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 شكر كتقدير
 

عرفاف الدكتور ستاذ بعد أف أنعم اهلل عليَّ بهذا الجهد المتواضع ، أتقدَّـ بوافر الشكر إلى األ
عماد  لدكتورالستاذم اكالشكر موصوؿ ، لتفٌضلو بكتابة تقديم الدراسة ،   عبدالحميد فتاح "رح"

ة ،فجزاه اهلل خير الجزاء لمراجعتو لها ، ك لجهوده في ترصين مادة الدراس  عبدالسبلـ رؤكؼ
 على حسن صنيعو .

ك أسجِّلي خالص تقديرم للدكتورين "محي ىبلؿ السرحاف"  ك "سالم اآللوسي" ،لنصائحهما 
،الذم اطَّلع على  لى الدكتورين بشار عواد معركؼالعلمية البناءة من فيض خبرتهما . ك إ

دعي ، الذم اطلع على النسخة االخيرة المحاكالت المبكرة للدراسة كقوَّمها  ك  زياد حمد الصمي
كراجعها ،كالى الدكتور ماجد عرساف الكيبلني ، الطبلعو على مسودة الدراسة كمبلحظاتو 

 السديدة .كالى الدكتور نصر الدين أجدير على تنسيقو للكتاب كأشرافو على نشره .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

 
 
 
 
 
 

 االختصارات ك الرموز
 إلى ما يقابلها أينما كردت في  الدراسة:ترمز الحركؼ كالكلمات التالية 

 
 صفحة  ص:
 جزء ج:
 قسم ؽ:
 عدد ع:
 توفي ت:
 ىجرم ىػ:
 ميبلدم ـ:

 طبعة ط:
 دكف طبعة د. ط:
 دكف تاريخ نشر د. ت:
 دكف مكاف نشر د. ـ:
 دكف ناشر د. ف:
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ؿ قٌشةن حتى كلو صرت جببلن .. إذا كنت مثل القشة ال مبدأ لك تميل مع كٌل نسمة فإٌنك لن تعدٌ "

 ."فالمرحلة المأزكمة تدٌؿ على فرسانها من المٌدعين المنافقين كالمهتٌزين مع كٌل ريح
 

 "جبلؿ الدين الركمي"
 
  

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

 مقدمة بقلم االستاذ الدكتور عرفاف عبدالحميد فتاح
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

مٌي يقتضي منا الحديث عن جذره اللووٌم، كتأصيلو من الحديث عن مفهـو التصٌوؼ اإلسبل
الناحية التاريخٌية، كتتبع مساراتو، كدراسة مضموف اإلنتاج المعرفٌي لهذا االتجاه في حقل المعرفة 
اإلسبلمٌية، كما يقتضي التنقيب عن مضامينو الركحٌية كالعقلٌية، كتتبع مدل أصالة انتمائو إلى حقل 

عٌية، كمدل علمٌية ما يطرحو المتصوفة من رؤل عن اهلل عز كجل، ثم عن العلـو كالمعارؼ الشر 
الكوف كالحياة كاإلنساف، كتحليل المنهج الصوفٌي في المعرفة كالتلقي، مع مراعاة أدكات المعرفة 
الصوفٌية كموقع العقل كالبداىة منها، كقبل ذلك تعاملها مع الوحي كمصدر مركزٌم للمعرفة، كدكر 

عامل مع المعطيات كالحقائق، كاستكناه حقيقة القوؿ بأكلويٌة المعرفة اللدنٌية، أك العقل في الت
إف صح –الذاتٌية، كالتجربة، كالتذكؽ في الوصوؿ إلى الحقيقة، كمدل قابلٌية ىذا المنهج الصوفٌي 

  .للتعميم، ليكوف عامنا للناس كلهم، كسبيبل موصبلن كمفضبلن على العقل كالبرىاف -تسميتو منهجنا
كمن ىذا الوجو، فالتصٌوؼ من حيث ىو ظاىرة سلوكٌية كعباديٌة، كتطهير للنفس اإلنسانٌية كتأمل 
كفكر في الوجود، أصيل في اإلسبلـ. فالتربية الركحٌية في المجتمع اإلنسانٌي كصياغة شخصٌية 

وحي اإلنساف في ظلها لكي تحفظ توازنها أماـ موريات الحياة، كانت من المهمات الواضحة لل
فالقرآف الكريم قائم أساسان على الدعوة إلى اهلل تعالى كعبادتو، كتطهير النفس ).)القرآف كالسنة

كإٌف اإليماف العقلٌي المجرد  .األٌمارة بالسوء، كبياف سبل االستقامة كالسلوؾ الموزكف في الحياة
يجعل من اإلنساف يقظ بخالق الكوف ثم بالقيم كالفضائل التي تنبعث من ىذا اإليماف ال يمكن أٍف 

  .الحس، رقيق الوجداف، مستقيم السلوؾ، رباني المشاعر، متطلعان إلى رضواف اهلل بشوؽ كانتظار
كنحن إذا قرأنا القرآف الكريم كجدنا آيات كثيرة تدعو اإلنساف إلى الجانب الركحٌي من حياتو، 

لى: )كاعبد ربك حتى يأتيك فقوؿ اهلل تعا .ضمن اإلطار العاـ في الكياف اإلنسانٌي المتكامل
[، كقولو عز كجل: )تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعوف ربهم خوفنا 99اليقين( ]الحجر: 
-9[، كقولو تعالى: )قد أفلح من زكاىا كقد خاب من دساىا( ]الشمس: 16كطمعنا( ]السجدة: 

الطاعة عن طريق [، كآيات كثيرة شواىد على اىتماـ اإلسبلـ بتربية الركح كتعويد النفس على 10
كلقد أحدثت التربية النبويٌة الشريفة توييران كليان في النفوس،  .العبادة الشاملة في الحياة كلها

كأيقظت األركاح، ككجو الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم صحابتو كأمتو من بعده إلى تأمل كتاب اهلل، 
اء حياة الشهوات أكثر من فأشرقت قلوب صحابتو، كاقتدكا بو صلى اهلل عليو كسلم في عدـ إعط
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رىباننا  -كما كيًصفوا-حجمها، كعدـ التذٌلل لها، كتمٌيز من بينهم جمع من خالص أصحابو، كانوا 
بالليل فرسانان بالنهار، استورقوا في العبادة كالصبلة كقراءة القرآف كالكفاح اليومي على نهج النبٌوة 

ثم كرث ىؤالء الٌصحابة في مسلكهم في  .كاالقتداء الكامل برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
زىد في المجتمع اإلسبلمٌي، العبادة كبار التابعين كتابعيهم، كاستمر ىذا االتجاه الذم سٌمي بال

إذ كلما استبدت الموريات المادية بالناس، ككثرت اآلثاـ، كظهرت المفاسد،  .أكضاعوتطور  نتيجة
ككاف الوٌعاظ كأىل الزىد  .فس األٌمارة بالسوءكانتشرت المظالم، علت الدعوة إلى محاربة الن

كاإلرشاد ينبهوف الناس إلى الثورات الركحٌية في الحياة ككيفٌية معالجتها، ككانوا ينطلقوف من 
كبقي االتجاه الركحي على صفائو اإلسبلمٌي، حتى بعد تطوره إلى فكر، كاتخاذه  .منطلقات قرآنٌية

قرف الثالث الهجرٌم، حيث انقلب التصٌوؼ إلى علم قائم مصطلح "التصٌوؼ" بوضوح ابتداء من ال
  :يقوؿ ابن خلدكف،  بذاتو، سٌمي بعلـو الخواطر أك األحواؿ أك المكاشفات

ىذا العلم من علـو الشريعة الحادثة في المٌلة. كأصلو أف طريقة ىؤالء القـو لم تزؿ عند سلف "
يقة الحٌق كالهداية، كأصلها العكوؼ على األمة ككبارىا من الٌصحابة كالتابعين كمن بعدىم طر 

العبادة كاالنقطاع إلى اهلل تعالى كاإلعراض عن زخرؼ الدنيا كزينتها، كالزىد فيما يقبل عليو 
الجمهور من لٌذة كماؿ كجاه، كاالنفراد في الخلوة للعبادة. ككاف ذلك عامِّا في الٌصحابة 

لثاني كما بعده كجنح الناس إلى مخالطة الدنيا، كالسلف. فلما فشا اإلقباؿ على الدنيا في القرف ا
كعندما بدأ الصوفٌية يتعٌمقوف في حقائق  "اختص المقبلوف على العبادة باسم الصوفٌية كالمتصوفة

الدين كال يكتفوف بظاىرىا فحسب ظهر الفكر الصوفٌي كأحد مظاىر الفكر اإلسبلمٌي، ىذا 
المجتمع اإلسبلمٌي كامتداده، كنشوء ظواىر  التطٌور الذم عده ابن خلدكف بسبب تطٌور حركة

فكاف التطٌور الركحٌي الذم انتهى إلى علم التصٌوؼ   .جديدة كالترؼ كالبذخ، كاإلقباؿ على الدنيا
كما تطٌور االتجاه العقلٌي النظرٌم إلى علم الكبلـ كالفلسفة، كتطٌور االتجاه العملٌي إلى الفقو 

قائمنا على الكتاب كالسنة، ملتزمنا  كاف الفكر الصوفٌي  .عركفةكأصوؿ الفقو كالمدارس الفقهٌية الم
ىػ( 243ىػ( كالحارث المحاسبي )ت 255بضوابط الشرع، عند أمثاؿ معركؼ الكرخي )ت 

ذلك أنٌو كاف يقـو على  .ىػ( كغيرىم298ىػ( كالجنيد البودادم )ت 253كسير السقطي )ت 
ة هلل تعالى عن طريق تصفية القلب، كاستقامة السلوؾ، التأٌمل العميق في التوحيد كالعبوديٌة الٌتام

كلقد تبلور فكر صوٌفي  .كمجانبة الدكاعي النفسانٌية، كالتعٌلق بالعلـو المستنبطة من الكتاب كالسنة
إسبلمٌي عميق في ىذه المدرسة الصوفٌية، حوؿ حقيقة العبادة كالتوحيد كاتباع السلوؾ الصحيح 

صف مراتب النفس كتصفيتها، كأمراض القلوب كشفاءىا، كحقيقة ىذه إلى الحٌق تبارؾ كتعالى، كك 
أٌف ساحة الفكر   .الحياة كموقع اإلنساف فيها، كالخبلص من الرذائل، كنبذ العبوديٌة للدنيا
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القشيرم كعبد القادر الجيبلني "المقصود بهذه الدراسة"،  ت بظهوراستمر  إلسبلمٌي الصوفيٌ ا
اربوا تيار اإلشرافية، ككحدة الوجود، كاإلباحية، كدعىٍوا إلى كتاب كالشيخ زركؽ كغيرىم. الذين ح

كبالرغم من أف الفكر الصوفٌي في العصر الحديث  .اهلل تعالى كسٌنة رسولو صلى اهلل عليو كسلم
حاكؿ أٍف يصطبغ بصبوة تجديديٌة على أيدم كثير من الصوفٌية العلماء؛ أمثاؿ العبٌلمة محمد إقباؿ 

ليم محمود كالشيخ فريد الدين شهيدم الهندم كغيرىم، إال أٌف ما طرحو "إقباؿ" كالشيخ عبد الح
مثبلن من تجديد الفكر الديني في اإلسبلـ، كباألساس التصٌوؼ، مازاؿ يواجو أسئلة بين أىل العلم، 
على المستول المعيارم، كالمستول المعرفي )االبستمولوجي(، كالمستول الوجودم 

خطِّا فكريِّا، كيلد مبٌكرنا في المجتمع اإلسبلمٌي، كمرَّ بمراحل  التصٌوؼإٌف .   ()األنطولوجي
الشيخ عبدالقادر الجيبلني؛  كأثناء تطٌوره تشٌكلت فيو مدارس عدة منها مدرسةكتطٌورات ىاٌمة، 

كالتي استطاعت اف  التي يمكن اعتبارىا "مدرسة تربية الٌركح، كتزكية النفس، كتطهير القلب
كختامنا فاهلل أسأؿ أف يجزم كلدنا الباحث المجد / .بليين في كل زماف كمكاف" تكسب قلوب الم

المعرفة كالمكنة  الذم يدؿ على" جماؿ الدين الكيبلني ػ خير الجزاء على ىذا الجهد الطيب
 متخصصة في التاريخ كالحضارة العربية االسبلمية ، كعلى مايقدمو من بحوث كدراسات كاالبداع"

 جيع المتواصل كالثناء الجميل لتشتستحق منا ا
 .كاهلل الموفق

 
 حالدكتور / عرفاف عبدالحميد فتا 
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 تأمبلت
 
 "إف فقدت قلبك في طريق الحب، فرافقني كال تتأخر، كأنا حصنك المنيع"  

القادر ، ىكذا تعٌرفنا على الشيخ عبد،كتراث اسرم عريق  مقتطفات من ىنا، كقصة من ىناؾ
ٌنا لم يحس بكلماتو كىي تبلمس القلب؟ من مٌنا لم يتوقف لحظة مشدكىا من م،   الجيلي

الكبلـ حوؿ الشيخ من مجرد قراءة موعظة لو؟!  جيليالبكلماتو؟ من مٌنا لم يوٌير طريقو إلى طريق 
عبدالقادر الجيلي، ليس حديث مثقفين كال فبلسفة كال شعراء. لندع العقل يستريح قليبل بحضور 

س كبلـ منطق، كال استدالؿ عقلي، ذلك أف الكبلـ حوؿ تصوؼ الجيلي ىو كبلـ الجيلي، ألنو لي
 -عن تجربتو الركحية التي ىي فوؽ الزماف كالمكاف، كال مكاف فيو إال للقلب كمشاىدتو 

فبل يمكن للكلمات أف تصف تلك التجارب مباشرة، إال باستخداـ  -المعركؼ بعلم اإلشارة 
قادر ي أجادىا الجيلي . فمثبل، كيف للعقل أف ييفٌسرما قالو الشيخ عبدالاللوة الرمزية بأدكاتها كالت

الكبلـ عن الجيلي؛ يعني أننا نتكلم عن أعمالو، التي ىي حوؿ اهلل،  الجيبلني: خسئت يا لعين ؟!
كاإلنساف، كالعالم، كالعبلقة المتبادلة بين ىذه الحقائق الثبلث، كأساسها حقيقة كاحدة: ليس 

لم كلو ليس ، كالعا الذم ليس كمثلو شيئ، ال صورة تحده كال عقل يسعو -تعالى  – ىناؾ إال اهلل
ما "كم ىي الكلمات التي يحويها العالم؟ كلكن كلها تحوم معنى كاحدا. عند إال مظهرا لتجلياتو.

 للحق". الرحلة معو ليس بها غير اهلل، نازعت الحق بالحقتكسر الجرة الماء ىو الماء" .
ال يكوف إال عن طريق  -اهلل  -ميق، يرل الجيلي أف طريق الوصوؿ إلى السماء ككأم صوفي ع

الرحلة التي يأخذ مريديو إليها ، ات في القلب كالنفس اإلنسانيين.."خذ الدر كاترؾ المحار"تبصر 
ىي ليست فقط الوصوؿ لمعرفة التكاليف الشرعية من إقامة الصلوات كالصياـ كالحج كأداء بقية 

 .إلى أعلى مستويات الوعي الركحي ل ىو يتوؽ للوصوؿ بهمالعبادات، ب
بعد أف يعبر  ركحيعلى مريديو الوصوؿ للعالم ال. كطريق رحلتو الركحية مليئ بالصور التي تسهل 

، كليس ىناؾ عائق يمنع الوصوؿ كالسير بطريقو. فرسائلو عالمية؛ ال يحدىا ثقافة تقليدم العالم ال
، أتاحت لو االطبلع على الجيل كبوداد كمكة كبعقوبة بلتو ما بين أك لوة، ذلك أف حياتو كتنق

ثقافات متعددة، ، فقرأ آثارىم الركحية من خبلؿ قصصهم كمعتقداتهم، ككذلك استخدامو للصور 
ا من ب للناس بدءكالتعابيرمن الحياة اليومية للناس، بأفكارىم كأعمالهم ككجودىم، مما جعلو أقر 

يواجهو قػيٌراء الجيلي، أف كتاباتو، كخاصة الفتح الرباني، ذك األجواء لكن ما اإلنساف البسيط.
ذا أكجد الضخمة لم تكن بطريقة منظمة كممنهجة، فهو لم يجلس كيكتب كينظم لها، كى الركحية

إيجاد خيوط تربط بين   ، على الرغم من أف بعض الباحثين المستشرقين حاكلواثورة في فهمو
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  ككل فسر على ىواه ككل يدعي كصل ليلى.متشابكة..المتداخلة كال كلماتو كحكمو
. ككٌل ما تعٌرؼ عليو أكثر،  ال بد لمن أراد فهمو أف يقرأه بنفسو كال يعتمد على تعليقات شيٌراحو

    .قو أكثرشعر بعم
 
   

 جماؿ الدين فالح الكيبلني                            
 دادبو                                        
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 مع الشيخ عبدالقادر الجيلي
 ""رحلة عمر
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 .رحلة مع اإلماـ  عبدالقادر الجيلي
(   الموصفوؼ  بػ "تاج العارفين" ىػ 561 - ىػ 470اإلماـ  السيد الشيخ عبدالقادر الجيلي )

ك"محيي الدين" ك"شيخ الشيوخ"ك "قطب بوداد"كسلطاف األكلياء كأشهر ىا" الباز األشهب " 
عبداهلل  ىوأبو صالح السيد محيي الدين عبدالقادر الجيلي بن السيد موسى الثالث بن السيد 
موسى الجيلي بن السيد يحيى الزاىد بن السيد محمد المدني بن السيد داكد األمير بن السيد 

بن السيد  عبداهلل المحضبن السيد  موسى الجوفبن السيد  عبداهلل أبي المكاـربن السيد  الثاني
زكج السيدة  علي بن أبي طالببن أمير المؤمنين  لحسن السبطابن السيد اإلماـ   الحسن المثنى

صلى اهلل عليو كالو كسلم، كلد  الشيخ  عبدالقادر  محمدبنت رسوؿ اهلل  فاطمة الزىراءالبتوؿ 
،  في قرية  "جيل ـ1077الموافق  ىػ 470ربيع الثاني كىو األشهر    ، سنة  11،في الجيبلني 

ي جيبلف الطبرستاف كما يردد اعتمادا على " العراؽ كىي قرية قرب المدائن جنوب بوداد ، الف
.ركل الحديث عن الشيخ عبدالقادر (1)ركاية كاحدة رددتها بعض الكتب ببل تدقيق اك نظر 

الجيبلني رجاؿ من أمثاؿ  ، الحافظ عبد الوني المقدسي، ك الشيخ الموفق بن قدامة المقدسي، 
ئي، كعبد اللطيف بن محمد بن كالشيخ علي بن إدريس البعقوبي، كأحمد بن مطيع الباجسرا

القبيط، كغيرىم من أئمة الحديث ك   قرأ الشيخ الجيبلني األدب على أبي زكرياء يحيى بن على 
 525)ت  (3).كفي التصوؼ صحب الشيخ الجيبلني الشيخ حماد بن مسلم الدباس(2)التبريزم

المبارؾ بن علي بن  (4)ىػ( كأخذ عنو علم الطريقة ك تأدب بو،  كأخذ الخرقة من يد أبي سعد
ىػ(، ككاف أبو سعد حنبلي المذىب كقد درس ك أفتى كقبلت  513)ت  (5)الحسين المخرمي

                                                 

لباز االشهب ، قراءة ثانية في سيرة الشيخ عبدالقادر الكيبلني كتحقيق محل كالدتو  كفق منهج انظر : الكيبلني ، جورافية ا(1) 
)المصادر المبكرة كلها تلقبو بالجيلي كأما الجيبلني كالكيبلني فهي  2011البحث العلمي ، المنظمة الموربية للعلـو ، الرباط 

 تحريف متأخر(.   
 .   224، ص الشطنوفي، )مخطوطة( بهجة األسرار(2) 
 ، ص.   35. الذىبي، تاريخ االسبلـ، ج 215، ص 9. ابن الجوزم، المنتظم، ج انظر ترجمتو  (3) 
 .   7التدافي، قبلئد الجواىر، ص  .224الشطنوفي، بهجة األسرار، ص (4) 
ج، )تحقيق محمد  2ة، ىػ (.  طبقات الحنابل 521أنظر ترجمتو في: ابن أبي يعلى، أبو الحسين محمد بن أبي يعلى، )ت (5) 

. الذىبي، تاريخ 215، ص 9. ابن الجوزم، المنتظم، ج 258، ص 2حامد الفقي(، دار المعرفة، بيركت، )د. ت.(. ج 
. مجهوؿ، )مؤلف من القرف الثامن الهجرم (، كتاب الحوادث، كىو الكتاب المسمى كىمان 359، ص 35االسبلـ، ج 

، )حققو ك ضبط نصو كعلق عليو الدكتور بشار عواد 1المنسوب البن الفوطي، ط بالحوادث الجامعة ك التجارب النافعة ك 
. ابن كثير، البداية ك النهاية، 167. ص 1997معركؼ، الدكتور عماد عبد السبلـ رؤكؼ(، دار الورب اإلسبلمي، بيركت، 

محلة ببوداد بين  ك المخـر اسم رجل كىي 166، ص 1. ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة، ج 229، ص 12ج 
 .    71، ص 5الرصافة كنهر المعلى، معجم البلداف، ج  

http://ar.wikipedia.org/wiki/470_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/561_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/470_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1077
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، ثم اشتهرت بالشيخ عبدالقادر (7)،حيث بنى مدرسة ىناؾ (6)شهادتو ككلي قضاء باب األزج
 . كىكذا كاف المخرمي شيخ الشيخ عبدالقادر في الفقو كفي لبس الخرقة.(8)تلميذه " 

ا سلسلة مشايخ خرقة التصوؼ التي لبسها الجيبلني من المخرمي فيذكر أف المخرمي لبسها أم
من أبي الحسن علي بن محمد القرشي الهكارم كىو من أبي الفرج الطرسوسي، كىو من عبد 
الوأحد بن عبد العزيز، كىو من كالده، كىو من أبي بكر الشبلي، كىو من أبي القاسم الجنيد، 

لسرم السقطي، كىو من معركؼ الكرخي،  كىو من داكد الطائي، كىو من حبيب كىو من خالو ا
، إاٌل أف "المعتبر في طريق (9)العجمي كىو من الحسن البصرم كىو من علي بن أبي طالب

. كىناؾ مايشير أيضنا إلى أف الجيبلني أخذ التصوؼ عن الشيخ أبي (10)الخرقة الصحبة" 
. كقد كاف (12)ىػ( لما قدـ بوداد  535)ت  (11)اىد يعقوب يوسف بن أيوب الهمذاني الز 

 .(13)الشيخ عبدالقادر الجيبلني يكتب إسناد خرقتو لمن يلبسها منو
كمابعدىا. كيبدك  (14)ىػ 499ىذا،  كيعود تاريخ صحبة الجيبلني للشيخ حماد الدباس إلى سنة 

ة صحبتو للشيخ أف سنوات الخلوة التي قضاىا الجيبلني في سلوكو الصوفي كانت خبلؿ فتر 
حماد الدباس. كقد كانت خلوة بعد تفقو آنذاؾ، كفي ذلك قاؿ الجيبلني بعد أف سلك الطريق 
الصوفي كصار من الواصلين: "المؤمن من يتعلم ما يجب عليو، ثم يعتزؿ عن الخلق ك يخلو 

اىرىم مع ، كقاؿ أيضنا" القـو تفقهوا ثم اعتزلوا عن الخلق بقلوبهم. ظو (15)بعبادة ربو عز كجل" 

                                                 

 .   259، ص 2ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، ج (6) 
. كاألزج بالتحريك، محلة كبيرة ذات أسواؽ كثيرة كمحاؿ كبار في شرقي بوداد فيها 216، ص 9ابن الجوزم، المنتظم، ج (7) 

اف تكوف مدينة، ك ينسب إليها كثير من أىل العلم )باب الشيخ حاليا(.    ياقوت، معجم عدة محاؿ كل كاحدة منها تشبو 
 .   168، ص 1البلداف، ج 

 .   359، ص 35الذىبي، تاريخ االسبلـ، ج (8) 
 .2004(. فتوح الويب، المكتبة األزىرية للتراث، القاىرة،  561الجيبلني، عبدالقادر، ) ت (9) 

. 682-681، ص 2. الجامي، نفحات األنس، ج 266، ص 1،ؽ 8م، مرآة الزماف، ج . سبط ابن الجوز 135ص  
 .    8-7التادفي، قبلئد الجواىر، ص 

 .   8التادفي، قبلئد الجواىر، ص (10) 
 .   23أنظر ترجمتو في قبلئد الجواىر ص(11) 
 ؤلف كتاب " مختصر الركض الزاىر ".   ، نقلها التادفي عن إبراىيم الٌديرم الشافعي م8التادفي، قبلئد الجواىر، ص (12) 
 .   209الشطنوفي، بهجة األسرار، ص (13) 
 .   114المصدر نفسو، ص (14) 
، دار الجمل، 1ىػ(. الفتح الرباني كالفيض الرحماني، ط  561الجيبلني، محي الدين أبو محمد عبدالقادر بن موسى، )ت (15) 

 .   153ص  2007) المانيا(، 
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،  كقاؿ أيضنا: "تعٌلم (16)الخلق إلصبلحهم، كبواطنهم مع الحق عز كجل في خدمتو كصحبتو" 
ثم اعمل ثم انفرد في خلوتك عن الخلق، كاشتول بمحبة الحق عز كجل. فإذا صح لك اإلنفراد 

لى استيفاء كالمحبة قربك إليو كأدناؾ منو كأفناؾ فيو، ثم إف شاء ييشهرؾ كييظهرؾ للخلق، كييردُّؾ إ
.كقد أكصى الجيبلني أحد طلبة (17)األقساـ... تستوفي األقساـ كقلبك مع الحق عز كجل"

العلم الذين رغبوا بأف ينقطعوا للعبادة فقاؿ لو:  "إذا أردت االنقطاع فبل تنقطع حتى تتفقو 
.كقد ترجمت المصادر (18)كتجالس الشيوخ ك تتأدب، ك إاٌل فتنقطع ك أنت فيريخ ما ريشت" 

للشيخ عبدالقادر الجيبلني في حاؿ شهرتو كلم تفصل فيما جرل لو في حاؿ  (19)المتقدمة
 سلوكو كخلوتو التي قضى فيها سنين طويلة.

كعلى كل حاؿ فإف مايجده الصوفي في حاؿ خلوتو كمجاىدتو ىي من األمور التي يندر أف يتكلم 
بلني ذكره تفصيل كثيران مما كاف عنها الصوفية بالتفصيل، إاٌل أف الشطنوفي ينسب للشيخ الجي

يجده في حاؿ خلوتو من مشقة كأمور عجيبة ككصفو لها يعطي صورة نموذجية لما يواجهو 
الصوفية في خلواتهم، فمن ذلك قولو: "كانت األحواؿ تطرقني في بدايتي في السياحة،  فأقاكمها 

عني من ذلك كجدت نفسي  فأملكها فأغيب فيها عن كجودم، كأغدكا ك أنا ال أدرم، فإذا سيٌرم
، كقاؿ: "أقمت في صحارم العراؽ كخرابو خمسان (20)بعيدان عن المكاف الذم كنت فيو" 

كعشرين سنة مجردان سائحان ال أعرؼ الخلق كال يعرفوني، كرافقني الخضر عليو السبلـ في أكؿ 
ا فجلست في دخولي إلى بوداد كما كنت عرفتو قبل، كشرط علي أف ال أخالفو كقاؿ لي أقعد ىن

المكاف الذم أقعدني فيو ثبلث سنين يأتيني في كل سنة مرة كيقوؿ مكانك حتى آتيك. ككانت 
الدنيا كزخارفها كشهواتها تأتيني في صور شتى عجيبة فيحميني اهلل تعالى   من النظر إليها، كتأتيني 

رز إلٌي نفسي في صورة الشياطين في صور شتى مزعجة كيقاتلونني فيقويني اهلل تعالى   عليهم،  كتب
فتارة تتضرع إلٌي فيما تريده كتارة تحاربني فينصرني اهلل عز كجل عليها،.... كأقمت زمانان في 
خراب المدائن  )جيل العراؽ(  آخذ نفسي بطريق المجاىدات،... كاقمت في خراب الكرخ 

حتى أستريح سنين........، كيأتيني رجل في كل سنة بجبة صوؼ البسها، كدخلت في ألف فن 
من دنياكم، كماكنت أعرؼ إال بالتخارس كالبلو كالجنوف، ككنت أمشي حافيان في الشوؾ كغيره، 
كماىالني شيء إال سلكتو كال غلبتني نفسي فيما تريده قط، كال اعجبني شيء من زينة الدنيا قط.. 

