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بسم اهلل الرمحن الرحيم

تَيسْعَىنُورُهُمبَْيَنأَْيدِيهِمْ وَبِأَيْمَاِنهِم
يَوْمَتَرَىالْمُؤِْمنِنيَ وَالْمُؤِْمنَا ِ
ُبشْرَاكُُمالْيَوَْم جَنَّاتٌتَجْرِيمِنتَحِْتهَاالْأَْنهَاُر خَاِلدِيَنفِيهَا ذَلِكَ هَُو
اْلفَوُْزالْعَظِيمُ
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

"هذه الدنيا سوق بعد ساعة اليبقى فيها احد ,عند جميئ الليل يذهب اهله منه  ,اجتهدوا
انكم التبيعون والتشرتون يف هذه السوق االما ينفعكم غدا"

"اعمل اخلري ملن يستحق وملن اليستحق واالجر على اهلل"

"من رضا بالقضاءوالقدر اسرتاح ومن مل يرضا به زاد همه وتعبه والحيصل من الدنيا
اال ما قسم له"

"اود لو ان الدنيا بيدي فأطعمها للجياع"

الشيخ عبدالقادراجليلي

اولياء اهلل
"صانوا قلوبهم أن يدخلها غري اهلل أو تتعلق بكون من األكوان سوى اهلل  ,فليس هلم جلوس إال مع
اهلل  ,وال حديث إال مع اهلل  ,فهم باهلل قائمون  ,ويف اهلل ناظرون  ,وإىل اهلل راحلون ومنقلبون ,
وعن اهلل ناطقون  ,ومن اهلل آخذون  ,وعلى اهلل متوكلون  ,وعند اهلل قاطنون  ,فما هلم معروف
سواه  ,وال مشهود إال إياه  ,صانوا نفوسهم عن نفوسهم فال تعرفهم نفوسهم  ,فهم يف غيابات
الغيب حمجوبون  ,هم ضنائن احلق املستخلصون"

"الفتوحات املكية"

شكر وتقدير
من دواعي سروري ان اعرب عن امتناني اىل اساتذتي
الدكتور عماد عبد السالم رؤوف
ملا بذله من جهد
متواصل ووقت سخي ومتابعة حقيقية يف اجناز هذا العمل واىل
الدكتور سامل االلوسي والدكتور كمال مظهر امحد
و الدكتور عبدالقادر املعاضيدي والدكتور طارق نافع احلمداني
والدكتورمحدان الكبيسي ,ملا ابدوه من متابعة وتشجيع وتقويم
والدكتور حمي هالل السرحان والدكتورة نبيلة عبد املنعم داود
والدكتور نصري العبود ملا قدموه من مالحظات سديدة ومقرتحات مفيدة والشكر موصول للدكتورة لقاء
الطائي لتشجيعها املتواصل ونصائحها القيمة
واىل زوجها االستاذ فراس .ع .م

واىل الدكتور اسامة ناصر النقشبندي,لتسهيله تصوير املخطوطة ومالحظاته املفيدة
واتوجه بشكر خاص اىل عديلي :الشيخ عفيف الدين الكيالني الهدائه لي خمطوطة احد املراجع املهمة
اما ,ما ادين به لزوجيت ليلى علي يوسف الكيالني فهو شيئ كبري .
والشكر ايضا جلميع منتسيب دار املخطوطات ببغداد
ومكتبة الدراسات العليا كلية االداب  -جامعة بغداد
ومركزاحياء الرتاث العلمي العربي – جامعة بغداد
ومكتبة الدراسات العليا قسم التاريخ كلية الرتبية ابن رشد جامعة بغداد
ومكتبة اجلامعة املستنصرية
ومكتبة جامعة املوصل
و املكتبة القادرية يف جامع الشيخ عبد القادر اجليالني

األهداء اىل :
باز اهلل األشهب
سلطان األولياء
تاج العارفني
قطب بغداد
شيخ األسالم
األمام
عبدالقادر اجليلي
الذي غرس بذور النور يف ارض الظلمة
وترك يف خلق اهلل عشقا ملك القلوب!
اهدي هذا اجلهد املتواضع

"مجال الدين"

االختصارات و الرموز
ترمز احلروف والكلمات التالية إىل ما يقابلها أينما وردت يف فصول الدراسة:
ص:

صفحة

ج:

جزء

ق:

قسم

ع:

عدد

ت:

تويف

هـ:

هجري

م:

ميالدي

ط:

طبعة

د .ط:

دون طبعة

د .ت:

دون تاريخ نشر

د .م:

دون مكان نشر

د .ن:

دون ناشر

كلمة املؤرخ احملقق  :االستاذ الدكتور حسني أمني "رمحه اهلل".
بسم اهلل الرمحن الرحيم
هناك الكثري من االقوال املأثورة عن الوثائق واملخطوطات واهميتها منها :
"ال تاريخ بدون وثائق" اما خزائن الوثائق املخطوطات فانها توصف بأنها
"مفتاح املاضي" كما يوصف حمقق املخطوطات ,بأنه"اكرب حارس للتاريخ".
وللمخطوطات مكانة سامية,فهي تعد معلما شاخما من معامل االنسانية يف التاريخ والرتاث
والثقافة و الفكر,وركنا ركينا  ,وارثا كبريا,للنهضة املعاصرة.
وخمطوطتنا وثيقة نادرة من وثائق التاريخ العربي االسالمي ,ختص سرية علم من اعالم االمة ,
وهو االمام الشيخ عبد القادراجليالني "قدس اهلل روحه" واذا آمنا مبقولة "التاريخ كله تاريخ
معاصر" فنكون بصدد كتابة "تفسري جديد" يعتمد على مصدرين  :جديد اكتشف حديثا
وقديم اعيد النظر فيه,يثبت حقائق تارخيية,طمستها الروايات والعنعنات املكررة.
عرفت ولدنا النجيب,قبل سنني عدة ,عرفت فيه ,االخالق احلميدة والثقافة العامة ,وحب
املتابعة واهتمام بالتاريخ,واليوم نأمل وغدا نتطلع ,ان نراه مؤرخا حمرتفا ,يقدم لنا  ,دراسات
تارخيية نافعة.
واهلل اهلادي اىل سواء السبيل...

د.حسني أمني

بسم اهلل الرمحن الرحيم
مقدمة التحقيق
بامسك-اللهم -اسرتشد وابتدي ,وبنور اهلامك استضيئ واهتدي,وامحدك يامن علم
االنسان ما مل يعلم ,ومنحه عقال به يفكر ويتفهم ,وخلق له لسانا
به يعرب ويتكلم ,والصالة والسالم على سيدنا حممد النيب االمي اخلامت وعلى اله الذين هم مظهر
صدق لنور النبوة ,وقدوة املستضعفني حني تقل العدالة وتسود القوة ,وعلى اصحابه الذين
سلكوا مسلك احلق املبني ,ونفذوا اوامر اهلل وهم على علم ويقني ,ورضي اهلل عن التابعني الذين
صدعوا مبقتضى سلطان العقل والدين  ,فاصبحوا قدوة حسنة ملن اراد العزة من ابناء
املسلمني,وعن االولياء الصاحلني و العلماء العاملني الذين شغلوا انفسهم مبا فيه خري الناس يف كل
زمان وحني .
ثم اعوذ باهلل من شر حاسد اذا حسد  ,ومن كيد حاقد اذا حقد ,واجلأ اليه من عبث العابثني
,ومن مكر املنافقني ,واستعني به على تشفي الشامتني ,واتوسل اليه توسل التائب من ذنبه ,وان
جيعل الصرب حليفنا يف كل حال  ,تأسيا مبن صرب يف "الطائف" ودعا اهلل فقال :
"اللهم اليك اشكو ضعف قوتي ,وقلة حيليت,وهواني على الناس,يا ارحم الرامحني,انت رب
املستضعفني,وانت ربي اىل من تكلين؟ اىل بعيد يتجهمين؟ ام اىل عدو ملكته امري؟ ان مل يكن

بك علي غضب فال ابالي ,ولكن عافيتك هي اوسع لي ,اعوذ بنور وجهك ,الذي اشرقت له
الظلمات ,وصلح عليه امر الدنيا واالخره ,من ان تنزل بي غضبك ,او حيل بي سخطك ,لك
العتبى حتى ترضى ,وال حول وال قوة اال بك" .
وبعد  :تعَد املخطوطة من أهم األثار اليت ميكن للباحث االستدالل من خالهلا على عمق
حضارة أمة من األمم ,ومدى تطوراحلياة العلمية وازدهارها يف تلك الفرتة فاملخطوطة متثل
تراثاً ضخماً ميثل لسان األمة الناطق وهي رصيدها الباقي وذخريتها وهي األصل امنا يرجع
إىل االعتماد على تراث األمة وماضيها ,واملخطوطة تراث زاخر وضخم يطوي السنني وجيعلنا
نعيش وسط األحداث وكأننا أمام صورة مرئية لقراءة سطر مكتوب وهو بذلك يكوّن شخصية
األمة وحياتها ألنها متثل كل ما خلفته وكل ما ساعدت يف بنائه وتطويره ورعايته ,من حضارة
ومتدن وثقافة وحيق لنا أن نفتخر بأمتنا ملا خلّفته من تراث يف خمتلف العلوم والفنون وعرب عن
هِمم األجداد العظام ,وهم بذلك يوجبون علينا الشكر هلم والثناء عليهم واإلعتزاز بهم
فأستوجب بذلك نهوض املخلصني من أمتنا الذين أخذوا جبمع شتات هدا الرتاث الضخم
وإعادة تنظيمه وكشف النقاب عن أماكن وجوده وإخراجه حيًا ناطقاً معربًا عن روح أمتنا
ورصيدها الباقي.
فظهر التحقيق الذي هو من أهم عوامل أبراز تراث األمة واإلفادة منه ليكون خري سالح تواجه به
ُأمتنا من حاول العبث يف تراثها وطمس معاملها وأثارها حينًا ونسبة العلوم واألثار إىل غري أهلها

حينًا أخر ,وكان للعرب عناية كبرية بكتابة التاريخ لكونه أحد أهم مصادر تراث األمة ,فصنفوا
فيه املصنفات اجلليلة من بدء اخلليقة إىل العصور اليت عاشوا فيها ,وساعدهم يف ذلك ضخامة
املادة املتوفرة هلم من وقائع وأحداث شجّعتهم على التأليف فأصبحت تشمل كل شرائح اجملتمع
العربي اإلسالمي ودون متييز.
ومن تلك املؤلفات الرائعة كتاب (بهجة االسرار ومعدن االنوار يف مناقب الباز االشهب الشيخ
عبد القادر اجليالني  ,للشطنويف) والن الكتاب حوى اخبارا عدة منها مايصح ومنها ما اليصح
,اخذنا على عاتقنا حتقيقه من خالل خمتصر نافع ونادر له  ,وهو سرية شخصية لعلم من أعالم
األمة ومصلحيها وهو السيد الشيخ عبد القادر اجليالني
الذي مازالت مكانته عامرة يف قلوب املسلمني شرقاً وغرباً ,ملنزلته العلمية واألصالحية
وشخصيته الكارزمية ودوره املعلوم يف إعداد جيل صالح الدين األيوبي الذي حرر القدس
الشريف من الصليبيني.
واملخطوطة مل جتد طريقها للتحقيق والنشر علمًا إن كاتبها جمهول لنا ومل نعثر على أسم صاحبها
فيها ,وعلى األرجح أن مؤلف هذه املخطوطة يرجع اىل احلقبة العثمانية وذلك لتشابه أسلوب
املخطوطة مع أسلوب كتابة املخطوطات يف العهد العثماني يف تلك احلقبة .وهي تدل على أن
صاحبها قد كتبها يف العهد العثماني ,ملا ورد من كثري من اإلشارات والدالئل فيها,إذ إن
املصحح أعتمد منهجاً موجزًا فقط لثوابت ماروي عن الشيخ عبد القادر اجليالني ,تاركًا

ماعليه اختالف وهذا أسلوب أتبع يف العصر العثماني من انتشار املختصرات وتركيزها على
ال
زبد املوضوعات ,ومل يكن هذا األسلوب موجودًا اىل ماقبل احلقبة العثمانية بهذا الوضوح ,فض ً
عن أهتمام رجال باحلقبة العثمانية بالتصوف وبسرية الشيخ عبد القادر اجليالني وهذا معروف
ومعلوم.
لذا قمت بتحقيق املخطوطة اليت تضمنت معلومات مهمة تشرح يف ثناياها أسلوب الشطنويف
الرائع يف ذكر مناقب الشيخ عبد القادر اجليالني وتناولت فيها موضوعات شتى حسبما
وردت يف املخطوطة (إذ نصحين أستاذي وشيخي  :الدكتور "عماد عبد السالم رؤوف "
على أبقائها كما هي حسب عناوينها املوجودة يف املخطوطة دون العبث بها حفاظا على
منهجيتها وأسلوبها كما أنها مل تكن مقسمة إىل فصول أو مباحث).
ومن هنا توكلت على اهلل عزوجل وقمت بدراسة املخطوطة وحتقيقها وقسمت العمل اىل
بابني ,الباب األول ويشمل فصلني تناوال أحاطة جبوانب حياة الشطنويف.
اذ يتناول الباب االول ,الفصل األول األمام الشطنويف ,عصره سياسيًا وأجتماعياً وأقتصادياً,
وترمجة سريته:أمسه ونسبه وأصله ومولده ونشأته وعلومه ووفاته وحياته العلمية ومكانته
وايضا تعريف مناسب بالشيخ عبد القادر اجليالني كونه املرتجم له  .وتناول الفصل الثاني,
دراسة املخطوط ,أهميته وسبب أختياره ومنهج املؤلف يف كتابته ووصف النسخة اخلطية
واخلطوات اليت اتبعتها يف التحقيق مع صور من أوراق املخطوط املعتمد عليه يف التحقيق.

أما الباب الثاني:فكان عن النص احملقق ,إذ تطرقت اىل تفاصيل النص احملقق وما أحتوته
املخطوطة من عناوين مهمة إذ عمدت إىل ذكرها كما هي يف املخطوطه دون العبث بها أو تغيري
معاملها ,وهو يتحدث عن تفاصيل السيد الشيخ عبد القادر اجليالني ,نسبه والدته ,نشأته,
دراسته ,شيوخه ,سريته العلمية ,آرائه ,مزاياه ,أخالقه ,علمه ,فكره كراماته ,وعظه ,وفاته,
وكذلك ماذكره من نصوص مهمة ,أقواله وخطبه ونصائح وأقاويل تدل على دراية وأهتمام
وخربة ومعرفة يف شؤون احلياة املختلفة ,ونصائح دينية مؤثرة ليأخذ منها األنسان العرب ويرفد من
وعظه مايفيده يف دنياه وآخرته ,وتفسريه لبعض األيات القرآنية الكرمية واألحاديث الشريفة,وما
ذكره املؤلف يف خامتة كتابه ,ثم اتبعت ذلك بذكر خامتة الرسالة اليت توضح اهم النتائج اليت
توصل اليها الباحث.
استأثرت سرية الشيخ عبد القادر اجليالني باهتمام عدد كبري من املؤلفني والباحثني والدارسني
يف العامل االسالمي ,وحتفل رفوف مكتبات اجلامعات هلذا العامل وغريه بعدد وافر من األطاريح
والرسائل اجلامعية املوضوعه يف سرية هذا الرجل الكبري .
اعتمدت يف كتابة الرسالة على العديد من املصادر واملراجع وكان لبعضها دور رئيسي يف
ال عن املصادر اليت اعتمد عليها املؤلف يف املخطوطة اليت سيأتي ذكرها فيما بعد
العمل ,فض ً
وأهمها القرآن الكريم ,إذ أعتمد الشيخ عبد القادر اجليالني يف خطبه ومواعظه على ذكر سور

قرآنية كرمية يف حديثه وخطبه ,وهذا ماسنجده واضحًا يف املخطوطة بأكملها إذ كان يعتمد
على كتاب اهلل العزيز إلسناد رواياته وأحاديثه وهذا أسلوبه يف الكالم واخلطب.
كما أعتمد الباحث على مصادر مهمة أثناء حتقيقه للمخطوطة ومنها:
 -2خمطوطة علي بن سلطان(اهلروي) من علماء العصر العثماني
املتوفى(2121هـ2011/م)(,نزهة اخلاطر يف ترمجة الشيخ عبد القادر) خمطوط
حمفوظ يف املكتبة القادرية حتت رقم  1411والكتاب غين مبادته العلمية ومليء
بالعنعنة {أي كثرة ورود (عن) فيها} والعديد من الروايات  ,وقد أفادني يف مراجعة
بعض النصوص وتدقيق األعالم واملصطلحات.
 -1كتابا الطربي(ت021هـ) ,هما (جامع البيان يف تفسري القرآن)( )2وكتابه اآلخر
هو(تاريخ األمم وامللوك)(.)1
 -0كتابا للسيد الشيخ عبد القادر اجليالني(,الغنية لطاليب طريق احلق) و(الفتح الرباني
والفيض الرمحاني) ,وهما وقد أخذت منهما معلومات مهمة ومجة ,خاصة يف مطابقة
ومعرفة أسلوب الشيخ عبد القادر اجليالني.
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حققه حممد أمحد شاكر ,وكان أعتمادي عليه يف مقارنة تفسري اآليات اليت فسرها وأستعملها السيد الشيخ عبد القادر اجليالني يف
كالمه.

( )1حتقيق حممدأبوالفضل أبراهيم ,الذي كان مصدرًا هاماً يف املعلومات التارخييةوالذي أفادني كثريا.

 -1كتاب ابن الدبيثي (ت 004هـ)((, )2املختصر احملتاج اليه من تاريخ بغداد)
 -1كتاب البن خلكان(ت082هـ)((, )1وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان).
 -0كتاب البن حجر العسقالني (ت811هـ)(,الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة)

()0

وقد افادني يف جمال ترمجة األمام الشطنويف وتفاصيل حياته.
وغريها من املصادر اليت اعتمدت عليها اثناء كتابيت للرسالة من خالل املراجعات
واملقارنات ,كما اعتمد الباحث على بعض املراجع املهمة ومنها:
 -4كتب للدكتور عماد عبد السالم رؤوف مثل كتاب(االثار اخلطية يف املكتبة القادرية)
وهو موسوعة كاملة عن كل املخطوطات القادرية وقد افادني كثرياً ,وكتاب (مدارس
بغداد) الذي ذكر فيه املؤلف أهم مدارس بغداد القدمية وأفرد مادة خاصة عن
مدرسة الشيخ عبد القادر اجليالني .وكتابه اآلخر (التاريخ واملؤرخون العراقيون يف
( )2حقق مصطفى جواد اجلزاين االول والثاني والذي كان عونا لي بنصه وبتعليقاته وأفادني كثرياً خاصة يف جمال تراجم أوالد الشيخ عبد
القادر اجليالني وغري ذلك,اما اجلزء الثالث فقد حققه ناجي معروف.
( )1حققه أحسان عباس ,وهو موسوعة تارخيية يف تراجم األعالم ,إذ أستطاع الباحث األعتماد عليه يف ترمجـة بعـض الشخصـيات
املهمة يف رساليت وبصورة وافية كونه متخصصاً بالرتاجم وأفادني يف مقارنة الرتاجم مع بعضها.
( )0حقق كتاب الدرر الكامنه ,حممد سيد جاد احلق وطبع يف القاهرة بدار الكتب احلديثه عام  2604-2600ثم طبع االن بدار
الكتب العلمية ببريوت عام 2664بضبط وتصحيح من الشيخ عبد الوارث حممد علي يف اربعة اجزاء مضيفًا اليه جزءًا
مستقالًمساه ذيل الدرر الكامنة يف اعيان املائه الثامنه رتبه على السنني ابتدا بذكر من مات سنة 218هـ801-هـ ,وقع مع الفهارس
يف  040صفحه.

العصر العثماني) الذي أفادني من خالل معرفة أساليب املؤرخني العراقيني يف العصر
العثماني.
 -8كتاب إلميان كمال مصطفى املهداوي(عبد القادر اجليالني,أديباً) ,ويتحدث عن أدب
السيد الشيخ عبد القادر اجليالني (نثراً وشعراً) ودراسته وحتليله وقد أستفدت يف
هذا اجلانب من معرفة أسلوب كتابة اجليالني طبع يف مركز البحوث والدراسات
االسالمية ,مطبعة االوقاف ,بغداد
كما أستفادت من بعض الرسائل اجلامعية املتخصصة بسرية السيد الشيخ عبد القادر اجليالني
وهي:
 -6رسالة ماجستري غري منشورة لصادق جعفر سهيل(عبد القادر اجليالني ومذهبه
الصويف) ,وتتحدث عن تصوفه وتفاصيل الطريقة القادرية واسسها وامتدادها وقد
افادتين يف معرفة شخصية السيد عبد القادر اجليالني.
-21رسالتة ماجستري غري منشورة لعمر سليم عبدالقادر التل (متصوفة بغداد يف القرن
السابع اهلجري) وحتدثت عن شخصيات الصوفية يف بغداد يف احلقبة املذكورة وافدت منة
معلومات عن اهمية بهجة االسرار وموقعه بني كتب التصوف
 -22أطروحة دكتوراة غري منشورة لسعيد القحطاني(عبد القادر اجليالني وأراءه األعتقادية
والصوفية) ,وافادتين كونها تتحدث عن اراءه يف القصائد األسالمية وموقفه منها وحتليله

للتصوف بشكل مفصل ,وبعض اقواله وحكمه.وهناك رسائل اخرى كثرية تناولت جوانب
شتى من حياة الشيخ عبد القادر اجليالني يف خمتلف اجلامعات.
واجهتين صعوبات مجّة بعد أختيار املوضوع أوهلا الظروف اليت تعرض هلا بلدنا العزيز من حرق
وتدمري للمكتبات وتدهور الوضع األمين مما أدى اىل صعوبة احلصول على مصادر الرسالة
املهمة وصعوبة التنقل و اىل اطالة السقف الزمين للدراسة .
ان ختصصي يف تاريخ وتراث شيخ االسالم ,االمام عبدالقادر اجليالني,مشروع قديم ,طويل
النفس ,يعود اليام الصبا االوىل ,حيث كانت البدايات  ,واحملاوالت املتكررة,محلته مدة طويلة
من الزمن ,يف ذهين,وقليب ,وروحي وخاطري .
ويف اخلتام اقدم امتناني اىل املشرف األول الدكتور عماد عبد السالم رؤوف و املشرف الثاني
الدكتورة لقاء الطائي و اىل جلنة املناقشة األساتذة األجالء الذين تشرفت مبناقشتهم واخذت
مبالحظاتهم القيمة واملفيدة وهم الدكتورحمي هالل السرحان
والدكتورة نبيلة عبد املنعم داود والدكتور نصري العبود  ,على مابذلوه من جهد جزاهم اهلل خري
اجلزاء.

واخريا  ,فان كتاب"بهجة االسرار ومعدن االنوار" املهذب ,وثيقة هامة ,تضيف اىل تراث
االمام عبدالقادراجليالني  ,مادة خصبة وثرية ومتجددة  ...فلعل حتقيقه اليوم يكون عامال
على استكمال ادوات البحث التارخيي ,وجعله يف متناول املهتمني يف التاريخ واحلضارة العربية
االسالمية ,ان التاريخ,اليعرف االمس واليوم والغد ,وامنا هو نهر احلياة ,ميضي اىل االجل
املضروب,الذي قدره عالم الغيوب ....
واهلل ولي التوفيق

مجال الدين فاحل الكيالني
بغداد

القسم االول

الـــــــــدراسة

الفصل األول
األمام الشطنويف
أوالً :عصره السياسي واألجتماعي واألقتصادي
قبل احلديث عن املخطوطه ال بد لنا من التطرق اىل سرية االمام علي بن يوسف الشطنويف  ,النه
صاحب االصل و املخطوطة املراد حتقيقها نسة تصحيحية له,وهي حتسب عليه يف كل
االحوال.
عاش الشطنويف يف عصر املماليك يف مصر للفرتة (011هـ420-هـ) ,إذ أصبحت دولتهم أقوى
دولة أسالمية بعد أحتالل بغداد من قبل املغول وسقوط الدولة العباسية عام 010هـ (,)2ان
اختيار سنة بعينها او حدث بذاته لتحديد ,نهاية عصر او بداية عصر من عصور التاريخ او
بداية عصر اخر,يبدوا يف نظرنا امرا بعيدا,عن احلقيقة والواقع ,الن التطور التارخيي ميتاز دائما
,بالتدرج واالستمرار,وتداخل,حلقاته ,بعضها البعض  ,ظهرت دولة املماليك بعد احلكم

( )2املقريزي,امحد بن علي811(,هـ2112/م) ,السلوك يف معرفة دول امللوك,ج,2حتقيق حممد مصطفى زيادة,القاهرة,د.ت..

األيوبي وحكمت مصر والشام واحلجاز,امتازت بالبريوقراطية,وحكم مجاعة مسيطرة,ومن
هنا عاش الشطنويف عصر األضطرابات السياسية إذ عاصر السالطني املذكورين أدناه:

-2امللك الصاحل جنم الدين أيوب (014-008هـ).
- 1توران شاه بن أيوب (018 -014هـ)(. )2
-0السلطانة شجرة الدر(018-018هـ) ,إذ حكمت  81يوماً.
-1املعز عز الدولة أيبك(011 -018هـ).
-1املنصور نور الدين علي بن أيبك(014-011هـ).
-0املظفر سيف الدين قطز(018-014هـ).
-4الظاهر ركن الدين بيربس البندقداري(040-018هـ).
-8السعيد ناصر الدين بركة بن بيربس(048-040هـ).
-6العادل سالمش بدر الدين بن بيربس(048-048هـ).
( )2زامباور,معجم األنساب واألسراحلاكمة يف التاريخ األسالمي,ترمجة زكي حممد حسن,مطبعة فؤاد األول,القاهرة,2612,ص.60

-21املنصور سيف الدين قالوون( 086-048هـ).
-22األشرف خليل بن قالوون (460-086هـ).
 -21الناصر حممد بن قالوون (061-060هـ).
 -20العادل زين الدين كتبغا(060-061هـ).
 -21املنصور حسام الدين الجني (068-060هـ).
 -21الناصر حممد بن قالوون -ثانية(418-068هـ).
 -20املظفر بيربس ( 416-418هـ).
 -24الناصر حممد بن قالوون -ثالثة(412-416هـ).
ورغم األضطرابات السياسية الواضحة والتحوالت الرادكالية يف هذه احلقبة,فقد شهدت
تطورًا ملحوظًا يف التجارة والثقافة والفنون وفن العمارة وماتزال القاهرة عامرة مبشارف
ومساجد ذلك العصر ,أما بالنسبة حلياة الشطنويف يف هذه احلقبة فقد عاصر األحتالل املغولي
لبغداد وكان عمره أثين عشر عاماً ,ومسع عن الفظائع اليت أرتكبها املغول يف بغداد واليت قال
عنها ابن األثري إنها فوق الوصف وتقشعر هلا األبدان(, )2وكان عمره أربعة عشر عاماً عندما

( )2إبـــن األثري,أبـــو احلســـن علـــي بـــن أبـــي الكـــرم حممـــد بـــن حممـــد اجلـــزري(ت001هــــ2118/م) ,الكامـــل يف التـــاريخ,ج,21دار
صادر,بريوت,2601,ص, 210للمزيد من التفاصيل عن هذه املأساة ,انظر :الصياد,فؤادعبداملعطي,املغول يف التاريخ,مكتبة
النهضةالعربية,بريوت,2681,ص .146-101

حدثت معركة عني جالوت الفاصلة يف التاريخ عام 018هـ ,وأنتصر املسلمون على املغول ,ومت
إيقاف املد املغولي اىل البالد األسالمية األخرى( ,)2وكان للمماليك أهتمام كبري يف الزراعة
والصناعة والعلوم وشاع يف عصرهم تصنيف املوسوعات العلمية واألدبية( ,)1إذ برز الشطنويف
عاملًا بارزاً يف عصره وله مكانة علمية صرح بها املؤرخون أنذاك ,إذ كان عاملًا بالقراءات
القرآنية ووجوهها وعلوم اللغة,والفقه ,واالصول,والتفسري وأصبح شيخ الديار املصرية يف
عصره .

( )2عنان,حممد عبداهلل,املعارك احلامسة يف التاريخ,مكتبةالنهضةاملصرية,القاهرة,2610,ص.214
( )1عاشور,سعيد عبد الفتاح,مصر يف عهد املماليك,دار الكتب املصرية,القاهرة,2600,ص.16

ثانياً:أمسهُ ونسبهُ وحيـاتـُه
هو أبو احلسن نور الدين علي بن يوسف بن جرير بن معضاد بن جهضم بن فضل اللخمي
الشطنويف الشافعي( ,)2وهو من قبيلة خلم القحطانية الكبرية اليت هاجر بعض منها اىل مصر
خالل الفتوح األسالمية عصر اخللفاء الراشدين( )1رضي اهلل عنهم.
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للتفاصيل ينظر:

_ بن حجر,شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد العسقالني(ت210هـ2116 /م),الدرر الكامنة,ج ,0حيدر اباد,2616,
ص.212
_ اجلزري,أبو اخلريحممد بن حممد(800هـ2116/م),غاية النهاية,ج,2القاهرة2601,م,ص.181
 -السيوطي,جالل الدين عبد الرمحن بن أبي بكر(ت622هـ2111/م) ,حسن احملاضرة ,ج,2

القاهرة2012 ,هـ ,ص.161

 حاجي خليفة,مصطفى بن عبد اهلل(ت2104هـ2010/م) ,كشف الظنون,طهران2614,م ,ص.112 الزركلي,خري الدين ,األعالم,ط , 1بريوت ,دار العلم,2646,ج,1ص.01 عطية اهلل ,امحد ,القاموس األسالمي ,ج, 0مكتبة النهضه املصرية ,القاهرة ,2640 ,ص.41( )1إبن حزم,أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد األندلسي(ت110هـ2011/م) ,مجهرة انساب العرب ,حتقيق عبد السالم حممد هارون,
دار املعارف ,مصر ,2604 ,ص.202

والشّ ّطنوف (بفتح اوله وتشديد ثانيه وفتح النون واخره فاء) ,نسبة اىل قرية شطنوف (وهي
بلدة يف مصر من نواحي كورة الغربية عنده يفرتق النيل فرقتني ,فرقة متضي شرقياً اىل تنيس
ودمياط وفرقة متضي غربياً اىل رشيد,على فرسخني من القاهرة .وشطنوف :من كورة الغربية
بينها وبني القاهرة مسرية يوم واحد) وهي اليوم من نواحي مركز امشون مبديرية (حمافظة)
املنوفية(.)2ولد يف القاهرة عام (011هـ) وتويف بها عام (420هـ)  .قال األمام الذهيب يف كتابه
(معرفة القراء الكبار)(,)1وهو حمقق يف القاهرة من قبل حممد سيد جاد احلق(لقد حضرت
جملس أقرائه وأستأنست بسمته وسكونه)  ,وكان الشطنويف ذا غرام كبري للشيخ عبد القادر
اجليالني .مجع أخباره ومناقبه فيها ما يقرب ثالث جملدات(.)0

 )0ياقوت احلموي  ,معجم البلدان  ,ج ,0ص.210
( )1طبع كتاب معرفة القراءالكبار بطبعتني االوىل قام بتحقيقها حممد سيد جاد احلق يف دار الكتب احلديثة يف القاهرة عام  2606يف
جزئني مبجلد واحد وقع يف  068صفحه ,والثانية حققها بشار عواد معروف وشبيب األرناؤوط وصاحل مهدي عباس ,بدار الرسالة
ببريوت عام 2688جبزأين يف جملد واحد بلغت صفحاته .621
(  )2القادري,أبوالظفر ظهري الدين ,الفتح املبني ,املطبعة املركزية ,القاهرة ,2888 ,ص.221

ثالثاً:مكانته العلمية
تلقى العلوم على يد شيوخ عصره ,درس اللغة العربية والفقه على املذهب الشافعي اىل أن
أصبح عاملًاُيشار اليه بالبنان يف القراءات والنحو واللغة والفقه وجلس للتدريس باجلامع
الطولوني()2وجامع احلاكم( )1واجلامع األزهر( .)2تصدر لألقراء يف اجلامع األزهر يف القاهرة
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يف مدينة الفسطاط بناه امحد بن طولون ,ثالث املساجد اجلامعة يف مصر عام  101هـ وهلذا اجلامع أهمية خاصة إذ أختـذ منوذجـاً
للبناء فيما بعد.ينظر:حسن,حسن ابراهيم,املصدر السابق,ص.101

( )0بنــاه احلــاكم بــأمراهلل الفــاطمي عــام  112هـــ 2110/م,احلــق بــه مكتبــة اطلــق عليهــا دار العلــم يشــتغل بهــا العديــد مــن رجــال
العلم.ينظر:املصدر السابق ,ص.240
( )1بناه القائد جوهر الصقلي املتوفى 082هـ 661/م الذي فتح مصر للفاطميني عام 018هجرية ,وضع حجر األساس جلامع األزهر يف
عام  016هجرية ,واألزهر اكرب مدرسة علمية على مر العصور يف القاهرة.ينظر:املصدر نفسه,ج,1ص.020
() 1

وهي عنوان لقصيدة مشهورة يف علم القراءات تنسب اىل مؤلفها القاسم الشاطيب (ت161هـ2261/م) ,كماتعرف بأمسها الكامل
( حرز األماني ووجه التهاني) تتألف من(2240بيتاً) .ينظر :عطية اهلل  ,أمحد  ,املصدر السابق ,ص.21

وتكاثر عليه الناس ألجل الفائدة منه ويروى انه عمل على الشاطبية()1شرحًا جيداً.ويعد بهجة
األسرار()0أهم مؤلفات الشطنويف وبهِ عرف وبهِ أرتبط أمسُه ,حيث شُغف املؤلف حبب الشيخ
عبد القادر ودّون فيه كتابه يف ثالث جملدات موزعة على واحد وأربعون ,وتكمن أهمية
(البهجة)( )1أن مؤلفها أول من افرد كتابا يف سرية املرتجم له وهو أقدم من أشتغل بها كسرية
شخصية ,حيث أن الشطنويف ولد عام 011هـ 2110/م ,والشيخ عبد القادر اجليالني تويف
عام 102هـ2200/م,وهذه املدةالقصرية نسبياتسمح ملن يكتب أن يسمع ويدون ,ممن عاصر
اومسع (.)1
( )0طبعت بهجة االسرار عدة طبعات جتارية سقيمة ليس هلا قيمة علمية,منها ,مبصر سنة 2012هـ وطبعة اخرى يف سنة 2011هـ
يف  108صفحه وبهامشه رياض البساتني من اخبار الشيخ عبد القادر اجليالني حميي الدين  ,تاليف الشيخ حممد االمني اجليالني ,وطبع
مبطبعة الدولة التونسية يف تونس عام  2011يف  004صفحه ,وطبع مبطبعة شركة التمدن الصناعية بالقاهرة 2001هـ يف 108صفحه,
وطبع مؤخرا مبطبعة دار الكتب العلمية ببريوت  1111يف  118صفحة.

( )1اشتمل كتاب بهجة االسرار على ترمجة للشيخ عبد القادر اجليالني وعلى ترمجات اخرى

وعنوان الكتاب هو (بهجة

االسرارومعدن االنوار) وقال عنه حاجي خليفة ( وجعله على احد واربعني فصالً واالوىل يف مناقب الشيخ عبد القادر وهو طويل
جدًا ينتصف الكتاب به اىل ان قال وفصل بذكر املشايخ وافعاهلم واقواهلم )انظر كشف الظنون 114/2
( )1وتكمن أهمية خمطوطة(البهجة) أن أغلب ما كتب بعدها أعتمد عليها قدمياًوحديثاًبل أن منها ما كـان عمليـة نقـل فصـول كاملـة
مثــــل( قالئـــــد اجلــــواهر) حملمـــــد بـــــن حييــــى التـــــاديف احلنبلـــــي(600هـــــ2111/م),و(حتفـــــة األبـــــرار) ليحــــي بـــــن أمحـــــد
اجليالنــي(2220هـــ2412/م)و(اجلــين الــداني) جلعفــر الربزجنــي (2244هـــ2400/م) ,و(الفــتح املــبني) لظهــري ال ـدين القــادري
(2221هـ) ,وأما الدراسات احلديثة فقد أعتمدت عليها بشكل كبري مثال :كتاب عبد اهلل السامرائي,الشيخ عبد القادر الكيالني

والشطنويف رجل مجع روايات وأخبار وأثار ,نقل كل ما أثر عن الشيخ عبد القادر أو نسب له
من خوارق العادات من غري تدقيق أومتحيص أونظر أو تأمل مما يردُه الشرع وينكره العقل أال أنه
نقل أيضاً أخبارًا وروايات صحيحة وحقيقية متوفرة ومشهورة ,فهل جيوز جتاوز الكتاب ألنه
نقل الصحيح وغري الصحيح.
إن للشطنويف ميزةً فهو ال يتحدث إال باألسانيد وهو أمر قام به قبله كبار املؤرخني مثل املؤرخ
الطربي (ت  021هـ621/م) يف (تاريخ األمم وامللوك) .أذ ان نقل الروايات منهج أسالمي أصيل
حيث ترتك عملية التحليل للقارئ.وكما قال الطربي متحدثاً عن اخلرب (فأن كان ثقًة فأقبل وإن
مل يكن ثقةً فال تقبل )( .)2فعلى من يقرأ الكتب األخبارية أن جيعل هذا املنهج األسالمي
الصحيح أمامه يف التعامل مع النصوص ,وهذا ما نشط له مؤلف (املهجة) التصحيحية يف تعامله

قطب األولياء وتاج األصفياء وهو مازال خمطوطة أكمل تأليفه رمحه اهلل عام  2660؛والكيالني,ماجد عرسان ,هكذا ظهر جيـل
صــــالح الــــدين,دار الرســــالة,بريوت 2666,؛ وســـــهيل,جعفر صــــادق,عبد القـــــادر اجليالنـــــي ومذهبـــــه الصويف,رســــالة
ماجستريغريمنشورة,كلية أدارة العلوم,جامعة القاهرة, 2641,إذ اليكاد خيلو فصل من فصوهلا من هوامش ملخطوطة(البهجـة)؛
أميـــان كمـــال مصـــطفى,عبد القادرأديبـ ـاً,مركز البحـــوث والدراســـات االســـالمية,مطبعة الوقـــف ,بغـــداد1118,؛ورسـ ـالة
القحطاني,سعيد,الشيخ عبد القادر وأراؤه األعتقادية والصوفية,أطروحة دكتوراة غري منشورة ,كلية الدعوة,جامعة أم القرى,
الرياض 2664,اما رسالة ماجستري التل عمر صوفية بغداد اجلامعة اردنية 1118فقدت اعتمدت على بهجة االسرار بشكل رئيس
وباغلب صفحات الرسالة تقريبا.
( )2الطربي,أبــو جعفــر حممــد بــن جريــر (ت021هـــ610/م) ,تــاريخ األمــم وامللــوك,ج, 2حتقيــق حممــد أبــو الفضــل أبــراهيم,دار
املعارف,القاهرة,2601,ص.1

مع (بهجة األسرار),واهم من أنتقد (بهجة األسرار) هو إبن رجب(ت  461هـ) يف كتابه (ذيل
طبقات احلنابلة) من القدماء واجلدير بالذكر أن مؤلف (الفتح املبني) أبو الظفر ظهري الدين
القادري قد دافع عن (بهجة األسرار) دفاعًا شديداً الخيلو من تعصب(.)2
والشطنويف مل يقسم كتابه إىل فصول وأبواب بل يبدأ كل موضوع بـ(ذكر) ويستمر بعرض املادة:
ويتحدث عن سبب تأليفه للكتاب فيقول (فإني كنت قد سئلت أن أمجع ما وقع لي يف قول
شيخنا شيخ اإلسالم  ,مقتدى األولياء ,علم اهلدى  ,حميي الدين أبي حممد عبد القادر بن أبي
صاحل اجليالني -قدس اهلل روحه ونور ضرحيه -القائل :قدمي هذه على رقبة كل ولي هلل ,إذا
هي يتيمة يف عقد الزمان ,وفريدة سلك البيان فاستخرت اهلل تعاىل ,وأجبت السائل ابتغاء النفع
العاجل ,واألجر اآلجل ,وخلصته كتاباً مفرداً ,مرفوع األسانيد  ...وفصلته بذكر أعيان
املشايخ الذين بلغنا بعض أقواهلم وأفعاهلم يف ذلك مقرين بقدره الرفيع)(.)1
وسئُل الرجل أن يؤلف كتابًا عن سرية السيد الشيخ عبد القادر اجليالني رضي اهلل عنه
وأستجاب لذلك ومل حيدد الطالب .وبالنسبة لقضية القدم اليت ذكرها على لسان الشيخ عبد
القادر اجليالني يف مقدمته للكتاب فهي قضية فلسفية ابستمولوجية ,يقول فيها ظهري الدين

( )1القادري,املصدر السابق,ص ص.210-211
( )0الشطنويف :أبو احلسن علي بن يوسف ,ت  420هــ\2020م ,بهجة األسرار ومعدن األنوار  ,خمطوطة املكتبة القادرية حتت رقم
,2101ص.1

القادري( )2يف كتابه الفتح املبني(إن عبارة قدمي على رقبة كل ولي هلل  ,هي من االشارات
الرمزية )(.)1
لكن الشطنويف يسوق األسانيد املطولة ويكررها وينقلها عن عشرات املشايخ املعاصرين للسيد
الشيخ عبد القادر اجليالني ,ويف أطول عبارة ينقلها يف هذا اخلصوص يقول نقالً عن الشيخ عبد
القادر (قدمي هذه على رقبة كل ولي هلل ,ومل يبق ولي هلل يف األرض يف ذلك الوقت إال حنى
عنقه تواضعا هلل واعرتافًا مبكانته ,ومل يبق ناد من أندية صاحلي اجلن يف ذلك الوقت  ,إال وفيه
ذكر ذلك وقصدته وفود صاحلي اجلن من مجيع األفاق مسلمني عليه وتائبني على يديه ,وازدمحوا
على بابه)(.)0
هذا ينطبق يف جمال روايته للكرامات املنسوبة للشيخ عبد القادر اجليالني فينقل غرائب
وعجائب عدة ,يقول يف مقدمة بهجة األسرار (ورصعتُها بطرف من خارقات أفعاله ,وطرف
من بداياته وأحواله ,ترصيعاً كست ديباجته أزاهري الربيع رونقاً ,وأعارت بهجة الزهر يافعا
2

يؤكد الدكتورعبد السالم رؤوف أن ظهري الدين القادري هو السيد عبد الرمحن الكيالني نقيب أشراف بغداد نفسه(اول رئيس

وزراءعراقي) وكتب الفت ح املبني باسم مستعار ألنه كان يشغل منصبًا رمسيًا يف الدولة حينذاك ,وكتابه كان رداً على كتاب الرتياق,
للواسطي ,الذي طعن يف شخصية الشيخ عبد القادر اجليالني ,وللكتاب طبعتان ختتلف احداهما عن االخرى يف املادة ومن يقرأ لوحة
ضريح عبد الرمحن الكيالني النقيب املدف ون يف احلضرة القادرية يقرأ ,أمسه كتب هكذا( هذا ضريح أبي الظفر ظهري الدين عبد الرمحن
القادري الكيالني) انظر :عبدالرمحن النقيب ,لرجاءحسين اخلطاب ,املؤسسة العربية ,بريوت ,ص.01
( )1القادري ,املصدر السابق ,ص.46
( )0الشطنويف ,املصدر السابق,ص.81

ومورقاً ,وأهدت لطافته نسيم السحر رقة ,وملكت حماسنه من تنضيد عقد اجلواهر
دقة)(.)2
ومن هذه الغرائب نقله للعديد من الكرامات اليت نسبت للشيخ عبد القادر اجليالني ومنها قصة
رمي القبقاب (مما ال يصح حبال من األحوال الكرامات املنقولة عن الشيخ عبد القادر اجليالني أنه
رمى بقبقابه فقتلت عبدا يف اهلند يف قصة طويلة معروفة ومتداولة عند العامة وهي من
منقوالت الشطنويف يف بهجته)(.)1
ومن غرائب ما نقل أيضًا انه كان هناك رجل عمره ستون سنة يسكن جبل لبنان يتحدث عن
الطريان يف اهلواء (كان يومئذ رجل من الصاحلني يقال له الشيخ اجلليل ويسمى اجلبلي لطول أقامته
يف اجلبل ,فأتيته وجلست أليه وقلت له :يا سيد كم لك هنا,قال ستون سنة قلت:أي شيء مر
بك من العجائب ,قال:كنت هنا سنة تسع ومخسمائة ,فرأيت أهل اجلبل يف ليلة مقمرة جيتمع
بعضهم إىل بعض ويطريون يف اهلواء إىل جهة العراق مجاعة بعد أخرى فقلت لصاحب لي منهم:
إىل أين تذهبون قال:أمرنا اخلضر سالم اهلل عليه أن نأتي بغداد فنحضر بني يدي الشيخ عبد
القادر اجليالني ,فسألته أن أسري معه قال:نعم ,فسرنا يف اهلواء إىل جهة العراق مجاعة بعد
مجاعة فلم يكن إال يسري حتى أتينا بغداد ,فإذا هم بني يديه صفوف ,وأكابرهم يقولون:يا سيدنا

( )2الشطنويف ,املصدر نفسه,ص.26
1

القادري ,املصدر السابق ,ص.211

وهو يأمرهم فيبتدرون المتثاله ,ثم أمرهم باالنصراف فرجعوا بني يديه القهقرى ,حتى استقلوا
اهلواء سائرين وأنا معهم مع صاحيب ,فلما رجعنا إىل اجلبل قلت هلم:ما رأيت كالليلة يف أدبكم
بني يديه وإسراعكم إىل امتثال أمره)()2وغريها من غرائب اآلثار واجللي هواعتماد الشطنويف
على املثيولوجيا الشعبية ,ومن هنا برزت لنا صورة بهجة األسرارواهميته وخطورته ,وللرجل
وكتابه أهمية ومكانة كبرية بني صفوف الصوفية ويف جمالسهم قدميًا وحديثًا وهذا معلوم
ومشهور ,وهنا يتجلى لنا وبوضوح تام أهمية  -املهجة -اليت هذبت بهجة األسرار وقدمت
لنا نسخة مقبولة معدلة ومزيدة ,لتكون البديل السليم.
ال بال
ال متسلس ً
وبالنسبة للموضوعات وفهرستها يف بهجة األسرار فالشطنويف جعل كتابه متص ً
أقسام وال فصول ,وإمنا على شكل سرٍد متصل بدأ البهجة خبطبة الكتاب ,مفتتحًا بالبسملة
ومثنيًا بالصالة على النيب (صلى اهلل عليه وآله وسلم) ,ومن ثم حتدث عن أسباب التأليف ,
وبعدها يفصل القول يف أهم نقاط الكتاب وحمتوياته  ,أذ ينتقل املؤلف بعدئذ إىل ذكر أخبار
املشايخ الذين ذكروا أن الشيخ عبد القادر اجليالني قال مبسألة (القدم) اآلنفة الذكر ,وينتقل إىل
موضوع أخبار املشايخ بالكشف الصويف عن أحوال الشيخ عبد القادر اجليالني ,ثم ذكر من
حنى رأسه من املشايخ عند مساع ذلك ,وينتقل بعدها إىل ذكر تعظيم األولياء رضي اهلل عنهم

( )2الشطنويف ,املصدر السابق,ص210وللمؤرخ الدكتور هشام جعيط :دراسة مهمة حول الرؤى وداللتها يف الرتاث االسالمي
,فلرتاجع ,يف كتابه يف السرية النبوية ,دار الطليعة  ,بريوت2661,

للشيخ عبد القادر ,بسبب مقامه ودرجته عند اهلل عزوجل وينتقل إىل ذكر كلمات أخرب بها
عن نفسه (الشيخ عبد القادر حمدثًا بنعمة ربه ومنه عليه وفضله ,وينتقل إىل موضوع آخر
وفصول من كالمه مرصعًا بشيء من عجائب أحواله خمتصراً ,وينتقل إىل ذكر طريقته رضي اهلل
عنه وذكر نسبه ,وصفته ,وذكر وعظه ,وفضل أصحابه وبشراهم ,وشيء من أخالقه ,وذكر
علمه وتسمية بعض شيوخه ,و شيء من أجوبته ,مما يدل على قدم راسخ يف علوم احلقائق
,وذكر سياق مروياته يف احلديث النبوي الشريف وذكر أحرتام املشايخ والعلماء له وثنائهم عليه,
وخيتتم الكتاب بقول للشيخ السيد امحد الرفاعي ,ميتدح به الشيخ عبد القادر اجليالني جمدداً
التذكري بفضله وعلمه بقوله(:ومن يبلغ مبلغ الشيخ عبد القادر اجليالني ,ذاك رجل حبر الشريعة
عن ميينه وحبر احلقيقة عن يساره ,من أيهما شاء أغرتف الشيخ عبد القادر اجليالني ,ال ثاني له
يف عصرنا هذا وإذا دخلت بغداد يوماً يا مريد فال تقدم على زيارة الشيخ عبد القادر اجليالني
شيئاً ,والشيخ حميي الدين أبو حممد عبد القادر حسرة على من مل يره رضي اهلل عنه وأرضاه
رمحة اهلل عليه انتهى أخر ما بيض من هذا الكتاب وهو كتاب بهجة اإلسرار ومعدن األنوار يف
مناقب ألباز األشهب والطراز املذهب قطب بغداد أمام العارفني وقدوة املتقني الشيخ سيدي
حمي الدين عبد القادر اجليالني البغدادي احلسين العلوي رضي اهلل عنه ونور ضرحيه.مجع
الفقري إىل ربه تعاىل الغين به عمن سواه ,علي بن يوسف بن جرير بن معضاد بن فضل الشافعي

اللخمي ,عرف بالشطنويف ,غفر اهلل له ولوالديه واملسلمني أمني)(.)2وهذا ما أنتهى عليه كتاب
بهجة األسرار لألمام الشطنويف.
و يبقى (بهجة األسرار ومعدن االنوار) من االصول الصوفية اهلامة ,وهو أشهر كتاب عن
مناقب اجليالني إذ يتضمن معلومات هامة ونادرة عن اجليالني ومدرسته والعلوم اليت تدرسها
ومواصفات جملسه والرجال الذين التقى بهم,
مع ذكر نصوص نادرة كاملة للجيالني يف صلب التصوف ,وتغلب عليها اللغة الرمزية اجلميلة
وفيها اشارات مجيلة وتعريف ملصطلحات صوفية مهمة ,وقد أفادت كثري من كتب الرتاجم من
الكتاب ,إال ان بعضهم مل يشر اليه كمصدر(.)1

2

الشطنويف  ,املصدر السابق  ,ص.121

( )1التل,عمر سليم عبد القادر,متصوفة بغداد يف القرن السادس اهلجري,رسالة ماجستري غري منشورة,اجلامعة
األردنية,1116,ص.22

رابعا :االمام عبدالقادر اجليالني
االمام السيد الشيخ عبد القادر اجليلي ( 141هـ  102 -هـ) املوصفوف بـ "تاج العارفني"
و"حميي الدين" و"شيخ الشيوخ"و "قطب بغداد"وسلطان االولياء واشهرها" الباز االشهب"
هوأبو صاحل السيد حميي الدين عبد القادر اجليلي بن السيد موسى بن السيد عبد اهلل اجليالني
بن السيد حييى الزاهد بن السيد حممد املدني بن السيد داود االمري بن السيد موسى الثاني بن
السيد عبد اهلل أبي املكارم بن السيد موسى اجلون بن السيد عبد اهلل احملض بن السيد احلسن
املثنى بن السيد اإلمام احلسن السبط بن أمري املؤمنني علي بن أبي طالب زوج السيدة البتول
فاطمة الزهراء بنت رسول اهلل حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ,ولد الشيخ عبد القادر
اجليالني ,يف  22ربيع الثاني وهو االشهر  ,سنة  141هـ املوافق 2144م ,يف قرية "جيل "

العراق وهي قرية قرب املدائن جنوب بغداد  ,اليف جيالن الطربستان كما يردد اعتمادا على
رواية واحدة رددتها بعض الكتب بال تدقيق او نظر . 2

روى احلديث عن الشيخ عبد القادر اجليالني رجال من أمثال  ,احلافظ عبد الغين
املقدسي ,و الشيخ املوفق بن قدامة املقدسي ,والشيخ علي بن إدريس البعقوبي ,وامحد بن
مطيع الباجسرائي ,وعبد اللطيف بن حممد بن القبيط ,وغريهم من أئمة احلديث و قرأ الشيخ
اجليالني األدب على أبي زكرياء حييى بن على التربيزي . 1
ويف التصوف صحب الشيخ اجليالني الشيخ محاد بن مسلم الدباس ( 0ت  111هـ) وأخذ
عنه علم الطريقة و تأدب به ,وأخذ اخلرقة من يد أبي سعد  1املبارك بن علي بن احلسني

2

انظر  :الكيالني  ,جغرافية الباز االشهب  ,قراءة ثانية يف سرية الشي عبدالقادر الكيالني وحتقيق حمل والدته وفق منهج البحث

العلمي  ,املن ظمة املغربية للعلوم  ,الرباط  ( 1122املصادر املبكرة كلها تلقبه باجليلي واما اجليالني والكيالني فهي حتريف متأخر).
1

الشطنويف( ,خمطوطة) بهجة األسرار ,ص .111

0

انظر ترمجته  .ابن اجلوزي ,املنتظم ,ج  ,6ص  .121الذهيب ,تاريخ االسالم ,ج  ,01ص.

1

الش طنويف ,بهجة األسرار ,ص  .111التدايف ,قالئد اجلواهر ,ص .4

املخرمي ( 2ت  120هـ) ,وكان أبو سعد حنبلي املذهب وقد درس و أفتى وقبلت شهادته
وولي قضاء باب األزج , 1حيث بنى مدرسة هناك  , 0ثم اشتهرت بالشيخ عبد القادر
تلميذه "  . 1وهكذا كان املخرمي شيخ الشيخ عبد القادر يف الفقه ويف لبس اخلرقة.
أما سلسلة مشايخ خرقة التصوف اليت لبسها اجليالني من املخرمي فيذكر أن املخرمي لبسها
من أبي احلسن علي بن حممد القرشي اهلكاري وهو من أبي الفرج الطرسوسي ,وهو من عبد
الواحد بن عبد العزيز ,وهو من والده ,وهو من ابي بكر الشبلي ,وهو من ابي القاسم اجلنيد,
وهو من خاله السري السقطي ,وهو من معروف الكرخي ,وهو من داود الطائي ,وهو من

2

انظر ترمجته يف :ابن أبي يعلى ,أبو احلسني حممد بن أبي يعلى( ,ت  112هـ ) .طبقات احلنابلة 1 ,ج( ,حتقيق حممد حامد الفقي),
دار املعرفة ,بريوت( ,د .ت .).ج  ,1ص  .118ابن اجلوزي ,املنتظم ,ج  ,6ص  .121الـذهيب ,تـاريخ االسـالم ,ج  ,01ص
 .016جمهول ( ,مؤلف من القرن الثامن اهلجري )  ,كتاب احلوادث ,وهو الكتاب املسـمى وهمـاً بـاحلوادث اجلامعـة و التجـارب
النافعة واملنسوب البن الفوطي ,ط  ( ,2حققه و ضبط نصه وعلق عليه الدكتور بشار عواد معروف ,الدكتور عماد عبد السالم
رؤوف)  ,دار الغرب اإلسالمي ,بريوت .2664 ,ص  .204ابن كثري ,البداية و النهاية ,ج  ,21ص  .116ابن رجب ,الذيل على
طبقات احلنابلة ,ج  ,2ص  200و املخرم اسم رجل وهي حملة ببغداد بني الرصافة ونهر املعلى ,معجم البلدان ,ج  ,1ص .42

1

ابن أبي يعلى ,طبقات احلنابلة ,ج  ,1ص .116

0

ابن اجلوزي ,املنتظم ,ج  ,6ص  .120واألزج بالتحريك ,حملة كبرية ذات أسواق كثرية وحمال كبار يف شرقي بغداد فيها عدة حمال
كل واحدة منها تشبه ان تكون مدينة ,و ينسب إليها كثري من أهل العلم (باب الشيخ حاليا) .ياقوت ,معجم البلـدان ,ج  ,2ص
.208

1

الذهيب ,تاريخ االسالم ,ج  ,01ص .016

حبيب العجمي وهو من احلسن البصري وهو من علي بن ابي طالب  , 2إ ّال أن "املعترب يف طريق
اخلرقة الصحبة"  . 1وهناك مايشري أيضًا إىل ان اجليالني اخذ التصوف عن الشيخ ابي يعقوب
يوسف بن أيوب اهلمذاني الزاهد ( 0ت  101هـ) ملا قدم بغداد  . 1وقد كان الشيخ عبد
القادر اجليالني يكتب إسناد خرقته ملن يلبسها منه . 1
هذا ,ويعود تاريخ صحبة اجليالني للشيخ محاد الدباس إىل سنة  166هـ  0ومابعدها.
ويبدو أن سنوات اخللوة اليت قضاها اجليالني يف سلوكه الصويف كانت خالل فرتة صحبته للشيخ
محاد الدباس .وقد كانت خلوة بعد تفقه آنذاك ,ويف ذلك قال اجليالني بعد أن سلك الطريق
الصويف وصار من الواصلني" :املؤمن من يتعلم ما جيب عليه ,ثم يعتزل عن اخللق و خيلو بعبادة

2

اجليالنــــــــي ,عبــــــــد القــــــــادر ( ,ت  .) 102فتــــــــوح الغيــــــــب ,املكتبــــــــة األزهريــــــــة للــــــــرتاث ,القــــــــاهرة.1111 ,
ص  .201سبط ابن اجلوزي ,مرآة الزمان ,ج ,8ق  ,2ص  .100اجلامي ,نفحات األنس ,ج  ,1ص  .081-082التاديف ,قالئد
اجلواهر ,ص . 8-4

1

التاديف ,قالئد اجلواهر ,ص .8

0

انظر ترمجته يف قالئد اجلواهر ص.10

1

التاديف ,قالئد اجلواهر ,ص  , 8نقلها التاديف عن إبراهيم الدّيري الشافعي مؤلف كتاب " خمتصر الروض الزاهر ".

1

الشطنويف ,بهجة األسرار ,ص .116

0

املصدر نفسه ,ص .221

ربه عز وجل"  , 2وقال أيضاً" القوم تفقهوا ثم اعتزلوا عن اخللق بقلوبهم .ظواهرهم مع اخللق
إلصالحهم ,وبواطنهم مع احلق عز وجل يف خدمته وصحبته"  , 1وقال أيضاً" :تعلّم ثم اعمل
ثم انفرد يف خلوتك عن اخللق ,واشتغل مبحبة احلق عز وجل .فإذا صح لك االنفراد واحملبة
قربك إليه وأدناك منه وأفناك فيه ,ثم إن شاءيُشهرك ويُظهرك للخلق ,ويُردُّك إىل استيفاء
األقسام ...تستويف األقسام وقلبك مع احلق عز وجل" . 0
وقد أوصى اجليالني أحد طلبة العلم الذين رغبوا بأن ينقطعوا للعبادة فقال له" :إذا أردت
االنقطاع فال تنقطع حتى تتفقه وجتالس الشيوخ و تتأدب ,و إ ّال فتنقطع و أنتفُريخ ما ريشت"
.1
وقد ترمجت املصادر املتقدمة  1للشيخ عبد القادر اجليالني يف حال شهرته ومل تفصل فيما
جرى له يف حال سلوكه وخلوته اليت قضى فيها سنني طويلة.

2

اجليالني ,حمي الدين أبو حممد عبد القادر بن موسى( ,ت  102هـ) .الفتح الرباني والفيض الرمحاني ,ط  ,2دار اجلمل ( ,املانيا),
 1114ص .210

1

اجليالني ,الفتح الرباني ,ص .146

0

املصدر نفسه ,ص .42

1

الذهيب ,تاريخ االسالم ,ج  ,06ص .64

1

مثل :ابن اجلوزي يف املنتظم ,وابن االثري يف الكامل ,وسبط ابن اجلوزي يف مرآة الزمان.

وعلى كل حال فإن ماجيده الصويف يف حال خلوته وجماهدته هي من األمور اليت يندر أن يتكلم
عنها الصوفية بالتفصيل ,إ ّال أن الشطنويف ينسب للشيخ اجليالني ذكره تفصيل كثرياً مما كان جيده
يف حال خلوته من مشقة وأمور عجيبة ووصفه هلا يعطي صورة منوذجية ملا يواجهه الصوفية يف
خلواتهم ,فمن ذلك قوله" :كانت األحوال تطرقين يف بداييت يف السياحة ,فأقاومها فأملكها
فأغيب فيها عن وجودي ,وأغدوا و أنا ال أدري ,فإذا سُرّي عين من ذلك وجدت نفسي بعيدًا
عن املكان الذي كنت فيه"  , 2وقال" :أقمت يف صحارى العراق وخرابه مخسًا وعشرين
سنة جمردًا سائحًا ال أعرف اخللق وال يعرفوني ,ورافقين اخلضر عليه السالم يف أول دخولي إىل
بغداد وما كنت عرفته قبل ,وشرط علي أن ال أخالفه وقال لي أقعد هنا فجلست يف املكان
الذي أقعدني فيه ثالث سنني يأتيين يف كل سنة مرة ويقول مكانك حتى آتيك .وكانت الدنيا
وزخارفها وشهواتها تأتيين يف صور شتى عجيبة فيحميين اهلل تعاىل من النظر إليها ,وتأتيين
الشياطني يف صور شتى مزعجة ويقاتلونين فيقويين اهلل تعاىل عليهم ,وتربز إليّ نفسي يف صورة
ي فيما تريده وتارة حتاربين فينصرني اهلل عز وجل عليها ....,وأقمت زمانًا
فتارة تتضرع إل ّ
يف خراب املدائن (جيل العراق) آخذ نفسي بطريق اجملاهدات ...,واقمت يف خراب الكرخ
سنني ,........ويأتيين رجل يف كل سنة جببة صوف البسها ,ودخلت يف ألف فن حتى
أسرتيح من دنياكم ,وماكنت أعرف إال بالتخارس والبله واجلنون ,وكنت أمشي حافيًا يف
2

الشطنويف ,بهجة األسرار ,ص .280

الشوك وغريه ,وماهالين شيء إال سلكته وال غلبتين نفسي فيما تريده قط ,وال اعجبين شيء
ال
من زينة الدنيا قط , 2 ..وقال أيضاً" :كنت يف زمن جماهدتي إذا اخذتين سنة امسع قائ ً
يقول :ياعبد القادر ما خلقتك للنوم ,قد أحببناك ومل تك شيئًا فال تغفل عنا وأنت شيء" . 1
ان اهلدف من فرتة اخللوة واالنقطاع عند الصوفية هو قطع العالئق بغية الوصول إىل مايسميه
اجليالني الوجود الثاني ,ويذكر اجليالني ان العالئق اليت قطعها يف خلوته هي أشراك الدنيا,
وأسباب اخللق املتصلة به ,ثم كشف له عن باطنه فرأى قلبه مناطًا بعالئق كثرية هي إرادته و
اختياراته فقطعها وختلص قلبه منها ,ثم كشف له عن نفسه فرأى "أدواها باقية وهواها حي
وشيطانها مارد ,فتوجه يف ذلك ,فربئت أدواء النفس ومات اهلوى وأسلم الشيطان وصار
األمر كله هلل" ,قال" :فبقيت وحدي والوجود كله من خلفي ,وماوصلت إىل مطلوبي بعد" ,ثم
اجتذب إىل ابواب للدخول منها إىل مطلوبه :باب التوكل ,وباب الشكر ,وباب التسليم ,وباب
القرب ,وباب املشاهدة ,فوجد عندها زمحة حتى إذا اجتذب إىل باب الفقر فإذا هو خال
فدخل منه فرأى فيه كل ما تركه ,قال :وفتح لي منه الكنز األكرب ...ومُحقت البقايا ونسخت

2

الشطنويف ,بهجة االسرار ,ص .282 -281

1

املصدر نفسه ,ص .10

الصفات وجاء الوجود الثاني"  , 2ويفهم من معنى الوجود الثاني عند الصوفية انه حال البقاء
باهلل بعد الفناء فيه ,وهو مغاير حلال البقاء بالنفس الذي هو حال الناس عامة.
ويف فرتة سياحة اجليالني تلك أقام سافر اىل بلدة بعقوبة قرب بغداد وهناك التقى ب (الشريف
البعقوبي)  , 1وقد مرّ عليه شيخه أبو سعد املخرمي ودعاه إىل باب األزج ومضى ,وآىل
اجليالني على نفسه أ ّال يسافر إال بأمر فجاءه اخلضر وأمره باخلروج إىل أبي سعيد فخرج ولبس
اخلرقة من أبي سعيد والزم االشتغال عليه . 0
وقد كان أول حج للجيالني قبل ان يشتهر يف سنة  116هـ عندما حج وحده على ماتسميه
الصوفية قدم التجريد ,ويف الطريق التقى بالشيخ عدي بن مسافر وكان على قدم التجريد أيضًا
فتصاحبا يف الطريق  , 1ثم مل حيج اجليالني بعد أن اشتهر أمره إالّ حجة واحدة وكانت بصحبته
والدته اليت التحقت به يف بغداد الحقا بعد أشتهار أمره وتوفيت ببغداد

1

.

وإذا كان اجليالني قد تفقه ولبس اخلرقة من يد الفقيه الصويف أبي سعد املخرمي ,فإنه ملا
صحب الشيخ الصويف محاد الدباس – والذي مل يكنيُعدّ من الفقهاء – كان اجليالني اليزال
2

املصدر نفسه ,ص .280-281

1

الشطنويف ,بهجة األسرار ,ص  214الشريف البعقوبي احلسين  ,مازال ضرحيه ظاهرا ببعقوبة.

0

املصدر نفسه ,ص .218-214

1

املصدر نفسه ,ص .226

1

املصدر نفسه ,ص  128وال صحة للمراقد املنسوبة هلما يف ب عض البلدان االسالمية.

يدرس الفقه ,فكان إذا غاب عن الدباس لطلب العلم ثم عاد إليه يقول له الدباس" :أيش جاء
بك إلينا؟ أنت فقيه,مُ ّر إىل الفقهاء " ,وكان أصحاب الدباس يقولون للجيالني إذا جاءهم:
"أنت فقيه ,أيش تعمل معنا؟"  , 2وقد سعى اجليالني الحقاً إىل ختفيف حدة تلك العالقة
عرب قيامه بإنشاء الرباط الصويف إىل جانب املدرسة اليت تدرس علوم الشرع يف بغداد ,وكان
ذلك التالزم بني املؤسستني استهالل غري مسبوق يف عالقة التصوف بالفقه يف بغداد آنذاك.
ويبدو أن صحبة اجليالني للدباس قد أفضت به إىل أن يقصد فقيهاً صوفياً جاء إىل بغداد
يقال له القطب ,وكان امسه يوسف بن أيوب اهلمذاني ,و قد ح ّل للجيالني مجيع ما أشكل عليه
من أحوال ,وأمره أن جيلس للوعظ , 1فكان أول جلوس للشيخ عبد القادر على كرسي للوعظ
سنة  112هـ ,وذلك بعد الفتنة اليت حدثت بني احلنابلة والفقيه الصويف األشعري ابي الفتوح
االسفراييين  . 0وقد كان لظهور اجليالني يف ذلك الوقت أهمية فيما يتصل بالعالقة بني االشاعرة
واحلنابلة أشار إليها ابن اجلوزي حيث قال" :وظهر عبد القادر فجلس يف احللبة  1فتشبث به

2

الذهيب ,تاريخ االسالم ,ج  ,06ص .61

1

انظر ترمجة الشيخ يوسف بن ايوب اهلمذاني يف املنتظم ج6ص. 10

0

ابن اجلوزي ,املنتظم ,ج  ,21ص  .4الشطنويف ,بهجة األسرار ,ص .14

1

احللبة :حملة واسعة يف شرقي بغداد عند باب األزج ,ياقوت ,معجم البلدان ,ج  ,1ص .161

أهل السنة وانتصروا حبسن اعتقاد الناس به"  , 2يفهم منه أن اجليالني أنقذ التصوف من
االحتكاكات اليت كانت قائمة بني احلنابلة واألشاعرة.
وقد جلس اجليالني يف املدرسة اليت كانت لشيخه أبي سعد املخرمي بباب األزج ثم فوضت
إليه " ,وظهر له صيت بالزهد وكان له مست وصمت" . 1
وقد كان حيضر عنده الرجالن والثالثة يسمعون كالمه ثم تسامع الناس به وازدمحوا عليه,
فلما ضاقت املدرسة على الناس محل الكرسي إىل خارج البلد ,فكان جيلس عند سور
بغداد مستندًا إىل الرباط " , 0ويتوب عنده يف اجمللس خلق كثري ,فعمرت املدرسة ووسعت"
 , 1وبذل األغنياء يف عمارتها أمواهلم ,وعمل الفقراء فيها بأنفسهم ومتت التوسعة سنة  118هـ
وصارت املدرسة تنسب إليه ,وتصدر بها للتدريس والفتوى وجلس بها للوعظ . 1

2

ابن اجلوزي ,املنتظم ,ج  ,21ص  .4سبط ابن اجلوزي ,مرآة الزمان ,ج  ,8ق  ,,2ص  .211الذهيب ,تاريخ االسالم ,ج  ,00ص
.21

1

ابن اجلوزي ,املنتظم ,ج  ,21ص 126

0

ابن اجلوزي ,املنتظم ,ج  ,21ص  .126الشطنويف ,بهجة األسرار ,ص .261

1

ابن اجلوزي ,املنتظم ,ج  ,21ص .126

1

الشطنويف ,بهجة األسرار ,ص .111

وكان الشيخ عبد القادر " يلبس لباس العلماء ,ويتطيلس  , 2ويركب البغلة ,وترفع بني يديه
الغاشية  , 1ويتكلم على كرسي عال"  . 0ويذكر أن الشيخ عبد القادر كان يفيت على مذهب
أبي حنيفة و الشافعي و ابن حنبل . 1
وقد وصف ابن السمعاني الشيخ عبد القادر ,وكان قد لقيه يف بغداد,
بأنه "إمام احلنابلة ,وشيخهم يف عصره"  , 1وتابعه يف ذلك كل من الذهيب  , 0والصفدي , 4
وابن رجب احلنبلي . 8

2

يتطيلس :أي يلبس الطيلسان. ...

1

الغاشية " :غاية سرج من أديم خمروز بالذهب يظنها الناظر كلها ذهباً يلقيها ( امللك ) على يديه مييناً ومشاالً "" ....حتمل بني
يديه عند الركوب يف املواكب احلفلة كامليادين واالعياد وحنوها ,وحيملها الركا بدار رافعاً هلا على يديه يلفتها مييناً و مشاالً " .انظر
ابن الكازروني ,خمتصر التاريخ ,ص  ( 111اهلامش ).

0

السهروردي ,عوارف املعارف ,ص  .118الشطنويف ,بهجة األسرار ,ص  .118املناوي ,الطبقات الكربى ,ج  ,2ص 040

1

الشطنويف ,بهجة األسرار ,ص  .111التاديف ,قالئد اجلواهر ,ص , 21الكيالني ,مجال  ,جغرافية الباز األشهب ص.11

1

الذهيب .تاريخ االسالم ,ج  ,06ص .88

0

املصـــــــدر نفســـــــه ,ج  ,06ص  .84وانظـــــــر قولـــــــه يف العـــــــرب " شـــــــيخ العصـــــــر ...ومـــــــدرس احلنابلـــــــة " ,ج ,0
ص .00

4

الصفدي ,الوايف بالوفيات ,ج  ,26ص .10

8

ابن رجب ,الذيل ع لى طبقات احلنابلة ,ج  ,2ص .161

ومن األمثلة على فتاوى الشيخ عبد القادر ان رجالً حلف بالطالق أن يعبد اهلل عبادة ينفرد بها
دون مجيع الناس يف وقت أدائها ,فأفتى اجليالني بأن يأتي الرجل مكة ويُخلى له املطاف ليطوف
وحده سبعة أشواط بالبيت ليتحل ّل من ميينه . 2
أما الكرامات اليت كانت جتري على يدي الشيخ عبد القادر فقد أسهبت كتب املناقب يف
ذكرها  , 1وقد كانت كراماته ظاهرة ,وكان أكثرها شيوعًا يف جمالسه العامة أنه " كان يتكلم
على اخلواطر"  , 0وهو مما ساعد على اشتهاره وقبوله لدى الناس إذ كانوا ينجذبون إىل جمالسه
بفعل االخبار املتناقلة بينهم عن الكرامات اليت جتري فيها  . 1ويذكر عن الشيخ علي بن اهلييت
انه قال" :ما رأيت أحداً من أهل زماني أكثر كرامات من الشيخ حمي الدين عبد القادر رضي
اهلل عنه .وكان ال يشاء أحد أن يرى منه كرامة يف أي وقت شاء إ ّال رآها .وكانت اخلارقة

2

الشطنويف ,بهجة األسرار ,ص  .112ابن رجب ,الذيل على طبقات احلنابلة ,ج  ,2ص .161

1

انظر :الشطنويف ,بهجة األسرار .التاديف ,قالئد اجلواهر .وقد ورد يف كتب الرتاجم اليت ترمجت للشيخ عبد القادر اجليلي بعضاً
من تلك الكرامات.

0
1

سبط ابن اجلوزي ,مرآة الزمان ,ج  ,8ق  ,,2ص .101

(الكرامات) تظهر أحياناً منه وأحيانًا فيه"  . 2ويذكر أن الشيخ عبدالقادر كان سيد اولياء
بغداد . 1
وذكر عز الدين بن عبد السالم انه "ما نقلت إلينا كرامات أحد بالتواتر إ ّال الشيخ عبد
القادر"  , 0ويذكر عن الشيخ املوفق بن قدامة املقدسي قوله :ومل أمسع عن أحديُحكى عنه من
الكرامات أكثر ممايُحكى عنه ,وال رأيت أحداًيُعظّم من أجل الدين أكثر منه" . 1
و يذكر الشطنويف (مؤلف كتابنا هذا)أن سبب تصنيفه لكتاب "بهجة األسرار" الذي مجعه
يف مناقب الشيخ عبد القادر إمنا كان إلظهار معنى قول الشيخ اجليالني يف أحد جمالسه يف
بغداد "قدمي هذه على رقبة كل وليّ هلل"  , 1وهو قول اشاري فلسفي أبستمولوجي,وكان يف
جملسه حينها عامة مشايخ العراق  , 0وبينما يورد الشطنويف الروايات الكثرية اليت يستشهد بها

2

الشطنويف ,بهجة األسرار ,ص .10

1

الشطنويف ,بهجة األسرار ,ص  .024 ,201 ,200التاديف ,قالئد اجلواهر ,ص  .81املناوي ,الطبقات الكربى ,ج  ,2ص .040

0

الذهيب ,تاريخ االسالم ,ج  ,06ص  .61-62وانظر الصفدي ,الوايف بالوفيات ,ج  ,26ص  .14اليافعي ,مرآة اجلنان ,ج  ,0ص
 .108ابن رجب ,الذيل على طبقات احلنابلة ,ج  ,2ص  .161ابن العماد ,شذرات الذهب ,ج  ,0ص .001

1

الـــــــذهيب ,العـــــــرب يف خـــــــرب مـــــــن غـــــــرب ,ج  ,0ص  .00ابـــــــن رجـــــــب ,الـــــ ـذيل علـــــــى طبقـــــــات احلنابلـــــــة ,ج ,2
ص  .161ابن العماد ,شذرات الذهب ,ج  ,0ص .001

1

الشطنويف ,بهجة األسرار ,ص .0

0

الشطنويف ,بهجة األسرار ,ص  .21-21و انظر امساء احلاضرين يف ذلك اجمللس ,ص .21-20

على أن هذا القول الصادر عن اجليالني إمنا أمر به أمراً إظهارًا ملقام القطب الغوث  – 2وهو
مقام ندر أن يعلن عنه رجل على رؤوس األشهاد – اعتربه الشهاب السهروردي (ت 001هـ)
من قبيل الكلمات املؤذنة باإلعجاب اليت تظهر من بعض كبار املشايخ بسبب احنصارهم يف
مضيق سكر احلال وعدم اخلروج إىل فضاء الصحو يف ابتداء أمرهم" ,والقول إشارة إىل "تفرده
يف وقته"  , 1ومع ذلك فقد فهم قول اجليالني على أنه تصريح بالقطبانية اليت ظهر برهانها عليه

0

والقطبية من مقامات الصوفية .
وقد لقب الشيخ اجليالني بألقاب تدل على علو مكانته يف التصوف ,ويالحظ يف تلك املصادر
اليت ذكرت ذلك أنها مصادر متأخرة كتبت يف فرتة رواج الطرق الصوفية ,ومن تلك األلقاب "ذو
البيانني واللسانني ,كريم اجلدين والطرفني ,صاحب الربهانني والسلطانني ,إمام الفريقني والطريقني,

2

الشطنويف ,بهجة االسرار ,ص  .06-1وفيها تفصيل ملعنى القطب و الغوث عند الصوفية .وانظر ايضاً يف تفسري معنى القطب
الغوث نفس املصدر ,ص  ,181 ,016 ,201 ,10 ,12وغريها .و انظر :اليافعي ,ابو حممد عبد اهلل بن اسعد( ,ت  408هـ).
نشر احملاسن الغالية يف فضل املشايخ الصـوفية اصـحاب املقامـات العاليـة امللقـب كفايـة املعتقـد ونكايـة املنتقـد ,ط ( ,1حتقيـق
وتصحيح ابراهيم عطوه عوض)  ,شركة ومطبعة مصطفى البابي احلليب واوالده ,القاهرة .2661 ,ص .161

1

السهروردي ,عوارف املعارف ,ص  .211-210ابن رجب ,الذيل على طبقات احلنابلة ,ج  ,2ص .161

0

املناوي ,الطبقات الكربى ,ج  ,2ص .044

ذو السراجني واملنهاجني  , 2الباز األشهب  . 1ويبدو أن التثنية الظاهرة يف هذه األلقاب تشري
إىل اجلمع بني الفقه و التصوف ,أو على ما تسميه الصوفية الشريعة واحلقيقة.
وكان للشيخ عبد القادر دور يف نقد السلطة فقد "كان يصدع باحلق على املنرب ويُنكر على
الظلمة" ,وملا ولي القاضي ابن املرخم  0قال اجليالني على املنرب خماطبًا اخلليفة املقتفي" :ولّيت
على املسلمني أظلم الظاملني ,وما جوابك غداً لرب العاملني"  , 1فلما ولي املستنجد اخلالفة
قبض على ابن املرخم سنة  111هـ ,ويف نفس السنة خلع املستنجد على الشيخ عبد القادر
وعلى عدد من شيوخ الصوفية ببغداد  1كالشيخ أبي النجيب السهروردي  0وابن شقران

2

2

الشطنويف ,بهجة األسرار ,ص  .111اليافعي ,مرآة اجلنان ,ج  ,0ص  .104التاديف ,قالئد اجلواهر ,ص  .6ابن العماد ,شذرات
الذهب ,ج  ,0ص .001

1

الشطنويف ,بهجة األسرار ,ص  .026التاديف ,قالئد اجلواهر ,ص .201-201

0

هو القاضي ابو الوفاء حييى بن سعيد بن املظفر املعروف بابن املرخم (ت  111هـ)  ,أقضى القضاة ,واله املقتفي قضاء بغداد سنة
 111هـ ,وكان " بئس احلاكم يأخذ الرشا و يبطل احلقوق " وقد قبض عليه اخلليفة املستنجد سنة  111هــ واستصـفيت أموالـه
وأعيد منها على الناس ما ادعوه عليه ,انظر ابن اجلوزي ,املنتظم ,ج  ,21ص  ,211ج  ,21ص  .261ابن الكازروني ,خمتصر
التاريخ ,ص  .101-102الذهيب ,تاريخ االسالم ,ج  ,04ص  ,21ج  ,08ص  .284ويسميه سبط ابن اجلوزي " القاضي ابن
اجملرم الظامل "  ,مرآة الزمان ,ج ,8ق  ,2ص .101

1

سبط ابن اجلوزي ,مرآة الزمان ,ج  ,8ق  ,2ص .101

1

ابن اجلوزي ,املنتظم ,ج  ,21ص .261

0

ابن اجلوزي ج ,21ص .221

ومعهم عبد الرمحن بن اجلوزي وأذن هلم يف اجللوس جبامع القصر ,ويف ذلك داللة على ميول
املستنجد وتوجهاته.
وقد كان للشيخ عبد القادر موقف من امللوك وذوي السلطان كان من شأنه إعزاز الطريق
الصويف يف أعني الصوفية ,فقد " كان يرى اجللوس على بساط امللوك ومن يليهم من العقوبات
املعجلة ,وكان يأتيه اخلليفة أو الوزراء أو من له احلرمة الوافرة وهو جالس فيقوم ويدخل داره,
فإذا تبعه خرج الشيخ من الدار لئال يقوم هلم ,وكان يكلمهم الكالم اخلشن ويبالغ هلم يف املوعظة,
وهم يقبلون يده و جيلسون بني يديه متواضعني متصاغرين"  , 1وكانت تهابه امللوك فمن دونهم

0

ويعرف عن اجليالني أنه ما أّمل بباب ذي سلطان وال جلس على بساطه وال أكل من طعامه وهذا
دليل انه مل يعاني من فوبيا السياسة ,بل كان متحديا ,سيدا ,جريئا يف احلق . 1

2

هو امحد بن حييى بن عبد الباقي الزهري ابو الفضائل يعرف بابن شقران (ت  102هـ )  ,وكان معيدًا بالنظامية ,كان إمامًا واعظاً
صوفياً .انظر ترمجته يف :الذهيب ,املختصر احملتاج إليه من تاريخ احلافظ ابي عبد اهلل بن الدبيثي ,ص ( 218-214الرقم .)111
السبكي ,طبقات الشافعية الكربى ,ج  ,0ص ( 08الرقم .)010

1

الشطنويف ,بهجة األسرار ,ص  .280التاديف ,قالئد اجلواهر ,ص  .11-12الشعراني ,الطبقات الكربى ,ج  ,2ص .282

0

ابن رجب ,الذيل على طبقات احلنابلة ,ج  ,2ص .161

1

الشطنو يف ,بهجة األسرار ,ص  .280التاديف ,قالئد اجلواهر ,ص  .11-12الشعراني ,الطبقات الكربى ,ج  ,2ص .281

وللخليفة املستنجد باهلل لقاءات مع الشيخ عبد القادر حيث كان يقصده ليالً يف مدرسته
وقد شهد له كرامات فيها مواعظ للخليفة  , 2ومع ذلك كان الشيخ عبد القادر إذا صلى
العشاء دخل خلوته وكان الخيرج منها إ ّال عند طلوع الفجر ,وقد جاءه اخلليفة بالليل مرارًا
بقصد االجتماع به دون ان يتمكن من ذلك إىل الفجر . 1
وتذكر بعض كتب املناقب اليت كتبت عن الشيخ عبد القادر أن احد اخللفاء العباسيني جاء
إليه يستغيث به لريد سلطان العجم الذي قصد بغداد وكان اخلليفة قد عجز عن رده ,فأغاثه
الشيخ ورد جيش العجم عن بغداد بدعاءه . 0
وللشيخ عبد القادر واقعة مع أحد سالطني السالجقة الذين كانوا يف بغداد مفادها أن بعض
اتباع السلطان م ّر بالشيخ عبد القادر ومعه أمحال مخر للسلطان فأمر الشيخ الدواب بالوقوف
فوقفت ومل تتحرك ,وحتول اخلمر يف األواني إىل خل ,وملا بلغ اخلرب إىل السلطان حضر لزيارة
الشيخ وارتدع عن فعل كثري من احملرمات . 1

2

الشطنويف ,بهجة األسرار ,ص  .201التاديف ,قالئد اجلواهر ,ص  .211وانظر حادثـة اخـرى ذكرهـا ابـن رجـب ,الـذيل علـى
طبقات احلنابلة ,ج  ,2ص .161

1

الشطنويف ,بهجة األسرار ,ص .281

0

املصدر نفسه ,ص  .004التاديف ,قالئد اجلواهر ,ص  .202-201وال يذكر هذان املصدران اسـم اخلليفـة العباسـي وال اسـم
السلطان املشار إليهما يف تلك احلكاية ,كما اليذكران تاريخ حدوثها.

1

الشطنويف ,بهجة األسرار ,ص .86

وبغض النظر عن موقفنا ,ضد او مع صدقية تلك احلكايات والكرامات ,إالّ أن ورودها يف
كتب املناقب وبعض كتب الرتاجم هو ما يه ّم الباحث من حيث أنها حكايات كانت تشكل
عنصرًا من عناصر الرأي العام واملثيولوجيا الشعبية آنذاك ,وكان هلا أثر يف تشكيل املواقف
والقيم اليت كانت سائدة يف اجملتمع يف تلك الفرتة التارخيية.
ويذكر أن جمالس الشيخ عبد القادر كان حيضرها كبار رجال الدولة مثل نائب الوزراة عز
الدين حممد بن الوزير أبي املظفر ابن هبرية ,واستاذ الدار عبد اهلل بن هبة اهلل ,و حاجب الباب
جمد الدين بن الصاحب وغريهم ,وكان الشيخ عبد القادر خياطبهم مبكنون سرائرهم ويتكلم
على خواطرهم يف سياق وعظه هلم ,كما كان نقيب النقباء ابن األتقى حيضر جمالس الشيخ
عبد القادر وكان يأتيه يف غري وقت اجمللس و جيلس بني يديه متواضعاً . 2
لقد كان للكالم على اخلواطر عامل جذب للناس ,عامتهم وخاصتهم ,حلضور جمالس الشيخ
عبد القادر ,ويف معنى الكالم على اخلواطر يقول الشيخ عبد القادر" :إمنا أنطّق فأنطق وأعطى
فأفرق وأومر فأفعل ,والعهدة على من أمرني والدية على العاقلة ....لوال جلام الشريعة على
لساني ألخربتكم مبا تأكلون وما تدخرون يف بيوتكم .أنتم بني يد ّي كالقواريريُرى مايف بواطنكم و

2

الشطنويف ,بهجة األسرار ,ص  .260-261وانظر ايضاً ص .06-04

ظواهركم .لوال جلام احلكم على لساني لنطق صاع يوسف مبا فيه ,لكن العلم مستجري بذيل العامل
كي اليُبدي مكنونه" . 2
وكان الشيخ عبد القادر "يف عصرهمُعظماً يعظمه أكثر مشايخ الوقت من العلماء
والزهاد"  , 1ومن دالالت تعظيم العامة له انه كان إذا ذهب إىل اجلامع يوم اجلمعة" وقف الناس
يف األسواق يسألون اهلل تعاىل به حوائجهم ,وكان له صيت وصوت ومست و صمت" ,وقد هال
اخلليفة املستنجد مدى تعلق الناس به وذلك عندما عطس اجليالني يف اجلامع يف يوم اجلمعة
فشمته الناس حتى مسعت يف اجلامع ضجة الناس وهم يقولون يرمحك اهلل و يرحم بك ,وكان
اخلليفة املستنجد وقتها يف مقصورة اجلامع . 0
ومن اآلثار السوسيولوجية اليت تذكر للشيخ اجليلي يف جمتمع بغداد توبة أعداد كبرية من الناس
يف جملسه ,حتى قال سبط ابن اجلوزي" :وتاب على يده معظم أهل بغداد ,وأسلم معظم اليهود
و النصارى"  , 1وقد يكون يف ذلك مبالغة إذ يقول اجليلي نفسه "أراد اهلل مين منفعة اخللقّ ,فإنه
أسلم على يدي أكثر من مخسمائة من اليهود و النصارى ,وتاب على يدي أكثر من مائة ألف من

2

جدعان ,فهمي ‘ اسس التقدم عند مفكري االسالم,دار الشروق,االردن ,2661,ص .11

1

ابن رجب ,الذيل على طبقات احلنابلة ,ج  ,2ص .160

0

الشطنويف ,بهجة األسرار ,ص  .118التاديف ,قالئد اجلواهر ,ص .11

1

سبط ابن اجلوزي ,مرآة الزمان ,ج  ,8ق  ,2ص .101-101

العيارين  ,وهذا خري كثري"  . 2على أية حال ,كان التائبون على يد الشيخ عبد القادر من
فئات اجتماعية متعددة كالعيارين وقطاع الطريق والقتلة  1وكان التقليد اجلاري يف االعالن
عن توبة التائبني ان يأتي التائب إىل الشيخ عبد القادر يف جملسه فيقص الشيخ شعره  , 0وهذا
ماعده املفكر اجلزائري حممد اركون ,قمة االنسنة ,ومثال لالسالم الكالسيكي ,وهي ظاهرة
نفسية وابستمولوجية ,تستحق الدرس والتحليل ,وهذا ما بفسر اليوم ان الكثري من الغربيني
يعتنقون االسالم بواسطة الصوفية,وكان للشيخ عبد القادر طريقة يف التصوف متيّز بها يف زمانه,
وقد وصف طريقته عدد من معاصريه بأوصاف ومصطلحات صوفية فيها قدر من الغموض:
قال الشيخ علي بن اهلييت (ت 101هـ)" :كان طريقه [أي الشيخ عبد القادر] التفويض و املوافقة
مع التربّي من احلول والقوة ,و جتريد التوحيد ,وتوحيد التفريد مع احلضور يف موقف العبودية بسر
قائم يف مقام العبودية ال بشيء وال لشيء ,وكانت عبوديته صحيحة مستمدة من حلظ كمال
الربوبية ,فهو عبد مسا عن مصاحبة التفرقة (إىل مطالعة اجلمع مع لزوم أحكام الشريعة)" . 1

2

الشطنويف ,بهجة األسرار ,ص  .110الذهيب ,تاريخ االسالم ,ج  ,06ص  .60التاديف ,قالئد اجلواهر ,ص  ,11-06لكن التاديف
جيعل عدد الذين اسلموا من اليهود و النصارى مخسة آالف.

