد  \االيمان 

 :ولاليمان الصوفي اربب حقااق 
 االولى توحيد بال حد وال حدود  يحده  
 والثانية  ذكر داام   

 والثالثة   حال بال نعت  او توصيف  
 تعالى  بال وقت  وال مكان والرابعة  وجد وغرام  ومحبة ر

 اي يتبب بعضها بعضا \وجاءتك توابب 
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 وان قيدتك النفس  فاطلق عنانها
 وسر معها  حتى  تهون  الوقااب

 
كانت حجابا  عليك او مانعا  في المضي في التقدم  \وان قيدتك النفس  

 .في االحوال الى المقامات  اي من مقام لالخر
حل سبيلها في التعلم وسرحها لكي ترعى  في حقول  \فاطلق عنانها 

 . هللا تعالى فتبلغ ما تريد وترقى الى الدرجات العلىمعرفة 
 

 التحقيق  عقال  مقيدا  لها  وبرهن
 شرااب  جاءت  اليك بنقل  به 

 
 : برهن لها االيمان  والشيخ الجيالني يقول  \برهن لها التحقيق 

المددؤمن  مطيددب لربدده  عددز وجددل  موافددق لدده صددابر معدده  يقددف عنددد  )  
سده جميدب تصدرفاته  والمندافق اليبدالي  بهدذه حظوظه  وكلمده واكلده  ولب
 442الفتح الرباني صفحة ( االشياء في جميب احواله 

 
 هلهاأل   الطريق  فثم اصول  في

 النجا    ذرااب سبل   الى  وهن
 

الطريددق الموصددل الددى هللا تعددالى  اذ ان الشددريعة     \اصددول فددي الطريددق 
عة الشدتمالها علدى طريق موصدل الدى الجندة  والطريقدة اخدع مدن الشدري

احكامهددا مددن االعمددال الصددالحة والعددزوف عددن المحددارم  وكددل مددا توجددب 
 . تجنبه  اضافة  الى المجاهدات للسالكين الطريق الى هللا تعالى

 طرق النجا   الموصلة الى الجنة \وسبل النجا  
 وساال  يتوسل بها المتصوف في الوصول الى مبتغاه \ذرااب 

 
 وارد  كل  بها  تنجو  وزن  تمسك

 قواطب    فثم    عدال    بقسطاسها
 

االمدان  و  التزم بهذه الوساال والطرق  حتى توصدلك الدى بدر \تمسك بها 
يدرد اليدك بميدزان العقدل والدرايدة فهدو  سفينة النجا   وذلك بوزن  كدل مدا
 . العدل  وقسطاس االمور  يزينها
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ك  فتكدون قواطدب فقد تكون هناك  من االمدور مدايمنب مدن ذلد \فثم قواطب 
 . للطريق  فال تصل الى المبتغى او االمل المنشود

 
 عدلها حظ    عن  تراه  ما ل ما   ودل 

 الطوالب  الشموس     تناجيك  ان    الى
 

واهجر او اترك كل ماتراه ميال او انحرافا عن طريق الحق تعالى   واثبت 
الطوالدب التدي  في الطريق الموصل  حتى ياتيك اليقين  وتناجيك الشدموس

 . هي  براهين الحق وانوار الهدا ية اليه
 

 ترد العلى  ان  فذاك سبيلي  رده
 قواطب   تعد و عنه  تعتريك  وال

 
فذاك طريقيى الذي سلكته وسدرت فيده اندا مدن اتبعندي  فداذا   \فذاك سبيلي 

اردت العلى او الوصول الى  الحق تعدالى  وطريدق مسدتقيم تمسدك بده وال  
الدددى غيدددره فيعتريدددك الخدددذالن   وتنقطدددب بدددك السدددبل   وفدددي تعددددل عنددده 

 :قال تعالى المصحف الشريف 
 ( قل هذه سبيلي ادعو على بصير  انا ومن اتبعني )  
 409 \سور  يوسف االية  
 

 اهدي  بهديه  بالحب  واني من
 قانب   من احببت  تهدي بانك  ال

 
انا  ومعي  الذي بالحب او اليه محبتي وهدو  هللا تعدالى  \واني من بالحب 
اهتدي بهديه وقد يكون الخطاب هنا للحبيب المصطفى  .فهو بالحب  قابب 

صلى هللا  عليه وسلم  فيكون الشيخ قد اهتدى بهديه   بدليل  عجز محمد 
 وفي القران الكريم –بانك التهدي من احببت قانب  - البيت 

 :اطب هللا تعالى حبيبه محمد صلى هللا عليه وسلم يخ
انك التهدي من احببت ولكن هللا يهدي من يشداء  وهدو اعلدم بالمهتددين ) 
 21 \سور  القصع  االية  (  

التزم طريق الحق وادعوا له وفي ذلك قال الشيخ الجيالندي  \اهدي بهديه 
: 
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عددز وجددل وسددنة   الصددوفي مددن صددفا  باطندده وظدداهره بمتابعددة كتدداب هللا) 

رسوله فكلما ازداد صفاءا  خر  من بحر وجدوده وتدرك ارادتده واختيداره 
 121المصدر السابق  صفحة  ( ومشياته من صفاء قلبه 

 
 فدل  عنك دعوى  القول  في نكت  الهوى

 فراحلة االلفاظ  في السير طالب
 

 يدعي الشيء  وال يعملفمن يقول بغيرما يعمل   \دعوى القول 
 :به   والرسول الكريم محمد صلى هللا عليه وسلم يقول 

 فتلك مصيبة ( اخوف ما اخاف على امتي  منافق  عليم اللسان )  
 

 وسر في الجوى  بالروح  واصغ الى الهوى
 والب منه  سر  ما انت  لتسمب 

 
توجده اوامشدي علدى لظدى ندار الجدوى الحدارق   \سر في الجوى بدالروح 
 . ا تذوق عذابات ذلكجمرها بروحك و اجعله

اسددتمب الددى الحددب الشددديد وهددو حددب الصددوفي لربدده   \واصددغ الددى الهددوى 
تعالى  ليسمب من هذا الحب او من ربده تعدالى سدر هدذه المحبدة الخالصدة   
ومددا اضددمره هللا تعددالى الحباادده  الددذين  تولعددوا بحبدده مددن  نعمددة  تجددزى  

 . وجنة الماوى في اخرطريق الوصول
 

 االستمال  مهالك ا  دون هذ  ومن
 المسامب  تلك  اذن  فيه  كل وما 

 
 يسدتمب اوال لمدن ال  اي  توجدد مهالدك \ومن دون  هدذا االسدتمال مهالدك 

يعي القول فيتبب احسنه   تهلكه وتلقيه في مهاوي الردى فليس  كل اذان 
 فمنهم المؤمن  ومنهم الكافر \البشر سامعة 

 
 أل نهم  باالولياء  فشمر  ولذ

 الوقااب  تلك  هللا كتاب  في  لهم 
 

 تهييء والتجيء \فشمر ولذ 



 

 311 

مددن يتددوالهم هللا تعددالى برحمتدده   او مددن  يتددولى  هللا تعددالى   \االوليدداء 
امرهم   وهم يتولون عبادته تعلى  وطاعته  من غير  ان يتخللها عصيان  
ويكونون محفوظين من الخطايا والذنوب  من اصحاب الجنة  التي عرفها 

 لهم
 : فيهم  لىاوااللياء هم الذين قال هللا تع

ا لدذين امندوا وكدانوا  0اال ان اولياء هللا الخوف عليهم والهم يحزندون )  
  12و11 \االيتان  سور  يونس( يتقون  

 بما افاء هللا عليهم  ومحبته لهم 
 

 للملهوف  والكنز للرجا هم الذخر
 طامب   ومنهم  ينال الصب  ما هو

 
هددم اوليدداء هللا تعددالى يدددفب بهددم الددبالء عددن عبدداده  \للملهددوف هددم الددذخر 

 .تعالى  المؤمنين   ويدخلهم في رحمته  الساالين الرفق بهم منه
فهم   الكنز  المال المخفي والمجمول  ليوم الضيق والتعاسة \والكنز للرجا

قاد  الناس الى الحدق والطريدق المسدتقيم  واملهدم بدار تعدالى كبيدر  فهدم 
بون ر  والداعون الناس الى االيمان  به فهم اشبه بمندار يهتددي بده المح

   الصوابدالساارون الى طريق الحق  وجا
 

 بهم  يهتدي للعين  من ضل في الهوى
 شاسب   والربب  العشاق  يجذب  بهم

 
فهم اي االولياء نور هداية لمن سلك طريقهم من العاشقين لجناب هللا 

وا انفسهم روان كان الطريق طويل وبعيد فقد نذتعالى  والساارين اليه 
 . للوصول الى نهايته وسيصلون بسالم امنين

 
 هم القصد والمطلوب السؤل  والمنى

 شااب  الحب  للصب  في  وانسهم
 

هم المبتغى  والمراد   احبهم الناس فدي هللا فغدرس هللا تعدالى  \هم القصد 
ءا وامواتددا  فهددم الددذين احيددا  مكددانتهم محبددتهم فددي قلددوب الندداس  ورفددب 

 .الناس بهم يأنس 
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هو فرح وسعاد  غامر  تمال قلب المحبدوب الدذي هدو هللا تعدالى  \واالنس 
واالنس حال يصل اليه المريد معتمدا على هللا ساكنا اليه مستعينا به وهو 
التذاذ  الروح بكمال الجمال  وهو  اثر مشاهد  جمال الحضر  االلهية فدي 

 حبة هللا تعالى وهم االولياء  وجمال جاللهقلوب العاشقين لم
 

 هم النا س فالزم  ان عرفت  جنابهم
 منافب     العالمين  لغير   ففيهم

 
 الن االوليداء –ايها المريدد  -ان تعرفت عليهم   واتبعهممسك بهم ا \الزم 
لغيددر  انمددا هددم دعددا  خيددر للبشددرية جمعدداء علددى ر للخلددق ضددب يدداتون  ال

 .او العارفين  فين لهمالعالمين او العار
 

 بحسن عقيد   جهلوا  فانظر وان 
 ضارل بالفقر  من تلقاه   كل  الى

 
اي لددم يعرفددوا لتخفدديهم عددن الندداس اي مددنهم  فددانظر الدديهم  \هلددوا وان ج  

والتددزم بهددم   التددزام عقيددد   وادراك   وهددو التددزام بالشددريعة االسددالمية  
والقيام بها خيدر قيدام  واكثدر االوليداء متخفدون بلبداس الفقدر  بدين النداس 

 .رعلى طريقهم وفيه تنل المرادوس فالتزم بهم 
وبدده  . مقددام مددن مقامددات الصددوفية  وهددو االفتقددارالى هللا تعددالى \والفقددر 

يستغني العبدد اال بربده  وحقيقة الفقر  ان ال. تسموا لتخليهم عن االمتالك 
وصفته  السكون  عندد العددم  وايثدار االخدرين علدى نفسده  والبدذل تعالى  

قدول الجنيدد رحمده هللا  عند وجود الشيء عندده الدى غيدره وفدي ذلدك جداء
 : تعالى
اذا لقيددت  الفقيددر  فددال تبدددأه بددالعلم  وابدددأه بددالرفق  فددان العلددم يوحشدده )  

 (والرفق يؤنسه
 

 وحافظ مواقيت االردا   دااما
 انت للحب شارلبشرل الهوى  ان 

 
حافظ على االعتقاد  والعزم وهي تجلي  علم   \مواقيت االراد   حافظ على

التددي  واالراد  هددي لوعددة القلددب .الحددق علددى حسددب  المقتضددى  الددذاتي 
 المريدددد الصدددادق جدددراء حبددده ر تعدددالى بتمندددي القدددرب منددده تنطلدددق علدددى
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الخالع او المراتب فدي السدلم الروحدي لتعلقهدا بدا واالراد  هي في اعلى.
 استودعها هللا تعالى  قلب عبده المؤمننو ر  هي 

ان انت سرت في طريق الحق تعدالى واصدبحت مدن  \ان انت للحب شارل 
 .  السالكين   له المريدين له

 
 شرطين   ذكر احبة   وداوم على

 نفس  للخالف  تسارل    وتسليك
 

هما  الشرطانو.  التزم بهما  وصنهما وحافظ عليهما \داوم على شرطين 
: 

وهددوذكر الحبيددب وهددو هللا تعددالى بالنسددبة للصددوفية    \االول  ذكددر احبددة 
 . ولكافة المؤمنين

والثاني  تسليك النفس  وهو سلوكها وتهذيبها بدالخلق القدويم  لالسدتعداد 
للسير في طريق الحق تعالى  وتطيهدرالنفس  مدن االخدالق غيدر  الحميدد  

 .ولياء والصالحين  وخصالهم ا لطيبةبانتها  اخالق المؤمنين من اال
 

 لمحة   االحبة  ذكر  وال تهملن
 يحاول  رادل  عما  الفتي  فميل

 
تترك ذكر  ووكد  ان الأالتترك  والنون في تهملن توكيدية  اي   \التهملن 

 عن ذكرهللا ابدااو تزغ عالى لحظة واحد   وال تمل تهللا  
 

 وان ساعد المقدور  او ساقك القضا
 بارل  الحقيقة  في حق  شيخ  الى 

 
دفعك الحظ  اوحالفك الحدظ او الوقدت  او  \ساقك المقدور اوساقك القضا  

وتمكندددت  مدددن  .القضددداء  والقددددر والمدددؤمن  مدددن يدددؤمن بالقضددداء القددددر 
والشدديخ صدداحب الطريقددة   مددتمكن عددارف  الوصددول اوالتعددرف علددى شدديخ

اليمدان  وقاادد المريددين وهو الذي سلك طريق الحدق  تعدالى  وهدو مندار ا
الغارس في قلوبهم حب هللا تعالى   وهذا الشيخ  متمكن  قاام في حب هللا 

 . تعالى  قادر عليه
 

 مراده  واتبب  رضاه في    فقم
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 قبل  كنت  شارل كلما  من   ودل
 

فتمسك بهدذا الشديخ  وقدم فدي  كدل مدا يوكلده  \فقم في رضاه واتبب مراده 
الرضا هو سكون القلب  . اليك من امور لترضيه واتبعه لما يحب ويرضى 

 تحت جريان الحكم  للشيخ وعم مخالفته
اتدرك  كدل االعمدال التدي كندت تعملهدا او   \ودل  كلما من قبل كنت شارل 

الشديخ  فانده سيرشددك الدى طريدق الحدق شرعتها لنفسك  قبل معرفة هذا 
 .  القويموالصواب 

 
 مغسل  عند   كالميت   عنده وكن 

 مطاول   شاء  هو  ما  يقلبه 
 

امره  كالميت بين يدي غاسله يحركه كيف يشاء  وكن عنده او في اطاعة
راجب  \ويميله الى اي جهة اراد  وهذه صفة عامة  في اصحاب الطريقة  

شرح ديوان الشيخ عبد القادرالكيالني وشئ في )كتابي الباب االول من 
 . موضول اداب المريد مب شيخه  (تصوفه

 
 جهلت  من امره تعترض  فيما  ال

 تنازل     االعتراض فان    عليه
 

التعتددرض ايهددا المريددد علددى مايصدددره لددك الشدديخ مددن امددور او اوامرانددت 
 تعليمدات   عدنتجهلها  فان االعتراض علدى اوامدره عددم اطاعتده وخدرو

 التي سلكتها  ةالطريق
 

 يكن   ولو   تراه   له  فيما  وسلم
 مخادل   فثم   مشرول     على غير

 
 الذي يامرك به غير مشدرول ومخدالف  فدال ان ولو ك \تراه  م له فيمالفس

رف اكثددر منددك  ويفهددم كثيددرا فددي االنقيدداد الددى هللا افاندده عدد الشدديخ  يخالفدده
يالام فقد تكون مخددوعا  فيمدا اعتقددت بده سدابقا تعالى  واالعتراض فيما 

 .اي قبل ان تدخل في خدمة الشيخ هذا
 

 كفاية   الخضر الكريم     قصة  ففي 
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 يدافب      والكليم   غالم  ر  بقتل
 

اشار  الى قصة الخضر مب موسى عليهما السال م  وقد ذكرت في القدران 
 الكريم  كاملة  في المصحف سور  الكهف  يمكن الرجول اليها يالكريم  ف

وسدى والخضدر عليهمدا ماوكتب التفسير   وتتضدمن باختصدار اتفداق بدين 
وال  السددالم  ان يتبددب موسددى الخضددر فددي مسددعاه ليعلمدده ممددا علمدده ربدده 

وبعد ذلك  ركبا في سفيبنة جديدد    .يعترض عما يفعله الخضر مهما فعل 
في البحر فقدام الخضدر  او صالحة لالبحار واالقالل تعود لمساكين يعملون

عملدده موسددى   ىبثقبهددا  او خرقهددا او تحطدديم جددزء منهددا  فدداعترض علدد
فيهددا  فددذكره الخضددر  كددان راكبددا عليهمددا السددالم خوفددا مددن ان يغددرق مددن

يتدخل موسى في عمل الخضر مهما عمدل    بالشرط الذي بينهما وهو ان ال
قيدا غالمددا  فسدكت موسددى عليهمدا السددالم  فاسدتمرا فددي سديرهما الددى ان  ل

 :فقتله الخضر  فاعترض عليه موسى عليهما السالم بقوله 
 ( اقتلت  نفسا  زكية بغير  نفس لقد جات شياا نكرا  ) 
   24\سور  الكهف االية 

لما للنفس االنسانية من مكانة في جميب االديان السماوية  فذكره الخضدر 
فدان ) قدااال لده  وسدى عليهمدا السدالم بدذلك  مبشرط االتفاق بينهما  فقبل 

 (سالتك عن شيء بعدها فال تصاحبني فقد بلغت مني عذرا 
 21سور  الكهف االية  

والعبر  مدن ذلدك ان موسدى نبدي ورسدول هللا والخضدر ولدي مدن االوليداء 
 عليهما السدالم قبل ان  يعلمه الخضر  اثر ان يسير معه و ان موسى ال اال

 :ويلتزم بما علمه بقوله
  11 \سدور  الكهدف االيدة ( ن تعلمني مما علمت رشددا هل اتبعك على ا) 

 . فال ضير في ذلك  من ان العالم في شيء يعلمه لمن يجهله
 

 سره  ليل  عن الصبح   اضاء فلما 
 قاطب   للغياهب   حساما  وسل

 
ة والسددر الددذي  قيددمعرفتدده  الحقي سددر عددن  \اضدداء الصددبح عددن ليددل سددره 

وهبه هللا اليه  اي ان حقيقدة االمدر  تكشدفت لموسدى  عدن طريدق الخضدر 
اقتنب بهددا  ولددم يعتددرض الن الخضددر  افهمدده اخيددرا  اندده فددعليهمددا السددالم 

عمل كل ذلك بالهام من هللا تعالى  وما عمله عن امر من عنده وهللا تعالى 
 اعلم
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 وانه   الكليم  العذر  له  اقام

 بدااب   القوم  فيه    علم   كذلك
 

قبل عذره  لما بينه الخضر لموسى عليهما السالم  كما مر  \اقام له العذر 
 .انفا

 :علم هللا تعالى قال تعالى  \علم الحق 
  12 \سور  النور االية(  وان هللا هو الحق المبين )  
فالصوفيون يعنون بكلمةالحق اسم هللا االعظم    فداذا لدزم المريدد طريدق  

الحق في تحقيق االراد  والقصد والمعرفة  فانه ينشغل بهدا  ويغيدب  عدن 
 هوى نفسه  وحظوظها

 علم اصحاب الطريقة والحقيقة \وعلم القوم 
 

 فانه   فيك  الحق   وواضب  شهود
 سواجب   فيك    واالنوار  الحق  هو

 
 رؤية النفس بحظوظها \شهود الحق 

ويسدمى ايضدا  نوراالندوار الن كدل جمب نور  وهو الحق المبدين  \االنوار 
االنوار من نوره وهو الندورالمحيط الحاطتده جميعهدا وكمدال اشدراقه  فدي 

 فيها لطيفة من اللطااف ونفوذه  االشياء
 

 ربه   نجم  القلب  عن  مقام  ورق
 طالب  العذر  هو  اذ  قمر الرحمن  الى 

 
حه  ضدد جندوح اي موقعه من االنسان  فاذا شهر القلب سدال \مقام القلب 

المؤمن بهذه القو   الربانية حتى   القلب  تحكم بها هذا  النفس وانحرافها
يسددتقيم حددال االنسددان ويتعددرف علددى مافيدده مددن قددوى سددامية فيسددحقها  
ويكون مستعدا لالرتقداء والتسدامي ويعتداد فعدل الخيدر ويتخلدى عدن الشدر 

 . وعند ذلك  يتحلى بالصفات الكريمة المحمود 
لهية وهي المقام المحمود في جنة اال هي االنوار \قمرالرحمن نجم ربه و 

 : هللا عليه وسلم   الذات  وفيه قال الرسول الكريم محمد صلى
تكددون اال لرجددل  ان المقددام المحمددود اعلددى مكددان  فددي الجنددة  وانهددا  ال) 

 ( واحد وارجو ان اكون  انا ذلك الرجل 
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 عليه وسلم ان ندعو له كلما صلى هللا محمد  لذلك  علمنا الرسول الكريم 
 :نقولفسمعنا االذان للصال   وبعد االنتهاء منه 

  الوسيلةا اللهم رب هذه الدعو  التامة والصال  القاامة ات سيدنا محمد ) 
    هدذا الددعاء فدي وقدد زدت ( انا محمدودا الدذي وعدتدهقوالفضيلة وابعثه م

ا  كلمددا سددمعت  نددداء وال زلددت ادعددوا بهمدد( وارزقنددا ياربنددا شددفاعته )  
 السددماء  او االذان  لعددل هللا تعددالى يدددخلنا فددي شددفاعة الحبيددب المصددطفى

 صلى هللا عليه وسلم محمد
 

 رافعا    االلوهة  تحقيق  شمس الى 
 الى ذاته  في العذر ان انت رافب                              

 
وقبدول عدذر المعتدذر  انوارهدا  فدي ذات هللا تعدالى  \شمس تحقيق االلوهة 

راجيددا  الددى هللا تعددالى  بالدددعاء  هيددعددن الخطددا والسددهو  ان رفددب العبددد يد
عفوه  فيستجيب هللا تعالى اليه  وقد قال الرسول  الكريم  محمد صدلى هللا 

 (رفب عن امتي الخطأ و النسيان )  : مبشرا امته  المحمدية  عليه وسلم
 

 مظهر   والوصف   االسم خلق   فلله
 جوامب     العاملين    عيون  نه وع

 
خلق هللا تعالى بما فيهدا االسدماء والمسدميات    كل  شيء \فلله خلق االسم 

باسدم  يون الصدوفيهدتم واالسم عندد الصدوفية هدو اسدم هللا تعدالى  لدذلك  ي
في الوقت وذلك و الجاللة ويرون ان االسم هو الذي  يحكم العبد في حاله 

 . نول من انوال العباد  ر تعالى ان يعبد هللا تعالى فهو
 فهو مظهر من مظاهر هذا االسم وما يحيويه من معنى  اما  وصف االسم

 
عيون العاملين اي السالكين لطريق الحق    \وعنه عيون العاملين جوامب 

 . تعالى او المريدين  فهو يجتمعون لتدبر  الحقيقة
 

 بعينه   اال  الرحمن   ترى  ولست
 واقب   في الحقيقة     حكم   وذلك
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تراه اال  في ذاته عن طريدق المشداهد   ال \بعينه   الرحمن اال وليس ترى
فيددروح الددنفس االنسددانية المؤمنددة وهددذه  , فددي عددين القلددب  والمكاشددفة

 .حقيقة ثابتة لدي الصوفية
 

 انه   االمر   تستبعد    ال واياك 
 تابب     للحق    فيه  من   على    قريب
 

بعيدددا فددان هللا تعددالى قريددب قريددب مددن عبدداده    هتحسددب ال \التسددتبعد االمددر 
 :الذين يبحثون عن حقيقته قال تعالى

واذا سددألك عبددادي عنددي فدداني قريددب اجيددب دعددو  الدددال  اذا دعددان )   
 491\سور  البقر  االية (   فيستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم  يرشدون 

 
 الهدى   سبل عن  اتيك   انا ذا  وها

 الشرااب    حوته   قد عما    وافصح
 

بين   ونشر الحقيقة  طريق الهدى  شاعةاتيت إل \اتيتك عن  سبل الهدي 
ولتشددد مددن  المسددلمين  فاخرجددت لهددم طريقددة نابعددة مددن  صددميم االسددالم 

اعو  من  اتباعه  وافصح اي ارشد الناس الدى  اركانه وتقويه وتقوم  ما
 .  طريق الحق والصالح

 
 بدايتي   عن  لي  تم  حديثا  اقع

 نافب     لك  عله   انتهااي   لنحو
 

سددلوك طريدددق الحددق تعدددالى  اي  سددديبقى بابتدددداء  اعمددل   \عددن بددددايتي 
الشاعر يرشد الناس لعباد  هللا تعالى وفق الشريعةاالسدالمية  وفيمدا بينده 

م كدل   ان يتوفداه المدوت فهدو سديقد ىالد  -الطريقة القادريدة  -في طريقته  
 . الخير  وكل نافب للناس وخاصة سالكي طريقته مفيه ما
 

 لمعة   االلهي   النور  من  برزت 
 البدااب     اقتضتها   ترتيب   كحكمة

 
 ظهرت او تبينت \برزت 



 

 319 

هو اليقدين الحدق بدار تعدالى والهددى  وهدو اطماندان القلدب  \النورااللهي 
فكدذلك الندور يدذكر بكلمدات وهدي بذكرهللا تعدالى  وقدد يدذكر الشديء بضدده 

 :الشرك او الكفر او  الشكوك والشبهات قال تعالى
 (هللا ولي  الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور ) 
 122سور  البقر   االية  

 :والنور هو القران الكريم قال تعالى 
( ياايهددا الندداس قددد جدداءكم برهددان مددن ربكددم  وانزلنددا  الدديكم نددورا مبينددا ) 

 424  \سور النساء االية 
 والنور هو االيمان او المعارف والعلوم ونوراالندوار هدو هللا تعدالى ويدرى

ابن عربي ان  النورهدو الدوارد االلهدي الدذي يطدرد العدالم الفداني اعتبداره  
 .الظلمة في القلب  فال يبقى فيه غير نور هللا تعالى
االلهددامي هددو النورالددذي واال مددام الغزالددي يعتبددره العلددم الددوهبي او العلددم 

 . يقذفه هللا تعالى في قلب المؤمن  فيصبح علما وعالما ومعلوما  وداعية
 

 الى سقف عرش هللا  في افق العال
 تسارل    ا لكونين  وهي الى  ومنه 

 
مظهددر عظمتدده  تعددالى  ومكانددة التجلددي  وخصوصددية الددذات  \عددرش هللا 

المحديط  بجميدب االفدالك    فلدكالعلية  والمكان المنزه  مدن كدل الجهدات وال
او صورية  باطنه عالم القدس وهو عالم  اسماء هللا   سواء كانت  معنوية

 . تعالى وصفاته
 

 الى القلم  االعلى  ولي  منه  مد 
 واسب  والخلق  االمر  لوح  اللوح  الى

 
 علم التفصيل االلهي  وما يخطه بعلم هللا تعالى \القلم االعلى 

ب المبدين  ومكدان التددوين والتسدجيل المؤجدل  الدى  الوقدت الكتا  \اللوح 
  مدددا  هللا  المعلدددوم   والدددوح  جدددوهر معدددين  كتدددب هللا تعدددالى فيددده بطريقدددة

 :يعلمها  وقيل االلواح اربعة
 المحو واالثبات  وهو لوح العقل لوح القضاء السابق على= االول  
         س  الناطقدددة     لددوح القددددر او اللددوح المحفددوظ  وهدددو لددوح الددنف=  الثدداني 
 . والذي  شاء هللا ان يكون بالكلية 
 لوح السماءالدنيا  وفيها  يسطر كل مافي هذا العالم= الثالث 
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 والصور في عالم الشهاد  اللوح الهيولي  القابل  للتصور=   الرابب 
الهي  حقي  متجلي  في مشهد خلقي  انطبعت  ازلي   والوح المحفوظ نور

 ( ات  انطباعا اصليا فيه الموجود
 للدكتورعبد المنعم الحفني    120معجم مصطلحات  الصوفية صفحة 

 
 مكرما  وقيل  السامي   المنتهي   الى

 جامب   للخلق   وهو   الهيولي   نزلت
 

 شيء شييء وال يشبه سنا  نوره  يعلوه   الذي ال \المنتهى السامي 
  اال  ضددي صددورهنالهيددولى  التقاللددوح المحفددوظ ا الن )  هددو  \الهيددولى 

  المحفوظ  فاذا اقتضت الهيدولى  صدور   مدا وجدد وهو منطبب  في اللوح 
حسب ما اقتضته  الهيدولى  مدن الغدور والمهلدة  الن القلدم  في العالم على

 (االعلى  جرى  في اللوح المحفوظ  بايجادها حسب ما اقتضته الهيولى 
 1 \معجم مصطلحات الصوفية صفحة 
 

 حكمة   العناصر  تلقتني  كهنا
 الطبااب    احلتني  حماها   ومنها 

 
 عناصر تكوين المخلوقات \العناصر 
معرفدة الخدالق سدبحانه وتعدالى بصدفات الكمدال  والنزاهدة  وبمدا   \حكمة 

صدددر عندده  مددن االثددار واالفعددال  فددي النشددأ  االخددر  وهددي معرفددة  اهددل 
وخاللهدا   قة  من  علدم الشدريعةالمنبث التصوف وطريقهم  اليها بالرياضة 

 . بكل طبااب الخالاق
 

 اطلس   او     المقدور  في وانزلني 
 تاسب   العالي  الذرى  وهو   الفلك  هو

 
 عظمة او قو  \او  

 افالكها  في  وهنا اشار  الى علم االبرا   وهي تجري
 تاسب االبرا  من حيث الترتيب الذي هو  بر  االسد  قو   \او  اطلس

 .  النجومي في الكون
 

 نازال   هبوطي  للكواكب   ومنه
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 سابب   ثمة   فلك  كيوان    على
 
وفيه يبين نزول العلم والطبال واالحدوال فدي البدرو  مدن البدر  التاسدب   

مددا المقصددود بفلددك  وحتددى السددابب  علددى فلددك كيددوان  ولددم اسددتطب معرفددة
 . كيوان فارجو المعذر 

 
 سادسفلما نزلت المشتري  وهو 

 للكون في السعد تابب  به   سماء
 

ان المولددود بدده يصدديبه  . هددوالبر  السددادس  وهددو بددر  السددعد\المشدتري 
 . السعد والراحة النفسية وله بين اصحاب االبرا  منزلة ومكانة

طويل في   وبال  ومما تقدم نالحظ ان الشيخ الجيالني  اي الشاعر له قدم
  جددامب فعلمدده   مددن معددارف يتبعهددا معرفددة  علددوم الفلددك واالبددرا   ومددا 

 شامل لكل العلوم  بفضل هللا تعالى عليه
 

 اتيت سما بهرام  من بعد ما بطا
 رابب   والشمس   الشمس  فلك    على

 
  الوجدود او داادر  الندور اذ جعدل هللا تعدالى  داادر  الضدوء \فلدك الشدمس  

باسددره مرمددوزا فددي قددرع الشددمس تظهددره القدددر  الطبيعيددة فددي الوجددود 
 .بامره تعالى  فهي فلك االنوار ونقطة االسرار

 
 سماؤها  اعني    الزهراء  وبالكر  

 شاسب   مطايا  السير  والدار  حثثت 
 

حدجها ببصره   كوكب الزهر    ويسمى نجمة الصبح  اذ \الكر  الزهراء 
 . فاذا المزار بعيد

 
 عطارد  االفالك  وهو  على  كاتب

 وفدت  فكانت  لي  هناك  مرابب
 

 خيال واسب يرتقي السماء  ويتحدث عن نجومها وهو في االرض
 داام الظهور  معروف  في السماء  نجم  وعطارد
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 مشرعا     نزلت   فبالقمر الباهي

 شرااب  الناري  االشد   الفلك   على 
 

ايام التمام او ايام التشريق   الشديد الضوء في القمر المنير  \القمرالباهي
وهي الثالث عشروالرابب عشروالخامس عشرمن كل شهروفيها   شرل 

 . الصيام نافلة
 هو الشمس وقد جعلها هللا تعالى  للخالاق سراجا وهاجا  \والفلك الناري 

 42 \سور  النبأ اية ( وجعلنا  سراجا  وهاجا )  
 

 الهوى لك ف  في ومنه هواء  االمر 
 موانب    لهن  ما  عزم   ركااب 

 
موجبات  االمرالواقب  والقصد المراد ليس   \ركااب عزم مالهن موانب 
 . فيهن  ما يصد او يمنب

 
 سرت  العين  اذ   المااية    وبالكر 

 البالقب    فيها  العزم   ركب   اضافة
 

 ة الىالمقصود بها االرض اذ ان نسبة اليابس  \الكر  المااية 
أي ثلثي االرض مغمور  بالمداء وثلثهدا اليابسدة بمدا فيهدا   الماء الثلث ىال

والبالقدددب هدددي الصدددحارى    الجبدددال  والصدددحاري والهضددداب والسدددهول 
فهدي ارض قفدر وقدد ورد عدن رسدول   ينبت فيها نبدات واالراضي التي ال

 :هللا  صلى هللا عليه وسلم انه قال 
 (  القباليمين الفاجر  تذر الديار ب) 

 14\مختار الصحاح  البي بكرالرازي صفحة 
 

 ربه  عند   من   الجسم  نزول  وهذا 
 متابب   لخلق   تنزيل     وللروح

 
خلق االجساد  ثدم هللا تعدالى  يندزل  الدروح فدي الجسدم بعدد  \نزول الجسم 

ان تتحددول المضددغة عظامددا  ثددم تكسددى العظددام بدداللحم  خلقددا مددن بعددد خلددق 
 اعلموهللا تعالى 
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االعراض عن كل ماسوى هللا  واالقبال  عليه بالكلية  وهو  \وقيل الخلق 
 يرضي  الحق تعالى السلوك الى ما

 
 الذي   المركب  في   الروح  ان وذلك 

 اسامب فافهم    الحق  روح   هي   لها 
 

هددي حيددا  االجسددام  او انهددا حيددا  مودعددة فددي قوالددب االجسددام   \الددروح 
جسد وروح  اي جسم كثيف وهو البدن وجسم لطيدف  فاالنسان مكون من

والصددوفيون يقولددون  ,وهددو الددروح  وباتحادهمددا  تكددون الددنفس االنسددانية
ليكددون الحيددا     بنسدديم طيددب   يهددب طيبدده  بخلددق الددروح   وانهددا اشددبه

ويشبهونها بالبصدر مدن حيدث اللطافدة  فهدي اذن جدوهر لطيدف قدا ادم فدي 
 عندى فدي الجسدد تصفات االحيداء فهدي  جسم االنسان اوالمخلوق وانها من

 :طينته  فالروح من امر هللا تعالى انها من غير مثله اال مخلوق 
ويسالونك عن االروح قل الروح من امر ربي وما اوتيدتم مدن العلدم اال )  

 29 \اية اءسور  االسر  ( قليال 
هدي مدن روح هللا تعدالى وهدي روح االرواح  النهدا روح هللا   \روح الحق

تعالى  المنفوخ في ادم  عليه السالم  عند خلقه وفي ذريته من بعده  قدال 
 :تعالى 

 4 \سور  السجد   اية ( روحه    من فيه   ونفخ)  
 تعرف عليها اوعلى هذا القول \فافهم  
 هل انت تسمب  اي تعلم ذلك \اسامب 

 
 منزل   هبوط    فيه  لها  ليس

 مرافب   صعود     فيه   لها    وليس
 

 الضمير  في هذا البيت  يعود على الروح التي في بيت السابق
يبددداتي بددده اال   هبدددوط مندددزل  وصدددعود مرافدددب طبددداق بالغدددي مدددزدو   ال

 او من لهم بال فيها  المتبحرون في العربية
 

 حقيقة   أخلق   لالرواح وذلك 
 وقواطب     لها   تنزيل   وذلك 

 
 الفواصل  او الموانب \القواطب 
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 تنوعت  ففي المثل المفروض وجه

 متتابب   بدى    حتى   سرااره
 

 الوجه عين الحق الثابت  لجميب االشياء \وجه  تنوعت 
 اختلفت بين شخع واخر \ وتنوعت
محل جمب سر  وهو اللطيفة المودعة في القلب نور  روحاني  \السراار 
 . المشاهد 

 
 حكم الموات  الى الورى في   فيبرز

 ذاك  طابب اذ   والمقدار  الجرم  على 
 

 ملموسا  صبح يثبت  او يظهر للعيان  اوي \يبرز
 الخلق  \الورى 

في حياته   على المرء الحجم  المقدر  وما  يجري   \الجرم  والمقدار 
 ما قيلمن قبل والدته  ك على ناصيته  مطبول   مقدرعليه

 
 التجلي  هو الذي  ذاك   فتنويعها

 واقب   بالنفخ   روحا  وهو  تسميه
 

اشراق نورالحق علدى قلدوب العاشدقين لده  ومدا ينكشدف للقلدوب  \التجلي 
معجدم مصدطلحات الصدوفية  )المؤمنة من اسرار الغيب  وقد قسم  صاحب

 :التجلي  الى ثالثة احوال (   41\صفحة 
 

وهوما يكون مبداه الذات   من غيراعتبار صفة من  االول  التجلي الذاتي 
اال بواسدطة االسدماء  والصدفات  ال يحصل  ذلك ن الصفات  معها وان كا 

الموجدودات اال مدن وراء حجداب   ىيتجلى الحق مدن حيدث  ذاتده علد اذ ال
 .من الحجب االسمااية

والثاني  التجلي الشهودي  وهو ظهور الوجود المسمى باسم  النور وهو 
وذلدك الظهدور  ظهور الحق بصوراسدمااه فدي االكدوان التدي هدي  صددرها

 . هو نفس  الرحمن الذي  يوجد  به الكل
والثالددث  التجلددي الصددفاتي  وهومددا يكددون مبدددؤه صددفة مددن الصددفات مددن 

 حيث تعيينها وتمييزها عن الذات
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------------------ واال  فال  اسم  

 ---------------------------
 

 ------------------------------
 وليس له  اال الصفات مواضب

 
 بياض في االصل ولم نستطب الحصول عليه  فتم النقع

 
 بقدسه    حلول  ربي  عن  تنزه 

 بواقبد     باالتحا     وحاشاهما
 

قال بعض الفرق   ان هللا تعالى  يحل  في بعض العارفين  وهذا   \الحلول 
مارايت  ) او قوله ( انا هللا  وانا الحق )  الحال  القول ظاهره قول الشاعر
 انظر ديوان  الحال ( شياا  اال ورايت هللا فيه 

واحد   وهي حالة الصوفي   الذات  بالذات  بحيث تكون داتحا  \االتحاد 
الواصل  الى الدرجات العليا  من سلم االحوال الصوفيه وهو مقام 

 االحسان
 

 فانها  جسما  الروح    تجد  ومهما
 لتصوير  ذاك الجسم في الصور  تابب

 
 الحقيقة في صور االسماء  والحقااق  وحقااق االرواح العقلية  \الصور  

 
 صورها  وارتفاعها فيتبعها  في 

 طبااب  جر  يوما   ان     ويتبعه
 

 عناية سبقت   ر  فيه    فمن 
 يسارل  التراب    في   مكوث فغير 

 
القدادر  -البدديب -قيل خلقها هللا تعالى  مدن نوراسدمه والصور  المحمدية  
ادم عليه السالم  نسخة  من الصور  المحمدية  فلما   ومنها  خلق صور 

علدم االرواح فكدان  صدورته  لمفارقتده  نزل ادم  من الجنة  ذهبدت  حيدا  
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 فددي  يوجدده هللا تعددالى  لده   اال  يتصدور فدي نفسدده شدياا فددي الجندة ادم  ال
ا نزل الدى  دار الددنيا  لدم يبدق  ذلدك  الن حياتده  المصدور  فدي حسه  ولم

ميتدة  الهدل الددنيا    الجنة كانت  بنفسها وحياته  في الدنيا  بدالروح  فهدي
بده  الدى ذاتده    اال من احياه هللا تعالى  بحياته االبديدة  ونظراليده  بمدا نظدر

ان الهدل الجنده  فانه  يكون له في دارالدنيا  ما كد  وصفاته وحققه اسمااه 
 . فال يتصور شياا في نفسه اال  اوجده هللا تعالى في حسه

 
 به  روفقت  بالتزكيات  رقت   فان 

 رافب هو   الذ العالي   المركز  الى
 

تصداحبت معهددا او امتزجددت بهدا  او رافقتهددا وعملددت  \روفقدت بالتزكيددات 
  مدب  تعدالى بها والتزكيات هي صفاء الدنفس فداذا  صددق السدالك الدى هللا 

ظددداهره كباطنددده  فددداخلع واطدددال واسدددتعد قلبددده    نفسددده وروحددده اصدددبح
نفسه الى المقدام  ورقت   لالحوال  والتزكيات الربانية فتح هللا تعالى عليه
 االعلى  ومن هللا تعالى عليه باالحسان وااليمان

 
 وان  ضعفت  واستولت  النفس والهوى

 تابب قام    اذ  للجسم   تبعا فكن 
 

اذا ضددعفت واسددتهانت وتولددت عددن  \ضددعفت واسددتولت  الددنفس والهددوى 
ذكددرهللا تعددالى  وعبادتدده  تهددبط بهددا اعمالهددا الددى اسددفل  اوالددى امدده وهددي  

ندار  0وما ادراك ما هي 0فامه هاوية  0واما من  خفت موازينه) الهاوية
 44-9\سور  القارعة االيات (  حامية  

 
 فتشقى به في سجن  طبب   ولو رقت

 ه لكان  مسعودا في العز  راتبب
 

فتشقى به نفسه  ويلقى في سجن اسود هدو الجحديم  والنارالحاميدة مقيددا 
في سلسلة ذرعهدا سدبعون ذراعدا  ويلقدى فدي الندا ر ليكدون فيهدا  حصدب 

 جهنم
 

 الثرى  في  للخلق نزول الجسم  وان 
 تنازل  ذاك    فما  من   بعد   سواء 
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نسان في الحيا  الدنيا  نزول جسمه اوجسدده وا ن اخرموقب من مواقب اال

في التراب بعد الموت  فهذا اخر موقدب لجسدده فمدا تندازل والخالفدات بعدد 
ذلك وانما  تبقى الروح في البرزخ الى يوم يبعثون  فاما صالحة  اعمالها 

  مددن اهدددل  فتكددون  طالحددة  تكدددون اعمالهددا مقدديم  او  نعدديم  فتكددون فددي
 الجحيم

الحجددب عددن االنددوار والمكاشددفات  والتجلددي وقيدددل    هددو  وقيددل  المددوت
 في كل المخلوقات  الثابتة  الموت  قمب هوى النفس  وهي الحقيقة

 
 فانه  ومن  بعدته  السا بقات 

 تراجب   والثريا   نبت    بين  له
 

 جعلته بعيدا  \بعدته 
 العود  الى الخلف  او التخلف عن الركب \والتراجب    

نبت ما ينبت على االرض من شجر  اوغيرها والثريا  \والثريابين نبت 
واهل النار فينظرالشاعر كما  بين اهل الجنة   نجم في السماء    وهو بعد

 واالرض وهللا تعالى اعلم بين السماء
 

 شغال  بحبها  االسباب   لها تركت 
 االضالب   قد حوتها ووجدا  بنار الحب 

 
احتمدال  غلبدة الشدوق عندد وجدود حدالو  الدذكر عجزالروح عدن  \الوجد  

فيبقدى المريدد او السدالك مشدغوال بحدب الحبيدب  حتدى غلبدة الشدوق عليده  
 وما تتحرق به نفسه الولهانه في حب من احبت وهو الحق تعالى

 
 شواغلي  عن   واشغلني  شغلي  بها 

 مخالب    للعذار   فاني    وفيها
 

محبته ر تعالى شغلته عن كل شواغل  الشيب او الحياء اي ان \العذار 
 . سواه  شاغل  اياها  نفسه فال

 
 خلعت عذاري  في الهوى وزهدت في

 جامب انا   وامكاني    وما مكاني  
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 اي خلعت  عذار نفسي  شوقا  خشية  وزهدت في كل االمور
والمعنويةوالنفسدية وفدي  امكانداتي الماديدة\وامكاني .  عي ضمو \ مكاني 

احتددا  اليدده وتجدردت عددن كددل شدديء سددوى حددب هللا  املددك ومددا  اوكدل مددا 
 تعالى والشوق اليه

 
 مهجتي   لقيتأانساني   ف   والقيت

 المضاجب   جفتني   نومي  بل  وجافيت
 

ن نفسدده وبشددريته والقددى بمهجتدده وجناندده بحددب الدددنيا اتجددرد عددن  انسدد
ان  خيدل تومالذها واحتياجاتها جانبا  و جاندب  نومده وحاجتده اليده حتدى 

االفرشة هي التي هجرته الجل التفرغ  للحبيب  الغالي الذي اضحى عندده 
افضل من ماله وبنيه ونفسه وقلبه ونومه  فهو في يقضدة تامدة   وتفدرغ  
دااددم  لمحبوبدده والطمددوح فددي لقاادده والتقددرب مندده  او السددير فددي الطريددق 

 الموصل اليه
 

 راضيا    للصبابة  نفسي   سلمت
 خاضب  المذلة    تحت  الهوى   بحكم

 
وحبه كان طواعيا وبرضاه وعن يقين واعتقاد تام  حيث حكم على نفسه 

 في هذا الحب  والشوق المقرح للجفن بما  قاساه   بالمذلة  والخضول
 خشوعا ر تعالى 

 
 توكال   هواها  في   وفوضت   امري

 قاطب  هو   حكمي  بما   في   ليقطب
 

وتدوكال اي متوكدل . سلمت نفسي  لمن احدب  وفدي هدواه  \فوضت امري 
يتوكدل عليده غيدرهللا تعدالى  ففدي تدوكال    حبيب عليه وال يوجد في الحيا  

فدي نيدل رضداه   ويتعبهدا  نفسده  اعترافا  بحبه وعشدقه  وهدواه  سديجهد
وفكدره واعضداؤه وكدل  في محبته وشوقه اليه   وشغفه به  قلبه  ونفسه 

فيه فهو فداء حبده لربده تعدالى  حبيبده االول فقدد احدب الحدق تعدالى شيء 
وعلدى  وسارفي طريق الوصول اليه  فاليحكم الحبيب  بما يريدده ويرضداه
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كدل حدال  صدرف االمرالدى هللا تعددالى  واعتمدادا واسدتناد ا عليده  والتوكددل 
 االستسالم  بجريان القضاء في االحكام وهو مقام من مقاما ت الصوفيه

 
 ذلة    عزي  او    نزلني  منفا

 تواضب    االقتدار  رفب    فلي  بعد
 

وفي ذلك قيل من تواضب  عظمة او او قمة وهي االعلى  واالفضل \او  
 .ر رفعه  هللا تعالى  أي رفب منزلته 

 
 قو  التمكين  او الغلبة \االقتدار 
يد  التوح تصغيرالنفس مب معرفة قدرها وتعظيمها بحر    \التواضب 

وقيل التواضب قبول الحق من الحق للحق  وقال النبي محمد صلى هللا 
 (مابعث  هللا نبيا  اال كان متواضعا ) عليه وسلم 

 
 عنااي   بحبها  فاغناني  عنيت

 وضرااب  نحوها   وعندي  امان 
 

 :التعب والنصب  قال تعالى خضعت  والعناء \عنيت 
 ( من حمل  ظلما وعنت الوجوه للحي القيوم  وقد خاب )  
 444 \االية\سور  طه  
 االعز االغلى  اي تعبت في جهادها وشقااها في رضى الحبيب 
 

 رااستي   الهوان  على ارض  طرحت
 رافب    لقدري   نعمة  طرحا  لها

 
 القيت \طرحت 
مكانتي وموقعي االجتمداعي  طرحتهدا ذلدة وتواضدعا وخضدوعا    \رااستي 

الطرح اوالتنازل يختلف عن تنازله النسدان اخدر  للتقرب ر تعالى   وهذا 
فهو يزيد في قدره ويرفب من مكانته بين الخلق حيث انه  قيد نفسه وقلبه 
وفكددره فددي  هللا تعددالى  فرفعدده قدددرا ورفعددة وفددتح عليدده طريددق االيمددان 

 واالحسان
 

 خالعة   الوجد  فيها   لباس  لبست



 

 331 

 خالب الحب  ما انا   في  لباس الهوى
 

الشوق عند وجود حالو  الذكر ومن  عجز الروح عن احتمال غلبة \دالوج
اصحاب الوجد من يرقع عند السمال  وهو لديس  بدنقع وانمدا  لدنقع  

مدا و راقع يستريح  بالوجد ال بدالوجود مدن الوجدد منبعثدا مدن خوالجده  
يبلددغ حددد الضددرب   ديعتمددل فددي نفسدده مددن الوجددد وقددد  يزعددق الواجددد وقدد

وهدو فدي حالدة   دون الشدعور بدالوجب وقدد يمدزق  ثيابدهبالسيف او بغيدره 
او المريدد  مدن شدد   يصدلها الشداعر بهدا  قدد  -غدارق فدي الحدب-نفسية  
 . والمتاججة نارها فيه شوقه 

 
 والشقا   الذل   تربة  اودعتني  وقد

 وموادل  دواجي   راحل     وجر
 سلمتني \اودعتني  
 ظلمات \دواجي 
 اوالغااب غيرالموجودالمسافر   \الراحل 
 مودل \موادل 

 
 وتبذذ    هتكة  هواها    في  ولي 

 مضارل   هواها    في   قلبي   على
 

 االفتضا  وانتشار االمراو  شيوعه \الهتكة 
 في الشوق والحب لوعة  -ماثل  لنفس الهوى  \مضارل 

 
 

 وسيلتي هواها   في   اعتقادي  جعلت
 شافب  الفقر  له  مشفول  ضعف  فيا

 
  \المعتقد  التدي يسديطرعلى فكراالنسدان ويرضدى بده والوسديلة  \االعتقاد 

الواسددطة التددي يصددل بهددا الددى مبتغدداه او اعتقدداده ووهنددا سددبب وواسددطة 
 واصله بين بوادي الحق والعباد  مب حظوظ النفس

فددي الوصددول الددى مقددام الفقددر وهددو مقددام شددريف عنددد الصددوفية  والفقددر  
 وصول  لما يرنو اليه  ويعمل الجلهحاجة  المريد الى ال
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 متولها    راغبا   اليها  وجات
 اسارل    اليها    مني   بها   ولكن

 
الرغبة  التي جاء اليها عاشقا ومتولها وغارقا في الحب  واتلتي قادته او 
 دفعته  هي الرغبة في النفس   بالثواب او رغبة الفكروالقلب في الحقيقة

 من شد  الوجد واثره على القلبهو التحير   \الوله 
 

 انيسها   الفال  مستوحشا  عن   سكنت
 رواتب    هن    بالوحش    ومستانسا

 
الفددال  وهددي االرض الخاليددة  الواسددعة االطددراف حيددث يكثددر فيهددا  \الفددال 

 الوحش من الحيوان وغيره
 يعيش فيها الصاحب او الرفيق  وانيس الفال  هنا حيواناتها  وما \االنيس

فرح وسعاد  غامر   تم  القلدب بدالمحبوب الدذي هدو هللا تعدالى   \االنس و
حال  يصل  اليه المريد معتمدا على  الحدق تعدالى  سداكنا اليده الادذا  اوهو

به  فهو طمانينة  في القلدب  ورضدا بدار تعدالى  تلتدذ بده الدنفس البشدرية  
ل  االندس ويحدث اثرمشاهد  جمال الحضر  االلهيدة فدي القلدب  وقيدل  اهد

 على  ثالثة احوال
االول الددذي يسددانس بالددذكر  ويسددتوحش مددن الغفلددة ويددانس بطاعددة هللا 

 تعالى  فيكثر من ذكره
 الثاني  الذي يانس بار تعالى  ويستوحش بما سواه  فتراهم

 
 الثالث  الذي ذهب  عن رؤيةاالنس بوجود الهيبة والقرب

معاشدر  النداس ويشدعر فمن يدانس بدار تعدالى يحدس بضديق الصددر عدن 
كاندده غريددب  بيددنهم  يخدداللط الندداس بالبدددن  ومسددتغرق فددي جمددال الددذكر 

 واالنس بالقرب  من هللا تعالى
 

 سواجب  حمام    انوح  فتشجيني
 هوامب     غمام  فتحكيني    وابكي 

 
ابكددي بشددده فتشددجيني اي تطربنددي وتهدديج عددواطفي  واشددواقي  \انددوح 

لب هزا  والشوق في القلدب بمثابدة  الفتيدل  او حماام القرب منه  فتهز الق
 السلك الكهربااي في المصباح يتوقد فيضيء بنوره القلب
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ثماثلني او  انه عندما يصدل الشدوق بده الدى حدد البكداء تنهمدل  \وتحكيني 
 العيون  جارية كانها الغيوم الماطر 

 
 اسه فقد   وليس ان عوى ذاب على

 ابضرا    الخافقين   في   زفير  له
 

 حبيبه وصاحبه \الفه 
 االرض والسماء او الشرق والمغرب من االرض \الخافقين 

 
 ايكة فوق   قمرية  غردت  وان

 ساجب    االيك  قمري  على  وجاوب
 

تغنت   وصوتت  والقمرية نول من الطيور الداجنة  بيضاءاللون   \غردت 
 والذكرقمري  وتجمب على قمارى

والغددرام  االشددجار  مغددرد يبددث عشدديقته الهددوىفددوق  \علددى االيددك سدداجب 
والشوق الذي يحسه اتجاهها وهي اي القمرية تناجيه  تمثيل جميل  رااب 

 في عالم الشعر
 

 لوعتي    وتكدير  ألنا تي  فاني 
 اراجب    والظالم   الفيافي  بتلك 

 
ما يحزن النفس  ويشعره بالضيق  وانقباض النفس    \التكدير 

   تجعله  تحرقه و التي هي شو ق الحب  حيث  حار    واالحساس بلوعة
 متصاعد االنفاس حرى وحارقة

 
 مبرح   الجفن  سقم  بمريض ولي 

 ولي في عصي القلب  دمب  مطاول
 

فللشدداعر اسددو   فددي كددل  بدداكي العددين مقددرح الجفددون والخدددود  مددن شددد  
البكدداء الددى الحبيددب اسددو  حسددنة  ولدده فددي  شددخع عصددي القلددب شددديده   
دموعا مهراقة   تنفس عن نفسه وما يختلج في قلبه مدن الشدوق والحدب 

 القاتل الذي يحس به اتجاه حبيبه الغالي  عليه وهو الحق تعالى
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 ننيأك  االالم  حتى   نحلت  من
 واقب   هو   وما   مفروض  مقدر 

 
الضددعف والهددزال والشدداعر يحددس بنحددول فددي جسددمه جددراء مددا  \النحددول 

بيات  التي قبدل هدذا ويؤكدد انده مقددر عليده هدذا ومفدروض  شرحنا في اال 
 وانه واقب به

 
 لهيكلي  حرفا  الخطاط  فلو نقط

 مطالب    راه  ما  لوحي   سطح على 
 

وان جسمه من النحول والجفاف كورقة خفيفة التتحمل الكتابة اوالتتحمل 
ت ضغط القلم عليها  بحيث لو خط عليه الخطاط خطا اوكتب عليه لتهرأ 

اجمل به من   -وتمزقت فما ستطيب المطالب او القاريء لها من مطالعتها  
 تمثيل

 
 فجسمي واسقامي من محال وواجب

 وفواقب    احمر   وخدي   ودمعي
 

انحله السقم والهزال والدمب الجاري الحار الذي قرح جفنده وفوقدب خديده 
له يقدول  اي جعل فيها فقاعات حمراء متورمة وكذلك في اجفانه فلسان حا

 تعبت من شد  الشوق والهوى -
 

 ساال  والدمب    القيت  من اساال 
 جازل    والقلب   القلب  والسكان   عن
 

 الروح  او النفس الساكنتان في الجسم  \السكان 
قيل الصبر  اولم يتمكن من الصبر  فجزل من شد  الحب وقو   \جازل 
 العاطفة

 
 فتباينا    والكرى   صبر ى   تحارب

 مبايب   فهو    قلبي  الحرق    وسالم
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النعاس   وفي صدرالبيت تعبير لغوي بالغي جميدل  فدي محاربدة   \الكرى 
الصددبروالنعاس   وتشددترك العيددون معهمددا فددي همددل الدددول السدداالة وكددان 

 نتيجة هذه الحب ا ن تباينا اي تفارقا
 لبهوالقلب منه مسالم الحرق ا ونار الشوق والوجد التي تستعر في 