                                                 

 .   279تح الرباني، ص الجيبلني، الف(16) 
 .   71المصدر نفسو، ص (17) 
 .   97، ص 39الذىبي، تاريخ االسبلـ، ج (18) 
 مثل:  ابن الجوزم في المنتظم، كابن االثير في الكامل، كسبط ابن الجوزم في مرآة الزماف.   (19) 
 .   183الشطنوفي، بهجة األسرار، ص (20) 
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ياعبدالقادر ما ،  كقاؿ أيضان: "كنت في زمن مجاىدتي إذا اخذتني سنة اسمع قائبلن يقوؿ: (21)
، قد أحببناؾ كلم تك شيئان فبل توفل عنا كأنت شيء"   .(22)خلقتك للنـو

اف الهدؼ من فترة الخلوة كاالنقطاع عند الصوفية ىو قطع العبلئق بوية الوصوؿ إلى مايسميو 
الجيبلني الوجود الثاني، كيذكر الجيبلني اف العبلئق التي قطعها في خلوتو ىي أشراؾ الدنيا، 

اب الخلق المتصلة بو، ثم كشف لو عن باطنو فرأل قلبو مناطان بعبلئق كثيرة ىي إرادتو ك كأسب
اختياراتو فقطعها كتخلص قلبو منها، ثم كشف لو عن نفسو فرأل "أدكاىا باقية كىواىا حي 
كشيطانها مارد، فتوجو في ذلك،  فبرئت أدكاء النفس كمات الهول كأسلم الشيطاف كصار األمر   

، قاؿ: "فبقيت كحدم كالوجود كلو من خلفي، كماكصلت إلى مطلوبي بعد"، ثم اجتذب كلو هلل"
إلى ابواب للدخوؿ منها إلى مطلوبو: باب التوكل، كباب الشكر، كباب التسليم، كباب القرب، 
كباب المشاىدة، فوجد عندىا زحمة حتى إذا اجتذب إلى باب الفقر فإذا ىو خاؿ فدخل منو 

و، قاؿ: كفتح لي منو الكنز األكبر... كميحقت البقايا كنسخت الصفات كجاء فرأل فيو كل ما ترك
، كيفهم من معنى الوجود الثاني عند الصوفية انو حاؿ البقاء باهلل بعد الفناء (23)الوجود الثاني" 

فيو، كىو مواير لحاؿ البقاء بالنفس الذم ىو حاؿ الناس عامة.كفي فترة سياحة الجيبلني تلك 
، كقد مٌر عليو (24)إلى بلدة بعقوبة قرب بوداد كىناؾ التقى ب )الشريف البعقوبي( أقاـ سافر 

شيخو أبو سعد المخرمي كدعاه إلى باب األزج كمضى، كإلى الجيبلني على نفسو أاٌل يسافر  إال 
بأمر فجاءه الخضر كأمره بالخركج إلى أبي سعيد فخرج كلبس الخرقة من أبي سعيد كالـز 

ىػ عندما حج  509.كقد كاف أكؿ حج للجيبلني قبل اف يشتهر في سنة (25)االشتواؿ عليو
كحده على ماتسميو الصوفية قدـ التجريد،  كفي الطريق التقى بالشيخ عدم بن مسافر ككاف على 

، ثم لم يحج الجيبلني بعد أف اشتهر أمره إاٌل حجة (26)قدـ التجريد أيضان فتصاحبا في الطريق
دتو التي التحقت بو في بوداد الحقا  بعد أشتهار أمره  كتوفيت ببوداد  كاحدة  ككانت بصحبتو كال

  (27). 

                                                 

 .   181 -180الشطنوفي، بهجة األسرار، ص (21) 
 .   46المصدر نفسو، ص (22) 
 .   183-182المصدر نفسو، ص (23) 
 الشريف البعقوبي الحسني ، مازاؿ ضريحو ظاىرا ببعقوبة.    127الشطنوفي، بهجة األسرار، ص (24) 
 .   128-127المصدر نفسو، ص (25) 
 .   119المصدر نفسو، ص (26) 
 ة لهما في بعض البلداف االسبلمية.   كال صحة  للمراقد المنسوب218المصدر نفسو، ص (27) 
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كإذا كاف الجيبلني قد تفقو كلبس الخرقة من يد الفقيو الصوفي أبي سعد المخرمي، فإنو لما 
كاف الجيبلني اليزاؿ   –كالذم لم يكن ييعٌد من الفقهاء  –صحب الشيخ الصوفي حماد الدباس 

ف إذا غاب عن الدباس لطلب العلم ثم عاد إليو يقوؿ لو الدباس: "أيش جاء بك يدرس الفقو، فكا
إلينا؟ أنت فقيو، ميٌر إلى الفقهاء "،  ككاف أصحاب الدباس يقولوف للجيبلني إذا جاءىم: "أنت 

، كقد سعى الجيبلني الحقان إلى تخفيف حدة تلك العبلقة عبر (28)فقيو، أيش تعمل معنا؟" 
باط الصوفي إلى جانب المدرسة التي تدرس علـو الشرع في بوداد، ككاف ذلك قيامو بإنشاء الر 

 التبلـز بين المؤسستين استهبلؿ غير مسبوؽ في عبلقة التصوؼ بالفقو في بوداد آنذاؾ.
كيبدك أف صحبة الجيبلني للدباس قد أفضت بو إلى أف يقصد فقيهان صوفيان جاء إلى بوداد يقاؿ 

سف بن أيوب الهمذاني،  ك قد حٌل للجيبلني جميع ما أشكل عليو من لو القطب،  ككاف اسمو يو 
،فكاف أكؿ جلوس للشيخ عبدالقادر على كرسي للوعظ سنة (29)أحواؿ، كأمره أف يجلس للوعظ

ىػ،  كذلك بعد الفتنة التي حدثت بين الحنابلة كالفقيو الصوفي األشعرم أبي الفتوح  521
بلني في ذلك الوقت أىمية فيما يتصل بالعبلقة بين . كقد كاف لظهور الجي(30)االسفراييني

 (31)االشاعرة كالحنابلة أشار إليها ابن الجوزم حيث قاؿ: "كظهر عبدالقادر فجلس في الحلبة
،  يفهم منو أف الجيبلني أنقذ (32)فتشبث بو أىل السنة كانتصركا بحسن اعتقاد الناس بو" 

حنابلة كاألشاعرة.كقد جلس الجيبلني في التصوؼ من االحتكاكات التي كانت قائمة بين ال
المدرسة التي كانت لشيخو أبي سعد المخرمي بباب األزج ثم فوضت إليو،  " كظهر لو صيت 

.كقد كاف يحضر عنده الرجبلف كالثبلثة يسمعوف كبلمو ثم (33)بالزىد ككاف لو سمت كصمت" 
مل الكرسي إلى خارج البلد،  تسامع الناس بو كازدحموا عليو، فلما ضاقت المدرسة على الناس ح

، "كيتوب عنده في المجلس خلق كثير، (34)فكاف يجلس عند سور بوداد مستندان إلى الرباط
، كبذؿ األغنياء في عمارتها أموالهم، كعمل الفقراء فيها (35)فعمرت المدرسة ككسعت" 

ريس ىػ كصارت المدرسة تنسب إليو،  كتصدر بها للتد 528بأنفسهم كتمت التوسعة سنة 
                                                 

 .   95، ص 39الذىبي، تاريخ االسبلـ، ج (28) 
 .    56ص9انظر ترجمة الشيخ يوسف بن ايوب الهمذاني في المنتظم ج(29) 
 .   57. الشطنوفي، بهجة األسرار، ص 7، ص 10ابن الجوزم، المنتظم، ج (30) 
 .   290، ص 2ب األزج، ياقوت، معجم البلداف، ج الحلبة:  محلة كاسعة في شرقي بوداد عند با(31) 
.    الذىبي، تاريخ االسبلـ، 124،، ص 1، ؽ 8. سبط ابن الجوزم، مرآة الزماف، ج 7، ص 10ابن الجوزم، المنتظم، ج (32) 

 .   10، ص 36ج 
 219، ص 10ابن الجوزم، المنتظم، ج (33) 
 .   194جة األسرار، ص . الشطنوفي، به219، ص 10ابن الجوزم، المنتظم، ج (34) 
 .   219، ص 10ابن الجوزم، المنتظم، ج (35) 
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، (37).ككاف الشيخ عبدالقادر " يلبس لباس العلماء،  كيتطيلس(36)كالفتول كجلس بها للوعظ
. كيذكر أف الشيخ (39)، كيتكلم على كرسي عاؿ" (38)كيركب البولة، كترفع بين يديو الواشية

.كقد كصف ابن (40)عبدالقادر كاف يفتي على مذىب أبي حنيفة ك الشافعي ك ابن حنبل
بأنو "إماـ الحنابلة، كشيخهم في القادر، ككاف قد لقيو في بوداد، عبدالسمعاني الشيخ 

 .(44)، كابن رجب الحنبلي(43)، كالصفدم(42)، كتابعو في ذلك كل من الذىبي(41)عصره"
كمن األمثلة على فتاكل الشيخ عبدالقادر اف رجبلن حلف بالطبلؽ أف يعبداهلل عبادة ينفرد بها دكف 

فأفتى الجيبلني بأف يأتي الرجل مكة ك ييخلى لو المطاؼ ليطوؼ  جميع الناس في كقت أدائها، 
.أما الكرامات التي كانت تجرم على يدم (45)كحده سبعة أشواط بالبيت ليتحلٌل من يمينو

،  كقد كانت كراماتو ظاىرة،  ككاف (46)الشيخ عبدالقادر فقد أسهبت كتب المناقب في ذكرىا
، كىو مما ساعد على (47)كاف يتكلم على الخواطر"   أكثرىا شيوعان في مجالسو العامة أنو "

اشتهاره كقبولو لدل الناس إذ كانوا ينجذبوف إلى مجالسو بفعل األخبار   المتناقلة بينهم عن 
ا من (48)الكرامات التي تجرم فيها . كيذكر عن الشيخ علي بن الهيتي انو قاؿ:  "ما رأيت أحدن

ين عبدالقادر رضي اهلل عنو. ككاف ال يشاء أحد أف أىل زماني أكثر كرامات من الشيخ محي الد

                                                 

 .   225الشطنوفي، بهجة األسرار، ص (36) 
 يتطيلس:  أم يلبس الطيلساف... .            (37) 
 ".... الواشية:  " غاية سرج من أديم مخركز بالذىب يظنها الناظر كلها ذىبان يلقيها ) الملك ( على يديو يمينان كشماالن (38) 

"تحمل بين يديو عند الركوب في المواكب الحفلة كالميادين كاالعياد كنحوىا، كيحملها الركا بدار رافعان لها على يديو يلفتها 
 ) الهامش (.    222يمينان ك شماالن ". انظر ابن الكازركني، مختصر التاريخ، ص 

، ص 1. المناكم، الطبقات الكبرل، ج 208سرار، ص .  الشطنوفي، بهجة األ208السهركردم، عوارؼ المعارؼ، ص (39) 
676 

 .   54،الكيبلني ،جماؿ ، جورافية الباز األشهب ص15. التادفي، قبلئد الجواىر، ص 250الشطنوفي، بهجة األسرار، ص (40) 
 .   88، ص 39الذىبي. تاريخ االسبلـ، ج (41) 
 ، 3العصر... كمدرس الحنابلة "، ج  . كانظر قولو في العبر " شيخ87، ص 39المصدر نفسو، ج (42) 

 .36ص 
 .   26، ص 19الصفدم، الوافي بالوفيات، ج (43) 
 .   290، ص 1ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة، ج (44) 
 .   294، ص 1. ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة، ج 251الشطنوفي، بهجة األسرار، ص (45) 
التادفي، قبلئد الجواىر. كقد كرد في كتب التراجم التي ترجمت للشيخ عبدالقادر الجيلي  انظر: الشطنوفي، بهجة األسرار.(46) 

 بعضان من تلك الكرامات.   
 .   264،، ص 1، ؽ 8سبط ابن الجوزم، مرآة الزماف، ج (47) 

Arburry, sufism, p.85. (48 
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يرل منو كرامة في أم كقت شاء إاٌل رآىا. ككانت الخارقة )الكرامات( تظهر أحيانان منو كأحيانان 
 .(50). كيذكر أف الشيخ عبدالقادر كاف سيد اكلياء بوداد (49)فيو"

التواتر إاٌل الشيخ كذكر عز الدين بن عبد السبلـ انو "ما نقلت إلينا كرامات أحد ب
، كيذكر عن الشيخ الموفق بن قدامة المقدسي قولو: كلم أسمع عن أحد ييحكى (51)عبدالقادر"

ا ييعٌظم من أجل الدين أكثر منو"  .(52)عنو من الكرامات أكثر مما ييحكى عنو، كال رأيت أحدن
جمعو في  ك يذكر الشطنوفي )بتحقيق الباحث(أف سبب تصنيفو لكتاب "بهجة األسرار" الذم

مناقب الشيخ عبدالقادر إنما كاف إلظهار معنى قوؿ الشيخ الجيبلني في أحد مجالسو في بوداد 
، كىو قوؿ اشارم فلسفي  أبستمولوجي،ككاف في (53)"قدمي ىذه على رقبة كل كلٌي هلل" 

، كبينما يورد الشطنوفي الركايات الكثيرة التي يستشهد (54)مجلسو حينها عامة مشايخ العراؽ
 – (55)ها على أف ىذا القوؿ الصادر عن الجيبلني إنما أمر بو أمران إظهاران لمقاـ القطب الووثب

ىػ( 632اعتبره الشهاب السهركردم )ت  –كىو مقاـ ندر أف يعلن عنو رجل على رؤكس األشهاد 
من قبيل الكلمات المؤذنة باإلعجاب التي تظهر من بعض كبار المشايخ بسبب انحصارىم في 

كر الحاؿ كعدـ الخركج إلى فضاء الصحو في ابتداء أمرىم"،  كالقوؿ إشارة إلى "تفرده مضيق س
، كمع ذلك فقد فهم قوؿ الجيبلني على أنو تصريح بالقطبانية التي ظهر برىانها (56)في كقتو"

 كالقطبية من مقامات الصوفية . (57)عليو
                                                 

 .   56الشطنوفي، بهجة األسرار، ص (49) 
، 1. المناكم، الطبقات الكبرل، ج 80.  التادفي، قبلئد الجواىر، ص 317، 134، 133الشطنوفي، بهجة األسرار، ص (50) 

 .   676ص 
.    اليافعي، مرآة 27، ص 19. كانظر الصفدم، الوافي بالوفيات، ج 92-91، ص 39الذىبي، تاريخ االسبلـ، ج (51) 

، 6ن العماد، شذرات الذىب، ج . اب292، ص 1. ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة، ج 268، ص 3الجناف، ج 
 .   332ص 

 ، 1. ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة، ج 36، ص 3الذىبي، العبر في خبر من غبر، ج (52) 
 .   332، ص 6. ابن العماد، شذرات الذىب، ج 292ص 

 .   3الشطنوفي، بهجة األسرار، ص (53) 
 .   14-13الحاضرين في ذلك المجلس، ص . ك انظر اسماء 15-14الشطنوفي، بهجة األسرار، ص (54) 
. كفيها تفصيل لمعنى القطب ك الووث عند الصوفية.    كانظر ايضان في تفسير معنى 39-5الشطنوفي، بهجة األسرار، ص (55) 

، كغيرىا. ك انظر: اليافعي، أبو محمد عبداهلل بن اسعد، 480، 329، 160، 43، 41القطب الووث نفس المصدر، ص 
. نشر المحاسن الوالية في فضل المشايخ الصوفية اصحاب المقامات العالية الملقب كفاية المعتقد كنكاية ىػ( 768)ت 

.    1990، )تحقيق كتصحيح ابراىيم عطوه عوض(، شركة كمطبعة مصطفى البأبي الحلبي كاكالده، القاىرة، 2المنتقد، ط 
 .   292ص 

 .295، ص 1رجب، الذيل على طبقات الحنابلة، ج  . ابن144-143السهركردم، عوارؼ المعارؼ، ص (56) 
 .   677، ص 1المناكم، الطبقات الكبرل، ج (57) 
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وؼ، كيبلحظ في تلك المصادر كقد لقب الشيخ الجيبلني بألقاب تدؿ على علو مكانتو في التص
التي ذكرت ذلك أنها مصادر متأخرة كتبت في فترة ركاج الطرؽ الصوفية، كمن تلك األلقاب "ذك 
البيانين كاللسانين، كريم الجدين كالطرفين، صاحب البرىانين كالسلطانين، إماـ الفريقين 

أف التثنية الظاىرة في . كيبدك (59)، الباز األشهب (58)كالطريقين، ذك السراجين كالمنهاجين
ىذه األلقاب تشير إلى الجمع بين الفقو ك التصوؼ، أك على ما تسميو الصوفية الشريعة 
كالحقيقة.ككاف للشيخ عبدالقادر دكر في نقد السلطة فقد "كاف يصدع بالحق على المنبر كيينكر 

اطبان الخليفة قاؿ الجيبلني على المنبر مخ (60)على الظلمة"، كلما كلي القاضي ابن المرخم
، فلما كلي (61)المقتفي: "كلٌيت على المسلمين أظلم الظالمين،  كما جوابك غدان لرب العالمين"

ىػ، كفي نفس السنة خلع المستنجد على  555المستنجد الخبلفة قبض على ابن المرخم سنة 
كالشيخ أبي النجيب   (62)الشيخ عبدالقادر كعلى عدد من شيوخ الصوفية ببوداد

كمعهم عبدالرحمن بن الجوزم   كأذف لهم في الجلوس  (64)كابن شقراف (63)دمالسهركر 
كقد كاف للشيخ عبدالقادر موقف من  اللة على ميوؿ المستنجد كتوجوبجامع القصر، كفي ذلك د

الملوؾ كذكم السلطاف كاف من شأنو إعزاز الطريق الصوفي في أعين الصوفية، فقد " كاف يرل 
كمن يليهم من العقوبات المعجلة، ككاف يأتيو الخليفة أك الوزراء أك الجلوس على بساط الملوؾ 

من لو الحرمة الوافرة كىو جالس فيقـو كيدخل داره، فإذا تبعو خرج الشيخ من الدار لئبل يقـو 
لهم، ككاف يكلمهم الكبلـ الخشن كيبالغ لهم في الموعظة، كىم يقبلوف يده ك يجلسوف بين يديو 

                                                 

. ابن 9. التادفي، قبلئد الجواىر، ص 267، ص 3.  اليافعي، مرآة الجناف، ج 225الشطنوفي، بهجة األسرار، ص (58) 
 .   332، ص 6العماد، شذرات الذىب، ج 

 .   165-164. التادفي، قبلئد الجواىر، ص 319 الشطنوفي، بهجة األسرار، ص(59) 
ىػ(، أقضى القضاة، كاله المقتفي قضاء  555ىو القاضي أبو الوفاء يحيى بن سعيد بن المظفر المعركؼ بابن المرخم )ت (60) 

ىػ  555ىػ، ككاف " بئس الحاكم يأخذ الرشا ك يبطل الحقوؽ " كقد قبض عليو الخليفة المستنجد سنة  542بوداد سنة 
، ص 10، ج 125، ص 10كاستصفيت أموالو كأعيد منها على الناس ما ادعوه عليو، انظر ابن الجوزم، المنتظم، ج 

. 187، ص 38، ج 10، ص 37. الذىبي، تاريخ االسبلـ، ج 232-231. ابن الكازركني، مختصر التاريخ، ص 194
 .  265، ص 1،ؽ 8ماف، ج كيسميو سبط ابن الجوزم " القاضي ابن المجـر الظالم "، مرآة الز 

 .   265، ص 1، ؽ 8سبط ابن الجوزم، مرآة الزماف، ج (61) 
 .   194، ص 10ابن الجوزم، المنتظم، ج (62) 
 .   115، ص 10ابن الجوزم ج(63) 
إمامان ىػ (، ككاف معيدان بالنظامية، كاف  561ىو أحمد بن يحيى بن عبد الباقي الزىرم أبو الفضائل يعرؼ بابن شقراف )ت (64) 

 128-127كاعظان صوفيان. انظر ترجمتو في: الذىبي، المختصر المحتاج إليو من تاريخ الحافظ أبي عبداهلل بن الدبيثي، ص 
 (.603)الرقم  68، ص 6(. السبكي، طبقات الشافعية الكبرل، ج 450)الرقم 
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كيعرؼ عن الجيبلني أنو ما  (66)،  ككانت تهابو الملوؾ فمن دكنهم(65)متواضعين متصاغرين"
ألٌم بباب ذم سلطاف كال جلس على بساطو كال أكل من طعامو كىذا دليل انو لم يعاني من فوبيا 

.كللخليفة المستنجد باهلل لقاءات مع  (67)السياسة ,بل كاف متحديا ,سيدا ,جريئا في الحق 
قصده ليبلن في مدرستو كقد شهد لو كرامات فيها مواعظ الشيخ عبدالقادر حيث كاف ي

، كمع ذلك كاف الشيخ عبدالقادر إذا صلى العشاء دخل خلوتو ككاف اليخرج منها (68)للخليفة
إاٌل عند طلوع الفجر،  كقد جاءه الخليفة بالليل مراران بقصد االجتماع بو دكف اف يتمكن من ذلك 

التي كتبت عن الشيخ عبدالقادر أف أحد الخلفاء  .كتذكر بعض كتب المناقب(69)إلى الفجر
العباسيين جاء إليو يستويث بو ليرد سلطاف العجم الذم قصد بوداد ككاف الخليفة قد عجز عن 

.كللشيخ عبدالقادر كاقعة مع أحد (70)رده،  فأغاثو الشيخ كرد جيش العجم عن بوداد بدعاءه
ف بعض اتباع السلطاف مٌر بالشيخ عبدالقادر سبلطين السبلجقة الذين كانوا في بوداد مفادىا أ

كمعو أحماؿ خمر للسلطاف فأمر الشيخ الدكاب بالوقوؼ فوقفت كلم تتحرؾ، كتحوؿ الخمر في 
األكاني إلى خل،  كلما بلغ الخبر إلى السلطاف حضر لزيارة الشيخ كارتدع عن فعل كثير من 

لك الحكايات كالكرامات، إاٌل أف .كبوض النظر عن موقفنا ،ضد اك مع صدقية  ت(71)المحرمات
كركدىا في كتب المناقب كبعض كتب التراجم ىو ما يهٌم الباحث من حيث أنها حكايات كانت 
تشكل عنصران من عناصر الرأم العاـ كالمثيولوجيا الشعبية آنذاؾ، ككاف لها أثر في تشكيل 

يخية.كيذكر أف مجالس الشيخ المواقف كالقيم التي كانت سائدة في المجتمع في تلك الفترة التار 
عبدالقادر كاف يحضرىا كبار رجاؿ الدكلة مثل نائب الوزراة عز الدين محمد بن الوزير أبي المظفر 
ابن ىبيرة، كاستاذ الدار عبداهلل بن ىبة اهلل، ك حاجب الباب مجد الدين بن الصاحب كغيرىم، 

خواطرىم في سياؽ كعظو لهم،   ككاف الشيخ عبدالقادر يخاطبهم بمكنوف سرائرىم كيتكلم على

                                                 

، ص 1راني، الطبقات الكبرل، ج . الشع42-41. التادفي، قبلئد الجواىر، ص 183الشطنوفي، بهجة األسرار، ص (65) 
181   . 

 .   292، ص 1ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة، ج (66) 
، ص 1. الشعراني، الطبقات الكبرل، ج 42-41. التادفي، قبلئد الجواىر، ص 183الشطنوفي، بهجة األسرار، ص (67) 

180   . 
. كانظر حادثة اخرل ذكرىا ابن رجب، الذيل على 140ر، ص . التادفي، قبلئد الجواى130الشطنوفي، بهجة األسرار، ص (68) 

 .   292، ص 1طبقات الحنابلة، ج 
 .   180الشطنوفي، بهجة األسرار، ص (69) 
. كال يذكر ىذاف المصدراف اسم الخليفة العباسي كال 161-160. التادفي، قبلئد الجواىر، ص 337المصدر نفسو، ص (70) 

 تلك الحكاية، كما اليذكراف تاريخ حدكثها.   اسم السلطاف المشار إليهما في 
 .   89الشطنوفي، بهجة األسرار، ص (71) 
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كما كاف نقيب النقباء ابن األتقى يحضر مجالس الشيخ عبدالقادر ككاف يأتيو في غير كقت 
.لقد كاف للكبلـ على الخواطر عامل جذب للناس، (72)المجلس ك يجلس بين يديو متواضعان 

اطر يقوؿ عامتهم كخاصتهم،  لحضور مجالس الشيخ عبدالقادر، كفي معنى الكبلـ على الخو 
الشيخ عبدالقادر: "إنما أنٌطق فأنطق كأعطى فأفرؽ كأكمر فأفعل، كالعهدة على من أمرني كالدية 
على العاقلة.... لوال لجاـ الشريعة على لساني ألخبرتكم بما تأكلوف كما تدخركف في بيوتكم. 

لساني لنطق صاع أنتم بين يدٌم كالقوارير ييرل مافي بواطنكم ك ظواىركم. لوال لجاـ الحكم على 
.ككاف الشيخ (73)يوسف بما فيو، لكن العلم مستجير بذيل العالم كي ال ييبدم مكنونو" 
، كمن دالالت (74)عبدالقادر "في عصره ميعظمان يعظمو أكثر مشايخ الوقت من العلماء كالزىاد"

ألوف اهلل تعظيم العامة لو انو كاف إذا ذىب إلى الجامع يـو الجمعة" كقف الناس في األسواؽ يس
تعالى   بو حوائجهم، ككاف لو صيت كصوت كسمت ك صمت"، كقد ىاؿ الخليفة المستنجد 
مدل تعلق الناس بو كذلك عندما عطس الجيبلني في الجامع في يـو الجمعة فشمتو الناس حتى 
سمعت في الجامع ضجة الناس كىم يقولوف يرحمك اهلل ك يرحم بك، ككاف الخليفة المستنجد 

.كمن اآلثار السوسيولوجية  التي تذكر للشيخ الجيلي في مجتمع (75)مقصورة الجامعكقتها في 
بوداد توبة أعداد كبيرة من الناس في مجلسو، حتى قاؿ سبط ابن الجوزم: "كتاب على يده معظم 

، كقد يكوف في ذلك مبالوة إذ يقوؿ الجيلي (76)أىل بوداد، كأسلم معظم اليهود ك النصارل" 
 مني منفعة الخلٌق، فإنو أسلم على يدم أكثر من خمسمائة من اليهود ك النصارل، نفسو "أراد اهلل

. على أية حاؿ، كاف (77)كتاب على يدم أكثر من مائة ألف من العيارين ، كىذا خير كثير" 
 التائبوف على يد الشيخ عبدالقادر من فئات اجتماعية متعددة كالعيارين كقطاع الطريق كالقتلة

ليد الجارم في االعبلف عن توبة التائبين اف يأتي التائب إلى الشيخ عبدالقادر في ككاف التق (78)
، كىذا ماعده المفكر الجزائرم محمد اركوف ،قمة االنسنة (79)مجلسو فيقص الشيخ شعره

،كمثاؿ لبلسبلـ الكبلسيكي ،كىي ظاىرة نفسية كابستمولوجية ،تستحق الدرس كالتحليل ،كىذا 
                                                 

 .   69-67.  كانظر ايضان ص 193-192الشطنوفي، بهجة األسرار، ص (72) 
 .   54، ص 1990اسس التقدـ عند مفكرم االسبلـ،دار الشركؽ،االردف،‘جدعاف ،فهمي (73) 
 .   293، ص 1ابلة، ج ابن رجب، الذيل على طبقات الحن(74) 
 .   40.  التادفي، قبلئد الجواىر، ص 208الشطنوفي، بهجة األسرار، ص (75) 
 .   265-264، ص 1، ؽ 8سبط ابن الجوزم، مرآة الزماف، ج (76) 
، 40-39. التادفي، قبلئد الجواىر، ص 96، ص 39.    الذىبي، تاريخ االسبلـ، ج 203الشطنوفي، بهجة األسرار، ص (77) 

 التادفي يجعل عدد الذين اسلموا من اليهود ك النصارل خمسة آالؼ.    لكن
 .   38.  التادفي، قبلئد الجواىر، ص 134. كانظر: ص 203الشطنوفي، بهجة األسرار، ص (78) 
 .   194، ص 8. العمرم، مسالك األبصار، ج 97، ص 39الذىبي، تاريخ االسبلـ، ج (79) 
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كثير من الوربيين يعتنقوف اإلسبلـ     بواسطة الصوفية،ككاف للشيخ عبدالقادر ما بفسر اليـو اف ال
طريقة في التصوؼ تمٌيز بها في زمانو، كقد كصف طريقتو عدد من معاصريو بأكصاؼ 

ىػ(: "كاف 564كمصطلحات صوفية فيها قدر من الوموض: قاؿ الشيخ علي بن الهيتي )ت 
ك الموافقة مع التبٌرم من الحوؿ كالقوة، ك تجريد طريقو ]أم الشيخ عبدالقادر[ التفويض 

التوحيد، كتوحيد التفريد مع الحضور في موقف العبودية بسر قائم في مقاـ العبودية ال بشيء كال 
لشيء، ككانت عبوديتو صحيحة مستمدة من لحظ كماؿ الربوبية، فهو عبد سما عن مصاحبة 