1

الشطنويف ,بهجة األسرار ,ص  .110وانظر :ص  .201التاديف ,قالئد اجلواهر ,ص .08

0

الذهيب ,تاريخ االسالم ,ج  ,06ص  .64العمري ,مسالك األبصار ,ج  ,8ص .261

1

الشطنويف ,بهجة األسرار ,ص  .248الشعراني ,الطبقات الكربى ,ج  ,2ص  281وانظر حممد اركـون ,الفكـر االسـالمي ,دار

الساقي بريوت1116ص.201

وسئل الشيخ عدي بن مسافر (ت  114هـ) عن طريق الشيخ عبد القادر فقال" :الذبول حتت
جماري األقدار مبوافقة القلب والروح واحتاد الباطن والظاهر ,وانسالخه من صفات النفس مع
الغيبة عن رؤية النفع و الضر والقرب والبعد "  . 2وقال الشيخ بقا بن بطو (ت  110هـ) "طريق
الشيخ حمي الدين عبد القادر احتاد القول و الفعل ,واحتاد النفس والقلب ,ومعانقة االخالص
والتسليم ,وحتكيم الكتاب والسّنة يف كل خطوة وحلظة ونفس ووارد وحال ,والثبوت مع اهلل عز
وجل على ما قرّ عند األجالء املتثبتني"  , 1وقال الشيخ أبو احلسن القرشي" :كانت طريقته
التوحيد وصفاً وحكماً وحاالً ,وحتقيقه الشرع ظاهراً وباطناً ,ووصفه :قلب فارغ وكون
ب حاضر بسريرة ال تتجاذبها الشكوك ,وسٍر ال تتنازعه األغيار وقلب ال
غائب ومشاهدة ر ّ
يٌفرقه التفات ,فجعل امللكوت األكرب من ورائه ,وامللك األعظم حتت قدمه" . 0
ويذكر شيخنا الدكتور يوسف زيدان ان :للشيخ عبد القادر كالماً عن طريقته يف التصوف
ى مل يذكره معاصروه عند حديثهم عنه ,وهذا املعنى يظهر يف قوله "كل رجال احلق
يظهر فيه معن ً
إذا وصلوا إىل القدر أمسكوا إال أنا وصلت إليه وفُتح لي منه روزنة فأوجلت فيها ,ونازعت
أقدار احلق باحلق للحق ,فالرجل هو املنازع للقدر ال املوافق له"  , 1وتوضح هذا املعنى
2

الشطنويف ,بهجة األسرار ,ص  .246الشعراني ,الطبقات الكربى ,ج  ,2ص .281

1

الشطنويف ,بهجة األسرار ,ص .246

0

اجليالني,عبدالقادر ,تفسري اجليالني,اعتناء املزيدي,دارالكتب العلمية,ج,2ص.8

1

زيدان ,يوسف ,باز اهلل االشهب ,دار اجليل بريوت, 2661,ص.84

حادثة وقعت ألحد جتار بغداد سنة  112هـ ,مفادها أن الشيخ محاد الدباس أخرب التاجر
بأنه إذا خرج يف جتارته إىل الشام فسوف يقتل ويسلب ماله ,ولكن اجليالني أمر التاجر بالذهاب
يف جتارته على أن يذهب ساملًا ويعود ساملاً ,ذلك أن اجليالني سأل اهلل يف هذا التاجر أن جيعل
ما قدره عليه من القتل والسلب منامًا ال يقظة ,فرأى التاجر األمر منامًا ومتت له جتارته ورجع
إىل بغداد ساملاً وعُدّت هذه احلادثة من الكرامات اليت شهد فيها الدباس للجيالني بعلو
املقام . 2
وطاملا ان جمالس الوعظ يف بغداد كانت من أبرز املالمح االجتماعية و الدينية آنذاك فمن
املناسب يف هذا السياق ذكر بعض مواصفات جملس الشيخ عبد القادر ,ففي ذلك داللة على
مكانته عند اهل زمانه ومدى تأثريه فيهم ,وهو أمر كان له دور يف الرفع من شأن التصوف يف
تلك الفرتة وازدياد إقبال الناس عليه حتى صار للصوفية حُرمة ال تنكر.
كان إذا صعد الشيخ عبد القادر الكرسي للوعظ أو الدرس ال يبصق أحد وال يتمخط وال
يتنحنح وال يتكلم وال يقوم ,هيبة له .وكانيُعد من كراماته أن أقصى الناس يف اجمللس يسمع
صوته كما يسمعه ادناهم" ,وكان يتكلم على خواطر أهل اجمللس و يوجّههم بالكشف" ,وكان
إذا قام فوق الكرسي يقوم الناس جلاللته  . 1وكان إذا رأى أحدٌ من احلاضرين شيئاً من
2

الشطنويف ,بهجة األسرار ,ص .01-01

1

املصدر نفسه ,ص .266

الكشف أمره الشيخ بالكتمان قائالً له " أسكت فليس اخلرب كاملعاينة" أو "أقعد فإن اجملالس
باألمانة"  . 2وكان يقرأ يف جملسه مقرئان أخوان بغري أحلان ولكن قراءة مرتلة جمودة ,وكان ميوت
يف جملسه الرجالن والثالثة [كناية عن تأثرهم باألحوال] ,وكان يكتب مايقول يف جملسه أربعمائة
حمربة عاملٍ وغريه" ,وكان كثرياً ما خيطو يف اهلواء يف جملسه على رؤوس الناس خطوات ثم يرجع
إىل الكرسي"  . 1وكان للشيخ نقباء جيلسون على الكرسي ,على كل مرقاة منهم اثنان ,وكان
الجيلس كذلك إال ولي أو صاحب حال ,وكان جيلس حتت الكرسي رجال آخرون . 0
وكان اجليالني يتكلم يف األسبوع ثالث مرات :مرتان باملدرسة بكرة اجلمعة و عشية الثالثاء,
ومرة بالرباط بكرة األحد ,وقد تكلم على الناس مدة أربعني سنة من سنة  112هـ ولغاية سنة
 102هـ ,أما مدة تصدره للتدريس والفتوى فامتدت ثالثًا وثالثني سنة من سنة  118هـ ولغاية
سنة  102هـ . 1
وكان اجليالني يقبل النذر ويأكل منه ,ويأمر كل ليلة مبد السّماط و يأكل مع األضياف ,وكان له
حنطة يزرعها له بعض اصحابه كل سنة توخياً للمأكل احلالل ,وكان له غالم يقف على باب

2

املصدر نفسه ,ص .266 – 268

1

الشطنويف ,بهجة االسرار ,ص .111

0

املصدر نفسه ,ص .111

1

املصدر نفسه ,ص  .111التاديف ,قالئد اجلواهر ,ص .08-04

داره وبيده اخلبز وينادي على العشاء واملبيت  . 2كما يذكر أن الشيخ عبد القادر كان يأكل
من عمل يده . 1
وقد صنف اجليالني كتاب الغنية لطاليب طريق احلق ,ومجع تالميذه مما دونوه من كالمه يف
جمالسه كتاب فتوح الغيب  0وكتاب الفتح الرباني والفيض الرمحاني (وهو من أروع الكتب اليت
ختاطب النفس البشرية) وينسب له ديوان مجيل من الشعر الصويف حققه يوسف زيدان وقام
بشرحه الشاعر فاحل احلجية يف جملد كبري ومما ينسب له من شعر القصيدة الغوثية نوردها لكونها
اشهرتها:
القصيدة الغوثية كما وردت يف الديوان
سقاني احلب كاسـات الوصـال فقلت خلمرتي حنوي تعاىل
ت بسكـرتي بني املــوالي
سعت ومشـت لنحوي يف كؤوس فهـم ُ
وقلـت لسـائر األقطـابلُمُّوا حبـاني وادخـلوا  ,أنتـم رجـالي
وهيمـوا واشرـبوا أنتم جنودي فسـاقي القـوم بالـوايف ماللي
شربتـم فضـليت من بعد سكري وال نـلتم عـُلوّي واتّصــالي

2

التاديف ,قالئد اجلواهر ,ص .20-21

1

الصفدي ,الوايف بالوفيات ,ج  ,26ص 14

0

ابن رجب ,الذيل على طبقات احلنابلة ,ج  ,2ص .160

مقامـكم العُـال مجعًا ولكـن مقـامي فـوقكم مـازال عـالي
أنـا يف حضـرة التقريب وحدييُصـرّفين وحسْـيب ذو اجلـالل
أنا البـازيُّ أشهـبُك ّل شي ِخ ومـن ذا يف املـال أعطى مثـالي
درسـت العلم حتى صرت قطبًا ونلـت السعـد من موىل املـوالي
كسـاني ِخلْعةً بطـراز عِـ ّز وتـوجين بتيجـان الكمـــال
وأطلعـين على سـر قـديم وقـلدني وأعـطـاني ســؤالي
حكِمي نـافِذُ يف كـل عـالي
ووالني عـلى األقطاب مجعًا فـ ُ
فلـو ألقـيت سري وسط نار لـذابت وانطـفت من سر حـالي
ولو ألقيـت سري فوق ميت لقـام بـقدرة املوىل سعـى لــي
ولـو ألقيت سـري يف جبال لـدكت واختفـت بـني الرمــال
ولـو ألقيت سـري يف حبار لـصار الكُـلُّ غـورًا يف الــزَّوالِ
ومـا منها شـهور أو دهورمتُــُر وتنقـضـي إال أتـى لــي
وختـربني مبا جيـري ويأتي وتُْعلِـمُين فأُقْصـِرُ عن جــــدالي
بالُد اهللمُـْلكِي حتت ُحكْمي ووقــيت قبل قبـلي قد صفــا لـي
س السعـادة قد بـدا لي
طبـولي يف السـما واألرض دقت وشــاءُ ُ
أنـا اجليالني مُحيي الدين امسي وأعـالمي علـى رُوس اجلــبــال

ِي واملخدع مقامي وأقــدامي علــى عُـنق الرّجـال
أنـا احلسن ُّ
ي ليلى ونـالوا يف اهلـوى أقصــى مـنـال
رجالُ خـيموا يف ح ّ
رجـالُ يف النهار ليوث غابِ ورهـبــاُن إذا جــ ّن الــليالـي
رجـاُل يف هواجرهم صِياُم وصــوت عويلهــم يف الليـل عالي
رجـاُل ما التهـوا عنه بشيء ومــا اختاروا قصــوراً يف عوالي
رجـاُل اليُضـام هلم نزيُل وال يشــقى اجلـليس واليُبـالي
رجـاُل سائحون بـكل واد ويف الغابـات يف طلـب الوصـال
صلُوامُحبًّا لــنار البعـد واهلـجران صـال
أال يـا للرجال ِ
أال يـا للرجالقُتِلتُ ظُلمًا بـلحظ قد حـكى رشـق النبال
أال يـا للرجال خذوا بثأري فـّإني شيخْـكُمقُطـب الكـمال
فمـن يف أوليـاء اهللمِْثلِي ومـن يف احلكم والتصـريف خالي
ترى الدنيا مجيعاً وسط كفّي كخـردلٍة عـلى حُـكْم النّـوال
مُريـدي ال ختف وشْيًا فإني عـزوٌُم فـاِتلُ عنـد القــتــالِ
ت املعـالي
مُريـدي ال ختف فاللّهُ رَبّي حَــبَاني رِفْــعـةً,نِلـْ ُ
ب واشْط ْح َوغَنّي وافْــعل ما تشــافْاإلسْـمُ عـالي
مُريدي هِْم وطِ ْ

ى على قدِم وإنّي عـلى قـدم النـيب بـدْر الكـمـالِ
ُلفَتـَ ً
وكُّ
عليه صـالة ربّيكُ ّل وقتٍ كتْـعداد الرّمــال مـع اجلــبـال
.
تويف اجليالني ودفن مبدرسته وقد بلغ تسعني سنة " , 2ودفن ليالً من كثرة الزحام فإنه مل يبق
ببغداد أحد إ ّال وقد جاء إىل باب األزج وامتألت احللبة و األسواق والدروب فلم يتمكنوا من
دفنه" . 1
ومما قيل يف رثاء الشيخ عبد القادر قصيدة لنصر النمريي قاهلا غداة دفن الشيخ عبد القادر,
فيها دالالت على مكانة اجليالني يف الفقه و التصوف  , 0فمنها قوله:
ي فـي الزهـــد
ذو املقــام العلـ ّ

ال ينكـر قـول احملب فيه احلســود

والفقيـه الـذي تـعـذر أن يلقــى

لـه فـي الـورى مجيعـــاً نديـدُ

تتـرامــى إليـه فـي العلـم باللـه

وباحلكـــم فـي الفتــوى الوفـود

2

ابن اجلوزي ,املنتظم ,ج  ,21ص .126

1

سبط ابن اجلوزي ,مرآة الزمان ,ج ,8ق  ,2ص .100

0

ابن رجب ,الذيل على طبقات احلنابلة ,ج  ,2ص .012-011

ومنها قوله:
خيشــع القـلـب عنــده ويظــل

الـدمـع جيـري وتقشعــر اجللـود

ومنها قوله:
يلتقـي النجــح ملتقيــه ويُعطــى

عنــده غـايــة املـراد املريــد

ومنها قوله:
مـات مـن كانـت األقالــيمتُسقـى

الغيـث أغـوارهــا بـه و النجـود

ومنها قوله:
سيـد األوليـاء يف الشـرق والغـرب

وبـحــر الفضــائــل املـورود

وقد وصفت املستشرقة شيمل الشيخ عبد القادر بأنه " أكرب وليّ شعيب يف العامل اإلسالمي"
 . 2كما اعتربته الباحثة الفرنسية جاكلني شابي أحد أهم من توسط يف القرن السادس
اهلجري بني احلركة الصوفية و الفقهاء وأنه " كان ممن بفضلهم تبنّت احلركة التقليدية خالل القرنني
الالحقني منعطف الطرقية " . 1
كان للشيخ عبد القادر تسعة و أربعون ولداً ,سبعٌة و عشرون ذكراً و الباقي إناث  , 0ومنهم
.
عبد العزيز بن الشيخ عبد القادر (ت  011هـ) ,تفقه على والده ,وحدث ووعظ ودرّس و
خترج به غري واحد ,ورحل إىل إحدى قرى سنجار و استوطنها  1يف حدود سنة  181هـ بعد

2

شيمل ,االبعاد الصوفية يف االسالم ,ص .146

1

" عبد القادر اجليالني بني احلقيقة التارخيية و األسطورة األدبية " ,بروفسورة جاكلني شابي( ,ترمجة الدكتور حسن سحلول) ,جملة
الرتاث العربي ,جملة فصلية تصدر عن احتاد الكتاب العرب ,العدد ( ,)41السنة ( ,)28كانون الثاني ,2668 ,دمشق (نسـخة
الكرتونية).

0

الذهيب ,تاريخ االسالم ,ج  ,06ص  ,64نقالً عن ابن النجار .العمري ,مسالك األبصار ,ج  ,8ص  .260ابن الدمياطي ,املستفاد
مــــــــــــــــــــن ذيــــــــــــــــــــل تــــــــــــــــــــاريخ بغــــــــــــــــــــداد ,ص  .218الصــــــــــــــــــــفدي ,الــــــــــــــــــــوايف بالوفيــــــــــــــــــــات,
ج  ,26ص .18

1

الشطنويف ,بهجة األسرار ,ص  .111الذهيب ,املختصر احملتاج إليه ,ص ( 110الرقم .)610

أن غزا عسقالن وزار القدس وكانت ذريته يف سنجار يف منتصف القرن العاشر والرجل احد
قادة جيش صالح الدين االيوبي ومستشاريه . 2
عيسى بن الشيخ عبد القادر (ت  160هـ) ,تفقه على والده ومسع منه احلديث ومن غريه,
ودرس وحدث ووعظ و أفتى ,وصنف كتاب جواهر األسرار و لطائف األنوار يف علوم
الصوفية ,وقدم مصر بعد وفاة والده وحدث بها ووعظ وخترج به مجاعة من أهلها ,وتويف
فيها  , 1وقد لبس منه خرقة التصوف القادرية بعض أهل مصر . 0
عبد الوهاب بن الشيخ عبد القادر  111( 1هـ  160 -هـ) ,كان فقيهًا حنبلياً واعظاً ,قرأ
الفقه على والده حتى برع فيه ,ودرّس مبدرسة والده وهو حي نيابة عنه يف مستهل سنة 110
هـ وقد جتاوز العشرين من عمره ,ثم بعد وفاة والده اشتغل بالتدريس ,وكان أميز اخوانه ,وكان
2

الكيالني ,مجال الدين فاحل ,الشيخ عبدالقادرالكيالني ,ص  62ومن ذريته (احملقق).

1

الشطنويف ,بهجة األسرار ,ص  .111-112الذهيب ,تاريخ االسالم ,ج  ,11ص  .212التاديف ,قالئد اجلواهر ,ص .62-61

0

الذهيب ,تاريخ االسالم ,ج  ,11ص ( 121الرقم .)411

1

انظر ترمجته يف :ابن النجار ,ذيل تاريخ بغداد ,ج  ,2ص  .118أبو شامة ,شهاب الدين ابو حممد عبد الرمحن بن امساعيل املقدسي
الدمشقي( ,ت  001هـ ) .تراجم الرجال القرنني السادس و السابع املعروف بالذيل على الروضتني ,ط ( ,1صححه حممد زاهد
بن احلسن الكوثري ,عين بنشره وراجع أصله عزت العطار احلسيين )  ,دار اجليل ,بريوت .2641 ,ص  .21الشطنويف ,بهجة
األسرار ,ص  .112الذهيب ,املختصر احملتاج إليه ,ص ( 118الرقم  .)61تاريخ االسالم ,ج  ,11ص  .201وانظر ج  ,12ص
 .44الصفدي ,الوايف بالوفيات ,ج  ,26ص ( 111الرقم  .) 4121ابن رجب ,الذيل على طبقات احلنابلة ,ج  ,2ص ( 088الرقم
 .)260التاديف ,قالئد اجلواهر ,ص  .86ابن العماد ,شذرات الذهب ,ج  ,0ص .121

فصيح الوعظ حادّ اخلاطر وله مروءة وسخاوة ,وقد جعله الناصر لدين اهلل على املظامل فكان
يوصل إليه حوائج الناس  2وكان ذلك سنة  180هـ  , 1وبنى تربة اجلهة اخلالطية سلجق
خاتون و توىل وقفها بأمر من اخلليفة الناصر لدين اهلل  . 0وروسل من الديوان العزيز إىل
الشام . 1
وكان عبد الوهاب قد رحل إىل بالد اهلند يف طلب العلم ,وخترج به غري واحد , 1وقرأ عليه
ابن الدبيثي بعض األحاديث . 0
ويف سنة  188كفت يد عبد الوهاب عن وقف اجلهة اخلالطية وأخرج ابناء الشيخ عبد
سلّمت إىل عبد الرمحن بن اجلوزي (ت  164هـ) وذلك بسبب الركن
القادر عن مدرستهم و ُ

2

ابن النجار ,ذيل تاريخ بغداد ,ج  ,2ص .116-118

1

ابن رجب ,الذيل على طبقات احلنابلة ,ج ,2ص .086

0

ابــــــــو شــــــــامة ,الــــــ ـذيل علــــــــى الروضــــــــتني ,ص  .21الــــــــذهيب ,تــــــــاريخ االســــــــالم ,ج  ,11ص  ,201و انظــــــــر:
ج  ,12ص .44

1

الـــــــــذهيب ,تـــــــــاريخ االســـــــــالم ,ج  ,11ص  .201ابـــــــــن رجـــــــــب ,الـــــــ ـذيل علـــــــــى طبقـــــــــات احلنابلـــــــــة ,ج ,2
ص .086

1

الشطنويف ,بهجة األسرار ,ص .112

0

الذهيب ,امل ختصر احملتاج إليه ,ص .118

عبد السالم بن عبد الوهاب بن الشيخ عبد القادر  , 2ثم ُردّت املدرسة إىل أبناء الشيخ عبد
القادر بعد أن قبض على الوزير ابن يونس (ت  160هـ) . 1
عبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر  010 – 118( 0هـ) كان ثقة حافظًا  1زاهدًا عابدًا
ورعًا " مل يدخل فيما دخل فيه غريه من إخوته  " 1وكان فقيهاً صاحلاً  , 0تفقه على والده
وحدث وأملى ودرّس وخرّج وأفتى ,وخترج به مجاعة " , 4لكن معرفته باحلديث غطت على
معرفته بالفقه  ," 8وكان منقطعًا يف منزله عن الناس ال خيرج إالّ يف اجلمعات" ,وكان خشن
2

الذهيب ,تاريخ االسالم ,ج  ,12ص .44

1

ابـــــــن رجـــــــب ,الـــــ ـذيل علـــــــى طبقـــــــات احلنابلـــــــة ,ج  ,2ص  .086ابـــــــن العمـــــــاد ,شـــــــذرات الـــــــذهب ,ج ,0
ص .121

0

انظر ترمجته يف :ابن نقطة ,كتاب التقييد ,ج  ,1ص ( 216الرقم  .)104أبو شامة ,الذيل على الروضتني ,ص  .18ابن الساعي,
اجلامع املختصر ,ص  .121-121الشطنويف ,بهجة األسرار ,ص  .110-111الذهيب ,املختصر احملتاج إليه ,ص ( 102الرقم
 .)618الصفدي ,الوايف بالوفيات ,ج  ,28ص ( 118الرقم  .)0641ابن كثري ,البداية و النهايـة ,ج  ,20ص  .10ابـن رجـب,
الذيل على طبقات احلنابلـة ,ج  ,1ص ( 12-11الـرقم  .)112التـاديف ,قالئـد اجلـواهر ,ص  .60-61ابـن العمـاد ,شـذرات
الذهب ,ج  ,4ص .26-28

1

ابن نقطة ,كتاب التقييد ,ج  ,1ص .216

1

أبو شامة ,الذيل على الروضتني ,ص  .18وقال ابن كثري يف البداية و النهاية " مل يدخل فيما دخلوا فيه من املناصب والواليـات " ج
 ,20ص .10

0

ابن الساعي ,اجلامع املختصر ,ص .121-121

4

الشطنويف ,بهجة األسرار ,ص .110-111

8

ابن رجب ,الذيل على طبقات احلنابلة ,ج  ,1ص .12

العيش صابراً على فقره ,عزيز النفس عفيفاً على منهاج السلف"  , 2وهو والد قاضي القضاة
ابي صاحل نصر بن عبد الرزاق .
ومن أحفاد الشيخ عبد القادر الذين هلم صلة مبوضوع البحث :قاضي القضاة أبو صاحل نصر
بن عبد الرزاق بن عبد القادر اجليلي ( 1ت  000هـ) ,كان فقيهًا حنبليًا واعظاً ,وكان مقدم
مذهبه وشيخ وقته ,درّس يف مدرسة جده وغريها ,وقلد قضاء القضاة يف خالفة الظاهر بأمر
اهلل "ومل يقلد قضاء القضاة حنبلي سواه" ,فسار سرية حسنة من فتح بابه ورفع حُجابه
واجللوس للناس عمومًا واالذان على بابه واخلروج إىل صالة اجلمعة راجالً ,ثم عزل سنة 010هـ
فرجع إىل مدرسة جده يدرس ويفيت ,وملا تكامل بناء الرباط املستجد بدير الروم جُعل شيخاً
على من به من الصوفية إىل أن تويف " , 0وخترج به يف علمي الشريعة واحلقيقة أناس من اهل بغداد
".1
2

املصدر نفسه ,ج  ,1ص  .12نقالً عن ابن النجار.

1

انظر ترمجته يف :الشطنويف ,بهجة األسرار ,ص  .111جمهول ,احلوادث ,ص  .224-221الفوطي ,كمال الدين أبو الفضل عبد
الرزاق بن امحد احلنبلي( ,ت  410هـ) .تلخيص جممع اآلداب يف معجم األلقاب ,اجلزء الرابـع 0 ,م( ,حتقيـق الـدكتور مصـطفى
جواد)  ,وزارة الثقافة و االرشاد القومي ,دمشق .2601-2601 ,ج  ,1قسم ( 840 ,1الـرقم  .)2161الـذهيب ,املختصـر
احملتاج إليه ,ص ( 010الرقم  .)2000تاريخ االسالم ,ج  ,10ص  .240الصفدي ,الوايف بالوفيات ,ج  ,14ص ( 10الرقم .)00
ابن رجب ,الذيل على طبقات احلنابلة ,ج  ,1ص ( 286الرقم  .)014ابن العماد ,شذرات الذهب ,ج  ,4ص .182

0

جمهول ,احلوادث ,ص  .224-221ابن رجب ,الذيل على طبقات احلنابلة ,ج  ,1ص .262

1

الشطنويف ,بهجة األسرار ,ص .111

وله كالم حسن يف إشارات الصوفية  . 2وكان مقداماً من الرجال ال يهاب ,وله أشعار يف
الزهد ,ويف سنة 001هـ انفذ رسوالً إىل املوصل واربل  . 1وقد ألّف يف التصوف ,وبنيت له
دكة جبامع القصر للمناظرة ,وكان له قبول تام ,وكان حيضره أناس كثريون ,ويبدو أنه كان يتمتع
مبكانة كبرية عند الناس إىل احلد الذي جعلهم يدفنونه يف دكة االمام امحد بن حنبل ,إ ّال أنه قبض
ال بعد أيام ونقل جثمانه إىل مكان آخر . 0
على من فعل ذلك ,ثم نبش القرب لي ً
ويبدو ان نصرًا قد التقى بالشيخ حمي الدين بن عربي وجرى بينهما مناظرة يف حديث من
احاديث الصفات  . 1كما يذكر انه ولي النظر يف مجيع الوقوف العامة ووقوف املدارس
الشافعية واحلنفية وغريها ,فكان يولي ويعزل يف مجيع املدارس حتى النظامية ,وكان املستنصر
يعظمه وجيله ويبعث إليه أمواًال كثرية ليفرقها . 1
يستنتج مما تقدم انه استمر احرتام الناس ,اخلاصة منهم والعامة ,ألبناء الشيخ عبد القادر
اجليلي واحفاده ,وخباصة الذين محلوا منهم رسالة الشيخ عبد القادر ,طيلة القرن السادس
وحتى سقوط بغداد بيد التتار سنة  010هـ .وقد تابع اكثرهم طريق الشيخ عبد القادر يف
2

الذهيب ,املختصر احملتاج إليه ,ص .010

1

الفوطي ,تلخيص جممع اآلداب,1 ,قسم .841 ,1

0

الذهيب ,تاريخ االسالم ,ج  ,10ص .241-241

1

ابن رجب ,الذيل على طبقات احلنابلة ,ج  ,1ص .261

1

املصدر نفسه ,ج  ,1ص .262-261

الفقه و التصوف فكان منهم حمدثون وفقهاء ومفتون ومدرسون وقضاة ,وكانوا كلهم حنابلة.
وقد كان ارحتال بعض أبناء الشيخ عبد القادر إىل خارج بغداد ,واستيطانهم وتناسلهم حيث
استقروا ,من العوامل اليت ساهمت يف انتشار التصوف خارج بغداد كاجلبال وبالد اجلزيرة و
الشام ومصر واملغرب واالندلس  ,ومهد لتطور الحق متثل يف نشوء الطريقة القادرية .وكان
تصوف ابناء الشيخ عبد القادر وأحفاده تصوف الفقهاء وهو التيار الذي تنامى يف تلك الفرتة,
وقد شارك بعض أوالده بالغزو ضد الفرجنة كابنه عبد العزيز ,كما أسهموا أيضًا يف حركة
التأليف يف موضوع التصوف ,ومنهم من كان سفريًا للخليفة ,ومنهم من ولي األربطة الصوفية يف
بغداد .ومما يلفت االنتباه أنه مل يل قضاء القضاة من احلنابلة أحد سوى نصر حفيد الشيخ عبد
القادر ,قال ابن رجب احلنبلي املتوفى يف نهاية القرن الثامن اهلجري" :وال أعلم أحداً من
اصحابنا دُعي بقاضي القضاة قبله ,وال استقل منهم بوالية قاضي القضاة مبصر غريه"  , 2ويف
هذا داللة على ان التصوف قد صار معرتفًا به رمسيًا إىل احلد الذي أصبح عنده الصويف
قاضي قضاة يف حاضرة االسالم ,وهو حنبلي على غري ما جرت عليه العادة وتعترب االسرة
الكيالنية من اكرب االسر يف العامل االسالمي ,وبرز منهم العديد من الشخصيات من رؤساء
وزارة ووزراء وقادة وثوار وادباء وشعراء وعلماء ويف كل امليادين وهم منتشرين يف اغلب
ارجاء املعمورة.
2

ابن رجب ,الذيل على طبقات احلنابلة ,ج  ,1ص .262

لقد ازدهرت حركة تصوف الفقهاء عامة و احلنابلة خاصة يف بغداد على يد الشيخ عبد
القادر اجليلي وتالميذه األمر الذي كان من شأنه ان يلطف اخلالف بني املذاهب  ,فكان تصوف
اجلميع عامل تلطيف للخالفات املذهبية اليت بلغت قبل ذلك حدًا كاد يهدد استقرار اجملتمع
البغدادي.
أما تالميذ الشيخ عبد القادر فهم أكثر من أن يستوعبوا  ,وقد انتشروا يف بغداد وغريها من
بالد االسالم على حنو خيرج هذا البحث عن حدوده لو أريد ذكرهم  . 2ومع ذلك فإن ذكر
بعض أشهر تالميذه من شأنه ان يعطي فكرة عن استمرارية تأثري اجليالني يف حركة التصوف
وانتشارها .
لقد انتمى إىل الشيخ عبد القادر (اعداد كبرية من العلماء و الفقهاء)  , 1حيث قال ابن العماد
أنه " تتلمذ له اكثر الفقهاء يف زمنه ,ولبس منه اخلرقة املشايخ الكبار"  , 0ويف هذين اخلربين
تأكيد للتوجه الصويف لدى الفقهاء آنذاك ,ودور الشيخ عبد القادر يف تنشيطه .ويذكر "أن
مجهور شيوخ اليمن يرجعون يف لبس اخلرقة إليه [أي الشيخ عبد القادر] ,بعضهم لبسها من يده
ملا قدمت أعالم فضائله عليهم ,واألكثرون من رسول أرسله إليهم"  , 1ويستدل من ذلك على
2

لالطالع على امساء اشهر تالميذه يف علمي الشريعة والتصوف انظر :الشطنويف ,قالئد اجلواهر ,ص.112-111 ,22-6

1

الشطنو يف ,بهجة األسرار ,ص  .111اليافعي ,مرآة اجلنان ,ج  ,0ص .104

0

ابن العماد ,شذرات الذهب ,ج  ,0ص .001

1

اليافعي ,مرآة اجلنان .0,108 ,ابن العماد ,شذرات الذهب ,ج  ,0ص .001

ال إىل البالد لينشروا الطريقة ويلبسوا
انتشار التصوف وطريقة نشره إذ كان الشيخ يرسل رس ً
اخلرقة القادرية أو كان الناس يقصدونه يف بغداد ليلبسوا اخلرقة من يده.
و يبدو أن اخلرقة القادرية كانيُلبسها اآلباء لألبناء خلفًا عن سلف ,فيذكر عن مجاعات من
رجال التصوف أنهم "أخذوا له [أي للشيخ عبد القادر] اخلرقة خلفاً عن سلف"  , 2ويذكر عن
بعض مشاهري املقادسة كاحلافظ عبد الغين املقدسي و املوفق ابن قدامة املقدسي وغريهما أنه
"من أدركه [أي الشيخ عبد القادر] منهم واجتمع به فقد أخذ عنه ,ومن مل جيتمع به منهم فأخذ
عمن أخذ عنه خلفاً بعد سلف"  . 1إن طبيعة هذا االنتقال خلرقة التصوف القادرية كان هلا
أثر يف صبغ كثري من العائالت و األسر بصبغة التصوف حتى كاد ان يكون ذلك وراثياً ,فلم يعد
التصوف شأناً فرديًا كما كان قبل ذلك ,وهذا أسهم الحقًا يف التأسيس لقيام ما عرف باسم
"الطرق الصوفية" مبعناها الذي راج الحقاً يف بالد االسالم عامة ,حتى صارت عائالت و أسر
بأكملها تتسمى بالقادري والرفاعي والسهروردي وغريهم ,وإمنا يعين أن النسبة مل تعد مقصورة
على البلد أو الذرية و إمنا تعدتهما إىل النسبة إىل طريقة الشيخ املؤسس ,ويعرب الشطنويف عن

2

الشطنويف ,بهجة األسرار ,ص .101

1

الشطنويف ,بهجة االسرار ,ص .100

هذه النسبة األخرية بلفظة "انتسب إليه " متييزًا عن لفظة "انتمى إليه" ,حبيثيُفهم ان االنتماء هو
سري يف طريقة الشيخ ,اما االنتساب فهو التسمي بها . 2
وقد عرف عن بعض تالميذ الشيخ عبد القادر انهم نشروا التصوف القادري يف بالد بعينها,
وكانوا يدعون الناس هناك لالنتماء إىل الشيخ عبد القادر ولبس خرقته ,منهم الشيخ أبواحلسن
علي بن إبراهيم بن احلداد اليمين الذي دعا أهل اليمن إىل االنتماء إىل الشيخ عبد القادر , 1
والشيخ ابو عبد اهلل حممد البطائحي نزيل بعلبك الذي ألبس مشايخ الشام اخلرقة القادرية وكان
أشهر من لبس منه الشيخ أبو حممد عبد اهلل بن عثمان اليونيين املعروف بأسد الشام  , 0وقام
الشيخ بديع الدين أبو القاسم خلف بن عياش الشارعي الشافعي بنشر التصوف القادري يف
مصر بعد أن درس على الشيخ عبد القادر ببغداد" ,و ألبس أعيان أهلها [أي مصر] يومئذ
اخلرقة القادرية" ,وقد كان الشارعي "من العلماء الصلحاء احملدثني"  , 1وكان شافعيًا أخذ
عن اجليلي وهو حنبلي مما يؤكد مرة أخرى أنه عند الصوفية تتالشى الفوارق املذهبية املوجودة
عند غريهم آنذاك.
2

قارن على سبيل املثال قول الشطنويف " كلهم انتموا إىل الشيخ حمي الدين عبد القادر" ,وقوله " تفقه عليه واخذ عنه وانتسب إليه "
الشطنويف ,بهجة األسرار ,ص  100 ,101على التوالي.

1

الشطنويف ,بهجة األسرار ,ص .101

0

الشطنويف ,بهجة األسرار ,ص .100

1

املصدر نفسه ,ص  .218-214التاديف ,قالئد اجلواهر ,ص .82

ونظراً ألهمية تنامي تيار تصوف الفقهاء آنذاك ,وازدهار وانتشار حركة التصوف يف البالد
و اجملتمعات االسالمية ,تغدو االشارة إىل تراجم بعض مشاهري تالميذ الشيخ عبد القادر
اجليلي ودورهم يف التصوف أمرًا ال مندوحة عنه.
فممن انتمى إىل اجليلي الشيخ ابو عمرو عثمان بن مرزوق القرشي ( 2ت  101هـ) الفقيه
العارف الزاهد نزيل الديار املصرية ,وقد افتى بها على مذهب ابن حنبل ودرس وناظر وتكلم
على املعارف واحلقائق ,وانتهت إليه تربية املريدين مبصر وانتمى إليه ناس كثريون من الصلحاء,
وحصل له قبول تام من اخلاص والعام ,وكان له كرامات واحوال ومقامات وكالم حسن على
لسان أهل الطريقة ,وكان من "أوتاد مصر"  1التقى بالشيخ عبد القادر اجليلي يف احلج على
عرفة ,ولبس هو والشيخ أبو مدين  0من الشيخ عبد القادر "خرقة بركة" ,ومسعا عليه جزءاً
من مروياته ,وجلسا بني يديه  . 1وقد كانت الناس مبصر تستنجد به إذا زاد النيل إىل حد
الغرق أو نقص عن حد الري , 1ويف هذا داللة على كراماته
2

انظر ترمجته يف :الشطنويف ,بهجة األسرار ,ص  .111 ,081-044ابن رجب ,الذيل على طبقـات احلنابلـة ,ج  ,2ص -010
( 022الرقم .)206

1

الشــــــــطنويف ,بهجــــــــة األســــــــرار ,ص  .081-044ابــــــــن رجــــــــب ,الــــــــذيل علــــــــى طبقــــــــات احلنابلــــــــة ,ج ,2
ص .014-010

0

سيأتي ذكره الحقاً يف هذا الفصل.

1

الشطنويف ,بهجة األسرار ,ص  .111ابن رجب ,الذيل على طبقات احلنابلة ,ج  ,2ص .010

1

ابن رجب ,الذيل ,ج  ,2ص .018

و مكانته عند الناس .ويذكر عن الشيخ علي بن جنا انه روى عن القرشي كرامة مفادها إنباؤه
عن متلك أسد الدين شريكوه مصر يف ثالث مرة يقدمها فجرى األمر كما ذكر  . 2ومن كالمه يف
املعارف قوله" :من عرف نفسه مل يغرت بثناء الناس عليه"  . 1ومن شعره الصويف الذي كثر
اقتباسه لدى الصوفية:
ذكرتــك ال أنـي نسيتـك حملــة

و أيسـر مـا يف الذكـر ذكـر لساني

وكـدت بـال وجـد أموت من اهلـوى

ي القـلــب باخلفقــان
وهـام علـ ّ

فلمـا أرانـي الوجـد أنك حاضـري

شهـدتــك موجـوداً بكـل مكــان

فخـاطبــت موجـودًا بغيـر تكلـم

2

املصدر نفسه ,ج  ,2ص .018

1

املصدر نفسه ,ج  ,2ص .014

0

الشطنويف ,بهجة األسرار ,ص .081

والحظـت معلومـاً بغيـر عياني

0

ويبدو أن الفقيه إذا كان صوفياً ذا كرامات ظاهرة وكلمات هادية يصبح قدوة يف اجملتمع يقتدى
الناس به ويتمثلون اقواله وأشعاره ,وهذا األثر للصوفية يف جمتمعاتهم كان واضحًا آنذاك ,ولكن
القرشي وضع ضوابط لالقتداء بالصاحلني فقال حمذراً " وإياكم و حماكاة أصحاب االحوال قبل
إحكام الطريق ومتكن االقدام فإنها تقطع بكم" . 2
ومن تالميذ الشيخ عبد القادر الفقهاء الصوفية الذين كان هلم شأن عند نور الدين زنكي,
حامد بن حممود بن حامد احلرّاني ,تقي الدين املعروف بابن ابي احلجر ( 1ت  141هـ) ,شيخ
حرّان وخطيبها ومُفتيهًا ومدرسها ,رحل إىل بغداد ولقي بها الشيخ عبد القادر والزمه" فرآه
الشيخ يوماً ميشي على سجادته على بساط للشيخ فقال الشيخ عبد القادر :كأني بك وقد
دُست على بساط السلطان ,فكان كما قال"  , 0وبنى نور الدين حممود املدرسة يف حران

2

ابن رجب ,الذيل ,ج  ,2ص .014

1

انظر ترمجته يف :ابن رجب ,الذيل على طبقات احلنابلة ,ج  ,2ص ( 001-001الرقم  .)210ابن العماد ,شذرات الذهب ,ج
 ,0ص  .061عباس ,الدكتور إحسان .)2688( ,شذرات من كتب مفقودة من التاريخ 1 .ج( ,ج  ,2ط ( ,) 2ج  ,1ط .)0
بريوت :دار الغرب اإلسالمي= =.ج  ,2ص  ( ,281ذكر يف كتاب االستسعاد مبن لقيته من صاحلي العباد يف البالد ألبـي الفـرج
ناصح الدين عبد الرمحن بن جنم االنصاري املعروف بابن احلنبلي (ت 001هـ)

0

ابن رجب ,الذيل ,ج  ,2ص  .001ابـن العمـاد ,شـذرات الـذهب ,ج  ,0ص  .061عبـاس ,شـذرات مـن كتـب مفقـودة مـن
التاريخ ,ج  ,2ص .281

ألجله ودفعها إليه ودرس بها ...وكان نور الدين حممود يقبل عليه ,وله فيه حسن ظن" . 2
وملا واله السلطان نور الدين قال" :بشرط ان ترتك املظامل والضمانات ,وتورث ذوي االرحام,
فأجابه إىل ذلك " . 1
ويذكر أنه طلب يوماً من نور الدين قاضيًا حلران ,وكان نور الدين يومئذ صاحب دمشق,
فسيّر إليه أسعد بن املنجا (او املنجى) بن بركات ,أبو املعالي احلنبلي القاضي (ت بعد 182
هـ) ,وهو أيضًا من تالميذ الشيخ عبد القادر ,فتوىل القضاء و اخلطابة حبران سنة  104هـ . 0
يبدو مما تقدم أن السلطان نور الدين زنكي انتفع بتالميذ الشيخ عبد القادر اجليلي الذين
اسهموا بدور فاعل يف النهضة العلمية اليت نشطت على يد نور الدين ضمن مشروعه اجلهادي
ضد الفرجنة.
أما وارث مقام الشيخ عبد القادر اجليالني  2و أج ّل اتباعه  1واملشار إليه بعده  0فهو أبو
السعود بن الشبل العطار احلرميي ,أمحد بن أبي بكر بن املبارك ( 1ت  181هـ) " كان له
2

ابـــــــن رجـــــــب ,الــــــذيل ,ج  ,2ص  , 000نقــــــالً عـــــــن ابـــــــن احلنبلـــــــي .ابـــــــن العمـــــــاد ,شـــــــذرات الـــــــذهب ,ج ,0
ص  .061عباس ,شذرات من كتب مفقودة من التاريخ ,ج  ,2ص .281

1

ابن رجب ,الذيل ,ج  ,2ص .000

0

ابن ابي جرادة ,كمال الدين عمر بن امحد (ابن العديم)( ,ت  001هـ) .بغية الطلب يف تاريخ حلب ,ط  21 ,2ج( ,حتقيق الدكتور
سهيل زكار)  ,دار الفكر ,بريوت .2688 ,ج  ,1ص  .2181-2181ابن العماد ,شذرات الذهب ,ج  ,4ص .04-00

كرامات و إشارات وقبول تام عند اخلاص و العام ,وكان طريقه الفناء ال يأكل حتىيُطعم وال
يشرب حتىيُسقى وال يلبس ثوبًا حتى حيصل يف عنقه ,وكان بني يدي اهلل تعاىل مبنزلة امليت بني
يدي الغاسل ,ال يزال مستقبل القبلة على طهارة ال يتكلم إالّ جواباً .وكان حسن االخالق كريم
الطباع متواضعا"  . 1وقد صحب الشيخ عبد القادر وخترج به ومسع منه , 0وحدث بشيء
يسري ,واشتغل حباله عن الرواية  , 4وكان منزله جممع الفقراء  . 8ويذكر "أن الشيخ ابا السعود
كان امام وقته" ,وكانت طريقته أن "ما جاء من عند اهلل ال يرده أبداً ,وال يطلب شيئاً من أحد"
 . 6وذكر ابن عربي "انه أعلى مقاماً من شيخه" . 2

2

املناوي ,الطبقات الكربى ,ج  ,2ص .044

1

املصدر نفسه ,ج  ,2ص .010

0

سبط ابن اجلوزي ,مرآة الزمان ,ج  ,8ق  ,2ص .086

1

أنظر ترمجته يف :سبط ابن اجلوزي ,مرآة الزمان ,ج ,8ق  ,2ص  .086الشطنويف ,بهجة األسرار ,ص  .114الذهيب ,املختصر
احملتـــــــــــــــــــــــــــاج إليـــــــــــــــــــــــــــه ,ص  ( 216الـــــــــــــــــــــــــــرقم  .)111تـــــــــــــــــــــــــــاريخ االســـــــــــــــــــــــــــالم ,ج ,12
ص  .212 ,201اجلامي ,نفحات األنس ,ج  ,1ص ( 411الرقم  .)101املناوي ,الطبقات الكربى ,ج  ,2ص  .010ابن العماد,
شذرات الذهب ,ج  ,0ص .111

1

سبط ابن اجلوزي ,مرآة الزمان ,ج ,8ق  ,2ص .086

0

الشطنويف ,بهجة األسرار ,ص .114

4

سبط ابن اجلوزي ,مرآة الزمان ,ج ,8ق  ,2ص .061

8

الذهيب ,املختصر احملتاج إليه ,ص  .216تاريخ االسالم ج  ,12ص .201

6

اجلامي ,نفحات األنس ,ج  ,1ص .412-411

ويبدو أنه كان ألبي السعود بن الشبل اتباع من أهل احلكم مثل استاذ الدار عضد الدين ابي
احلسن علي بن خبتيار البغدادي  . 1وملا تويف أبو السعود " بنوا عليه قبة عالية ,وقربه ظاهر
يزار " . 0
ومن أوالد أمراء العرب الذين صحبوا الشيخ عبد القادر ,نصر بن منصور بن احلسن النمريي
األديب الشاعر احلنبلي ( 1ت  188هـ) ,ويف هذا داللة على أن التصوف مشل أناسًا من خمتلف
فئات اجملتمع مبا فيهم األمراء.
ومن أشهر من لبس اخلرقة من الشيخ عبد القادر ,أبو مدين املغربي ,شعيب بن احلسني
األندلسي ( 1ت  161هـ) من أعيان مشايخ املغرب وأحد أوتادها ,مجع بني علمي الشريعة
2

املناوي ,الطبقات الكربى ,ج  ,2ص .010

1

رتبه الناصر أستاذ الدار سنة  181هـ و عزله سنة  184هـ ,وانقطع يف داره ,وكان ف يه فضل وله قبول ,ابن الفوطي ,تلخيص جممع
اآلداب ,ج  ,1ق  ,2ص  ( 110الرقم .) 000

0

سبط ابن اجلوزي ,املصدر نفسه ,ص .061

1

ابن العماد ,شذرات الذهب ,ج  ,0ص .181

1

انظــــــــر ترمجتــــــــه يف :الشــــــــطنويف ,بهجــــــــة األســــــــرار ,ص  ,120-111ص  .221الــــــــذهيب ,تــــــــاريخ االســــــــالم,
ج  ,12ص  ( 068الــرقم  .) 111العــرب يف خــرب مــن غــرب ,ج  ,0ص  .210الصــفدي ,الــوايف بالوفيــات ,ج  ,20ص ( 61الــرقم
 .)1111ابن امللقن ,طبقات األولياء ,ص  .104اجلامي ,نفحات األنس ,ج  ,1ص ( 411الرقم  .)102التاديف ,قالئد اجلواهر,
ص  .21الشــــعراني ,الطبقــــات الكــــربى ,ج  ,2ص ( 124-121الــــرقم  .)141التلمســ ـاني ,امحــــد بــــن حممــــد املقــــري,
(ت  2112هـ ) .نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ,ط (بدون ) 8 ,ج ( ,حتقيق الدكتور إحسان عبـاس) ,دار صـادر,
بريوت .2688 ,ج  ,4ص  .211-200ابن العماد ,شذرات الذهب ,ج  ,0ص .161

واحلقيقة و أفتى ببالد املغرب على مذهب مالك وناظر وأملى وقصده طلبة العلم و أخذوا
عنه ,وخترج بصحبته عدد من األكابر ,سكن بالد املغرب وتويف بتلمسان  . 2وقد لبس خرقة
التربك من الشيخ عبد القادر اجليلي يف احلج ومسع عليه جزءاً من مروياته وجلس بني يديه . 1
وكان أبو مدين يرسل بعض تالميذه ,مثل الشيخ صاحل بن ويرجان الدكالي ,من املغرب إىل
الشيخ عبد القادر كي يعلمهم الفقر ,وقد جلس الدكالي يف خلوة ببغداد مائة وعشرين يومًا بأمر
الشيخ عبد القادر ثم رجع إىل املغرب  . 0قال الذهيب" :كان [أبو مدين] كبري الصوفية و
العارفني يف عصره "  . 1وهو "شيخ أهل املغرب"  , 1وأحد شيوخ حمي الدين بن عربي , 0
ويسميه ابن عربي "بشيخ الشيوخ"  . 4ويذكر أنه "خرج على يده ألف شيخ من األولياء أولي
الكرامات" . 8

2

الشطنويف ,بهجة األسرار ,ص .121 ,111-111

1

الشطنويف ,بهجة األسرار ,ص  .111ابن رجب ,الذيل على طبقات احلنابلة ,ج  ,2ص  .010التاديف ,قالئد اجلواهر ,ص .21
التلمساني ,نفح الطيب ,ج  ,4ص .208

0

الشطنويف ,بهجة األسرار ,ص .221

1

الذهيب ,تاريخ االسالم ,ج  ,12ص .066

1

الذهيب ,العرب ,ج  ,0ص  .210الصفدي ,الوايف بالوفيات ,ج  ,20ص  .61ابن امللقن ,طبقات األولياء ,ص .104

0

اجلامي ,نفحات األنس ,ج  ,1ص  .411ابن العماد ,شذرات الذهب ,ج  ,0ص .161

4

ابن العماد ,شذرات الذهب ,ج  ,0ص .161

8

التلمساني ,نفح الطيب ,ج  ,4ص .200

وهناك مايشري إىل ختوّف الدولة يف املغرب من كثرة اتباع ابي مدين ,وهو حال تكرر يف غريها
من الدول ,حيث وشى بعض العلماء بالشيخ أبي مدين عند يعقوب املنصور وقال له" :إنا
خناف منه على دولتكم ,فإن له شبهاً باالمام املهدي ,و أتباعه كثريون بكل بلد" ,فبعث إليه
يستقدمه ,ولكن ابا مدين تويف بالطريق . 2
وألبي مدين كالم يف التصوف عال ,ومنه قوله" :إذا ظهر احلق مل يبق معه غريه" ,وقوله
"االخالص ان يغيب عنك اخللق يف مشاهدة احلق"  , 1وقوله "بفساد العامة تظهر والة اجلور,
وبفساد اخلاصة تظهر دجاجل الدين الفتانون " . 0
يستدل من ترمجة أبي مدين أنه كان هنالك صلة واضحة بني صوفية املغرب و صوفية
املشرق ,وأن التفاعل بينهما كان قائماً ,وأن ملتصوفة بغداد من االنتشار والتأثري يف اجملتمعات
االسالمية اكثر مما كان للخالفة العباسية نفسها آنذاك.
ومن مشاهري تالميذ الشيخ عبد القادر اجليلي ,الشيخ أبو علي احلسن بن مسلم القادسي,
وقيل الفارسي( 1 ,ت 161هـ) كان من األبدال ,وكانت السباع تأوي إىل زاويته ,وكان
2

التلمساني ,نفخ الطيب ,ج  ,4ص .211

1

الشعراني ,الطبقات الكربى ,ج  ,2ص .120

0

التلمساني ,نفح الطيب ,ج  ,4ص .210

1

انظــــــــر ترمجتــــــــه يف :ابــــــــو شــــــــامة ,الـــــــذيل علــــــــى الروضــــــــتني ,ص  .20الــــــــذهيب ,تــــــــاريخ االســــــــالم ,ج ,11
ص ( 218الرقم  .)280ابن رجب ,الذيل على طبقات احلنابلـة ,ج  ,2ص ( 060-061الـرقم  .) 111ابـن العمـاد ,شـذرات

اخلليفة و أرباب الدولة ميشون إىل زيارته ,وكان له رباط بالقادسية  . 2تفقه يف شبيبته ,وكان
أبو الفرج بن اجلوزي يبالغ يف تعظيمه ,وتردد إليه االمام الناصر لدين اهلل وكان يعتقد فيه ,وكان
الناس يقصدونه ويتربكون به  . 1صحب الشيخ عبد القادر واشتغل بالعبادة واالنقطاع إىل
اهلل ,وكان ذا كرامات . 0
إن تردد الناصر لدين اهلل على مثل هؤالء الرجال له داللة ,ورمبا كان ملثل هذه الزيارات أثر يف
توجه الناصر الحقاً حنو تنظيم الفتوة اليت سيأتي ذكرها الحقاً يف البحث.
ومن مشاهري فقهاء الصوفية الذين لبسوا اخلرقة من الشيخ عبد القادر اجليلي وتفقهوا عليه
ومسع وا احلديث منه ,وكان هلم دور يذكر يف الدولة النورية واأليوبية ,الشيخ أبو احلسن علي بن
إبراهيم بن جنا بن غنائم االنصاري الدمشقي الفقيه احلنبلي الواعظ ( 1ت  166هـ) نزيل مصر,

الذهب ,ج  ,0ص  .124قال أبو شامة إنه " من قرية بنهر عيسى يقال هلا القادسية " ,وقال ابن رجب " :أصله من حوراء قرية من
قرى دجيل من سواد بغداد ,ثم انتقل منها إىل قرية يقال هلا الفارسية من نهر عيسى ".
2

أبو شامة ,الذيل ,ص  .20الذهيب ,تاريخ االسالم ,ج  ,11ص  .216ابن رجب ,الذيل على طبقات احلنابلة ,ج  ,2ص  .060ابن
العماد ,شذرات الذهب ,ج  ,0ص .124

1

الذهيب ,تاريخ االسالم ,ج  ,11ص .216

0

الذهيب ,تاريخ االسالم ,ج  ,11ص  .218ابن رجب ,الذيل ,ج  ,2ص .061

1

انظر ترمجته يف :البنداري ,الفتح بن علي( ,ت  010هـ) .سنا الربق الشامي ,وهو خمتصر لكتاب الربق الشامي للعماد االصفهاني
(ت  164هـ) ,ط (بدون) ( ,حتقيق دكتورة فتحية النرباوي)  ,مكتبة اخلاجني ,القـاهرة .2646 ,ص  .021-021أبـو شـامة,
الذيل على الروضتني ,ص  .01-01الشطنويف ,بهجة األسرار .101 ,210-211 ,التاديف ,قالئد اجلواهر ,ص  .41-42ابن

واملعروف بابن جنية و (ابن جنا) ,بعثه نور الدين حممود بن زنكي رسوًال إىل بغداد سنة 101
هـ " ,ثم سكن مصر قبل دولة صالح الدين ويف أيامه وكان له منه منزلة جليلة ,وهو الذي منّ على
عمارة اليمين الشاعر و أصحابه مبا كانوا عزموا عليه من قلب الدولة فشنقهم صالح
الدين ....وكان صالح الدين يكاتبه و حيضره جملسه هو وأوالده العزيز و غريه ,وكان له جاه
عظيم و حرمة زائدة"  , 2وهو الذي نصب له سرير الوعظ بعد انقضاء صالة اجلمعة األوىل يف
القدس بعد فتحها على يد صالح الدين يوم  14رجب  180هـ ,وذلك بعد خطبة القاضي ابن
الزكي ,وقد حضر صالح الدين وعظه . 1
ويف مصر "كان يعظ جبامع القرافة مدة طويلة ,وله فيها وجاهة عظيمة عند امللوك ...وكان
صالح الدين ...يسميه عمرو بن العاص ,و يعمل برأيه ,وكان أهل مصر ال خيرجون عما يراه
هلم زين الدين يعين ابن جنية وكثري من أرباب الدولة " . 0
ويف بغداد اجتمع بالشيخ عبد القادر وغريه من األكابر ووعظ جبامع املنصور . 2

العماد ,شذرات الذهب ,ج  ,0ص  .111-111عباس ,الدكتور احسان ,شذرات من كتـب مفقـودة مـن التـاريخ ,ج  ,2ص
 ( 260-260كتاب االستسعاد البن احلنبلي) .أبو شامة ,الذيل على الروضتني ,ص .01-01
2

أبو شامة ,الذيل على الروضتني ,ص .01-01

1

البنــــــداري ,ســــــنا الــــــربق الشــــــامي ,ص  .021عبــــــاس ,شــــــذرات مــــــن كتــــــب مفقــــــودة مــــــن التــــــاريخ ,ج ,2
ص .261

0

عباس ,شذرات من كتب مفقودة ,ج ,2ص .261-261

ويذكر الشطنويف ,ويتابعه التاديف ,خرب لبس ابن جنا اخلرقة من الشيخ عبد القادر اجليلي
وقراءته الفقه عليه ومساعه احلديث منه ,ثم يذكر خرباً يؤكد فيه اتصال ابن جنا بالدولتني النورية
و األيوبية و أثره فيهما بسبب كرامة من كرامات اجليلي ,حيث ان ابن جنية حج ثم أتى بغداد
ال بواعظ الديار املصرية" ,فتعجب
والتقى باجليلي فلما سلم عليه قال له اجليالني" أهالً و سه ً
ابن جنا وقال له :كيف وانا ال أحسن أصحح الفاحتة ,فقال :أمرت أن أقول لك هذا .قال ابن
ي بالعلم يف سنة ما مل
جنا" :فاشتغلت عليه [أي على الشيخ عبد القادر] بالعلم ففتح اهلل عل ّ
يفتحه على غريي يف عشرين سنة ,وتكلمت ببغداد " ,وملا استأذن للسفر إىل مصر أوصاه
اجليلي أن يقول جليش نور الدين املتأهب لدخول مصر أنهم لن ميلكوا مصر يف هذه املرة و إمنا يف
مرة أخرى ,فلما أبلغهم ابن جنية مل يقبلوا منه ,ثم إن ابن جنية دخل مصر فوجد اخلليفة املصري
متأهباً فأخربه ان جيش نور الدين لن ينجح يف مسعاه ,فلما حتقق األمر اختذه اخلليفة املصري
جليساً وأطلعه على اسراره ,ثم جاء جيش نور الدين يف الثانية فملكوا مصر ,وأكرموا ابن جنية
بالكالم الذي قاله هلم بدمشق . 1
إن حمور هذا اخلرب هو أحدى كرامات الشيخ عبد القادر ,وكيف كانت سبباً لبداية اتصال
احد تالميذه بأرباب السلطة ,وليست الكرامات حبدّ ذاتها حمور االهتمام هنا ,فهذا مما ال

2

عباس ,شذرات من كتب مفقودة ,ج  ,2ص  .261ابن العماد ,شذرات الذهب ,ج  ,0ص .111

1

الشطنويف ,بهجة األسرار ,ص  .101 ,210-211التاديف ,قالئد اجلواهر ,ص .41-42

يتسع البحث له ,وإمنا ما يهم البحث هو مدى تأثر أهل ذلك العصر بالكرامات وموقفهم منها
وإميانهم بها على حنو أملى عليهم يف بعض األحيان مواقفهم يف األحداث التارخيية .وكما أنه
يصعب تصور التصوف بدون كرامات يف القرن السادس اهلجري ,كذلك فإن تصور جمتمع تلك
الفرتة يبقي تصوراً قاصرًا إذا مل يؤخذ بعني االعتبار دور الكرامات فيه وأثرها يف الفعل
التارخيي ,وذلك بصرف النظر عن موقف املؤرخ جتاه الكرامات الصوفية ,سلبياً كان أم إجيابياً,
ويؤكد هذا القول حقيقُة مفادها أنه ال يكاد مصدر من املصادر التارخيية خيلو من ذكر
أصحاب الكرامات ,األمر الذي يدل على أن الكرامات كانت عنصرًا ثابتاً من العناصر النفسية
و الفكرية ألهل تلك الفرتة ,وبالتالي فإنها تدخل يف الفعل التارخيي هلم.
ومن مشاهري تالميذ الشيخ عبد القادر ,احلافظ عبد الغين بن عبد الواحد املقدسي
اجلماعيلي ( 2ت  011هـ) قدم بغداد هو واملوفق بن قدامة املقدسي فنزال يف مدرسة الشيخ
عبد القادر ملا تفرس فيهما اخلري والصالح فأكرمهما ومسعا عليه ,ثم تويف الشيخ عبد القادر بعد
قدومهما خبمسني ليلة ,وكان ميل عبد الغين إىل احلديث و املوفق إىل الفقه  , 1قال موفق الدين
2

انظر ترمجته يف :أبو الشامة ,الذيل على الروضتني ,ص  .14-10ابن السـاعي ,اجلـامع املختصـر ,ص  .211الشـطنويف ,بهجـة
األســــــــــــــــــــرار ,ص  , 102 ,101وغريهــــــــــــــــــــا .الــــــــــــــــــــذهيب  ,املختصــــــــــــــــــــر احملتــــــــــــــــــــاج إليــــــــــــــــــــه,
ص ( 140الرقم  .)2118ابن كثري ,البداية و النهاية ,ج  ,20ص  .18-10ابن رجب ,الذيل على طبقات احلنابلة ,ج  ,1ص -1
( 01الرقم .)121

1

الذيل على الروضتني ,ص .10

بن قدامة املقدسي" :لبست انا واحلافظ عبد الغين اخلرقة من يد شيخ االسالم حمي الدين عبد
القادر يف وقت واحد ,واشتغلنا عليه بالفقه ومسعنا منه وانتفعنا بصحبته ومل ندرك من حياته
سوى مخسني ليلة"  , 2وقد اشتهر عبد الغين بالرحلة يف طلب احلديث ,ومن مصنفاته كتاب
الكمال يف امساء الرجال ,وغريه ,وكان زاهدًا عابدًا أمّارًا باملعروف نهاًء عن
املنكر  1ويذكر له ابن رجب بعض الكرامات . 0
ومن تالميذ الشيخ اجليلي ,عبد اهلل بن ابي احلسن بن ابي الفرج اجلبائي ( 1ت  011هـ) ,من
قرية اجلبة من عمل طرابلس جببل لبنان ,وكان نصرانياً وأسلم وعمره إحدى عشرة سنة ثم
رحل إىل بغداد يف سنة  111هـ ,وصحب الشيخ عبد القادر وتفقه على مذهب ابن
حنبل  , 1وقد الزم الشيخ عبد القادر واشتغل بالعبادة واالنقطاع وملا تويف الشيخ عبد القادر

2

الشطنويف ,بهجة األسرار ,ص .102

1

الذهيب ,املختصر احملتاج إليه ,ص .140

0

ابن رجب ,الذيل على طبقات احلنابلة ,ج  ,1ص .14

1

انظر ترمجته يف :الشطنويف بهجة األسرار ,ص  .102الذهيب املختصر احملتاج إليه ,ص ( 114الرقم  .)810تاريخ االسالم ,ج ,10
ص  .241الصفدي ,الوايف بالوفيات ,ج  ,24ص  .06ابن رجـب ,الـذيل ,ج  ,1ص ( 11الـرقم  .)111ابـن العمـاد ,شـذرات
الذهب ,ج  ,4ص  .16عباس ,شذرات من كتب مفقودة ,ج  ,2ص .280

1

الذهيب ,تاريخ االسالم ,ج  ,10ص .241

سافر إىل اصفهان واستوطنها  2وقد حكى عن الشيخ عبد القادر كثرياً من احواله
وكراماته . 1
ويذكر اجلبائي أمراً وقع له مع الشيخ عبد القادر اجليلي فيه داللة واضحة على دور الشيخ
عبد القادر يف إحياء تيار تصوف الفقهاء آنذاك ,فقد ذكر اجلبائي أنه كان يسمع كتاب حلية
األولياء على شيخه ابي الفضل بن ناصر ,فر ّق قلبه واشتهى أن ينقطع عن اخللق ويشتغل
بالعبادة فمضى إىل الشيخ عبد القادر اجليلي فصلى خلفه ,فلما جلس نظر إليه الشيخ عبد
القادر وقال" :إذا أردت االنقطاع فال تنقطع حتى تتفقه وجتالس الشيوخ وتتأدب بهم ,فحينئذ
يصلح لك االنقطاع ,وإال فتمضي وتنقطع قبل أن تتفقه وانت فريخ ما ريشت فإن أشكل عليك
شيء من أمر دينك خترج من زاويتك و تسأل الناس عن أمر دينك؟ ما حيسن بصاحب الزاوية
أن خيرج من زاويته ويسأل الناس عن أمر دينه .ينبغي لصاحب الزاوية أن يكون كالشمعة
يُستضاء بنوره" . 0
إن يف هذه احلكاية داللة على منهج اجليلي يف ترتيب الفقه قبل االنقطاع والتصوف ,وقد أسهم
هذا املنهج يف االرتقاء بالفقهاء و بالصوفية على ح ّد سواء ,ويف ر ّد الفقه و التصوف ليكون

2

الذهيب ,املختصر احملتاج إليه ,ص .118-114

1

ابن رجب ,الذيل على طبقات احلنابلة ,ج .10 ,1

0

ابن رجب ,الذيل ,ج  ,1ص  , 10نقالً عن ابن النجار .ابن العماد ,شذرات الذهب ,ج  ,4ص .02

أحدهما استمراراً لآلخر ,ورمبا كان دافع اجليلي يف حرصه على ترتيب الفقه قبل التصوف أن
ال يدعي التصوف غري فقيه نظرًا للمخاطر االجتماعية اليت ترتتب على انفالت التصوف من
ضوابطه الشرعية.
وقد كان اجلبائي كبري احلرمة ببغداد وبأصبهان ,وكان إذا مشى يف سوق اصبهان قام له أهل
السوق . 2
ومن تالميذ الشيخ اجليلي املعروفني ,عمر بن مسعود بن ابي العز الفراش ,ابو القاسم البزاز

1

(ت018هـ) ,أحد أعيان أصحاب الشيخ عبد القادر اجليلي ,صحبه مدة طويلة ,وتفقه عليه
ومسع منه احلديث وختلق بأخالقه وتأدب بآدابه وسلك طريقته ,وقد كان له خان يبيع فيه البز
ثم ترك ذلك وانقطع إىل زاوية (رباط) له إىل جانب مسجد باجلانب الغربي ,والتحق به مجاعة
من االتباع ,فاشتهر امسه وشاع ذكره ,وقصده الناس للزيارة وكثر الفقراء [اي من الصوفية]
حوله ,وصار الناس يقصدونه بالنذور و الصدقات واهلبات والفتوح وينفق ذلك على من
ص مماليك اخلليفة الرتك ,ولبسوا منه خرقة التصوف
عنده ,وتاب على يده خلق كثري من خوا ّ

2

ابن رجب ,الذيل ,ج  ,1ص  , 10نقالً عن ابن احلنبلي .عباس ,شذرات من كتب مفقودة من التاريخ ,ج  ,2ص .284

1

انظر ترمجته يف :ابن النجار ,ذيل تاريخ بغداد ,ج  ,1ص ( 211الرقم  .)2181الشطنو يف ,بهجة األسرار ,ص  .101الـذهيب,
املختصـــــــــــــــــــــر احملتـــــــــــــــــــــاج إليـــــــــــــــــــــه ,ص ( 188الـــــــــــــــــــــرقم  .)2104تـــــــــــــــــــــاريخ االســـــــــــــــــــــالم,
ج  ,10ص .010

وصلحت أمورهم وانتفعوا بصحبته ,وصار منهم مجاعة إىل مقامات الزهاد والعباد ,وكان
للبزاز كالم حسن على طريقة القوم ,وله شعر يف التصوف ,ومنه قوله:
إهلـي لك احلمــد الـذي انت اهلـه

علـى نعـم ماكنت قـط هلـا أهــال

إذا زدت تقصيـراً تزدنـي تفضــالً

كأنـي بالتقصيـر استوجـب الفضـال

وقد حضر ابن النجار – صاحب ذيل تاريخ بغداد – عنده غري مرة ومسع كالمه ,وقال عنه
" على وجهه انوار الطاعة " . 2
وقال الذهيب عنه "كان من بقايا املشايخ الكبار ببغداد"  . 1وقد ذكر الشطنويف ان البزاز
كان فقيهاً مفتياً . 0
يتجلى يف ترمجة الشيخ عمر البزاز منوذج سوسيولوجي الذي كان للصوفية ببغداد ,فهو فقيه
صويف صاحب رباط وله أتباع كان منهم أعداد كبرية من خواص مماليك اخلليفة الرتك ,وهذا

2

ابن النجار ,ذيل تاريخ بغداد ,ج  ,1ص .211-211

1

الذهيب ,تاريخ االسالم ,ج  ,10ص .011

0

الشطنويف ,بهجة األسرار ,ص .100-101

ص اخلليفة وحاشيته ,ويرجح الباحث
يلقي ضوءاً على جانب من جوانب احلياة اخلاصة خلوا ّ
أنه اخلليفة الناصر لدين اهلل ,وميكن فهم توجه خواص مماليكه حنو التصوف يف ظل اهتمام الناصر
بتنظيم الفتوة ,وهو أمر يدعم عالقة التصوف بالفتوة يف أواخر القرن السادس اهلجري وبداية
القرن السابع ,وحيتمل أن يكون ميل مماليك الناصر إىل التصوف بتوجيه من الناصر نفسه.
كما يستنتج من ترمجة البزاز أن بعض تالميذ الشيخ عبد القادر اجليلي كانوا يبنون أربطة
ألنفسهم ينشرون من خالهلا طريقة اجليلي يف التصوف ,وهذا ما تؤكده الرتمجة التالية أيضاً.
ومن مشاهري تالميذ الشيخ عبد القادر اجليلي ,الشيخ أبو الثناء حممود بن عثمان بن مكارم
النعّال احلنبلي ( 2ت016هـ) ,كان من الصاحلني اآلمرين باملعروف و الناهني عن املنكر  , 1قال
ابن رجب" :وكان الشيخ حممود و أصحابه ينكرون املنكر ويريقون اخلمور ,ويرتكبون األهوال

2

أنظر ترمجته يف :أبو شامة ,الذيل على الروضتني ,ص  .81الذهيب ,تاريخ االسالم ,ج  ,10ص  .018ابن كثري ,البداية والنهاية ,ج
 ,20ص  .44ابن رجب ,الذيل على طبقات احلنابلة ,ج  ,1ص ( 00الرقم  .)100ابن العماد ,شذرات الذهب ,ج  ,4ص .42
عباس ,شذرات من كتب مفقودة ,ج  ,2ص .111

1

ابو شامة ,الذيل على الروضتني ,ص  .81الذهيب ,تاريخ االسالم ,ج  ,10ص  .016ابن كثري ,البداية والنهاية ,ج  ,20ص .44

يف ذلك ....وكانيُسمى شحنة احلنابلة"  , 2فقد "أنكر على مجاعة من األمراء ,وبدّد
مخورهم وجرت بينه وبينهم فنت و ضرب مرات ,وهو شديد يف دين اهلل ,له إقدام و جهاد " . 1
ويف هذا اخلرب ما يشري إىل جانب من الدور االجتماعي الذي كان يقوم به فقهاء الصوفية يف
بغداد ,وخباصة احلنابلة منهم الذين تزايد انتشار التصوف بينهم على حنو جلي يف القرن
السادس اهلجري.
ومما يلفت االنتباه أن الرباط الذي بناه النعال بباب األزج اختص بإيواء أهل العلم من املقادسة,
وغريهم ,حيث كان يؤثرهم وانتفع به كثريون  . 0وهذا املوقف جتاه املقادسة مفهوم نظرًا للحال
اليت آل إليها أهالي بيت املقدس وما حوله من تهجري إثر الغزو الفرجني آنذاك ,األمر الذي
استوجب تعاطف املسلمني معهم ,فكان موقف النعال املؤثر للمقادسة برباطه مبثابة إسهام من
متصوفة بغداد يف اجملهود ضد الغزو الفرجني .وقد كان هذا الرباط يف سنة  141هـ مليئًا بطلبة
العلم حتى أنه مل يكن فيه بيت خال  , 1ويبدو أن الفرتة اليت قضاها النعال سائحًا يف بالد

2

ابــــــــن رجــــــــب ,الـــــــذيل علــــــــى طبقــــــــات احلنابلــــــــة ,ج  ,1ص  .01ابــــــــن العمــــــــاد ,شــــــــذرات الــــــــذهب ,ج ,4
ص  .41عباس ,شذرات من كتب مفقودة ,ج  ,2ص .111

1

عباس ,شذرات ,ج  ,2ص .111

0

ابو شامة ,الذيل على الروضتني ,ص  .81الذهيب ,تاريخ االسالم ,ج  ,10ص  .016ابن كثري ,البداية والنهاية ,ج  ,20ص .44

1

عباس ,شذرات من كتب مفقودة ,ج  ,2ص .111

الشام  2على عادة الصوفية يف السياحة ,كان هلا أثر بالغ يف موقفه املتعاطف على حنو مميز جتاه
املقادسة إذ ليس اخلرب كاملعاينة.
ويُستفاد من ذلك أيضًا أن سياحة الصوفية يف البالد كان هلا أثر تعدّى اإلهتمام الصويف
البحت ,من حيث ان سياحتهم مكنتهم من اإلطالع على أحوال البالد اليت دخلوها فكانوا
بذلك أوسع أفقًا من غريهم و أقوى شعورًا باإلنتماء إىل أمتهم الواحدة رغم تفرقها السياسي
آنذاك ,وال يبعد أنهم كانوا– بفضل سياحاتهم– مبثابة السفراء الشعبيني بني جمتمعات املدن
اإلسالمية الذينيُحافظون على اتصاهلا الشعيب وقوة ترابطها ,وبدورها عززت الربط الصوفية
املقامة يف احلواضر االسالمية هذا الشعور عرب تواصل والتقاء أهل الربط والقادمني من خمتلف
بالد اإلسالم لغايات صوفية أو فقهية أو كليهما ,ويتوقع أن تكون ثقافة أهل الربط الصوفية ثقافًة
وحدويّة يف زمن كان فيه التشرذم السياسي ,ورمبا املذهيب ,هو السائد ,إذ مل يعرف عن الربط
الصوفية آنذاك أنها مقصورة أو موقوفة على مذهب دون آخر على حنو ما كانت عليه أكثر
املدارس ,وهذه ميزة للرباط الصويف على املدرسة الفقهية.
يقول ابن رجب عن رباط الشيخ حممود النعال" :وكان رباطه جممعاً للفقراء و أهل الدين
وللفقهاء ...حتى كان اإلشتغال فيه بالعلم أكثر من االشتغال بسائر املدارس ...سكنه
الشيخ موفق الدين املقدسي ,واحلافظ عبد الغين [املقدسي] وأخوه الشيخ العماد ,واحلافظ
2

ابو شامة ,الذيل على الروضتني ,ص  .81الذهيب ,تاريخ االسالم ,ج  ,10ص .016

عبد القادر الرهاوي وغريهم من أكابر الرحالني لطلب العلم" ,وقد كان النعال جيلس يف رباطه
للوعظ . 2
ومن مشاهري من لبسوا خرقة التصوف من يد الشيخ عبد القادر اجليلي ,موفق الدين عبد
اهلل بن امحد بن حممد بن قدامة املقدسي اجلماعيلي ثم الدمشقي احلنبلي ( 1ت011هـ) ,شيخ
اإلسالم  , 0وقد ورد آنفًا أنه لبس خرقة التصوف من الشيخ عبد القادر واشتغل عليه بالفقه,
ومل يدرك من حياة الشيخ عبد القادر غري مخسني يوماً  . 1قال الذهيب" :وكان [موفق الدين]
إمامًا حجة مفتياً مصنفاً متفننًا متبحرًا يف العلوم ,كبري القدر"  . 1وله من املصنفات :املغين,
والكايف ,واملقنع ,والعمدة ,والتوابني وغريها  . 0ويذكر انه شارك مع صالح الدين األيوبي يف
اجلهاد ضد الفرجنة  , 4وقد ذكر ابن رجب بعضًا من كراماته . 2

2

ابــــــــن رجــــــــب ,الـــــــذيل علــــــــى طبقــــــــات احلنابلــــــــة ,ج  ,1ص  .01ابــــــــن العمــــــــاد ,شــــــــذرات الــــــــذهب ,ج ,4
ص .41

1

الشــــــــــــطنويف ,بهجــــــــــــة األســــــــــــرار ,ص  .112 ,100 ,102 ,261الــــــــــــذهيب ,تــــــــــــاريخ االســــــــــــالم ,ج ,11

ص  .162-180ابن رجب ,الذيل على طبقات احلنابلة ,ج  ,1ص ( 200الرقم .)141
0

الذهيب ,تاريخ االسالم ,ج  ,11ص .180

1

الشطنويف ,بهجة األسرار ,ص  .102الذهيب ,تاريخ االسالم ,ج  ,11ص 181

1

الذهيب ,تاريخ االسالم ,ج  ,11ص .181

0

الذهيب ,تاريخ االسالم ,ج  ,11ص .184

4

املصدر نفسه ,ج  ,11ص .162

أما بقية تالميذ الشيخ عبد القادر اجليلي ,فهم أكثر من أن حيصوا ,وقد ذكر الشطنويف أمساء
كثريين منهم معظمهم من مشاهري فقهاء وحفاظ و قضاة تلك الفرتة  ,ومن هنا يتجلى لنا وبوضوح
تام الدور الريادي للشيخ عبد القادر اجليلي يف عصره وأثره الكبري يف العصور اليت تلت
,ومكانته يف نفوس املسلمني شرقا وغربا . 1

الفصل الثاني
املخطوطة دراسة

2

ابن رجب ,الذيل على طبقات احلنابلة ,ج  ,1ص .211

1

التل,عمر ,متصوفة بغداد ,داراملامون ,عمان"1116,اقتباس مطول بتصرف للفائدة",
وانظر ايضا صادق جعفر ,عبدالقادراجليالني ومذهبه الصويف ,القاهرة ,ص-10ص.210

أوالً:أهمية املخطوطة وسبب األختيار
إن هلذِه املخطوطة حكاية أوثّقها لألمانة العلمية واملسؤولية التارخيية ,فقبل سنني مضت
أخربني أستاذي الدكتور سامل اآللوسي أن املرحوم عالمة العراق األستاذ الدكتور مصطفى
جواد أخربه أنه قد أطّلع على خمطوطة نادرة حول سرية شيخ اإلسالم عبد القادر اجليالني,
وهي خمتصر نافع ونادر للكتاب(بهجة االسرار ومعدن االنوار يف مناقب الشيخ عبد القادر
اجليالني) وحتتوي على مادة مهمة وقيمة ومركزة وجديدة ,مما ثبت نسبته لالمام الشيخ
عبدالقادراجليالني يف املوضوع .ينوي حتقيقها بعد فراغه من عمله يف كتاب (خمتصر التاريخ
ألبن الكازروني) ولكن املنية وافته قبل أن حيقق رغبته هذه يف عام 2606م.
إذ أن املرحوم الدكتور مصطفى جواد كان يريد نشر مادة تراثية أصيلة حول حياة (الزاهد
القدوة) وكان يعتقد ان هذه املخطوطة وثيقة تارخيية ذات قيمة كبرية وال بد ان ترى النور,
وأنه كان من املعجبني بسرية السيد الشيخ عبد القادر اجليالني وذكره وأخباره ,ومن هنا أردت
حتقيق أمنية من أماني عالمتنا املرحوم مصطفى جواد أحياءًا لذكراه وهو املؤرخ الثبت والعامل
الثقة يف أحياء هذا الكتاب وان يأخذ سبيله يف الناس.
أن لسرية السيد الشيخ عبد القادر اجليالني( 102-141هـ2201-2144/م) أبعادًا خمتلفة
تهم الباحث يف تاريخ الفكر العربي اإلسالمي عامًة واملعين بدراسة الشخصيات اإلسالمية

املؤثرة يف أواخر عصر اخلالفة العباسية خاصة ,ملا له من دور كبري يف عصره أثناء احلروب
الصليبية إذ أدّى دورًا خاصاً يف أعداد جيل من الدعاة الذين أسهموا مع صالح الدين األيوبي يف
حترير القدس الشريف.
أستأثرت سرية الشيخ عبد القادر اجليالني بإهتمام عدد كبري من املؤلفني والباحثني يف عصره
ويف العصور اليت تلته وما يزال موضوعًا قيمًا للباحثني والدارسني يف العامل اإلسالمي(.)2

ثانياً :منهج املؤلف يف كتابه وموضوع الكتاب
ومن الكتب اليت أختصت بسرية الشيخ عبد القادر اجليالني ومل جتد طريقها للتحقيق والنشر
بشكل اكادميي حتى اليوم (بهجة االسرار ومعدن االنوار) واخرتنا نشره من خالل (رواية
املهجة ) وهي نسخة فريدة صاحبها مؤرخ غري معروف لنا اآلن.

( )2الفت يف حياة االمام عبدالقادر اجليالني عشرات املؤلفات والدراسات وبشتى اللغات الشرقية والغربية وترمجت كتبه اىل اغلب
اللغات احلية ,وطبعت يف اغلب دول العامل من ماليزيا حتى الواليات املتحدة ,ويتطلب حصرها ,عمل ببليوغرافيا خاصة كدراسة
مستقلة .

,وألنها أقدم مادة خمتصة حبياة الشيخ عبد القادر اجليالني ,متثل جماًال خصباً للدراسة والبحث
يف تفاصيل هذه السرية .
وكتابنا (املهجة) سعى مؤلفها اىل ختليص األصل مما شاب رواياته من مبالغات وماداخلها من
شطحات ,رمبا كانت مقبولة يف عصر الشطنويف ,ولكن مؤلف(املهجة) رأى من خالل خلفياته
الثقافية وفهمه لشخصية عبد القادر اجليالني إن الدقة الواقعية تدعوه اىل تقديم هذه الروايات
بعد فرزها وحتليلها لتكون أكثر قربًا وصدقًا اىل الواقع مستخدمًا منهجًا صارمًا يف التعامل مع
بهجة األسرار فهو مل ينقل منه إال مارآه موافقًا ملنهجه ومل يعتمد عليه إال حينما يطمئن اىل
مصداقيته ومن اجلدير بالذكر ان مؤلف املهجة يطرح معلومة مهمة وهي ان الشيخ عبدالقادر
اجليالني من مواليد جيالن العراق(قرب املدائن) الجيالن طربستان و بذلك يقدم مادة جديدة
للبحث التارخيي .
لذا فأن (املُهجة)(هي نسخة جديدة من بهجة االسرار)و هي خطوة حقيقية يف فن كتابة السرية
يف تارخينا العربي األسالمي ,وتزداد أهميتها على وجه اخلصوص يف كتابته لسرية السيد الشيخ
عبد القادر اجليالني ,وصاحب (املهجة) جمهول يرجح الدكتور عماد عبد السالم رؤوف أن
يكون صاحب هذه املخطوطة من احلقبة العثمانية املبكرة وذلك للتشابه واملطابقة بني أسلوب
املخطوطة مع أسلوب الكتابة العربية يف العهد العثماني من األختصار وحذف العنعنة وترتيب
الكتاب.

ثالثاً :مصادره اليت أستخدمها املؤلف يف الكتاب
أستخدم صاحب املهجة مصادر عدة يف تهذيبه لكتاب (بهجة األسرار ومعدن األنوار)
لألمام الشطنويف والذي فصلنا القول يف سريته وكتابه يف الفصل األول.