 فهو مبايب لها ومسالم -لتحرقه فيسلم اموره لهذه النارطواعية 
 

 اهداب  مقلتي بالنجم   قيدت  وقد
 المدامب     قيدهن   اطلقت عن  كما

 
شعيرات جفون العين  فعينه شاخصة الى السدماء محملقدة  \اهداب مقلتي 

 بنجومها  دموعها  جارية كثير  الجريان
 

 ة الهويواسقط قدري في الهوى  شنع
 الشنااب   تلك  ان العز   وعندي

 
 المكانة اوالمنزلة الرفيعة \القدر

 كتمانه  يستطيب  عليه  وفيه  ال  افتضاحه  وظهوره \شنعة الهوى 
 وير ى الشاعر  ان عز  نفسه والعز في شخصيته متأ

 
 قدره    كنت  ارفب   من  مر فكم 

 واضب    ذلك  بعد   من    له  نيأك
 

الحيددا  تددرى كثيددر مددن الددذين ترفددب مددن قدددرهم  ينظددرون اليددك كانددك فددي 
تحتقرهم جهال منهم  وهذا ماذهب اليه الشاعر في بيته  وفي البيت طباق 
بالغي بين ارفب او رافب  معناه علوت قدره وبين واضدب ومعنداه وضدعت 

 .من قدره اي اخفضته او انزلت من قدره
 

 متطيرا    بي  القاه   ان  وينكف
 سامب     لي   حدثته    ومالي  ان

 
يأنف او يستنكف مني حين القاه اواطلبده للكدالم كانده يتطيدر مندي   \نكف ي

والتطيدر  الشدعور بداالذى والتبددرم مدن رؤيدة شددخع معدين اومداد  معيندده  
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ولكن هدذا الشدخع رغدم انده متطيدر مندي او مسدتنكف اال انده  ان تحددث 
 .نصاتإاليه صغى لي واستمب لكالمي  ب

 
 فمالي  في االحياء ان عشت  صاحب

 مشااب   اموت  حقا  اذ  ومالي
 

 ويتصور الشاعر ان  في االحياء ليس  صديق وال صاحب  وربما ال
يكون له من يشيعه الى القبر عند الوفا   فهو يتخيل نفسه يعيش  لحبه 
 وشوقه في حب الحق تعالى فليس له سواه في الدنيا مؤنس  والرفيق

 
 محادث   من   ان حدثهم وال لي 

 مدافب  فيهم    وال اذ دهاني  الخطب
 

اصابني االمر العظيم اوالمصيبة الكبرى  واحلت بي   \دهاني الخطب 
 ومدافب اي ناصرله

 
 اهله  الحي  ارفب  في  كأن لم اكن

 رافب   كانةمال  في   وقدري   مكانا 
 

فقددره وكانده رفعدت فكأ ن الحي الذي يعيش فيه اهله اليشعرون بمكانتده  
مددن مكانددة وعددز  قدددر هددذا الحددي الندده فيدده فبالحقيقددة اندده ذو قدددرعالي  
ومنزلدة رفيعددة اليصدلون اليهددا فهددم بده ترفعددوا وعلدت مكددانتهم  وبمكانتدده 

 وقدره ومنزلته رفب من قدرهم وقدرالحي الذي هم واياه فيه
 
 

 ازل  لم  ذللت الى ان خلت  اني
 خاضب  ا ان   فها   لهم  قد را  اذل 

 
وقد تواضعت كثرا لهم  حتى شعرت ان تواضعي هذا ابح مذلة وتقليق 

 قدريويقللون من  يذلونني   انهم قدر النفس وبت اشعر
 الجاهلين وغيرالفاهمين  وهذه سلوكيا 

 
 ترى ان  تنكف   االرض  واحسب ان
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 ومشارل مذهب    اثرها  في  ولي
 

حسددبوني  الحددي  منددي البندداءومددن كثددر  الخضددول والذلددة الواسددعةالمدى 
تعلدم   وانهدا  وتسدتنكف  وخاصدة  كذلك احسسدت ان االرض تدرفض ذلدك

فدي العلدم وااليمدان   اوموقدب فلي مدذهب  . اني   صاحب منزلة كبير  فيها
االنتشدار  واسدمي   طريقة واسدعة و منتشر بين  الناس وصاحب    كبير 

رفين قددددري اصدددبح علدددى كدددل لسدددان واندددي غندددي عدددن الجددداهلين غيرالعدددا
 . ومكانتي

 
 لمودتي  اخوانا   رعوا  هللا   رعى

 توابب    كن  لقلبي  حين فهن 
 

 وقبرفعوا من قدري وهم يعلمون م  او  اال ان اخواني واصحابي   رعوا
احبوني  ودخلت مودتي لقلوبهم  وانفسهم  فهم اتباعي ف مقداره وعلمي 

 .واحبااي وكانوا لي تبعا
 

 الدهر  مؤنسينعم سقى وجدي مدى 
 صنااب  يا وجدي  علي لك   فكم 

 
الشوق وخشول الروح عند مطالعة  سرالحق  وقيل  عجز  \الوجد 

الروح من احتمال غلبة الشوق و الوجد الشديد عند وجود حالو   الذكر 
وهذا الوجد والشوق ذو فضاال على الشاعر في عشقه لحبيبه وهو الحق 

 تعالى
 
 

 وتنفسي      اصعدي  زفرتي فيا 
 فقد هبطت  من ضيق جفني المدامب

 
وهنا يناشد الشاعر زفراته الحار  ان تصعد من جوفه لعلها تخر  

حالة الشوق جعلته  يشعر به  ويذكرها ان يحس او فتنفس عليه بعض ما
في موقف اليحسد عليه اذ دموعه جارية  هابطة من جفون عينيه بعد ان 

جفونه ضيقة ضعيفة   فاصبحت  قرحتها واثرت فيها حتى على ناظريه
 كليلة
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 صبابة    في  ذوبي   وياكبدي

 بك   يانب    دم  انني   وياكمدي
 

ويخاطب كبدده الحدري فيقدول لهدا ذوبدي فدي قلبدي وجسدمي شدوقا ولوعدة 
ووالصبابة   هي حرار  الشوق ورقته ومايشعر به المحدب مدن ضديق قدد 

هدذا الدذي يتحسسده الشداعر يقتله في حبه  ويوؤدي به الى الكمدد الدداام  
في كل حين حتى اصدبح مطاوعدا لده  وربمدا ينداجي الكمدد  فيقدول دم  اي 
اثبددت فددي قلبددي وال تخددر  مندده خوفددا ان يحددل مكاندده مددا هددو  اشددق مندده  

 فيؤذي نفسه ويقتلها
 

 رمق  فما فيك  من   وياجسدي  هل
 طالب   عندي  بالوهم  سوى  اراك

 
حب هل  بقي فيك قليل من قو  او بقية ويناجي جسده الخاوي من شوق ال

من روح  فانه يرى جسمه  انحله الشوق والهوى فاصبح  طالعا كالوهم 
هيكل عظمي خاو  ضعيف ياله من حب قاتل وشديد  ذاك اشبه بيمشي  

 . به الذي يشعر
 

 قد اندرس  منك  ويامهجتي  الرسم
 صادل   فجعك    االحشاء  ويا طلل

 
اما مهجته فقد اندرست معالمها ورسومها ولم يبق منها  اال اثر او اطالل   

للحبيب   شوقا  –هي االحشاء التي فجب بها ا يضا  فهي خاوية متصدعة 
 .منه   زلتين  ال  الذي  ووجده   وحبه

 
 الدما   فني  قد    المقروح  جفني ويا

 انت  فازل  هل المجروح   قلبي ويا
 

البكاء وشدته  والنحيدب  السهر او ح المتورم من كثر لمقر  ويناشد جفنه ا
الذي ال ينقطب انه قدد نضدب  الددم الدذي فيده  ويلتفدت الدى قلبده المجدروح 
فيسأله  هل انت فدازل  اي خدااف مرجدف  ممدا حدل فدي اعضدااه االخدرى  

 . خوفا من ا لموت والهالك في عشق الحبيب وحبه
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 بعثة لك  المعدوم  هل   ذاتي ويا

 راجب انت  المهزوم  هل   صبري ويا
 

 402الددذات  كمددا يوضددحها صدداحب معجددم المصددطلحات الصددوفية صددفحة
هي االمر الذي تستند اليه االسماء والذات نوعان   ندول موجدود محدض )

وهو ذات الباري سبحانه  ونول موجود ملحق بالعدم هو ذات المخلوقدات  
بها موجود النه  قاام بنفسده  وذات هللا سبحانه عبار  عن نفسه  التي هو 

هللا تعددالى   توهددو الشدديء الددذي اسددتحق االسددماء والصددفات  بهويتدده  وذا
غيب االحدية التددرك بمفهدوم عبداره والتفهدم بمعلدوم اشدار  ولديس لذاتده 

 .(شيء في الوجود مناسب وال مطابق وال مناف  وال مضاد
 
جديد  لكدي  من عث والشاعر  يناشد  ذاته هل لها ان تشد من قوتها وتب  

يستطيب الحراك ويستمر في حبه ويناشد صدبره  الدذي اعتبدره مهدزوم او 
اليدده فيعيندده   الحددب والشددوق هددل هددو راجددب عددراك مندددحر مددن شددد  هددول 

والصددبر  هددو الوقددوف علددى الددبالء مددب  .  ر فددي حبدده ووجدددهبعلددى التصدد
دان فدي شخصددية الشداعر والصدبر  صددبران وحسدن الخلدق  كالهمددا  موجد

رالعابدين  واحسددددنه ان يكددددون  العابددددد محظوظددددا  وصددددبرالمحبين  صددددب
وتعلقدده بالحبيددب   شددوقه  فيددزداد  واحسددنه او افضددله ان يكددون  مرفوضددا

 . قصده الشاعر في هذا البيت وهو ما
والصبر غاية  اهدل الحدق  وتتركدز عليده ادابهدم  واخالقهدم  النهدم يرونده  

الكامددل الن االنسددان مددن سددمات البشددرية  وصددفة مددن صددفات االنسددان  
الصددابر انمددا يصددبر علددى الددبالء  ويشددكر حددال النعمددة  والصددبرفي الددبالء 

 : قال تعالى افضل  النه اشق على النفس  فينال الجزاء االوفي
 40\سور  الزمر االية ( انما  يوفى الصابرون اجرهم  بغير حساب ) 
 
 

 بة آك   القلب  زدني خفقان  ويا
 اضالب   منين  قد   وبنار وجدي

 
وشد   ويترجى الشاعرمن خفقات قلبه الحرى ان  تزده غما وكمدا وكابة

ا كثرت هذه وازدات احب محبوبه والحق  تعالى  مبنارحبه وشوقه فانه كل



 

 339 

اشد  فقد اصاب شوقه احشااه ووصل حتى الى  هاكثر وتفانى في عشق
 . اضالعه التي هي قبل جلده

 
 تلهفا  موتي    الحراء ويانفسي 

 شافب    المحبة ذنب  في    فما لك
 

مددوتي حسددر  وتلفددا فانددت التددي اختددرت هددذه : ويندداجي نفسدده فيقددول لهددا 
نفسددده   يهدددب  المحدددب  والمحبدددة   ان ,المشدددقة فدددي حبدددك ورغبدددت فيددده 

 .للمحبوب  والمحبة تتوالد من احسدان  هللا تعدا لدى  الديهم وعطفده علديهم
 : قال رسول هللا صلى هللا وسلم

 ( لقلوب على حب من احسن اليها جبلت ا)  
وقد تكون المحبة بتولد نظرالقلب  الى غناء هللا تعالى وجاللده  وعظمتده   

وجماله وقدرته وعلمه  وربما  تتولد من نظر المحبدين ومعدرفتهم  بقدديم 
يرد اليده  مدن حبيبده  فالمحب يتلذذ ويسعد بكل ما. حب هللا تعالى  بال علة

هو العيش الحقيقي   فمن احب هللا العديش لده  ولوكان نزرا يسيرا فالحب
يحيا بحدب هللا تعدالى وال يدرى حبيبدا سدواه فيدذهب عيشده   مب الخلق النه

 . من الدنيا ويبقى حبه ر خالدا مخلدا
 

 ويا روحي المبعوث صبرا على البال
 ؟راجب  انت  هل عقلي المسلوب  ويا

 
م حولهدا حداام  وال يدروم مظهر الذات االلهية  وال يمكن ان يحو  \الروح 

حولها راام  وال يعلم كنهها  اال هللا تعالى وال يندال هدذه البغيدة سدواه وقدد 
 . شرحناها سابقا

 حدب فعلى الروح ان تصبر على البالء في الحب وعلدى العقدل الدذي سدلبه
 الحبيب ان يرجب الى صوابه فيرى  لمن يحب انه يحب هللا تعدالى الدذي ال

 . سواه  محبوب
 
 وجوده   الوهم  مني  بقى  في ا ماوي

 متمانب  وقعه  شياا     عدمتك                               
 

ولم يبق عند الشاعرغيرالوهم يتعلق به فها هو ينا شدد  مدا بقدي منده فدي 
وهو اخع اء والوجود  ياتي بعد منزلة الوجد في الشوق والرج ,وجوده 



 

 341 

الواجددد وغيبتدده عددن وجددوده كليددا  مندده  لدوامدده بدددوام الشددهود واسددتهالك 
 .ووقب اثره وصداه

 
 وتبدد ا  اسى   مسقمي  زدني ويا

 ناقب    صبرى  فليس لسقمي  غير 
 

على العذاب واالسى  والفرقة  ولم يبق لي غير  يامن اسقمتني فقد تعلمت  
 . به  الصبر الوذ

 
 اكن  وان  تعذلني  وياعاذلي كم

 امبس  فللذكر   العذل  ال اصغي  الى
 

 الالام  والعذل المالمة  بشماته \العاذل 
 هو الخدرو  مدن ميددان الغفلدة  الدى فضداء  المشداهد  علدى غلبدة \الذكر 

الخوف   في كثر  الحب  وهو بساط العارفين  ونصاب  المحبين وشدراب 
 العاشقين  وقد كتبنا به كثيرا

 
 بعدله قاضيا  في الحب  يقضي  ويا

 طااب   بجور  انني  لك   تحكم
 

ان يكدون عدادال  الحاكم العدل فيه  والدذي يرجدوه الشداعر \قاضي الحب   
او ظلددم فاندده قددانب بمدداحكم   فكيددف اذا كددان هددو الخصددم  بجددور يحكددم  ال

 والحكم
 

 لها   به  يمن وجودي  ما جعلت 
 وخدااب      وجودي  مكر   وان

 
الدنفس فدي الوجدد  وهدو فنداء  الوجود هنا كثر  الوجد  وهي اظهار  حالة

غلبدة سدلطان الحقيقدة ويقدول الندوري  رحمده هللا تعدالى  ان الوجدد لهيدب 
ينشا في االسرار ويسدنح عدن الشدوق فتضدطرب الجدوارح حزندا او فرحدا 

 تبعا الى ذلك الوارد
 مايوهب او يعطي  \مايمن 
 حيلة \مكر  
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 فمن مصر  ارضي قد خرجت  لمدين ال

 صرااب   فيه  القلب  على  وشعيب
 

متوجهددا الددي (  خاافددا يترقددب)ارض الكنانددة ومنهددا خددر  موسددى  \مصددر 
قديمددة  فددي الجزيددر  العربيددة وفيهددا لقددي  وهددي مدينددة   -مدددين  -مدينددة  

وان مدددين مددن   النبددي شددعيب عليهمددا السددالم  وقددد سددبقت االشددار  اليهددا
المدن التي ذكرت في القران الكريم  واالبيات التاليدة  تحكدي تحكدي جدزءا 

 .صة موسى وشعيب عليهما لسالممن ق
اخادعدده وعروقدده  ومداخلدده ومخارجدده وقددد يكددون النبددي  \شددعيب القلددب 

 شعيب عليه السالم  والمعنى في قلب الشاعر
 

 بنتي  عادتي  وطبااعي   قيت  فال
 نابب    ومااي  يذودان  اغنامي 

 
 :البيت الشعري مستقى تفسيرا لالية الكريمة 

جد عليه امة من الناس يسقون  ووجد من ولما ورد ماء مدين  و) 
دونهم امرأ تين تذودان  قال ماخطبكما  قالتا النسقي حتى يصدر الرعاء 

 12\سور  القصع االية    ( وابونا شيخ كبير 
 الماء الذي  يؤخذ بال ثمن فهو بمثابة غنيمة  \الماءالغنيم 

 نعجة جمعها  غنم  وواحدها  اغنام  او  نعا    \ غنام اال
 

 بربها  على استحياء  ذاتي  وجاء 
 وتسارل   داهماــاح   بتوحيدها

 
 :هذا البيت الشعري  مستنبط من االية الكريمة 

فجاءته  احداهما تمشي على استحياء قالت  ان ابي يدعوك ليجزيك )   
 12سور  القصع االية ( اجر ماسقيت لنا   

ة قربه بذهاب حس وجود عظمة ووحدانية هللا تعالى  وحقيق \التوحيد 
 .العبد  وحركته  لقيام هللا تعالى  فيما اراد منه

 
 صنتها   الحقيقة   تزوجت  فلما

 شرااب    مني  حما    وامهرتها 
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مستنبط من االية الشريفة التي على لسان شعيب  يقول فيها وهذا 

قال تعالى على  لسان شعيب لموسى عليهما  لموسى عليهما السالم
 : السالم 

اني اريد ان انكحك  احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثمان حجج )  
اريد ان اشق عليك   ستجدني  ان   وما فان اتممت عشرا فمن عند ك 

 12\القصع االية ( شاء هللا من الصالحين  
وصنتها حفظتها عن استعمال المقتضيات البشرية لتصل بصوتها بصفات 

 .االحدية  لحد ظهور الحق في اثارها
 المتفانون  فيها   اوحفظتها  \حما  الشرااب

 
 صعدت  معالي  طور  قلبي  مناديا

 لي  لوامب  بدت لربي  حتى  ان 
 

اي جبل الطور المقدس   الذي تجلى  رب العز  عليه  \معالي الطور 
 لموسى عليه السالم  يو م  نادى موسى عليه السالم ربه

 : سبحانه وتعالى  قااال
اليك  قال لن تراني ولكن انظرالي الجبل فان استقر   رب ارني انظر) 

         442 \سور  االعراف االية (  مكانه فسوف تراني 
ية  قال دكما يتجلى اهل هللا  في عباداتهم  في المفازات  واالو         
 : تعالى
سور  االعراف  ( فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا  وخر موسى صعقا ) 

 442 \االية 
 دكا انوارالحق تعالى كتجليه للجبل  فجعله دكا \لوامب 

 
 وخلفت اهلي  وهي نفسي  تركتها

 هي ساطب النار التي  الى   وجات
 

المقصود بها  زوجة موسى ابنة شعيب   واوالده منها  كما في  \اهلي 
 :الكريمة  االية
فلما قضى موسى االجل وسار باهله انس من جانب الطور نارا  قال ) 
هله  امكثوا اني انست نارا  لعلي اتيكم منها بخبر او جذو  لعلكم  ال

 44\القصع االية ( تصطلون 



 

 343 

روحي اذ ليست  حقيقة  النفس اال الروح  وليست حقيقةالروح  \نفسي 
 اال الحق

 
 فناداني التوحيد  نعليك  دعهما

 فها  انا  ذا للروح  والجسم خالب
 

تعالى وحقيقة قربه بذهاب حس العبد التوحيد  وحود عظمة  وحدانية هللا 
وحركته  لقيام  هللا تعالى  فيما اراد منه  وفي هذا البيت  اشار  لمنادا  

  0ياموسى   فلما اتاها  نودي) موسى ربه سبحانه وتعالى قال تعالى 
وانا اخترتك 0اني انا  ربك  فاخلب نعليك  انك بالواد المقدس طوى  

 42 -44 \ه االياتسور  ط(  0فاستمب لما يوحى 
 

 وكلمني التحقيق من شجر الحشا
 باني  بالوادي المقدس راتب

 
ظهور الحق في صور االسماء االلهية  او تكلف العبد  \التحقيق 

 الستدعاء الحقيقة  بجهده ونصبه
فلما اتاها نودي من شاطيء الواد االيمن  ) وفيه اشار   الى االية الكريمة 

(  الشجر  ان ياموسى اني انا هللا رب العالمينفي البقعة المباركة من 
 10\سور  القصع االية

 
 وسرت بعقلي  اي فتاي وحوته

 الى مجمب البحرين  والعقل  تابب

اشار  الى قصة موسي  والخضر عليهما السالم انظر شرحها كاملة في 
قصع  االنبياء وقد ذكرت  في القران الكريم  ايضا   وفي هذا البيت 

واذ قال موسى لفتاه ال ابرح حتى ابلغ مجمب )  االية الكريمة  اشار  الى 
 10\سور  الكهف (   0البحرين او مضي حقبا 

 وهناك نسيت الحوت  وهو انتي

 شارل  الحقيقة   بحر  في فسبح 
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 هذا البيت اشار  الى االية الكريمة

 (  فلما بلغا  مجمب بينهما نسيا حوتهما  فاتخذ سبيله في البحر سربا)
 14 \سور   الكهف االية 

التنزيه  اوتنزيه الباري عز وجل عن نقااع  االمكنة واالزمنة   \التسبيح 
 وامارات الحدوث وعن كل عيوب الذت والصفات

 على اثري  ارتديت حتى وجدتني

 هو االصل اذ نفس  انا وهو  طالب

اثرهما قال ذلك ما كنا نبغ فارتداعلى )  اشار  الى االيتين  الكريمتين  
فوجدا عبدا من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا  وعلمناه من لدنا  0قصصا 
 12و 14سور  الكهف ( علما 

 فلما تعارفنا ولم يبق  نكر 

 اردت  اتباعا كي  يفوز المتابب

قدم احدنا نفسه االخر معرفة  والتعارف   عرف احدهما االخر او \تعارفنا 
االولى معرفة حق وهي  اثبات     هو ولو  المعرفة  والمعرفة معرفتان

 وحدانية هللا تعالى  والثانية هي معرفة الحقيقة

 فاخرق في بحر االله سفينتي

 ونحر  غالم الشرك  اذ هو خادل

 احث فيها خرقا اي ثقبا  او عيبا \اخرق 

المهم انه اماته  كما جاء في القران  . قتله او ذبحه \نحر غالم الشرك 
 :قوله تعالى  البيت اشار  الىلكريم  وفي هذا ا

فانطلقا حتى اذا لقيا غالما  فقتله  قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس  لقد ) 
 24 \سور  الكهف (  جات شياا نكرا

 وجاء بالد هللا  قرية  غز  

 خادلوفيها لقلبي  منجب   وم  
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 المعروفة  المدينة الفلسطينية  \غز  

 اي المنتجب وهو المسكن \المنجب 

 جمب مخدل ويعني فراش النوم او غرفة النوم \ادل مخ

 اردنا ضيافات  ابو ا ان يضيفو ا

 البدور  طوالب   وجه   في   لمسدل

 رغبنا في ضيافة القوم  فابوا ان يضيفوهما \اردنا ضيافات 

 حجب   \اسدل 

 شيءأي  اي جعله ستارا فال يرى  \اسدل الليل الظالم  

 .وراءه   خالله او

اي وجه موسى والخضر عليهما السالم فهما بددور  \وجه البدور  طوالب 
وشموس  لما في وجوههم مدن نضدر  النعديم   فهمدا نبدي وولدي وكالهمدا 

 هللا  غارق  حبفي  في 

 اقامه  جدار الشرل  خضري  هناك

 لاال  ترى بالعين  تلك الشوارل

 

ة النبويدة وفدي جدار الشدرل ثوابدت الشدريعة  وهمدا القدران الكدريم والسدن
 : البيت اشار  الى االية الشريفة

فوجدا فيها جدارا يريد ان  ينقض  فاقامه  قال لو شات   لتخذت عليه   )   
 22 \سور   الكهف االية( اجرا  

 قلت  مجمال  ما  احشاك  فهمت  فان

 واضب   انا فبالفصل  ما  واال 

 احشاءك و هي القلب والفكر والنفس \احشاك 
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ما تفوهت به من معارف وتعاليم  وتفاصيل الطريقة التي   \قلت  ما
 اسسها او وضب  اسسها  كاملة

 لقاال   ربي  على  تنزيه واني 

 صادل    فحقي  عني    باوصافه

 ومتحدث  والالم للتوكيدمن القول  الثابت     \لقاال 

فما اقوله عن هللا تعالى وهوحقي اي الهي وربي وحبيبي  \فحقي صادل
 قاطب وهو الحق المبين قول

 وفي االبيات التالية  يتحدث بها عن ربه وحبه اليه في ذاته

 خلقه  جامب   والتحقيق  الحق   انا

 تابب انا الذات والوصف الذي  هو

اوصاف الحق تعالى  وهي اسماؤه الحسنى  والوصف  \الحق والتحقيق  
ليس لذاته  هنا وصف الذات االلهية  وهي غيب االحدية  وجنة الروح ف

 :قال تعالى  في الوجود مناسب  وال مطابق  وال مناف والمضادد

 ( ليس كمثله شيء وهو السميب البصير ) 

 44 \سور  الشورى االية

 فاحوى  بذاتي  ماعلمت  حقيقة

 فالمب  ا ضاء قد  فيها  ونوري 

 احتفظ في قرار  نفسي \احوي بذاتي 

كدل مدا فدوق العدرش الدى تحدت  كل ماعدا  عدالم الملكدوت  وهدو \الحقيقة 
 الثرى  وما بين ذلك  من االجسام  والمعاني   واالعراض

ا تقدد الندور منده  ر  او صدر النور منده  ا واضاء  اي  نو    \اضاء فالمب 
فهو متقد  شديد االتقاد   اما فالمب  ما لمب  او اضاء  ثم افل  مثل البدرق 

 : وما اليه قال تعالى
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ء  فيه ظلمات  و رعد وبرق يجعلون اصابعهم فدي او كصيب من السما)  
يكدا د البدرق   *اذانهم من الصدواعق حدذر المدوت  وهللا محديط بالكدافرين 

يخطف ابصارهم   كلما  اضاء  لهم مشدوا فيده واذا  اظلدم  علديهم  قداموا  
(   0ولوشاء  هللا  لذهب  بسمعهم  وابصارهم ان هللا علدى كدل شديء قددير 

 10و 44  \تان سور  البقر  االي

 ويسمب تسبيح الصوامت  مسمعي

 واني  السرار  الصدور  اطالب

 –وبحمده  سبحان هللا   -تنزيه الحق تعالى  او قول  \تسبيح الصوامت 
او هم مريدوا الطريقة  . لها  صوت والصوامت هم الخالاق  التي ال

 .يسبحون في صمت وبصوت خافت 

يختع بكل شيء من جانب الحق خفايا القلوب  وهوما  \اسرارالصدور 
 تعالى عند التوجه اليه

 

 مضى   ن واعلم   من   زم

 مضارل    وحاال  وادري  ما افاد

افهم  ما حدث في الماضدي  ومدا يجدري فدي الوقدت الحاضدر ومدا  \واعلم 
والمضارل  هو فعل  الحاضر  الضدارب الدى  -سيكون في حا ل المستقبل 

 المستقبل

 الليل  نملة  اسود   في  ولو خطرت

 اطالب   صماء  اني   صخر   على

دبت اوهمت بالتحرك اي من عظمة هللا تعالى  انه لو دبدت نملدة  \خطرت 
السدواد علدى صدخر  ملسداء صدماء  مدلهم او همت بالدبيب في ليل اسود 

قويدة شدديد  القدو  والصددالبة  فانده تعدالى يعلددم  بددبيبها ويشداهد حركتهددا 
 ومطلب على احوالها

 

 ذر    مثاقيل   الثرى  رمال  داع
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 هوامب  القطر وهي  عديد   واحصي 

تحددت االنهددار والبحددار  تددراب االرض  وكددل مددا فيهددا مددن جبددال او \الثددرى 
 والمحيطات

قطرات المطر النازلة من السماء  الى االرض فار تعالى يعلم كدم  \القطر 
من مداء فدي  ذر  من تراب في االرض وكم قطر  ماء اومطر اوما يماثلها

 وجه االرض واعماقها انه عليم خبير

 حطيمها   وسط  البحر  مو   واحكم

 واقب   هو   ومقدارا  وما عيارا 

اقتدر  فالقدر  االلهية تقدر اموا  االبحدار والمحيطدات   \احكم مو  البحر
وتقدددر مدددى تالطمهددا مددب بعضددها  وقددو  هددذا الددتالطم او التحددرك ومقدددار 

وتشدمل المحيطدات والبحدار  جود في داخل هذه البحارقوته  وكل ماهو مو
ففي كل منها ما تحركدت موجدة صدغير  بنسديم او كبيدر  بهدواء  واالنهار 

 . عاصف قاصف اال  باذن هللا تعالى

 محققا    بعيني   تحقيقا    وانظر

 قالاب   جنان الخلد  وهي   قصور

 تعالى  من قصور في انظر يقينا  ثابتا او قااما ما خلق هللا \انظر تحقيقا 
 الجنان الخوالد  وهي اشبه بقالل واسعة كبير  اعددها لعباده المؤمنين

 :كما قال  الحبيب المصطفى محمد صلى هللا عليه وسلم 

 ( فيها ما العين رات وال اذن سمعت والخطرعلى قلب بشر)   

 جملة    باالحاطة  علما  واتقن  

 ايانب   هناك  اشجار  الوراق

يعلم  بكل شيء فهو محيط بعلمه بجملة مدا فدي الكدون فدي السدموات  كما 
 : واالرض  قال تعالى

وعنده مفاتح الغيب  اليعلمها االهو ويعلم مافي البر والبحر وما تسدقط )  
مدن ورقدة ا اليعلمهددا  وال حبدة فدي ظلمددات االرض وال رطدب واليددابس اال 

 24 \سور  االنعام االية ( في كتاب  مبين 
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يثددداب علدددى فعلددده ويعاقدددب   علدددم  االمدددر والنهدددي والمدددامور مدددا \م  والعلددد
ويحاسب علدى تركده  واالبتعداد  عنده  وتجنبده ومشدايخ الصدوفية  رزقدوا  

 ساارالعلوم  واعدوها فرضا من الفروض

 مخضر  شديد  االخضرار  لنضرتها : ايانب 

 

 عرفتها  الحجيم  في  طباقا  وكل

 واضب يك   ومن اهليها   واعرف

الطوابق  وقيل ان جهنم  سبعة طوابق  او ادراك   يدخلون  \الطباق 
 :الخلق اليها بسوء اعمالهم  واشدها الدرك االسفل قال تعالى

 442 \سور  النساء االية ( ان المنافقين في الدرك االسفل من النار )  
 ونكتفي بهذه االية الشريفة شرحا موجزا   لهذا البيت

 علمتها   هناك   تعذيب  وانوال

 فضااب    طرا وهن  واحوالها 

 

كل انوال التعذيب في جهنم  التي اعدها هللا تعالى للكافرين والمشركين  
القو   والردل فهي   والمنافقين وسييء االعمال  وهذه االمور شديد

 . فضااب فهي تعذيب ومخاوف مهولة ورعب شديد

 يكن   وامالكها  حقا  عرفت  ولم

 واضب    له   انا  خاف  من    علي 

فدي   علدى هللا تعدالى خداف أي شديء سدعتها  وكبرهدا  ولدم يكدن \امالكها 
 :في السماء وال في الجنة وال في النار فهو االرض وال

 44 \سور  المؤمن  االية( االعين وما تخفي الصدور  يعلم خاانة) 

 ذقت  ولم  ابل  وكل عذاب  ثم

 واضب   للمقامين   واني   ااخشى
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 اخاف او ارهب \اشف         اخشى  \ ابل

 ويقول  هل يخشى هللا شياا وهو خالق لكل شيء

 والشر الجنة والنار  او االرض والسماء  او  الخير  \المقامان 

 خالق \واضب 

 منعم اني    ------وكل    نعيم  

 رادل  ثم   لي  ملك  وما  و هو  به

لبندي البشدر فدي هدذه  عبدا ده اووكل نعيم  وحيا  كريمة  خلقها هللا تعالى ل
فهدو شدريك لده وال مدانب  الحيا  الدنيا  هي ملك يمينده سدبحانه وتعدالى  ال

ا فدي هت ناقع  في شطره كلمدة  لدم اجدديمتصرف فيها كيفما يشاء  والب
 االصل  فوضعت مكانها خطا

 انه  وكل   عليم  في   البرية 

 دافب  بحاري   من   ماء     كقطر 

االرض وما يعلمونه وما توصلو ا اليه من علم اوفعل اوعمل وكل علماء 
منذ خلق الخليقة الى يوم القيامة  ما هم  وما يعلمون  اال كقطر  ماء من 

قال تعالى  مياه هذه االبحر التي خلقها هللا تعالى نسبة الى علمه عز وجل
: 

ات  ربي كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلم قل لو)  
 404 \سور  الكهف االية  (بمثله مددا  جانا  ولو

 كاان  كان او هو  حكيم  وكل

 المب  الخلق  في  الوضاح  نوري فمن 

صاحب الحكمة  والحكمة معرفة هللا تعالى  بصفاته في الكمال   \الحكيم 
عنه من االثار واالفعال في النشا      والتنزه عن النقصان  وبما صدر

 :االولى واالخر  قال تعالى 

يعلم مايلج في االرض وما يخر  منها  وما ينزل من السماء  وما )   
 1\سور  سبأ االية  ( يعر  فيها  وهو الغفورالرحيم
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 الساطب او النورالقوي  او الكاشف \الوضاح 

 قاهر  بالتجبر    عزيز   وكل

 قامب    البرية  ي  فياقتدار   ببطش

هو الرفيب او العالي في نفس كل مؤمن جياشا بالحضور   \العزيز 
 والتفاعل  وهو من االسماء الحسنى

 التفرد  بصفات القو  والجبروت \التجبر 

 الغالب \القاهر 

ر تعددالى   وهددي مظهددر عيددان   تكددون اال قددو  خفيددة  ذاتيددة ال \االقتدددار  
والقدر  هدي القدو  البدارز   للموجدودات  . معلوماته  الموجود   في العدم 

مدددن العددددم  وهدددي صدددفة نفسدددية بهدددا ظهدددرت الربوبيدددة فددداذا نسدددبت الدددى 
الى الحق تعالى  فهي قديمة او ازليدة   تسبنالمخلوقات  فهي حادثة  واذا 

 . ف لها بدايةريع  ال

 فانه   المينالع  في  هدى  وكل

 منازل  الوجود  في  لي هداي  وما 

 

 وحده هدى هللاااللتزام بالطريق القويم او المستقيم  وان الهدى   \الهدى 

 :فمن اهتدى بهديه فقد اهتدى  قال تعالى

 20\سور  االنعام االية ( ان الهدى هد ى هللا )   

 ماله شريك \مالي في الوجود منازل 

 كما  عدم   من شات  مهما  اصور

 مطاول  فهو    شات  مهما    اقدر

  :فال تعالى ابين شكله  اخلق  او انشيء   او \اصور 
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( وهو العزيز الحكيم الخالق البارئ المصور له االسماء الحسنىهوهللا ) 
 االخير   14\سور   الحشر  االية 

 احدد مقداره وكميته وعدده  \اقدر

 بلمحة  االنام    شات  وافني  اذا

 ا لبالقب  حوته  واحيي  بلفظي  من 

تبديل الصفات البشرية  بالصفات االلهية  دون الذات  اوهو   \الفناء 
 سقوط االوصاف  المذمومة  او هو الغيبة عن االشياء

 بعث الروح  في الجسد \الحيا  

من سكن االرض القفراء غيرالمسكونة وربما    \ من حوته البالقب
 . وساكنيها اي من ماتوا ودفنواويقصد بها هنا القبور 

 الثرى الرسوم  من   ذرات واجمب 

 باد ل   كانت  واني كما    وانشيء

 

 : ذرات  اجسام االشياء او رميم العظام   قال تعالى\ذرات الرسوم 

قل من يحي العظام وهي رميم قل يحيها  الذي انشاها اول مر  وهوبكل ) 
 22 \سور  يس    (خلق عليم

 مبدل او منشي ء او محي االشياء او خالقها \بادل 

 

 وفي قعرالبحر لو نادى باسمي حوته

 سامب  للمناجين     واني   اجبت

 اعماقه الواسعة \قعر البحر

المتعبدون  سرا والمتضرعون ر تعالى والمتوكلون عليه   \المناجون 
فهم يهرعون اليه  ان  فهم رافعو ايديهم اليه تعالىفي كل امورهم 
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صابهم فضل من هللا تعالى شكرا له وان اصابهم الشر دفعا عنهم الشر ا
وما اليه  ويخل في هذا المعنى قول هللا تعالى على لسان يونس عليه 

 :السالم حين ابتلعه الحوت وبقي يسبح في بطنه

 (اله اال انت سبحانك اني كنت من الظالمين ال)   

 91 \سور  االنبياء االية 

 الرياح على الثرى وفي البر لو هب 

 حوته  البالقب واحصي  ما   احيط

 :اعلم  او احدق به او رعاه  قال تعالى \احيط  

    24  \فصلت االية  سور  (  بكل شيء محيط  اال انه )  

( وكلهم اتيه يوم القيامة فردا * لقد احصاهم وعدهم عدا  ) وقال تعالى  
 42و44سور  مريم االيتان 

 بي  معالي  قاف لو  يستغيث  وخلف

 دافب للضر   مغاث  فاني  ثم

  تعدالى بده هللا  جبل قداف  او هدو حدرف مدن حدروف الهجداء اقسدم  \قاف 
 كقال تعالى 

 4 \سور  قاف االية( ق  والقران المجيد) 

لو  احدا استغاث بي وهو فدي جبدل قداف   اي ان. ويتضح هنا انه الجبل  
 .رغم بعدي عنه   الذي لحقهغثته ودفعت عنه الضر ال

 اقل  فلو  الجبال   واقلب  اعيان

 قواقب   فهن   كوني  لها  ذهبا

فلدو قدال هللا  او المعروفة منهدا  اكبرها واعظمها واعالها  \اعيان الجبال 
سعتها وكبر حجمها و ارتفاعها   الصبحت ذراتهدا  تعالى للجبال هذه على

 :ذهبا قال تعالى 

 10سور  العنكبوت االية (ان هللا على كل شيء قدير )  
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 السفاان في الثرى  اذا شات  واجري

 المطي  تسارل بغي   البحر  وفي

 السفن جمب سفينة \السفاان

اي ان هللا قادر على يسير السفن فوق التراب والمطايا او المراكب البرية 
 :فوق البحار  قال تعالى

  رض  واخددتالف الليددل والنهاروالفلددك التددي ان فددي خلددق السددموات واال)  
تجددر ي فددي البحددر  بمددا ينفددب الندداس  ومددا انددزل هللا مددن السددماء مددن مدداء 
فاحيددا بدده االرض بعددد موتهددا وبددث فيهددا مددن كددل دابددة وتصددريف الريدداح 

 (والسحاب المسخر بين السماء واالرض  اليات لقوم يعقلون 

 414  \سور  البقر   االية  

ن  بمددا الهمدده هللا تعددالى  للبشددر مددن عقددل  وفهددم  وعلددم وقددد سددارت اال  
فكانت السيار   والطيار  والباخر   والسفينة  وهذه العلوم  العظيمة منها 

اقاصي اعمداق المحيطدات كلده كدان حتى الى الصعود الى القمر والنجوم و
 . بعلم هللا وقدرته

 القواام  تحت  العرش  طباق  وان

 رافب  ثمة  الكرسي  على ورجلي 

 

عرش الرحمن  وهو مظهر العظمة ومكانة التجلي  وخصوصية  \العرش 
الددذات  ويسددمى جسددم الحضددر  ومكانهددا  والمكددان  المنددزه عددن الجهددات  

 :وقيل العرش االكبر هو قلب االنسان  الكامل قال تعالى 

( وسب كرسيه السموات واالرض وال يدؤده حفظهمدا وهدو العلدي العظديم) 
  122 \يةسور  البقر  اال

 : جاء في الحديث القدسي  عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 (ما وسعني ارضي وال سمااي و وسعني قلب عبدي المؤمن )  

 وبيتي  بسقف العرش  حاشاي ليس لي
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 مكان  ومن  فيضي  خلقن مواضب

التجلي االلهي  ويتعدين  بحسدب المتجلدي  ويتقيدد  بده ويسدتخدم  \الفيض 
الفيض بمعنى ان الحق تعالى  يسبغ بعض نعمده علدى احبااده الصوفيون  

ومريديدددده  ظدددداهر  وباطنددددة  وان  اوليدددداء هللا تعددددالى اذا اقتربددددوا مندددده 
كاملدة   اليسمعون سواه واليبصرون سواه فهم في هيبدة لده داامدة ومحبدة

 .فهم من شراب انسه يشربون

 اشأ  المقادير ما  واجري على اللوح

 بارل  في فك  االعلى   وبالقلم

 

الكتاب المبين   وقيل االلواح اربعة  هي لوح القدرولوح القضاء   \اللوح 
 ولوح النفس  ولوح الهيولي القابل  للصور في عالم الشهاد 

علم التفصيل  وهو مجمول الصور االنسانية او الخلقية للخلق   \القلم 
 عامةمجمول فيه

 وسور  او  المنتهى   لي موطيء

 الكمال  مصارلوغاية  غايات 

 عظمته وغايته ومنتهاه  \او  المنتهى 

 ثابت  مكان  محدد \موطيء

التنزيه عن الصفات  واثارها  وكما ل هللا تعالى  هو ماهيته    \الكمال 
 غيرالقابلة لالدراك  والغاية

 راحتي  تجريه   معاش  الخلق  وكل 

 اصانب  ولست   جودا    لراحتهم

معيشتهم   فهي من صنب هللا تعالى   سبل اوطرق  \معاش الخلق 
 وتدبيره

 هيكلي  تراكيب  من  جزء وفي كل 



 

 356 

 ضااب  والعرش والكرسي  لوسعي

 ( ان هللا واسب عليم )  : اتساعي  قال تعالى \وسعي

 442 \سور  البقر  االية

 قدرتي   وتحويه    فلك  اال فال 

 طااب  لحكمي  اال     وال  ملك

ها من نجوم  وافالك وما اليها  وما فيها من جاذبية يفالسماء وما  \الفلك 
بددين هددذه النجددوم واالكددوان   بحيددث يجعلهددا تتددوازن  كمددا هددي االن فلددو 

الحيدا  ولكدن  فيه نهاية العالم او نهاية انت  توازن كوكب واحد لك اختلف
 هللا  قدر

مرايدة  والكدل محكومدة  غيدر لطيفدة تجمب مالاكة وهي كااندات   \-الملك 
انه يدراكم هدو   ( المره وجاء في المصحف الشريفبامرهللا تعالى  طااعة 

 19\سور  االعراف ( وقبيله من حيث ال ترونهم 

 ( والملك على ارجااها ويحمل عرش ربك فوقهم  يوماذ ثمانية ) 

 41 \سور  الحاقة االية 

 

 ثابتا  اللوح  في كان   لما  وامحو

 وقااب   عليه  وقعت فيثبت  اذ 

 اخفي  \امحو 

 المرقوم \الثابت 

كيفما   فمحته او اثبتته  الحوادث او اوامر رب العز   \ وقعت عليه وقااب
 :يشاء ويختار قال تعالى 

 ( يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب  ويمحوهللا  ما)   

 24 \سور  الرعد االية 
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 واني على كل هذا عن الكل  فارغ

 وتنازل  همة   لي   وليس  به

 القو   او العظمة \الهمة 

اي اكمل صنتعه وفرغ من كدل مايحتدا  اليده الخلدق فدي  \عن الكل فارغ  
 :حال االبدال والتكوين و سبل العيش  قال تعالى 

ان ربكم هللا الذي خلق السموات واالرض في ستةايام  ثم اسدتوى علدى ) 
والقمدددر والنجدددوم العدددرش يغشدددي الليدددل النهدددار يطلبددده حثيثدددا والشدددمس 

 (مسخرات بامره اال له الخلق واالمر تبارك هللا رب العالمين 

 24  \سور  اال عراف االية 

 حال  تجعل  التجاذب والتباعد  موجودين \تنازل 

        وصفته                                                                                    قد   فوق ما  حقا  ووصفي
 من حصر  وال لي  قاطب وحاشاي            و                           

 الحد \الحصر 

 :الفاصل  او الحد المحدد بمقدار  قال تعالى \القاطب 

هللا ال اله االهو الحي القيوم  ال تاخذه سنة وال نوم لده مدافي السدموات )  
يعلم ما بين ايدديهم ومدا وما في االرض  من ذا الذي يشفب عنده اال باذنه 
 (خلفهم وال يحيطون بشيء من علمه اال بماشاء 

 122\البقر  اية  

 مقدار  فهمك  واضب واني على 

 بدااب   ذاك  بعد  فلي  من  واال

 

وفي هذا البيت ينهي الشاعر وصفه لعظمة هللا تعدالى  وقدرتده ويقدول ان 
امدورا اخدرى قدد ال فهم المدرء  وانده يفهدم فدوق ذلدك  ماذكرته على مقدار

يددتمكن المريددد مددن فهمددا او الولددو  فيهددا  فددان مدداذكره يشددد فددي عضددد 



 

 358 

المريدين ويقوي ايمانهم وعزاامهم بربهم   اما هو فقد وسب هللا له الفهم 
 .وزاده في العلم بصطة

 كشفها  ليس  يمكن امور   وثم

 شرااب  بها  خلدتني  عقدهن 

مدن المعداني  الغيبيدة  واالمدور  االطالل  علدى مدا وراء الحجدب  \الكشف 
 الحقيقية  وجودا وشهودا

جمددب شددريعة وهددي  علددم واحددد يدددعو  الددى  االعمددال الظدداهر   \الشددرااب 
بداطن  فمتدى  والباطنة فال يجدوز ان يجدرد القدول مدن العلدم بانده ظداهر او

ماكان في القلب  فهو بداطن  الدى ان يجدري ويظهدر علدى اللسدان  فيكدون 
 .ظاهرا

الشريعة  ظاهر وباطن عندد الصدوفيين  االعمدال الظداهر  فدي عمدل وعلم 
الجددددوارح  كالعبددددادات  مثددددل الصددددوم والصدددداله والحددددج والزكا والصددددوم   
واالحكددام  وكاالحكددام  مثددل  الددزوا  والطددالق والبيددب والشددراء  وغيرهددا 

 . فهي كلها من عمل الجوارح

ات واالحددوال مثددل  امددا  االعمددال الباطنددة فيدده اعمددال القلددوب  او  المقامدد
االيمدددان  والصددددق واليقدددين  والطاعدددة  والمعرفدددة والمحبدددة  والتفدددويض 
والشوق والقرب والوجدد   والحياءوالخجدل  والتعظديم والهيبدة  والرجداء  

 والندم  وغيرها كثير

 تابعا   احمد قفوت  بها   اثار 

 تابب  هو  وها   بمتبول  فاعجب 

  ما رسمه ليوفق   واسرت باثره اوعلى شريعته  \قفوت 

هو النبي محمد صلى هللا عليه وسلم قال تعالى  على لسان عيسى  \احمد 
 :بن مريم 

 1 \سور  الصف  اية ( ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه احمد ) 

 النبوية تابعا لتعاليمه وما جاء به  في القران الكريم والسنة \تابعا 

 صلى هللا عليه وسلمتابب الفضل متبول  فهواي الشاعر خير
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 المكانة  رتبة   فوق  نبي  له 

 منابب    للناهلين    عينه   ومن 

 منزلة  رفيعة  ودرجة عالية \رتبة 

من  حقيقته  الثابتة  في الحضر  العمية  وليست  موجود    \من عينه 
هللا تعالى وهوالحق من  علم فية  قاامة معدومة بل ثابتاو  في الخار  

 ربهم

السمحاء من  المحمدية الشاربون من  حوض نبب الشريعة \ون الناهل
 . الملتزمين بها  والقاامين على اصولها وفروعها

 وانما   مني   هللا   سالم  عليه 

 واقب   النفيسة    على  نفسي   سالمي

سالم هللا تعالى على الحبيب المصطفى من الشاعر وهذا السالم الذي على 
 يعود على نفس الشاعر لكونه من ال  انما هار الحبيب محمد واله االط

 اجمعين  اوعترته  الطاهر   رضوان هللا عليهم بيته  الطاهرين 

نفسي  الوحيد   في مكانتها  وعلو شانها ومنزلتها  \نفسي النفيسة 
وقرابتها من من هللا  في العباد   والتزام  الطريق السوي  لقربها 

 الرسول الحبييب المصطفى محمد صلى هللا  عليه وسلم 

 

 

          ****************************** 
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 قافية  القا ف                    

 هذا جمال هللا                    

 

 هذا جمال هللا فاين العاشق

 وجرت نسيم السر فاين الناشق

اوصافه  العلى واسماؤه الحسنى  عموما  او هو صفة   \جمال هللا 
الرحمة التي وسعت كل شيء  وصفة العلم وصفة اللطف وصفة النعم 
وصفة الجود وصفة الرزاقية او الخالفية وصفة النفب وامثال ذلك  ومن 

 ثم صفات مشتركة  منها صفة الجمال والجالل

لحسنى  اللمختصة  وجمال الحق  نوعان االول   معنوي  وهي االسماء ا
بشهود الحق  اياه و الثاني  صوري وزهو هذا العالم المطلق  المعبر 

 عنه بالمخلوقات على تغاريمه وانواعه

اين المحب لهذا الجمال المفعم فؤاده  بالمحبة الخالصة   \فاين العاشق 
 الغارق فيها حتى اخادعه

واحة  تفوح رياها ريحه العطر   الطيبة  وشذاه العبقة  الف  \نسيم السر 
 فتمالء االكوان  جماال وجالال

والسر  عند علماء الصوفية  هو الذي ينفرد به االولياء والعارفون بار 
في قلوبهم  من االسرار االلهية  والحقااق الربانية  التي اليعرفها 
غيراحباء هللا تعالى  اوهو ما اليملك المرء له رقابة  او اشراف  فهو 

 الروح  والروح الطف من القلبالطف من 
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اما سر السر  فهو ما ال يجوز  ان يعلمه غيرهللا تعالى  اويطلب عليه 
 :غيره  الءنه سبحانه تفرد بسر االسرار دون غيره 

 2 \سور  طه االية (انه يعلم السر واخفى)  

 المتلذذ بهذا الجمال  العظيم  وشذى اسرار الحق  \الناشق

 لنايامدعي اشفق  بنا  وتو

 بادر   هنا هذا التعالي  الاق

ارحمنا   والتعالي او التعلي صفة  من صفات هللا تعالى  \اشفق بنا 
 المتكبر

 انا كنت في بحرالمحبة  صادقا

 ماعاف قلبك في حماي العاشق

 الكامل في كل شيء  ومقومات الصدق  ثالث \الصدق 

دل المثل العليا  وخصها االخالق الحميد   منها العطف والع -4
 والمروء  والفضل

علم االسرار   هوعلم هللا  او العللوم الميتافزيقية  التي تقوم على  -1
 الصدق وهي اصول الهية تقوم على اليقين  وااليمان  واالعتقاد

البصير    ويعتمد العنصران السابقان عليهاوهي ملكة  تكون في  -2
العارف بار  اوهي الملكةالتيس يتحقق بها الصدق  وطريقة 

 الدراكا

لم يهجر  اويترك العاشق قلبك في  \ماعاف قلبك في حماي العاشق
 محبتي  وحماي  بل التزم  بالحب الخالع  او الثابت

 اين الفؤاد المستهام  بحبيبنا

 اين المهم  والمحبة   صادق

الهاام في العشق والغرام  والهيام العطش  الشديد  فؤاد  \المستهام 
فهو    ضرته المحبة  فامرضته  لشد   العشقمستهام  اي قتله الحب  وا

 في هواه صادق
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 ولقد  سعينا  بالوصال فاين من

 يسعى  لحضرته   قمنا  بوانق

السير او العمل  الحثيث  للوصول  الى عالم الحضر     \يسعى  لحضرته 
 االلهية  بحضورالقلب  في عيان صفاء اليقين

 

 ما حاام نسقي  وحار   تطر  به

 ووقتي  الاق دامت  تجلى 

 داار يدور  بحير   وهيام  \حاام 

 تحير   او متحير   والجمب حيارى  \حار  

 ثبتت  \دامت 

تجلى  الحق تعالى  في االنسان  الكامل وقد يكون  هذا التجلي   \تجلى 
حاكما عليه   اسم من اسماء هللا الحسنى  او وصفا  من اوصافه  ومن 

يحمده  يوم القيامة  بمحامد  لم يحمده  بها ذلك قوله عليه السالم  انه 
اللهم  انا عبدك  ابن عبد ك  ) \من قبل  احد  ومنها هذا الدعاء الماثور 

ابن امتك  ناصيتي بيدك  ماض في حكمك  عدل في قضاؤك  اسالك اللهم 
بكل اسم هو لك سميت به نفسك  او استاثرت به في علم الغيب عندك او 

علمته احدا من خلقك  ان تجعل القران الكريم  نور انزلته في كتابك  او 
 (صدري  وربيب قلبي وجالء حزني  وذهاب همي 

 وهو دعاء مجرب في   التخلع من الهموم والكروب وضيق النفس

 

                           ************* 
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 مكارم االخالق                   

  

 

 القـــم بالصدق  سر  لي خذاق  قلبي مكارم االخالق      ث

 ويحفظ العهود  والميثاق       رفعت  رايتي   على العشاق

 واقتدى بي  جميب  تلك رفاقي

 

 محاسنها \مكارم االخالق 

 استواء االسر  والعالنية  باالستقامة  بدوام شهود الحق  \الصدق 

 منحني  سرا  فاباحه لي  دون غيري   \سر  لي 

اي االعراض عن كل الكاانات والمخلوقات     -العظيم الخلق   \الخالق 
 في السماء واالرض  واالقبال على هللا تعالى  قبوال تاما  ثابتا

 الوقوف عند ما  حده هللا تعالى  لعباده الصالحين  \حفظ العهد 

رفعت  وصعدت مكانتي على  كل المحبين    \رفعت رايتي على العشاق 
اوالذين اشترى هللا تعالى منهم انفسهم واموالهم الذين احبوا هللا تعالى  

بان لهم الجنة  واقتدى به رفاقه بما شرعه لهم  من طريقة  سلكوها    
 واهتدوا بها الى هللا العلي العظيم

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

 انا حصن الهل كل  فريقي           ومعين  لمن  يكون   رفيقي

 وتنحوااهل الهوى عن طريقي  فقت  لما جعلت صدق صديقي 
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 وفتح  عزم  من يروم  لحاقي

ملجأ اوماوى  اومالذ  اومرجب  او مسكن  وكل مايتحصن به  \حصن 
 المرء من االذى وما ال يريده فهو حصن

 الصحاب طريقتي وسالكي طريق الحق تعالى  \الهل كال فريقي 

 مساعد  لهم \معين 

 علت منزلتي  بالشرف والصدق \فقت 

 ابتعدوا عن طريقي \وا تنح

 ظهر اوبان  اوانكشف سره \افتتح 

الذي  يرغب السير  على طريقي وسلك طريقتي  \من يروم لحاقي 
 لاللتحاق بي  او بمن ساروا معي  اوعلى اثري

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

 خمرتي ذكر احبتي مالك زرها    يانديمي  من عارف  اختبرها

 سرت في الحب سير  لم يسرها        وكريم  في طي  سر   نشرها 

 عاشق في الهوى على االطالق

 مدامي او يسكره\خمرتي 

تقرب لزيارتها او   \مالك  استفسار استفهامي  بتعجب زرها  \مالك زرها 
 صل اليها زاارا

 يارفيقي في ومشاركي في  حالةالسكر \يانديمي 

 كثيرالمعرفة \من  بمعنى الذي  عارف   \من عارف 

تبين حالتها                                                       \اختبرها 
  \معطوف على عارف  اي عارف وكريم    \كريم  في طي سر نشرها 

 طيب الخصال والخالاق والعالاق   معروف بطي اوكتمان السر
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 –اذاعتها او انتشار  شذاها العبق  وربما يقصد بها طريقته  \نشرها  
والمراد من نديمه وصاحبة سلوكها واختبار هذا  –الطريقة القادرية 

الطريق القويم اوال ثم االحتفاظ بسرهم وعدم البوح به خاصة وان 
اصحاب الحقيقة لديهم اسرار  اليفهمها اال هم او الساارون في طريقهم 

سرت  في الحب سير  لم  –او السالكين اثرهم  وقد دل على ذلك قوله 
- اشق  في الهوى  على  االطالق  يسرها ع

مجب ر هاام في حبه اوغارق في بحر حبه  فهو اليرى غير  \عاشق 
محبوبه   اسكره ذكره واشتد به الشوق اليه فسار  اليلوي على شيء 