. كسئل الشيخ عدم بن مسافر )ت (80)ريعة("التفرقة )إلى مطالعة الجمع مع لزـك أحكاـ الش
ىػ( عن طريق الشيخ عبدالقادر فقاؿ:  "الذبوؿ تحت مجارم األقدار بموافقة القلب  557

كالركح كاتحاد الباطن كالظاىر، كانسبلخو من صفات النفس مع الويبة عن رؤية النفع ك الضر 
ريق الشيخ محي الدين ىػ( "ط 553. كقاؿ الشيخ بقا بن بطو )ت (81)كالقرب كالبعد "

عبدالقادر اتحاد القوؿ ك الفعل،  كاتحاد النفس كالقلب، كمعانقة االخبلص كالتسليم، كتحكيم 
الكتاب كالٌسنة في كل خطوة كلحظة كنفس ككارد كحاؿ، كالثبوت مع اهلل عز كجل على ما قٌر 

و التوحيد كصفان ، كقاؿ الشيخ أبو الحسن القرشي: "كانت طريقت(82)عند األجبلء المتثبتين"
كحكمان كحاالن، كتحقيقو الشرع ظاىران كباطنان، ككصفو: قلب فارغ ككوف غائب كمشاىدة رٌب 
حاضر بسريرة ال تتجاذبها الشكوؾ، كسرو ال تتنازعو األغيار كقلب ال يهفرقو التفات، فجعل 

 .(83)الملكوت األكبر من كرائو، كالملك األعظم تحت قدمو"
يوسف زيداف اف: للشيخ عبدالقادر كبلمان عن طريقتو في التصوؼ يظهر  كيذكر شيخنا  الدكتور

فيو معنىن لم يذكره معاصركه عند حديثهم عنو، كىذا المعنى يظهر في قولو "كل رجاؿ الحق إذا 
كصلوا إلى القدر أمسكوا إال أنا كصلت إليو كفيتح لي منو ركزنة فأكلجت فيها،  كنازعت أقدار 

،  كتوضح ىذا المعنى حادثة (84)لرجل ىو المنازع للقدر ال الموافق لو"الحق بالحق للحق، فا
ىػ،  مفادىا أف الشيخ حماد الدباس أخبر التاجر بأنو إذا  521كقعت ألحد تجار بوداد سنة 

خرج في تجارتو إلى الشاـ فسوؼ يقتل كيسلب مالو، كلكن الجيبلني أمر التاجر بالذىاب في 
كيعود سالمان،  ذلك أف الجيبلني سأؿ اهلل في ىذا التاجر أف يجعل تجارتو على أف يذىب سالمان 

                                                 

كانظر محمد اركوف ،الفكر االسبلمي 180، ص 1.  الشعراني، الطبقات الكبرل، ج 178الشطنوفي، بهجة األسرار، ص (80) 
 .   134ص2009،دار الساقي بيركت

 .180، ص 1. الشعراني، الطبقات الكبرل، ج 179الشطنوفي، بهجة األسرار، ص (81) 
 .   179الشطنوفي، بهجة األسرار، ص (82) 
 .8،ص1تناء المزيدم،دارالكتب العلمية،جالجيبلني،عبدالقادر، تفسير الجيبلني،اع(83) 
 .   87،ص 1990زيداف ،يوسف ،باز اهلل االشهب ،دار الجيل بيركت،(84) 
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ما قدره عليو من القتل كالسلب منامان ال يقظة، فرأل التاجر األمر  منامان كتمت لو تجارتو كرجع 
إلى بوداد سالمان كعيٌدت ىذه الحادثة من الكرامات التي شهد فيها الدباس للجيبلني بعلو 

مجالس الوعظ في بوداد كانت من أبرز المبلمح االجتماعية ك الدينية .كطالما اف (85)المقاـ
آنذاؾ فمن المناسب في ىذا السياؽ ذكر بعض مواصفات مجلس الشيخ عبدالقادر،  ففي ذلك 
داللة على مكانتو عند اىل زمانو كمدل تأثيره فيهم، كىو أمر كاف لو دكر في الرفع من شأف 

قباؿ الناس عليو حتى صار للصوفية حيرمة ال تنكر.كاف إذا صعد التصوؼ في تلك الفترة كازدياد إ
الشيخ عبدالقادر الكرسي للوعظ أك الدرس ال يبصق أحد كال يتمخط كال يتنحنح كال يتكلم كال 
،  ىيبة لو. ككاف ييعد من كراماتو أف أقصى الناس في المجلس يسمع صوتو كما يسمعو  يقـو

ىل المجلس ك يوٌجههم بالكشف"، ككاف إذا قاـ فوؽ ادناىم،  "ككاف يتكلم على خواطر أ
.    ككاف إذا رأل أحد من الحاضرين شيئان من الكشف أمره (86)الكرسي يقـو الناس لجبللتو

الشيخ بالكتماف قائبلن لو " أسكت فليس الخبر كالمعاينة" أك "أقعد فإف المجالس باألمانة" 
لحاف كلكن قراءة مرتلة مجودة، ككاف يموت في . ككاف يقرأ في مجلسو مقرئاف أخواف بوير أ(87)

مجلسو الرجبلف كالثبلثة ]كناية عن تأثرىم باألحواؿ[، ككاف يكتب مايقوؿ في مجلسو أربعمائة 
محبرة عالمو كغيره، "ككاف كثيران ما يخطو في الهواء في مجلسو على رؤكس الناس خطوات ثم 

على الكرسي، على كل مرقاة منهم اثناف، . ككاف للشيخ نقباء يجلسوف (88)يرجع إلى الكرسي"
 .(89)ككاف اليجلس كذلك إال كلي أك صاحب حاؿ، ككاف يجلس تحت الكرسي رجاؿ آخركف

ككاف الجيبلني يتكلم في األسبوع ثبلث مرات: مرتاف بالمدرسة بكرة الجمعة ك عشية الثبلثاء، 
ىػ كلواية سنة  521من سنة كمرة بالرباط بكرة األحد، كقد تكلم على الناس مدة أربعين سنة 

ىػ كلواية  528ىػ، أما مدة تصدره للتدريس كالفتول فامتدت ثبلثان كثبلثين سنة من سنة  561
.ككاف الجيبلني يقبل النذر كيأكل منو، كيأمر كل ليلة بمد الٌسماط ك يأكل مع (90)ىػ 561سنة 

أكل الحبلؿ،  ككاف لو غبلـ األضياؼ، ككاف لو حنطة يزرعها لو بعض اصحابو كل سنة توخيان للم
. كما يذكر أف الشيخ (91)يقف على باب داره كبيده الخبز كينادم على العشاء كالمبيت

                                                 

 .   65-64الشطنوفي، بهجة األسرار، ص (85) 
 .   199المصدر نفسو، ص (86) 
 .   199 – 198المصدر نفسو، ص (87) 
 .   202الشطنوفي، بهجة األسرار، ص (88) 
 .   204ص المصدر نفسو، (89) 
 .   38-37. التادفي، قبلئد الجواىر، ص 202المصدر نفسو، ص (90) 
 .   16-15التادفي، قبلئد الجواىر، ص (91) 
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.كقد صنف الجيبلني كتاب الونية لطالبي طريق الحق،  (92)عبدالقادر كاف يأكل من عمل يده
الرباني ككتاب الفتح (93)كجمع تبلميذه مما دكنوه من كبلمو في مجالسو كتاب فتوح الويب

كالفيض الرحماني  )كىو من أركع الكتب التي تخاطب النفس البشرية( كينسب لو ديواف جميل 
من الشعر الصوفي حققو يوسف زيداف كقاـ بشرحو الشاعر فالح الحجية في مجلد كبير كمما 

 ينسب لو من شعر القصيدة الووثية نوردىا لكونها أشهر تها:
 :يوافالقصيدة الووثية كما كردت في الد

 فقلت لخمرتي نحوم تعالى سقاني الحب كاسػات الوصػاؿ -1
 فهػمتي بسكػرتي بين المػػوالي       سعت كمشػت لنحوم في كؤكس-2
 بحػاني كادخػلوا ، أنتػم رجػالي  كقلػت لسػائر األقطػاب ليمُّوا -3
 فسػاقي القػـو بالػوافي مبللي   كىيمػوا كاشرػبوا أنتم جنودم-4
 كال نػلتم عػليٌوم كاٌتصػػالي   ػلتي من بعد سكرمشربتػم فض-5
 مقػامي فػوقكم مػازاؿ عػالي  مقامػكم العيػبل جمعان كلكػن -6
 ييصػٌرفني كحٍسػبي ذك الجػبلؿ   أنػا في حضػرة التقريب كحدم-7
 كمػن ذا في المػبل أعطى مثػالي  أنا البػازمُّ أشهػب كيٌل شيًخ -8
 كنلػت السعػد من مولى المػوالي ان درسػت العلم حتى صرت قطب-9

 كتػوجني بتيجػاف الكمػػػاؿ  كسػاني ًخٍلعةن بطػراز ًعػٌز -10
 كقػلدني كأعػطػاني سػػؤالي  كأطلعػني على سػر قػديم-11
 فػحيًكمي نػاًفذي في كػل عػالي ككالني عػلى األقطاب جمعان -12
 حػاليلػذابت كانطػفت من سر   فلػو ألقػيت سرم كسط نار -13
 لقػاـ بػقدرة المولى سعػى لػػي  كلو ألقيػت سرم فوؽ ميت -14
 لػدكت كاختفػت بػين الرمػػاؿ  كلػو ألقيت سػرم في جباؿ -15
 لػصار الكيػلُّ غػوران في الػػزَّكاؿً   كلػو ألقيت سػرم في بحار -16
 تميػػري كتنقػضػي إال أتػى لػػي   كمػا منها شػهور أك دىور-17
 كتػيٍعًلػميني فأيٍقصػًري عن جػػػػدالي  ني بما يجػرم كيأتي كتخػبر -18
 ككقػػتي قبل قبػلي قد صفػػا لػي  ببلدي اهلل ميػٍلًكي تحت حيٍكمي-19
 كشػػاءيسي السعػادة قد بػدا لي طبػولي في السػما كاألرض دقت-20

                                                 

 27، ص 19الصفدم، الوافي بالوفيات، ج (92) 
 .   296، ص 1ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة، ج (93) 
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 كأعػبلمي علػى ريكس الجػػبػػاؿ مي ميحيي الدين اس الجيبلني أنػا-21
 كأقػػدامي علػػى عيػنق الٌرجػاؿ   أنػا الحسًنيُّ كالمخدع مقامي-22
 كنػالوا في الهػول أقصػػى مػنػاؿ  رجاؿي خػيموا في حٌي ليلى -23
 كرىػبػػافي إذا جػػٌن الػػليالػي رجػاؿي في النهار ليوث غاًب -24
ـي -25  ػػوت عويلهػػم في الليػل عاليكص  رجػاؿي في ىواجرىم ًصيا
  كمػػا اختاركا قصػػوران في عوالي  رجػاؿي ما التهػوا عنو بشيء -26
 كال يشػػقى الجػليس كال ييبػالي  رجػاؿي ال ييضػاـ لهم نزيلي -27
 كفي الوابػات في طلػب الوصػاؿ  رجػاؿي سائحوف بػكل كاد -28
 البعػد كالهػجراف صػاؿلػػنار   أال يػا للرجاؿ ًصليوا ميحٌبان -29
 بػلحظ قد حػكى رشػق النباؿ   أال يػا للرجاؿ قيًتلتي ظيلمان -30
 فػإٌني شيٍخػكيم قيطػب الكػماؿ  أال يػا للرجاؿ خذكا بثأرم -31
 في الحكم كالتصػريف خالي  فمػن في أكليػاء اهلل ًمثًلي كمػن-32
 النٌػواؿ كخػردلةو عػلى حيػٍكم ترل الدنيا جميعان كسط كٌفي -33
ـه فػاًتلي عنػد القػػتػػاؿً    ميريػدم ال تخف كٍشيان فإني-34  عػزكي
ػػبىاني رًفٍػػعػةن، نًلٍػتي المعػالي  ميريػدم ال تخف فالٌلوي رىٌبي -35  حى
 كافٍػػعل ما تشػػا ٍفاإلسم   عػالي ميريدم ًىٍم كًطٍب كاٍشطٍح كىغىٌني -36
 ػلى قػدـ النػبي بػٍدر الكػمػاؿً ع  ككيلُّ فىتػىىن على قدـً كإٌني -37
 .كٍتػعداد الٌرمػػاؿ مػع الجػػبػاؿ    عليو صػبلة رٌبي كيٌل كقتو -38

، "كدفن ليبلن من كثرة الزحاـ فإنو لم يبق (94)توفي الجيبلني كدفن بمدرستو كقد بلغ تسعين سنة
فلم يتمكنوا من ببوداد أحد إاٌل كقد جاء إلى باب األزج كامتؤلت الحلبة ك األسواؽ كالدركب 

.كمما قيل في رثاء الشيخ عبدالقادر قصيدة لنصر النميرم قالها غداة دفن الشيخ (95)دفنو"
 ، فمنها قولو:(96)عبدالقادر،  فيها دالالت على مكانة الجيبلني في الفقو ك التصوؼ

 ال ينكػر قػوؿ المحب فيو الحسػػود  ذك المقػػاـ العلػٌي فػي الزىػػػد
 

 لػو فػي الػورل جميعػػػان نديػدي   م تػعػذر أف يلقػػىكالفقيػو الػذ

                                                 

 .   219، ص 10ابن الجوزم، المنتظم، ج (94) 
 .   266، ص 1،ؽ 8الجوزم، مرآة الزماف، ج  سبط ابن(95) 
 .   301-300، ص 1ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة، ج (96) 

http://www.bh30.com/vb3
http://www.bh30.com/vb3
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 كبالحكػػػم فػي الفتػػول الوفػود  تتػرامػػى إليو فػي العلػم باللػو

 
 كمنها قولو:

 يخشػػع القػلػب عنػػده كيظػػل
 
 

 الػدمػع يجػرم كتقشعػػر الجلػود 
 

 كمنها قولو:
 ػػة المػراد المريػػدعنػػده غػاي  يلتقػي النجػػح ملتقيػػو كييعطػػى

 
 كمنها قولو:

 مػات مػن كانػت األقاليم  تيسقػى
 

 الويػث أغػوارىػػا بػو ك النجػود 
 

 كمنها قولو:
 كبػحػػر الفضػػائػػل المػوركد  سيػد األكلياء في الشػرؽ كالوػرب

 
مي  " كقد كصفت المستشرقة شيمل الشيخ عبدالقادر بأنو " أكبر كلٌي شعبي في العالم اإلسبل

. كما اعتبرتو الباحثة الفرنسية جاكلين شأبي أحد أىم من توسط في القرف السادس الهجرم (97)
بين الحركة الصوفية ك الفقهاء كأنو " كاف ممن بفضلهم تبٌنت الحركة التقليدية خبلؿ القرنين 

عشركف .كاف للشيخ عبدالقادر تسعة ك أربعوف كلدان، سبعةه ك (98)البلحقين منعطف الطرقية "
 ،  كمنهم .(99)ذكران ك الباقي إناث

                                                 

 .   279شيمل، االبعاد الصوفية في االسبلـ، ص (97) 
سحلوؿ(،  " عبدالقادر الجيبلني بين الحقيقة التاريخية ك األسطورة األدبية "، بركفسورة جاكلين شابي، )ترجمة الدكتور حسن(98) 

، 1998(، كانوف الثاني، 18(، السنة )70مجلة التراث العربي، مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب، العدد )
 دمشق )نسخة الكتركنية(.   

. ابن الدمياطي، 196، ص 8، نقبلن عن ابن النجار. العمرم، مسالك األبصار، ج 97، ص 39الذىبي، تاريخ االسبلـ، ج (99) 
 .   28، ص 19ج  . الصفدم، الوافي بالوفيات،128 من ذيل تاريخ بوداد، صالمستفاد 
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ىػ(، تفقو على كالده، كحدث ككعظ كدٌرس ك تخرج  602عبد العزيز بن الشيخ عبدالقادر )ت 
ىػ بعد أف  580في حدكد سنة  (100)بو غير كاحد، كرحل إلى إحدل قرل سنجار ك استوطنها

لعاشر  كالرجل أحد قادة غزا عسقبلف كزار القدس ككانت ذريتو في سنجار في منتصف القرف ا
ىػ(،  593.عيسى بن الشيخ عبدالقادر )ت (101)جيش صبلح الدين االيوبي كمستشاريو   

تفقو على كالده كسمع منو الحديث كمن غيره، كدرس كحدث ككعظ ك أفتى، كصنف كتاب 
ظ جواىر األسرار ك لطائف األنوار في علـو الصوفية،  كقدـ مصر بعد كفاة كالده كحدث بها ككع

، كقد لبس منو خرقة التصوؼ القادرية بعض أىل (102)كتخرج بو جماعة من أىلها، كتوفي فيها
ىػ(، كاف فقيهان حنبليان  593 -ىػ  522) (104).عبد الوىاب بن الشيخ عبدالقادر(103)مصر 

كاعظان، قرأ الفقو على كالده حتى برع فيو، كدٌرس بمدرسة كالده كىو حي نيابة عنو في مستهل 
ىػ كقد تجاكز العشرين من عمره، ثم بعد كفاة كالده اشتول بالتدريس، ككاف أميز  543سنة 

اخوانو، ككاف فصيح الوعظ حاٌد الخاطر كلو مركءة كسخاكة، كقد جعلو الناصر لدين اهلل على 
،  كبنى تربة الجهة (106)ىػ 583ككاف ذلك سنة  (105)المظالم فكاف يوصل إليو حوائج الناس

. كركسل من (107)ك تولى كقفها بأمر من الخليفة الناصر لدين اهلل الخبلطية سلجق خاتوف
 .(108)الديواف العزيز إلى الشاـ

                                                 

 (.   926)الرقم  253.  الذىبي، المختصر المحتاج إليو، ص 242الشطنوفي، بهجة األسرار، ص (100) 
 كمن ذريتو )المحقق(.    91الكيبلني ،جماؿ الدين فالح، الشيخ عبدالقادرالكيبلني، ص (101) 
. التادفي، قبلئد الجواىر، ص 141، ص 42. الذىبي، تاريخ االسبلـ، ج 242-241ة األسرار، ص الشطنوفي، بهج(102) 

90-91   . 
 (.704)الرقم  514، ص 44الذىبي، تاريخ االسبلـ، ج (103) 
. أبو شامة، شهاب الدين أبو محمد عبدالرحمن بن 208، ص 1انظر ترجمتو في: ابن النجار، ذيل تاريخ بوداد، ج (104) 

ىػ (.  تراجم الرجاؿ القرنين السادس ك السابع المعركؼ بالذيل على الركضتين، ط  665ل المقدسي الدمشقي، )ت اسماعي
، )صححو محمد زاىد بن الحسن الكوثرم، عني بنشره كراجع أصلو عزت العطار الحسيني (، دار الجيل، بيركت، 2

(. تاريخ 94)الرقم  258صر المحتاج إليو، ص .  الذىبي، المخت241. الشطنوفي، بهجة األسرار، ص 12. ص 1974
(. ابن  7412)الرقم  204، ص 19. الصفدم، الوافي بالوفيات، ج 77، ص 41. كانظر ج 134، ص 42االسبلـ، ج 

. ابن العماد، شذرات 89(. التادفي، قبلئد الجواىر، ص 196)الرقم  388، ص 1رجب، الذيل على طبقات الحنابلة، ج 
 .   514، ص 6الذىب، ج 

 .   209-208، ص 1ابن النجار، ذيل تاريخ بوداد، ج (105) 
 .   389، ص 1ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة، ج(106) 
 ، ك انظر: 135، ص 42.  الذىبي، تاريخ االسبلـ، ج 12أبو شامة، الذيل على الركضتين، ص (107) 

 .   77، ص 41ج 
 ، 1رجب، الذيل على طبقات الحنابلة، ج  .  ابن135، ص 42الذىبي، تاريخ االسبلـ، ج (108) 

 .389ص 
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،كقرأ عليو (109)ككاف عبد الوىاب قد رحل إلى ببلد الهند في طلب العلم، كتخرج بو غير كاحد
كفت يد عبد الوىاب عن كقف الجهة   588.كفي سنة (110)ابن الدبيثي بعض األحاديث

ج ابناء الشيخ عبدالقادر عن مدرستهم ك سيٌلمت إلى عبدالرحمن بن الجوزم )ت الخبلطية كأخر 
، ثم ريٌدت (111)ىػ( كذلك بسبب الركن عبد السبلـ بن عبد الوىاب بن الشيخ عبدالقادر 597

 .(112)ىػ( 593المدرسة إلى أبناء الشيخ عبدالقادر بعد أف قبض على الوزير ابن يونس )ت 
زاىدان عابدان  (114)ىػ( كاف ثقة حافظان  603 – 528) (113)قادرعبدالرزاؽ بن الشيخ عبدال

،  تفقو على (116)" ككاف فقيهان صالحان (115)كرعان " لم يدخل فيما دخل فيو غيره من إخوتو
، "لكن معرفتو بالحديث (117)كالده كحدث كأملى كدٌرس كخٌرج كأفتى، كتخرج بو جماعة

لو عن الناس ال يخرج إاٌل في الجمعات، "، ككاف منقطعان في منز (118)غطت على معرفتو بالفقو
، كىو كالد (119)"ككاف خشن العيش صابران على فقره، عزيز النفس عفيفان على منهاج السلف"

 قاضي القضاة أبي صالح نصر بن عبدالرزاؽ .كمن أحفاد الشيخ عبدالقادر الذين لهم صلة 
)ت  (120)القادر الجيليبموضوع البحث: قاضي القضاة أبو صالح نصر بن عبدالرزاؽ بن عبد

ىػ(، كاف فقيهان حنبليان كاعظان، ككاف مقدـ مذىبو كشيخ كقتو، دٌرس في مدرسة جده كغيرىا،  633

                                                 

 .   241الشطنوفي، بهجة األسرار، ص (109) 
 .   258الذىبي، المختصر المحتاج إليو، ص (110) 
 .   77، ص 41الذىبي، تاريخ االسبلـ، ج (111) 
 ، 6. ابن العماد، شذرات الذىب، ج 389، ص 1ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة، ج (112) 

 .515ص 
. ابن 58(. أبو شامة، الذيل على الركضتين، ص 437)الرقم  109، ص 2انظر ترجمتو في:  ابن نقطة، كتاب التقييد، ج (113) 

. الذىبي، المختصر المحتاج 243-242. الشطنوفي، بهجة األسرار، ص 215-214الساعي، الجامع المختصر، ص 
(. ابن كثير، البداية ك النهاية، 6974)الرقم  248، ص 18 (. الصفدم، الوافي بالوفيات، ج958)الرقم  261إليو، ص 

(.  التادفي، قبلئد الجواىر، 221)الرقم  41-40، ص 2.  ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة، ج 56، ص 13ج 
 .  19-18، ص 7. ابن العماد، شذرات الذىب، ج 93-92ص 

 .   109، ص 2ابن نقطة، كتاب التقييد، ج (114) 
. كقاؿ ابن كثير في البداية ك النهاية " لم يدخل فيما دخلوا فيو من المناصب 58مة، الذيل على الركضتين، ص أبو شا(115) 

 .   56، ص 13كالواليات " ج 
 .   215-214ابن الساعي، الجامع المختصر، ص (116) 
 .   243-242الشطنوفي، بهجة األسرار، ص (117) 
 .   41، ص 2 ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة، ج(118) 
 .  نقبلن عن ابن النجار.   41، ص 2المصدر نفسو، ج (119) 
.    الفوطي، كماؿ الدين 117-115.    مجهوؿ، الحوادث، ص 245انظر ترجمتو في: الشطنوفي، بهجة األسرار، ص (120) 

ـ،  3زء الرابع، ىػ(. تلخيص مجمع اآلداب في معجم األلقاب، الج 723أبو الفضل عبدالرزاؽ بن أحمد الحنبلي، )ت 
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كقلد قضاء القضاة في خبلفة الظاىر بأمر اهلل "كلم يقلد قضاء القضاة حنبلي سواه"، فسار سيرة 
لى بابو كالخركج إلى صبلة حسنة من فتح بابو كرفع حيجابو كالجلوس للناس عمومان كاالذاف ع

ىػ فرجع إلى مدرسة جده يدرس كيفتي،  كلما تكامل بناء الرباط 623الجمعة راجبلن، ثم عزؿ سنة 
، "كتخرج بو في (121)المستجد بدير الرـك جيعل شيخان على من بو من الصوفية إلى أف توفي

رات .كلو كبلـ حسن في إشا(122)علمي الشريعة كالحقيقة أناس من اىل بوداد "
ىػ انفذ 630. ككاف مقدامان من الرجاؿ ال يهاب،  كلو أشعار في الزىد، كفي سنة (123)الصوفية

. كقد أٌلف في التصوؼ، كبنيت لو دكة بجامع القصر للمناظرة، (124)رسوالن إلى الموصل كاربل
إلى ككاف لو قبوؿ تاـ، ككاف يحضره أناس كثيركف، كيبدك أنو كاف يتمتع بمكانة كبيرة عند الناس 

الحد الذم جعلهم يدفنونو في دكة اإلماـ  أحمد بن حنبل، إاٌل أنو قبض على من فعل ذلك، ثم 
.كيبدك اف نصران قد التقى بالشيخ (125)نبش القبر ليبلن بعد أياـ كنقل جثمانو إلى مكاف آخر

. كما يذكر انو (126)محي الدين بن عربي كجرل بينهما مناظرة في حديث من احاديث الصفات
النظر في جميع الوقوؼ العامة ككقوؼ المدارس الشافعية كالحنفية كغيرىا، فكاف يولي كيعزؿ كلي 

في جميع المدارس حتى النظامية، ككاف المستنصر يعظمو كيجلو كيبعث إليو أمواالن كثيرة 
.يستنتج مما تقدـ انو استمر احتراـ الناس، الخاصة منهم كالعامة، ألبناء الشيخ (127)ليفرقها
ادر الجيلي كاحفاده، كبخاصة الذين حملوا منهم رسالة الشيخ عبدالقادر،  طيلة القرف عبدالق

ىػ. كقد تابع اكثرىم طريق الشيخ عبدالقادر في  656السادس كحتى سقوط بوداد بيد التتار سنة 
الفقو ك التصوؼ فكاف منهم محدثوف كفقهاء كمفتوف كمدرسوف كقضاة، ككانوا كلهم حنابلة. كقد  

تحاؿ بعض أبناء الشيخ عبدالقادر إلى خارج بوداد، كاستيطانهم كتناسلهم حيث استقركا، كاف ار 
من العوامل التي ساىمت في انتشار التصوؼ خارج بوداد كالجباؿ كببلد الجزيرة ك الشاـ كمصر 

                                                                                                                                            

)الرقم  873، 2، قسم 4. ج 1965-1962)تحقيق الدكتور مصطفى جواد(، كزارة الثقافة ك االرشاد القومي، دمشق، 
.  الصفدم، 173، ص 46(. تاريخ االسبلـ، ج 1363)الرقم  356(. الذىبي، المختصر المحتاج إليو، ص 1295

(. 307)الرقم  189، ص 2ب، الذيل على طبقات الحنابلة، ج (. ابن رج36)الرقم  46، ص 27الوافي بالوفيات، ج 
 .   281، ص 7ابن العماد، شذرات الذىب، ج 

 .191، ص 2.  ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة، ج 117-115مجهوؿ، الحوادث، ص (121) 
 .   245الشطنوفي، بهجة األسرار، ص (122) 
 .   356الذىبي، المختصر المحتاج إليو، ص (123) 
 .   874، 2،قسم 4الفوطي، تلخيص مجمع اآلداب، (124) 
 .   175-174، ص 46الذىبي، تاريخ االسبلـ، ج (125) 
 .   190، ص 2ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة، ج (126) 
 .191-190، ص 2المصدر نفسو، ج (127) 
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كالمورب كاالندلس ،  كمهد لتطور الحق تمثل في نشوء الطريقة القادرية. ككاف تصوؼ ابناء 
دالقادر كأحفاده تصوؼ الفقهاء كىو التيار الذم تنامى في تلك الفترة، كقد شارؾ بعض الشيخ عب

أكالده  بالوزك ضد الفرنجة كابنو عبد العزيز، كما أسهموا أيضان في حركة التأليف في موضوع 
التصوؼ، كمنهم من كاف سفيران للخليفة، كمنهم من كلي األربطة الصوفية في بوداد. كمما يلفت 

باه أنو لم يل قضاء القضاة من الحنابلة أحد سول نصر حفيد الشيخ عبدالقادر، قاؿ ابن االنت
ا من اصحابنا ديعي بقاضي  رجب الحنبلي المتوفى في نهاية القرف الثامن الهجرم:  "كال أعلم أحدن

، كفي ىذا داللة على اف (128)القضاة قبلو،  كال استقل منهم بوالية قاضي القضاة بمصر غيره"
صوؼ قد صار معترفان بو رسميان إلى الحد الذم أصبح  عنده الصوفي قاضي قضاة في حاضرة الت

االسبلـ، كىو حنبلي على غير ما جرت عليو العادة كتعتبر االسرة الكيبلنية من اكبر االسر في 
العالم اإلسبلمي   ،كبرز منهم العديد من الشخصيات من رؤساء كزارة ككزراء كقادة كثوار كادباء 

 كشعراء كعلماء كفي كل الميادين كىم منتشرين في اغلب ارجاء المعمورة.
لقد ازدىرت حركة تصوؼ الفقهاء عامة ك الحنابلة خاصة في بوداد على يد الشيخ عبدالقادر 
الجيلي كتبلميذه األمر  الذم كاف من شأنو اف يلطف الخبلؼ بين  المذاىب ، فكاف تصوؼ 

لمذىبية التي بلوت قبل ذلك حدان كاد يهدد استقرار المجتمع الجميع عامل تلطيف للخبلفات ا
البودادم.أما تبلميذ الشيخ عبدالقادر فهم أكثر من أف يستوعبوا ، كقد انتشركا في بوداد كغيرىا 

. كمع ذلك (129)من ببلد اإلسبلـ     على نحو يخرج ىذا البحث عن حدكده لو أريد ذكرىم
و اف يعطي فكرة عن استمرارية تأثير الجيبلني في حركة فإف ذكر بعض أشهر  تبلميذه من شأن

، (130)التصوؼ كانتشارىا .لقد انتمى إلى الشيخ عبدالقادر )اعداد كبيرة من العلماء ك الفقهاء(
حيث قاؿ ابن العماد أنو " تتلمذ لو اكثر الفقهاء في زمنو،  كلبس منو الخرقة المشايخ 

توجو الصوفي لدل الفقهاء آنذاؾ، كدكر الشيخ ، كفي ىذين الخبرين تأكيد لل(131)الكبار"
عبدالقادر في تنشيطو. كيذكر "أف جمهور شيوخ اليمن يرجعوف في لبس الخرقة إليو ]أم الشيخ 
عبدالقادر[،  بعضهم لبسها من يده لما قدمت أعبلـ فضائلو عليهم، كاألكثركف من رسوؿ أرسلو 

ريقة نشره إذ كاف الشيخ يرسل رسبلن ، كيستدؿ من ذلك على انتشار التصوؼ كط(132)إليهم"
                                                 

 .   191، ص 2ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة، ج (128) 
-225، 11-9اشهر تبلميذه في علمي الشريعة كالتصوؼ انظر: الشطنوفي، قبلئد الجواىر، صلبلطبلع على اسماء (129) 

241   . 
 .   267، ص 3. اليافعي، مرآة الجناف، ج 225الشطنوفي، بهجة األسرار، ص (130) 
 .   332، ص 6ابن العماد، شذرات الذىب، ج (131) 
 .   332، ص 6لذىب، ج .  ابن العماد، شذرات ا3،268اليافعي، مرآة الجناف، (132) 
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إلى الببلد لينشركا الطريقة كيلبسوا الخرقة القادرية أك كاف الناس يقصدكنو في بوداد ليلبسوا 
 الخرقة من يده.