كما أن صاحب املخطوطة أستخدم مصادر أخرى عديدة أوسع وأمشل ذكر منها:
 -2إبن قدامة(ت 011هـ2111/م) ولكن املؤلف مل حيدد أسم الكتاب الذي نقل منه عن إبن
قدامة ,وإبن قدامة()2هذا من تالميذ السيد الشيخ عبد القادر اجليالني ,وله العديد من
املؤلفات أهمها موسوعة( املغين) الفقهية ,ولعله نقلت عنه كلمات يف أستاذه ودونت يف مصادر
أخرى.
 -1إبن األثري(ت001هـ2102/م) ,وهو من كبار املؤرخني وصاحب كتاب(الكامل يف
التاريخ) من أوسع مصادر التاريخ العربي األسالمي ,ويتميز بدقة املعلومات الواردة فيه,
ويصرح باعتماده األساسي على املؤرخ الطربي(ت021هـ621/م) يف كتابة (تاريخ األمم
وامللوك) ,وإبن األثري ذكر الشيخ عبد القادر اجليالني يف ترامجه لسنة وفاة اجليالني
102هـ2101/م(.)1
 -0سبط إبن اجلوزي(ت 011هـ2110/م) ,وهوحفيد إبن اجلوزي ,مؤرخ كبري صاحب
املوسوعة التارخيية(مرآة الزمان) ,الذي حقق وطبع يف املغرب يف اكثر من تسع جملدات ,سبط
اجلوزي ذكر الشيخ عبد القادر اجليالني وأشاد به ونقل ذلك مؤلف(بهجة األسرار) االمام

( )2البغدادي,أبو الفرج عبدالرمحن بن شهاب الدين أمحد بن رجب احلنبلي(,ت461هـ2061/م) ,ذيل طبقات احلنابلة,مطبعة السنة
احملمدية,القاهرة,2611,ج,2ص.166
( )1إبن األثري,املصدر السابق,ج,21ص. 80

الشطنويف ونقله عنه مؤلف املهجة ,ومل جيد الباحث يف املطبوع من (مرآة الزمان) ذلك النقل
للشطنويف وقد يكون يف املخطوط منه.
 -1النووي( ت 040هـ2144/م) ,وهو إمام من أئمة العلم الكبار شرح صحيح االمام مسلم
وغريه من التصانيف املعروفة واملشهورة ومؤلفنا صرح باسم كتاب االمام النووي وهو
كتاب(بستان العارفني)( )2للشيخ عبد القادر اجليالني ذكر مطول يف الكتاب وقد أقتبس منه
املؤلف نصًا كامالً ومازال كتاب بستان العارفني ضمن املخطوط إال إذا كان قد طُبع يف دولة ما
ومل يصل الينا.
 -1إبن خلكان(ت 082هـ2181/م) إمام املؤرخني ومن كبارهم صاحب الكتاب الكبري يف
الرتاجم(وفيات األعيان وأنباء ابناء الزمان) ,وإبن خلكان ترجم للشيخ عبد القادر اجليالني
ونقل عنه هذه الرتمجة لالمام الشطنويف ونقلها مؤلف املهجة والكتاب مطبوع يف أكثر من مكان.
 -0الذهيب (ت 418هـ2014/م) ,حمدث ,مؤرخ ,عامل ثبت ,لديه العديد من املؤلفات
التارخيية ,من أهمها(تاريخ األسالم) و(سري أعالم النبالء) وغريهما ,ولقد ترجم للشيخ عبد

( )2إ بن خلكان,أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أبي بكر(ت082هــ2181/م) ,وفيـات األعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان,حتقيق
إحسان عباس,ج, 0دار الثقافة,بريوت,2641,ص.144

القادر اجليالني يف أكثر من كتاب ,كما أن موقف األمام الذهيب من الشيخ اجليالني ,موقف
أجالل وأكبار وكان يعده من أعالم األمة العظام وأئمتها اجملتهدين(.)2
 -4إبن كثري (ت 441هـ2041/م)(, )1مؤرخ,مفسر وعامل كبري ,لديه العديد من املؤلفات املهمة,
منها كتاب (البداية والنهاية) ,وفيه ترجم وذكر للشيخ عبد القادر اجليالني ,وأشاد به وبدوره
يف الدين والفكر والتاريخ ,ولقد نقل الشطنويف عنه وأقر نقله مؤلف(املهجة) وإن كان موجزاً.
 -8إبن حجر(ت 811هـ2118/م) ,مؤرخ ,حمدث ,فقيه ,لديه العديد من املؤلفات العلمية يف
العديد من اجملاالت وله كتاب خاص يف ترمجة الشيخ عبد القادر اجليالني املسمى (غبطة
الناظر يف ترمجة الشيخ عبد القادر) ومازال خمطوطاً( ,واملخطوطة ختتلف متاما عما منشور
ضمن كتاب السفينة القادرية) ولقد صرح األمام الشطنويف بالنقل عنه وأقر ذلك وأعتمده
مؤلف املهجة ,وإبن حجر من العلماء الذين يقدرون اجليالني  ,ولقد ذكرت خمطوطة(غبطة
الناظر يف ترمجة الشيخ عبد القادر) يف كتاب (األثار اخلطية يف املكتبة القادرية) ألستاذنا
الدكتور عماد عبد السالم رؤوف(.)0

( )2الذهيب,مشس الدين حممد بن أمحد بـن عثمـان(ت418هــ2014/م) ,املختصـر احملتـاج اليـه,حتقيق مصـطفى جـواد,ج,2مطبعـة
املعارف,بغداد2612,؛ سري اعالم النبالء ,106/11,الرتمجه, 180ص 112؛ تاريخ االسالم,طبعة الكتب العلمية,416/22,
الرتمجة  12128ضمن الطبعة السابعة واخلمسني؛ والعرب.00/0,
( )1إبن كثري,أمساعيل بن عمر أبو الفداء(ت441هـ2041/م) ,البداية والنهاية,ج, 0مطبعة السعادة,مصر,2608,ص.248
( )0رؤوف,عماد عبد السالم,األثار اخلطية باملكتبة القادرية,مطبعة األرشاد,بغداد,2642,ذكرت

حتت الرقم.21/666

رابعاً:وصف النسخة اخلطية

أن خمطوطة مهجة البهجة وحمجة اللهجة (زبدة بهجة االسرار) ,نسخة األصل وهي فريدة-
الاخت هلا -وحمفوظة يف دار املخطوطات ببغداد حتت رقم( ,)11286النسخة يتيمة فلم
جند نسخة أخرى من املخطوطة فقد تعقبناها يف الفهارس واملصادر واملراجع وبذل الدكتور
عماد عبد السالم رؤوف جهدًا أستثنائيًا يذكر له يف البحث عن نسخة أخرى يف فهارس
املكتبات العاملية فلم جند هلا أثرًا فتكون بذلك وحيدة( )2ولقد قام الدكتور اسامة ناصر
النقشبندي ,مشكورا,بتصوير نسخة مايكروفلم خاصة باحملقق,مبوجب كتاب معهد التاريخ
العربي والرتاث العلمي للدراسات العليا واملعنون اىل دار املخطوطات برقم 2024يف -21
رمضان. 2111-
وهذه النسخة قياسها()21×12سم وعدد أوراقها( )11ورقة وكانت مرقمة بـ( )816يف
السجالت القدمية ثم رقمت بـ( )11286يف السجالت احلالية لدار املخطوطات .خطها
نسخي واضح والسيما خط األبيات الشعرية واآليات القرآنية الكرمية ,وسطورها يف أغلب
الصفحات  21سطراً يزيد وينقص يف بعض الورقات وعدد الكلمات يف السطر الواحد  21كلمة
تزيد وتنقص أيضاً حسب السطور ,وهي خالية من التعليقات واحلواشي  ,وكتابة اآليات
القرآنية كانت خبط أمحر ختتلف عن باقي الكتاب الذي كتب حبرب أسود.

( )2مؤلف جمهول ,خمطوطة مهجة البهجة وحمجة اللهجة داراملخطوطات ببغداد,حتت رقم. 11286

يف حني جاءت خمطوطة بهجة األسرار املوجودة يف املكتبة القادرية خبط خيتلف عن األوىل
وحتتوي على معلومات زاخرة وأسهاب يف سرد األحداث ومكتوب على ورق مسيك مصفر
بعض الشيء خبط حسن من النسخ ,عنوان فصوله باملداد األمحر وعدد ورقاتها  121وطول
الصفحة  11سم وعرضها 20سم ويف كل صفحة  24سطرًا ويف كل سطر  8كلمات على وجه
التقريب وهي مهداة للمكتبة القادرية من جامعة أكسفورد(.)2
أما خمطوطة بهجة األسرار املوجودة يف دار املخطوطات فكان هلا خط عربي آخر خيتلف عن
سابقاتها وحتوي على احلواشي اجلانبية وبنفس اخلط الذي كتبت يف هذه املخطوطة ,وهي
خمطوط مكتوب على ورق أمسر ,عدد أوراقه  218ورقة ,طول الصفحة  01سم وكان رقم
املخطوط حسب الرتقيم القديم بكتب الدار ,وكتبت بأكثر من خط وخطها يكون واضح تارة
ومشكل تارة أخرى ,مما شكل صعوبة يف املقارنة مع النسختني األخريني( ,)1وقد وضعت
نسخة من خط املخطوطة وبعضًا من صفحاتها للتوضيح.

( )2االمام الشطنويف (,ت420هـ2020/م) ,بهجة االسرار ,خمطوطة املكتبة القادرية ,حتت رقم .2101
( )1االمام الشطنويف(,,ت420هـ2020/م) ,بهجة االسرار,خمطوطة دار املخطوطات ببغداد حتت رقم .0120

خامساً:منهج التحقيق
أ_ رجعنا يف حتقيق النص املخطوط اىل خمطوطات ثالث:
 -2مهجة البهجة وحمجة اللهجة ,نسخة األصل وهي فريدة وحمفوظة يف دار املخطوطات
ببغداد حتت رقم ( )11286وهي اليت مت حتقيقها.
-1بهجة األسرار ,خمطوطة حمفوظة يف دار املخطوطات ببغداد حتت رقم(,)0120
وسنرمز هلا (م).
 -0بهجة األسرار ,خمطوطة حمفوظة يف املكتبة القادرية حتت رقم( ,)2101خمطوط
وسنرمز هلا (ق).
ب_ علمًا أنه لبهجة األسرار طبعات جتارية مليئة باألخطاء جعل من شبه املستحيل األعتماد
عليهما (,وقد أكد االستاذ نورس يف كتابه الشيخ عبد القادر اجليالني(:أن طبعات بهجة
األسرارعتيقة وميكن عدّها من املخطوطات ,وهي قدمية جدًا مما يبعدنا عن احلقيقة إن
وضعناها باملطبوع أصالً(, ))2وكانت اخرها طبعة جتارية بعناية امحد فريد املزيدي,
1111يف بريوت حيث مت االعتناء بالورق والغالف ومجاله من ناحية االلوان واخلط ,مع اضافة
ورقة فيها كلمة عن حياة الشيخ عبدالقادر ,تذكر انه تويف سنة420ه,وهذا كل شيئ.

( )2نورس  ,عبد القادر اجليالني,دار اجليل,بريوت,2668,ص.21

ج_ وأتبعت عدة نقاط يف التحقيق:
 -2ختريج األيات القرآنية الكرمية.
 -1ختريج االحاديث النبوية الشريفة
-0التحقق من اسم الكتاب وروايته لكتاب بهجة االسرار.
-1تشكيل بعض الكلمات اليت يلتبس معناها اذا اهمل شكلها.
-1ضبط االمساء عندما تدعوا احلاجة لذلك.
-0راعيت يف ختريج النصوص ان اخرج اوال من مصادر املؤلف او من تابعه .
-4وقد احلت اىل بهجة االسرار خمطوطة القادرية يف كثري من االستشهادات .
-8كتابة مقدمة للتحقيق ,مع تفاصيل كاملة عن املرتجم واملرتجم له..
 -6ترمجة لألعالم الواردة يف النص احملقق.
 -21تعريف باألمكنة واملواضع الواردة يف النص.
 -22إيضاح املصطلحات الصوفية الواردة يف النص معتمداً على الكتب الصوفية.
 -21تعريف باملصطلحات العامة والكلمات الغريبة يف النص احملقق.
 -20مقابلة النص مبخطوطيت القادرية ودار املخطوطات وأثبات ذلك.
 -21عمل فهرسة للمحتويات ,تسهيالً للتعرف على املوضوعات ,علمًا أن املخطوطة اليت
حققتها الحتتوي على فهارس للموضوعات.

-21كتابة ملخص للكتاب باالنكليزية يعطي فكرة عامة عن العمل.
-20جتنبت اثقال اهلامش مبا هو غري ضروري ,للحفاظ على حجم الكتاب.

القسم الثاني

النــــــــــــــــــص احملقـــــــــــــــق

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمدُ هلل الذي هدى العباد ,اىل منهج الرشاد ,وأهدى اليهم مايزيدهم هدى  ,والصرب والشكر
والتقى وخري الزاد ,وأعانهم على ماهم فيه يف جهد اجملاهدة ,واجلهاد يف منع العباد عن النفس
ودفع الفساد ,وجذبهم خبفي لطفه وويف عطفه اىل حضرة قدسه فظفروا بوصل غاية البغية,
وفازوا بنيل غاية املراد ,أحتفهم باللطائف والكرامات وشرفهم باملراتب واملقامات ,فلقبوا
باألقطاب واألحباب واألوتاد واألفراد ,ورفع ذكرهم ,كقدرهم حتى أنتشرت مناقبهم اجلليلة,
وأوصافهم اجلميلة فكتبت على الطروس 2وعلقت بها النقوس ,ملا هلا من روح الروح وعظيم
الفوائد ,وصالح العباد يف املبدأ واملعاد ,فكيف ال وبها تنزل الرمحة ,وتكمل النعمة فيذهب
اخلوف واحلزن ,ينزل الغيث باملزن ,كما قال وهو أصدق القائلني بسم اهلل الرمحن الرحيم
(أال إن أولياء اهلل الخوفٌ عليهم والهم حيزنون)( ,)1ألن من أحبهم فهو معهم ,مقيم ,وأنه مع من

( )2الطروس:ومفردها طرس بالكسر,وتعين الصحيفة,ويقال هي اليت حميت ثم كتبت وكذا الطرس واجلمع الطراس.الرازي,حممد بن
ابي بكر(000هـ2141-م),دار الكتاب العربي,بريوت,2661,ص.061
( )1سورة يونس:األية .01

أحب وأراد ,وأشهد أن الأله أال اهلل وحده الشريك له ,وأشهد أن حممدًا عبده ورسولهُ ,الذي
من أتبعه وأحبه فقد أكتمل هُداه ,ومن أتبع هواه ,فما له من هاد ,صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم
تسليما.
أما بعد ,فكنت قد سُئلت أن أكتب بعض مناقب السيد اجلهبذ العامل ,األمام اهلمام ,الشهم
املقدام ,شيخ األسالم ,بركة األنام ,طراز حلة األيام ,العارف الواصف ,القطب الغوث الفرد
النادر :الشيخ االمام أبي حممد حميي الدين عبد القادر رضي اهلل عنه .فتوكلت على اهلل
تعاىل,رب األرباب وملهم الصواب ,ومجعت مايقرب من الفهم ويبعد االبهام ,كي ال حتار
االفهام ,فتعدم االهلام ,ومسيتُ كتابي(مهجة البهجة وحمجة اللهجة) وانتخبتها من بهجة
األسرار ,بعد أن حذفت األسانيد وهذبتها وأضفت أضافات ملتقطة من بعض الكتب
املعتربة.
كما قال ربُّ العاملني :بسم اهلل الرمجن الرحيم( :فأمّا الزبد فيذهب جفاًء وأما ماينفع الناس
فيمكث يف األرض)( )2وماتوفيقي إال باهلل ,عليه توكلت واليه أنيب ,وأياه أسأل وأتضرع
وأتذلل ,أن جيعله نوراً وهدى ,واليرتكه منسيًا وسدى ,وأن ينفع كل من له اهلمة لفتح بابه من
سائر طالبه ,أن أجري أال عليه ,أنه جواد كريم قريب جميب.

( )2سورة الرعد:األية .21

الباب الثاني
هو الشيخ حميي الدين

ذكر نسبه وصفته رضي اهلل عنه
هو الشيخ حميي الدين أبو حممد عبد القادر بن أبي صاحل موسى بن عبد اهلل اجليلي( )2بن حييى
الزاهد بن حممد بن داود بن موسى بن عبد اهلل بن موسى اجلون بن عبد اهلل احملض( )1بن احلسن
املثنى بن احلسن بن علي بن أبي طالب بن عبد املطلب بن هاشم( )0بن عبد مناف بن قصي بن
كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النظر بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن
الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان( )1القرشي اهلامشي العلوي احلسين اجليلي البغدادي

( )2ق :اجليالني.
( )1ق:اخلالص.
( )0م:هشام.
( )1للتوسع انظر كتاب ( الشيخ عبدالقادرالكيالني رؤية تارخيية معاصرة) من تاليف احملقق  ,نشر مؤسسة مصر مرتضى للكتاب1121
بغداد.

احلنبلي,سبط عبد اهلل الصومعي الزاهد( ,)2ولد باجليل وهي قرية بشاطىء الدجلة قرب
املدائن على مسرية ثالث ليال حتت بغداد وهو االصح الن كتب االقدمني مل تنعته باجليالني
نسبة جيالن بل اجليلي وهي نسبة جيل العراق واهلل اعلم(.)1
قال الشيخ موفق الدين بن قدامة املقدسي( )0رمحه اهلل ,كان شيخنا حميي الدين عبد القادر
رضي اهلل عنه ,حنيف البدن ,ربع القامة ,عريض الصدر واللحية طويلة ,أمسر ,مقرون
احلاجبني ,ذا صوت جهوري ومست وقدر علي ,وعلم وايف.
( )2عبد اهلل الصومعي بن أبي مجال بن حممد بن حممود من ذرية جعفر بن حم مد بن علي بن احلسني بن علي(عليه السالم) وهو جد الشيخ
عبد القادر ألمه والذي رباه صغرياً.ينظر :القادري,املصدر السابق,ص.86
( )0جيالن بالد متفرقة وراء طربستان جنوب حبر قزوين ,ويقال هلا أيضاً (كيالن) و(جيالن)  ,لذلك يقال يف النسبة كيالني أو جيالني
واجليل قرية من اعمال بغداد حتت املدائن والنسبة اليها جيلي وحنن نأخذ بقول املؤلف :ان والدة الشيخ عبدالقادر كانت يف جيل
العراق  .ينظر ياقوت احلموي ,شهاب الدين أبوعبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل البغدادي(ت010هـ2118/م) ,معجم البلدان,ج ,1دار
صادر ,بريوت ,2644,ص16وابن شاكر الكتيب فوات الوفيات ج 1ص 1وحـاجي خلفيـة كشـف الظنـون ج 1ص 011ويوسـف
زيدان حتقيقه للديوان و كتابه عبدالكريم اجليلي اهليئة املصرية للكتاب القاهرة 2688ص 21وخاشع املعاضيدي من بعض انسـاب
العــرب بغــداد2661ج1ص 44وابــراهيم الــدروبي املختصــر يف تــاريخ شــيخ االســالم طبــع باكســتان ص21واملستشــرقة جــاكلني
شابي ,عبدالقادراجليالني بني احلقيقة التارخيية واالسطورة االدبية ص21وهذا الرأي هو املعتمد لدى االسرة الكيالنية ,مقالة جيالن

العراق الجيالن طربستان للمحقق ,جملة فكر حر " 1121وانظر كتابنا (جغرافية الباز األشهب) فهو دراسة مفصلة هلذه
املسألة.
( )2املقدسي :هوعبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي ,أمام احلنابلة يف دمشق ,عامل جمتهد  ,ولد سنة  112هـ,وهوصاحب موسوعة
(املغين) تويف عام  011هـ؛ ينظر ترمجته الكتيب ,حممد بن شاكر(ت401هـ2001/م)  ,فوات الوفيات,حتقيق حممد حمي الدين عبد
احلميد,ج, 2املكتبة التجار

ية,القاهرة,2611,ص.40

وسئل رضي اهلل عنه عن مولده( ,)2فقال الأعلمه حقيقةً ,لكين قدمت بغداد يف السنة اليت مات
فيها التميمي( .)1وعمري آنذاك مثاني عشرة سنة ,وملا وضعته أمه ,أم اخلري ,فاطمة( ,)0تقول
غري مرة ,ملا وضعت ابين عبد القادر كان ال يرضع ثديي يف نهار رمضان ,وعم على الناس
هالل رمضان
وأشتهر يف ذلك الوقت أنه ولد لألشراف( )1ولد ال يرضع يف نهار رمضان قال ولده عبد
الوهاب( )1مسعت من مشايخ اجليل وعلمائها يف رحليت أليها ,يروون عن أكابرهم ,أنه كان ال

( )1تــذكر بعــض املصــادر أنــه ولــد عــام(141هـــ2144/م) وتــويف عــام(102هـــ2201/م) ودفــن ببغــداد .أنظــر الســامرائي,يونس بــن
أبراهيم,الشيخ عبد القادر اجليالني,حياته وأثاره,مكتبة الشرق اجلديد للطباعة,بغداد,2688,ص ص.4-0
()0التميمي:هورزق اهلل بن عبدالوهاب بن عبدالعزيزالتميمي البغدادي,املقرئ احملدث,الفقيه الواعظ,ويف املنتظم ألبن اجلوزي أنه ولد
عام 111هـ2111/م ,وتويف عام 188هـ2161/م.للتفاصيل ينظر :الكتيب,حممد بن شاكر,فوات الوفيات,ج,2ص.61
()0فاطمة :وهي فاطمة بنت عبد اهلل الصومعي الزاهد احلسيين,والدة الشيخ عبد القادر اجليالني,زاهدة,عابدة,هلا حظ وافر من اخلري
والصالح  ,أ نتقلت لبغداد وتوفيت فيها .ينظر ترمجة:التاديف,حممد بن حيـي(ت600هــ2111/م) ,قالئـد اجلـواهر يف مناقـب عبـد
القادر,دار الباز,فلوريدا,الواليات املتحدة األمريكية,2668,ص , 11الكيالني  ,جغرافية الباز االشهب  ,ص.11
( )1ياقوت احلموي  ,معجم البلدان,ص.01
( )0عبد الوهاب بن عبد القادراجليالني,فقيه حنبلي,ولد سنة  111هـ,ومسع احلديث من كثري من العلماء منهم والده قـام بالتـدريس
نيابـــــة عـــــن والـــــده حبياته,وبعـــــد وفاتـــــه ,تـــــويف يف ســـــنة  160هــــــ؛ انظـــــر ,أبـــــن العمـــــاد ,أبـــــا الفـــــالح عبـــــد احلـــــق
احلنبلي(ت2186هـ2046/م) ,شذرات الذهب يف أخبار من ذهب,ج, 1مكتبةاملقدسي,القاهرة ,2616,ص. 021

يرضع يف نهار رمضان ,يعين والده الشيخ حميي الدين عبد القادر أجليلي رضي اهلل عنه(.)2
ذكر الشيخ أبو احملاسن( )1عمر بن علي بن اخلضر القرشي( )0الواعظ( ,)1قال ما رأت عيناي
ال وودًا من
أحسن خلقًا وال أوسع صدرًا وال أكرم نفسًا وال أعطف قلبا( ,)1وال أحفظ عم ً
ألشيخ حميي الدين عبد القادر اجليلي رضي اهلل عنه( ,)0ولقد كان مع جاللة قدره ,وعلو
منزلته وسعة علمه ,يقف مع الصغري ويوقر الكبري,ويبدأ بالسالم وجيالس الضعفاء ويتواضع
للفقراء ,وما قام ألحد من العظماء واألعيان( ,)4وال أمل بباب وزير قط ,وال سلطان.

( )2أبو شامة,شهاب الدين أبوحممد عبد الرمحن(ت001هـ2106م) ,الروضتني يف أخبارالدولتني,املؤسسةاملصرية للتأليف والنشر,
القاهرة,2601,ص.21
( )1أبو احملاسن:عمر بن علي بن اخلضرالقرشي,احلافظ الفقيه,حمدث,مسع بدمشق ,وحلب,واملوصل والكوفة,وبغداد  ,ولي القضاء,
تويف سنة 141هـ.
( )0م :أبو الظفر املنصور الواسطي.
( )1ناقصة يف (ق).
( )1ق  :أرق.
( )0أبن الدبيثي,حممد بن سعيد(,ت  004هـ2106/م)  ,املختصر احملتاج من تاريخ بغداد ,انتقاء الذهيب,ج,0حتقيق ,مصطفى جواد,
,مطبعة اجملمع العلمي,العراقي,بغداد,2611,ص.14
( )4ق  :عالي.

()1

وذكر الذهيب:عن ولده عبد الرزاق( ,)2قال مل حيج والدي رضي اهلل عنه ,بعد ان أشتهر

أمره,إال حجة واحدة وكنت فيها قائد زمام راحلته يف الرجعة,فلما كنا باحللة( ,)0قال
لنا:أنظروا أفقر بيت هنا,فوجدنا خربة( )1فيها بيت من الشعر فيه شيخ
وعجوزوصبية(,)1فأستأذنه والدي يف النزول عنده فأذن له,هو ومن معه يف تلك اخلربة.وجاء
مشايخ احللة ,يومئذ ورؤساؤها وأعيانها اليه,وسألوه أن يتحول اىل منازهلم(,)0هو ومن معه ,أو
اىل غريها,فأبى وساق أهل البلد من الغنم والبقر والطعام والذهب والفضة والقماش شيئاً
كثرياً,ورحلوا له رواحل ألجل السفر ,وهرع الناس اليه من كل جانب( ,)4فقال الشيخ ملن
معه,أنا قد خرجت عن نصييب من مجيع ماهناك ألهل البيت,فقالوا له وحنن كذلك ,فأمر جبميع
( )8هوعبــدالرزاق بــن عبدالقادراجليالني,حمدث,حنبلي,زاهــد عابد,ولــد عــام118هـــ,تويف عــام 010هجريــة.ينظــر ترمجــة:
الذهيب,مشس الدين حممد بـن امحـد بـن عثمـان(ت418هــ2014/م),سـريأعالم النـبالء ,ج , 11دار الرسـالة للطباعـة ,بـريوت,
,2661ص 110؛ إبن رجب,زين الدين ابي الفرج عبد الرمحن بن شهاب الدين احلنبلي(,ت461هـ2061/م) ,الذيل على طبقـات
احلنابلة,ج,1القاهرة,2611,ص .11ابن العماد ,املصدر السابق,ج ,1ص.6
( ) 6م:ذاع.
( )2احللة :من مدن العراق الكربى ,وهي اليوم مركز حمافظة بابل  .أنظر ترمجة :ياقوت احلموي,املصدر السابق,ج,2ص218؛ مصطفى
جواد وأمحد سوسة,خارطة بغداد,مطبعة اجملمع العلمي العراقي,بغداد,2616,ص.220
( )1ق:غرفة.
( )0م :بنت.
( )1م:دراهم.
( )1ق:صوب.

ماهناك ,فأعطى لذلك الشيخ والعجوز والصبية ,وبات ورحل يف السحر( ,)2قال فأستأجرت
باحللة بعد عدة سنني وإذا بذلك الشيخ أكثر أهلها ماالً( ,)1فقال لي مجيع ماترى من بركة تلك
()1

الليلة ,وأن تلك املاشية نتجت( )0ومنت وهذا كله منها.وذكر شيخ األسالم أبن حجر

يف(غبطة الناظر يف ترمجة الشيخ عبد القادر)(,)1أنه كان أذا أملّ به نازل أوحادث ,حيسن
الوضوء ويصلي ركعتني هلل تعاىل ,ويصلي على النيب(صلى اهلل عليه وآله وسلم) ثم يقول:
أيدركين ضيم وأنت ذخريتي
وعار علي راعي احلمى وهو باحلمى

أأظلم يف البيداء وأنت نصريي
()0

أذ ضاع يف البيدا عقال بعريي

( )0م:الصباح.
( )4ق:غِناً.
( )8ق:انتجت.
( )6أبن حجر :شهاب الدين أمحـد بـن علـي بـن حممـد بـن حجرالعسقالني,الكناني,الشـافعي,ولد يف مصـر سـنة 440هــ,عامل حمـدث
ومـــؤرخ,من مؤلفاتـــه :فـــتح الباري,واألصـــابة,والدررالكامنة,تويف ســـنة 811هــــ,ينظر ترمجـــة :أبـــن اياس,حممـــد بـــن امحـــد
احلنفــــي(ت.م) ,بــــدائع الزهــــوريف وقــــائع الــــدهور,ج, 1حتقيــــق حممــــد مصــــطفى,دارالكتب,القاهرة,2611,ص ص(-4
 )01؛الشوكاني,حممد بن علي بن حممد(ت2111هـ2806/م) ,البدر الطالع,ج, 2دار الكتب للطباعه,القاهرة, ,2610ص.84
( )1مازال خمطوطًا نسخة منه يف املكتبة القادرية حتت رقم ,2210ص.21
( )0اجليالني,عبد القادر -ديوان عبدالقادراجليالني,حتقيق يوسف زيدان,داراجليل,بريوت,2680,ص.260

كما أن سيدنا الشيخ حميي الدين رضي اهلل عنه يقول بلغت بي الضائقة يف غالء نزل ببغداد أيامًا
الآكل فيها طعامًا بل كنت أتتبع منبوذات( )2أطعمها فخرجت يومًا من شدة اجلوع اىل الشط لعلي
أجد ورق اخلس والبقل وغري ذلك من املنبوذات أتقوت بها فما ذهبت اىل موضع إال وجدت
غريي قد سبقين اليه ,وأن أدركت شيئًا وجدت مجاعة من الفقراء والأستحسن مزامحتهم
علي فرجعت أمشي وسط املدينة فالأدرك موضعًا قد كان فيه شيئ منبوذ إال وقد سبقت اليه
حتى وصلت اىل مسجد السوق وقد أجهدني اجلوع وعجزت عن التماسك فدخلت وقعدت
يف جانب منه وقد كنت أصافح املوت,إذ دخل علي شاب معه خبز رصايف وشواء وجلس
يأكل فكنت أكاد كلما رفع يده باللقمة أتأمل من شدة اجلوع حتى أنكرت على نفسي وقلت ماهذا
ماههنا إال اهلل وماقضاه من املوت أذا التفت الي الشاب فرأني فقال بسم اهلل ياأخي فأبيت عليه
فأحل علي فبدرت نفسي اىل أجابته فأكلت وأخذ يسألين ماشغلك ومن أين أنت ومن تعرف
فقلت أما شغلي فطالب علم وأما من أين فمن اجليل فقال لي وأنا من اجليل فهل تعرف شابًا جيلياً
يسمى عبد القادر فقلت أنا هو فأضطرب لذلك وتغري لونه وقال واهلل يا أخي لقد وصلت اىل
بغداد ومعي بقية نفقة لي فسألت عنك فلم يرشدني أحد اىل أن نفذت نفقيت وبقيت بعدها
ثالثة أيام الأجد مثن قوتي إالمن مالك معي فلما كان اليوم الثالث قلت قد جتاوزتين ثالثة أيام مل

()2املنبوذات:وهي اخلضروات وأوراق األشجار الطافية يف نهر دجلة,السامرائي,عبداهلل ,الشيخ عبد القادر
اجليالني,خمطوط,ص.00

أكل فيها طعامًا وقد أحل لي الشارع أكل امليتة فأخذت من وديعتك مثن اخلبز والشواء فكل
طيباً فأمنا هو لك وأنا االن ضيفك بعد أن كان يف الظاهر لي وانت ضيفي .فقلت وماذاك فقال
أن أمك وجهت لك معي مثانية دنانري فأشرتيت منها هدا الطعام أنا معتذر به اليك من خيانيت
لك مع فسحة الشرع لي يف بعض ذلك وطيبت من نفسه من طعامنا مادفعته اليه مع شيئ منه
ألذهب فقبله وأنصرف .وذكر أيضاً ,أن الشيخ حميي الدين عبد القادر رضي اهلل عنه,أذا
جاء أحدهم بذهب(,)2يقول له ضعهُ حتت الوسادة,والميسه( )1فأذا جاء خادمه قال خد
ماحتت الوسادة وأعطه اخلباز والبقال وكان غالمه يقف عند باب دار الشيخ والطبق فيه
خبزوكان أذا جاءه خلعة( )0من اخلليفة يقول أعطوها الطحان وكان له حنطة( )1مرباة من احلالل
بيد بعض أصحابه يطحنها وخيبزله كل يوم أربعة أرغفة أومخسة ويأتي بها يف أخر( )1النهار اىل
الشيخ فكان الشيخ يفرق منهاعلى من حضره كسرة كسرة والباقي يدخره لنفسه وكان أذا

( )2ق:بشيئ.
( )1م:وال يلمسه.
( )0م:حلة.اخللعة:هدية يهبها اخلليفة ملن يريد من الزائرين له وغري ذلك من الناس وتكون شيئاً مثينًا من احلاجات.ينظر
ترمجة:شعبان,حممد عبد احلي حممد,التاريخ األسالمي تفسري جديد,األهلية للنشر,بريوت,2680,ص.210
( )1نبات معروف مومسياً يف العراق,ينظر:الكبيسي,محدان عبداجمليد,اخلراج,بغدداد,2668,ص.01
( )1ناقصة يف(ق).

أهديت له هدية يفرق( )2منهاعلى من حضره ذلك الوقت وكان يقبل اهلدية ويكافئ عليها
ويقبل( )1النذور ويأكل منها.
وقال أبو صاحل نصر(:)0أخربنا أبي قال:كنت مع والدي الشيخ عبد القادر اجليلي (رضي اهلل
()1

عنه) يف اجلامع( )1يوم اجلمعة فأتاه تاجر فقال له أن معي ماًال أريد أن أعطيه للفقراء واملساكني

من غري الزكاة وماوجدت له مستحقًا فمرني أن أعطيه ملن تريد فقال له الشيخ أعطه ملن يستحق
()0

وملن اليستحق واالجر على اهلل قال ورأى فقرياً مكسور القلب ماشأنك قال مررت بالشط

وسألت مالحًا أن ينقلين اىل اجلانب( )4األخر فأبى انكسر قليب لفقري فلم يتم كالم الفقري حتى
دخل رجل معه صرة فيها ثالثون دينارًا نذراً للشيخ فقال الشيخ لذلك الفقري خذ هذه الصرة
وأذهب بها اىل املالح وأعطيها له وقل له الترد فقريًا أبداً وخلع الشيخ قميصه وأعطاه( )8للفقري.

( )0م :يوزع.
( )4ق:يرضى.
( )8هو أبو صاحل نصر بن عبدالرزاق بن عبدالقادراجليالني,فقيه,واعظ حنبلي,قاضي القضاة,ولد سنة  011هـ,تفقه على أبيه وتكلم
يف مسائل اخلالف ومسع احلديث تويف سنة 000هـ .ينظر ترمجة :أبن الدبيثي ,املصدرالسابق ,ج,2ص.112
( )6ق:املسجد.
( )2ق:احملتاجني.
( )1م:بالنهر.
( )0الصوب.
( )1ق:وهبه.

وكان الشيخ عدي بن مسافر( )2رضي اهلل عنه يقول:كانت االوقات اليت جالسنا فيها الشيخ
عبد القادر رضي اهلل عنه كأنها يف املنام كانت أخالقه رضية ,وأوصاف زكية ونفسه أبية
وكفه سخية وكان يأمر مبد السماط ويأكل مع األضياف وجيالس الفقراء والضعفاء ويعود
املرضى( )1ويصربعلى طلبة العلم ,اليظلم جليسه أن أحدا أكرم عليه منه ,ويتفقد من غاب من
أصحابه( ,)0ويسأل عن شؤونهم وحيفظ ودّهم ويعفو عن سيأتهم ويصدق من حلف وخيفي
علمه فيه ومارأيت أشد منه حياءً(.)1
وكان الشيخ عمر السهروردي(,)1

()1عدي بن مسافر األموي :كـان عاملـاً متبصـراً يف علـوم الشريعة,راسـخاًيف الزهـد,من كبارأصـحاب الشـيخ عبـد القـادر وهـو مـن
مواليداملوصل ظل متفرغاً للرتبية والتدريس اىل أن وافته منيته يف جبال املوصل ودفن فيها سنة 114هـ,ينظر ترمجة:التاديف,املصدر
السابق,ص.68
( )0م:يراجع.
( )4طالبه.
( )8ق:خجالً.
( )6شهاب الدين :عمر بن حممد بن عبداهلل السهروردي البكري الصديقي ولد سنة 106هـ,أخذالعلم والفقه واحلديث من عمه أبي
النجيب السهروردي والشيخ عبد القادر,حنبلي املذهب ,شيخ صاحل ورع ,تويف يف بغداد سنة001هـ2101/م ومدفون يف
منطقة تعرف بأمسه االن(الشيخ عمر),ينظر :شهاب الدين السهروردي,عوارف املعارف,دار الكتاب العربي
للطباعة,بريوت,2600,ص21
1

إذا ذكر الشيخ عبد القادر (رضي اهلل عنه) ينشد(.)2
احلمد هلل أني يف جوار فتى مايف احلقيقة نفاع وضرار
ال يرفع الطرف أال عند مكرمة من احلياء وال يغظى علي عار

سِئل عنه الشيخ أبو مدين رضي اهلل عنه( )1فقال كان ظاهر الوضاءة دائم البشرة كثري البهاء
وُ
شديد احلياء مارأيت أنزه لسانًا وال أظهر( )0لفظاً منه وكان يقول :أن الشيخ عبد القادر رضي
( ) 2اجليالني ,عبد القادر ,ديوان الشيخ عبد القادر اجليالني,ص 210ويوسف زيدان ,عبدالقادراجليالني بازاهلل االشهب ,دار
اجليل بريوت ,2662ص.11
( )1أبومدين,شعيب بن حسني األندلسي,ولد ونشأ يف األندلس ودرس فيها املذهب املالكي,سلك طريق الزهد,وساح يف املغرب اىل أن
أستقر يف تلمسان(يف اجلزائر) من كبار تالميذ الشيخ عبد القادر,تويف سنة  161هـ,ودُفن يف تلمسان.ينظر:الذهيب,سري أعالم
النبالء,ج,0ص.60
( )0م:أبني. .
( )1م:طيب.
( )1ق:السداد.
( )0ق:احلق.

* ترمجنا البي مدين بشكل مفصل يف دراستنا لسرية الشيخ عبد القادر اجليلي  ,بداية هذا الكتاب فلرتاجع .

اهلل عنه سريع الدمعة شديد اخلشية كثري اهليئة جماب الدعوة كريم( )2األخالق طيب األعراق
أبعد الناس عن الفحش أقرب الناس للحق شديد البأس أذا أنتهكت حمارم اهلل عزوجل
واليغضب لنفسه والينتصر لغري ربه وال يرد سائله.كان التوفيق( )1رائده واألنس ندميه والبسط
نسيمه والصدق( )0رايته والفتح بضاعته والذكر وزيره والفكر مسريه واملكاشفة غذاءه
واملشاهدة شفاءه وأداب الشريعة ظاهره وأوصاف احلقيقة سرائره وأنشد فيه:
هلل أنت لقد رحبت جناباً

ال طارانصابا
وشرفت أص ً

وعظمت قدرا شاخما حتى أغتدى

قوس الغمام ألمخصيك ركابا

وبنيت بيتا يف املعالي أصبحت

زهر الكواكب حوله أطنابا

ياملبس الدنيا برونق جده

()1

بعد املشيب( )1نضارةً وشباباً

قال الشيخ موفق الدين بن قدامة املقدسي دخلنا بغداد سنة أحدى وستني ومخسمائة فأذا
ال وحاًال وأستفتاءاً ,كان يكفي طالب
بالشيخ عبد القادر مما أنتهت اليه الرئاسة( )2بها علماً وعُ ً

( )1م:البياض.

العلم عن قصد غريه من كثرة ما أجتمع( )1فيه من العلوم والصرب( )0وسعة الصدر وكان مليء العني
ومجع اهلل فيه أوصافاً مجيلة وأحواالً عزيزة مارأيت بعده مثله,وقال:كان الشيخ رضي اهلل عنه
سكوته أكثر من كالمه.
وكان يتكلم( )1على اخلواطر وله قبول تام( )1وال خيرج من مدرسته أال يوم اجلمعة اىل اجلامع( )0أو
اىل رباط وتاب على يديه( )4معظم أهل بغداد,
وأسلم( )8معظم اليهود والنصارى فيها على يده وكان يصدع( )6باحلق على املنرب وينكر على من
يوالي الظلمة ,قال األمام شيخ األسالم شهاب الدين أمحد بن حجر الشافعي العسقالني رمحه

( )2ق:الزعامة.
( )1ق:العلوم.
( )0م:اجلمع.
( )8ق:يتحدث.
( )1م:الرضا.
( )0م:املسجد.
( )4م:يده.
( )8ق:آمن.
( )6ق:ينطق.

اهلل:يف غبطة الناظر ,تويف رضي اهلل عنه بعد أن أنقضى عمره النفيس ببغداد ليلة السبت ثامن
شهر ربيع األخر سنة أحدى وستني ومخسمائة ودُِفن يف الليل مبدرسته بباب األزج( )2ببغداد.
وذكر العالمة مشس الدين أبو املظفر يوسف سبط إبن اجلوزي( )1رمحه اهلل يف تارخيه املوسوم
مبرآة الزمان يف ذكر من توفى يف سنة أحدى وستني ومخسمائة ودفن ليالً لكثرة الزحام فأنه مل يب َق
ببغداد أحد إال جاء وأمتألت الشوارع واألسواق فلم يتمكن من دفنه يف النهار وكذا قال أبن
األثري( )0وإبن كثري( )1يف توارخيهمااملعروفة.قال األمام الذهيب أبو عبد اهلل :صلى عليه ولده
عبد الوهاب وكان يومًا مشهودًا رضي اهلل عنه(.)1

( )2باب األزج :حملة كـبرية يف بغـداد الشـرقية وتعـرف حاليـاً مبحلـة بـاب الشـيخ نسـبة اىل الشـيخ عبـد القـادر اجليالني,ينظـر:يـاقوت
احلموي,املصدر السابق,ج,0ص.11
( )2سبط أبن اجلوزي :مشس الدين يوسف قزاوغلي البغدادي,حفيد أبن اجلوزي(من أمه) م ؤرخ وفقيه,ولد ببغداد سنة  181هـ,أنتقل
اىل دمشق وأستقر بها للوعظ واألرشاد وهوصاحب التاريخ الكبري(مرآة الزمان),تويف سنة 011هـ2110/م,ينظر:سبط إبـن
اجلوزي,مرآة الزمان,دائرة املعارف العثماني,حيدر آباد,د.ت,ج,8ص ص.101-101
( )1إبن األثري:املصدر السابق,ج,4ص.206
( )0إبن كثري,امساعيل بن عمر ابو الفدا(441هـ2041/م)  ,البداية والنهاية ,ج , 0مطبعة السعادة ,مصر ,ص.111
( )1الذهيب:سري أعالم النبالء,ج,20ص.011

فصل
وأعلم أمدك اهلل برفده

قال رضي اهلل عنه:وأعلم_ أمدّك اهلل برفده( ,)2وجعلك من جنده ,أن يد القدرة

()1

استخرجت من البحر النبوي ,درّة يتيمة عقدها ,وفريدة جمدها ,ونسيجة وحدها ,ووحيدة

( )2ق:بعلمه.
( )1ق :اهلل .

فردها ,وأستخلصها( )2مالكها( )1لنفسه ,وطهّرها جبوار قدسهِ ,وذ ّرها ببهجة أنسه,
وصفاها حببه ,وأصطفاها لقربه ,أصطنعها( )0حلضرته ,وجذبها( )1لرمحته ,وناداها بفضله,
وباراها بوصله ,وأودعها من علمه( )1وسره ,معادن وألبسها من نوره وخريه حماسن ,فربزت
طالئعها يف مواكب املعالي( )0واملفاخر ,وأسفرت عن صحيح( )4طاعة ,الشيخ حميي الدين عبد
القادر ,فتلقته أيدي( )8الكرامة والتوفيق خلفه وأمامه ,ومل يزل مربى يف حجر الكرم( ,)6مغذى
بلبان النعم ,حمفوظاً بالرعاية ,حمفوظًا باحلماية ,ملحوظاً بالعناية .وقدم رضي اهلل عنه اىل
بغداد سنة مثان وأربعني وأربعمائة ,فياله من قادم تواترت بقدومه ,مقدمات السعادة ,ألرض
()22

نزل بالدها وترادفت( )21عليها سحائب الرمحة ,وتضاعفت بها بروق اهلدى فأضاءت
( )0م:وجعلها.
( )1م :اهلل .
( )1م:وصنعها.
( )0م:ووضعها.
( )4م:عمله.
( )8ق:العاللي.
( )6ق:صحة.
( )21م:أيادي.
( )22م:الكرام.
( )21م:وجتمعت.
( )22م :فنورت.

أبداهلا وأوتادها ,وتتابعت اليها وفود املعالي .ويف جيد منازهلا من جمده قالئد وساكنته
الفضائل ويف تاج رأس مراتبها من عاله فرائد ,فقلب( )2يورده ,صدره بالبشر متواجد ولسان
ثغره بأقبال وجهه ينطق هلل( )1باحملامد:
مبقدمهِ أنهل السحاب وأعشب( )0البلد وزال الغي( )1وأتضح الرشد فعيدانه رند وصحراؤه
محى وحصبائه درٌ وأمواجه شهد مييس به صدر البلد صبابة ويف قلب جند من حماسنه وجد
ويف الشرق برق من حماسن نوره ويف الغرب( )1من ذكرى جاللته وعد وملا علم أن طلب العلم
فريضة ,وشفاء األنفس( )0املريضة.
ال وأرفع معارج اليقني ,وأعلى مدار
إذ أوضح مناهج التقوى سبيالً وأبلغها حجة ,وأظهرها دلي ً
املتقني وأعلى مناصب الدين ,وأفخر مراتب املهتدين ,وهو املرقاة ( )4اىل مقامات القرب
واملعرفة ,والوسيلة اىل التولي باحلضرة املشرفة ,مشّر عن ساق األجتهاد يف حتصيله وسارع يف

( )2ق:البالد.
( )1ق:للحق.
( )0ق:وأزهر.
( )1ق:الظلم.
( )1ق:املغارب.
( )0م:النفوس.
( )4ق:املرضاة.

طلب فروعه وأصوله ,وقصد األشياخ األئمة ,أعالم اهلدى ,علماء األمة فأشتغل بالقرأن
العظيم ,حتى أتقنه( )2وعم بدرايته سره وعلنه وتفقه بأبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي(,)1
وأبي اخلطاب حمفوظ بن أمحد الكلواذي( , )0والشريف البعقوبي( ,)1ومحاد بن مسلم الدباس(,)1
وأبي حممد بن جعفر بن أمحد البغدادي السراج( ,)0وأبي سعيد املبارك املخرمي(.)2

( )8ق:حفظه.
( )6أبوالوفاء :علي بن عقيل بن عبد اهلل البغدادي,شيخ احلنابلة,ولد ببغداد سنة 102هـ2110/م وكان حافظاً للحدود,ماخلف سوى
كتبه وثيابه ,تويف سنة120هـ2221/م.ينظر ترمجة :الذهيب ,سري أعالم النبالء,ج,26ص 110؛ أبن العماد,شذرات الذهب,
ج,1ص.01
( )2الكلواذي :أبو اخلطاب حمفوظ بن أمحد بن احلسن الكلواذي,ولد سنة(101هـ2101/م) أحد أمة املذهب احلنبلي وأعيانه,كان عاملاً
باحلـديث والفقــه مــذهباً وأصــوالً تــويف ســنة(121هـــ221/م).ينظــر ترمجــة :الذهيب,ســري اعــالم النــيالء,ج,20ص018؛ إبــن
العماد,املصدر السابق,ج,1ص.14
( )1الشريف البعقوبي :أبو املكارم حممد بن أمحد الب عقوبي من ذرية النفس الزكيـة بـن عبـد اهلل بـن احلسـن بـن احلسـن بـن علـي بـن أبـي
طالب(عليه السالم) ,وهو من شيوخ الشيخ عبد القادر اجليالني ,تويف يف بعقوبة عام111هـ2211/م)  ,وهو من أشهر تالميذه األمام
أبي أدريس علي احلسين البعقوبي دفني بعقوبة.ينظر  :إبن رجب,الذيل على طبقات احلنابلة,ج,2ص.220
( )0الدباس:محاد بن مسلم الدباس:من أهم أساتذة الشيخ عب د القادر وتأثر به كثرياً من أهل األستقامة واملعرفة,كان مشهوراً ,شيخ
العــارفني يف زمانــه تــويف ســنة(111هـــ2214/م).ينظــر:الذهيب,ســري اعــالم النــبالء,ج,26ص 161؛ إبــن العماد,املصــدر
السابق,ج,1ص.40
( )1السراج :جعفر بن أمحد البغدادي,حمدث,فقيه,ولد سنة(124هـ2126/م),من أعالم بغداد يف عصره,كان ممن يفتخر مبجالسته تويف
سنة(111هـ2211/م)ينظر ترمجة :الذهيب,سري اعالم النبالء ,ج,20ص.118

ولقي مجاعة من أعيان زهاد( )1الزمان ,وعظماء العارفني بالعجم والعراق ,أكرم بهم جمداً
سؤدداً أو عزاً وفخراً مؤيداً ,فهم محاة امللة( )0ودواها وأنصار الشريعة وأعضادها وأعالم
وُ
األسالم وأركانه ,وسيوف( )1احلق وسنانه فقام رضي اهلل عنه يف أخذ العلوم الشرعية عنهم
دائبًا وتلقي الفنون الدينية( )1منهم واصبًا حتى فاق أهل زمانه ومتيز بني أقرانه( ,)0ثم أن اهلل
تعاىل ,أظهره للحق وأدفع له القبول العظيم عند العام واخلاص واهليبة الوافرة عند العلماء وأظهر
اهلل احلكم من قلبه( )4على لسانه وظهرت عالمات قدرته من اهلل تعاىل وأمارة واليته وشواهد
ختصيصه( )8مع قدم راسخ يف اجملاهدة وجترد خالص من دواعي اهلوى ومقاطعة دائمة جلميع

( )1املخرمي :أبوسعيد املبـارك علـي املخرمي,شـيخ احلنابلـة يف بغـداد,بنى مدرسـة بـاب األزج املعروفـة الـيت آلـت اىل الشـيخ عبـد
القادربعـــــده,تويف ســـــنة ســـــنة(120هــــــ221/م).ينظـــ ـر ترمجـــــة :الذهيب,ســـــري اعـــــالم النـــــبالء,ج,20ص118؛ إبـــــن
العماد,املصدرالسابق,ج,1ص 11؛إبن رجب,املصدر السابق,ص.200
( )0ق:أعالم.
( )4ق:الدين.
( )8ق:صناديد.
( )2ق:األسالمية.
( )1م:أصحابه.
( )0م:فؤاده.
( )1ق:ختصه.

اخلالئق( )2وصرب مجيل يف طلب مواله سبحانه على مر الشدائد والبلوى ورفض كلي لكل
األشغال(.)1
ثم أضيف اىل مدرسة أستاذه أبي سعيد املخرمي وماحوهلا من املنازل واألمكنة مايزيد على
مثلها وبذل األغنياء( )0يف عمارتها أمواهلم وعمل الفقراء فيها بأنفسهم فكملت املدرسة
املنسوبة( )1اليه اآلن ,وكان الفراغ فيها سنة مثان وعشرين ومخسمائة هجرية وتصدر بها
للتدريس والتقوى( ,)1وجلس بها للوعظ وقصدت بالزيارات والنذور وأجتمع عنده بها من
العلماء والفقهاء والصلحاء( ,)0مجاعة كثرية ينتفعون بكالمه وصحبته وقصد اليه طلبة العلم من
األفاق ,فحملوا عنه ومسعوا منه ,وأنتهت اليه تربية املريدين يف العراق وأتى مقاليد احلقائق

()4

وسلمت اليه أزمة العارفني واملعارف فأصبح قطب الوقت حكماً وعلمًا وقام بالنظر والفتوى

( )1ق:اخللق.
( )0ق:األعمال.
( )4ق :أصحاب األموال.
( )8ق:املدرسة :وهي املدرسة اليت أستلمها بعدأستاذه املخرمي,والكائنة يف باب األزج,ولقد بقى الشيخ عبد القادر يدرس بها ثالثاً
وثالثني سنة بدأها سنة(118هـ2201/م) حتى وفاته والتزال املدرسة باقية اىل اليوم وهلا مكتبة وفيها خمطوطات شهرية وتعرف
باملكتبة القادرية.للتفاصيل ينظر :عماد عبد السالم رؤوف,مدارس بغداد,بغداد,2681,ص.64
( )6م:التقوى.
( )21م:الزهاد.
( )22ق:احلق.

ال
ال وأنتصرللحق( )2قوًال وفع ً
ال وعق ً
نقضًا وبرمًا وبرهن على العلم فرعًا وأصالً وبني احلكم نق ً
وصنف كتبًا مفيدة وأملى فوائد( )1فريدة ,فحدثت بذكره الرفاق وانتشرت أخباره يف األفاق
وألتوت حنوه األعناق وتنزهت يف حدائق نزاهته وحماسنه األعني(,)0وأختلفت ببدائع أوصافه
األلسن فمن واصف له بذي البيانني واللسانني ومن ملقب له بصاحب الرباهني والسالطني ومن
داع له بأمام الفريقني والطرفني ومن مسمٍ له بذي السرجني واملنهاجني فأضحى الزمان( )1مشرقاً
مبناقبه والدين مشرفاً به ,والعلم عالية به مراتبه والشرع منصوراً به كتائبه,ولذلك أنتهى اليه مجع
عظيم من العظماء والعلماء( )1وتتلمذ له خلق كثري من الفقهاء.

( )2ق:اهلل.
( )1ق:حقائق.
( )0م:األعيان.
( )1م:الزمن.
( )1م:األعالم.

فصل
الفرق بني شهود الذات والصفات

سِئل عن الفرق بني شهود الذات والصفات
ُ
فقال رضي اهلل عنه:إذا شهد السر مايقوم وحيتجب( )2خبالفه ويسترت يف معناه ويبدو( )1مع
وجود سواه فذاك شهود الصفات ألن قيامها مبوصوفها فالبد من شهودها من تواري طرف

()0

من أطرافها لفقد شهود الذات مع ذلك الوصف( )1اجلاذب اىل وجوب وجود غريه وحيتجب
( )2ق:خيتفي.
( )1ق:يظهر.
( )0ق:جزء.
( )1ق:النعت.

خبالفه ألن من شهد اجلمال اليقوى لظهور اجلالل( )2ومن أنس الكمال والبهاء اليثبت لبدو
العظمة والكربياء والحيتجب الوصف البادي قوة شهود الوصف يف حقيقته عن حقيقة عند
ظهور غريه وأمنا حيتجب عن شهود الشاهد لقهر الوصف اخلايف( )1ويسترت يف معناه ألن معنى
كل قائم مبوصوفه فأذا بدت قوى أفعال معانيها الالزمة ملوصوفها يف عني األزل أسترتت أفعال
بواديها يف أفعال معانيها لتعالي الوحدة( )0عن جماورة التعدد.
فهنالك التفت أطرافها املتفرقة يف وصف فرد ومعنى وتر ويبدو مع وجود سواه ألن السر قد
شهد الصفات مع بقاء رسوم( )1البشرية ويقتحم حبرها يف سفينة من حلظ كونه وحملة وجوده
منازعاته وعالمة( )1ذلك كله ثالثة أشياء شهود البصرية بقوة كانت هلا قبل هذا الشهود
واألستدالل بتعقل املشهود على كنهه فقد شهوده وشهود مشهودين خمتلفني بشهود( )0واحد يف
وصف واحد وأذا الحظ السر موجودًا قائماً بنفسه بوجود مطلق فذلك شهود الذات والبد
يف هذا املشهود من قوط شهودين ونفي تعلق احلظ باحلني والوقت واألين( )4وحمو ثبوت الفرق
( )1م:الكمال.
( )0م:املختفي.
( )4م:الواحدة.
( )8م:رسم.
( )6م:أية.
( )2م:ظهور.
( )1ق:الزمن.

واجلمع والقرب والبني لرمق العني وحمق الشهود وزهق الوجود وأنفراد بوصف الشهود وبروزه يف
عني األزل ملقابل األزل بقوة من مل يزل عند سلب( )2أوصاف احلدوث منه وخلوه من معانيه
وصفاً وحكماً( )1وعيناً وحاًال فهنالك رجع أول كون اىل آخره حملق وصف القبلية يف العدم
وحمو نعت االبعدية( )0يف األبد( )1وأختفى كل باد يف كن عدمه هليبة سر مديته وعالمة هذه
الشهود انه وصف غري مستحب من قبل وجوده وغري باق حكمه بعد توري عينه وغري منعقد
به كنه ما شوهد به وال مستدل به على حقيقته بعد اتصال الشاهد بطوره وانفصاله( )1عن هذا
الوصف وهذا األمر ال يكون مقامًا إال لألنبياء عليهم الصالة والسالم وال منازلة إال للصديقني وال
حاًال إال لألولياء وال ينال باملكاسب بل باملواهب وال يعطى بالوسائل( )0بل بالسوابق.

( )0ق:نهب.
( )1ق:عقالً.
()0البعدية:البعد عكس القرب ومنه البعدية,ألنه أبتعاد عن التوفيق يف القرب اىل اهلل أوبعد عن التحقيق أي معرفة اهلل ولذلك يهتم أهل
احلق بعمل الصاحلات لتقربهم اىل اهلل.ينظر:إبن عربي,حميي الدين(008هـ2111-م),الفتوحات املكية,حتقيق عثمان حيي,دار
إحياء الرتاث العربي,بريوت,2661,ج,0ص.60
( )0م:األزل.
( )4م:أنعتاقه.
( )8ق:بالسؤال.

وسُِئل عن صفات املوارد اإلهلية والطوارق الشيطانية
فقال رضي اهلل عنه:املورد اإلهلي ال يأتي بإستدعاء وال يذهب بسبب وال يأتي على منط

()2

واحد وال يف وقت خمصوص والطارق الشيطاني خبالف ذلك غالباً.
وسُِئل عن احملبة
فقال رضي اهلل عنه:هي تشويش( )1يف القلوب يقع من احملبوب الدنيا عليه كحلقة خامت أو جممع
مأمت واحلب سكر( )0ال صحو معه وذكر الحمو معه وقلق ال سكون معه وخلوص احملبوب بكل
وجه سراً وعالنية بإيثار اضطرار( )1ال بإيثار اختيار وبإرادة كلفة واحلب العمى عن غري

( )6م:طريق.
( )2م:حركة.
( )1م:حفر.
( )0م:مظهر.

احملبوب هيبة( , )2واحملبون سكارى اليصحون إال مبشاهدة حمبوبهم ,مرضى اليشفون إال
مبالحظة مطلوبهم حيارى اليأنسون( )1بغري موالهم واليلهجون بغري ذكره والحيبون غري داعيه.
()0

وسُِئل عن التوحيد

فقال رضي اهلل عنه:هو أشارة من الصابر بأخفاء سر السرائر( )1عند وروده( )1احلظرة
وجماوزة القلب( )0منتهى مقامات األفكار وأرتفاعه على أعلى( )4درجات الوصول منازل
أسرارالتعظيم( ,)8وختطيه اىل التقرب بأقدام التجريد( )6وأقتباس النورين وفناء العاملني حتت
ملعان( )21أنوار بروق الكشف من غري( )2عزمية متقدمة.

( )1م:صفة.
( )1ق:يستقرون.
( )0التوحيد عند الصوفية :هو شهادة املؤمن يقيناً أن ا هلل هو األول يف كل شيء وهو املعطي املانع,المعطي والمـانع والضـار والنـافع إال
هو.ينظر :اآللوسي,شهاب الدين أبي الثناء(2141هـ2811-م) ,الطراز املذهب,خمطوطة الكتبة القادرية,رقم ,2111ورقة
.24
( )4ق:األسرار.
( )8ق:قدوم.
( )6ق:الفؤاد.
( )21ق:أعالي.
( )22ق:الوجود.
( )21م:التغريد.
( )20م:نور.

وسئل عن التفريد
فقال رضي اهلل عنه:هو أشارة من املفرد( )1اىل الفرد عن تفرده عن الكون وتعريه عن امللكني,
()1

وأخنالعه عن وصف( )0وجوده وحكم ذاته مطالعًا ملا يرد على سره( )1من اخلواطر من احلق

حتريًا لتصحيح التفريد وطلباً لصدقه يف وصفه وذلك أن صفة( )0الفردية تقتضي أشارة منفردة
فيصعد( )4معتصمًا بأشارة الفردية اىل نفسه فأذا قدح يف هذا املعنى( )8غيب سبب أو علة
كدر أنفصل العبد( )6عن معتصمه وأنقطع عن متمسكه ورجعت( )21األشارة قهقرة اىل البشر
( )2م :دون.
( )2م:األفراد.
( )1م:أوصاف.
( )0ق:وجود.
( )1م:اهلل.
( )1م:وصف.
( )0م:فريتقي.
( )4ق:الوصف.
( )8ق:األنسان.
( )6ق:عادت.

وأحتجبت( )2عن مطالعة احلق وقت هيجان شوق األرواح عند تلميع برق الشفقة عن حجب
أطوار( )1البشرية وصفة الفردانية عليه من وصول أشارات التمويه ونيل معاني األرواح

()0

ووصف أعداد األفراد.
()1

وسُئِل (رضي اهلل عنه) عن التجريد

فقال :هو جتريد السر عن التدبر( )1بثبات السكون عن طلب احملبوب( )0وتعريه عن ألتزمل بلباس
الطمأنينة( )4على مفارقة احملدود والرجوع من اخللق اىل احلق( )8منيباً.
وسُئل رضي اهلل عنه عن املعرفة
فقال هي األطالع على معاني خفايا مكامن( )2املكنونات وشواهد احلق( )1يف مجيع املشيات
بتلميع كل شيئ منها على معاني وحدانية وأستدراك علم احلقيقة يف فناء كل فان عند أشارة
( )21ق:توارت.
( )22ق:أنوار.
( )21ق:األفراح.
( )1التجريد :هو األعراض التام عن الدنيا ومافيها,فاليهتم به ا واليطلب ماالً والعوضاً العاجالً والآجالً ,فهو يتجرد عن أغراض الدنيا
اللشيءإال ألنه يعرف أن ذلك هو احلق.ينظر :الطوسي,الشيخ ابونصر السراج(048هــ688/م)  ,كتـاب اللمـع ,حتقيـق عبـد احللـيم
حممود,وطه عبد الباقي سرور ,دار الكتب احلديثه ,القاهرة,2601,ص.118
( )1ق:التفكر.
( )0م:احملجوب.
( )1م:السكون.
( )1م:اهلل.

()1

الباقي اليه بتلويح هيبة( )0الربوبية وتأثري أثر البقاء فيما أشار اليه الباقي بتلميع جالل األلوهية
مع النظر اىل احلق بعني القلب.
وسُئِل عن قطع طريق العشق

()1

قال رضي اهلل عنه:احلالج( )0قطع طريق العشق وأخذ منه جوهرة سر احملبة أودعها يف أخفي
خزانة قلبه مشري احلالة فلما قابل بصر( )4بصريته شعاع نور مجاهلا عمى( )8عن النظر اىل

( )0ناقصة يف:م.
( )4م:اهلل.
( )8ناقصة يف:ق.
( )1جالل األلوهية :وذلك نعت من نعوت اجلربوت ,يتصف بها اهلل سبحانه وتعاىل وحده,فهو صاحب القهر والغلبة واجلالل ملا ميتلكه اهلل
تعاىل من العظمة والكربياء.ينظر:إبن عربي,حميي الدين(ت008هـ2111/م),الفتوحات املكية,حتقيق عثمان حيي,ج,0دار أحياء
الرتاث العربي,بريوت,2661,ص.01
()2العشق :هو احلب األهلي,حب صادق للذات األهلية ولرسوله املصطفى(صلى اهلل عليه وآله وسـلم) ,حيـث تتعلـق الـنفس بسـلوك
الطريق اىل اهلل.ينظر:السراج,إللمع,ص.00
()0احلالج:ا حلسني بن منصور البيضاوي,زاهد متفلسف,صاحب اجلنيد البغدادي تنقل كثرياً يف البالد حج وطاف بالد املشرق حتى
بلغ اهلند وتضاربت األراء فيه تويف مقتوالً سنة(016هـ622/م) ولقد ألف عنه املستشرق الفرنسي لويس ماسنيون كتـاب خـاص
عنـــــه.ينظـــــر :البغـــــدادي,أبو منصـــــور عبـــــد القـــــاهر بـــــن طـــ ـاهر(ت 116هــــــ2102/م) ,الفـــــرق بـــــني املـــــذاهب,دار
اجليل,2601,ص 114؛القرطيب,عريب بن سعد(ت006هــ642/م) ,صـلة تـاريخ الطربي,حتقيـق حممـد أبـو الفضـل أبـراهيم,دار
العارف,القاهرة2642,ص 211؛الذهيب,املصدر السابق,ج,21ص 020؛حسن,حسن أبراهيم,ج,0ص.111
( )0م:أبصار.
( )1م:غيب.

املوجودات فظن خلوا املكان من األعيان( )2فأعرتف باألخذ فأستحق قطع اليد والقتل
وحياتك من ملك تلك اجلوهرة اليقنع إال بأوفى درجات احملبة وهي الفناء وأبو يزيد( )1دل
بتصرحيه على حمبته والتائبًا عن عشق( )0أمنا كان وقع عليه غبار تعب الطريق بعد حتكمه يف
غايات درجات النهايات( )1فقال سبحاني شكر الوصول وأما بنعمة ربّك فحدث وأيضاً احلالج
ملا وصل اىل الباب( )1وطرقه ونودي ياحالج اليدخل هذا الباب إال من جترد عن صفات البشرية
وفنى عن مساع األدمية فمات حبًا وذاب عشقاً( )0وسلم روحه لدى الباب وجاد بنفسه عند
احلجاب فوقف يف مقام الدهشة على أقدام احلرية( )4فلما أخرسه الفناء أنظفه السكر فقال أنا
احلق فأجابه اهليبة اليوم فقطع وقتل وغدا قرب( )8ووصل ,فقال لسان حاله(فما غلت نظرات

( )1ق:األشراف.
( )0أبو يزيد :طيفور بن عيسى البسطامي,زاهد مشهور,أمتزجت سريته باألساطري,ولد حوالي سـنة(288هــ),رويـت عنـه بعـض
اخلوارق,تويف مبسقط رأسه سنة(102هـ) ولقد ألف عنه عبد الرمحن بدوي كتاب خاص عنـه.ينظرترمجـة:الذهيب,املصـدر
السابق,ج,20ص 80؛عطية اهلل,أمحد,املصدر السابق,ج,2ص.020
( )4م:حب.
( )8ق:الغايات.
( )6ق:الدار.
( )2ق:حباً.
( )1ق:املضيعة.
( )0ق:وأدنى.

منهم بسفك دمي) فخر له أبو يزيد( )2من داخل الباب وقد طاب منزله وأخضر مرتعه( )1وقد
ضربت نوبته بالقرب بيد القدرة يف ذلك الفناء ونصبت سرادقات( )0املشاهد بسابق العناية يف
ذلك احلمى له لسانان ينطقان ونوران يشرقان لسان ينطق بطرب التمجيد( )1ولسان ينطق
حبقائق التوحيد فنرهم لسان طرب متجيده فقال مانظرت اىل شيء إال رأيت اهلل قبله فأجابه
لسان حقائق توحيد سبحاني فصاح( )1نور الوجدان أن القرب أفناني( )0ثم أحياني ونادى نور
الوصل أنا احلق أبقاني ثم رقاني فسبحاني لدياني ورمحاني.
( )4

فيادارها باحلزن أن مزارها قريب ولكن دون ذلك أهوال

وأيضاً فأن احلالج( )8ملا هاجت بالبل أشواقه( )6وأضطرمت نريان أحراقه طلب الوصال
فأجلس على بساط األمتحان ويلك يا إبن منصور إن كنت حمبًا صادقًا أو عاشقًا بائعاً فأبذل
( )1م:أبويزيد.
( )1م:معشبه.واملرتع:هو مكان خاص ملرتبة خاصة بأولياء الصوفية يتعبدون به ولكل ولي مرتعه أي مكانته.الطوسي,السراج ,املصدر
السابق,ص.111
( )0ق:خيام.
( )4ق:التحميد.
( )8ق:فنادى.
( )6ق:أحماني.
( )4اجليالني,الشيخ عبد القادر,ديوان عبد القادر اجليالني,ص.80
( )8وهو احلالج بن منصور البيضاوي سبقت ترمجته يف الصفحات السابقة من الرسالة.
( )21ق:القرب.

نفسك النفيسة وروحك الشريفة يف الفناء لتصل الينا فقابل( )2األمر بالطاعة وقال:أنا احلق
ليقبل يف هذه الساعة(والحتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهلل أمواتا)( )1وأبليس ملا كان قوله أنا عصينا
وخالف املراسيم قيل أسجدوا قال(:أنا خري منه)( )0فأستحق البعاد أال يعلم من خلق وأيضًا
احلالج غلب على سويداء( )1قلبه شكر احملبة وقهر سر سرائره سلطان العشق فقال من خرية
الطلبة أنا وأبليس دخلت خنوة الكرب يف هامة( )1همته وجرت خزانة السر مع أنفاس نفسه فقال
أنا خري منه فمن غلب عليه سكر مواله جدير أن مينح بوصله وقربه ومن نظر( )0اىل نفسه بعني
()4

العجب حقيق أن يقطع رأس كربه بسيف الطرد فقيل له فما سر قول هذا أنا احلق وماحقيقة

قول ذلك سبحاني فقال رضي اهلل عنه:ما أرى كفوًا أجلو عليه هذه األفكار والأمينًا أكشف
له هذه األسرار.

( )2ق:فتلقى.
( )1سورة آل عمران:األية .206
( )0سورة ص:األية.40
( )1م:لب.
( )1م:كرب.
( )0م:عظم.
( )4حقائق.

( )2

وسُئِل عن اهلمّة

فقال رضي اهلل عنه:أن يتعرى بنفسه عن حب( )1الدنيا وبروحه عن التعلق بالعقبى وبقلبه عن
أرادته( )0مع أرادة املوىل ويتجرد بسره عن األشارة اىل الكون ولو بلمحة ولو بطرفة.
()1

وسُئِل عن احلقيقة

فقال رضي اهلل عنه:هي اليت الينافيها مضادها( )1واليقوم هلا من فيها بل يبقى( )0عند أشارتها
أضدادها ويبطل عند حماذاتها منافيها.
وسُئِل عن أعلى درجات الذكر
فقال رضي اهلل عنه:هو ما تأثر يف الفؤاد( )4من أشارة احلق وقت ألختيار( )8اليه ببقاء العناية
()1

السابقة له فهذا ذكر دائم ثابت( )2راسخ اليقدح فيه نسيان والتكدره غفلة وكامت السكوت

()8اهلمة :يقال يهمُّ هماً,أي قصد اىل الشيء ويستخدم أئمة الصوفية تعبري اهلمة بنفس املعنى القرآني وهم اجملاهدون أي أصحاب اهلمة
الصابرون الصادقون.ينظر :الطوسي ,املرجع ,السابق,ص.108
( )6م:عشق.
( )21م:نفسه.
()1احلقيقة:من احلق وهو ضد ال باطل واحلق واحد غري متعدد واحلقيقة ضد اجملاز وهي ماحيق على الرجل أن حيميه فيقال فالن حامي
احلقيقة أي حامي احلق.ينظر,:املرجع السابق,ص.00
( )1م:أضدادها.
( )0ق:يظل.
( )1ق:القلب.
( )1ق:األمتحان.

والنفس واخلطوة مع هذا الوصف ذكراً وهو الذكر الكبري( ,)0الذي أشار اليه احلق تعاىل يف
تنزيله( )1وأحسن الذكر ما هيّجته األخطار الواردة من امللك اجلبّار فكمن( )1يف حمل األسرار.
وسُئِل عن الشوق
فقال :أحسن األشواق ما كان عن مشاهدة( )0فهو ال يفرت عن اللقاء واليسكن على الرؤية وال
يذهب( )4على الدنو واليزال عن األنس بل كلما أزداد لقاء أزداد شوقاً وال يصبح الشوق حتى
يتجرد من عللهِ( )8وهي موافقة روح أو متابعة همة أو حظ نفس فيكون شوقاً جمردًا عن
األسباب فاليدري السبب الذي أوجب له ذلك الشوق( )6ألنه هو ذا يشاهد وتشوق اىل
املشاهدة مع املشاهدة.

( )0م:كبري.
( )4ق:الصمت.
( )8م:األكرب.
( )6م:كتابه.
( )21ق:فبقى.
( )22ق:بصرية.
( )21ق:جيرؤ.
( )2أسبابه.
( )1ق:احلب.

( )2

وسُئِل عن التوكل

فقال رضي اهلل عنه:هو أشتغال السر عن اهلل فينسى( )1مايتوكل عليه ألجله ويستغين به عمّن
سواه( )0فرتتفع عنه حشمة الغنى يف التوكل والتوكل أستشراف السر مبالحظة عني املعرفة اىل
خفي غيب املقدورات( )1وأعتقاده حقيقة اليقني مبعاني مذاهب( )1املعرفة فأنها خمتومة اليقدح
فيها مناقض.

()2التوكل :هو األعتماد على اهلل يف كل شيء والرضا به وكيالً,فهو الذي يوجه املتوكل ال كل اخلري,اىل املل الصـاحل,فهو معينـه ومرشـده
وصاحبه.ينظر :اجليالني,عبد القادر,الفتح الرباني والفيض الرمحاني,دار اجلميل,املانيا,2664,ص.210
( )1م:فيرتك.
( )1م:دونه.
( )0م:القدر.
( )4ق:طرق.

()2

وسُئِل عن اإلنابة

فقال رضي اهلل عنه:األنابة طلب جماوزة املقامات واحلذر من الوقوف( )1على الدرجات
والرتقي على أعلى املكنونات( )0واألعتماد باهلمم على صدور( )1جمالس احلضرة ثم الرجوع من
الكل احلق بعد حضور احلضوة ومشاهدة هذه احملاضرة واألنابة ,الرجوع اليه حذراً( )1أو من
غريه اليه رعباً ومن كل تعليق اليه رهباًقيل له رضي اهلل عنه ,أبليس يقول:أنا فطُِرد واحلالج
يقول:أنا فقُِرب فقال رضي اهلل عنه احلالج يقصد الفناء بقوله( )0أنا ليبقى هو بال هو فأوصل اىل
جملس الوصال وخلع عليه خلعة البقاء( )4وأبليس قصد البقاء بقوله أنا ففنيت هويته وسلبت
نعمته وخفضت درجته ورفعت( )8لغته.

()2األنابة :هو الرجعة اىل اهلل وهو مثرة التوبة بالنية احلسنة والقصد برتك األنام وهو باب من معرفة اخلري والشر يف النفس البشـرية.ينظـر
 :اجليالني,عبد القادر,الغنية لطاليب احلق,حتقيق فرج توفيق الوليد,ج,0دار الفكر,بريوت,2661,ص.220
( )6ق:البقاء.
( )21م:املكنون.
( )22ق:بدايات.
( )2م:خوف.
( )1ق:بكالمه.
( )0ق:الفناء.
( )1ق:حذفت.

( )2

وسُئِل عن التوبة

فقال رضي اهلل عنه التوبة نظر احلق تعاىل اىل عنايته السابقة( )1القدمية لعبده وأشارته له بتلك
العناية اىل قلب عبده وجتريده أياه بالشفقة جمتذبًا اليه قابضًا فأذا كان ذلك كذلك( )0أجنذب
القلب اليه عن كل همة( )1فاسدة ونابعه( )1الروح ووافقه العقل وصحت التوبة وصار األمر كله
هلل.
()0

وسُئِل عن التوكيل

فقال حقيقة كحقيقة األخالص أرتفاع اهلمة عن طلب األعراض على األعمال( )4وكذلك التوكل
هو اخلروج من احلول والقوة مع السكون اىل رب األرباب

()2التوبة :هي أن يتوب األنسان عن كل فعل أو ذكر شيء سوى اهلل عزوجل,أن األنسان يتوب عن نفسه وينسى ذنبه.ينظر :اجليالني,عبد
القادر,الفتح الرباني,ص.06
( )0ناقصة يف ق.
( )4ناقصة يف ق.
( )8م:عزمية.
( )6م:سر.
()0التوكيل:أسقاط التدبري مع اهلل فال يدخل قلبه شك والتقصري والقصور وأن يثق يف اهلل ألنه وكيله واليطمئن إال أليه.ينظر:اجليالني,
عبد القادر,الغنية ,ص.44
( )22األفعال.

تعاىل( )2ثم قال ياغالم كم يقال أفالتسمع وكم تسمع أفال تفهم وكم تفهم أفال تعمل وكم تعمل أفال
ختلص أفال تغيب يف أخالصك( )1عن وجودك.

()0

وسُئِل عن البكاء

ك عليه ,والحرج.
فقال رضي اهلل عنه:أبك له وأبك منه وأب ِ
وسُِئل عن الدنيا
فقال رضي اهلل عنه:أخرجها من قلبك اىل يدك فأنها التضرك(,)1
وسُئِل عن التصوف
فقال رضي اهلل عنه:الصويف من جعل ضالته مراد احلق منه رفض( )1الدنيا وراءه فخدمته
ورزقته أقسامه وحصل له يف الدنيا قبل األخرة مرامه( )0فعليه من ربه سالمه(.)24
( )2ق:عزوجل.
( )1ق:الكاف ناقصة يف (م).
()0البكاء :هو الوجد أي احلزن,والبكاء مصادفة القلوب لصـفاء ذكـر اهلل,ورؤيـة معنـى مـن أحـوال اآلخـرة أو كشـف حالـه بـني العبـد
وربه.ينظر :إبن عربي,املصدر السابق,ج,0ص.201
( )1ق:الكاف ناقصة يف(م).
( )1م:ترك.
( )0م:مراده.

()1

وسُئِل عن الفرق بني التعزز والتكرب

فقال رضي اهلل عنه:ماكان هلل ويفيد(ُ )0ذل النفس وأرتفاع اهلمة اىل اهلل عزوجل والتكرب ماكان
للنفس ويف اهلوى ويفيد هيجان الطبع وقهره األرادة عن اهلل عزوجل والكرب الطبيعي أسهل من
الكرب املكتسب.

()1

وسُئِل عن الشكر

فقال حقيقة الشكر األعرتاف( )1بنعمة املنعم على وجه اخلضوع ومشاهدة املنة وحفظ احلرمة
على وجه معرفة العجز عن الشكر على الشك( )0وينقسم أقساماً:شكرًا باللسان ,وهو
األعرتاف بالنعمة بنعت األستكانة( )4وشكرًا باألركان ,وهو األتصاف باخلدمة والوقار

( )2ينظر :أبراهيم,حبيب مجيل,تاريخ مت صوفة بغداد,مكتبة الشرق اجلديد,بغداد,2688,ص ص.214_210
( )1التعــزز والتكــرب :وهــو التجــرب وأدعــاء الكــرب وعنــد الصــوفية هــو التكــرب والتعــزز علــى لذائــذ الــنفس وممانعتهــا عــن الرغبــات
والشهوات.ينظر :اجليالني,عبد القادر,الغنية,ج,0ص.11
( )6ق:ينفع.
()1الشكر:الشكر من اهلل لعباده جم ازاتهم على أعماهلم الصاحلة وأما شكر العبد لنعمة اهلل فيكون بنشرها ومعرفتها والشكور الكثري
الشكر وهو أسم من أمساء اهلل احلسنى.ينظر :اجليالني,عبد القادر ,الغنية,ص.180
( )1ق:العرفان.
( )0م:الظن.
( )1م:األستهانة.

وشكرًا بالقلب ,وهو األعتكاف على بساط الشهود بأدامة حفظ احلرمة ثم الرتقي بعد حضور
هذه املشاهدة اىل الغيبة( )2يف رؤية املنعم عن رؤية النعمة والشاكر الذي يشكر على املوجود
والشكور الذي يشكر املفقود احلامد الذي يشهد املنع عطاء والضر نفعاً( )1ثم يستوي عنده
الوصفان واحلمد الذي يستفيد احملامد بعني املعرفة( )0على بساط القرب.
()1

وسُئِل عن احملبة

ملا قدِم ذكرناعلى ذكره يف قوله عزوجل (فأذكروني أذكركم)( )1وقدم حمبته على حمبتنا يف
قوله(حيبهم وحيبونه)( )0فقال الذكر مقام( )4طلب وقصد والطلب مقدمة العطاء فلهذا قدم ذكرنا
له وأما احملبة فهي حتفة اهليبة من حمض( )8القدر ليس للعبد فيها كسب واليصبح( )6وجودها يف

( )1م:الغيب.
( )0م:فؤاداً.
( )4م:املعارف.
( )1احملبة :واحملبة ميل النفس اىل ماتراه أو تظنه خرياً,أما حمبة العبد لربه فهي تعظيم له وطلب للتقرب اليه وذلك بطاعته كما أن اهلل حيب
عباده املخلصني.ينظر :اجليالني,عبد القادر,الغنية,ج,0ص.16
( )1سورة البقرة:األية .211
( )0سورة املائدة:األية .11
( )22ق:درجة.
( )2ق:خالص.
( )1ق:يبقى.

العبد إال بعد بروزها من جانب الغيب على يد املشيئة والعبد هناك ساقط الكسب ممحو

()2

السبب فلهذا قدّم حمبته( )1لنا على حمبتنا له فقيل له قدم توبته علينا على توبتنا له يف قوله
()1

عزوجل (ثم تاب اهلل عليهم ليتوبوا)( )0وهو أيضاً كسب كالذكر فقال ألن التوبة أول مقامات

الطلب ومبدأ منازل السري فقدم فعله فيها على ما فعلنا فأنه ال يفتحه احد غريه( )1وال يقدر
احد يسلكه اال بتسهيله اذ هو عز وجل املنفرد( )0بأيقاظ الغافلني وتنبيه الراقدين ورد الشاردين
اىل طرائق القاصدين( )4وأنزعاج القلوب اىل ذكر احملبوب.
()8

وسُِئل عن الصرب

فقال رضي اهلل عنه:هو الوقوف مع البالء( )6حبسن األدب والثبات مع اهلل عز وجل تلقى أمر
()2

أقضيته بالرحب والسعة على أحكام الكتاب والسنة ينقسم أقساما:صرب هلل وهو الثبات
( )0م:مسح.
( )1م:حبه.
( )0سورة التوبة:األية .228
( )0ق :درجات.
( )4م :دونه.
( )8م :املتفرد.
( )6ق :السالكني.

( )8الصرب :مقام من املقامات الرفيعة ألهل اهلل ,والصرب اليتم إال مبعرفة سابقة,إذ انه من أشجار اهلل,كما أنه اليتم إال حبال قائم أي بغصن من
أغصان اهلل.ينظر :اجليالني,عبد القادر,الغنية,ج,0ص.221
( )22ق :القضاء.

على أداء أمره واالنتهاء بنهيه ,وصرب مع اهلل عز وجل وهو السكون( )1حتت جريان قضائه وفعله
فيك وأظهار الغنى مع حلول( )0الفقر من غري تعبيس ,وصرب على اهلل وهو الركون إىل وعده يف
()1

كل( )1شيء واملسري من الدنيا اىل االخرة سهل على املؤمن ,وهجران احلق يف جنب احلق

شديد واملسري من النفس اىل اهلل عز وجل اشد والصرب مع اهلل تعاىل اشد والفقري الصابر افضل
من الغين الشاكر.
وسُِئل عن حُسن اخلُلق
()4

فقال رضي اهلل عنه:هو أن اليؤثر فيك( )0جفاء اخللق بعد مطالعتك احلق واستصعاب

نفسك وما فيها من معرفة يعتد بها وأستعظام اخللق وما منهم نظرا اىل ماأودعوا من االميان
واحلكم( )8وهو افضل مناقب العبد وبه تظهر جواهر الرجال(.)6

( )21ق :الوقوف.
( )20ق :الصمت.
( )2ق :وجود
(  )1م :أي.
( )0م :اهلل.
( )1م:بِك.
( )1م :استصغار.
( )0ق :االحكام.
( )4م :االولياء.

سِئل رضي اهلل عنه أيضًا عن حسن اخللق ,فقال هو األخذ مع الصدق وعدم اهلوى وفاقه
وُ
انفاق وتركه ِرياء ونفاق.
()2

وسُِئل عن الصِدق

فقال رضي اهلل عنه:الصدق يف االقوال( )1موافقة الضمري القول يف وقته والصدق يف االعمال
()1

اقامتها( )0على رؤية احلق سبحانه ونسيان رؤيتها والصدق يف االحوال مضيها بأقامة اخلاطر
احلق فال يكدرها مطالعة رقيب وال منازعة فقيه.
وسُِئل عن الفناء

فقال رضي اهلل عنه:هو أن يطالع احلق( )1تعاىل سر وليه بأدنى جتل فيتالشى( )0الكون ,ويفين
الولي حتت تلك االشارة وفناؤه ذلك الوقت بقاء,لكنه يفين حتت اشارة الباقي فأن كل اشارة
احلق( )4تفنيه ,فأن جتليه يبقيه عنه ثم يبقيه به.
( )2هو الكامل مـن كـل شـيء ومنهـا الصـديق والتصـديق والصـدقة والصـداقة والصادق,والصـدق أهـم مـايلقن الصـويف يف طريقـه اىل
اهلل.ينظر :اجليالني,عبد القادر,الغنية,ج,0ص.110
( )6م :االفعال.
( )21ق :اجادتها.
( )22ق :العمل.
( )2ق :اهلل.
( )1ق :فينجلي
( )0ق :اهلل.

()2

سِئل عن البقاء
ُ

فقال رضي اهلل عنه:البقاء ال يكون إال مع اللقاء( )1ألن البقاء الذي ليس معه فناء ال يكون اال مع
اللقاء الذي ليس معه انقطاع وهذا ال يكون اال كلمح( )0البصر او هو اقرب وعالمة( )1أهل البقاء
أن ال يصحبهم يف وصفهم به شيء فانٍ ,ألنهما ضدان.
()1

وسُئِل عن الوفاء

فقال رضي اهلل عنه:هو الرعاية حلقوق اهلل تعاىل يف احلرمات( )0أن ال يطالعها سرًا وال نظراً
ال واملسارعة اىل مرضاته بالكلية سراً وجهراً.
واحملافظة على حدود( )4اهلل قوًال وفع ً

()2البقاء :هو قيام األوصاف اخلرية والنية الصادقة للسـالك أو املريـد الصـادق,ومعنى ذلـك إذا فنـى العبـد عـن سـوء اخللـق بقيـت لـه
الكماالت اخللقية,والبقاء فناء عن احلق وبقاء مع احلق.ينظر:اجليالني :عبد القادر,الفتح الرباني,ص ص .261-162
( )1ق :الفناء.
( )0ق:خطف.
( )4م:آية.
()1الوفــاء :هــو الوفــاء لألميــان بــاهلل عزوجل,فكــل األســالم وفــاء هلل ولرس ـوله( صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم).ينظــر:اجليالني,عبــد
القادر,الغنية,ج,2ص.00
( )6م:احملكمات.
( )21م:كتاب.

وسُئِل عن الرضا
فقال رضي اهلل عنه:هو أرتفاع الرتدد واألكتفاء مبا سبق يف علم اهلل عزوجل يف أزله( )2والرضا
أن يصرف القلب اىل نزول قضاء من األقضية بعينه فأذا نزل قضاء فال يستشرف القلب اىل
زواله.
()1

وسُئِل عن األرادة

فقال رضي اهلل عنه:تكرار الفكر يف الفؤاد( )0مبادة من احلرص فيما جرى فيه من الذكر.

( )2ق:غيبه.
()1األرادة :يبني لنا الشيخ عبـد القـادراجليالني بـأن العبـد الحيصـل لـه حقيقـة األميـان إال بـأمرين,األول طاعـة اهلل والثـاني األستسـالم
ألمره.ينظر :اجليالني,عبد القادر,الفتح الرباني,ص.84
( )0ق:القلب.

()2

وسُئِل عن العناية

فقال رضي اهلل عنه :أزلية( )1وهي من صفات اهلل عزوجل مل يظهرها ألحد فال يوصل اليها
بوسيلة واليقدح فيها سبب واليفسدها علة( )0واليكدرها شيء وهو سر اهلل مع اهلل اليطلع
ال والعناية سابقة( )1غري مؤقتة أهل اهلل هلا من شاء من
عليه أحد( )1والجيد الكون اليه سبي ً
وجعل التأهل واملعرفة على رؤية العناية ثم جعل األختيار اىل اخللق( )0ثم جعل العطاء على
رؤية األختيار ثم جعل التوفيق على رؤية العطاء ثم جعل القبول( )4على رؤية التوفيق وجعل
الثواب على رؤية القول وعالمة من له به عناية األسر ثم األستالب ثم احلبس( )8ثم التقيد بأسره
عنه ثم يسلبه( )6من اخللق ثم حيبسه يف حضرة القدس ثم يقيده بقيد احلرمة فيبقى عنده مقيداً.
()2العناية :هي عناية اهلل باخلالئق ومراعاتهم وتيسري حياتهم أنها عناية حمبة وحب وأرتباط بني اخلالق واملخلوق.ينظر:اجليالني,عبد
القادر ,الفتح الرباني,ص.12
( )1ق:قدميه.
( )0ق:سبب.
( )4م:كائن.
( )8م:قدمية.
( )6م:الناس.
( )21م:الرضا.
( )2م:احملبس.
( )1ق:جيرده.

وسئل عن الوجود
قال رضي اهلل عنه:أن تشغل الروح حبالوة الذكر(,)2وتشغل النفس بلذة التطريب( )1ويبقى السر
فارغًا من السلوى واحملب خالياً من الرقيب للحق مع احلق والوجود شراب يسقيه املوىل( )0وليه
على منرب كرامته فأذا شرب طاش وأذا طاش طار قلبه بأجنحة األنس يف رياض( )1القدس فيقع
يف حبور اهليبة فيصرع فلذلك يغشى على الواجد.
وسُئِل عن اخلوف

()1

فقال رضي اهلل عنه:اخلوف على أنواع( )0فاخلوف للمذنبني والرهبة للعابدين ,واخلشية للعاملني
والوجد( )4للمحبني واهليبة للعارفني ,فخوف املذنبني من العقوبات وخوف العابدين من خوف
فوات ثواب( )8العبادات وخوف العاملني من الشرك اخلفي( )2يف الطاعات وخوف احملبني فوت
( )0ق:األميان.
( )1ق:الطرب.
( )1ق:احلق.
( )0ق:جنة.
( )1اخلوف :هو أن خياف املؤمن من نفسه أكثر مما خياف من عدوه,واخلائف هو الذي الخياف غري اهلل,وخياف اهلل إجالالً ورجاءً,وتسمي
الصوفية ذلك بالتقوى.ينظر :اجليالني,عبد القادر,الغنية,ج,0ص222
( )8ق:أشكال.
( )4الوجد :مصانعة القلوب لصفاء ذكر كان مفقوداً,وهو هليب ينشأ يف األسـرار فتضـطرب اجلـوارح طربـاً أو حزنـاً عنـد ذلـك الـوارد
األهلي.ينظر:اجليالني,عبد القادر,الغنية,ج,0ص.112
( )21م:أجر.