 قاصدا اياه

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

 سيدي  قد اتاني  كل فرض       وبطى حاسدي  لدين وقرض

 ض    وسعاتي  تجول في كل ارضوسرت همتي بطول وعر

 وطبولي  تضربن في االفاق

كل امر مفروض  او فرضه هللا تعالى على عباده المؤمنين  \كل فرض 
وما جاء في الشريعة االسالمية  من تشريب مفروض في القران الكريم 

 اوالسنة النبوية  الشريفة

 ما مطلوب سداده \الدين  االنقياد  والقرض  \لدين وقرض 

لدين  اتيان  دين عند هللا  وعند من عرفه  الحق تعالى  ومن عرف  وا)
من عرفه الحق ودين عند الخلق وقد اعتبره هللا  فالدين الذي  عند هللا 
( تعالى  هو الذي اصطفاه هللا  واعطاه الرتبة العالية  على دين الخلق 

 49 \الحظ معجم مصطلحات الصوفية صفحة 

 اي سريان الدم في العروقتحركت في اعضا  \سرت همتي

سعا  جمب سال   والساعي كل من ولي شياا  على قوم  فهو  \سعاتي 
 سال عليهم  ينفذ امرمن ارسله اوكلفه بذلك

 تدور اوتتحرك في كل مكان \تجول 
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تدق في كل مكان ليسمب صوتها من بعيد   \طبولي يضربن في  االفاق 
قته  في بقال االرض على وفي كل االماكن  وهنا كناية عن انتشار طري

ايدي  تالمذته ومريدي  وشيوخ طريقته الذين هم السعا  كما وصفهم في 
 البيت السابق

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

 حلة الغوث دااما لبس جسمي     في رجالي الوقارقد سرى نسمي

 ضربت   سكة المحبة  باسمي   انا سلطانهم  ومن سعد  قسمي  

 شاقودعتني منابر  الع

 اللباس \الحلة 

هو القطب  او االمام  او الخليفة  او االنسان الكامل  الذي  \الغوث 
تستقي منه جماعته العلوم والتعاليم وكل شيء  فهو الدعامةي صرح 

الحظ ( صور  من صور  النبو  ) الوجود  او هو كما يقول السهروردي 
 402صفحة  كتاب  اصول الفلسفة االشراقية د  محمد على ابو ريان 

ومعنى ذلك  ان  الغوث او القطب هو  على درجة من الواصلين وال يكون  
 في الزمان اال واحدا  يتوالها

 رداؤه وملبسه الداام \لبس جسمي 

 هو الحلم  والرزانةوالعظمة في الشخصية \الوقار  

 سيدهم  وقاادهم \انا سلطانهم 

 الذي  افرح واسعد حاله وجماعته \ومن اسعد قسمي 

 نقشت \ضربت 

طريقتها  وعالامها  اي ان هللا تعالى منحه رتبة  ومكانة    \سكة المحبة 
لقاء حبه ر تعالى   وحباه  بمنزلة  لم يعطها لغيره  من محبيه 
والساارين في طريق محبته  فقد كان قاادا  ومعلما  وشيخا وقاادا 

والتفاني  لمريديه وشيوخ طريقته  وسالكي طريق الحق  في محبة هللا
بذكرهللا حتى الثمالة   فعندما  يذكراسمه يعرف من هومباشر   فهو  قااد 

 العاشقين وامامهم  الى  طريق الحق تعالى
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***************************** 

 ساقي القوم يافتى صار ساقي     حبذا  حبذا   حبيبي  وراقي

 يمذ سقاني  فصرت للحق راقي     كان للقوم في الزجاجة باق

 انا وحدي شربت ما كان باقي

 نادمهم  و ساقيهم \ساقي القوم 

كثيرا ما خاطب الشيخ في كتاباته  يافتى او ياغالم فلو اطلعت  \يافتى 
على كتاباته في الغنية لطالبي طريق الحق او فتوح الغيب او الفتح 
الرباني لوجدت  انه يخاطب فيها يافتىاو ياغالم كثيرا  فهذه من تلك  

اي اصبح مالزما لي فهو الساقي لي في كل لحظة فال  \ساقي  وصار 
يبتعد عني فهو قريب مني دوما او ربما يقصد به ساقه اي رجله 
المالزمة له فهو اليستطيب السير بدونه  فهذا الحالة محبوبة  عنده كثيرا 
فهو ساقية وراقيه  وراقي هنا من الرقية او مشافيه او طبيبه فهو راقيه 

 من الخطايا  والذنوب  بدليل البيت التاليمما فيه 

 مذ  سقاني شربة  رقاني بها وشفاني  \مذ سقاني 

 اصبحت \صرت  

اصبحت  صاحب منزلة رفيعة وراقية ودرجتي عالية   \للحق راقي 
اوراقية  فقد هداني هللا تعالى   لتاسيس  هذه الطريقة  التي رفعت 

ت مدامة السكرااللهي من درجتي عنده وعند الناس  جميعا   فقد شرب
زجاجةالحق  او  عن طريق الحق تعالى   وما بينه لي  في القران الكريم 
والسنة النبوية   ففزت بالحقيقة  وتبحرت في الشريعة   وشربت مداد 
العلوم  ولم يبق اال   بقية فيها  او في زجاجتها وهوتثيل حالة بالغية 

انا وحد ي  شربت  –جة باقي كان للقوم  في الزجا –جميلة   في قوله 
اي ماغرفه  من علم الشريعة والحقيقة   في طريق   -ماكان باقي 

 الوصول اليه تعالى

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

 انا في ذي الوجود مالي ثاني    انا نلت الهدى  والسبب المثاني

 انا داعي الد عا ء  للرحمن      انا     عبد القادر     وزماني
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 على الدهور الباقي فيه ادباء

ليس لي شبيه   والوجود اليتشابه في اثنان كل بما كسب   \مالي ثاني 
 رهين وكل له صفاته ومعانيه واخالقه  وسيااته

 الرشا د  والداللة  والهداية من هللا تعالى \الهدى 

قيل انها ايات سور  الفاتحة المباركة وقيل  انها السور   \السبب المثاني 
ير  في القران الكريم  وقيل غير ذلك وهللا تعالى اعلم   وهي  السبب الكب

 داللة على سعة المعرفة

 الوقت \الزمن 

عارفون  واحدها اديب   والمقصود به من تادب  بادب الشريعة   \ادباء 
والحقيقة واالدب عند اهل الشرل والورل وعند اهل الحكمة  صيانة 

 النفس  وحفظها

 

 

************************************** 
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 قافية   الال م

 رفب  الحجاب

 

 رفب الحجاب عن بدورالكمال

 مرحبا مرحبا  باهل الجمال

الرمزية في شعر الشيخ عبد القادر الكيالني  رمزية صوفية  وكثير   
واسعة  في اغلب قصااده  وفي هذه القصيد   ترفب الحجب بينه وبين 
حبيبه الرب الجليل  وتنساب القصيد  من قلب عاشق الى مواله ابره 

 وقربه  اليه واناله  القرب والوصال

 انجلى الظالم  \رفب الحجاب 

النورالساطب  او العلم الرباني الذي منحه هللا تعالى  \بدور الكمال 
للمتقين والمؤمنين من عباده  وهم من رحب بهم الشاعر  اهل الجمال 

 تجملوا  بالنورالساطب الذي غشيهمالذي 

 ملكوني  بحبهم  ورضوا  بي

 عبد رق  فسدت  بين الموالي

 جعلوني مملوكا وعبدا لهم  في هواهم ومحبتهم  \ملكوني بحبهم 

 

عبد مملوك   وارقه  جعله عبدا له وقيده به  وهو ضد العتق    \عبد رق 
 واراه يقصد عبودية هللا تعالى
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و جعلوني سيدا عليهم اسودهم   واتفضل عليهم  اصبحت سيدا  ا \سدت 
 بالسياد   بالعلم

 

 فرموني  بصرف  راح   هواهم

 فتربيت  في حجور الدال ل

 خمر   محبتهم   الخالصة  \راح هواهم 

 نشأ ت  \تربيت  

 عقول  واحدها حجر  وهو العقل  وجاء في المصحف الشريف  \حجور 

 2\فجر االية  سور  ال( هل في ذلك قسم لذي حجر )  

 عاملوني بلطفهم في غرامي

 فعال في  بصاار الناس  حالي

 الهيمان في الحب  او هو الحب الشديد  المفضي  الى الهالك \الغرام 

 ارتفب   وذال صيته  بين الناس \عال  

 ان ارادوا الصدود  يفنى وجودي

 رحموني    وانعموا بالوصال

و طرده من قربه ووده من حبيبه الهجر او االبتعاد  ا \ارادوا الصدود 
وهو الحق تعالى   فقد يفنى  وينتهي  الشاعر بالموت كمدا  جراء ذلك  
ولكن حبيبه انعم عليه بالوصال والقرب واحسن اليه فجعله  المقربين 

 اليه  ومن المحسنين

 وان ضللت  عنهم هدوني

 هكذا هكذا تكون الموالي

لتوجه  والنصح واالرشاد الى  من الهداية وهي ا  \تهت هدوني  \ضللت 
 الطريق القويم وفتح طريق الخير والتقوى اليه  واالخذ بيده
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 ومن معه الى بر االمان وجنة الخلد

اعترافا بعبوديته  للحق تعالى  وهداية الحق   \هكذا هكذا  تكون الموالي 
له ويبين مدى فرحه وغبطته  في هذا الشطر من البيت  فيما اعطاه 

 تعالى وحباه به واكرمه ونعمهالحق 

 سادتي  سادتي  بحقي عليكم

 انني عندكم  عزيز وغالي

 بحق عبوديتي وتعبدي اليكم \بحقي عليكم 

 رفيب النفس  قوي الشكيمة  اليخاف لومة الام  \عزيز 

مرتفب المكانة  او  الذي اليحتا  الى احد سواه  مكتف بنفسه   \غالي 
 وهنا مكتف بحبيبه

 بيب  قلب سواكمما بقالي ح

 مات وهمي بكم  وبان خيالي

اعترافا  بوحدانية حبيبه المطلق  ومحبته لهذا   \مابقالي حبيب سواكم 
الحبيب  بهذا الحب  الخالي من الوهم  والذي رسمه في خياله وفكره 

 وظل ساجدا قااما له  بعبودية تامة

 بحياتي عليكم  ياسقاتي

 روقوا الكوؤس  ان حبي مال   لي

 تحرك الساال ببطيء  فهو رقرارق \زينوا  وترقرق  \روقوا 

 اي حبيبي \ان حبي 

م   الكاس لي  فجعله مملوءا  اي اعطاني كل ما اتمناه وما  \مال   لي  
يعتمل في نفسي حتى اكتفيت  ومن توكل على هللا  كفاه  وانعم عليه  بكل 

 ما يطمح اليه وما يريد

 اديروا الكؤوس بين النداما



 

 372 

 جميب االنام  سكرى  بحاليف

 وزعوها  \اديرو الكؤوس 

بين الشاربين او الناهلين من  بحر الحقيقة  من االصدقاء  \بين النداما  
والمحبين مريدي طريقته وسالكي طريق الحق تعالى  والذين اتبعوا 

وشربوا من كاس معينها  الذي الينضب    -الطريقة القادرية  –طريقته 
 من الرشاد والحكمة   والتقوى وانزله افضل المنازل  بفضل ما منحه هللا

حتى وصل الى درجة االحسان  ومن وصل هذه المنزله  انعم هللا عليه  
 بكل الخير والهدى والتقى والعفاف والغنى  وهللا تعالى اعلم

 جميب الخلق من الناس \جميب االنام 

ا وقد شرحنا نهلوا من خمرتي  او الحال التي انا فيه \سكرى بحالي 
 الحال في الباب االول  من هذا الكتاب

 

 

****************************** 
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 احي   ياقيو  مي

 

 اتطلب ان تكون كثير مال

 ويسمب  منك  دوما  في كل  قال

 

القصيد   توجيه  بافاد  المرء او القاريء  في الدوام على ذكر هللا *
يتحقق له جراء دوامه في ترديد اسماء هللا تعالى  وحمده وتسبيحه  وما 

الحسنى  وهي حاالت  كثير  الوجود في كتب المصلحين واالامة و 
للشيخ ( الغنية  لطالبي طريق الحق ) العارفين بار تعالى  ومنها كتاب 

عبد القادر الكيالني  حيث يجد فيه  المرء  العديد من هذه االمور في 
 االدعية واالذكار واالوراد

 غنى  اي هل تريد ان تكون غنيا  كثير المال \كثير مال 

 مسمول الكالم عند الناس  وهي منزلة  \ويسمب منك كل قال 

 كريمة ان يكون المرء محبوبا مسمول الكالم

 ومن كل النساء  تر ى ودادا

 تسر  به   و من  كل الرجال

والفرح اي تسمب من كل الناس كالما طيبا تسر به او يجلب لك السرور 
 وتحبك النساء  وكذلك الرجال

 وياتيك الغنى  وترى سعيدا

 مهابا  مكرما  من كل والي
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اي تصبح غنيا ذا اموال وبنين   ويظنون بك السعاد  والهناء  وتكون  
مهابا  اي مكانة عالية  ومنزلة رفيعة عند الناس  ومكرما منهم و ومن 

 كل حاكم او وال تدخل عليه

 وخسروتكفى  كل حادثة  

 وتبقى امنا  في كل حال

ويكفيك شر كل حادثة او واقعة اوملمة او مصيبة او حالة متعبة 
اومحزنة  وتكفى من كل خسار  او خسران  وان تبقى طول العمر امنا 
في كل احوالك وامورك  وهذا فضل عظيم  فان كنت تريد كل ذلك فما 

 عليك اال ان  تقول

 فقل  ياحي ياقيوم  الفا

 ى عدد اللياليمكملة  عل

ياحي   –اي ان تقول او تردد بيقين وقلب  مفعم بااليمان والتصديق 
 الف مر    بكمالها وتمامها في  الف ليلة -ياقيوم  

 بليل وا نهار  فان  فيما

 ذكرته  يرخع كل غالي

والمانب ان تذكر  االلف مر  فيس الليل اوالنهار  المهم في كل يوم من 
ولمد  الف ليلة  فان هللا  –ياحي ياقيوم  –مر  ليل اونهار  تقول الف 

تعالى يكفيك  ويعينك  في كل  ما تتمناه وتطلبه من خير  وما تبتغيه من 
 فضل  وسؤدد

 وفي ذكراك  ياوهاب سر

 ينبيك  ما تريد  من السؤال

بنفس العدد   -ياوهاب  –واذل داومت على  ذكرهللا تعالى وقلت 
عجيب  وهذا السر يكمن في معرفتك   المذكورسابقا ففيه سر من هللا

 ماتريد  وتنال مرادك من رب العالمين ويعطيك ما سالته

 وتكبر عند كل الناس طرا
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 وتقبض باليمين وبالشمال

وتعلومنزلتك عند كل الناس  وتنهال عليك رحمة من هللا  فيوسب عليك 
 رزقك من حيث ال تدري

 فالزم  ماذكرت  والتدعه

 ليففيه تبلغ الرتب العا

 -وقول   –ياحي ياقيوم  –فعليك االستمرار بهذين االمرين وهما قول 
الف مر  في كل يوم وليلة  ولمد  الف يوم  فبهذا االمر  –ياوهاب 

سيكفيك هللا تعالى عن الناس  وتكون اسعد حاال  وافضل  منزلة  واعلى  
 رتبة  عند  هللا تعالى وعند الناس بفضله تعالى  ومثل هذه اال دعية

 .الماثور  كثير

 وهللا اعلم

 

**************************************** 
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 انت لي نعم الوكيل

 

 تعد ياربي  ذنوبي  مثل رمل   ال

 فاعف عني  كل ذنب واصفح الصفح الجميل

 الحظ كتاب فن التقطيب الشعري والقافية  د صفاء خلوصي 

 422صفحة  

 العالمينالتماس وتوسل برب   \ياربي 

 الخطايا  او السياات \الذنوب 

 تعبير عن كثرتها  \مثل  رمل التعد 

توسل بار تعالى ان  \فاعف عني كل ذنب واصفح الصفح الجميل 
يتجاوز عن ذنوبه بكثرتها التي اعترف انها  بعدد حبات الرمل 

ان هللا تعالى  –ايمانا واعتقادا منه  -ويجاوز عن هذه الخطايا  
ب جميعا  بسعة مغفرته  وقدره  وتجاوزه عنها  وغلبة يغفرالذنو

 رحمته  على كل  مايفعله المرء  ان هو تاب  توبة نصوحا

 قل لنار ابردي  يارب في حقي  كما

 يانار كوني انت في حق الخليل -قلت  قبل  

قل ياربي لنار جهنم ان تبرد فال تصيبنا باذى او  \قل لنار  ابردي 
 د  عن اتيان فعل ضاربنااحراق  بحيث تكون خام

اي  اجعلها تكون كالنا ر التي القى الكافرون فيها  \في حق الخليل 
 ابراهيم الخليل  يوم  حكم النمرود عليه بالقااه في النار فقال هللا تعالى 
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 ( يانار كوني بردا وسالما على ابراهيم ) لها 

 14\سور  االنبياء  االية  

 رالعملكيق حالي  يالهي  ليس لي  غي

 سوء  اعمالي  كثير   زاد  طاعاتي  قليل

 يشكو حاله الى هللا تعالى  وهو عالم بان هللا تعالى \كيف حالي 

 24\سور االنعام  االية   ( كتب ربكم على نفسه الرحمة ) 

غير العمل الصالح اتوسل به اليك يارب فقد كانت اعمالي  \غير العمل 
والذي  –خيرالعمل  –ببعض النسخ السياة كثير   التعد  وقد جاءت 

 اعتمدناه اصح واقرب للمعنى

اي ماقدمته من خيرالعمل وحسن العباد  قليل  \زاد طاعاتي قليل  
بالقياس الى الذنوب  والخطايا   التي هي كثير وهذا  توجه ودعاء  
وتوسل برب العباد من شخع قانب تااب يعلم ان هللا تعالى  يقول في 

 كتابه العزيز

هللا  ان هللا  ياعبادي الذين اسرفوا على انفسهم التقنطوا  من رحمة)   
 22\سور  الزمر  االية  ( يغفر  الذنوب جميعا انه هو الغفورالرحيم 

 :سبحانه وتعالىوكذلك يقول 

 ( ان هللا اليغفر  ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء )  

 49\سور   النساء االية 

 في  في مهمات االمورانت شافي انت  كا

 انت حسبي  انت ربي  انت لي نعم الوكيل

انت شافي النفوس   مما يلحقها من امور  بما فيها  ضعف  \انت شافي 
 العباد  وقلة الشكر
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انت الموسب  الذي يكتنف  كل االمور  ويوسعها بحيث يكفي  \انت كافي 
ذه الدنيا وفي المرء  كل ما اراد وما بيبتغي  وما يروم في مسعاه  في ه

 االخر 

 انت من احتسب اليه  وفيه \انت  حسبي 

 اعتراف بربوبيته  وعبوديته له  \انت ربي 

 

 

انت من اوكلت له اموري واعمالي ونفسي وقلبي  \انت لي نعم الوكيل 
وكل نفس يجري في نفسي وقطر  دم تجري في عروقي وكل  تفكير 

والمرامي واالماني واالحوال  افكربه  فيس كل االمور واالعمال والمزايا 
 :وال يوجد من يسب كل هذه  وغيرها سوى هللا تعالى 

(  فقل حسبي هللا ال اله االهو عليه توكلت وهورب العرش العظيم)  
 االخير \سور  التوبة االية 

 

 

********************************** 
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 الغريب

 

 العظيمذنبه ذنب عظيم            فاغفر الذنب 

 444الحظ  كتاب فن التقطيب الشعري والقافية  صفحة  * 

الذنب الكبيرالذي اليغتفر  اوالثقيل الذي اليحمل وزره   \الذنب العظيم 
 وثقله

كلمة خضول   توسل  بار تعالى لغفران هذا الذنب  العظيم    \فاغفر 
والذي  اليغفره   او يتجاوز عنه سواه  وهذا التوجه الى  هللا تعالى  
مستقىمن القران الكريم  بدليل  ان هللا هو الرحمن الرحيم  و انه هو 

 :الغفور الرحيم   وانه واسب المغفر   وانه  القاال 

  10 \سور   الحج  االية( لعفو غفور ان هللا)  

 22\سور     الزمر االية  ( ان هللا يغفرالذنوب جميعا )   

 انه شخع غريب      مذنب عبد ذ ليل

غريب  بعيد االهل واالقارب   او غريب في تصرفاته    \شخع غريب 
وافعاله  وسلوكيته التي جعلت ذنبه ذنب عظيم  لما يحس  به في نفسه  

 فالتجأ  اليه طالبا عفوه  وغفرانه  ازاء ربه

 صاحب ذنب \مذنب 

متذلل مستضعف  اعترف بذلته  امام ربه  وبعبوديته له    \عبد ذليل 
 فانحنى بخشول وذلة  ملتمسا  العفو والغفران

 

*************************** 
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 سقاني الحب كاسات الوصال

 

 

 سقاني الحب كاسات الوصال

 تعاليفقلت لخمرتي نحوي 

 سكرت بخمرته او باشواقه \سقاني الحب 

 سبل التقرب من الحبيب وهو الحق تعالى \كاسات الوصال 

قلت الشواقي ومحبتي زيديني شوقا ومحبة   \فقلت لخمرتي نحو تعالي 
 وغراما ووجدا في الحبيب بغية  التمتب بالوصال

 والقرب منه

 سعت وتمشت  لنحوي في كؤوس

 واليفهمت  بسكرتي  بين الم

 سارت لنحوي واقبلت علي \سعت وتمشت 

 وقلت لساار  االقطاب  لمو ا

 بحاني   وادخلوا  انتم رجالي

جميب اصحاب  العلوم الشرعية والطرق الصوفية   \سااراالقطاب 
 ومشايخها ومريدي طريقته

 اجتمعوا \لموا 
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انتم من اعتمد عليهم في نشر طريقتي او للوصول الى  \انتم رجالي 
 لحق طريق النجا طريق ا

 هيموا  وا شربوا انتم جنودي

 فساقي القوم  بالوافي مال  لي

تيهوا في  محبتكم  في كؤوس الخمر االلهية  فانتم جنود مجند    \هيموا 
في  نشر هذه الحقااق  اما انا فقد شربت منها حتى الثمالة  واكتفيت بما  

 جاءني من العلم  فقد  شربت كؤوسا ملىء

 فضلتي  من بعد سكريشربتم  

 وال نلتم علوي  واتصالي

 فقد شربتم من كاسي بما ابقيته لكم  منها بعد اتراعي لها وكفايتي

منها   فان حالة الفيض  الوجودي جعلت ما استقيته يطفو او يزيد عن 
الحد المقررلي فتركته لكم فشربتموه ولكنكم لم تشربو ا بقدر ا شربت  

 لتم لما انا وصلتولم تعلوا ماعلوت  وال وص

 مقامكم العال  جمعا   ولكن

 مقامي فوقكم  مازال عالي

مقامكم ايها الشيوخ االفضال والمريدين االعزاء عال  جميعا  االان 
مقامي  مال اعلى منه  فمقام االستاذية  افضل بكثيرمن مقام التلميذ او 

 المتعلم

االنسان  انما ان الحب  والوصال والخمر   والكؤوس  ومفعوالتها  في 
هي رموز  صوفية  وهذه التيس جاءت في هذه القصيد  الرمزية ماهي 
اال رموز لها  ومنها  فهي تمثل  االنوارااللهية  الساطعة   في جمل  
المحبوب وجالله  فهي تسكر ااالفكار و تديرالرؤوس و توله االفاد   

اس الجمالي  تهيم القلوب  فاكاس هو  الوسيلةالتي تنقل  اثر ذلك االحس
 الى االفاد  والوجدان و النفوس

والساقي  رمز للمولى  العلي القدير  سبحانه والذااق او الشارب هو ذلك 
الشخع الذي كشف هللا  له االسرار  وغلبته نزعة الوصال  
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واراد الجمال  او بعضه فمن  حظي  بلحظات  تمتب قرب الحبيب ولحقه 
شرب جرعات ورشفات  اما الذي  الحب الشوق  فهو الشارب  كالذي  ي

بلغ مرتبة االرتواء فهو من توالت  عليه االنوار  وسطعت في قلبه  ايات 
الوصال  وفي نفسه عماارالجمال   وغاب مما حوله  من المحسوس 
والمعقول  ولم ير  غير  فيوضات  ربانية  وبحار حب عميقة  راح غارقا 

ه  في طريق  االيمان فيها  ممناجيا ربه الخالع  في الوصول الي
 .واالحسان  ولم يكن امامه االهللا الواحد االحد

 انا في حضر  التقريب  وحدي

 يصرفني  وحسبي ذو الجالل

الحضر   من المراسم الصوفية  التي يتسم  بها    \حضر  التقريب 
مجلس الصوفية   والحضر  االلهية  كما يرى  الشيخ محي الدين بن 

تختع بها  هي االلف  والزاي  والالم  وتدل  عربي  لها ثالثة حروف
على معنى االزل  والحضر  االنسانية  لها ثالثة حروف ايضا هي  النون  
والصاد والضاد  وفيها يقول ان  للحضر اكثرمن معنى  فالعشق االلهي 
حضر   والصحاب لمعرفة  حضر  كلها  حق وصدق  ولاليجاد حضر   

وهي حضر  الخلق  -ال اله اال هللا   –ا امرها في االلف والالم  ولفظه
 والخالق  فحضر  التقريب  هي حضر  القرب من الحبيب

 يفعل مايشاء بي \يصرفني 

 :هو هللا الواحد االحد  قال تعالى \ذو الجالل 

 12 \سور  الرحمن االية ( ويبقى وجه ربك ذو الجالل  واالكرام )  

 بازي اشهب  كل شيخ   انا االما   

 ا  في الرجال  اعطى مثاليومن  ذ

لقب سيدنا الشيخ عبد القادرالكيالني او من اسمااه التي   \البازاالشهب 
تسمى بها   واالشهب  البياض الضارب الى السواد  والشهاب قبسش 

 من نار متقد  ملتهبة  ظاهر   والجمب شهب

 درست العلم حتى صرت  قطبا

 ونلت السعد من مولى الموالي
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كزه  ومصدر حركته  ودورانه  فهو  العمود الساند قطب كل شيء مر
الذي تدورحوله بقية االشياء  وقطب العلم هومن اعتلى شافته  واصبح 

 مكانه الذرى   يصدر العلوم الى االخرين

 نلت السعاد  ممن رب العالمين \ونلت السعد من  مولى الموالي 

 كساني خلعة  بطراز  عز

 وتوجني بتيجا ن  الكمال

 البسني   او تفضل علي بعطية   فهي تخلب وتعطى \خلعة كساني 

 كلمةاعجمية  فارسية معربة  معناها الثوب  وقد تاتي الشكل \الطراز 

 واطلعني على  سر  قديم

 وقلدني  واعطاني سؤالي

ووهبني  سر من االسرار االلهية  وهو سرالعبودية على قدمه من يوم 
القيامة  يوم يبعثه وذريته للجزاء خلق هللا ادم عليه السالم الى يوم 

 والحساب  واعطاه سؤله وما تمنته نفسه من حبيبه

 طبول  في السما  واالرض دقت

 وشاويش   السعاد  قد بدا   لي

نال شهر  واسعة  وكبير   وعاد    \طبول في السما واالرض دقت 
 الطبول تدق ليجتمب الناس على اصواتها العاليه في االفراح واالتراح 

 وجانب الفرح اكثر

صاحبها  او ربها  وشاويش كلمة اعجمية معربة   \شاويش   السعاد  
اظنها تركية  لما لها  من وجود في الحكم العثماني  فقد كانت موجود 

 ومعروفةومتداولة على االلسن  وهي درجة عسكرية

 ظهرلي وبان \بدا لي 

 انا الحسني والمخدل مقامي

 واقدا مي على عنق الرجال
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اي من ذريةاالمام الحسن السبط  الحسن بن علي عليهما  \انا الحسني 
 السالم

والشطر  االول من البيت في خبن  حيث الن هذه القصيد   من بحر 
بينما جاء  الشطر مقطول   -مفاعيل  –مفاعيل  –مفاعيل  -الهز   

 راس التفعية  الثانية

 ووالني على االقطاب جمعا

 فحكمي نافذ  في كل حال

 قلدني  فاصبحت واليا  اومسؤوال  عنهم \والني 

جمب قطب  وهو شيخ الطريقة  وهو اعلى رجة بين الواصلين   \االقطاب 
فهم اي االقطاب   االقلون عدد واالكثرون عند هللا قدرا  ومكانة  وهم 

 االمناء في عباده

 نظرت الى بالد هللا جمعا

 كخردلة  على حكم اتصال

ت اوبذر  صغير    فاالرض بمافيها من بحار حبة من نبا \الخردلة 
وانهار وجبال وشجر وحشر ودواب وانسان كحبةخردل في حكم هللا 

 العلي الكبير

 فلوالقيت سري  فوق نار

 لخمدت  وانطفت  من سر حالي

هو السرااللهي في االنسان وهبه هللا تعالى لعباده الصالحين   \السر 
وبه  متصل  فاذا تحلل االنسان في وهوالحظ لكل موجودمن هللا تعالي  

خلوته الى ربه  واخذ كل كون  منه  حقه في طريقه ما يناسبه لم يبق  
اال السر  الذي عنده من هللا تعالى فال يراه االبه  وال يسمب كالمه اال به 
فانه تعالى يتقدس ان يدرك اال به  فهو الصور   التي  تثبت االمتنان  

يثبت  ان الذي  كان  من المخلوق  ر من   على جميب  الخالاق  وبه
التعظيم  والثناء  ويجعل  الحضر  الرحمانية  تعطيه  من نفسها ما تقوم 

 به حياته  وما يسأ ل فيه
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فلو القى بهذا السرالعجيب  الذي وهبه هللا تعالى اليه فوق النار  لخمدت 
لطرق وانطفت شعلتها  او اصبحت  بارد   وقد الحضنا بعض اصحاب  ا

الصوفية  يرفعو ن النار بايديهم ويضعونها بافواههم من غير تخوف  
 واني الرى هذا من البدل  وليست عن ايمان وهللا تعالى اعلم

 ولو القيت سري فوق ميت

 لقام  بقدر   المولى مثالي

واحياءالموتي  بقدر  هللا تعالى  وحده  وال يستطيب اي شخع مهما 
 ر ان يحي من مات االباذن هللا تعالىاوتي من علم او قو   او س

 ولو القيت   سري  في جبال

 لدكت  واختفت  بين الرمال

 وهذه ايضا من عظيم صنب  هللا تعالى  قال تعالى

 

 ولو القيت  سري في بحار

 لصارالكل غورا  في  الزوال

 االختفاء \الغور

 العدم \الزوال 

 وما  منها  شهور او دهور

 لي   تمر  وتنقضي  اال اتى 

 جاء خبرها  او احداثها لي اوعلمت بها \اتى لي 

 وتخبرني بما يا تي   و يجري

 وتعلمني  باقصر  عن  جدا لي

تخبرني بما هوكاان وما سيكون   واعلم عنها ماسيجري  من غير جدال 
 باقل وقت واقصر مد 
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 بالد هللا ملكي تحت حكمي

 ووقتي  قبل قلبي  قد صفا  لي

القادرية في كل بالد االسالم  شرقا وغربا   فكل بالد هللا انتشرت الطريقة 
وهي بالد االسالم هنا   تحت حكمي اي انتشرت فيها طريقتي  وتعاليمي   
والوقت حال مب هللا تعالى اليتغير  والمعروف عن الصوفي هوابن وقته  
فاذا كان الصوفي  يرى حاله  او يتجرد عنه  فال يشعر  بالزمان والمكان  

هو يعيش بمواجيده مب هللا تعالى  وكذلك وقته  مب هللا ور وبار  لذا ف
 فهو  يرجب كل مايفعل الى هللا تعالى   لشد  توكله عليه

 مريدي  التخف   واش  فاني

 ل  عند القتا لــــــعزوم   قات

هو  الشخع التابب  الى شيخه  في الطرق الصوفية  فهوكما  \المريد 
القادر الجيالني قدس سره  في كتابه الغنية  المجلد وصفه الشيخ عبد 

انه يقبل على هللا عز وجل  وطاعته  مول ) من  4111الثالث  صفحة 
عن غيره واجابته يسمب من ربه عز وجل يعمل بما في الكتاب والسنة 

والمريد المبتدي  الذي نصب بعين التعب  والقى  (   ويبصر بنور هللا  
المريد طالب عباد  ومجاهد  او كما وصفه الجنيد في مقاسا  المشاق  و
 (تتواله سياسة العلم ويسير سيرا )البغدادي رحمه هللا  

شديد العزم  او العازم على الفعل  وعامله  قاطب عليه  الشديد  \العزوم 
 العزم  لغة في المبالغة

 مريدي التخف  هللا ربي

 عطاني رفعة  نلت المعالي

فان الشاعر او القطب او شيخ المريد متوكل  ال تخشى  احدا \التخف 
على هللا تعالى  ومن توكل على هللا اليخاف ظلما والهظما معتمد علىار 
واثق من كل عمل يعمله بقو   والذي منحه هذه القو   هو هللا تعالي  

 القوي الجبار العالي المنزلة  الرفيب المكانة

 مريدي  هم  وطب  واشطح  وغني

 شا  فالسم  عاليوافعل  ما ت
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 فعل امر  بمعني اطلب اوتمنى ماتريد \هم 

 طب نفسا  استقر  وافرح \طب 

وهوكالم يترجمه اللسان  عن وجد  )من العالمات الصوفية    \الشطح 
الحظ كتب اللمب للسرا   تحقيق د ( يفيض عن معدنه  مقرون بالدعو  

 عبد الحليم محمود

حينما  تصبح في حضر  االلوهية    تعبير  عما تشعربه النفس) والشطح  
الحظ الشطحات ( فتدرك ان هللا هي  وهي  هو يتحدث على لسان الحق 

 40 \الصوفية    عبد الرحمن بدوي  صفحة 

 وكل ولي  له قدم  واني

 على قدم النبي بدر الكمال

اال ان اولياء هللا ) تجمب  اولياء   وجاء في المصحف الشريف  \الولي 
 11 \سور  يونس  االية ( والهم يحزنون الخوف عليهم 

صانوا قلوبهم  ان يدخلها غير هللا  اوتتعلق  بكون ) فاالولياء  هم الذين  
من االكوان  سوى هللا  فليس لهم جلوس االمب هللا  وال حديث  االمب هللا  
هم بار قاامون ور ناظرون  والى هللا  راحلون  ومنقلبون  وعن هللا 

هللا اخذون  وعلىار متوكلون  وعند هللا قاطنون  مالهم  ناطقون  ومن
معروف  سواه والمشهود اال اياه  صانوا نفوسهم  عن نفوسهم  فال 
تعرفهم نفوسهم فهم في غيالبات  الغيب  محجوبون وهم ضناان الحق 

 ال حظ الفتوحات المكية البن عربي السفرالثالث( المستخلصون 

 ميانا ا لجيلي  محي الين اس

 واعالمي  على راس الجبال

 وعبد القادرالمشهوراسمي

 وجدي صاحب العين الكمال

اسمه محي الدين عبد القادر الجيلي او الجيالمي مشهورمعروف نارعلى 
 علم وده الحبيب المصطفى محمد صلى هللا عليه وسلم

***************** 
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 اسماء هللا الحسنى

 

 شرعت بتوحيد االله مبسمال

 بالذكر الحميد مجمالساختم  

 

بسم هللا الرحمن الرحيم   –مبسمال  قول  –قول الاله االهللا   \توحيد االله 
والتوحيد عند الصوفية شهاد  المؤمن يقينا ان هللا تعالى  هو االول في -

كل شيء واالقرب من كل شيء وهو المعطي  والمانب وال ضار والنافه 
 تعالى  معرفة تشرق بها النفوس  االهو  والتوحيد ايضا  هو معرفة هللا

وتتجلى عليها الحقااق   وتنجلي عنها الغماام بالنورالساطب وااليمان 
المطلق  فتلقن المعارف وتهدى الى القيم  والفضاال المثلى  وبه  تعرف 
النفس االنسانية مكاسبها ومثالبها وتتطهر من عيوبها واهوااها 

حلى بالمكارم الخلقية  نازعة عنها ومالحقها من ادران الفعل الضار وتت
 كل صفة مذمومة

 واشهد  ان هللا الرب  غيره

 تنزه عن  تغير العقول  تكمال

دخل النبي ) االسم االعظم    عن انس بن مالك رحمهما هللا قال  \هللا 
صلى هللا عليه وسلم المسجد  ورجل قد صلى وهو يدعو يقول فيس 

ت المنان بديب السموات واالرض ذو الجالل اللهم ال اله اال هللا ان= دعااه 
اتدرون بم دعا هللا  دعا هللا =فقال النبي صلى هللا عليه وسلم  -واالكرام

رواه ابو دالود ( باسمه االعظم  الذي اذا دعي به اجاب واذا سال اعطى 
 والنسااي والترمذي وابن ماجة

 وارسل بيننا احمد الحق قيدا
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 نبيا به قام الوجود وقد خال

محمد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد ورد اسمه في  \احمد الحق 
 الذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا  بما)  القران الكريم محمد واحمد 

) و  1   \االية  محمد   سور (  نزل على محمد وهو الحق من ربهم  
 1 \سور  الصف االية ( ومبشرا برسول  ياتي  من بعدي اسمه احمد 

فقدان العبد بمحاق  اوصاف البشريةووجود الحق  النه ال  بقاء \جود الو
للبشرية  عند ظهور سلطان الحقيقة وياتي  بعد االرتقاء عن الوجد  وهو 
اخع من الوجد والوجدان لدوامه بدوان الشهود  واستهالك الواجد فيه 

الحظ معجم مصطلحات الصوفية د عبد ( وغيبته عن  وجود بالكلية 
 112الحفني صفحة  المنعم

 فعلمنا من كل خير موجد

 واظهر فينا العلم  والعلم والعال

 خير اونعيم ثابت  موجود \خيرموجد 

 ابان فينا او غرس فينا  العلم والعرفان والمعالي  \واظهر  فينا 

 فيا طالب  عزا وكنزا  ورفعة

 من هللا  فا دعوه باسمااه العال

 القو   بعد الذل \العز 

كثر  المال وعند الصوفية  هو الهدية االحدية  المكنونة من  \والكنز 
 الغيب وهوبطن كل ناطق باسم الحق تعالى

 المنزلة العاليةوالدرجةالرفيعة \الرفعة 

 اسماءهللا الحسنى \اسمااه العال 

 فقل  بانكسار  بعد طهر  وقربة

 فاسالك اللهم  نصرا معجال

ركعتين قربة ر تعالى ثم فاذا شرعت بالدعاء فتطهر وتوضأ وصلي 
 ادعوه بقلب منكسر  مذلول  وقل اللهم عجل لي نصرك  يارب
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 بحقك يارحمن  بالرحمة التي

 احاطت فكن لي يارحيم  مجمال

المتفضل بالرحمة  والنعم العظيمة  وهو اسم  من االسماء  \الرحمن 
م الذاتية  واالوصاف النفسية فاليجوز  الي امرىء ان يسمى بهذا االس

االانه يجوز ويحبب تسمية عبد الرحمن   واختصاع   -رحمن  –مجردا 
هذه المرتبة بهذا االسم للرحمة الشاملة  لكل المرتب  الخفية  فانه 
بظهورها في المراتب الخفية  ظهرت المراتب الخلقية فصارت 

 :رحمةعامة في جميب الموجودات  قال تعالى

 1و4سور  الفاتحة االيتان ( رحيم الرحمن ال 0الحمد ر رب العالمين )  

اسم هللا تعالى   باعتبار فيضان الكماالت المعنوية على اهل    \الرحيم 
 االيمان  كالمعرفة والتوحيد  وجاء في المصحف الكريم

 41\االنعام (  كتب على نفسه الرحمة ) 

 :وقال النبي محمد صلى هللا عليه وسلم    

امسك عنده تسعة وتسعين  وانزل في جعل هللا الرحمة مااة جزء  ف) 
االرض جزءا واحدا  فمن ذلك الجزء تتراحم الخالاق  حتى ترفب  الدابة 

 رواه الشيخان( حافرها عن ولدها خشيةان تصيبه 

 وياملك قدوس قدس سريرتي

 وسلم وجودي  ياسالم من البلى

 :ياملك  قال تعالى \ياملك 

ولدا ولم يكن له شريك في  الذي له ملك  السموات واالرض ولم يتخذ) 
 (  الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا

 االية الثانية \سور  الفرقان 

المنزه عن كل نقع اوعيب  جاء في كتاب المقصد االسنى  في \القدوس 
 : 412شرح اسماء هللا الحسنى الالمام الغزالي صفحة  
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ندري حقيقته  انا اذا علمنا  ان ذاتا  عالمة  فقد علمنا  شياا  مبهما ال)
لكن ندري  ان له صفة العلم  فان كانت صفة العلم  معلومة  لنا حقيقة  
كان علمنا   بانه عالم بحقيقة  هذه ا لصفة  واال فال  فال يعرف احد 
حقيقة علم هللا  اال من  له مثل علمه  وليس ذلك اله  فال يعرفه  احد 

علم هللا تعالى  اليشبه سواه  وانما يعرفه  غيره بالنسبة  لعلم نفسه  و
علم الخلق البتة  فال تكون  معرفة  الخلق  به معرفة  تامة  حقيقية  بل 

 :قال تعالى(  الهامية  تشبيهية

هو هللا الذي الاله االهو الملك القدوس السالم المؤمن  المهيمن العزيز )  
 12 \سور  الحشر االية  (الجبارالمتكبر 

 :جاء في المصحف الشريف   \السالم 

قد جاءكم  من هللا نور وكتاب  مبين  يهدي  به هللا من اتبب رضوانه )  
 42 \سور  المااد   اية( سبل السالم 

 ويا مؤمن  هب لي  امانا محققا

 وسترا جميال  يامهيمن  مسبال

  وهو واهب االيمان –واهب االمن واالمان  في الحيا  لعباده  \المؤمن 
بما اعطى  البشر  من عقل  وحواس وقو  وادراك وبما بث في الكون  
من دالال  بينات  وبما  ارسل  من انبياء  يحملون  معهم منهجه القويم  

الحظ كتاب اسماء هللا الحسنى   شاكر عبد ( الضامن سعاد   الدارين 
 421 \الجبار صفحة

ر   على كل شيء قال المسيطر  المطلق   من يتلك زمام السيط \المهيمن 
هو هللا الذي ال اله االهو الملك القدوس السالم  المؤمن المهيمن ) تعالى 

 12 \سور  الحشر  االية ( العزيز الجبار المتكبر 

 عزيز ازل عن نفسي  الذل  واحمني

 بعزك  ياجبار من كل معضال

 :ي الصحف الكريم فصاحب القو   والعز  وجاء  \العزيز 

 1 \سور  ال عمران االية ( الحكيم هو العزيز  ) 
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ؤمن  جياشا  مومقام العزيز رفيب النفس  عاليها رفيب في نفس كل  
بالحضور والتفاعل  فان المعتمد على هللا تعالى  يضب ثقته في محلها  

 ويعتمد  على هللا  العزيز الغالب

  المجرد  بصفات  التفرد االلهي  بشكل مطلق  على صعيد الكون  \الجبار 
 كله  وهو مصلح شؤون خلقه  ومجبرها

 وضب جملة االعداء  يامتكبر

 ياخالق  خذ لي عن الشر معزال

 المنفرد بصفة العظمة  \المتكبر 

هو المكون لكل  ماتقب عليه عين  او تلتقطه الحواس االخرى  \الخالق 
واء ــاو  نجهل موقعه  رغم انه يؤدي وظيفة  ما في ميدان الوجود س

 او البعيد المحيط بنا

 يابارىء  النعماء زد فيض نعمة

 افضت علينا   يامصور  او ال

خالقها  ومبدعها  ومديم النعم جائ في المصحف  \البارىء النعماء 
 :الشريف 

 ( هوهللا الخالق البارىء  المصورله االسماء الحسنى ) 

 االخير \سور  الحشر  االية 

 :جاء في المصحف الشريف مثبت  المالمح المميز   للخالاق  \المصور 

 (وهو الذي يصوركم في االرحام  كيف يشاء )  

 1\سور  ال عمران االية  

 فعلمك كاف ياسميب فكن  اذا

 بصيرا  بحالي  مصلحا  متقبال
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الذي  يسمب عباده  وهو منهم قريب  والسمب يتجلى  الحق  \السميب 
بطريق  افادته  من العلوم  النه سبحانه  وتعالى  يعلم مايسمعه  من قبل  

 :ان يسمعه  ومن بعد قال تعالى 

 4 \سور  االسراء االية  ( انه هو السميب البصير) 

الكاانات  انه يلحظ الذر  الرااي  وفعل البصير يتناول  جميب   \البصير 
 :في االرض كما يلحظ  المجر   في السماء  ويعطي لهذه وتلك قال تعالى

 44\سور  المؤمن  االية ( ان هللا بصيربالعباد )  

 سالتك ياغفار  فاقبل لتوبتي

 بقهرك ياقهار  شيطاني اخذال

 ماحي الذنوب  والخطايا  التجاوز  عن المسيء \الغفار 

الذنب و التوبة على نوعين  توبة  االنابة  وتوبة  نسين \التوبة 
االستجابة  االولى ان نخاف هللا من اجل قدرته  والثانية ان نستحي من 

 هللا لقربه منا

 :الغالب  قال تعالى \القهار 

 41 \سور  الرعد االية (  قل هللا خالق كل شيء وهو الواحد القهار )  

 :و  41 \سور  الرعد اية 

(  دل االرض غيراالرض والسموات وبرزوا  ر الواحد القهار يوم تب)  
 49 \سور  ابراهيم االية 

 بحقك ياوهاب  علما وحكمة

 والرزق يارزاق  كن لي  مسهال

 :المعطي  داام العطايا  كثيراالنعام قال تعالى  \الوهاب

 ( ربنا  التزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا انك انت الوهاب ) 

 9 \ية سور  ال عمران اال
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مثبت االرزاق  لعموم الخالاق  كثير  العطايا والنعم  قال تعالى   \الرزاق 
: 

قل  ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له  وما انفقتم من ) 
 ( شيء فهو يخلفه  وهو خيرالرازقين 

 24 \االية   سور   سبا

 بالفتح  يافتاح  نور بصيرتي

 تفضالوبالعلم  نلني  ياعليم  

الماسك بمقاليد كل النعم يفتحها على من يشاء من عباده ووفق  \الفتاح 
 مايريد

العالم  بكل شيء  يعلم عز وجل  من الناس االسرار  واالعالن    \العليم 
 وكل ما تكسبون  انه  يعلم  نظر  العين  باي قصد

 وعلمه تصويرا  لترابط العلم والتمكن الكلي  واالظهار المطلق

 :عالى قال ت

 سور  لقمان االية االخير (  ان هللا  عليم خبير ) 

 وياقابض اقبض قلب كل معاند

 وياباسط  ابسطني  باسرارك العلى

الماسك   او الالزم   المالك وحده  وهو يقبض االرواح عند  \القابض 
 :الموت  وعند النوم قال تعالى 

مها  فيمسك التي هللا يتوفي االنفس حين موتها والتي لم تمت في منا) 
قضى عليها الموت ويرسل االخرى الى اجل مسمى ان في ذلك اليات 

 (لقوم يتفكرون 

 41\سور  الزمر االية 

 :الفاتح  يده  ومادها الى الخير  وفيه  قال تعالى \الباسط 
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( قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء  ويقدرولكن اكثرالناس اليعلمون)  
 22  \سور  الروم االية 

 خافض اخفض  قدر كل منافقيا

 ويارفب ارفعني  بروحك نقال

المحط   او المنزل  هللا  يخفض ويرفب  من يشاء  اي يضب  \الخافض
 والمعاند  اي المخالف  للحق  مب معرفته به

يعلي الشان  انه يرفب  من اطاعه في الدنيا واالخر   ويعلي   \الرافب 
 اويزيد مكانته

 سالتك  عزا  يامعز  الهله

 مذل فذل  الظالمين منكال

 المقوي  او الرافب بعد الذل  \المعز 

المحط  من قدر الظالمين  وخافض منزلتهم  تنكيال بهم لذلتهم   \المذل 
 وهوانهم  على هللا تعالى

 فياحكم عدل لطيف بخلقه

 خبير  بما  يخفى  وما هو  مجتال

العدل بين عباده  يتفرد ان هللا تعالى  يلك الحكم  كله وهو الحكم  \الحكم 
 بسر  اسرار الحقيقة التي اليطلب عليها  االهو

تنزيها ر تعالى  عن فعل   كل قبح واالخالل بالواجب وحكم  \والعدل 
 عباده  بعدالته

المطلب على غيوب  القلوب بلطفه بحيث  تلوح في الفهم   \اللطيف 
ويحقق مشياته   وتلمح بالذهن  وهو العالم بخفايا  االمور  ودقااقها

 بلطف ودقه واتقان

 العالم  بكل  احوال خلقه  وما يخفون اويعلنون \الخبير  

 :والمجتلى الظاهر قال تعالى
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 12\سور  الحج االية ( ان هللا لطيف خبير )   

 فحلمك قصدي  ياحليم  وعمد تي

 وانت عظيم عظم  وجود ك قد عال

 :بتوبة  قال تعالى  من اليستفزه غضب  اونصب  واليتعجل \الحليم  

 24\سور  الحج  االية ( وان هللا لعليم حليم ) 

 المراد او المطلب \القصد 

 صحاب العظمة واالقتدار  فعال لمايريد  \العظيم 

 االرتفال والظهور \العطية او الهبة     والعال    \الجود 

 غفور وستار  على كل  مذنب

 شكور  على احبابه  وموصال

 :جاوز عن سياات خلقه  قال تعالى المت  \الغفور 

 10  \سور  الحج االية( ان هللا لعفو غفور ) 

 ساترعيوبهم  ومخفيها  عن االخرين \الستار 

يشكر عباده على  اشياء  وامور هم لها فاعلون  والشكر    \الشكور  
 حالة تعبير عن الرضا

 علي وقد ا عال  مقام    حبيبه

 كبير كثير  الخلق والجود مجذال

 :ذو المكانة  العالية والدرجةالرفيعة قال تعالى \العلي 

 122سور  البقر  اية ( وهو العلي العظيم)  

ونبيه  حبيب هللا   رفب مكانة الحبيب المصطفى وهو \اعال مقام حبيبه 
ورسوله وخاتم االنبياء او هو رافب قدر  محبيه  ومعلي من شانهم  وهنا 

 المقصود بهيكون الشاعر هوحبيبه او 
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 :الذي التحيط به الحواس وال تدركه االبصار قال تعالى \الكبير 

 11 \سور  الحج االية ( وان هللا هو العلي الكبير) 

 حفيظ فال شيء  يفوت بعلمه

 مقيت  الخلق  اعلى  واسفال

حافظ االشياء من الخلل والزوال  وحافظ الخالاق من  المهالك   \الحفيظ
 :والزوال  قال تعالى

  \سور   البرو   االيتان ( في لوح محفوظ  0بل هو قران مجيد)  
 11و14

مدبراقوات  خالاقه  او مثبت اوقات  كل شيء منذ ان خلقه   \المقيت 
 الى  زواله اونهايته

 فحلمك حسبي ياحسيب  تولني

 وانت جليل كن  لغمي  منكال

موازين كافي الملتجاين  اليه  وكفى به حاسبا  في وضب ال \الحسيب 
 القسط ليوم القيامة  وموازين العدل االلهي ونفوذها

 صاحب العظمة والجاللة  والكبرياء والمجد والسناء  \الجليل 

 قاض على هذا الغم \الهم  او القهر      منكال  \الغم  

 الهي كريم  فاكرم مواهبي

 وكن لعدوي  يارقيب  مجندال

 الواسب العطايا  والكثير النعم \الكريم 

انه يراقب كل شيء في االرض اوفي السماء ويراقب سكنات  \لرقيب ا
 :وحركات مخلوقاته قال تعالى

 4\سور   النساء  االية ( ان هللا كان عليكم  رقيبا )  

 مخاصما ومتعاليا على خصمه ومجندله  قاتله  اوغالبه  \مجندال 
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 دعوتك ياموالي  مجيبا لمن دعى

 المال قديم العطايا  ياواسب الجود في

 المتكفل باالجابة اوسريب االجابة لمن استعان اواتكل عليه \المجيب 

 

 :الواسب الرحمة  والمحيط بكل شيء  \الواسب 

 عن انس بن مالك)  

والذي نفسي  بيده    \قاتل سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  يقول 
لغفر   لواخطاتم  حتى تمال  خطاياكم مابين السماء واالرض ثم استغرتم

 رواه احمد(  لكم 

 الهي حليم انت  فاحلم  مشاهدي

 فودك عندي  ياودود تنزال

الواسب الحلم  او ذو العقل النير  الكبير والنفس المتفتحة  \الحليم 
 كثيرالتجاوز عنما يبدر من االخرين  سموحا

قال رسول هللا ( رؤية الحق  ببصير  القلب   من غير شبهة   \المشاهد  
 (اعبد هللا كانك تراه ) عليه وسلم صلىار 

المحب  والود من مراتب المحبة  وهو هيجان القلب  والتصاقه   \الودود 
 بالشوق  قال تعالى 

 44 \سور  البرو  االية( وهو الغفور الودود ) 

 مجيد فهب لي المجد والسعد والوال

 ويابعث ابعث نصر جيشي مهروال

 مةصاحب الرفعة والمجد والعظ \المجيد 

اعطني اومنحني المكانة الرفيعة والدرجة   \فهب لي المجد والسعد والوال 
 العالية  والسعاد  في الدارين والوالء
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 القادر على البعث واالحياء مر  اخرى \الباعث 

ابعث لي  النصر وال صحابي ومريدي طريق  \ابعث نصر جيشي  مهروال 
 الحق النصر المعجل

 ديشهيد على االشياء  طيب شاه

 وحقق لي حق الموارد  منهال

 :الشاهد  او المطلب  على كل االمور  قال تعالى \الشهيد 

 4\سور  البرو   االية  ( وهللا على كل شيء شهيد )  

 :العادل  بين عباده  قال تعالى \الحق 

 12 \سور  سور  النور االية ( ان هللا هو الحق المبين )  

في قلوب عباده المؤمنين  او سمت  والحق كل فعل فاضل يقذفه تعالى  
 :مستقيم  يسلكه السالكون للوصول  الى مايرض هللا  قال تعالى

 49سور  سبأ االية  ( قل ان ربي يقذف بالحق عالم االغيوب )  

 الهي  وكيل انت فا قضي  حوااجي

 ويكفي اذا كا القوي موكال

في جميب   من  يتوكل عليه الخلق ويستعين به كل الخالاق   \الوكيل 
 :امورها قال تعالى

 ( حسبي هللا ال اله االهو عليه توكلت وهورب العرش العظيم )  

 االخير  \سور  التوبة االية

 ذو القو  والجبروت الذي اليهاب احدا  \القوي 

 

 متين فمتن ضعف حولي وقوتي

 اغث  ياولي  عبدا دعاك تبتال
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 :بال حدود قال تعالى من التنتهي قوته عند نقطة  بل مطلقة  \المتين 

 29 \سور  الذاريات  االية ( ان هللا هو الرزاق ذي القو   المتين )  

الذي يتولى امر عباده في حياتهم الدنيا وفي االخر    اوهو     \الولي 
 الذي  يمنحهم  القو  بعد الضعف ويعتمدون عليه في امورهم

قال بعض  من يستغيث به االخرون فيغيثهم او ينصرهم  \المغيث 
 :الشعراء 

 

 (وادركني بمطلوبي اغثني  –اغثني ياابا الزهرا  اغثني ) 

 (فقد ضاقت بي الدنيا اغثني –اغثني ياامام الرسل  ادرك ) 

التهجد والتبتل  االنقطال  بتريده عن الحظوظ  والمباال  بشهود  \التبتل 
وشم الحقيقة والتفريج عن النفس  عما فيه من الهوى وتنسم االنس  

 الكشف وبتجريد ه الى النظر الى اواال الجمب

 حمدتك ياموالي حميدا موحدا

 ومحصي  لزالت الورى ومعدال

كثير الخصال المحمود   والتحميد ابلغ من الحمد واعم من  \الحميد 
ياايها الناس انتم الفقراء الى هللا وهللا هو الغني الحميد ) الشكر قال تعالى 

 42  \سور  فاطر االية( 

ان كل من في ) المعد او الحاسب  اوالعارف بعددهم قال تعالى  \المحصي 
( لقد احصاهم وعدهم عدا  0السموات واالرض اال اتي الرحمن  عبدا 

 44و 42  \سور  مريم االيتان 

 الهي  فميدي  الفتح لي  انت الهدى

 معيد  لما في الكون ان باد  او خال

النعم  يفتحها على من يشاء بغير حساب  الفتاح  الماسك  بمقاليد  \الفتح 
 وكيف يشاء
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العارف بعدد مخلوقاته  القادر على اعادتها  الى الوجود  \المعيدد 
 :والحيا  بعد الموت او العدم   قال تعالى