ك يبدك أف الخرقة القادرية كاف ييلبسها اآلباء لؤلبناء خلفان عن سلف،  فيذكر عن جماعات من 
، كيذكر (133)للشيخ عبدالقادر[ الخرقة خلفان عن سلف"رجاؿ التصوؼ أنهم "أخذكا لو ]أم 

عن بعض مشاىير المقادسة كالحافظ عبد الوني المقدسي ك الموفق ابن قدامة المقدسي كغيرىما 
أنو "من أدركو ]أم الشيخ عبدالقادر[ منهم كاجتمع بو فقد أخذ عنو، كمن لم يجتمع بو منهم 

بيعة ىذا االنتقاؿ لخرقة التصوؼ القادرية كاف . إف ط(134)فأخذ عمن أخذ عنو خلفان بعد سلف"
لها أثر في صبغ كثير من العائبلت ك األسر بصبوة التصوؼ حتى كاد اف يكوف ذلك كراثيان، فلم 
يعد التصوؼ شأنان فرديان كما كاف قبل ذلك، كىذا أسهم الحقان في التأسيس لقياـ ما عرؼ باسم 

في ببلد اإلسبلـ     عامة، حتى صارت عائبلت ك أسر  "الطرؽ الصوفية" بمعناىا الذم راج الحقان 
بأكملها تتسمى بالقادرم كالرفاعي كالسهركردم كغيرىم، كإنما يعني أف النسبة لم تعد مقصورة 
على البلد أك الذرية ك إنما تعدتهما إلى النسبة إلى طريقة الشيخ المؤسس، كيعبر الشطنوفي عن 

ليو " تمييزان عن لفظة "انتمى إليو"، بحيث ييفهم اف االنتماء ىذه النسبة األخيرة بلفظة "انتسب إ
 .(135)ىو سير في طريقة الشيخ، اما االنتساب فهو التسمي بها

كقد عرؼ عن بعض تبلميذ الشيخ عبدالقادر انهم نشركا التصوؼ القادرم في ببلد بعينها، ككانوا 
و، منهم الشيخ أبوالحسن علي بن يدعوف الناس ىناؾ لبلنتماء إلى الشيخ عبدالقادر كلبس خرقت

، (136)إبراىيم بن الحداد اليمني الذم دعا أىل اليمن إلى االنتماء إلى الشيخ عبدالقادر
كالشيخ أبو عبداهلل محمد البطائحي نزيل بعلبك الذم ألبس مشايخ الشاـ الخرقة القادرية ككاف 

، (137)المعركؼ بأسد الشاـأشهر  من لبس منو الشيخ أبو محمد عبداهلل بن عثماف اليونيني 
كقاـ الشيخ بديع الدين أبو القاسم خلف بن عياش الشارعي الشافعي بنشر التصوؼ القادرم في 
مصر بعد أف درس على الشيخ عبدالقادر ببوداد، "ك ألبس أعياف أىلها ]أم مصر[ يومئذ الخرقة 

اف شافعيان أخذ عن ، كك(138)القادرية"، كقد كاف الشارعي "من العلماء الصلحاء المحدثين" 

                                                 

 .   230الشطنوفي، بهجة األسرار، ص (133) 
 .  236الشطنوفي، بهجة األسرار، ص (134) 
قارف على سبيل المثاؿ قوؿ الشطنوفي " كلهم انتموا إلى الشيخ محي الدين عبدالقادر"، كقولو " تفقو عليو كاخذ عنو (135) 

 على التوالي.    233، 230كانتسب إليو " الشطنوفي، بهجة األسرار، ص 
 .   232الشطنوفي، بهجة األسرار، ص (136) 
 .   233الشطنوفي، بهجة األسرار، ص (137) 
 .   81.  التادفي، قبلئد الجواىر، ص 148-147المصدر نفسو، ص (138) 
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الجيلي كىو حنبلي مما يؤكد مرة أخرل أنو عند الصوفية تتبلشى الفوارؽ المذىبية الموجودة عند 
غيرىم آنذاؾ.كنظران ألىمية تنامي تيار تصوؼ الفقهاء آنذاؾ، كازدىار كانتشار حركة التصوؼ في 

ىير تبلميذ الشيخ الببلد ك المجتمعات اإلسبلمي  ة، تودك االشارة إلى تراجم بعض مشا
عبدالقادر الجيلي كدكرىم في التصوؼ أمران ال مندكحة عنو.فممن انتمى إلى الجيلي الشيخ أبو 

ىػ( الفقيو العارؼ الزاىد نزيل الديار المصرية،  564)ت  (139)عمرك عثماف بن مرزكؽ القرشي
كانتهت إليو كقد افتى بها على مذىب ابن حنبل كدرس كناظر كتكلم على المعارؼ كالحقائق، 

تربية المريدين بمصر كانتمى إليو ناس كثيركف من الصلحاء، كحصل لو قبوؿ تاـ من الخاص 
كالعاـ، ككاف لو كرامات كاحواؿ كمقامات ككبلـ حسن على لساف أىل الطريقة،  ككاف من "أكتاد 

التقى بالشيخ عبدالقادر الجيلي في الحج على عرفة،  كلبس ىو كالشيخ أبو  (140)مصر"
من الشيخ عبدالقادر "خرقة بركة"، كسمعا عليو جزءان من مركياتو، كجلسا بين  (141)دينم

. كقد كانت الناس بمصر تستنجد بو إذا زاد النيل إلى حد الورؽ أك نقص عن حد (142)يديو
،كفي ىذا داللة على كراماتو ك مكانتو عند الناس. كيذكر عن الشيخ علي بن نجا انو (143)الرم

رامة مفادىا إنباؤه عن تملك أسد الدين شيركوه مصر في ثالث مرة يقدمها ركل عن القرشي ك
. كمن كبلمو في المعارؼ قولو: "من عرؼ نفسو لم يوتر بثناء الناس (144)فجرل األمر  كما ذكر

 . كمن شعره الصوفي الذم كثر اقتباسو لدل الصوفية:(145)عليو"
 ذكرتػػك ال أنػي نسيتػك لمحػػة 

 
 لذكػر ذكػر لسانيك أيسػر مػا في ا 

 
 ككػدت بػبل كجػد أموت من الهػول

 
 كىػاـ علػٌي القػلػػب بالخفقػػاف 

 
 فلمػا أرانػي الوجػد أنك حاضػرم

 
 شهػدتػػك موجػودان بكػل مكػػاف 

 
                                                 

 ، ص1. ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة، ج 225، 385-377انظر ترجمتو في:  الشطنوفي، بهجة األسرار، ص (139) 
 (.139)الرقم  306-311

 ، 1. ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة، ج 380-377الشطنوفي، بهجة األسرار، ص (140) 
 .307-306ص 

 سيأتي ذكره الحقان في ىذا الفصل.   (141) 
 .   306، ص 1.  ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة، ج 255الشطنوفي، بهجة األسرار، ص (142) 
 .   308، ص 1، ج ابن رجب، الذيل(143) 
 .   308، ص 1المصدر نفسو، ج (144) 
 .   307، ص 1المصدر نفسو، ج (145) 
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 فخػاطبػػت موجػودان بويػر تكلػم
 

 (146)كالحظػت معلومػان بويػر عياني 
 

ات ظاىرة ككلمات ىادية يصبح قدكة في المجتمع يقتدل كيبدك أف الفقيو إذا كاف صوفيان ذا كرام
الناس بو كيتمثلوف اقوالو كأشعاره، كىذا األثر للصوفية في مجتمعاتهم كاف كاضحان آنذاؾ، كلكن 
القرشي كضع ضوابط لبلقتداء بالصالحين فقاؿ محذران " كإياكم ك محاكاة أصحاب االحواؿ قبل 

.كمن تبلميذ الشيخ عبدالقادر الفقهاء (147)قطع بكم"إحكاـ الطريق كتمكن االقداـ فإنها ت
الصوفية الذين كاف لهم شأف عند نور الدين زنكي، حامد بن محمود بن حامد الحٌراني، تقي 

ىػ(، شيخ حٌراف كخطيبها كميفتيهان كمدرسها،  570)ت  (148)الدين المعركؼ بابن أبي الحجر
فرآه الشيخ يومان يمشي على سجادتو على  رحل إلى بوداد كلقي بها الشيخ عبدالقادر كالزمو"

بساط للشيخ فقاؿ الشيخ عبدالقادر: كأني بك كقد ديست على بساط السلطاف،  فكاف كما 
،  كبنى نور الدين محمود المدرسة في حراف ألجلو كدفعها إليو كدرس بها...  ككاف (149)قاؿ" 

ه السلطاف نور الدين قاؿ: . كلما كال(150)نور الدين محمود يقبل عليو، كلو فيو حسن ظن" 
 .(151)"بشرط اف تترؾ المظالم كالضمانات، كتورث ذكم االرحاـ،  فأجابو إلى ذلك " 

كيذكر أنو طلب يومان من نور الدين قاضيان لحراف،  ككاف نور الدين يومئذ صاحب دمشق، فسٌير 
ىػ(،  581ت بعد إليو أسعد بن المنجا )اك المنجى( بن بركات، أبو المعالي الحنبلي القاضي )
 .(152)ىػ 567كىو أيضان من تبلميذ الشيخ عبدالقادر،  فتولى القضاء ك الخطابة بحراف سنة 

                                                 

 .   384الشطنوفي، بهجة األسرار، ص (146) 
 .   307، ص 1ابن رجب، الذيل، ج (147) 
ت (.    ابن العماد، شذرا153)الرقم  334-332، ص 1انظر ترجمتو في: ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة، ج (148) 

(،  1، ط 1ج، )ج  2(. شذرات من كتب مفقودة من التاريخ. 1988. عباس، الدكتور إحساف، )392، ص 6الذىب، ج 
، )ذكر في كتاب االستسعاد بمن لقيتو من صالحي 182، ص 1(.  بيركت: دار الورب اإلسبلمي.=    =ج 3، ط 2)ج 

 ىػ(634النصارم المعركؼ بابن الحنبلي )ت العباد في الببلد ألبي الفرج ناصح الدين عبدالرحمن بن نجم ا
.  عباس، شذرات من كتب مفقودة من 392، ص 6.  ابن العماد، شذرات الذىب، ج 332، ص 1ابن رجب، الذيل، ج (149) 

 .   182، ص 1التاريخ، ج 
 ، 6، نقبلن عن ابن الحنبلي.  ابن العماد، شذرات الذىب، ج 333، ص 1ابن رجب، الذيل، ج (150) 

 .  182، ص 1عباس، شذرات من كتب مفقودة من التاريخ، ج  . 392ص 
 .   333، ص 1ابن رجب، الذيل، ج (151) 
ج،  10، 1ىػ(. بوية الطلب في تاريخ حلب، ط  660ابن أبي جرادة، كماؿ الدين عمر بن أحمد )ابن العديم(، )ت (152) 

. ابن العماد، شذرات الذىب، ج 1582-1580، ص 4. ج 1988)تحقيق الدكتور سهيل زكار(، دار الفكر، بيركت، 
 .   37-36، ص 7
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يبدك مما تقدـ أف السلطاف نور الدين زنكي انتفع بتبلميذ الشيخ عبدالقادر الجيلي الذين اسهموا 
هادم ضد بدكر فاعل في النهضة العلمية التي نشطت على يد نور الدين ضمن مشركعو الج

كالمشار إليو  (154)ك أجٌل اتباعو (153)الفرنجة.أما كارث مقاـ الشيخ عبدالقادر الجيبلني
 (156)فهو أبو السعود بن الشبل العطار الحريمي، أحمد بن أبي بكر بن المبارؾ (155)بعده
ىػ( " كاف لو كرامات ك إشارات كقبوؿ تاـ عند الخاص ك العاـ، ككاف طريقو الفناء ال  582)ت 
حتى ييطعم كال يشرب حتى ييسقى كال يلبس ثوبان حتى يحصل في عنقو، ككاف بين يدم اهلل  يأكل

تعالى   بمنزلة الميت بين يدم الواسل، ال يزاؿ مستقبل القبلة على طهارة ال يتكلم إاٌل جوابان. 
. كقد صحب الشيخ عبدالقادر كتخرج بو (157)ككاف حسن االخبلؽ كريم الطباع متواضعا"

،  ككاف منزلو مجمع (159)،كحدث بشيء يسير، كاشتول بحالو عن الركاية(158)كسمع منو
. كيذكر "أف الشيخ ابا السعود كاف اماـ كقتو"،  ككانت طريقتو أف "ما جاء من عند (160)الفقراء

. كذكر ابن عربي "انو أعلى مقامان من شيخو" (161)اهلل ال يرده أبدان،  كال يطلب شيئان من أحد" 
(162). 

اف ألبي السعود بن الشبل اتباع من أىل الحكم مثل استاذ الدار عضد الدين أبي كيبدك أنو ك
. كلما توفي أبو السعود " بنوا عليو قبة عالية، كقبره (163)الحسن علي بن بختيار البودادم
                                                 

 .   677، ص 1المناكم، الطبقات الكبرل، ج (153) 
 .   643، ص 1المصدر نفسو، ج (154) 
 .   389، ص 1، ؽ 8سبط ابن الجوزم، مرآة الزماف، ج (155) 
 .  389، ص 1،ؽ 8أنظر ترجمتو في:  سبط ابن الجوزم، مرآة الزماف، ج (156) 

 . 227جة األسرار، ص الشطنوفي، به
 (.  455)الرقم  129الذىبي، المختصر المحتاج إليو، ص 

 . 151، 134ص  ،41تاريخ االسبلـ، ج 
 (. المناكم، 530)الرقم  700، ص 2الجامي، نفحات األنس، ج 

 . 643، ص 1الطبقات الكبرل، ج 
 .    450، ص 6ابن العماد، شذرات الذىب، ج 

 .   389 ص، 1،ؽ 8 جلزماف، سبط ابن الجوزم، مرآة ا(157) 
 .   227الشطنوفي، بهجة األسرار، ص (158) 
 .   390، ص 1،ؽ 8سبط ابن الجوزم، مرآة الزماف، ج (159) 
 .   134، ص 41.  تاريخ االسبلـ ج 129الذىبي، المختصر المحتاج إليو، ص (160) 
 .   701-700، ص 2الجامي، نفحات األنس، ج (161) 
 .   643، ص 1برل، ج المناكم، الطبقات الك(162) 
ىػ، كانقطع في داره، ككاف فيو فضل كلو قبوؿ، ابن الفوطي،  587ىػ ك عزلو سنة  584رتبو الناصر أستاذ الدار سنة (163) 

 (.    636) الرقم  446، ص 1، ؽ 4تلخيص مجمع اآلداب، ج 



38 

 

.كمن أكالد أمراء العرب الذين صحبوا الشيخ عبدالقادر، نصر بن منصور بن (164)ظاىر يزار " 
ىػ(، كفي ىذا داللة على أف التصوؼ  588)ت  (165)ديب الشاعر الحنبليالحسن النميرم األ

شمل أناسان من مختلف فئات المجتمع بما فيهم األمر اء.كمن أشهر  من لبس الخرقة من الشيخ 
ىػ( من أعياف  590)ت  (166)عبدالقادر،  أبو مدين الموربي، شعيب بن الحسين األندلسي

ين علمي الشريعة كالحقيقة ك أفتى بببلد المورب على مشايخ المورب كأحد أكتادىا،  جمع ب
مذىب مالك كناظر كأملى كقصده طلبة العلم ك أخذكا عنو، كتخرج بصحبتو عدد من األكابر، 

. كقد لبس خرقة التبرؾ من الشيخ عبدالقادر الجيلي (167)سكن ببلد المورب كتوفي بتلمساف
. ككاف أبو مدين يرسل بعض (168)يوفي الحج كسمع عليو جزءان من مركياتو كجلس بين يد

تبلميذه،  مثل الشيخ صالح بن كيرجاف الدكالي، من المورب إلى الشيخ عبدالقادر كي يعلمهم 
الفقر، كقد جلس الدكالي في خلوة ببوداد مائة كعشرين يومان بأمر الشيخ عبدالقادر ثم رجع إلى 

. (170)العارفين في عصره ". قاؿ الذىبي: "كاف ]أبو مدين[ كبير الصوفية ك (169)المورب
، كيسميو ابن عربي (172)، كأحد شيوخ محي الدين بن عربي(171)كىو "شيخ أىل المورب"

                                                 

 .   390سبط ابن الجوزم، المصدر نفسو، ص (164) 
 .   485، ص 6ابن العماد، شذرات الذىب، ج (165) 
 . 112، ص 416-404انظر ترجمتو في:  الشطنوفي، بهجة األسرار، ص (166) 

 (.   424) الرقم  398، ص 41الذىبي، تاريخ االسبلـ،ج 
 . 103، ص 3العبر في خبر من غبر، ج 

 (.  5424)الرقم  95، ص 16الصفدم، الوافي بالوفيات، ج 
 . 537ابن الملقن، طبقات األكلياء، ص 

 (. 531)الرقم  702، ص 2، نفحات األنس، ج الجامي
(. التلمساني، أحمد بن 275)الرقم  217-215، ص 1. الشعراني، الطبقات الكبرل، ج 10التادفي، قبلئد الجواىر، ص 

ج، )تحقيق الدكتور إحساف  8ىػ (.  نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، ط )بدكف (،  1041محمد المقرم، )ت 
 7. ج 1988، بيركت، عباس(، دار صادر

 .495، ص 6. ابن العماد، شذرات الذىب، ج 144-136ص          
 .   415، 405-404الشطنوفي، بهجة األسرار، ص (167) 
.    التادفي، قبلئد 306، ص 1. ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة، ج 255الشطنوفي، بهجة األسرار، ص (168) 

 .   138، ص 7يب، ج . التلمساني، نفح الط10الجواىر، ص 
 .   112الشطنوفي، بهجة األسرار، ص (169) 
 .   399، ص 41الذىبي، تاريخ االسبلـ، ج (170) 
 .  537.  ابن الملقن، طبقات األكلياء، ص 95، ص 16.  الصفدم، الوافي بالوفيات، ج 103، ص 3الذىبي، العبر، ج (171) 
 .   495، ص 6شذرات الذىب، ج  .  ابن العماد،702، ص 2الجامي، نفحات األنس، ج (172) 
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. كيذكر أنو "خرج على يده ألف شيخ من األكلياء أكلي (173)"بشيخ الشيوخ" 
.كىناؾ مايشير إلى تخٌوؼ الدكلة في المورب من كثرة اتباع أبي مدين، كىو (174)الكرامات"

غيرىا من الدكؿ، حيث كشى بعض العلماء بالشيخ أبي مدين عند يعقوب المنصور حاؿ تكرر في 
كقاؿ لو: "إنا نخاؼ منو على دكلتكم،  فإف لو شبهان باإلماـ  المهدم،  ك أتباعو كثيركف بكل 

.كألبي مدين كبلـ في التصوؼ (175) بلد"، فبعث إليو يستقدمو، كلكن ابا مدين توفي بالطريق
"إذا ظهر الحق لم يبق معو غيره"، كقولو "االخبلص اف يويب عنك الخلق في  عاؿ،  كمنو قولو: 

، كقولو "بفساد العامة تظهر كالة الجور، كبفساد الخاصة تظهر دجاجل (176)مشاىدة الحق"
.يستدؿ من ترجمة أبي مدين أنو كاف ىنالك صلة كاضحة بين صوفية (177)الدين الفتانوف " 

تفاعل بينهما كاف قائمان، كأف لمتصوفة بوداد من االنتشار المورب ك صوفية المشرؽ، كأف ال
كالتأثير في المجتمعات اإلسبلميةاكثر مما كاف للخبلفة العباسية نفسها آنذاؾ.كمن مشاىير 
تبلميذ الشيخ عبدالقادر الجيلي، الشيخ أبو علي الحسن بن مسلم القادسي، كقيل 

السباع تأكم إلى زاكيتو،  ككاف الخليفة ك ىػ( كاف من األبداؿ، ككانت 594)ت  (178)الفارسي،
. تفقو في شبيبتو، ككاف أبو (179)أرباب الدكلة يمشوف إلى زيارتو،  ككاف لو رباط بالقادسية

الفرج بن الجوزم يبالغ في تعظيمو، كتردد إليو اإلماـ  الناصر لدين اهلل ككاف يعتقد فيو،  ككاف 
بدالقادر كاشتول بالعبادة كاالنقطاع إلى اهلل، . صحب الشيخ ع(180)الناس يقصدكنو كيتبركوف بو

.إف تردد الناصر لدين اهلل على مثل ىؤالء الرجاؿ لو داللة، كربما كاف (181)ككاف ذا كرامات
لمثل ىذه الزيارات أثر في توجو الناصر الحقان نحو تنظيم الفتوة التي سيأتي ذكرىا الحقان في 

 البحث.
                                                 

 .   495، ص 6ابن العماد، شذرات الذىب، ج (173) 
 .   136، ص 7التلمساني، نفح الطيب، ج (174) 
 .   142، ص 7التلمساني، نفخ الطيب، ج (175) 
 .   216، ص 1الشعراني، الطبقات الكبرل، ج (176) 
 .   143، ص 7التلمساني، نفح الطيب، ج (177) 
 ، 42.  الذىبي، تاريخ االسبلـ، ج  13في:  أبو شامة، الذيل على الركضتين، ص  انظر ترجمتو(178) 

(. ابن العماد،  200)الرقم  396-395، ص 1(. ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة، ج 183)الرقم  158ص 
ؿ ابن رجب: " أصلو .  قاؿ أبو شامة إنو " من قرية بنهر عيسى يقاؿ لها القادسية "، كقا517، ص 6شذرات الذىب، ج 

 من حوراء قرية من قرل دجيل من سواد بوداد، ثم انتقل منها إلى قرية يقاؿ لها الفارسية من نهر عيسى ".   
، ص 1. ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة، ج 159، ص 42.  الذىبي، تاريخ االسبلـ، ج 13أبو شامة، الذيل، ص (179) 

 .   517، ص 6. ابن العماد، شذرات الذىب، ج 396
 .   159، ص 42الذىبي، تاريخ االسبلـ، ج (180) 
 .   395، ص 1.  ابن رجب، الذيل، ج 158، ص 42الذىبي، تاريخ االسبلـ، ج (181) 
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بسوا الخرقة من الشيخ عبدالقادر الجيلي كتفقهوا عليو كمن مشاىير فقهاء الصوفية الذين ل
كسمعوا الحديث منو، ككاف لهم دكر يذكر في الدكلة النورية كاأليوبية، الشيخ أبو الحسن علي بن 

ىػ( نزيل  599)ت  (182)إبراىيم بن نجا بن غنائم االنصارم الدمشقي الفقيو الحنبلي الواعظ
ا(،  بعثو نور الدين محمود بن زنكي رسوالن إلى بوداد سنة مصر، كالمعركؼ بابن نجية  ك )ابن نج

ىػ،  "ثم سكن مصر قبل دكلة صبلح الدين كفي أيامو ككاف لو منو منزلة جليلة، كىو الذم  564
نٌم على عمارة اليمني الشاعر ك أصحابو بما كانوا عزموا عليو من قلب الدكلة فشنقهم صبلح 

ك يحضره مجلسو ىو كأكالده  العزيز ك غيره، ككاف لو جاه  الدين.... ككاف صبلح الدين يكاتبو
، كىو الذم نصب لو سرير الوعظ بعد انقضاء صبلة الجمعة األكلى  (183)عظيم ك حرمة زائدة"

ىػ، كذلك بعد خطبة القاضي  583رجب  27في القدس بعد فتحها على يد صبلح الدين يـو 
ر "كاف يعظ بجامع القرافة مدة طويلة، .كفي مص(184)ابن الزكي، كقد حضر صبلح الدين كعظو

كلو فيها كجاىة عظيمة عند الملوؾ... ككاف صبلح الدين... يسميو عمرك بن العاص، ك يعمل 
برأيو، ككاف أىل  مصر ال يخرجوف عما يراه لهم زين الدين يعني ابن نجية ككثير من أرباب الدكلة 

 .(186)األكابر ككعظ بجامع المنصور.كفي بوداد اجتمع بالشيخ عبدالقادر كغيره من (185)" 
كيذكر الشطنوفي، كيتابعو التادفي، خبر لبس ابن نجا الخرقة من الشيخ عبدالقادر الجيلي كقراءتو 
الفقو عليو كسماعو الحديث منو، ثم يذكر خبران يؤكد فيو اتصاؿ ابن نجا بالدكلتين النورية ك 

ي،  حيث إف  ابن نجية حج ثم أتى بوداد األيوبية ك أثره فيهما بسبب كرامة من كرامات الجيل
كالتقى بالجيلي فلما سلم عليو قاؿ لو الجيبلني" أىبلن ك سهبلن بواعظ الديار المصرية"،  فتعجب 
ابن نجا كقاؿ لو: كيف كانا ال أحسن أصحح الفاتحة، فقاؿ: أمرت أف أقوؿ لك ىذا. قاؿ ابن 

لعلم ففتح اهلل علٌي بالعلم في سنة ما لم نجا: "فاشتولت عليو ]أم على الشيخ عبدالقادر[ با

                                                 

ىػ(.  سنا البرؽ الشامي، كىو مختصر لكتاب البرؽ الشامي للعماد  643انظر ترجمتو في: البندارم، الفتح بن علي، )ت (182) 
-314. ص 1979ىػ(، ط )بدكف(، )تحقيق دكتورة فتحية النبراكم(، مكتبة الخانجي، القاىرة،  597االصفهاني )ت 

. التادفي، قبلئد 230، 156-155.    الشطنوفي، بهجة األسرار، 35-34. أبو شامة، الذيل على الركضتين، ص 315
حساف، شذرات من كتب . عباس، الدكتور ا555-554، ص 6. ابن العماد، شذرات الذىب، ج 72-71الجواىر، ص 

-34)كتاب االستسعاد البن الحنبلي(.   أبو شامة، الذيل على الركضتين، ص  196-193، ص 1مفقودة من التاريخ، ج 
35   . 