()1

اللقاء وخوف العارفني اهليبة والتعظيم وهو أشد اخلوف ألنه اليزول أبداً وسائر هذه األنواع
تسكن إذا قوبلت بالرمحة واللطف.
()0

وسُئِل عن الرجاء

فقال رضي اهلل عنه:حق الرجاء يف حق األولياء أن يكون حسن الظن باهلل تعاىل فقط( )1ألن
()0

الرجاء الطمع وهو قاض عليه فما قدره وكتبه( )1على العبد والتغاضي عنه ألهل الصفوة

قبيح( , )4والينبغي أن يكون الولي بال رجاء والينبغي أن يكون رجاؤه تغاضيًا عنه ,فالوجه أن
()6

يكون رجاؤه حسن لطمع يف نفع واللدفع سوء( )8ألن أهل الوالية قد فرغ هلم من مجيع

ماحيتاجون اليه فأستغنوا بعلمهم عن جتشم العناء يف التغاضي عنه ,فحسن الظن أذاً أفضل من
( )22م:األصغر.
( )2ق:األشكال.
( )0الرجاء :هو الرجاء يف اهلل أن ميد للعبد أجله حتى تكتمل عبادته ويصبح عبداً ربانياً,فالرجاء هو رجاء الصاحلني الذين خيافون اهلل
وعقابه ويرجونه أن ميد من أجلهم حتى يزدادوا اليه تقرباً.ينظر:اجليال ني ,عبدالقادر ,الفتح الرباني,ص.102
( )0ناقصة يف (ق).
( )1م:وضعه.
( )0أهل الصفوة,الصفوة الصوفية,السالكني اىل طريق اهلل,عندما يصل بهم املقام اىل أماتة الشهوات والتخلص من اآلفات واأللتحاق باهلل
والتوكل على اهلل.ينظر :الطوسي,السراج,املصدر السابق,ص.124
( )0م:سيء.
( )4م:مضرة.
( )8م:كل.

الرجاء للتغاضي واليكون رجاء أال خبوف( )2ألن من رجا أن يصل اىل شيء خاف أن يفوته
وحسن الظن باهلل تعاىل معرفته جبميع صفاته واصل منه به ,ال من حيث العبد علمًا منه من
صفاته أنه حمسن( )1كريم ,لطيف رؤوف حسن الظن باهلل عزوجل تعليق اهلمم على ماسبق من
نظر العناية( )0ونظر القلب اىل الرب بال تطميع الفؤاد( )1والمتنية األرواح والنفوس ورجاء
العامة( )1متى هيئت أكثر أسبابه صدق عليه أسم الرجاء ومتى أخنرمت أكثر أسبابه فأسم
الطمع أوىل بضمن الرجاء والرجاء بال خوف أمن واخلوف بال رجاء قنوط.
()0

وسُئِل عن علم اليقني

فقال رضي اهلل عنه:هو مجع بني اخلرب واملعرفة نظرًا فأذا وقع العلم وقلبه القلب بيقني املعرفة
وكشف النظر صار( )4علماً يقيناً.

( )6ق:خبائف.
( )21ق:حسن.
( )22ق:الغاية.
( )2م:القلب.
( )1م:الناس.
( )0الــيقني :وهــو ضــد الشــك واأللتباس,منحــة ربانيــة حيظــى بهــا األوليــاء الصــاحلون واملقربــون والص ـديقون عــن طريــق األهلامــات
والفتوحـــات,وهو ســـر األســـرار يودعـــه اهلل يف قلـــب مـــن يشـــاء مـــن عبـــاده الصـــاحلني.ينظـــر :إبـــن عربي,حمـــي الدين,املصـــدر
السابق,ج,21ص.211
( )1م:كان.

وسُئِل عن املوافقة
()2

فقال رضي اهلل عنه:هي موافقة القلب احملكوم من قضاء اهلل تعاىل على غري أستكانة
البشرية فتصري األرادة واحدة.

وسُئِل عن الدعاء
فقال رضي اهلل عنه:هو على ثالث درجات( )1تصريح وتعريض وأشارة ,فالتصريح ماتلفظ به
والتعريض يف قول خمفية من التعريض ,واألشارة دعاء يف دعاء مضمر وقول يف قول مستور

()0

وأشارة يف قول خمفية من التعريض قول النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم (ربنا التكلنا اىل أنفسنا
ب أرني كيفتُحي
طرفة عني)( )1ومن األشارة قول أبراهيم اخلليل صلوات اهلل وسالمه عليه (ر ِ
ب أرِني أنظر اليك)(.)2
املوتى)( )2يشري اىل الرؤية والتصريح قول موسى عليه السالم(( )1ر ِ
( )1م:ذل.
( )0م:منازل.
( )4م:خفي.
( )1رواه البخاري ومسلم ,الؤلؤ واملرجان فيما أتفق عليه الشيخان(البخاري ومسلم),ج ,0حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي  ,دار الكتب
العلمية للطباعة ,بريوت,2681,ص.222
( )2سورة البقرة:األية .101
( )1ق:صلى اهلل عليه وسلم.

()1

وسُئِل رضي اهلل عنه عن احلياء

فقال هو أن يستحي العبد أن يقول اهلل ومل يقم حبقه( )0وأن يتوجه اليه مبا مل يعلم أنه اليليق به أن
يتمنى على اهلل مايعلم أنه اليستحقه عليه أن يرتك املعاصي( )1حياء الخوفاً وأن يقضي الطاعات
على رؤية التقصري وأن يرى احلق مطلعًا على قلبه( )1فيستحي منه وقد يتولد احلياء من أرتفاع
احلجاب بني القلب وبني اهليئة(.)0

()2

وسُئِل (رضي اهلل عنه) عن املشاهدة

( )2سورة األعراف:األية.210
( )1احليــاء :هــو اخلجــل,أي أن خيجــل األنســان مــن ربــه يف ملعاصــي ويســتحي مــن األثــم,وأن يبتعــد عــن الســلوك الســيء وغــري
الالئق.ينظر :اجليالني,عبد القادر,الفتح الرباني,ص.18
( )1ق:بواجبه.
( )0م:الذنوب.
( )4م:لبه.
( )8م:اهليئة
( )2املشاهدة :هي حضور القلب وأستحضاره مع اهلل يف الطاعات والتماس القلب ودوام الذكر,وهذا مقام عالٍ قل أن يوجد بني الناس
فهو حباجة اىل اجملاهدة مع النفس.ينظر :اجليالني,عبد القادر,الغنية,ج,1ص.210

فقال هي العماء عن الكونني بعني الفؤاد ومطالعة بني املعرفة على غري توهم أو أستدراك
والطمع( )2يف تصور والتكييف وأطالع القلوب بصفاء اليقني اىل ماأخرب( )1احلق به تعاىل من
الغيوب.وسُئِل عن معنى القرب فقال رضي اهلل عنه:هو طي املسافات بلطف املدناة.
()0

وسُئِل عن السُكر

فقال رضي اهلل عنه:هو غليان القلوب عند معارضة( )1ذكر احملبوب وأضطراب القلوب مما
علمت من سطوة احملبوب واليقني حتقيق األسرار بأحكام املغيبات( )1والوصول واألتصال
باحملبوب واألنقطاع عما سواه واألنبساط سقوط األحتشام عند السؤال وأصالح( )0احلال
األستئناس بالوحشة والغيبة يف الذكر أن ترى نفسك حال الذكر ,فأذا أنت عنه غائب والغيبة
حرام( )2وترك احلرمة يف املشاهدة التواجد يف حال الشهود ألن التواجد على بساط اللقاء

( )21جذع.
( )22م:قال.
( )0السكر :هو األنغماس يف احلب األهلي وما يشعر به الصويف العارف,جتاه خالقه وماحيس به من شعور أمام مجال مجال من حيب,املنزه
من اجلمـال العـادي,ظهرت حـاالت النشـوة الـيت أمسوهـا حـاالت السـكر وهـذه احلالـة عالمـة الصـدق يف احلـب.ينظـر :اجليالنـي,
عبدالقادر ,الفتح الرباني,ص102؛ امل هداوي,أميان كمال مصطفى,املرجع السابق,ص.11
( )1ق:مشاركة.
( )0ق:الغيب.
( )1ق:صاحل.
( )1ق:حمرمة.

واملشاهدة على بساط القرب وترك احلرمة يف ذلك املقام حرام والسكر احلاصل( )2عند
التواجد يف حال الشهود ألن التواجد على بساط اللقاء واملشاهدة يعجز عنه الفهم والوهم
والغيبوبة مع احملبة اليتصور ,وأذا قويت األرادة وأتصل بها الذكر وأشتد املرام باملراد تولدت
منها احملبة ,وأذا أحتوى املراد على القلب( )1كله ملكه سقطت األرادة منه لغريه وكان سقوط
امللوك منه حقيقة(.)0
وهذه احلالة حمبة خالصة ومتى ذكرته فأنت حمب ومتى مسعت ذكره لك فأنت حمبوب واخللق
حجابك( )1عن نفسك حجابك عن ربك مادمت ترى اخللق ما ترى نفسك( )1ومادمت ترى
نفسك( )0أترى ربك فالفقر موت والناس يطلبون أن يعيشوا فيه والقال تقتدي به العوام واحلال
تقتدي به اخلواص وأذا بسطك أنبسطت وتنقلب رخصتك عزمية( )4ويف عزميتك داللة
فالرخصة لناقص األميان والعزمية لكامل األميان وامللك للفنانني ,فقرأ القارئ بني يديه رضي اهلل

( )0ق:اجلاري.
( )4م:القلوب.
( )8م:احلق.
( )6م:سرتك.
( )21م:أنفاسك.
( )2م:عزائم.
( )1م:لرهبته.

عنه (ِلمن امللك اليوم)( )2فقام الشيخ وكان الناس يقومون جلاللته( )1إذا قام فأشار اليهم على أن
حالكم ثم بقى يقول من يقول امللك لي من يقول امللك لي وكررها( )0مرارًا فقام اليه الرجل من
كبار الصاحلني وكان كثري العبادة وافراجملاهدة وقال أنا اقول اُمللك لي ألنه لي ومل يكن له حتى كان
لك ,متى رأيت البالء( )1جيول حول محاك فطرقت له اليك فصاح الفقري ورمى ثوبًا كان عليه من
الصوف اسود وخرج اىل الصحراء عريانا( )1وقرئ القارئ بني يديه يوماً وحنن نسبح حبمدك
ونقدس لك فقال ياغالم اسكت ثم صرخ صرخة وقال اىل كم؟ حنن نسبح حبمدك ونقدس لك
اىل كم؟  ,وأنا لنحن املسبحون أفشيتم أسراركم وكتمنا ,فالقرب يقيننا والرؤية متنينا فمن
يعرب( )0عنا ورفع رأسه وقال أنزلوا يامالئكة ربي أحضروا وأقروا مبا كان مجعنا أكمل من
مجعكم.

( )2سورة غافر:األية.20
( )1م:ورددها.
( )1م:الوباء.
( )0م :الوباء.
( )4ناقصة يف (ق).
( )8ق :يقول.

فصل
قال يف (وأعلم واالك اهلل جبميل محايته)

واعلم واالك اهلل جبميل محايته( )2وصانك بلطف رعايته ,أن قدم الصدق اذا طلبت
وجدت,ويد الشوق( )1اذا جذبت ملكت جنود احلب إذا أسرت قتلت,وصفات احلر اذا
فنيت,وغروس( )0الوصل اذا ثبتت نبتت,وأصول القرب أذا رسخت بذخت( )1ورياض
القدس أذا أظهرت بهرت,وريح األنس أذا هبت بسطت ,وعيون األلباب( ,)1إذا شهدت
دهشت ,وقلوب األحباب أذا رمقت عشقت ,وأمساع األرواح( )0أذا قربت مسعت ,وأبصار
األسرار( )2أذا حضرت نظرت ,وألسن القوم أذا أمرت نطقت فلله درُ عباد ناداهم موالهم(,)2
( )2ق:صيانته.
( )1ق:األشواق.
( )0ق:طروس.
( )1ق:رست.
( )1م:العقول.
( )0م:الروح.
( )4ق:السد.

يف سباق القدم,بلسان الكرم ودعاهم منادي الفضل اىل نادي الوصل,فبدا هلم من معاني احلب
بادي وحدا بهم اىل جانب القرب حادي وشاهدوا جمد اجلمال( )1من مطالع األزل ,وعاينوا عز
الكمال يف طوالع احللل,ومست بصائرهم اىل مطالعة عوامل الغيب ومعامل التوحيد وسرت
سرائرهم اىل مشاهدة القدس ومعارج التفريد ,وشخصت أبصارهم( )0اىل رقوم الفتح يف
()1

ديوان الكشف عن حميا ذلك ذلك اجلانب ,وأتكأت أفئدتهم على أرائك األُنس ,يف مقاصري

القدس بني تلك القبب وجلست أسرارهم على بساط البسط,وأرتاحت أرواحهم برياحني
اخلطاب فأن صمت صامتهم( )1فلشهود حق اليقني ,وأن نطق ناطقهم فلورود أمر يقني وأن خامر
نفس مريدهم خوف فأمنوا مكر اهلل,أو باشر قلوبهم زجروا حيذركم اهلل نفسه ناجاها خماطب
الختافا أنين معكما ونطقت شواهد( )0السعادة قائلة بشراكم اليوم.
وقال سفري اجلودي( :وأما بنعمة ربِّك فحدِّث)( )2وأن أخرج ملرادهم مرسوم

(ُأتوني بِه

أستخلصه لنفسي)( )2من ديوان (خيتص برمحته من يشاء)( )1جذبته أصطفينا من عبادنا اىل
( )8م:ربهم.
( )6م:الكمال.
( )21م:عيونهم.
( )22ق:رياض.
( )2ق:ناطقهم.
( )1ق:مجل.
( )2سورة الضحى:األية.22

حضرة (سالم قوالً من ربٍ رحيم)( )0وقدم اىل جملس (وسقاهم ربهم شراباً طهوراً)( )1أو
أستقبله وجه فخذ ماآتيتك فمد باع (ربِّ أشرح لي صدري)( )1فهمت به حمب لي عبادي
فأخرب لسان صدقه( )0ماقلت هلم وأن ثبت قطبهم على طريق من يطع الرسول أستقام على
سبيل (وماأتاكم الرسُول فخُذوه)( )4وأستمسك بعروة أن كنتم حتبون اهلل بنسب من تبعين فأنه
مين وسقي عرق حاله صاحب قاب قوسني وأمده بفيض( )8من حبر (وماينطق عن اهلوى)

()6

وأن قرأت مكتوب سعدهم فيحبهم وحيبونه وأن نظرت منثور جمدهم فرضى اهلل عنهم وأن
سألت عن مقامهم( )2فعند مليك مقتدر وأن حددت وصفهم فأولئك أعظم درجة عند اهلل
وأن كرب ما ظهر منهم فما ختفى صدورهم( )1أكرب وأن علمت نفس ماأحظرت هلا العناية
( )2سورة يوسف:األية.11
()1سورة آل عمران:األية.41
()0سورة يس:األية.18
()1سورة األنسان:األية.12
()1سورة طه:األية.11
( )6ق:حاله.
()4سورة احلشر:األية.4
( )22ق:مبدد.
( )6سورة النجم:األية .0
( )20ق:درجاتهم.
( )2ق:قلوبهم.

س ماأُخفي هلا كيف وقد ورد(: )2أن اهلل تعاىل أوحى اىل نيب من أنبياء بين أسرائيل
فالتعلم نف ٌ
أن لي عباداً حيبونين وأحبهم ويشتاقون الي وأشتاق اليهم ويذكرونين وأذكرهم وينظرون الي
وأنظر اليهم ,قال يارب وماعالمتهم( )1قال حينون اىل غروب الشمس كما حتن الطيور اىل
أوكارها( )0فأذا جاء الليل وأختلط الظالم بالظالم وفرشت( )1الفرش ونصبت األسرة وخال كل
حبيب حببيبه نصبوا اىل أقدامهم وأفرتشوا الي وجوههم وناجوني بكالم فبني صارخٍ( )1وباٍك
وبني متأوهٍ وشاٍك وبني قائمٍوقاعدٍ وبني راكٍع وساج ٍد فبعيين مايتحملون( )0من أجلي وبسمعي
مايشكون من حيب أول ما أعطيهم أن أقذف يف قلوبهم من نوري فيخربون( )4عين كما أخرب عنهم
والثاني لو كانت السموات السبع واألرض يف ميزان أحدهم ألستقللتها له والثالث أن أقبل
بوجهي الكريم عليهم أفرتى من أقبلت بوجهي الكريم عليه يعلم أحد ما أريد أن أعطيه فعليك
ياأخي( )2بأتباعهم لعلك تكون من أتباعهم وسلم هلم ماترى وماتسمع تنل من السعادة منزالً
( )1م:روي.
( )0ق:آيتهم.
( )1ق:أعشاشها.
( )1م:وبسطت.
( )0م:شارك.
( )4م:يالقون.
( )8م:فيذكرون.
( )6م:ياغالم.

أرفع واهلل تعاىل أسأل أن يكحل أبصار بصائرنا بنور هدايته ويسدد قواعد عقائدنا( )2حبسن
رعايته.

( )21م:أسالمنا.

ومن كالمه( )2رضي اهلل عنه :أنا سيفي مشهور ,وقوسي موتور ,ونبالي مفوقة ,وسهامي
صائبة( ,)1ورحمي مصوب ,وفرسي مسرج ,أنا نار اهلل املوقدة ,أنا سالب األحوال ,أنا حبر
بالساحل ,أنا دليل( )0الوقت,أنا املتكلم يف غريي ,ياصوام ياقوام ,ياأهل اجلبال دكت جبالكم,
ياأهل الصوامع هدمت( )1صوامعكم ,أقبلوا اىل أمر من أمر اهلل ,يابينات الطريق ,يارجال
ياأبطال.
وقال رضي اهلل عنه:من رام أن يدرك الشأو من هذا املعنى ,أو يبلغ احلد( )1من هذا املبنى فقد
نزعت همته اىل أمنية قاص مناهلا( ,)2وأرتفعت عزميته اىل ذروة( )1صعب جماهلا ,فأن دون
مرامه ,من سعتها أمداً بعيداً ووراءه من قيضها مددًا سديدًا أذ هي غاية( )0لن ميلكها عدد
احلساب ومادة لن ينهيها مدد الكتاب ,ومهمة ما أضاء فيه قبس أحاطة األخبار,وحلبة
( )2هنا يتحدث الشيخ عبد القادر اجليالني عن نفسه متحدياً بذلك العصاة املارقني,وأصحاب القلوب القاسية,بأنه يستطيع بأذن اهلل
تعاىل أن يكسبهم ويرشدهم للطريق الصحيح من خالل الكلمة واملوعظة احلسنة وأتباع األسالم السليم.ينظر,:املهداوي,أميان كمال
مصطفى,املرجع السابق,ص.86
( )1ق:ضاربة.
( )0ق:باز.
( )1م:دكت.
( )1ق:احلدود.
( )0م:وصاهلا.
( )4م:قمة.
( )8م:نهاية.

ماجرى( )2اليها سابق حصر األكبار,ومدرك ماأنيط به سبب أستقصاء,اال أنقطع قاصر أو
فرض ما صوب اليه أحصاء,اال أنقصم حائر,أو كيف ال.
قال رضي اهلل عنه:سنة ثالثة ومخسني ومخسمائة رأيت( )1رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله
وسلم) قبل الظهر يوم الثالثاء السادس عشر من شوال سنة أحدى وعشرين ومخسمائة فقال لي
يابين( )0مل التتكلم قلت ياأبتاه أنا رجل فقري ,كيف أتكلم على فصحاء العرب ببغداد ,قال لي
أفتح فاك ففتحته فنفخ فيه سبعا ,وقال لي تكلم على الناس ,وأدعُ اىل سبيل ربك باحلكمة
واملوعظة احلسنة ,فصليت الظهر( )1وجلست وحضرني خلق كثري ,فأرتج علي فرأيت علي
بن أبي طالب كرم اهلل وجهه ,قائماً بأزائي( )1يف اجمللس فقال لي ,يابين مل التتكلم فقلت:ياأبتاه قد
أرتج علي ,فقال أفتح فاك ففتحته فنفخ فيه ستاً ,فقلت مل التكملها سبعاً,فقال أدباً مع رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ,ثم توارى( )2عين,فقلت :

( )6م:حصل.
( )21ق:شاهدت.
( )22ق:ياولدي.
( )2ناقصة يف (م).
( )1م:بقربي.
( )0م:أختفى.

(غواص الفكر ,يغوص يف حبر القلب على درر املعارف ,فيستخرجها اىل ساحل الصدر,
فينادي عليها مسسار ترمجان اللسان ,فتشرتى بنفائس أمثان( )2حسن الطاعة ,يف بيوت أذن
اهلل أن ترفع) ,قالوا هذا أول كالم تكلم به الشيخ للناس على الكرسي رضي اهلل عنه ,وهذا هو
عني ماأورده الشيخ أبن حجر ,سقى اهلل ثراه بوابل الرمحة والرضوان(.)1

( )1ناقصة يف (ق).
()1ينظر ترمجة :إبن حجر,غبطة الناظر,خمطوطة املكتبة القادرية,رقم ,2210ص 28؛ اهلروي,علي بن سلطان القادري,نزهة اخلاطر
يف ترمجة الشيخ عبد القادر,خمطوطة املكتبة القادرية,رقم 411تراجم,ص.211

فصل
قال يف آدم عليه السالم
وقال رضي اهلل عنه يف آدم عليه السالم:ملا مسعت املالئكة بأذان العقول قوله تعاىل( :أني جاعل
يف األرض خليفة)( ,)2وملع هلا من أفق العناية برق اجملعول(,)1بيد (فأذا سويته ونفختُ فيهِ من
روحي)(,)0قالت:إهلنا أين يكون هذا خليفة؟ قال:يف نقطة خط األرض,قالت بلسان
األعرتاض( (:)1أجتعل فيها)( ,)1كيف ملع هذا البارق من سحاب الرتاب ,هل الرتاب إال محل
الظلمة ,هل الصلصال إال ركز( )0العيب ال الغيب؟ إهلنا حنن رهبان صوامع الصفح
األعلى,حنن شيوخ صفة الصفا,حنن سكان مقام ربط يسبحون الليل والنهار ,اليفرتون ,قال هلم
جميب( )2القدر أخطأ فاسد نظركم يف تأملكم ,أما علمتم أن يف األرض معدن الياقوت,وأن

( )2سورة البقرة:األية .01
( )1ق:املفعول.
( )0سورة احلجر:األية.16
( )1ق:األفرتاض.
( )1سورة البقرة:األية.01
( )0ق:نقطة.
( )4ق:داعي.

اجلواهر من حبارها تستخرج,وأن أشخاص األنبياء من معادنها( )2أخرجت ,وأن غرائب
أسرار القدم كنوزها دفنت وجسد الصفى آدم من عناصرها ركب,فلما أستخرج القدر
ال القى من نطفة(إني خال ٌق بشراً)( )1ومد على صفحة لوح الكون بيد ,فأذا سوّيته وصار
شك ً
ذاتًا( )0أدمية ,بسابق علم فعال ملا يريد ,ووضع طفله يف حجر أصطفى آدم وربي يف مهد(وعلم
آدم األمساء)(,)1رأت املالئكة ذاتًا صلصالية اهليكل وحملت عليه أسرار(ونفخت فيه من
روحي)( )1وأشرق هلا من شرق الطني فصاح (أسجدوا آلدم)( )0ورأت عليه خلعة وقلنا (ياآدم
()6

أسكن)( ,)4وأخذت عليه علم (ياآدم أنبئهم)( ,)8فقالت املالئكة :أجلس يف دست السلطنة

عزيز وصل اىل مصر الفخر عاشق هب عليه نسيم وصل حمبوبه عز تنقل من أشباح املالئكة اىل
احلمأ املسنون أشتهى أدم أن خيلد( )2يف حضرة القدس بها جبذع صاحب فوسوس عن قول (أن
( )8م:ترابها.
()1سورة ص:األية.42
( )21م:نطفة.
( )1سورة البقرة.02:
( )1سورة احلجر:األية .16
( )0سورة البقرة:األية .01
( )4سورة البقرة:األية .26
( )8سورة البقرة:األية.00
( )1ق:السلطة.
( )0ق:يبقى.

لك أن أال جتوع فيها)( )2دخل عليه عدوه من ثلمة (هل أدلك على شجرة اخللد)( ,)1غره بأباطيل
مانهاكما ربكما كانت الشجرة مشعة نصبت( )0لفراش زوجه حامت حوهلا بأجنحة فأكال منها
فأحرتقت بلهب أمل أنهكما ,جذبت مافيه من ظلمة األرض اىل غفلة وعصى ,فأستدرك مبا فيه
من نور السماء فقال( :ربنا ظلمنا أنفسنا)( )1بكى على فرقة حمله األول قال من أين لي جلد
على فراق( )1حمبوبي ,قيل ياأدم املعصية حجاب بينك وبني ربك حضرته طاهرة التوطأ بأقدام
ملوثة ,مبخالفة احملبوب أكد( )0أسباب هجرة كيف تقيم يف دار عصيت فيها صاحبها ,فقال
لسان احلال:إهلي حمتوم قضائك يرد بأجتهاد ,وسهام قدرك التدفع بدروع احليل ,ماعصيتك
جراءةً عليك بل غفلة ,وماخالفت أمرك ,إال ألمر كتب عليّ ,فناداه أن األعرتاف بالذنب
كفارته ,وأني لغفار ملن تاب ,قد كتبنا لك قبل زلة وعصى منشور فتاب عليه وقبلنا قبل
خلقك عذر فنسي ,ومل جند له عزما.

( )2سورة طه:األية .228
( )1سورة طه:األية .211
( )6ق:وضعت.
( )1سورة األعراف:األية .10
( )22ق:بعد.
( )21ق:أثبت.

قال يف موسى عليه السالم
قال رضي اهلل عنه كان موسى عليه السالم طفالً نشأ يف مهد عهد القدم صغرياً ,تغذى بلنب
ولتصنع على عيين صبياً ربي يف حجر وأصطنعتك لنفسي(,أن أقذفيه يف التابوت)( )2شبه من
ميوت ,فقذفته أمه يف اليم خوفًا من فتنة يذبح( ,)1أوقعه القدر يف كفالة عدوه بواسطة(,قرة عني
ِلي ولكِ)( )0وردّه اىل أمه بشفاعة التقتله وسلم من القتل مبقالة (عسى أن ينفعنا)( )1ثم نبه طفل
ال بثبوت
عقله لرؤية عجائب الكون(,)1عرف اخلالق بنور أشرح لي صدري ,وما كان جاه ً
أحكام القادر( )0فأن األنبياء فطروا على نور املعرفة ,وجبلت أرواحهم على توحيد صانع
الوجود ,وإثبات وجود واجب الوجود ,أنطبعت يف مرآة علمه أشكال األكوان فصار نورًا يف
فتور حدقة( )2الزمان.
( )2سورة طه.06:
( )1م:يقتل.
( )0سورة القصص:األية.6
( )1سورة يوسف:األية .12
( )1م:الدنيا.
( )0م:القدر.
( )4م:قرة.

وخطب له خطيب ,أتيناه حكماً ,وحرك القدر ساكن عزمه ونبه بريد األمر املقضي نائم
فكره ,فأنصب سيل سحابه إىل شعب شعيب ,أنبت له يف أرض مدين نبات (أني أريد أن
أُنكِحك)( ,)2أمثر مثر ,فلما قضى موسى األجل خرج بأهله وقد أستبان وضع احلمل والليل
كسواد حدق ,حور اجلنة ,والريح تثري عربات( )1عيون السحاب,وسيوف الربق تسل من غمد
الغمام ,وأسود الرعود تزجمر يف غابات الديم( ,)0فطلب قطرًا يأوي اليه من القطر ,ليقدح لزوجه
من زند الظالم شراراً ( ,)1ويطلب يف أكناف الوادي املقدس ناراً,هذا والغرام غريم سره
والوجد نديم روحه ,والشوق مسري قلبه والتوق جليس فؤاده( )1واهلوى حشو صدره فالح له
النور يف معرض النار,نصب( )0لصياد طائر روحه شباك (إنين أنا اهللُ)( )2رأى سطراً من سطور
لوح القدر ,جتلت لفراسة روحه مشعة الطور ,ووقعت رجل عقله يف شرك أنس( )1أنيس ,أفرغ

( )2سورة القصص:األية.14
( )6ق:دموع.
( )0الديم:مصطل ح زراعي معروف يف زمن الدولة العربية األسالمية وبالذات يف العصر العباسي ويقصد بها األراضي اليت تسقى دمياً أي
بال واسطة.ينظر :الكبيسي,محدان عبد اجمليد,اخلراج,مطبعة جامعة بغداد,2668,ص.201
( )2م:ناراً.
( )1ق:قلبه.
( )0م:وضع.
( )2سورة طه:األية.21:
( )1ناقصة يف (ق).

يف مسعه كأس صرف شراب أنا اهلل الأله إال أنا أسكره بأدامة شرب مدام كلمه ودبت فيه
نشوات الشوق ,وطاحت به طوائح أمواج حبار الوله( ,)2غلب على قلبه هيمان العشق ,خرقت
لذة التكليم منافذ مسعه حتى وصلت اىل بصره ,فطلب البصر نصيبه( )1من النظر ,ووافقه توق
ألقلب.
فقال(:ربِ أرني أنظُر اليك)( ,)0قيل :يا موسى أنظر أوًال اىل مرآة اجلبل روحك ذهب ثباتك
على حمك ,فأن أستقر( )1فأعترب سكونك عند حركة الصخور هليبة جتلى ,فمادت به أجزاء
الطور عند أشراق ملعان ذلك النور ,وتعطرت( )1أشجار الوادي املقدس بنسيم القرب
وأرجت رياض البقعة املباركة ببهجة وقت الوصل وصارت هضبات الطور( )0حدائق ألجل
جتلى ,وأمتألت جنباته باملالئكة ,أستعظاماً لقوله أرِني ,وقامت أرواح األنبياء ترتصد ما
يكون بعد ذلك ,مسع كالمًا ال ككالم البشر خاطبه من ليس من جنس احملدثات ,نودي من مجيع
أفاق جهة الوجود( )2صارت مجلته مسعًا بصراً ,فالتفت بعني سره اىل الطور ووقع شعاع نور عني
( )0ق:احلب.
( )4ق:حقه.
( )0سورة األعراف:األية.210
( )6ق:ثبت.
( )21ق:تبخر.
( )22ق:اجلبل.
( )2م:األكوان.

عقله على ملوع نور مرآة اجلبل ,انعكست أشعة امليقات دخان برق بصره احلسن( ,)2ذهلت عني
الفكر حرس لسان الطبع ,انقطعت أسباب احلواس ,قر لسان حال موسى وخشعت األصوات
للرمحن ,قال املخرب عن صدق طلبه وخرّ موسى صعقاً ,قيل :يا موسى معدة طبعك ضعيفة
عن تناول( )1شراب جتلي ,أنيق عينيك ضيق عن مقابلة أنوار سبحان أرني أنظر أليك ,عني
احلدث التنفتح يف شعاع مشس القدم ,ورد النظر ال يطلع يف شجر كانون هذا الكون ,أنكم لن
تروا ربكم حتى متوتوا خلعة النظر يف الدنيا مدخرة يف خزائن الغيب لصاحب قاب قوسني هذا
الشرف( )0اليناله يف الدنيا سوى سيد ولد آدم ويتيمة عقد البشر (وال تقربوا مال اليتيم إال باليت
هي أحسن حتى يبلغ أش ّدهُ)(.)1
مات موسى عليه السالم بضرب سيف لن تراني ثم جِيء بروح فسوف وقام على قدم تبت اليك
فرفل يف حلة إني أصطفيتك رجع( )2اىل أهله مربقعاً بربقع الغرية ,أن ترى نور تلك األثار

( )1م:الثاقب.
( )0ق:شرب.
( )1ق:اجملد.
()1سورة األنعام:األية .211
( )0ق:عاد.

األغيار ,قالت له صفراء بنت شعيب( )2عليه السالم ,ياكليم اهلل ,أني قد أشتقت اىل نظر
وجهك فأكشف لي عنه الربقع ألراه ,فقال هلا كيف أكشف لك وجهاً قابل على صخور جبل
الطور بهجة( )1نور جتلى ,كيف أريك روضاً فاح طيبه من أريج ,ولكن أنظري اىل بقايا شراب
وكلمه ربُّه يف كؤوس وجنات سطوات هيبة جعله دكًا ,يف حملات أسارير وجهي,
قالت:رضيت( )0أن أراه فأموت فقد هان عليّ بذل نفسي بنظرة اىل زهرات مجال وجهك
ياغالم كن يف صدق طلبك كبنت شعيب عليه السالم مع نفسك يف طمع( )1نظرة من أهل احلمى
سارع بقطع املنازل وطي املراحل بعزم جمرد من جواذب أإلرادات شوقًا إىل رؤية احملبوب
ووهلاً بنيل( )1املطلوب وأدخل حرم احلرمة وقف موقف العبودية وأم جمد الوجد فعسى أن تقف
بإزاء( )2ليل األرواح ,وترى مصر يوسف ويعقوب القلوب ,فأن أتاك نشر من تلقاهم حيمل نسمة

( )2صفراء بنت شعيب :هي صفراء أو صفوراء بنت نيب اهلل شعيب عليه السالم وزوجة نيب اهلل موسى عليه السالم صاحبة القصة
املعروفة يف القرآن الكريم هي وأختها مع نيب اهلل موسى.ينظر :الطربي,جامع البيان يف تفسري القرآن,حتقيق حممد أمحد شاكر,مطبعة
اجلليب,القاهرة,2648,ج,0ص.00
( )8ق:شعلة.
( )2م:أردت.
( )1م:طلب.
( )0م:بطلب.
( )1م:بقرب.

من نور مجاهلم ,فته لشذائه املتصوع ,وبع مهجتك بعودة من تألق برقهم( )2غرامًا يعود ذلك الوصل
واهلل ما غنب بائع نفسه بنظرة واحدة ,النظر عبارة عن الرؤية بأالبصار ,ومل ينله خملوق( )1يف هذه
الدار سوى صاحب املقام احملمود.
صبَرحْمَتِهَِمْن
واملشاهدة عبارة عن الرؤية ببصائر األسرار خترج تواقيع مقاماتها من ديوان (َيخَْت ُ
يَشَاءُ)(.)0أيها املريد الصادق الشواق التواق( )1ان ظفرت خبلعة املشاهدة يف خلوة جملس سرك
فلك اهلناء وان مل تنلها فأستقم على جادة( )1الصدق حتى يأتيك اليقني وتنقل ان شاء اهلل اىل
دار الصادقني فتنظر اىل مطلوبك وتأخذ نصيبك من رؤية حمبوبك.
الشجاعة صرب ساعة يا غالم( )0كن موسوي( )4اهلمة ال تنفع بدون أرني عيسوي( )2التوحيد ,ما
صُر وَما طََغى ,أول أحوال االنبياء غاية
قلت هلم اال ما أمرتين به أمحدي( )1الثبات ما زاغَ البَ َ

( )1م:سناهم.
( )0م :بشر.
( )0سورة آل عمران:األية .41
( )8ق  :املشتاق.
( )6ق :طريق.
( )2ق :يا هذا.
( )4نسبة اىل النيب موسى عليه السالم.
( )2نسبة اىل النيب عيسى عليه السالم.
( )1نسبة اىل النيب حممد عليه وعلى آله الصالة واسالم.

مراقي أقدام األولياء بداية أفعال الرسل أقصى معارج همم العارفني طوبى لك يا فقري ليلة( )2يقع
موسى عقلك يف شاطئ وادي عرفانك يف البُقعة املباركة من قربك أن أردت أن تعرف ذلك
سَيرى اهللُ َعَمَل ُكْم
فاطلب دالئل تلك االثار يف صفحات( )1وجوه األعمال (وقُل اعَْملوافَ َ
سولُُه وَاملُؤمُنونَ)( .)0ياحنل العقول ارتعي يف ظهر هذه البساتني وامجعي شهد( )1املعارف من
َوَر ُ
هذه احلدائق حتى اذ مرض ولي من االولياء بغري مزاج احملبة قلنا لطبيب أسقام العارفني حكيم
الشريعة االسالمية صاحب( )1امللة احلنيفية اتل بلسان قلت به دللت اىل الفصاحة يا ايها الناس
قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء ملا يف الصدور وهدى ورمحة للمؤمنني.

( )1م :يوم.
( )0م :ورق.
( )0سورة التوبة:األية .211
( )8م :عسل.
( )6م :رسول.

قال يف النيب حممد (صلى اهلل عليه وآله وسلم)
قال رضي اهلل عنه يف النيب (صلى اهلل عليه وآله وسلم) :ملا أرجت مشام أرباب صوامع النور,
بعطر (أّني خَالِقًبَشَراًِمْن طنيٍ)( )2وأشرق امللكوت االعلى بأنوار أني جاعل يف االرض خليفة
قيل لرهبان( )1صوامع القدس االشرف (فأذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له
ساجدين)( )0صار الرتاب مسكًا يف مشام اصحاب يسبحون ,وجليت( )1عروس ادم يف خلع
ان اهلل اصطفى وسجدت املالئكة لسطوع نور ونفخت فيه من روحي ومسع موسى عليه

( )2سورة ص:األية .42
( )22ق:كهان.
( )0سورة احلجر:األية .16
( )2ق:زفت.

السالم بلبالً يرتمن بلذيذ حلن(أنين أنا اهلل)( )2وأنس ساقياً يفرغ( )1شراب القدم يف كؤوس وأنا
اخرتتك مادت به جنبات الطور وطويت حتته أكناف اجلبل ووقف حتت الشجرة يف الوادي
املقدس أشتاق اىل رؤية الساقي ,هزت أعطافه نشوات سكره وكتب( )0بيده شدة توقه يف
قرطاس عشقه ,حروف أرني فأنقلب القلم يف يده فكتب لن تراني وسطع لعني عقله نور بارقة
جتلي ,وصار اجلبل جنة لوال نار وخر قال بعد إفاقته سبحانك تبت أليك قيل له عند أنقضاء
دولته( ,)1ياموسى سلم قلم الرسالة لصاحب ويكلم الناس يف املهد وأعطه الدواة( )1ليكتب يف
كتاب توحيدي إني عبد اهلل وينقش يف صحف رسالته سطور(ومبشرًا برسول يأتي من بعدي
أمسهُ أمحد)( )0كان تاج شرف رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم سبحان الذي أسرى بعبده
ليالً وعرضه ربه على عيون سكان السموات.
فأشرق مجال( )2رسالته حني زينه بعزة أنزل على عبده الكتاب وضوعفت األنوار يف امللكوت
األعلى ليلة جلى عروس أمحد صلى اهلل عليه وآله وسلم فأنبهرت أحداق( )2أشخاص النور من
( )2سورة طه:األية .21
( )0م:يسكب.
( )1م:سطر.
( )1م:مدته.
( )0م:القلم.
( )0سورة الصف:األية .6
( )8ق:كمال.

شعاع بهاء بهجته وغشيت أبصار املالئكة من أللئ نوره وقيل هلا ياسكان امللكوت األعلى من
القدس األسنى أقتبسوا من ضياء املبعوث سراجًا منريًا فأنت يف خفارة أمام األنبياء أسترتت
الشمس السمائية( )1لظهور الشمس األرضية ,وأختفت الكواكب حياء من طلوع جنم يثرب(,)0
وأنطفت الشهب بتبلج شهاب مكة واندرجت األنوار يف شعاع نور أمحد صلى اهلل عليه وآله
وسلم .وخرجت رهبان صوامع القدس األشرف لتنظر مجال صاحب (وماينطق عن
اهلوى)(.)1
قيل له ياسيد الوجود( )1طُورك ليلة أسرى ,رفرف النور الوادي املقدس لك قاب قوسني ,البلبل
الذي يرجع لك شهى اللحون ,فأوحى اىل عبده ما أوحى ,مطلوب موسى قد جتلى لك به سجل
فزاغ البصر وماطغى ,أنت آخر حرفكُتب يف ديوان( )2األنبياء ,أنت أعظم سطر رُقم يف
منشور تلك الرسُل فضلنا زفت عروسك يف حمل( )1األفق األعلى فكان من بعض خلعها ,لقد
( )6ق:عيون.
( )21ق:العلوية.
()0يثرب :األسم القـديم للمدينـة املنـورة قبـل أن حيـط بهـا الـنيب حممـد( صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم).ينظـر ترمجـة:إبـن األثري,املصـدر
السابق,ج,0ص 10؛ ياقوت احلموي,املصدر السابق,ج,2ص.01
( )1سورة النجم:األية .0
( )0ق:الكون.
( )1م:كتاب.
( )1م:مكان.

رأى من أيات ربّه الكربى ,قد صيغ ملفرق جبني الوجود من شرفك تاج مل يصنع قط األنبياء
كلهم ,ماقدر على عز ليلة أسرى بعبده ,والوجدوا نسمة من نسمات روض( )2قاب قوسني
والقيل ألحد منهم كفاحًا السالم عليك أيها النيب وتأخر الكل عند حجاب ,او أدنى  ,تقدم
صاحب ,دنى فتدىل ,وجليت عليه عرائس األكوان يف خلع لقد رأى ماألتفت اليها بعني
األشتغال بل تأدب بأدب والمتدن عينيك هذا الوادي املقدس.
فأين موسى هذا روح القدس فأين عيسى هذا مغتسٌل بارٌد وشرابٌ ,فأين أيوب كم سافر يف
العقول( )1يف ميادين الغيوب ,وكم طارت األفكار من أوكار أوطارها اىل رياض العلي,تطلب
نسمًة من نسمات هذا الشرف األعلى وتطمع( )0يف نفحة من نفحات هذا الروض األغر ,وتتعلل
ال فنادت ألسن معارفها بلسان أعرتافها,
باخلوض يف جلج كل حبر فما وجدت اىل ماطلبت سبي ً
ياخامت الرُسل أنت روح القدس أنت روح جسد الوجود ,أنت ورد بستان الكون,أنت عني

()2

حياة الدارين لك نظمت يتائم الوحي على مشام روحك .هبت نسمات عطف لطف القدم

( )0م:جنة.
( )4ق:القلوب.
( )8ق:تطمح.
( )2ناقصة يف (م).

لك عقد القدر لواء

(ولسوف يعطيك ربّك فرتضى)( ,)2بعطر الثناء عليك أريج

امللكوت األعلى من نور علومك,أضاء مصباح الشرع مبصابيح كلمك تشرق مسوات احلكم.
قامت األنبياء صفوفًا خلفه لتأمت جلاللته يف مشهد شهادتهم لتقدمه عليهم من فناداهم منادي
القدر:ياأصحاب أوكار السعادة وأرباب احلجة( )1على اخلليفة ,هذا قمر العلى ,هذا مشس
السنا,هذا درة تاج األنبياء,فحدقوا أحداق البصائر يف بهائه وكشفوا براقع األبصار عن ضيائه
جتدوه يتيمة شرف بهاء درر جيد الرسالة ودبج بها طراز حلة الوحي( )0فتلوا بلسان األعرتاف
(ومامنا إال له مقام معلوم)(.)1

( )2سورة الضحى:األية .1
( )0ق:احملجة.
( )1م:جربيل.
( )1سورة الصافات:األية .201

فصل
قال يف قوله تعاىل (حيبهم وحيبونه)

()2

قال رضي اهلل عنه:يف قوله تعاىل (ُيحبهم وحيبونُه) ,حدقوا أحداق البصائر وكشفوا براقع
الغفلة( ,)1عن وجود السرائر ,وقابلوا أشخاص عوامل الغيب بصقال مرايا القلوب وألتقطوا
املعاني من نثار عقود كلم الوحي ,وأرتعوا يف رياض( )2ربيع حكم القدم بعيون أفهام األسرار
وأجتلوا مبوشط األفكار عرائس أوصاف األزل ,وأحضروا بقلوب غري ملتفتة اىل القوالب,

( )2سورة املائدة:األية .11
( )1م:الفتنة.
( )0م:روض.

وأشهدوا بأرواح قدسية( )2قد ألفت مساكن هذه األشباح ,وأخرجوا بعقوهلم من ديار هياكل
الصلصال اىل أطوار مراتب القدس ,وطلبوا بنجائب اهلمم جنات جالل الوحدانية( ,)1وميلو
مبشام أرواحهم اىل أنتشاق نسمات روض القرأن.
قال معشوق األرواح وحمبوب القلوب وغاية أمال الطالبني اىل صفوته من خلقه فسوف يأتي اهلل
بقوم حيبهم وحيبونه كانوا نيامًا يف مراقد العدم ,رقودًا يف مهود( )0الغيب( ,)1فتية يف كهف الكرم
()1

فأستخرج ذرات ذواتهم سابق القدر من أجزاء الطني وأذهب غشها بنار األصطفاء نقش

عليها صائغ املواهب يف دار ضرب األزل سطور حيبهم ,وقال عنهم وهم يف طي العدم وحيبونه,
حديث منطق الطري ال يفهمه إال سليماني( )0الوقت ,وأشارت عيون العشاق ال يفهمها( )2إال
جمنون ليلى( )1الغرام ملا كتب كاتب األزل يف ديوان القدم على صفاء صقال الواح األرواح بقلم
( )1ق:نورانية.
( )1م:السرمدية.
( )0ق:أدراج.
( )1مهود الغيب :هي عوامل اهلامية,الدخل للعقل واحلس بها ,وأمنا يلهم الولي اهلامـاً عـن طريـق روحـاني وعلـم إهلـي.ينظـر:الطوسـي,
السراج,املصدر السابق,ص.120
( )8ق:كتب.
( )0نسبة اىل النيب سليمان عليه السالم.
( )2م:يعلمها.
( )1جمنــــــون ليلــــــى :قــــــيس بــــــن امللــــــوح شــــــاعر أمــــــوي مــــــن بــــــين عــــــذرة أشــــــتهر حببــــــه لبنــــــت عمــــــه ليلــــــى وقصــــــته
معروفة.ينظر:الطربي,املصدرالسابق,ج,1ص 216؛ شوقي,ضيف,العصراألسالمي,دار املعارف,القاهرة ,2661 ,,ص.210

األجتباء عن أستمداد مداد الوالء ,أسطر حيبهم وحيبونه ,كانت رهبان صوامع أشخاصهم يف
العدم ودُرر ذواتهم يف أصراف أغطية الغيب ,وندماء نفوسهم رقودًا حتت ظالل شجر أكنان
كن ,فنبههم مؤذن( )2القدر بهبوب نسيم فيكون ,فأشرقت ظلمة الدنيا بأضواء مشوع وجودهم
وسكنت نفوسهم قصور الصور فأختلط صفاؤها بكدرها وأمتزجت أنوارها بالظلمة
العنصرية( ,)1وحلت األرواح حمل الغريب يف البلد النازح فأشتاقت اىل ما أشرقت به من جناب
القدم وحنت اىل ماأنست به يف مواطن القدس وطال عليها التنقل يف الفوق والتحت,
فأصبحت ذرات ذواتهم هباًء طائراً يف فضاء الغرام,فلما خرجوا اىل سعة( )0ميدان القرب
البست يد العناية كال منهم ماقدر له,مقدر القدر من خلع احلب وعقد خلواصهم يف خلوة جملس
()1

األنس ,ألوية حيبهم وحيبونه ,نصب لقدومهم أسرة العز على ساحل حبر وسارعوا وأمر كاتب

ديوان األزل أن يسجل هلم سجل السعادة الكربى وجعل ختم كتابه واهلل يدعو اىل دار السالم,
وعنوان خطابه (فأتبعونييُحبِبكم اهلل)( ,)2وبعثه بريدًا على جواد قد جاءكم من اهلل

( )0م:صاحب.
( )1م:الكفرية.
( )1م:ساحة.
( )0ق:صاحب.
( )2سورة آل عمران:األية .02

نور,ياهذا سرير األسرار ينصب يف سرادق األطوار الطينية وتلحظ بعيون اليقني نقطة خط
التوحيد ,قاعدة بناء الوجود هو األول واألخر والظاهر والباطن.

قال يف أبراهيم اخلليل (صلوات اهلل عليه وسالمه عليه)
وقال رضي اهلل عنه :يف أبراهيم اخلليل صلوات اهلل وسالمه عليه وعلى نبينا أفضل الصالة
والسالم ,كان طفل أبراهيم عليه السالم مربى يف مهد عطف لطف القدم ,حتت ظل( )2شجرة

( )2ق:ظالل.

الكرم( )2بروحه مروح الفضل ,بنسيم (ولقد أتينا إبراهيم رشدُه من قبل)( )1حني مجع القدر
ت بربكم
ذرات الذوات وأرواح النسمات يف جملس( )0عهد ,إذا أخذ ربّك ونطق رقاب السْ ُ
فكان فصيح رشده ولسان سعده من أول من خطب على منرب الوالء بكلمة بلى( )1فقرعت
مسامع سره لذة (سالم على أبراهيم)( ,)1وطافت عليه سقاة األزل بسالف راح أقداح وأختذ
اهلل أبراهيم خليالً فأنصرع متواجد على بساط وله عشقه ألستيالء نشوة سكره ,ورمقه ودبت
محيا األشواق يف شغاف( )0قلبه ,وملك سلطان الغرام محى لبه ,وبقى مطروحًا بني تلك النسيم
()8

يف حضائر وأشهدهم حتى آن أوان ظهوره ,يف سرادق الزمان يف دولة( )4منرود بن كنعان

فنهض ينشق حميا ذلك النسيم يف براري( )6الوله يهيم طالبًا للتفرد يف جملس جتلي ,وقد لذ له
( )2شجرة الكرم :وهي شجرة متفرعة عن كرم اهلل ألنبياءه مينحهم مايشاء من فضله ومنته من مدا راة هلـم يف مجيـع أحـواهلم وهـي مـن
مصطلحات الصوفية.ينظر :اجليالني ,عبد القادر,الفتح الرباني,ص.110
( )1سورة األنبياء:األية .12
( )1ق:مقعد.
( )1م:نعم.
( )1سورة الصافات:األية .216
( )4ق:داخل.
( )8ق:زمن.
( )8النمرود بن كنعان :هو ملك بابل يف زمن نيب اهلل أبراهيم اخلل يل عليه السالم والذي كان له املوقف املعروف من النيب أبراهيم إذ أمر أن
يلقى بالنيب أبراهيم اىل النار فكانت برداً وسالماً.ينظر :الطربي ,جامع البيان يف تفسري القرأن,ج ,1ص.00
( )21ق:بر.

التهتك يف احلب وحال ,والشوق جيدد باله والعشق يثري دفني بلباله وخرج اخلليل اجلليل من
املغارة ,وقد أضرم الوجد يف قلبه ناره ,فدهش ناظر فكره( )2وعني سره اىل وجه عرائس الفلك
وقال منادم حاله ملسامر مجاله قرة عني لي ولك وأشرقت أشعة بصريته يف عرصات األعتبار ملع
ومض( )1وتألق له بارقنُري أبراهيم ملكوت السموات واألرض فأجال نظر فكره يف ميادين العامل
وحدائق العلى ,بأحداق مبشريه برقان توق شوقه بهيمان سكر عشقه( ,)0فما تراءى لعني قبله
الئح إال خاله املطلوب ,والبد الناظر سره طالع إال ظنه احملبوب فكلما الح له شيء ظن طلعته
الساقي خياطبه ,يف كفه القدح( )1والليل قد صبغ ثوب الكون بظلمته ومد على بساط البسيطة
أذيال هيبته وبستان الفلك قد أزهر ,ونور اجلو قد ظهر ,وثغر القضاء قد أبتسم ووجه الوجود
قد أدهش النسيم ,ومجال( )1األنوار قد رفعت عليه أستار السحب ,ومنزه األبصار قد
( )0

قطعت دونه احلجب ,واخليمة الزرقاء كالعروس حتلى كماًال ودالًال والقبة العليا كالثمل

املايس األعطاف ,ميينًا ومشاًال وروضة السماء قد أينعت بزهر الكواكب وحبر العلى قد ماج

( )2م:عقله.
( )1م:برق.
( )0ق:حبه.
( )1ق:الكاس.
( )1ق:كمال.
( )0م:كسكران.

بدرر الشهب الثواقب,ومنازل( )2النجوم قد أختلفت صفاتها يف درج املشارق
واملغارب,فاملشرتي كالصب الغرق النشوان أو كاحملب الفلق السكران ,واملريخ كجذوة نار
غرام يف قلب وآله مستهام ,والثريا كعاشق ناحل من آمل البني( )1مل يبق فيه اجلوى منظرًا سوى
الرأس والعني,واجلوزاء كسرادق سلطان احملبة ,وقد دخل قرية( )0روح احملب,وملك قلبه
والصبا كرسول احلبيب إىل مهج األحباب يبلغ رسالة هل من داع هل من تائب ,هلموا( )1اىل
الباب,هذا والغرام غريم قلب احملب ,والوجد حريق روح الطالب ,والشوق حليف( )1فكر
احلبيب والوله ,متسول على القلب الكئيب,والعشق القديم قد ظهر على ذات أبراهيم,فبدا له
مجال وجه الزهرة,حبالة الساقي يف تلك احلضرة,تشرق يف أشعة ضيائه ويرفل يف حالة بهائه(,)0
يسري بني مواكب الزهر يف جيوش امللك كأنه يف هالة دارة كماله ,فقال لسان نظرة لفهم فكره,إن
كان هذا يتصرف يف سريه على مفتضى أختياره تصرف القادرين( ,)4ويتنقل من منازل السماء
كما يشاء ,تنقل املختارين فسأقول له بلسان حيب عن قليب ,هذا ربي وان كان الميلك أزمة
( )4ق:مواقع.
( )8ق:الفراق.
( )6م:دار.
( )2م:تعالوا.
( )1ق:صاحب.
( )0م:مجاله.
( )1م:اجلبارين.

أحواله وخيالف مبدأه ,هيئة مآله ,فكان حتت حجر سابق القدر ,تعرتيه خمتلفات الغري,
واليدفع عن نفسه من خصمه واقع الضرر,فاملطلوب سواه جييب من دعاه ,فلما حالت عليه بني
الصفني خيول األفول ووقع بني اجليشني( )2عند النزول ,وغرق يف حبر الظلمة بعدما طاف وغاب
مسترتاً يف معاني معاطف األفق وأختفى ,أتضح لناظر فكره معنى حقيقة أمره ,فقال بلسان
صفاء اليقني الأحب األفلني ,ثم طلع القمر بازغاً يف برج( )1كماله باهرًا يف نور مجاله ,قد أشرق
أيوان السماء بتوقد أنوار أشعته ,وبعث عساكر األضواء بني يدي دولته ,فقال هذا أجل سلطانًا
وأرفع مكانًا فأن سلما سريه من األعوجاج والتغري واألنزعاج,واألفول والطلوع والتقدم والرجوع
فسأقول له بلسان فهمي عن ليب ,هذا ربي فلما أسترت وجهه ببهجة معاليه بنقاب خفائه
وتواريه ,وأختطفت أنواره يد األفاق وأستوىل على بدره احملاق وقطع القدر عالمة( )0وجوده
بسيف العدم ,وغاص يف جلة الثرى غوص املنهزم ,ووقف مطلق دليله مبقيد حتصيله ,فقال
بلسان حتقيق( )1املرسلني بـ (لئن مل يهدني ربّي ألكونن من القوم الضالني)( ,)1ثم بدا له سلطان
أضواء الشمس من مجيع جيوش مهابة اإلشراق ,فأنس وحشة النفوس وشرح ضيق الصدور,

( )1ق:الفريقني.
( )0م:بدر.
( )4م:دليل.
( )2م:كل.
( )1سورة األنعام:األية .44

وفسح مد األحداق وضرب سرادقات مواكب أنواره( )2يف أيوان السماء ومد رواق كتائب
يف أفاق الفضاء( )1وركب سناه على اجلو ,كالطراز املذهب على احللة الزرقاء ,فسجدت
()0

جلالل عزته حياء أشعة الكواكب ,وعنت لكمال هيبته وجوه الطوالع والغوارب ,وأنهزمت

من سطوة بهجته عساكر النجوم الزاهر ,وخسفت جلمال بهائه بدور اجلواري الباهرة فقال هذا
أعظم وأكرب وأزهر وأبهر وأشرق وأحرق وأسنى وأبهى ,فأن سلم من جماذبات( )1القهر يف
مدارج سريه ومنازعات القلب يف مناهج أمره فسأقول له بلسان فكري عن سري هذا ربّي,
فلما أزمعت دوهلا على النقلة واألرحتال وأحتجبت( )1برداء األفول والزوال ,وأنتهبتها أيدي
الغري وكرت عليها خيول القدر ,وأظلم لغيبتها إيوان األفق ,ودار حول أقطار السماء نطاق
الشفق ,فقال حاكم أعتباره لشاهد أختياره أرى دولة متغرية الوصف ,جيب أن يكون هلا
مالك سواها ومملكة متقنة( )0الصنع ,البد أن يكون املدبر هلا موالها ,إيوان زمردي ولون
الزوردي ,فربت يد القدرة على بساطه األزرق,جواهر النجوم ونسجت الرياح حتته بيدا

( )0م:النور.
( )1م:السماء.
( )1ق:هربت.
( )0ق:معركة.
( )4م:أختفت.
( )8م:دقيقة.

احلكمة ,أردية الغيوم وليل مظلم كلجة( )2البحر املتالطم ,ونهار مشرق كوجوه البدر التمائم,
ومهاد بسط فوق بساطه فراش احلكم ,ودل بإتقان صنعه على ثبوت( )1القدم ,وليس األزل ,مما
تكفيه اخلواطر ,واليدخل يف كمية األغراض واجلواهر ,فقال له لسان التوحيد مبنصف الفهم,
أيها اجلليل احلركات والسكون والظهور والكون واأللوان واألكوان واملباني واملثاني واملألوف
والتأليف والطوالع واللوامع ,من أوصاف املنشئات بعد العدم بيد إرادة( )0القدر ,فالتقس
األفعال األزلية على مقاييس فعلك ,والمتثل األوصاف األحدية مبا يرتائى لعني عقلك ,ثم ناداه
منادي القدر بلسان لطف عطف الكرم ,يا أبراهيم سر اىل جنات العزة والتمس لتمسك بأذيال
أستار القدرة ,وتوجه اىل محى اجلالل األحدي ,وقف على باب الكمال( )1األزلي ,وأقصد
اخلالق الفرد يف تدبري مملكته وأعبد الرب( )1الواحد املقدس ,عن شبه خليقته ,وضع يف مسريك
اليه وتعويلك عليه قدمك األوىل ,على رأس قمة الرباءة مما يشركون وضع الثانية على ذروة
شرف أني وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض ,فقال لسان طربه( )2بنيل أربه ,اىل

( )6ق:كموجة.
( )2ق:رسوخ.
( )1ق:سيد.
( )0م:اجلمال.
( )1ق:اهلل.
( )1م:أنسه.

متى األعراض عمن العليه أعرتاض ,وفيم هذه املقاطعة ملن له احلجة القاطعة ,يف النفل والفرض
واحلجة الالمعة يف الطول والعرض ,أنب (وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض)(.)2

فصل
قال يف ملا ضربت عامل امللكوت األعلى

وقال رضي اهلل عنه:ملا ضربت عامل امللكوت األعلى نوبة إني جاعل وتألألت يف العلى أنوار
(ونفخت فيه من روحي)( )2ونشرت( )2يف السماء أعالم (فقعوا له ساجدين)( )1وأشرقت يف

( )2سورة األنعام:األية .46
( )2سورة احلجر:األية .16

عامل الغيب أضواء أشعة أن اهلل أصطفى وأبرزت يد القدرة شخص أدم من كنه كن اىل بنية
تسوية اهليكل جالساً على سرير جاللته ,متوجاً بتاج كرامته مرفوعًا على مرتبة خالفته,عليه
مالبس( )0األنس واملواصلة ,وعلى رأسه لواء القرب واملكاملة ,نظرت اليه أعني سكان الصفيح
األعلى ,بأحداق الدهش ,وأشارت اليه أيدي مالئكة السرادق األمين بأنامل( )1التعجب ,ومل
يتنب هلم معاني رموز كتابة سورته ,ومل ينحل هلم مشكل حروف سطور خلقته ومل يفهموا
أشارات حقائق كنه بشريته ,فأنقطعت عبارات فصاحتهم عن فهم كنز سره ,وكشف غيب
علمه وعكس القدر عليهم دعوني منزلة( )1وحنن نسبح حبمدك بأعرتاف شاهد العلم لنا
ناداهم لسان العزة من جانب القدم ياأرباب صوامع النور ,هذا أول نقطة قطرت من رأس قلم
القدرة على لوح أنشاء العامل األنساني ,عن أستمداد مدد أرادة األزل ,وأول سهم رشق من
قوس القضاء األهلي اىل الفضاء الوجودي عن قوة رامي القدر األحدي ,وأول طالئع الصور
متقدمة بني يدي عساكر البشر( ,)2هذا أبو األنبياء وعنصر األصفياء وعقد كمال وجاللة منظم

( )1ق:وفرقت.
( )1سورة احلجر:األية .16
( )1م:ثياب.
( )1م:بأصابع.
( )0م:مرتبة.
( )4ق:الناس.

جيد بهائه ومجاله ,هذا شكل على حروف األنشاء ونقطة على كلمات الكون ,وسطرعلى لوح
الوجود وعنوان على رأس كتاب اجلود ,وسرت على باب اخلالق وكنز من كنوز القدرة ومعدن
من معادن احلكمة ,وصندوق من صناديق اجملد ,وقنديل يف صومعة اجلالل ,ولسان بني ثنايا
معالي وعلم وأنسان يف عني شخص( )2العامل ,نهض لريقى من خري دويرة الطني اىل درج اجلالل,
يف مقام التعال عن عنصر الصلصال ,فارًا من تلهب نار الفخار فتعلقت بذيل فخره يد محأ
مسنون ومتسكت بأردان عزه أنامل ساللة من طني فقال القدر( )1دعوة فبنجاح أصطفائنا
مطاره وبلطافة أياتنا أفتخار فليس املفضل إال من أصطفيناه وأجتبيناه ,وال املكرم إال من
()0

أخرتناه وكان موسى عليه السالم ملحوظاً من جانب القدم بأعني الكرم ,برقت له من صخور

الطور( )1بارقة وقربناه جنينا ومدت اليه يد األلطاف الرمحانية ,من خزائن املواهب الربانية كأس
أستئناس وناديناه من جانب الطور األمين وقرعت مسامع حسه من حميا عز سلطان األزل لذة
(إني أنا اهلل)( )2فشرب( )1من يد ساقي وأنا أخرتتك على بساط وأصطنعتك لنفسي سالف
( )2م:روح.
( )1ق:احلق.
( )0م:حجار.
( )1الطور:جبل يف جزيرة سيناء مبصر وهو اجلبل الذي صعد اليه النيب موسى عليه السالم وبأمسه سورة كاملة يف القرآن الكريم(وهـي
سورة الطور).ينظر :ياقوت احلموي,املصدر السابق,ج,1ص.11
( )2سورة القصص:األية .01
( )0ق:فسقي.

راح األرتياح اىل مالطفة (وماتلك بيمينك)( )2وطافت عليه سقاة ندماء القدس بشراب
األصطفاء للكالم يف كؤوس حروف ياموسى ونودي من شجرة عقله (إني أنا ربّك)( )1وأتاه
اخلطاب من قبل اجلناب (فأخلع نعليك)( )0ونبهه جاذب الغرية يف حال احلرية على شرف مقام
(إنك بالواد املقدس)( )1فلما تواىل عليه شرب مدام الكالم بيد سقاة األكرام وأستمر له أبتسام
نسيم أنس فأستمع ملا يوحى ودام له أنس وصل مسامر فأعبدني ورقت نسيمات أوتيت سؤلك
ياموسى غلب سكره من شربه لكأس قربة على قرية قلبه وأستوىل سلطان حبه حلبه ,على
مدينة لبه وغرق يف جلة حبر وحده وأمنحقت( )1رسوم هزله بكتائب جده ,فكاد خيرج عن حده
لوال مساعدة جده وخلع جلباب( )0صربه لغاية موارد سكره,وشرب محيًا الكأس يف ذلك
الرأس وحتكمت األشواق من تلك األحداق ,وقام راهب روحه يف صومعة أرتياحه اىل
احلضور على الطور ليلة النور ,فوضع قدم تقدمه على قمة طور نهاية أطوار الطالبني ,وحاول
أن ينال شر فلم يدركه( )2أحد قبله من املرسلني فقال وقد فنى (ربي أرنِي)( )2فقيل له أيها الكليم
( )2سورة طه:األية .24
( )1سورة طه:األية .21
( )0سورة طه:األية .21
()1سورة طه:األية .21
( )2م:وأمنسحت.
( )1ق:ثوب.
( )0ق:يناله.

واملخصوص بالتكريم ,أنت مكلف بأطوارك مقيد بأوطارك فتارة تقول (رب أني الأملك إال
نفسي)( ,)1وتارة تقول(:إني قتلت منهم)( )0وتارة تقول( :إني ملا أنزلت الي من خري فقري)(,)1
وتارة تقول(:ربي إني ظلمت نفسي)( )1وتارة تقول(:رب أشرح لي صدري)( )0وهذا مذهب
من ضاقت به احليل يف مناجاة حمبوبه وجال كل جمال ,يف نيل مطلوبه يا إبن عمران( )4يا أيها القلق
النشوان إن السكر ال يداوي مخار اخلمرة ,إال باألشياء املرة وال أمر من منع لن ترابي ,فرجع
رجوع اليائس وأنصرف أنصراف البائس ,واضطرمت يف قلبه نريان الذوبان وأنتهبته أيدي
اهليمان ,فلما هب عليه نسيم ولكن أنظر اىل اجلبل أحي قتيل أشواقه وبعثر فاين أتواقه ,فظنها
يداً مين تداركت غريقًا أو ريح صبا سرت فبشرت متشوقًا حريقاً ,فإذا كاتب األزل قد وقع
لربيد اخلطاب على قصة العشاق بسؤال العتاب باحلوالة على صخور اجلبل فضاقت احليل
وأشتد احلبل وخاب( )2األمل وأنقطع اجلدل والح احللل ,ومل يبقى يف األرض يابس إال أخضر
( )2سورة األعراف:األية.210
( )1سورة املائدة:األية .11
( )0سورة القصص:األية .00
( )1سورة القصص:األية .11
( )1سورة القصص:األية .20
( )0سورة طه:األية .11
( )21ق:ياموسى.
( )2ق:وخبى.

والحطام إال أوراق ,والمظلم إال أشرق وال أعمى إال أبصر وال ذو عاهة إال برئ وال ماء غور إال
عاد غدقًا وخ ّر موسى صعقا فلما أفاق قال(سبحانكتُبت إليك)( )2وكان الشخص احملمدي
والشكل األمحدي هامشي املناسب أحدى املناقب ,ملكوتي األيات غييب األشارات ,شرف
خبصائص الكرم وخص جبوامع الكلم ,بشرفه قام عمود خيمة( )1الكون الكلي وجبالله أنتظم
مسط الوجود العلوي والسفلي ,وهو سر كلمة كتاب امللك ومعنى حرف فعل اخللق( )0والفلك,
وقلم كاتب أنشاء احملادثات وأنسان عني العامل,وصائغ خامت الوجود ورضيع ثدي الوحي

()1

وحامل سر( )1األزل ,وترمجان لسان القدم وحامل لواء العز ومالك أزمة اجملد وواسطة عقد
النبوة ,ودرة تاج الرسالة وقائد ركب األنبياء ومقدم عسكر املرسلني وأمام أهل احلضوة(,)2
أوىل يف السبب أخرى ,يف النسب بعث بالناموس األكرب( )1ليؤيد سليم الفطر وميزق ستور اهلمم,

( )2سورة األعراف:األية .210
( )0ق :فسطاط.
( )1ق:اخلالئق.
( )1رضيع ثدي الوحي :أي قد زُق العلم زقاً بواسطة العلـم اللـدني الربـاني ال بالواسـطة وأمنـا مباشـرة مـن اهلل سـبحانه وتعـاىل.ينظـر
اجليالني,عبد القادر,الغُنية,ج,1ص.00
( )0ق:أسرار.
( )4ق :العربة.
( )1الناموس األكرب:وهو كناية عن جربيل عليه السالم الذي نزل على صاحب سليم الفطرة النيب األمي املكي حممد عليه وعلى آله الصالة
والسالم.ينظر :اجليالني,عبد القادر,الفتح الرباني,ص.60

ويلني صعب األمور وميحق وسواس الصدور ,ويروح كرب( )2األرواح وجيلو امر األلباب ويضيء
ظلمة البواطن ويغين فقراء القلوب ,ويفك اسر النفوس ويطرد وحشة االنقباض وجيلب انس
()1

االنبساط ,ويفرق جمتمع الغفلة وجيمع مفرتق املسرة ومييت حي الشقاوة وحييي ميت السعادة
ويضع أسر الغواية ويرفع علم اهلداية وجيد بأولي األلباب اىل الوصال ويثري دفن البلبال اىل

()0

اجلمال ,ويشوق اىل لقاء األحبة ويضرم نريان احملبة ,ويذكر األرواح عهدها يف سالف القدم

وجيدد على الذوات ميثاقها يف عرصة الكرم ,وأينعت بسقياه زهرات احلكم يف شجرات
الشريعة وأخضرت برؤياه رياض األحكام يف حدائق العلوم.
وقامت بقيامه أشخاص اآليات وظهرت بظهوره خمبئات املعجزات( )1بعث يف عنصر الفصحاء
فأخرس بفصاحته بليغ ألسنتهم ومجع مبوجز بالغته بسيط ألسنهم,وسجدت لعزة أشارته
رؤوس عقول معارفهم,وبرز جبموعهم يف مواكب وذللت له الفصاحة حببل لواء لو اجتمعت
األنس واجلن فكسفت مشوس( )2أفهامِهم يف جوامع كلمه,وخسفت بدور أفكارهم يف لوامع
حكمه أتاه الروح األمني عند رب العاملني ,ومحله على الرباق وخرق به السبع الطباق ملباشرة

( )6م:هموم.
( )2ق:األفراح.
( )1ق:الزمن.
( )0م:األيات.
( )1ق:مشس.

مجال اجلالل األزلي( ,)2وحماضرة كمال العز األبدي ممدود الرواق مضروب السرادق على
األفاق ,والوقت قد صار أعبق من نسيم روض الزهر وأشرق من نور الفجر بعد السحر ,طوى
ال والتفت له أطراف القضاء( )1بأمر (أتوني به أستخلصه
له بساط البسيطة بيد أسرى بعبده لي ً
لنفسي)( )0وعرضت عليه عوامل السماء وملكوت العلي يف حلةلِنُريه من أياتنا وزفت عليه
خمدرات الكونني وأسرار امللكني ,وأمور الدارين وعلوم( )1الثقلني يف جملس (لقد رأى من أيات
ربّه الكربى)( )1وأتته رؤساء الرُسل مسملة عليه وهو باألفق األعلى وقد كانت أمة أمرائهم أن
جتلس على أبواب السموات ,ترتقب وفود( )0عليهم وأقبلت ملوك األمالك تسعى حجابًا بني يديه
اىل سدرة منتهى مقاماتهم ,وقد كانت سألت ساداتهم أن متتع أبصارهم وتسر أسرارهم,
مبشاهدة طلعته ومالحظة بهجته ,فغشى سدرة منتهى عقوهلم ,وغاية علومهم من انوار بهائه
ما غشى أبواب( )2السماء ,من شارق ضيائه فبهتت جلالله أحداق أشباح النور ,ودهشت

( )1م:األبدي.
( )0م:القدر.
( )0سورة يوسف:األية .11
( )8م:معامل.
( )1سورة النجم:األية .28
( )2ق:قدومه.
( )1ناقصة يف ق.

()2

جلماله أبصار سكان امللكوت األعلى ,وخشعت هليبته أعناق أهل السرادق األسنى

وخضعت( )1لعزته رؤوس أصحاب صوامع النور ,وشخصت لكمال جمده أعني الكروبيني
والروحانيني.
ووقفت املالئكة صفوفاً من املقربني ,وأبتهجت حضائر القدس بزجل املسبحني وأرجت معامل
التنزيه بأنفاس املتواجدين ,وأهتز العرش والكرسي طرباً برؤيته وزينت اجلنان احلسان فرحًا
مبقدمه ,وماج الكون بأهله من أعجابه ودله ,وأفتخر العلى على الثرى مبا رأى ,وأشرق إيوان
السماء باألضواء( )0ومسا إيوان العلى بأسناء ,وأنكشف لعني املختار األسرار ورفعت
لصاحب األنوار األستار ,وتقدم به الروح األمني اىل دائرة (وما منا إال له مقام معلوم)( ,)1وقال له
أيها احلبيب القريب تهيأ لتلقى اهلل وحدك خالياً وزجه يف نور وتأخر عنه ,وعند التناهي يقصر
املتطاول فوقعت أشخاص األنبياء( )2يف حرمة احلرمة ,على خدم اخلدمة وقامت أشخاص
املالئكة يف معارج اجلالل على أرجل األجالل ,وهامت أشباح العشاق يف مقامات األشواق,

( )2السرادق األسنى :وهو مقام عالي ألهل الصدق من العارفني باهلل تعاىل أصحاب البصرية وهـي نـوع الغرابـة.ينظـر:اجليالني,عبـد
القادر,الفتح الرباني,ص.110
( )1ق:ركعت.
( )1ق:األنوار.
( )1سورة الصافات:األية .201
( )4م:األولياء.

لعلها تراه يف رجعاه لتستنشق من حمياه النسيم من تهواه ,اىل مستوى أهيب تسمع فيه صرير أقالم
الوحي ,على صفاء صفحة اللوح األعظم( ,)2وسار( )1على رفرف النور اىل األفق األعلى
وطار جبناح األشواق ,اىل مقام دنا فتدىل وأنزله مضيف اللوح األعظم وسار على رفرف النور
اىل األفق األعلى ,وطار جبناح الشوق اىل مقام دنا فتدىل,وأنزله مضيف الكرم يف روضة قاب
قوسني بسط له فراش الدنو أو أدنى مسع من جناب الرفيع( )0األعلى ,السالم عليك أيها النيب تلقاه
احلبيب باألكرام وبادية اجلليل بأسالم وبسط منقبض روعته ,وانس منزعج وحشته فرعى
خماطبات (فأوحى اىل عبده ماأوحى)( )1كوشف بعيان ولقد رآه نزلة أخرى هم أن جييب
املسلم سبقه القدر ففتح فمه فقطرات فيه قطرة من حبر العلم األزلي ,فعلم بها علم( )1األولني
واألخرين.
وقال لسان خلقه العظيم وجود العميم ,هذه حضرة الكرم وعرصة النعم ومعدن الرمحة
وجناب الفضل ,وبساط الفتوة ومنيع اخلريات واليليق( )2يف شرع املكارم ,التخصيص عن

( )2م:األكرب.
( )1م:وطار.
( )0م:املقام.
( )1سورة النجم:األية .21
( )1م:علو.
( )0ق:جيوز.

األخوان الحيسن يف حكم املوافاة ترك مواساة األحباب ,فأنعطف عليهم بعواطف مرامحة
وأنثنى عليهم مبعاطف بره ,وجعل هلم نصيباً من شرف منزلته وبركته من صاحل( )2دعوته,
وذكرهم حيث نسى ال الذاكر نفسه ومل ينسهم يف مقام أنفراده بالفرد ,ومناجاته للرب فقال
السالم علينا وعلى عباد اهلل الصاحلني ,فناداه احلبيب ياسيد السادات وأمام أهل املكرمات,
لك اجلاللة أوالً وأخرًا واملفاخر باطناً وظاهراً ,ولك املروءة والوفاء والفتوة والصفاء (أمل نشرح
لك صدرك ,أمل نضع عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ,امل نرفع لك ذكرك)( ,)1امل نشرفك يف األزل
على مجيع الرسل ,امل نرسلك اىل األمحر( )0واألسود ,امل نؤثل لك يف عليني اجملد األجمد ,امل جنعل
()1

رب أشرح لي صدري)
عيسى (ومبشرًا برسول يأتي من بعدي أمسُه أمحد)( ,)1ذاك يقولِّ (:

وأنت يقال لك( :أمل نشرح لك صدرك)( ,)0ذاك يقول رب أرني ,وأنت يقال لك أمل تر الي ربك
أنت يف الدنيا على أمتك شهيد ,واليكون يف األخرة إال ما تريد فأذا فرغت من متهيد الشريعة,
فأنصب واىل ربك يف أمتك فأرغب ,فأتصلت الرسائل بني الصب واحلبائب ,ورق نسيم وصل

( )4م:بركة.
( )1سورة االنشراح األيات .2,1,0,1
( )2ق:األبيض.
( )1سورة الصف :األية .0
( )1سورة طه:األية .11
( )0سورة الشرح:األية .2

احلبيب املخاطب ,فقال املراد املخطوب القرب اجلذوب اهلي ملحوظ نهمتك ,وحمفوظ
عصمتك وطفل مهد عهدك وغذى لبان لطفك ,وربي حجر جودك( )2قد كل لسانه دهشاً ,يف
مرتادف أالئك وحار بصره يف مراتع نعمائك ,فأحلل عقدًة لسانه وأكشف أستار بيانه وأيد قوى
جنانه ,فأجابه اجلليل ها حنن قد رفعناك أستار اجلالل وأبدينا لك صفات الكمال ,لرتى ما
وراء رداء الكربياء وتنظر ما فوق العظمة.
ومع هذا قد جعلنا قلبك بيت احلكمة ,لسانك( )1حمل الفصاحة ,وعنصرك معدن البالغة
وذكرك منبع األعجاز ,فأذا رجعت من سفر األسراء نبئ عبادي إني أنا الغفور الرحيم وبلغ
خلقي (فإني قريبأُجيب دعوة الداعي إذا دعاني)( )0فنطق صاحب الرسالة واجلاللة,
بلسان مجع فيه بني أطراف احملامد وأسباب املماجد ,الأحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على
نفسك .ثم عاد اىل معامله وأهل عامله ,ورؤساء املالئكة تضع جباهها يف مواطئ قدميه(,)1
والروح األمني حيمل بني يديه فخره ,ويطرق له بني صفوف املالئكة تعظيمًا القدرة ,وآدم يرفع ألوية
جاللته وأبراهيم ينشر أعالمه وموسى يناجي حبيبه ,من جانب الطور( )2غربي صفحات

( )1ق:كرمك.
( )0ق:كالمك.
( )0سورة البقرة:األية .280
( )8م:رجليه.
( )2م:اجلبل.

وجه نظرت عيناه حمبوبه ,يسأله عودة بعد عودة عسى نظرة بعد نظرة فناداه القدر ,من جانب
الطور قضينا األمر وعيسى يتاىل باملوىل ليتنزلن وليخربن أهل األرض( ,)2ماشاع يف أرجاء
()0

السماء( )1من أخبار صاحب قاب قوسني ,هذا وبني يديه صلى اهلل عليه وآله وسلم شاويش

هذا عطائنا ,يرتمن بأناشيد عبد أنعمنا عليه تاج شرفه ,حممد رسول اهلل طراز حلته مازاغ
البصر نادى منادي سلطان عزه يف طبقات األكوان وصفحات الوجود بلسان األمر بالتشريف
(أن اهلل ومالئكته يصلون على النيب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما)(.)1

فصل
وقال رضي اهلل عنه يف األولياء رضي اهلل عنهم

( )1م:الثرى.
( )0م:الثريا.
( )0شاويش :كلمة تركية دخلت اىل مفردات بغداد خالل العصر العباسي الثاني ويقصد بها املنادي على الشيء لألعالن عنه.رؤوف
,مدارس بغداد ,املصدر السابق,ص.10
( )1سورة األحزاب:األية .10

قال يف األولياء رضي اهلل عنهم :الوالية( )2ظل النبوة والنبوة ظل اإلهلية والنبوة مستفادة من وحي
امللك وغيب األزل ,والوالية مطالعة روح الكشف ومالحظة مطالع البيان بصفاء يذهب
كدورة البشرية ,وطهارة( )1تنقي دنس األسرار فاألنبياء مصادر احلق واألولياء مظاهر
الصدق ,ومعجزة النيب(ص) حمل جرى الوحي والتحدي بأسرار معاني احلكمة وأعجاز
كمال( )0القدرة ,مربهناً على صدق قوله ومنهاج أمره يقطع به حجج املنكرين ,وكرامة الولي
استقامة فعل على قانون قول النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم ,فالتحدث( )1بسر الوالية نقص
والرتصد لنسميها كرامة ,والكرامة اثر انعكاس نور احلق على قلب الولي من منبع ضوء نور
الكلي ,بواسطة الفيض األهلي واليظهر ذلك على الولي أال مع عدم أختياره ,واألولياء خصوا
بأشارات( )1نبوية وأطالعات حقيقية ,وأرواح نورية وأسرار قدسية وأنفاس روحانية
ومشاهدات زكية ,وهم خلفاء األنبياء وبقايا أسرار األصفياء وغيب غيث قطرات الكرم
ومهابط أسرار كلمة القدم ,رقود يف األظلة قعود يف األكلة كاألهلة ,إذا نهضوا من مراقد أكوانه
( )2الوالية :مكانة سامية يبلغها أولياء اهلل وهو من أستوىل عليه سلطان احملبة األهلية فلم يرتك يف قلبه متسعاً لغري اهلل تعاىل ومن صفاته أنه
شخص يؤيده اهلل وينصره وأن يكون حمفوظاً من خمالفـة الشـرع.ينظـر :عفيفي,أبـو العال,التصـوف,الثورة الروحيـة يف األسـالم,دار
جامعيون,مصر,2616,ص.162
( )1م:نقاوة.
( )0م:مجال.
( )1م:النطق.
( )1م:عالمات.

بأشراق أفكارهم وصفاء أسرارهم ,وخرجوا من معاقل وجودهم بطهارة أشباحهم( )2وانوار
أرواحهم ,وجاؤا اىل معامل مقاماتهم مبعارف منازالتهم وعوارف مشاهداتهم ,وأقاموا أمر
سرائرهم الصقيلة وعيون( )1بصائرهم الصحيحة ,بإزاء عوامل امللكوت ومظاهر أسرار
اجلربوت ,ووقفوا حتت مناظر األنبياء ومطالع أشراقات مشوس األصفياء ,وقع أنعكاس ضوء
مشس األصيل على صفاء صقال مرآة الفرع ,وأنطبع فيها أثر نور الغيب ,وأنقشت فيها
أشخاص الغائبات وترائت فيها صور الكائنات ,وأجنلت هلا أمثلة أصناف احلكم وأسرار
القدر( ,)0ملا عقد سلطان اجلربوت يف رواق امللكوت خبواص الصفوة جملس احللوة بني رياض
حيبهم وحيبونه ,ونصب لقدومهم أسرة اجللوة على أرائك القرب يف مقعد صدق ,ومدّ
حلضورهم( )1رواق املشاهدة على حدائق األنس ,عند مليك مقتدر ,وأمر األزل كاتب ديوان
القدر أن يكتب بريد القدم ,بأحضارهم سجل ,واهلل يدعو اىل دار السالم ,وجعل عنوانهم
فأتبعوني حيببكم اهلل.

( )0ق:أرواحهم.
( )2م:ضمائر.
( )1ق:األقدار.
( )0م:وجودهم.

وأرسلوا اليهم على جواد ,قد جاؤكم من اهلل نور ,ونودى يف أمصار أسرارهم بلسان ,فأن خري
()1

الزاد التقوى ,ركبوا خيول( )2األشواق ,وركائب األحرتاق وساروا يف براري اهليمان

وصحارى الذوبان ,نشروا أعالم (ربنا أننا مسعنا منادياً ينادي اىل األميان)( )0بأناشيد مسعنا
وأطعنا وحدات الغرام حتدوا جنائب عشقهم بالسنة احلنني يف أودية (من يطع الرسول فقد أطاع
اهلل)( ,)1وكل ما توارث عنه أعالم قصدهم بفنائهم يف حمبتهم( ,)1نودوا من وراء الستار طلبهم,
أينما تولوا فثم وجه اهلل  ,وكلما خرجوا من أطوار تغربهم عن ذلك املكان ,فلما أستقر بهم
املزار( )0ورفعة عيون بصائرهم أستار األسرار ,أدارت عليهم ندماء األمس يف مقاصر القدس
كؤوس ,وسقاهم ربّهم شرابًا طهورًا فتحكمت األشواق من تلك األحداق ,وسرت الكؤوس
يف تلك الرؤوس ,وأديرت األقداح على تلك األرواح ,ودبت احمليا يف ذاك احمليا ,ومتكن
السالف( )4من تلك األعطاف ,وزهن القباب باألحباب ,وسكرت األلباب باخلطاب وأقبلت

( )1م:مطايا.
( )1م:اهليمان.
( )0سورة آل عمران:األية .260
( )1سورة النساء:األية .81
( )8ق:حبهم.
( )6م:الرتحال.
( )2م:املرام.

وفود التهاني من كل باب ,ومنح الكون ومات البني وطاح الغني وهامت العني ,بكشف( )2احلجاب
ودام الشراب ,وأمتد القرب وأنهب احلب ثياب احلجم وإذا العتاب أينع الوادي وأشرف النادي
وزمزم احلادي ,بأسم ذاك اجلناب وهام القلب وطاش اللب ,وحار الفكر ومات الصرب ,وعاش
العشق وساح السوق رفيق التوق زميل( )1املوق كفيل املرق لذلك الباب ,يا غالم إذا رمقت عني
العاشق الصادق مجال حمبوبه األعظم ,قابلت مرآة عقله حماسن معانيه ومعاني حماسنه,
فوجدت فيه صقاهلا أستعداد احلالء ,بهجة لطائفة وأنتقش( )0عشق مجال وجهه يف صفاء لوح
شغاف قلبه ,وانعكست أشعة نوره على سره وأنبسطت حركات طلبه ,ونهضت القوى
الروحانية اليت فيها مجا صفات احملبوب ,وسار سلطانها اىل الرأس فشغل العني بالرمق وملئ
اللب( )1بالسكر وقرن الروح بالصبابة ,ثم عاد اىل القلب فأودعه الفلق ,وأنثنى على الفكر,
فأسكنه احلرية فأشتد الشوق ,لرؤية احملبوب وأبتهجت النفس لكمال حماسن املطلوب(.)1
وأثبت ذلك األبتهاج يف مواد قوى األجزاء البدنية ,وأخذ كل عضو من ذلك بقسطه على مقدار
قوته ,فصارت احلواس كلها مأسورة للجمال فخرس اللسان عن مناجاة غريه ,وصمت األذان

( )1ق:رفع.
( )0ق:شقيق.
( )1ق:أرتسم.
( )1م:القلب.
( )0م:املطلب.