 42 \سور  االبرو   االية ( انه يبدي ويعيد )   

 بقي او موجود اثره  \اندثر  فال اثرله  انمحى  وخال   \باد 

 لتك يامحي حيا   هنياةسا

 امت يامميت اعداء ديني  مجلال

 واهب الحيا    لجميب المخلوقات \المحي 

 حيا  طيبة  هاناة  سعيد  \حيا  هنياة 

 االخذ كل االحياء بالموت ومقدره على جميب المخلوقات  \المميت 

 :قال تعالى 

 22 \سور  العنكبوت االية ( كل نفس ذااقة الموت ) 

 ميت قلبي  بذكركم ياحي  احي 

 القديم  فكن قيوم  يسري  موصال

الباقي او الخالد  او الذي  الينقضي بالموت  او غيره اوالذي  \الحي 
اليموت  والحيا  وهر فرد موجود بكمال لنفسه في كل شيء فمشياة 
الشيء  حياته  وهوحيا  هللا تعالى التي قامت االحياء بها وذلك  هو 

 تسبيحا له

طلق على الوجود  الذي اليكون  وجوده  من غير  والقديم   ي \القديم 
بالذات  ويطلق كذلك على الموجود  الذي ليس وجوده مسبوقا بالعدم 
       وهو القديم بالزمن  وكل قديم  بالزمان  ليس  هو اال هللا تعالى

القاام بذاته  غيرمحتا  الحد  في قيامه الى احد من خلقه حقيقة  \القيوم 
 م على هذا الوجود  بكلياته وجزاياته  في كل وقت وكل حالةالقيا

 ياواجد االسرار  اوجد مسرتي

 وياماجد االنوار  كن لي معوال
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مثبت الوجود  وخالقه والوجود فقان العبد  بمحاق اوصاف   \الواجد
البشرية  ووجود الحق   هو اخع من الوجد والوجدان لدوامه بدوام  

 ةالشهود  تحقيق  الموجودي

 واهب االنوار  \الماجد 

 ودهـــــياواحد ماثم اال وج

 ويا صمد  قام  الوجود به عال

 الذي الشريك له في االمر فهو منفرد  في كل االمور \الواحد 

 الواحد المنفرد بالكون الحقيقي  مالكا الحدية  الوجود  \الصمد 

 :قال تعالى 

ولم يكن له كفوا  0يولدولم  0لم يلد  0هللا الصمد  0قل هو هللا احد ) 
 سور  االخالع(   0احد

 ياقادر ذو البطش  اهلك عدونا

 ومقتدر قدر  لحسا د  فبا لبال

 المتمكن  من اتيان  كل مايريد باي وقت يريد \القادر 

المهيمن  على كل ذي قدر  ومتمكن منه وعليه  وصاحب   \المقتدر 
 االقتدار في الوجود هوهللا تعالى

 البالء او العدم  \البال 

 وقد السر  يا مقد  م  عافني

 من الضر  فضال يامؤخر ذا العال

انه يقدم الكاانات بعضها على بعض  بالمنزلة  او االعتبار  \المقدم 
 اوالزمن او العدم  ومدى االستغراق   اوبالزمان والمكان

 خالف المقدم  في كل االمور  \المؤخر 

 وياسبق الخيرات اول  اوال
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 خراختم  لي اموت مهلالويا ا

ليس قبله شيء   سابق لكل شيء  ابتداء كل شيء  النه  موجد  \االول 
االشياء  ولوكان مسبوقا لكان محدثا  والسابق هو الخالق الذي اوجد ما 

 :بعده   قال تعالى

 2 \سور  الحديد االية ( هو االول واالخر والظاهروالباطن ) 

 :ى هللا عليه  وسلم  يقولوجاء في دعاء للنبي محمد صل    

اللهم انت االول فليس قبلك شيء وانت االخر  فليس بعدك شيء  )  
 ( وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن  فليس دونك شيء

 رواه مسلم

 (ال اله االهللا) اي عندما تسلب  روحي اردد مكررا   \اموت مهلال 

 وياظاهر اظهر لي تعاريفك التي

 يب  ياباطنا والبباطن  غيب الغ

ظهوره بسر االستدالل عليه في الوجود وبظهورامره في  \الظاهر 
 محتلف االحوال واالمور

 المخفي والمحسوس االثار  في كل ماخلق  وابدعه  لهذا  \الباطن 

 :الكون  وخلقه االشياء دليل اشد بداللة  النوروالدفيء قال تعالى 

سور  ( وهو اللطيف الخبير  التدركه االبصار وهويدرك االبصار)     
 402\االنعام اية 

 وياوالي اول امرنا كل ناصح

 ويامتعال  ارشد واصلح  له الوال

المتولي امر  خالاقه  وكافيهم  او المتولي امر رعيته  ورقابهم    \الوالي 
اي  اللهم اجعل علينا من يرحمنا ويسير امور نا بنصح وارشاد وبما 

 يحبه ويرضاه

 المتمكن  بال حدود  والعلم المطلق والمتعالي بصفاته  \المتعالي 
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 ويابر  يارب  البرايا  والعطا

 وتواب   تب علينا وتقبال

المحسن الخير  العظيم االحسان  فليس هناك من يوازيه في نول  \البر 
 مايتفضل به على الخلق من عطاء ونعمة وفضل

واالنابة  واليتركهم قابل التوبة فاسح الوقت لعابده للتوبة  \التواب 
 :يااسين  بعد اوبتهم الى الصواب قال تعالى

 29 \سور  التوبة االية (  ان هللا هو الذي يقبل  التوبة عن عباده)   

 ويامنتقم من ظالمي نفوسهم

 كذلك عفو انت فاعف تفضال

يوم ) الباطش  بعباده الظالمين  الشديد العقاب لهم  قال تعالى  \المنتقم 
 41 \سور  الدخان  االية  (  شة الكبرى انا منتقمون نبطش البط

الذي يعفو عن سياات عباده ويتجاوز عن اخطااهم ويمحو  \العفو 
 سيااتهم قو   وتفضال عليهم  ورحمة بهم

 عطوف رؤوف  بالعباد ومسعف

 لمن قد دعا  يامالك الملك  معقال

 الكثير العطف  والرحمة بعباد  \العطوف 

 سبل الراحة والهداية ويحب لرعاياه الحسنىالممهد  \الرؤوف 

 :قال تعالى

 12\سور  الحج االية ( ان هللا بالناس لرؤوف رحيم )  

المتصرف بالملك كيف يشاء  وحسب يريد وال شريك له  به  \مالك الملك 
 :قال تعالى

قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك ممن تشاء )  
( ل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير  وتعز من تشاء وتذ

 11\سور  ال عمران االية 
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 فالبس لنا  ياذا الجالل جاللة

 فجودك  واالكرام   ما زال معطال

 :صاحب العظمة والكمال واالنعام  قال تعالى \ذو الجالل 

 سور  الرحمن  االية االخير ( تبارك اسم ربك ذي الجالل واالكرام )  

 ثبت  على الحق  مهجتيويا مقسط  

 وياجامب اجمب  لي الكماالت  في المال

 :المستقيم او العادل قال تعالى \المقسط 

 422 \سور  النساء االية( ياايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط )   

المقتدر على الجمب وجامب الخالاق في يوم البعث والنشور  \الجامب 
 لينالوا الجزاء العادل

 ني انت فاذهب بفاقتيالغني  غ

 ومغن فاغن فقر نفسي  كما حال

الواسب االمكانية والقدر اليحتا  الى احد سواه اطالقا وحيازته     \الغني 
كل ما في الكون والمتصرف البتام فيه حسبما يشاء ويوقت مايختار  

 وكيف يريد  والكل فقراء اليه  ودونه في المنزلة

 حاجتها الى المغفر  \وفقرالنفس  الفقر والحاجة   \الفاقة 

الباسط الرزق لعباده  مغنيهم بالعطاء االلهي فيغمراحدهم  \المغني 
فيفيض خيره وماله وجاهه  ليميزه عن سواه  ويرتقي به الى قمم الفضل 
والمكانة والجاه من غيرالنظر  الى اعماله   صالحة او طالحة فان عقابه  

 مؤجل الى يوم اخر

نعم  بالخير  والعطاء  والنفب  وبيده الخير كله  ينفق  منه الم \النافب 
 مايشاء  لينفب عباده  به

 وياضار كن للحاسدين موثقا

 ويانافب  انفعني  بروح محصال
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من له القدر  على  االضرار  والمحاسبة  اودفعهما عن عباده   \الضار 
 :قال  تعالى

 42\  االنعام االية  سور( وان يمسسك هللا بضر فالكاشف له اال هو )  

 :معنى  يحي به الجسد  وقال الجنيد البغدادي  \الروح 

( الروح شيء استاثر هللا تعالى  بعلمه  ولم يطلب عليه احد ا من خلقه  ) 
 :قال تعالى   

يسالونك عن الروح قل الروح من امرربي وما اوتيتم من العلم اال )  
 92 \سور  االسراء    االية   ( قليال

 انورانت النورفي كل ما بداوي

 فياهادي كن  للنور في القلب مشعال

الحق ويسمى نوراالنوار الءن جميب االنوار في نوره تجري   \النور 
 والنور   المحيط الحاطته  بجميعها  وكمال اشراقه  ونفوذه فيها للطفه

الذي قدرللكل مخلوق وظيفته وطريقه وغايته فهداه  الى  \الهادي 
 جله والهمه غاية وجوده وقدرله واصلحه  مد  بقااه وهداهماخلقه ال

 ويابديم البرايا  ارجو من فيض لطفه

 ولم يبق  اال انت  باق له الوال

 الذي النظيرله  واالتي بمالم  يسبقه احد اليه  قال تعالى     \البديب 

   بديب السموات واالرض اذا قضى امر ا فانما يكون له كن               )    
 442 \سور  البقر  االية ( فيكون 

 

 ويا وارث  اجعلني لعلمك وارثا

 ورشدا انلني يارشيد محمال

المتصرف الشامل المطلق الاحد غيره والمعيد كل الخلق  \الوارث 
 :للحساب ووارثهم من بعد الموت  واليه يرجب االمركله قال  تعالى
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 11\سور  الحجر االية ( وانا لنحن نيحي ونميت ونحن الوارثون )  

صاحب الصفات باكمل معالنيها واضخم اثارها رشيد بذاته   \الرشيد 
 العظمى  وافعاله كلها في  الكون كله

 صبور وستار  فوفق  عزيمتي

 على الصبر  واجعل  لي اختيار من مال

و محاسبتهم  واليتعجل بشيء من اليتعجل بمؤاخذ   العاصين  ا \الصبور 
 قبل اوانه  واجله الذي كتب له

 ساتر  عيوب  الخلق  \الستار 

 باسمااك الحسنى  دعوتك سيدي

 وياتك  العظمى  ابتهلت  توسال

 تضرعت \ابتهلت 

 فاسالك اللهم  ربي  بفضلها

 فهيء لنا منك  الكمال  مكمال

 اصلح  \بفضل االسماء الحسنى    هيء  \بفضلها 

وكما ل هللا تعالى ماهيته ) التنزيه  عن الصفات واثارها  \ال الكم
وماهيته غير  قابلة لالدراك والغاية  فليس لكمال غاية وال نهاية  وكماله 
سبحانه وتعالى  اليشبه كمال المخلوقات الءن  كمال المخلوقات  بمعان 

بذاته موجود  في ذواتهم  وتلك المعاني  مغاير  لذواتهم  وكماله سبحانه 
 ( البمعان زااد  عليه 

 111 \الحظ معجم مصطلحات الصوفية  د عبد المنعم الحفني صفحة 

 وقابل رجااي بالرضا   منك واكفني

 صروف زمان صرت فيه محوال

 سكون القلب بحسن الوعد وهومقام من المقامات الصوفية \الرجاء 
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 سكون القلب تحت  جريا ن الحكم \الرضا 

اي جنبني  حوادت الدهر ومصاابه وصعاب  \واكفني صروف زمان 
 االمور فيه

 اغث واشفني من داء لنفسي  واهدني

 الى الخير  واصلح ما بعقلي  تخلال

 اغثني  اي استغيث بك من كل مكروه اوامر ضار \اغث 

الهم اشفني من جميب االمراض   \واشفني من داء لنفسي  واهدني
صواب وجنبها الضالل  والباليا واهدي نفسي  الى طريق الحق وال

 واالنحراف  عن الحق  والخير

اصلح من الصالح الذي هو دوام العباد  بشرط    \واصلح مابعقلي تخلال
الرجاء  او الرهبة  او الرغبة  او الهيبة   حيث ان المصلح يخاف من 
عذاب النار على نفسه ويطمب في ثواب الجنة لنفسه وعلة خوفه  رجاؤه 

هيبته  من جالل هللا  تعالى  ورغبته في جماله   لذا في نفسه  والمحسن  
فان الصالح صادق مب هللا والمحسن مخلع ر تعالى  وكالهما  ناتج من 

 دوام االيمان في النفس

 الهي فارحم  والتي واخوتي

 ومن هذه االسماء يدعو  مرتال

الهم ارحم والدتي  التي سهرت على تربيتي واخوتي من المسلمين كافة 
صة المؤمنون فهم الذين  انشغلوا بحب هللا  ويدعونه تضرعا وخيفة  وخا

 باسمااه الحسنى  مرتلين  ايات القران الكريم  ومبتهلين الى هللا تعالى

 وصلي   على جدي الحبيب محمد

 باحلى سالم  في الوجود مكمال

هو سيد الكاانات  محمد المصطفى صلى هللا عليه وسلم   \الحبيب محمد 
الشيخ عبد القادرالجيالني قدس سره واليه ينتهي نسبه الشريف وهو جد 

 ويفخربه كثيرا
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 واالل واالصحاب  جميعا مؤيدا

 وبعد محمدا ر   ختما واوال

 بــونس  قرابة  ذرية  الحبيب المصطفى  ومن يمت له بصلة  \االل 

 وهم اهل بيت  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

محمد صلى هللا عليه وسلم   رضوان هللا اصحاب  النبي  \االصحاب 
 عليهم اجمعين   امين

 

************************************* 
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 قامات المحبينم

 

 قل  لمن طاف بكاسات الهوى

 وسقى  العشاق مما قد نهل

سقاهم او اشربهم  من علم المحبين  ر   \سقى العشاق مما قد نهل 
وعرفه  من علوم  ومفاهيم هي اسس الطريقة القادرية تعالى مما تعلمه 

 .تم شرحها وتثبيتها في الباب االول من هذا الكتاب

 ما مقامات المحبين   سوى

 ال وال  العلم  سواء والعمل

مقامات الصوفية  ومنها التوبة والورل  والزهد  \مقامات المحبين 
شروطها  ان اليرتقي والفقر والصبر والرضا والتوكل واالحسا ن  ومن 

العبد من مقام الى اخر  مالم يستوفي شرااط المقام االقل فليس المقامات 
متساوية  وكذلك العلم والعمل  فكل انسان له  علمه وعمله  وهللا من 

 ورااهم محيط

 ليس من لوح  بالوصل  له

 مثل من سير  به  حتى وصل

الحق مبتدءا كمن  فليس الذي  هم  بالوصل او العمل اوالسيرفي طريق 
تعلم وشاهد و تعب ونال الحضو   حتى  وصل  فهم ليسوا بالعلم او 

 بالدرجة سواء

 ال  وال  الواصل  عندي مثل من

 قرل الباب  وفي الدار دخل
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فليس الواصل الى طريق الحق مثله كمثل من ابتدء بسلوك الطريقة 
الطريقة   واصبح من المريدين فهو  اليزال هشا طريا  دخل حديثا في 

فهو ليس مثل الشيخ  الذي سلك الطريق واجتاز المقامات  مقاما بعد 
 مقام

 ال وال  الداخل عندي مثل من

 صادروه فهو للسر محل

وليس الداخل اي المريد  مثل  من  هو للسر محل  اي  اصبح موضب 
االسرار مؤتمنا عليها  سواء كانت ظاهر   وباطنة ملتزم سرالتجليات 

 ة فهو  السالك لطريق الحق حتى الوصولاوسرالحقيق

 الوال  من صادروه  مثل من

 صار  اياهم  فدل عنك العلم

صار مثلهم  او  تبعهم اوصار في طريقهم فالسبق لالول  \صار اياهم 
 ولاللتزام االفضل

 ه  فانمحىــــفمحوه منه  عن

 زلـــــثم  لما اثبتوه  بم  ي

 :اي  \فمحوه منه عنه  فانمحى 

بدرجة الفناء  وهي  درجة تبديل الصفات  البشرية   صار) 
بالصفات االلهية دون الذات  والوصول الى  في نهاية الطريق الى هللا 
تعالى وهو الحق  فاصبح المرء من االولياء واستولى عليه  سلطان 
المحبة االلهية   فلم يترك في قلبه متسعا لغير محبوبه  وهو الذي تجرد 

وقوته واصبح اليشعر بوجود غير وجود الحق فهو  عن ارادته  وحوله
 (الصوفي الفاني عن وجوده الباقي بالحق

صفحة  لعال عفيفي الحظ التصوف الثور  الروحية  في االسالم   د ابو ا 
199 
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 خمس  فوا اد

 

 اذا لم يكن في الشيخ خمس فوااد

 واال  فدجال  يقود الى الجهل

شرحنا مزايا الشيخ وواجباته في الباب خمس مزايا  وقد  \خمس فوااد 
 االول من هذا الكتاب

 عليه باحكام الشريعة  ظاهرا

 ويبحث في علم الحقيقة  من اصل

االلتزام بها وتنفيذ ماجاء في في القران الكريم  \احكام الشريعة 
 والسنةالنبوية  وما شرعه العلماء باستنباطهم من احكام وعلوم

الحقيقة علم  اقامة العبد في الو صول الى المرتبة علم   \علم الحقيقة 
االحدية الجامعة  لجميب الحقااق بمافي ذلك الحقيقة المحمدية التي هي 

 :الذات مب االسم االعظم  وقد جاء في الحديث الشريف

ان من العلم  كهياة المكنون   اليعلمه االاهل  المعرفة بار  فاذا نطقوا )  
 ( عز  بار به لم ينكره اهل  ال

 وقال النبي صلى هللا عليه وسلم ايضا

سالت  جبريل  عن علم الباطن فقال  سالت هللا عزوجل عن علم الباطن ) 
 (فقال سر  من سري اجعله في قلب  عبدي اليقف عليه احد  من خلفي 

 ويظهر للوارد بالبشر والقرى

 ويخضب للمسكين  بالقول والعمل
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رب نخب الطريقة  للسير في طريق الحقيقة  هو الناهل او الشا \الوارد 
حتى الوصول الى مقام االحسان الذي هو ارفب المقامات لدي الصوفية  
واعالها  اوهو الهاجس الذي يرد على  السالك  او المريد  في مجالس 

 الذكر

البشاشة  في الوجه  عند استقبال االخرين  والفرح الغامرفي   \البشر 
 القلب

 ة مب حسن المعاملى  وطيبتهاالضياف \القرى 

 يتعامل مب الفقير والمسكين قوال وعمال  \يخضب للمسكين 

 فذاك هو الشيخ  المعظم قدره

 عليم باحكام الحرام  من الحل

العارف لمكانته  وشخصيته وموقعه بين الخلق وبين   \المعظم قدره 
المريدين واصحاب الطريقة والعارف بكل شارد  ووارد  في علوم 

 :ريعة والحقيقة  بما في ذلك احكام الحالل والحرام  وقد قيلالش

 (الحالل بين والحرام بين وبينهما مشتبهات )  

 يهذب طالب الطريق  ونفسه

 مهذبة  من قبل  ذو كرم  حيل

يعلمهم اصول الشريعة وعلومها والحقيقة  \يهذب طالب الطريق 
 مرامه واصولها وما ينهله الطالب منه  من معارف توصله الى

 صاحب كرم واخالق  كريم اليد والنفس واللسان  \ذو كرم

 القو   او الهمة في النفس \الحيل 

************************************ 
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 قافية الميم

 

 لي  همة تعلو على الهمم

 

 

 لي همة بعضها  تعلو على الهمم

 ولي هوى  قبل خلق اللوح والقلم                                 

 

 االردا  القو  \لهمة ا

هو الكتاب المبيين  محل التدوين  والتسطير الؤجل الى الوقت  \اللوح  
 المعلوم

فان الحروف التي هي مظاهر تفصيلها مجلبة  في ) علم التفصيل  \القلم 
مداد الدوا   وال تقبل التفصيل  مادامت فيها فاذا انتقل المداد منها الى 

 القلم  

( وخط القلم  تفعلت الحروف به في اللوح وتفصل العلم  بها الي  غايته 
 144 \الحظ معجم مصطلحات الصوفية  صفحة

 ال كيف وال  مثلولي حبيب ب

 ولي مقام ولي ربب ولي حرم

 :هو هللا  المتنزه عن الكيفيةواالينية  والمثليه  \الحبيب 
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 44 \سور  الشورى االية ( ليس كمثله شيء) 

 المكا  والرفعة \مقام  

 تعبير عن الكعبة المشرفة \الربب  والحرم 

 حجوا الي  فداري  كعبة نصبت

 وصاحب البيت عندي الحمى حرمي

اي حجوا الي الكعبة المشرفةالتي هي بيت هللا  والمسجد الحرام فهي 
 :حرم هللا وبيته  قال تعالى

 (ور على الناس حج البيت من استطال اليه سبيال )  

 42\سور  ال عمران االية 

 التستتر وال تصحو  فما يره

 حتى يلوح  له المحبوب   كالعلم

 لكونال تختفي  قيل الستر غطاء ا \التستتر 

التظهر  والصحو  هورجول  العارف  الى االحساس   \وال تصحو
بعدالغيبة  وزوال احساسه في الحال التي تنتابه  والصحو حادث غير 

 مالزم

 وجدت حول الحمى  فرسان معركة

 سيرتهم مشبهات  قصدهم عدمي

 لقيت  مايدوربه ويحيطه \وجدت حول الحمى 

 اي فرسان اشداء الباس \فرسا ن معركة 

قصدهم قتلي او القضاء على ادعوا اليه  واسير في   \قصدهم عدمي
 طريق الوصول ا ليه

 فجلت فيهم  وفي ايدي  لهم  تبر

 ولوا هزاما  لنحو العزم  بالرغم
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 داهمتهم بقو  او بما امتلك من حجة وعقل راجح \جلت فيهم 

 عاي  واحمل لهم  مايضاهي الذهب االبريز اوالخال \وفي ايدي لهم تبر 

رجعوا شاردين   او خاابين  اوغلبوا  فانقلبوا  خاابين   \ولوا هزاما 
نتيجة اطالعهم على ما يحمله من افكار ومفاهيم  ولكن انهزموا ال الي 
جهة الضالل بل لجهو االيمان  والعزم والصالم بعد ان اصلح مفاهيمهم  
من ضاللها   واصبحوا من سالكي طريق الحق الى هللا عز وجل  

 لىطريق مستقيموا

 

 

 

********************************** 
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 طف  بحاني

 

 طف بحاني سبعا  ولذ بزمامي

 وتجرد لزورتي كل عام

الكعبة البيت الحرام  والطواف حولها فيه من هللا تعالى  سرمن االسرار  ) 
اذ الطواف حولها سبعة اشواط سواء في الحج او العمر   ويخيل للطااف 
حول البيت  انه في تلك العباد   مب االخرين  كالمالاكة الحافين من حول 

الشيخ   العرش يسبحون بحمد ربهم  ويستغفرون لمن في االرض    فلزم
 ( في التحميد والتعليل   وقول الحول والقو  اال بار العلي العظيم 

 140 \الحظ الفتوحات المكية البن عربي  المجلد العاشر  صفحة 

التجيء الي او تقرب لحرمتي  واعتمد معتقدا  عليها و تقو    \لذ بزمامي 
 بها

لد وتهيأ لزيار   تجرد من كل امورالدنيا حتى المال والو  \وتجرد لزورتي 
 بيتي  الحرام   في الموعد المحدد في ايا م الحج المباركة

 انا سر االسرار  من سر سري

 كعبتي راحتي  وبسطي مدامي

السر  مايكون مكنونا اومكتوما  مابين العبد وربه تعالى  في االحوال  
وعليه يحمل قول القاال  سارارنا بكر  لم  يفتضها وهم  واهم  وكذا سر 
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السرار  فهو ادق  منها واخفى  وصدور االحرار قبوراالسرار  ففي هذه ا
 القلوب  عصمة الهية اليشعر بها اال اهل

المراقبة  وفيها ستر  لهم  فهم كما يشاراليهم ويعتقد فيهم الدين الخالع 
هللا بيته قلب عبده المؤمن  كا انه ان  )ولهذا جعلت الكعبة بيت هللا الحرام

فى فان سر سره  واخفى منه  اي اظهر كان الوسط الحاال  يعلم السر واخ
بين الطرفين والمعين للطرفين واللمميزلهما هو اخفى منهما كالخط 
الفاصل  بين الظل والشمس والبرزخ  بين البحرين  االجا  والفرات  

 ( والفاصل بين البيض والسواد

 \11 \الفتوحات المكية المجلد العاشر صفحة

 والدرس شغلي انا نشرالعلوم

 انا شيخ الورى وكل امام

شيخ جميب الناس  وكل ا مام  كل عالم  وفي كل وقفة  \شيخ الورى 
واؤم الناس في الصال   وارشدهم الىطريق الحق تعالى والصوفي يعرف  
الحقيقة  الوجودية  في ذاتها  كما يعرف صلته بها النه يحمل  قبسا من 

ذب اليه  والفرل داام الحنين الى نورها في قلبه   وشبيه الشيء منج
 اصله

 انا في مجلسي ترى العرش حقا

 وجميب االمالك فيه قيام

عرش الرحمن  االالك  جمب ملك  وهو المالاكة المقربون وقد  \العرش 
نسب هللا تعالى العرش الى نفسه  وجعله محل استواء  وجعل المالاكة 

الحرس او بمثابة حرس حافين من حول العرش يسبحون بحمده بمنزلة 
الملك  المالزمين ببابه  ينتظرون اشار   لتنفيذ اوامره وجعل الكعبة بيته  

 ونصبها للطاافين به

 قالت االولياء جميعا بعزم

 انت قطب  على جميب االنام

قالت قطعا ولزاما  واالولياء جمب ولي  وهو من   \قالت االولياءبعزم 
مواله  وصحبته  فيتجرد عن كل مشغل  بار يقضي حياته في حب 
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شهواته ونزواته وعالقاته مب قلبه واالخرين وكل العالم  على حظ كبير  
من العباد  والزهد الورل  والمعرفة  والقطب هو الذي استولى عليه 
سلطان محبة هللا تعالى فال تترك في قلبه متسعا لغيرمحبوبه قد تجرد عن 

بوجود غير وجود الحق فهو قد ارادته وحوله وقوته  واصبح اليشعر 
 فني عن وجوده   بوجود  مب الحق

 

 قلت كفوا ثم اسمعوا  نع قولي

 انما القطب خادمي وغالمي

 التتكلموا او انصتوا \كفوا 

اسمعوا ما اقوله لكم  او هو  رد  على ماقالوه في   \اسمعوا نع قولي 
ل الى عجز البيت السابق اي  لست ارضى بالقطبية  بل اطمح ان  اص

 المقامات العلى

الخادم والغالم عند الصوفية  هوالمريد  \انما القطب خادمي وغالمي 
اوالسالك لطريق الحق تعالى  فهو االبن البار  والتلميذ النجيب الناجح  
او المتقدم على اقرانه الخاضب ر خضوعا تاما  بنفس وفية وقلب  خال   

عارف ياخذ بيده  ليعرفه  متجرد  من حوله وقوته  وارادته   لشيخ 
 الطريق الى هللا العلي القدير صاحب الحول والقو  واالراد 

وابرز مافي الطريقة القادرية هي العالقة الوثيقة بين الشيخ ومريده ) 
وعلى  اساس فريد من نوعه  قاام على اساس لقاء  الغرباء والمهاجرين 

بزاد التقوى  والصبر   عن دنياهم   اللمسافرين بارواحهم الى الحق تعالى
 (فيكون الشيخ بمثابة االب والمعلم

الحظ الشيخ عبد القادر الجيالني ومذهبه الصوفي رسالة ماجستير  
 412 \للطالب جعفر  صادق سهيل  صفحة

 كل قطب يطوف في البيت سبعا

 وانا البيت طااف بخيامي

الشريف البيت الحرام  الذي حرمته ر تعالى وجاء في المصحف  \البيت 
: 
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اولم نمكن لهم حرما امنا  يجبى اليه ثمرات كل شيء  رزقا من لدنا  ) 
 22\سور  القصع االية ( ولكن اكثرهم  اليعلمون 

والطواف سبعة اشطواط  هي تلك التي يطوفها الحا  اوالمعتمر حول 
الكعبة المشرفة  بمافيها الملتزم اوحجرابراهيم حيث يعتبرجزءا من 

يبدا الطواف  عمر  ان كان نوي العمر   وطواف   الكعبة المشرفة 
القدوم ان ان كان ام  بالحج  ويبدا الطواف باستالم الحجر االسود   او 
مقبال له اومستقبال له  مشيرا اليه باليد  ان لم يتمكن  من تقبيله  او 
لمسه بيده   ولم نستطب عند طوافنا في الكعبة المشرفة ان نلمس الحجر 

 نقبله لشد  الزحام فاكتفينا باالشار اليه  مب التكبيراالسعد  او 

وعن مر بن الخطاب  رضي هللا عنه  ان رسوالر  صلى هللا عليه وسلم  
ياعمر انت رجل قوي  التزام  علىالحجر  فتؤذي الضعيف  ان )   -قال له 

 ( وجدت خلو  فاستلمه  واال فاستقبله وكبر 

 249  \حةالحظ ابن كثير  المجلد الرابب صف 

 :هنا خيام الجنة قال تعالى \الخيا م 

 22 \سور  الرحمن  االية  (حورمقصورات في الخيام)  

 كشف الحجب والمستور لعيني

 ودعاني   لحضر       ومقام

والكشف عند الصوفية  رفب حجاب الظلمة فيرى  الحقااق فهي  \الكشف
ازفت االزفة  )مكاشفة بين البصير  وليست بعين البصر  وقدقال تعالى

 29 \سور   النجم االية ( ليس لها من دون هللا كاشفة 

والكشف الحق هو الذي  يستقيم مب الكتاب والسنة  و المريد الصادق هو 
الذي  يدل الكشف ويلتزم  بالكتاب والسنة وان هللا تعالى  ضمن  لعباده 

 المؤمنين العصمة في الكتاب والسنة  ولم يضمنها عن طريق الكشف

الكشف مقام من مقامات الصوفية   حيث يبادؤه الحق  عز وجل  و
 بالكشوف وبانواراليقين  ويرفب عن قلب المؤمن  الحجب  فيستنير

بانوارالمشاهد   فينشرح صدره ويتجافى عن دارالغرور  وينيب الى 
دارالخلود  ثم يفيض من باطنه على ظاهره وتجري عليه صور المشاهد  
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كابد  وعناء  حتى يصير قالبه  بصفة قلبه  المتالء والمعاملة  من غير م
قلبه  بحب ربه  ويلين جلده  كما الن قلبه  وعالمة ليونة الجلد  اجابة 
قالبه للعمل  كاجابة قلبه  للمحبة  فيزيده هللا تعالى  اراد  خاصة  ويرزقه  
محبة المحبوبين  والمرادين  ويذهب عنه  جمود النفس ويصطلي  

 :ح  وتنكمش عن قلبه  عروقوالنفس  قال تعالى بحرار  الرو

هللا انزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني  تقشعر منه جلود الذين ) 
 ( يخشون ربهم  ثم تلين جلودهم  وقلوبهم  الى ذكر هللا 

 12\االية سور  الزمر 

 اخترقت المستور   جمعا  لحبي

 عند عرش االله كان مقامي

رقت الحجب او مزقتها  فرات مابعدها وتنطوي اخت  \اخترقت المستور 
 عليه   وتخفيه االستار

التزال  الروح تنجذب  الى الحضر    \عند عرش االله كان مقامي 
االلهية   ويستتبب القلب الروح ويستتبب لنفس  بتعاليها  وينخرق الظاهر 
الى الباطن  والباطن الى الظاهر والقدر  الى الحكمة  وينطلق من وثاق 
الحال  فتنم مشاهد الحق بنوريقين القلب  الذي هو شعال من النور 
االلهي  الذي  وضعه هللا تعالى  في قلب عبده المؤمن   وبواسطة هذا 
الشعال   او السناءالساطب يرى العبد ربه كضوء الشمس  الذي يمكن 

 :للناظر  اليها  من رؤيتها 

زلية  وهذا المصباح هو اوكما قال ابويزيد البسطامي  فيهم مصباح اال) 
 ( نوراليقين

 \الحظ   التصو ف الثور  الروحية في االسالم  د ابو العال عفيفي صفحة
122 

 وكساني بتا  تشريف  عز

 وطراز   وخلعة   باختتا م

كساه  بسره االلهي  الذي يكشفه هللا تعالى    \كساني بتا  تشريف عز 
كنور ينبعث في قلب العبد  في قلب  عبده المؤمن  فيراه بعين اليقين 
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جراء حبه ر تعالى  الغناء فيه  لغير الذي  انكشف له ذلك  السر او 
 شاهد هذا النور

 العطية \الشكل او الهياة       الخلعة  \الطراز 

 في ختام االمر \باختتام 

 فرس العز   تحت سر  جوادي

 وركابي عال  وغمدي  محامي

ة عن  المريدين  من سالكي او كناي  \فرس العز تحت سر  جوادي 
طالبي طريق الحق تعالى  وقد اغناهم  تعلما وتعليما  وتدريسا  في غنيته 

 وفتوحه

 مكانتي عالية \ركابي عال 

الغمد هومايخزن فيه السيف او الخنجر  ومحامي  \وغمدي  محامي 
 متقي به  متجنب لقوته  وحده القاطب

 واذا ماجذبت  قوس مرامي

 منها سهامي كان نارالجحيم

 فاذا  اخذت بقو  \فاذا ماجذبت 

القوس الذي ارمي به او  القو  التي ادافب فيها عن   \قوس مرامي 
 معتقدي  وطريقتي  او  محبني ر تعالى

كانت  كالجحيم  تنصب عليهم  فتحرقهم  \كان الجحيم منها سهامي 
المتقاعسين عن بنارها   وقد قال الرسول الكريم  واصفا الكافرين  او 

 :الصال    اداء

 (لو  ان احدهم دعى الى  مرماتين  الجاب  وهواليجيب الى الصال  )  

 سااراالرض كلها تحت حكمي

 وهي في  قبضتي  كفرخ الحما م

 كل االرض اوجميعها \ساار االرض 
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تحت حكم هللا تعالى  او تحت حكم  الكتاب والسنة اللذين   \تحت حكمي 
ته   والتي اجتهد كل لجهد  في الحصول عليها او اشتق منهما طريق

الوصول لمايرضي هللا   في تطبيقها  حتى ينالها صافية  كاملة  واستقى 
 منها طريقته  التي في قبضته  كفرخ الحمام

 مطلب الشمس  ثم اقصى الغروب

 خطوتي   واقلها   با هتما م

هي البلدان مطلب الشمس  مشرقها  و  \مطلب الشمس  ثم اقصى الغروب 
التي تقب شرق الكعبةالمشرفة   واقصى الغروب هي البلدان التي تقب 

اقصى الغروب  يني بها بال د المغرب العربي   غرب الكعبةالمشرفةحتى
وكلها هذه   البلدان مكان انتشار  الطريقة القادرية  التي حرع كل 
م  الحرع على نشرها في كل بقال االرض شرقا وغربا     بكل اهتما

 .ومقدر 

 ا مريدي لك الهنا  بدوام

 عيش  عز  ورفعة  واحترام

المنتسب الى الطريقة القادرية اوالذي سلك طريق الحق تعالى   \المريد 
 :فغلبه حب هللا  تعالى فانقطب اليه بالعباد  و

المريد  من انقطب الى هللا  عن نظر واستبصار وتجرد عن رؤيته  اذ  )  
وجود االمايريده هللا عز وجل  المايريده غيره  علم انه مايقب  في ال

 ( فيمحو ارادته  ال يريد اال مايريده الحق 

 الجظ المصطلحات الصوفية

 :فهؤالء  المريدون  الذين يقول هللا تعالى عنهم  وفيهم

ان الذين  قالوا ربنا هللا ثم استقاموا  تتنزل عليهم المالاكة ان ال )   
 ( تخافوا وال تحزنوا  وابشروا بالجنة  التي كنتم  توعدون 

     20 \سور  فصلت     االية  

لهم الهناء  ودوام العيش  وعزته  ورفعته  في الدنيا  واالخر   ويحضى  
 بهالة من  االحترام
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 دعاني بشرقومريدي اذا 

 او بغرب  اونازل  بحر طامي

اذا دعاني المريد  وتوجه الى ر به تعالى بقلب سليم مؤمن  فاذا كان في 
مشرق االرض اوفي مغربها  او كان في صحراء اوفي جو السماءاو في 

 داخل البحار والمحيطا ت  المليانة بالماء فان هللا تعالى يستجيب دعااه

 فاغثه  لوكان فوق هواء

 ا سيف  القضا   لكل خصامان

استجب له باخراجه من محنته الي هو فيها  حتى لوكان  طاارا  \اغثه 
في جو السماء واالرض  اوكان طاارا بروحه  وفؤاده بسبب السحق 

 :الذي يالزمه  والسحق كما يسقول ابن عربي 

 (الشعوربالفناء بسبب تجلي نور هللا تعالى ) 

 424 \قشبندي  صفحة الحظ ماهية التصوف البن الن 

 انا في الحشر  شافب لمريدي

 عند ربي  فالى يرد كالمي

 يوم البعث للحساب اويوم القيامة                      \الحشر 

 :اي اتشفب لمن سلك طريق الحق  قال تعالى \شافب لمريدي           

من يشفب شفاعة  حسنة  يكن له نصيب منها ومن يشفب شفاعة سياة )  
 92 \سور   النساء االية ( له كفل منها  يكن

ومن منحه والشفاعة تكون اوال للحبيب المصطفى  ثم للشهداء فاالولياء 
 :قال تعالى  هللا تعالى الشفاعة 

واليملك الذين يدعون من دونه الشفاعة  االمن شهد بالحق وهم ) \
 ( يعلمون 

  91 \سور  الزخرف االية 

 حق وهم يعلمونوهؤالء هم الذين شهدوا بال 
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 انا شيخ  وصالح وولي

 انا قطب  وقدو    لالنام

هو االعلى في سلم الطرااق الصوفية فهو اعلى درجة من  \الشيخ 
الخليفة  والخليفة اعلى من المرشد والمرشد اعلى من المريد  او السالك 

 لطريق الحق والقطب اعالهم منزلة  جميعا

االيمان والصالح بما تفضل هللا   العبد المؤمن الملتزم لطريق \الصالح 
 عليه به  من هداية  وتقويم

من استولى عليه سلطان محبة ربه تعالى  فلم يترك في قلبه  \الولي 
متسعا لغير محبوبه لذا فهو الصوفي الفاني نفسه عن وجوده الباقي 
بالحق تعالى ومن صفات الولي  انه  يؤيد ه هللا تعالى  وينصره ويكرمه 

من كرامات  ونعم التي تؤيد واليته  ومنزلته  ومن صفاته  بما يمنحه
ايضا انه المجذوب في حب هللا تعالى محفوظا من مخالفة الشرل  ومن 
صفاته الشفاعة ايضا  حيث ادعى صوفية المشرق ان االولياء شفعاء 
عند هللا تعالى  في الخلق يوم القيامة مثل ابي يويد اليسطامي والشبلي  

 .ني وشيخنا الجيال

راجب التصوف الثور  الروحية في االسالم  د  ابوالعال عفيفي    
 وما بعدها 144 -129 \الصفحات 

القطب ما تدور عليه امورالطريقة   فهو مركزها ومحور حركتها 
 وانتشارها وهي جزء من افكاره ومعلوماته  وقد سبق شرحه

 انا عبد القادر طاب  وقتي

 جي المصطفى  شفيب االنام

 اسم شاعرنا \القادر عبد

حست اوقاتي  ولطفت  للصوفية  شروح للوقت  ذكرنا ها  \طاب  وقتي 
في غير هذا الموضب  وهو من ذرية الرسول الكريم محمد صلى هللا عليه 

 وسلم وال بيته االطهار  كما ذكرت في مقدمة هذا الكتاب

 فعليه الصال   في كل وقت
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 ول الدوامــــوعلى اله  بط

 

في كل  صال  مفروضة ونافلة وال تصح   \صال  في كل وقت فعليه ال
 :صال  لم يصل بها على الحبيب المصطفى   ففي كل صال  نقول 

اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وال ابراهيم ) 
وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم  وعلى ال 

 ( ابراهيم  انك حميد مجيد 

  ستبقى  الصال على  محمد وال بيته االطهار قاامة الى ان يرث هللا و
 االرض ما عليها يو م القيامة

 

********************** 
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 قافية النون

 

 اصبحت الطف

 

 اصبحت الطف من  مرالنسيم  سرى

 على الرياض وكاد الوهم يوهمني                                   

 معنى لطيف اجتلي  قدحافي كل 

 وكل  ناطقة  في الكون   تطربني                                    

ارفق  واحسن  واللطيف تاييد الحق ببقاء الخير ودوام المشاهد    \الطف 
والثبوت  ويفسر  الصوفيون اللطف بانه  الجزء المدرك من االنسان  او 

الربانية والروحانية  في االنسان     الجزء الذي   يقصد  به  تلك   اللطيفة
 للقلب الجسماني

 السير ليال \السرى 

 الخيال او السراب  او الخطا مب النسيان \الوهم 

 وضح وبان  او ظهر  او ا ترل  اوشرب \اجتلى  

يفرح القلب ويسره  وفي هذا اعتراف بجميل فضل هللا تعالى   \يطرب 
 ومنته على عباده

 

**************************** 
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 نحن الملوك

 

 رفعت على اعلى الورى اعالمنا

 لما بلغنا في الغرام  مرامنا

 نصبت عاليا \رفعت 

 اعلى او افضل الناس منزلة  ودرجة \على الورى 

 راياتنا  وعالامنا \اعالمنا 

 الهالك في الحب \الغرام 

 المطلوب  والمرغوب فيه مب االمل بذلك \المرام 

 سالطين  المالنحن الملوك على 

 والكاانات  ومن  بها  خدامنا

نحن ال محمد الحبيب المصطفى  صلى هللا عليه وسلم  ملوك العالمين 
وسالطينهم وحكامهم واهل الفضل  عليهم فنحن فوقهم الى يوم القيامة 
بتفضيل هللا ونعمته ومنته علينا وعلى الناس اجمعين  فكل  ما خلق هللا 

ق االخرى الكاانة في االرض خلقها هللا تعالى تعالى  بما فيها الخالا
لخدمة هذا الدين الذي جاء به سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم  ونحن  

 .جزء من الدين

 فببذلنا  للحب نلنا عز 

 وعلى الروؤس  تنقلت اقدامنا
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قد بذلنا الحب ر تعالى بحيث غرس في قلوبنا ومن اجل  \فببذلنا الحب 
عز  ورفعة ومكانة عاليه   اما الشطرالثاني فقد شرحناه في هذا انالنا هللا 

القول الجلي  في  –غيرهذا المكان ونشيرايضا  بوجود متاب  بعنوان 
من تاليف العارف بار محمد سعيد  -بيان قديم هذه على رقبة كل ولي  

خان صاحب  في المكتبة لقادرية ببغداد  كما ورد في كتاب االثارالخطية  
 \المجلد الثالث تحت رقم   22\عماد عبد السالم رؤوف  صفحة   للدكتور
122 

 انا وان  اخر الزمان  فاننا

 فقنا  الذين تقدموا  قدامنا

زدناهم  ثقافة وعلما وتعلما  ووجاهة  ومنزلة  \فقنا الذين تقدموا قدامنا 
 ورفعة  ومكانة سامية

 فبقربنا  من قاب قوسين  لقد

 سهامنارشقت قلوب المنكرين   

فقد تقرب نبينا محمد يوم اسري به من المسجد الحرام الى المسجد 
 :االقصى  

 4 \سور  النجم االية  (قاب قوسين او ادنى  فكان  ) 

اما في هذه االمور  ونحن ال بيته االطهار نفخربذلك من ان لنا السبق
 المنكرين لهذه الحادثة او لنبو  الحبيب المصطفى  او  المنكرين لوجود

 هللا تعالى   فا ن  سهامنا لهم بالرصاد نقاتلهم او يسلمون

 فجمالنا  مال ء الوجود وحالنا

 اليستطاق  وال يفل حسامنا

فجمال دين محمد مال الوجود وانتشر انتشارا  شمل االنس   \جمالنا 
 والجن  وجميب الخلق

 :احوالنا  \حالنا 
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وهي نسمات روحية تهب على السالك فتنتعش بها نفسه لحظات )  
خاطفة  ثم تمر  تاركة عطرا تتشوق الروح  للعود  الى تنسم اريجه مثل 

 الحظ المنقذ من الضالل(   ذلك  االنس بار 

 420\الحليم محمود  صفحة   د 

 ضربت طبول العز في ساحاتنا

 وعلى السما  شرقا بدت  خيامنا

قرعت  وفيه تعبير  عن انتشار  طريقته في سلوك  \العز  ضربت طبول
 طريق الحق  ر تعالى

 نور االسالم  \وعلى السما شرقا بدت خيامنا 

 والجلنا وجد الزمان  وكونه

 والدهر  عبد والزمان غالمنا

 :والجلنا  نحن ال بيت النبو   نزلت هذه االية الشريفة

        21\سور  هود االية ( ت رحمة هللا وبركاته  عليكم اهل البي)  
حيث نذروا نفوسهم  لعباد  هللا تعالى ونشر االسالم  في جميب اصقال 

 االرض

 (الست بربكم ) ولنا الوالية  من 

 وامانا المهدي  فهو ختامنا

 .السلطنة والحكم او رفعةالمنزلة وعلوها\الوالية 

احاديث بعضا منها في كتاب التا  الجامب لالصول  في وقد ذكرت 
في  244 \الرسول  للسيد منصور على ناصيف  الجزء الخامس صفحة 

حيث  -  (غايةالمامول  في شرح التا  الجامب لالصول) -هامشه المسمى
 :جاء فيه

ن ظهور رجل من اهل البيت  بين العلماء  انه في اخرالزمان م اشتهر)   
مون ويعدل لمهدي يستولي على الممالك االسالمية ويتبعه المسليسمى ا

احاديث المهدي  جماعة من  ىوقد رو(  بينهم  ويؤيد الدين     
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هو  المنتظر وقد وردت كثير  في مجيه عن النبي محمد   \ يين المهدي
خيار الصحابة  واخرجها  اكابر المحدثين واالعالم  كابي داود  صلى 

 والترمذي  وابن ماجة والطبراني  والبي يعلى البزار واحمد بن حنبل
والحاكم مما يجعلها صحيحة واليشك في امرها وقد  وجدت كثيرا من 
الكتب تذكر هذا الفعل المستقبلي   وتؤكد على حدثانه  وما جاءعن 

 الرسول الكريم محمد صلى هللا عليه وسلم الشك فيه  ووجب  التصديق

  :اال اني وجدت ان  الحادثة  نفسها

(  ليصلح مافسده الدهر حادثة  وجود  مصلح ياتي في اخرالزمان ) 
وهللا  المجوسية  واليهودية والنصرانية وجدتها في الديا نة البوذية و

تعالى هو المتحكم في عباده ويرسل اليهم من يشاء الصالحهم  وهو  
 اعلم بالمهتدين

 ثم الصال  على النبي محمد

 واالل  واالصحاب ثم صحابنا

واصحابه  ثم على  ثم الصال  والسالم على سيدنا محمد وعلى اله
اصحابنا ومن عاصرونا من المؤمنين  واتبعوا طريقتنا   

 والعلماءوالمشايخ ومن تتلمذ على يده

 كلهم رضوان هللا عليهم اجمعين

 

 

 

******************************* 
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 وصلت الى العرش المجيد

 

 وصلت الى العرش المجيد  بحضرتي

 فنادمني  ربي  حقيقا  وناداني

 عرش الرحمن تعالى \العرش المجيد 

حقيقة والحقيقة هي التوحد ومشاهد  البربوبية بعين البصير    \حقيقا 
هللا تعالى ووقوف سره محل  التنزيه   واقامة العبد في محل الوصول الى

فار تعالى  انشا سبحانه  الحقااق على عدد اسماء حقه  واظهر مالاكة 
ل لكل حقيقة  اسما  من اسمااه  تعبده التسخير  على عدد الخلق  فجع

 ( وتعلمه  وجعل  لكل سر حقيقة  ملكا يخدمه ويلزمه 

 الحظ  الفتوحات المكية البن عربي المجلد االول

 والحقيقة هي معرفة هللا تعالى  حق معرفته  20 \صفحة 

 وتوجني تا  الوصال بنظر 

 ومن خلب التشريف  والقرب  اكساني

واعاله منزلة  والوصال  هو االنقطال  عما سوى اسماه  \تا  الوصال 
 هللا  تعالى  وقال الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم

وادنى  الوصال ( االتصال بالحق على  قدر االنفصال عن الخلق  ) 
مشاهد  العبد ربه  بنظر  عين القلب  ورفب الحجاب عن قلب السالك 

 بخلعة التشريف له  والتجلي بالقرب

 هللا واللوح نظر  نظرت لعرش

 الحت لى االفالك  وهللا  اعطاني
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ويقصد به انه اللوح المحفوظ الذي اليعلم حقيقته اال  هللا تعالى    \اللوح 
ويعبر عنه احيانا بام الكتاب ويوصف بانه مستةدل لما كان ويكون  مما 
يعلمه هللا تعالى وقدر ان يعلمه اوهو المكان او الموضب الذي تسطر فيه 

عمال واالفعال  في الخير والشر الى يم القيامة والى الحد المعلوم الذ اال
 :شاء ان يكون  كما قال ابن عربي 

الكتاب ا لمبين  محل التدوين والتسطير المؤجل الى حد معلوم  والوح )  
المحفوظ  نور الهي  حقي متجلي في مشهد خلقي  انطبعت  الموجودات 

 (فيه انطباعا اصليا 

 ال اصطالح الصوفية الين عربيالحظ رسا 

 فلو انني  القيت سري بدجلة

 لغارت  وغيض الماء من سر برهاني

هو مايتخع بكل شيء  من جانب الحق عند التوجه  االيجادي  \السر 
 :اليه  والمشاراليه بقوله تعالى

  (  انما امره اذا اراد شياا ان يقول له كن فيكون  )

  91 \سور  يس  االية 

(  عرفت ربي بربي ) الرسول الكريم صلى   هللا عليه وسلم قول يو
والسر عند الصوفية    فالسر هو الطالب للحق والمحب له والعارف به

متعدد   منها سرالعلم بازاءالحقيقة وسر الحال بازاءمعرفة  يطلق باسماء
مراد هللا تعالى فيه وسر  الحقيقة  بازاء ماتقب به االشار  لديهم  

م اليفشى  ومن افشاه قتل وفي ذلك يقول الجنيد  عن الحال  والسرعنده
انه  اي الحال  توقب مصيره قبل قتله فيقول في  انه افشى السر فقتل اال

 \قصيد من شعره هذه االبيات 

 واحتما للعاشقين  تكلفوا      سترالمحبة والهوى  فضاح

 بالسران باحوا تباح دماؤهم     وكذا دماء العاشقين تباح

السر عند الصوفية  الطف من الروح والوح الطف من القلب  واما و
 سرالسر  فهو اليعلمه اال هللا تعالى  فقد انفرد بعلمه
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 النهرالمعروف   في بغداد \دجله 

 نضبت اوجفت \غارت 

 ذهب وغار او   جف \غيض الماء 

 ولو القيت  سري بميت

 لقام  باذن هللا  حيا وناداني

 الحيا  اعيدت له \لقام حيا 

 صاح علي  او كلمني \ناداني 

 ولو انني القيت سري على لظى

 الخمدت النيران من عظيم سلطاني

 جمرالنار المتقد   او الحارقة \لظى 

 انطفت \الخمدت النيران 

 رفعة مكانتي  وعظمة  منزلتي  \عظيم سلطاني 

 ولوانني القيت سري  الكمه

 لصاربصيرا  من وجودي وعرفاني

 عمىاال \االكمه 

 ولو القيت سري  بمقعد

 لقام مشيا  قاصيا كان او داني

 المشلول االطراف اليستطيب القيام او المشي \المقعد 

 القريب منه \البعيد عنه      والداني  \القاصي 

 وقفت على االنجيل  حتى شرحته

 وفسرت  تورا   واسطر عبراني
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عليه السالم وقد نزل الكتاب الذي انزله هللا تعالى على عيسى  \االنجيل 
 باللغة السريانية

 الكتاب الذي انزله هللا تعالى على \التورا  

 موسى عليه السالم وقد نزل باللغة العبرية

 كذا السبعة االلواح  جمعا فهمتها

 وبينت ايات الزبور والقران

الواح موسى عليه السالم التي القاه واخذ يجربراسه اخيه حين  \االلواح 
 .هللا العظيم الميعاد فوجد قومه قد ضلوا وتركوعباد عاد من 

ماانزل على داود عليه السالم  وهي تجليات   وتفصيل التفاريب  \الزبور  
الفعلية   واالقتدارية  االلهية  لذلك كان دواود عليه السالم  خليفة هللا في 
االرض فكان عليه السالم يلين الحديد  ويسيرالجبال  ويحكم على على 

ميب المخلوقات باذن هللا تعالى  واعطي هذا الحق البنه سليمان بعده  ج
 .فحكم الجن واالنس  والمرد  والشياطين وعلم منطق الطير

هو الكتاب  العظيم الذي انزل على محمد  صلى هللا عليه وسلم    \القران 
وفيه تفصيل  كل شيء ومهيمنا على ما قبله من الكتب المنزلة ومتضمن 

 ا وزياد  عليهاتعاليمه

 وفكيت رمزا كا ن عيسى يحله

 به كان يحي الموتى   والرمز سرياني

كرامة  منحها هللا تعالى لسيدنا عيسى عليه السالم  فكان  \حياء الموسى 
يحي الموتى باذن هللا تعالى  اضافة الى  ماعطاه هللا تعالى من فضل منها 

 ابراء االكمه واالبرع  وشفاءكثيرمن االمراض

 ضت بحار العلم  من قبل نشأ تيوخ

 اخي ورفيقي  كان موسى ابن عمران

ولجتها  وعرفت مافيها  اي تعلمت كل العلوم   \خضت بحارالعلم 
 المعارف
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 نبي هللا  وكليمه   عليه السالم \موسى بن عمران 

 فمن في رجال هللا نال مكانتي

 وجدي رسول هللا  في االصل رباني

انفسهم واموالهم واوالدهم ر تعالى بان لهم الذين باعوا  \رجال هللا 
الجنة  وقد تفرغوا في حياتهم الدنيا لعباد هللا تعالى وتجنبوا كل عمل 

سوى عبادته فهو متبحرون في علم هللا  فهم اولياؤه واحباؤه  ومريدوه 
 وسالكوا الطريق اليه

 يرجب بنسبه الى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم \جدي رسول هللا 

 و المصطفى المختار من ال هاشمه

 نبي كريم  من خالصة عدنان

هم رهط الحبيب المصطفى  فقد انجب هاشم عبد المطلب  \ال هاشم 
وانجب عبد المطلب احد عشر ولدا هم اعمام النبي محمد صلى هللا عليه 
وسلم  والكل يسمونهم الهواشم  وهاشم من ولد عدنان اصل القباال 

 ا للخوض في هذا الموضولالعدنانية والمجال هن

 ووالدتي الزهراء بنت محمد

 ابوها رسول هللا  عز  بهم شاني

فاطمة الزهراء اوالبتول بنت رسول هللا صلى هللا عليه   هي \الزهراء 
وسلم  وزو   اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب بن عبد المطلب بن هاشم  

شريفين الذين هم  رمز العز والفخار في االسالم  وقد انجبت السبطين ال
احفاد رسول  هللا  الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة كما وصفهما 

 الحبيب المصطفى ومن االمام

 يتفرل نسب الشيخ عبد القادر الجيالني قدس سره

 انا  الكوكب الدري  انا شمس خانها

 انا الفرد قد البست في الحب تيجاني

 المثيل لنورهالنور الساطب   الذي  \الكوكب الدري  
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 انا قطب اقطاب الوجود  حقيقة

 انا  بازهم  والكل يدعي بغلماني

جامب علوم الشريعة والحقيقة ورااسة الطرق  \قطب اقطاب الوجود 
الصوفية فهووحيد زمانه   في علم الحقيقة  والوجود من الوجد  وهو 
 يرافناء النفس البشرية  عند غلبة سلطان الحقيقة   وقد تطرقنا اليه كث