 .   35-34أبو شامة، الذيل على الركضتين، ص (183) 
 ، 1. عباس، شذرات من كتب مفقودة من التاريخ، ج 315البندارم، سنا البرؽ الشامي، ص (184) 

 .195ص 
 .   195-194، ص 1عباس، شذرات من كتب مفقودة، ج(185) 
 .   554، ص 6. ابن العماد، شذرات الذىب، ج 194، ص 1عباس، شذرات من كتب مفقودة، ج (186) 
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يفتحو على غيرم في عشرين سنة،  كتكلمت ببوداد "، كلما استأذف للسفر إلى مصر أكصاه 
الجيلي أف يقوؿ لجيش نور الدين المتأىب لدخوؿ مصر أنهم لن يملكوا مصر في ىذه المرة ك 

م إف ابن نجية دخل مصر فوجد الخليفة إنما في مرة أخرل، فلما أبلوهم ابن نجية لم يقبلوا منو، ث
المصرم متأىبان فأخبره اف جيش نور الدين لن ينجح في مسعاه، فلما تحقق األمر  اتخذه الخليفة 
المصرم جليسان كأطلعو على اسراره، ثم جاء جيش نور الدين في الثانية فملكوا مصر، كأكرموا 

ىذا الخبر ىو أحدل كرامات الشيخ .إف محور (187)ابن نجية بالكبلـ الذم قالو لهم بدمشق
عبدالقادر، ككيف كانت سببان لبداية اتصاؿ أحد تبلميذه بأرباب السلطة، كليست الكرامات بحٌد 
ذاتها محور االىتماـ ىنا،  فهذا مما ال يتسع البحث لو،  كإنما ما يهم البحث ىو مدل تأثر أىل 

نحو أملى عليهم في بعض األحياف  ذلك العصر بالكرامات كموقفهم منها كإيمانهم بها على
مواقفهم في األحداث التاريخية. ككما أنو يصعب تصور التصوؼ بدكف كرامات في القرف السادس 
الهجرم، كذلك فإف تصور مجتمع تلك الفترة يبقي تصوران قاصران إذا لم يؤخذ بعين االعتبار دكر 

ظر عن موقف المؤرخ تجاه الكرامات الكرامات فيو كأثرىا في الفعل التاريخي،  كذلك بصرؼ الن
الصوفية، سلبيان كاف أـ إيجابيان، كيؤكد ىذا القوؿ حقيقةي مفادىا أنو ال يكاد مصدر من المصادر 
التاريخية يخلو من ذكر أصحاب الكرامات، األمر  الذم يدؿ على أف الكرامات كانت عنصران 

،  كبالتالي فإنها تدخل في الفعل التاريخي ثابتان من العناصر النفسية ك الفكرية ألىل تلك الفترة
لهم.كمن مشاىير تبلميذ الشيخ عبدالقادر، الحافظ عبد الوني بن عبد الوأحد المقدسي 

ىػ( قدـ بوداد ىو كالموفق بن قدامة المقدسي فنزال في مدرسة  600)ت  (188)الجماعيلي
عليو، ثم توفي الشيخ الشيخ عبدالقادر لما تفرس فيهما الخير كالصبلح فأكرمهما كسمعا 

عبدالقادر بعد قدكمهما بخمسين ليلة،  ككاف ميل عبد الوني إلى الحديث ك الموفق إلى 
، قاؿ موفق الدين بن قدامة المقدسي: "لبست انا كالحافظ عبد الوني الخرقة من يد (189)الفقو

عنا منو كانتفعنا شيخ اإلسبلـ     محي الدين عبدالقادر في كقت كاحد، كاشتولنا عليو بالفقو كسم
، كقد اشتهر عبد الوني بالرحلة في (190)بصحبتو كلم ندرؾ من حياتو سول خمسين ليلة" 

                                                 

 .   72-71. التادفي، قبلئد الجواىر، ص 230، 156-155الشطنوفي، بهجة األسرار، ص (187) 
. 140. ابن الساعي، الجامع المختصر، ص 47-46يل على الركضتين، ص انظر ترجمتو في:  أبو الشامة، الذ(188) 

 ، كغيرىا. 231، 230الشطنوفي، بهجة األسرار، ص 
 (.  1008)الرقم  273الذىبي، المختصر المحتاج إليو، ص 

 (.   214)الرقم  32-5، ص 2. ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة، ج 48-46، ص 13ابن كثير، البداية ك النهاية، ج 
 .   46الذيل على الركضتين، ص (189) 
 .   231الشطنوفي، بهجة األسرار، ص (190) 
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بدان أٌماران طلب الحديث، كمن مصنفاتو كتاب الكماؿ في اسماء الرجاؿ، كغيره، ككاف زاىدان عا
 .(192)كيذكر لو ابن رجب بعض الكرامات (191)المنكربالمعركؼ نهاءن عن 

ىػ(،  605)ت  (193)شيخ الجيلي، عبداهلل بن أبي الحسن بن أبي الفرج الجبائيكمن تبلميذ ال
من قرية الجبة من عمل طرابلس بجبل لبناف، ككاف نصرانيان كأسلم كعمره إحدل عشرة سنة ثم 

ىػ، كصحب الشيخ عبدالقادر كتفقو على مذىب ابن  540رحل إلى بوداد في سنة 
اشتول بالعبادة كاالنقطاع كلما توفي الشيخ عبدالقادر ، كقد الـز الشيخ عبدالقادر ك (194)حنبل

كقد حكى عن الشيخ عبدالقادر كثيران من احوالو  (195)سافر إلى اصفهاف كاستوطنها
.كيذكر الجبائي أمران كقع لو مع الشيخ عبدالقادر الجيلي فيو داللة كاضحة على (196)ككراماتو

آنذاؾ، فقد ذكر الجبائي أنو كاف يسمع  دكر الشيخ عبدالقادر في إحياء تيار تصوؼ الفقهاء 
كتاب حلية األكلياء على شيخو أبي الفضل بن ناصر، فرٌؽ قلبو كاشتهى أف ينقطع عن الخلق 
كيشتول بالعبادة فمضى إلى الشيخ عبدالقادر الجيلي فصلى خلفو، فلما جلس نظر إليو الشيخ 

كتجالس الشيوخ كتتأدب بهم،  عبدالقادر كقاؿ:  "إذا أردت االنقطاع فبل تنقطع حتى تتفقو
فحينئذ يصلح لك االنقطاع، كإال فتمضي كتنقطع قبل أف تتفقو كانت فريخ ما ريشت فإف أشكل 
عليك شيء من أمر دينك تخرج من زاكيتك ك تسأؿ الناس عن أمر دينك؟ ما يحسن بصاحب 

أف يكوف كالشمعة  الزاكية أف يخرج من زاكيتو كيسأؿ الناس عن أمر دينو. ينبوي لصاحب الزاكية
 .(197)ييستضاء بنوره" 

إف في ىذه الحكاية داللة على منهج الجيلي في ترتيب الفقو قبل االنقطاع كالتصوؼ،  كقد 
أسهم ىذا المنهج في االرتقاء بالفقهاء ك بالصوفية على حٌد سواء،  كفي رٌد الفقو ك التصوؼ 

في حرصو على ترتيب الفقو قبل  ليكوف أحدىما استمراران لآلخر، كربما كاف دافع الجيلي
التصوؼ أف ال يدعي التصوؼ غير فقيو نظران للمخاطر االجتماعية التي تترتب على انفبلت 

 التصوؼ من ضوابطو الشرعية.
                                                 

 .   273الذىبي، المختصر المحتاج إليو، ص (191) 
 .   27، ص 2ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة، ج (192) 
(. تاريخ 823)الرقم  227ص . الذىبي المختصر المحتاج إليو، 231انظر ترجمتو في: الشطنوفي بهجة األسرار، ص (193) 

)الرقم  44، ص 2. ابن رجب، الذيل، ج 69، ص 17. الصفدم، الوافي بالوفيات، ج 175، ص 43االسبلـ، ج 
 .   186، ص 1.    عباس، شذرات من كتب مفقودة، ج 29، ص 7(. ابن العماد، شذرات الذىب، ج 224

 .   175، ص 43الذىبي، تاريخ االسبلـ، ج (194) 
 .   228-227ي، المختصر المحتاج إليو، ص الذىب(195) 
 .   46، 2ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة، ج (196) 
    .31، ص 7، نقبلن عن ابن النجار.  ابن العماد، شذرات الذىب، ج 46، ص 2ابن رجب، الذيل، ج (197) 
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كقد كاف الجبائي كبير الحرمة ببوداد كبأصبهاف، ككاف إذا مشى في سوؽ اصبهاف قاـ لو أىل 
ركفين، عمر بن مسعود بن أبي العز الفراش، أبو .كمن تبلميذ الشيخ الجيلي المع(198)السوؽ

ىػ(، أحد أعياف أصحاب الشيخ عبدالقادر الجيلي،  صحبو مدة 608)ت (199)القاسم البزاز
طويلة، كتفقو عليو كسمع منو الحديث كتخلق بأخبلقو كتأدب بآدابو كسلك طريقتو، كقد كاف لو 

ط( لو إلى جانب مسجد بالجانب الوربي، خاف يبيع فيو البز ثم ترؾ ذلك كانقطع إلى زاكية )ربا
كالتحق بو جماعة من االتباع، فاشتهر اسمو كشاع ذكره، كقصده الناس للزيارة ككثر الفقراء ]ام 
من الصوفية[ حولو،  كصار الناس يقصدكنو بالنذكر ك الصدقات كالهبات كالفتوح كينفق ذلك 

الخليفة الترؾ، كلبسوا منو خرقة  على من عنده، كتاب على يده خلق كثير من خواٌص مماليك
التصوؼ كصلحت أمورىم كانتفعوا بصحبتو، كصار منهم جماعة إلى مقامات الزىاد كالعباد، ككاف 

، كلو شعر في التصوؼ،  كمنو قولو:  للبزاز كبلـ حسن على طريقة القـو
 إلهػي لك الحمػػد الػذم انت اىلػو

 
 علػى نعػم ماكنت قػط لهػا أىػػبل 

 
 تقصيػران تزدنػي تفضػػبلن  إذازدت

 
 كأنػي بالتقصيػراستوجػب الفضػبل 

  
ؿ عنو " عنده غير مرة كسمع كبلمو،  كقا –صاحب ذيل تاريخ بوداد  –كقد حضر ابن النجار 

.كقاؿ الذىبي عنو "كاف من بقايا المشايخ الكبار (200)على كجهو انوار الطاعة "
يتجلى في ترجمة الشيخ (202)ف فقيهان مفتيان . كقد ذكر الشطنوفي اف البزاز كا(201)ببوداد"

عمر البزاز نموذج سوسيولوجي الذم كاف للصوفية ببوداد، فهو فقيو صوفي صاحب رباط كلو 
أتباع كاف منهم أعداد كبيرة من خواص مماليك الخليفة الترؾ، كىذا يلقي ضوءان على جانب من 

باحث أنو الخليفة الناصر لدين اهلل،  جوانب الحياة الخاصة لخواٌص الخليفة كحاشيتو، كيرجح ال
كيمكن فهم توجو خواص مماليكو نحو التصوؼ في ظل اىتماـ الناصر بتنظيم الفتوة،  كىو أمر 

                                                 

 .   187، ص 1قودة من التاريخ، ج ، نقبلن عن ابن الحنبلي. عباس، شذرات من كتب مف46، ص 2ابن رجب، الذيل، ج (198) 
 (. 1284)الرقم  124، ص 5انظر ترجمتو في: ابن النجار، ذيل تاريخ بوداد، ج (199) 

 . 232الشطنوفي، بهجة األسرار، ص 
 (.  1067)الرقم  288الذىبي، المختصر المحتاج إليو، ص 

 .   303، ص 43تاريخ االسبلـ، ج 
 .   125-124، ص 5 ابن النجار، ذيل تاريخ بوداد، ج(200) 
 .   304، ص 43الذىبي، تاريخ االسبلـ، ج (201) 
 .   233-232الشطنوفي، بهجة األسرار، ص (202) 
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يدعم عبلقة التصوؼ بالفتوة في أكاخر القرف السادس الهجرم كبداية القرف السابع، كيحتمل أف 
نفسو.كما يستنتج من ترجمة البزاز أف يكوف ميل مماليك الناصر إلى التصوؼ بتوجيو من الناصر 

بعض تبلميذ الشيخ عبدالقادر الجيلي كانوا يبنوف أربطة ألنفسهم ينشركف من خبللها طريقة 
الجيلي في التصوؼ،  كىذا ما تؤكده الترجمة التالية أيضان.كمن مشاىير تبلميذ الشيخ عبدالقادر 

ىػ(، كاف 609)ت (203)النٌعاؿ الحنبليالجيلي، الشيخ أبو الثناء محمود بن عثماف بن مكاـر 
، قاؿ ابن رجب: "ككاف الشيخ (204)من الصالحين األمر ين بالمعركؼ ك الناىين عن المنكر

محمود ك أصحابو ينكركف المنكر كيريقوف الخمور، كيرتكبوف األىواؿ في ذلك.... ككاف ييسمى 
مورىم كجرت بينو كبينهم ، فقد "أنكر على جماعة من األمر اء، كبٌدد خ(205)شحنة الحنابلة" 

.كفي ىذا الخبر ما يشير (206)فتن ك ضرب مرات، كىو شديد في دين اهلل، لو إقداـ ك جهاد " 
إلى جانب من الدكر االجتماعي الذم كاف يقـو بو فقهاء الصوفية في بوداد،  كبخاصة الحنابلة 

الهجرم.كمما يلفت منهم الذين تزايد انتشار التصوؼ بينهم على نحو جلي في القرف السادس 
االنتباه أف الرباط الذم بناه النعاؿ بباب األزج اختص بإيواء أىل العلم من المقادسة، كغيرىم، 

. كىذا الموقف تجاه المقادسة مفهـو نظران للحاؿ التي (207)حيث كاف يؤثرىم كانتفع بو كثيركف
ذاؾ،  األمر  الذم آؿ إليها أىالي بيت المقدس كما حولو من تهجير إثر الوزك الفرنجي آن

استوجب تعاطف المسلمين معهم،  فكاف موقف النعاؿ المؤثر للمقادسة برباطو بمثابة إسهاـ من 
ىػ مليئان بطلبة  572متصوفة بوداد في المجهود ضد الوزك الفرنجي. كقد كاف ىذا الرباط في سنة 

                                                 

 .82أنظر ترجمتو في:  أبو شامة، الذيل على الركضتين، ص (203) 
 . 348، ص 43الذىبي، تاريخ االسبلـ، ج 

 .  77، ص 13ابن كثير، البداية كالنهاية، ج 
 (. 233)الرقم  63، ص 2ى طبقات الحنابلة، ج ابن رجب، الذيل عل

 .  71، ص 7ابن العماد، شذرات الذىب، ج 
 .   200، ص 1عباس، شذرات من كتب مفقودة، ج 

 .  الذىبي،82أبو شامة، الذيل على الركضتين، ص (204) 
 .  77، ص 13. ابن كثير، البداية كالنهاية، ج 349، ص 43تاريخ االسبلـ، ج  

 . 64، ص 2لذيل على طبقات الحنابلة، ج ابن رجب، ا(205) 
 . 72، ص 7ابن العماد، شذرات الذىب، ج 

 .   200، ص 1عباس، شذرات من كتب مفقودة، ج 
 .200، ص 1عباس، شذرات، ج (206) 
 . الذىبي، 82أبو شامة، الذيل على الركضتين، ص (207) 

 . 349، ص 43تاريخ االسبلـ، ج 
 .   77ص  ،13ابن كثير، البداية كالنهاية، ج 
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النعاؿ سائحان في ببلد ،  كيبدك أف الفترة التي قضاىا (208)العلم حتى أنو لم يكن فيو بيت خاؿ
على عادة الصوفية في السياحة، كاف لها أثر بالغ في موقفو المتعاطف على نحو  (209)الشاـ

مميز تجاه المقادسة إذ ليس الخبر كالمعاينة.ك ييستفاد من ذلك أيضان أف سياحة الصوفية في 
مكنتهم من اإلطبلع الببلد كاف لها أثر تعٌدل اإلىتماـ الصوفي البحت،  من حيث إف  سياحتهم 

على أحواؿ الببلد التي دخلوىا فكانوا بذلك أكسع أفقان من غيرىم ك أقول شعوران باإلنتماء إلى 
بمثابة  –بفضل سياحاتهم –أمتهم الواحدة رغم تفرقها السياسي آنذاؾ، كال يبعد أنهم كانوا

الها الشعبي كقوة السفراء الشعبيين بين مجتمعات المدف اإلسبلميةالذين ييحافظوف على اتص
ترابطها، كبدكرىا عززت الربط الصوفية المقامة في الحواضر اإلسبلميةىذا الشعور عبر توأصل 

كالتقاء أىل الربط كالقادمين من مختلف ببلد اإلسبلـ     لوايات صوفية أك فقهية أك كليهما،  
يو التشرذـ السياسي، كربما كيتوقع أف تكوف ثقافة أىل الربط الصوفية ثقافةن كحدكيٌة في زمن كاف ف

المذىبي،  ىو السائد،  إذ لم يعرؼ عن الربط الصوفية آنذاؾ أنها مقصورة أك موقوفة على 
مذىب دكف آخر على نحو ما كانت عليو أكثر المدارس، كىذه ميزة للرباط الصوفي على 

معان للفقراء ك المدرسة الفقهية.يقوؿ ابن رجب عن رباط الشيخ محمود النعاؿ:  "ككاف رباطو مج
أىل الدين كللفقهاء... حتى كاف اإلشتواؿ فيو بالعلم أكثر من االشتواؿ بسائر المدارس... سكنو 
الشيخ موفق الدين المقدسي،  كالحافظ عبد الوني ]المقدسي[ كأخوه الشيخ العماد، كالحافظ 

اؿ يجلس في رباطو عبدالقادر الرىاكم كغيرىم من أكابر الرحالين لطلب العلم"،  كقد كاف النع
.كمن مشاىير من لبسوا خرقة التصوؼ من يد الشيخ عبدالقادر الجيلي،  موفق (210)للوعظ

 (211)الدين عبداهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الحنبلي
، كقد كرد آنفان أنو لبس خرقة التصوؼ من الشيخ عبدالقادر (212)ىػ(، شيخ اإلسبلـ620)ت
. قاؿ الذىبي: (213)ول عليو بالفقو، كلم يدرؾ من حياة الشيخ عبدالقادر غير خمسين يومان كاشت

                                                 

 .   200، ص 1عباس، شذرات من كتب مفقودة، ج (208) 
 .   349، ص 43. الذىبي، تاريخ االسبلـ، ج 82أبو شامة، الذيل على الركضتين، ص (209) 
 . 64، ص 2ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة، ج (210) 

 .   72، ص 7ابن العماد، شذرات الذىب، ج 
 . 251، 236، 231، 190الشطنوفي، بهجة األسرار، ص (211) 

 .491-483، ص 44الذىبي، تاريخ االسبلـ، ج 
 (.   272)الرقم  133، ص 2ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة، ج  

 .   483، ص 44الذىبي، تاريخ االسبلـ، ج (212) 
 484، ص 44.  الذىبي، تاريخ االسبلـ، ج 231الشطنوفي، بهجة األسرار، ص (213) 
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، كبير القدر" . كلو (214)"ككاف ]موفق الدين[ إمامان حجة مفتيان مصنفان متفننان متبحران في العلـو
. كيذكر انو شارؾ (215)من المصنفات: الموني، كالكافي، كالمقنع، كالعمدة، كالتوابين كغيرىا

، كقد ذكر ابن رجب بعضان من  (216)مع صبلح الدين األيوبي في الجهاد ضد الفرنجة
.أما بقية تبلميذ الشيخ عبدالقادر الجيلي، فهم أكثر من أف يحصوا، كقد ذكر (217)كراماتو

الشطنوفي أسماء كثيرين منهم معظمهم من مشاىير فقهاء كحفاظ ك قضاة تلك الفترة ، كمن ىنا 
ـ الدكر الريادم للشيخ عبدالقادر الجيلي في عصره كأثره الكبير  في يتجلى لنا كبوضوح تا

 .(218)العصور التي تلت ،كمكانتو في نفوس المسلمين  شرقا كغربا    
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .   485، ص 44السبلـ، ج الذىبي، تاريخ ا(214) 
 .   487، ص 44الذىبي، تاريخ االسبلـ، ج (215) 
 .   491، ص 44المصدر نفسو، ج (216) 
 .   142، ص 2ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة، ج (217) 
 "اقتباس مطوؿ بتصرؼ للفائدة"،2009التل،عمر ،متصوفة بوداد ،دارالماموف ،عماف،(218) 

 .   123ص-43ؽ جعفر ،عبدالقادرالجيبلني كمذىبو الصوفي ،القاىرة ،صكانظر ايضا صاد          
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 عند االماـ عبدالقادر الجيلي
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 المجاىدة
 

جاىػػدة ، أىميػػة اسػػتثنائية ، بحػػث إنػػو يؤكػػد علػػى االلتػػزاـ بهػػا عبػػر يػػولي الشػػيخ عبػػد القػػادر ، الم
مفاصػػل نظريتػػو الصػػوفية كافػػة ، كلعػػل السػػر كراء ذلػػك يكمػػن فػػي عػػٌدىا  مػػن جانبػػو بكونهػػا الفعػػل 
الصوفي الدائم الذم يرافق المريد ، منذ باكورة سلوكو الصػوفي كحتػى بلوغػو اليقػين المعرفػي الػذم 

لمانيػػة عػػن الػػنفس كالقلػػب كالسػػر. علػػى أف المجاىػػدة ال تعنػػي عنػػده يتحقػػق بارتفػػاع الحجػػب الظ
أكثػػر مػػن كونهػػا عقوبػػة كعصػػى طاعػػة ، تلقػػى علػػى الػػنفس المراكغػػة كالمخاتلػػة كالمحتالػػة كالمليئػػة 
بالدكاىي كالمسلحة بالمكر كألواف الخداع ، كالتي يمكن ، أمػاـ التلػويح لهػا بالعصػا كالعقوبػة ، أف 

نة كالذؿ كالتواضع كالموافقة في الخير ، بينما ىي تبطن خػبلؼ ذلػك فػإذا مػا تتناـك كتظهر الطمأني
إغتٌر بها صاحبها كإطمأف إليها كفترت ىمتو تجاىها ، فإنها سػتعود إلػى سػيرتها األكلػى كالػى إظهػار 

. كعليػػػو فػػػإف االسػػػتمرار فػػػي المجاىػػػدة يعنػػػي االسػػػتمرار علػػػى تطويػػػع الػػػنفس (1)مػػػا إنطػػػوت عليػػػو
مهػا ، مػػن أجػل أف تكػوف ، بػػدالن مػن التمػػرد كاالنفػبلت ، عونػان للمريػػد كمطيػة سػػهلة  كتركيضػها كتقوي

تصػػػل بػػػو إلػػػى مبتوػػػاه ، بأمػػػاف كمػػػن دكف مخػػػاطر. إذف فػػػالنفس مػػػع المجاىػػػدة ، تصػػػير مطمئنػػػة ، 
كإف أصػل طمأنتهػا كمنبػع خيرىػا يػأتي مػن طاعتهػا كتجردىػا كعػدـ  (2)))كتصير كلها خيران في خيػر((

ن المخلوقػػات ، كأمػػا قبػػل ذلػػػك ، فػػبل يمكػػن للمػػرء أف يتوقػػع منهػػا إال المخالفػػػة تعلقهػػا بشػػيء مػػ
 كالميل إلى اقتراؼ الشر كالتطلع إلى مضارب المحرمات.

إذف ففػػي مػػنهج الشػػيخ عبػػد القػػادر الصػػوفي ، ال يوجػػد كصػػوالن نهائيػػان كال صػػفاءن أبػػديان كال خبلصػػان 
ة كمراقبػػة ال تشػػوبها غفلػػة ، ألنػػو مػػا دامػػت ىنالػػك مضػػمونان ، كإنمػػا األمػػر يحتػػاج إلػػى متابعػػة مسػػتمر 

نفس ، إذف فهنالك حاجة مستمرة إلى شػد األحزمػة كالتلػويح بعصػا العقوبػة ، كىػذا يكػوف فػي حػق  
كػػػػل السػػػػالكين دكف اسػػػػتثناء ألف سػػػػلوؾ طريقػػػػة الحػػػػق مشػػػػركط بالمداكمػػػػة علػػػػى تهػػػػذيب الػػػػنفس 

لربهػػا ، كىػػذا بالتأكيػػد ، يحتػػاج إلػػى صػػبر  كػػي تنفػػتح عيناىػػا كتػػزكؿ عػػداكتها   (3)))السػػيئة األدب((
ككقت طويل ، ألنو يعني السير ضد التيار كمخالفة الطبع. فإذا ما ثبت المريد على فعل المجاىػدة 

 ، فإنو سيكتسب أىم صفتين تقربانو من اهلل تعالى كىما: الصدؽ  كمحبة المولى تعالى.
 
 

                                                 
(1)

 .283ص –جٌفطر جٌؽذحٟٔ ٚجٌف١غ جٌؽزّحٟٔ  –جٌد١الٟٔ  

(2)
 .10ص –جٌّظعؼ ٔفكٗ  –جٌد١الٟٔ  

 .209ص –جٌّظعؼ ٔفكٗ  –جٌد١الٟٔ  (3)
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لػنفس كعصػمتها عػن المألوفػات كحرمانهػا مػن إف المجاىدة بما أنها تعني مخالفة الهول كتحصين ا
الشهوات كاللذات ، كحملها كإكراىها على تقبل خػبلؼ مػا تهػول كتريػد  فػإف ىػذا يعنػي اشػتمالها 
علػػى جهػػد بػػالغ كمشػػقة عظيمػػة قػػد تفػػوؽ كتتجػػاكز طاقػػة البشػػر. كعليػػو فلنػػا أف نتسػػاءؿ: مػػن أيػػن 

ادر ، أف المصػػدر الممػػد لهػػذه العػػزائم يسػػتمد العبػػد القػػدرة علػػى إتيػػاف ذلػػك؟ يػػرل الشػػيخ عبػػد القػػ
ىو: التقول كالخوؼ من اهلل تعالى  كىذاف ىما من أقسى السياط التي تخشى النفس التعػرض لهػا 
، ألف العبد إذا كاف تقيان حاضر الخوؼ من ربػو ، فإنػو سػيكوف محصػنان صػعب االختػراؽ ، فػالتقول 

محرمػػات ، كعليػػو فػػبل يبقػػى أمامػػو إالٌ تجنبػػو الخػػوض فػػي الشػػبهات كالخػػوؼ يجنبػػو التطلػػع إلػػى ال
الضركرم من سبل الحبلؿ ، مما تقل معو حظوظ النفس كتيسد فيو مجارم األىػواء. علػى أف مػبلؾ 
فعل المجاىدة ، ال يكتمل بالتقول كالخوؼ من اهلل تعالى ، بل إنو يحتاج إلػى عامػل آخػر ، كىػو: 

ع الػػرب سػػبحانو علػػى العبػػد ، كاسػػتدامة العبػػد المراقبػػة التػػي يعٌرفهػػا الشػػيخ عبػػد القػػادر بأنهػػا: إطػػبل
علػى أف المراقبػة عنػده ال تعنػي أكثػر مػن اإلحسػاف الػذم كرد ذكػره  (1)لهذا العلػم يػتم بمراقبتػو لربػو

فػػي الحػػديث النبػػوم الشػػهير المسػػمى بحػػديث )جبريػػل( كالػػذم جػػاء فيػػو: اإلحسػػاف أف تعبػػد اهلل  
قبػة فػي السػلوؾ الصػوفي ، تعػٌد أصػبلن لكػل خيػر دنيػوم .إف المرا(2)كأنك تراه فإف لم تره فإنو يػراؾ

كأخركم ، على أنها بوصفها حاالن صوفيان ، ال تيناؿ جزافان أك بيسر كمن دكف جهد كقصػد ، بػل إنهػا 
ال تػػأتي إالٌ بعػػد أف يلتػػـز العبػػػد بمحاسػػبة نفسػػو كإصػػػبلح حالػػو كالمواظبػػة علػػػى لػػزـك طريػػق الحػػػق  

اهلل تعػػػالى إلػػػى درجػػػة يلػػػـز معهػػػا حفػػػظ األنفػػػاس كىػػػو مػػػا يعنػػػي كإحسػػػاف مراعػػػاة القلػػػب بينػػػو كبػػػين 
المراقبػػػة الدقيقػػػة للخطػػػرات كالهػػػواجس كالحركػػػات كالسػػػكنات الظػػػاىرة منهػػػا كالباطنػػػة كافػػػة ، أم 
بمعنى آخر ، أف يبذؿ العبد جهده ، كي ال يصدر منػو أم فعػل مخػالف. فػإذا مػا علػم العبػد كأيقػن 

ف اهلل تعػالى ، عليػػو رقيػب كمػػن قلبػو قريػػب ، كأنػو عػػالم بجميػػع ، بعػد تمكنػػو مػن حػػاؿ المراقبػة ، بػػأ
أحوالػػو كحاضػػر فػػي كػػل أكقاتػػو كنػػاظر إلػػى جميػػع أفعالػػو كسػػامع لكػػل أقوالػػو كمحػػيط بكػػل دقائقػػو 
كأسػػػراره ، فإنػػػو سػػػيكوف دائمػػػان فػػػي غايػػػة االسػػػتعداد كالتأىػػػب  فػػػبل ينوشػػػو الػػػوىن كال يتطػػػرؽ إليػػػو 