عن مساع كالم( )2سواه ,وعمل نظر عن مالحظة مادونه ,وبهتت العني اليه وأبى القلب القلق أال
عليه ,وخانه اجللد وأوعزه الصرب ,وملكه الوجد( )1وأنتهبه السُكر وعاله اهليام وأسرة الغرام,
()0

وخطفت احملبة بأشعتها نور عني لبه وصار أقبال حمبوبه قبلة قلبه ,ونسيم روح مطلوبه حياة

روحه ووجه جالل مقصود روضة عني لبه ,ورائحة رحيان وصل مراده ورد مشام سره وقربة
غاية طلبه ,ونظرة نهاية أربه وحمادثته( )1أعظم سؤاله ,وحماضرته أعلى مأموله فأشجار العقول
على أنهار القلوب ,بأصائل أوقات الوصال تتواجد بني أستار اجلمال( ,)1عند بث شجون احملبة
وأغصان الغرام ,تنازل نسائم الوجد كلما هبت من رياض القدس على حدائق قلب املشتاق,
وصبابات األرواح يف ميادين األشباح ترقص طرباً ,بأنتشاق ريح من تهواه كلما غناها نسيم
سحر( )0الشوق ,وناغاها بلبل السكر بلذات احلان نغمات املناجاة ,وكاسات املصافاة يف ظالل
كهوف القرب وأطيار األنس ,قد ركبت منابر اخلطاب على أوتاد املشاهدة ,يف مقاصري
األسرار صادحات مطربات قد هيجت أشواق احملبني ,وبعثرت دفائن احلنني ,بنفخ أسرافيل

( )4م:حديث.
( )8ق :الشجن.
( )2ق:سر.
( )1ق:خماطبته.
( )0ق:اجلالل.
( )1ق:الليل.

البوق يف صور األنني ,اىل ميدان( )2العندية ولسان األبدية (يف مقعد صدق عند مليك
مقتدر)( )1يا غالم منازل الزلفة الينزل بها املتشبثون باألغيار ,ومقار القربة التسكنها
املستأنسون باألثار ,أنت أخو العز ما ألتحفت برداء القناعة ,وحمبوب القدم ما التزمت مفروض
الطاعة ,ياطفل مهد عهد وأذا أخذ ربك وغذ ألبان ,وأشهدهم ورضيع ثدي حيبهم أين
شواهد حقيقة وحيبونه ,صف لي مواضع نظرات عني( )0األزل من فؤادك ومواقع منازالت حلظ
اجلالل من مرادك ,ترصد يف أوقات اخللوات هبوب نسيم أن لربكم يف أيام دهركم نغمات.

فصل
قال يف العقل والشرع والنبوة

( )1م:مكان.
( )1سورة القمر:األية .11
( )4ق:ذات.

وقال رضي اهلل عنه يف العقل والشرع والنبوة:العقل نور تألق بارقه من أفق العناية ,من وراء
حدود غايات الفكر( )2وقابل شعاعه صقال مرآة اهلداية ,فيستضيئ صاحبه يف ظلم األمور
وغياهب األكوان ,بوميض أللئه وأشراق ضيائه ,حتى يريش لطائر طلبه جناح النجاح ويسفر
لوجه توجه صباح الفالح( ,)1والعقل طائر غييب اليصاد إال بشباك عناية  ,ووارد أهلي اليرد إال
من جناب مفيض( )0النعم ,جوهري الصفات نوراني الذات ملكي السموات ,وهو روح قدس
روحك وجربيل قلبك ,يهبط بالوحي من مساء أعاليك ,على رسل أعاليك ,على رسل سرك
وينزل بتحف الغيوب عليك من ربك ,فيلطف كثيف صفتك وجيوهر صدف( )1علمك ,وهو
ميزان العدل ولسان الفضل وشرع الكرم ومعدن احلكم ,ومقر النعم وعمود الفكر ودليل الفهم,
وترمجان السر والشرع حكم بث القضاء يشاهده حاكم الرسالة ,فتفرد سلطان عزه يف دولة
بقاء كماله( ,)2وأنقادت ملوك احلكم طائعًة هليبة جالله ,ودانت ممالك احلكم خاشعًة لتعظيم
أجالله ,وحامت أطيار البالغة حول محاه ورضعت أطفال العلوم بلبان هديه وهاه  ,وحمق

( )2م:العقل.
( )1م:الصباح.
( )0ق:موزع.
( )1م:درر.
( )1ق:مجال.

سيف( )2سطوة قهره من خالفه وناوءه ,وأعتصمت حببل محايته وثيقات عرى األسالم ,وعليه
مدار أمر الدارين وبأسبابه أنيطت منازل الكونني(.)1

والنبوة :نور من أنوار العزة خمتومة بطابع روح القدس( ,)0قوتها فعالة بالقدرة ومعناها متسع
بالبهجة ,وظاهرها مؤيد بأفعال اهلل اخلارقة للعادة املستمرة ,وباطنها مقرون بالوحي وهي
غيب روح القدس ومعنى سر األزل ونتيجة سابق القدم ومشاهدة مناط معنى القدر ,وحمط
مدرك سر األمر وموضع الفصل بني القدم واحلدوث ,والوحي بدر بازغ يف أفق النبوة طالع من
فلك الرسالة تلقيه من كالم اهلل عزوجل  ,معه روح القدس ينشر لديه مطويات العلوم وتربز عنده
خمبئات( )1األسرار وتظهر منه مفاتح معامل األبد ,وتؤخذ عنه أنباء أمور الكائنات ,وتطوى فيه
مسافات مفرتقات العلوم والعقول والعوامل واملعامل والشواهد والرسوم ,واملؤتلف واملختلف
واملركب واملثنى ,ويكشف عن حقيقة( )2معنى وحداني وسر رباني الينكشف بغري طريق
( )0م:سالح.
( )4م:األكوان.
( )0روح القــدس :وهــو لقــب يطلــق علــى جربيــل عليــه الســالم كمــا يف قولــه تعــاىل( وآتينــا عيســى بــن م ـريم البينــات وأي ـدناه بــروح
القدس)[البقرة.]84:ينظر:الطربي,جامع البيان,ج,1ص80؛ املدرس,عبد الكريم,مواهب الرمحن يف تفسري القرآن,ج,1دار احلرية
للطباعة,بغداد,2664,ص.01
( )1م:خبايا.
( )0ق:سر.

الوحي الصريح ,وهو بريد األزل خيرتق فضاء الغيب مبخزون أسرار القدم ومكنون أخبار
األبد( ,)2على يد أمني اململكة ومقدم عساكر املالئكة اىل من وقع له كاتب القدر يف جملس األزل
توقيع تلك الرسل ,فيجلو نوره صقال مرآة قلبه( )1فينطبع بها أشخاص تفاصيل أحوال الدارين,
وجزيئات أحكام الكونني ودقيقات أنباء امللكني.
ثم ينعكس لأللئ أضوائه( )0على صفاء جوهرية سريرته ,فرتى عني عنايته آيات ربه الكربى,
ويلحق بالرفيق األعلى فحينئذ النيب مشكاة لنور قلبه ,ويف املشكاة زجاجة مصباح الرسالة,
مصباح الرسالة نور متعلق بذنب الوحي ,والوحي سر غيب املوحي ,فاألنبياء رضعاء أثداء
غيب األزل ,وندماء( )1خماطب سر الوحي وجلساء حضرة القدس ,وسفراء وجوه احلق
وأقام رواق عزيف األفق األعلى ,إال جلاللتهم عقد لوائه وال مد بساط جمد يف املقام األسنى إال
على مهابتهم( ,)2نسجت أركانه وال سكن صوامع القدس األشراف ,شبح نوري أال كان له من
جال لتهم جليسا ,وال أوى إىل ضل التسبيح أال رفع لطف معنوي ,أال كان من بهائهم أنيسا وال

( )1ق:األزل.
( )1ق:لبه.
( )0م:أنواره.
( )4ق:جلساء.
( )2ق :مكانتهم.

رقي صديق صاعدا يف مقامات( )2القرب ,أال كانت بقواهم معا رجة وال سلك ولي سائر إىل
مواله ,اال كانت مناهجهم مدارجه وال رفع علم كرامه لبشر أال كان شرفهم عماده  ,وال شيد
بنيان( )1مكانه لعبد غال كان على تأسيس إبراهيم صلى اهلل عليه وسلم تأثيله.

وقال رضي اهلل عنه يف عائشة أم املؤمنني رضي اهلل عنها
حركت اإلرادة األزلية العزمية احملمدية للخروج( )0يف بعض أسفارها ,فأستصحب الدرة
اليتيمة معه من قرارها ,ووكل خبدمها ورفع قبتها ,حني أمسى وأصبح عبده مسطح ,فنزل
القوم منزالً( )1إلصالح عيشهم ,وسكن النوم حركات بطشهم ,واستولت على العبد يف املسرى
سنة الكرى ,فأثارت املشيئة األحدية حركات عائشة الصديقة الصفية للخروج من مطارها
إىل بعض أوطارها ,ونزلت من قبتها لقضاء حاجتها ,فحلت يد القدر عقدها ,وانتثرت
قالدتها من يدها( ,)2وانشغلت بنظم نثرها لرتدها إىل صدرها ,نادى القدر يا جربيل أنها

( )1ق :درجات.
( )0ق :بناء

.

( )1م :للخوض.
( )1ق :دراء.
( )0ق :عندها.

فقدت من قالدتها جزعا  ,فاجعل مكانها جزعا فانتبه مسطح( )2وساق مجله وال علم له مبا
حصل له ,فلما وصل إىل املدينة ومل يرها عاد يطلب أثرها.
والقدر يثري دفني األسرار ويقدح شرار أفك( )1األشرار ,فلما بلغ ذلك رضيع ثدي الوحي
وحامل سر األزل ,وحافظ ودائع الغيب ورافع لواء( )0احلمد ,فظن لرمز عيون أفكهم وتراءت له
أشارات شركهم ,تأمل قلبه وجرح بنصل الكآبة لبه ,وأنصدعت( )1زجاجة سره وأنقسمت
جمتمعات أمره.

( )4مسطح :هو مسطح بن اثاثة,كان أبي بكر الصديق يتصدق باملال عليه ,فلما كانت حادثة االفك خاض مسطح مع اخلائضني,إىل أن
نزلــــت ســــورة النــــور يف بــــراءة عائشــــة بنــــت ابــــي بكــــر(رض).ينظــــر ترمجــــة :القرطيب,ابــــي عبــــد اهلل حممــــد امحــــد
االنصاري(,ت042هـ2141/م)  ,اجلامع ألحكام القرأن,ج,1د\ ر احياء الرتاث العربـي,بريوت,2681,ص11؛ ابـن كثري,تفسـري
القرأن العظيم,ج , 20مكتبة دار الرتاث,القاهرة,2641,ص.116
( )1حول حادثة األفك.ينظر :إبن هشام,أبو حممد عبد امللك أيوب احلميدي(ت128هـ811/م) ,السرية النبوية,حتقيق حممد حمي الدين
عبـــــــــــــد احلميـــــــــــــد,ج, 0دار الفكـــــــــــــر,بريوت,2600,ص 00؛ الطربي,تـــــــــــــاريخ األمـــــــــــــم وامللـــــــــــــوك,ج,1دار
املعارف,القـــــــاهرة,2601,ص 00؛الطربي,جـــــــامع البيـــــــان,ص 41؛حســـــــن أبـــــــراهيم حسن,املصـــــــدر الســـــــابق,ج,2
,2604ص 211؛املودودي,أبو األعلى,تفسري سـورة النور,املكتبـة األسـالمية,القاهرة,2681,ص 01؛قدورة,زاهية,عائشـة أم
املؤمنني,مطبعة الرتاث,القاهرة,2614,ص.81
( )1ق :راية.
( )0ق:انكسرت.

وقال هلا بلطف شفقة قوالً معنوياً ولوح هلا برمز حمبته تلوحيًا خفياً:أنصريف إىل بيت أبيك
فسيأتيين اخلرب فيك ,فأنتثرت عرباتها واستولت عليها زفراتها ,وأظلم نهار فرحها واسود( )2ليل
ترحها ,وتصاعدت أنفاس وجدها .وعدم الصرب من عندها ,وقالت غالم( )1اهجر وما
جنيت ,وابعد وما تعديت امن جهة شكوى الضرائر ,من دالل احلبيب اهلاجر قيل هلا أيتها
الصديقة والسيدة()0على احلقيقة البالء بقدر الوالء والنصر( )1يف ضمن الصرب,فلما عرفت
القصة وتبينت القصة ,حمق بدر عيونها حلرقة نارها,وأحننى( )1الف قامتها على لوح
انكسارها ,وطالت عليها مدة هجر حمبوبها  ,وعدمت رضاع ثدي مطلوبها.
قالت اهلي بك يستنصر الذليل واىل جنات عزك( )0يلجأ املظلوم ,ومن غريك ينفس كرب
املكروب ,ومن سواك جييب دعاء املضطر ,أنت أخرب بطهارة عصميت واعلم مين مبسأليت.
فأختذت قبة يعقوبية وجعلت الفرقة حالة يوسفية ,وصارت ظلمة قبتها سجن يوسف,حزنها
مر بها من اجنب احلبيب ,هبوب نسيم كيف تيكم فقالت :امنا ربيبة خدر( )4الفصاحة ,وقرينة
( )1م:اظلم.
( )1م:لِم.
( )0م :الصادقة.
( )4م :الظفر.
( )8ق:دنى.
( )2م :جربوت.
( )1ق:بيت.

افصح من نطق بالضاد ,والتاء للمخاطب القريب والكاف للغائب البعيد ,أين تاء انت من كاف
ذاك ,أين هاء هذه من تأتيكم ميم اجلمع ,ال توجب ختصيص احد املذكورين ,طال ما كنت
سواد عني اهلاجر ,وسويداء قلب الغائب ورحيانة انس املعرض ,ولكن للزمان أحوال حتول
وفصول تصول يارب يم همي قد أغرقين,وحر حزني( )2قد احرقين ,وحتول حالي وتبلبل بالي
قد بلبين ,فضجت املالئكة يف امللكوت األعلى واختلفت تسابيح سكان حظائر القدس,
وانزعجت رهبان صوامع النور ,وقالت األشباح النورانية واألرواح الروحانية ,اهلنا طاهرة
فراش( )1النبوة قد تكدر صفاء قلبها ,ودرة حبر الشرف قد تشظى جوهر هلا,ورحيانة مشام
الرسالة قد ذبلت بأفك الفاسقني ,ورضيعة ثدي الوحي قد فطمت بكذب املنافقني.
قيل لربيد( )0اململكة ومقدم عساكر املالئكة ,يا جربيل خذ لوح غيب األزل سبع عشرة أية براءة
من العيب بالسنة الغيب ,فأني تكلمت( )1بها يف األزل وقديم القدر وجعلتها طراز الكم ثوب

( )0ق :أملي.
( )1م :دار.
( )1م :رسول.
( )0م :قلت.

عائشة( )2إىل يوم القيامة,فهبط بريد األزل على السيد املفضل ,بآيات السرور يف سورة النور
فلما مسعت الصديقة( )1زنات اآليات والح هلا أشارات البشارات.
قالت :سبحان من جيرب الكسري ويعز احلقري ,وينصف املظلوم ويصرف الغموم( ,)0واهلل ما كنت
أظن أن ربي تبارك وتعاىل ينزل يف قرآنا وال يذكرني لنبيه فيما يوحى إليه,ولكن رجوت أن يرى
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف منامه,ما يقضى براءة ذميت وطهارة( )1عصميت ,فال ييئس
املظلوم من االنتصار وال يعول املقهور األعلى األصطبار ,فأن مات مطاوي األقدار تقلبت ما
يف الليل والنهار.

( )4م :الصديقة.
( )8ق :الصادقة.
( )2ق :اهلموم.
( )1م :نقاوة.

فصل
قال يف نسمات أسحار الوصال

قال رضي اهلل عنه يف نسمات أسحار الوصال :أذا اجتازت بربوع املطرودين وطيف ليالي
االتصال( ,)2إذا طرق مضاجع املهجورين أتوا ,وأوتار الشوق ,إذا ركبت على عيدان
()1

املشاهدة يف جملس االنس ,على ندماء عشاق االزل ورضعاء انداء احملبه ,اهتزت اشجار

ألعقول يف بساتني القلوب ,ومتايلت أغصان النفوس يف در اهلياكل ,ورقصت جواهر اخلواطر
طرباً يف قصور( )0الصور ,وتواجدت الباب األحباب سرور يف معاني املباني ,وقدح زند
الكشف يف حرق األكباد ,شرارنا العشق وأحرتقت بصواعق اهليبة ,ذرات أجزاء الذوات,

( )2م :الوصال.
( )1م:مثار.
( )0م:دور.

وماج الكون بأهله ,وجرح رامي الغرام أسرار احملبني بنبله( ,)2وتزلزله قواعد أركان
السرائر,وهامت بسكر توق رمقها البصائر ,وقامت األرواح على أقدام سؤال مااخلرب,
وأشتغلت األعني مبج سحب العربات عن النظر( ,)1ووقف آدم األحوال على قدم األعرتاف
باألقرتاف ,وقام أبراهيم اهلمم على باب أطْمع أن يغفر لي خطيئيت وخر موسى العزائم صعقاً
على قمة طور تبت اليك,وأشار أيوب الواله بيد منسا الضر( )0ومر سليمان اهليمان على
بساط صولة دولته ,حمموالً بريح أن لربكم يف أيام دهركم نفحات.
وقالت منلة القلب لرعاية اخلواطر عند أنتشار عساكر سلطان اجلالل ,وأستيالء جيوش ملك
الكمال يا أيها النمل أدخلوا مساكنكم فبدت أضواء القرب وأنبسطت أشعة الدنو( ,)1ومد
رواق اللقاء وفرش بساط احلضرة,على أرائك بسط القدس وعقد جملس احللوة حتت لواء
امللك ,يف أرض املشاهدة ونصبت أسرة احللوة بني سرادقات اجلمال يف حرم األمن ,وأنتظم حال
العشق( )1وأجتمع احملب مع احملبوب ,ودارت كؤوس الشراب يف أقداح األفراح ,وعطر الوقت
وسعد البخت وأرتفع املقت وجتلت أسرار غيب القدم من بني أكناف مسالك أوصاف األزل,

( )1م:بقومه.
( )1م:البصر.
( )0م:الشر.
( )4ق:القرب.
( )2م:الوله.

()2

ياهلا من مسالك دقت فظل الوهم دهشًا عن معرفة كيفيتها ومعان رقت ,فضاقت هواجس

الفكر ,عن علم ماهيتها( )1فهي كالربق المعة حلدق اخلواطر ,من سحب األبد وكالشموس طالة
()0

من مدارات بروج احلال ,وتاهلل لقد تألقت الربق عند بروزها وميضًا وغموضاً ,وخجلت

الشموس عند ظهورها تلوحياً وتعريضاً ,حني أسفرت يدًا الرادة ألبصار خطابها عن جبني
مجاهلا نقاب احلجاب ,ونصصتها مواشط األزل على سرير األستجالء على أستهزاز عشاق
الطالب ,وأظهرها اللوح النوراني( )1من أقاصي مكامنها وأدانها ,وكشف الوصف الوحداني
نعوت( )1معانيها ومعاليها ,وغامرت حلظات مجاهلا صبابات التواقني واملشتاقني ,وغازلت
نظرات سبحاتها حرية الشاخصني العارفني ,فلما قدموا لنظر جالئها وحضروا ملشاهدة بهائها,
أهتز تاج مجاهلا يف جملس كماهلا ,فنثر على رؤوسهم جواهر( )0القبول ,ودرر الرضوان ثم
توارت( )4بأستار العزة ,ورداء الكربياء وأزار العظمة ,فقطعت القلوب وجداً وأشتياقاً,
وهامت األرواح عطشًا وأحرتاقًا ومتايلت أغصان العزام تغازل نسائهم الوجد ,وتناثرت
( )1ق :ظنون.
( )0م :كنهها.
( )1ق :أستحت.
( )1م:النوري.
( )0م:أوصاف.
( )4ق:درر.
( )8ق:ختفت.

أوراق الصرب تشكو قلق الفراق ,ياركائب األرواح جدي يف طلب هذه املنازل( ,)2وجنائب
القلوب أسرعي اىل نبل هذه الدرجات (وقُل أعملوا فسريى اهلل عملكم ورسولُه
واملؤمنون)(.)1
قال عن هجر احملبوب
نار يضرمها مالك( ,)0جهم الوجد وفقد( )1املطلوب ,صواعق ترسل من غمام الغرام على البعد
وتواري املشهود ,فصل تذبل فيه أغصان الوصل يف حدائق األتصال ,وأستتار املتجلي
سيف( )1سلّه احملبوب ,من غمد الدالل بيد املالل وغيبة احلاضر شرر يقدحه زند احلب ,يف
حرائق فؤاد الصب وأعراض( )0احلبيب غصة يتجرعها احملب ,من يد احملب يف كاسات الضد
بلذة أحلى من الشدو ,تنائي القريب عذاب يذيب القلوب ,يتوقد هليب النوى( )4سكري بنشوة
العتب ,بأحاديث أشهى للنفوس من املين,وجتايف األليف صولة تصرع أعطاف األرواح ,بشدة
وطأة سلطان اهليمان ,يف قيعان برَاري اهلوى وكثبان احلجب ,عن املنى وعرائس الفتح جواهر
( )2م:الدرجات.
( )1سورة التوبة:األية.211
( )0مالك:هو خازن النار.ينظر:الطربي,جامع البيان,ج,6ص.11
( )1ق:ضاع.
( )1ق:سالح.
( )0ق:فراق.
( )4ق:البعد.

معان نضدها ناظم القدم ,ورياض( )2الكشف حدائق بيان أنبت أعطاف احلكم ,والشوق
ستور مسدلة على مجال ووجوه عرائس الغيوب ,واحملبة مشوس التشرق أشعة أنوارها من
()1

األعلى شرف مدائن القلوب واملشاهدة سالف راح يطوف بها سقاة األزل ,على ندماء

األرواح يف أقداح اخلطاب ,يف جملس الوصل عند سدرة منتهى األمل ,فوق غاية العارفني حتت
ظالل جالل القدم ,قدام وفود ركائب أرباب العشق( ,)0خلف حادي مطايا جناب القرب,
عن عني ساق محيًا مجال رب احلي ,ياأرباب الوله يف معاني كمال صفات األله يف معاني صفات
األله( )1العظيم ,قوموا ياأصحاب الصدق يف عشق احلبيب القريب ,أنهضوا اىل هذا الوصال
فكل ملذذ بسماع نغمة من منتشد النغمة ,أو مضطرب بأصوات حادي اىل نادي هذا العز
البادي ,فأمنا ذلك حمرك( )1من القدر يذكر روحه حالوة النظر ,من جملس وأخذ ربك أو يدفن
سره ,اىل لذة مساع مابقى من مسموعة ,يف حضرة الست بربكم عند جتريد األرواح ,عن صور
()2

األشباح ويفردها بنعت توحدها يف العامل النوري ,فأن وجدت مشام روحك روح األنس

( )8م:روضة.
( )6ق:جلساء.
( )21م:الغرام.
( )2ق:الرب.
( )1ق:مسري.
( )0م:األنسان.

يهب عليها من رياض ربيع الكرم ,عند ذكر احلبيب األعظم ,فذلك وارد من جناب األبد,
يذكرك الزام شرط بيعة احملبة ,حتركات مشائل حماسن العهد القديم ,فأضطرمت يف سويداء
القلب نار أسف املهجور ,لوحشة األنقطاع وتوقدت يف صميم السر ,مجرة حرقة احملبوب بفرقة
األحباب ,نادى لسان هيمان وجد فاقد األحبة.

قال يف كل معراج
قال رضي اهلل عنه :كل معراج فإىل باب أمسه أنتهاؤه وكل سلم للصعود فبأمسه عروجه جتلى يف
أمسائه( )2فظهر التجلي يف أفعاله فأشرق كل مكون بأشراق التجلي وفصلت شواهدي التفصيل
يف الوجدين وظهر تباين حكم العدل يف العاملني( )1فربزت األمساء وأفرتقت الصفات وأختلفت
اللغات( )0وتقابلت األفعال وتنوعت األنواع وجتانست األجناس فكل بقهر العدل معتدل وكل
يوحده مبا ظهر فيه من التجلي ويشري اليه مبا أبطن فيه من أسرار أمسائه يعرفه مبا تعلق به عمله
يف أزله من أجياده بني العوامل لوال أنيس رمحته مأخوذ عن حسه يف معرفته لوال درك احلرية أظهر
شدة( )2بطشه يف جتليات أمسائه للجبال فسكتت وللبحار فأضطربت وللنريان فأضطرمت
( )1ق:صفاته.
( )1ق:العامل.
( )0م:األلسن.
( )4ق:قوة.

فالذي به سكن حرك وأظهرت العرش أنوار أمسه العلي فأنتشات مالئكته أنتشاء من سبا تلك
احلضرة فلكل منهم ولكل روح نفس من أرواحهم ولك ذكر من أذكارهم روح وكل منهم أذهلته
عظمة من جتليه يف أمسائه فأنفلت ذواتهم بتلك األمساء( )2فهم ذاكرون من الذهول وذاهلون من
الذكر فذكرهم من حيث األسم أنت اهلل ,ومن حيث الذهول هو اهلل ,ومن حيث العظمة
التجلي اهلل تعاىل ,ومن حيث السرت سبحانك ,فهيم الصافون ,وزجل الروحانيون ,وسبح
املقربون ,أشرقت أنواره يف كل موجود أشراقًا أظهر منه سر وجوده بشهوده ,فأعرتفت( )1به له
أعرتاف عبودية وقهر ,فاألذكار محامة احملمولني ومسكنة الساكنني وجاذبة اىل ما وارته
سرادقًا يف اجلالل من مضمون األمساء وبديع الصفات فتقلبت( )0أسرار العارفني يف أطوار
معارف أمسائه تقلباً يشهدون به يف دارة وجوههم أوجدته ذوات وجودي امللك وامللكوت,
حتى عاينوا سريان سر قدره يف عامل املعلومات ,فلم يبقى معلوم إال وأبدى سر دقيقة منه جمذوبة
بيد كمال ونور ,فتصرفوا يف املهج مبهجات احملبة ,وأغمسوا يف حبر نور هيبته فخرجوا ويف
وجوهم شعاعات هيبة ختلف أبصار الناظرين من اجلن واألنس وقوبلوا بنور أمسائه مقابلة
مالت وجودهم من ودودهم سر ماكتبه( )2هلم قلم التقدير من كل مستودع يف مستقر ,ومستقر
( )2ق:الصفاة.
( )1ق:فأقرت.
( )0م:فتغريت.
( )1م:سطره.

يف مستودع ,فلم خيف عنهم ماغاب عليهم فنظروا أنفسهم به ونظروا ما سواه بنور أمسه ,ورأوا
الكمال املطلق ومشوا مبا أشهدهم يف أفاق( )2امللكوت ,وكشفوا معنى كلمة التكوين فأنفعل هلم
كل مكون أنفعال تلك الكلمة بأذنه.
()0

يامن أظهر كربيائه وجمده يف أسألك بالصفات( )1اليت اليعلوها موجود حمدث األمس مبقابالت
سر القدر أنسًا ميحو أثار وحشة الفكر حتى يطيب وقيت بك فأطيب بوقيت لك.

قال يف مقامات العارفني
قال رضي اهلل عنه :يف مقامات العارفني على سبعة أصول تعلم أداب( )1احلضرة أقتداءً والعجز
عن األدراك أرتقاء والتوجه للعارف أهتداء وأختاذ اجلوع وصاًال وأنفصال األرواح عند
املناجاة( )1حاًال والوقوف مقام باباً من أبواب مواهبه فيفتح من تعلمه أداب احلضرة أقتداء باب
البسط وهو أن يبسط اهلل له يف امللك وامللكوت واجلربوت بساطاً من مواهب رمحته ولطائف

( )1م:وسع.
( )2ق:األمساء.
( )1م:مبجادالت.
( )0م:أدب.
( )1ق:الدعاء.

منته( , )2فهو يف بساط امللك بالعلم واجلسم ويف بساط اجلربوت باحلال والقلب ويف بساط
امللكوت بالروح والسر فتظهر( )1له أسرار املقامات وحقائق األحوال مع أنتقاء الغيب جهرًا
والفناء عن األلتفات سراً واخلاطبة باجلواب أمر أحتدت أرواحهم لنسيم القرب فالتؤلف إال
بسبتها وهذا هو سر العرفان املتولد عن التقوى( )0وهو أول حقائق العارفني( )1يف أول
مشاهدتهم ومبادئ منازهلم ومن أداب املصطفى (صلى اهلل عليه وآله وسلم) يف احلضرة ملا
سلم اهلل تعاىل عليه ليلة املعراج( )1يف قاب قوسني وقال السالم عليك أيها النيب ورمحة اهلل وبركاته
()0

مل يرد السالم والرمحة والربكة ثالث مراتب كان من سواه على ثالث مراتب الصديقني

والشهداء والصاحلني فالصديقون للسالم والشهداء للرمحة والصاحلون للربكة وواردات
املصطفى (صلى اهلل عليه وآله وسلم) يف أفعال احلق على ثالثة أقسام يف ثالثة مواطن:
األول:رمحيت سبقت غضيب فوجب بهذا الوصف السالم
والثاني:هذه اىل اجلنة وهذه اىل النار( )2فوجب بهذا الوصف الرمحة
( )1ق:كرمه وجوده.
( )0ق:فتجلى.
( )4ق:اليقني.
( )8م:السالكني .
( )6ق:األسراء.
( )2ق:الصادقني.
( )1م:سقر.

والثالث:ملن امللك اليوم وهذا الوصف يف مقابلة ظهور الربكة فمن سبقت رمحته يف أفعاله
غضبه فقد تأدب بأول تلقيه وله السالم وكان من الصديقني( )2اجلالسني على بساط اجلربوت
ومن قدّم رضاء ربّه على هوى نفسه فقد تأدب بالتلقي الثاني وله الرمحة وكان من الشهداء
اجلالسني( )1على بساط امللكوت ومن مل خيش إال اهلل عزوجل علمًا بان الضار والنافع سواه فقد
تأدب بالتلقي الثلث وله الربكة وكان من الصاحلني اجلالسني على بساط امللك وأقتفاء كل من
نزل( )0مقاما من هذه املقامات الثالث ألداب النيب (صلى اهلل عليه وآله وسلم) حبسب تلقيه من
أداب هذه احملاضر الربانية الثالثة ألن هذه املقامات أمنا نشأت وظهرت من بركة أشارته (صلى
اهلل عليه وآله وسلم) ألهل التمكني( )1من أمته ويفتح له يف العجز عن األدراك أرتق باب التمكني
وهو أن اهلل تعاىل حيقق له أنوار الغيبة يف احلضور وأسرار احلضور يف الغيبة فهو مع اهلل تعاىل يف
مشاهدة األنوار يف الغيبة مع التجلي يف مالحظة األسرار( )2يف احلضور حكم اجلملة على
صراط الكتاب والسنة وهذا الذي ينبغي األقتداء بطريقته واألهتداء حبقيقته فأذا كان
حاضرًا أشرقت عليه مشوس العبارات من حقائق األيات وأذا كان غائبًا أخفته رموز

.

( )0ق:الصادقني

( )1ناقصة يف (م).
( )1ق:قعد.
( )0ق:املكنة.
( )4ق:السر.

األشارات مع بقائه باألبد وفنائه باألنوال معناه بقائه بالعلم وفاؤه باملعلوم ويفتح له يف التوجه
للمعارف أهتداء( )2باب الفكر وهو أن يتضائل بامللك وامللكوت وعواملهما يف فسيح أنوار فكرته
وهم الذين خرجوا من رق األكوان يف األزل ففهموا أسرار التسخري( )1على اجلملة والتفصيل
وقبلوا الشائع كشفًا وحتققوا امللكوتيات أدراكًا ويظهر عليهم من حتية( )0اهلل تعاىل يف عامل
أرواحهم ما يقع أثره يف أرواح املؤمنني فينموا أميانهم وترقى مقاماتهم فرتجع األعمال اليهم
أضطراراً( )1ويرتكون األكوان أختيار ويفتح له يف أختاذ اجلوع وصاًال باب القوة امللكوتية واحلقيقة
الروحانية وهو أستيالء أنوار الصمدية على ذات وجوده فتحرق( )1بأنوارها ظلم األجسام فال
ترجع اليه حاسة الطبع اجلسماني إال بعد عدد األمساء أيامًا وذلك مما يعلمه احملققون( )2وهذه
مبادئ القوم يف اجلوع وأمانها يتهم فيه بأن خترق أجسامهم حجب الغيوب وتفجر أنوارهم ينابيع
احلكم ومن خزائن القلوب وطعامهم كالم اهلل تعاىل وشرابهم سنة الرسول(( )1صلى اهلل عليه وآله

( )2ق:هدي.
( )1م:العمل.
( )0ق:حب.
( )1م:مضطر.
( )1م:ملتهب.
( )0ق:العاملون.
( )4م:املصطفى.

وسلم) وغذائهم من طعام الفضل يف مقر( )2األمن وريهم سلسبيل القرب املختوم خبتام األنس
ويفتح له يف أنفصال األرواح عند املناجاة حاًال باب األسرتواح وهو املعرب عنه بالنفس والروح
وهو طيب الوقت بصفاء السر وأستنشاق نسيم القرب( )1من حضرة الوصال وهذا الذي
صالته دائمة الوجود ومناجاته سرمدية الشهود فكل زمن منه صلة وكل نفس منه مناجاة وكل
حلظة( )0منه شهود وكل حركة منه أسرتواح وهذا يرزقه اهلل تعاىل التمكني يف عامل األرواح
فينفصل حركة منه أسرتواح وهذا يرزقه اهلل تعاىل التمكني يف عامل األرواح فينفصل باألستغراق
يف طلب الفناء متى أراد ويتصل بعامل الصحوة( )1واحلس متى أراد ففي العرش سر متكينهم كم
أن يف الكرسي سر تلوينهم مع حفظ القالب حسًا وظهور النور حكمًا وشهود( )1احلق مجعًا
ويفتح له يف الوقوف مع التوحيد وضعا باب العناية الربانية وهو أن يثبته اهلل تعاىل يف مبدأ أرادته
وحقيقة أجابته وأول فطرته فهو يف العلم يسمع من اهلل تعاىل ويف األفعال يشهد الفاعل عزوجل
ويف الفطرة يوحد اهلل تعاىل مبا وعد به نفسه على متام كمال( )2صفاته اليت أودعها يف حقائق

( )8م:مكمن.
( )6ق:الود.
( )21ق:بارقة.
( )2ق:الوجد.
( )1ق:جنود.
( )0ق:مجال.

أمسائه فهذا هو الذي جاءه الرسول ليذكره يف عامل األنسانية مبدأ أمره يف مبدأ فطرته كما أتى
غريه ليعلمه حقائق أنسانية ألن له(صلى اهلل عليه وآله وسلم) الكمال األوفر بشري األهل القبضة
اليمنى نذير( )2األهل القبضة اليسرى وحقيقة الوقوف مع التوحيد وضعا طمس البصائر عن
التواني وخرق احلجاب( )1وكسر( )0األواني وشهود ماجتلى يف السبع املثاني ويفتح له يف ذكره
سورة األخالص باب التجلي وهو أن جتلى له احلق تعاىل يف املوجودات فيوحد اهلل تعاىل حبركته
عدد من وحده وبسكونه عدد من مل يوحده وأن كانت اخلالئق( )1كلها موحدة اهلل تعاىل فهو
يوحد اهلل تعاىل جبهر من وحده وبسر من مل يوحده فهو سر قطب التوحيد وباطن التفريد ولطيفة
التجريد فهؤالء قوم شاهد وأجنلى احلق( )1سبحانه يف أطوار التوحيد بكل لسان وكل لغة
فيأنسون باجلمادات لسر أذكارها ويسمعون نطقها يف عامل أسرارها فأذا أمسعوا كالم اهلل العظيم
فاضت عليهم أنوار التعظيم( )2فيعقبهم الوحيد إيناساً وأذا تكلموا فاضت عليهم أنوار التعظيم
فيعقبهم الصمت أدبًا وأذا حتركوا بالفعل فاضت عليهم أنوار التعظيم فبعقبهم الوقوف على
( )1م:منذر.
( )1احلجاب :ويعين السرت أي اليعرف حال العبد الصاحل فهو مستور لكنـه معـروف عنـد اهلل تعـاىل.ينظـر:الطوسي,السراج,املصـدر
السابق,ص.118
( )0م:حتطيم.
( )4م:اخللوقات.
( )8ق:الرب.
()2م:التفخيم .

حدهم أستحقار وأذا أستغرقوا يف احلال فاضت عليهم أنوار التعظيم فيعقبهم لزوم الثبات على
الشرع( )2فرييهم موالهم بهذه األختصاصات حقائق ماهلم يف اليوم األخر ويبسط هلم نور
الكشف يف طبقات األكوان فينكشف( )1هلم ما يف اللوح احملفوظ ويشهدون بسر العناية األزلية
مواضيع أهل الدارين وما أعد اهلل لكل يف ماله ويسمعون داعياً( )0من قلوبهم وخماطباً من
أسرارهم فما الداعي الذي قلوبهم فينطق هلم عن حقائق األرواح يف الدارين فتنكشف هلم
حقيقة أحواهلم من النعيم والعذاب يف الربزخ وهم على قسمني قوم كملوا املقام فرأوا ذلك كشفًا
وقوم مل يكملوا املقام فربز هلم ذلك من وراء أستار األشارات وأما املخاطب الذي من
أسرارهم فينطق هلم مبظاهر لطائف( )1األسرار يف التوحيد برزت هلم القدرة ألستحكام أنوار
التوحيد على مقامه وأذا نظر اليهم بعني العلم تراءت هلم األدارة ببطون القدر لتفرقة العلم ومجع
التوحيد وهذا الذي خيرق بواطن اخللق بأنوار املكاشفات فينجلي له ما أودع فيها من أسرار
التصريف وهذا ينتفع به أهل اخللوات( )2وأرباب الرياضات ويزن أصحاب الرسوخ بقسطاس
احلقيقة على بساط الكشف قد أمد اهلل بالقوة امللكوتية يف أخراق أحوال الواصلني خيتلف اىل

( )1م:الدين.
( )0م:فينجلي.
( )1ق:منادياً.
( )1م :سر.
( )0ق:الصلوات.

زوايا بواطن( )2السالكني يف كل نقائص الناقص ويرجع حال الصادق ويظهر على نسبة حال
الرائي فتارة يف اخليال لضعف املريد وتارة يف احلسن لتمكن السلوك وتارة خياطب املريد من
زواياه وتارة خياطبه من لطائف أسراره فيمد أرباب األحوال بلطائف البواطن أي مد أصحاب
األعمال بشرائف األذكار وله القوة يف التصريف ورمبا قرب اىل البواطن مبعاني القرب( )1ورمبا
بعد من الكشف بقرائن األحوال يف طور القربة.

قال يف الذكر
وقال رضي اهلل عنه يف الذكر :أعذب مورد وردته عطاش العقول مورد الذكر والتوحيد
وأطيب نسيم هب على مشام القلوب نسيم األنس باهلل عزوجل التلذذ حبالوة( )0مناجاة اهلل
كؤوس راحات األرواح وذكر اهلل تعاىل جالء رمد عيون العقول ودرر محد اهلل اليرصع بها
التيجان مفارق األسرار ومسك شكره ال يفتق إال يف جيوب ثياب األرواح وورد الثناء عليه
اليطلع إال على شجر ألسن عباده( )2املؤمنني إن ذكرت ربك بالسن حسن صنعة فتح أقفال قلبك
( )4ق:مدارج.
( )2م:الوصل.
( )1م:بطالوة.
( )0ناقصة يف (م).

وإن ذكرته بألسن لطائف أسرار أمره فأنت ذاكر على احلقيقة وإن ذكرته بقلبك قربك من
جناب( )2الرمحة وإن ذكرته بسرك أدناك من مواطن القدس وإن صدقته يف حبه محلك جبناح
لطفه اىل مقعد صدق ماعرف قدر جالله من فرت حلظة عن ذكره والحظ أزلية وحدانيته من
ألتفت بعنب سره اىل غريه الذكر روح جناب الرمحة يهب نسيمه على مشام أرواح الذاكرين فتهز
من نشواته أعطاف األرواح يف أقفاص األشباح فتقوم العقول راقصةً يف بساتني( )1الصور وخترج
األسرار هائمة يف براري( )0الوجد وتنطق بالبل السكر مبا يف خبايا الضمائر وحيرتق احملب
بنريان التلهف ويغيب املشتاق عن نظر ذاته لشدة التأسف( )1ويقول لسان الواجد طرباً بقرب
الوجداني ألجد ريح يوسف فتربز مواشط القدم جتلو عرائس صفات احملبوب على أعني
األلباب( )2يف قصور األفكار حتت قباب األسرار ثم جبلل عليها جبالل ستور الغيبة فتحجبت
برداء العظمة فرمدت عيون البصائر من حر يبس العشق وسقطت قوادم شوقها لطول سفرها يف
هجري براري اهلجرة فأرسل اليها سفري الكرم( )1طبيب القدر رمدها بكحل بسم اهلل الرمحن

( )1م:جنابات.
( )1م:حدائق.
( )0ق:صحاري.
( )4م:األمل.
( )8م:العقول.
( )2ق:اجلود.

الرحيم فلما طلعت طالئع هذا األسم يف جربوت اجلالل وسطعت سطو العز حتت خفاقات
البنود الكربياء بهتت عيون العقول ودهشت نواظر األفهام ووقعت أطيار األفكار وطمست
سطور( )2الكتابات الكائنات وقال لسان هيبة األحدية وخشعت األصوات فتزلزلت جبال
عصم األلباب ودكت ببهاء نور جتلى أرض نعوت( )1البشرية ونصت أجنحة األرواح فال مطر
هلا يف فضاء علم التفريد وتيمت القلوب بأشواق عشقه وهامت األسرار بوله حبه وتبلبلت
األفكار يف براري بعده وقربه فحكمه مبثوثة يف كل ذات وأثار صنعة الئحة يف كل مصنوع
()0

وعجائب قدرته ظاهرة يف كل كائن وبراهني وحدانيته قائمة على كل موجود وأنوار أقتداره

باهرة لعني كل عقل والسن حسن صنعه ختاطب أهل الوجود بأشارات شواهد اهليبة قابل
مرايا العقول بأشخاص بيان عجائبه( )2وجلي على عيوب قلوب عباده عرائس أسرار الغيب,
ذلكم اهلل ربكم له امللك ,والذين تدعون من دونه ما ميلكون من قطمري.

( )1م:حروف.
( )0م:صفات.
( )1م:قضائه.
( )1ق:غرائبه.

فصل
قال يف الشريعة املطهرة

قال رضي اهلل عنه يف الشريعة املطهرة :األميان طائر غييب ينزل من أفق خيتص برمحته من يشاء
يسقط على شجرة قلب العبد يرتمن له لذيذ حلون يبشرهم ربّهم بطري من قفص صدر صاحبه؛
اىل مقعد صدق الشريعة املطهرة احملمدية( ,)2مثرة شجرة امللة األسالمية ,مشس أضاءت
بنورها ظلمة الكون أتباع شرعه يعطي سعادة الدارين ,أحذر أن خترج من دائرته ,إياك أن
تفارق أمجاع أهله يف قلب صاحب الشرع األعظم ودائع بدائع( )1احلكمة يف أسرار صاحب
الناموس األكرب ,جواهر خزائن الغيب ,أجعل قبول أمره طريقك اىل اهلل تعاىل ,صيّر كعبة

( )2ق :النبوة.
( )1م:روائع.

عقلك( )2مهبط أمالك كلمات أحكامه ,من ماء غمام أقوالُه تشرب عطاش األرواح يف عيون
حياة بألفاظه ,يغتسل خطر العقول( ,)1نادى منادي األرواح الكامنة يف القوالب أثار ساكن
عزمها اىل العلي ,طارت بأجنحة الغرام يف فضاء احملبة ,وقعت بعد التعب( )0على أغصان
الشوق ,وتناغت يف السحر بالبلها مبطربات احلان احلنني اىل مجال وأشهدهم أزعجها هبوب
نسيم الغرام( )1اىل أعادة لذاذة الست بربكم ,خرجت بعض تلك الطيور من أقفاص الصدور
تتلمح أثراً من مطارها القديم تستنشق نسمةً( )1من مهب التكليم ,تتذكر عيشها يف ظل أثل
الوصل ,تشكو جواها بعد بعاد األحباب ,فسمعت داعي اهلل بلسان أنسان عني الوجود,
أنتقش دعاؤه حممد (صلى اهلل عليه وآله وسلم) يف صفحات( )2الواح األرواح ,صارت دعوته
رحياً تهز أغصان أشجار القلوب ,أضطربت فرسان العقول يف ميادين الصور غراماً( )1مبا
مسعت ,أهتزت األلباب بأيدي الوجد طربًا بذلك العهد ,صار عيشها لهُ سرًا من أسرار القدم,

( )0م:قلبك.
( )1م:القبول.
( )1م:النصب.
( )0ق:املالم.
( )4ق:همسة.
( )8م:أوراق.
( )2ق:مداماً.

وأصبح وهلها به لطيفة لطائف القدر( ,)2أذا أشرقت على النفوس احلرية أنوار الغيب حفظت
األسرار ,وأرتفعت احلجب الظاهرة من عيون بصائرها  ,الحظت مجال صاحب الكون
شاهدته بصفاء مرايا األسرار ,كعبة كل عارف موضع نظرات احلق منه أقرب الطرق اىل اهلل
تعاىل لزوم قانون( )1العبودية ,واألستمساك بعروة الشريعة األسالمية ,واألستقامة على جادة
التقوىُ,أنسك باهلل عزوجل على قدر وحشتك من غريه ,ثقتك به على قدر معرفتك( )0به,
الكدر يف األعمال نوع من احلرمان ,األنغماس يف طلب الدنيا يثين العقل عن طلب اهلل عزوجل,
الرياء يف املطالب كسوف يف مشوس الطلب ,والنفاق يف املقاصد خدش( )1يف وجوه القصد,
عدم املطلوب عذاب القلوب ,فرقة األحباب عذاب العقول ,عالئق زهد الدنيا حجاب مينع من
الوصول اىل امللكوت العلى ,أقبالك على اهلل عزوجل بوجه عبادتك( )2يف الدنيا سبب أقباله
عليك بوجه الرمحة ,لوبلغ طفل عقلك األشد يف حجر التأديب ماألتفت اىل الدنيا ,لكن هو يعد
يف مهد شغلتنا أموالنا وأهلون ,األرواح الطاهرة قناديل هياكل األجساد ,العقول الصافية ملوك

( )1ق:األقدار.
( )0ق:أحكام.
( )1م:علمك.
( )1م:جرح.
( )0ق:أعمالك.

قصور الصور ,ياغالم أفتح عني عقلك( )2لتلقي عرائس األزل ,وأنتشق مبشيم روحك هبوب
()1

نسيم لطائف القدر ,إن اهلل تعاىل وضع متاثيل الوجود على ساحل حبر الدنيا ألمتحان عيون

أهل البصرية ,وتسلم من األلتفات اىل زخرفها أطفال أرواح أقيمت يف مهود الثبات ,وربيت يف
حجور العصمة ,وأرخيت عليها أكناف أيات األمر ,ولو كوشفت بلطائف خمبئات( )0القدر,
وجليت عليها عرائس الغيب وردت اىل كهف الكرم بلبل أسرار العارفني هيم أفكار الواهلني,
زلزل جبال عصم العقول( , )1أطلع على خمبئات األسرار يا أرواح املؤمنني طريي اليه بأجنحة
الشوق وصدق العشق,أطوي يف صدق قصدك اليل أذيال بسط البسيطة ,أصربي حول مشعة
طلبه فراشًا يتهافت حول النور ,حومي حول محاه بقوادم أقدام الوله ,أطليب منه ماطلب آدم
(صلى اهلل عليه وسلم) ,قاال( :ربنا ظلمنا أنفسنا وأن مل تغفر لنا وترمحنا لنكونن من
اخلاسرين)(.)2
ومما مجعت من كالمه يف التنزيه

( )4م:قلبك.
( )8م:قلوب.
( )2م:خبايا.
( )1ق:املعقول.
( )2سورة ص:األية .214

قال رضي اهلل عنه يف التنزيه:ربنا اهلل القريب يف علوه املتعالي يف دنوه باري اخللق بقدرته
ومقدر األمور حبكمته واحمليط بكل شيء بعلمه متت كلمته وعمت رمحته( )2الأله إال هو
وكذب بعده من أدعى له ندًا أو أعتقد له شبهًا أو سيمًا سبحان اهلل عدد خلقه وزنة عرشه
ورضاء نفسه ومداد كلماته ومنتهى علمه ومجيع( )1ماشاء وخلق وذر أو عامل الغيب والشهادة
الرمحن الرحيم امللك القدوس العزيز احلكيم واحد أحد فرد صمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوًا
أحد  ,ليس كمثله شيء وهو السميع البصري ,الشبيه له والنظري والعون والظهري والشريك
والوزير والند والمشري ليس جبسم فيمس والجوهر فيحس والعرض فينتفي والذي تركيب يف
بعض والذي اله فيمثل تأليف( )0فيكيف والذي ماهية خميلة فيحدد( )1والطبيعة من الطباع
والطالع من الطوالع والظلمة تظهر والنور يزهر أحاط باألشياء علمًا من غري ممازجة( )2شاهد
هلا أطالعات غري مماسة قاهر حاكم قادر راحم غافر سائر خالق فاطر فرد معبود حي الميوت
أزلي اليفوت أبدي امللكوت سرمدي اجلربوت قيوم( )1الينام عزيز اليضام منيع اليرام له األمساء

( )1م:بركته.
( )1ق:كل.
( )0م:تصنيف.
( )4م:فيسدد.
( )8ق:ممازحة.
( )2م:حي.

احلسنى والصفات العلى واملثل األعلى واجملد األبقى التصوره األوهام والتقدره األفهام
واليدرك( )2بالقياس والميثل الناس والتكفيه العقول والحتده األذهان جل ان يشبه مبا صنعه أو
يضاف اىل ما أخرتعه حمصى( )1األنفاس قائم على كل نفس مبا كسبت لقد أحصناهم وعدهم
كلهم أتيه يوم القيامة فرداً يطعم واليطعميَرزُق واليُرزَق جيري والجيار عليه خلق ما أبتدع
ألجتالب نفع وال لدفع ضر وال لداع دعاه وال لفكر حدث له بل أرادة جمردة عن تغريات
احلدثان( )0فهو املنفرد بالقدرة على أخرتاع األعيان( )1وكشف الضر وأزالة البلوى وتقليب
أعيان وتغري األحوال يسوق ماقدر اىل ما وقت المعني له يف تدبري ملكه حي حبياة غري مكتسبة
وال مسبوقة عامل بعلم غري حمدث والحمجوب والمتناه قادر بقدرة غري حمورة مدبر( )2بأرادة
الحمدثة والمتناقضة حفيظ الينسى قيوم اليسهو رقيب اليغفل يقبض ويبسط يرضى ويغضب
يغفر ويرحم أوجد وأعدم فأستحق أن يقال له قادر أراح علل خملوقاته وأبداها كاملة الوصف
فأستحق أن يقال له رب أجرى أفعال عباده على مقتضى( )1مراده منهم فأستحق أن يقال له
( )1ق:واليعرف.
( )0م:معد.
( )1ق:الزمــان .وعنــد الصــوفية هــو تبــدل الزمــان وتغريه,وهــو داللــة علــى إرادة اخلـالق عزوجــل.ينظــر:الطوسي,السراج,املصــدر
السابق,ص.128
( )1ق:األنسان.
( )0ق:مصري.
( )4ق:مرام.

اليتجدد له علم ينبفي علمه يف القدم فأستحق أن يقال له عامل على احلقيقة التشابه ذاته
والصفاته ذات والصفات فوجب( )2أن يقال له ليس كمثله شيء قائم فقيامه بدميومة أزله كل كل
ال أو جال العلم يف جالله جدًال وقف الفهم
حي فحياته مستفادة بأمره أن ضرب العقل لعزته مث ً
ال ومل جيد للتنزيه بدًال والعن التوحيد حوًال
ال والح التعظيم جل ً
مذهوًال ودهش الفكر( )1كل ً
ال تسلك سبل التفريد لألحجب األلباب برداء كربيائه عن معرفة
وجاءت جيوش التقديس قب ً
كنه( )0ذاته جسر األبصار بنور بقائه عن أدراك حقيقة أحديته فأن نهضت غايات علوم اخلالئق
تقف وخرباً أو شخصت نهايات معارف املالك تتلمح( )1أثراً تألق هلا باق من األزل مربقعًا
بنقاب الكل عن نقائض التشبيه فلم تستطع جماورة سناه وحمقت مداركها وأنفعاالت قواها يف
أتصال أوصاف القدم بنعوت إال بأتصاالً مل يزل غري مسبوق( )2بأنفصال والصائر اىل أنفصال
وبدت من جناب القدس األشرف هيبة متيت العلل وأنفراد مينع التعدد ووجود حييل احلد
وجالل ينفي الكيف وكمال يسقط املثل ووصف يوجب الوحدة وقدرة تبسط امللك وجمد

( )8ق:فحق.
( )2ق:العقل.
( )1م:ذات.
( )0م:تتجلى.
( )1ق:ملحوق.

()2

يستنفذ احملامد وعلم حميط مبا يف السموات واألرض ومابينهما وحتت الثرى ومايف قعر

البحار ومنبت كل شعرة وشجرة ومسقط كل ورقة وعدد احلصى والرمال ومثاقيل اجلبال
ومكاييل البحار وأعمال العباد وأثارهم وأنفاسهم وهو باين من خلقه والخيلو مكان من علمه
فرجعت( )1ليس هلا علم سوى التصدق بأحديته واألقرار أن الأول لقدم أزليته والأخر لبقاء
أبديته والكيف والمثل يدخالن يف صمديته( )0تعرف اىل خلقه بصفات ليوحدوه ويثبتوا وجوده
فاألميان يثبتها بعلم اليقني تصديقًا واألطالع على علم حقيقتها غيب الجمال للعقل( )1يف أدراكه
وكلما حكاه الوهم أو جاله الفهم أو ختيله العقل أو تصوره الذهن فعظمة اهلل وجالله وكربيائه
خبالف ذلك هو األول واآلخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.

( )1م:قاع.
( )0م:رجعت.
( )4م:سرمديته .وتعين أيضاً هو الباقي الذي اليزول وقيل الدائم الذي اليطعـم والـذي يصـمد اليـه يف احلـوائج ويقصـد اليـه علـى الـدوام
باألحتياج اليه فالكل مفتق ر اليه وهو اليفتقر ألحد.ينظر :اجليالني,عبد القادر,الغنية,ج,1ص.40
( )8م:الفكر.

قال يف احلـالج( )2رضي اهلل عنه
قال رضي اهلل عنه :طار طائر عقل بعض العارفني من وكر شجرة صورته وعال( )1اىل السماء
خارقًا صفات املالئكة وكان بازً منبُزاة امللك حميط( )0العينني خبيط وخلق األنسان ضعيفاً فلم
جيد يف السماء ماحياول من الصيد فلما الحت له فريسة رأيت( )1ربي أزداد حتريه يف قول
مطلوبه (أينما تولوا فثم وجه اهلل)( )1عاد هابطاً اىل حضرية خطة األرض طلب ماهو أعز من
وجود النار يف قعور البحار تلفت بعني عقله فما شاهد سوى األثار فكر فلم جيد يف الدارين
مطلوباً سوى فطرب( )2فقال بلسان سكر قلبه أنا احلق ترمن بلحن غري معهود من البشر صفر يف
روضة اجلود صفري األبليق ببين أدم حلن صوته حلاً عرضه حلتفه ونودي يف سره ياحالج أعتقدت
أن قوتك بك قل األن نيابة عن مجيع( )1العارفني حسب الواحد أفراد الواحد قل ياحممد أنت
سلطان احلقيقة أنت أنسان عني الوجود على عتبة باب معرفتك ختضع أعناق العارفني يف حي
جاللتك توضع جباه اخلالئق أمجعني.
( )2احلالج:سبقت ترمجته يف ص.00
( )1م:طار.
( )0ق:مغلق.
( )1ق:شاهدت.
( )1سورة البقرة:األية.226
( )0م:فرتمن.
( )4ق:كل.

وقال يف الـتفـقـه
وقال رضي اهلل عنه :تفقه ثم أعتزل من عبد اهلل بغري( )2علم كان مايفسده أكثر مما يصلحه خذ
معك مصباح شرع ربك من عمل مبا يعلم أو ربه اهلل علم مامل يعلم أقطع األسباب عنك فارق
األخوان واألقسام ,أعطها ظهر قلبك بتزهدك تكلف ,أن ربك جلدك حسن أدبك ,كن
مقاطعًا ملن سواه منفصالً عن األغيار واألسباب خائفاً على أنطفأ مصباحك( ,)1أخلص لربك
أربعني صباحاً تتفجر ينابيع احلكم من قلبك على لسانك بينما هو كذلك إذ رأى حق عزوجل
كما رأى موسى عليه السالم يرى ناراً من شجرة قلبه يقول لنفسه وهواه وشيطانه وطبعه
وأسبابه ووجوده (أمكثوا إني أنست ناراً)(,)2نودي القلب من السر:أنا ربك ,أنا اهلل فأعبدني
والتدِن لغريي ,التتعلق بغريي ,أعرفين وأجهل غريي ,أتصل بي وأنقطع عن غريي ,وأطلبين
وأعرض عن غريي اىل علمي اىل قربي اىل ملكي اىل سلطاني حتى أذا مت البقاء جرى ماجرى
أوحى اىل عبده ماأوحى زالت احلجب زالت الكدر سكنت النفس األلطاف جاء احلطاب
أذهب اىل فرعون ياقلب أرجع اىل النفس واهلوى والشيطان طوقهم اىل ياقوم أتبعون أهدكم
سبيل الرشاد أتصل ثم أوصل.

( )8ق:بدون.
( )2م:سراجك.
( )2سورة طه:األية .21

وقال ما ينبغي للفقري( )2أن يرتديه
وقال(رضي اهلل عنه) ينبغي للفقريأن يرتدي العفة ويتزين( )2بالقناعة حتى يصل اىل احلق
عزوجل( )1ويسعى بقدم الصدق طالباً لباب القرب( )0مهر والعن الدنيا واألخرة واخللق

( )2الفقري:هو احمل تاج اىل اهلل تعاىل على احلقيقة,يعين أن يشعر األنسان رغم ماله وجاهه حباجته وبعجزه وبفقره اىل اهلل تعاىل فأذا أحتاج
اىل غريه مل يعد فقرياً.ينظر :اجليالني,عبد القادر,الغنية,ج,0ص.86

والوجود حيتاج أن ميوت الف مرة ويفنى الف مرة تستقبله عناية احلق عزوجل ورأفته ورمحته
وشوقه اليه وجذبانه ونظراته ومباهاته ومواكب أرواح النبيني واملرسليني والصديقني واملالئكة
تصحبه وترقيه( )1اىل احلق عزوجل ,ويتفرغ( )1قلبه ويصفى سره من كل حمدث ويدنو اىل احلق
عزوجل ويقرأ سابقته فيقف على كل سطر وكل كلمة وكل حرف يقف على أوقافه وأزمانه
وساعاته وحلظاته ويتيسر له أمره ومايؤول اليه كلما جذب اخلوف اليه جذبه القرب منه ثم اليزال
ينتقل من شيء حتى جيعل حاجبًا بني يديه منفردًا عنده مطلعا على أسراره يعطي خلعه وطبقاً
ومنطقة وتاجاً( )2وأشهد امللك على نفسه أن اليغري عليه يوقع له بصحبة دائمة ووالية مستمرة
فاليبقى زهد مع املعرفة ياموتى القلوب طلبكم اجلنة قيدكم عن احلق سبحانه وتعاىل.

قال يف يا عـباد اهلل

( )1ق:يتجمل.
( )1ق:سبحانه وتعاىل.
( )0ق:القرى.
( )4م:ترقيه.
( )8م:ويقرع.
( )2م:لباساً.

وقال رضي اهلل عنه :ياعباد اهلل يأمر بدين له عليكم بسنة من تقدمكم فهم األدالء فهم املفاتيح
بأتباعهم تصلون اىل ربكم عزوجل تصل اليه قلوبكم وأسراركم ومعانيكم( )2أذا أتبعتم كتابه
وسنةرسوله (صلى اهلل عليه وآله وسلم) وعملتم بهما وأخلصتم يف أعمالكم جائتكم يد الرمحة
()1

واللطف واحملبة فتدخل قلوبكم عليه وختبيئكم السابقة وعها ماسبق لكم من علمه يف قرب

قلوبكم منه فيأخذ بكم ويقفكم بني يديه فرتون ما العني رأت والأذن مسعت والخطر على قلب
بشر أذا وصل العبد اىل هذا املقام جاءت اخللع اىل قلبه ونزل تاج اململكة على رأسه وخامت
امللك يف أصبعه ودرع بدرع التقوى( )0يؤخذ قلب هذا العبد فيغيب عن مجيع اخللق فريى مايرى
ويعلم مايعلم ويستكتم مايستكتم ثميُرد لبى اخللق خلالقهم فأذا رجعا اىل الرسول( صلى اهلل
عليه وآله وسلم) وأصحابه رضي اهلل عنهم والكتاب( )2عن ميينه والسنة عن يساره وأرواح
األنبياء حوله فحينئذ يقال له أذكر نعمة اهلل عزوجل عليك.

( )1ق:مرامكم.
( )0ق:دنو.
( )1م:اليقني.
( )1م:القرأن اجمليد.

قال يف الدنيـا
وقال رضي اهلل عنه:الدنيا قيد عن األخرة ,واألخرة عن رب الدنيا واألخرة التأخذهما وال
تشتغل( )2بهما بعد الوصول اليه تصل اليه من حيث قلبك وسرك ومعناك أعرض عن الدنيا
وأقبل على األخرة ثم أعرض عن األخرة وأقبل على احلق عزوجل فأنهما ميتعانك أتبعهما بالسري
خلفك( )1تأتي الدنيا ومعها أقسامك منها تطلبك عند األخرة فالجندك عندها فتقول هلا اىل أين
ذهبت به فتقول ذهبت اىل باب امللك وأنا يف طلبه( )0أيضًا فيقومان ويسرعان يف السري خلفك
فيصالن اليك وأنت على باب امللك فتشكو الدنيا حاهلا اىل امللك تشكو كيف تركت وداعئك,
وهي األقسام املقسومة املرتبة بالسابقة ,فتأتي الشفاعة منه اليك يف حقها وأخذ األقسام عن
يدها ,تأتيك الوصية منه بال أخذ من الدنيا والنظر اىل اآلخرة ,فرتجع بها يف صحبة( )2املالئكة
وأرواح النبيني فيقعد على دكة بني اجلنة والنار ,بني الدنيا واألخرة ,بني اخللق واخلالق ,بني السبب
واملسبب ,بني الظاهر والباطن ,بني مايعقل ومااليعقل ,بني ما يضبط وبني ما اليضبط ,بني

( )2ق:تعمل.
( )1ق:ورائك.
( )0ق:مراده.
( )1ق:معية.

مايدرك اخللق وما اليدرك اخللق ,فتصري لك أربعة وجوه :وجه تنظر به اىل الدنيا ووجه تنظر
به اىل األخرة ووجه تنظر به اىل اخللق ووجه تنظر به اخلالق(.)2
()1

قال يف الـزهد

وقال رضي اهلل عنه يف الزهد:غريب يف الدنيا واملعارف غريب يف الدنيا واألخرة
والزهد زهد يف اخللق( )0وما يف أيديهم وأخرج حب الدنيا من قلبه,وقعد( )1على بساط التوكل
منتظرًا لربه عز وجل أما على أيدي اخللق واألسباب أو على يد التكوين فالجرم( )1هو غريب بني
اخللق يف الدنيا والعارف زهد يف الدنيا كما زهد يف األخرة التشغله الدنيا واألخرة عن ربه
عزوجل اليسكن اىل شيء سواه حتى يقيده عنه فالجرم( )2يكون غريبًا فيهما يد الدنيا مقطوعة
عنه وهكذا يد األخرة معطيان عنه غطى اهلل عز وجل عنه وجه الدنيا حتى النفتئن سره
كشف له األشياء مجيعها( )1الظاهرة والباطنة حتى عرفها عرف ما سواه به وفتح له باب قربه
( )1ق:احلق عزوجل.
( )1الزهد :وهو الغنى عن الناس واألقبال على اهلل تعاىل,لذلك يرتبط الزهد عند الصوفية بالفقر,فالفقر هو ماحيتاج اليه األنسان فالزهد
كمال األبرار وكراهية الدنيا وشغل عنها باآلخرة.ينظر :اجليالني,عبد القادر,الغنية,ج,0ص.112
( )2ق:الدنيا.
( )1م:جلس.
( )0م:ريب.
( )1ق:ريب.
( )1ق :كلها.

فرأى جالله ومجله ورأى قضائه وقدره وملكه وسلطانه رأى كل املخلوقات املصورات
احملدثات بني حريف (كن فيكون)( )2سلوا هذا امللك العظيم( )1الكريم قفوا بقلوبكم على بابه سلوه
وال تربحوا ان اجابكم او مل جيبكم ال تتهموه يف فعله بكم فقد يكون منعه لالجابة يف حق هذا
العبد السالك القاصد كالفخ خييبه حتى يصل اليه فأذا وصل اليه قيده( )0عنده ثم يكون بعد
ذلك ما يكون خبيبة حتى حيجبه عن اخللق يدعوه حتى يدخل فأذا دخل اغلق الباب دونه وقض
جناح نفسه وهواه وطبعه واختياره وارادته سوء ادبه واخالقه بقص( )1هذه االجنحة وينبت
له جناحني جديدين ويرده اىل اخللق والوجود فيطري بني الدنيا واالخرة بني اخللق واخلالق يطري يف
قضاء ما بني العرش اىل الثرى جييب دعاءه يف البداية ويناديه يف النهاية يلهمه( )2الدعاء حتى
جييبه ثم مينعه عنه عن الدعاء واالجابة حتى يناديه مبا يريد من غري اختيار منه وال حتكم كيف
يدعوا وقد اغناه عن الدنيا( )1حتصيله يف دار الضيافة اذا متت معرفة هذا العبد ومتكن من
القرب اوجده بني اخللق فينجي به قوماً وهكذا االنبياء صلوات اهلل عليهم رمحة ونقمة واالولياء

( )2سورة البقرة:األية .224
( )4ق :اجلليل.
( )8ق :سجله.
( )6م :بقطع.
( )21م :يرزقه.
( )2م :احلاجة.

تبع هلم اجابهم وصدقهم فهم له رمحة ومن اعرض عنهم وكذبهم فهم عليه نقمة يأخذون بايدي
الذين حيبونهم وحيملونهم اىل احلق عز وجل( )2ويدخلونهم اىل جنته ما كان جوهر ارفعوه اىل
خزانة امللك وما كان قشورًا محلوه اىل ناره هذا دأب االنبياء واالولياء اىل يوم القيامة رفع
االولياء واالبدال والصديقني كلما مات منهم واحد اقام بدله( )1اخر العلم اذا عمل بعلمه وعلمه
اخلالق فقد صحت ورثته للنيب(صلى اهلل عليه واله وسلم) وإذا صحت وراثته له رقي قلبه اىل
دار قرب ربه عز وجل واملالئكة حوله يصري قلبه ملكاً يسري( )0اىل قرب امللك اقبلوا من الرسول
اتبعوه يف فعله( )1وقوله حتى اخذ بأيديكم يف الدنيا واالخرة انتموا اليه سريوا على اثره كونوا
افرخاً حتت جناحيه.

فصل
قال يف معاشر العارفني

( )1ق :سبحانه.
( )0ق :مكانه.
( )1م :ميشي.
( )1ق :عمله.

وقال رضي اهلل عنه يف معاشر العارفني:أمسعوا بأذان العقول كالم ربكم عز وجل وأنصتوا
بأمساع اإلفهام إىل قول بارئكم( )2سبحانه وتعاىل وتدبروا بأفكار القلوب معاني أوامره واجنوا
جنل أرواحكم شهد( )1حكمه من زهر أشجار الشريعة احلمدية وأنظروا بأبصار بصائركم
أثار اقتداره يف تصاريف أفانني قدره وصفوا إفاضة معني ماء منبع()0عني العلم من اكدار ظلم
نفوسكم طارت حنل االرواح قبل وجود االشباح من اوكار من فضاء روض التوحد لرتعى من
()1

زهر اشجار االنس وتأكل من مثار اغصان()1املعرفة وتتخذ بيوتاً يف مواطن القدس فوق قمم

جبال العز ,وتسلك سبل الدنو اىل ربها يف حضرة العلو يف مقام قربها وحتبين شراب احلضور
بايدي اهلمم من اهلياكل بهجة حسن الصنعه والفت مساكن البشرية فنسيت مواطنها من
القدس االشرف فاوحى ربك اىل حنل االرواح ,فاسلكي سبل ربك ذلال ,يف مسالك االشباح
وكلي من كل مثرات الشريعة وارعى من ازهار انوار احلقيقة فلما طار طائرها لريعى حب
احلب من حدائق( )2اجملاهدة وقع يف شرك احملنة ورأى ماء البالء يف غدير الوالء فقال كيف

( )2م :خالقكم.
( )1م :عسل.
( )0ناقصة يف (ق).
( )1ناقصة يف (ق).
( )1ق :اعالي.
( )0م :رياض.

اخلالص روض انيق لكن مثرة مرمنهل عذب( )2لكن ساحله غريق فناداه حادي مطايا صدق
الطلب بلسان النصح يا ارباب الوله يف حب معشوق االرواح يا اصحاب احلرق يف غاية اماني
العارفني ما بينكم وبني مطلوبكم( )1سوى ارتفاع استار الصور وال حيجبكم شأنه اال حجب
اهلياكل فطريوا اليه باجنحة الغرام ,وأطلبوا عنده احلياة االبدية ,وموتوا عن شهوات إرادتكم,
ليحييكم به عنده يف مقعد صدق ,فالبالء رحيان أرواح العارفني والعناد نعيم اسرار الواصلني,
البالء والوالء جنمان طلعًا يف فلك السعادة( ,)0واحملنة واحملبة وردتان ملعتا يف غصن القرب,
البالء األعظم فقد احملبوب ,والعزاء األكرب عدم املطلوب.
معاشر العارفني ما الرباءة من احلول والقوة إال به حقيقة التوحيد ,وحمو كل متلوح لعني( )2العقل
حمض التفريد ,وألقاء كل ما يف الوجود من يد الطمع عني التجريد قل اهلل ثم (ذرهم يف خوضهم
يلعبون)( )1ملا نظرت املالئكة اىل حنل األرواح كامنة يف مكامن أسرار الغيب ساكنة يف ظل أثر
الوصل مستقرة يف مهد وهد اللطف يهب عليها نسيم سحر القرب ويعبق يف ناديها رحيان روح

( )4ق :سائغ.
( )8م :مرادكم.
( )2م:األرادة.
( )1ق:لعيون.
( )1سورة األنعام:األية .62
( )1م:أرواح.

()0

األنس ويتألق هلا برق نور املعارف ويهز أعطافها نشوات سكر شراب املشاهدة وينادمها
حديث مسامرة املخاطبة أريج امللكوت األعلى يعطر أعجابهم وبهتت( )2عيون أشباح النور اىل
سطوع أنوارهم يف أطوارهم فقال القدر يا أصحاب صوامع النور الطائر اىل درجة هذا الشرف
أنظروا اىل طائر من وكر شجرة الشرف األعظم( )1يقال له أمحد مطاره فضاء جو قاب قوسني
جبناح شرفه طاروا اىل أوكار هذا العز بنور هدايته ,نزلوا على أغصان شجر هذا الوصف
بأتباع شرعه أشرق لعيون عقوهلم هذا النور خبفارة بركته وصلوا اىل هذا املقام هو هدهد يعود
من بالد بلقيس الغيب اىل سلمان العقول بنبأ يقني بكتاب اليأتيه الباطل من بني يديه وال من
خلفه( )2يقول إذا وردت عليه واردات حمبوبه لست كأحدكم يتميز على األنبياء برتبة أظل عند
ربي ترعى حنلة روحه ليلة أسرى زهرة شجرة فأوحى نثر على تاج رأس جمده نثار در لقد
رأى من أيات ربه الكربى يف جملس أو أدنى من أجله نشر رداء بهاء( )1الزمان على مناكب بهجة

( )1م:أنفرجت.
( )0م:العظيم.
( )2يضمن اجليالني هنا كالمه مبفردات من قصة سليمان عليه السالم وملكة اليمن بلقـيس ,وهـذا أسـلوب جليـل قـد أتبعـه يف مقاالتـه
وحواراته مما جيعل لكالمه نكهة صوفية خالصة وأسلوب معني به.ينظر :املهداوي,إميان كمال مصطفى,املصدر السابق,ص.211
( )1م:مجال.

املكان هلل در عبد الجيعل بني أذن سره مساع هذا الكالم حجاباً من غفلة طبعه وعمل بقوله
تعاىل تذكروا (فإذا هم مبصرون)(.)2
كان الشيخ عبد القادر رضي اهلل عنه يف بغداد فجاءه املقتفي ألمر اهلل( )1وسلم عليه
وأستوصاه ووضع بني يديه ماال يف عشرة اكياس( )0حيملها عشرة من اخلدم فقال ال حاجة لي فيها
فابى ان يقبلها واحل عليه فاخذ كيساً( )1منها يف ميينه واخر يف يساره وعصرها بيده فساال دمًا
فقال يا ابا املظفر اما تستحي من اهلل تعاىل ان تأخذ دماء الناس وتقابلين بها فغشى عليه فقال
الشيخ وعزة املعبود لوال حرمة تاله برسول اهلل (صلى اهلل عليه واله وسلم) لرتكت الدم جيري اىل
منزله.

( )2سورة األعراف:األية .112
( )1املقتفي ألمر اهلل :هو أبو عبد اهلل حممد إبن املستظهر باهلل(ت101هـ111/م) اخلليفة العباسي ويُعد من خرية اخللفاء العباسيني,بويع
باخلالفــة عقــب وفــاة إبــن أخيــه الراشــد وأســتمرت خالفتــه اىل ان تــويف فكانــت خالفتــه  11عامــاً.ينظــر:الســيوطي,تاريخ
اخللفاء,ص .161اخلضري,الشيخ حممد ,الدولةالعباسية,دار الكتب العلمية,بريوت,2660,ص211؛ شعبان,حممد عبد احلي
حممد,املصدر السابق,ص.286
( )1ق :صدور.
( )0ق :صرة .

قال يف اإلرادة واملُريد( )2واملُراد
وقال رضي اهلل عنه :أما اإلرادة فرتك ما عليه العادة وحتقيقها نهوض( )1القلب يف طلب احلق
ترك ما سواه فإذا ترك العبد العادة اليت هي حظوظ الدنيا واآلخرة فتجردت حينئذ إرادته
فاإلرادة مقدمة كل امرثم يعقبها القصد ثم الفعل فهو بدء طريق كل سالك واسم اول منزلة كل
قاصد  ,قال عز وجل لنبيه (صلى اهلل عليه واله وسلم) (والتطردنّ الذين يدعون ربهم بالغداة
والعشي يريدون وجهه)( )0فنهى نبيه (صلى اهلل عليه واله وسلم) عن طردهم وأبعادهم
وقال يف آية أخرى (وأصرب نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه والتعد
عيناك عنهم تريد زينة احلياة الدنيا) 1فأمره بالصرب منهم ومالزمتهم( )1وتصبري النفس يف
صحتهم ووصفهم بأنهم يريدون وجهه عز وجل ثم قال (والتعد عيناك عنهم تريد زينة احلياة
الدنيا)( )2فبان بذلك أن حقيقة( )2األرادة وجه اهلل عزوجل فحسب دون زينة الدنيا وزينة
( )2املريد :هو السالك اىل اهلل تعاىل وعليه أن يرتك ما أعتاد عليه وتطبع به بطريق التقليد واحملاكاة,ولكي يصدق يف سلوكه اىل اهلل تعاىل
عليه أن يهجر اهلوى وأن يصدق النية ويبدأ العمل ملرضاة اهلل تعاىل,فاملريد ينظر بنـور اهلل تعـاىل ويتقـرب اليـه,ينظر:اجليالني,عبـد
القادر,الغنية,ج,1ص.181
( )1ق:قيام.
( )0سورة األنعام:األية .11
( )1سورة الكهف:األية .18
( )1ق:مصاحبتهم.
( )2سورة الكهف:األية .18

األخرة فأما املريد على اهلل عزوجل فيعمل مبا يف الكتاب والسنة ويصم عما سوى ذلك ويبصر
بنور اهلل سبحانه فال يرى إال فصله فيه ويف غريه من سائر اخلالئق( )1ويعمى عن غريه فاليرى
ال على احلقيقة غريه جل وعز بل يرى ألة وسبباً حمركًا مدبراً مرادًا مسخراً قال النيب صلى
فاع ً
اهلل عليه آله وسلم(:حبك الشيء يعمى ويصم)( )0أي يعميك عن غي حمبوبك ويصمك عنه
ألشتغالك مبحبوبك فما أحب حتى أراد وما أراد حتى جتردت أرادته وما جتردت أرادته
حتى قذفت يف قلبه مجرة( )1اخلشية فأحرقت كل ما هناك.
قال اهلل عزوجل(:أن امللوك إذا دخلوا قريًة أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلةً)( )1كما قيل أنها
لوعة تهون فنومه غلبة وأكله فاقة وكالمه ضرورة تصيح نفسه فال حيييها أبدًا اىل حمبوبها ولذاتها
وينصح عباد اهلل ويأنس باخللوة مع اهلل ويصرب عن معاصي اهلل ويرضى( )0بقضاء اهلل وخيتار أمر
اهلل ويستحي من نظر اهلل ويبذل جمهوده يف حماب اهلل ويتعرض أبدًا لكل سبب يوصله اىل اهلل
ويتحبب اىل ربه عزوجل بكثرة النوافل خملصاً( )2هلل عزوجل حتى يصل اىل اهلل سبحانه
( )4م:الكلمة.
( )8م:الكائنات.
( )0رواه البخاري ومسلم,املصدر السابق,ج,0ص.221
( )21ق:نار.
( )1سورة النمل:األية.01
( )0ق:يقنع.
( )1م:مستسلماً.

فيحصل يف زمرة( )2أحباب اهلل ومراديه فحينئذ يسمى مراد اهلل فيحط عنه أثقال سالكي
طريق اهلل ويغتسل مباء رمحة اهلل ورأفته ولطفه فيبين له بيت يف جوار اهلل فيخلع عليه أنواع اخللع
وهي املعرفة باهلل واألنس به والسكون والطمأنينة اىل اهلل فينطق حبكمة اهلل وأسرار اهلل بعد
األذن الصريح بل اخلرب عن اهلل عزوجل ويلقب بلقب يتميز بني أحباب اهلل فيدخل يف خواص

()1

اهلل ويسمى بأمساء اليعلمها إال اهلل ويطلع على أسرار ختصه فاليبوح بها عند غري اهلل فيسمع من
اهلل ويبصر باهلل وينطق ويبطش بقوة اهلل ويسعى يف طاعة اهلل ويسكن اىل اهلل وينام مع طاعة اهلل
وذكر اهلل يف كالم اهلل وحرز اهلل فيكون من أمناء اهلل وشهدائه وأوتاد أرضه وسجن عباده
وبالده وأحبابه وأخالئه قال النيب (صلى اهلل عليه وآله وسلم) حاكياً عن اهلل عزوجل اليزال
عبدي املؤمن يتقرب الي بالنوافل حتى أحبه فأذا أحببته كنت مسعه وبصره ولسانه ويده
ورجله وفؤاده يف يسمع وبي يبصر وبي ينطق وبي يعقل وبي يبطش)( )0فهذا عبد محل عقله
العقل األكرب وسكنت( )2حركاته الشهوانية لقبضة احلق عزوجل فصار قلبه خزانة أسرار اهلل
عزوجل فهذا مراد اهلل عزوجل أن أردت ان تعرقه ياعبداهلل املريد املبتدئ واملراد النتهى املريد

( )1م:مجاعة.
( )0م:ضغائن.
( )0رواه البخاري ومسلم,املصدر السابق,ج,0ص.210
( )1ق:وقفت.

الذي نصب بعني التعبد( )2والقى يف مقاسات املشاق واملراد الذي كفى األمر من غري مشقة
املزيد متعب واملراد مر فوق به من ربه فاألغلب يف حق القاصدين( )1املبتدئني يف سنة اهلل ما قد
()0

مت وجرى من توفيق اهلل عزوجل للمجاهدات ثم إيصاهلم اليه وحط األثقال عنهم والتخفيف
عنهم يف كثري من االمور وترك الشهوات واألقتصارعلى القيام بالفرائض والسنن يف مجيع

()1

العبادات وحفظًا القلوب وحمافظة احلدود واألنقطاع عما سوى احلق عزوجل بالقلوب فتكون

ظواهرهم مع خلق اهلل عز وجل ولسنتهم حلكم اهلل قلوبهم لعلم اهلل والسنتهم لنتهم لنصح عباد
اهلل واسرارهم حلفظ ودائع اهلل فعليهم سالم اهلل وحتياته وبركاته ورمحته ما دامت ارضه
ومساؤه وقام العباد بطاعته وحفظ حقه وجوده املريد تتواله سياسة العلم واملراد حممد صلوات
اهلل عليهما ,كان موسى مريدًا ونبينا مرادًا انتهى سري موسى (صلى اهلل عليه( )1وسلم) اىل جبل
طور سيناء وطار نبينا حممد (صلى اهلل عليه وآله وسلم) اىل العرش( )2واللوح املسطور فاملريد
طالب واملراد مطلوب وعبادة املريد جماهدة وعبادة املراد موهبة املريد موجود واملراد فان

( )0م:املناجاة.
( )1ق:السالكني.
( )1ق:التيسري.
( )0م:فتصبح.
( )4ق:عليه السالم.
( )8ق:السماء.

املريد يعمل للعوض واملراد اليرى العمل( )2بل يرى التوفيق واملنن املريد ينظر باهلل عزوجل املريد
قائم بأمر اهلل واملراد قائم بفعل اهلل املريد خيالف هواه واملراد يتربأ من أرادته( )1ومناه املريد
يتقرب واملراد يتقرب به املريد حيمي واملراد يدلل وينعم ويغذي ويشهى املريد حيفظ واملراد
حيفظ واملراد حيفظ به املريد يف الرتقي واملراد قد وصل وبلغ اىل الرب الذي هو املرقي ونال عنده
كل طريف(.)0
()1

قال يف املتصوف والصويف

قال رضي اهلل عنه يف املتصوف والصويف ,املبتدئ والصويف املنتهي املتصوف الشارع يف طريق
الوصل( )1والصويف من قطع الطريق ووصل اىل من اليه القطع والوصل املتصوف حممل والصويف
حممول محل املتصوف كل ثقيل وخفيف فحمل حتى ذابت( )2نفسه وزال هواه وتالشت أرادته
وأمانيه فصار حممول القدر كرة املشيئة مربى القدس منبع العلوم واحلكم بيت األمر والنور كيف
()6م:الفعل.
( )2م:رغبته.
()1ق:مستطرف.
( )1املتصوف والصويف :التصوف هو األسرتسال مع اهلل تعاىل,فهو عيش مع اهلل وهلل وباهلل,وهو حفظ لألوقات,وأسقاط التدابري,وخوف
من اهلل تعاىل,ور جاء يف اهلل تعاىل,إذاً هو عدم املباالة يف الدنيا ومافيها,فالتصوف هو أميان وتوحيد وأخالص وطاعة,وأما الفرق بني
املتصوف والصويف ,فاملتصوف املبتدئ والصويف املنتهي.ينظر :اجليالني,عبد القادر,الغنية,ج,1ص.110
( )1م:الوصول.
( )1م:ذبلت.

األولياء واألبدال وموئلهم ومرجعهم ومسرتحاهم ومتنفسهم ومسرتهم إذ هو عني القالدة درة
التاج منظر الرب( )2املتصوف مكابد لنفسه وهواه وأرادته وشيطانه ودنياه وأخراه متعبد لربه
عزوجل مبفارقة هذه اجلهات الست واألشياء وترك العمل هلا وموافقتها والقبول منها وتصفية
باطنه من امليل اليها واألشتغال بها فيخالف شيطانه ويرتك دنياه يفارق( )1أقرانه وسائر خلق
ربه حبكمه عزوجل لطلب أخراه ثم جياهد نفسه وهواه بأمر اهلل عزوجل فيفارق أخراه
وماأعده اهلل عزوجل ألولياءه يف جنته لرغبته يف مواله فيخرج من األكوان فيتصفى من األحداث
ويتجوهر لرب األنام فتنقطع عنه العالئق واألسباب واألهل واألوالد فتسد عنه اجلهات وتنفتح
يف وجهه اجلهات وباب األبواب وهو الرضا بقضاء رب االنام ورب االرباب ويفعل فيه فعال العامل
مبا مضى وماهو آت واخلبري بالسرائر( )0واحلفيات وماتتحرك به اجلوارح وماتضمره القلوب
والنيات ثم يفتح جتاه هذا الباب باب يسمى باب القرب اىل امللك الديان ثم يرفع منه اىل جمالس
األنس ثم جيلس على كرسي( )2التوحيد ثم ترفع عنه احلجب ,ويدخل دار الفردانية( )1ويكشف

( )0م:احلق عزوجل.
( )4م:جيايف.
( )2ق:البواطن.
( )1ق:بساط.
()1الفردانية :وهي رديف الصمدية,ومعناها تفرد اهلل تعاىل باألكوان,وهو الباقي الذي اليزول,والذي يقصد اليه على الدوام اليه,فالكل
مفتقر اليه,وهو اليفتقر ألحد .ينظر الطوسي ,السراج,املصدر السابق,ص.111

عنه اجلالل والعظمة فأذا وقع بصره على اجلالل( )2وبعظمة بقى بال هو فانياً عن نفسه( )1وصفاته
وعن حوله وقوته وحركته وأرادته ومناه ودنياه وأخراه فيصري كأناء بلور مملوء ماء صافياً تبني
فيه األشباح فالحيكم عليه إال القدر واليوجده غري األمر فهو فاٍن عنه وعن حظه موجود ملواله
وأمره اليطلب خلوة ألن اخللوة للموجود فهو كالطفل( )0اليأكل حتى يطعم واليلبس فهو مسرتسل
مفوض (ونقلبهم ذات اليمني وذات الشمال)( )1األية هو كائن بني اخلليقة اجلثمان بائن عنهم
باألفعال واألعمال والسرائر والضمائر والنيات فحينئذ يسمى صوفياً على معنى أنه تصفى من
التكدر باخلليقة والربيات وإن شئت( )1مسيه بدالً من األبدال وعينًا من األعيان عارفًا بنفسه
وربه الذي هو حمي األموات املخرج أولياءه من ظلمات النفوس والطباع واألهوية والضالالت اىل
ساحة الذكر واملعارف والعلوم واألسرار ونور القربة ثم اىل نوره عزوجل(.)2
قال تعاىل( :اهلل نور السموات واألرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح)( ,)1وقال تعاىل( :اهلل
ولي الذين أمنوا خيرجهم من الظلمات اىل النور)( )2فاهلل عزوجل توىل أخراجهم من الظلمات
( )1ق:اجلمال.
( )1ق:ذاته.
( )0ق:الصغري.
( )1سورة الكهف:األية .28
( )8م:أردت.
( )6ق:سبحانه وتعاىل.
( )1سورة النور:األية .01

واطلعتهم على ما أضمرت قلوب العباد وأنطوت( )1عليه النيات إذ جعلهم جواسيس القلوب
واألمناء على السر واخلفيت واخلفيات واخلطرات الشيطان مضل والهوى متبع والنفس أمارة
بالسوء والشهوة غالبة متبعة تدعوه اىل اللذات املردية يف الدركات املخرجة من أهل السنة
واجلماعات( )0قال عز من قائل لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا الصاحلني ,أخرسهم
ربي وقمع رعونات نفوسهم وضراوتها بسلطان اجلربوت فثبتهم يف مراتبهم ووفقهم للوفاء(, )1
قال عز من قائل(:كذلكلِنصرف عنه السوء والفحشاء أنه من عبادنا املخلصني)( ,)1فحرسهم
ربي وقمع رعونات نفوسهم وضراوتها بسلطان اجلربوت فثبتهم يف مراتبهم ,ووفقهم للوفاء

()2

بالصدق يف سرهم بالصرب يف حمل أنقطاعهم وأضطرارهم قادوا الفرائض وحفظوا احلدود
واألوامر وألزموا املراتب حتى قوِّموا وهذّبوا وتقوّا وأدبوا وطهرّوا وأطيبوا ووسعوا وزكّوا
وشجّعوا وعدّوا فتمت والية اهلل عزوجل( ,)1وتوليته اهلل ولي الذين آمنوا وهو يتوىل الصاحلني

( )2سورة البقرة:األية .114
( )0م:عقدت.
( )1ناقصة يف (ق) .
( )1م:للعمل.
( )1م:سبحانه وتعاىل.
( )2م:ذو اجلالل واألكرام.
( )8م:سبحانه وتعاىل.