 سلوني عن اليسرى  الى قدر  الرضا

 سلوني عن القاصي سلوني عن الداني

االمور الميسر او السهلة المنا ل  فانا اعرف بها كما اعرف  \اليسرى 
 القاصي البعيد والداني القريب

 سلوني عن العال سلوني عن الثرى

 وعن تحت التحت واالنس والجان

 اكل مافوق االرض منسماءونحوه  \العليا 

 االرض ومافيها وما تحت الثرى  ومافيها من االنس والجن  \الثرى

 فكم لي عذولي في محبتكم

 ماكان   ماكان  في الحب يلحاني

 يعذلني  او يلومني  في محبتي  وشوقي \يلحاني 

 ادناني  الوصل  فيحانات  حبهم

 حتى غدوت طريحا  بين اوناني

فازادت محبتي  قربني شوقي ورغبتي في الوصل \ادناني الوصل 
لمعشوقي و غرامي فيه حتىاصبحت طريح الوجد والشوق بين انفاسي 

 الحرى واناتي الملتهبة شوقا

 شربت كاسين  كأسا  من محبتكم

 وكأ س صرف  على معروف ادناني
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شربت كاس محبتكم فاكتويت بنارالشوق وشربت كاسا اخر على 
 االيقينالمعروف فادناني منه  فكنت  قريب الفؤاد والنفس  و

 قديمة مزجت  روحي  بها  ودمي

 وهي التي لم تزل روحي وريحاني

الحقيقة قديمة  خلقت مب النفس االنسانية  وسارت معها اينما سارت 
لذلك مزجت بروحي وبدمي وقد اصبحت جزءا من كياني  فاحببتها  روحا 

 لدي عزيز    فكانت روحي وريحاني وما انس به

 وتعشق الروح من حين اثر

 ويسكرالسكرمني حين يغشاني

 تصل  الى اقصى  وارقي درجات الشوق والمحبة \تعشق الروح 

حتى تصل  الى اتحاد ذت الروح المحبوبة بذات  الروح الحبيبة  اتحادا 
قد يوجب غفلة المحب شغال  بشهوده الحبيب  في ذاته بذاته  وقد يصل 

ءالروح  عن رؤية الى درجة السكر  وهو الوله او الوجد المفضي الى فنا
النفس  بحيث يكون اليسمب اال لمحبوبه وال يبصر  اال  به   واليدرك اال  
له  فاذا  وصل الحب الى هذا الحد اوالمدى  اطلب على  االسرار  

 واخبربها  معاينة ال على سبيل  الحدس بل بالكشف والمشاهد 

 حديثها  من قديم العهد في اذني

 انيفخلني بين حديث الحادث الف

الجديد من الحديث اوالطارف اوما استجد من امور بعد  \حديث الحادث 
 ما فهمكل امر قديم  فهو يرن في اذنيه واضاف اليه الحديث الحادث

 الزاال او  الذاهب اوالمنتهي \الفاني 

 انا النديم الذي تم السرور له

 من كان  يعشق رب الخان  يهواني

من يسر برؤيته من الجميب فمن كان  الرفيق اوالساقي  اي انا \النديم 
– يعشق هللا 
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رب المنزل اوالبيت الذي يقصده الخلق  واخاله يريد ان  \رب الخان 
يقول ان المقصود  هورب الكعبة  فمن عشق هللا تعالى  واشتاق الى هللا 
تعالى وكان السبب في ذلك انه مريد او سالك لطريق الحق بواسطة 

 ل  االحبة اخو  واصحابالطريقة  وجب ان يهواه وك

 اصرف فردا  بفرد ال ياسبني

 اال  فتى  سره في السر  ناجاني

فهو يصرف االفراد الذين اليناسبونه او الينتمون لطريقته  ويحب الفتى 
 الذي سلك طريق الحق واصبح مريدا له

سرالسر ماانفرد به هللا تعالى  عن العبد  مالعلم  \سر في السر ناجاني 
ااق في جمال االحدية واشتمالها وتجميعها  علىماهي عليه بتفصيل الحق

حيث اليعلم الغيب  سواه  وناجاني من المناجا   والنجوى  هي اختفاء 
 االفات  عن اطالل الغير

 طوفوا بقربة  للعالمين  غنى

 عن لثم ترب  واحجار  واركان

واالشار  عند الصوفية رمز لدوام الترقي لدوام الفيض االلهي  \الطواف 
الى  الهداية الىالحق تعالى  بطريق الحال  وكونه  اسبعةاشواط اشار  
الى االوصاف السبعة التي هي العلم واالراد   والقدر  والسمب والبصر  
والكالم واقتران كل  ذلك به بغية  الرجول الىالصفات االلهية  فينسب 

بحيث يكون كما  حياته الى هللا تعالى  زعلمه اليه وقدرته وسمعه وبصره
 هللا عليه وسلم قال رسول هللا صلى

 (يكون سمعه الذي يسمب به  وبصره الذي يبصر به و   و   ) 

 ان يسالوا  عن علومي قلت متضحا

 وان يسالوا  عن مقامي قلت جيالني

 واضحا ومبينا \متضحا 

 منزلتي اومكاني \مقامي 

 قلت انا من بالد جيالن \قلت جيالني 
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 على المختارسيدناثم الصال   

 محمد المصطفى  من ولد عدنان

محمد المصطفى الذي اختاره هللا تعالى رحمة  ثم الصال  والسالم على
 للعالمين من ولد عدنان

 

 

************************************* 
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 و رــــــــمطالب  الن                    

 

 انناومذ عنك غبنا ذلك العام 

 وردنا على بحر  وساحله مغنى

وهي غيبة القلب  من علم مايجري  من احوال الخلق   \من الغيبة  \غبنا 
 الشتغاله  بما ورد اليه  وقبل ان يغيب  عن حظوظ النفس فاليراها

 وشمس على المغنى مطالب نورها

 مغاربها فينا  ومطالعها  منا

وصافه  المقدسة نور مظهر االلوهية ومجلى تنوهعات ا \الشمس 
المنزهة  اذ ان الشمس اصل  ساار المخلوقات  وقد جعل هللا تعالى لكل 
وجود رموزا  في قرصها  تبرزه القوى الطبيعية  باذن ربها  وهي نقطة 

 .االسرار في داار  االنوار المحمدية

 نهاية ضوؤها \مغاربها 

مغربه عند مطالعها بداية بزوغها وهنا اشار  الى  مطلب نور االسالم و
 انتهاء الخليقة  فقد ابا في بيت النبو   وينتهي  في هذا لبيت ايضا

 ومست  يدانا جوهرا منه  كميت

 لطابقها حتى  صفت  فتجوهرنا

ماهية ما وجدناه في االعيان االلهية  وما صارموجودا  من   \تجوهرنا 
 الموجودات او الكلمات االلهية  وجوهر الشيء ذاته اونوره المشب من

 ذاته لمعرفةحقيقته
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 وما البحر والمغنى وما الشمس قل لنا

عند الصوفية  رمز للحال  الذي   \وما جوهرالبحرالذي  عبرنا البحر 
خصه هللا تعالى  بهم  من التعظيم ر تعاتلى   والذكر له واالنقطال  اليه  
وقال بعض العارفين   من عرف هللا فقد احبه ومن احبه  غرق في بحر  

 يقةالحق

 فقل بلسان الغيب ال  باشار 

 اقمنا به  او غبنا  عنه  او   ا د لجنا

االخبار من غيراالستماتة  في التعبير  باللسان   وما خفي  عن  \االشار  
الذات  بالعبار   وبانه الكشف  للطافة   معناه  وصاحب االشار   من كان 

 كالمه  مشتمال على  لطااف واشارات وعلوم معارف

 ثبتنا فيه  وبجواره \به  اقمنا

 ابتعدنا  عنه بقصد اوبغيرقصد  \غبنا عنه 

 دخلناه ليال او سرنا فيه ليال \ادلجنا 

 فلما    اقمنا  حال  ريب قلوبنا

 جدير على مرالزمان  وقد شانا

 ابعدها او احالها نحو الهدى وااليمان \حال ريب قلوبنا 

شرنا به  اواردناه  فكان كما وقد فرحنا لهذا التغيير او استب \وقد شانا 
 اردناه

 وان تحسن  ادالجنا  فما  لركابنا

 يضيق  بنا  وسعا  وعنه  فما ضقنا

 دخولنا  ليال   اوسيرنا ليال \ادالجنا 

 اي كلما ضاقت بنا االيام او ضا قت بنا االحدات \يضيق بنا وسعا 

لكل  خير  النهتم بهذا الضيق  وستبقى قلوبنا متفتحة  \وعنه فما ضقنا 
 تسترشد بار في مسعاها ومسراها وادالجها
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 تركنا  البحار الزاخرات  وراءنا

 فمن اين يدري الناس  اين توجهنا

 الممتلاات \الزاخرات 

 في اية جهة سرنا او طريق نسيربه \اين توجهنا 

 وثم حديث   جل  كنه   صفاته

 عن الوصف  فما فهما  وال لحنا

 ن االجاللعظم  ووسب اوكبر  م \جل 

اغوار معرفتها   اي عظم سبر اغوار المعرفة االلهية  \كنه صفاته 
 وعظت عن الوصف  وتعالت  فهما ولحنا

ولفهم المعرفة والصواب    واللحن ما فيه اعوجا   ويقال لحن اي جاء 
 بماليس في العربية من كلمة اونحوها

 شهدنا جماال  ما  تجلى لغيرنا

 ما حدناتالحظه  ارواحنا   وعنه  

 جمال وجه هللا تعالى  باوصافه العلى واسمااه الحسنى \الجمال 

 ماظهر للغيرمثلما بان لنا \ما تجلى لغيرنا 

هوما تالحظه من جمال هللا تعالى في التجلي الوجودى  \تالحظه ارواحنا 
او الشهودي وهو ظهور الوجود باسم النور وهوظهور الحق 

جوهرها وصورها وذلك الظهور هو بصوراسمااه في االكوان التي هي 
 النفس الذي يوجه به الجميب
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 كؤوس الوصل

 

 سقاني الحب   لما  ان  سقاني

 كؤوس الوصل  من ايدي الغواني

االنقطال  عما سوى الحق  وادنى الوصال هو مشاهد  العبد  \ل صالو
 ربه تعالى  بعين البصير او بعين القلب

القدود الجميلة والوجوه المتبسة في ريعان حور الجنان  ذات  \الغواني 
 الصبا والشباب  وجمال الروح  وخفتها

 شربت الكاس في وقتي  بعزم

 فصرت الى حبيب القلب داني

اي سكرت  والسكرهنا  شرب الخمر  االلهية والسكربها   \شربت الكاس 
فهي التروي له غله  مهما شرب  لذا فهو يشرب ويطلب المزيد وجاء 

 :زيد البسطامي عن ابي ي

 ( ما ظنك  بمن شرب  قطر  من بحر  حبه  فسكر ) 

ماظنك  بمن شرب  بحورالسموات  واالرض وما روى بعد  )  او قوله 
 ( ولسان حاله يقول هل من مزيد 

 \الحظ التصوف الثور الروحية في االسالم البي العال عفيفي  صفحة
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القلب من حب هللا اي اصبحت قريب  \فصرت الى حبيب القلب داني 
 تعالى  اي تقربت اليه بافعالي واعمالي

 فقربني   واسقاني    مداما

 ونادمني فهمت  من المعا ني

اصبحت قريبا منه بالقلب  وقرب العبد من هللا تعالى  اي  \قربني  
 بالكاشفة  او المشاهد  بعين القلب  واالنقطال الى  هللا تعالى

 خمر  \مداما 

اي سكرت  وغبت عن الوجود البشري   \من المعاني ونادمني  فهمت  
 فاصبحت قريبا منه  وتهت عن كل ما سوى هللا تعالى

 واشعرني التقطب في حياتي

 كذا تشريف هيبته كساني

سابقا هو المحور اي موضب  من القطبية  والقطب كما مر \التقطب 
ن والفقراء الغوث  باعتباره مالذ الملهوفي نظرهللا تعالى من العالم ويسمى
ولقب الشيخ ايضا قطب  الغاثتهم العارفين بار تعالى  وملجا لهم 

 االقطاب كما شرحنا سابقا

 واعالمي تخفق  في البرايا

 على رؤوس المشايخ في امان

 راياتي  او اسمي  اوما شتهرت به \اعالمي 

جمب شيخ  وهو الذي سلك طريق الحق مقررالدين والشريعة   \المشايخ 
المريدين وطالبي طريق الحق تعالى فهو بمثابة المرشد الديني  في قلوب

 والدنيوي  للمريدين

 وكم لي في البرية  من مريد

 وسري شا ل  والساقي دعاني

السالك لطريق الحق  والمنقطب الى هللا تعالى   ويقينه انه  \المريد 
 اليحدث شيء اويقب في الوجود  االبامرهللا تعالى
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 انتشر \شال 

كناية عن رب العز  جل جالله  اي سرت في  طريق  \ي دعاني الساق
 الوصول اليه تعالى  والزلت  اسير فيه غيرمنقطب عنه

 بالد هللا ملكي تحت حكمي

 ووقتي  قد عال  وصف الزما ن

 (الطريقة القادرية )اي امتدت طريقتي\بال د هللا ملكي تحت حكمي 

صرف بهذه  بهذه الطريقة في جميب البلدان فهي اذن ملكي وبما انني ات
كيفما اشاء باعتبارها طريقته فهي تحت حكمه  لذا تكون البالد تحت 

 حكمه

ار تفعت منزلته  ووصفه الواصفون بمافيه علىمرالدهور  \وقتي قد عال  
 واالزمنة  وقبل الوقت الغالب علىالعبد  وانه كالسيف ان لم تقطعه قطعك

 انا تا  الوجود  علوت مجدا

  علم   والسبب المثانيبحفظ ال 

حالة السكراوالتساكر وفيه تفنى بشرية االنسان  \الوجود عند الصوفية 
 في غلبة لسطان الحقيقة

 ارتفت مكانتي بين العباد  \علوت مجدا 

ارتفعت منزلتي بين العباد  بما احفظه من   \بحفظ العلم والسبب المثاني 
حفظ القران الكريم  بدليل علوم في الفقه والشريعة  اوربما المقصود به 

التي هي  سور  القاتحة باياتها السبب وقال بعضهم  –والسبب المثاني  –
انها ا لسور القرانية الكبير  السبب هي سور  البقر  وال عمران النساء 
المااد  واالنعام و االعراف وبعضهم قد  دمج سور   االنفال  بسور  

 السبب المثاني  وهللا تعالى اعلمالتوبة في سور  واحد  فاعتبرها سابب 

 اسود  البر  مني قد اهيبوا

 بسري  يحتمي قاصي واداني

 وحوشها  \اسود البر 
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 تهيبوا اوخافوا      \قد اهيبو 

 :السر  هو \بسري      

الحالة التي ينفرد  بها  االولياء  والعارفون بار تعالى بما اوضعه )      
هللا تعالى  في قلوبهم من االسرار االلهية  والحقااق الربانية  التي 
ايعرفهاغيراحباء هللا تعالى   لذلك كانت هذه االسرار  مما يجب سترها 

لى العامة عن العامة  وعم كشفها اال الهل الطريق من االولياء خوفا  ع
من االفتتان بها او فهمها بغيرالمقصود منها   والسر  عند الصوفية  
( مااليملكه االنسان  فهو الطف من الروح  والرود الطف من القلب  

 422  \الحظ  معجم الفاظ الصوفية  د حسن الشرقاوي  صفحة 

 وخضت مني بحار  الملك  حتى

 رايت  الدر في ايدي التد اني

غطست  في اعماقها  وسبرت اغوارها  وركبت  \الملك  خضت  في بحار
 اهوالها

 انا  عبد القادر طاب وقتي

 فمن  مثلي  ومحبوبي دعاني

 فمن يشبهني في اعمالي واوصافي \فمن مثلي 

ربي دعاني  او هداني  فالهمني الطريق المستقيم   \محبوبي دعاني 
لوك طريق طريق الوصول اليه  بالعباد   والمجاهد  والمحبة  وس

 العارفين بار تعالى

 

 

 

***************************** 
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 السر والبرهان

 

 على االوليا   القيت سري وبرهاني

 فهاموا  به في سر سري  واعالني                    

وضعتهما  حيث اريد   منهم  اي من االولياء    \القيت سري  وبرهاني 
والمشايخ   وفي الشعرالصوفي  الوصول الى غاية الوجد  الذي هو سر 
غامض بين الطالب والمطلوب وال مكشف عن حقيقته  غيرالكشف 
الصحيح  وكاشفات الحق تعالى  ورفب الحجاب  ومشاهد   الرقيب االعلى 

وفهم والحال  ومالحظة الغيب  ويكون العبد صاحب الوجد    بعين اليقين 
اما في حالة حجاب   فيهيجه الشوق الى محبوبه ومطلوبه اومراده  واما 
ان يكون  في حالةكشف  فيسكن قلبه بتذكره لنعم هللا عليه  واياته  

 وبتفكيره  واذا به  في تحصيل الوجد بحرقة  وتحقيق  المراد 

 429ادي   د عبد الحليم محمود صفحة  الحظ المنار اله \

 سره الذي لم يصرح به الحد  فقدسه هللا تعالى \سري واعالني 

واعالنه اي مااعلنه للناس وبينه لهم من العلوم  والهداية وطريق 
 الوصول الى  الحق تعالى

 فاسكرهم  كاسي  فهاموا بخمرتي

 سكارى حيارى  من وجودي وعرفاني

للطريقة وشربهم كاس االنتساب اليها واجتماعهم المقصود به  انتسابهم 
في جالس ذكرهللا تعالى  فهاموا بذكرهللا  واسكرهم  ذكره تعالى حتى 
غدوا سكارىالذكر االلهي التحمت  ارواحهم بافكارهم  وذابت  نفوسهم 

 وقلوبهن في حب هللا تعالى وطاعته
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ين  وكانني اراهم اواخالهم في مجلس ذكر  اشتدت بهم حمية الد
والطريقة فراحوا هاامين اليفقهون ما يقولون  في طبب البشرية  قد 
ارتفعت ارواحهم الى ربهم االعلى  يفعل بها مايشاء  فهم حيارى سكارى 

 في نظرالقوم   ووجود وعرفان في نظرالعارفين بار تعالى

 انا كنت قبل القبل  قطبا مبجال

 تطوف بي االكوان  والرب  اسماني

 قبل الوقت \قبل القبل 

 قطبا متحرما  بافتخار \قطبا مبجال 

 اي يطوف من حولي المريدون والمشايخ \تطوف بي االكوان 

قيل ان اسم االنسان يكتب في الشهر  الرابب من الحمل   \والرب اسماني 
 ويكتب رزقه ويكطتب شقي وسعيد

 حرقت  جميب الحجب  حتى  وصلته

 مقاما   به قد كان  جدي له داني

ازيلت كل  الموانب او االمورالتي اليمكن  لالنسان  \جميب الحجب  حرقت
العادي  من تجاوزها   حتى وصل الى مايروالوصول اليه  وهومقام 

 .االحسان الذي يعد اعلى واسنى وافضل مقام عند الصوفية

المصطفى قد وصل درجة لم يصلها نبي مرسل و ال  يبكما بين ان الحب
 قربولي  م

 تار  عن نور وجههوقد كشف االس

 ومن خمر  التوحيد بالكاس  اسقاني

 استارالغيب \االستار 

 وجه هللا تعالى    نور \نوروجهه 

 22 \سور النور االية(  نور على نور يهدي هللا لنوره من يشاء)  
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 نظرت الى المحفوظ  والعرش نظر 

 فالحت  لي االنوار  والرب اعطاني

هو اللوح المحفوظ تحت عرش الرحمن  الذي  قيل  ان  \المحفوظ  
 :القران الكريم  حفظ  فيه  قال تعالى 

 11و14 \سور  البرو  االيتان ( في لوح محفوظ  0انه لقران كريم )  

االنوارالقدسية  التي ينور هللا بها قلوب عباده  المؤمنين   \االنوار 
 ويكشف لهم االسرار االلهية

 طب اقطاب الوجود باسرهاانا ق

 انا بازهم  والكل يدعى  بغلمامي

هو اكمل انسان  متمكن  في مقام الفردية    -شرح مرات عديد   \القطب 
الواحد في كل مكان  موضب نظرهللا تعالى  وعليه تدور احوال الخلق  
ويسري حوله اعوانه  باطنا وظاهرا  كسريان  الروح في الجسد  وقطب 

لغوث  هوالذي  تنزل عليه االعطيات  من الحق تعالى  االقطاب او ا
فيوزعها  عن الخلق وانه اليتحرك واليسكن  شيء  في الكون  علويه 
وسفليه  االباذنه  وان  من في االرضياخذون  مددهم  منه  والياتي 

 (ة هللا في ملكه  يفاحدهم  واليذكر االعن طريقه اذ هو خل

 422  \يم محمود صفحة الحظ المنارالهادي د عبد الحل 

 ولوانني القي سري بدجلة

 لغارت  وراح الماء في سراعالني

 

 نهر ببغداد معروف  مب العلم ان البيت شرحا سابقا \دجلة 

 ولو انني القيت سري  الى لظى

 الخمدت  النيران  من عظم سلطاني

 ولو انني القيت سري لميت
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 لقام باذن هللا  في الحال ناداني

لت الى العرش وص) البيتان مكرران  وقد شرحا في قصيد   \مالحظة 
 *(المجيد 

 سلوا عني السرى  سلو عني المنى

 سلواعني  القاصي سلو عني الداني

 السرا   الذين يسيرون ليال \السرى 

 البعيد            \القاصي 

 القريب \الداني      

 سلو ا عني العال  سلوا عني الثرى

 التحت  واالنس والجان وما كان تحت

 العولم العلوية \العال 

 التراب والمقصود فيه العوالم االرضية \الثرى 

 اي مافي باطن االرض والبحار \تحت التحت 

 االنسان وذريته \االنس 

 الجن  وهوالمالاكة والشياطين \الجان 

 فيامعشراالقطاب هلموا لحضرتي

 وطوفوا بحاناتي  واسعوا  ألركاني

 تعالوا لمجلسي \ضرتي هلموا  لح

 احضروا مجالس الذكر وانتشوا بها في ذكرهللا  \طوفوا بحاناتي 

 وغوصوا بحاري  تظفروا  بجواهري

 وتبري وياقوتي  ودري  ومرجاني

 المجوهرات \الجواهر 
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 الذهب الخالع \التبر

 احجاركريمة غالية الثمن \الياقوت والدر والمرجان 

 وقفت على  االنجيل جمعا شرحته

 اخي ورفيقي  موسى بن عمران

 وحليت رمزا كان عيسى يحله

 به كان  يحي الموتى  والرمز سرياني

 وخضت بحار العلم  من قبل نشاتي

 وفككت  في    التورا   والرمز عبراني

 فمن  في رجا ل هللا نال مكانتي

 وجدي   رسول هللا  في االصل  رباني

 ووالدتي الزهراء  بنت محمد

 الخلق  عز  بهم  شانيابوها رسول 

 انا الكوكب الدري  انا  شمس خلتها

 انا الفرقد   ا لبست   في  الحب  تيجاني

وقد تم   -وصلت الى العرش المجيد -االبيات اعاله مكرر  ي قصيد   
 شرحها جميعا فيها

 انا قادري الوقت  عبد القادر

 واسمي محي الدين  واالصل كيالني

 

 

*********************** 
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 ر و ح  الر و ح

 

 انا القران والسبب المثاني

 روح الروح ال روح االوان

سور  الفاتحة او السور السبب  الكبير  االولى من   \السبب المثاني 
 :القران الكريم  قال تعالى يخاطب نبيه الكريم محمد صلى هللا عليه وسلم

 91\الحجر  سور (ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران  العظيم )  

 جبريل عليه السالم  قال تعالى  في تنزيل القران الكريم \الروح 

 (   المرسلينعلى قلبك لتكون من  0 نزل به الروح االمين) 

 442و441 \ تانسور  الشعراء  االي

 الوقت اوالزمان \االوان 

 فؤادي عند محبوبي مقيم

 يناجيه  وعندكم  لساني

مشغول بعباد  ربه بالكلية فهو مقيم قلبي  \فؤادي عند محبوبي مقيم 
 مستقر عنده يناجيه ويعبده بخشول وتروي

 ولسانه مب االخرين يكلمهم فيه ويتحدث اليهم

 فال تنظر  بطرفك نحو جسمي

 وعد عن التناغم  بالمغاني
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فتراه ضعيفا  نحيال فانه فني في   \فال تنظربطرفك نحو  جسمي 
 المجاهد  وكثر  العباد 

ارجب عنها  والتناغم بالمغاني التالعب  \غم بالمغاني وعد عن التنا
بالصوت بحيث تجعله ياتي بلحن جميل وخاصة في  الغناء  او التجويد  

 اي هو تجويد الكالم

 وغع في بحر ذات الذات تنظر

 معا ني   ما  تبدت    للعيان

 ادخل الى االعماق \غع 

الولو  فيها  حال  هي الذات االلهية  في المعنى الصوفي  \ذات الذات 
الفناء في هللا  اذ ان الفناء الصوفي والحب االلهي وجهان  لحقيقة واحد    
هو االستغراق في حب هللا  فبالحب االلهي  يحيا الصوفي وفي تمام الحب 
وكماله  يكرس حياته  الى هدايته وبالهيام في ذكره ينتشي حتى تتغير  

همها اال الصوفي نفسه  وهي كلما ته  وما ينطق به الى همهمات اليف
 جزء من االسرار الصوفية

 واسراري قراء  مبهمات

 مستر  بارواح المعاني

فالشاعر  يفهم هذه المبهمات وهذه االسرار كما يفهم غيرها  فهي 
مستر   مخفية عن االخرين اليفهمونها  حيث التظهر  لفهم المرء  او  

الصوفي نفسه او شيخ اال الوجود انما هي حقااق صوفية  وحال اليعرفها
 نهاعارف  بمضمو

 فمن  فهم االشار  فليصنها

 واال سوف  يقتل بالسنان

عرف االمر  وهنا فهم مايجري لقلب وفكرالصوفي وهو  \فهم االشار  
 يذكرهللا ويتغنى بذكره

 كحال  المحبة  اذ تبدت

 له شمس الحقيقة  بالتداني
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من اهل ( ابومغيث ) هو الحسين بن منصورالحال  وكنيته   \الحال  
بلد  البيضاء  بفارس  و احد تالمذ   الشيخ جنيد البغدادي  واشهرهم 

ولقب بالحال   )شيخ صوفي جليل وشاعر مجيد له ديوان شعر مطبول  
النه اطلب  على سرالقلوب  وكان يخر  لب الكالم  كما يخر  الحال  لب 

وقد مر ذكره     44 \الحظ تاريخ الطبري المجلد السابب صفحة(  القطن 
 \هجرية   204في شرحنا هذا  توفي مقتوال في شهرذي القعد  سنة 

 ميالدية في بغداد414

 ظهرت \تبدت 

حقيقة البتصوف الطريق الذي سلكه بالتقرب الى الحق   \شمس الحقيقة 
ب  والتدركه االبصار وال ان هللا التحيط به القلو)  تعالى  ومما قاله 

تدركه االماكن  وال تحويه الجهات وال تصوره االوهام وال يتخايل للفكر 
تاريخ االدب العربي ( وال يدخل تحت كيف والينعت بالشرح والوصف 

 د شوقي ضيف  424المجلد الرابب صفحة  

 وقال انا هو الحق  الذي  ال

 يغير ذاته  مرالزمان

   وفيه شطحة صوفية  ومعناهالبيت هذا  هو راي الحال

واليريد ظاهرها  انما ( انا هللا انا الحق  فهو صور  له وليس هوبعينه) 
كان يريد ان هللا تعالى  يتجلى فيه  كما يتجلى في خلقه  ومن  هنا  اثر 

المصدر نفسه  فكان ( مارايت شياا  اال ورايت هللا فيه ) عنه  انه يقول 
 ا قاله لسانه وقيل احرق بالنار  وهللا اعلملسانه سبب قتله  اي قتل بم

 

************************************ 
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 دعاني   للمد  ا م

 

 دعاني للمدام وما جفاني

 وادناني  فهمت من التداني

 الخمر  وكل مايسكر \المدام 

 ماهجرني او ماتركني  \وما جفا ني 

 بالقلب والفكرقربني  فاصبحت قريبا من ربي   \ادناني  

 وقربني واسقاني شرابا

 وعينني فغبت عن العيا ن

هي حالةالسكراوالفناء وهي القو   الروحية التي   \فغبت عن العيان 
يشيراليهال الصوفيون  حيث تتجه فيحا حيوية الذكر  وتصل الى حالة 

 االسشتغراق  التام  في كليته  والحضورالتام  مب الحق تعالى

 جهارافاسكرني واصحاني 

 وثوب   وقار ه  حقا كساني

من اظهر االحوال  واخصها لدى الصوفية  وقد فضل ) السكر والصحو 
الصوفيون  االواال حالى الصحو على حالةالسكر الن السكر  يخر  
بالعبد عن حالته الطبيعية  ويفقه سالمة العقل الواعي والقدر  على 

 (بحقيقة الوجود  -المعرفة  –التصرف وسر المعرفة في نظرهم هو 

ال حظ التصوف الثور  الروحية في االسالم ابو العال عفيفي  صفحة   
124 

 البسني \ثوب الحشمة والتعقل   كسا ني  \ثوب الوقار 



 

 457 

 وسرت الى المعالي باجتها د

 لدرس العلم والسبب المثاني

بحرع شديد وبذل النفس في رضاء الحق  وربما تكون   \باجتها د
هي  بذل النفس في رضا الحق تعالى  وفطامها عن  بالمجاهد  التي

 الشهوات  ونزل القلب  عن الشبهات واالماني

 وقربني حبيب القلب منه

 وادناني اليه   وما جفاني

 اصبحت قريبا منه بالقلب \قربني  

 هو هللا تعالى \حبيب القلب 

 ملوك االرض هابوني جميعا

 وقد عرفوا علوي في مكاني

الهيبة واالجالل والمخافة  حيث ان بعض الناس  تكون له من   \هابوني 
هيبة واحترام في قلوب االخرين ربما تصل الى حد الرهبة اوالخوف في 
بعض االحيان  وهي وازل  نفسي  هبة من هللا العلي العظيم  وهذه 
المهابة  تكون  في االغلب في رجا ل الدين  وما سواهم  نعمة  من هللا  

 وفضال

 علي فقد جهلني ومن ينكر

 ومن يرعي الزمام فقد رعاني

من  تعرف علي فقد جهل مكانتي  ومنزلتي  فلم يعرفها على حقيقتها  
ومن دخل في  طريقتي اواطلب عليها او حضرمجالس دراساتي واطلب 

 علىما اقول وفهم القول فقد عرفني على حقيقتي وكبرت في نفسه

 

 فيا اهل  الهوى  هل من نصيب

 ا ت   حسانوخير تبجنا
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 حظ \نصيب 

 انا المشهور بين الناس اسمي

 وسري  شال  في انس  وجان

 ظهر وبان \سري شال 

 ببغداد  نشأت  وراق وقتي

 انا الجيلي  محبوبي عطاني

 نشات في بغداد وعرفت فيها  فاصبحت في مكانة مرموقة بفضل

 هللا وعنايته

 وعبد القادر  مشهوراسمي

 وجدي  صاحب السبب المثاني

 جدي رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  \جدي صاحب السبب المثاني 

 نزل عليه القران الكريم

 واكرم  شافب  في كل عاع

 اذا وجب القصاع بكل جاني

وان جدي رسول هللا صلىار عليه وسلم يشفب المته وكل عاع منهم 
 يوم  القيامة  وهويوم  القصاع العادل

 واعظم من رقى للعرش ليال

 حضر  المولى  عيان وشاهد 

اشار  الى  االسراء والمعرا  يوم اسي به  \واعظم من رقى للعرش ليال 
صلى هللا عليه وسلم من المسجد الحرام الى المسجد  االقصى ثم عر  به 
 الى السماء  وقد ذكر ذلك في القران الكريم في سورتي االسراء والنجم

 0اذا هوى 
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 واختم بالصال   على التهامي

 ي قبل ان يبلى لسانيقصيد

ه القصيد   بالصال  على محمد  الحبيب المصطفى  الذي هو  واختم هذ
من تها مة الحجاز  قبل ان  يدركني الموت ويبلى اللسان ويتوقف عن 

 الكالم

 

 

 

************************************* 
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 قافية الهاء

 الفقير

 

 فاء الفقير فناؤه في ذاته

 وفراغه في نعته وصفاته

 من منازل الصوفية \الفقير 

االنقطال واالذابة  اوهو الغيبة عن االشياء  وعالمة فناء المريد   \الفناء 
ارادته   بفعل هللا تعالى  فال يريد وال يكون له غرض وال يقف على حاجة  

 او مراد اال مب  اراد  الحق تعالى

 نفسهاستناده في اسمه بالذات  \في ذاته  

خلوته  والخلو    من المستلزمات  الروحية عند المتصوفين   \فراغه 
التي يهتم  بها مشايخ الصوفية وقادتهم لتربية النفوس وتزكية قلوب 
المردين   وتعتبر  تدعيم للتوبة وتثبيت لالخالع وهي عزلة عن الناس 

لتقبل مقامات قربة الى هللا تعالى   وتهدف  الىمعرفة  مدىاستعداد  المريد 
واحوال اخرى غيرالتي يعانيها فيمكن للمريد في حالة قيامه بالخلو  

مقام حتى  حال  ومن مقام الى علىالوجه االكمل  ان يتدر  من حال الى
 يمن هللا عليه باسنى واعلى مقام  بهذا يكون قد وصل

الوصف  والكالم  صفة من صفات  هللا تعالى  والغفران نعت من   \النعت 
 عوته  تعالىن

 والقاف قو   قلبية لحبيبه

 وقيامه ر  في  مرضاته
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قو  نابعة من اعماق القلب  والقلب يعتبر مرا  الحقا اق  \قو  قلبية 
الوجودية  فالعالم انما هو مرا   القلب  فاالصل  هو القلب  والفرل هو 

 :العالم  ولهذا  قال هللا في الحديث القدسي

 (مااي ووسعني قلب عبدي المؤمن ما وسعني ارضي وال س)  

 اي قيامه باعمال ترضي هللا تعالى \وقيامه ر في مرضاته 

 والياء  يرجو ربه   ويخافه

 ويقوم بالتقوى  بحق  ثقاته

وحرف الياء  منه رجاء العبد لربه ومخافته منه وقيامه باعمال التقوى  
 :والقيام هو

ر  عن هللا بار في هللا وب االستقامة  عند البقاء بعد الفناء  والسي) 
باالنخالل  عن الرسوم الكلية  والقيام  هو  االستيقاظ من نوم الغفلة  

 (والنهوض عن نسبه الفتر   عن االخذ في السير الى هللا تعالى 

 110 \معجم مصطلحات الصوفية  د ابو العال  عفيفي   صفحة  

 سكون القلب  بحسن الوعد  \الرجاء 

عند المعاصي  وهو على ضربين  رهبة  وهي االلتجاء  الحياء \الخوف 
 الى  الهرب اذا  اذا خالف  وخشية  وفيها يتم  االلتجاءالى هللا تعالى

تحسين السرير    للحق تعالى  وتخليتها عمن سواه  واالقتداء   \التقوى 
 برسوله الكريم  صلىار عليه وسلم قوال  وعمال

 والراء رقة  قلبه   وصفااه

 وعه ر  عن شهواتهورج

وحرف الراء يدل  على رقةالقلب  وهي الحالة الروحانية واللطيفة  فيه  
 فهي كالوسيلة  التي يتقرب  بها العبد الى مواله  تعالى

مزايلة الذنوب والمذمومات  واالحوال والمقامات  وابانة   \صفاءالقلب 
البصير   االسرار  عن المحدثات  لمشاهد  الحق تعالى بالحق بعين 

 اوعين القلب  على االتصال
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 االنابة او الرجول الى طريق الحق والصواب \الرجول 

المعاصي  والملهيات عن ذكرهللا  جميعا والشهو   قسمان   \الشهوات  
االولى يختل بدونها  البدن  والثانيى اليختل بدونها البدن  ويرى 

 شيطانيةابوالحسن الشاذلي رحمه هللا ان للنفس مراكز 

 االول  مركز للشهو   ويقوم على المخالفات من المعاصي واالثام -4

الثاني مركز للشهو  يحارب الطاعات  لعدم قيام المرء  بواجبا ت  -1
 العبودية

الثالث مركز للشهو   في العجز عن اداء الواجبات الشرعية   -2
 نتيجة التكاسل او عدم االيمان

 بمطاوعة النفس في حظوظهامركز للشهو  في الميل الى الراحات  -4

 

 

*********************************** 
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 نا   را غبا 

 

 انا راغب في من  تقرب وصفه

 ومناسب  لفتى  تالطف لطفه

محب مريد  ورغبة النفس هي طلب الثوب ورغبة القلب هي  \راغب 
 معرفةالحقيقة

 ومقاومتي العشاق  في اسرارهم

 يسعني  كشفهفي كل معنى  لم 

جمب سر   وهي انوارروحانية  تمثل اليه النفس وهي محل  \اسرار 
المشاهد  وهي مايختع بكل شيء من جانب الحق تعالىعند التوجه 

 االيجادي اليه

اال طالل  علىما وراء الحجب   من المخفيات والمعاني  \الكشف 
 الغيبية  وامور الحقيقة  في حالتي الشهود والوجود

 سكر في مزا   شرابهقد كان ي

 واليوم  يصحيني  لديه صرفه

اندهاش يلحق سر  الحب في مشاهد  جمال المحبوب  فجا     \السكر 
الن  روحانية االنسان  التي هي جوهرالعقل  لما انجذبت  الىجمال 
المحبوب بعد شعال  العقل علىالنفس  وذهول الحسن عن المحسوس 

 ساط  لتباعده عن حالة  الفرقةالم بالباطن  فرح  ونشاط وهز  وانب



 

 464 

 الرجول  الى االحساس بعد الغيبة \الصحو 

 واغيب عن رشدي  باول نظر 

 واليوم  استجليه  ثم ازفه

كل ماستره هللا تعالى  عن العين والغيب غيبان االول جعله  \الغيب  
هللا تعالى  مفصال  في علم االنسان  واالخر جعله هللا تعالى  مخيال  

 ية االنسانفي  قابل

اغيب عن العقل  في اول لحظة من   \والغيب عن الرشد باول نظر   
لحظات  الشعوربالحب  فيرتعش الجسم ويختل العقل وينمحي التفكير 

 فيغيب عن الرشد قال الشاعر

 نقل فؤادك  حيث شات من الهوى

 ما الحب اال للحبيب االول

 وراء النفسيحا ول فهم كنهه  وما يروم اي ما   \يستجليه 

 امنحه واعطيه مايريد يسرعة  من غيرتباطيء  \ازفه 

 

 

 

*********************************** 
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 غا ر   هللا

 

 ان ابطأ ت  غار  االرحام وابتعد ت

 عنا  فاسرل شيء غار    هللا                      

ومساعدتهم حميتهم  وعطفهم  وحنانهم ورحمتهم   \غار  االرحام 
 ومعونتهم القاربهم  من ذوي االرحام

 تاخرت \ابطأ ت 

الهم  ياتي السعاف البشر  في المحنة او ازالة اسرل ما \اسرل شيء 
 اليه و حاجة  شاله مما هو فيتوان بيده  والمكروه  ومساعدته واالخذ

 الى العون والمساعد 

 هللا وعونه مساعد  \غار  هللا 

 مسرعة  ياغار  هللا حثي السير

 في حل عقدتنا  ياغار  هللا

 الينا سريعال  اسرعي الخطى في الوصو \حثي السير  

 ورفب المصيبة  اوالشد  حل ا  يف \في حل عقدتنا 

 ضيق احاط بنا في كل ناحية

 واظلم جلال  والحمد ر

 المصيبة المت بنا  من كل جانب \ضيق احاط بنا في كل ناحية  
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اسود االفق امامنا  وال شيء نعرف اال ان نلوذ واينما توجهنا  بحيث 
يحمد شيءعلى مكروه سواه فهو  يحمد   بار فنقول الحمد ر   وال

 االوقات كل والشر  والفرح والترح وفي  في  الخير

 لم يرتجى كشف ضر  ثم حادثة

 في كل ناابة  اال من هللا

 رفب االذى \كشف الضر 

اذا  –لم  يكن فكان  وقال بعضهم  الحدث  وهو اسم  لما  \الحادثة 
من اياته  واذا اراد تنبيه   اراد هللا  تنبيه العامة احدث في العالم  اية

 الخاصة  ازال عن قلوب  بعضهم  ذكر حدث االشياء

 البلية تقب فتؤذي العبد المصيبةاو \الناابة 

 فثق به  في ملمات االمور وال

 تجعل يقينك  يوما  غير ما هللا

 ثاتها محد \مور ملمات اال

 العلم بزوال الشك  وسبق شرحه  \اليقين 

 ااد  مهما ضاقت  انفرجتدان الش

 التقنطن  اذا  من رحمة   هللا

 والمصااب المعسر  النوااب الكبير   \الشدااد 

 التقنط  والنون توكيدية  والقنوط هو الياس \التقنطن 

 كم من لطااف اوالها االله  وكم

 ن نعمة هللااشياء  التنحصي  م

واللطااف  اشارات  اوتلويح الفهم  وتلميب  \لطااف جمب لطيفة  
الذهن واللطف تاييد هللا تعالى  ببقاءالسرور ودوام الممشاهد  

 واستمرار الحال في درجة االستقامة
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كثير  هي اذن  نعم هللا تعالى بحيث  لكثرتها التعد  \التنحصي 
 :تعد  قال تعالى  التحصى وال

 ( وان تعدوا نعمة هللا التحصوها ) 

  42 \االية سور  الرحمن( فباي  االء ربكما تكذبان ) وقال تعالى  
 متكرر  بين اية واخرى

 له علينا جزيل الفضل  منتشرا

 في كل جارحة  فضل من هللا

فضل هللا كثيروواسب ومنتشرفي كل االماكن واالحوال واالمورفي كل 
وهي اعضاؤه التي في جسده وهي اقرب من جوارح االنسان   جارحة

شيء اليه  منها العين التي يرى بها والقلب الذي  يبصربه  
وااليدي التي  يتناول  به واالرجل التي يمشي بها   والفكرالذي يفكر
ة ها جوارح خلقها هللا تعالى لخدممن الحواس  وكل بها  وغيرها 

ن هللا تعالى  ليعبد حوااجه وبكليته فضل م  واعانته على قضاء البشر 
 :هللا  قال تعالى 

 21 \سور  الذاريات  االية  (وما خلقت الجن واالنس اال ليعبدون )   

 فافزل سريعا  بقلب محرق وجل

 مستعطفا  خاافا  من سطو  هللا

 والخوف  وسرعةاالمر الذعر  \الفزل 

ولوعة   بقلب  متحرق حبا شوقا فافزل سريعا  اي توجه سريعا 
من سطوته العظيمة   مستعطفا بار تعالى  خاافا   وخوفا  الاذا  ووجال

التي ما بعدها سطو  والتشبهها  وهي بطشه الشديد العدااه من 
 والمشركين والعصا  والفاسقين  الكفار

 وقل اذا ضاقت االحوال  مبتهال

 غار   هللا برفب صوت  اال   يا

نوازل فتوجه الى هللا واحوالها ونزلت بك ال  اي اذا ضاقت بك الدنيا
 ياغار   هللا –اليه رافعا صوتك قااال     تعالى  مبتهال
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 فكي خناق ا لذي قد ضاق في عجل

 سي كربتي  ياغار   هللاونف  

وماحولي  من ضيق وشد  في   ما حوطني  فكي  هللا وقل  ياغار  
 هللا سرعة وعجل  وفرجي عني  كربتي  ياغار 

 همالي  مالذ وال ذخر  الوذ ب

 والعماد  وال حرز  سوى هللا

 جا  يلتجيء اليه المرء في الشد لالم \المالذ 

 المعين المستند اليه\الذخر  

 المقصد الرفيب المنزلة \العماد 

 الموضب الحصين \الحرز 

فهو مالذه وذخره وعماده وحرزه وبه  معين  ليس له  غيرهللا تعالىف
 يلوذ من في كل االمور ونعم بار

 حانه  ان اليخيب ليارجوه سب

 ظنا  فحسبي  ما ارجوه في هللا

 ان ال يردني خاابا \ان ال يخيب لي ظنا 

 فحسبي ما اترجاه فيه  واتنمى تحقيقه  \فحسبي ما  ارجوه  في هللا 

 يانفس قولي اذا ضاق الخناق  اال

 ياغار  هللا  حتى ياغار  هللا

الجيالني  ان من حالة عافية وحالة بالء  ويقول الشيخ   \النفس 
استجالب المدح  وطلب  الذكرالطيب   صفات  النفس ركونها الى)

الخلق  وقد يحتمل صاحبها  اثقال العبادات لذلك ويستولي عليها  وثناء
عند امتحانها  في االبتال  والنفاق وال يعرف االنسان نفسه  اال الرياء 

وخداعها وغشها   فالنفس  التتكلم  بكالم الخاافين    ات  فيظهر كذبها
طلبتها وهي  في  مواطن الخوف  اضطرت الى ذلك   فاذا    اال اذا
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مالم   الفضالء وجدتها  امنه سلسة  تحدثك حديث االبرار  وكالم 
وتخلب    دعواها  وشروطها  وهنا  تكشف عن بالتقوى   تمتحنها

مرااية  معجبة  وتزعم االيمان  ها حقيقت وتظهر على   رداء تقواها
مالم تمتحن باالخالع  وتععي التواضب   مالم  تفضح بخالف هواها 
عند الغضب  وكذلك تدعي السخاء  والكرم وااليثار  رعونة وصلفا  

دها كسراب  بقيعة يحسبه الضمان ماءا حتى اذا  واذا امتحنتها تج
 (لم يجده شياا   ه جاء

 للشيخ عبد القادر الكيالني  492 \ثاني صفحةالحظ الغنية  الجزء ال

 كم وحتى  وكم  هذا التواني وكم

 كم  ايها النفس  اعراضا عن هللا

 التاخر  وقلةالهمة \التواني 

 صدودا او ابتعادا  عن هللا \اعراضا 

 اه على  عمر  مني مضى  فرطا

 سبهال  لم يكن  في طاعة هللا

انقضى سريعا   بلوعة  وتاسف على العمر الذي قضاه  او  تحسر\اه  
 في غير طاعة هللا  ورضوانه

ن الخطاب  خاليا دون ان يجني فيه  شيء يذكر  قا ل  عمرب \سبهال 
 :رضي هللا عنه 

في عمل دنيا  وال في عمل  كره ان ارى احدكم  سبهال  الاني أل)  
 (اخره 

 لوم نفسي وقلبي ربما رجعاأ

 ي  بتوفيق من هللاعن المعاص

االعمال  التي توجب المحاسبة  الممنوعة شرعا  واحدها  \المعاصي 
 معصية  والمعصية ضد الطاعة وهي معصية هللا تعالى

 فربما بكيا خوف الذنوب وما
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 قد اسلفا  من خطيات  الى هللا

بما بكى  القلب والنفس خوف الذنوب وما اقترفاه في جنب هللا ر    
الى هللا تعالى خشية وهيبة  لعل هللا بعد  با فانا  من معاع وخطايا  

 مااو يتوب عليه ذلك يحدث امرا 

 كالفلم تزل  طول  ماعمرت  مت  

 على  هللا -فما ينوبك  من امر

االحسان وتوكل  كل مقامهول  مقام من مقامات الصوفية  والتالتوك
الى هللا تعالى  وقد عرف  السري السقطي  المحسنين صرفهم االمر

    وعرفه ابن مسروق انه( االنخالل من  الحول والقو  ) التوكل بانه 
 (االستسالم بجريان القضاء في االحكام ) 

 يصيبك والناابة المصيبة   تقب على المرء فتؤذيه \ينوبك  

 عهالصبر درل  حصين من  تدر  

 يكف  المكاره واالسواء من هللا

البلوى  بال ظهور شكوى  والصير عد  اقسام كما  فناء \الصبر 
 :وصفه الصوفيون

 هو كسب للعبد االول صبر على ما

 هو ليس بكسب الثاني صبر  على ما

 الثالث صبر على ما امرهللا به

 الرابب صبرعلى مانهى هللا عنه

به من حكم هللا فيما يناله العبد  الخامس صبر على ماقاساه وما يتصل
 من مشقة

 :بانه  الصبر  ابن عطاء   وقد عرف 

 ( الوقوف مب البالء بحسن  االدب ) 
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والصبر كالدرل الحصين فمن تحصن به  يكفيه هللا تعالى شر المكاره   
اي شر مايكره  وشر كل سوء  وهللا تعالى يكن معه في جميب اعماله 

 :الىواموره الصالحة  قال تع

 422\سور  البقر  االية (ان هللا مب الصابرين )  

 ما استعمل الصبر انسان تفضل به

 رأيا  وال جاءه بؤس من هللا

فتدرل بالصبر  تفضل هللا تعالى   مصيبة او فاذا  اصيب المرء بناابة
يمسه  عليه باالحسان   وانكشاف  كل سوء عنه  فال ياتيه بؤس وال

 سوء

 االشياء  مغتنمالصبر  في جملة  

 وصاحب الصبر  محمود من هللا

الصبر  انتظارالفر  من هللا تعالى  والصبر  اعظم  االفعال  واشرفها 
ه حتى يجزل له روال يستعين بغي تعالى  والصابر من استعان بار

من الخوف  او اية حالة   العطاء ويفك محنته  فاالنسان اذا تملكه شيء
 :ل تعالى والصال   قا فعليه بالصبر

 . ان هللا مب الصابرين   ا بالصبروالصالياايها الذين امنوا استعينو) 
 0وال تقول لمن يقتل في سبيل هللا اموات بل احياء ولكن التشعرون 

من الجول والخوف ونقع  من االموال واالنفس  ولنبلونكم  بشيء
وانا والثمرات وبشرالصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا ر 

اوالاك  عليهم  صلوات من ربهم ورحمة واوالاك هم   .اليه راجعون  
 ( .المهتدون

 422 - 422 \سور  البقر   االيات 

 ال تياسى  نفحة   تاتي  فربما

 تاتيك بعد اياس رحمة هللا                                   

 التقنط \التياسى 
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العذاب  قطعة منه  ونفحة من حالة  اوقطعة   نفحة من    \النفحة 
 شذاه  ورااحته الزكية تهب الى المرء فتنعشه \طيب  

فال تيأ س  اذا اصابتك نفحة  من ياس او حالة  غيرها  فربما يالتيك 
بعد الياس والقنوط  رحمة من هللا تعالى تنزل بساحة نفسك فتزيل كل 

 هموم العمر  وشقاءه

 الحمد ر  حمدا  دااما  ابدا

 د ر ثم الحمد روالحم

 :الثناءوالشكر ر تعالى وقيل  \الحمد 

ولسان الحمد ثالثة  االول اللسان االنساني وهو العوام وشكره )   
 التحدث بنعم هللا واكرامه مب  تصديق القلب  باداء الشكر والحمد

والثاني ا للسان الروحاني  وهو للخواع وهو ذكر القلب لطااف 
 ة االحوال وتزكية االفعالاصطنال الحق في تربي

والثالث اللسان الرباني  وهو للعارفين  وهو حركة السر لقصد 
شكرالحق جل جالله بعد ادراكه لطااف المعارف وغرااب الكواشف 

 (بنعت المشاهد   

 92  \الحظ معجم مصطلحات الصوفية   د  عبد لمنعم الحفني صفحة 

 الحمد ر رب العالمين على

 الحمد ر  ماكان   يلهمني 

الحمد ر رب العالمين على ما كان  يلهمني  وما يلقي في رول نفسي 
 من ورل وتقوى  بطؤيق لفيض االلهي

 ماوقب في القلب  من علم اوحجة \وااللهام 

 ثم الصال   بمحمود  السالم  على

 محمد المصطفى  من خير هللا
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يه وسلم هللا عل ثم الصال والسالم على الحبيب المصطفى محمد صلى
خير خلق هللا   وخير من يمشي على قدم  وخير الورى كلهم  وخيرما 

 :قال هللا تعالى خلق هللا تعالى

ان هللا ومالاكته يصلون علىالنبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه ) 
 21\سور  االحزاب االية ( وسلمو ا تسليما 

 واالل والصحب ثم التابعين فهم

 هللافي سنة المجتبى  ذي سنة 

ثم السالم على ال سيدنا محمد وعلى اصحابه والتابعين  ومن تبعهم 
باحسان الى يوم الدين فانهم ساارون  على سنة الحبيب المصطفى  

 وبهديه اهتدوا

 

 ماحثحث الموكب  صوتا  لكاظمة

 تبغي  جوارالنبي الهادي الى هللا

 اسرل  بعد التوجه والقصد \حثحث الموكب 

 يد اوتطلبتقصد او تر  \تبغي 

تقصده لتجاوره وتسلم عليه  فانه هوالنبي الهادي   \جوار النبي 
 بهدى هللا تعالى

 

 

 

******************************* 
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 اذا كان

 اذا كان منا سيد في عشير 

 عالها  وان ضاق الخناق حماها

اذا كان يسكن  احد من ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  مب عشير   
رهط اوجماعة تسيد عليها  واصبح الرجل المعروف فيها النه سيد او 

من ال بيت رسول هللا  واذا اصابها ضيق اوالمت بها ملمة   خرجو ا 
فدعوا هللا تعالى ان  يرفب الضيق او الخناق عنهم  كان اولهم  

 واستجاب هللا  الدعاء فحماها

 وما اختيرت اال واصبح شيخها

 فتاهاوما  افتخرت  اال كان  

اما اذا اختارت العشير  شيخا فيكون هو المتقدم بما افاء هللا تعالى 
 عليه  واذا تفاخروا  بينهم كان نعم الفخار ونعم الشرف لهم

 وما ضربت  باالبرقين  خيامنا

 فاصبح  مأ و ى للطالبين  سواها

فان   -االبرقين  –واذا ما خرجت  العشير هذه فضبت خيامها في 
ضل الخيام  ويقصدها  الناس من كل مكان  ويكون هذا خيمته تكون اف

 السيد  مالذا للناس

 

************************** 
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 فقري اليكم

 

 فقري اليكم عن  االلوان اغناني

 وذكركم  عن جميب الناس انساني

مقام  صوفي  والفقير  من خلى قلبه من الرغبة  في المراد  \الفقر 
هللا تعالى  فالفقر فقدان الصفات  ومن اليستغني بشيء دون 

 والرغبات واالرادات  والفوز بار العظيم وحده

 اكتفيت به \اغناني 

 عرفت هواكم واعترفت به دوق

 رفي وعرفانيعانكرت من كان في 

 اقررته \اعترفت به 

 ماساد من العادات واالحوال بين الناس \العرف 

 المعرفة \العرفان 

 مخمصتيان جاء جذب  فانتم غيث 

 او عز قطب  فانتم  عز سلطاني

جذب هللا تعالى عبدا  الى حضرته  والجذبة تقرب العبد  \الجذب 
بمقتضى عناية الحق تعالى اليه واعدت له كل شيء  من جانب هللا 

 تعالى  في لمس المراحل  شطرالحق  بال   تعب  وسعي     فيه
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 المطر \الغيث 

 ء ايما كانالمجاعة  او العوز  للشي \المخمصة 

 عظم االمر  واشتدت اهميته \عز قطب 

 انتم  قوتي وسندي  وذخري \فانتم  عز سلطاني  

 وان يكن احد في الناس منصرفا

 الى سواكم  فمالي غيركم ثاني

 ذاهب \منصرف 

 الى غيركم \الى سواكم 

ليس لي  سواكم ياا ل بيت المصطفى من احد   \فمالي غيركم ثاني 
 واهل بيتي وقرابتي  فانتم اهلي وعترتي

 

 

********************************** 
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 متفرقات

 

 *هبت نسيمات  قربكم 

 

االبيات  من رباعيات الدوبيت  من مجموعة  يمتلكها  السيد محمد * 
ميالدية  وقد  4121هجرية   4022باقرعلوان  منسوخة سنة 

انه ما قرات على  )  ذكران لهذه الرباعية  ميز  طيبة  وذلك ان من
الحظ مجلة المورد موضول ذيل  ديوان ( مصرول اال افاق  باذن هللا  

 الدوبيت  للسيد كامل مصطفى الشبيبي

 هبت نسيمات قربكم في السحر

 ليال  فتمايلت  غصون الشجر

 الورق ترنمت بطيف الخبر

 هذا شجر  فكيف حال البشر

 ب االخير من الليلطيب ذكرهللا تعالى  في الرب\نسيمات قربكم 

 قبيل صال  الفجر \فس السحر 

 تحركت \-تمايلت 

 نو ل من الطيور  وقيل نول من الحماام \الورق 

هذه اشجار  جماد تحركت  اغصانها  نتيجةاحساسها  \هذا شجر 
بنسيم  حب هللا تعالى وهي التفهم والتعي  فكيف  بهذا االنسان اذا 
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والعواطف  لو اعتمال  تحسس  وهوذو العقل والقلب والمشاعر
 بانفاسه وقلبه محبة هللا تعالى  وذكره  ماذا سيكون