كالحياء من ربو  فيزداد بذلك إلتزامو بحػدكد اهلل تعػالى. كىكػذا التكاسل ، كسيعتريو بشدةه الخزؼ 
دكاليك ، فإف حاؿ المراقبة الذم يورث قلب العبد الشعور بالخوؼ كالحياء تجاه اهلل تعالى ، فػإف 
ىذه )المشاعر( ستعمل من جانبها على دعم حاؿ المراقبػة كإدامتػو ، كبػذلك يكػوف البنػاء الصػوفي  

                                                 

 .1326ص – 3ج/ –جٌغ١ٕس ٌطحٌرٟ جٌسك عؿ ٚخً  –جٌد١الٟٔ  (1)

 – 1ج/ –جٌدددحِا جٌظددغ١ؽ  –ؼٚجٖ ِكددٍُ ٚجٌرطددحؼٞ عددٓ يذددٟ ٘ؽ٠ددؽز  –طفددك ع١ٍددٗ زددع٠ص طددس١ر ِ (2)
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. إف المراقبة تعني أيضان القرب من اهلل تعالى ، إذ إف مداكمػة الصػوفي عليهػا (1)مان كامبلن كتامان كمتبلز 
، يعني أنو سيكوف في مقاـ من اهلل شريف ، إذ الحذر سيصحبو في جميع أفعالو كسػتكوف جوارحػو 
كقلبو في حفظ مواله ، كالخوؼ كذلك ، سػوؼ ال يفػارؽ قلبػو ، لعلمػو بسػطوة مػواله  كأمػا الحيػاء 

، فهػو شػعور مصػاحب  (2)و من مدارج أىل الخصوص ، كالذم يتولد مػن تعظػيم منػوط بػودالذم ى
للقرب ، ألنو ينبع من علم العبػد بنظػر الحػق إليػو ، فيدفعػو ذلػك إلػى تحمػل كطػأة المجاىػدة. كأمػا 
محصلة كػل ذلػك ، فهػي أف مداكمػة قلػب العبػد علػى اإلحسػاس بالمراقبة،سػيورثو حتمػان المزيػد مػن 

ه ، كىػػذا ىػػو غايػػة مػػا يتمنػػاه الصػػوفي كيسػػعى إليػػو. المراقبػػة إذف ، مقػػاـ للعلمػػاء بػػاهلل الحػػب لمػػوال
كىي من المقامػات الرفيعػة التػي ال ينالهػا المريػد إالٌ فػي  (1)تعالى الخائفين العارفين األتقياء الورعين

تعػالى ،  مراحل سلوكو المتأخرة ، بحيث يكوف عندىا قد ىيأ نفسو تمامػان للسػكوف تحػت نظػر  اهلل
نعم إف كل العباد ىم تحت نظر اهلل تعالى ، كلكن فرؽ العارفين عن غيرىم ، ىو كػونهم يعػوف ىػذه 
الحالة كيتعايشوف معها في كػل أكقػاتهم كأحػوالهم ، كمػن ثػم فهػم أكثػر إنضػباطان مػن  غيػرىم كأكثػر 

 إرضاءن لموالىم كىذا يعني أنهم أكثر قربان كأكثر حٌبان لو.
للمراقبػػة ، تػػأتي مػػن كونهػػا  تمثػػل أحػػد األركػػاف الثبلثػػة التػػي يبنػػى عليهػػا الهيكػػل  األىميػػة القصػػول

الركحػػي للمريػػد ، كىػػي: الػػورع الػػذم يخػػرج العبػػد كيبعػػده عػػن المعاصػػي كالػػزالت ثػػم المراقبػػة التػػي 
تذكر العبد بنظر الحق عز كجل الدائم إليو كحضوره معو كإحاطتو بعالمو ، ثم أخيران المجاىدة التػي 

دد حصػػران بمحاربػػة الػػنفس كالهػػول كالشػػػيطاف. علمػػان أف السػػيرة الصػػوفية بمراحلهػػا كافػػػة ، ال تتحػػ
يمكن تخيلها من دكف أم من ىذه األركاف الثبلثة  إذ ال غنى للصػوفي ، فػي طػوؿ مسػيرتو الركحيػة 
، عػػن الػػورع كالمراقبػػة كالمجاىػػدة. كمػػن جانػػب آخػػر ، فػػإف ىػػذه األركػػاف مترابطػػة كمتبلزمػػة فيمػػا 

ينهػػػا، بحيػػػث يلػػػـز أحػػػدىا عػػػن اآلخػػػر ، فالعبػػػد الػػػذم ينػػػتهج الػػػورع بكونػػػو سػػػلوكان دينيػػػان ، يصػػػبح ب
بالضػػركرة مجاىػػدان لنوازعػػو النفسػػية كشػػاعران بمراقبػػة ربػػو لػػو ، ككػػذلك الحػػاؿ مػػع صػػاحب المراقبػػة 

 كالمجاىد لنفسو.

                                                 

ئٌٝ خحٔد ِرعي جٌّؽجلرس ، ٠أضػ يطسحخ جٌطؽ٠مس جٌمحظؼ٠س ، ئٌٝ جٌٛلص جٌسحػؽ ، ذّرعي جٌّؽجذطدس ِدا   (1)

ش١ص جٌطؽ٠مس ، ٚجٌػٞ ِفدحظٖ: يْ ٠دؽذؾ جٌّؽ٠دع جٌدػجوؽ ، لٍردٗ ِدا لٍدد شد١طٗ ٚيْ ٠كطسؼدؽ ؼٚزح١ٔدس 

ٗ فٟ فعح١ٌحضٗ جٌعرحظ٠س ِٚعحِالضٗ جٌع٠ٛ١ٔس وحفس ، فاغج ِح ظجَٚ عٍٝ غٌه ، فأٗ ق١رٍغ زدحي جٌّؽجلردس ش١ط

، ٚ٘ػج جٌشعٛؼ جألض١ؽ ، ق١ٍؿِٗ زطّدح   ، ذحٌسدػؼ ٚجٌدٛؼا ٚجٌطأ٘دد ٚزكدٓ جٌّعحٍِدس ِدا جٌطٍدك ِٚدا 

 .جٌش١ص ِٚا هللا ضعحٌٝ

(2)
 .54ص –ِٕحؾي جٌكحتؽ٠ٓ  –جٌٙؽٚٞ  

(1)
 .1328ص – 3ج/ –جٌغ١ٕس ٌطحٌرٟ ؽؽ٠ك جٌسك عؿ ٚخً  –جٌد١الٟٔ  
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ر خصػاؿ ، يػرل فإذا ما عقد المريد العـز على المجاىدة ، فإنو البد من أف تتػوفر فيػو عشػ 
الشػػيخ عبػػد القػػادر ، أنػػو لػػو أقامهػػا كأحكػػم العمػػل بهػػا ، فإنهػػا سػػتكوف كفيلػػة كضػػامنة لبلوغػػو إلػػى 

 المنازؿ األخبلقية العالية كالمراتب الركحية الشريفة.
أكلهػا: أف ال يحلػػف العبػػد بػػاهلل تعػالى ، صػػادقان كال كاذبػػان ، عامػػدان كال سػاىيان ، فػػإذا مػػا أحكػػم ذلػػك 

كإعتاد لسانو عليو بحيث صار يتجنبو في كل األحواؿ ، فتح اهلل تعالى لػو بابػان مػن بركػة  من نفسو ،
أنػػواره ، فيعػػػرؼ منفعػػة ذلػػػك فػػي قلبػػػو ، كيلمػػس معػػػو رفعػػة فػػػي درجتػػو كقػػػوة فػػي عزمػػػو كنفػػاذان فػػػي 

 إذ إف كل عمل شرعي يلتـز بو العبد ظاىران ، فأنو البٌد أف يلمس فائدتو باطنان. (1)بصيرتو
جنب الحلف في كل األحواؿ ،  يٌعد من المسائل المهمػة التػي أكػدىا الشػرع اإلسػبلمي كثيػران إف ت

، ألنو يتضمن إضمار الهيبة كاإلجبلؿ للػذات اإللهيػة ، كذلػك بعػدـ تعريضػها للمعػامبلت الدنيويػة. 
كالشك في أف حرص العبد  على حفظ الهيبة كإظهار اإلجػبلؿ كعػدـ  التبسػط فػي عبلقتػو بالػذات 

إللهيػػة ، يحػػوم الكثيػػر مػػن أدب العبوديػػة كحفػػظ الحرمػػة كالتػػذلل كالخضػػوع ، كىػػو مػػا يطمػػح إلػػى ا
التحلي بو الصوفية كافة كفي كل األزماف. كفيما عدا ذلك ، فػأف فػي الحلػف مزالػق جمػة قػد تػدفع 

حوظػان بصاحبها إلى اعتياد الكذب كفقداف الثقة بػالنفس ، كىػو مػا يولػد اخػتبلالن أخبلقيػان كنفسػيان مل
 ، كىو أيضان معنى قوؿ أىل الخبرة بأف: تجنب الحلف يورث المرء الهيبة كاالتزاف كالثقة بالنفس.

الثانيػػة: أف يتجنػػب العبػػد الكػػذب جػػادان كػػاف أـ ىػػازالن. كبػػالطبع ، فػػأف ىػػذه الخصػػلة ال تحتػػاج إلػػى  
الملػل كاألديػاف كثير جهد لبياف صحتها كإظهػار فائػدتها ، إذ إف الكػذب مػذمـو فػي كػل الشػرائع ك 

كحتى النظم األخبلقية الوضعية ، كفػي المقابػل ، فػأف الصػدؽ ، كبشػكل مطلػق ، يعػد محمػودان فػي 
المػػواطن كلهػػا ، ال بػػل حتػػى المهلػػك منهػػا. إذف فاجتنػػاب الكػػذب يعػػٌد مػػن البدائػػو األخبلقيػػة التػػي 

الخصػلة ، فيػو إشػارة  يتعامل بها الناس ، حتى في حياتهم اليومية ، كلكن تأكيد الصػوفية علػى ىػذه
إلى ما يقف كراءىا من فوائد ركحية كفيرة ال غنػى ألم مريػد عػن امتبلكهػا كالتحلػي بهػا ، كىػذا ىػو 

 بالضبط ما سيعمل الشيخ عبد القادر على إظهاره.
إف المريد إذا تجنب الكذب في كل األحواؿ ، كأحكم ذلك في نفسػو ، كإعتػاد عليػو لسػانو شػرح 

كصػػٌفى بػػو علمػػو ، حتػػى صػػار كأنػػو ال يعػػرؼ الكػػذب ، كإذا سػػمعو مػػن غيػػره ، اهلل تعػػالى بػػو صػػدره 
اسػػػتهجنو كعابػػػو عليػػػو. إذف فالشػػػيخ عبػػػد القػػػادر ، يحػػػاكؿ فػػػي ذكػػػره ىػػػذه )الخصػػػلة( ، أف يسػػػلط 

ضافة إلى الجوانب الشػرعية كاألخبلقيػة ، علػى الجوانػب الركحيػة كالمعرفيػة ، إذ إف شػرح  الضوء إ
ا مػػن أعػػٌز المواىػػب التػػي يسػػعى المريػػد إلػػى تحصػػيلها كالتػػنعم بثمارىػػا. الصػػدر كصػػفاء العلػػم ، ىمػػ

على أف ىذه الفوائد ال تشكل ، في الحقيقة كازعان إضافيان يدفع المريد إلػى تجنػب الكػذب كرفضػو 
                                                 

(1)
 .1333ص – 3ج/ –جٌغ١ٕس ٌطحٌرٟ جٌسك عؿ ٚخً  –جٌد١الٟٔ  
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، إذ إف ذلك يعٌد مػن القواعػد المطلقػة التػي ال يختلػف عليهػا اثنػاف ، كلكنػو فقػط يشػير إلػى طبيعػة 
 ع األشياء ككونهم ينظركف إلى ما تخفيو السطور كما تحويو الخبايا من أسرار.تعامل الصوفية م

الخصػػلة الثالثػػة: حػػذر المريػػد مػػن أف يعػػد أحػػدان شػػيئان فيخلفػػو إيػػاه ، كىػػو يقػػدر عليػػو ، إالٌ مػػن عيػػذر 
بػػٌين فأنػػو أقػػول ألمػػره كأقصػػد لطريقتػػو ، ألف الخلػػف مػػن الكػػذب ، فػػإذا فعػػل ذلػػك  فػػتح لػػو بػػاب 

تعػػػالى فأٌمػػػا بػػػاب  (1)نح درجػػػة الحيػػػاء، ك أعطػػػى مػػػودة فػػػي الصػػػادقين، كرفعػػػة عنػػػد اهلل السػػػخاء كمػػػ
السخاء فلعطائو كنبذه للشح ، كأما درجػة الحيػاء فلحرصػو علػى عػدـ االتصػاؼ بػالخلف كالكػذب 
، كأمػػا المػػػودة فػػػي الصػػػادقين فلتواصػػػلو معهػػػم بالعطػػػاء كاتصػػػافو بصػػػفاتهم اآلنفػػػة الػػػذكر ، فػػػإذا مػػػا 

بكل ما سبق، فإنو سيناؿ عند اهلل تعالى رفعة كقبوالن، فهو من عباده الكػراـ الصػادقين اتصف العبد 
 ، كىاتاف ىما من أكثر الصفات التي تقٌرب العبد من مواله.

الخصػػلة الرابعػػة: ينبوػػي علػػى المريػػد أف يتجنػػب لعػػن شػػيء مػػن الخلػػق ، أك يػػؤذم ذرة فمػػا فوقهػػا ، 
بػرار الصػادقين. كىػذه الخصػلة، ال تقتصػر الػدعوة لهػا عنػد ألنو إف فعل ذلك ، فسيلحق بمرتبػة األ

الشػػيخ عبػػد القػػادر ، بػػل إف التصػػوؼ اإلسػػبلمي برٌمتػػو يػػدعو المريػػدين إلػػى أف يورسػػوا فػػي قلػػوبهم 
رحمة كبيرة تتسع للمخلوقات كافة بجمادىا كحيوانها كنباتها كبصويرىا ككبيرىا. كىذه الدعوة التػي 

بالفلسػػفات الزىديػػة الهنديػػة ، يكػػوف مػػن بػػاب أكلػػى أف  تلحػػق  يمكػػن بسػػهولة أف يلحقهػػا بعضػػهم
بمبػػادئ الػػدين اإلسػػبلمي، بمصػػدريو الرئيسػػيين: الكتػػاب كالسػػنة ، فلقػػد أشػػار القػػرآف الكػػريم إلػػى 

. كأٌما السنة فهي مفعمة بالكثير من الوصػايا كالتعػاليم التػي (2)رحمة اهلل تعالى التي كسعت كل شيء
خلوقػػػات ، كبالضػػػعيفة منهػػػا علػػػى كجػػػو الخصػػػوص.إف الػػػدكر الػػػذم رسػػػمو تػػػأمر بالرأفػػػة بجميػػػع الم

الصوفية للمريد ، بكونو موضع نظر اهلل تعالى ، ككونو التجسيد األمثل لرحمتػو تعػالى كالسػاعي بػين 
الخلق بالخير كالصبلح كالجامع لقلوبهم علػى ىػدؼ كاحػد ، كىػو: حػب اهلل تعػالى كطلػب القػرب 

د إلػػى تحػػرم أدؽ التفاصػػيل فػػي سػػعيو للتحلػػي بالحميػػد مػػن الصػػفات منػػو ، ىػػو الػػذم يػػدفع بالمريػػ
كالحسػن مػػن الخصػاؿ ، فهػػو ال يرضػى فقػػط بمػا تيسػػر منهػا ككػػاف سػهل المنػػاؿ ، كإنمػا ىػػو يسػػعى 
دائمػػػان كبشػػػكل مسػػػتمر ، كراء األصػػػعب كاألشػػػد كاألبعػػػد غػػػوران ، مػػػن األمػػػور كافػػػة التػػػي لهػػػا عبلقػػػة 

 بمجاىدة النفس كرفعة الدرجات.
صلة الخامسة: يجتنب المريػد ، أف يػدعو علػى أحػدو مػن الخلػق كإف ظلمػو ، فػبل يقطعػو بلسػانو الخ

كال يكافئػػو بفعالػػو بػػل يحتمػػل ذلػػك هلل تعػػالى. إف دعػػوة الشػػيخ عبػػد القػػادر لمريػػده  بتحمػػل األذل 
لتػي من اآلخرين ، مستمدة أصبلن من مبادئ التربية الركحية المستمدة من أنوار المقامات الصػوفية ا
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بلوهػػا المريػػد كشػػعت فػػي نفسػػو كأضػػاءت لػػو الطريػػق  فالصػػبر ىػػو الػػذم يحمػػل العبػػد علػػى تحمػػل 
األذل ، كالرضػػا يحملػػو علػػى أف ال يػػدعو علػػى أحػػدو مػػن ظالميػػو ، فػػإذا مػػا عكسػػنا المسػػألة ، فأنهػػا 
تصػػح أيضػػان ، إذ إف سػػكوف الػػنفس مػػع تحملهػػا األذل سػػيثيبها حتمػػان مقػػاـ الصػػبر ، كمػػا أف عػػدـ 

عتراض على أفعاؿ الخلق  سيهديها حتمان إلى مقػاـ الرضػا. كمػن جانػب آخػر ، فػأف علػى المريػد اال
أف يعتقد جازمان: بأف كػل مػا يبلقيػو مػن سػوء كأذل مػن اآلخػرين ، مػا ىػو فػي حقيقتػو إالٌ اختبػار مػن 

مػن اهلل تعالى  عليو اجتيازه بنجػاح كػي ينػاؿ بػذلك الػدرجات ككػي يكمػل تأديػب نفسػو كتصػفيتها ، 
 أجل أف ينجز دكره المنوط بو بوصفو مرشدان كدليبلن لآلخرين ، لسلوؾ سبيل الرشاد.

الخصػػلة السادسػػة: أف ال يقطػػع الشػػهادة علػػى أحػػدو مػػن أىػػل القبلػػة بشػػرؾو كال كفػػرو كال نفػػاؽ، فػػأف 
ذلك أقرب للرحمة كأعلى للدرجة.إف ىذه الخصلة تدعو المريد إلى أف يكػوف متفهمػان كمتسػامحان ، 

اء منطػػػق جميػػػع الطوائػػػف كالملػػػل اإلسػػػبلمية المعتدلػػػة ، كالتػػػي ال تخرجهػػػا عقائػػػدىا عػػػن حػػػدكد إز 
الشرع كأصوؿ الدين ، إذ إف اخػتبلؼ مشػارب النػاس كمػذاىبهم ، ال يلوػي اجتمػاعهم أخيػران  علػى 
ىػػدؼ كاحػػد كشػػعار كاحػػد ، كىػػو: عبػػادة اهلل تعػػالى الواحػػد األحػػد ، كمػػن جهػػة أخػػرل  فإنػػو يكػػره 

السػػالك ، أف يميػػل مػػع طائفػػة إسػػبلمية دكف أخػػرل ، ألنػػو ينبوػػي عليػػو أف يكػػوف قػػدكة لويػػره للمريػػد 
في توحيد القلوب كالهمم ، كىذا المقصػد ال يتحقػق لػو إالٌ إذا ترفٌػع عػن التلفػت صػوب التفاصػيل 
كالفركقػػات غيػػر الجوىريػػة ، إف المبػػادئ الصػػوفية ، ىػػي مبػػادئ الحػػٌب اإللهػػي كالتوحيػػد الحقيقػػي 

فاء الركحػػي ، كىػػذه المبػػادئ ضػػركرة ، ال تنمػػو بويػػر تربػػة السػػمو الفكػػرم كاالنتمػػاء الحقيقػػي كالصػػ
لركح الدين. كتبػدك دعػوة الشػيخ عبػد القػادر ىػذه ، فػي غايػة األىميػة ، فيمػا لػو اسػترجعنا تفاصػيل 
التناقضػػات الفكريػػة كاالجتماعيػػة كالدينيػػة التػػي كانػػت تحكػػم عبلقػػات كركابػػط المجتمػػع اإلسػػبلمي 
فػػي زمنػػو ، كمػػن الجانػػب اآلخػػر ، فػػإف ىػػذه الػػدعوة تسػػلط الضػػوء علػػى الػػدكر اإلصػػبلحي الػػذم 
اضطلع بع الصوفية بعامػة كالشػيخ عبػد القػادر بوجػو خػاص ، تجػاه مجتمعػاتهم ، كىػو الػدكر الػذم 

 يدفع عنهم  كبشكل قاطع ، تهمة الخموؿ كالبلإنتماء.
إلػى شػيء مػن المعاصػي ، فػي الظػاىر كالبػاطن ،  الخصلة السػابعة: يتجنػب المريػد ، النظػر كالنػزكع

كأف يكػػف عنهػػا جوارحػػو ، فػػأف ذلػػك مػػن أسػػرع األعمػػاؿ ثوابػػان للقلػػب كالجػػوارح فػػي عاجػػل الػػدنيا 
.إف مطالبة الشيخ عبد القادر المريد ىنا ، ال تتعلق بتػرؾ اقتػراؼ المحرمػات ، ألف (1)كآجل اآلخرة

كػل مسػلم ، كإنمػا ىػو يطالبػو بعػدـ النظػر أك حتػى   ذلك أمر مفػركغ منػو شػرعان ، كفعلػو كاجػب علػى
التفكيػػػر فػػػي ذلػػػك ، ألف ىػػػذا الفعػػػل ، يػػػدخل فػػػي ميػػػداف أعمػػػاؿ القلػػػوب كالخػػػواطر ، كىػػػو عػػػين 
الميداف الذم يخوض فيػو الصػوفية منػازالتهم كيظهػركف صػبلبة ىممهػم ، فالصػوفي يكػوف فػي غايػة 
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لصفاء النفسي  كترؾ حبل خواطره الرديئػة علػى الوىم كاالنخداع ، فيما لو طلب النزاىة الباطنية كا
الوارب. إف إحكاـ القبضة يبدأ من ىنػا ، أم مػن منافػذ الوسػاكس كالطمػع كالميػل إلػى الشػهوات ، 
كىػػو مػػا يلقػػي بظلمػػة ظبللػػو علػػى القلػػوب كاألركاح ، فيػػؤخر ذلػػك حتمػػان ، زمػػن عركجهػػا نحػػو عػػالم 

 الملكوت.
ال يطالػب أحػػدان مػن الخلػق إعالتػػو ، كال يطلػب منػو مؤكنػػة ، الخصػلة الثامنػة: يعمػل المريػػد علػى أف 

مهمػػا صػػورت أك كبػػرت ، بػػل يرفػػع ذلػػك عػػن الخلػػق أجمعػػين ، حتػػى كإف كػػاف ذا فقػػرو بػػادو كحاجػػة 
ملٌحػػػة ، ألف ذلػػػك فيػػػو تمػػػاـ عػػػز العابػػػدين ككمػػػاؿ شػػػرؼ المتقػػػين ، كبػػػو يقػػػول المريػػػد علػػػى األمػػػر 

ق أجمعػػػين عنػػػده ، بمنزلػػػة كاحػػػدة ، أم فػػػي الحػػػق بػػػالمعركؼ كالنهػػػي عػػػن المنكػػػر ، كيكػػػوف الخلػػػ
.كال يخفػػى مػػا لهػػذه الخصػػلة مػػن تعلػػق بمجاىػػدة النفػػوس كزىػػد القلػػوب ، كبصػػرؼ أنظػػار (2)سػػواء

الهمػػم عػػن التطلػػع صػػوب عطػػاء الخلػػق كفضػػلهم ، لمػػا فػػي ىػػذا التطلػػع مػػن أثػػر فػػي شػػرخ صػػرح 
لػػمي عػػزة القلػػوب المسػػتمدة مػػن التوحيػػد كتشػػتيت خطػػى اإلقبػػاؿ الخػػالص علػػى اهلل تعػػالى  ، كثػػم ث

غناىػػا بػػرٌب العػػالمين ، فأمػػا عبلقػػة ىػػذه )الخصػػلة( بفريضػػة األمػػر بػػالمعركؼ كالنهػػي عػػن المنكػػر ، 
فمرجعها ىو اعتقاد المريد ، بأف صدؽ كلمتو كقوتها كشدة تأثيرىا في اآلخرين ، يأتي مػن اسػتونائو 

البػػد مػػن أف تكػػوف أخركيػػة ربانيػػة صػػرفة ، عػػنهم كانقطػػاع أملػػو بهػػم ، كاعتقػػاده أيضػػان ، بػػأف دعوتػػو 
بحيػػث ال تشػػوبها شػػائبة مػػع طمػػع أك سػػعي كراء ثػػواب عاجػػل. كلهػػذه الخصػػلة كجػػو آخػػر لػػو تعلػػق 
بالعملية اإلصبلحية التػي سػعى الشػيخ عبػد القػادر إلػى إنجازىػا فػي الحقػل الصػوفي خاصػة ، إذ إف 

 ة غيػر المتكافئػة مػع اآلخػرين ، فيػو سػدِّ الفصل القػاطع بػين دكر المريػد إألرشػادم، كعبلقاتػو الماديػ
مقصػػود لكثيػػر مػػن ذرائػػع ذكم الطمػػع مػػن الػػدخبلء اللػػذين ابتلػػى بهػػم التصػػوؼ اإلسػػبلمي قػػديمان 
كحػػديثان بحيػػث صػػار مػػن السػػهل علػػى النػػاس أف يربطػػوا بػػين الصػػوفية الحقيقيػػين كىػػؤالء الكسػػالى 

 كالمتطفلين عليهم.
يقطع طمعو فػي اآلدميػين كأف ال تميػل نفسػو إلػى شػيء ممػا  الخصلة التاسعة: ينبوي على المريد أف

فػػي أيػػديهم ، فػػإف تحقػػق فػػي ذلػػك ، فػػإف لػػو العػػٌز األكبػػر كالونػػى الخػػالص كالملػػك العظػػيم كالفخػػر 
الجليل كاليقين الصادؽ كالتوكل الشافي الصحيح كىو بػاب مػن أبػواب الثقػة بػاهلل عػز كجػل ، كىػو 

ييناؿ الورع كيكمػل النسػك، كىػو أخيػران مػن عبلمػات المنقطعػين أيضان ، باب من أبواب الزىد ، كبو 
. كتجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف ىػػذه الخصػػلة ، ال عبلقػػة لهػػا بسػػابقتها ، كمػػا يبػػدك عليػػو (1)إلػػى اهلل تعػػالى

ظاىر الحاؿ ، إذ إف اعتماد المريد المتزىد في معيشتو على اآلخرين  ، ال يشػبو ضػركرة طمعػو بمػا 
                                                 

(2)
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ذا كػػاف يمثػػل خطػػأن مرحليػػان يعيػػق المسػػيرة الصػػوفية للمريػػد ، فػػإف الثػػاني يمثػػل فػػي أيػػديهم ، فػػاألكؿ إ
إنحرافان نفسيان كاخبلقيان يخرج بصاحبو عن المسار الصوفي برمتػو. كتتجلػى الفركقػات بػين الحػالتين  

ف أكثػػر ، فيمػػا لػػو قارنػػا بػػين النتػػائج الركحيػػة اإليجابيػػة المترتبػػة علػػى تجنبهمػػا، فػػإذا كنٌػػا قػػد رأينػػا أ
تجنب األكلى يورث صاحبو الصدؽ كالعز كالشرؼ، فإف تجنب الثانيػة يورثػو التوكػل كالػورع كالزىػد 

 الصحيح ، كىي خصائص ركحية أساسية ال تكمل الشخصية الصوفية إالٌ بها.
الخصلة العاشرة: كىي األخيرة ، كفيها ينصح الشيخ عبد القادر المريد بالتواضع ، فبػو ييشػد محػل 

قدمػػو كتعلػػو درجتػػو كيسػػتكمل العػػٌز كالرفعػػة عنػػد اهلل تعػػالى كعنػػد الخلػػق ، كبػػو يقػػدر  العابػػد كيثبػػت
. إف التواضع ىو أصل الطاعات كلها بفركعها كأصػولها ، كبػو (2)على ما يريد من أمر الدنيا كاآلخرة

ول يدرؾ المريد منازؿ الصالحين الراضين عن اهلل تعالى في السراء كالضراء ، كىو أيضان كمػاؿ التقػ
، كال يرضى الشػيخ عبػد القػادر مػن تواضػع العبػد ، بأقػل مػن أف ال يلقػى المريػد أحػدان مػن الخلػق ، 
إالٌ كيرل لو الفضل على نفسو ، كيرل أنو قػد يكػوف عنػد اهلل تعػالى ، خيػر منػو منزلػة كأرفػع درجػة ، 

الفعاليػات العباديػة كأما مجاىدة النفس ، فإف للتواضع فيها أىمية بالوػة ، إذ إف تػأثيره يطػاؿ جميػع 
 (1)كالصػػػوفية ، كلػػػذلك فقػػػد سػػػٌماه الشػػػيخ عبػػػد القػػػادر بػػػػ ))ملػػػح العبػػػادة كغايػػػة شػػػرؼ الزاىػػػدين((

كأخيػران ، فبػدكف التواضػع ، ال يمكػن للمريػػد أف يػتخلص مػن كثيػر مػػن أمػراض الػنفس الخطيػرة مثػػل 
 الكبر كالعجب كاإلحساس بالتفوؽ على اآلخرين.