فنقلوا من مراتبهم اىل مالك امللك( ,)2فرتب هلم ذلك بني يديه وصار جنواهم كفاح يناجونه بقلوبهم
وأسرارهم فأشتغلوا به عمّن سواه وهلوا به عن نفوسهم وعن كل شيء وهو رب( )1كل شيء
ومواله يصريهم يف قبضته وقيدهم بعقوبتهم وجعلهم أمناء فهم يف قبضته وحصنه وحراسته
يشتمون روح القرب ويعيشون يف فسحة التوحيد والرمحة واليشتغلون بشيء إال مبا أذن هلم من
األعمال فأذا جاء وقت عمل أبدانهم دون قلوبهم( )0حتصنوا مع احلرس يف تلك األعمال كيال
تضرهم شياطينهم ونفوسهم وأهويتهم فتسلم أعماهلم من حظ الشياطني ومسات النفوس من
الرياء والنفاق والعجب وطلب األعواض والشرك بشيء من األشياء احلول والقوة بل يرون
ال من اهلل وتوفيقاً منه عزوجل خلقاً ومنه بوفيقه كسباً كي الخيرجوا بغري هذه
مجيع( )1ذلك فض ً
العقيدة من سنن اهلدى ثم يردون بعد أداء األوامر وفراغ تلك األمثال اىل مراتبهم اليت ألزموها
()2

فوقتوا معها وحفظوها بالقلوب والضمائر وقد ينقلون اىل حالة بعد أن جعلوا األمناء وخوطبوا

كل واحد منهم على األنفراد يف حالته (إنك اليوم لدينا مكني أمني)( )1فالحيتاجون فيها اىل أذن

( )6م:ذو اجلالل واألكرام.
( )21ق:إله.
( )2ق:عقوهلم
( )1ق:كل.
( )0ق :كلموا.
( )1سورة يوسف:األية .11

ألنهم صاروا كاملفوض اليهم يف قبضته( )2حيث ماذهبوا يف شيء من قلب( )1هذا العبد حبب
ربّه عزوجل ونوره وعلمه واملعرفة به فاليسمع غري ذلك وذلك أنه عزوجل أقامه يف هذه
ال وحركة غري ذلك وحفظه ومل
املرتبة( )0على شريطة اللزوم هلا فلما ويف له بالشروط ومل يبغ عم ً
يتجاوزه نفله منها اىل ملك اجلربوت فجرب نفسه وقمعها بسلطان اجلربوت حتى ذلت وخضعت
ثم تقله منها اىل ملك السلطان ليذهب تلك العدد اليت يف نفسه وهي أصول( )1تلك الشهوات قد
صارت عدة ثابتة فأدب ثم نقله منها اىل ملك اجلمال فنقى ثم اىل ملك العظمة فصرب( )1ثم اىل
ملك البهاء فطيب ثم اىل ملك البهجة فوسع ثم اىل ملك الرمحة فخوطب وقوي وشجع ثم اىل
ملك الفردية فعود فاللطف يغذيه( )2والرأفة جتمعه فكيف به واحملبة تقربه والشوق يدنيه
واملشيئة تؤديه اليه واجلواد( )1العزيز يقبله فيقربه ثم ميهله ثم يؤويه ثم يناجيه ثم يبسطه منه ثم
يقبض عليه فأين ماصار وكل مكان حال ويف كل حال لديه فهو يف قبضته وأمني من أمنائه على

( )1ق :يده.
( )0ق:لب.
( )4ق:الدرجة.
( )8م:أصل.
( )6ق:فشكر.
( )2ق:بطعمه.
( )1م:الكريم.

أسراره وما يئويه من ربه( )2عزوجل اىل خلقه فأذا صار اىل هذا احملل فقد أنقطعت الصفات
وأنقطع الكالم والعبارات فهذا هو منتهى القلوب والعقول وغاية مايبلغ حال األولياء اليه ويؤول
وماوراء خمتص( )1باألنبياء والرسل عليهم السالم ألن نهاية الولي بداية النيب على اجلميع صلوات
اهلل وحتياته ورأفته ورمحته والفرق بني النبوة والوالية أن النبوة كالم ينفصل من اهلل عزوجل وحيًا
معه من اهلل تعاىل فينقضي الوحي وخيتمه بالروح فيه قبوله فهذا الذي يلزم تصديقه ومن رده

()0

فهو كافر ألنه راد لكالم اهلل عزوجل وأما الوالية فهي ملن ولي اهلل حديثه عن طريق األهلام
فأوصله اليه فله فيه احلديث وينفصل ذلك احلديث من اهلل تعاىل على لسان احلق معه السكنة
اليت يف قلب اجملذوب( )1فيقبله فيسكن فالكالم لألنبياء واحلديث لألولياء فمن رد الكالم كفر
()2

ألنه رد على اهلل عزوجل كالمه ووجهه وروحه ومن رد احلديث مل يكفر بل خييب ويصري

وباًال عليه وينهب قلبه ألنه رد على احلق ماجاءت به حمبة اهلل تعاىل من علم هلل يف نفسه فأودعه
()1

احلق وجعله مؤدياً اىل القلب ألن احلديث ماظهر من علمه الذي برز يف وقت املشيئة فيصري

( )0م:احلق.
( )1م:خاص.
( )1م:تركه.
( )0ق:احملبوب.
( )4ق:يصبح.
( )8م:يصبح.

حديثًا يف النفس كالسر وأمنا يرتفع ذلك احلديث حمبةً من اهلل هلذا العبد فيمضي مع احلق فيقلبه
القلب بالسكينة.
قال يف التـقوى
قال رضي اهلل عنه يف التقوى :التقوى على وجوه ,تقوى العامة ,ترك الشرك باحلق( )2وتقوى
اخلاصة ,ترك اهلوى واملعاصي وخمالفة النفس يف سائر األحوال ,وتقوى خاصة اخلاصة من
األولياء برتك األرادات يف األشياء والتخري يف األشياء والتخري يف النوافل من العبادات(,)1
والتعلق باألسباب والركون اىل ماسوى املوىل بل لزوم احلال واملقام وأمتثال األمر يف مجيع ذلك مع
أحكام الفرائض وتقوى األنبياء عليهم السالم اليتجاوز هم غيب شيء فهم من اهلل اىل اهلل
يأمرهم وينهاهم ويوفقهم ويؤدبهم ويطيبهم ويطرزهم ويكلمهم وحيدثهم ويرشدهم ويهديهم
ويعافيهم ويعطيهم ويبصرهم ,الجمال للعقل يف ذلك فيهم يف معزل عن البشر ,بل عن املالئكة أمجع
إال فيما يتعلق باحلكم الظاهر( )2واألمر البني املوضوع لألمة وعوام املؤمنني فأنهم يشاركون اخللق
يف ذلك وينفردون عنهم فيما سوى ذلك وقد يعطي بعض ذلك الكرام من البدال واخلاصة من
األولياء فتقصر عباراتهم عن ذكر ذلك الكرام من األبدال واخلاصة من األولياء فتقصر عباراتهم

( )2ق:باهلل .
( )1م:الكلمات.
( )0ق:الواضح.

عن ذكر ذلك فاليظهر الوجود( ,)2واليدرك بالسمع واحلس ويستدل على التقوى بثالث حبسن
التوكل فيما مل ينل وحسن الرضى فيما قد نال وحسن الصرب على ما قد فات( ,)1ومن مل حيكم
بينه وبني اهلل تعاىل التقوى واملراقبة مل يصل اىل الكشف واملشاهدة فاملتقى من مل يدنس ظاهره
باملعارضات والباطنه بالعالت ويكون واقفاً مع اهلل تعاىل موقف األتفاق فظاهره حمافظة
احلدود وباطنه النية واألخالص وطريق التقوى أوالً التخلص من مظامل( )0العباد وحقوقهم ثم من
املعاصي الكبائر منها الصغائر ثم األشتغال برتك ذنوب( )1القلب اليت هي أمهات الذنوب
وأصوهلا منها تتفرع ذنوب اجلوارح من الربا والنفاق والعجب والكرب واحلرص والطمع واخلوف
من اخللق( )2والرجاء هلم وطلب اجلاه والرياسة والتقدم على أبناء جنسه( )1وغري ذلك مما يطول
شرحه وأمنا يقوى على مجيع ذلك مبخالفة اهلوى ثم األشتغال بتلك األرادة والخيتار مع اهلل تعاىل
شيئًا واليدبر مع تدبريه واليتخري عليه واليتصري على جهة وسبب يف رزقه واليعرتض عليه
عزوجل يف حكمه( )0يف خلقه بل يسلم الكل اليه ويستسلم بني يديه ويطرح نفسه لديه فيصري يف يد
( )1ق:الوضوح.
( )1ق:مات.
( )0م:ظلم.
( )4ق:معاصي.
( )2م:الناس.
( )1م:قومه.
( )0ق:قضائه.

قدرته كالطفل الرضيع يف يد ظئره وامليت يف يد غاسله مسلوب أختيار منزوع عن أرادته
والنجاة يف ذلك فأن قال قائل كيف الطريق( )2اىل ذلك قيل له الطريق اىل ذلك بصدق اللجا ( )1اىل
()0

اهلل عزوجل واألنقطاع اليه ولزوم طاعنه بأمتثال أوامره وأجتناب نواهيه والتسليم لقدره

وحفظ احلال وصيانة حدودها أبدًا وماجنا من جنا إال مبراعاة الوفاء وحتقيق الوفاء وحتقيق
احلياء وختليص الرضى وصدق األعراض عن الدنيا وهي احلجاب العظيم وبها يتبني اخلالص من
املهرج.
قال يف الورع
وقال رضي اهلل عنه يف الورع :أشارة اىل التوقف يف كل شيء وترك األقدام عليه إال بأذن
ال ولتناوله فيه مساغاً وإال تركه ,والورع مالك( )1األمور كلها,
الشرع(, )2فأن وجد للشرع فيه فع ً
والورع ثالث درجات :ورع العوام؛ وهو ورع عن احلرام والشبهة ,وورع اخلواص؛ وهو ورع عن
كل ما للنفس واهلوى فيه شهوة ,وورع خواص اخلواص؛ وهو ورع عن كل ماهلم فيه إرادة
ورؤية.

( )1م:السبل.
( )1ق:القصد.
( )0م:األقدار.
( )4م:الدين.
( )8ق:زمام.

والورع ورعان؛ ظاهر :وهو أن اليتحركإِال هلل ,وباطن وهو أن اليدخل قلبك( )2سوى اهلل
تعاىل ,ومن مل ينظر يف دقائق الورع مل حيصل له نفائس العطاء ,والورع يف النطق أشد ,والزهد يف
الرئاسة( )1أصعب ,والزهد أول الورع كما أن القناعة طرف الرضا ,ومن قواعد الورع الورع يف
الطعام واللباس ,فطعام املتقي ماليس للخلق عليه تبعة ,والللشرع عليه مطالبة ,وطعام الولي
ماليس فيه هوى بل جمرد باألمر ,وطعام البدل ماليس فيه أرادة( )0بل فضل من اهلل تعاىل ,فمن مل
يتحقق له الوصف األول مل يصل اىل مابعده على الرتتيب ,واحلالل املطلق هو الذي اليعصي اهلل
تعاىل به ,وال بشيء فيه والناس( )2يف اللباس على ثالثة أضرب :فلباس األتقياء هو احلالل
املتقدم ذكره ,سواءاً كان كتانًا أو قطنًا أو صوفاً ,أو غري ذلك ,ولباس األولياء ماوقع به األمر
وهو أدنى( )1ماتسرت به العورة ,وتدعو اليه الضرورة ليتحقق بذلك زوال أهويتهم ,ولباس
البدالء ماجاء به القدر مع حفظ احلدود ,إما قميص بقرياط أو حلة مبائة دينار ,فالإرادة تسمو

( )2ق:لبّك .
( )1ق:الزعامة.
( )0م:هوى.
( )1م:اخللق.
( )1م:أقل.

إىل األعلى ,والهوى يكسر باألدنى( )2بل ماتفضل به املوىل ,واليتم الورع إال أن يرى عشرة
خصال ,فريضة على نفسه:
أوهلا:حفظ اللسان عن الغيبة لقوله تعاىل( :واليغتب بعضكم بعضاً)(.)1
()0

والثاني:األجتناب عن سوء الظن بقوله تعاىل(:إجتنبوا كثرياً من الظن إن بعض الظنِ أثم)
وقول النيب (صلى اهلل عليه وآله وسلم)( :أياكم والظنِ فأنه أكذُب احلديث) (.)1

والثالث:األجتناب عن السخرية لقوله تعاىل (اليسخرْ قومٌ من قومٍ عسى أن يكونوا خرياً
منهم)(.)1
والرابع:غض البصر عن احملارم لقوله تعاىل(ُقل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم)(.)2
واخلامس:صدق اللسان( )1لقوله تعاىل (وأذا قلتم فأعدلوا)( ,)0يعين فأصدقوا.

( )0م:األقل.
( )1سورة احلجرات:األية.21
( )0سورة احلجرات:األية .21
( )6رواه البخاري ومسلم,املصدر السابق,ج,1ص.211
()1سورة احلجرات:األية .22
( )2سورة النور:األية .01
( )0م:الكالم.
( )0سورة األنعام:األية .211

والسادس:أن يعرف منة اهلل تعاىل عليه لكي اليعجب بنفسه لقوله تعاىل(:بل اهلل مين عليكم أن
هداكم لألميان)(.)2
والسابع:أن ينفق ماله يف احلق( ,)1والينفقه يف الباطل لقوله تعاىل(والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل
يقرتوا)( ,)0يعين مل ينفقوا يف املعصية ,ومل مينعوا من الطاعة.
والثامن:أن ال يطلب( )1لنفسه العلو والكرب لقوله تعاىل(تِلك الدار اآلخرة جنعلها للذين ال يريدون
علوًا يف األرض والفساداً)(.)1
والتاسع:احملافظة على الصلوات اخلمس يف مواقيتها وأمتام ركوعها وسجودها لقوله تعاىل
(حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وقوموا اىل اهلل قانتني)(.)2
والعاشر:األستقامة على السنة واجلماعة لقوله تعاىل (وأن هذا صراطي مستقيمًا فأتبعوه وال
(1

تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)

( )2سورة احلجرات:األية .24
( )0م:احلالل.
( )0سورة الفرقان:األية .04
( )8ق:اليريد.
( )1سورة القصص:األية .80
( )2سورة البقرة:األية .108
( )1سورة األنعام:األية .210

فصل
قال يف خواطر القلب

وقال رضي اهلل عنه يف خواطر القلب :أن يف القلب خواطر ستة أحدها خاطر النفس والثاني
خاطر الشيطان والثالث خاطر الروح والرابع خاطر امللك واخلامس خاطر العقل والسادس
خاطر اليقني فخاطر النفس يأمر بتناول ومتابعة اهلوى املباح منه واجلناح وخاطر الشيطان يأمر
يف األصل بالكفر والشرك والشك( )2والتهمة هلل تعاىل يف وعده( )1ويف الفرع باملعاصي
والتسويف( )0بالتوبة ومافيه هالك النفس يف الدنيا واألخرة فاخلاطران مذمومان حمكوم هلما
بالسوء وهما لعموم( )1املؤمنني وخاطر الروح وخاطر امللك يردان باحلق والطاعة هلل عزوجل
( )2ق:الظن.
( )1م:قضائه.
( )0م:املماطلة.
( )1م:كافة.

وماعاقبة السالمة يف الدنيا واألخرة ومايوافق العلم فهما حممودان اليعدمهما خصوص( )2الناس
وأما خاطر العقل فتارة يأمر مبا تأمر به النفس والشيطان وأخرى مبا تأمر به الروح( )1وامللك
وذلك حكمة من اهلل تعاىل وأتقان لصنعه ليدخل العبد( )0يف اخلري والشر بوجود معقول وصحة
شهود ومتيز فيكون عاقبة ذلك من اجلزاء والعقاب عائد له وعليه ألن اهلل تعاىل جعل اجلسم
ال لنفاذ مشيئته يف مباني حكمته كذلك جعل العقل مطية اخلري والشر
مكاناً جلريان أحكامه وحم ً
جيري معهما يف خزانة( )1اجلسم أذا كان مكاناً للتكليف وموضعها للتصريف وسبباً للتعريف
()2

فللعقل لذة النعيم من اهلل تعاىل عزوجل أو عذاب أليم أما خاطر اليقني وهو روح خمصوص

خبواص من األولياء املوقنني الصديقني الشهداء األبدال اليرد إال حبق وإن خفي وروده ودق جميئه
واليقدح إال بعلم لدني وأجبار الغيوب وأسرار األمور فهو للمحبوبني( )1واملرادين املختارين
الغائبني عنهم املفعول فيهم الغائبني عن ظواهرهم( )0الذين أنقلبت عبادتهم الظاهرة اىل الباطنة
ماخال الفرائض والسنن املؤكدة فهم أبدًا يف مراقبة بواطنهم واهلل تعاىل يتوىل تربية ظواهرهم كما
( )1م:خاصة.
( )0ق:الناس.
( )4م:البشر.
( )8م:مجيع.
( )2ق:خاص.
( )1ق:للعاشقني.
( )0م:بواطنهم.

قال جل أمسه( )2يف كتابه العزيز (أن وليي اهلل الذي نزّل الكتاب وهو يتوىل الصاحلني)( )1توالهم
()0

وكفاهم وأشغل قلوبهم مبطالعة أسرار الغيوب ونورها بالتجلي يف كل قريب فأصطفاهم

حملادثته وأختصهم باألنس به والسكون اليه والطمأنينة لديه فهم يف كل يوم يف مزيد علم ومنو معرفة
وتوفري نور وقرب من حمبوبهم ومعبودهم يف نعيم النفاذ له والأنقطاع هلا وسرور الغاية( )1له
والمنتهى فأذا بلغ الكتاب أجله وأنتهى اىل ماقدره من البقاء يف دار من األدنى اىل األعلى فالدنيا
يف حقهم جنة ويف األخرة العينهم قرة وهو النظر اىل وجه اهلل الكريم من غري حجاب والباب
والحاجب والبواب والمانع والضيم والأضرار وال أنقطاع والنفاذ كما قال عز من قائل( :إن
املتقني يف جنات ونهر يف مقعدِ صدقٍ عند مليكٍُمقتدر)( ,)2وكما قال تعاىل( :الذين أحسنوا
باحلسنى وزيادة)( ,)1النفس والروح مكانان اللقاء امللك والشيطان فامللك يلقى التقوى اىل
القلب ,والشيطان يلقي الفجور اىل النفس ,فتطالب القلب يأستعمال اجلوارح بالفجور ,ويف
مكانني من البنية العقل واهلوى ,مبشيئة حاكم ,وهو التوفيق أو الغرور ,ويف القلب نوران

( )1م:عزوجل.
( )1سورة األعراف:األية .260
( )0م:فخصهم.
( )4م:النهاية.
( )2سورة القمر:األية .11
( )1سورة يونس:األية .10

ساطعان ,وهما العلم واألميان ,فجميع ذلك أدوات القلب وحواسه واآلته ,والقلب يف وسط
هذه اآلالت كامللك وهذه جنوده ,تؤدي اليه ,أو كاملرآة اجمللوة ,وهذه اآلالت حوله تظهر فرياها
وتقدح فيه فيجدها ,واخلواطر خطاب يرد على الضمائر ,فإذا كان من قبل امللك فهو األهلام,
وإذا كان من قبل الشيطان فهو الوسواس ,وإذا كان من قبل النفس فهو اهلاجس ,وإذا كان من
قبل اهلل تعاىل وإلقائه يف القلب فهو خاطر حق ,فعالمة األهلام أنه يرد مبوافقة العلم ,فكل إهلام
اليشهد له ظاهر فهو باطل ,وعالمة اهلواجس اللجاج يف وصف من خصائص صفات النفس ,
واليزال يعاود ولو بعد حني ,حتى يأتي الرجل ذلك الوصف ,وعالمة الوسواس أنه إذا دعي اىل
زلة فخولف فيها وسوس بزلة أخرى ,ألنه مجيع املخالفات عنده سواء ,كما قال تعاىل (إمنا يدعو
حزبه ليكونوا من أصحاب السعري)( ,)2وعالمة اخلاطر احلق أنه اليؤدي اىل حرية ,والجيذب اىل
سوء ,بل يرد بزيادة علم وبيان ,يعرف بنعته عند وجدانه ,وإذا ورد على القلب خاطر حق
بعده خاطر حق.

( )2سورة فاطر:األية.0

()2

قال يف أسم اهلل األعظم

وقال رضي اهلل عنه :أسم اهلل األعظم هو اهلل ,وإمنا يستجاب لك إذا قلت:اهلل ,وليس يف قلبك
غريه ,بسم اهلل من العارف ككن من اهلل عزوجل ,هذه كلمة تزيل اهلم ,هذه كلمة تكشف الغم,
هذه كلمة تبطل السم ,هذه كلمة نورها يعم ,أهلل مظهر العجائب ,اهلل يغلب كل غالب ,اهلل
سبحانه رفيع ,اهلل جنابه منيع ,اهلل مطلع على العباد ,رقيب على القلب والفؤاد ,اهلل قاهر
اجلبابرة ,اهلل قاصر األكاسرة ,اهلل عامل السر والعالنية ,اهلل الختفى عليه خافية ,من كان يف حفظ
اهلل ,من أحب اهلل اليرى غري اهلل ,من سلك طريق اهلل وصل اىل اهلل ,ومن وصل اىل اهلل عاش
يف كنف اهلل ,ومن أشتاق اىل اهلل أنس باهلل ,من ترك األغيار صفا وقته مع اهلل ,أقرع باب اهلل أجلأ
اىل اهلل ,توكل على اهلل ,يامعرضًا أرجع اىل اهلل ,هذا مساع أمسي يف دار الشقاء فكيف عند
اللقاء؟ هذا يف دار احملنة ,فكيف يف دار النعمة؟ هذا أمسي وأنت على الباب ,فكيف إذا
( )2ويقول الشيخ عبد القادر اجليالني يف ذلك,اذا وصلت اىل اهلل قربت بتقريبه وتوفيقه ومعنى الوصول اىل اهلل_عزوجل_ خروجك عن
اخللق واهلدف واالرادة واملنى والثبوت ,فأذا وصلت اىل احلق_عزوجل_ فكن امنًا ابداًمن سواه عزوجل ,فال ترى لغريه وجودًا لبته ال
يف الضر وال يف النفع هو اهلل اهل التقوى واهل املغفرة.ينظر اجليالني,عبد القادر ,فتوح الغيب,مطبعة احلليب,القاهرة,2601,ص.01

كشف احلجاب؟ هذا وقد ناديت فكيف إذا جتليت؟ القوم يف املشاهدة وأجنز الفضل اليهم
واردة ,احملب كالطري الينام يف األشجار يناجي حبيبه يف خلوات األسحار ,تهب رائحة القرب
على قلوبهم فيشتاقون اىل ربهم ,أذكروني بالتسليم والتفويض أذكركم بأصلح األختيار ,بيانه
قوله تعاىل(ومن يتوكل على اهلل فهو حسبه)( ,)2أذكروني بالشوق واحملبة أذكركم بالوصل
والقرابة ,أذكروني باحلمد والثناء أذكركم باملن واجلزاء ,أذكروني بالتوبة أذكركم بغفران احلوبة,
أذكروني بالدعاء أذكركم بالعطاء ,أذكروني بالسؤال أذكركم بالنوال ,أذكروني بال غفلة أذكركم
بال مهلة ,أذكروني بالندم أذكركم بالكرم ,أذكروني باملعذرة أذكركم باملغفرة ,أذكروني باألرادة
أذكركم باألفادة ,أذكروني بالتفضل أذكركم بالتفضيل أذكروني باألخالص أذكركم باخلالص,
أذكروني بالقلوب أذكركم بكشف الكروب ,أذكروني باللسان أذكركم باألمان ,أذكروني
باألفتقار أذكركم باألقتدار ,أذكروني باألعتذار واألستغفارة أذكركم بالرمحة واألستغفار,
أذكروني باألميان أذكركم باجلنان ,أذكروني باألسالم أذكركم باألكرام ,أذكروني بالقلب أذكركم
بكشف احلجاب ,أذكروني ذكراً فانيًا أذكركم ذكرًا باقياً ,أذكروني باألبتهال أذكركم باألفضال,
أذكروني بالتذلل أذكركم بغفران الزلل ,أذكروني باألعرتاف أذكركم مبحو األقرتاف ,أذكروني
بصفاء السر أذكركم خبالص الرب ,أذكروني بالصدق أذكركم بالرفق ,أذكروني بالصفو أذكركم
بالعفو ,أذكروني بالتعظيم أذكركم بالتكريم ,أذكروني بالتكبري أذكركم بالنجاة من السعري,
( )2سورة الطالق:األية .0

أذكروني برتك اجلفاء أذكركم حبفظ الوفاء ,أذكروني برتك اخلطاء أذكركم بأنواع العطاء,
أذكروني باجلهد يف اخلدمة أذكركم بأمتام النعمة ,أذكروني من حيث أنتم أذكركم من حيث أنا,
ولذكر اهلل أكرب(.)2
قال يف قلب عرف وما أحنرف
وقال رضي اهلل عنه :اخلرقة عبارة عن تلهب قلب عرف وماأحنرف ,وعلى قدم األخالص
وقف سرير( )2األسرار الينصب إال يف سرادق حق اليقني ,وحق اليقني نقطة دائرة التوحيد,
()1

والتوحيد قاعدة بناء الوجود ,اهلوية األحدية مغناطيس حديد قلوب العارفني ,والروضة

األبدية مراتع أسرار املكاشفني ,كاشف األرواح ليلة الست ,بأسرار قدمه الطف العقول يف
مقام وإذ أخذ بألطاف تقرير عهده باسط اخلواطر يف حضرة السرمدية ببساطة ,وأشهدهم
تقرب( )0اىل األسرار يف جناب األزل مبخاطبة الست ,سقاهم كأس حمبته بأيدي سقاة قربه,
خرجوا اىل الدنيا يف رؤوسهم نشوات( )1ذلك اخلمار ,ويف عيون عقوهلم بقاية رسوم ذلك

( )2ينظر,التاديف,املصدر السابق ,ص01؛ القادري,املصدر السابق,ص.41
( )2ق :سر.
( )1ق :احلديقة.
( )0م :دنو.
( )1م :سكر.

اجلمال( ,)2ويف أحداق قلوبهم برقان ذلك اجلناب ,وأحرقتاه عليكم كيف متوتون ,وماعرفتم
ربكم ,الشجاعة صرب ساعة ,ياأعجمي ,الفطنة سافر اىل بالد العرب ياموتى الطبيعة سافروا
اىل بالد هند اهلداية ,سقي بعض العارفني من هذا الشراب( )1قطرة ,وأفرغ ما يف القدر له منه
نغة ,فقامت روحه ترقص طرباً بني ندمائه ,وأهتز جبل موسى شوقاً عندما ملع برق التجلي,
فنظر سراحملبوب ,فقال من غلبة طفحات عشقه :أنا احلق( ,)2سكر ندميه اآلخر ,فقال
سبحاني ,فارقت مجاعة من طيور األرواح أقفاص األشباح ,وطارت بأجنحة الشوق يف
فضاء الغرام( ,)1وأمت من جند الوجد وادي منادي األزل ,وطمعت أن ترعى من طور القدم
حب املشاهدة ,فأنقضت على محائم طلبها بزاة العظمة ,فصعق من يف السموات ومن يف
األرض إال من شاء اهلل ,الحت ألسرار العاملني بهجة جالل الدميومة( , )0وأشرق لعيون العارفني
نور كمال األحدية من مشكاة نور غيب القدم ,وسقطت قوادم أقدام اخلالئق يف مفاوز
ماقدروا اهلل حق قدره ,وأنقطع العاصون يف تيه ,نسوا اهلل شر معاشر املريدين ,لقد أودعت

( )1م :الكمــال ,وتعــين أيضـاً األبديــة عنــد الصــوفية وهــي األنقطــاع هلل ســبحانه وتعــاىل واألسرتســال مــع اهلل يف مجيــع األوقــات.ينظــر
اجليالني,عبد القادر,الفتح الرباني,ص.246
( )0م:اخلمر.
( )4ق:اهلل.
( )8م:العشق.
( )2ق:الكمال.

صورة اآلدمي سراً من الغيب ,ودفن يف ترابها كنز من العل ,فرامت السبب اىل معرفته,
واألطالع على دفينه ,فمنعها حاجز النفوس وما وجدت سبيالً لرتد سلسبيالً .معاشر
العارفني أحذروا من سرادق األماني وخدع لصوص األمل ,وجدوا فأن األمر جد ,ليس
احملبوب( )2غائبًا عنكم إال حبجاب اهلوية ,واهلل إن هوى النفوس قيد أرجل العقول ,وإن مواطئ
الشهوات مزالق أقدام األفهام ,ياأخواني سافروا باهلمم اىل احملبوب ,أخرجوا من جيوش الصور
اىل طلب نظر املصور ,وأطلبوا حياة األبد حتت جبل قاف القرب( ,)2وتزودوا فأن خري الزاد
التقوى.

قال يف برقت بارقة من جنات األزل
وقال رضي اهلل عنه :برقت بارقة من جناب األزل يف مساء قلوب العارفني هب نسيم من
رياض الدميومة( )1على مشام أرواح املكاشفني تنوعت أرانيج زهر القدس على زهر أسرار
املشاهدين سافرت( )0تلك العقول يف حبر بسم اهلل ليصل غايتها اىل ساحة جناب الرمحن فرتجع

( )1م:البشر.
( )0ق:املعشوق.
( )1ق:األبدية.
( )1م:ذهبت.

غنية جبواهر فرائد األلوهية فائزة بتحف( )2خزائن األزلية ظافرة بنيل سؤال موسى ليلة أرني
()1

ناظرة على طور طلبها اىل نور سبحات جتلى معاشر العارفني املوت يف حرب حبه كل احلياة

احلياة مع غريه ولو حلظة حقيقة املوت أن أعمى عني عقلك عن نظر غريه يف الدنيا جعل جزاءها
يف اآلخرة وجوهٌ يومئذ ناضرة اىل ربها ناضرة أن قتلك بسيف حبه يف العاجل جعل دينك يف
األجل أحياءٌ عند ربّهم يرزقون ضافت سقاة القدم على أرواح بعض بين آدم( )2بكؤوس
الشراب( )1الست يف خلوة جملس وأذا أخذ ربهم أسكرهم الساقي ال الشراب( )0سكنت تلك
النشوات يف ذرات تلك الذوات حتى أنفلق صبح شرع أمحد (صلى اهلل عليه وآله وسلم) من
مشرق مساء رسالته وجائته من جناب األزل لطائف( )1أسرار الغيب فنبه سكارى العشق
وأيقظ نوام القول لتذكر عهدها معه يف خلوة ليلة( )1السبت فطارت اليه جبناح وعجلت اليك

( )0ق:بدرر.
( )4م:الدنيا.
( )2م:البشر.
( )1ق:الشراب :فالشراب شراب احلقيقة,يتجلى اهلل تعاىل بـه علـى بعـض املخلصـني الصـادقني مـن عبـاده وينفـرد بـه أصـحاب الواليـة
والصاحلني من أهل احلق كثمرة من مثرات جهادهم ورياضتهم.ينظر :اجليالني,عبد القادر,ديوان عبد القادر اجليالني,ص.40
( )0ق:اخلمر.
( )1ق:رياح.
( )1ق:يوم.

لرتضى كاشف األرواح بقوله هو اهلل سكن القلوب( )2بقوله الذي الأله إال هو خوف األسرار
بقوله عامل الغيب والشهادة الطف العقول الرمحن الرحيم اهلوية حبر يغرق فيه سابح كل عقل

()1

وينكسر يف طلب علمه كل سفينة فكر أن سار العقل على مطية الفكر اىل ساحل هذا البحر
بدليل األقان قذفت( )0اليه أمواجه جواهر أسرار األزل وأحنفته بلطائف أنباء الغيب واراه نور
اهلداية حق اليقني وسارت به جنائب العناية اىل جبل قاف القرب( )2وغسل خضر سره يف عني
ماء احلياة وأخرجه من الظلمات اىل النور فهنالك يرى شرع سيد الكونني سراج عيون عقول
العارفني يكاد خيطف بلوامع بروق( )1أنوار أبصار الواصلني وتنقش أيدي مواشط أتباعه وجوه
عرائس مقامات النقربني ويدبج صناع أديم أدامة التأدب به وشيء حلل املشاهدين ياهذا قلبك
موضع نظرات القدم ويف فضاء صدرك( )0تضرب خيمة القرب ألجلك خلق اجلنة والنار
وبسبب معصيتك قال وإني لغفار ملن تاب وآمن.

( )0ق:األلباب.
( )4م:قلب.
( )8م:دفعت.
( )6م:الدنو.
( )21م:شهب.
( )21ق:عقلك.

فصل
قال يف جسد النيب حممد (صلى اهلل عليه وآله وسلم)

قال رضي اهلل عنه يف جسد النيب(صلى اهلل عليه وآله وسلم) :مشكاة روحه ,يف املشكاة
زجاجة أشراق الوحي( )2مصباح الزجاجة إبالغ مايوحى اليه نور على نور إذا سطع نور النبوة
يف زجاجة مشكاة القلب ,جليت مرآة فؤاده فأبصر بها غائب الغيب ,خوطب( )1بلسان بلغ
أخنرق لعني عقله منفذ اىل املأل األعلى ,عرضت عليه خمبآت لطائف األزل صار ترمجانًا بني
احلادث والقديم ,السري اىل اهلل عزوجل( )0على قدر نور املعرفة ,واملعرفة على قدر قوة العقل,

( )2ق:جربيل.
( )1م:نودي.
( )0م:سبحانه وتعاىل.

والعقل على مقدار ماسبق يف ديوان حنن قسمنا.الولي ,من أقتفى مواطئ أقدام النيب والنبوة
والوالية نتائج ختتص برمحته.
قال يف العقـل والشـرع
قال رضي اهلل عنه:العقل والشرع نوران دخال بأشراقهما منافذ قلب املؤمن ,أمتزجا فيه إمتزاج
املاء بالراح( )2واللطافة بالرياح ,أنطبعت أشخاص النبوة يف صفاء مرآة العقل كأنطباع نور الروح يف
()2

ظلمة اجلسد ,العقول أشراك نصبت على جماري مياه األرواح يف حدائق أسرار القلوب
ألصطياد طيور احلكم من جو الغيب بصياد الفكر.

النبوة :نور إهلي أشرق على عني العقل املضاف اىل اليقني إشراقاً( )1معنوياً( )0صادف منها
إستعداد الشروق أشعته ,وألالء نوره ,أنفعل لوقوعه عليها إنفعال الظالم للصباح ,واألجسام
لألرواح ,ما أفاضه جود األهلية على بواطن( )1الصور وأسرار اهلياكل ,منإِشراق لطفه,
وِإضاءة أنوار سعة رمحته ,أكسبها علمًا ضروريًا بأستحالة وجود جسم واحد يف حملني,

( )1م:باخلمر.
( )1م:العقول.
( )1األشراق :األميان برب العاملني,فاحملب قد أشرقت نفسه حبب اهلل فتاه يف بيداء العشق اإلهلي.ينظر :اجليالني,عبد القـادر ,الفـتح
الرباني,ص.211
( )4ق:قلبياً.
( )2ق:دواخل.

وتعلق عرض منفرد جبوهرين بأحسن( )2احلسنني وأقبح القبحني .مشس النبوة :التلقى أنوارها
وتفيض أسرارهاإِال على شرف مدائن العقول املهيأ لذلك باألوامر األهلية.
النبوة :هداية غيبية تسري يف طرقإِرادة القدم اىل بعض بين آدم على جنائب وربك خيلق ما
يشاء وخيتار.
قال الشيخ أبو احلسن علي بن أبي ظاهر أبراهيم بن جنا األنصاري الدمشقي ,الفقيه احلنبلي
الواعظ( )2نزيل مصر بالشارع سنة مثان وتسعني ومخسمائة ,قال :حجبت مرة وأتيت بغداد ,أنا
ورفيق لي ,وما كنا دخلناها قبل والنعرف فيها أحداً ,ومل يكن معنا إال مدية( ,)1فبعناها
وأشرتينا بثمنها أرزاً فأكلناها ومل يطب لنا ومل نشبع ,وأتينا جملس الشيخ عبد القادر رضي اهلل
عنه ,فلما جلسنا قطع كالمه وقال :مساكني الغرباء جاءوا من احلجاز( )0ومل يكن معهم إال

( )1م:بأفضل.
( )0أبن جنا (ابن جنية) :زي ن الدين علي بن جنا األنصاري ,أحد أهم أصحاب الشيخ عبد القادر والذي قدر لـه ألن يكـون مستشـاراً
لصالح الدين والظاهر أنه كان حلقة وصل وأرتباط بني الشيخ عبد القادر وصالح الدين مما يدلل علـى التنسـيق العـام بـني القيـادة
الفكريــــة للشــــيخ عبــــد القــــادر والقيــــادة السياســــية لصــــالح الــ ـدين تــــويف ســــنة(116هـــــ) ؛ ينظــــر ترمجــــة:ســــبط إبــــن
اجلوزي,يوسف(,ت011هـ2110/م) ,مرآة الزمان,مطبعة حيدراباد,اهلند,2600,ص121؛ اجليالني,ماجد,هكذا ظهر جيل
صالح الدين ,املعهد العاملي األسالمي,أمريكا,2660,ص 111؛ السامرائي ,عبداهلل,املرجع السابق,ص.106
( )1ق:حاجة.
( )0احلجــاز :وهــي أحــد أق ـاليم اململكــة العربيــة الســعودية حاليـاً,وهو أهــم أق ـاليم شــبه اجلزيــرة العربيــة وبــه مكــة املكرمــة واملدينــة
املنورة.ينظر :ياقوت احلموي,معجم البلدان,ج,1ص.06

مدية( )2فباعوها وأشرتوا بثمنها أرزًا وأكلوه فلم يطب هلم ومل يشبعوا فأعجبت به أعجابًا
شديدًا فلما إنقضى كالمه أمر مبد السماط فقلت لرفيقي سراً ماتشتهي قال كشكًا بدراج
وقلت أنا يف نفسي أشتهي شهداً فقال الشيخ للخادم( )1أحضر كشكًا بدراج وشهداً على الفور
فأحضرهما فقال ضعهما بني يدي ذينك الرجلني وأشار الينا فأحضرهما ووضع الكشك
قدامي والشهد قدام رفيقي فقال له الشيخ أعكس تصب ,فلم أمتالك نفسي أن صرخت
ال بواعظ الديار املصرية فقلت يا
ال وسه ً
وسعيت اليه اختطى رقاب( )2الناس فقال لي أه ً
سيدي فكيف وانا الأحسن أصحح الفاحته فقال قد أمرت أن اقول لك هذا القول قال
فأشتغلت عليه بالعلم يف سنة مبا مل يفتح على غريي يف عشرين سنة وتكلمت ببغداد ثم استأذنته
يف السفر( )1اىل مصر فقال لي انك ستصل اىل دمشق وجتد بها الغز( )0متأهبني للدخول اىل مصر
ليملكوها فقال هلم انكم لن تنالوا ما تريدون من مصر يف هذه املرة بل ترجعون وتعودون اليها مرة
اخرى ومتلكونها قال فلما اتيت دمشق وجدت االمر كما قال الشيخ وقلت هلم ما قال لي فلم

( )0م:حاجة.
( )2م:لغالمه.
( )1ناقصة يف(ق).
( )0م :الدخول.
( )1الغز :وهي قبائل تركية دخلت االسالم وا صبحت من اشد املتحمسني اليه واملقصود بهم هنا القياده الغزنوية الثورية اليت كانت حتت
امرة السلطان نور الدين حممود .ينظر ابن االثري  ,املصدر السابق,ج,6ص 240؛ حسن,ابراهيم حسن ,املرجع السابق,ج,1ص.1

يقبلوا مين ودخلت اىل مصر فوجدت اخلليفة متأهبًا للقائهم فقلت له ال بأس انهم ينقلبون
خائبني( )2وترجهون ظافرين فلما وصل الغز الي مصر كسروا فأختذني اخلليفة جليسًا وأطلعين
على أسراره ثم جاء الغز يف الثانية فملكوها وأكرموني أكراماً عظيمًا بالكالم الذي قلت هلم
بدمشق( )1وحصل لي من الدولتني مائة الف ومخسون دينار بكلمة واحدة من الشيخ حمي الدين
عبد القادر رضي اهلل عنه وهذا الشيخ زين الدين قدم اىل مصر قدمياً يقال عنه أنه كان حيفظ
غري ما كتب يف التفسري وحصل له بها القبول التام من اخلاص والعام وكان أحد العلماء احملدثني
وعقد بها جملس للوعظ تنفع( )2الناس به وتويف بها شهر رمضان سنة تسع وتسعني ومخسمائة
ومولده بدمشق سنة مثان ومخسمائة ,قال رضي اهلل عنه أنفرادك يف طريق طلبه أمارة صحة
احملبة لفتة عني قلبك اىل سواه ,عالمة( )1البعد نطقك بغري ذكره على صفاء مرات قلبك ما ذاق
حالوة وصلة من أشتغل بغريه ما قرب من جناب رمحته من مال اىل سواه طرفة عني للطريق
ثالثة أركان احلق والصدق والعدل.

( )1ق :خاسرين.
( )0ق:الشام.
( )4م:تفيد.
( )2ق:آية.

العدل على اجلوارح ,واحلق على العقول ,والصدق على القلوب ,من طلب ربه حبقيقة صدق
()1

قلبه صار صدقه يف قلبه مرآة تريه عجائب( )2الدنيا واآلخرة ,حفظ قوانني احلياة السرمدية

خري من حفظ قوانني احلياة الفانية( )0الوحدة باب الفكر وكثرة الفكر عالمة حضور القلب مع اهلل
تعاىل ,عالمة التوفيق ,وحصول التوفيق دليل اىل حضرة القدس أكل الشبه كدر عليك صفاء
منبع الطاعة أعراضك عن أقامة وظائف اخلدمة سبب أعراضه عنك ,ياغالم التكن كبلبل
يهوى صوته وقت الربيع يقف مع ترجيع أشجانه( )2يقضي وقته بألتذاذ صوته ,الحيصل إال على
جمرد شكاية اجلوى ,لكن كن كباز اليلتفت اىل خفارة أصوات البالبل ,يف رياضها واليطربعلى
لذة نغمات اهلواتف ,تعويالً على علو عزة العقل ,طلب موسى( صلى اهلل عليه وآله وسلم())1
عني احلقيقة ,يف أرض أرني قيل له :أنها من وراء جبل وحيتاج أسكندر طالبها أن يقطع اليها
سد يأجوج ,خيرق ردم ماجوج ,وجوده بصحة التوحيد( ,)0الذي هو حمل كل مثلوج لعني العقل
يف األكوان وخيرج حبضور عقله اىل حيز األخرة من دائرة الدنيا( )1فأنه جيدها حتت ظل شجرة
( )1م:غرائب.
( )0م:األبدية.
( )1م:الزائلة.
( )1ق:أحزانه.
( )0ق:عليه السالم.
( )4م:التفريد.
( )8ق:احلياة.

وجوهٌ يومئذ ناضرة اىل ربها ناظرة تلك الشجرة( )2تنبت يف جناب القدس يف مقعد صدق عند
مليك مقتدر ال شرقيه فتطلع من مشرق أفق الدنيا إال يف مشارق مسوات األسرار والغربية
فتلوح من مغرب جو الكون إال يف مغارب معاني( )1القلوب وطلب عيسى صلوات اهلل على نبينا
وعليه عني احلياة احلقيقية يف األرض قيل له الجتدها إال بعد تعب إني متوفيك حتت ظل أرائك
مقام ورافعك اىل احملبوب الكلي أمحد(( )0صلى اهلل عليه وآله وسلم) وجد عني احلياة احلقيقية
يف معارج وما طغى ليلة أسرى بعبده يف جملس مازاغ البصر قيل له أغتسل منها مباء ماكذب
الفؤاد وخذ من دررها عقداً ينظمه لك ناظم الشوق يف سلك القدر أية من أيات ربه الكربى
ي أعمال أميت)
هذا معنى ذاتك المتوت بعده بدليل قوله(صلى اهلل عليه وآله وسلم :تعرض عل ّ
(.)2
قال يف خلـق اآلدمـي
قال رضي اهلل عنه يف خلق اآلدمي :ماأعجب خلق هذا البشري وماأغرب حكمة دفنها
الصانع تبارك وتعاىل( )1فيه ملك بعقله لوال أتباع هواه لطيف املعنى لوال كثافة طبعه كنز أستودع

( )2م:النخلة.
( )1ق:صفات.
( )0م:حممد.
( )2رواه البخاري ومسلم,املصدر السابق,ج,0ص.11
( )1م:عزوجل.

غرائب( )2أسرار الغيب وجوامع أصناف العلم وعاء ملئ نور أو ظلمة أهاب سرت عروس الروح
يف بستار الصور عن عيون األغيار عجيبة جال مجاهلا( )1القدر على عيون املالئكة يف حلل
ولقد كرّمنا بين آدم يف جملس وفضائهم العقل فيه أشارة اىل كونه من عامل الشهادة محلت أصداف
اهلياكل درر األرواح يف حبر الوجود على سفن العلم ليكمل به ضياء( )0نور اليقني فسارت بريح
الروح اىل جزائر املشاهدة ووقف سلطان العقل فيه بإزاء سلطان اهلوى وتقابال وتقاتال يف سعة
فضاء صدره وكانت النفس من أخص جنود سلطان اهلوى والروح من أشرف جنود سلطان
العقل فأذن مؤذن احلكم بينهم ياخيل اهلل أركيب وياكتائب احلق أبرزي ويا جنود( )2اهلوى تقدمي
فكل يريد نصرة حزبه وكل حياول قهر خصمه فقال التوفيق هلما بلسان سابق الغيب من نصرته
كانت الغلبة معقودة براياته ومن أعنته كان كان السعيد يف الدنيا واآلخرة ومن كنت معه مل أفارقه
حتى أوصله اىل مقعد صدق ياغالم( )1أتبع العقل وقد وقف بك على حمبة طريق السعادة
الكربى وفارق نفسك وهواك وقد رأيت العجب الروح( )0مساوية غيبية والنفس ترابية أرضية

( )0م:عجائب.
( )4م:كماهلا.
( )8ق:أنوار.
( )2م:جيوش.
( )1ق:ياهذا.
( )0م:النفس.

طار طائر اللطيف من وكر الكنيف جبناح العناية اىل شجرة العلى وأوكر يف غصن القرب وغرد
بتلحني لسان الشوق وناغاه نديم األنس والتقط جواهر( )2احلقائق من بني أكناف املعارف وبقي
الكثيف حمصوراً يف قفص ظلمة وجودة أذا فنيت القوالب بقيت أسرار القلوب إن نظر اىل قلبك
أقامة مقام عرشه وأودعه حقائق( )1العلوم وجعله خزانة أسرار املعرفة( )0فحينئذ يرتأى لعني
عقلك مجال األزل وتعرض عن كل شيء متصف بصفات احلدوث وتقابل بصرية سرك
أشخاص عوامل امللكوت يف مرآة القلب وجتلى عن عني سريرتك عرائس الفتح( )2يف جملس
الكشف عن حقائق اآليات فأذا أثار متلوحات األكوان ممحوة من لوح همتك ياهذا القول املنورة
سرج الفحول يف كل ظلمة األفكار الصافية( )1أدلة أرباب املعارف والعناية السابقة تكشف عن
وجه خلود اليقني نقاب الشك إذا تزامحت الظنون واألرادة الالحقة تقطع أفكار الباطل بيد
احلق أذا تقاصرت األدلة.

( )1ناقصة يف (ق).
( )1م:أسرار.
( )0م:العلم.
( )4م:الشطح.
( )8م:اخلالصة.

قال يف الصدق والصفاء
قال رضي اهلل عنه :ياغالم عليك بالصدق والصفاء فلوالمها مل يقرتب بشر اىل اهلل ياغالم لو
ضرب حجر قلبك بعصا موسى األخالص لتفجرت منه ينابيع احلكم فبجناح األخالص يطري
العارف( )2من ظلمة قفص الكون اىل فسحة نور القدس وينزل بعد الطريان يف ظل روض مقعد
صدق ياغالم ما أشرق نور اليقني يف قلب عبد إال ظهر على أسارير( )1وجه صاحبه ضياء نور
()2

رضا اهلل ونوهت املالئكة بأمسه يف امللكوت األعلى وجاء يوم القيامة يف زمرة الصديقني

()1

ياغالم األعراض عن مشتهيات النفوس جتريد بل توحيد هو صفاء بوارق شوق عشقه

خلواطر العارفني حتى اليتلذذوا بوصل غريه هو هيم قلوب الواهلني حتى وقعت يف أدوية حبه
()0

الطريق اىل اهلل عزوجل اليسافر فيها بغري زاد الصدق احلضور معه الحيصل بغري جتريب

القوالب واألفطار يف اآلخرة على شراب النظر اليوصل اليه إال بعد الصيام عن الدنيا وما فيها ما
نظرة منه اليك غالية برتك الوجود وماحلظة منه لك كثرية باخلروج ,إال أكوان أذا صفت النفوس,

( )2ق:الولي.
( )1ناقصة يف (ق).
( )0ق :السالكني.
( )1ق:حبه.
( )1م:معرفة.

من األكدار البشرية( ,)2أمتثلت األوامر وإذا قوى نظر عقل العارف ,سطعت على سره أنوار
()1

بارئة ,األولياء هم خواص حضرة السلطان ,العارفون ندماء جملس امللك ,وذوق حالوة

تشهد الوالء حبسم مرارة صرب البالء ,ياغالم عيون عقول الفحول مل تلتفت اىل الدنيا ,ومل
خيدعهم خلب برقها الالمع ,بل فهموا قول احملبوب عنها ,إمنا احلياة الدنيا لعب وهلو ,ياغالم من
اللذات( )0يدخل الشيطان اىل القلوب ,ومن منافذ الشهوة يعرب اىل الصدور( )1وخيدع ,حب
الدنيا يزرع يف النفوس بغض االخرة ,فطوبى ملن تنبه من رقـدة غفلة عقله ,وصفا مورد حالة
بطلب قرب( )2مواله ,وبادر باخلروج اىل ما اليدينه ,وحاسب نفسه قبل حماسبة أسرع
احلاسبني ,ومشر للسباق اىل اآلخرة ,فأن الدنيا ميدان املسابقني ,واألعمال جلبات سبق
الفائزين ,وعلى جسر القيامة املمر والساعة أدهى وأمر.

( )0ناقصة يف م.
( )4ق:شهد.
( )8ق:الشهوات.
( )2م:القلوب.
( )1ق:ود.

فصل
قال يف الفناء

قال رضي اهلل عنه يف الفناء :أفن عن اخللق ,حلكم اهلل عزوجل ,وعن هواك بأمر اهلل وعن
أرادتك( )2بفعل اهلل ,فحينئذ تصلح أن تكون وعاء لعلم اهلل ,فعالمة فناء عن خلق اهلل تعاىل
أنقطاعك عنه ,واليأس مما يف أيديهم ,وعالمة فنائك عنك وعن هواك  ,ترك التعلق بالتسبب يف
جذب( )1النفع ,ودفع الضر ,فالترتك فيك بك ,والتعتمد عليك لك ,وال لتذب عنك والتنتصر
لنفسك ,والكل ذلك كله اىل من تواله ,أو ال فيتواله أخر ,وعالمة فنائك( )0عن أرادتك أن التريد
مع أرادة اهلل عزوجل ,سواه بل جيري فعله فيك ,وأنت ساكن اجلوارح ,مطمئن اجلنان ,مشروح
الصدر ,عامر البطن ,غين عن األشياء خبالقها تقلبك يد القدرة ,ويدعوك لسان األزل ويعامل
رب امللك ,ويكسوك من نوره حُلالً ,ويُنزِلك منازل من سلف من أوىل العلم األول( ,)2فتكون
أبدًا منكسر,ال تثبت فيك غري أرادة اهلل سبحانه ,فحينئذ يضاف اليك التكوين وخرق
العادات ,فريى ذلك منك يف احلكم ,وهو فعل اهلل عزوجل حقًا يف العلم ,وهذه نشأة أخرى,
فأذا وجدت فيك أرادة كسرت ,لوجودك فيها اىل أن يبلغ الكتاب أجله فيحصل اللقاء فالفناء,
هو حد ومرد ,وهو أن يبقى اهلل عزوجل تعاىل وحده كما كان ,قبل أن خيلق اخللق ,وهذه حالة

( )2م:قوتك.
( )1م:جلب.
( )0ق:موتك.
( )1ناقصة يف (ق).

الفناء ,فأذا مت( )2عن اخللق ,قيل لك رمحك اهلل ,وأماتك عن هواك ,وأذا مت عن هواك قيل
لك رمحك اهلل ,وأماتك عن أرادتك ومناك ,وأذا مت عن األرادة قيل لك رمحك اهلل وأحياك,
ى الفقر بعده ,وتعطى عطاًء ال منع( )1بعده ,وتعلم
فحينئذ حتيى حياة الموت بعدها ,وتغين غن ً
علما ال جهل بعده ,وتأمن أمناً الخوف بعده,وتسعد فالتشقى ,وتعز فالتذل ,وتقرب فالتبعد,
وتعظم فالحتقر,وتطهر فالتدنس ,ياهذا( )0كن مع اهلل تعاىل كان الخلق ومع اخللق ,كان النفس
فإذا كنت مع اهلل تعاىل كان الخلق ,وحدت وعن الكل فنيت ,وأذا كنت مع اخللق كان النفس
عدلت وأبقيت,أترك الكل على باب خلوتك ,وأدخل وحدك ترى مؤنسك يف خلوتك ,بعني
سرك وتشاهد ماوراء العيان( ,)2وتزول النفس ويأتي مكانها أمر اهلل تعاىل ,فإذا جهلك علم,
وبعدك قرب ,وصمتك ذكر ,وحشتك أنس ,ياهذا ماثم إال خلق وخالق ,فإن أخرتت( )1اخلالق
عزوجل ,فقل أنهم عدو لي إال رب العاملني ,ثم قال من ذاقه فقد عرفه ,فقيل له من غلبت عليه
مرارة الصفراء,كيف جيد حالوة الذوق,فقال يتعمد فناء الشهوات من قلبه ,ياهذا املؤمن( )0أذا

()1

ق:فنيت.

( )0ق:ال سد.
( )2ق:ياغالم.
( )1م:البصر.
( )0م:أردت.
( )1م:املسلم.

عمل صاحلاً ,أنقلبت نفسه قلباً ,ثم أنقلب قلبه سراً,ثم أنقلب السر فصار فناء ,ثم أنقلب الفناء
فصار وجوداً ,ثم قال ليس كل األحباب يسعهم كل باب( ,)2ياهذا الفناء أعدام اخلالئق,
وأنقالب طبعك اىل طبع املالئكة ,ثم الفناء عن طبع املالئكة ,وحلوقك باملنهاج األول,فحينئذ
يسقيك ربك مايسقيك ,ويزرع فيك مايزرع,أن أردت هذا فعليك باألسالم ,ثم األستسالم ثم
العلم باهلل( )1عزوجل ,ثم املعرفة ثم الوجود به ,فأذا كان وجودك به ,كان ذلك له الزهد عمل
ساعة ,والورع عمل ساعتني واملعرفة عمل األبد.
قال يف قلـب املؤمـن
وقال رضي اهلل عنه مايطلع يف قلب املؤمن جنم احلكم ,ثم مشس املعرفة ,فبضوء قمر العلم ينظر
اىل اآلخرة ,وبضوء مشس املعرفة ينظر اىل املوىل ,النفس املطمئنة جنم والقلب السليم قمر,
الصايف مشس مقام النفس يف الباب ,ومقام القلب يف احلضرة ,ومقام السر يف املخدع ,قائم بني
يدين احلق سبحانه( ,)2يلقن القلب والقلب يلقن النفس املطمئنة ,والنفس متلي على اللسان,
واللسان ميلي على اخللق ,وجود نفس مظنة التهمة ,ووجود القلب مقام الشبهة ,وعند صفاء
()2

السر تأتي العجائب( ,)1مادمت تأخذ بقلب متقلب فأنت تأكل الشبهة ,فإذا صفا سرك
( )1ق:دار.
( )0م:العمل هلل.
( )4م:عزوجل.
( )2ق:الغرائب.

أكلت احلالل املطلق ,الرضاء بالقضاء سبب تقريب القلب ,ودخوله دار الفضل ,وأكله من
طعام الفتح وشرابه من شراب األنس ,أسرار القوم( )1رواسي( )0األرض ,وأوتاد الوجود,
يناجيهم منادم األنس ,بأحاديث أحلى يف النفوس من املنى ,يقول هلم يكون بعد هذا الضيق
سعة ,وبعد هذا التشتت( )1مجع ,وبعد هذه املرارة حالوة ,وبعد هذا الذل عز ,وبعد هذا
الفناء وجود ,فحينئذ يستقبل وجه القرب ,صاحب هذا املقام وجيعل بينه وبني اخللق حاجزاً,
وجيمع يف قلبه( )2بني احلكم والعلم ,والقرب نور صنعه وخرق عادة قلوب القوم ,تنظر بنور اهلل اىل
ماسواه ,يدخلهم جنة النظر اليه ,فأذا نظروا اىل األكوان صاحوا( ,)1يادليل احلائرين دلنا اىل
أقرب الطرق اليك ,فيهيمون واليصغون اىل زجل مسبحها ,واليلتفون اىل عواملها فتأتيهم يد
الرأفة واحملبة فتأخذ بأيدي قلوبهم ,وتضعها يف حجر اللطف ,وكنف األنس ولذة القرب ,وتنزع
عنها السفر وتنزهلا منازهلا ومتكنها من حضرته وحتصل لقلبه أبوبًا يرى من كلها ملكه وسلطانه
( )1ق:قلبك.
()1أسرار القوم :السر عند الصوفية هو الذي ينفرد به األولياء والعارفون باهلل مما أوضعه اهلل يف قلوبهم من األسرار األهلية واحلقائق الربانية
اليت اليعرفها غري أحباء اهلل ولذلك كانت هذه األسرار مما جيب سرتها عن العامة وعدم كشفها إال ألهل الطريقة من األولياء خوفاً من
الفهم غرياملقصود.ينظر :عفيفي,أبو العال,املصدر السابق,ص.84
( )1م:جبال.
( )0م:التفرق.
( )4ق:لبه.
( )8م:نادوا.

وجالله ومجاله ,فقلوبهم جمرى إرادته وقرائن علمه ,وصور سره ,كلما دارت أسارهم يف
مناكب دار القلب ,القت العلوم واألسرار ,فصاروا جلساء ذلك البيت ,ورأوا ما من من
اخلزائن واملرافق ,وجائهم البسط من كل جانب ,وقوي جنانهم ,فطاروا اىل سرادقات ذلك
اجلناب ,وصارت بريهم,وإن سقطوا ,سقطوا يف صحن الدار يتقلبون بني يدي رب امللك ,دعاة
جمابون حمبوبون جمذوبون ,فالقلب من الرب ,والسر مع السر ,إذا أنفتح القلب راى بعني السر
مجال الرب عزوجل ,وقطع احلجب ,ياهذا:صدور الصديقني قبور أسرار رب العاملني فيها
جنوم العلم ومشوس املعارف ,وبهذه األنوار تستضيء املالئكة.

قال يف من عامل مواله بالصدق والنصاح

قال رضي اهلل عنه :من عامل مواله بالصدق والنصاح ,أستوحش ممن سواه يف املساء والصباح,
يا قوم( )2التدعوا ماليس لكم ,ووحدوا ,والتشركوا ,وتهدفوا لسهام القدر تصبكم خدشاً
القتال ,ومن كان يف اهلل تلفه كان على اهلل خلفه ,وأعلموا رمحكم اهلل أنكم إن مل توافقوا جمرى
األقضية وإال قصمتكم فأنه اليصطفي القلب( )1حتى تصطفي النفس وتصري مثل كلب أهل
الكهف ,رابضة على الباب وتنادي(:ياأيتها النفس املطمئنة أرجعي اىل ربك)( ,)0فحينئذ
يدخل القلب اىل احلضرة يصري كعبة لنظرات الرب تعاىل( ,)1ويكشف له عن جالل امللك,
وكمال( )2امللك ,ويستوطن خيمة القرب ,ويغرس يف جوار امللك ,وتظهر جنابته وختر للقائه,
وتسلم اليه وراثته ,ويسمع النداء من الرفيق األعلى ,ياعبدي( )1أنت لي ,أنا لك فإذا طالت
صحبته صار بطانة للملك ,وخليفته على رعيته ,وأمينه على أسراره ,وأرسله اىل البحر
لينقذ الغرقى  ,واىل الرب ليهدي الضال ,فإن مر على ميت أحياه أو على عاصٍ( )0ذكره ,أو على
بعيد قربه ,أو على شقي أسعده.
( )2ق:ياناس.
( )1ق:العقل.
( )0سورة القمر:األية .14
( )1ق:سبحانه وتعاىل.
( )1ق:مجال.
( )0ق:يامؤمن.
( )4م:ضال.

فصل
قال يف املعرفة

قال رضي اهلل عنه يف املعرفة :املعرفة على ثالث درجات:
األوىل :معرفة الصفات والنعوت  ,وردت( )2أشاميها بالرسالة فظهرت شواهدها يف الصنعة,
وبهاء طيب حياة العقل بقيصر النور ,القائم الدائم يف سر املوجود ,ودام سرور القلب ,حبسن
النظر بني التعظيم وحسن االعتبار ,وهي معرفة العامة اليت النعقد شرائط اليقني( ,)1إال بها وهي
على ثالث أركان ,إثبات الصفة بامسها من غري تشبيه ,ونفي التشبيه من غري تعطيل ,واألكياس
من أدراك كنهها( , )2وابتغاء تأويلها.
الثانية :معرفة الذات مع إسقاط التفريق ,بني الذات والصفات ,وهي تثبيت بعلم اجلمع ,وتصفو
يف ميدان الصفاء ,وتستكمل بعلم البقاء ,وتشارف عني اجلمع ,وهي على ثالثة أركان أرسال
الصفات على الشواهد ,وإرسال الوسائط على املدارج( ,)1وإرسال العبارات على املعامل,
وهي معرفة اخلاصة ,اليت تؤنس من أفق احلقيقة.

( )2م:ذكريات.
( )1م:األميان.
( )0ق:ذاتها.
( )1م:املسالك :وهي عند الصوفية تعين مدارج الدهشة والسكينة وهو مدرج خوف ورجاء يتملك ال عبد فكأنه قد غشي عليه من قوة
الذي متلكه.ينظر :اجليالني,عبد القادر,الفتح الرباني,ص.88

الثالثة :معرفة مستغرقة يف حمض التعريف اليوصل اليها باألستبدال واليدل عليها شاهد
والتستحقها وسيلة وهي على ثالثة أركان مشاهد القرب والصعود على العلم( ,)2ومطالعة
اجلمع من أفق األزل ,وهي معرفة خاص اخلواص  ,واملعرفة بطريق التوحيد ,هي الصعود على
ال واليف
منازعات العقول ,والتجاوز عن التعلق بالشواهد ,وهو أن اليشهد يف التوحيد ,دلي ً
التوكل سبباً  ,فيكون مشاهد أسبق احلق ,حبكمه وعلمه ووضعه األشياء مواضعها ,وأخفاءه
أياها يف رسومها( )1وهذا يصح بعلم التحقيق ,ويصفو يف عني الشهود ,وجيذب اىل توحيد,
أرباب اجلمع ,وهو توحيد أختصه( )2اهلل عزوجل لنفسه ,وأستحقه بقدرته( ,)1والح منه الئح
ألسرار طائفة من صفوته ,وأخرسهم عن نعته ,وأعجزهم عن بثه( ,)0وقطب األشارة اليه
أسقاط احلدوث ,أثبات القدم ,على أن هذه األشارة يف هذا التوحيد علة ,اليصح حتقيقه إال
بأسقاطها ,وهذا التوحيد وراء مايشري اليه مكنون( ,)1أو يتعاطاه حني أو يقله سبب ,والتصح
هذه الدرجة لعبد إال أن يكون كامليت بني يدي غاسله ,جتري( )1عليه تصاريف تدبري ربه
( )1م:العلوم.
( )0م:معاملها.
( )2ق:أوجده.
( )1ق:بقضائه.
( )0ق:ذكره.
( )1ق:مضنون.
( )1م:متشي.

عزوجل ,يف جماري أحكام قدره ,يف جلج( )2يف ما أراد منه ,وذلك أن يرجع أخر العبد اىل
أوليته ,فيكون كما كان قبل أن يكون ,ويبقى اهلل عزوجل ,كما مل يزل ,مع العلم بأنه غري مشبه
للذوات ,والمنفي الصفات ,وأستقامة القلب بأثبات مفارقة التعطيل ,وانكار التشبيه وهذا
األمر( )1حقيقة الوجد ,للواحد واملعرفة بطريق األتصال ,هي اخلالص من األعتالل ,والغنى عن
األستدالل ,وسقوط شتات األسرار( ,)0واخلواض يف حبر عني الوجود ,وهذا اليدرك منه نعت
والمقدار  ,واملعرفة بطريق األنس ,أرتفاع احلشمة مع وجود اهليبة ,وشرور القلب حبالوة
اخلطاب وأرتياح الروح( )2مبشاهدة احملبوب ,وحمادثة األسرار للمحبوب على بساط األنوار يف
جمالس القرب ,وهو أمت من البسط كما أن اهليبة غيبة ,فكل مستأنس صاح ,وكل هائب غائب,
فأذا أقذف بالعبادة يف عـش( )1األنس ,فكأنهم يف اجلنة خماطبون بلسان النور ,وأذا أقذف بهم
يف حبر اهليبة ,كأنهم يف جهنم خماطبون ,بلسان النار ,ثم يتفاوتون يف اهليبة ,على حسب تباينهم
يف التعظيم ,ويتباينون يف األنس حسب تباينهم يف الشوق ,فان عصفت()0عليهم عواصف

( )0ق:غمار.
( )4م:الشيء.
( )8ق:األحوال.
( )6م:النفس.
( )21ق:دار.
( )2ق :هبت.

اهليبة ,طاشوا وإن هبت عليهم نسمات االنس عاشوا ,فتلك قلوب احملبني ,وهذا اسرار
الصديقني ,يتقلبون بني نسيم أنسه ,ورياض قدسه ,وينادون بالسن احواهلم ,واملعرفة بطريق
الوالية ,هي الفناء اجملرد( )2يف حالة الباقي ,يف مشاهدة احلق بتوليه سياسته ورعايته ,فتواىل
عليه انوار املوالي ,فأذا تواله وااله ,وأذا وااله أصطفاه وأذا اصطفاه صفاه ,وأذا صفاه باجتاه,
وأعانته الروح يف اجملاهدة وسربله االنس يف املكابدة ,ثم فتح عليه باب القرب ثم رفعه اىل جمالس
الفتح ,ثم اجلسه على كرسي( )1التوحيد ,ثم رفع عنه احلجب ,ثم كشف له عن اجلالل
والعظمة ,فيبقى هو بال هو ,فالولي رحيانة اهلل يف االرض ,يشمه الصديقون فتصل رائحته اىل
قلوبهم ,فيشتاقون اىل ربهم ,على تفاوت منازهلم( ,)2فاألولياء( )1عرائس اهلل تعاىل ال يراهم إال
ذو حمرم ,خمدرون عنده يف حجاب الغرية ,ال يطلع عليهم اال حمبوب ,واملعرفة بطريق التجريد
هي جترد للقلوب( ,)0بشواهد االهلية عن رؤية اكدار صفات احلدوث ,مع سقوط رؤيتك
عنهم ,فال يبقى لك نظر معه ,فحينئذ تنظر اىل ما هنالك من الكرامات ,وتشاهد ما ذكر لك من

( )1ق :اخلالص.
( )0ق :بساط.
( )1م :درجاتهم.
( )1األولياء :وهم منتهى غاية الواصلني للعلم األهلي,فقـد صـانوا قلـوبهم أن يدخلـها غـري اهلل أو أن تتعلـق بشـيء سـوى اهلل.ينظـر:إبـن
عربي,املصدر السابق,ج,6ص.011
( )0ق :لاللباب.

خفي العيوب ,وهي على ثالثة اركان ,جتريد عن الكشف ,عن كسب اليقني ,وجتريد عن اجلمع
عن درك( )2العلم ,وجتريد اخلالص من شهود التجريد ,هو اخنالع( )1عن شهود الشهود ,واملعرفة
بطريق التفريد,هي افراد القديم برفع لفظ احملدث ,ووجود فرائد حقائق الفردية ,وختليص
االشارة اىل احلق ,ثم باحلق عن احلق فيصري( )0فرد الفرد ,وهي على ثالثة اركان تفريد القصد
عطشا ,ثم تفريد احملبة تلفاً ,ثم تفريد الشهود اتصاالً ,وهلا ثاللث اشارات تفريد االشارة ,
باالفتخار وتفريد االشارة بالسكون( ,)2وتفريد االشارة بالقبض ,وهي ترد ببسط ظاهر(,)1
يتضمن قبضاً خالصًا للهداية ,اىل احلق واملعرفة ,بطريق احلمع والتفرقة ,فالتفرقة شهود االغيار
باهلل ,ومجع اجلمع استهالك بامللكية ,عند غلبات احلقائق ,وهي على ثالثة اركان ,مجع علم
وهو تالشي علوم الشواهد( ,)0يف العلم اللدني صرفاً ,ومجع وجود وهو تالشي نهاية
االتصال( ,)1يف عني الوجود حمقاً ,ومجع عني هو تالشي كل ما نفعله ,االشارة اىل ذات احلق يف
( )4ق :حتصيل.
( )8ق :اسالخ.
( )2ق :فيصبح.
( )1م :بالصمت.
( )0م :واضح.
( )0علم الشواهد :وهو علم وهـيب أهلـي اهلامي,الدخـل للقـل واحلـس فيـه وأمنـا يلـهم بـه الـولي اهلامـاً عـن طريـق نفـث روحـاني وعلـم
أهلي.ينظر :الطوسي ,السراج,املصدر السابق,ص.121
( )1م :االرتباط.

اختطاف الشهود ,اىل ما استوىل من سلطان حقيقة( ,)2وجود املشهود ,حقاً بنعت احملاضرة,
وهي حضور القلب يف سر البيان( ,)1ووصف املكاشفة وهي مقابلة حلقائق االيات ,من غري
( )0

االحتياج يف هذه احلال ,واىل تأمل دليل وقانون احملادثة وهي ال تكون بأظهر االغيار ,امنا يظهر
منها النطق باالخبار ,وتسرت احملادثة يف االسرار ,فاحلاظر بالربهان واملكاشفة باحلقائق,

واملشاهدة باالنوار واحملادثة باالسرار,واملعرفة بطريق البقاء(,)2هي ان ينفى عن كل شيء,
حيث يثبت مع اهلل ,ويربز هلل الواحد القهار ,ثم بدت عليهم حقائق( )1من اهلل عزوجل ,فأفنهم
عن رؤية بقائهم ,يشاهد بقاء اهلل تعاىل هلم ,وبدت عليهم حقائق من سلطان اهليبة واجلالل ,
ففنوا عن رؤية البقاء  ,مبشاهدة علم الفناء  ,ثم بدت عليهم حقائق التحقيق ,حيث ال حقائق
موجودة غري انها حقائق حمت اثار رؤية العلم فيهم ,ثم يفنون عن الفناء بالفناء ,حتى ال يشهدوا
فناء وال بقاء ,فيكلؤهم اهلل عزوجل كالءة الطفل الوليد( )0وهي على ثالثة اركان بقاء املعلوم
بعد سقوط العلم عيناً ,ال علمًا وبقاء الشهود بعد سقوط الشهود وجداًال نعتاً ,مل يزل حقاً

( )0ق :احلقائق.
( )4ق :الكالم.
( )8م :يطلع.
( )6ق :الغناء.
( )21م :عجائب.
( )2م :الرضيع.

بأسقاط ما مل ميكن حمواً ,وال يصح هذا الوصف( )2ألحد إال بعد فناء نفسه عن املألوفات,
ونزول التبعات ومالزمة أداب العبودية ,واألستقامة على قيام بأوامر الشريعة ,فكل مجع بال
تفرقة زندقة ,وكل تفرقة بال مجع تعطيل ,ومن مل يصبه سهم الفقد ,فأن البقاء يرده زمن شاهد
سر ,ماال يتسلط عليه التغري ,وال حيويه الفهم فقد شاهد صفة قدمية  ,واراد استدالل ال وارد
جالل ,وصفات العارف ان يعرف اهلل تعاىل بوحدانيته ,وكمال صفاته  ,وان يصدق يف
معاملته ,وخلص له كليته بدوام الوقوف على امتثال( )2أوامره ,ويصريعن االغيار أجنبياً ,ومن
افات نفسه برياً ,ويصفي قلبه عن كدر بشريته ,ويفارق بسره مالحظة اخللق.
قال يف الشـهود
وقال رضي اهلل عنه يف الشهود :ان اهلل عزوجل ال يتجلى لعبد يف صفتني  ,وال يف صفة لعبدين,
مادام اخلري باقيًا والوقت موجوداً ,واجلمع ملحوظاً ,والطبع()1مألوفاً ,واحلد قائماً ,وأال فقد
يكون ولكن عبد حد ,ولكل حد وصف ولكل وصف طور ,ولكل طور ولكل جتل منازلة,
ولكل منازلة سر ولكل سر معراج ,ولكل معراج غاية ولكل غاية مستقر بني يدي اهلل عز وجل

()0

ومستودع من علمه ,وأذا كان العبد يف حده او دونه ,فشهوده مقيد بأنتهاء ,ومالزم ال يستثار,
( )1ق :النعت.
( )0م :التزام.
( )1ق :األنس.
( )1م :تبارك وتعاىل.

النه من حيث الشاهد ,وهذا موضع جواز ظهور( )2صفة قدمية ,يف مثال خمالفها ,ألن حد
اخلري()1مرد الوسع ,ووسع الرد خري احلد ,وال يسمع احلد وجوداً مطلقاً ,وال حيمل الوسع
حقيقة ,ما استقرت( )0به قوته ,وأذا كان العبد من وراء حده ,فشهوده يف وصف الوجود
الكلي ,القائم بنفسه النه من حيث املشهود ,وهذا وصف اليقوم له مثال واليثبت معه قوة غريه
واليبدو أال يف احلقيقة ,وإذا كان الشهود مشهوداً فال بد من خفاء( )2معنى من معانيه ,يف مست
ما قام من وجود ,وال يصح الشهود املطلق ,إال عند جتريد الشهود شهوده وأخنالعه عن
أستتارات املركبات ومتواريات املؤتلفات فأنه بني كل مركبني خمالفة توجب التباساً ,ويف كل
مؤتلفني تغاير يورث اشتباهاً ,وعند قيامه بصفة واحدة ,يف حمض( )1التوحيد ,ومجع اجلمع يتحد
ظاهر الشهود وباطنه
فصل
قال يف كتبك اهلل من ذوي السعادة

( )2م :وجود.
( )1ق :اجلود.
( )0م :ثبتت.
( )1ق :ضمور.
( )1ق :خالص.

قال رضي اهلل عنه:أعلم كتبك اهلل من ذوي السعادة ,وجعلك ممن فاز باحلسنى وزيادة ان
شيخ االسالم( )2حميي الدين عبد القادر رضي اهلل عنه ملا حتلى حبلل العلوم الشرعية( )1ونال
لطائفها بتيجان الفنون الدينية ,وحاز شرائفها وهجر يف مهاجرته اىل احلق كل اخلالئق وتزود يف
سفره اىل ربه عزوجل احسن االداب واشرف احلقائق( )2وعقدت له الوية والية فوق العلى
ذوائبها ,ورفعت له منازل جلى له يف مساء القرب كواكبها ونظر قلبه اىل رقوم الفتح يف ذيول
الكشف عن االسرار وشخص سره اىل مشوس( )1املعارف من مطلع االنوار واشهدت بصريته
عرائس احلقائق يف مقاصري الغيوب واسكنت سريرته حضرة القدس يف خلوة وصل احملب
باحملبوب ورفعت اسراره اىل مشاهد اجملد والكمال( )0ودوام احضاره يف معامل العز واجلالل
هنالك انكشف له علم السر املصون واتضح له حقيقة احلق املكنون واطلع على معاني خفايا
مكامن املكنونات()1وشاهد جماري القدر يف تصاريف املشيئات واخرتع علم من
معادنهاوظهر التحف من مكامنها وأتاه األمر النفي من تدنيس باجللوس لوعظ والتصدر

( )2ق :االمام.
( )1م :الدينية.
( )0ق :الوقائع.
( )1م :الشمس.
( )1ق :اجلالل.
( )0م :الدرر.

للتدريس وكان اول جلوسه للوعظ يف الرباط( )2يف شوال سنة احدى وعشرين ومخسمائة هلل
در جملس جتلله اهليبة( )1والبهاء( )2وحتف به املالئكة واالولياء فقام بنص الكتاب والسنة
خطيباً على االشهاد ودعى اخللق اىل اهلل عزوجل فأسرعوا اىل االنقياد له من داع اجابته ارواح
املشتاقني()1ومن منادٍ لبته قلوب العارفني ومن حاديهم ركائب النفوس يف فلوات الشوق ومن هاٍد
ساق جنائب القلوب اىل محى الوصل ومن ساق روى عطاش العقول من شراب االنس فكشف
براقع اللبس عن وجوه( )0املعارف ورفع اغطية العني عن عني شرائف اللطائف وهز اعطاف
القلوب بوصف مجال القدم وارقص اشباح االرواح بسماع نعت كمال الكرم وناغى اطيار
االسرار يف صوامع( )1قدسها بأحلان لذيذ انسها فطارت من اوكار اطوارها يف حسها اىل انوار
انوارها مع جنسها وجلي عرائس املواعظ فدهش ببهجة حسنها العشاق وزف خمدرات

( )4الرباط :مكان لالجتماع على التقوى واملصاحل الدينية ومواساة االخوان باملـال والبـدن.ينظـر :السهروردي,املصـدر السـابق,ص
ص 221-214؛رؤوف ,عماد عبد السالم ,معامل بغداد يف العصور املتأخرة ,بغداد, 1111 ,ص.211
( )2م :اجلمال.
( )2البهاء :وهو بهاء اهلل فكلما زاد األمياا ن يقطف السالك مثرات عن طريق األتصال فيشعر بلذة كربى فيزداد شوقاً اىل القرب من بهاء اهلل
تعاىل.ينظر :اجليالني ,الفتح الرباني,,ص.214
( )0م :السالكني.
( )1م :درر.
( )1ق :جوامع.

املواهب فصبا ملعنى مجاهلا كل مشتاق ونظق بنفائس( )2احلكم يف رياض انس اينعت مروجها
وابرز جواهر التوحيد من حبار علوم تالطمت امواجها يرى معانيها من معادنها در او ياقوت
وجيد من درها دواء ومن ياقوتها قوتاً ودبج روض احلقائق حبدائق ذات بهجة فيا للسالكني اىل
()1

اهلل عزوجل حمجة وحجة وبث أللئ الفتح على بسط االفهام فتسابق أللتقاطها األلباب

واألقالم فتنضدت منها فوائد هدي يف اعناق ذوي اهلمم العالية يصل العامل بها ان شاء اهلل
تعاىل اىل املقامات السنية( )2فجال يف النفوس جمال االنفاس يف الصدوروعبق الروض املمطور
وأبرأ النفوس من اسقامها وشفى اخلواطر من اوهامها فما مسعه اال من اوضح بالتوبة دجونه او
من خبل( )1بالبكاء جفونه فكم رد اىل اهلل عزوجل عاصيًا وكم ثبت اهلل به واهياً وكم اصحى
من مخر اهلوى سكارى وكم فك من قيود النفوس أسارى وكم أصطفى اهلل عزوجل به اوتادًا
وابداالً وكم وهب اهلل سبحانه به مقاماً وحاالً رمحة اهلل عليه.
حضر يوماً جملس الشيخ حميي الدين عبد القادر رضي اهلل عنه أحد كبار االعيان( )0ومل يكن
حضره قبل ذلك فقال الشيخ مشريًا اليه ليتك مل ختلق وليتك اذ خلقت علمت ملاذا خلقت يا نائم

( )0م :روائع.
( )4م :العقول.
( )8م :العالية.
( )2ق :ضن.
( )1م :نقيب النقباء.

انتبه افتح عينك وانظرما امامك فقد اتتك جنود( )2العذاب يا راحل يا زائل يا منتثل سافر الف
عام لتسمع مين كلمة واحدة لتبلغ عندك كم مست احلياة مثلك باجلاه والكثرة ثم انا اذا ثار طبع
اخالصي وطبع سرى ال ازول خطوتان وقد وصلت اىل اهلل( )1عزوجل النفس واخللق وانت
يأمر يد خطوتان وقد وصلت الدنيا واالخرة اال اىل اهلل تصري االمور فلما نزل عن الكرسي ,قال
له بعض تالميذه(: )2يا سيدي لقد غلطت يف القول له فقال امنا هو نور جلى ظلمته.
قال :فلم يزل بعد ذلك حيضر جملسه ويأتيه يف غري وقت اجمللس وجيلس بني يديه متواضعًا
متصاغراً رمحه اهلل تعاىل ,فكان رضي اهلل عنه اذا قام اليه شاب( )1ليتوب يقول يا هذا ما قمت
حتى اقاومك وال اقبلت حتى قبلوك وال جئت حتى طلبوك وال قدمت من سفر اجلفاء حتى
استحضروك يا هذا( )0ما تركناك ملا تركتنا وال قاطعناك ملا قاطعتنا وال هجرناك ملا هجرتنا وال
نسيناك ملا نسيتنا انت يف اعراضك ,ورعايتنا حتفظك وأنت يف جفاك وعنايتنا تلحظك ثم
حركناك لقربنا وازعجناك( )1لوصلنا وقربناك ألنسنا وخطبناك باشارتنا .وكان إذا قام اليه

( )0م :جيوش.
( )1ق :احلق.
( )1ق :طالبه.
( )0ق :رجل.
( )4م :يا غالم.
( )8م :وردعناك.

الشيخ ليتوب يقول يا هذا اخطأت وابطأت واسأت كلما فسحنا لك املهل اطلت اال ما أسأت
العمل كلما كرب سنك( )2مترد جنك هجرتنا يف الصبا وعذرناك وبارتنا يف الشباب ومهلناك فلما
قاطعتنا يف املشيب مقتناك أقبح منظر يرى يوم القيامة ذو شيبة بيضاء بيده صحيفة سوداء.
يقول الشيخ اجلليل( )2ابو الفرج عبد اجلبار( )1بن شيخ االسالم حميي الدين عبد القادر رضي
عنه قال :مسعت والدي غري مرة يقول:وعزة العزيز ما ثنيت ما قلت قط وما تكلمت اال بالفتح.
قال وكانت خطبته يف جمالس( )0وعظه احلمد هلل رب العاملني ويسكت( )1ثم يقول احلمد هلل رب
العاملني ويسكت ثم يقول احلمد هلل رب العاملني ويسكت ثم يقول عدد خلقه وزنة عرشه
ورضى نفسه ومداد كلماته ومنتهى علمه ومجيع ما شاء وخلق وذرا برًاعامل الغيب والشهادة
الرمحن الرحيم امللك القدوس العزيز احلكيم واشهد ان ال اله اال اهلل وحده ال شريك له ,له امللك
وله احلمد حييي ومييت بيده اخلري وهو على كل شيء قدير واشهد ان حممداً عبده ورسوله
أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون ,اللهم اصلح االمام
( )2ق  :عمرك.
( )1ناقصة يف (م).
( )0ابو الفرج عبد اجلبار :هو ابو عبد الرمحن عبد اجلبار بن عبد القادر اجليالني ,شيخ حمدث  ,فقيه ,تفقه على يد والده ومسع منه,كان
مصباحاً ألربـاب القلـوب ,تـويف سـنة (141هــ2244/م)ودفـن مـع والـده.ينظـر :إبـن الـدبيثي ,املصـدر السـابق,ج, 1ص10؛
التاديف,املصدر السابق,ص.10
( )1م :جملس.
( )1ق  :يصمت.

واالمة والراعي والرعية والف بني قلوبهم باخلريات وادفع شر بعضهم عن بعض  ,اللهم انت العامل
بسرائرنا فأصلحها وانت العامل بذنوبنا فغفرها وانت العامل بعيوبنا فاسرتها وانت العامل حبوائجنا
فقضاها ال ترانا حيث نهيتنا وال تفقدنا من حيث امرتنا وال تنسنا ذكرك وال تؤمنا مكرك وال
حتجونا اىل غريك وال جتعلنا من الغافلني اللهم اهلمنا رشدنا وأِعذنا من شرور أنفسنا ,أعزنا
بالطاعة( )2وال تذمنا باملعصية واشغلنا بك عن من سواك اقطع عنا كل قاطع يقطعنا عنك ,
اهلمنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك( .)1ثم يلتفت عن ميينه ويقول ال اله اال اهلل ما شاء اهلل
كان ال حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم ثم يشري تلقاء وجهه باصبعه ويقول ال اله اال اهلل ما شاء
اهلل كان وال حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم .ثم يلتفت عن يساره ويقول :هكذا( )0ثم يقول ال
تبدِ اخبارنا وال تهتك أستارنا ,ال تأخذنا بسوء اعمالنا ال حتيانا يف غفلة وال تأخذنا على غرة
ربنا ال تؤخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا وال حتمل علينا اصرًا كما محلته على الذين من قبلنا
ربنا وال حتملنا ما ال طاقة لنا به واعف عنا وغفر لنا وارمحنا انت موالنا فانصرنا على القوم
الكافرين .ثم يتكلم رضي اهلل عنه وكان اذا قام من جملس ناقص اميان او ناقص توبة يقول :يا
هذا( )1ناديناك وما أجبت وكم ردعناك وما التفت وكم استعجلناك وما عجلت وكم وخبناك
( )2م :القناعة.
( )1م  :طاعتك.
( )0م :نفس الكالم.
( )1ق  :يا غالم.