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

 روحي  تلفت  بحبكم  في القدم

 من قبل  وجود خلقها من عدم

 هل جمل بي  من بعد عرفانكم

 ان انقل  عن  طرف هواكم قدمي

 هلكت  اوتهبت \تلفت 

منذ االزل  ومنذ وجود خلقها  من عدم  اي  منذ كانت  \القدم  في
 امشا   قبل ان تخلق وتنبعث الروح فيها

 يحسن بي  او هل يحق لي \يجمل بي 

من بعد معرفتي بمعرفتكم  ودخول هواكم في قلبي    \من بعد عرفانكم 
والتزام  الطريق السوي الى الحق تعالى  ان انقل قدمي  الى 

 غيرهواكم

هذا هو  االعتراف الكامل بعقد عالقته في هللا تعالى   البسواه  بدليل و
 ثبوت قدمه في الطريق الموصلة الى الحق تعالى
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 اصبحت  الطف من

 

 اصبحت الطف من  مرالنسيم  سرى

 على الرياض  وكاد الوهم  يوهمني

 من كل معنى لطيف اجتلي  قدحا

 وكل   ناطقة في الكون  تطربني

 ارق وافضل \الطف 

 واللطف هوتاييد الحق ببقاء الخير ودوام المشاهد والثبو ت

 سار ليال \سرى 

 هوما توهمه االنسان من االشياء \الوهم 

 اتبين   وهنا  اشرب قدحا اواختار منها قدحا اوجزءا من كل \اجتلي 

تزيني فرحا وسرورا  واعترافا بجميل فضل هللا تعالى  علي  \تطربني 
 الناس اجمعينوعلى 

 

************************ 
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 اظهر  للعشاق

 

 ساشد  بها  في كل  ايد وبيعة

 واظهرللعشاق  ديني ومذهبي

 واضرب فوق السطح  بالدف  جلو 

 لكاساتها الفي الزوايات  مختبي

 :الدين دين االسال م لقوله تعالى  \ديني ومذهبي 

 44 \سور  ال عمران  االية  (ان الدين عند هللا االسال م ) 

اصطفاه هللا تعالى لعباده واعطاه الرتبة  العلية  على اديا ن الخلق  
 فهوالشرل والناموس واالنقياد الى هللا تعالى

فرل من الدين يستقي تعاليمه  منه وفي االسالم العديد من    \المذهب 
شافعي من المذاهب اهمها واشملها اربعة  هي  الحنفي والمالكي وال

 والحنبلي وكل منسوب الى مؤسسه

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

 اليس  لالنسان  ان لياليا

 تمر بال   نفب  فتحسب من عمري

 والاقول في شرح هذا البيت  اال

 بلى  وهللا  بلى

 

************************* 
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 االرجــــوزة
 
 

 

 الحمد و فيض الخير       باعث الرسل لدفع الضير

 

 جعلها فائضة عن حاجة الخلقمزيد النعم بحيث \مفيض الخير 

 و االحرةاالذ  والشر عن الناس في الدنيا لدفع  \لدفع الضير 

 

 ثم الصالة  والسالم النامي    على النبي افضل االنام

 

 الخلق \االنام    .المستمر بالزيادة  \النامي 

 

 لضاللةمحمد المخصوا بالرسالة       المنقذ الناس من ا

 هو الحبيب المصطفى محمد  صلوات هللا عليه وسالمه : محمد 

 

  الرسالة المحمدية :الرسالة 

ضد الهداية وهو ان يتيه المرء فال يعرف الحق من الباطل و ال  \الضاللة 

 .يعرف حدود اوامر هللا تعالى ونواهيه

 

 واله  الجحاجح االبرار          والسادة  االئمة االطهار

 

 جمع جحجاح وهو السيد المهيب الجانب: اجح الجح

هم ال بيت الحبيب المصطفى صلى هللا عليه  :والسادة اال ئمة  ا الطهار

 وسلم
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 وصحبه  اهل التقى والرشد    الناصرين  دينه بالجهد

 

 البذل والعطاء او الطاقة  :الجهد 

 

 ومن تال   بعد باالحسان        على  دوام الدهر واالزمان

 

 جاء بعد  وسلك طريقته :تال  

الفضل  واالحسان مقام من مقامات الصوفية  وهو اعلى \:االحسان  

 .المقامات وارقاها في الطريقة القادرية

 

 وبعد  فالمرء  الى االداب      مفتقر  لخدمة االصحاب

 

 السلو  التربوي :االداب 

 محتاج :ومفتقر  

 

 الور  منحصرةوهذ  ارجوزة مختصرة     تجمع  اداب 

 

 \مستفعلن) االرجوزة قصيدة شعرية تاتي على  بحر الرجز وزنه 

ن مها الشيخ عبد القادرالكيالني او منسوبة له    (مستفعلن\مستفعلن

 .تحوي او تجمع  اداب سالكي الطريقة القادرية 

 

 فيها من االقوال عند العبد     يستون مع تالته في السرد

 

 المؤمنعند العبد  :عند العبد 

 يستوون  يتساو  احدهم باالحر :يستون 

 يتلونه اي مع الذين ياتون من بعد   :مع تالته

 االيضاح والتفسير :السرد 

 

 سميتها تذكرة الشقيق         جامعة  معرفة الطريق
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وقد  أي جامعة لتعاليم  سالكي  طريق الحق  الى هللا  تعالى  وارشادهم

 :اسماها 

 (معرفة اداب الطريق تذكرة الشقيق  في ) 

 

 فقلت  وهللا تعالى اسال     في ن مها  التيسير وهو الموصل

 

 السهولة والوصول \التيسير 

 

 ياايها السالك للطريق         عليك بالرفق  بالر فيق

 

 هو المريد وقد سبق الحديث عنه \السالك للطريق 

ا اراد  بالسالك  الرأفة به والحنان والمحبة اليه  وربم \الرفق بالر فيق  

 الشيخ  والرفيق هو المريد او الصاحب

 

 فليس بالعنف ينال  الغاية     و الجهد بل يثبت في البداية

 

 الصعوبة والقسوة \العنف 

التعب والعمل الشاق  والمطلوب به  سهولة  التعامل مع  سالك  \والجهد 

 لقادريةالطريق المبتديء ثم ياحذ  باالشد وهذا من تعاليم الطريقة ا

 

 

 

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

 

 

 

 

 اال كشيطان  كما جاء في الخبر      وليس من يذهب  فردا في السفر 
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ذلك لما كان  يتجشمه   فضل ان ال يسافر المرء بمفرد  أي   من اال

 المسافر من اتعاب  وتواجهه من احدا   كثيرة 

 

النهايةومن يراعي  الوقت في البداية        ينل مقام القرب في   

 

يحصل \ينل   

  مقام الوصول عند الصوفية  وهو انشراح القلب  بنور  \مقام القرب

 االيمان واليقين  فيتمكن النور من الباطن  ويتسع الصدر لالنشراح

   وتنفتح عين البصيرة  وعند ذلك  يعاين  حسن تدبير  هللا تعالى

 فتحضى  النفس بحالوة  الحب  من الحبيب

 

 حكم شيخ عارف         فأنه  يهديك للمعارفادحل اذا في  

 

الطريقة القادرية   او تلقين   ذون له بمنحأ شيخ م: حكم شيخ عارف 

 ومجاز بالتعليم   وعارف بربه

 

 اتبعه في االحالق واالداب     تفز بمن هللا  عن االصحاب

 

سرعلى حطا \اتبعه  

تحضى  تنال \تفز   

 

الفاضله  وادابه النفسية العالية في  احالقه \في االحالق واالداب    
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********************* 

 

 

 القول  في و ائف المريد          في حدمة الشيخ بال تحديد

 

شرحت  كامال في  الباب االول موضوع اداب المريد  \و ائف المريد 

/يمع شيخه  في كتاب  

  ( شرح ديوان الشيخ عبد القادر الكيالني وشيء في تصوفه  ) 

 

لم احي ان شروط الصحبة         مع كل  من زاد عليك رتبةاع  

 

 المنزلة  والمكانة وقد بينا  في الباب االول فن شرح الديوان \الرتبة 

 

 تبجيله حق  وحف  سر        ثم  قبول نهيه وامر 

 

 التع يم  والتوقير \التبجيل

 واجب \حق 

 

 بالتفضيلوالشيخ اولى  صاح بالتبجيل    من كل  من يختص 

 

 افضل \اولى 

 صاحبي  ومفادها  ياصاحبي مناد   حذف منه  حرف النداء  -صاح 

يختص بالعلم واالحسان  والخدمة الفاضلة \يختص بالتفضيل   

 

 النه ذريعة الوصول        وسبب االقبال والقبول

 

 حضور  المريد  لدحول وسلو  هذ  الطريقة  بمحض ارادته   \االقبال 
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 . رضا الشيخ  عنه بقبوله تلميذا  عند  وولدا له \والقبول   

 

 وكن له مبجال  مكرما        ممتثال ألمر  مع ما

 

 للشيخ  في كثرة طاعته واحترامه وتقدير  \التبجيل والتكريم 

 

 طائعا   الوامر     \ممتثال

 

 وامدحه في الغيبة والحضور        وادعو له في سر  المستور

 

الع يم  الثابت  في القلب  فال يطلع عليه سو  هللا  السر \السر المستور

 .يكتسبه المريد  عند دحوله الطريقة  تعالى  وهو ما

 

 وكن  لديه حاضعا  كالعبد          وال تعارض قوله بالرد

 

 الخادم \العبد 

 المعارضة في االستجابة \المعارض في الرد

 

 ديهوال تكن ذا منة عليه         وان تكن  ذا همة  ل

 

وهذا من واجبات المريد  صاحب حضوة ومكانة  اوصاحب نعمة \ذو منه

شيخه  بان  ال يكون صاحب فضل عليه  جراء حدمته له  وان كانت   مع

ألنه  ولد   ويتصرف  به كيفما ( ذا همة ) ومكانة اله عند شيخه  منزلة 

جاء يريد تيمنا بقول الحبيب المصطفى  صلى هللا عليه وسلم للرجل الذي 

يشكو  والد   في حضرة رسول هللا  النه احذ من ماله  فاجابه الحبيب 

   :المصطفى 

 (اذهب انت  ومالك ال بيك ) 

 

 وال تخاطبه بصوت عالى      وكن لما يامر في امتثال

 

 الترفع صوتك  اعلى من صوته \التخاطبه بصوت عالي 

 الطاعة التامة \االمتثال



 

 487 

 

 فا نما الغيبة تنفي الهيبة     واحذر ان تغتابه في الغيبة 

 

الكالم على الغير بدون  وجود   فان كان هذا الكالم  صدقا  وبما  \الغيبة 

 .فيه فهو غيبة  وان كان  كذبا   وليس  بما فيه   فهو بهتان 

 

 وان تكونا  يااحي  في السفر        وحدكما  او ان  تكونا في نفر

 

 انتما اي  انت والشيخ     \تكونا 

 مع جماعة\في نفر  

 

 فاحمل له االبريق والسجادة     تزدد وقارا يا احا االرادة

 

 احتراما \تزدد وقارا  

 بمحض  ارادته وقبوله  العازم على سلو   الطريق: احا االرادة 

 

 وال تغب والشيخ عند القوم    كي ال تكون مستحق اللوم

 

 مستحق التانيب \مستحق اللوم 

 

 الكمال             والشيخ   يق ان  مع الرجال وال تنم  ياطالب 

 فان تشككت   بامر ديني            فاساله     تحضى    باليقين

 

 تحصل على الجواب الصحيح \تحضى باليقين 

 

 وان بدت واقعة  في الغيب        فاحبر  بالجاري  بغير ريب

 

  يحضر   وتغيب ال ن االشياء غير المرئية  والغيب  كل مامالغيب  \الغيب 

عنه حقيقته  وهواشارة  الى  غيبة  صفات النفس  بكمال صفات الغيب 

وقوتها  وهللا تعالى ابقي لخواصه   موضع االستتار  رحمة منه  بعباد  

المؤمنين  وبغيرهم  فاعانهم  فانهم  به يرجعون الى مصالح النفوس  

 .واما لغيرهم  فهو  ما ينتفع به غيرهم 
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 يااحي في السحر         رؤيا  فعبرها عليه تعتبر وان  رايت 

 

 

الفجر وقيل السحر قبيل الفجر وقبيا شروق النورفي الصباح \السحر   

ارويها  له  ليعطيك تفسير هذ  الرؤيا \وعبرها عليه   

 

 فانه  موضع  سر هللا        فال  تكن  عن شأنه بالهي

 

 من اللهو والباء حر ف جر  زائد \بالهي 

 

 وبجل االصحاب واالحوانا      وال تكن لعهدهم حوانا

 

 زدهم احتراما وتقديرا وحبب لهم  حف  العهد \بجل اال صحاب واالحوانا   

 وابتعد عن حيانتهم واالستماع لما يقولون 

 

 وابداهم ياصاح بالسال م     وال تمازحهم لد  االنا م

 

عليك  وال  تتمازح معهم   سلم عليهم قبل ان يسلموا هم   \هم بالسالمأابد

فالمزاح يقلل من هيبة المرء وينتقص من شخصيته وكلما كثر المزاح  

حترامه  وزاد عن حد  وحاصة بحضور االحرين قلت هيبة المرء وا

لذا نهى الشيخ قدس سر  عنه  وفي المثل وكرامته  لد  االحرين  

 :السائر

 (المزاح يسرق الهيبة) 

 

 فانه ينفي  جميع االحن      وعاشر الناس بخلق حسن  

 

اال حالق الحميدة تبعد النفس عن  جميع االحقاد وتغسل  \الخلق الحسن 

 :قال الحبيب المصطفى من االدران  القلوب الطيبة
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 (وحالق الناس بخلق حسن )... 

 

 وادع لعاصيهم  بحسن التوبة       من قبل ان يأتيه  يوم النوبة

 

هى ع الى هللا تعالى  مبتعدا عما يناو الرجو افضل العبادة  \بحسن التوبة

 عنه

 من قبل ان يحل به \من قبل  ان يأتيه 

 ساعة الموت \يوم النوبة

 

 وبر بوالديك  بدعو  كلها         فيحسن هللا الودود فعلها

 

االحسان لهم واطاعة  امرهم  والعناية التامة بهم وحاصة   \بر الوالدين 

                                                                                     او هرمهم       في كبرتهم

 

 واحفض  جناح ا لذل طوعا لها        واسال اله الخلق  ان يهديها

 

الضمير هنا يعود على  الوالدة  وكذلك الضمير في يهديها  يعود   \لها 

رسول الكريم صلى هللا عليه على االم  النها اول الوالدين  حيث فضلها ال

وسلم  على كل ما سواها وجعل منزلة  الوالد دون منزلتها والعناية به بعد 

 العناية بها

 

 وال تقل  اف  وال تنهرهما         وال تذع سرهما تقهر هما

 

 :تيمنا بااليتين الكريمتين  

وقضى ربك  اال  تعبدوا اال ايا  وبالوالدين احسانا  اما  يبلغن عند  ) 

الكبر احدهما او كالهما  فال تقل لهما اف وال تنهرهما وقل لهما قوال 
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  كما  ارحمهما  وقل  رب  من الرحمة  الذل  واحفض لهما * كريما 

 01و 03 \سورة االسراء  (*صغيرا  ربياني

 

تفز غدا بالقرب والفالح          وارفق بكل  منهما ياصاح  

العناية بهما \الرفق بكل منهما   

ياصاحبي او يارفيقي \ياصاح   

يكون  العبد  من ربه  في سجود   وجاء في  قيل اقرب ما \القرب

رب من تالسجود يقفي فالساجد ( واسجد واقترب ) المصحف الشريف 

وفي  القرب   ربه  النه في سجود   يطوي بساط الكون ويقترب من ربه

استقالل الروح  بالفتح واقامة رسم العبودية لذا  فان هللا تعالى يقرب من 

قلوب  عباد   بقدر  ما يقرب العبد منه اضعافا مضاعفة  وكلما زاد العبد 

 قربة من هللا تعالى زاد  هللا هيبة  و رفعة

.النجاح فى العمل  \والفالح   

 

 

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

 

 

ذكر  ثياب القوم        وانها غالية  في السوم والقول  في  

 

 عملية  غالية في االسعار والمساومة المبايعة  وهي \غالية  في السوم 

 البيع والشراء والمنافسة بينهما

 

 فان تكن  ممن يريد الخرقة       فالبس ثيابا  صبغت بالزرقة
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طلب الطريق ة  الخرقبكناية عن االنتساب الى  الطريقة  ويريد  \الخرقة 

 .الى هللا تعالى   والوصول اليه حتى  درجة المشيخة 

ثيابا زرقاء  ثيابا لونها  ازرق  حيث ان اللون  االزرق  \صبغت بالزرقة

قية  يبان به  كبجميل ومحبب الى الناس  ويتحمل  بطبيعته  االوسا   وال

 .االلوان  

 

 الناسفانها احمل   لالدناس         ولونها  اجمل عند 

 

 االوسا ما يلحق  االمرء  او ثوبه من  \االدناس 

 مفضلة عندهم \اجمل عند الناس 

 

 واحسن  االثواب  عند الن رة          ماكان  مصبوغا بلون الخضرة

 اتت  عن  النبي   السنة    اهل   الجنة           كذا   مصبوا    النها 

 

 

المالبس الخضراء  وهي مالبس اهل الجنة  وقد ورد في  \ولون الخضرة 

 :المصحف الشريف  في وصف  اهل الجنه 

وسقاهم  عاليهم  ثياب سندس حضر  واستبرق  وحلو اساور من فضة) 

 01 \االنسان اية  سورة(   ربهم شرابا طهورا

 

 ابـــــلبوليست الصفرة في  الثياب           محمودة  عند  ذوي   اال

 فانه  قد جاء عن   هارون            ان قد  را  في كسوة المأ مون

 نقيطة صفراء شبه   الحمص         تنفر منها  النفس  مثل البر ا

 

 اصحاب العقول النيرة  او العقول الراجحة المفكرة \ذوي االلباب

 هو هارون الرشيد الخليفة العباسي  المشهور \هارون 

 لخليفة المامون  بن هارون الرشيدا  \المامون 

 قزز منها النفستتبتعد وت \تنفر منه النفس 

 مرض معروف \والبرا 

 

 فغمس اليراع في المداد      وابدل     الصفرة      بالسواد
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 النه ملبوس كل الخلفا        من عترة العباس عم المصطفى

 

في الحبر االسود وغير  او وضعه  غمس القلم \ع في المداد اغمس  الير

النقطة الصفراء التي الح ها  في لباس ابنه  المامون  الى سوداء   او بدل 

 حيث كان السواد  لباس كل  الخلفاء العباسيين

هو العباس  بن عبد المطلب  عم الرسول الكريم  محمد صلى   \والعباس 

 وهو جد الخلفاء العباسيين  عليه وسلم

 

 لحاضر       دليله  ثوب الخطيب الماهرحتى الى هذا الزمان ا

 

 ألنه النائب   في  ذي الر تبة       فالبس االسود  عند الخطبة

 

وكان  اللون االسود عالمة  للدولة العباسية  في الملبس  والرايات   

 والخطابة عند االئمة في صالة الجمعة 

صاحب المنزلة العالية \ذو الرتبة   

 

 تصلح  للشيو  والشباب        وابيض اللون من الثياب 

 لكنما  الشيخ  بذا  اولى           ألنه     بلونه     تحلى

 

تجمل وازداد  بهاءا  وجماال وذلك  لتحليه  بالثياب البيضاء التي    \تحلى 

بيضا  في   اهي بلون  لحيته  البيضاء   وشعر  راسه  االبيض  فيكون 

 بياض في بياض

 

ام            يدري بها الناقص والتحا ملكل  ثوب عندهم   مق  

 

 أي لكل مناسبة  نوع من اللباس ولكل ف ة من الناس نوع مميز منها
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 حير ما يلبس منه الصوفي           من تزين  ثياب  الصوف

 

من صفت  نفسه  بصفاء قلبه  دائم االفتقار الى موال   كلما :الصوفي 

فيفر   دركها ببصيرته  النافذةتحركت نفسه  و هرت بصفة  من صفاتها ي

الى ربه  فيكون  قائما بربه  على قلبه  وقائما  بقلبه على  نفسه  أل متثاال 

:المر  هللا   تعالى    

 (    كونوا قوامين  و شهداء بالقسط)) 

وهذ   الحالة  هي  معروفة بالتصوف والسر فيه انجذاب  الروح الى 

 .منجذبة  متطلعة  الى ربهاالحضرة االلهية الن  روح الصوفي  

 

 ألنه  قد جاء  في االنباء             عن ادم   وزوجه  حواء

 

اشارة الى  قصة هبوط  ادم   وزجته  حواء  بعد ان احرجهما ربهما من 

.الجنة الى االرض    

 

 اذ اهبطا  من السماء  لالرض         وافترقا  في طولها والعرض

 

 ..................................ه          يطلب  كل  ان  يواري  عورت

 

قيل انهما عندما  احرجهما ربهما من الجنة الى االرض  هبطا كل  \افترقا 

في مكان منها  فافترقا   وكانا  عاريين فاحذ   كل  واحد منهما  يواري 

.سؤته من  االحر عندما التقيا  بعد وقت طويل   

 

 والصوف منه وافر منسدل  فجاء جبريل  ومعه  جمل        

 

 كثير \وافر 
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 متدلي بسبب طوله وكثرته \منسدل 

 

 حواء  منه  واتعبي  واحتملي       وقال  جزي  صوفه ثم اغزلي        

 وحكه يا ادم   بعد   الغز   ل          ثم البسا    بعد طول الشغل

 من  تصو  فاوفعال  ما    قاله  تصرفا             فاصبحا  او ل        

 

فقد غزلت حواء الصوف  وحاكه ادم  ولبسا  . اجعليه حيوطا  \اغزليه 

 ثوبا

ها اول من سلك طريق التصوف فكانا اول من لبس الصوف وربما يقصد ب

 :هو االرجح  بدليل البيت التالي وهذا

 

 فالبسه زهدا  واقتداءا بهما           وال تكن  فيما حكيت موهما

 

 لباسا  او البسه عالمة  للتصوف او للعبادة والتقشف اجعله \فالبسه 

حلو االيدي  من مال الدنيا و حلو القلوب  من التتبع  الن   هو  \الزهد 

ل رسول هللا تعالى صلى هللا عليه ؤزاهد احتار الزهد واراد    وقد سال

 :وسلم عن الزهد  فقال 

ا منه  فانه   يلقي  اذا رايتم  الرجل قد اوتي زهدا  في الدنيا  فاقربو) 

 ( الحكمة

 033 \احيا علو م الدين  للغزالي  المجلد الخامس صفحة 

 

 قل  من وكا ن  حير االنبيا ء والرسل           يلبس الصوف  ال

 وجاءنا  عن الكليم   موسى               ثم يحيى   بعد   وعيسى

 الصوفيان  كان  اثوابهم من صوف            فمن هنا يعز  عليه 

 

الحبيب المصطفى محمد صلى هللا عليه وسلم  فقد  \حير االنبياء والرسل 

لبس الصوف وكذلك االنبياء  والرسل منهم  موسى كليم هللا ويحيى 

 .السالم  موعيسى عليه

 

   ثم لكل  مثلها  من العدد         واحرف الصوف ثال  في العدد  

 او  وجد  ووصول ووفافالصاد  صدق وصال ح وصفا           والو
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كلمة الصوف  متكونة  من ثالثة احرف  ولكل حرف  من هذ  الحروف  

معانيها مترادفة  .ابتدا بثال   كلمات  تصب في نفس المعنى ومشتقة منه 

ومنهجها متواصل  فالصاد  منه الصدق  والصالح  وصفاء النفوس   

الى هللا تعالى والواو منه الوجد وهو شدة الشوق والمحبة  والوصول  

 والوفاء اليه سبحانه

 والفاء منها فرح  ومجمع      ورح  بعدهما  يجتمع

 

احرف الفاء   منه  كملة فرح التي    تبداء   بحرف   الفاء  وبها  يفرح 

مكان  اجتماع  المومنون  بنصر هللا  تعالى  والمجمع هو المجتمع او هو

حفهم تينصرهم هللا تعالى  واليمان   فساهل الطريقة  والحقيقة  على ا

 .بمالئكته رحمة لهم  وبهم 

 

 فاطلب اذا  بالطاقة المجهودة         صفات  هذ  االحرف  المعدودة

 

احرف كلمة الصوف  ويقصد  بها  التصوف اذ    \هذ  االحرف المعدود ة 

عّرف  بعض العلماء  التصوف  نسبة الى لبس الصوف  لخشونته و الن 

لبسه  لخشونته  للتقشف  وال  لتختشن  اما  ما .يؤثرون   الصوفية  كانوا

ارا   فانه  أي التصوف  فانه جاء   من  صفاء  النفس  وصفوتها  في   

 حب هللا تعالى

 

 وان تشا ء ان تر   منتفعا             وتغتدي بين الور  مرتفعا

 

فعة في مستفيدا  وطالبا  للمنفعة  وسالك الطريقة ال يطلب من  \منتفعا 

الدنيا لنفسه  النه زاهد فيها   لذا  يطلب  منفعته  بالطاقة  المجهودة  في 

السير  الى  في الطريق  الى الحق  تعالى  ومجاهدة النفس  والجسد   

وترويضهما  على التعب  والمشقة  في سبيل  الوصول  من  مقام  الى 

ي طريق الوصول مقام اعلى  ومن درجة  الى  درجة ارفع  يرتفع  فيها  ف

في حب هللا  تعالى  والفناء في  هذا  الحب  حتى يصل الى درجة  االحسان  

وهي  اعلى  درجة في  سلم الطريقة القادر ية   وهنا  تنكشف  له  انوار 

 .الحقيقة ويانس  بطاعة هللا  تعالى
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واالنس حال شريف  يكون  عند طهارة  الباطن وصدق الزهد  وكمال 

وورد في  االثر (  واسجد واقترب ) رب من الباري  عز وجل التقو   والق

 :الطيب 

 (  اقرب مايكون  العبد  من ربه  في  سجود  )  

 

رب العبد منه  ويزيد  وقارا  ت  اقتوان هللا تعالي يقرب من العبد كلما ق 

 .وهيبة في قلوب الناس  اصبح  بين الور  مرتفعا

 

 ثالثة   تغنيك   فضال   منه     واطلب اذا من كل حرف  منه        

 فالميم من احرفها المجاهدة             وبعدها  في الرتبة المشاهدة

 

الثوب الخلق او الثوب الذي كثرت فيه الرقع مكون من اربعة  \ا لمرقعة 

احرف  كل حرف يدلل على مقام  اعلى من  الذي  قبله   وتغنيك  فضال 

 المجاهدة \عنه  فالميم 

) مشاهدة ثم المعرفة وقد وردت كلمة المشاهدة في النص المصو ر ثم ال 

والصحيح هو المشاهدة اعتمادا على الضرب والعروض للبيت  ( المشهادة 

 .والسياق  المعنوي فيه 

 

 وبعد هاتين  مقام المعرفة       بلغك هللا  الى هذي الصفة

 

ا    هللا  تعالى  الى موقع  معرفة  هللا  تعالى  ومن   هد  \ومقام المعرفة  

 :معرفته  وسلك  طريقه  هدا  هللا  اليه وفتح قلبه لاليمان 

   14 \سورة العنكبوت  اية( والذين جاهدوا فينا  لنهدينهم  سبلنا )   

  

فالنفس تتدرج في مقاماتها   متحركة بصفاتها  فان  تفلتت   من دائرة 

ت نفسه  يردها  بتوكله  الزهد  ردها الزاهد  بزهد   والمتوكل ان تحرك

 .والراضي  يردها  برضا 

اما العارف باو  فقد اكتسى  بنور اهل القرب  بروحه  الدائمة العكوف  

والعبادة  وقد مال ت  بنور  محبة  هللا  تعالى كليا  فاحرقت  نار هذ  

المحبة كل دنس  ولم  يبق  فيها سو  حب هللا  تعالى وهنا يدعو الشيخ  

 ن يكون  من اصحاب هذا المقام  وهذ  المنزلةلمريد   ا
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 والراء منها ر أفة ورقة          يتلوها رياضة المشقة

 

رياضة المشقة  فالرأفة   اما  حرف الراء منه الرأفة والرقة والرياضة  او

ورقة   قلوب الزهاد و  : رأفة هللا  تعالى بعباد  الصالحين والرقة  انيساط 

سالكي طريق الحق تعالى ورياضة المشقة   هي رياضة اصحاب  الطريقة 

 السير في طريق التصوف  مرورا  بمراحله ومقاماته واحواله

 

 

 والقاف منه القرب والقناعة       وقول  صدق ينفع الجماعة

 

اما القاف  فانه  القرب  وعبادة  المريد  في التقرب  الى هللا تعالى 

تعالى له  والقناعة كنز ال  يفنى    ثم  قول   والقناعة  قناعته  بما كتبه هللا

الصدق  وهو تعمير  المؤمن  لباطنه  بالصدق   واالحالا  لربه  فتجري 

 حركاته  على حب  مافي  قلبه  في هر الصدق  في كل  اقوال وافعاله

 

 والعين  منها العلم قبل العمل         والعشق  هو االصل فاعشق تكمل

 

المرقعة التي ال زلنا فيها  فمنه العلم   والمقصود  هنا   اما العين في كلمة

العلم الديني  والتفقه  فيه  وليس العلم الدنيوي بدليل  انه  جعل موقعه  

قبل العمل  وينبثق  عن االصل   وهو العشق  لمقام  الخالق  الجليل  

 :فعندما  يعلم المرء 

 ( ان ال اله اال هللا    واحد الشريك له) 

فق  ينابيع  العشق  والمحبه في قلبه  ونفسه  وفكر   ويعمل  في تتد 

سبيل  الوصول  الى هذا الحبيب والفناء  مبتعدا  عن كل  زحارف الحياة  

 :وبهرجها و الجله  وقد جاء في المصحف الشريف

 (انا جعلنا  ما على االض  زينة لهم  لنبلوهم ايهم احسن عمال)  

العلم  بربها وعشقت ربها  تزكت هذ  النفس  فاذا عملت النفس   بعد 

 :وانجلت  فرأت القلب  حصل لها  الزهد والسكون  الى  وعد هللا تعالى

 

 ثم البسن  من بعدها  ملمعا      ان كان    من حالك  ما تجمعا

 

البس  والنون توكيدية   والحال سمي حاال  لتحوله  بين الفينة  \البسن 

 د  نفسية  كالبروق  في السماء  ت هر ثم تزولوالفينة  فالحال  مواجي
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 وان تكن  بالغت  في الرياضة       حتى  لك النفس غدت مرتاضة

 

غدت  طوع  االمر يروضها  العابد كما  يحب :   النفس غدت مرتاضة

 :ورياضة النفس  في مجاهدتها والمجاهدة 

 (استفراا الوسع  في موافقة العدو )  

 :والجهاد  ثالثة اضرب  

 مجاهدة العدو ال اهر

 ومجاهدة الشيطان

 ومجاهدة النفس

 

 وتدحل ثالثتها  في قوله تعالى

 وقوله تعالى( وجاهدوا في هللا  حق جهاد  )) 

 ( وجاهدوا  باموالكم  وانفسكم في سبيل هللا)  

 وقول الرسول الكريم صلى هللا عليه  وسلم  

 ( اهدون  اعداءكم وجاهدوا اهواءكم كما تج) 

 

دينيا   ها  على حالف  هواها   المذموم والمجاهدة  فطم  النفس  وحمل   

 ( والزامها  بتطبيق  شرع   هللا تعالى  امرا  ونهيا 

 70\الح   حقائق  عن  التصوف صفحة 

 

 وشربت  من  جرع االالم          الفا وعدت ذا  كاالنعام

 

والرضا  واحتسابه  نعمة  وفضال. االالم وكنتيجة لهذ  المجاهدة تتجرع    

 

 فالبس  اذا  بعد للهذار  بيخ        وال تخف  فيه من التوبيخ

 وان تكن حربا لها  فخاشنا          وان تكن سلما لها مداهنا

 

التزام جانب الجد والقوة  والشجاعة  والخشونة  تشبه القتال  \المخاشنة 

 حالة السلم  والرضا في ساحة الحرب  والمداهنة  تشبه
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 فالبس اذن  من احشن الثياب       فما عليك فيه  من  عتاب

 

وهنا امر الشيخ  ان يتاقلم المريد مع الحياة  فاذا كانت شديدة قاسية     

كالحرب  يكون حشنا  صعبا  وان كانت  رضية  يكون معها  ولما كانت  

الحياة صعبة  والزهد فيها  في صعوبته  من واجبات المريد لذا عليه 

ن التخشن  وعليه لبس الخشن من الثياب  وال يعبأ  بما يقوله االحرين م

 :الناس 

 

 وان تكن قطعت  للمعبود        ثوب الوجود منك بالسجود

 فالبس اذا مرقعا ملفقا          ان كان من حالك  ما توفقا

 فالبس اذا دراعة مفرودة       واحذر بان تجعلها مطرودة

 فانها ملبوس اهل الكبر         فلم  تلق   لبسا  ألهل الفقر

 

اشارة   و كناية  عن دوام السجود والعبادة و  في هذ  االبيات ت هر  

تعالى  بحيث يؤديكثرة السجود   الى تمزيق الثوب  عند الركب  فيضطر  

الى لبس الدراعة  والدراعة  نوع  من اللباس وهو القميص  ويلبس  

منفردا والحذر ان يكون   ملبسه  غريبا عن لباس االحرين  الن  غريب 

 وعالمة المتكبرينالملبس  دليل الكبر  

 

 والبس اذا اصحبت عبدا محسنا      الى الصحاب  مرجيا حسنا

 

 رافقت \اصحبت 

 العبد المؤمن  \العبد المحسن 

اصحاب الطريقة  أي اذا  رافقت عبد مؤمنا الى  اصحابك  \الى الصحاب 

من ذوي  الطريقة لكي  يسلك الطريق الصحيح و يتاحى  معهم  في حب 

صرت باالحاء متصفا  بالوفاء له   –ليل البيت التالي بد -هللا تعالى

والصحابكما  من ذوي الحقيقة والطريقة والحقيقة هنا  حقيقة  النور 

المحمدي  اذ ان هللا تعالى  جعل هذا النور  وراثة  من ادم ابي البشر  حيث 

علمه  االشياء  كلها  فكان الفهم  والفطنة  والمعرفة  والرأفة واللطف  
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ب والبغض   والفرح والغم  والرضا والغضب   والكياسة والتعاسة والح

وجعل  في قلبه   بصيرة  وهداية الى هللا  تعالى بهذا النور الذي اشرق  

في محمد صلى هللا عليه وسلم  فانار للعالمين الحياة  فاحذ منهم العهد 

 وااليمان  وغرس  فيهم الحب  االزلي  في طريق الحقيقة  االلهية

 

 ان تكن  صرت في االحاء             مرتديا     بصفة      الو فاءو

 وفي عهود  الشرع والطريقة           كنت   وفيا   طالب   الحقيقة

 فارتد فوق  الثوب فقي الرداء          وال    تخف  لوما   من االعداء

 وان  تكن  قد صرت  للخالئق         عونا  على الراحات في الحقائق

 

أي وان اصبحت شيخا تعين  السالكين  وتعلمهم  سلو  الطريق  المؤدي  

الى الراحة  والكرامة  وتنور قلوبهم بالحقيقة الساطعة  وتكون ذا مكانة 

 رفيعة

 

 فشرفن راسك   العما مة       وال تخف  في كدرها المالمة

 

شرف   فضع فوق راسك  العمامة واعتم بها  وال تاحذ   لومة الئم  النها 

.كبير   ومقام محمود  

 

 وان تكن القيت باالشياء         بطيبة النفس  الى الوراء

 

 أي ابتعدت عن االشياء الدنيوية عن طيب حاطر

 

 ثمة اقبلت    على المعبود      بالذكر والفكر مع السجود

 

توجهت الى هللا تعالى كليا  \اقبلت على المعبود   
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بذكر هللا تعالى\بالذكر   

التفكر  به  وفي وحدانيته   ثم  اقامة الصالة في اوقاتها  \كروالف  

(ان الصالة كانت على المؤ منين كتابا موقوتا )    

 

 فاتر   هديت  طرف العمامة      الى ورا   تزدد الكرامة

 

اتر  طرف عمامتك من الخلف سائبا على رقبتك تكريما لشخصك  لد  

 االحرين

 عمد االحرينتزداد او يعلو مقامك   \تزدد

 

 وان حلت منك صفات النفس             ونلت فوق اللقا باالنس

 

حاالتها  وما يعتريها من عالمات  وامارات  وقد تم شرح  \صفات النفس 

ذلك مفصال في كتابي  شرح ديوان الشيخ عبد القادر الجيالني وشيء في 

 تصوفه

 

ياو  اويارب  منبعثة القرب  فلو قال صاحب القرب  ونائله مثال   \اللقاء 

من اعماق قلبه  ولبه  لوجد  فيها  ثقال  شديدا  الن هذا النداء ياتي من 

وراء حجاب  فهذ  اشارات   ومالح ات  ومناجيات  ويكون ذلك  لمن 

غابت  نفسه  في نور روحه  لغلبة  سكر   وقوة  محو   فاذا صحا  وافاق  

ويعود  الى  مقامه االول      تخلصت  الروح من النفس  والنفس من الروح

 :فيقول  

بلسان  النفس  المطم نة العائدة الى مقام حاجتها  ومحل ...  يا هللا

 :عبوديتها 

سورة   ((ياايتها النفس المطم نة ارجعي الى ربك راضية مرضية)) 

  االحيرةيةاال -الفجر
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30 

ذلك يكتمل وبهذ ا يقرب هللا تعالى  من نفوس عباد  المؤمنين  وعند هم   

 االنس

هو االنس بطاعة هللا  تعالى  في ذكر   وفي سائر  ابواب القرب  \واالنس 

وهو نعمة من  هللا   تعالى ومنة منه  واال نس حال شريف  يكون  عند  

طهارة القلب والنفس  والروح  والفكر  بصدق الزهد  وكمال  التقو  

م نة  وحشوعها  وحلو صفات  النفس  من االنس   حضوع  النفس المط

:وحقيقة  االنس  

كنس  الوجود  بثقل  الئحة  الع مة وانتشار الروح في ميادين )  

011 \عوارف المعارف  للسهروردي صفحة(الفتوح  

 

 فعممن  في الشكل  كالالم الف           والتخف  مالمة  المعنف

 

 الالئم بشدة وقوة \المعنف

 

 ولها  وقابل  الذريعةوان تكن  اصبحت للشريعة           مقب

 

االلتزام  التام  بامر العبودية  جاءت بتكليف  الخلق بعبادة  \الشريعة

الخالق  والقيام بما امر  وان تكون مؤيدة دائما  بالحقيقة التي  هي  

مشاهدة  الربوبية  حقيقية   بنبوة محمد صلى هللا عليه وسلم   فهي 

 .ر  ما تحقق فصدقشهود  لما قضى وقدر  واحفى وا هر  با ها

 

 فالبس ياصاح  جوربين      وال تخف  للخلق جور بين

 وال تكن نفسك  بالندامة      نالت مقام االنس  والكرامة

 

 مفردها جوراب  يلبس في االرجل من الجوارب ما \ربين جو

ال لم المبين  او ال لم ال اهر من الناس   وهو الميل  عن  \وجور بين 

 القصد

 .وجور  بين \والبيت فيه  جناس بالغي  تام في جوربين  واضح \وبين 
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 واصبحت  تباهجا  متوجه        فضع على رأسك   بالمزدوجة

 

 المزدوجة حرقة احر    يضعها من نال مقام  االنس على عمامته

 فاصبحت نفسه  متوجة  بالبهجة من نور هللا تعالى لتكون  اكبر واقدر

 

 رجال  في  ذا عالم  االرجاس      وان تكن صفت  من االدناس   

 

اصبحت  صافية  من الصفاء  وحالية  من كل شيء   \صفت من  االدناس 

 ضار ممقوت

 هذا العالم المملوء  بالرجس  والفواح  واالثام  \عالم االرجاس   

 

 ثم  تخطيت   بال تلبيس         عليهما  في عالم  التقديس

 فانها    مرتبة     جليلة    فالبسن  اياهما  الباجيلة       

 وهذ   حاتمة  الثياب               والحمد للمهيمن  الوهاب

 

 بدون شك او بدون عائق  او رادع \بال تلبيس

تقديس الحضرة االلهية او الحضرة االحدية  المنزهة  عن  \والتقديس 

القلب  والفيض  االقدس هو  االلقاء  في . الكثرة والنسبية  والوجودية  

بدون واسطة  بعد الطهارة  والتنزيه  وااللقاء في حضرة هذ  الصفة  

وهي مرتبة جليلة القدر ع يمة المكانة يكون صاحبها  في مرتبة  القرب  

بقلب طاهر ونزاهة عاليه وفيض ...  وكان هللا تعالى  سمعه وبصر 

 .حالص

 من اسماء هللا الحسنى \المهيمن  و الوهاب 

 

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

 

قيام السادة         ثم قعودهم على السجادة  والقول في ذكر  
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 التهيؤ للصالة او للعبادة او للذكر وللصالة افضل \القعود على السجادة 

 

 نها   مجلبة   الصالةأف ان ش ت  تدحل في الصالة     

 

 الشروع بادائها والبدء بتكبيرة االحرام  \تدحل في الصالة

 جمع صلة \والصالت 

وهي العطيه او الهبة وقد تاتي العالقة بين المصلين  وهي عطايا من هللا 

 .تعالى لعبد  وسعته  عليه  وادحاله في رحمته

 

 ا  سجادة  ن يفة     فبسطها  من اجمل الو يفةفابسط اذً 

 

 افرشها للصالة \ابسط السجادة  

 

ح عليها الرجل وادحل  ثم اقلبن  احد  الزوا يا  االربع      وامس

 واحضع

 

 أي امسح رجلك ب هر السجادة ثم ادحل في الصالة

االنقياد التام و تعالى والخشوع التام  في الصالة \والخضوع   

 

 وان تك الزاوية القبلية        مسدودة  بالجدر  المبنية

 

 اتجا  القبلة \الزاوية القبلية

 رؤية الكعبة المشرفةاالبنية المانعة عن  \الجدر المبنية 

 

 فاقلب لك  الزاوية الشرقية      من سفلها  وادحل بها في النية
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في نية الصال   والنيةحضور القلب و النفس  \وادحل بها في النية 

 قبيل تكبيرة االحرام سو  هللا تعالى وحلوهما من كل شيء 

 

 وصل و وال تماهل         ما ش ت  من فرض ومن  نوافل

 

فيه   قطع العالئق  والحضور بين يدي هللا تعالى  بقلب حال  ما  \ةالصال

سو  هللا والصالة صلة بين العبد  وربه  ولما  كانت  الصالة  مقامة   

فحق على العبد  ان يكون  حاشعا  حاضعا  لصولة الربوبية  على العبودية  

عن  له طوالع التجلي  فيخشع  وقد ورد  ومن تحقق بهذ   الصلة  لمعت

 :الرسول الكريم محمد صلى هللا عليه وسلم  انه قال 

لما حلق هللا تعالى  جنة عدن  وحلق فيها ما ال عين رأت وال اذن سمعت  ) 

 قال لها  تكلمي  فقالت   (وال حطر على قلب بشر

 (قد افلح المؤمنون  الذين هم في صالتهم حاشعون ثالثا) 

 1  \سورة المومنون  االية  

 

مستقبال للقبلة        للذكر والفكر بغير الغفلة ثم اقعدن  

 

من القعود  والنون  توكيدية  والجلوس  باتجا   القبلة  بعد الفراا   \اقعدن

 : من الصالة   لغرض الذكر وهو ذكرهللا  الواحد  االحد وافضل الذكر قول

 (الاله اال هللا ) 

بوحدانية هللا تعالى   جمع التفكير كله في عملية الذكر والتفكر  \والفكر 

كبيرة ثمرته  ع يم  اجر   :  وقدرته الواسعة  وعالمة الذكر الفالح 

قال  يصفي النفوس ويصقلها  فيطهرها  من االدران  ويبعدها عن الغفلة

 :تعالى 

 (فاذا قضيتم الصالة  فاذكرو هللا قياما وقعودا وعلى جنوبكم)   
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 اذا  مربعا كالبكروان تكن  مشتغال  بالذكر      فاقعد 

 

مشغول به  والوصية هنا  بالقعود  المحتشم في حضرة  \مشتغال بالذكر 

هللا العلي القدير حياءا من هللا تعالى كالبنت الباكرة الحيية ذلك  الن ذكر 

 :الحديث القدسي  هللا تعالى مجالة  لقلب العبد وقربه منه 

 

 ( انا  جليس  من ذكرني) 

ذكر اكبر من الصالة مع العلم ان الصالة تنهى عن حديث قدسي   وان ال 

 :الفحشاء والمنكر وانها قرة عين الرسول الكريم قال تعالى 

 

سورة ( هللا اكبر  ان الصالة  تنهى عن الفحشاء والمنكر  ولذكر) 

 15\العنكبوت

وزارهم  ويمحي سياآتهم  قال الرسول الكريم أ  والذكر يضع عن الذاكرين

 :عليه وسلم  محمد  صلى هللا

 

مستهترون  بذكر سبق المفردون  قيل وما المفردون  يارسول هللا  قال ال)

 (وزارهم  فوردوا  القيامة حفافا  أهللا  وضع عنهم  

 

 344 \الترغيب و الترهيب الجزء الثاني صفحة 

 

 وال تزيق  فهو عند القوم         حال  ابليس  الحري اللوم

 

تفخر الن الفخر والتزين  من حالوة ابليس ادحلها ال تتجمل  وال  \تزيق  ال

في قلوب الناس  لكي يبعدهم او  يبتعدوا عن ذكرهللا تعالى   

 

 وغطين  كفيك  بالكّمين          وعط  بالذل على الرجلين

 

 اطراف ردن االزار او الثوب \الكّمين  
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 وال تعر بساعد الكف  اذا          كنت مع القوم فتلقى االذ 

 

 تنفرد ال \ال تعر 

 ستر له  من ال \والعاري

 تقع فيه \  وتلقى باالذ 

 

 وال تخاطب  احدا بالكف       فذا   نقص عند اهل العرف

 

أي باالشارة  باليد  فالتكلم  باالشارة باليد     \تخاطب احدا بالكف   ال

 ق  اال اذا استعمل المرء االشارة مع الكالم حل منقصة  ينم عن   سوء

 

 الطريق  ياطالب واحذر  من التمخط والتبصيق       مابينهم 

 

 والتبصيق في حضرة االحرين  ومن اداب المجالسة تر  التمخط

 

 وان اتتك سعلة  او عطسة         فاحف هما  حتى تصير همسة

 

ل والعطاس ايضا مذمومتان  ويستطيع المرء التخلص منهما بغلق اعوالس

 وحاصة  في  العطاس . يتالشيان  فانهما االنف   الفم  ومسك ارنبة

 

 والتكن ممن ير  في المجلس      يعبث باللحية كالموسوس

 

 ومن معايب  المجالس أيضا اللعب باللحية

 

 ة        فنقصه يورثك العبادةدوانقص من النطق على السجا

 

  والزم التفكير والتأمل في هللا تعالى وامور  الكالم  قلل \انقص من النطق 

 اثناء  وقوفك للصالة  في حلقه
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 يزيد من معرفتك باو تعالى\يورثك العبادة

 

 وال تجاور  مد  حك الجسد         مادمت في المجلس اوفي المسجد

 

تمدن يديك لتحك جسد  وانت في مجلس  ال  \تجاور  مد  حك  الجسد ال

 او في مسجد

 

 الكرا موغض من صوتك في الكال م         فأنه  من حلق 

 

 وغض الصوت امر من هللا تعالى في التربية الخلقية قال تعالى 

 14 \سورة لقمان اية( واقصد في مشيك واغضض من صوتك )  

 

 ثم اذا  قمت من السجادة        فقدمن يسرا  في االرادة

 

 من صالة  وذكر و   واردت الخروج  فقدم الرجل فان انتهت عبادتك 

 في المشي  اليسر 

 العزم والقوة \واالرادة 

 

 وهذ  و ائف القعود        للذكر والفكر والسجود

 

 وصاياها وتعاليمها \و ائف القعود 

 

 قد انقضت فاعمل بها  ياصاح      تنل مقام  الفوز  والفالح

 

 ا ا نتهت او كملت\انقضت 

 التزم بها \ اعمل بها

 

 

******************* 
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االلبابا يحف هما  فيه اولو     القول في المشي واالداب    

 

اصحاب العقول  الناضجة او الراجحة   وهم  المؤمنون  \اولو االلباب 

: الذين  وصفهم هللا تعالى في قوله  

ان في حلق السموات واالرض واحتالف الليل والنهار اليات اللي )  

في  الذين يذكرون هللا  قياما وقعودا  وعلى جنوبهم  ويتفكرون*االلباب  

حلقت هذا باطال   سبحانك فقنا عذاب النا  حلق السموات واالرض  ربنا  ما

ربنا *  ربنا انك  من تدحل النار فقد احزيته  وما لل المين من انصار * ر

منا  فاغفر لنا  ذنوبنا  اننا سمعنا مناديا ينادي لاليمان  ان امنوا بربكم  فا 

ا واتنا ما وعدتنا  على رسلك وال ربن*وكفر عنا سيآ تنا وتوفنا مع االبرار 

فاستجاب  لهم ربهم  اني  ال * تخزنا يوم  القيامة  انك  ال تخلف الميعاد 

ن  اضيع عمل عامل  منكم  من ذكر او انثى بعضكم  من بعض  فالذي

ا  في سبيلي  وقاتلوا  وقتلوا  وذوأهاجروا  واحرجوا من ديارهم  و

جنات  تجري من تحتها االنهار    هم نكفرن  عنهم سياآتهم  وال دحلأل

( ثوابا  من عند هللا  وهللا عند  حسن الثواب   

145 \140ال عمرا ن االيات     

 

 اذا بدا للشيخ او للصحب        للسوق امر فاسع ياذا  اللب

 

الى السوق للتبضع  او اي امر اذا طلب شيخك  او اصحابك منك الذهاب 

 تمانع احر فاذهب  وال 

 :ذو العقل الراجح \ذو اللب 

 

 والتكن في المشي  بالمختال       فذا  من عادة  ذي المال
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قال  وهي عادة االغنياء المتكبرين المتبختر او الفخور بنفسه  \المختال 

 :هللا تعالى

 

وال تم  في االرض مرحا  انك  لن تخرق االرض ولن تبلغ الجبال طوال ) 

) 

 07 \االسراء اية

 

 بالسكون        وال  تبختر  فوقها  بالدونوام  فوق االرض 

 

 الهدوء \السكون 

الحقير  التافه  تقصير عن  الغاية وعدم الوصول الى المطلوب فال  \الدون 

  :يحصل  سو  غضب هللا قال  تعالى

 (ختال فخوران هللا ال يحب كل م)

 

 والتكن في المشي للحاجات           ملتفتا     للستة   الجهات

 ان ر  في مكان الخطوة        تبقى  بقلب عادم  للشهوة   لكنما

 

المقصود بها  كثرة التلفت اثناء المشي في الطريق الى كل  \الستة الجهات

الجوانب   فهي عادة مذمومة  فمن  اداب الطريق  الن ر الى االمام  وعدم 

 .  التلفت الى  كل الجهات   مع  مالح ة حف    الن ر عن المحرمات

 يبقى قلبك  بعيدا عنها  الن النا ر في الطرقات \قى بقلب  عادم للشهوة تب

ت هر لعينيه  امور كثيرة وحاصة في االسواق  وربما  يقع في الحرام 

 نتيجة هذا الن ر

 

 فانما   الن رة   لال نسان        سهم مصيب  من يد الشيطان

 

 سهم مسدد \سهم مصيب 

 هكل عمل سوء  ومنهي عن \الشيطان 

 

 وال تقف في المشي  عند الخلق       فأنه من  دأب   اهل الخرق
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 وحل  عنك  النطق في الطريق     واحذر من الوقفة في المضيق

 فاءنه  موضع  اهل  التهم               فخله ودعه  واذن  تسلم

 

 

 اوصى الشيخ  قدس سر    بعدم  الوقوف في الطريق  النه  دليل  منقصة

 العقل

هم اصحاب العقول غير الناضجة او التي تفكيرها مقصور  \الخرق  واهل 

وكذلك التكلم في الطرقات  مثل  او ناقص  ومنهم  الكفار  والمشركون

الوقوف فيها  واحدهما  يتمم االحر  وحاصة الوقوف  في االماكن  الضيقة  

 . بحيث  يؤدي الى عرقلة سير االحرين  واعتراض مسيرهم 

 

 ي على القذارة       فأنها تنجس ذا الطهار ةواحذر من المش

 

 االوسا   او االماكن  المتسخة  \القذارة 

 صاحبها  ومن هو عليها  او الن يف الطاهر \ذو الطهارة  

 

 وقللن  المشي  في  االسواق       اال لحاجات   ذوي الوفاق

 فانها  ارباع  اهل   الغفلة        فال  تلجها واحترن  العزلة

 

او    شيخك  او حاجات الحاجات    لقضاء   في االسواق  اال  وال تسير

  االسواق  مجلبة  فضيلة الن عن االسواق   صحبك  فالبعد  صحبه او

 عن االيمان هللا  وبعدا  ذكر   للغفلة عن

 

 في مشيهم  من كرم الخصال     و ائف    الرجال         وهذ    

اكمل   فائنها  من      مل  بها  ياصاحبيقد كملت  فاع                

 المراتب

 

 االحالق الحميدة \كرم الخصال 

 اسناها واعالها \اكمل المراتب 

 

 

******************** 
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 القول  في آ دابهم  عند السفر       وما يرون  جملة  من الحضر

 

 التنقل  من مكان الحر \السفر 

 

 

 ما يحصل  الخير به  مقصودااعلم بان السفر  المحمودا      

 

ما قصد به  الخير  والجله  والخير هنا حير الدنيا  \السفر المحمود     

واالحرة  فخير الدنيا و سمعة المسافر فيها  تعلم اداب  السفر والتزامها   

 وحير  االحرة  هو ما فصله  في االبيات  التالية  في السفر  لطلب  االحرة

 :وفي التعبد   الجلها 

 

 وقد   اتت ثالثة  االسفا ر        جامعة    لخيرة   السفار

 فاول  االسفار قصد الحج         بالشيخ في افعاله  والعج

 

 :وقد بين االسفار ثالثة 

 

 مع الشيخ   تيمنا  بافعاله  واقواله الحج  ر فريضة  الداء االول 

 

 واالفاضة    بعد الحج    وذا       للرياضة        وسفر  احر

 

 والسفر الثاني  للمجاهدة والتعبد

 ( تهذيب  االحالق النفسية ) هي  \والرياضة

 ان ر  كتاب  اصطالح الصوفية 

 1 \البن عر يي  صفحة  

 

 قصد الشيو  طلبا للحال         والسفر الثالث للرجال 

 

 والسفر الثالث  هو سفر المريد الى المشايخ واصحا ب الطريقة
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 على  ايديهم  واحذ  الطريقة  منهم بقصد التلمذة

 

 فاذاعزمت  سفر الطريق           فا ستخر باو ال تعويق

 فصل ركعتين   واسجد         و  شكرا  واحرجن كاالسد

 وودع الشيخ مع االصحاب       وال   تقّدر   مدة  الغياب

 

الصالة  التوجه  للسفر  في اي من الثالثة  تبدأ بالنية ثم \سفر الطريق 

ركعتين استخارة لوجه هللا تعالى والتوكل عليه وكذلك  سفر المجاهدة 

والتعبد و تعالى  اوله النية ثم االستخارة باو تعالى ثم الصالة ركعتين 

استخارة و تعالى  ثم شد الرحال  بعد توديع الشيخ واصحا به الذين هو 

د ة السفر او مدة معهم بقصد السفر ثم السفر االفضل  بدون تحديد م

 الغياب فيه

 

 واحمل عصا  الصحبة في  يمناكا      ثم اجعل  االبريق في يسرا 

 وشد  بالوسط  اذن   بالكمر           واحسر عن الساعد كالمشمر

 

عصا يحملها  في اليد اليمنى لتقيه :  ومن االمور المطلوبة  في السفر  

وابريق  قصد  الوضوء    شر الطريق واالعتما عليها في بعض االمور 

يحمله  في اليسر   وشد  الوسط   بالكمر  وهو نوع  من  االحزمة  كان 

موجودا  الى عهد  قريب  ثم التشمير عن الساعد  وهو دليل القوة  والعزم  

 والرغبة في السفر

 

 ثم البس النعل  كما علمتا         وسافرن  عنهم  فقد سلمتا

 