ا أف نبلحظ ، من خبلؿ ىػذه )الوصػايا العشػر( أف الشػيخ عبػد القػادر ، كفي الخبلصة ، فأنو يمكنن
يؤكد في أغلبها على عبلقة المريد ببقية الناس ، كفي ىػذا مػا فيػو مػن إلفػات النظػر إلػى أف المجػاؿ 
الحقيقػػي الػػذم يعمػػل فيػػو التصػػوؼ ، ىػػو مجػػاؿ أخبلقػػي بحػػت ، كإنػػو ال يشػػتمل علػػى غايػػة تقػػف 

، كإنػػو ال خيػػر فػػي سػػلوؾ صػػوفي ال يزيػػد مػػن أدب المػػرء مػػع الخلػػق  كراء التخلػػق بػػالخلق الحسػػن
 كمع الخالق ، كىذا ىو  غاية ما تسعى جميع الشرائع كاألدياف إلى التبشير بو كإفشائو بين الناس.

إف الحاجػة الملٌحػػة للتجمػل بػػاآلداب كالتحلػي بػػاألخبلؽ الحسػنة ، المقبولػػة شػرعان  كالمرضػػية عنػػد 
ة المريػػد فػػي أف يكػػوف لػػو دكره إيجػػابٌي بػػين النػػاس  كىػػو دكر المرشػػد كالػػواعظ الخلػػق ، تنبػػع مػػن نيٌػػ

كالدليل كالداعي إلى اهلل تعالى ، كىو مٌما يفترض حضوران عميقان كفعػاالن فػي المجتمػع ، كػي يتحقػق 
بذلك مبػدأ التػأثر كالتػأثير ككػي تصػٌح عمليػة الوػرس كاإلنبات.كيمكننػا أف نبلحػظ أيضػان ، أف جميػع 

لوصايا ، مستمدة من الشرع اإلسبلمي كىو ما يعني في الواقػع ، أنهػا كاجبػة علػى كػل مسػلم تلك ا
عاقل بالغ ، كىو ما يعني أيضان أنو ال توجد ىناؾ ميزة للصػوفي السػالك تميػزه مػن  غيػره مػن العبػاد 

                                                 
(2)

 .1335ص – 3ج/ –جٌّظعؼ ٔفكٗ  –جٌد١الٟٔ  

(1)
 .1336ص – 3ج/ –جٌغ١ٕس ٌطحٌرٟ ؽؽ٠ك جٌسك عؿ ٚخً  –جٌد١الٟٔ  
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، سػػول مػػا يجتهػػد كيسػػعى ىػػو إليػػو، مػػن زيػػادة التمسػػك كالحػػرص علػػى االلتػػزاـ الصػػادؽ بجميػػع 
ؿ الحميدة ، ما صور منها كما كبػر. علػى أف المريػد ، ال يػتمكن مػن االلتػزاـ بهػذا )االلتػزاـ( الخصا

إالٌ إذا تخلػػص أكالن مػػن الجػػذب المضػػاد الػػذم تسػػلطو عليػػو نفسػػو قبػػل مجاىػػدتها كتأديبهػػا كقتلهػػا 
بسػػػيف المخالفػػػة ، كىػػػو القتػػػل الػػػذم ال يعنػػػي فػػػي الحقيقػػػة إزالتهػػػا مػػػن الوجػػػود أك محػػػق طباعهػػػا 

لكامػػػل ، كإنمػػػا يعنػػػي السػػػعي إلػػػى نػػػزع الخصػػػاؿ السػػػيئة عنهػػػا كتهيئتهػػػا ألف تحيػػػا حيػػػاة جديػػػة ال با
تشتمل إالٌ علػى الصػالح مػن  الخصػاؿ. كىػذا األمػر ال يػتم عنػد الشػيخ عبػد القػادر ، دفعػة كاحػدة 
كالى األبد ، ألف ذلك ضرب من الػوىم ، إذ إف الػنفس اإلنسػانية ال تػركن بشػكل قػاطع إلػى الخيػر 

ك تقيم فيو ، بل ىػي تتحػين الفػرص علػى صػاحبها كتنتهػز منػو الوفػبلت ، كػي تنازعػو كتطالبػو بتلبيػة أ
شػػهواتها كالسػػير كراء أىوائهػػا. كلػػيس ذلػػك مرضػػان أك خلػػبلن فػػي الػػنفس ، بػػل ىػػي فطػػرة فطرىػػا الػػو 

االنتبػاه   تعالى عليها ، كي يتواصل اإلنساف مع عبادتو ككي يدـك فقرة لربو ، ككػي يحوجػو دائمػان إلػى
كالى المجاىدة كالمراقبة كالمتابعة ، من جديد كباستمرار ، ككي يكسب من أجػل ذلػك ثوابػان دائمػان 
كأجران متواصبلن ، إذ أنو بمجاىدتو نفسو ، يتقرب إلى اهلل عػز كجػل كيوافقػو علػى أمػره ، كيكػوف فػي 

كىػو معنػى قػوؿ الشػيخ عبػد الوقت نفسو قد بلغ درجػة عاليػة مػن المػواالة كالعبوديػة كالقػرب منػو ، 
. كىػذا القػوؿ ، يػرل أنػو مسػتمد مػن قولػو (1)القادر: أف العبادة كػل العبػادة فػي مخالفػة المػرء نفسػو

إذف فػبل توجػد ضػبللة أكثػر مػن اتبػاع الهػول كال  (2)تعالى: "كال تتبع الهول فيضلك عػن سػبيل اهلل"
تشهد ىنا بحكايػة يػذكر أنهػا مشػهورة توجد ىداية أكثر من مخالفة الهول ، كالشيخ عبد القادر يس

عػػن أبػػي يزيػػد البسػػطامي كىػػي: أنػػو رأل رٌب العػػزة فػػي المنػػاـ ، فقػػاؿ لػػو البسػػطامي كيػػف السػػبيل 
إليػك؟ فقػػاؿ: أتػػرؾ نفسػػك كتعػاؿ. فقػػاؿ البسػػطامي ، فإنسػػلخت مػػن نفسػي كمػػا تنسػػلخ الحيػػة مػػن 

كىػو مػا يعنػي أف الػنفس إذا  (3)جلدىا ، فإذا الخير كلو فػي معاداتهػا فػي الجملػة كفػي كػل األحػواؿ
كانػػت فػػي جهػػة ، فػػأف الوصػػوؿ إلػػى رٌب العػػزة سػػيكوف حتمػػان فػػي الجهػػة األخػػرل ، كإنػػو إذا كانػػت 
للػػنفس أحػػواؿ متباينػػة كأكقػػات مختلفػػة فػػإف الخيػػر كلػػو يكمػػن فػػي تركهػػا بالجملػػة ، بحيػػث ال يقبػػل 

 منها عذر كال يؤخذ منها سبب.
مجاىػدة فػي السػلوؾ الصػوفي ، يبقػى علينػا أف نػذكر مػا ىػي الوسػائل فإذا ما سلٌمنا بأىمية ال       

التػػي علػػى المريػػد أف يسػػتخدمها فػػػي  –كمػػا يسػػميها الشػػيخ عبػػػد القػػادر   (4)الناجعػػة أك )السػػياط(
                                                 

(1)
 ِططٛؽس. –س فٟ جٌطظٛف ؼقحٌ –جٌد١الٟٔ  

(2)
 .26ص/  

(3)
 .24ص –عٍٝ ٘حِش وطحخ ذٙدس جألقؽجؼ ِٚععْ جألٔٛجؼ  –فطٛذ  جٌغ١د  –جٌد١الٟٔ  

(4)
 .57ص –جٌفطر جٌؽذحٟٔ ٚجٌف١غ جٌؽزّحٟٔ  –جٌد١الٟٔ  
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مجاىدتػػػو نفسػػػو كفػػػي سػػػيطرتو علػػػى نوازعهػػػا كفػػػي كبحػػػو جماحهػػػا. إنهػػػا الجػػػوع كالعطػػػش كاإلذالؿ 
بمجموعهػا تمثػل فنػوف الزىػد التػي البػد علػى كػل مريػد مػن  كالخلوة كمبلزمة صحبة الشػيوخ ، كىػي

. ال ألجل التجربة بحٌد ذاتها ، كلكن ألجل تحصيل نتائجهػا البػاىرة التػي قػد (1)أف يخوض تجربتها
تويٌػػػر فػػػي بعػػػض مركبٌػػػات نفسػػػو ، كثػػػمَّ تصػػػوغها صػػػياغة جديػػػدة ، ىػػػي ضػػػركرة أقػػػل خطػػػورة كأقػػػرب 

 للنجاة.
فأنها من أبجديات المجاىدة التي البد على كػل مريػد مػن أف يبتػدئ فأما الجوع كالعطش ،         

بهػػػا خطواتػػػو الصػػػوفية ، إف أراد لهػػػا أف تكػػػوف كاثقػػػة كثابتػػػة. إف الجػػػوع كالعطػػػش يعػػػٌداف أيضػػػان مػػػن 
األعمػػاؿ التػػي ال تطلػػب لػػذاتها ، كإنمػػا لتأثيرىػػا الملحػػوظ فػػي قػػول الػػنفس  ألنهمػػا يمسػػاف أقػػرب 

جػػات بهػػا ، كإذا مػػا عوقبػػت بهمػػا ، فأنهػػا سػػوؼ تضػػعف عػػن المطالبػػة الشػػهوات إليهػػا كألصػػق الحا
بػبعض مطامعهػػا ، كبػالعكس مػػن ذلػك ، فأنهػػا لػو شػػبعت كإرتػوت فسيصػػيبها البطػر كاألشػػر كسػػترنو 
إلى المزيد الذم ال نهاية لو. فإذا كاف الجوع كالعطش من الوسائل ال الوايات ، فإنو يمكػن للمريػد 

ىد إلػى الزىػد ، أف يأخػذ مػا يشػاء مػن الطيبػات ، ألنهػا سػتكوف بعيػدة عػن ، فيما لو ارتقى من  التز 
التأثير في نفسو كقلبو  كىذا ال يعني إلواء الحاجة إلى المجاىدة ، كلكنو يعنػي الػدخوؿ فػي مرحلػة 
أكثر تقدمان منها كأكثر تعقيدان.كلكن ىناؾ من يعترض على جوع الصوفية كعطشهم كيػرل فػي ذلػك 

تين شػػرعيتين األكلػػى بكػػوف أف الطعػػاـ كالشػػراب مػػن الطيبػػات التػػي أحلهػػا اهلل تعػػالى إقترافػػان لمخػػالف
كمن ثم فبل يجوز تحريمها ، كالثانية بكوف إجاعة الػنفس كإضػمائها يعنػي تعػذيبها، كىػذا منهػي عنػو 

تؤخػػذ علػػى كفػػق نيػػة  –أم الجػػوع كالعطػػش  –قطعػػان. كالجػػواب علػػى ذلػػك، ىػػو أف ىػػذه األعمػػاؿ 
عند المريد تعد من الوسائل التي يستعين بها على التقرب إلى مػواله، كىػو فػي ذلػك فاعلها ، كىي 

. كقولػو (1)(: ما من عمػل أحػب إلػى اهلل تعػالى مػن الجػوع كالعطػشصيرجع إلى قوؿ النبي محمد )
 (2)(: الشػػػيطاف يجػػػرم مػػػن بنػػػي آدـ مجػػػرل الػػػدـ فضػػػيقوا مجػػػارم الشػػػيطاف بػػػالجوع كالعطػػػشص)

ىميػػة ىػػذه األعمػػاؿ كالحػػديث الثػػاني يبػػين السػػبب الػػذم يقػػف كراء تلػػك فالحػػديث األكؿ يبػػين أ
األىميػػة. كتجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف األخػػذ بعامػػل الجػػوع كالعطػػش كاإلجهػػاد ، ال يعنػػي تػػرؾ الطعػػاـ 
كالشراب كالنـو كاللباس بالمرة ، كإنما يعني أخذ الكفاؼ من ذلػك ، ممػا يقػم األكد كيسػتر العػورة 

                                                 
(1)

ٚٚؼظ عدٓ جٌشدد١ص عرددع جٌمدحظؼ لٌٛددٗ" ظضٍددص فدٟ يٌدد  فددٓ فدٟ جٌؿ٘ددع زطددٝ يقدطؽ٠ر ِددٓ ظ١ٔددحوُ ِٚحوٕددص  

 ذحٌططحؼـ ٚجٌرٍٗ ٚجٌدْٕٛ ٚوٕص يِشدٟ زحف١دح  فدٟ جٌشدٛن ٚم١دؽٖ ِٚدح ٘دحٌٕٟ شدة ئلا قدٍىطٗ يعؽف ئلا 

ذٙددس  –جٌشدٕطٛفٟ  –ٚل مٍرطٕٟ ٔفكٟ ف١ّح ضؽ٠عٖ لؾ ٚل يعدرٕٟ شدة ِدٓ ؾ٠ٕدس جٌدع١ٔح لدؾ فٍّدص ئ١ٌدٗ 

 .85ص –جألقؽجؼ ِٚععْ جألٔٛجؼ 
(1)

 .565ص – 1ج/  –قٕٓ ئذٓ ِحخٗ  

(2)
 .566= ص- 1ج/ –قٕٓ ئذٓ ِحخٗ  
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ا تشػػػػتهيو الػػػػنفس كتميػػػػل إليػػػػو ، كىػػػػي سيػػػػنة مػػػػن سػػػػلف مػػػػن الصػػػػحابة مػػػػن دكف طلػػػػب المزيػػػػد ممػػػػ
كالصػػػالحين. كأمػػػا إذالؿ الػػػنفس ، فإنػػػو يػػػأتي بالمرتبػػػة الثانيػػػة ، مػػػن حيػػػث الفعاليػػػة ، بعػػػد الجػػػوع 
كالعطػػش كيبوػػي المريػػد مػػن كراء معاملػػة نفسػػو بػػالقهر كاإلذالؿ ، أف يستأسػػرىا كيجعلهػػا مطيتػػو كػػي 

. كإف فػػي إذالؿ الػػنفس كجػػاءن لهػػا مػػن (3)ـ بهػػا إلػػى سػػبل الملكػػوتيقطػػع بهػػا فيػػافي الػػدنيا كيتقػػد
أمػػراض الكبػػر كالزىػػد كالعجػػب ، كتػػذكيران لهػػا بأسػػوأ حاالتهػػا كبحقيقػػة مػػا يمكػػن أف تكػػوف عليػػو فػػي 
مواجهػػة عقوبػػة اآلخػػرة. علػػى أف أخػػذ الػػنفس بعامػػل الػػذؿ ، ال يعنػػي كضػػعها باسػػتمرار فػػي مواضػػع 

، كإنما يعني تهوين أمرىا في عين صاحبها ، كػي ال تحلػو لػو أعمالهػا  اإلىانة كالصوار أماـ اآلخرين
، فينالػػو منهػػا مػػا يسػػوؤه ، ككػػي يعظػػم فػػي عينػػو شػػأف اآلخػػرين ، فػػبل يعلػػو علػػيهم كال يتكبػػر ، كمػػن 
إذالؿ الػنفس عػػدـ إراحتهػػا  كيػػتم ذلػػك بقيػػاـ الليػػل ككثػػرة العبػػادة ، فػػإذا مػػا أصػػابها الجهػػد كالتعػػب 

عن التنمر كاإليذاء ، كالوحش المركض يتناسى طبيعتػو مػن أجػل إرضػاء سػيده. فإنها سوؼ تضعف 
كغيػػر العقوبػػة ، فػػأف للػػذؿ معنػػىن آخػػر ، كىػػو تجميػػل المعنػػى البػػاطني للعبػػد علػػى حسػػاب صػػورتو 
الظػػاىرة أمػػاـ اآلخػػرين ، كالمريػػد إذا مػػا صػػدؽ فػػي نيتػػو ، فأنػػو سػػيعلم حتمػػان أف الحػػق عػػز كجػػل ال 

، كإنما يطلب تماـ معناه الذم ىو: ))توحيده كإخبلصو كإزالة حب الػدنيا يطلب منو حسن صورتو 
كبعػػد الجػػوع كالعطػػش   .(1)كاآلخػػرة مػػن قلبػػو ، فػػأذا تػػم لػػو ىػػذا ، أحبػػو كقربػػو كرفعػػو علػػى غيػػره((

كاإلذالؿ, فػػي األىميػػة ، يػػأتي دكر الخلػػوة ، كىػػي عنػػد الشػػيخ عبػػد القػػادر تعنػػي: ))أف يػػركن العبػػد 
. كالخلػوة تعػد ركنػان أساسػيان مػن أركػاف التصػوؼ ، كأساسػها (2)س فيػو مػن الخلػق((إلى موضع ال أنػي

أف يعزؿ العبد نفسو كيحػبس بدنػو عػن النػاس، لػئبل يػؤذيهم بأخبلقػو الذميمػة ، كىػي تسػاعد الػنفس 
علػػى تػػرؾ مألوفاتهػػا كحػػبس حواسػػها الظاىريػػة ، كثػػم فػػتح الحػػواس الباطنيػػة كتأكيػػد نيػػة اإلخػػبلص 

 دة. كيرتجى من الخلوة زيادة التفكير كالمراقبة كخلوص الذكر هلل تعالى.كالموت باإلرا
كتعد الخلوة من أصعب كأخطػر الفعاليػات الصػوفية ، ألف المريػد فيهػا يكػوف فػي مواجهػة مكشػوفة 
مع نفسو كمع الشيطاف كمع خواطر كىواجس كرؤل ال قبل لو على إحتمالها  كلذلك كاف البػد فػي 

 اية مباشرة من لدف شيخ عارؼ مرشد حي لو خبرة كدراية أكيدة.الخلوة من مباركة كرع

                                                 
(3)

 165ص –جٌفطر جٌؽذحٟٔ ٚجٌف١غ جٌؽزّحٟٔ  –جٌد١الٟٔ  

(1)
 .151ص –جٌفطر جٌؽذحٟٔ ٚجٌف١غ جٌؽزّحٟٔ  –جٌد١الٟٔ  

(2)
 .57ص –جٌّظعؼ ٔفكٗ  –جٌد١الٟٔ  
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أمػػا األسػػاس الشػػرعي للخلػػوة ، فهػػو االعتكػػاؼ ، كىػػو مػػن السػػنن المؤكػػدة التػػي عمػػل بهػػا النبػػي 
، كال تستورؽ الخلػوة عمػر المريػد كلػو، بػل إٌف لهػا مػددان محػددة  (3)( قبل البعثة كبعدىاصمحمد )

ربعػين يومػان، كىػػو مػا يسػمى عنػدىم بػػػ )األربعينيػة( ، كىػي تسػػتحب ال تتجػاكز عنػد أغلػب الصػػوفية أ
لكل الصوفية كفي مختلف مراتبهم ألف فوائدىا غزيػرة كغيػر محػددة ، إذ يػدخلها المبتػدئوف ألجػل 
تقػػػويم نفوسػػػهم كألجػػػل خلػػػوص قلػػػوبهم لػػػربهم  كيػػػدخلها العػػػارفوف طلبػػػان للسػػػعة الركحيػػػة كارتفػػػاع 

زاؿ الناس كالتزاـ الصػمت فقػط ، كإنمػا ىػي فعاليػة ذات مػنهج محػدد المرتبة. كالخلوة ال تعني اعت
يمليو شيخ الطريقة ، كىذا المنهج يتضمن صيامان من نوع خاص كإفطارا من نوع خػاص يكػاد يصػل 
أحيانػػػان  إلػػػى التمػػػرة الواحػػػدة فػػػي اليػػػـو ، كأكرادان متواصػػػلة تشػػػول الليػػػل كالنهػػػار ، مػػػع تػػػرؾ الكػػػبلـ 

إلفضػاء بكػل مػا يطػرؽ علػى قلػب كبصػيرة المريػد ، إالٌ إلػى شػيخو الػذم كتجنب االخػتبلط كعػدـ ا
يكوف ضركرة قريبان من مكػاف اإلختبلء.فأمػا الفائػدة المرجػوة مػن الخلػوة ، فهػي إضػافة إلػى الهبػات 
الركحية التي تحسب على األسرار الصوفية ، فأنها تمكن المريد من عبػادة التفكػر كالتأمػل كتمكنػو 

واطره كالػػتحكم فػػي نػػوازع نفسػػو كأىوائهػػا، كتمكنػػو أيضػػان مػػن التوجػػو الحقيقػػي مػػن السػػيطرة علػػى خػػ
لربو كالخلوص في عبادتو كاألىم من ذلك أنها تمكنو من ذكر القلب ، فيكوف المريد بعػدىا ذاكػران 
ربػػو فػػي كػػل حاالتػػو كأكقاتػػو ، كىػػو غايػػة مػػا يطلبػػو كيتمنػػاه ، كأمػػا الزىػػد كالتجػػرد كالتوكػػل كالرضػػا ، 

لقػػوؿ إنهػػا ال كجػػود حقيقػػي لهػػا فػػي قلػػب المريػػد كعقيدتػػو قبػػل خركجػػو مػػن الخلػػوة. كفػػي فػػيمكن ا
 الخبلصة فإف في الخلوة أسراران كثيرة يحتكر معرفتها فقط الصوفية كبعض الصادقين من العشاؽ.

كأمػا صػحبة الشػيوخ فػبل غنػى عنهػا أيضػان ألم مريػد حتػى كلػو كػاف كاسػع العلػم جػػٌم األدب          
( ال صمعرفة ، كالصحابة الكػراـ ، لػم تكػن حتػى تػبلكة القػرآف تونػيهم عػن صػحبة الرسػوؿ )كافر ال

بل إف ىذه الصحبة ، كانت مػن أخػص خصائصػهم كأعلػى مػراتبهم كتػأتي أىميػة الصػحبة فػي كونهػا 
تمثل اإلقتداء باألحسن كاألمثل كأنها تمثل التجربة الحية كالمعاشػة مػع الػدين ، لكػوف الشػيخ عنػد 

ة يمثل الدين الحػي الػذم يمشػي علػى قػدمين كلكونػو يمثػل ظػبلن كانعكاسػان لوجػود النبػي فػي الصوفي
 أمتو.

إف اإلنسػػاف عػػاجز بمفػػرده عػػن النظػػر إلػػى عيوبػػو كمعرفػػة نقائصػػو كأمراضػػو ، كمػػن ىنػػا تػػأتي أىميػػة 
كضركرة الصحبة ، كإذا كاف األمر كذلك ، فإف صحبة الصالحين كالشيوخ الكػاملين ، ىػي أفضػلها 
، فهػم أصػدؽ النػاس كأعػرفهم بػالنفوس كأقػػربهم إلػى اهلل تعػالى  كقػد كرد فػي الحػديث الشػػريف أف 

                                                 
(3)

فّدح  163ص– 1ج/ – 1983 –ذ١ؽٚش  –جٌك١ؽز جٌٕر٠ٛس  –ٌٍطفؼ١ً زٛي غٌه ٠ؽجخا يزّع ذٓ ظزالْ  

 ذعع٘ح.



60 

 

( سػػئل عػػن خيػػر الجلسػػاء فقػػاؿ: "مػػن ذكػػركم اهلل رؤيتػػو كزاد فػػي عملكػػم منطقػػو صالنبػػي محمػػدان )
 . فالصحبة تطلب للعمل كالتأدب كزيادة الصبلح. (1)كذكركم في اآلخرة عملو"
م جمػػاع األدب كحسػػػن السػػلوؾ كإذالؿ الػػنفس المتكبػػرة كتعويػػدىا علػػػى إف صػػحبة الشػػيوخ تحػػو 

الطاعة كحسػن األتبػاع ، كقػد كرد عػن الشػيخ عبػد القػادر قولػو: ))أنػا قػد تربيػت علػى خشػونة كػبلـ 
كالصػػحبة مػػع الشػػيوخ ، ىػػي الطريقػػة عينهػػا كىػػي التربيػػة بحػػد  (1)المشػػايخ كخشػػونة الوربػػة كالفقػػر((

مواجهة نفوس مريديهم ال يػداىنوف كال يجػاملوف ، بػل يضػعوف األمػور فػي ذاتها ، ألف المشايخ في 
مواضػػعها الصػػحيحة ، كىػػذه ىػػي األمانػػة التػػي أمػػركا بحملهػػا ، كيػػرل الشػػيخ عبػػد القػػادر أف صػػحبة 
الشػػيوخ كطػػاعتهم ، كىػػي الخطػػوة األكلػػى كاألىػػم فػػي تػػرؾ الهػػول كمخالفػػة الػػنفس ، كىػػو ينصػػح 

. أم بمعنػػى أف ال تكػػوف لهػػم (2)ت أقػػداـ الشػػيوخ كترابػػان بػػين أيػػديهممريديػػو ، بػػأف يكونػػوا أرضػػان تحػػ
إرادة كال اعتػػػراض  لجهلهػػػم بأنفسػػػهم أكالن كعػػػدـ درايػػػتهم بمهػػػاكم الطريػػػق ثانيػػػان. كسػػػيأتي تفصػػػيل 

 الكبلـ في الصحبة كأنواعها كآدابها في موضع الحق من ىذا الفصل.
يمكػػن ألم إنسػػاف أف يخوضػػها كمػػن دكف إذف فمجاىػػدة الػػنفس ليسػػت مػػن التجػػارب السػػهلة التػػي 

االستعانة بما سبق من شركط. إنها تجربة ركحية شاقة تحتاج إلػى جهػد بػالغ كشػجاعة فائقػة ، كىػي 
مثل مجالدة الخصـو في ساحة الوغى تتطلب كثيران من الجػبلدة كالصػبر ، ال بػل ىػي تتطلػب أكثػر 

ئػز كأقػراف السػوء ، كىػؤالء ىػم أكثػر مراكغػة من ذلك ، ألف األعداء فيها ىم األىوية كالطباع كالورا
كأشد مراسان من سباقيهم. كألجػل كػل ذلػك ، فػإف الػذم يفلػح فػي مجاىدتػو لنفسػو، يكػوف قػد نػاؿ 
مقامػػان عاليػػان ال يوصػػف شػػرفو  ألف فيػػو ، فقػػط ، يتحقػػق القػػرب مػػن المػػولى تعػػالى، كألف فيػػو فقػػط 

ميو الشػػيخ عبػد القػػادر ، كىػذا المػػوت ىػػو كمػا يسػػ  (3)يتحقػق المػػوت اإلرادم أك )المػوت األحمػػر(
أقصػػػى مػػػا يمكػػػن أف تنالػػػو الػػػنفس مػػػن عمليػػػة التصػػػفية التػػػي ىػػػي كنػػػو التجربػػػة الصػػػوفية كالمكافػػػأة 
المرجػػوة مػػن بعػػد تحمػػل أعبػػاء المجاىػػدة ، كالتػػي بويرىػػا ال يكػػوف ىنالػػك قػػرب كال كصػػوؿ ألنػػو ال 

لػػزالت  ك))اهلل عػػز كجػػل ال يقبػػل مػػن يصػػلح لمجالسػػة المػػولى ، إال الطػػاىر عػػن أجنػػاس الػػذنوب كا
إذف فقػػرب العبػػد مػػن مػػواله مشػػركط بمػػوت نفسػػو ، كال يػػتم ذلػػك لػػو  إال إذا  (4)عبػػده إال الطيػػب((

أصبح بمنألن عن متابعة ىواه كطباعو كعاداتو ، كفي منألن عن متابعة الخلق كأسػبابهم كالطمػع فيمػا 

                                                 
(1)

 .266ص – 10ج/ –ِدّا جٌؿٚجتع  –ر ؼٚجٖ يذٛ ٠عٍٟ زع٠ص طس١ 
(1)

 .24ص –جٌفطر جٌؽذحٟٔ ٚجٌف١غ جٌؽٚزحٟٔ  –جٌد١الٟٔ  

(2)
 .1280ص – 3ج/ –جٌغ١ٕس ٌطحٌرٟ ؽؽ٠ك جٌسك عؿ ٚخً  –جٌد١الٟٔ  

(3)
 .212ص –جٌفطر جٌؽذحٟٔ ٚجٌف١غ جٌؽزّحٟٔ  –جٌد١الٟٔ  

(4)
 .69ص –ؼ٠حع جٌركحض١ٓ  –جٌطٛٔكٟ  
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لصػة لوجهػو تعػالى. كبهػذا فقػط ييفعػم قلبػو بحػب في أيديهم ، أم إالٌ بعد أف يجعل أعمالػو كلهػا خا
مػػواله كترفػػع عػػن نفسػػو الحجػػب كالظلمػػات.  علػػى أف تجربػػة مجاىػػدة الػػنفس ، بخطوطهػػا العامػػة 
كمستوياتها األكلية ، ليست ضركرة حكران على الصػوفية دكف سػواىم ، بػل ىػي تجربػة إنسػانية بنػاءة 