وما خجلت وكم كشفناك وانت تعلم انا نراك امهلناك اياماً وشهورًا او سرتناك اعوامًا ودهورًا
وانت ال تزداد اال نفورًا وال ترقي اال فجوراًكم نقضت( )2العهود واخلفت الوعود وعدت بعدما
عاهدتنا ان ال تعود اما صحبتنا على اجمللس فال تدوم وامنا انذرناك حتى تقوم فكيف بك ان
رددناك( )1او طردناك ومل اعدناك او حمونا ربوعك ومل نقبل رجوعك امل تعلم انك جئتنا خاشعاً
ووقفت بابوابنا خاضعاً ثم احنرفت عنا راجعاً عجبًا ملن يدعينا كيف ال يسمح بكله فينا,
عجبًا ملن وجد نسيم( )0قربنا وذاق شربه من حبنا ينفر من حزبنا لو كنت صادقاً لكنت موافقا
لو كنت الفًا مل تكن خمالفاً لو كنت من احبابنا ملا حرمت لذة شربنا يا صنيعة اليد يا تربية
االحسان يا غذى اجلود ديار الكرم(.)1
قال عبد العزيز( )1كان من ادعيةًوالدي رضي اهلل عنه يف جمالس وعظه اللهم إنا نسألك امياناً
يصلح للعرض عليك وايقانا( ً)2نقف به يوم القيامة بني يديك وعصمة تنقذنا بها من ورطات
( )1م :تركت.
( )0ارجعناك.
( )4م :ود.
( )2ق :اجلود.
()1عبد العزيز :هو مشس الدين أبو حممد عبد العزيز بن عبد القادر اجليالني,عامل جليل,فقيه يف العراق,تفقه علـى يـد والـده ومسـع مـن
غريه,ولد سنة (101هـ2201/م),ذكر انه غزا عسقالن يف محلة القدس مع صالح الدين,تويف سنة(012هـ2110/م).ينظر:إبـن
الدبيثي,املصدر السابق ,ص10؛ الزبيدي,حممد مرتضى 2111(:هــ2462/م) ,تـاج العـروس يف شـرح جـواهر القاموس,مطبعـة
الكويت,الكويت,2681,ص.11

الذنوب ورمحة تظهرنا بها من دنس العيوب وعلماً نفقه به اوامرك ونواهيك وفهما نعلم به كيف
نناجيك( ,)2واجعلنا يف الدنيا واالخرة من اهل واليتك وامأل قلوبنا بنور معرفتك وكحل عيون
عقولنا مبداد هدايتك واحرس اقدام افكارنا( )1من مزالق مواطئ الشبهات وامنع طيور نفوسنا
من الوقوع يف شباك موبقات الشهوات وأعنا يف اقامة الصلوات على ترك الشهوات وامح
سطور()0سيئآتنا من جرائد اعمالنا بايدي احلسنات كن لنا حيث ينقطع الرجاء عنا اذا عرض
اهل الوجود بوجوههم عنا حتى حنصل يف ظلم اللحود( )1رهائن اعمالنا اىل اليوم املشهود اجرب
عبدك الضعيف على ما الف من العصمة من الزلل ووقفة احلاضرين لصاحل القول والعمل
واجرعلى لسانه ما ينفع به السامع وتذرف له املدامع ويلني له القلب اخلاشع واغفر له
وللحاضرين وجلميع املسلمني قال:وكان القلب اخلاشع واغفر له وللحاضرين وجلميع املسلمني ,
قال وكان من ادعيته ايضا يف جمالسه اللهم انا نعوذ بوصلك من صدك وبقربك من طردك وبقبولك
من ردك و أجعلنا اهلل واياكم ممن تنبه خلالصه وتنزه عن الدنيا وتذكر يوم حشره وااقتفى اثار

( )0م :امياناً.
( )1ق :ناديناك.
( )1ق :عقولنا.
( )0م :كلماتنا.
( )4م :القبور.

الصاحلني( )2انه ولي ذلك والقادر عليه.

قال أبوعبد اهلل عبد الوهاب :كان

مما يقوله والدي رضي اهلل عنه على الكرسي يف جمالس وعظه رضي اهلل عنه الرفيع العماد
الطويل النجاد املؤيد بالتحقيق( )2املكين بعتيق اخلليقة ,الشفيق املستخرج من اطهر اصل عريق
الذي امسه مع امسه مقرون وجسمه مع جسمه مدفون الذي قال يف حقه سيد كل فريق لو كنت
متخذا خليال غري ربي الختذت أبا بكر الصديق رضي اهلل عنه وعن القصري االمل الكثري العمل
الذي ال يتداخل افعاله زلل املؤيد بالصواب امللهم فصل اخلطاب املنصور( )1يوم األحزاب عمربن
اخلطاب رضي اهلل عنه وعن مشيد االميان ومرتل القران ومشتت الفرسان ومضعضع

()0

الطغيان عثمان بن عفان رضي اهلل عنه افضل الشهداء واكرم الكرماء ذو النورين وعن البطل
املهول( )1وزوج البتول وسيف اهلل املسلول وابن عم الرسول مظهر العجائب ليث( )1بين غالب,
علي بن ابي طالب عليه السالم ,0وعن السبطني السيدين الشهيدين أبي حممد احلسن وأبي عبد
( )2ق :املباركني.
( )1م :بالتصديق.
( )0م :املنتصر.
( )1م :داحض.
( )1ق :البهلول.
( )0م :اسد.
( )0يقول الشاعر األسالمي حممد أقبال أنه قد أعجب أعجاباً شديداً بكلمات الشيخ عبد القادر اجليالني يف اخللفاء الراشدين وضمنها
إحدى قصائده.ينظر :أقبال,حممد,ديوان أقبال,دار الصحابة للطبع,باكستان,2660,ص.101

اهلل احلسني وعن العمني الشريفني محزة والعباس رضوان اهلل عليهم أمجعني وعن االنصار
واملهاجرين والتابعني هلم باحسان اىل يوم الدين امني.
كان الشيخ حميي الدين عبد القادر رضي اهلل عنه يتكلم( )2يف أول جملسه بانواع العلوم وال يبث
ما يقول وكان اذا صعد الكرسي ال يبصق احد واليتمخط وال يقول هيبة له اىل وسط اجمللس
فيقول الشيخ مضى الفال وعظنا باحلال فيضطرب الناس( )1اضطراباً شديداً ويتدخلهم احلال
والوجد وكان يعد من كراماته ان اقصى( )0الناس يف جملسه يسمع صوته كما يسمعه أدناهم على
كثرتهم وكان يتكلم على خواطر اهل اجمللس ويواجههم بالكشف وكان اذا قام فوق الكرسي
يقوم الناس جلاللته وإذا قال هلم اسكتوا سكتوا حتى مل يسمع هلم سوى أنفاسهم .

فصل
قال يف الشجاعة صرب ساعة

( )8م :يتحدث.
( )2م:اجلالسني.
( )1م:أبعد.

قال قاضي القضاة أبو صاحل نصر بن عبد الرزاق بن عب القادر رضي اهلل عنه قال:مسعت
عمي أبا عبد اهلل عبد الوهاب بن الشيخ عبد القادر رضي اهلل عنه يقول :تغربت يف البالد ,
وتفننت يف العلوم ,فلما رجعت( )2اىل بغداد قلت لوالدي أريد ان أتكلم على الناس حبضرتك,
فأذن لي ,فصعدت على الكرسي ,وتكلمت مبا شاء اهلل تعاىل من العلوم واملواعظ ,ووالدي
يسمع ,فلم خيشع قلب ,ومل جتر( )1دمعة ,فضج أهل اجمللس على والدي يسألونه ان يتكلم عليهم,
فنزلت وصعد ,فضج أهل اجمللس بالصراخ فلما نزل قلت له ما ذلك ,فقال:يابين انت مدل
بسفرك ,اسافرت اىل هنا ,وأشار( )0بأصبعه اىل السماء ,ثم قال رضي اهلل عنه:يابين إني ملا
صعدت الكرسي فتق احلق عزوجل لساني فقبضت باهليبة فكان الذي رأيته( )1من الناس,
قال:وكنت بعد ذلك رمبا أصعد الكرسي ,وأتكلم على الناس بفنون العلوم واألصول والفقه
واملواعظ ووالدي يسمع فال يتأثر أحد من كالمي ,ثم أنزل ويصعد فيقول :يا أبله( )1الشجاعة

( )2ق:عدت.
( )1م:تذرف.
( )0ق:وأمأ.
( )1م:شاهدته.
( )1أن أسلوب الشيخ عبد القادر اجليالني يكون حاداً مع املبتعدين عن احلـق فيخـاطبهم بكلمات,ياغالم,ياأبلـه,ألثارة أنتبـاههم وهـو
أسلوب تفرد فيه الشـيخ عبـد القـادر اجليالنـي يـدل علـى معرفـة بـالنفس البشـرية,ينظر:املهـداوي ,إميان كمـال مصطفى,املصـدر
السابق,ص.221

صرب ساعه فيصيح أهل اجمللس صيحه( )2واحدة وكنت عن ذلك فيقول لي انت املتكلم فيك
وانا املتكلم يف غريك قال:وكان اذا سُِئل عن مسئلة يف جملس وعظه رمبا يقول أستأذن يف الكالم
عليها واخلص ويطرق وجتلله اهليبة ويعلوه الوقار ثم يتكلم عليه مبا يشاء اهلل تعاىل قال وكان يقول
وعزة العزيز ما تكلمت( )2حتى قيل لي تكلم فقد أمنتك من الرد ويقال لي يا عبد القادر تكلم
يسمع منك ,وكان الشيخ حميي الدين عبد القادر رضي اهلل عنه يلبس لباس( )1العلماء وتطلس
ويركب البغله وترفع بني يديه الغاشيه ويتكلم على كرسي عالٍ وكان يف كالمه سرعة وجهر وله
كلمة مسموعة اذا قال أنصت له وإذا أمر أبتدر ألمره وإذا رآه ذو القلب القاسي( )0خشع وإذا
رأيته فقد رأيت الناس كلهم وإذا مر اىل اجلامع يوم اجلمعة وقف الناس يف األسواق يسألون اهلل
تعاىل به حوائجهم وكان له صيت وصوت ومسعت وصوت ولقد عطس يف اجلامع( )1يوم اجلمعة
فشمته الناس حتى مسعت يف اجلامع ضجة عظيمة يقولون يرمحكم اهلل ويرحم بك وكان
املستنجد( )1يف مقصورة يف اجلامع فقال ما هذه الضجة قيل له عطس الشيخ عبد القادر فهاله
( )0م:صرخة.
( )2ق:نطقت.
( )1م:ذي.
( )0ق:احلجر.
( )1م:املسجد.
( )1املستنجد:أبو املظفر يوسف بن حممد املقتفي ,يعود نسبه اىل هارون الرشيد,كان عابداً زاهداً قوياً جسوراً نزيهاً شريفاً,صفت له
اخلالفة,كان شديد التواضع تويف سنة(100هـ2200/م)؛ينظر :إبن األثري,الكامل يف التاريخ,ص 211؛ إبن الكازروني,ظهري الدين

وكان الشيخ حميي الدين عبد القادر ذا هيبة عظيمة اذا نظر اىل احد يكاد يرعد من هيبته
()2

ورمبا أرتعدوا إذا جلس حيدق به قوم كأنهم األسود وماترى أمتنا ألمره منهم وال أشد أنقيادا
له منهم رضي اهلل عنهم أمجعني

قال الشيخ حميي الدين عبد القادر اجليلي رضي اهلل عنه أمتنى أن أكون يف الصحاري والرباري
كما كنت يف األول الأرى اخللق واليروني ثم قال أراد اهلل عزوجل مين منفعة اخللق فأنه قد
علـــي بـــن حممـــد (,ت064هــــ2164/م) ,خمتصـــر التـــاريخ,حتقيق مصـــطفى جواد,مطبعـــة احلكومة,بغـــداد,2641,ص100
؛السيوطي,جالل الدين عبد احلمن بن ابي بكر(ت622هـ2111/م) ,تاريخ اخللفاء,حتقيق حممد حمـي الـدين عبـد احلميد,مطبعـة
األستقامة,القاهرة,2601,ص.146
( )0م:طوعاً.

أسلم( )2على يدي أكثر من مخسمائة من اليهود والنصارى وتاب على يدي أكثر من مائة الف من
العيارين()2هذا خري كثريًا مل تكن جمالس الشيخ حميي الدين عبد القادر رضي اهلل عنه ختلو ممن
يسلم من اليهود والنصارى والممن يتوب عن قطع الطريق وقتل النفس وغري ذلك من الفساد
والممن يرجع عن معتقد شيء من الباطنية( )1وغريهم وأتاه راهب وأسلم على يديه يف اجمللس
ثم قال للناس إني رجل من اليمن( )0وإن األسالم وقع يف نفسي وقوى عزمي على أن الأسلم إال
على خري أهل اليمن يف ظين وجلست مفكراً فغلب علي النوم فرأيت عيسى بن مريم صلوات
اهلل عليه( )1وهو يقول لي ياهذا أذهب اىل بغداد وأسلم على يد الشيخ عبد القادر اجليلي فأنه
خري أهل األرض( )1يف هذا الوقت قال وأتاه مرة أخرى ثالثة عشر رجالً من النصارى وأسلموا
على يديه يف جملس وعظه ثم قالوا حنن من نصارى املغرب وأردنا األسالم وترددنا فيمن نقصد

( )2م:آمن.
( )2العيارين :وهوالء من الصعاليك واصحاب املهن الوضيعه,خارجون عن القانون منصرفون اىل السلب والنهب والضرب والشجار,
يزعمون البطولة وجتلت ظاهرة العبارة يف خضم االضطربات السياسية واالقتصادية يف مراحل العصر العباسي.ينظر
التنوخي ,ابوعلي احملسن بن علي (ت081هـ661/م) ,الفرج بعد الشدة ,دار صادر ,بريوت,2648,ص211 النجار ,حممد رجب ,حكايات الشطار والعيارين,عامل املعرفه,الكويت,2682,ص.21( )0م:الزنادقه.
( )1م:صنعاء.
( )1م:عليه السالم.
( )0ق:الدنيا.

()1

لنسلم على يده فهتف بنا هاتف نسمع صوته وال نرى( )2شخصه يقول أيها الركب ذو الفالح

أئتوا اىل بغداد وأسلموا على يد الشيخ عبد القادر رضي اهلل عنه فأنه يوضع يف قلوبكم من
األميان عنده بربكته مامل يوضح فيها عند غريه من سائر الناس.
ملا أشتهر أمر الشيخ حمي الدين عبد القادر رضي اهلل عنه أجتمع مئة فقيه من أعيان فقهاء
بغداد وأزكيائهم على أن يسأله كل واحد منهم مسألة يف فن من العلوم غري مسألة صاحبه
ليقطعوه بارقة من نور اليراها( )2إال من شاء اهلل تعاىل ومرت على صدور املئة مل متر على أحد
منهم إال منهم إال ويهتف ويهتف ويضطرب ثم صاحوا صيحة واحدة ومزقوا ثيابهم وكشفوا
رؤوسهم وصعدوا اليه فوق الكرسي ووضعوا رؤوسهم على رجليه وضج أهل اجمللس ضجة
واحدة وظننت أن بغداد( )1رجت بها فعجل الشيخ يضم اىل صدره واحداً منهم بعد واحد
حتى أتى على آخرهم ثم قال ألحدهم أما أنت فمسألتك كذا وجوابها كذا حتى ذكر لكل
واحد منهم مسألته وجوابها قال فلما أنقضى( )0اجمللس أتيتهم وقلت هلم ماشأنكم قالوا ملا
جلسنا فقدنا مجيع مانعرفه من العلم حتى كأنه نسخ منا فلم مير بنا قط فلما ضمنا اىل صدره

( )2م:نشاهد.
( )1م:الصالح.
( )0ق:ال يشاهدها.
( )1م:دار السالم.
( )1م:أنقضى.

رجع اىل كل منا مانزع منه من العلم ولقد ذكرنا مسائلنا اليت هيأناها له وذكر فيها أجوبة
النعرفها.
وقال الشيخ حميي الدين النووي( )2رمحه اهلل تعاىل يف كتابه بستان العارفني(:)1ماعلمنا فيما بلغنا
من الثقاة الناقلني كرامات األولياء أكثر مما وصل الينا من كرامات القطب شيخ بغداد حميي الدين
عبد القادر اجليلي رضي اهلل عنه ,كان شيخ الشافعية( )0واحلنابلة( )1ببغداد.
وأنتهت اليه رياسة العلم بعد أبي حامد الغزالي( ,)1يف وقته وخترج بصحبته غري واحد من
األكابر وأنتهى اليه أكثر أعيان مشايخ العراق وقال بأرادته مجع( )2غفري من ذوي األحوال الفاخرة

( )0النووي:حيي ي بن شرف بن مري بن حزام النووي الدمشقي,ولد سنة(002هـ2110/م) يف بلدة نوى من أعمال دمشق,كان من طالب
العلم يف صغره,صاحب املؤلفات الكبرية,شرح مسلم,رياض الصاحلني,املنهاج ,كان أماماً وزاهداً تويف سنة(040هـ),ينظر:الكتيب,
حممــد أبــن شــاكر401( :هـــ2001/م) ,عيــون التــواريخ,ج, 10حتقيـــق فيصــل الســامر ونبيلــة عبــد املــنعم داود,دار الرشـــيد
للطباعة,بغــــــداد,2680,ص 110؛ الكتيب,فــــــوات الوفيــــــات,ج, 1حتقيــــــق حممــــــد حمــــــي الــــ ـدين عبــــــد احلميد,املكتبــــــة
التجارية,القاهرة,2611,ص.260
( )4النووي:بستان العارفني,خمطوطة املكتبه القادرية ,حتت رقم  ,601ورقه.81
( )2السادة الشافعية.
( )1السادة احلنابلة.
( )1أبو حامد حممد بن أمحد الغزالي:ولد بطوس يف أقليم خراسان(111هـ2111/م111-هـ2214/م) ,وهو من كبار العلماء املسلمني
وأمام من أئمة الصوفية و يرجح سعيد القحطاني ان االمام الغزالي التقى الشـيخ اجليالنـي ويعطـي ادلـة وهـذا مامنيـل اليـه وناخـذ بـه
,وللغزالــي العديــد مــن املؤلفــات أهمهــا(أحيــاء علــوم ال ـدين) و (املنقــذ مــن الظــالل).ينظــر :الزبيدي,حممــد بــن حممــد احلســيين

وتتلمذ له خلق كثري الحيصون عدد وكثرة من أرباب املقامات الرفيعة وأنعقد عليه أمجاع
املشايخ والعلماء رضي اهلل عنهم بالتبجيل واألعظام واألحكام والرجوع اىل قوله واملصري اىل
حكمه وقصد بالزيارات مع النذورات من كل قطر ورمي باألمال من كل جهة وأهرع اليه أهل
السلوك من كل فج عميق وكان مجيل الصفات شريف األخالق كامل األدب واملروءة كثري
التواضع ,دائم البشر وافر العلم والعقل شديد األقتفاء للكتاب( )2والسنة معظمًا ألهل العلم
مكرماً ألرباب الدين والشريعة( )1مبغضاً ألهل البدعة واألهواء حمبًا ملريدي احلق مع دوام
اجملاهدة ولزوم املراقبة اىل املوت ,له كالم عاٍل يف علوم املعارف ,شديد الغضب إذا أنتهكت
حمارم احلق( )0عزوجل ,سخي( )1اليد كريم النفس على أمجل طريقه ,وباجلملة فلم يكن يف زمانه
مثله رضي اهلل عنه ,وهذا آخر كتاب مهجة البهجة (زبدة بهجة االسرار) يف مناقب حمي
الدين عبد القادر ,قائد ركب احملبني ,وسلطان األولياء رضي اهلل تعاىل عنهم أمجعني,
رمحنا اهلل مبنه وكرمه وجوده وعفوه أنه أرحم الرامحني.
(2111هـ2461/م) ,أحتاف السادة املتقني يف شرح أحياء علوم الدين,ج,2املطبعة امللكية,املغرب,2600,ص26والقحطاني رسالته
للدكتوراة ص 220والكيالني ,مجال  ,لقاء اجليالني بالغزالي ,جملة فكر حر  ,بغداد عدد.0
( )1ق :مجاعة.
( )1كالم الشرع.
( )0ألسُنة.
( )4اهلل سبحانه وتعاىل.
( )8سخي الكف.

اخلامتة
تعرفنا من خالل دراسة وحتقيق (املخطوطة ) على ماقدمه السيد الشيخ عبد القادر
اجليالني ,من فكر عميق وفهم سليم لألسالم ,وعلى مكانته العلمية اليت أحتلها كعامل بني رجال
عصره والعصور اليت تلت.
إن (خمطوطتنا) ماهي إال سرية شخصية للشيخ عبد القادر اجليالني,زبدة كتاب(بهجة
األسرار) لألمام الشطنويف والذي مجع الغث والسمني يف كتابه مما جعل من الصعوبة األفادة منه

على عادة األخباريني العرب وجاءت خمطوطة(مهجة البهجة)ومن امسها ,بعملية تنقية
وأستخالص وأخذ املفيد والنافع وترك ما حيسب على الشطحات واخليال معتمداً منهجًا
علميًا صارمًا بالتعامل مع الكتاب واضاف اليه ماراءاه مهما من غريه ,مقدما لنا (نسخة
جديدة من بهجة االسرار),تكمن أهميته يف أنه قدم لنا أقدم مادة علمية وصلت الينا عن
الشيخ عبد القادر اجليالني أصيلة وجيدة.
فاملخطوط أوصل الينا نصوص مهمة من كالم للشيخ عبد القادر اجليالني وسريته الشخصية
ونصائحه وأقواله وأراءه يف أمور عدة ,مثالً رأيه يف التوحيد ,الشوق ,التوكل ,األنابة ,التوبة,
البكاء ,الدنيا ,التصوف ,الشكر ,الصرب ,حسن اخللق ,الصدق ,الفناء ,البقاء ,الوفاء,
الرضا ,األرادة ,العناية ,الوجد ,اخلوف ,الرجاء ,الدعاء ,الرؤية ,املشاهدة ,القرب ,وعن
النيب آدم وموسى والنيب حممد(صلى اهلل عليه وآله وسلم) ,واحلب األهلي ,واألولياء الصاحلني,
والشريعة املطهرة ,والعقل ,والنبوة ,ومقامات العارفني ,والذكر ,والفقر الصويف ,والدنيا,
والكشف ,والتقوى ,والعمل الصاحل ,واألسم األعظم.
فجاءت كلماته ومواعظه وحكمه وحماوراته تنبض بأهداف وغايات سامية ,ألن أساسها
الدعوة والتمسك مببادئ وقني األسالم احلنيف ,ويتجلى ذلك بأثاره العلمية الباقية كمدرسته
اخلاصة واليت درس بها بنفسه ,وبذل هلا وقته وماله ومؤلفاته العديدة واليت مازالت حمط أهتمام
وأعجاب العامل واليت طبعت يف العديد من البلدان.

كان الشيخ عبد القادر اجليالني رضي اهلل عنه عاملا ومفكرًا ورجل دين له مكانته املتميزة يف
التاريخ األسالمي كمصلح ديين وأجتماعي وفكري ونفسي خياطب النفس البشرية مبا يعرتيها
وجيد احللول املناسبة للمشاكل اليت كان مير بها األنسان أنذاك فهو خياطب العقل البشري ويوجهه
حنو الصواب وعمل اخلري والصالح لتحقيق رضا اهلل تعاىل.
إن إحياء تراث األجداد من العلماء األعالم الذين كان هلم دور يف صناعة التاريخ ,ميد أبناء
اجليل احلاضر باألمل الذي يساعد األمة على أعادة دورها احلضاري من جديد واألفتخار مبا
تركه لنا األجداد واألفادة منه يف مواصلة بناء احلاضر واملستقبل... ,
.

((ملحق بقصائد خمتارة منسوبة للشيخ عبدالقادراجليالني))

وَلَما صَفَاَقلْيب وَطَاَبتْ سَرِيَرتِي
وَلَما صَفَاَقلْيب وَطَاَبتْ سَرِيَرتِي

صحْو ِيبِفَتْحِ الْبَصِرية
وَنَادَمَنِي َ

َن اهللَموْلَى اْلوِاليَةِ
تبِأَّ
شهِ ْد ُ
َ

ُل حَالَةِ
َنبِالتَّصِْريفِ فِي كِّ
وَقَدْ م َّ

سَقَانِيإِهليِمِ ْن كؤوس شَرَابِهِ

سكْرتِي
سكَرَنِي حَقًَاَفهِمْتُبِ َ
فَأَ ْ

و َحكْمَنِي جِمْع الدِّنَانِبِمَا َحوَى

وَكُلُُّملُوِك اْلعَاملِنيَ َرعِيَّيت

وَ ِيف حَانِنَا فادْ ُخلْتَرَ اْلكَأْسَ دَائِراً

ب العُشَّا ُقإِالَّبَقِيَّيت
وَمَا شَرِ َ

ُبفِي اْلَورَى
َدعِي اْلح َّ
رُِفعْتُ َعلَىَمنْ ي َّ

تبِنَظْرَةِ
فَقَرَّبَينالْمَوْلَى وَفُْز ُ

ت خُيُولِيفِي اَألرَاضِي جَِمعَها
وَجَالَ ْ

ُل وِ ْجهَةِ
ي اْلكَاسَاتُ مِنْ كِّ
َوزُفَّتْلِ َ

ض وَالسَّمَا
تفِي اَألرْ ِ
َودُقَّتْلِيالَْرايَا ُ

وََأهُْل السَّمَا واَألْرضِتَْعلَُم سَطْوتِي

وَشَاءُوسُُمْلكِي سَارَ شَرْقًا وََمغْرِباً

ت َألْهِل اْلكَرْبِ َغوْثاً ورَحْمَةِ
فَصِْر ُ

فَمَنْكَانَمِْثلِييَدَّعِي ِفكُُمالَْهوَى

يُطَاوِلُين إنْكَانَيَْقوَىلِسَطَْوتِي

ت يف اْلُعلْيَابِنُورُمحَمَّدٍ
أَنَّاكُنْ ُ

بَقوْسَْينِ اجْتِمَاُع األَحِبَّةِ
وَفِيقَا َ

ت الغَرَامِ سُالَفَةً
تِبكَاسَا ِ
شَرِبْ ُ

ِبهَاانَْتعَشَت روحِي وَجِسْمِي وَمُْهجَتِي

تأَنَا السَاقِيلِمَنْ كَانَ حَاضِراً
وَصِْر ُ

أُدِيرُ َعلَيهِمْكَرَّةًَبعْدَكَرَّةِ

هلل وَحْدِي ُموَحِّدَاً
با ِ
تبِبَا ِ
وَقَفْ ُ

وَنُوِديتُيَا جِيالَنِيَ ادْخُْلِلحَضْرتِي

وَنُوديتُيَا جِيالَنِيَ ادْخُْل وَالتَخفْ

ت اللواِمْنقَْبلِأَْهِل احلَقِيقَةِ
عُطي ُ

ُلهَا
ِذرَاعِيَمِ ْنَفوْقِ السَّمَواتِ كَّ

تبَطْ ِن احلُوتِأَمْ َدْدتُ رَاحَيت
وَمِنَْتحْ ِ

ت األَرضِكَمْ ُهوَنَبْتَةٌ
وََأْعلَمُنَبْ َ

وََأْعلَمُ رَْمَل اَألْرضِ عَدًَّالِرَْملَةِ

وََأْعلَمُ ِعلَْم اهللِأُحْصِي حُروفَهُ

وَأْعلَمَُموَْجالْبَحْرِ عَدَّالَِموْجَةِ

ت هَذَا الَقوْلَ َفخْرًا وإنَّمَا
وَمَاُقلْ ُ

أَتَى اِإلذُْن حَتَّىَتعْرِفُوامِ ْن حَقِيقَيت

ت حَتْىقِيلَلِي ُقْل وََالَتخَفْ
وَمَاُقلْ ُ

ِييفِيمَقَامِ اْلوِالَيةِ
ت وَل ِّ
فَأَنْ َ

أَنَاكُنْتُمَعُْنْوحٍ أُشَاهِ ُدفِي اْلَورَى

َفقُ ْدرَتي
ِبحَارًا وَطُوقَانًا َعلَى ك ِّ

ىبِنَاِرهِ
ت وَإِبْراهِيمَ ُملْقَ ً
َوكُنْ ُ

َرَد النِّريانَ إِالَّ ب َدْعَوتِي
وَمَا بَّ

َوكُنْتُمَعَ اسَْمعِيلَ يف الذَّبْ ِح شاهِدَاً

ِالبِفُتْيَيت
وَمَاأَنْزََل املَذْبُوح إَّ

بفِي غَشْوِ عَيْنِهِ
َوكُنْتُمَعََيعْقُو َ

ِالبِتَْفلَتِي
وَمَابَِرئَتْ عَيْنَاهُ إَّ

َوكُنْتُمََعِإدِْريسَلَمَّا اْرتَقَى اْلعُال

سكِ َنفِيالْفِْرَدوْسِ أَحْسَ َن جَنَّةِ
وَأُ ْ

ت وَمُوسَىفِي مُنَاجَاةِ رَبِّهِ
َوكُنْ ُ

َدتِ
وَمُوسَى عَصَاهُمِنْ عَصَايَ اسْتَم َّ

َوكُنْتُمََعأيِّوبَ يف زََمِنالْبَال

تبَْلوَاهُ إالَّبِ َدعَْوتِي
وَمَابَِرئَ ْ

َوكُنْتُمَعَ عِيسَى وَفِي الَْمهْ ِد ناطِقَاً

وََأعْطَيْتُ دَاوُدًا حَالَوةََنغْمَتِي

وَلِينَشَأََة يف اْلحُبِّ مِ ْنقَبِْل آدمِ

وَسِرِّي سَرَىفِي اْل َكوْنِ مِ ْنقَْبلِنَشْأَتِي

أَنَا الذَّاكُِر املَ ْذكُورُ ِذكْراًلِذَاكٍِر

شكْرًابِِنعْمَتِي
شكُورُ ُ
أَنَا الشاكُِر املَ ْ

ش ُقالَْمعْشَوقُ فِيكُلِّمُضْمَرٍ
أَنَا اْلعَا ِ

أَنَا السَّامُِعالْمَسْمُوعُ فِيكُلَِّنغْمَةِ

أَنَا اْلوَاحِدُالْفَْردُ اْلكَبِ ُريبِذَاتِهِ

أَنَا اْلوَاصِفُالَْموْصُوفُ ِعلُْم الطَّرِيقَةِ

َمَلكْتُبِالَدَ اللَّهِ شَرْقًَا وَمَغْرِباً

تأَفْنَيْتُ األَنَاَمِبَلحْظَةِ
وَإِنْ شِئْ ُ

تالْقُطبُ ُقلْتُمُشَاهدُ
وَقَالَوافَأَنْ َ

ُل سَاعَةِ
هللفِي كِّ
با ِ
وَنَالٍكِتَا َ

ُلآيَةٍ
وَنَاظِرُمَافِي اَّللْوحِ مِنْ كِّ

شهُوٍدبِمُْقلَتِي
وَمَاقَ ْد رََأيْتُِمنْ ُ

فَمْنكَانَيَْهوَانَاَيجِيلَِمحَلِّنَا

ويَدْ ُخْل حِمَى السَّادَاتَِيلْ َق اْلغَنِيمَة

فَالَ عَالٌِمإِالَِّبِعلْمِيَ عَالِمٌ

ِالبِفَرْضِي وَسُنَّتِي
ك إَّ
وََال سَالِ ٌ

ِال وَلِي فِيهِ رَْكعَةٌ
وََال جَامٌِع إَّ

ِال وَلِي فِيِه خُطْبَتِي
وَالَمِنْبٌَر إَّ

وَلوْالَ رَسُوُل اهللِبِاْلَعهْ ِد سَاِبقٌ

جحِيِمِبعْظمَتِي
تأَْبوَابَ اْل َ
َألْغلَقْ ُ

كالْبُشْرَىَتكُوُن عَلى اْلوَفَا
مُرِيدِيلَ َ

كِبهِمَّيت
تفِي هَمٍُّأغِثْ َ
وَإِنْكُنْ َ

كبِي َوُكنْبِيَ وَاثِقَاً
مُرِيدِيتَمَسَّ ْ

كفِي الدُّنْيَا وَيوَْمالْقِيَامَةِ
ألَحْمِي َ

وَُكنْيَامُرِيدِي حَافِظَاًِلُعهُودِنَا

َأكُ ْن حَاضَِرالْميِزَانَِيوَْمالْوَقِيعَةِ

تأَنَاَلهَا
تالْميزَانُ كُنْ ُ
وَإِنْ شَحَّ ِ

ت وَلُطْفِ اْلحَقِيقَةِ
ِبعَْينِ عَِنايَا ٍ

جكُمْمُقْضِيَّةً غَيَْرأَنَّنِي
َحوَاِئ ُ

َأرِيدُكُمُوتَمْشُون طُرْقَ اْلحَمِيدَةِ

وََأوْصِيكُمُوكَسْرَ النُّفُوسِ فإِنَّها

مَرَاتِبُ عِزِّ عِنْ َدَأْهلِ الطَّرِيقَةِ

وَمَ ْن حَدَّثَتْهُنَفْسُهُبَِتكَبُّرٍ

صغِرياً يف عُيُونِ األَقِلَّةِ
َتجِ ْدُه َ

ضعَاً
وَمَنْكَاَنفِي حَاالتِهِ مُتَوا ِ

َزتُْه جَميعُ الْبَِريَّةِ
هلل عَّ
مََع ا ِ

مَافِي الصَبابَةِمَْنَهلٌ مُسْتعْ َذبُ

مَافِي الصَبابَةِمَْنَهلٌ مُسْتعْذَبُ

إِ ّال وَلِيفِيِهاْأللَذُ األَطْيَبُ

َأْوفِي اْلوِصَالَِمكَانَهُ َمخْصوْصَةٌ

إال وَمَْنزلَيتَأعَزُّ وَأَقْرَبُ
َّ

ي اَأليّاُم َروَْن َق صَْفِوهَا
َوهَبَتْلِ َ

حلَتْمَنَاِهْلهَا وَطَابَ الْمَشْرَبُ
َف َ

َوغَ َدْوتَُمخْطُوباًِلكُلِّ كَرِميةٍ

َالَيهْتَديفِيهَا اللَّبِيبُ فََيخْطُبُ

سهُمْ
أَنَاِمنْ رِجَاِل الََيخَافُ جَلي ُ

ب الزَّمَاِن وَالَيَرى مَايَْرهَبُ
َريْ َ

ُلَمجْدٍ ُرتْبَةٌ
َقوْمٌَلهُْمفِي كِّ

ُل جَيْشٍ َمْوكِبُ
ُعلْويٌَّة وَِبكِّ

أَنَاُبلْبُُل األَفْرَاحِأَمْألَ َدوْحَها

شهَبُ
طَرَبًا وَفِي اْلَعلْيَاءِبَاٌزأَ ْ

ش احلُبَِّتحْتَمَشِيئَيت
ت جُيُو ُ
ضحَ ْ
أَ ْ

َطوْعاً وََمهْمَا رُمْتُهُ الََيعْزُبُ

ال والَ أُمْنِيَّةً
ت َالأَمَ ً
أَصَْبحْ ُ

سوْعُودةًَأتَرَقَّبُ
َأرْجُو وََال َ

تَأْرتَُعفِي مَيَادِي ِن الرِّضَا
مَا زِلْ ُ

حَتَّىَبَلغْتَُمكَانَةً الَتُوهَبُ

ضحَى الزَّمَانَُكحُلَّةٍ مَرْقُومَةٍ
أَ ْ

نَْزهُو وَنحْنَُلهَا الطِّرَاُز املُ ْذهَبُ

س األَوَّلِنيَ وَشَمْسُنَا
أَفَلتْ شُمُو ُ

ك اْلُعلَى الََتغْرُبُ
أَبَدًا عَلَىَفلَ ِ

تِبعَْيِنالِْفكِْرفِي حَانِ حَضَْرتِي
نَظَْر ُ
تِبعَْيِنالِْفكْرِ فِي حَاِن حَضَْرتِي
نَظَْر ُ

حَبِيباً تَتجَلَّىِللُْقلُوبِ َفحَنَّتِ

سَقَانِيِبكَأْسٍِمنْ مُدَامَةٍ حُبِّهِ

سكْرتِي
َفكَانَِمَن السَّاقِي خُمَارِي وَ َ

يُنادِمُنِيفِيكُلَِّيوْمٍ ولَْيلَةٍ

وَمَا زَالَيَْرعَانِيِبعَْيِنالْمَوَدَّةِ

ت اهللَمنْ جَاءَ زَاَرهُ
يبَيْ ُ
ضَرِحي َ

ظِبعِزٍّ َورِْفعَةِ
ِبهَْرولَةٍيَح َ

خلْقِهِ
هلل سَارَِب َ
ِر ا ِ
وَسِرَّىبِسِّ

َفلُ ْذِبجَنَابِيإِنْ َأَردْتََموَدْتِي

هللإِنْ ُقلْتُكُنْيَ ُكنْ
وَأَمْرِيبِأَمِْر ا ِ

ُلبِأَمِْر اهللِ فا ْحكُْمبِقُدَْرتِي
وَكٌّ

س جَالِسَاً
تبِاْلوَادِ املُقَدَّ ِ
وَأَصَْبحَ ُ

خْلعَتِي
َعلَى طُوِر سِينَاقَدْ سََمْوتُِب َ

ُل جَانِبٍ
ي اَألكْوانُمِن كِّ
تبِ َ
وَطَافَ ْ

البَِتحْقِي ِقنِسْبَتِي
فَصِْرتَُلهَاَأهْ ً

فَلِي َعلٌَمفِي َذْروَةِ الْمَجْ ِدقَائِمٌ

ُلأُمَّةِ
رَفِيُعالْسَّنَاتَْأوِيلَهُ كُّ

ال ِعلَْمإِالَّمِنِْبحَاٍر َورَْدُتهَا
فَ َ

صحِيحِ رَِوايَيت
وَالَنَْقَلإِالَِّمنْ َ

َعلَى الدُّرَِّةالْبَيْضَاء كَانَ اجْتمَاعُنَا

بَقوْسَْينِ اجْتِمَاُع األَحِبَّةِ
وفِيقَا َ

تإِسْرَافيل وَاللَّْوَح وَالرِّضَا
َوعَايَنْ ُ

تأَْنوَارَ اجلَالَِلبِنَظَْرتِي
وَشَاهَ ْد ُ

ُلهَا
وَشَاهَ ْدتُمَاَفوْقَ السَّماوَاتِ كَّ

َيقَبْضَتِي
ش وَاْلكُرْسيِّ فِي ط ِّ
كَذَا اْلعَْر ُ

وَُكُلبِالَِد اهللُِملْكِي حَقِيقَةً

وَأَقْطَاُبهَاِمنَْتحْتِ ُحكْمِي وَطَاعَتِي

ِر سِرِّ احلَقِيقَةِ
وَجُودِي سَرَىفِي سِّ

ت عَلى كُلِّ ُرتْبَةِ
وَمَْرتَبَتِيفَاقَ ْ

َوِذكْرِى َجلَى األَبْصَارََبعْدَ غِشَاِئهَا

وَأَحْيَاُفؤَاَد الصَّبَِّبعْ َدالْقَطِيعَةِ

ت طِرَاَزهُ
ت جَمِيعَ اْلِعلْمِ صِْر ُ
حَفِظْ ُ

سِن َخْلوَتِي
َعلَى ِخْلعَِة التَّشِْريفِ فِي حُ ْ

ُب صَاعِداً
حجْبِِلْلح ِّ
ت جَمِيَع اْل ُ
قَ َطعْ ُ

تَأرْقَى سَائِراًبَِمحَبتِي
وَمَا زِلْ ُ

إىلقُمْ
ي السَّاقِي وَقَالَ َّ
تَجَلَّىلِ َ

ُبفِي حَاِن حَضَْرتِي
بالْح ِّ
َفهَذَا شَرَا ُ

تَقَدَّْم وْالََتخْشَ كَشَفْنَا ِحجَابَنَا

َلِبحَانِي وَالشَّرَابِ َورُْؤيَيت
تَمَّ

تِبهَا شَرْقَاً َوغَرْبَاً وَقِْبلَةً
شَ َطحْ ُ

س خَمْرَتِي
وَبَرَّاً وحبراًِمنْنَفَائِ ِ

ُل جَانِبٍ
ي األَسْرارُِمنْ كِّ
وَالَحَتْلِ َ

ي األَْنوَارُ مِنْكُلِّ وَ ْجهَةِ
وَبَانَتْلِ َ

ف سِرِّهِ
وَشَاهَ ْدتَُمعْنىًَلْوبَدَا كَشْ ُ

ُم اْلجِبَالِ الرَّاسِيَاتِلَدُكَّتِ
لِصِّ

س األُْف ِقثُمَّ َمغِيُبهَا
وَمَطلعُ شَمْ ِ

وَأَقْطَاُرَأْرضِ اهللفِي اْلحَاِل خَ ْطَوتِي

أَقَلَُّبهَافِي رَاحَتَىَّ كَُأكْرَةِ

فِبهَا جَْمعًَا عَلَى طُولِلَْمحَتِي
أَطُو ُ

بأَقْطَابِ الوُجُوِد حَقِيقَةً
أَنَاقُطْ ُ

َعلَى سَائِِر األَقْطَابِ َقوْلِي وَحُرْمَتِي

َسْلبِنَافِيكُلِّ َهوٍْل وَشِدَّةٍ
َتو َّ

كفِي األَشْيَاءِ طُرًَّاِبهِمَّتِي
ُأغِيثُ َ

ظ ماَيخَافُهُ
أَنَالِمُِريدِي حَافِ ٌ

وَأَحْرُسُهُِمنْكُلِّ شَرٍّ وَفِتْنَةِ

مُرِيدِ َيِإذْمَاكَأنَ شَرْقًا وََمغْرباً

َيَبلْدَةِ
ُأغِثُْهِإذَامَا سَاَرفِي أ ِّ

فَيَامُنْشِدَاًلِلنَّظْمِ ُقلُْه وَالََتخَفْ

سِبعَْينِ اْلعِنَايَةِ
كَمحْرُو ٌ
فَإِنَّ َ

خلِصَاً
ِي اْلوَقْتِلِلَّهِمُ ْ
وَُكْنقَاِدر َّ

سعِيدًَا صَادِقَاًبَِمحَبَّتِي
شَ
َتعِي ُ

سَقَانِي حَبِيبِيِمنْ شَرَابِ َذوِي الَْمجْدِ
سَقَانِي حَبِيبِيِمنْ شَرَابِ َذوِيالْمَجْدِ

سكَرَنِي حَقًّاَفغِبْتُ َعلَى وَجْدِي
فَأَ ْ

وَأَ ْجلَسَنِيفِيقَابَ َقوْسَيْ ِن سَيِّديِ

َعلَىمِنْبَِر اَّلتخْصِيصِ فِي حَضْرَِةالَْمجْدِ

بفِي حَضْرَةِ اللِّقَا
حَضَْرتُمََع األَقْطَا ِ

تبِِه عَْنهُمْ وَشَاهَ ْدتُهُ وَحْدِي
َفغِبْ ُ

ِالبَقِيَّيت
فَمَا شَرِبَ اْلعُشَّاقُ إَّ

ضلَهُكَاسَاتِيِبهَا شَرِبُواَبعْدِي
وَفَ ْ

ت َوَعايَنُوا
وَلوْ شَرِبُوامَاقَدْ شَرِبْ ُ

ِمَن اْلحَضْرَِة اْلَعلْيَاءِ صَافِيََمْوِردِي

سكَارَىقَْبلَأَنْيَقْرَبُواالْمُدَا
سوْا ُ
ألَمْ َ

سوْا حَيَارَىِمنْ مُصَادَمِة الوْردِ
م وَامْ َ

أَنَا البَ ْدُرفِي الدُّنْيَا َوغَيْرِيَكوَاكِبٌ

ىَيْهوَى فَذَلِكُمُ عَبْدي
ُلفَت ً
وَكُّ

وََبحْرِيُمحِيطبِالِبحَارِ بأَسِْرهَا

وَِعلْمِي َحوَىمَاكَانَ قَْبلِي وَمَاَبعْدِي

وَسِرِّيلَهُ األَسْرَارُتُزْجَرُ يف الدُّجَا

ك الرَّعْدِ
ب األُْفقِمِنْ َملَ ِ
سحَا ِ
كَزَجِْر َ

فَيَامَادِحِيُقلْمَاتَشَاُء وَالََتخَفْ

ك األَْمُنفِي غَدِ
ك األَْمُنفِي الدُّنْيَالَ َ
لَ َ

تأَنَْتحْظَىِبعِزِّ وَقُرْبَةٍ
فإِنْ شِئْ َ

فَدَاوِمْ عَلى حُبِّي وَحَافِظْ عَلى عَهدِي

رُفَِع ا َحلجْبُ عَ ْنبُدُورِ اجلَمَالِ

رُفَِع ا َحلجْبُ عَ ْنبُدُورِ اجلَمَالِ

مَرْحَبًامَرْحَبًابَِأْهلِ اجلَمَالِ

ُبهِمْ َورَضُوا َعنْ
َمَلكُونِيِبحِّ

تبَْينَ اَملوَالِي
عَبْدِ رِ ٍّقفَسُ ْد ُ

عَاَملُونِيِبلُطِْفهِْمفِي غَرَامِي

َفحَلَىفِيبَصَائِِر النَّاسِ حَالِي

فَرَّحُونِيبِصَْرفِ رَاحِ َهوَاهُمْ

لدالَلِ
تفِي ُحجُورِ ا َّ
فَتَرَبَّيْ ُ

إْن أرَادُوا الصَّدُودَيَْفنَ وُجُودِي

رَحَمُونِي وأَْنعَمُوا بالوِصَاِل

ضَللْتُ عَْنهُمْ هَدُونِي
وَِإذَامَا َ

َهكَذا َهكَذَاَتكُونُ اَملوِالي

سَادَتِي سَاَدتِيِبحَقِّي َعلَْيكُمْ

إِنَّنِي عِنْ َدكُمْ عَزِيزٌ َوغَالِ

سوَاكُمْ
بَقلْبِ ِ
مَابَقَىلِي حَبي ُ

ت َوهْمِيِبكُْم وَبَانَ خَيَالِي
مَا َ

سقاتِي
ِبحَيَاتِي َعلَْيكُمُيَا ُ

إن حِبِّي مَالَلِي
س َّ
رَوِّقُوا الكَأْ َ

سبَْينَ النَّدَامَى
وَأَدِيرُوا الكُئُو َ

سكْرَىِبحَالِي
َفجَمِيُع األَنَاِم َ

سَقَانِي اْلحُبُّكَاسَاتِ الْوِصَالِ
سَقَانِي اْلحُبُّكَاسَاتِ الْوِصَالِ

حوِيَتعَالِي
فَُقلْتُِلخَمَْرتِيَن ْ

حوِىفِي كُئُوسٍ
ت وَمَشَتْلِن ْ
سَع ْ

سكْرَتِيبَْينَ الَْموَالِي
تبِ َ
َفهِمْ ُ

وَُقلْتُلِسَائِِر األَقْطَابِلُمُّوا

ِبحَانِي وَادْ ُخلُواأَنْتُمْ رِجَالِي

َوهِيمُوا وَاشْرَبُواأَنْتُمْ جُنودِي

فَسَاقِيالَْقوِْمبِاْلوَافِي مَالَلِي

سكْرِي
ضلَتِيِمنَْبعْدِ ُ
شَرِبْتُْمفَ ْ

وَالَِنلْتُْم ُعلُوِّي وَاتِّصَالِي

مَقَامُكُُم اْلعُال جَْمعَاً وَل ِكنْ

مَقَامِيَفوَْقكُمْمَا زَالَ عَالِي

أَنَا يف حَضْرَِة التَّقِْريبِ وَحْدِي

يُصَرِّفُنِي وَحَسْبِي ذُو اْلجَالَلِ

ُل شيْخٍ
شهَبُ كِّ
ِيأَ ْ
أَنَاالْبَاز ُّ

وَمَنْ ذَافِي الرجالُأعْطَي مِثَالِي

تقُطْباً
ت اْلِعلَْم حَتَّى صِْر ُ
َدرَسْ ُ

لسعْدَِمنْ َموْلَىالَْموَالِي
ت ا َّ
وَِنلْ ُ

كَسَانِي ِخْلعًَةبِطِرَازِ عِزٍّ

َوتَوَّجَنِيبِتِيجَانِ اْلكَمَالِ

وَأَ ْطَلعَنِي عَلَى سِرٍّ قَدِيمٍ

وَقَلَّدَنِي وََأعْطَانِي سُؤالِي

َووَالَّنِي َعلَى األَقْطَابِ جَمْعاً

حكْمِينَافِ ٌذفِيكُلِّ عَالِي
َف ُ

ت سِرِّي وَسْطَنَارٍ
فََلْوأَلْقَيْ ُ

ِر حَالِي
ت وَانْطفَتْمِنْ سِّ
لَذَابَ ْ

ت سِرِّي َفوْقَمَيْتٍ
وَلْوأَلْقَيْ ُ

سعَىلِي
لَقَاَمبِقُدْرَِةالَْموْلَى َ

ت سِرِّيفِي ِجبَالٍ
وَلْوأَلْقَيْ ُ

تبَْينَ الرِّمَالِ
ت وَاختَفَ ْ
لَ ُدكْ ُ

ت سِرِّيفِيِبحَارٍ
وَلْوأَلقْي ُ

لَصَاَر اْلكُلُّ َغوْرًافِي الزَّوَالِ

شهُوٌرَأوْ ُدهُورٌ
وَمَامِْنهَا ُ

ُر َوتَنْقَضِيإِالََّأتَىلِي
تَمُّ

َوُتخْبِرُنِيبِمَأَيجْرِي َويْأتِي

َوُتْعلِمُنِيفَأُقْصِرُ َعنْ جِدَالِي

بِالَدُ اللَّهُِمْلكِيَتحْتَ ُحكْمِي

َووَقْتِيقَبَْلقَْبلِيقَدْ صَفالِي

طُبُولِيفِي السَّمَا واَألرْضِ دَقَّتْ

لسعَادَِةقَدْبَدَالِي
س ا َّ
وَشَاءُو ُ

لدي ِنإِسْمِي
أَنَا اجلِيالنِيُمحْيى ا ِّ

وََأعْالَمِي َعلَى رُؤْسِ الْجبَالِ

ِي وَالْمخْدَعْ مَقَامِي
أنَا احلَسَن ُّ

وَأَقْدَامِي عَلى عُُنقِ الرِّجَالِ

رِجَاٌل خَيَّمُوافِي حَيِّلَيْلى

ونَالُوافِي اْلَهوَىأَقْصَى مَنَالِ

رِجَاٌلفِي النَّهارِلُيُوثُ غَابٍ

َوُرهْبَاٌنِإذَا جَنَّ اللَّيَالِي

رِجَاٌلفِي َهوَاجِِرهِمُ صِيَامٌ

صوْتُ َعوِيِلهِْمفِي اللَّْيلِ عَالِي
وَ َ

رِجَاٌلفِي النَّهارِلُيُوثُ غَابٍ

َوُرهْبَانٌ إذَا جَنَّ اللَّيَالِي

رِجَاٌل سَاِئحُوَنبِكُلِّ وَادٍ

تفِي َطلَبِ اْلوِصَال
وَفِي اْلغَابَا ِ

صلُوا ُمحِبّاً
أَاليَاِللْرِجَاِل ِ

لِنَارالُْبعْ ِد وَاِهلجْرَانِ صَالِ

أَالَيَاِللْرِجَاِلقُِتلْتُ ُظلْماً

شقَ النِّبَالِ
ظقَ ْد حَكَى رَ ْ
بَِلحْ ٍ

أَالَيَالِلرِجَاِل خُذُوابِثَْأرِي

خكُْمقُطْبُ اْلكَمَالِ
فَإِنِّي شَْي ُ

شايخِ حُْزتُ ِعلْماً
أَنَا شَيْخُالْمَ َ

ب وَ ِحلٍْم وَاتْصِالِ
بآدا ٍ

فَمَ ْنفِيأَولَياِء اهللِ مِْثلِي

ف خَالِي
حكْمِ وَالْتَصِْري ِ
وَمَ ْنفِي اْل ُ

تَرَى الدُّنْيَا جَمِيعَاً وَسْطَكُفِّي

َكخَْردلَةٍ عَلى ُحكْمِ النَّوالِ

ف وَشْياً فَإِنِّي
مُرِيدِي الََتخَ ْ

عَزُوٌمقَاِتلٌ عِنْدَ الْقِتال

مُرِيدِي الََتخَفْ فاللَّهُ رَبِّي

حَبَانِي رِْفعَةًنِلْتُ الَْمعَالي

ب وَاشْطَحْ َوغَنِّي
مُريدِي هِْم وَطِ ْ

وَافَْعلْمَاتَشَافَاإلسْمُ عَالِي

ُلفَتَىً عَلَىقَدَمٍ وَإِنِّي
وَكُّ

َعلَىقَدَِم النَّبِيبَ ْدرِ اْلكَمَالِ

َعلَيِْه صَالَةُ رَبِّيكُلَّ وَقْتٍ

كََتعْدَاِد الرِّمَالِمَعَ الْجبَالِ

تبَِتوْحِي ِد اإلِلهِ مُبَسْمِالَ
مشََرعْ ُ

تبَِتوْحِي ِد اإلِلهِ مُبَسْمِالَ
شََرعْ ُ

لذكْرِ اْلحَمِيدُِمجَمِّالَ
سَأَخْتُِمبِا ِّ

َن اهلل الَ رَبَّ غَيُْرهُ
شهَ ُد أَّ
وَأَ ْ

َزهَ عَ ْن حَصْرِ اْلعُقُولَِتكَمُّال
تَنَّ

وََأرْسََلفِينَاأَحْمَدَ اْلحَقِّمُقْتَدي

نَبِيًابِِهقَاَم اْلوُجُودُ وَقَ ْد خَالَ

ُل خَيْرِ ُمَؤيَّدٍ
فَعَلَّمَنَاِمنْ كِّ

حلَْم وَاْلَوالَ
وَأَ ْظهََرفِينَا اْلِعلْمَ وَاْل ِ

مَا طَالِباً عِزًّا َوكَنْزاً َورِْفعَةً

ِمنَ اهللفَادْعهُبِأَسْمَائِِهالْعُالَ

وَُقْلبِاْنكِسَاِرَبعْدَ ُطهِْر وَقُرْبَةٍ

فَأَسْأَلُكَ اَّللهُمَّنَصْراًُمعَجَّالَ

ِبحَقِّكَيَا رَحَْمنُبِالرَّحْمَةِالَّيت

تَف ُكنْلِييَا رَحِيمُُمجَمِّال
أَحَاطَ ْ

سقَدِّسْ سَرِيَرتِي
كقُدُّو ُ
َويَاَملِ ٌ

وَسَلِّْم وُجُودِييَا سَالَمُ مِ َنالْبَالَ

َويَاُمؤِْمٌن هَبْلِي أَمَاناًمُحَقَّقاً

وَسِتْرًا جَميالًيَا ُمهَيِْمنُمُسْبَالَ

ُّل وَاحْمِنِي
عَزِيٌزَأزِْل َعنْنَفْسيَ الذَّ

ِبعِزِّكَيَا جَبَّارُمَا كَانَُمعْضِالَ

وَضَْع جُْملََة اَألعْدَاءِ يا مَُتكَبِّرٌ

َويَا خَاِل ٌق خُذْلِي َعنِ الشَّرَِّمعِْزالَ

ِي اَّلنعْمَاءِ زِدفَْيضَِنعْمَةٍ
َويَابَار َّ

َوالَ
أَفَضْتَ َعلَيْنَايَا مُصَوُِّر أَّ

رَجَْوتُكَ يا غَفَّارُ فاقِْبلْ لتوْبَيت

ي اخْ ُذالَ
بَقهْرَِك ياقَهَّارُ شَيْطَانِ َ

َوهَبْلِيَيَا وَهَّابُ ِعلْمًا وَ ِحكْمَة

للرزْقِيَا رزَّاقُُكنْلِيمُسَهِّالَ
وَ ِّ

َوْربَصِ َريتِي
وَبِالفَتْحِيَافَتَّاحُ نِّ

وَِعلْمًاأَِنلْنِييَا عَليمُتَفَضُّالَ

ضَقلْبَ كُلُِّمعَانِدٍ
ضأَقب ُ
َويَاقَاِب ْ

طابْسُطْنِيبِأَسْرَارَِك اْلعُالَ
َويَابَاسِ ُ

ضقَدْرَ كُلِّمُنَافِقٍ
ض اخِف ْ
َويَا خَاِف ُ

كأَسَْأالَ
َويَا رَاِفُع ارَفعْنِيبَِروْحِ َ

سَأَلْتُكَ عِزًّا ياُمعِزُّ َألْهلِهِ

لظالِمِنيَ مُنَكِّالَ
ِل ا َّ
ِلفَدَّ
مُذٌّ

وَِعلْمُكَكَافٍيَا سَمِيعُ َفكُنْ إذَنْ

صِلحَاً مُتَقَبِّالَ
بَصِريًاِبحَالِيمُ ْ

خلْقِهِ
َويَا َحكَمٌ عَدْلٌلَطِيفٌبِ َ

خَبِ ٌريبِمَاَيخْفَى وَمَا هَُوُمجْتَالَ

كقَصْدِييَا َحلِيمُ َوعُمْ َدتِي
حلْمُ َ
َف ِ

وَأَنْتَ عَظِيمٌ عُظْمُ جُودَِكقَدْ عَالَ

غَفُوٌر وَسَتَّارٌ عَلَىكُلِّ مُذْنِبٍ

شكُورٌ َعلَىأَحْبَابِهُِكنْ ُموَصِّالَ
َ

عليِّ وَقَ ْدَأْعلَىمَقَامَ حَبِيبِهِ

كَبِريٌكَثِ ُري اْلخَيْرِ وَاجلُودُِمجِْزالَ

ظفَالَ شيءٌيَفُوتُِلِعلْمِهِ
حَفِي ٌ

خْلقََأعْلَى وَأَسْفَالَ
مُقِيتٌيُقِيتُ اْل َ

ك حَسْبِييَا حَسِيبَُتوَلَّنِي
حكْمُ َ
َف ُ

ت َجلِيلٌُكنِْلخَصْمِيمُنَكِّالَ
وَأَنْ َ

تفَاكْرِمْ َموَاهِبِي
إهليكَرِيٌمأَنْ َ

وَُكنِْلعَدُوِّييَا رَقِيبُ ُمجَنْ ِدالَ

َدَعْوتُكَيَاَموْىلُمجِيباًلَِمنْ َدعَا

قَدِيَم اْلعَ َطايَا وَاسِعَ اْلجُوِدفِيالْمَالَ

إَلهِي َحكِيٌمأَنْتَ فَا ْحكُمْمَشَاهِدِي

َزالَ
فَوُدُّكَ عِنْدِييَا َودُودُتَنَّ

لسعْ َد واْلِوالَ
َمجِي ٌدَفهَبْلِيالَْمجْدَ َوا َّ

شنَصْرِيُمهَرِوالَ
ث جَيْ َ
ث ابعَ ْ
َويَابَاعِ ُ

شهِيدٌ عَلَى األَشْيَاءِ طَيِّبْمَشَاهِدِي
َ

َققْلِي يا حَقُّ الَْموَاِردِمَْنهَالَ
وحَّ

تفَاقْضِ َحوَاِئجِي
إَِلهِي َوكِيٌلأَنْ َ

وَيكْفِيِإذَاكَانَ الْقَويُُّموَكَّالَ

ُوتِي
ضعْفَ َحوْلِي وَقَّ
َتْن َ
مَتِ ٌنيفَمِّ

َأغِثْيَا وَليُّمَنْ َدعَاكَتَبَتُّالَ

حَمَ ْدتُكَيَاَموْىلً حَمِيداًُموَحِّداً

ت اْلَورَى كُنُْمعَدِّال
َال ِ
وَُمحْصِيَ زَّ

ت وَاْلهُدَى
إَِلهِيَمُبْدِيالْفَتْحَلِيأَنْ َ

ُمعِيدُلَمِافِي اْل َكوْنِ إْنبَاَدَأْو خَالَ

سَأَلْتُكَيَاُمحْيي حَيَاةً هَنِيئَةً

تَأعْدَاءَ ِدينِيُمعَجِّال
تأَمِ ْ
مُمِي ٌ

َيأَحْيِيمَيْتَ َقلْبِيبِ ِذكْرَك الْ
َويَا ح ُّ

قدِيِم وَُكْنقَيُّوَم سِرِّى ُموَصِّالَ

َرتِي
َويَا وَاجِ َد األَنوَارَأوْجِدْمَسَّ

َويَامَاجِ َد األَْنوَارُِكنْلِيُمعَوِّالَ

َم إالَّ وُجُوُدهُ
َويَا وَاحِدٌمَا ثَّ

َويَا صَمَ ٌدقَاَم اْلوُجُودُبِهِ عَالَ

َويَاقَادِرٌ ذَاالْبَطْشَِأْهلِكْ عَدُوَّنَا

وَمُقْتَ ِدٌرقَدِّرِْلحُسَّادِنَاالْبَالَ

وقَدَّمْلِسِرِّييَا مُقْدِّمُ عَافِنِي

ُّرفَضْالًيَا ُمؤَخِّرُ ذَا اْلعُال
ِمَن الضِّ

وَأَسِْبقْلَنَاالْخَيْرَاتِأَوََّلأَوَّالَ

َويَا آخِرُ اخْتِمْلِي أَمُوتُُمهَلِّالَ

ك اليت
َويَا ظَاهُِرأَظِهرْلِي َمعَارِفَ َ

ب يابَاطِ ٌن َوالَ
ب اْلغَيْ ِ
بِبَا ِطنِ غَيْ ِ

َويَا وَاٍلَأوِْل أمْرَنَا كُلِّنَاصِحٍ

وَمُْتعَاِلَأرْشِدْهُ وَأَصِلحْلَُهالَوالَ

َويَابَرُّيَا رَبُّ الْبََرايَا وَمُوهِبَ الْ

عَ َطايَا َويَاتَوَّابُتُبْ َوتَقَبَّالَ

سهُمْ
وَمُنْتَقِمٌِمْن ظَالِمِنيَنُفُو َ

تفَاعْفُتَفَضُّالَ
ُوأَنْ َ
كَذَاَك عُفٌّ

سعِفٌ
فبِاْلعِبَادِ وَمُ ْ
عَطُوفٌ رَءُو ٌ

كأَجَزِال
لَِمْنقَدْ َدعَايَامَالِكَ الُْملْ ِ

فأَلْبسْلَنَايَا ذَا اْلجَالَِل جَاللَةً

َفجُودَُكبِاِإلكْرَاِممَا زَالَُمهْطِالَ

طثَبِّتْ َعلَى اْلحَقُِّمْهجَتِي
َويَامُقْسِ ٌ

تفِي املَالَ
َويَا جَامُِع اجْمَعْلِي اْلكَماَال ِ

تفَاْذهِبْلِفَاقَتِي
َيأَنْ َ
إهلي غَن ِّ

وَُمغْ ٍنفََأغْ ِنفَقْرَنَفْسيلِمَا خَالَ

َويَامَانُِع امْنعْنِيِمنَ الذَّنْبِ وَاشْفِنِي

ِمَن السُّوءمِمَاقَدْ جَنَيْتَُتعَمُّالَ

َارُكنِْلْلحَاسِ ِدي َنُموَبِّخاً
َويَا ض ُّ

َويَانَافُِعأنَْفعْنِيبِرُوحِمُحَصَّالَ

ت النُّورُ فِيكُلِّمَابَدَا
َويَانُوُرأَنْ َ

شعِالَ
ويَا هَادِكُنْلِلنُّوِرفِي الَْقلْبمُ ْ

ضلِهِ
ضفَ ْ
بَديَعالْبََرايَاأَرَتجِي فَْي َ

ِالأَنْتَبَاقٍلَُهالْوال
ولَمْيَبْ َق إَّ

َويَا وَاِرثُ اجَْعلْنِيلِِعلْمِكَ وَارِثاً

َورُشْدًاأَِنلْنِي يا رشِيدَُتجَمُّالَ

َفقْ َعزِميَتِي
صَبُوٌر وَسَتَّاٌرَفوَّ

على الصَّبِْر وَا ْجَعلِلِي اخْتِياراًمُزَمِّالَ

ك سَيِّدِي
ك اْلحُسْنَى دََعْوتُ َ
بَأَسْمَائِ َ

َوآيَاتُكَ العُظْمَى ابْتَهلْتَُتوَسُّالَ

ضِلهَا
فَأَسأَلُكَ اَّللهُمَّ رَبِّيبِفَ ْ

َفهِيِّئْلَنَامِنْكَ الكَمَالَُمكَمِّالَ

ك وَاكْفِنِي
وَقَابِلْ رَجَائِيبِالرِّضَا مِنْ َ

َوالَ
تفِيِه ُمحَّ
صُرُوفَ زَمَاٍن صِْر ُ

ى وَاهْدِنِي
ث وَاشْفِينِِمنْ دَاءِنَفْسِ َ
َأغِ ْ

صلِحْمَاِبعَْقلِيتَخَلَّالَ
إِلَى اخلَيِْر وَا ْ

يفَارْحَْم وَالِدَيَّ وإِ ْخوَتِي
إَِلهِ َ

وَمَ ْن هَ ِذِه األَسْمَاءِيَ ْدعُومُرَتِّالَ

ِي األَصْلِ عَبْ ٌدلِقَاِدرٍ
أَنَا اْلحَسَن ُّ

تبُِمحْيِي الدِّينِ يف َدوْحَةٍ العُالَ
ُدعِي ُ

وَصَلِّ عََل جَدِّي اْلحَبِيبِ ُمحَمَّدٍ

بِأَ ْحلَى سَالٍَمفِي اْلوُجُوِد وََأكْمَالَ

مََع اآلِل وَاألَصْحَابِ جَْمعَاًُمَؤيَّداً

وََبعْ ُدَفحَمْ ُد اهللِ خَتْمَاً وَأَوَّالَ

فِبحَانِي سَبْعاً ولُذْبِذِمَامِي
طُ ْ
فِبحَانِي سَبْعاً ولُذْبِذِمَامِي
طُ ْ

َردْلَِزْوَرتِيكُلَّ عَامِ
َوَتجَّ

ِر سِرِّي
أَنَا سِرُّ األَسْرَارِمِنْ سِّ

َكعْبَتِي رَاحَتِي وَبَسْطِي مُدَامي

س شُغْلي
لدرْ ُ
أَنَانَشْرُ الُعلُومِ وا َّ

َأنَا شَيْ ُخ الَورَىِلكُلِّ إِمَام

ش حَقاً
جلِسِيَأرَى العَْر َ
أَنَافِيمَ ْ

وَجَميَع األَمْالِكفِيه قِيَامِي

ت األَوْلِيَاُء جَمْعاًِبعَزْمٍ
قَال ِ

تقُطْبٌ َعلَى جَمِيعِ األَنَامِ
أَنْ َ

َصَقوْلِي
ُقلْتُكُفُّواثُمَّ اسَْمعُوا ن َّ

ب خَادِمِي َوغُالَمِي
إِنَّمَا القُطْ ُ

ف بالبَيْتِ سَبْعاً
ُلقُطْبِيَطُو ُ
كُّ

ت طَائِفٌِبخِيَامِي
وَأَنَاالْبَيْ ُ

ب والسُّتُورَِلعَيْنِي
ف ا ُحلجْ َ
كَشَ َ

َودَعانِيِلحَضْرَِة وَمَقَامِ

ت السُّتُورَ جَمْعاًلِحبِّي
فَاخْتَرَقْ ُ

ش اإلِلَهِكَانَ مَقَامِي
عِنْ َد عَْر ِ

وكَسَانِيبِتَاجِتَشِْريفِ عِزٍّ

وَطِرَاِز وَ ِخْلعَةٍبِاخْتِتَامِ

ت سَرْجِ َجوَادِي
فَرسُ العِزََتحْ َ

َوِركَابي عَاٍل َوعَزْمِيِلجَامِي

تَقوْسَ مَرَامِي
وَِإذَامَا جَذَبْ ُ

سهَامِي
جحِيممِْنهَا ِ
كَاننَاُر اْل َ

ت ُحكْمِي
ُلهَاَتحْ َ
سَائُِر اَألْرضِ كِّ

يفِيقَبْضَتِيكَفَرْخِ حَمَامِ
وَهْ َ

سثُمَّأَقْصَى اْلغَرُوبِ
مَ ْطلَُع الشَّمْ ِ

َلهَابِاهْتِمامِ
خُ ْطَوتِي وَأَقُّ

ك اهلَنَابِ َدوَامٍ
يَامُرِيدِيلَ َ

عِشِْبعٍِز َورِْفعَةٍ وَاحْتِرامِ

وَمُرِيدِي إذا دعانِيبِشَرْقٍ

بَأوْنَازلٌَبحَْر طَامِ
َأْوِبغَرْ ٍ

فََأغِثْهَُلوْكَاَنَفوْقَ هَواءِ

ف القَضَاِلكُلِّ خِصَامِ
أَنَا سَيْ ُ

أَنَافِي اْلحَشْرِ شَافِعٌلِمُِريدِي

عِنْدَ رَبِّيفَالَيُرَدُّ كَالَمِي

صالِحٌ َووَلِيٌّ
أَنَا شَيْ ٌخ وَ َ

ب وَقُ ْدوَةٌلِألَنَامِ
أَنَاقُطْ ُ

أَنَا عَبْدٌلِقَاِدٍر طَابَ وَقْتِي

وَجَ ِّد َيالْمُصْطَفَى شَفِيعُ األَنَامِ

فََعلَيِْه الصَّالَُة يفكُلِّ وَقْتٍ

لدوَامِ
وَعَلىآلِِهبِطُولِ ا َّ

رُِفعَتْ َعلَىَأعْلَى اْلَورَىَأعَالَمُنَا

رُِفعَتْ َعلَىَأعْلَى اْلَورَىَأعَالَمُنَا

لَمَّاَبَلغْنَافِي الغَرَامِ مَرامَنَا

َنحْ ُن اُمللُوكُ عَلَى سَالَطِ ِني املَال

ت وََمْنِبهَا خُدَّامُنَا
وَالكَائِنَا ُ

وَبِبَذْلِنَالِلحُبّشِنلْنَا عِزَّةً

َقلَتْ أَقْدامُنَا
وََعلَى الرؤوستَنَّ

إِنْكَاَنأَخَّرَنَا الزَّمَاُنفَإِنَّنَا

فُقْنَاالَّذِينَتَقَدَّمُوا قُدَّامَنَا

َمْنقَابَ َقوْسَْينِ دَنَا
بِاألَخْذِ عَّ

املُصْطَفَى اُملخْتَارِ عَْينُ مُرَادِنَا

ِزفِي سَاحَاتِنَا
ت طُبُولُ العِّ
ضَرَبَ ْ

لسهَى شَرَفَاًنَصَبَْن خِيَامَنَا
وَعَلى ا ُّ

أل املَالَ وَجَالَلُنَا
َفجَمَالُنَامَ َ

الَيُسْتَطَا ُق وَالَيُفَلُّ حُسَامُنَا

وَألَ ْجلِنَا وُجِ َد الزَّمَانُ وَكوْنُهُ

لدهْرُ عَبْ ٌد والزَّمَانُ غُالَمُنَا
فَا َّ

تبِرَبِّكُمْ
ولَنَا الوِالَيةُمِنْ ألَسْ ُ

سهَامُنَا
ب املُْنكِرينَ ِ
تُقلُو َ
رَشَقَ ْ

شهُورَةٌبَْينَ الَورَى
وَخُيُولُنَامَ ْ

ُل اِّلركَابِ ِركَابُنَا
عَاٍل عَلى كِّ

شقََيوْمًَافِي الَورَى
وَ َجلِيسُنَالَمْيَ ْ

وَمُرِيدُنَامَا زَالفِيِإكْرَامِنَا

عِشْيَامُرِيدِي آمنًافِي غِبْطَةٍ

ِزفِي عَرَصَاتِنَا
ِزثُمَّ العُّ
فَالعُّ

َلوْحُ الوُجُوِدبِصَ ْدرِنَا َمحْفُوظَةٌ

سعْدِنَافِيِه جَرَتْأَقْالَمُنَا
وَبِ َ

قَ ْدقَالَلِي رَبُّ البَِريَِّة الََتخَفْ

قُلْمَاتَشَاُءفَأَنْتَمِنْأَحْبَابِنَا

بأَقْطَابِ الوُجُوِد حَقِيقَةً
أَنَاقُطْ ُ

وَجَمِيعَُمْنفِي اَألْرضِ ِمْن خَدَّامِنَا

بالْزماِن َوَغوْثُهُ وَمَالَُذهُ
قُطْ ُ

وَاَألوْلِيَا جَْمعًَابِظِلِّ خِبَابِنَا

ُم الصَّالَُة َعلَى النَّبِيُِّمحَمَّدٍ
ثَّ

صحَابِنَا
بثُمَّ ِ
صحَا ِ
وَاآلِل واألَ ْ

ت سِرِّي وَبُْرهَانِي
َعلَى اَألوْلِيَاأَلْقَيْ ُ
َعلَى اَألوْلِيَاأَلْقَيْتُ سِرِّي وَبُْرهَانِي

َفهَامُوابِِهمِ َن سِرِّ سِرِّي وَِإعْالَنِي

سكََرهُمْكَأْسِي فَبَاتُواِبخَمَْرتِي
فَأَ ْ

شهُودِي َوعِرْفَانِي
سكَارَى حَيَارَىِمنْ ُ
َ

تقَْبَل القْبلِ قُطْباًمُبَجَّالَ
أَنَأكُنْ ُ

َّب سَمَّانِي
فبِي اَألْكوَانُ وَالر ُّ
تَطُو ُ

صلْتُهُ
ت جَمِيَع اْلحُجْبِ حَتَّى وَ َ
خَرَقْ ُ

مَقَامًابِِهقَ ْد جِدَّىلَهُ دَانِي

ف األَسْتَارَ َعنْنُوِر وَ ْجهِهِ
وَقَدْكَشَ َ

سأَسْقَانِي
وَمِ ْن خَمْرَِة اَّلتوْحِيدِبِاْلكَا ِ

تإِلَىالْمَحْفُوظِ واْلعَْرشِنَظْرَةً
نَظَْر ُ

ي األَْنوَارُ والرَّبَُأعْطَانِي
فَالَحَتْ ل َ

بأَقْطَابِ اْلوُجُوِد بأَسْرِهِ
أَنَاقُطْ ُ

أَنَابَاُزهُْم وَالكُلُّيُ ْدعَىِبِغلْمَانِي

فََلْوأَنَّنِيأَلْقَيْتُ سِرِّيبِدَ ْجلَةٍ

ت َورَاَحالْمَاءُمِنْ سِرِّبُْرهَانِي
لغَاَر ْ

وَلْوأَنَّنِيأَلْقَيْتُ سِرِّيإِلَىلَظَىً

سلْطَانِي
ت النِّريانُِمنْ عُظِْم ُ
ألَخْمِ َد ِ

وَلْوأَنَّنِيأَلْقَيْتُ سِرِّيلِمَيِّتٍ

هلل حَيّاً وَنَادَانِي
لقَاَم بِإذِْن ا ِ

ي املُنَى
ي السُّرَى سلُوا عَنِّ َ
سلُوا عَنِّ َ
َ

لدانِي
ي ا َّ
سلُوا عَنِّ َ
ي القَاصِي َ
سلُوا عَنِّ َ
َ

ي الثَرَّى
سلُوا عَنَّ َ
سلُوا عَنِّيَ العَليَا َ
َ

س وَاجلَانِ
ت الَتحْتِ وَاإلِنْ ِ
وَمَاكَأنََتحْ َ

فَيَاَمعْشََر األَقْطَابِلُمُّواِبحَضَْرتِي

سعُوا َألْركَانِي
وَطُوفُواِبحَانَاتِي وَا ْ

جوَاهِرِي
وَغُوصُواِبحَارِيتَظْفَرُواِب َ

َوتِبْرِي َويَاقُوتِي َودُرِّي وَمُرْجَانِي

وَقَفْتُ عَلَى اإلِْنجِيلِ حَتَّى شَرَحْتُهُ

ت يف اَّلتْورَاةِ رَمْزَةَ عِبْرانَيِ
َككْ ُ
وَف َّ

وَحَلَّلتُ رَمْزاًكَانَ عِيسَىَيحُلُّهُ

ِبهِكَانَُيحْيِيالَْمْوتَا وَالرَّمْزُ سُْريَانِي

تِبحَاَر اْلِعلْمِ ِمْنقَبْلِنَشَْأتِي
وَخُضْ ُ

أَخِي وَرفَيقِيكَانَمُوسَىبْنِ عِمْرَانِ

فَمَ ْنفِي رِجَاِل اهللِنَالَ َمكَانَتِي

وَجَدِّي رَسُولُ اللَِّهفِي األَصْلِ رَبَّانِي

ِيالْوَقْتِ عَبْدٌلِقَاِدرٍ
أَنَاقَاِدر ُّ

ُأكَنَّىبُِمحْيِي الدِّينِ وَاألَصُْل جِيالَنِي

رُفَِع ا َحلجْبُ عَ ْنبُدُورِ اجلَمَالِ
رُفَِع ا َحلجْبُ عَ ْنبُدُورِ اجلَمَالِ

مَرْحَبًامَرْحَبًابَِأْهلِ اجلَمَالِ

ُبهِمْ َورَضُوا َعنْ
َمَلكُونِيِبحِّ

تبَْينَ اَملوَالِي
ِقفَسُ ْد ُ
عَبْ ِد ر ٍّ

عَاَملُونِيِبلُطِْفهِْمفِي غَرَامِي

َفحَلَىفِيبَصَائِِر النَّاسِ حَالِي

فَرَّحُونِيبِصَْرفِ رَاحِ َهوَاهُمْ

لدالَلِ
تفِي ُحجُورِ ا َّ
فَتَرَبَّيْ ُ

إْن أرَادُوا الصَّدُودَيَْفنَ وُجُودِي

رَحَمُونِي وأَْنعَمُوا بالوِصَالِ

ضَللْتُ عَْنهُمْ هَدُونِي
وَِإذَامَا َ

َهكَذا َهكَذَاَتكُونُ اَملوِالي

سَادَتِي سَاَدتِيِبحَقِّي َعلَْيكُمْ

ِإنَّنِي عِنْ َدكُمْ عَزِيزٌ َوغَالِ

سوَاكُمْ
بَقلْبِ ِ
مَابَقَىلِي حَبي ُ

ت َوهْمِيِبكُْم وَبَانَ خَيَالِي
مَا َ

ِبحَيَاتِي َعلَْيكُمُيَا سُقاتِي

إن حِبِّي مَالَلِي
س َّ
رَوِّقُوا الكَأْ َ

سبَْينَ النَّدَامَى
وَأَدِيرُوا الكُئُو َ

سكْرَىِبحَالِي
َفجَمِيُع األَنَاِم َ

حكم للشيخ عبد القادر الكيالني رضى اهلل عنه :
/2اإلعرتاض على احلق عز وجل عند نزول األقدار موت الدين .

 }1انتبهوا قبل أن تنتبهوا بال أمركم فتندموا وقت الينفعكم الندم .

 }0عظ نفسك أوال ثم عظ نفس غريك ,عليك خبويصة نفسك ,التتعد إىل غريك وقد بقي عندك بقية
حتتاج إىل إصالح .

 }1إذا كان التوحيد بباب الدار والشرك داخل الدار فذاك النفاق بعينه .

 }1من حتت ميزاب القدر متوسدا بالصرب ؛ متقلدا باملوافقة عابدا بانتظار الفرج فإذا كنت هكذا صب
عليك املقدر من فضـله ومننه ما الحتسن طلبه وتتمناه

 }0خـراب معظم الناس مع الزالت ,وخراب الزهاد مع الشهوات  ,,وخـراب الصديقني يف اللحظات .

 }4إقرن بني الدنيا واآلخرة وإجعلهما يف موضع واحد وانفرد مبوالك عز وجل عريانا من حيث قلبك  :بال
دنيا والآخرة .

 }8إجعل الدنيا لنفسك واآلخرة لقلبك واملوىل لسرك .

 }6التوبة قلب دولة .

 }21همك ما أهمك فليكن همك ربك عز وجل وما عنده :الدنيا هلا بدل وهو اآلخرة ..واخللق هلم
بدل وهو اخلالق عز وجل

 }22قدر أنه بقي من عمرك هذا اليوم فحسب .

 }21إذا جاءت الباليا من اهلل عز وجل وأنت ثابت فأنت حمب وإن تغريت بان الكذب وانتقض األول
وذهب .

 }20إذا كان السائل هدية من اهلل عز وجل ,وأنت قادر على أن تعطيه :فكيف ترد اهلدية على مهديها ؟

 }21تناول األقسام بيد الزهد البيد الرغبة .

}21قابلوا العسر بالصرب واليسر بالشكر .

 }20العبادة ترك العادة .

 }24حياة القلب باخلروج من اخللق والقيام مع احلق عز وجل من حيث املعنى .

 }28تفكر ساعة خري من قيام ليلة .

 }11لب العلم العمل .

 }12أسلم ثم تب ثم تعلم واعمل وأخلص وإال فال تهدى أبدا.

 }11قصر أملك وقد جاءك الزهد يف الدنيا :ألن الزهد كله يف قصر األمل .

}10كل من واددته تصبح بينك وبينه قرابة ,فانظر ملن توادد.

 }11طلبك ملا قسم تعب ,وطلبك ملا مل يقسم مقت وخذالن .

 }11تفكر يف الصنعة وقد وصلت إىل الصانع .

 }10املومن املوقن له عينان ظاهرتان وعينان باطنتان فريى بالعينني الظاهرتان ما خلق اهلل عز وجل يف
األرض ؛ ويرى بالعينني الباطنتني ماخلق اهلل عز وجل يف السماوات .

 }14من كنوز الرب كتمان السر واملصائب والصدقة.

 }18إحذر حبر الدنيا فقد غرق فيه خلق كثري .

 }16التكن يف أخدك للدنيا كحاطب الليل ؛ اليدري ما يقع يف يده .

 }01من إستعجل أخطأ أو كاد ؛ ومن تأنى أصاب أو كاد .

 }02أما تستحي أن تأمره أن يغري ويبدل.؟.أانت أحكم منه وأعلم منه وأرحم منه؟

}01من ذاق فقد عرف.

 }00التدع بلسانك وقلبك معرتض..

 }01الشأن يف تذكر اليوم قبل املوت  ,فذكر احلرث والبدر وقت حصاد الناس الينفع.

 }01صحبتك لألشرار توقعك يف سوء الظن باألخيار.

 }00إشتغلتم جبمع ما التأكلون  ,وتأملون ما ال تدركون ,وتبنون ما التسكنون .

 }04أطلب اجلار قبل الدار  ,هو الكائن قبل كل شيء واملكون لكل شيء ,والكائن بعد كل شيْ.

 }08املخلص ملكه يف قلبه ,سلطانه يف سره :ال اعتبار للظاهر ..النادر منهم من جيمع بني امللك الظاهر
والباطن.

 }06أطرق باب احلق عز وجل واثبت على بابه فإنك إذا ثبت هناك بانت لك خواطر :فتعرف خاطر
النفس وخاطر اهلوى وخاطر القلب  ,وخاطر إبليس وخاطر امللك ..يقال لك هذا خاطر حق وهذا
خاطر باطل ..تعرف كل واحد بعالمة تعرفها .إذا وصلت إىل هذا املقام أتاك خاطر من احلق عز وجل
يؤيدك ويثبتك ويقيمك ويقعدك وحيركك ويسكنك ويأمرك وينهاك...

}11تب واثبت على توبتك فليس الشأن يف توبتك الشأن يف ثباتك عليها.

}12ذهاب دينكم بأربعة أشياء:

أوهلا أنكم التعملون مبا تعلمون .

الثاني أنكم تعملون مبا التعلمون .

الثالت أنكم التتعلمون ما ال تعلمون .

الرابع أنكم متنعون الناس من تعلم ما اليعلمون .

}11الزاهد يف الدنيا مبتلى باآلخرة ,والزاهد يف الدنيا واآلخرة يبتلى برب الدنيا واآلخرة.

}10.قد غفلتم :كأنكم المتوتون ..وكأنكم يوم القيامة ال حتشرون ,وبني يدي احلق الحتاسبون ,وعلى
الصراط الجتوزون  :هذه صفاتكم وأنتم تدعون اإلسالم واإلميان ؟؟.

}11شجاعة املخاصمني للكفار يف لقائهم والثبات معهم ,وشجاعة الصاحلني يف لقاء نفوسهم واألهوية

والطباع والشياطني وقران السوء ,وشجاعة اخلواص يف الزهد يف الدنيا واآلخرة وما سوى احلق عز وجل
باجلملة.

 }11قلل فرحك وكثر حزنك فإنك يف دار سجن.

 }10إذا صحت خلوتك مع اهلل عز وجل دهش سرك وصفى قلبك :,يصري نظرك عربا وقلبك فكرا
وروحك ومعناك للحق عز وجل أصال.

 }14التفكر يف الدنيا عقوبة وحجاب  ,والتفكر يف اآلخرة علم وحياة للقلب.

 }18ما أعطي عبد التفكر إال أعطي علم أحوال الدنيا واآلخرة.

 }16اخلشية من اهلل تعاىل هي العلم بعينه لقوله تعاىل ":إمنا خيشى اهلل من عباده العلماء"

 }11إعرفوا قدركم وتواضعوا يف نفوسكم  :أولكم نطفة قذرة من ماء مهني  ,وآخركم جيفة ملقاة..

 }12الطامع يف أخذ الدنيا من أيدي اخللق يبيع الدين بالتني  ,يبيع ما يبقى مبا يفنى.

 }11فقه اللسان بال عمل القلب الخيطيك إىل احلق خطوة ,السري سري القلب  ,القرب قرب األسرار ,
العمل عمل املعاني :مع حفظ حدود الشرع باجلوارح ,والتواصل هلل ولعباده.

 }10من جعل لنفسه وزنا فال وزن له.من أظهر أعماله للخلق فال عمل له.

 }11من التوحيد له وال إخالص له العمل له..أحكم أساس عملك بالتوحيد واإلخالص ,ثم لني األعمال
حبول اهلل وقوته ,الحبولك وقوتك ...يد التوحيد هي البانية اليد الشرك والنفاق..

 }11خذ األقسام بيد الشرع إذا كنت مريدا  ,وبيد األمر إذا كنت خاصا صديقا..وبيد فعل اهلل عز
وجل إذا كنت قانتا واصال مقربا...

}10من اليوافق القدر اليوافق وال يرافق ..من مل يرضى باألقضية اليرضى عنه..من اليعطي اليعطى.

 }14إذا كنت منكرا على نفسك قدرت أن تكون منكرا على غريك..

 }18املرائي ثوبه نظيف وقلبه جنس.

 }16إخنلع من حولك وقوتك ووجودك واستطرح بني يدي احلق عز وجل بال حول وال قوة.

 }01عليكم بإماتة نفوسكم وأهويتكم وشياطينكم ":,قبل ان متوتوا املوت العام :عليكم باملوت اخلاص".

 }02من أفنى اخللق بيد توحيده  ,وأفنى الدنيا بيد زهده ,وأفنى ما سوى اهلل عز وجل بيد الرغبة:فقد
استكمل الصالح والنجاح .وحظي خبري الدنيا واآلخرة.

 }01إذا خدمت خدمت.

 }00لكل مقام مقال ولكل عمل رجال .

 }01عليكم باالتباع الباالبتداع.

 }01من فاته باب احلق قعد على أبواب اخللق.

}00من استغنى باهلل عز وجل إحتاج إليه كل شيء ,وهذا الجييء بالتحلي والتمين ولكن مبا وقر يف
الصدور وصدقه العمل..

 }04اإلقبال على اخللق هو عني اإلدبار عن احلق.

 }08ال فالح لك حتى ترتك األرباب وختلع األسباب .

 }06الظاهر عنوان الباطن.

 }41إذا تواضعت للصاحلني فقد تواضعت هلل عز وجل .

 }42كلما كثر علم القلوب قربت من موالها.

 }41التقعد يف مقام تقام منه.