فسافر على بركة هللا تعالى وسالمته فان اتممت كل هذ  االمور  

 

 واستصحبن  حمسة من االشياء     هن  بالشك  وال حياء

 الكحل وهو  االسود  المشهور       ثم مقص  حد  مطرور

 والمشط  والمسوا    والخالل          فانهن   نعمة  حالل
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ومن االمور المطلوبة في السفر حمسة اشياء هي الكحل وهو مادة 

معروفة توضع في العيون  لتوسيعها  وفي اغلب االحيان يستخدم من قبل 

النساء او انه يمكن ان يستخدمه الرجال ايضا وكانوا قديما يستخدمونه 

 كثيرا

لقص شعر  او (   الجلم) دان لومقص  حاد ويقال له في بعض الب

 .غيرها امور  االستفاد  منه في 

 ومشط  لتصفيف  شعر راسه ولحيته

 الخالل  لتن يف  اسنانه  وفمه والسوا   او

 

 وقد  اتى في طرق االحبار       عن النبي  المصطفى المختار

 الحض في  اشياء  ذي الخصال     فاعمل بها  يا طالب الكمال

 وال تفارقها اذا   في  الحضر       فليس  ذي  مختصة  بالسفر

 

لم ان دعى الى العمل بهذ  لقد روي  في االثر عن النبي صلى هللا عليه وس

االمور  واستخدامها   فهي مفيدة  وملزمة في السفر او االقامة فهي  من 

 دالئل الن افة  وكمال الشخصية

 

 وفيهما حاف    على الوضوء         فانه  مدفعة  للسو ء

 وكل  ما رقيت  او هبطتا             طورا  عال  ووا ديا كبرتا

 

دائم الوضوء  في السفر واالقامة  وفي  أي وقت  كن \حاف  على الوضوء 

 واوان

صعدت وهو من صعود  االماكن العالية كالتالل والجبال التي  \رقيت 

 تعترض سبيل المسافر

 من الجبل او التل  الى االرض المنبسطة حالل السفر نزلت \هبطت 

 

جبل الطور في سيناء  مابين فلسطين ومصر الذي  ذكر  هللا  \والطور 

 :تعالى  في القران الكريم في مواقع عديدة  واقسم هللا تعالى به

 

 *( في رق  منشور* وكتاب  مسطور* والطور )     

 3 و0و1اية   \سورة الطور
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) وقد ورد كناية  عن  االرتقاء  في الجبال  بدليل االوادي  بعد   وكلمتي

الوادي  للسير االنحدار  الى  هو الصعود الى  الجبل  او( رقيت و وهبطتا

 فيه  والطور لغة تعني للجبل

 

 وال تدر وفي الطريق  ا حدا       واصبر  على الجوع وكن مجتهدا

 

ال تلتفت  وااللتفات  في السير عادة مذمومة اشرنا اليها سابقا    \وال تدر 

 . والصبر على الجوع  و منه  مجاهدة النفس  وترويضها  على الصبر

اع الصبر وقد قيل  لكل شيء جوهر وجوهر والجوع من شديد انو  

 االنسان  العقل  وجوهر  العقل الصبر

 

 اال اذا  ما اضطر  الجوع الى         شيء  يسد الرمق المحصال

 

 ما يكفي أل دامة الحياة في الجسم \سد الرمق 

 

 وال تبت في مسجد و         اال اذا   كنت غير الهي

 

ه  لغرض النوم  حيث ان المساجد و وشيدت تنام في ال| تبت في مسجد أل 

هللا جاز  لغرض العبادة  الصالة والذكر فاذا كان المريد همه الصالة وذكر

 له المبيت  في المسجد

 

 حتى  اذا نلت  جميع االمل       فارجع الى الصحب   بخير نيل

 

 المراد  وبغية النفس  وما ترومه   \االمل

 عليه  وقصدته  او تمنتهبخير ما حصلت  \بخير نيل 

 

 فقدمن يمنا   في الدحول        في   بلد  قصدت    للنزول

 وبسملن  وصلين على النبي    وادحل فقد ج ت  بكل االدب
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وعند دحول البلد قدم الرجل اليمني في الدحول وقل بسم هللا الرحمن 

 . وهذا غاية االدب والخلق( اللهم صل على محمد وال محمد )الرحيم  

 

 ثم سر بعد  على اسم هللا     الى الرباط   واقعد   كالساهي

 حتى يجيء  حادم المقا م      باالذن في الدحول في السالم

 

يجمع ربط وهي  اماكن نزول المسافرين  وقد يسكنها الصوفيون   \الرباط

دينية  وحربية  وقد  : نااماكن في اكثر االحيان لها  صفت ايضا   وهي

 ورد ذكرها في القران الكريم  وتعني المصابرة  والمكو  

ال عمران اية ( واتقوا هللا ياايها الذين امنوا اصبرو وصابروا ورابطوا )  

\000 

 نتيجة تعب السفر \اقعدن كالساهي 

حادم المكان  او حادم الشيخ الموجود فيه حيث كان  \وحادم المقام 

جودين في كل االربطة وذلك بدليل  وجوب  مجيء  الخادم  المشايخ مو

 .باالذن  في الدحول على الشيخ  والسالم عليه

 

 

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

 

 

 

 القول في ذكر  دحول ا  لرجل      في  الخانقا    وحير  منزل

 اذا  اتا   االذن في   الدحول       فادحل  على االقبال والقبول

 

التي  ينقطع  فيها   او الخان  فارسية   تعني الدار  كلمة \الخانقا  

 الصوفيون  بقصد

 .فيه للتعبد والمكو  ا العتكاف 

 والدحول هنا  الدحول على شيخ  هذا الخا نقا  او الخان او مسؤوله

 

 ثمة احرج  بعد حلف الباب       محف ة الجمجم    والقبقاب
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 من الخشبقدح او اناء لشرب الماء مصنوع     \الجمجم

فيه  ؤلرجلين لغرض الغسول فيه او التوضحذاء يلبس في ا\والقبقاب 

 يصنع من الخشبعادة و

 

 والبسن رجليك  يرتضى       كما عرفت  شرطه فمل مضى

 

 ما هو معروف ومقبول  وقد تم االيضاح مسبقا \ما يرتضى 

 

 فانه للرد  بعد ما  استفد    وال تسلم  منهم على  احد        

 عد في الحال  الى الطهارة         وجدد  الوضو ء الزيارة ثم

 ثم تصلي ركعتين  شكرالوضوء    فذا   شرط عندهم ال يرفض

 

 لم يهيء او غير ذي فائدة \فانه للرد بعد ما استفد 

 ارجع \عد 

 اعد    ومن اداب الزيارة تجديد الوضوء عند الوصول \جدد الوضوء 

 الىوالصالة ركعتين شكرا و تع

 

 اليهم        وسلمن  عند اللقا عليهم واقبلن   قاصدا 

 وقبلن كف الكبير  منهم     تدفع به اذ  القلوب عنهم

 

 توجه  اقبل   النون توكيدية \اقبلن

اي قبّل يد االكبر  عمرا  او يد كبيرهم او  \وكذلك في قبلن كف الكبير منهم 

 اكبرسنا  او مرتبة زعيمهم وهو شيخ الرباط او الخانقا  او من هو

 

 للو يفة   السالم  تركك  في    ضعيفة    طلبة   وهذ 

 

 رجاء بسيط  \طلبة ضعيفة 

 

 ان قالوا  لم لم تسلم عندما      ج ت على القوم الشراف الكرما

 

 االشراف الكرام  واصحاب الشان  \االشراف الكرما 
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 افعالهمفقل الن القوم  في احوالهم     مختلفين ثم في 

 

 كل منهم مشغول  في عمله وشغله  \مختلفين في احوالهم وافعالهم

 (كل بما كسب رهين)  :قال تعالى 

 

ومنهم محاسب  لمقته         فمنهم  مراقب لوقته   

 

الوقت هو الغالب على العبد  واغلب ما على . مهتم به  \مراقب لوقته 

 :وقد قيل  العبد وقته  يمضي الوقت  بحكمه  ويقطع  كالسيف

 

الصوفي ابن وقته النه مشتغل  بما هو اولى  به في  العبادات  قائم  بما )  

هو مطلوب او مطالب به في الحين  تخلص من  ماضي  وقته  ومستقبله  

 *( متجمعا  باو ناسيا مافات فيما هو ات  مشغوال بما نزل  قائما بما لزم 

 70 \م محمود صفحةالمنار الهادي   د عبد الحلي :الح  كتاب 

 

 ومنهم منشغل بالذكر       ومنهم مشتغل بالفكر

 

من مصطلحات الصوفية ويقصد  به ذكر هللا تعالى باللسان  والقلب  \الذكر 

يد ادعية  ما ثورة تشتمل على دتالوة وتر .ويشمل الذكر والجمع  اذكار  

ى هللا اسماء هللا الحسنى  وصفاته العلى  والصالة على النبي محمد صل

عليه وسلم  مع االبتهال  واالستغفار وقد تصحب  ذلك حركات  جسمانية 

 من باب الرياضات

 

 فلو  بدات بالسالم      لكنت  قد ج ت بعين الذا م

 

 ذاته  والذم ضد المدح  \عين الذام 
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 يوشوشون  سرا       ويبدلون بالوصال  هجرا  نهمأل

 

 كالم فيه احتالط \الوشوشة

 العلم  ازاء حقيقةهذا العلم  به  وسر الحالسر   \السر

 معرفة مراد هللا تعالى  فيه وسر الحقيقة ما تقع فيه االشار ة

 .التقارب  وضد   الهجر ا و البعد \الوصال 

 

 ثم اقعدن  حيث يشير الخادم      كما عرفته ياقادم

 

 المكان  المخصص للقعود الذي يحدد    المسؤول \حيث يشير الخادم 

 المكان  ويبلغك  به الخادمعن 

 

 والزم السجاد في ايام    ثالثة من غير ما كالم

 

 تعبير عن كثرة الصالة والتهجد ليال\الزم السجادة 

 

 فال يلح  منك له نفور        وان اتا  احد يزور   

 

 ي هر  او يالح  \يلح 

 تضجر  \نفور 

 

 اكرمن عبد ش  او دعوة          كسامع حاضر    وان دعيت

 فاسع اذن  معهم وال  تخالفا       فليس تلقي  غيرهم مخالفا

 

 دعيت لالستماع \دعيت كسمع حاضر

 عبد مؤمن \عبد شاكر 

 

 وانت  فيهم  صاحب المقام    اذا  مضت  ثالثة  االيام
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بمعنى اذا نفذت هذ  الوصايا ومضت ثالثة ايام كنت صاحب كالم 

 في هذا المكانمسموع ومقام    افضل في الموجودين 

 

 و ان تشا قراءة القرآن      فاقرا  بين السر واالعالن

 

 الخفية  والسر  في الكالم  عدم  هور  الصوت \السر

 القراءة الجهرية  \واالعالن 

ولما كان المكان معدا للعبادة وكل الموجودين فيه  في عبادة دائمة فال 

 بين السر والعلن يؤثر احد على االحر بارتفاع الصوت وتحديد الصوت

سورة ( وال تجهر بصالتك  وال تخافت بها  وابتغ بين ذلك سبيال)  

 110 \االسراء اية

 

 كي اليغيب صاحب الحضور     عن حاله  من صوتك  المجهور

 فاءنه  قد جاء  في الحكاية     عن بعضهم  في صورة الشكاية

 روحان صرير  الباب عند الفتح        حخيرا  اوقات  اهل ال

 

 صوت  انفتاحها \صرير الباب 

اهل االيمان والصالح    وقد   وردت تعاريف  كثيرة للروح  \واهل الروح  

الروح تعني  النفس او الريح المتردد في  مخارق البدن  ومنافذ  : منها  

 جوهر  علوي قابل لالنحالل  فهو جسم لطيف  غير عادي: اوالروح 

 

 مشو  على االلبابثم طنين  الصوت  للقبقاب     

 

 العقول او القلوب العاقلة \االلباب 

 

 فهذ  االداب  حير نغنم     فاعمل بها عندهم لتع م

 

 لتزداد هيبة ومكانة في النفوس \لتع م 

 

 وق مضى ذكر سكون الرجل       في الحركات  كلها والشغل

 

 الحركات  والشغل أي  الحركة  نتيجة االفعال اواالقوال
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 القول في و ائف المضيف         وانها تعرف  بالتوقيف

 

 اداب الضيافة \و ائف المضيف 

 

 يامن يريد ان يضيف  القوما     وال ير   منهم عليه لوما

 

      اليخشى  منهم  لوما  او كالما نابيا \ير  منهم عليه لوما  ال

 

 كن مكرم الضيف اذا ما نزال       فانه شيء اذا  ما ارتحال

 

 قام بواحبات الضيافة \الضيف  ماكر

 حل بينهم \نزل 

 غادر    \ارتحل 

 و نزل وارتحل  بينهما  طباق  بالغي  تام  واحدهما   عكس االحر 

 

 فانما اكرامه  اذن  عر     بشاشة الوجه  وسعة القر 

 

 حلع مالبس السفر  بقصد  االستراحة  \عر  
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 بوجه حسن  ضاحك مستبشراالقبال على الضيف   \وبشاشة الوجه 

 التوسع في الضيافة \وسعة القر  

 

 فاحذر من التعبس  في قدومه       فانه  يزداد  في وجومه

 

 اجتنب \احذر 

 التجهم  والتبرم \التعبس 

 انقباض النفس  وانحباس الكالم  من شدة الحزن\الوجوم 

 

 وطهرن مجلسه  من كل ما        يكر  في الشرع  وعند الحكما

 

كل ما نهي عنه  في الكتاب والسنة   \ما يكر   في الشرع وعند الحكما 

 وعلماء الفقه  وشيو  الطريقة والعرف االجتماعي

 

 كالنرد والشطرنج والمالهي        فانها محرمات هللا

 

 لعبة الطاولي  لعبة فارسية معروفة  منهي عنها شرعا \النرد 

 ي عنهالعبة عالمية معروفة ايضا منه \الشطرنج 

 عن ذكر هللا تعالى ويبعد  والمالهي  كل ما يلهي النفس والقلب 

 

 وال تدع في البيت كلما  يعوي    وان يكن للصيد  او للهو

 

كل ما يعو  من الحيوانات أي التي  تتر   او ال تجعل او ال  تربي  \التدع  

 .........في صوتها عواء كالكلب  والذئب وابن او  والثعلب 

 

 الحمار  ايضا منه        بصوته النكير فاعرفنه واحرج

 فانه  اذا  را     شيطانا       ينهق من رؤيا  حيث كانا

 

التجعله في البيت اوقريبا منه وانما في مكان  \واحرج الحمارمن البيت    

حاا معد له  الن صوته  منكر  او مزعج وقيل انه ينهق أي يرفع صوته 

قال  رب هللا تعالى صوته مثال  لكل صوت قبيحاذا را  الشيطان   وقد ض

 :تعالى 
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 14 \سورة لقمان اية( ان انكر االصوات لصوت الحمير)  

 

 وطيب المجلس بالبخور       فانه    يزيد  في السرور

 ثم  احضر سفر المأكول     واجعل عليها اطيب البقول

 فا نه    نعم   ادام    الخل    وتبعها    بثقيف   الخل   

 بتر   ملح    طاهر   نقي     وال تفارق   سنة  النبي   

 فانه   مصلحة   الطعام        كالنحو  والتصريف للكالم

 

 ذا الرائحة الطيبة  اطلق البخور \وطيب المجلس برائحة البخور

ما ثم قدم سفرة الطعام أي الخوان  وهو كل  \ثم احضر سفر الماكول 

 يفر  ويوضع فوقه الطعام   وطيبها بافضل الماكوالت وانواع البقوليات

 وحاصة البقوليات  كاللوبياء والفاصولياء  والباقالء  والعدس

واجعل على المائدة  بعض المخلالت   فانه جاء في  \وتبعها بثقيف الخل 

 (نعم ادام الخل ) الحديث الشريف 

نة النبوية المطهرة  وفيها وجوب و التر  الس  \وال تفارق سنة النبي 

ضع الملح على الما ئدة    فانه يطيب الطعام  كما يطيب الكالم ويستقيم  

 في النحو والبالغة  والبيان

 

 واحضر  الماء  قبيل االكل      لتؤمن  الشرقة عند االكل

 

 الغصة في االكل  \الشرقة

 

 افالذاوقد م الطعام  قبل  هذا        ثم  اجعل  لحمه  

 

اللحم  من الكبد  او القلب  او اطايب اللحم اطيب االكباد  أي اجعل   \االفالذ 

 أي من افضل  ما موجود من اللحوم

 

 ثم   نادي  بالصالة   قائما       فهذ   الشروط ترعى دائما
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فاذا تم اطعام الطعام  فاذن بالضيوف للصالة وهذا تنفيذ لقول الرسول 

 : الكريم

 ( ة في  حضرة طعام ال صال)   

 حضر الطعام اجلت الصالة  لما بعد  أي الطعام قبل الصالة  فاذا 

 

 ثم اقعدن معه  وحدثه   وكل      حتى يصيب  ما اشتهى من اكل

 

 اطراف الحديثثم اجلس مع الضيف  وتجاذب معه  \ثم اقعدن معه وحدثه 

 من الطعاميرغب  حتى يحصل او يتناول على   ما  \حتى يصيب مااشتهى 

 

 فيغتدي  حلي البال       كانما  انشط من عقال

 

 هاد ء الفكر مرتاحا \حلي البال 

 انفك.  انحل   \انشط 

هو  ما  يربط به رجل البعير  ومنه جاء العقال  ما يعقل به  او \العقال 

 الذي يلبسه االعراب فوق الكوفية

 المحبس  او السجن \ او المعتقل  والمعقل

 

   بقلب حاضر      مخلصا من شوب كل حاطرفيذكر هللا

 

 حضور القلب  بالحق  عند غيبته  \بقلب حاضر 

حاليا  من كل ما يشغل  القلب عن  ذكر    \ومخلصا من شويب كل حاطر  

 هللا تعالى

 

 فيور  الذكر  بهذ  الصفة         اسوار غيب  قبلها تجلت

 

عندما يتجوهر و يستكين  بنور اليقين فيه حتى اذا ذهبت   \الذكر في القلب

نور   متجوهرا  ويصير   يزال   اللسان  فالقلب  الال صولة الذكر عن 

المكاشفة  في هر الذكر  بالحروف   الذكر ذكر القرب  في المشاهدة  او

 في القلبعلى اللسان  ثم على القلب والجنان  ثم السر  بعد   تجوهر   
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 واحضر الماء قبيل الكل     لتؤمن الشرقة عند الكل

 

 هيء الماء قبل البدء بتناول الطعام \واحضر الماء قبل الكل

 من جميع االكلينقريب قريب منهم أي  \قبيل الكل

 الغصة في اال كل \الشرقة  

 

 وقدم الطعام قبل هذا         ثم اجعلن  لحمه  افال ذا

 

 داالكبا \االفالذ 

 

 ثم نادي بالصالة  قائما     فهذ  الشروط   تراعى دائما

 

 اقامة  الصالة بعد االذان لها   \ثم نادي بالصالة 

 

 ثم اقعدن  معه  وحدثه وكل     حتى يصيب  ما اشتهى  من اكل

 

حتى يشبع من اطايب الطعام الذي قدمته  \حتى يصيب ما اشتهى من اكل

 له

 

 كانما انشط من عقالفيغتدي  حلي البال     

 

 هاديء الفكر  مرتاح البال     \حلي البال 

 انحل \انشط 

 ما يعقل به ارجل البعير \العقال 

 المحبس \المعقل 

 

 فيذكر هللا   بقلب حاضر         مخلصا من  شوب كل حاطر

 فيور  الذكر بهذ  الصفة         اسرار غيب  قبلها  ما تجلت

 

 لب  عند ذكر هللاهو حضور الق \بقلب حاضر 
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حاليا من كل ما يشغل القلب عن ذكر هللا    \مخلصا  من كل شوب حاطر

والذكر في القلب عندما يتجوهر  يستكن بنور اليقين  ويصير الذكرذكر 

القرب في المشاهدة والمكاشفة في هر   الذكر اوال با للسان والحروف  ثم 

 ر  في القلبينحدر الى القلب والجنان  ثم في السر بعد تجوه

 

 لم تحسب   مراتب   الر تب               وبعدها   اولى    فيور 

 وهذ  المقامات  فال تقف  بها          وجاوزتها  وهي قصد السفها

 

بداية المقامات \اولى الرتب   

تركتها او ابتعدت عنها \جاوزتها   

 

 به المقصد االقصى  هو المذكور      المؤمن المهيمن  الغفور

 

– غاية ما يتمنا  المرء  ويعمل للوصول اليه  \المقصد االقصى 

 من اسماء هللا الحسنى \والمؤمن المهيمن الغفور 

 :الواهب االيمان  واالمن  في الحياة  لعباد   \   فا لمؤمن

واهب  االيمان بما  اعطى البشر من عقل  وحواس  وقوة ادرا   بما )  

بث  في الكون  من دالئل  وبينات وبما ارسل  من انبياء  يحملون معهم  

 ( منهجه القويم  الضامن سعادة  الدارين

 171 \شاكر عبد الجبار صفحة    (اسماء هللا الحسنى)الح   كتاب   

من  يمتلك زمام االمور و السيطرة  على كل المسيطر المطلق   \المهيمن 

 شيء

 :قال تعالى . المتجاوز  عن سيآت  عباد     \الغفور

 (ومن يغفر الذنوب  اال هللا؟) 

 فاطلبه  بالذكر على الدوام        تجد  حرزا  من اذ  االنا م

 

 داوم على ذكر  تعالى \اطلبه  بالذكر 

 شرورالناس  \اذ  االنام
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********************************* 

 

 

 

 ة االعراض       عن اعتراض القلب في  االعراضدالقول في فائ

 

 ضد القبول  وهو االعراض عن الحق  قال تعالى  \االعراض  

ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكى  ونحشر  يوم القيامة ) 

 (اعمى 

 101 \سورة ق اية  

 

 كالقبض والبسط  اله الخلقوهي التي يحدثها في الخلق          

 

 حاالت   نفسية   سناتي عليهما \القبض والبسط 

 القبض: وقيل  االعراض

 البسط: والقبول بالرضا

 

 اعلم بان االعتراض اضحى     قسمين  كل منهما سيمحى

 

 سيزول  وينتهي \سيمحى 

 

 قسم على هللا تعالى  ذكرا        وهو المهيمن  من القسمين  اقو  ضرا

 

 اشد وابلغ \و  اق

 

 وذا  ان ت هر  شكو  القبض      اوفرح البسط الذي سيمضي

 

 حاالت نفسية  \القبض والبسط 
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القلب  توجبه ف من الوقت  وقيل وارد  يرد على حال  الخو \القبض  

او تأ ديب او اي امر يؤثر فيه فيورثه الغم    اشارة   من  عتاب او تانيب

 او الهم

ياء وال يسعه شيء وقيل هو حال  الرجاء  وقيل هو من يسع االش: البسط 

 _وارد  توجبه اشارة الى قبول  ورحمة  وأنس 

 5 \محي الدين بن عربي صفحة\الح    اسصطالح الصوفية 

والهمية  حالتي القبض والبسط في مجال التصوف  ازيد  فاذكر  هذ  

:النبذ   عن كل من البسط والقبض فاقول   

ي  القلوب او االرواح والنفوس  اما بسبب  قرب هو فرح يعتر:البسط  

شهود الحبيب او شهود جماله  وجالله  او بكشف الحجاب  عن اوصاف  

.بغير سبب كماله  او  

فهو حزن  وضيق يعتري القلب  او النفس  بسبب  فوات  \اما القبض 

 .مرغوب  اوعدم  حصول مطلوب  او بغير سبب 

يتناوبان على القلب اوالنفس  وال   ان القبض والبسط حالتان  جهريتان

 يجتمعان في ا ن واحد ابدا  وال يملك االنسان دفعهما او جلبهما  قال تعالى

: 

  015  \سورة البقرة ايه( قبض  ويبسطيوهللا ) 

فالقبض  انكما   القلب  في حالة  حجبه عن ربه تعالى  والبسط   

لقبض على البسط  انبساطه وفرحه  في حاله  كشفه وقد فضل بعضهم  ا

الن هللا تعالى ذكر  في االية قبل البسط  والنه  اذابة  للبشرية  وتفتيت  

لها  وحرق للصفات النفسية وفضل البعض البسط على القبض لذكر  

 مؤحرا في االية الشريفة  حيث ان العرب  يؤحرون  المهم في كالمهم

(كثير  ورود هذ  الحالة في القران الكريم )   

سط انما هو سرور والقبض حزن  والعارف  باو يحسن سرورا  في ثم الب

فهما تاثير روحاني  يهبط على القلب . حال جمعه بالحق وحزنا في الفرقة 

فهما متالزما ن . من هللا تعالى  فيمتليء   القلب سرورا او حزنا  

:متعاقبان  في  المرء  تعاقب الليل والنهار  وقد قيل   
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(  الصوفية  اطفال في حجر الرحمن   يربيهم  بما يناسبهم)    

310  \د عبد الحليم مجمود صفحة ( المنار الهادي)الح  كتاب    

القبض والبسط  فيهما عالجان يعالج هللا تعالى  عبد  السالك  طريقه  و

االكوان  رفع عنه الحجاب  هكذا قال  لىيعلو على االكوان فاذا عال عحتى 

 : بعضهم

ان وجود  القبض  ل هور صفة  النفس او غلبتها  و هور البسط ) 

ل هور  صفة القلب  وغلبته  والنفس مادامت  لوامة  فتارة  مغلوبة وتارة 

غالبة  وصاحب القلب  تحت حجاب نوراني  لوجود قلبه  كما ان صاحب 

النفس  تحت حجاب  لماني  لوجود نفسه فاذا ارتقى  القلب  وحرج  من 

ال  يقييد  الحال  وال يتصرف فيه  فيخرج  من تصرف  القبض    حجابه

فاذا عاد الى الوجود  من الفناء  والبقاء   يعود الى .  والبسط  حين ذ 

الوجود   النوراني  الذي هو القلب  فيعود  القبض  ثم  البسط اليه  عند 

(ذلك    ومهما   تخلص الى الفناء  والبقاء   فال  قبض  وال  بسط  

011 \للسهروردي  صفحة ( عوارف المعارف )الح  كتاب   

 

 او يشتكي  من الم في الجسد         او يشتهي تقوية في الجلد

 

 اوجاع   اهرة  \الم في الجسد 

 يرغب \يشتهي

 

 فارض بما يقضي لك االله        كالقبض والبسط وال تأبا 

 

كمته  وما كتبه وحوقدر   ارض  بحكم هللا   \فأرض بما يقضي لك االله 

عليك فان كل ما يعتري االنسان مكتوب عليه وقد جاء في المصحف 

 :الشريف قوله تعالى  
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ما اصاب من مصيبة في االرض وال في انفسكم اال  في كتاب  من قبل )  

لكي ال تاسوا على ما فاتكم  وال  تفرحو ا  * ان نبراها ان ذلك على هللا يسي

 (كل  مختال فخوربما اتاكم وهللا  ال يحب 

 00و01 \سورةالحديد  االيتان 

 

 فان من يرضى بفعل الرب           اع م   باب   لمريد   القرب

 رزقنا هللا   رضا   بالقضا           وعفو  عن كل ذنب قد مضى

 فاي شيء  من رضا   اع م            وهذ     فائدة      فستع م

 بكل ما  يامر  الشيخ الرضيوقسمه االحر  ان ال يرتضي         

 

 بعمل بما   كتبه هللا له  \يرضي بفعل الرب

 من اراد التقرب الى هللا تعالى من سالكي  الطريق اليه تعالى  \مريد القرب

سرور القلب  بمر القضاء  وشدته  وقد  جاء  في الحديث   \الرضا 

 الشريف

وجعل . ا  واليقين ان هللا تعالى  بحكمه  جعل  الروح والفرح  في الرض) 

الرضا صحة العلم  الواصل  الى القلب  ( الهم والحزن  في الشك  والسخط 

فاذا باشر القلب حقيقة العلم  ادا   الى الرضا   وقال االما م  علي بن ابي 

من جلس على بساط الرضا  لم ينله من هللا مكرو   ) طالب رضي هللا عنه 

 (يرض عن هللا  في كل حال ابدا  ومن جلس على بساط السؤال لم 

 031 \صفحة 5\المجلد( احياء علوم الدين  للغزالى  )الح  كتاب 

 

 فتارة   يامر   بالجوع        لكي يقيه من  اذ  الهجوع

 

اذ   النوم  ووساوسه  فمن م   بطنه اكال حد التخمة   \اذ  الهجوع 

 فانه سير  احالما واوهاما في منامه كثيرة

 

 ويبغي السبعا      حتى ينام  ليله مضطجعا  في هر  الحلف

 

 يكثر  منه \ي هر الحلف 

 

 وتارة  يامر    بالشبع             لكي يقويه  على  ذكر  يعي
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 يزيد  قوة  وذكاءا  ليتمكن من ذكر هللا كثيرا  \يقويه 

 

 فيتر  االكل  ويطوي صائما        حتى يبيت  ساكنا  ونائما

 

الجائع \الطاوي  

من تعمد الجوع  لسببن  التطوي  هنا للسكون  والنوم  بعد الذكر  \وطو  

 والتعبد  فهو تار  االكل  النشغاله  بذكر هللا وعبادته

 

 وتارة يدعو   للسماع        لكي يصير صاحب اتباع

 

 للسمع  والتتبع  \للسماع

 صاحب والء  او له اتباع  ينصرونه  \صاحب اتباع

 

 ط            حليف جأ   ثابت  بريطويغتدي ذا بدن نشي

 

 يكون.  يصبح \يغتدي  

 

 صاحب  قوة  ومقدرة او  ذو عزم  \حليف جأ  ثابت  

 

 فيكثر الذكر  لذي الجالل          ويغتدي  جليسه  في  الحال ذو الجالل

 

تبار   ) من اسماء هللا الحسنى  جاء في المصحف الشريف  \ذو الجالل 

 71:اية \سورة الرحمن ( واالكرام اسم ربك ذي الجالل 

 

 في هر التقى حلف الشيخ          ويزدهي  بعجبه  والطيخ

 

يستخف  ويتهاون   بهما  والعجب  هنا  العجب   \يزدهي بعجبه والطيخ 

 بالنفس  والطوح
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الهال   والمصيبة  وتجمع  طوائح  أي مصائب وقيل القواذف   \والطيح  ا

تخف  من العجب  بنفسه  فيذلها  لتصبر على  والمعنى  انه يتهاون  ويس

 كل

 المصائب  والقواذف التي  تعتريه  في حياته

 

 ويدحل  الشيطان  في حيشومه        وتبتلي  بشر  وشومه

 

 االنف \الخيشوم

 الشر والشؤم و التشاؤم ووجوب تركهما النهما اثم   \شر  وشومه 

 وكذلك في البيت التالي

 

 اللوازم       فاتركهما  تنجو من المآثمفتر   هذين من  

 

 الخطا يا  والذنوب \المآثم 

 

 وكن مريدا قابال  لالمر        تصر  مرادا  في انتها ء العمر

 

 المبتديء في سلك الطريقة \المريد 

الواصل الى مبتغا   أي الذي وصل الى اعلى   المقامات  وارفع  \والمرا د 

 الدرجات وقد تم شرحها سابقا

 

 وهذ  فائدة جليلة         رفيعة  عند الور  نبيلة

 

 فائدة كبيرة   ومنزلة عالية  رفيعة \فائدة جليلة 

 محترمة عند الناس \وعند الور  نبيلة 

 

 وكم لذ  الشروط  من فوائد         يعرفها  الطالب بالعوائد

 

 هذ    االداب و الوصايا \ذي الشروط 

 

 فاذكر  تجدها بدوام الذكر       يقصر  عن ن م  الجميع فكري 
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 تحصل عليها  بالمداومة على ذكر هللا تعالى \تجدها بدوام الذكر 

 

 وهذ  حاتمة الشروط        مذكورة  في ن مي  المضبوط

 

 احر الوصايا  و الواجبات \حاتمة الشروط  

 

 لنذكر االن على التفصيل      بعض المقامات  بال تطويل

 

المنازل او الدرجات التي يمر بها و يسلكها الصوفي  او المريد  \المقامات 

 اثناء  سلوكه الطريق الى الحق تعالى

 

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

 

 القول في التوبة  وهي صاح       اولى المقامات  لذي الصالح

 

اول منازل الصوفية  وهي   التوبة من كل شيء ما  سو  هللا  \التوبة 

وافضل ما قيل في التوبة  انها  التوبة عن كل  شيء  ذمه القلم  الى تعالى 

وهذا الوصف  يعم ال اهر والباطن  لمن كوشف  بصريح ) ما مدحه القلم  

العلم  النه  ال  بقاء للجهل  مع العلم  كما ال  بقاء  لليل مع الشمس  وهذا  

لعلم  يكون  يتوجب  جميع اقسام التوبة  بالوصف الخاا والعام  وهذا ا

عوارف ( علم ال اهر  والباطن  باحص  اوصاف التوبة  واعم اوصافها

 030 \للسهروردي صفحة المعارف

 

 وهي رجوع العبد عن جميع ما         يذم في الشرع  لذي السما

 

ومعنا    رجوع العبد عن كل ما يخالف الشرع   بااليابة  لكل ما يرضي 

 .هللا تعالى
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 التوبة      تر  لتسويف زمان االوبة  وقال سهل التستري 

 

التوبة  تر  لتسويف زمان االوبة وهي العودة ) وقد فسر  التستري للتوبة

 .الى الحق تعالى

هم ابو محمد سهل  بن عبد هللا  بن يونس التستري  :  وسهل التستري

ميالدية  وقيل انه كان  115 -هجرية  000\المتصوف المشهور  ولد عام 

له مصنفات  عديدة منها  . ل زمانه  ورعا  واعبدهم  وازهدهم  من اشد اه

  \تفسير  مختصر القران  وكتاب رقائق المحبين  في التصوف  توفي  عام

راجع القاموس االسالمي  المجلد االول  \ميالدية  141-هجرية  013

و المنت م في تاريخ   01-والرسالة القشيرية  صفحة   111-صفحة  

 303 -م البن الجوزي  الجزء السادس صفحةالملو  واالم

 

 وسال السري  شخص عنها       فاصفر منه اللون حوفا  منها

 وقال في الجواب ان التنسى        ذنبك  يوما  او  تحل الرمسا

 

وس ل الصوفي المشهور السري  شخصا  عن التوبة  فارتجف جسد   

 :واصفر لونه  حوفا  وحشية  واجاب

نسى ذنبك  يوما ما  مادمت حيا   اوتحل الرمسا   او تدفن      التوبة  ان الت

 .في القبر

هو ابو الحسن  سري بن المغلس السقطي  حال الجنيد البغدادي  :السري  

واستاذ    وتلميذ الشيخ معروف الكرحي  وواحد زمانه  في الورع  

 \ة هجري  057 \التقو  والعبادة   وعلم التوحيد  توفي  السري السقطي 

  ( المنت م)وكتاب  17و 11صفحة  (الرسالة القشيرية  )كتاب  راجع

 14و  03\الجزء الخامس صفحة 

 

 وس ل  الجنيد ايضا  عنها          فقال في جوابه  وانهى

 

هو الجنيد البغدادي  المتصوف المشهور  ابو القاسم الجنيد بن   \الجنيد 

او الزجاج  الن  والد   كان   محمد  بن الجنيد  الخزاز  ويلقب القواريري

ولد الجنيد في القرن الثالث  .يصنع الزجاج  والقوارير ويتاجر بهما 

) الهجري  في مطلعه  ولم تعرف سنة والدته   ابو  من اهل  نهاوند 
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الجنيد ولد وعا   في بغداد وتفقه  على يد ابي  ثور  و(  جلوالء الحالية

 .   ابن سريج  صاحب  االمام الشافعي   ومن تالميذ

حج من بغداد الى مكة المكرمة ثال  مرات مشيا على قدميه   ويعتبر 

 أي علم التوحيد \الجنيد  اول   من اشتغل  بعلم  الكالم 

هجرية  047 \وهو شيخ مذهب التصوف االسالمي   توفي  في بغداد عام

ميالدية ومرقد    في بغداد   اهر  ومزار للمسلمين  وبجوار    410-

 من بغداد سجد كبير  في جانب الكر م

 113 \المجلد االول  صفحة  (القاموس االسالمي)الح  

 

 بانها  ياصاحبي  ان تنسى        ذنبك فاعلم  ذا لذا  عكسا

 

التوبة  حالف نسيان  الذنب  انما تجعل  ذنبك امام عينيك  لتتراجع  عنه  

فسر الجنيد  البغدادي فتستغفر هللا  تعالى كثيرا   ليتوب عليك   هكذا 

 .رحمه هللا تعالى التوبة  

 

 وقول كل منهما يا صاح        حق لذي التحقيق  واالفصاح

 

 صاحب العلم  والتفقه في الدين \ذو التحقيق  واالفصاح 

 

 

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

 

 

 ة في شانهايوفي بيانها         وهي لها ثان القول  في التقو 

 

الفضيلة  وهي ثاني منازل الطريقة القادرية   فضيلة اراد بها   \التقو  

القران الكريم   احكام  ما بين  االنسان  والخلق  و احكام مابين  االنسان 

 .وحالقه   واصلها  جعل النفس  في وقاية  

فالمتقون  هم الذين  يتقون . اذن  مخافة هللا تعالى اصلها  والخشية منه 

وسخطه  في الدنيا  واالحرة   وذلك بالوقوف  عند  انفسهم عذاب هللا 

حدود   وامتثال  الوامر   واجتناب نواهيه  وقد وردت التقو  في القران 

 :الكريم  مرات ومرات  منها 
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ياايها الذين امنوا  اتقو ا هللا  حق  تقاته  وال تموتن اال  وانتم  مسلمون )  

 ) 

 100\سورة ال عمران  اية 

:ان الكريم  المتقين وقد وصف القر  

ليس البر  ان تولوا  وجوهكم  قبل المشرق والمغرب  ولكن البر  من )  

امن  با و  واليوم   االحر   والمالئكة  والكتاب والنبيين  وآتى المال  على 

حبه  ذوي القربى  واليتامى  والمساكين  وابن السبيل  والسائلين  وفي 

كاة والموفون  بعهدهم  اذا عاهدوا  الرقاب واقام الصالة  واتى الز

والصابرين  في الباساء  والضراء  وحين الباس اول ك الذين  صدقوا  

(واول ك  هم المتقون  

77\سورة البقرة  اية    

 :اضافة الى ذلك اقول ان العدل من التقو  قال تعالى 

 1 \سورة المائدة اية( اعدلوا  هو اقرب للتقو  ) 

 :تعالى  والعفو من التقو  قال

 037 \سورة البقرة  اية( وان تعفوا اقرب للتقو )

 :واالستقامة من التقو  قال تعالى 

 (  فما  استقاموا لكم  فاستقيموا لهم  ان هللا يحب المتقين) 

  7 \سورة التوبة  اية  

 لذا  فان هللا  تعالى  رحم    المتقين  وادحلهم في رحمته  وجنته قال تعالى  

ورحمتي وسعت  كل شيء فساكتبها  للذين  يتقون  ويؤتون الزكاة  )  

 (والذين  هم باياتنا  مؤمنون

 151   \سورة االعراف

 :وقال تعالى

 ( ويرزقه من حيث اليحتسب * ومن يتق هللا يجعل له مخرجا )  

 3و0  \الطالق اية

 :وقال تعالى 
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 (  ومن يتق هللا  يجعل له من امر  يسرا)  

 1\لطالق ايةسورة ا

والتقو   من مقامات الصوفية  وهو ثاني المقامات عند الشيخ عبد القادر 

 الجيالني  قدس سر 

 

 اعلم ان الروباذي  قاال       اذا تقن  االفعال و االقواال

 

ولد في بغداد  : هو  ابو علي  ا حمد بن محمد  الروذ باذي \الروباذي  

  300 \ومات فيها  سنةفيها وتربى بها  ثم سافر الى مصر   وعا  

ميالدية صحب  الجنيد البغدادي  و سفيان الثور  وابن  433 -هجرية 

الجالء  و وقيل انه  اطرف  المشايخ  واعلمهم بالطريقة  وذكر ان 

الجنيد في التصوف  وابو العباس في الفقه   وثعلب في  اللغة :  اساتذته

 .واالدب

 11 \صفحة (الرسالة القشيرية )الح  

 

 وياحذ العبد التقي جانبا     صاح  ان تجانبا      لها  يا

 عن كل مايبعد  عن ربه        فالزم  التقو   تفز بقربه

 

االبتعاد عن كل  مايبعد المرء  عن ربه   \التقو  حسب قول الروذباذي

 فالتزام التقو   معنا  القرب من  هللا تعالى

 

يعمل العبد على ما يقو وقال طلق بن حيبب التقو      ان    

 

هو  ابو جعفر  محمد  بن حبيب  بن امية  من موالي  بني :ابن حبيب 

العباس  ولد ونشا في بغداد  وتوفر على علوم اللغة واالدب  واالنساب  

ميالدية في حالفة المتوكل  110 -هجرية  015 \واالحبار  توفي  عام 

 :نها العباسي  له عدة مصنفات  مطبوعة ومخطوطة  م

 المفتالين من االشراف  في الجاهلية واالسالم  \كتاب 

 من  نسب الى امه  من الشعراء \وكتاب  
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 حلق اال نسان \وكتاب 

 

 بطاعة  هللا بنور منه        مخافة العقاب  فاعرفنه

 

عمل العبد  ما يسطتيع  ويتمكن  بطاعة هللا  من  نور  :قوله في التقو   

 .أي يتقي العقاب  -عقابه تعالى  ومخافة من 

 

 

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

 

 

 

فا ستمع  ثالث القول فيما قد رعى بالورع           وهي   

 : اول الزهد  وقد قال الرسول الكريم  محمد صلى هللا عليه وسلم \الورع  

 (مال  دينكم الورع) 

والورع من مقامات الصوفية  وهو ثالث مقام من مقامات الطريقة 

 .القادرية 

والورع ان اليتكلم العبد  اال  بالحق   في حالتي الرضا والغضب  وان 

 :يكون  اهتمامه  ما  يرضي هللا تعالى  وقيل

 

الورع  دليل  الخوف  والخوف دليل  المعرفة والمعرفة  دليل القرب من ) 

 033 \للسهروردي صفحة  (عوارف المعارف)الح  كتاب ( هللا تعالى

 

 مام  الصاحب الصديق       مقالة   ن مي بها يضيققال اال 

 

 ال يسعها \ن مي بها يضيق 
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 لكنني  اذكرها  بالمعنى          ببعض الفا   بها  تغني

 

 اذكر معنى قوله  \اذكرها بالمعنى 

 

 فشانها اهل  النهى والعقل        وبعض ارباب  التقى والنقل

 

 عقول النيرةذوي االلباب  وال \اهل النهى والعقل 

اهل اليقين وهم االتقياءوالعلماء  ممن كتبوا والفوا     \اهل التقى والنقل 

  الكتب في الدين  والعلوم الدينية ونقلوها  في تصانيفهم

 

 وهي من الحالل   كنا ندع    سبعين  بابا  ورعا  ونمنع

 

أي كنا نتركها حوف الوقوع في الشبهة او في الحرام   :نتر   \نمنع 

 :ايمانا بقول المصحف الشريف

وال تقف ما ليس لك به علم  ان السمع والبصر الفؤاد كل اول ك كان )  

 35  \سورة االسراء اية( عنه مسؤوال 

 :او قول الرسول الكريم  

 (الى ما  ال  يريبك  يريبك  ما دع )  

 

 ذ الرازي        وقوله في غاية االيجازوقا ل يحي بن  معا

 

هو ابو زكريا يحيى بن معاذ الرازي  ولد وعا  \يحيى بن معاذ الرازي 

 في

عام  \ نيسابور   ثم عاد اليها وتوفي في نيسابور  وسافر الى مدينة بلخ 

– ميالدية  171-هجرية  051

 :من اقواله  في الزهد الورع 

 

جوع التوابين  تجربة  وجوع الزاهدين   سياسة  وجوع  الصديقين ) 

 ( مكرمة

 (الزهد  ثالثة اشياء القلة والخلوة  والجوع)  وقال  

 (تورع  عما ليس لك  ثم ازهد فيما هو  لك ) ويقول 
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 الورع  الوقوف عند العلم         بعير تاءويل  لمعنى الحكم

 

 :وقول يحيى بن معاد في الورع

 (  الورع  الوقوف  على حد العلم  من غير  التاويل )

 030 \المجلد الخامس صفحة  (احياء علوم الدين  )الح  كتاب 

 

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

 

 

 والقول في الزهد وفي بيانه        فازهد تكن  ياصاح  من احوانه

 

الحاضر عن وقته دوام  العمل  و تعالى  بحيث  يشغله وقته    \الزهد

االتي  ويصل الى مقام تر  االحتيار  والتدبير فيكون  احتيار   من احتيار  

هللا تعالى لزوال هوا   ووفور علمه  وانقطاع  مادة الجهل  عن باطنه  

والزهد هو تر  الدنيا  في سبيل االحرة  وتر   كل   مايشين  الى ما يليق  

 ويحبب النفس الى حالقها

 

 د  وهو يارفيقي       شيخ جليل  القدر ذو تحقيقوقال الجني

 

 المشهور وسبق الكالم عنهالبغدادي  الجنيد الشيخ 

 

 الزهد عندنا  حلو البال          عما  حلت منه يد الرجا ل

 

 :وقول الجنيد في الزهد 

 (الزهد  حلو االيدي من االمتال  والقلوب  من التتبع)  

 

 ابو سليمان  الرفيع الشان وقال غير  وهو الداراني     
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هو ابو سليمان  عبد الرحمن  بن عطية الداراني  الدمشقي  \الداراني

 130 -هجرية   015 \من قر  دمشق   توفي فيها  سنة   وداران قرية

 :ميالدية  من اقواله

 (لكل شيء صدء وصدء القلوب شبع البطن) 

 

    ويفصلالزهد عندي  تر  شيء  يشغل        عن االله   عبد

 

 الزهد عند   تر   كل شيء يشغل االنسان  عن هللا تعالى  فيبتعد عنه

 

 وكم لهم  في الزهد من اقوال         تركتها  مخافة  المالل

 

 السأم \المالل 

 

 والقول  في الدعو  بالقناعة      وشرحها  فاغتنم استماعه

 

 االكتفاء بما  تتوقع  به الحاجة  \القناعة 

 :هللا  صلى عليه وسلم قال رسول 

 ( القناعة كنز اليفنى) 

 .وقيل القناعة  من الرضا بمنزلة الورع من الزهد  

 وهذا اول  الرضا  وهذا اول الزهد

 فالقناعة  هي رضا النفس بما قسم هللا تعالى لها  واالستغناء بالموجود

 

 قال رسول هللا  صلى هللا      عليه  ما تأو   االوا  

 

 التائب  الراجع الى هللا تعالى  كثير التأو \االوا  

 

 في  هال  كالم  ن مه كالدر      لكنه  الخارج  عن ذي البحر
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 صاحب العلم الغزير  \التجميع او الوزن    وذي البحر \الن م 

 

 فاسمعه بالمعنى وحل اللف ا            فربما  اللف   يغو  الحف ا

 

 الى   المعنى  نه اتركه  او تجاوز  ع  \حل اللف  

 

 وهو لعمري  يالطيف  المعنى          كنز  نقول  انه    اليفنى

 

 :تثبيتا لقول الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم

 (القناعة كنز اليفنى) 

 

 وقال من اهل  العلوم  والنهى      بن حنيف  ذو  المعالم انها

 

حالفة  ابي صحابي جليل  عالم بامور الدين  عا      \ابن حنيف

ان رجال جاء  الى النبي ) بكرالصديق و عمر  وعثمان  ومما يؤثر عنه 

صلى هللا عليه وسلم  فقال  اني اصبت في بصري  فادع هللا  لي  قال 

اذهب   وتوضأ ثم  وصل  ركعتين  وقل اللهم  اني  اسألك  واتوجه اليك  

ربي في  رد الي  بنبيك   محمد  نبي الرحمة يا محمد  اني اتشفع  بك الى 

بصري   قال  فوهللا  ما تفرقنا  او قال لنا  الحديث   حتى  اقبل علينا  كانه 

 144 \الح  المنار الهادي    صفحة( لم يكن به ضرر 

 

 تر  كشوف  الى المفقود       ثمة  االستغناء بالموجود

 

 او غير الموجود  والقناعة بالموجود \تر  الكشوف الى المفقود

 
 

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

 

 

 

 القول  في المدعو بالتوكل       وشرحه  فاسمعه   للتجمل
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االنخالع  من الحول والقوة  وتر   تدبير  النفس  ورد العي     \التوكل 

الى اليوم  وتر   هم  غد  واول مقامات التوكل  ان يكون العبد  بين يدي  

ل  يقلبه  كيف يشاء   وكل  ما يحس هللا تعالى  كالميت  بين يدي الغاس

ونقصان التوكل  .  المرء  بشيء  يفرح بتوكله  ويكون   منبع النفس 

م هر  ب هور من النفس  فاذا غابت النفس  انحسمت  مادة الجهل  فصح 

التوكل وكلما تحر  من  النفس يقينه يرد على الضمير  سر قول هللا 

 :تعالى

 (  دونه من شيءان هللا يعلم ما يدعون  من ) 

                                                                                      ويصير  التوكل  حين ذ   اضطرارا 

 

 قال ابو سعيد  الخراز            وفي الذي  قد قاله الغاز

 

هو ابو  سعيد احمد بن  عيسى  الخراز البغدادي  توفي \ابو سعيد الخراز

ميالدية  صحب ذا النون المصري  والنباجي  140 -هجرية  077 \سنة

 (كل  باطن  يخالفه   اهر  فهو باطل :) والسري السقطي  من اقواله  

 

التنبيه     يا احا العيد   اضطراب  فيه           يلي سكونا   توكل  

 ثم سكون  فيه  يا ذا الورع             يلي اضطرابا  موذنا بالجزع

 

الحركة بعد السكون  وقطع الرجاء بامتحان النفس   في دعو    \التوكل

التوكل والتورع  عن كل مايريب  الن التوكل  و الورع  يكمل احدهما 

 االحر

 

 وقال  ذو النون  الرضي  التوكل     قطع السباب  بها التوصل

 

هو  ابو الفيض  نوبان بن  ابراهيم المصري   \ذو النون الرضي 

مي  نسبة الى بلدة احميم في صعيد مصر  قيل انه ولد فيها  سنه االحمي

. ميالدية 771 -هجرية   155\  
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قضى ذو النون المصر   فترة في حياته  في التنقل بين مصر والشرق 

  العربي  زار فيها  مكة المكرمة وبغداد ودمشق  والقدس وانطاكية 

 صوف  في عصر   منهموالتقى  في رحالته  بالكثير من اعالم الفقه والت

بن حنبل و  معروف الكرحي  والبسطامي  والقشيري  والسري   احمد 

. السقطي   وكان  حالل ذلك  يتعلم  ويعلم  ويحف   ويع   في الدين  

ثم انصرف الى  التصوف  بعد ان عرف بالزهد  وقد رويت عنه  اقوال 

وف  وجعلوا  سارت مسار   الحكم  جمعها  بعد    تالمذته  في كتب التص

من تعاليمها  وقصائدها  مذهبا  في التصوف  ورويت  ايضا  له  كرامات  

 وعد من  اصحاب  المجاهدات والرياضات  والمشاهدات  توفي بالجيزة

ميالدية  ودفن في منطقة  القرافة   154 -هجرية 015 \سنة   في مصر

  \الصغر   في القاهرة 

150\الح  القاموس االسالمي صفحة   

 

 وحلع ارباب  اليها يسند          ب هر   من نفعه  يعقد

 

جماعات \ارباب   

ما ينتفع  به  منها \من نفعها يعقد    

:وقول  ذي النون في التوكل   

(التوكل تر   تدبير  النفس  واالنخالع من الحول والقوة )   

 

 وكم  مقام فيه للرجال          اعرضت  عنها  راحة الرجال

 

تركتها او ابتعدت عنها     \ اعرضت  عنها  
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******************** 

 

 

 

 والقول في الصبر فكن ياصاح         صاحبه تختص بالصال ح

 

الصبر من  المقاما ت الصوفية  وهو من الفضائل  الخلقية  وهو   \الصبر

النفحة الروحية التي  يعتصم بها المؤمن  فيما يعتريه  من امور وتدحل   

السكينة  واالطم نان وتكون بلسما  لجراحاته  وآالمه  فهو يصبر  اليه 

ويلتمس من هللا تعالى  الصبر  بوجود الخير والعطاء والمالذ   ونستطيع 

ان نحدد با ن الصبر  هو الحد الفاصل  بين الحياة   الروحية والحياة 

على المادية  لذا  كثر ذكر  في القران الكريم  ورفعت منزلته  والثناء 

وقد ذكر اكثر من تسعين مرة في القران الكريم  واكد  . الصابرين  

.سبحانه وتعالى  على ان  الصابرين  ينالون المزيد من الفضل والرحمة  

(واستعينو ا  بالصبر والصالة ان هللا مع الصابرين)  قال تعالى   

151\سورة البقرة    اية   

اجرهم  باحسن ما كانوا   ولنجزين  الذين صبروا ) وقال  هللا تعالى 

41\سورة النحل  اية  (   يعملون   

:والصابرون  مؤيدون  بنعمة هللا قال تعالى  

 

(  واصبروا ان هللا  مع الصابرين )    

:   وجعل  هللا تعالى  الصا برين  ائمة الناس قال تعالى   



 

 546 

نا  وجعلنا منهم ائمة   يهدون بامرنا   لما صبروا وكانوا بايات)          

01سورة السجدة اية  ( يؤمنون   

وقد عدد هللا تعالى انواع البالء  وجعل الصبر  مفتاحا لها  ومخرجا  منها 

وشفاء لما في النفوس   ووصف الصابرين  بانهم يفوزون بثال   مزايا   

:  التعطى لغيرهم قال تعالى  

س ولنبلونكم  بشيء من الخوف  والجوع  ونقص من  االموال واالنف)   

اصا بتهم مصيبة  قالوا انا و وانا  الذين اذا*والثمرات  وبشر الصابرين 

اول ك  عليهم صلوات من ربهم  ورحمة  واول ك هم * اليهى  راجعون  

* (المهتدون  

  157و 151و 155\سورة البقر ة االيا ت  

فهم  عليهم صلوات من ربهم   وغشيتهم رحمته  تعالى  وحصيلة ذلك  

.هتدون انهم هم الم  

وحقيقة الصبر  ت هر في طمأنينة النفس  وتزكيتها وتوبتها  فالنفس اذا 

تركت  بالتوبة   زالت  عنها  شراستها  الطبيعية  الن النفس  بالمحاسبة  

والمراقبة  وبالصبر  تصفو  وتنطفي نيرانها  المتأججة  بمتابعة  الهو  

.وتبلغ  عند  ذلك  محل الرضا  ومقامه  

:الكريم محمد صلى هللا عليه وسلم  قال الرسول  

(اعمل و  باليقين  في الرضا   فان لم يكن  فان في الصبر  حيرا كثيرا )   

 

 قال رسول هللا  صلى هللا        عليه  ما سلسلت  االموا 

 

 الصبر عند الصدة االولى  فكن     ياصاح  صابرا  على البلو  تهن

 

عليه وسلم في تحديد موقع الصير صلى هللا محمد  قول الرسول الكريم  
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(الصبر عند الصدمة االولى)   

تهون وتضمحل اوتضعف  قوتها وشدتها\تهن    

 

 وقال موالنا  علي بن ابي     طالب الضارب  هام  مرحب

 

علي بن ابي طالب  رضي هللا  عنه  هو امير المؤمنين  وحليفة المسلمين 

وزوج ابنته الحبيبة     ابن عم الحبيب المصطفى صلى هللا عليه وسلم

الحسن والحسين  \فاطمة الزهراء  البتول ووالد  سبطي الرسول الكريم 

 رضوان هللا عليهم اجمعين

 

 الصبر  يا صاح من االيمان            كالراس  في التمثيل للجثمان

 

الصبر من االيمان  كالراس من الجسد : قول االمام علي في الصبر  

 

كي  الصبر          ان ي هر  الغنى ويخفي الفقروقال ذو النون  الذ   

 

سبق التعريف به \ذو النون المصري   

:وقوله في الصبر   

ان الصابر ي هر  الغنى ويخفي الفقر ويقنع بما عند    راضيا  بما قسم  

 هللا له   فهو غني    بغنى  النفس

 

 وقال ايضا  انه التباعد         عن المخالفات  والتقاعد
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معنا  ان الصابر  هو صاحب الثبات   \ه في   التباعد عن المخالفا تقول

واالحتمال  التي تهون  عليه الباليا  في سبيل تاييد  الحق  وازالة  الباطل 

واحتمال االحرين  وما يالقيه  من مصاعب  كالفقر  والمرض  وفقدان   

 االعزاء لديه

 