 }40إن أردت سعة الصدر وطيب القلب فال تسمع ما يقول اخللق ,وال تلتفت إىل حديثهم ,أما تعلم أنهم
اليرضون على خالقهم ,فكيف يرضون عنك أنت؟

 }41عملك باحلكمة يوصلك إىل قدرة اهلل عز وجل.

 }41كن مع اهلل صامتا عند جميء قدره وفعله:حتى ترى منه ألطافا كثرية.

 }40املنقول اليستنتج بالعقل ..والنص اليرتك بالقياس..الترتك البينة وتقعد مع جمرد الدعوى.

 }44أعقل خلق اهلل عز وجل لو رأيتموهم لقلتم جمانني ,ولو رأوكم لقالوا ماآمن هؤالء بيوم الدين.

 }48جيد قليل خري من رديء كثري.

 }46اليعرف اإلخالص إال من كان مرائيا.

 }81املعاصي داء والطاعة دواء .

 }82الختل لنفسك رأسا مشاال ..إال ركبتها وإال ركبتك...وإن صرعتها وإال صرعتك ..

 }81ال أحد لقلبك وفيه غري اهلل تعاىل..

 }80من يدعي إرادة اهلل عز وجل ويطلب سواه فقد بطلت دعواه.

 }81مريدوا الدنيا فيهم كثرة  ,ومريدو ااآلخرة فيهم قلة  ..ومريدوا احلق عز وجل الصادقون يف إرادته
هم أقل من القليل.

 }81إقبال أولياء اهلل عز وجل على اخللق فريضة ألنهم أطباء والناس مرضى.

 }80إحذروا من نظر الشهوة فإنه يزرع املعصية يف قلوبكم.

 }84إحذروا من اليمني الكاذبة فإنهـا ترتك الـديار بالقع:

"تذ هب بربكة األموال واألديان"..

 }88إستهانتك بأولياء اهلل عز وجل من قلة معرفتك باهلل عز وجل.

}86ملا قلت معرفتك بنفسك قلت معرفتك بأقدار الناس.

 }61على قدر قلة معرفتك بالدنيا وعاقبتها جتهل قدر اآلخرة ..وعلى قدر قلة معرفتك باآلخرة جتهل
قدر اهلل تعاىل..

}62املعاصي بريد الكفر كما أن احلمى بريد املوت..

 }61التيأس فإن الصانع اهلل..

 }60البالء مع الصرب أساس كل خري:..أساس النبوة والرسالة والوالية واملعرفة واحملبة البالء,..فإذا مل
تصرب فال أساس لك..

 }61كيف التكون قلوب املومنني قوية وقد أسري بها إليه..التزال عنده القلوب واألجسام باألرض.

 }61إن أردت الصفاء الكلي ففارق بقلبك اخللق ..وواصله باحلق عز وجل..

 }60ما يفعله احملب هلل عز وجل بغريه؟ اجلنة دار طاليب الدرجات التجار :باعوا الدنيا بها.

 }64العارف العامل هلل تعاىل سندان :يدق عليه وال ينشق.

 }68الدائرة على صحة قلبك وسرك  :عن صفائهما :إنهما يصفوان بتعلم العلم والعمل به واإلخالص
والصدق يف طلب احلق عز وجل .

 }66قدم االخرة على الدنيا فإنك ترحبهما مجيعا..وإذا قدمت الدنيا على اآلخرة خسرتهما مجيعا.

 }211ال فالح لك حتى تبغض نفسك وتعاديها يف جانب احلق عز وجل.

 }212إذا أراد اهلل بعبد خريا علمه..ثم أهلمه العمل واإلخالص وأدناه وقربه وعرفه :وعلم القلوب
واألسرار خمتارة له دون غريه :جيتبيه كما اجتبى موسى عليه السالم"::واصطنعتك لنفسي".

 }211إغسل جناسة ثوب دينك مباء التوبة والثبات عليها واإلخالص فيها..وطيبه وخبره بطيب املعرفة
..

 }210التكن كحاطب الليل حيطب وال يدري ما يقع يف يده.

 }211الغنى فيما عدم طلب الغنى.

 }211الدواء يف توحيدك هلل عز وجل بالقلب ال باللسان.

 }210كلما خطوت بقلبك خطوة للخلق بعدت عن احلق .

}214تدعي أن قلبك خرج من اخللق وأنت ختافهم وترجوهم  :ظاهرك الزهد  ,وباطنك
الرغبة..ظاهرك احلق وباطنك اخللق .

 }218الشجاع طهر قلبه مما سوى احلق عز وجل ,ووقف على بابه بسيف التوحيد وصمصامة الشرع ,ال
خيلي شيئا من املخلوقات تدخله :مجع قلبه مبقلب القلوب.

}216الشرع يهذب الظاهر  ..والتوحيد واملعرفة يهذبان الباطن .

 }221بني قالوا وقلنا الياتي شيء.

}222تعلم ثم اعمل ثم انفرد يف خلوتك عن اخللق  ,واشتغل باحملبة..وإن شاء قربك إليه وأدناك منه
وأفناك فيه ..ثم إن شاء يشهرك ويظهرك للخلق ويردك إىل استيفاء األقسام .

 }221احلق يف القلوب واألسرار واملعاني..والباطل يف األهوية والنفوس والعادات والطاعات وما سوى
احلق عز وجل.

 }220القلب الصادق يسافر من اخللق إىل احلق ..يرى يف طريقه األشياء يسلم عليها وجيوز.

 }221العلماء العمال بعلمهم نواب السلف ورثة األنبياء.

 }221من زاد علمه جيب أن يزداد خوفه من اهلل عز وجل وطواعيته له.

}220يا نياما الينام عنهم ..يا معرضني اليعرض عنهم  ..يا ناسني الينسون..يا تاركني اليرتكون.

}224ال فالح ملن الحيسن الظن باهلل عز وجل وبعباده الصاحلني ويتواضع هلم .

 }228التستهينوا بكلمات احلكماء والعلماء فإن كالمهم دواء وكلماتهم مثرة.

 }226الصديق من صادقته يف اخلري :تدوم صداقته يف اخللوة واجللوة ..يف السراء والضراء..يف الشدة
واخلري.

 }211من مجلة مواصلة احلق عز وجل أن تواصل الفقراء بشيء من مالك ....

 }212أطلبوا حوائجكم من احلق عز وجل المن غريه.

 }211األولياء هم الذين أخرجوا هم أرزاقهم من قلوبهم.

 }210املومن يتزود والكافر يتمتع.

}211غاية املومن العارف العامل باب قربه من اهلل عز وجل  :أن يصل قلبه إليه يف الدنيا قبل اآلخرة .القرب
من اهلل عز وجل يكون غاية القلب ومسارة السر.

 }211أنقر بيضة وجودك مبنقار صدقك ..وانقر حيطان رؤيتك للخلق والتقيد بهم مبعاول اإلخالص يف
توحيدك ..واكسر قفص طلبك لألشياء بيد زهدك فيها..وطر بقلبك حتى تقع على ساحل حبر قربك
من احلق عز وجل فحينئذ ياتيك مالح السابقة ومعه سفينة العناية فيأخذك إىل ربك عز وجل .

 }210أصدق يف طلبك ملوالك عز وجل وقد أغناك صدقك عن كثري من التعب .

 }214الدنيا حبر وإميانك سفينتها .

 }218إرجع بقلبك إىل اهلل عز وجل والتائب إىل اهلل هو الراجع إليه .

 }216التستأنس بشيء بل استوحش من كل شيء مما حتت العرش إىل الثرى.

 }201العبادة صنعة وأهلها األولياء واألبدال املخلصون املقربون من اهلل عز وجل .

 }202الإله نفي كلي وإال اهلل إثبات كلي له ال لغريه .

 }201القلب هو املومن .

 }200اجلاهل يفرح بالدنيا والعامل يغتم فيها .

 }201الذاكر هلل عز وجل حي ينتقل من حياة إىل حياة فال موت له سوى حلظة :إذا متكن الذكر يف القلب
دام ذكر العبد هلل عز وجل وإن مل يذكره بلسانه ..كلما دام العبد يف ذكر اهلل عز وجل دامت موافقته له
ورضاه بأفعاله .

 }201املوافقة يف الباليا واآلفات تزيل الكرب والضيق واحلرج والضجر واإلنزعاج وقت وقوعها .

 }200التغرت بالعارية وتظنها لك عن قريب تؤخذ منك :احلق عز وجل قد أعارك احلياة حتى تطيعه فيها
حسبتها لك وفعلت فيها ما أردت .

 }204التهـتم برزقك فإن طلبه لك أكرب من طلبك له

 }208إشتغل بيومك لو عرفت احلق عز وجل الشتغلت به عن طلب الرزق وكانت هيبته متنعك من

الطلب إليه .

 }206من عرف اهلل عز وجل كل لسانه اليزال العارف أخرس اللسان أمام اهلل عز وجل حتى يرده إىل
مصاحل اخللق.

 }211كل من جترد عما سوى احلق عز وجل  ,ووقف بني يديه على أقدام قلبه وسره ,فقد قال بلسان
احلال كما قال موسى عليه السالم " :وعجـلت إليك ربي لرتضى"

 }212معرفة اهلل سبحانه وتعاىل هي األصل .

 }211دع جمالسة من يرغبك يف الدنيا  ..واطلب جمالسة من يزهدك فيها.

 }210حظوظ القلب باطنة  ,وحظوظ النفس ظاهرة  ,وحظوظ القلب التأتي إال بعد منع النفس
حظوظها ..حتى إذا استغنى القلب حبظوظـه من احلق عز وجل جاءت الرمحة للنفس.

 }211من خدم خدم ..ومن أحسن حيسن له ..ومن يعطي يعطى ..وإذا عملت للنار كانت النار
لك...

 }211أعمالكم عمالكم .

 }210كيف تتمنى اجلنة من دون أعمال أصحاب اجلنة؟ أرباب القلوب يف الدنيا الذين عملوا بقلوبهم ال
جبوارحهم فحسب .

 }214سلم املشرتى إىل املشرتي وغدا يعطيك الثمن .

 }218اجلار قبل الدار ..الرفيق قبل الطريق .

 }216يا من يريد اجلنة :شراؤها اليوم الغدا.

 }211ثبات األقدام على قدر اإلميان.

 }212التغرتن بعمل فإن األعمال خبوامتها .
 }211اللهم انصرنا بطاعتك والختذلنا مبعصيتك .

 }210املريد كل حلظة له أمر ونهي خيصه من حيث قلبه .

 }211كن صحيحا تكن فصيحا كن صحيحا يف احلكم تكن فصيحا يف العلم كن صحيحا يف السر تكن
فصيحا يف العالنية .

 }211من استجاب هلل عز وجل أجابه.

 }210واس اخللق اليوم حتى يواسيك احلق غدا برمحته .

 }214إرحم من يف األرض يرمحك من يف السماء.

}218املومن يتقوت واملنافق يتمتع :املومن يتقوت ألنه يف الطريق إىل املنزل ,قد علم أن له يف املنزل كل ما
حيتاج ,أما املنافق فال منزل له ..ال مقصد له .

 }216إعكسوا تصيبو ا.

 }201كما مترض والتدري كيف مترض متوت وال تدري كيف متوت .

 }202للكلمات أخوات .

 }201اللهم طيبنا بالتوحيد وخبرنا بالغنى عن اخللق وما سواك باجلملة .

 }200التسمنوا أنفسكم فإنها تاكلكم .

 }201البكاء عبادة وهو مبالغة يف الذل.

 }201كل من اخللق يريد ك له ,واحلق عز وجل يريدك لك..

 }200الرجل الكامل يف رجولته اليعمل لغرياهلل .

 }204نفوسكم تدعي األلوهية وما عندكم خرب ألنها تتجرب على احلق عز وجل وتريد غري ما يريد ,
وحتب الشيطان الرجيم وال حتبه  .إذا جاءت أقضيته التوافق والتصرب بل تعارض وتنازع ..ما عندها
من االستسالم خري قد قنعت باسم اإلسالم .

" }208إن يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ".إنقلب العقل قلبا وانقلب القلب
سرا وانقلب السر فناء وإنقلب الفناء وجودا".

 }206من قوي إميانه ومتكن يف إيقانه رأى بقلبه مجيع ما أخربه اهلل به عز وجل من أمور القيامة .

 }241من صح نظره نظر بعني رأسه اخللق وبعني قلبه إىل فعل اهلل عز وجل فيهم ..يرى حتريكه وتسكينه
هلم.

 }242التضرر عند ضعف اإلميان :عند كونه طفال ,والصرب عند كونه شابا ومراهقا ,واملوافقة عند كونه
بالغا والرضا عند كونه قريبا .

 }241شرط احملبة أالتكون لك إرادة مع حمبوبك ,وأن التشتغل عنه بدنيا وال آخرة والخلق .

 }240حمبة اهلل عز وجل ليست هينة حتى يدعيها كل واحد .

 }241الحتقروا أحدا من املسلمني فإن أسرار احلق عز وجل مبدورة فيهم .

 }241ما أنتم إال يف غفلة كبرية  :كأنكم قد حوسبتم وعربمت الصراط  ,ورأيتم منازلكم يف اجلنة .

 }240الرزق مقسوم اليزيد والينقص ,وال يتقدم وال يتأخر ,أنت شاك يف ضمان احلق عز وجل  ,حريص
على طلب ما مل يقسم لك .

 }244كل من اعتمدت عليه فهو إهلك .وكل من خفته ورجوته فهو إهلك  ,كل من رأيته يف النفع والضر ومل
تر أن احلق عز وجل جمري ذلك على يديه فهو إهلك .

}248إحذر أن يرى احلق عز وجل يف قلبك غريه فتنتهك ..إحذر أن يرى فيك حب غريه أو رجاء
غريه أو خوف غريه ...طهروا قلوبكم من غريه  :التروا الضرر والنفع إال ممن أنتم يف داره وضيافته.

 }246املتزهد املبتدئ يهرب من اخللق  ,والزاهد الكامل اليبالي بهم :بل يطلبهم ؛ ألنه يصري عارفا باهلل عز
وجل  ,ومن عرف اهلل عز وجل اليهرب من شيء والخياف من شيء.

 }281املبتدئ يهرب من الفساق  ,واملنتهي يطلبهم :كيف اليطلبهم وعنده دواؤهم؟؟.

 }282الدنيا حجاب عن اآلخرة  ,واآلخرة حجاب عن رب الدنيا واآلخرة .

 }281العارف هلل عز وجل احملب له الناظر إليه بعيين قلبه  :الذي يرى اإلحسان واإلساءة منه اليبقى له
نظر ملن حيسن او يسيء إليه من اخللق  ..إن ظهر منهم إحسان رآه بتسخري اهلل عز وجل  ,وإن ظهرت
منهم إساءة رآها بتسليطه ..

 }280عليك باخللوة عن النفس ثم باخللوة عن اخللق .ثم باخللوة عن الدنيا ثم باخللوة عن اآلخرة ثم باخللوة

عما سوى املوىل  :إذا أردت أن ختلو مع املوىل فاخل عن وجودك وتدبريك وهذيانك .

 }281كل خملوق حجاب عن اخلالق عز وجل مهما وقفت معه فهو حجاب لك .

 }281ال تلتفت إىل اخللق وال إىل الدنيا وال إىل ما سوى احلق عز وجل حتى تأتي إىل باب احلق عز وجل
بأقدام سرك وصحة زهدك فيما سواه عريانا عن الكل متحريا فيه مستعينا به ناظرا إىل سابقته وعلمه
فإذا حتقق وصول قلبك وسرك ودخال عليه قربك وحياك ووالك على القلوب وأمرك عليها وجعلك طبيبا
هلا فحينئذ إلتفت إىل اخللق والدنيا فيكون التفاتك إليهم نعمة يف حقهم وأخذك للدنيا من أيديهم وردك إىل
فقرائهم واستيفائك لقسمك منها عبادة وطاعة وسالمة ؛ من أخد الدنيا على هذه الصفة التضره بل يسلم
منها وتصفو له من كدرها.

 }280الوالية هلا عالمة يف وجوه األولياء يعرفها أهل الفراسة .

 }284اإلشارات تنطق بالوالية ال اللسان.

 }288ال تأكل قسمك من الدنيا وهي قاعدة وأنت قائم بل كلها على باب امللك وأنت قاعد وهي قائمة .

 }286الدنيا ختدم من هو واقف يف باب احلق عز وجل ؛ تهني من هو واقف ببابها .

 }261من مل يكن قلبه جمردا على اخللق واألسباب اليستطيع أن يسلك جادة النبيني والصادقني والصاحلني
.

 }262إذا جاءك الكثري من احلق عز وجل دون اختيارك كنت حمفوظا فيه.

 }261يا واعظا عظ الناس بصفاء سرك وتقوى قلبك وال تعظهم بتحسني عالنيتك مع قبح سريرتك .

 }260ربنا عز وجل على العرش كما قال من غري تشبيه وال تعطيل وال جتسيد.

 }261جاهد نفسك حتى تطمئن فإذا اطمأنت عرفت عيوب الدنيا وزهدت فيها ,طمأنينتها أنها تقبل
من القلب وتوافق السر وتطيعهما فيما يأمران به وينهيان عنه وتقنع بعطائها وتصرب على منعها ..إذا
صارت مطمئنة انضافت إىل القلب وسكنت إليه.

 }261الشكر للحق عز وجل شيئان :

األول االستعانة بالنعم على الطاعات ومواساة الفقراء .

والثاني االعرتاف للمنعم بها والشكر ملنزهلا وهو احلق سبحانه وتعاىل.

 }260كل من يشغلك على اهلل عز وجل فهو عليك مشؤوم .

 }264التكذب حتى يف صالتك تقول اهلل أكرب وتكذب ألن يف قلبك إله غريه.

 }268قل اهلل أكرب ألف مرة بقلبك ومرة بلسانك .

 }266أما تستحيي أن تقول ال إله إال اهلل ويف قلبك ألف معبود.

 }111من صح إميانه باهلل عز وجل وبقدره سـلم كل أموره إليه ومل جيعل له شريكا فيها .

 }112توحيد القلب عند كمال اإلميان .

 }111ازهدوا يف األشياء وقد رضيتم بتدبريه .

 }110طوبى ملن وافق القدر وانتظر فعل املقدر وعمل بالقدر وسار مع القدر ومل يكفر نعمة القدر .

 }111آية نعمة القدر الرمحة والقرب منه والغنى به عن كل خلقه .

 }111إذا وصل قلب العبد إىل ربه عز وجل أغناه به عن اخللق يقربه وميلكه ويقول له " إنك اليوم لدينا
مكني أمني ".

 }110ألزم نفسك وأهلك وولدك القناعة ,وتفرغ أنت وهم إىل طاعة ربك عز وجل فإن كان لكم يف
الغيب سعةالرزق فهي تأتي يف وقتها املقدر عند اهلل ,تراها منه وتتخلص من الشرك باخللق ,وإن مل يكن
لك عند القدر ذلك فعندك غنى عن مجيع األشياء بزهدك وقناعتك .

 }114املومن اليطلب الغنى بدينه وبريائه ونفاقه وتنمسه كما يفعل املنافق .

 }118قولك الإله إال اهلل دعوى  ,وتوكلك عليه وثقتك به وإعراضك عن غريه بينة.

 }116يف حالة اإلميان تأخذ من الدنيا مبباح الشرع ,ويف حالة الوالية تاخذ من يد اهلل بأمره مع شهادتهما لك
 ,ويف حالة القطبية والبد لية تأخذ بفعله وتفوض كل األشياء له.

}121بك الجييء شيء والبد منك .

 }122أبكوا على أنفسكم قبل أن يبكى عليكم .

 }121الدعاء منك واإلجابة منه ,اإلجتهاد منك والتوفبق منه  ,الرتك منك واحلمية منه ,

 }120أصدق يف طلبك وقد أراك باب قربه  :ترى رمحته ممتدة إليك  ,ولطفه وكرمه وحمبته مشتاقني لك :
وهذا غاية مطلوب الوالية .

 }121سالمة الدين هو رأس املال ,واألعمال الصاحلة هي األرباح .

 }121العاقل اليفرح بشيء حالله حساب وحرامه عقاب .

}120إنتصح بأرباب القلوب حتى يكون لك قلب .

 }124يا من باع كل شيء بال شيء واشرتى الشيء بكل شيء :قد اشرتيت الدنيا باآلخرة  ,وبعت
اآلخرة بالدنيا  ,أنت هوس يف هوس ..عدم يف عدم ..جهل يف جهل .

 }128الولي قائم من األمر  ..والبدل مسلوب اإلختيار .

 }126اللهم افننا عمن سواك وابقنا بك .

 }111القلب يصدأ فيتداركه صاحبه بالسنة وإال انتقل إىل السواد  :يسود لبعده عن النور وحلبه الدنيا
والتحويز عليها من غري ورع .

 }112من ذكر اهلل عز وجل بقلبه فهو الذاكر .

 }111اللسان غالم القلب .

 }110حقيقة التوبة تعظيم أمر احلق عز وجل يف كل األحوال .

 }111املريدون صربوا مع اهلل عز وجل ومل يصربوا عنه :صربوا له وفيه  ,صربوا ليكونوا معه .

 }111من أراد الفالح فليصرب نفسه .

 }110اليضحك يف وجه الفاسق إال العارف  :يضحك يف وجهه كأنه اليعرفه  :وهو يعلم خبراب بيت دينه
,وسواد وجه قلبه ,وقلة عدره وكدره.

 }114اهلل أكرب عليكم يا موتى القلوب ..إىل أي وقت تضيعون عمركم يف الشيء؟

 }118كل من يرى الضر والنفع بيد غري اهلل عز وجل فليس بعبد له .

 }116ما يسلم من نار اهلل عز وجل إال املتقون املوحدون املخلصون التائبون .

 }101توبوا بقلوبكم ثم بألسنتكم  :التوبة قلب دولة ,تقلب دولة نفسك وهواك وشيطانك وأقرانك السوء
..إذا تبت قلبت مسعك وبصرك ولسانك وقلبك ومجيع جوارحك وتصفي طعامك وشرابك من كدر
احلرام والشبهة ..وتتورع يف معيشتك وبيعك وشرائك وجتعل كل همك اهلل عز وجل :تزيل العادة وترتك
مكانها العبادة ,تزيل املعصية وترتك وراءها الطاعة ,ثم تتحقق يف احلقيقة مع صحة الشريعة وشهادتها:
ألن كل حقيقة التشهد هلا الشريعة فهي زندقة ..فإذا حتقق هذا جاءك الفناء عن األخالق املذمومة
وعن رؤية سائر اخللق ..فحينئذ يكون ظاهرك حمفوظا وباطنك بربك عز وجل ,ألنك قائم معه مقبل
عليه مشغول به ناظرا إىل جالله ومجاله :إذا نظرت إىل جالله تفرقت وإذا نظرت إىل مجاله اجتمعت .
ختاف عند رؤية اجلالل وتثبت عند رؤية اجلمال ,فطوبى ملن ذاق من هذا الطعام.

 }102اللهم أطعمنا من طعام أنسك واسقنا من شراب قربك .

 }101الواحد من املقربني يف اآلخرة يتلبس بنعيم اجلنة على غري إرادة منه..

 }100على قدر همتك تعطى .

 }101إجعل أعمالك كلها هلل عز وجل ال لطلب نعمة ,إرض بتدبريه وقضائه وأفعاله ..فإذا فعلت هذا
فقد مت عنك وحييت به :يصري قلبك مسكنه يقلبه كيف شاء  ,يصري يف كعبة قربه متعلقا بأمسارها
ذاكرا له ناسيا ملن سواه .

 }101مفتاح اجلنة قول ":ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل" اليوم ؛ وغدا بفنائك عنك وعن غريك وعن كل ما
سواه مع حفظ حدود الشرع .

 }100قرب احلق عز وجل جنة القوم  ,والبعد عنه نارهم  .اليرضون إال هذه اجلنة والخيافون إال من هذه
النار.

 }104عليكم باإلميان ثم باإليقان فالوجود باهلل عز وجل ال بك وال بغريك مع حفظ احلدود .

 }108يامن لبس الصوف إلبس الصوف لسرك ثم لقلبك ثم لنفسك ثم لبدنك  .بداية الزهد من هناك
تكون ال من الظاهر إىل الباطن .

 }106إذا صفى السر تعدى الصفاء إىل القلب والنفس واجلوارح واملأ كول وامللبوس وتعدى إىل مجيع
األحوال .

 }111أول ما يعمر داخل الدار ثم بعد ذ لك بابها ال كان ظاهر دون باطن .

 }112اإلسالم مشتق من اإلستسالم .

 }111سلم أمر اهلل عز وجل إىل اهلل عز وجل .

 }110حب اهلل عز وجل وحب غريه ال جيتمعان يف قلب واحد وقد قال تعاىل  " :ما جعل اهلل لرجل من
قلبني يف جوفه " .

 }111أترك األشياء الفانية حتى حيـصـل لك شيء اليفنى

 }111ما دمت قائما مع نفسك وهواك فال كالم .

 }110صـف لقمتك وخرقتك وقلبك وقد صرت صافيا .

 }114الصوفية مشتقة من الصفاء يا من لبس الصوف الصويف الصادق يف تصوفه يصفو قلبه عما سوى
مواله عز وجل .

 }118قد قنعت من أحوال الصاحلني بالكالم فيها ,والتمين هلا,كالقابض على املاء  :يفتح يده فال يرى فيها
شيئا .

 }116التمين وادي احلمق .

 }111تعمل أعمال أهل الشر وتتمنى درجات أهل اخلري .

 }112من غلب رجاؤه خوفه تزندق ,ومن غلب خوفه رجاءه قنط والسالم يف اعتداهلما .

 }111من مجلة جهلك طلبك الدنيا من غري موالها .

 }110كل من وافق القدر دامت له الصحبة مع اهلل عز وجل .

 }111كل من مل يقدم النية قبل العمل فال عمل له .

 }111الدنيا حكمة واآلخرة كلها قدرة .

 }110التقوى دواء وتركها داء .

 }114التوبة عرش اإلميان .

}118تقول إني خائف من اهلل عز وجل وأنت ختاف غريه؟ الختف إنسيا وال جنيا وال ملكا  ,وال ختف
شيئا من احليوانات الصامتة والناطقة ,ال ختف من عذاب الدنيا وال اآلخرة  ,وإمنا ختاف من املعذب
بالعذاب .

 }101العطاء ملن أطاع والعصى ملن عصى .

 }102وكل البالء بالوالء .

 }101األمراض كثرية وطبيبها واحد .

 }100ما دام حب الدنيا يف قلبك الترى شيئا من أحوال الصاحلني .

 }101إذا تركت ما يف حسابك جاءك ما ليس يف حسابك

 }101األبرار هم الذين ال يؤدون الذر .

}100رزقك الياكله غريك .

}104عمرك يذوب وما عندك خرب .

 }108ويل للمحجوبني الذين اليعلمون أنهم حمجوبون .

 }106املتزهد خيرج الدنيا من يده ,والزاهد املتحقق خيرجها من قلبه .

 }141ال سكون لك حتى متيت نفسك وطبعك وهواك وما سوى موالك .فحينئد حتيا بقربه  :موت ثم
نشر  ":وإذا ما شاء أنشره "

 }142الوقوف على باب واحد خري من الوقوف على أبواب كثرية

 }141إزهد فيك ويف اخللق ويف الدنيا يرحك احلق من اخللق .

 }140طهر قلبك مما سواه فإنك ترى به سواه .

 }141ال كالم حتى يكون لك دهشة بقرب اهلل .

 }141عند اخلواص يزيد اإلميان خبروج اخللق من قلوبهم وينقص بدخوهلم إليهــا .

 }140عند ارتكاب املعاصي يصري الكالم عبادة والصمت عنها معصية .

 }144الزاهد صائم عن الشراب والطعام  ,والعارف صائم على غري معروفه .

 }148إذا صح لك اإلسالم صح لك اإلستسالم .

 }146إذا صربت على الوحدة جاءك األنس بالواحد .

 }181أخرج نفسك من قلبك وقد جاءك اخلري فهي الكدرة املكدرة .

 }182غريوا له من نفوسكم ما يكره حتى يؤتكم ما حتبون .

 }181احلق عز وجل ال يطلب من العبد صورته إمنا يطلب معناه.

 }180يريدونك هلم ال لك واحلق يريدك لك ال هلم فاطلب من يريدك لك واشتغل به فإن اإلشتغال به أوىل
ممن يريدك له .

 }181أبغض اخللق إىل اهلل تعاىل من يطلب الدنيا من خلقه .

 }181العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه .

 }180تقول ال إله إال اهلل ويف قلبك صنم؟؟ الينفعك توحيد اللسان مع شرك القلب .

 }184املوحد يضـين شيطانه واملشرك يضنيه شيطانه .

 }188احفظ باطنك باملراقبة هلل عز وجل وظاهرك باتباع السنة وقد صار لك خاطر صحيح مصـيب
وتصح لك املعرفة باهلل عز وجل .

 }186الصداقة يف غري اهلل عز وجل وصل عداوة  ,والثبات يف غريه زوال ..والعطاء يف غريه حرمان .

 }011من عرف بعني اليقني أن اهلل عز وجل قد قسم مجيع األشياء وفرغ منها ال يطلب منه شيئا حياء
منه .يشتغل بذكره عن مطالبته .

 }012إن أردت امللك دنيا وآخرة فاجعل كلك هلل عز وجل فتصري أمريا على نفسك وغريك .

 }011إذا كذبت وكذبت كذبت وكذب لك  ,وإذا صدقت وصدقت صدقت وصدق لك  :كما تدين
تدان .

 }010إن كنت زاهدا فأنت واقف بني الدنيا واآلخرة وإن كنت خائفا فأنت قائم بني اجلنة والنار وإن
كنت عارفا فأنت قائم بني اخللق واخلالق .

 }011فارق قبل أن تفارق ودع قبل أن تودع ..واهجر قبل أن يهجرك أهلك وسائراخللق .

 }011تب من تناول املباح بشهوة .

 }010من استغنى برأيه ضل .

 }014اإلجابة إمنا تكون بعد االستجابة .

 }018و افق اهلل عز وجل يف اخللق ,والتوافق اخللق يف اهلل انكسر من انكسر واجنرب من اجنرب .

 }016الختف اخللق والترجـهم فذ لك من ضعف اإلميان .

 }021بك الجييء شيء والبد منك .

 }022إذا كان القدر ال ميكنك رده والتغريه وحموه وخمالفته فال ترد غريما يرد ..إذا كان اليأتيك إال مبا
يريد فال ترد .

 }021احملب الميلك شيئا ..يسلم كل شيء إىل حمبوبه .حمبة ومتلك ال جيتمعان .

 }020اهلل غيور ال حيب أن يرى يف قلبك غريه .

 }021الصـرب يف أول قدم اضطرار ويف ثاني قدم اختيار

 }021مثن كالمي العمل به .

 }020نفسك حجابك عن معرفة احلق ,واخللق حجابك عن معرفة اخلالق .

 }024مادمت مع نفسك التعرف اخللق ,ومادمت مع اخللق ال تعرف اخلالق عز وجل :مادمت مع الدنيا ال
تعرف اآلخرة ومادمت مع اآلخرة الترى رب الدنيا واآلخرة ..مالك ومملوك الجيتمعان .

 }028إحصروا كتب املعاصي واضربوا على سطورها بالتوبة .

 }026املومن غريب يف الدنيا والزاهد غريب يف اآلخرة والعارف غريب فيما سوى املوىل .

 }011املومن بشره يف وجهه وحزنه يف قلبه :عرف الدنيا فطلــقها بقلبه ..أول ما طــلقها طـلقة واحدة
ألنه خاف من تقليب األعيان ,فبينما هو كذلك إذ فتحت اآلخرة أبوابها فجاء بريق حسن وجهها ,فطلق
الدنيا طلقة ثانية ..فجاءته األخرى فعانقته فطلق الدنيا طلقة ثالثة ووقف مع اآلخرة بكليته فبينما هو
معها إذ برق نور احلق عز وجل فطلق األخرى ..قالت له الدنيا مل طلقتين قال هلا  :رأيت أحسن منك ,
وقالت له األخرى  :مل طلقتين ؟ قال هلا  :ألنك حمدثة وصورة  .أما أنت غريه ؟ كيف ال أطلقك ؟ " .

 }012أترك غدا إىل جنب أمس لعله يأتي وأنت ميت .

 }011الدنيا حمبوبة النفوس واآلخرة حمبوبة القلوب واحلق عز وجل حمبوب االسرار .

 }010غري حتى يغري اهلل لك .

 }011إذا ترقت درجة العبد من اإلسالم إىل اإلميان من اإلميان إىل اإليقان إىل املعرفة ,من املعرفة إىل العلم
,من العلم إىل احملبة من احملبة إىل احملبوبية ,من طلبه إىل مطلوبيته :فحينئذ إذا غفل مل يرتك ,وإذا نسى ذكر,
وإذا نام نبه ,وإذا غفل أوقظ  ,وإذا وىل أقبل ,,فال يزال أبدا مستيقظا صافيا ألنه قد صفت آنية قلبه :يرى
من ظاهرها باطنها ؛ ورث عن نبيه عليه الصالة والسالم اليقظة ",كان تنام عيناه وال ينام قلبه""كان يرى
من ورائه"

 }011من شرط احملبة املوافقة ومن شرط العداوة املخالفة .

 }010يا من يدعي العلم العربة لعلمك من غري عمل والعربة لعملك بغري إخالص ألنه جسد بال روح .

 }014عالمة إخالصك أنك التلتفت إىل محد اخللق وذمهم والتطمع مبا يف أيديهم ,بل تعطي الربوبية حقها:
تعمل للمنعم ال للنعمة ,للمالك ال للملك ,للحق ال للباطل .

 }018إذا كنت عارفا أطـلعك اهلل على لب اللب على سر السر ومعنى املعنى :فحينئذ تتعرى عما سواه

باجلملة  .التعري للقلب ال للجسد ,,اإلعراض للسر ال للظاهر ,النظر إىل املعاني ال للمباني ؛ النظر للحق ال
للخلق :الدائرة أن تكون معه ال مع اخللق

 }016اجهد يف حتصيل اإلميان وقد حصل لك اإلميان .

 }001إذا تبت بقلبك فإن نور التوبة يضـيء الوجه .

 }002إجتهد أال تكون أنت بل يكون هو .

 }001إذا خرقت العادة خرقت لك العادة .

 }000اخللق حجاب نفسك  ..ونفسك حجاب قلبك ..وقلبك حجاب سرك ..فما دمت مع اخللق
الترى نفسك ..فإن تركتهم رأيتها .

 }001من احلال ما يكتم .

 }001إذا كان اليتم لك ما تشاء فال تشأ .

 }000من رأى توفيق اهلل له انتهى عنه العجب بشيء من األعمال .

 }004أما تستحي جعلت ما للخلق مزينا وما للخالق منجسا

 }008إذا صح للمرء ذوبان نفسه وهواه وطبعه بقي ومواله بال زمحة .

 }006من عرف اهلل عز وجل اشتد خوفه .

}011أمنك غدا يوم القيامة على قدر خوفك اليوم

 }012خوفك غدا يوم القيامة على قدر أمنك بالدنيا .

 }011دع عنك احلرص فيما قسم لك وما مل يقسم .كيف حيسن لعاقل ان يضيع زمانه فيما فرغ منه؟.

 }010متى تصفو حتى ترى الصفاء وأهله ؟

}011الصدق حيملك ويقد مك ويوقظك  ..والكذب يردك وينومك .

}011إن أردت االتصال به فاقطع كل موصول غريه .وأعرض عنك وعنهم .

 }010الدنيا سجن املومن فإذا نسي سجنه جاء الفرج .

 }014سلم إليه وقد سلمت ....سلم إياك واخللق له.

}018أشكره وقد زادك .

}016أد األمر وانته عن النهي ووافق القدر وسكن ظاهرك وباطنك عن الكالم بني يديه وقد رأيت اخلري
دنيا وآخرة .

}011النفس عمياء طرشاء خبالء جاهلة بربها عز وجل عدوة له  :وبدوام جماهدتها تنفتح عيناها
وينطلق لسانها وتسمع أذنها ويزول خبلها وجهلها .وعداوتها هلل عز وجل :وهذا حيتاج إىل حبال ورجال
ودوام ساعة بعد ساعة ويوم بعد يوم وسنة بعد سنة .

 }012ليكن صمتك أكثر من نطقك فإنه سبب لتعلمك وقربك .
 }011الدنيا حكمةوعمل اآلخرة كله قدرة .

 }010الفصـاحة للقلب ال للسان .

 }011من مل يعمل بعلمه فهو جاهل .

 }011إمسع من نفسك كما تسمع من جمنون زال عقله .

 }010قص جناح النعمة بالشكر وإال ضاعت منك .

}014العلم والتسليم فيما ال تعلم إسالم .

 }018الرضى بالقضاء أفضل من تناول الدنيا مع املنازعة .

 }016إحغر أرض قلبك حتى ينبع منها ماء احلكمة ..ثم ابن باجملاهد ات واإلخالص واألعمال الصاحلة
إىل أن يرتفع قصرك  ..ثم ادع الناس إليه بعد ذلك .

 }001من كا ن يف حالة من األحوال  :ومل يتمن ما فوقها وال ما حتتها وال زواهلا وال بقاءها  :فقد حـصـل له
شرط الرضى واملوافقة والعبودية .

}002أشد األشياء على من عرف اهلل عز وجل :النطق مع اخللق واجللوس معهم .

 }001إن أردت أن تعرف احلق عز وجل فأسقط قدر اخللق من قلبك فيما يلي الضر والنفع  :فإنك ما
تعرفه إال بذلك .

 }000الدنيا إىل أمد واآلخرة إىل أبد .

 }001حقيقة التقوى أنك لو مجعت ما يف قلبك وتركته يف طبق مكشوفا وطفت به يف السوق مل يكن فيه
شيء تستحي منه .

 }001لوال اإلبتالء واإلختبار الدعى الوالية خلق كثري .فقد وكل البالء بالوالية حتى ال تدعى .

}010ما سوى اهلل عز وجل كله قشر  .والطلب له والقرب منه هو اللب .

 }014إبن آدم إذا صح فال صحيح مثله  ,وإذا صفا فال صفاء مثله  ,وإذا قرب فال قريب مثله .

 }018اجلاهل ينظر بعيين رأسه  ,والعاقل ينظر بعني عقله ,والعارف ينظر بعني قلبه .

 }006إذا مسعت كلمة من العلم وعملت بها وعلمتها إىل غريك كان لك ثوابان " :ثواب العلم وثواب التعلم"

}041إذا بنيت حالك على أحكام احلكم الظاهر الأحد من اخللق يقدر على نقضه ..وإذا مل تبنه على
ذلك  :ال يثبت لك حال وال تصل إىل مقام .

 }042العارف يف كل سا عة أقرب هلل عز وجل من الساعة اليت قبلها .

 }041من عرف اهلل عز وجل خرس لسان نفسه وطبعه وهواه وعادته ووجوده..أما لسان قلبه وسره
وحاله ومقامه وعطائه فينطلق بإنعام النعم اليت عنده.

 }040املومن صاحب حال واحلال حيول .والعارف صاحب مقام واملقام ثابت .

 }041إذا صح قلبك كنت دوما يف نومة عن اخللق وغيبة عنهم ..ويقظة مع اخلالق.

 }041لو رأيتموهم ـ العارفني ـ لقلتم "جمانني" ولو رأوكم لقالوا "ماآمن هؤالء برب العاملني "

 }040ترك الدعاء عزمية واالشتغال به رخصة .

 }044ال إميان لك وعلى وجه األرض من ختافه وترجوه  ..ال زهد لك ويف الدنيا شيء تريده  ,ال توحيد
لك وأنت ترى يف طريقك إليه غريه .

 }048من غلب علمه هواه فذلك العلم النافع .

 }046ألزم اخلوف يف ليلك ونهارك حتى يقال لقلبك وسرك  ":الختافا إنين معكما أمسع وأرى " .

 }081املومن إذاقوي إميانه مسي موقنا  .وإذا قوي إيقانه مسي عارفا  .وإذا قويت معرفته مسي عاملا .
وإذا قوي علمه مسي حمبا .وإذا قويت حمبته مسي حمبوبا .وإذا صح له ذلك مسي غنيا مقربا مستأنسا
بقرب اهلل عز وجل .

 }082سعة الرزق فتنة مع عدم الشكر ..و ضيق الرزق فتنة مع عدم الصرب .

 }081من أحب أن حيصـل له الرضى من اهلل عز وجل فليدم ذكر املوت .

 }080السؤال عند البعد والسكوت عند القرب .

 }081من ادعى حمبة اهلل عز وجل وطلب منه غريه فقد كذب يف حمبته .

 }081احملب مقبوض واحملبوب مبسوط احلرمان للمحب والعطاء احملبوب .

 }080التنس من الينساك والتغفل عمن اليغفل عنك .

 }084أحسن ظنك بغريك وأسئه يف نفسك .

 }088إذا مت جـنون جمنون احلق عز وجل حان خروجه من اجلنون

 }086ما من عامل إال وحيتاج زيادة علم .وما من عامل إال وهناك من هو أعلم منه .

 }061لو ذكرت املوت قل فرحك بالدنيا وكثر زهدك فيها .

 }062املعصية وجود النفس والطاعة فقدانها .

 }061لكل داخل دهشة .

 }060إذا تبتم فال بد من بداية ونهاية .

 }061ال تبع الدين بالتني .

 }061العبد إذا عرف اهلل عز وجل سقط اخللق من قلبه .

 }060املومن إذا حتدى خاطره وهمه مل يبق له سوى خاطر احلق عز وجل إىل قلبه ,وهو واقف على باب
قربه .

 }064التوكل ليس له وقوف مع أحد  .والتوحيد ليس له رؤية الضر والنفع من أحد .

 }068احلركة عند وجودك والسكون عند فقدك  :احلركة يف احلكم والسكون يف العلم .

 }066الصويف اليكون خبيال ألنه ما ترك ما يبخل به وقد ادعى ترك الكل .

 }111كالم الطامع الخيلو من رجة ومداهنة .

 }112الطامع فارغ كالطمع ألن حروفه كلها فارغة .

 }111التستعر كلمات الصاحلني وتتكلم بها وتدعيها لنفسك  :العارية الختفى .

 }110اللسان ترمجان القلب .

 }111إخراج الكل من القلب قلع اجلبال الرواسي حيتاج إىل معاول اجملاهدات والصرب على املكابدات
ونزول اآلفات .

 }111التواضع يرفع والتكرب يضع .

 }110إشتغالك بالدنيا حيتاج إىل نية صاحلة وإال فأنت ممقوت .

 }114إشتغل بطهارة قلبك أوال فإنها فريضة  ,ثم تعرض للمعرفة .

 }118كل إناء مبا فيه يرشح .

 }116رضى املريد يف الطاعات ورضى العارف يف القرب من اهلل عز وجل .

 }121أخلص ختلص  ,صدق وقد وصلت  ,سلم وقد سلمت  ,وافق وقد وفقت  ,إرض وقد رضي

عنك  ,أسرع وقد متم اهلل لك .

 }122أخرج الدنيا من قلبك ثم تعاىل .

 }121يا مستعجال  :إصرب وقد أكلت هنيا .

 }120العبد يضرب بالعصا  ,واحلر تكفيه اإلشارة .

 }121خاطر اهلل عز وجل اليأتي إال لقلب خال مما سواه .

 }121إحقر نفسك واحكم أمرك وكن على ذلك إىل أن يقال لك " :وأما بنعمة ربك فحدث" .

 }120كل من اليعبد اهلل عز وجل فهو من أولئك الذين اليدرون ملاذا خلقوا ؟

 }124كان اهلل قادرا أن يهدي إليه بال أنبياء .

 }128يصل األولياء إىل حالة اليبقى فيها دعاء وال سؤال .

 }126إني أنطـق مبا أنطـق به .

}111إذا أحكمت اإلميان وصلت إىل دار املعرفة ثم العلم ثم وادي الفناء عنك وعن اخللق ثم وجودك به
البك وال بهم .

 }112إستخدم هاته النفس وعلمها العزمية فإنك ما حتملتها حتملت .

 }111العمل للقلوب واملعاني لألسرار .

 }110الفروع تبنى على األصول .

 }011القلب الصحيح يهرب من الكالم الذي يكون باللسان البالقلب .

 }111الصد يق ينظر بنور اهلل عز وجل البنور عينيه والبنور الشمس والقمر .

 }110وحد احلق عز وجل حتى ال يبقى فيك للخلق ذرة .

 }114أنتم تعدون خلف الدنيا حتى تعطيكم وهي جترى حول أولياء اهلل حتى تعطيهم .

 }118إذا صح القلب صح النظر إذا صح القلب فقد قرب من احلق عز وجل .

 }116إذا صح القلب وثبتت أقدامه على باب احلق عز وجل وقع يف تيه التكوين ويف أوديته ويف حبره,
يكون تارة بكالمه وتارة بهمته وتارة بنظره يصري فعل اهلل عز وجل وينعزل هو ,يفنى وهو يبقى .

 }101تسعى يف طلب الدنيا وحترص وليس لك فيها إال ما قسم لك .

 }102من شرط احملبوب الراحة .

 }101من علم ما يطلب هان عليه مايبذل من قواه وجهده يف طاعة اهلل عز وجل .

 }100من صح زهده يف اخللق صحت رغبتهم فيه وانتفعوا بكالمه والنظر إليه .

 }101العبادة ترك العادة .

 }101لوال االمتحان لكثرت الدعاوي من ادعى احللم نبتليه باإلغضاب ,ومن ادعى الكرم منتحنه بالطلب
منه ,وكل من ادعى شيئا منتحنه بضده .

 }100يتأيد العلم األول بالعلم الثاني جهل ثم علم ثم عمل ثم إخالص ثم علم ثاني وعمل ثاني ,سكون ثم
نطق  .فناء عنك ثم وجود به .

 }104اإلعراض على اخللق حق ؛ واالشتغال خبالقهم أحق .

 }108سلم وقد اسرتحت .

 }106ما أصابك مل يكن ليخطئك بالتحذر ,وما أخطأك مل يكن ليصيبك باجلد والطلب .

 }111السبب يف البداية واملسبب يف النهاية .

 }112الصادق احملبة اليقف مع غري حمبوبه .

 }111العبد إذا وحد اهلل عز وجل يكون له ,فيدخل يف تكوينه ,وتارة يسلم له التكوين فيكون هو لنفسه,
هذا خلواصـه من خلقه .

 }110كل من دخل اجلنة يقول للشيء كن فيكون .

 }111الشيء يف تكوين اليوم الغدا .

 }111الفقر والبالء مع عدم الصرب عقوبة ومع وجوده كرامة .

 }110يف البداية عند ضعف اإلميان " ال إله إال اهلل" ويف النهاية عند قوة اإلميان" ال أنت إال أنت ".

 }114املومن كلما شاخ قوي إميانه ,واستغنى عن اخللق لقربه من احلق عز وجل .

 }118على قدر تعظيمك هلل عز وجل يعظمك خلقه .

 }116بينك وبني ربك أن تفارق إياك وقد رأيته .

 }111البداية دائما باملكارم .

 }112مت قبل أن متوت مت عنك وعنهم وقد حييت به .

 }111أكل الشهوات يقسي القلب ويقيد السر ويزيل الفطنة ويكثر النوم والغفلة ويقوي احلرص ويطول األمل

.

 }111الصويف من صفا عن وجوده .

 }110أغلق باب منة اخللق وقد فتح لك باب منة احلق .

 }114نفسك معشوقتك لو علمت أنها عدوتك وقاتلتك لفارقتها .

 }118تطلب الدنيا واآلخرة وأنت تدعي احملبة؟؟ .

 }116الزاهد من زهد يف احلالل ,أما الزهد يف احلرام فهو واجب .

 }101أزهد يف مشيئتك لتظفر مبشيئته  ..من شرط احملبه ترك املشيئة واإلرادة .

 }102إذا أنست باخللق من اإلنس ثم سددت ذلك فتح لك باب األنس باجلن ثم إذا سددته فتح لك باب
األنس بامللك .

 }101ينبغي للفقري الصادق أال يطلب رزق نفسه فإن كان والبد طالبا فليطلب قدر كفايته .

 }100إذاقربك وابتالك تنعم ببالئه ..وإال شغلك ببالئك .

 }101من الخياف اهلل عز وجل العقل له .

 }101الدين اخلوف .

 }100قوم يكرهون الطلب من اهلل عز وجل :قد اليضاف هلم الشر لرتك التفويض والتسليم .

 }104الوالية باطنة مكنونة .

 }108اليصرب البدل حتى تكون أثقال العباد على ظهره .

 }106األسباب حجـاب .

 }141تعر والبس لباس التقوى .

 }142من عرف اهلل كل لسانه .

 }141املومن من إذا أغمض عيين رأسه إنفتحت عينا قلبه .

 }140التكوين يف الطريق .

 }141األولياء أكلهم أكل املرضى  ,ونومهم منو الغرقى  ,وكالمهم عن ضرورة .

 }141أربعة أشياء منها صالح القلب :

ـ النظر يف اللقمة .

ـ الفراغ للطاعة .

ـ صيانة الكرامة .

ـ ترك ما يشغلك عن اهلل .

 }140جاهد النفس اخلبيثة حتى متوت ,ثم حتييها نشأ آخر  :فقيهة عاملة مطمئنة ,تغلق باب شهواتها

ولذاتها ,إحبسها عن شهواتها حتى إذا دبلت رجعت شهواتها إىل سرك .تصري قلبا باجملاهدة .

 }144كيف تطلب اإلستئناس باخللق واملالئكة معك ؟؟.

 }148العبد إذا صفا قلبه استأنس باملالئكة  ,وقد حتد ثه يف خلوته .

 }146ما كان هلل فانتهزه  ,وما كان لغريه فانته عنه .

 }181جذبة من جذبات احلق خري من عمل الثقلني .

 }182القلب إذا ارتفع عن الدنيا وصار ضيفا عند احلق عز وجل يأبى العصمة من اخللق يف اجلملة ":من
العرش إىل الثرى " كأن اخللق مل خيلقوا  ":كأن الأحد غريه ".

 }181املومن اللباس وال طعام وال نكاح له وال سرور وال أمن والقرار له حتى يرى موضعه ويسمع قلبه
:حتى يرى سابقته وامسه يف خلوته .

 }180أقوى سالح الشيطان عليك  ":اخللق" .

 }181الصالة صـلة هلل تعاىل بعد االنفصال عن غريه ـ اجلسم اليتجزأ يف مكانني ـ إنفصال من اخللق واتصال
باحلق  :هـذه صالة القوم .

}181ال تأكل بدينك إمنا تؤكل بالدين اآلخرة .

 }180أنت العقل لك  ":بيتك على دجلة ومتوت عطشانا"

 }184خطوتان وقد وصلت إىل الرمحان  :النفس واخللق.

 }188الكالم حتى تصري أربابك ربا واحدا ,وجهتك واحدة  ,وحمبوبك واحد  :يتحد قلبك .

 }186إذا تهذب باطنك هلل عز وجل تهذبت الدنيا لك .

 }161املتزهد حممود  ,والزاهد مسـلول  ,والعارف حي بعد املوت

 }162كم من جماهد حمجوب جبهده  ,وكم من عارف حمجوب مبعرفته .

 } 161إن كنت عاقال إحسب نفسك من أهل النار حتى حيملك ذلك على إحسان العمل .

 }160املومن كاجلبل مرة وكالريشة أخرى .

 }161من ترك الدنيا واشتغل بالعلم وصرب على األذ ى فهو حمبوب الشرع ,فبينما هو كذلك جاء اهلل
سبحانه وتعاىل بلطفه  ,جاءه مبعرفته وخبلع ختصه  :والية فوق والية .

 }161من عرف اهلل وأدخل عليه المتتد عينه لشيء من ملكه .

 }160إذا طابت النفس ذابت مع القلب "سجينها" وخيرج القلب من السجن .

 }164الرخص لناقض األجل  ,والعزائم لكامل اإلميان  ,وامللك للفانني .

 }168من استوى يوماه فهو جمنون .

 }166من ادعى شيئا منتحنه بضده .

 }111األعمال تصفوا بقصر األمل .

}112من كان يف اهلل تلفه كان على اهلل خلفه .

 }111ليكن كسبك لعيالك  ,وقلبك لفضل اهلل .

 }110الدنيا ماتراه واآلخرة ما يفتح لك .

 }111متى كنت مريدا فاالشتغال بعبادتك أفضل ,فإذا كنت مرادا فال تدبري لك يف نفسك .

 }111عالمة غفلتك مصاحبتك ا لغفلة .

 }110إن لفي حفظ القلب لشغال شاغال  ,ذرة من أعمال القلب خري من أعمال الظاهر ألف مرة .

 }114إنقطع ثم اتصل واتصل ثم أوصل .

 }118ليس يف خلق اهلل ألذ كالما من املالئكة :أحسن خلق اهلل صورا  ,وألذهم كالما

}116األكل بالدين نفاق ,واألكل بالكسب سنة .

 }121إصحب اخللق بعد مصاحبة احلق ,فأنت مع احلق المع اخللق .

 }122إذا صحبت اخللق بعد مصاحبة احلق فأنت مع احلق المع اخللق .

 }121عالمة الولي االستغناء باهلل تعاىل عن كل شيء  ,والقناعة باهلل عز وجل من كل شيء  ,والرجوع
إليه يف كل شيء .

 }120إذا أرادك اهلل ألمر هيأك له .

 }121الرتك زهد واألخذ معرفة .

 }121الزاهد غالم العارف .

 }120متى ذكرته بلسانك فأنت تائب  ,ومتى ذكرته بقلبك فأنت سالك  ,ومتى ذكرته بسرك فأنت
عارف .

 }124وجو ههم إىل الكعبة وقلوبهم للدرهم والدينار .

 }128الوالية أحوال الأقوال  :بناء باطن وعمارته واتصال للقلب

 }126أهل اهلل كل منهم على قلبه شحـنة  :حياربون النفس والطبع واهلوى وقطاع الطريق عن اهلل .

 }111داهيتك رؤِيتك لنفسك .

 }112املرافقة املوافقة .

 }111إستفت قلبك ولو أفتاك املفتون .

 }110كالم األولياء دوما باهلل وعن اهلل ويف اهلل
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-1النووي ,حيي بن شرف (ت040هـ144/م) ,بستان العارفني,خمطوط يف املكتبه
القادرية,رقم601.
-1اهلروي ,علي بن سلطان القاري(ت2121هـ2011/م)(,من علماء الدولة العثمانية),
نزهة اخلاطر يف ترمجة الشيخ عبد القادر ,خمطوطة املكتبة القادرية حتت رقم .411
-0احلجية ,فاحل نصيف ال احلجية الكيالني (والد احملقق) ,شرح ديوان السيد الشيخ
عبدالقادر اجليالني  ,خمطوطة عند املؤلف .
(ب) املصادرالعربية
 -2إبن األثري ,حمي الدين املبارك بن حممد اجلزري( ,ت001:هـ 2118/م) ,الكامل يف
التاريخ ,ج, 6دار صادر ,بريوت2641. ,
 -1إبن إياس ,حممد بن أمحد احلنفي( ,ت 601هـ2110/م)  ,بدائع الزهور يف وقائع الدهور,
حتقيق حممد مصطفى ,دار الكتب ,القاهرة.2611 ,
 -0إبن تغرى بردي ,مجال الدين أبي احملاسن يوسف (ت841هـ2106/م) ,النجوم الزاهرة يف
أخبار مصر والقاهرة ,دار املعارف ,القاهرة ,د.ت.
 -1إبن تيمية ,أبو العباس أمحد بن عبد احلليم( ,ت  408هـ 2014/م) ,الفتاوى ,املكتبة
السلفية ,الرياض.2601 ,

 -1ابن اجلزري ,أبو اخلري حممد بن حممد (ت800هـ2116/م) ,غاية النهاية,ج,2
القاهرة.2601,
إبن اجلوزي ,مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد (ت 164هـ 2112/م),
املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم ,ط ,2مطبعة حيدر آباد ,دائرة املعارف األسالمي,
2606.
 إبن حجر ,شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن حممد بن علي العسقالني(ت810هـ2116/م) ,الدرر الكامنة ,ج ,0مطبعة حيدر آباد ,اهلند2616. ,
 إبن حزم ,أبو حممد علي بن سعيد األندلسي(110هـ2011/م) ,مجهرة أنساب العرب,حتقيق عبد السالم حممد هارون ,دار املعارف ,القاهرة2604. ,
 إبن خلكان,أبوالعباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أبي بكر(ت082هـ2181/م),وفيات األعيان وأنباء ابناء الزمان ,حتقيق إحسان عباس ,دار الثقافة ,بريوت2641. ,
 إبن الدبيثي ,حممد بن سعيد بن حممد(ت004هـ2106/م) ,املختصر احملتاج اليه منتاريخ بغداد  ,أنتقاء الذهيب ,حتقيق مصطفى جواد,مطبعة اجملمع العلمي العراقي ,بغداد
.2611,

 - 2إبن رجب ,زين الدين أبي الفرج عبد الرمحن بن شهاب الدين
احلنبلي(ت461هـ2061/م)  ,الذيل على طبقات احلنابلة,ج , 1-2مطبعة
احلليب,القاهرة .2611 ,
 إبن الصابوني ,مجال الدين(ت081هـ2180 /م) ,تكملة أكمال األكمال ,حتقيق,مصطفى جواد ,مطبعة اجملمع العلمي العراقي ,بغداد2614. ,
 إبن عربي ,حمي الدين(ت008هـ2111/م) ,الفتوحات املكية ,حتقيق عثمان حيي,ج,0دار أحياء الرتاث العربي ,بريوت2661. ,
 إبن العماد ,أبو الفالح عبد احلق احلنبلي(ت 2186هـ2048/م) ,شذرات الذهب يفأخبار من ذهب ,ج , 1-1مكتبة املقدسي ,القاهرة.2616 ,
 -2إبن الكازروني ,ظهريالدين علي بن حممد(ت064هـ2164/م) ,خمتصر التاريخ ,حتقيق
مصطفى جواد ,مطبعة احلكومة ,بغداد.2641 ,
 إبن كثري ,أمساعيل بن عمرأبو الفدا(441هـ2041/م),أ -البداية والنهاية  ,ج,0مطبعة السعادة ,مصر.2608 ,
ب -تفسري القرآن العظيم,ج,20مكتبة دار الرتاث ,القاهرة.2641 ,
 إبن هشام ,أبوحممد عبد امللك أيوب احلميدي(ت128هـ811 /م) ,السرية النبوية,ج,0حتقيق حممد حمي الدين عبد اجمليد ,دار الفكر للطباعة ,بريوت.2600 ,

 أبو شامة ,شهاب الدين أبو حممد عبد الرمحن(ت001هـ2106/م) ,الروضتني يف أخبارالدولتني ,املؤسسة املصرية للتأليف والنشر ,القاهرة2601. ,
 البخاري ومسلم ,اللؤلؤ واملرجان فيما أتفق عليه الشيخان(البخاري ومسلم) ,حتقيقحممد فؤاد عبد الباقي ,دار الكتب العلمية ,بريوت.2681,
 البغدادي ,ابو الفرج عبد الرمحن بن شهاب الدين أمحد ين رجباحلنبلي(ت461هـ2061/م) ,ذيل طبقات احلنابلة ,مطبعة السنة احملمدية,القاهرة,
2611.
 البغدادي ,أبو منصور عبد القاهر بن طاهر(ت116هـ2102/م) ,الفرق بنياملذاهب ,دار اجليل ,بريوت.2601 ,
 التاديف ,حممد بن عيسى(,ت600هـ2101/م) ,قالئد اجلواهر يف مناقب عبدالقادر,دار الباز ,فلوريدا ,الواليات املتحدة األمريكية.2668 ,
التنوخي,ابو علي احملسن بن علي(081هـ661/م) ,الفرج بعد الشدة,دارصادر,بريوت.2648,
 -11اجليالني ,حمي الدين أبا حممد عبد القادر بن أبي صاحل موسى بن عبد اهلل(ت102هـ/
2101م).
ا -فتوح الغيب ,مطبعة احلليب ,القاهرة.2601 ,

ب-الغنية لطاليب طريق احلق ,حتقيق فرج توفيق الوليد,ج ,0دار الفكر ,بريوت2661,
ج -الفتح الرباني والفيض الرمحاني,دار اجلميل,املانيا.2664,
د-تفسري اجليالني ,باعتناء املزيدي ,دار الكتب العلمية ,بريوت .1114,
ذ -اجليالني,عبد القادر,ديوان عبد القادر اجليالني,حتقيق يوسف زيدان,دار
اجليل,بريوت2680.,
 -11حاجي خليفة ,مصطفى بن عبد اهلل(ت2104هـ2010/م) ,كشف الظنون,مكتبة
أمساعيليان ,طهران2614. ,
 -10احلموي ,ياقوت  ,شهاب الدين ابو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل
البغدادي(,ت010هـ2116/م) ,معجم البلدان ,ج ,1بريوت2610. ,
 -14الذهيب ,مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان(ت418هـ2014/م).
ا -سري أعالم النبالء,ج

 ,21,دار الرسالة للطباعة ,بريوت ,ط.2680 ,1

ب -العرب يف خرب من غرب ,حتقيق صالح الدين املنجد ,وزارة األرشاد ,الكويت.2600 ,
ج -املختصر احملتاج اليه ,حتقيق مصطفى جواد ,مطبعة املعارف,بغداد.2612,
 -18الزبيدي ,حممد مرتضى(,ت  2111هـ2461/م) .
ا -تاج العروس يف شرح جواهر القاموس ,مطبعة الكويت ,الكويت.2681,

ب -أحتاف السعادة للمتقني يف شرح أحياء علوم الدين,ج,2املطبعة
امللكية,املغرب.2600,
 -16سبط إبن اجلوزي ,يوسف(ت011هـ2110/م) ,مرآة الزمان ,مطبعة حيدر آباد,
اهلند.2600,
 _01السبكي ,تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف (ت442هـ2006/م) ,طبقات
الشافعية ,مطبعة عيسى احلليب ,القاهرة2601.,
 -02السهروردي ,عمر بن حممد بن عبد اهلل البكري(ت001هـ2201/م)  ,عوارف
املعارف ,دار الكتاب العربي للطباعة ,بريوت2600. ,
 -01السيوطي ,جالل الدين عبد الرمحن بن أبي بكر(ت622هـ2111/م) .
ا -تاريخ اخللفاء ,حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد ,مطبعة االستقامة ,القاهرة.2601 ,
ب -حسن احملاضرة ,ج,2مطبعة احلليب,القاهرة2611. ,
 -00الشبلنجي ,مؤنس بن حسن2168(,هـ2881/م) ,نور االبصار يف مناقب آل البيت
املختار ,حتقيق عبد الواحد حممد علي ,دار الكتب العلمية للطباعة ,بريوت.2664,
 -01الشوكاني ,حممد بن علي بن حممد(ت2111هـ2801 /م) ,البدر الطالع ,ج ,2دار
الكتب للطباعة ,القاهرة.2610 ,
 -01الطربي ,ابوجعفر حممد بن جرير(,ت021هـ621/م) .

ا-جامع البيان يف تأويل أي القرأن ,ج ,1حتقيق حممد امحد شاكر ,مطبعة مصطفى احلليب,
القاهرة.2648 ,
ب -تاريخ األمم وامللوك,ج, 2-1حتقيق حممد ابو الفضل ابراهيم,ج 1-1دار املعارف
للطباعة ,القاهرة2648. ,
 -00الشطنويف,علي بن يوسف(ت420هـ2020/م) ,بهجة االسرار ,مطبعة مصطفى
احلليب ,القاهرة2622. ,
 -04القادري,ابو الظفر ظهري الدين(,ت.م) ,الفتح املبني  ,املطبعة املركزية ,القاهرة. 2888 ,
 -08القرطيب,ابي عبد اهلل حممد بن امحد االنصاري(,ت042هـ2141/م)  ,اجلامع الحكام
القرأن,ج ,1دار احياء الرتاث العربي ,بريوت.2681 ,
 -06القرطيب,عريب إبن سعيد(,ت006هـ642/م)  ,صلة تاريخ الطربي ,حتقيق حممد ابو
الفضل أبراهيم  ,دار املعارف للطباعة  ,القاهرة.2642,
 -11الكتيب,حممد بن شاكر (ت401هـ2001/م).
ا -فوات الوفيات ,ج ,2-1حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد ,املكتبة التجارية للطباعة,
القاهرة.2611 ,
ب -عيون التواريخ ,حتقيق فيصل السامر ونبيلة عبد املنعم داود ,دار الرشد للطباعة ,بغداد,
2680.

 -12املهداوي ,اميان كمال مصطفى,عبد القادر اجليالني اديباً,مطبعة الوقف
,بغداد.1118,

(ج) قائمة املراجع
 -2أبراهيم,حبيب مجيل,تاريخ متصوفة بغداد,مكتبة الشرق اجلديد,بغداد.2688,
 -1أقبال,حممد,ديوان أقبال,دار الصحابة للطبع,باكستان2660.,
 -0جواد,مصطفى وأمحد سوسة,خارطةبغداد,مطبعة اجملمع العلمي
العراقي,بغداد2616.,
 -1اجليالني ,عبدالرزاق ,الشيخ عبدالقادراجليالني,دار القلم بريوت2680.,
 -1اجليالني ,ماجد ,هكذا ظهر صالح الدين ,املعهد العالي االسالمي ,الواليات املتحدة
االمريكية.2660,
 -0حسن,حسن أبراهيم,تاريخ األسالم السياسي,ج,1مكتبة النهضة
املصرية,القاهرة2680.,
 -4اخلضري,الشيخ حممد,الدولة العباسية,دار الكتب العلمية,بريوت2660.,

 -8رؤوف,عماد عبد السالم.
ا-األثار اخلطية يف املكتبة القادرية,مطبعة األرشاد,بغداد.2642,
ب-مدارس بغداد  ,بغداد .2681 ,
ج-معامل بغداد يف العصور املتأخرة ,بغداد 1111.,
 -6زامباور,معجم األنساب واألسر احلاكمة يف التاريخ األسالمي,ترمجة زكي حممد
حسن,مطبعة فؤاد األول,القاهرة.2612,
 -21الزركلي,خري الدين,األعالم,ج,1مطبعة النهضة,القاهرة2616.,
 -22السامرائي ,عبداهلل  ,عبد القادر اجليالني قطب االولياء ,خمطوط لدى السيد عفيف
الدين الكيالني.
 -21السامرائي,يونس بن ابراهيم,الشيخ عبد القادر اجليالني,حياته وأثاره,مكتبة الشرق
اجلديد للطباعة,بغداد2688.,
 -20الشرقاوي,حسن,معجم الفاظ الصوفية,دار خمتار للنشر,القاهرة2684.,
 -21شعبان,حممد عبد احلي حممد,التاريخ األسالمي  :تفسري جديد,دار األهلية
للنشر,بريوت2680.,
 -21شوقي ,ضيف ,العصر االسالمي ,الكويت2661.,

 -20عاشور,سعيد عبد الفتاح,مصر يف عهد املماليك,دار الكتب
املصرية,القاهرة2600.,
 -24عطية اهلل ,امحد ,القاموس االسالمي ,ج ,2,1,0دار مكتبة النهضة للطباعة,
القاهرة2640. ,
 -28عفيفي,ابو العال,التصوف والثورة الروحية يف األسالم,دار جامعيون,مصر2664.,
 -26عنان,حممد عبد اهلل,املعارك احلامسة يف التاريخ,مكتبة النهضة
املصرية,القاهرة2610.,
 -11قدورة,زاهية,عائشة أم املؤمنني,مطبعة الرتاث2614.,
 -12الكبيسي,محدان عبد اجمليد,اخلراج,مطبعة جامعة بغداد,بغداد2668.,
 -11املدرس,عبد الكريم,مواهب الرمحن يف تفسري القرآن,ج,1دار احلرية
للطباعة,بغداد2664.,
 -10أبو االعلى املودودي ,تفسري سورة النور ,املكتبة االسالمية ,القاهرة.2618,
 -11النجار ,حممد رجب ,حكايات الشطار والعيارين ,عامل املعرفه ,الكويت.2682,
-11شابي ,بروفسورة جاكلني .)2668( ,عبد القادر اجليالني بني احلقيقة التارخيية و
األسطورة األدبية

(ترمجة الدكتور حسن سحلول) ,جملة الرتاث العربي ,جملة فصلية تصدر عن احتاد الكتاب
العرب ,السنة ( )28كانون الثاني ( ,)41دمشق .نسخة الكرتونية طبعت بتاريخ / 6 / 21
1111.
-10حممد اركون ,الفكر االسالمي :نقد واجتهاد ,ترمجة هاشم صاحل ؛دار الساقي
بريوت1116.,
-14هشام جعيط  ,يف السرية النبوية ,دار الطليعة ,بريوت2661. ,
-18فهمي جدعان ,اسس التقدم عند مفكري االسالم ,دار الشروق االردن.2661,

(ج) الرسائل اجلامعية
-2التل ,عمرسليم عبد القادر ,متصوفه بغداد يف القرن السادس اهلجري,رسالة
ماجستري ,اجلامعه االردنية1116.,
 -1سهيل ,جعفر صادق  ,عبد القادر اجليالني ومذهبه الصويف ,رسالة ماجستري  ,كلية
دار العلوم ,جامعة القاهرة2641.,
 -0القحطاني ,سعيد ,الشيخ عبد القادر الكيالني وأرائه االعتقادية والصوفية ,اطروحة
دكتوراه  ,كلية الدعوة ,جامعة أم القرى,الرياض.2664,

-1املهداوي ,اميان كمال مصطفى,عبدالقادراجليالني اديبا,رسالة جماجستري,كلية الرتبية
ابن رشد,جامعة بغداد.2660,
-1عليوي ,جعفر موسى,عبدالقدراجليالني والتصوف ,اطروحة دكتوراة ,كلية االداب
جامعة بغداد1111.
-0البالطي ,علي حممود علي ,الروض الفاخريف ترمجة الشيخ عبدالقادر,دراسة
وحتقيق,رسالة ماجستري ,معهد التاريخ للدراسات العليا 2666.
-4ماجد عرسان الكيالني ,نشأة القادرية,رسالة ماجستري,جامعة بريوت
العربية.2660,

املراجع املرتمجة اىل العربية
 بروكلمان ,كارل.)2608( ,
تاريخ الشعوب االسالمية ,ط 2 ,1ج( ,نقله اىل العربية نبيه أمني فارس ,منري البعلبكي),
بريوت :دار العلم للماليني .ـــــ( ,د .ت.).
تاريخ األدب العربي0 ,ج( ,نقله األجزاء  0 ,1 ,2اىل العربية الدكتور عبد احلليم النجار ,ونقل
اجلزء 1اىل العربية السيد يعقوب بكر ,و رمضان عبد التواب) ,ج/2ط  ,1ج/ 1ط  ,1ج
/1 ,0ط  ,0ج /1ط (بدون) ,ج /0ط (بدون) ,القاهرة :دار املعارف.
 جيب ,هـ .أ .ر ,.والعوا ,عادل.)2644( ,
علم االديان و بنية الفكر االسالمي ,ط  ,2بريوت -باريس :منشورات عوبدات.
 خاتشاتريان ,الكساندر.)2668( ,

أهل الفتوة و الفتيان يف اجملتمع االسالمي ,ط 2 ,2ج ,بريوت :املركز العربي لالحباث
والتوثيق.
 دوزي ,رينهارت.)1111 – 2681( ,
تكملة املعاجم العربية ,ط22 ,2ج( ,نقله اىل العربية و علق عليه الدكتور حممد سليم
النعيمي)(2681,ج ,2ج( 2682,)1ج ,0ج(2681 ,)1ج( ,)1ج 0د .ت2662 ,).
(ج( 2664 ,)4ج( 2666 ,)8ج( 1111 ,)6ج( ,)21ج22؟) ,بغداد :وزارة الثقافة
واالعالم.
 سزكني ,فؤاد.)2662( ,
تاريخ الرتاث العربي ,ط (بدون)21 ,ج 0 ,م( ,نقله إىل العربية حممود فهمي حجازي,
راجعه عرفه مصطفى وسعيد عبد الرحيم) ,السعودية :جامعة اإلمام حممد بن سعود
االسالمية.
 شرتك ,احلسيين ,السيد عبد الرزاق ,الدوري ,عبد العزيز.)2681 ( ,
بغـــداد .ط 2 ,2ج ,كتب دائرة املعارف اإلسالمية رقم ( ,21جلنة ترمجة دائرة املعارف
اإلسالمية :ابراهيم خورشيد ,الدكتور عبد احلميد يونس ,حسن
عثمان) ,بريوت :دار الكتاب اللبناني ,مكتبة املدرسة.

 شيمل ,آنا ماري.)1110( ,
األبعاد الصوفية يف االسالم و تاريخ التصوف ,ط2 ,2ج( ,ترمجة حممد امساعيل السيد,
ورضا حامد قطب) ,كولونيا – املانيا :منشورات اجلمل .ظهرت الطبعة االجنليزية االوىل
سنة  2641واالملانية سنة .2646
 لسرتنج ,كي.)2681 ( ,
بلدان اخلالفة الشرقية .ط2 ,1ج( ,نقله إىل العربية وعلق عليه ووضع فهارسه بشري
فرنسيس ,كوركيس عواد) ,بريوت :مؤسسة الرسالة.
 العش ,الدكتور يوسف.)2662( ,
دور الكتب العربية العامة وشبه العامة لبالد العراق والشام ومصر يف العصر الوسيط.
ط( ,2ترمجه عن الفرنسية نزار أباظة ,حممد الصباغ) ,بريوت :دار الفكر املعاصر.
 ماسينيون ,لويس.) 1111( ,
آالم احلــالج .ط1 ,2ج2,م( ,ترمجة احلسني مصطفى احلالج) ,بريوت :شركة قدمس
للنشر و التوزيع.
 مقدسي ,جورج.)2661( ,

نشأة الكليات معاهد العلم عند املسلمني و يف الغرب .ط2 ,2ج( ,ترمجة حممود سيد
حممد) ,جدة :جامعة امللك عبد العزيز ,مركز النشر العلمي.
 ــــ .)2681( ,
خطط بغداد يف القرن اخلامس اهلجري .ط (بدون)2,ج( ,ترمجة الدكتور صاحل أمحد
العلي) ,بغداد :اجملمع العلمي العراقي.
 نيكولسون ,رينولد أ.)2614( ,.
يف التصوف اإلسالمي و تارخيه .ط (بدون)2 ,ج( ,نقلها إىل العربية وعلق عليها أبو العال
عفيفي),
القاهرة :جلنة التأليف والرتمجة والنشر.

مراجع باللغة االجنليزية
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سرية الباحث  :مجال الدين فاحل الكيالني
بقلم

ا.د.إبراهيم خليل العالف
أستاذ التاريخ احلديث –جامعة املوصل

صديق عزيز  ,أتابع منذ فرتة طويلة  ,نشاطاته العلمية ,ولي معه عالقة تبادل علمي  ....هو مجال الدين
بن فاحل بن نصيف بن جاسم بن أمحد احلجية بن عبد الكريم بن عبد الرحيم بن مخيس بن ولي الدين حممد
بن عثمان بن حييى بن حسام الدين بن نور الدين بن ولي الدين بن زين الدين الكبري بن مشس الدين بن شرف
الدين بن حممد اهلتاك بن عبدالعزيز بن الباز االشهب الشيخ عبدالقادر الكيالني بن ابي صاحل موسى بن
عبداهلل اجليلي بن حييى الزاهد بن حممد املدني بن داود امري مكة بن موسى الثاني بن عبداهلل الصاحل بن
موسى اجلون بن عبداهلل احملض بن احلسن املثنى بن احلسن اجملتبى بن اسداهلل الغالب علي بن ابي طالب
كرم اهلل وجهه ورضي اهلل عنهم امجعني,من األسرة الكيالنية ,ذرية الشيخ عبدالقادر اجليالني)
من مواليد  ,2641ومنذ طفولته أولع حبب التاريخ ,و قراءة الكتب املتنوعة ,تأثر بوالده األستاذ فاحل
احلجية الكيالني –األديب والشاعر,وأخذ عنه حب األدب واملعرفة وتذوق الشعر,وحبكم نشأته يف
اخلالص وعالقة القرابة اليت تربطه بالعالمة سامل عبود االلوسي ,تعرف بالعالمة مصطفى جواد وتراثه

،ﻭﺍﻫﺘﻢ ﻣﻨﺬ ﺑﻮﺍﻛﲑ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﱰﺍﺙ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻱ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﺕ ﲣﺼﺼﻪ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻭﻳﻌﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺗﻼﻣﻴﺬ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻤﺎﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺭﺅﻭﻑ ﻭﻣﺪﺭﺳﺘﻪ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ،ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ
ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ  ،ﻛﻤﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﺴﺘﻨﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﲢﺎﺩ ﺍﳌﺆﺭﺧﲔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺟﺎﻣﻌﺎﺕ
ﻻﻗﺎﺩﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﻭﻭﺍﺳﻂ
ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮ ﺱ ﰲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﱰﺑﻴﺔ -ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ  .ﻛﻤﺎ ﻧﺎﻝ ﺷﻬﺎﺩﺓ
)ﺩﺑﻠﻮ ﻡ( ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ
ﱂ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪ  ،ﺑﻞ ﻏﺬ ﺍﻟﺴﲑ  ،ﻭﺃﻛﻤﻞ ﺩﺭﺍﺳﺗﻪ ﻭﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ )ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ( ﻓﻠﺴﻔﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ  .ﻭﳊﺒﻪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﺍﻧﺘﻤﻰ ﺇﱃ" ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﱰﺍﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻻﲢﺎﺩ ﺍﳌﺆﺭﺧﲔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺑﻐﺪﺍﺩ " ﻭﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﺁﺩﺍﺏ ﰲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
ﻭﺍﳊﻀﺎﺭ ﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  .ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺐ "ﺑﺎﺣﺚ ﻋﻠﻤﻲ" ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﻭﺍﳌﺨﻄﻮﻃﺎﺕ ﺳﻨﺔ ١٩٩٨

ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﻜﻴﻼﻧﻲ ﻋﻀﻮ ﺍﲢﺎﺩ ﺍﳌﺆﺭﺧﲔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ١٩٩٦ﻭﻋﻀﻮ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻧﺴﺎﺏ ١٩٩٨
ﻭﻋﻀﻮ ﲨﻌﻴﺔ ﺍﳌﺆﺭﺧﲔ ﻭﺍﻻﺛﺎﺭﻳﲔ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ  ١٩٩٥ﻭﻋﻀﻮ )ﺷﺮﻑ( ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﺔ

املغرب .2664مشرف مركز دراسات اإلمام عبد القادر اجليالني املتخصص بالرتاث والتاريخ
واألنساب القادرية 1122

كرم بالعديد من الشهادات التقديرية من اجملمع العلمي العراقي 2660واهليئة العربية لكتابة تاريخ األنساب
, 1111واهليئة العامة لالثار 2664وجامعة بغداد 2666وغريها
اهتم بتاريخ األنساب وشغل نفسه بهذا اللون املهم من الدراسات اليت حتتاج إىل معرفة بأمور كثرية .وقد
أجيز يف جمال دراسة وتدقيق األنساب من ثلة من األساتذة العراقيني املعروفني أمثال الدكتور عماد
عبدالسالم رؤوف واألستاذ سامل عبود االلوسي واألستاذ اللواء امحد خضر العباسي واألستاذ الشيخ
خليل الدليمي واألستاذ مجال الراوي .ومنذئذ قام الدكتور الكيالني بدراسة وتدقيق العشرات من
شجرات النسب ومن كافة أحناء العراق ومبوجب كتب رمسية من اهليئة العربية لكتابة تاريخ األنساب
وغريها  ,ويفخر بأنه حضر دروس للعلماء األعالم كل من الشيخ العالمة عبد الكريم حممد املدرس-مفيت
الديار العراقية-والعالمة الدكتور حسني علي حمفوظ والعالمة الدكتور علي الوردي و العالمة الدكتور
حسني أمني
كما أن لديه العديد من البحوث والدراسات والكتب .من كتبه املنشورة :كتاب اإلمام
عبد القادر اجليالني -تفسري جديد مراجعة األستاذ الشاعر فاحل احلجية الكيالني ,مكتبة املصطفى ,
القاهرة .1116,وكتاب الشيخ عبد القادر الكيالني رؤية تارخيية معاصرة تقديم الدكتور عماد عبد

السالم رؤوف ,مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي – بغداد  .1122وهو باالصل رسالة باشراف
الدكتورة لقاء الطائي والدكتور رؤوف وكتاب " بهجة األسرار ومعدن األنوار للشطنويف  ,دراسة
وحتقيق " ,تقديم الدكتور حسني أمني شيخ املؤرخني –نشر على نفقة السيد امحد الكيالني
,اجلزائر. 1122وكتاب " أصول التاريخ اإلسالمي " ,مراجعة الدكتور حسني علي حمفوظ (خمطوط)
.2666وكتاب " تنقيحات دراسة حتليلية لنسب اإلمام عبدالقادر اجليالني"  ,مراجعة الدكتور عبد
القادر املعاضيدي (نشر حمدود) منه نسخة حمفوظة يف املكتبة القادرية .2660وكتاب" دراسات يف
التاريخ األوربي"  ,تقديم الدكتوركمال مظهر امحد (معد للنشر) وكتاب ,الرحالت والرحالة يف العصر
وكتاب التاريخ العثماني العباسي  :دراسة تارخيية وهو باألصل أطروحته للدكتوراة (معد للنشر) ,
تفسري جديد تقديم الدكتور عماد عبد السالم رؤوف وكتاب التاريخ االسالمي رؤية معاصرة تقديم
الدكتور صاحل امحد العلي وكتاب االستشراق وكتاب املدخل يف تاريخ الفلسفة االسالمية وغريها.

ومن حبوثه ودراساته :عرض كتاب اإلمام عبد القادر اجليالني  -تفسري جديد يف جملة فكر حر
.1116وعرض خمطوطة مهجة البهجة وحمجة اللهجة (كتاب) منشورة يف جريدة الصباح .1111ومقالة
مصطفى جواد وخمطوطة نادرة عن الكيالني جريدة الصباح  .1110ومقالة رشيد عالي الكيالني ابن
دياىل املشورة يف جريدة العراق .1111ومقالة املقدادية أصل التسمية املنشورة يف جريدة العراق
.1111ومقالة" الشرق األوسط واصل التسمية" املنشورة يف جملة كلية االداب جامعة عني مشس

.1116ومقالة عن " براغماتية السيد عبد الرمحن الكيالني النقيب ",جملة فكر حر.1116ومقالة عن
"الشيخ عبدالقادر الكيالني :جيالن العراق ال جيالن طربستان,جملة كلية اآلداب جامعة عني مشس
.1116وتفسري اجليالني – دراسة يف نسبة التفسري للمؤلف ,جملة رؤى  .1121و"املؤرخ هشام جعيط
– دراسة يف رؤيته للسرية النبوية "  ,جملة رؤى 1121
هذا فضال عن عشرات املقاالت املنشورة على شبكة االنرتنت وضمن مواقع كثرية ومن املوضوعات اليت
كتبها موضوعات ,عن عصر الرسالة وعصور الراشدين واألمويني والعباسيني والعثمانيني والعصر احلديث
واملعاصر والشخصيات العربية واإلسالمية وبعض الشخصيات الغربية ,مثل مقاالت تدور حول الشيخ
عبد القادر اجليالني وذريته يف العامل ,وأهمية ثورة احلسني يف التاريخ العربي اإلسالمي ,و إبان بن عثمان
املؤرخ املبكر,واإلمام الغزالي ,واإلمام الرفاعي ,واإلمام أبو مدين ,واإلمام البخاري ,والشيخ ابن تيمية
وقوميته ,والشريف البعقوبي,االمني واملأمون وامليكافلية ,والطريقة القادرية املبكرة ,و معنى الباز
االشهب,و الرتاث الصويف – دراسة أولية واإلمام أبو إدريس البعقوبي ,واملغول ,وجنكيز خان ,وهوالكو
خان ,وتيمورلنك ,والدولة الفاطمية وخلفاءها ,وبغداد ,ومسرقند ,وكابول ,ودهلي ,واملقدادية أصل
التسمية ,والناصرية العراقية ,والصويرة العراقية ,والعزيزية العراقية ,وال بابان ,وال السعدون ,وحممد
الفاتح ,وسليمان القانوني ,ومراد الرابع ,وعبد احلميد الثاني ,والشرق األوسط ,واملكنا كارتا ,وعبد
القادر اجلزائري ,ومجال الدين االفغاني ,وعبد الكريم قاسم ,واحلبوبي الشاعر واإلمام ,والسيد حممد
باقر الصدر ,واملؤرخ الدروبي وجهوده يف تدوين تاريخ األسرة القادرية يف العهد العثماني ,والرينسانس
,ومرتنيخ ,وبسمارك ,وهتلر ,وميكافللي وامليكافلية ,وونستون تشرشل ,وجان جاك روسو ,والثورة

الفرنسية ,ولويس الرابع عشر ,ولويس السادس عشر ,وماري انطوانيت ,ونابليون األول ,ونابليون الثالث,
وقراءة يف كتاب-لينني-خطوة إىل اإلمام خطوتان إىل الوراء ,وتلخيص كتاب قصة الفلسفة للمؤرخ ويل
ديورانت ,وتاج حمل ,واألزهر ,والقرويني ,وبدر شاكر السياب ,و" الصراع السياسي والديين يف اليمن قبل
اإلسالم -جنران منوذجا

درس التاريخ على أيدي العديد من أساتذة التاريخ يف العراق منهم األساتذة الدكاترة عماد عبد السالم
رؤوف وكمال مظهر امحد وفاروق عمر ,وعبدالرزاق االنباري وعبد القادر املعاضيدي وخاشع
املعاضيدي وعبد القادر الشيخلي وجعفر عباس محيدي ويقظان سعدون العامر ومحدان الكبيسي
وقحطان عبد الستار احلديثي وهاشم حييى املالح وعبد االمري العكام وصادق ياسني احللو ومفيد كاصد
الزيدي وحممد امحد الشحاذ وعبد االمري دكسن وعبد اجلبار ناجي وفاروق عباس وهيب وخضري
اجلميلي وطارق نافع احلمداني وحممد جاسم املشهداني وحممد ياقر احلسيين ومزاحم علي عشيش
البعاج وناهض عبدالرزاق القيسي وحمي هالل السرحان

من آراءه" أن التاريخ اليعرف اليوم واألمس والغد وإمنا هو نهر احلياة ميضي اىل االجل املضروب الذي قدره
عالم الغيوب ,فالتاريخ كله تاريخ معاصر ,نعم له تقسيمات علمية ,ولكنه يعيش معنا ويهمنا وعلينا أن
نستفاد منه يف حياتنا كلها ويستند يف هذا الرأي على أن استقراء التاريخ خري من التجارب ,وان اختيار

سنة بعينها أو حدث بذاته لتحديد نهاية عصر من عصور التاريخ أو بداية عصر آخر ,يبدو  ,امرا بعيدا
عن احلقيقة والواقع الن التطور التارخيي ميتاز دائما بالتدرج واالستمرار وتداخل حلقاته بعضها ببعض ,
وان وقائع التاريخ الكربى عائمات جليد طرفها ظاهر فوق املاء  ,وكتلتها الرئيسية حتت سطحه ومن يريد
استكشافها عليه أن يغوص يف األعماق,والفرق بيننا وبني الغرب اننا نعيش يف التاريخ فقط وهم يفهمونه
ويستغلونه لتحقيق مصاحلهم,و التاريخ هو طريق اإلنسانية اىل احلضارة ,ألنه ضوء ينري املاضي لرؤية
احلاضر و املستقبل  ,فجذور أنظمتنا السياسية ,واالقتصادية واالجتماعية والدينية والعلمية ,متتد
عميقا يف تربة األجيال املاضية.

مرفقــــــــــــات
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