================================== 

 

 

 

ل في الشكروفي بيانه         فاشكر يزد  هللا في احسانهوالقو  

 

 

 هور اثر النعمة  على لسان العبد  ثناءا و  واعترافا   بشكر    \الشكر

ولهذا كا ن . وعلى قلبه  شهودا ومحبة  وعلى جوارحه  انقيادا وطاعة  

:وفي القران الكريم  قال هللا تعالى  الشكر من م اهر العبادة   

ياايها الذين امنوا  كلوا من طيبات  مارزقناكم  واشكروا و  ان كنتم ايا  ) 

173\سورة البقرة ايه    (تعبدون  

 

وحقيقة الشكر  ان  المرء جميع المقضي به  نعما  غير ما يضر  في دينه 

للمؤمن  بشئ  اال وهو  نعمة في حقه فالشكر   يقضي  الن هللا تعالى ال 

باللسان والقلب هو االعتراف بالنعم   
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 وقال ابوعثمان  معنى الشاكر      معرفة  بالعجز  عنه قادر

 

هو  ابو عثمان  سعيد ان اسماعيل  الحيري  صحب شا   \ابو عثمان  

الكرماني  ويحيى بن معاذ الرازي  في الري  ثم ورد  نيسابور  مع شا  

.الكرماني  واقام عند   

اقام  بنيسابور حتى وفاته في عام وزوجه ابو حفص  الحداد  ابنته  وقد 

ميالدية -404هجرية   041\  

 

 وقال من ارباب ذي الطريقة      جنيد العارف بالحقيقة

 

الجنيد البغدادي وسبق التعريف به \الجنيد   

 

 الشكر في التحقيق ان ال تن را        نفسك للنعمة  اهال  موثرا

 

: يهفي مذهب التصوف  وقول الجنيد ف \في التحقيق   

(فرض الشكر  االعتراف  بالنعم في القلب واللسان )    

031 \الح  عوارف المعارف  صفحة  

 

 وقال في بيانه الشبلي         وهو لعمري  عارف علي
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هو ابو بكر  دلف بن جحدر  الشبلي  البغدادي    صحب الجنيد   \الشبلي 

رفا  ومن في عصر  من اصحاب التصوف  ثم اصبح شيخ وقته  حاال و 

 وعلما  عا   سبعا وثمانين سنة   مالكي المذهب 

: قال فيه  االستاذ علي الدقاق     

ان الشبلي   كان يكتحل بالملح  لكي يعتاد السهر  والياحذ  النوم  ليبقى 

ليله عابدا  وذاكرا و  وكان الشبلي  اذا دحل شهر رمضان  جد فوق جد  

.بي  فانا  اول من يع مه  فوق من عاصر   ويقول  هذا شهر  ع مه ر   

ميالدي 415 \هجرية  \331توفي الشبلي  في بغداد   

 

هو  الغيبة عن النعمة برؤية المنعم  فشكر النعم   \الشكر عند الشبلي 

 اعتراف بالنعمة

 

 

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

 

 

 

 

 

 

الشدققال الفتي الفناء  معنى الصدق      منع الحرام من دحول   
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الصدق اساس  الفضائل االنسانية  وضرورة من ضرورات  \الصدق 

المجتمع  وبه يحصل الخير  وترد الحقوق  وتحصل الثقة بين الناس  

وقول الصدق هو  القول السديد  قول الحق الذي  يراد   به  الوصول  الى 

ق و الصدق يشمل  االمانة  حيث ا نها نوع  من انواع الصد  تعالى الحق 

في التعامل  وهي ارفع  صفات  االنسان   و يشمل الصدق في الوعد   

:وفي القران الكريم قال تعالى   

(ياايها الذين امنوا  اتقوا هللا  وكونوا مع الصادقين )   

114 \سورة  التوبة  اية  

:الصدق فقال   و قد حث الرسول الكريم  على   

عليكم بالصدق  فان الصدق  يهدي  البر  وان البر يهدي  الى الجنة  )   

(حتى يكتب  عند هللا صديقا ويتحر  الصدق  وما زال الرجل  يصدق   

 

هو الشيخ  ابو يزيد  طيفور بن عيسى البسطامي  سمي   \الفتى الفناء 

.هللا تعالى  حب  الفناء  النه وصل  الى درجة الفناء في  

ميالدية  وس ل  114 -هجرية  031\  في بسطام  مات سنة ولد وعا  

ويقول عملت  في المجاهدة  ( بطن جائع  وبدن عار ) عن المعرفة فقال 

ثالثين سنة  فما وجدت  شي ا  اشد علي من التعلم  ومتابعته  ولوال  

احتالف العلما ء  لبقيت  واحتالف العلماء رحمة  اال  في تجريد التوحيد 

:الزهد ويقول في   

ليس في  الزهد منزله  الني كنت  ثالثة ايام في الزهد علما  و كان )   

.اليوم الرابع  حرجت منه  

 اليوم  االول  زهدت  في الدنيا  وما فيها

 واليوم الثاني  زهدت في االحرة  وما فيها

 واليوم الثالث زهدت فيما سو  هللا
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همت  فسمعت  هاتفا يقول ابا فلما كان اليوم الرابع  لم يبق لي سو  هللا  ف

يزيد ال  تقو  معنا  فقلت  من الذي اريد  فسمعت  قائال  يقول  وجدت 

(وجدت   

03 \الرسالة القشيرية  صفحة   

 

 وقال عبد الواحد بن زيد     وليس في مقاله من جيد

 

اما قوله في الصدق  منع كل حرام من دحول  الفم  بما في ذلك الطعام 

والكالم  ومن الكالم ال يقول اال  الصدقوالشراب    

 

 الصدق في القول  وفاء الرجل     و جل وعال  بالعمل

 

ان يصدق  مع هللا تعالى  في القول والعمل والسر والعلن  فمن  \ الصدق

:اراد  ان يكون  هللا معه  فليلزم الصدق  فان هللا تعالى يقول   

(ان هللا مع الصادقين )     

والحف   النهم  صدقوا  فيه  وفي القيام  بحقه  أي بالعون    

:وفي المصحف الشريف    

(ان هللا مع الصابرين)    

 

 وقال  ذو النون الفتى المصري     وقوله  محقق مرضي

 الصدق سيف هللا من وضعه         يوما على امر له قطعه
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:وقول ذي النون المصري في الصدق  

الا انه  سيف ما وضع  على شيء اال و تعالى  في ارض حقيقة االح)  

(قطع وهو الصدق  

55 \صفحة    5الح   احياء علوم الدين  م   

 

 

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

 

 

 القول  في االحالا للرجا ل          وهو لهم صاح مقام عالي

 

هو افراد  هللا تعالى  في الطا عة  بالقصد  وهي ارادة التقرب \االحالا

تعالى دون شيء احر  من صنع  مخلوق  او اكتساب  محمدة  من اليه 

ب  رر سو  هللا تعالى  سو  التقاي  اح الناس  ومدح احد  من الخلق  او

اليه  به  وهو تصفية  الفعل  في مالح ة  الخلق  وعن االحالا وفيه 

:يقول رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  

ا  ماهو  قال  سالت رب العزة  سالت جبريل  عليه السالم  عن االحال) 

عن االحالا  ماهو  قال  سر من سري استودعته  قلب من ا حببته   من 

(عبادي   

 

 قال ابوعثمان  فاسمع قيله      ثم اتبع  من قوله سبيله

 حقيقة االحالا  ان التن را        لرؤية  الخلق  عليك اثرا

اله لم يزلتغيا  وجه بن تكون صاح  في كل عمل         موا  
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:\وقول ابن عثمان      في االحالا  وقد سبقت سيرته   

االحالض نسيان  رؤية الخلق  بدوام ا الن ر الى الخالق  وان يكون  كل )  

( عمل  المرء متوجها  و تعالى  مبتغيا وجهه الكريم  

(تبار  اسم ربك ذو الجالل واالكرام )   

 

عمال  ممن راضواوقال بعض انه االغماض     عن رؤية  اال  

 

م الرؤيةاعدان \االغماض   

التزموا الرياضات في العبادة  وهم  سالكوا الطريق الى هللا تعالى \راضوا  

 

 حقيقة االحالا  سر ساري     من عارف  الى جناب الباري

 ليس عليك  ملك   مطلع             وال شيطان   عليه   مطلع

ا المقال  ما به   ارتيابوال هو   فيه  وال اعجاب         وذ  

 

يعلمه ملك  فيكتبه  وال   والعبد التعالى حقيقة االحالا سر  بين هللا 

اذا احلص  العبد  انقطعت   : قيل شيطان  فيفسد  وال هو   فيميله  وقد 

.عنه  كثرة الوساوس والرياء  

 

 

*********************************** 
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وهللا قد   اسما    في قرانه   والقول في الخلق وفي بيانه     

 

من مقامات الصوفية ومن اهمها   قال هللا تعالى بحق   \حسن الخلق 

:الرسول الكريم  

5 \سورة نون  ايه ( انك لعلى حلق ع يم )    

وقد اوصى الرسول الكريم محمد  صلى هللا عليه وسلم   بحسن الخلق     

:قائال  لمعاذ  

يا معاذ اوصيك  بتقو  هللا  وصدق الحديث  والوفاء بالعهد  واداء )  

االمانة  وتر  الخيانة  وحف  الجوار  ورحمة اليتيم  ولين الكالم  وبذل  

االسالم  وحسن العمل  وقصر االمل  ولزوم االيمان   والتفقه في القران  

حليما   وحب االحرة  والجزع من الحساب  وحفض الجناح  ايا  ان تسب

او  تكذب صادقا  او  تطع اثما  او تعصي اماما  عادال  او  تفسد ارضا  

اوصيك باتقاء هللا  عند كل شجر وحجر  ومدر  وان تحد   ا لكل  ذنب 

( توبة  السر بالسر  والعالنية بالعالنية  

. بذلك  ادب هللا عباد  ودعاهم الى مكارم االحالق  وحسن االداب     

00 \عارف  صفحةالح  عوارف الم  

 

 مدحا  لخير الرسل المختار        محمد  صلى عليه الباري

 

من اسماء هللا الحسنى \الباري   
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هللا  ما ابتل الثر  وجاء  في االحبارعن حير الور       صلى عليه   

 

حير الخلق والناس اجمعين وهو الحبيب المصطفى محمد  \حير الور  

 صلى هللا عليه وسلم

تبلل التراب \ابتل الثر   

 

 ادناكم  في الحشر  مني مجلسا        احسنكم  حلقا  فكن مقتبسا

 

(اقربكم مني مجلسا يوم القيامة احسنكم احالقا) :الحديث الشريف   

.صدق رسول هللا  

 

 لقوله  واعمل به  بالبشر        تفز بقرب  منه يوم الحشر

 

السرور واالنشراح \البشر  

ل الكريممن الرسو \تفز بقرب منه   

 

 وهو لعمري  عند اهل المحن      كف االذ   مع احتمال  المؤمن

 

 من حسن الخلق  كف االذ  عن االحرين  واحتمال المؤمن اذ  غير 
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والصبر عليه    

 

 وان تكون في الور  غريبا    وبينهم مستأنسا قريبا

 

كانك غريب عن الناس  الذين ال  احالق لهم  \في الور  غريبا    

بين اصحابك واهل الطريقة ممن سلك وتكون  \وبينهم مستانسا قريبا 

الطريق الى هللا تعالى و حسنت حلقهم وتحلوا بالخلق القويم  حلق 

.االسالم  

 

 

 

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

 

 

 

 القول في المدعو بالفتوة         وقدرها اعلى من المروة

 

ير  على النفس  وهذا شعار النفوس هي االيثار  وهو تفضيل  الغ  \الفتوة 

الكبيرة المتواضعة و تعالى  السالمية لخير البشرية جاء في المصحف 

: الشريف  

 ويؤثرون على انفسهم لوكان بهم حصاصة ومن يوق شح نفسه فاؤل ك)  

4 \سورة الحشر اية (هم  المفلحون    
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نهاقال الفضيل بن عياض انها      صفح لد  من في البر ايا  س  

 

هو ابو علي  الفضيل بن عياض  بن مسعود  التميمي  \الفضيل بن عياض 

اليربوعي الزاهد  ولد بسمرقند  ونشا بمدينة  بايبيور  ومات بمكة 

ميالدية  وقد رو  عن االعشى   100-هجرية  117 \ةنسالمكرمة 

ومنصور وجعفر الصادق  وسليمان وقال  عنه ابن سعد  كان ثقة  نبيال  

.عابدا ورعا  كثير الحديث  فاضال   

  101 \طبقات الحفا   صفحة الح  

   331 \الثاني  صفحة دوتهذيب  الكمال  المجل 

011 \وميزان االعتدال  المجلد الثالث  صفحة    

771و  775 \ون م الفرائد صفحة    

 

 عن عثرات  سائر االحوان      فاصفح  تفز بالشكر واالحسان

وال تر   للنفس  ح ا  فييها        وقيل هي فضيلة    تأتيها  

 

: \قول الفضيل في تعريف الفتوة   

( الصفح   والتجاوز عن احطاء االحرين وسائر عثراتهم)   

 

 وقال بعض الفتى من ال ير        لنفسه فضال على ادنى الور 
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الفتوة فضيلة من فضائل النفس االنسانية المتصفة  بااليثاروقال بعضهم 

بحيث ان النفس التر  لها فضل بها على ادنى الناس انها فضيلة 

 واوضعهم

 

 وقال فيها ا الترمذي محمد       و هو لعمري  كأسمه محمد

 

هو ابو عبد هللا  محمد بن علي فقيه حنفي  ذو نزعة صوفية   \الترمذي 

 ) -بالكشف والوالية   ومن مؤلفاته\تبرز في   مؤلفاته   وكان يقول 

( ح الوالية وعلل العبوديةتوارد االصول وفت  

ميالدية 141 -هجرية015 \توفي سنة    

 

 فتوة الطالب  ان يكونا       حصما على النفس لكي يهونا

 

:جاهدة هواها قوله تعالىممحاربة و \حصما على النفس  

(ونهى النفس عن الهو )    

 

 ثالت مرات  بذا  يامر       فلم يروا  من احد  ينفر

يرجع عنه \ينفر   

 

 فقال ياقوم ان رو ا في الرابعة      فانني اعرف هذي الواقعة

 

الحادثة \الواقعة   
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 ففتشوا  فوجدوا   في الحرم        نعل   غريب   عرضت عن عجم

 

االقوام غير العربية  وكل من لم ينطق بالعربية فهو اعجمي   \العجم   

:قال هللا تعالى   

( ااعجمي وعربي)  

 

احوالكم     فخلصوا عن شرها  نعالكمفقال  هذ   لشوشت    

 

حفة النفوس \وشوشت االحوال   

 

 فذهبوا وطرحوها في الثر      فذهب القيض الذي كا ن طرا

 

رموها في التراب  فارتاحت نفوسهم  مماعلق بها    \طرحوها في  الثر  

 من حالة القبض  او الغم  الذي لحق بها

 

ثل  الغصن في اعتدالفقام كل منهم في الحال       يميل  م  

 

......الوقت  والحال هنا  هو مايعتري  القلب من طرب او  \الحال   

من غير تعمد  وال اجتالب وال اكتساب  الن الحال  موهبة  من غير 

.الوجود  فالحال  كالبرق تاتي وتذهب  وفق انفعاالت النفس  



 

 561 

م  في حلقة ار  جماعة  او ا حاله :وفي هذا البيت  و االبيات التي تليه 

 امرالى  ومن شدة  ما اعتراهم  من ذكر وقد قاموا  يرتلون ذكرهللا تع

وحالة التأثر  في نفوسهم  احذوا  يميلون  مثل  غصون االشجار 

وكثيرا ما  -ح  هذ  الحال بجالءوالمشاهد لحلقات الذكر الصوفية يال

 وقد من هللا تعالى عليهم بمحبته  فخرقت شغاف قلوبهم  -رتها ضح

:ووصلت الى سويدائه  فراحوا في مواجيدهم  يرددون  

(....ال اله اال هللا .. ال اله اال هللا )   

وهم يميلون يمينا وشماال  حتى وصلوا الى  درجة الفناء  حيث جاءتهم 

الراحات  واالفراح وطابت نفوسهم  بذكر هللا تعالى  وقلوبهم  وارواحهم 

مؤمن لشدة ايمانه نتيجة للشوق محبة اليه  وهذ  الحالة  تعتري كل 

.  والمحبة  و تعالى وحاصة في الصالة  

فعندما  يقف  المرء في الصالة  وتغمر   محبة هللا تعالى  ويفنى  في ذاته 

  -هللا تعالى في صالتهوهو  قائم بين يدي  -وحاله  ال يحس او يشعر 

   فهذا الجسم وهذ.  باعضائه  وال بكيانه المحسوس البجسمه  و

االعضاء  كلها تتالشت  ويبقى  المرء كيانا غير محسوس  يتحول الى 

شعور  وحالة فنائية  مرتبطة باو تعالى وقد  تقيد بنور  الحال  وتخلص  

بالكلية  الى نور الحق ومن تخلص من  نور الحال الى نور الحق يذهب 

ومنه   عنه بقايا  سكر الحب  ويوقف نفسه  مقام العبد حشية و تعالى 

فهو واقف  امام ربه  ال يحجبه  عنه حاجب  وال حجاب ويدحل دائرة 

القرب  واقرب مايكون  العبد  من هللا في سجود   حيث يحس انه يطوي 

بسجود   بساط    الكون  فيسجد  على   طرف  بساط  ع مة  هللا    تعالى 

م نان ويجد  حال الحضور  واالتصال  ومكاشفات القلب  فيغمر  االط   

من هللا  تعالى  ويروح في نشوة ولح ة قدسية ال  وتثقل  عليه  االمور اال

ركوع  توصف وهو يقرا   ويرتل  ويتحر  في صالته بين قيام وقعود في 

و سجود فاذا ما ا نتهت الصالة  احس الفرح الغامر والعز الطاغي يم  

الدعاء واالبتهال  نفسه وقلبه  فينخرط في ذكر هللا تعالى وتسبيحه ثم يتبعه

:اليه قال تعالى   

(ربنا اتنا  في الدنيا حسنة وفي االحرة حسنة وقنا عذاب النار )    
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واذكر على سبيل المثال اني في احد االيام كنت واقفا في الصف االول من 

مع االحرين  ال  هللا تعالى  رحاشعا و تعالى  واقفا بين يديصالة ال ه 

ا حس  بكل كياني او جزء منه   كان العرق  اعرف من يقف بجنبي وال

يتصفد من جسمي ونحن في برد الشتاء القارا فلما  انتهت الصالة اشار 

الي احد المصلين  المحسوبين على العبّاد المتقين ان صوتي كان عاليا  

الصال   بحيث اثرت عليه في صالته   وكنت فيها اتكلم في نفسي مع  في

ان اذكرها حالة العبد  المؤمن مع ربه  علي عزربي في حشوع وهي حالة ي

الم . فعجبت لهذا الرجل كيف يتأتى له سماع صوت  منخفض في جنبه 

هذا .......... اين حشوعه في صالته .. يكن حاشعا  و في صالته  

.الخشوع الذي يكون حاجزا بين  المصلي واالحرين  اال  من هللا تعالى  

 

وطابت النفوس واالرواح     فجاءت الراحات  واالفراح    

 والحق عندي ان ذي الحكاية     ومن اتت  منه لد  الدراية

 

والعرفان  صاحب العقل  والفهم  \ذو الدراية   

 

 وال يكون  بينهم  من ضد         فانما  الضد قليل  الجد

 

مخالف لطريقتهم  والذكارهم  \اليكون بينهم من ضد  

 

من ذلك  الضد الرحي البال      فيلحق  الضعف  لهم  بالحال    

 

بامور الدنيا وحالها  فكرمرتاح ال  \الرحي البال   
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 النهم  في حالهم  اجل         من ان  يزيل  الحال  منهم نعل

 

اع م واحسن  \اجل   

  يقطع حالة الذكر التي هم فيها \يزيل الحال 

 

 

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

 

 

 

يد        ان يسمع  القول  الذي يفيدالقول في اداب من ير  

 

القول الصائب المبني على االيمان   \اداب  الكالم  والقول الذي يفيد

.والحقيقة  

 

 فان حضرت  مجلس السماع      وكان  منك  القلب ذا اتباع

 

مجلس الحديث  او الكالم  او مجلس  ذكر هللا  او مجلس  \ماع مجلس الس

ليه ويتبع ما يذكر في هذا المجلسفيميل قلب المؤمن ا العلم  

 

 فاقعد  معتمدا للركب         وغمض العينين  وارقب واقترب
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 واستمع القول بقلب  واعي        فانه   انفذ   في    االسماع

 

قعود  للسجود مثل اقعد  على ركبتيك    \معتمدا للركب  

اطبق جفنيك \واغمض العينين  

باذن صاغيةوراقب ما يجري من حديث  \وارقب    

اقترب  بنفسك  وقلبك  وفكر   مما يدور  وما يذكر فيه  فانه  \واقترب 

.انفذ في القلب  واسرع  دحوال   في الفكر  وحاال  في النفس والروح  

 

 وان  اتا   وارد فاحتمل           وكن وقورا ثابتا كالجبل

 واحذر من  التصفيق والصياح        فانه  مذمة المرتاح

ن في مجلس االحيار    شيخ جليل  الحال والمقداروان يك  

 فال تقم حتى تر  مغلوبا     مستوحشا  مستانسا  مسلوبا

تطق سترا  عن الرجال مفان غلبت يااحي في الحال     ول  

بلطف  ووقار  ودر          ما دام  فيك وارد ات االثر فقم   

 

ر  وهوليس بخاطر  الشعور  الذي يرد على القلب  من الخواط  \الوارد  

فهو حال  قد يرد من الحق  او العلم او الفهم  فان اتا  هذا الوارد  

وانا االح   ان هذا المجلس    -فاحتمله  وتجمل بالوقار  والهيبة  والثقل 

.و تعالى  ذكر من حلقات لذكر   بل حلقة ا من مجالس  انه   مجلس  

ت  في حب هللا تعالى  واحذ  فاذا  سكرت  وفني  -بدليل االبيات التالية 

الشوق الى هللا تعالى   فالزم نفسك عن الصياح  والتصقيق  النه حالة  

مذمومة  فاذا كان شيخ من شيو   الطريقة موجودا  فاستاذنه  اال اذا 

ثارت نفسك  وشغلها الوارد عن  كل شيء ما  سو  هللا  بحيث اصبحت ال 
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قم   بلطف   ووقار     ذلكفعند  تستطيع   مقاومة   نفسك  عن حب هللا 

نفسك  هائمة ووتحر   بما  مسموح  لك  فيه  وما دام  الوارد  يتلبسك    

.مفنية  في الذات االلهية  

 

نت باردأتدر بعد ف واقعد اذا مازال عنك الوارد        فان  

 

يعني اذا زال عنك  هذا الوارد وصحوت  فال تتحرك وال تستطيع ذلك 

.وهذه الحال عنك لبرودك وذهاب   
 

 وال ترم من احد اعانة       فانا فقص لذي المكانه

 

التتمنى والتطلب من احد معونه او مساعدة \الترم من احد اعانه   

 

يعين          فاقبله  بالقلب  وفيك لين  وان ا تا  صاحب  

 وعاونن من جاء منك يطلب     اعانة في رفضه ويرغب

كما علمت ذا  في الموافقة     فا نما الخيرة في الموافقة   

 

فان جاء  شيخ  او مريد  يحاول ان  يعينك   \وان اتا  صاحب يعين 

فاقبل منه  ذلك بطيب  الذي احل بك  ويساعد   في التخلص من الوارد 

حاطر  وهذ  حالة  كثيرا ما تحد    وكثير ما شاهدناها في حلقات الذكر اذ 

الذي احذته  الحال وسكر في حب هللا  يقوم احد المريدين بمساعدة زميله 

تعالى ففقد الوعي واالدرا  اال فيما سو  هللا تعالى  فيمسك به  وينفخ  

الى ان يبرد  مرات عديدة ( ال اله اال هللا  ) هنفي  وجهه  ويردد في اذ
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واذا اتى الحال زميلك  فعليك معاونته فان في ذلك . ويذهب عنه الحال  

.الخير كله   

 

القوال  ذات  صوت شجي     ال امرد في قوله  ذا غنجوليكن   

 

المنشد الذكر او الذاكر  يجب ان يكون صوته مؤثرا في السامع  \القوال 

ذا  صوت مؤثر في نفسية الموجودين   كبير في السن  \وذا صوت شجي 

 ليس بشاب صغير امرد أي لم ينبت شعرلحيته

 

لي االحوالؤأل    وينبغي ياصاح للقوال         ان  ال يغني  

 شعرا يكون فيه ذكر القد      والشعر والعين  وحسن الخد

 لكن لشعر ضمنه الفراق      والوصل   الوجد  واالشتياق

 

ويجب على الذاكر ان ال يجعل  ذكر  غناءا عاطفيا غراميا  بل يجعله  

غناءا  الؤلي  االحوال  والمواجيد  بحيث يكون هذا الشعر  او االنشاد  

اليا من وصف ا لنساء  وقدودهن  وحسن  شعورهن وحدودهن بل يجب ح

ان يكون هذا الشعر في الفراق  والمواجيد والمحبة  واالشتياق وحب  

الن هؤالء القوم  يحبون هللا  تعالى وبمحبته  ينشدون  و تعالى  الوصل

 ويذوبون ويفنون  والى الوصال  يتشوقون

 

...........فانها  تحر  الجباوما يضاهي  هذ  االجواء         

النها  محذوفة  الكلمات  االحير ة  ال تقرأ في االصل  
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 وان يكن غناؤ  بالكف     فانه  بعض الرجال  يكفي

 

فاذا كان االنشاد باشارة  الكف  كأن  ير   بيديه  وهو يردد انشاد        

 فان  

ا    قليل  من هذ  الحلقة  أي  حلقة  الذكر  ان كانت  صغيرة  وحضوره

 الرجال 

تكون  كافية   

 

والنشابة     تحر  الكل  بال استرابة وان يكن بالدف  

 

اما اذا كان االنشاد  مرافقا لصوت الدف وهو االلة الموسيقية المعروفة  

في االذكار  والنشابة   وهي كذلك  وما ينقر عليها  فان االنشاد  وصوت 

في الذاكرين  ويلزمهم الحال او الوارد بعث   االحوال   يالدف والنشابة  س

.وشربوا نخبها  كل الحاضرين ممن سلكوا الطريقة  

 

 فقد  اتى عن بعض اهل الحق     ان قال قوال صادقا  يحق

 

القول الصحيح السديد \القول الصادق   

 

 لكل حي محد  غنا ء       والروح من غنائها الفناء
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نوع من االصوات تعبر عما   أي لكل مخلوق    \لكل حي  محد  غناء 

 يخالجه  من  امور أي ال تدوم الحياة  اال  بالغناء

اما الروح فمن غذائها  الغناء  والغناء هنا  ليس هذا الغناء  المبتذل 

تعالى  الرحيص  انما  التغني  في  حب هللا  تعالى  وتالوة القرآن وذكر هللا

فهو المقصود   

 

النه    داواها  المفرح  وان يكن صوتا رحيما يفرح       

 وان يكن غير الذي  قلنا          فالروح من وحشتها تـأبا 

 

أي اذا كا ن الصوت رحيما  شجيا  ذو نبرة مؤثرة في النفوس واالرواح  

وفيه نغمة حنونة  فانه يم  القلب و النفس تاثرا به  وان كان وحشيا 

:قال تعالى وتهجر    وال تميل اليه والتتذوقه  تستلذ   فالنفس ال    

(ان انكر االصوات لصوت الحمير)  

 

 ويور   المرء صفاء النفس       بجذبها الى محل القدس

 فتتجتلي االسرار بالمجاهدة       وت هر االنوار بالمشاهدة

 

الصوت الشجي  يؤثر في النفس  فتكتسب الصفاء واالنس  وجا ء عن 

ان بصائر  المبصرين  ) نهما الحسين بن علي بن ابي طالب  رضي هللا ع

ومعارف العا رفين  ونور العلماء الربانيين  وطرق  السابقين الناجحين  

 واالزل و  االبد  وما بينهما  من  الحد   لمن كان له قلب  او القى السمع

فتجتلي  وتنجلي  فيه اسرار  المجاهدة  وتنار  بنور  (   وهو شهيد 

تعالى المشاهدة  والقرب واالنس باو  
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 والهول في مستمع الرجال          وما لهم من سائر االحوال

 

الهيبة والخوف من استماعهم  اذ انهم   \الهول في مستمع الرجال 

 اصحاب  احوال  وعواطف  ثائرة  قوية  لشدة  حبهم و تعالى

 

 

 اعلم  بان القوم في سماعهم        مختلفوا  االقوال  في استماعهم

 

 

فيهم  السماع  وتثور ثائرتهم  نالح  انهم قد احتلفوا في   حيث يؤثر

اقوالهم  وافعالهم  وكل منهم  فهم مايعتمل في نفسه  حال غير  حال نفس 

 صاحبه

 

 فمنهم المحتمل المستور    ومنهم المفتضح المشهور

 

فمنهم  من يحتمل انفعاالت نفسه فيكتمها  ويكتم  \فمنهم المحتمل المستور

 .فيداري هوا  ونفسه بحب هللا تعالى  في هللا تعالى حبه  ووجد 

ومنهم من ال يستطيع كتمان حالته النفسية   | ومنهم المفتضح المشهور 

 .بها يمينا وشماال  جسمه  فتفضحه حاله فيقوم  بحركات  يتلو 

 

 ومنهم  من  دائما  يسوح      ودمعه  بسر  يبوح

 

 انه  يكتمه اال ومنهم من يشتد عليه شوقه \دائما يسوح 

تتحدر الدموع من عينيه وتنهمل على لحيته و حديه  \ودمعه بسر  يبوح 

 فيبكي  شوقا   ووجدا   ومحبة    و  تعالى

 

 ومنهم الحيران مثل الساهي     وليس باللهي عن اسم هللا

 

الغافل   تاحذ  الصفنات  حيرانكانه ال  \حيران مثل الساهي ومنهم ال

 الحبيبذكر والتفكر في 

عن ذكر هللا تعالى انما هو    وليس هو ال ض   \وليس باللهي عن اسم هللا 

 :مع نفسه وفي سر   يردد كثيرا
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 ......هللا..  هللا .. هللا  

 

 نه لروحه غذاءأالبكاء         كومنهم من دأبه 

 

باكيا  بصوت عال باستمرار ومنهم  من ترا   \ومنهم من دأبه البكاء

 روحه وقلبه  يداويفلى وكانه يعالج حبه بهذا البكاء ثكحب نحيب التفين

 بالنحيب

 ن البكاء يشفي روحه ويداويها  او يعالجها ليرتاحأك  \كانه لروحه غذاء

 فدمعه منهمل  وقلبه منكسر فهو من اصحاب المواجيد

 

 ومنهم   من ابدا يصيح         وقلبه  بذا  يستريح

 

يردد  الشوق  فياحذ  بالصياح وهوومنهم من تجد  ال يستطيع تحمل 

 :باعلى صوته

 ((..اله اال هللا ال...اله اال هللا  ال.... اله اال هللا  ال

 

 ومنهم من في السماء يشطح       وذا  من ياب  عليه يفتح

 

ومنهم   من يشطح  وياتي بعبارات   \ومنهم   من في السماء يشطح 

ياتي بهمهمات او كلمات غريبة   فلشدة شوقه غير  يفهمها احد  وكلمات  ال

ال  .فهي  حالة  من الوجد المفرط  بهمهمة وحركات غير مفهومة لدينا 

يفهمها اال المتصوف  مثله  والشطح في  تعبير ابن  العربي عبارة عن  

كلمة عليها  رائحة رعونة  ودعو   وهي نادرة  ان توجد من المحققين  

وهذ  الحالة  تصل بالمريد  الى مصاف التجلي وهو انكشاف  انوار الغيب  

 ة الوالهة  في حب المحبوب وهو الذات االلهيةحبمللقلوب ال

 

 

 ومنهم  من يقول الناس ذا مجنون       او عاشق بحبه   مفتون

 

 

ومنهم من تقول الناس عنه  هو في حالة شبه جنونية  من شدة محبته 

وشوقه  وعشقه   و تعالى  الن  الشوق  يحرق  االحشاء  ويلهب القلب  

  شىبين  ثنايا  الح  النفوس  ينشأ  في  اللهيب ع االكباد  فهو بمثابة ويقطّ 
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   بعد   عن الحبيب  فاذا وقع اللقاء انطفات هذاللهيب  ينم عن  الفرقة  و

 .اذ هو الغالب عن االسرار  في مشاهدة المحبوب 

 

 ومنهم المطروح  في التراب      كانه الميت  في الثياب

 والحق  عندي  انه   معذور       ألنه     بحاله    مغمور

 

يصعد  شوقه  ووجد   الى حال   من \ومنهم المطروح في الترا ب

  يروح في جوارحه  وبعد ان تسكن  .اليطيقها  فيلقي نفسه  على االرض 

نوم عميق  وكانه الميت  ألنغمار  في حال وجدانه  ووجد  وما يصادف  

وهذ  الحالة تحد  للمريد  .المغيبة  له عن شهود   االحوال قلبه من 

 .ر  الحديث العهد  او من كان في نفسه حو

 

 والكامل الحال الذي اليبرح     يلقى على االصحاب  ببطىء يسبح

 فهو  اذن   لكلهم  يعين           بكل      سر    عتندهم       يبين

 

 

اما الكامل الواصل  الى درجة الكمال  او االحسان  فهو  الذي  يستطيع      

وروية   نفسه ويسبح بهدوءيكبح جماح نفسه السيطرة على عواطفه  و

في بحر االشواق فهو معين لكل  واحد  ويساعد الجميع  لعلمه باسرارهم  

 ترقى في الدرجاتثم  ق  وان مر  بهذ  المنازل قبلهم  واحوالهم  النه سب

 

 

 تذكر         النها لو ذكرت  تستكثر  وكم من حالة ال

 وفي ذكرت من احوالهم     كفاية  لمقتني  افعالهم

 

 

احر   لم يذكرها الشاعر  لكثرتها حوف اال طالة  وهنا  حاالت 

المريدين  كفاية  في االستدالل  على احوالواالستكثار ففيما ذكر  ال

وافعالهم لكنها غير حافية على سالكي الطريق من احوانهم  والسالكين 

 .ومريديهم النهم   مروا   بها

 

 فواضب الذكر  مع التلقين  باليقين       ذا    وان ترد

 (ال   اال  اال  هللا  )  وحير  ما فا   به االوا      كملة  
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الثبات على االمر  وما كان في الن ر   االستدالل  وما  اعطا    \اليقين  

 باو تعالى  الدليل  والتلقين  وهو التلقي المور الطريقة من الشيخ العارف

 :لطريق الحق والسالك  وحير  يقوله  المريد  \وحير مافا  به االوا  

 (ال اله اال هللا )   

 

 

 

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

 

 

 

 القول في الذكر وفي المجاهدة       فاحترهما  يا طالب المشاهدة

 

 

هو ذكر هللا تعالى  وهو افضل  ماقيل وما يقال  وفعل  لع مة هللا   \الذكر 

 :عليه وسلم تعالى  وقد سبق تفسير   يقول الرسول الكريم  صلى هللا

 ( التقوم الساعة  حتى ال يقال في االرض الاله اال هللا)   

اذا اردتم  رياض الجنة  فارتعوا  فيها  قيل له  وما رياض الجنة )  وقال 

 (يارسول هللا قال  مجا لس الذكر 

 171 \الرسالة القشيرية صفحة 

مجاهدة  النفس  عن كل  ما سو  هللا  تعالى  والتزام  اوامر   \المجاهدة 

واجتناب تواهيه وهجرها  واصل المجاهدة  مجاهدة النفس وفطمها  عن 

المالوفات  وحملها  على حالف هواها  وامانيها  واماني النفس هواها و

 .شهواتها

 

 

 اعلم بان هللا جل وعال      يحب من ذكر  مبجال

 

 

 له مع ما  فاو تعالى  يحب من يذكر  بالتع يم  والتبجيل وي هر \جالمب

   العبودية

 .في السر  والعلن 
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 وقد اتت أي من القران       في حض ذكر الواحد الديا ن

 احبار  بغير العدد      عن النبي المصطفى   محمد  وجاء

 

وا هار  نعم حض القران الكريم  عن ذكر هللا مع التع يم والتبجيل 

 العبودية

صلى هللا عليه وسلم كثيرة وقد ذكرنا  محمد وكذلك احاديث الرسول الكريم

 . بعضا منها في تفسيرنا لذكر هللا تعالى في هذا الكتاب

 

 ومحو  ران القلب  بالخشوع      وغسل وجه الذنب بالدموع   

 

ر هللا ى القلب  والملذات  ومايبعد  ن ذكمايطرأ عل الرين  \ران القلب  

 :من  صدا جراء انغماسه في المعاصي  وقال تعالى تعالى 

 ( بل ران على قلوبهم  ما كانوا يكسبون)  

وحير ما يغسل هذا الرين  ويزيله الدموع السخينة   واالستغفار قال 

 :الرسول الكريم 

 

عينان ال   تمسهما النار  عين بكت من حشية هللا وعين باتت تحرس في ) 

 (سبيل هللا 

 وقال ايضا 

ان العبد  اذا اذنب  نكت في قلبه  نكتتة سوداء   فاذا نزع  واستغفر  )  

 (وتاب صقل  وان عاد  يزيد  فيه  حتى تعلو قلبه

 

 

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

 

 

 القول في  فائدة الصيام         وفضله الجم  الغفير النامي

 

الواسع الكثير  المتزايد  حيث   الصيام  فضل \فضله الجم الغفير النامي 

حف    اقتراف  المعاصي  و ر ال اهر من االفطار  و الباطن  ان الصيام حف 

 ن االثام      ع   الجوارح   وكف
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 :وفي الحديث القدسي                    

 (كل عمل ابن ادم له اال الصوم فهو لي وانا ا جزي به ) 

 

 

 نوعان مثل  نوعي الطهارة اعلم بان الصوم في العبا رة    

 فاالول  االمسا    في النها ر   عن الطعام  والشراب الساري

 وهو الصيام المحض في الشريعة      وكم له  فائدة  رفيعة

 

الصيام نوعان  االول الصيام عن الطعام والشراب واالمسا  عنهما  حالل 

لية المرتبة النهار وهو الصيام ال اهر في الشريعة وفائدته ع يمة  عا

 .عند هللا تعالى

 

 جاء  به القران واالحبار        ووردت في فضله االثار

 

 

وقد ورد ذكر الصيا م  في القران الكريم وفي الحديث الشريف  وفي احبار 

 الصالحين

 

 

 نا اما الذي في محكم القران           فليس هذا  موضع البي

 

 

اال ا ني اذكر اال يات  وليس هذا موضعه   _اما  ماجاء به القران الكريم

 :الشريفة التي وردت  في  محكم التنزيل في الصيام  يقول هللا تعالى

 

لذين من قبلكم  ياايها الذين امنوا كتيب عليكم الصيام  كما كتب على ا)   

يا ما معدودات فمن  كان منكم مريضا او على سفر  فعدة  ا*  لعلكم تتقون 

على الذين يطيقونه  فدية   طعام مسكين  فمن تطوع حيرا ما ايام احر و

شهر رمضان *  فهو حير له  وان تصوموا حيرا  لكم  ان كنتم  تعلمون

فمن * الذي  انزل فيه القران  هد   للناس وبينات من الهد  والفرقان  

شهد منكم الشهر فليصمه  ومن كان  منكم مريضا او على سفر  فعدة من 

د هللا  بكم اليسر وال يريد بكم العسر  ولتكملوا العدة  ايام احر  يري

لك عبادي عني  أواذا س* ا هداكم ولعلكم تشكرون ولتكبروا هللا  على م
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فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان  فلبستجيبوا لي وليؤ منوا بي  

احل لكم ليلة الصيام  الرفث الى نسائكم هم لباس لكم * لعلهم يرشدون 

علم هللا  انكم كنتم تختا نون انفسكم فتاب عليكم  وعفى * باس لهن وانتم ل

عنكم   فاالن باشروهن  وابتغوا ما كتب هللا لكم  وكلوا واشربوا  حتى 

يتبين  لكم  الخيط االبيض من الخيط االسود من الفجر ثم اتموا الصيا م 

هللا  فال وال تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد  تلك حدود * الى الليل  

 * (  تقربوها  كذلك يبين هللا اياته للناس لعلهم يتقون
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 كنني اذكر لالوا         فائدتين عن رسول هللال

 

الكثير التاو  وهوصيغة مبالغة  واالوا  الكثير التوجع والتوسل و  \االوا  

   وجد  فيهوباو مما يعتمل في قلبه  من محبته تعالى و

 

 العالم  المهيمن   يحكي عن    افضل السالم       قال عليه

 الصوم لي ما الغيرمعبود به    اجزي به الصائم  في وقت به

 

 (الصوم لي وانا اجزي به )  :   وهذا  تثبيت للحديث القدسي

 

 والصوم  ايضا جنة للمؤمن       يستر  عن كل شيطان  دني

 

 ووقاء  لهستر  \جنة للمؤمن 

 دنيء  ووضيع \شيطان دني 

 

 فاسمع فكل   منهما  للصوم      فائدة  غالية في اليوم

 

 في كل  واحدة منهما \فكل منهما 

فائدة ع يمة  وامر كبير في كل يوم وعلى  طول يوم الصائم   \فائدة غالية 

وفي  هاتين الفائدتين  امر كبير  فقد ورد عن الرسول الكريم محمد  صلى 

 : عليه وسلم  انه قال هللا

 (الصبر  نصف االيمان والصوم نصف الصبر )  
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وقيل مافي عمل ابن ادم  شيء  اال  ويذهب برد الم الم  اال الصوم  فانه  

ينقص    تعالى  يوم القيامة  هذا لي  فال هللا  ال يدحله  قصاا  ويقول 

احد منه شي ا  اضافه تعالى  الى نفسه   الن فيه حلقا  من احالق الصمدية 

 .وانه من اعمال السر  وال يطلع عليه  احد اال هللا  تعالى

 

 

 والثاني  صوم السر عن سوا         وتر  ما تهوا  في هوا 

 

 

 كتمان االمر عما سو  هللا تعالى \صوم السر عن سوا  

تر  وتجنب كل ما تهوا  النفس في امور الدنيا   \في هوا  تر    ما تهوا  

 او غيرها  سو  هد  هللا ومحبته

 

 فكلما تطلبه النفوس        فاتركه كيما  تذهب العكوس

 

 

وجب تركه  تهللا    فكل ما تحبه  النفس ويهوا  القلب ويشغل عن ذكر       

طن  وكف الجوارح  وعليه ضبط النفس  في امور الدنيا  في ال اهر والبا

 .عن االنام  كما يمنع  النفس عن الطعام 

 

 ومن صيام السر  تر  الطمع      كما تكون  تاركا للشبع

 

 فالصائم  يتر  الطمع  والجشع  كما يتر  الطعام  والشراب

 

 

 

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

 

 

 

 القول في فائدة الذكر على         دوامه  فكن عليه مقبال

 

 فضل ذكر هللا تعالى \الذكر فضيلة
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 استمرار اوقاته \ودوامه 

 

 واعلم  بان الذكر  عند هللا         افضل  من قتل العدو الالهي

 

 

فضل الذكر اكبر عند هللا من  \الذكر عند هللا  افضل من قتل العدو الالهي 

تعالى اال من ذهب للجهاد ولم يعد  أي قتل فيه فذلك   جهاد اعداء هللا

 الشهيد

 

 

 وان من يموت  عبد  شهيدا     محتسبا  المر   حميدا

 

 

الذاكر و اذا مات مات وهو يذكر هللا تعالى   \وان من يموت عبد  شهيدا 

فهو في حكم الشهادة  او هو كمن يخرج من بيته مهاجرا  ثم يدركه 

 جر  على هللا  ومن وقع اجر  على هللا  ادحله الجنهالموت  فقد وقع ا

 

 

 وهو له حير  من العطاء     لذهب او فضة بيضاء

 

 

الذكر للذاكر  حير من الصدقة  واعطاء  االموال   \وهو له حير من العطاء 

 :شريف او  فضة  وقد جاء في الحديث ال  حتى  لو كانت ذهبا

 

كاها  عند مليككم  وارفعها  في درجاتكم  اال  انبؤكم   بخير اعمالكم  واز)  

وحير  من اعطاء الذهب والورق  وان تلقوا  عدوكم  فتضربوا  اعناقهم  

                                                                                                (ويضربون اعناقكم  قالوا  وما ذا  يارسول هللا  قال ذكر هللا 

 

 كذا  اتى عن النبي الهادي       الى سبيل الخير والرشاد

 وجاء ايضا في  الموطا          يروي  معا ذ سر  المغطا

 

 كتاب  االما م مالك رضي هللا عنه \الموطا 
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 ماعمل ابن ادم من عمل     انجى له من العذاب فاعمل

 من ذكر  هللا الع يم الشان    فاذكر  تخلص من النيران

 

 :قال الرسول الكريم 

 ما  عمل  ابن ادم من عمل  انجى  من عذاب هللا من ذكرهللا عز وجل) 

 قالوا  يارسول هللا  وال الجهاد في سبيل هللا

 (قال وال الجهاد في سبيل هللا 

 روا  ابن شيبة والطبراني

 

 وجاء عن موسى الكليم انه      ناجى  االله  والدجى  اجنه

 ؤمن        فاين  مأوا   واين   تسكنفقال يارب وانت الم

 فقال  قلب  كل عبد ذاكر          وهذ   من افضل   المفاحر

 

 كليم هللا عز وجل ونبي هللا موسى   \موسى الكليم 

 :يفسرها قول موسى عليه السالم وهو يناجي ربه  

  (يارب اين تسكن  فاوحى  هللا تعالى   في  قلب  عبدي المؤمن )  

 .ومن هنا يتبين سعة  قلب العبد المؤمن باو تعالى  

 

 .والسكن هنا معنا  االستقرار في ذكر هللا تعالى

 

 وكم لذكر هللا من فضيلة     تقصر  عنها االلسن  الطويلة

 ................اال من  الذكر    فائدة السكون     والقول في

 .........................يور       اعلم ان الصمت يارفيقي    

 .......................وتور  الحكمة  في الفوءاد     معرفة 

 بخالق  عن الرد  يقينا          وتور  المعرفة اليقينا     

 

  -كما اعتقد  -وردت اعجاز هذ  االبيات في االصل ناقصة  و معناها   

 .وهللا اعلم   

ان الهدوء والسكينة  يور  االنسان التفكير  في ذكر هللا  تعالى ) 

والصمت يور  الحكمة  والحكمة   تور  المعرفة والمعرفة  تور  .

 .(اليقين

 



 

 579 

 

 

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

 

 

نسال هللا تعالى ان يقينا كل سوء ومكرو   وصلوات هللا تعالى          

حمد نور العيون  وسويداء القلوب  وسالمه  على الحبيب المصطفى  م

 .وان يجعلنا من المهتدين الذاكرين وعلى اله وصحبه   اجمعين   امين

 

 

 
 
 
 
 
 

********************************* 
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 الخاتمة
     
 
 

ان الشعر ليعبر عن شعور المرء بالحاجة الى القول  وما              
يعتمل في اعماق نفسه من شعور وعاطفة وما يحس به من مشاعرتنبب 
من قلبه وتمتز  بفؤاده وروحه وتتبلور في فكره  ثم تطل على الناس 
قصيد  شعرية فياضة بما تفيض به قريحة الشاعر  وليس كل من يشعر 

 عر فان الشاعر من يقول الشعر ويتلمسه عن مقدر  واقتدار  يقال له شا
فالشاعرالجيالني  قدس سره هو ذاك االنسان الذي احب هللا          

تعالى فاحبه هللا   ومنحه القدر  على قول الشعر  فقد جاء شعره  
متناسقا لما في قلبه وفكره اتجاه ربه   فهو  يحب هللا تعالى كثيرا ويبذل 
كل ما نفسه وروحه في سبيل رضا هللا  والوصول الى رضاه واحسانه  

رسم لنفسه والمؤمنين ممن سلك طريقه طريقا يوصله الى مبتغاه  ف
 ويوصلهم الى نهاية الطريق وهوالطريق  الى الحق تعالى 

لذا جاء شعره معبرا عما في خوالج نفسه   فمحبة هللا تعالى  ظاهر       
فيه وقد توسل بكل الوساال للتعبير عنها من نثر وشعر وعمل فكانت 

عباد  والشوق الوجد الوله الشديد    فاستخدم  كل حياته زاخر  في ال
 الحاالت واالمور  وحتى الرمز الشعري في الوصول الى مايريد   

وبعد دراستي لديوانه وانعام رب العالمين  علي  بشرحه وبما الهمه لي   
للقيام بهذا الشرح اقول اني اجد في نفسي حاجة  البوح بها هو ان هذه 

ليست كلها للشيخ عبد القادرالجيالني  لما في    -لي كما يخيل -القصااد 
بعضها من اساليب تختلف عن اسلوبه  الشعري   وان الشاعراللبيب او 
المتتبب للشعرالصوفي ليستطيب التمييز بينها ورغم  اني  قد شرحت 
القصااد جميعها  اذ  وجدتها في كثيرمن الكتب القديمة والحديثة  قد 

ل الشرح تبلور لي هذا الحد س  ان قسما منها قد نسبت اليه    ومن خال
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نحل واضيف اليه  اوان ابياتا بعينها اضيفت على قصيد  من هذه 
 القصااد 

وهناك بعض التعابير في هذه القصااد اقرب ماتكون الى العامية منها     
الى الفصحى وبعضها فيها من الغلو  الشديد الذي يخر  الشاعر  من 

  -وهو لباس الدين  والبحث عن الحقيقة  -ي ارتداه ثوبه القشيب الذ
 ليصل في بعض االحيان الى حد التمادي  والخرو  عن المالوف  

تنم عن شاعرية فذ  وشخصية  -قدس سره     -ان اغلب قصااده         
دينية   رااد   وخاصة قصااد الرمز في الشعر الصوفي  فانها بحق افضل 

ت ذلك في موضول  شاعريته  فهو  يسير بكل  قصااده واسناها  وقد بين
االتجاهات في سبيل الوصول الى الحق ويسخر كل االمكانات بين يديه 
من اجل تحقيق هذا الوصول حتى لو  ادى ذلك الى الخرو  عن التقليد 

 والمالوف وهذالخرو  هو مانجده في الرمزية    
 

ويسعدنا في نسعى اليه  نسال هللا تعالى ان يقينا كل سوء ومكروه        
من حب الخير والصالح وان يجعلنا من الذاكرين المهتدين ويوسب علينا  

وصلى هللا تعالى على الحبيب المصطفى   في الحيا  الدنيا وفي االخر  
 على الهورضوان هللا تعالى محمد نور العيون  وسويداء القلوب  

 وصحبه اجمعين  
      المولى ونعم المعينانه نعم                       

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

 
الديوان في يوم الجمعة الثاني عشر من شهر ربيب  هذا يت من  شرحانته

يددوم ذكددرى مدديالد الحبيددب المصددطفى  محمددد 1040\1\11االول الموافددق 
وتمددت وعلددى الدده وصددحبه اجمعددين  عليدده افضددل الصددال  واجددل التسددليم
 1042-4-2مراجعته في  يوم الخميس الموافق 

 
 

 والحمد ر رب العالمين                          
 
 
 

********************************************** 
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   المصادر  والمراجب               

 القرا ن الكريم   

 صحيح البخاري                                     البخاري 

 سنن الترمذي                                       الترمذي 

 احياء علوم الدين                                  الغزا 

 االثارالخطية في المكتبة القادرية    د عماد عبد السالم رؤوف 

 االمام القشيري                        الرسالة القشيرية      

 اسماء هللا الحسنى                           شاكر  عبد الجبار 

 االمام عبد القا در الجيالني فهم لالسالم سليم   جمال الدين فالح الكيالني

 االنساب                                              السمعاني     

 مخطوط في المكتبة القادرية العامة                         ازها ر االذكار  

 الزاوية القادرية                               عبد الحي القادري المغربي

 اصطالح الصوفية                          البن عربي 

 بهجة االسرار                                   الشطنوفي

 الشعراني                                 تذكرة االولياء     

 التصوف الثورة الروحية في االسالم         ابوالعال عفيفي  

 الجامع الصغير                                    السيوطي

 حقا ئق  عن التصوف                          عبد القادر عيسى 

 حضارة العراق                          مجموعة من االساتذة الجامعيين 

 ذيل طبقات الحنابلة                           بن رجب الحنبلي

 رسائل بن عربي                                البن عربي

 شذرات الذهب                                  ابن العماد الحنبلي     

 الغيب                                الشيخ عبد القادر الكيالني فتوح
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 الفيوضات الربانية                       الشيخ عبد القادرالكيالني

 الفتح المبين                               الشيخ عبد الرحمن النقيب الكيالني 

 بيالفتوحات المكية                            البن عر

 القاموس االسالمي                           احمد عطية هللا المصري 

 قواعد التصوف                          ابوالعباس احمد الفاسي المغربي

 قالئد الجواهر                            التادفي 

 قصة الحضارة                             ويل  ديورانيت

 الجيالني ومذهبه الصوفي       د سعيد القحطانيعبدالقادر 

 عبد القادرالجيالني ومذهبه الصوفي     جعفر صادق سهيل

 عوارف المارف                            الشيخ عمر السهروردي

 الغنية لطالبي طريق الحق            الشيخ عبد القادر الكيالني 

 حاجي حليفة      كشف ال نون                           

 معجم المصطلحات الصوفية              ابو العال  عفيفي

 معجم الفا  الصوفية                      د حسن الشرقاوي 

 المدن االسالمية                                شاكر مصطفى 

 مختار الصحاح                                 ابو بكرالرازي  

 القادرية  مخطوط في المكتية القادرية العامة ببغدادالمبايعات 

 المقدمة                                       ابن حلدون                    

 المغني                                         البن قدامة 

 معجم البلدان                                  ياقوت الحموي

 د   عماد عبد السالم رؤوف                            مدارس بغداد 

                                     المكتبة القادرية العامة  النفحات الناصرية في الطريقة القادرية  محمد الناصري القادري  مخطوط في 

           نور االبصار  في مناقب ال النبي المختار   مؤمن الشبلنجي                  

 نزهة الخاطر في كالم  الشيخ عبد القادر     الشيخ عبد القادرالكيالني 

 وفيات االعيان                               ابن حلكان       

 

            ******************************* 
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 \الفصل الثالث 
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 19النفس المطمانة                          
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  20مرضية                  النفس ال       

 24النفس الكاملة                           

 الفصل السابب 

 22الخصال العشر                         

 الفصل الثامن 

 21الجيالني وحياته العلمية           

 21حياته ووفاته                      

 90اساتذته وشيوخه وتالميذه        
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 92جيالنية                    الثقافة ال

 الفصل التاسب 

 92عبد القادر الجيالني شاعرا       

 99الفخر الصوفي                    

 94السكر والخمر  االلهية            

 44شعر الشكوى والمحنة            

 الفصل العاشر    

 موقف الشيخ عبد القادر الجيالني من المذاهب والفرق

 41االسالمية                           

 الباب الثاني 

 شرح قصااد الديوان      

                      404يارب           -قافية الهمز    

 402ياحي ياقيوم                        

 409يا دار  اسماء                       

 قافية الباء     

 404دنوت من المحبوب                

      449مافي الصبابة                      

 414نظرت عيني                      

 414السكر راحي                    

 412هللا قربني                        

 419هنياا لصحبي                    

 420حالة البعد                       

  

 422تجلى لي المحبوب             

   422عودوني الوصال               

    421اذا كنت                          

 422طاب شراب المدام             
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 قافية  التاء     

 440حالة البعد                    

 444لما صفى قلبي               

 412ضريحي بيت هللا            

 422شراب ذوي المجد           

 490حبيب االله                   

 491وجودك                       

 494يامن تحل بذكره             

 قافية الراء    

 492ال االمر امري                

 499اذاق ضاق حالي              

  440يانفحة االلطاف              

 442           سالتك باجبار      

 441قلوب العاشقين              

 444قطب اهل االرض         

 102حبيب هللا                  

  102ايه هللا                     

 قافية السين  

 141ال تسقني                  

 قافية  الفاء 

 144الحب سكر                

  

 قافية العين  

 142      شمس المحبة       

  211هذا جمال هللا            

 قافية القاف 

 214مكارم االخالق          
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 قافية  الالم 

 224رفب الحجاب             
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 241انت لي  نعم الوكيل      

 242الغريب                      

 241سقاني الحب كاسات الوصال  

 224اسماء هللا الحسنى         

 224مقامات المحبين          
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 قافية الميم  

 290لي همة  تعلو على الهمم   
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 قافية النون  

 241اصبحت الطف              

 244نحن الملوك                  

 242د  وصلت الى العرش المجي
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   ************************************************************* 
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