ئ مثػػل: التخلػػي عػػن بعػػض األخػػبلؽ السػػيئة يمكػػن أف ينتفػػع مػػن نتائجهػػا كثيػػر مػػن النػػاس ، فمبػػاد
كالتحلػػي بالحسػػن منهػػا ، كالقناعػػة كالصػػبر كاحتمػػاؿ أذل اآلخػػرين ، تعػػد مػػن األخػػبلؽ االجتماعيػػة 
العامػة التػي تزيػػد مػن الرقػػي الركحػي للنػػاس كتزيػد مػػن تماسػك الجماعػػات كلػذلك تػػرل أف كثيػران مػػن 

ا مناىج خاصة في التربية الركحيػة كمجاىػدة النحل كاألدياف غير السماكية ، تحاكؿ أف تضع لنفسه
الػػنفس ، كىػػذه الحالػػة ال تشػػير ضػػركرةن إلػػى مبػػدأ التػػأثر كالتػػأثير، كلكنهػػا مػػن بػػاب أكلػػى تشػػير إلػػى 
الفائدة العظيمة التي يمكن ألم إنسػاف أف يجنيهػا مػن جػراء سػيطرتو علػى نػوازع نفسػو كىػو مػا ييعػد 

 من بدائو معرفة اإلنساف لنفسو. 
يػػػرل الشػػػيخ عبػػػد القػػػادر ، أف حقيقػػػة مػػػا يطمػػػح المريػػػد مػػػن الوصػػػوؿ إليػػػو ، مػػػن كراء             

مجاىدتػػو نفسػػو ، ىػػو أف يعػػود بهػػا إلػػى سػػيرتها األكلػػى ، أم سػػيرة آدـ  قبػػل ىبوطػػو إلػػى األرض ، 
كآدـ ىنػػا يمثػػل بػػاكورة الوجػػود األكلػػي الػػذم صػػنعو اهلل تعػػالى بيديػػو فهػػو الطهػػر السػػماكم كالصػػفاء 

المحػػض الػػذم اسػػتطاع أف يجػػاكر الحضػػرة اإللهيػػة كأف يتجػػاكز محدكديػػة بشػػريتو ، حيػػث الفطػػرم 
الخلػود كحيػػث ال شػػقاء كال ألػػم كال عػرم كال جػػوع كحيػػث ىػػو بمنزلػة المبلئكػػة ، إف لػػم يكػػن أرفػػع 
مػنهم منزلػػة باعتبػػار عمليػة السػػجود. كلكػػن لػم يػػدـ األمػػر علػى تلػػك الشػػاكلة ، ألف مػا فػػي آدـ مػػن 

كثقل الطين جذبو إلى غفلة العصياف ، كتلك ىي خطيئتو األكلى ، كىػي أكلػى العبلئػق ظلمة األرض 
التػػي أثقلػػت الػػنفس فهبطػػػت بهػػا إلػػى عػػػالم األرض ، ))عػػالم الجػػوع كالعػػػرم كالشػػقاء عػػالم البعػػػد 

(ككػػاف ىػػذا ىػػو االمتحػػاف األكبػػر الػػذم كضػػع فيػػو أبنػػاء آدـ إلػػى يػػـو القيامػػة  1الهجػػر كالجفػػاء(()
ى أحػدىم ، إمػا أف ينجػو بنفسػو ، آخػذان بيػدىا إلػى حيػث األمػن كالخػبلص  كذلػك بحيث صػار علػ

عبر السلسلة السػقيمة التػي تتضػمنها المجاىػدات كالرياضػات كاألعمػاؿ الشػاقة ، أك أف يوفػل عػن 
نفسػػو ، فيتػػرؾ لهػػا حبػػل ىواىػػا كيكػػوف ىػػو تبعػػان لهػػا كمطيػػة ، فتقتػػاده عبػػر السلسػػلة المريحػػة التػػي 

ت كالشػػهوات كالشػػبهات ، إلػػى حيػػث الهلكػػة كالضػػياع.على أف آدـ ىنػػا ، ىػػو رمػػز تنتظمهػا الملػػذا
فيشػير الشػيخ عبػد القػادر ،  القدر كالرىاف الصعب الكامن في دكاخل كػل البشػر ، كأمػا آدـ النبػي

إلى أنو قد تجاكز الوفلة كاسػتدرؾ بمػا فيػو مػن نػور السػماء فقػاؿ: ))ربنػا ظلمنػا أنفسػنا ، بكػى علػى 
األكؿ ، قػػاؿ: مػػن ايػػن لػػي جىلىػػده علػػى فػػراؽ محبػػوبي ، قيػػل: يػػا آدـ ، المعصػػية حجػػاب فرقػػة محلػػو 

                                                 
(1)

 .26ص –ذٙدس جألقؽجؼ ِٚععْ جألٔٛجؼ  –ٛفٟ جٌشطٕ 
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ىػػػو أكؿ  فػػػآدـ (1)بينػػػك كبػػػين ربػػػك ، حضػػػرتو طػػػاىرة ال توطػػػأ بأقػػػداـ ملوثػػػة بمخالفػػػة المحبػػػوب((
المطركدين كالهابطين ، كقد عمل جاىدان على التكفير عػن خطيئتػو ، كلكػن قػدره قػد عػٌم ، فأصػبح 

بنيػػو ، إلػػى يػػـو القيامػػة ، أف يعػػاكدكا تجربػػة التكفيػػر ذاتهػػا كيعملػػوا علػػى حػػث خطػػى  لزامػػان علػػى كػػل
 العودة إلى المحل األكؿ كالمقاـ العزيز ، مقاـ القرب كالرضا كاإلرضاء.

إف مػػا يرمػػي إليػػو الصػػوفية مػػن كراء مجاىػػدة الػػنفس ، ىػػو لػػيس تطويعهػػا بحػػد ذاتػػو ألف تلػػك نتيجػػة 
م يرمػوف إلػى محاكلػة توييػر معػدف الػنفس ككسػر بعػض طبائعهػا ، كىػو قلقة سػريعة الػزكاؿ ، كإنمػا ىػ

معنػػى قػػوؿ الشػػيخ عبػػد القػػادر: أف المجاىػػدة تعنػػي قلػػب دكلػػة. إف أخطػػر مػػا يواجهػػو اإلنسػػاف مػػن 
مزالق كعقبات تقف في طريق تحرره الركحي ، يصػدر عػن خصػومو الػداخليين ، المتمثلػين بالطبػائع 

لػػو اسػػتطاع اإلنسػػاف أف يتولػػب علػػى ىػػؤالء الخصػػـو ، فسػػيكوف كاألىػػواء كالسػػيئ مػػن الصػػفات ، ف
بمنػػػألن عػػػن ذلػػػك كسػػػيكوف مػػػن الخػػػواص ذكم النجػػػاة ، كسػػػيتحقق لػػػو كجػػػدكه الثػػػاني أك كجػػػوده 

 الممتاز الذم يتجلى في اإلنساف الكامل بحده األقصى.
ؽ كالخػارؽ ال إف الشيخ عبد القادر ، ال يوفل عن التذكير ، بأف مجاىدة النفس ، ىذا الفعػل الشػا

يمكن ألم إنسػاف أف يمضػي فيػو قػدمان أك يخطػو فيػو خطػوة كاحػدة ، مػن دكف أف تدركػو يػد العنايػة 
اإللهيػػة كسػػابق مشػػيئتها ، فػػإذا مػػا قػػدر األجتبػػػاء كغلبػػت عسػػاكر جػػذبات العنايػػة ، ))ذلػػت كاليػػػة 

كأدخلػػت  (1)القلػػوب كراضػػت مطػػامع النفػػوس األمػػارة بلجػػاـ رياضػػة "كجاىػػدكا فػػي اهلل حػػق جهػػاده"
نعم يمكن لئلنساف أف ييجػرم علػى نفسػو  (2)جبابرة األىوية في سجن التقول كسبلسل المجاىدة((

ألوانػػان متعػػػددة مػػػن الرياضػػػات يبوػػي مػػػن كرائهػػػا غايػػػات محػػددة ، كتطويػػػع الجسػػػد أك زيػػػادة فاعليػػػة 
ادان الحػػػواس أك حتػػػى إظهػػػار القػػػدرات الخفيػػػة الكامنػػػة فػػػي أعماقػػػو ، كلكػػػن أف يجاىػػػد نفسػػػو جهػػػ

مستمران ، ال يبوي من كرائػو إال كجػو اهلل تعػالى كطلػب القػرب منػو ، فػأف ذلػك فعػل مشػركط بأيمانػو 
 أكالن كبهداية اهلل تعالى كتوفيقو ثانيان كبرعاية مباشرة من لدف شيخ حي مرشد عارؼ.

إف تحقيػػػق السػػػمو الخلقػػػي كالرقػػػي الركحػػػي كالوجػػػود الحقيقػػػي غيػػػر المشػػػوب باألكىػػػاـ ، تعػػػد مػػػن 
لنتػػائج األساسػػية كالمضػػمونة التػػي يحصػػل عليهػػا المريػػد الصػػادؽ ، مػػن جػػراء صػػبره علػػى تحمػػل ا

المجاىػػدة بصػػػورىا الثقيلػػػة كافػػػة كإذا كػػػاف ينتظػػػر المػػػؤمن الػػػذم يقاتػػػل كيقتػػػل فػػػي سػػػبيل اهلل تعػػػالى 
مكافػػأة عظيمػػة جػػدان ، كىػػي نػػواؿ الػػرزؽ الػػدائم كالحيػػاة األبديػػة ، فػػأف المريػػد الػػذم يواجػػو نفسػػو 

لجهاد األكبر ، سيناؿ حتمػان مكافػأة تليػق بعملػو ، كىػي تصػفية نفسػو كمطالعتهػا لؤلنػوار اإللهيػة ، با
كتهيئة قلبو من أجل أف يكوف عرشان للرحمن. كالمريد من جانبػو ، كلمػا ازداد إصػراران علػى مجاىػدة 

                                                 
(1)

 .26ص –جٌّظطؽ ٔفكٗ  –جٌشطٕٛفٟ  
(1)

 .78جٌسح /  
(2)

 ِططٛؽس. –ضّكس عشؽ ِىطٛذح  فٟ جٌطظٛف  –جٌد١الٟٔ  
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ة صػػافية نفسػػو كمحاصػػرتها ، أك بػػاألحرل إماتتهػػا  فأنػػو سػػيناؿ فػػي مقابػػل ذلػػك حيػػاة جديػػدة ركحيػػ
كخالصػػة كدائمػػة تؤىلػػو لنػػواؿ مقػػاـ العبوديػػة الحقػػة. إنهػػا تجػػارة رابحػػة حقػػان ، إذ إف موتػػو اإلرادم 
كالمختار عن الهول كاإلرادة كالميل إلػى الخلػق ، سيفضػي بػو إلػى حيػاة ال مػوت بعػدىا ، كغنػى ال 

مة ال بػؤس بعػدىا كيعلػم فقر بعده كعطاءن ال منع بعده كتمنحو راحة ال شقاء بعدىا ، كيينعم عليو بنع
بعلػػػمو ال جهػػػل بعػػػده ، كيسػػػعد فػػػبل يشػػػقى كيرفػػػع فػػػبل يوضػػػع كيطهػػػر فػػػبل يػػػدنس. كيكػػػوف بتلػػػك 

( كيكػوف بهػذه الوراثػة قػد أنصػبح صالمجاىدة قػد نػاؿ الشػرؼ األعظػم ، كىػو كراثػة النبػي محمػد )
القاصػػي  بػاب رحمػة ألىػل زمانػػو ، إذ تكشػف بػو الكػػركب كيػدفع الػببلء كيسػػتجلب الخيػر كيقصػده

. إذف فقوة اإلنساف كضعفو ، لهما تعلق بإرادتو كبإصراره علػى االنتصػار علػى (3)كالداني طلبان لبركتو
 داخلو ، كىو االنتصار الذم تتوقف عليو الكثير من االنتصارات األخرل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(3)

 جٌّظعؼ ٔفكٗ  –جٌد١الٟٔ  
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 الزىد

 
 الزىد عند الشيخ عبد القادر الجيبلني

 
عند الشيخ عبد القادر ، منحى فيو الكثير مػن النضػج كالوضػوح ، كىػو  يتخذ مفهـو الزىد         

مػػا ينسػػجم كمنهجػػو العملػػي كرسػػالتو فػػي نشػػر التصػػوؼ الصػػحيح بػػين النػػاس ، فهػػو يػػرل ابتػػداءن أف 
الزىد بكونو سلوكان حياتيان عباديان ، ال يطلب لذاتو ، ألنو ليس بوايػة يسػعى الصػوفي إلػى بلوغهػا مػن 

كإنمػػػا ىػػػو يطلػػػب لمػػػراـو أخػػػرل منهػػػا: إماتػػػة النفػػػوس الضػػػعيفة الوارقػػػة فػػػي  دكف ىػػػدؼ أك قصػػػد ،
اللػػذات كالواقعػػة تحػػت تػػأثير نوازعهػػا الرديئػػة كخصػػالها السػػيئة ، كثػػم إحياؤىػػا بحلػػة جديػػدة  كقػػوة 
طالمػػا كانػػت كامنػػة فيهػػا. كمنهػػا اعتيػػاد اإلنسػػاف علػػى التسػػليم الصػػحيح لػػرب العػػالمين كاالتكػػاؿ 

هػػػا أيضػػػان: االرتقػػػاء بعبػػػادة القلػػػوب كػػػي تصػػػل إلػػػى التوحيػػػد الحقيقػػػي الػػػذم ال اإليجػػػابي عليػػػو. كمن
 تخالطو شائبة من شرؾ خفي أـ ظاىر.

إذف فمعنى الزىد عند الشيخ عبد القادر ، ال يقتصر ، فقط على صياـ النهار كقياـ الليػل، كاألخػذ 
كزة اإلنسػػاف مراتػػب بأسػػباب التخشػػن فػػي المطعػػم كالملػػبس ، كإنمػػا يعنػػي ، إضػػافة إلػػى ذلػػك  مجػػا

أم تػرؾ ترقػب  (1)نفسو الدنيا كالتولب على البػؤس كالجهػل العػالق بهػا كأيضػان ))تػرؾ رؤيػة الخلػق((
كانتظار صدكر الخير أك الشر ، العطاء أك المنػع ، مػنهم كمػن دكف إذف كإرادة مػن اهلل تعػالى. علػى 

الجبرية المطلقػة فػي كػل األحػواؿ ، أف قوؿ الشيخ عبد القادر بترؾ رؤية الخلق ، ال يعني اعتقاده ب
كاسػػػتحالة صػػػدكر األفعػػػاؿ علػػػى األصػػػالة إال مػػػن اهلل تعػػػالى ، أك أف أفعػػػاؿ البشػػػر ، مػػػا ىػػػي علػػػى 
الحقيقػػػة ، إال تطبيقػػػات حرفيػػػة لعلػػػم سػػػابق كمشػػػيئة حتميػػػة فرضػػػت علػػػيهم كىػػػم ال يملكػػػوف عنهػػػا 

لمريد ، كبخاصػة بعػد اجتيػازه مرحلػة محيصان. إف ىذا االعتقاد لو عبلقة بالمقاـ الركحي الذم بلوو ا
الزىد ، إذ ييفترض بو أف يكوف على عبلقة مع ربو ، ىي أكثر التصاقان ، حتمان من عبلقة بقيػة البشػر 
بػػربهم. علػػى أف اعتقػػاد ىػػؤالء ، بأنػػو ال ضػػار كال نػػافع علػػى الحقيقػػة إال اهلل تعػػالى ، كإنػػو تعػػالى ىػػو 

يء في الكوف ال يؤثر في أم شػيء ، إال بػأذف منػو ، ال كاضع األسباب كمقدر األقدار ، كإف أم ش
يلوي عندىم الفعل كال اإلرادة كال السعي كال الكسب ، كال يسقط عػنهم التكػاليف كإنمػا ىػو علػى 

                                                 
(1)

 . ٚفددٟ ٘ددػج جٌّٕسددٝ ٠مددٛي جٌشدد١ص عرددع76ص–خددالء جٌطددحؽؽ ِددٓ وددالَ جٌشدد١ص عرددع جٌمددحظؼ  –جٌد١الٔددٟ  

جٌمحظؼ: يْ ٌفع جٌدالٌس )هللا( ٘ٛ جلقُ جألعظُ ، ٚئّٔدح ٠كدطدحخ ٌده ئغج لٍدص هللا ٌٚد١ف فدٟ لٍرده م١دؽز. 
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العكس من ذلك، إذ يزيد من ثقػتهم بػربهم كيزيػل عػنهم الكثيػر مػن األكىػاـ كالمخػاكؼ ، لتأكػدىم 
لػػم أك نظػػر اهلل تعػػالى. إف ىػػذه التهمػػة ، أم تهمػػة الرىبنػػة كإيقػػانهم ، بأنػػو ال شػػيء يضػػرىم دكف ع

كالتكاسل طالمان ألصقت بالصوفية مػن قبػل خصػومهم إذ عػدكا قومػان متػواكلين ال يؤمنػوف باألسػباب 
كال بالحركػػة كال بالسػػعي إلػػى الكسػػب أك إدامػػة مقومػػات الحيػػاة ككسػػائل العػػيش. كىػػذا القػػوؿ  إف  

ج الصوفي الصحيح من اللػذين اتخػذكا منػو سػتاران كمونمػان ، فانػو كاف ينطبق على الدخبلء على النه
ال ينطبػق علػى ذكم االعتقػاد السػليم الػذين ال يحيػدكف عػن تعػاليم اإلسػبلـ كمبادئػو ، كالػذين يػركف 
 في التصوؼ ، ىبة ربانية يستعينوف بها على تزكية نفوسهم كتصفية قلوبهم كثم التقرب إلى بارئهم.

 
 حقيقة الزىد

 
إف حقيقة الزىد عند الشيخ عبد القادر ، تكمن في االستعداد الباطني كخلػوص نيػة العبػد           

كثبات إرادتو ، كلكن ىذه الرؤية )الباطنية( ال تلوي عنػده أىميػة أفعػاؿ الزىػد الظاىريػة ، التػي يقػف 
علػػػى رأسػػػها الجػػػوع كالعطػػػش. إذ إف ىػػػذه األفعػػػاؿ تحتػػػل مسػػػاحة كاسػػػعة مػػػن رياضػػػات الصػػػوفية 
كمجاىداتهم ، ثم أف الشرع اإلسبلمي ، أكد عليها كثيران كأعطاىا أىمية خاصػة كجعلهػا مػن أفضػل 
األعمػػاؿ التػػي يمكػػن أف يتقػػرب بهػػا العبػػد المػػؤمن إلػػى ربػػو ، كمػػا سػػبق تفصػػيل الكػػبلـ حػػوؿ ذلػػك. 
ا كمن جهة أخرل ، فأنو ال يخفى على كل مجرب ذم دراية ، سواء أكاف متػدينان أـ غيػر متػدين ، مػ

ألعماؿ مثل الجوع كالعطش كالسهر ، إف مارسها اإلنسػاف عػن قصػد كإرادة ذاتيػة ، مػن تػأثير فػائق 
في تصفية السرائر كإلهاب القػرائح كتصػعيد  المكػامن الرحيػة السػامية فيػو كىػذا ىػو عػين مػا يؤكػده 

مػن كسػائل الشيخ عبد القادر ، إذ إنو يجعل الخير كل الخير في اتخاذ الجوع كصػاالن ، أم كسػيلة 
الوصوؿ كالقرب من الحضػرة اإللهيػة ، فبػالجوع عنػده تفػتح بػاب القػوة الملكوتيػة الكامنػة فػي كرح 
اإلنساف ، كتظهػر معهػا الحقيقػة النورانيػة الخافيػة كراء حػاجز الجسػد كمتطلباتػو ، كبػالجوع تسػتولي 

حالػػػة الفنػػػاء األنػػػوار الصػػػمدية علػػػى ذات كجػػػود العبػػػد ، فتحػػػرؽ بأنوارىػػػا ظلػػػم األجسػػػاـ ، كىػػػي 
الشػػهودم التػػي تمحػػى فيهػػا الطبػػائع كتتبلشػػى األبعػػاد كالصػػفات الذاتيػػة للشػػاىد ، ثػػم ال ترجػػع إليػػو 
حاسة طبعو الجسماني إال بعد إتمامو دكرة األسماء كاألكراد ، أيامان متواصلة ، مػن الػذكر كالتسػبيح 

لهػػػا األنػػػوار اإللهيػػػة الػػػدائم ، الػػػذم سيشػػػكل  فيمػػػا لػػػو كاظػػػب عليػػػو المريػػػد ، كاسػػػطة تػػػرد مػػػن خبل
 كالفتوح الويبية على قلبو.

إف إظهػػػػار الشػػػػيخ عبػػػػد القػػػػادر ، محاسػػػػن الجػػػػوع كالعطػػػػش ، كإدراجهمػػػػا ضػػػػمن فقػػػػرات منهجػػػػو  
الصػػوفي األساسػػية ، ال يعنػػي تبنيػػو لهمػػا ، منهجػػان دائمػػان كسػػلوكان مسػػتمران فػػي حيػػاة اإلنسػػاف ، كمػػا 
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ى العكػػس مػػن ذلػػك إذ يؤكػػد علػػى مريديػػو أف ال يفعػػل ذلػػك دعػػاة الرىبانيػػة كالتنسػػك ، بػػل ىػػو علػػ
يوػػالوا فػػي األخػػذ بأسػػباب الجػػوع كالعطػػش ، حتػػى ال يمػػنعهم ذلػػك عػػن القيػػاـ بواجبػػاتهم العباديػػة 
األخػػػرل ، أك عػػػن تػػػذكير النػػػاس كإرشػػػادىم ألف ىػػػذا ىػػػو األىػػػم فػػػي التجربػػػة الصػػػوفية ، كألف فعػػػل 

. فهػو مػن (1)قلػوبهم تجػاه ربهػم كتجػاه النػاسالجوع كالعطش ما أخذ بو العػارفوف إال لتحسػين أداء 
مبػػػادئ القػػػـو ككسػػػائلهم المسػػػاعدة ، كأمػػػا نهايػػػات طػػػريقهم اـك طموحػػػاتهم الركحيػػػة ، فهػػػي: "أف 
تخػػرؽ أجسػػادىم حجػػب الويػػوب كتفجػػر أنػػوارىم ينػػابيع الحكػػم مػػن خػػزائن القلػػوب ، كأف يصػػفو 

م ىػػو القػػرآف الكػػريم ، كال يكػػوف عيشػػهم لػػربهم ، فػػبل يكػػوف طعػػامهم إال مػػن كبلمػػو كتعػػالى ، الػػذ
إذف فالصػػوفي مهمػػا حلػق فػػي عنػػاف سػػماء الػػركح ، كسػػعت نفسػػو  (2)(صشػرابهم إال مػػن سػػنة نبيػػو )

إلػى اإلنعتػػاؽ كاشػػرأبت الػػى الهػػرب بعيػػدان عػػن كطػأة الجسػػد ، فػػأف مصػػيره مربػػوط إلػػى أرض الشػػرع 
 ع من غير تلك المراضع.اإلسبلمي ، كىو محـر عليو أف يلقط من غير ىذا المرتع أك أف يرض

فػػإذا كػػاف الزىػػد عنػػد الشػػيخ عبػػد القػػادر ، ال يعػػدك كونػػو كسػػيلة يتعكػػز عليهػػا المريػػد فػػي بػػدايات 
سلوكو في الطريق الصوفي ، فأنو ضركرة ال يعني ترؾ الدنيا مرة كاحػدة كالػى األبػد  بػل إف األمػر ال 

نقػػل المريػػد مػػن حالتػػو الػػدنيا إلػػى اعتػػاد  يخػػرج عنػػده عػػن كونػػو فعػػبلن تأديبيػػان تربويػػان ، يػػراد مػػن خبللػػو
التعايش معهػا ، إلػى حالػة بديلػة ، ىػي رغػم صػعوبة تقبلهػا فػي البدايػة ، أكثػر أمنػان كسػبلمان للمريػد ، 
مػػن حالػػة مداىنػػة الػػنفس كاالنصػػياع لرغباتهػػا  إلػػى حالػػة معاداتهػػا ككػػبح جماحهػػا ، مػػن حالػػة متابعػػة 

فػة كالتطويػػع كالتػػركيض. فػإذا مػػا رسػػخ القػدـ كتػػم األمػػر الهػول كمجػػاراة الشػهوات إلػػى حالػػة المخال
كتحقق االنسجاـ بين النفس كالقلب كالعقل ، صار المريد من المرادين المحققػين الواصػلين كأىػل 
الوالية العارفين  كأمر حينئذ بأخذ جميع أقسامو كأرزاقو كحظوظو التػي فاتتػو أكالن ، ألنهػا مػن ضػمن 

ره. إذف ففػػي البدايػػة التػػرؾ كفػػي النهايػػة األخػػذ ، فػػي البدايػػة تكليػػف أقػػداره التػػي قػػدرت لػػو ال لويػػ
القلب بترؾ الدنيا كشهواتها كفي النهايػة تناكلهػا. األكؿ ىػو نهػج المتقػين اللػذين يتلمسػوف طػريقهم 

 القويم كسط كعورة الشبهات كالثاني ىو نهج الواصلين المتحققين في طاعة اهلل عز كجل كذكره.
الدنيا بطالع الشـؤ كبالوجو الكالح ، عند الصوفية بعامة كعند الشيخ عبد القػادر  إف تصوير        

بخاصػػة ، إذ ىػػو يػػذىب إلػػى أكثػػر مػػن ذلػػك ، فيشػػبهها بالجيفػػة القػػذرة التػػي تيسػػد إزاءىػػا العيػػوف 
. ال يعني إسقاطها تمامان من حسابات المريد ، فمفهـو الدنيا عندىم ، ال ينضػوم تحتػو (1)كاألنوؼ

ف منهػػا ضػػركريان كمباحػػان فػػي الشػػرع كأساسػػيان إلقامػػة أكد العػػيش كإدامػػة المجتمعػػات اإلسػػبلمية مػػا كػػا
الصالحة ، فليس من بطػر  العػيش كالتػرؼ الزائػد مػثبلن البيػت الػذم ييكػن العبػد الصػالح كال اللبػاس 

                                                 
 .1300ص – 3ج/ –جٌغ١ٕس ٌطحٌرٟ ؽؽ٠ك جٌسك عؿ ٚخً  –جٌد١الٟٔ  (1)
(2)

 .47ص –ذٙدس جألقؽجؼ ِٚععْ جألٔٛجؼ  –جٌشطٕٛفٟ  
(1)

 .12ص –فطٛج جٌغ١د  –جٌد١الٟٔ  
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تػػػي النظيػػف الػػػذم يسػػػتره كيقيػػػو الحػػػر كالقػػػر  كال الطعػػاـ الحػػػبلؿ الػػػذم يشػػػبعو كال حتػػػى الزكجػػػة ال
يسػػكن إليهػػا. إف مفهػػـو الحيػػاة الػػدنيا، السػػلبي ينحصػػر عنػػد الشػػيخ عبػػد القػػادر فقػػط فيمػػا يػػدفع 

أم فقػػػط الحاجػػػات كالرغبػػػات التػػػي  (2)بالعبػػػد ))إلػػػى اإلقبػػػاؿ علػػػى الخلػػػق كاألدبػػػار عػػػن الحػػػق((
ا مصدرىا الطمع كمبعثها الشره كضػعف الثقػة بػاهلل تعػالى. كىػذه مػا عاداىػا الصػوفية كال حػذركا منهػ

كال تجنبوىػػا إال للنتػػائج السػػيئة التػػي تترتػػب علػػى التعػػاطي بهػػا، كىػػي مثلهػػا فػػي ذلػػك مثػػل الحػػراـ 
الػػػذم مػػػا حػػػـر علػػػى الخلػػػق ، إال للضػػػرر المؤكػػػد الػػػذم يلحػػػق بمقترفػػػو ، فالشػػػهوات مػػػا أردفػػػت 
بالتحػػذير كالتنفيػػر ، فػػي بػػدايات السػػلوؾ الصػػوفي ، إال ألنهػػا إف تعشػػقت بالقلػػب الضػػعيف الوافػػل 

لنفس الطامعة غير المركضة ، فأنها ستعمل عملها فػي إشػواؿ العبػد كإلهائػو عػن ذكػر ربػو كإبعػاده كا
عن محيط رضاه ، كمن كاف ىػذا حالػو ، فأنػو سػيكوف حتمػان بعيػدان عػن الخيػر كأىلػو قريبػان مػن الشػر 

بينهمػػا ،  كأىلػػو ، كفػػي ىػػذا إشػػارة إلػػى قػػوة التػػرابط بػػين الحػػالتين كتأكيػػد العبلقػػة الطرديػػة القائمػػة
فالعبػد كلمػا كػػاف قريبػان مػػن ربػو خائضػػان فػي بحػػر ذكػره كػاف أدنػػى إلػى فعػػل الخيػر كأقػػرب مػن أىلػػو ، 
كالعكس يصح أيضان ، فالعبد كلما كاف بعيدان عن ربو متوافبلن عن ذكره كػاف أدنػى إلػى اقتػراؼ الشػر 

الشػر ، تعػد مػن مسػائل كأقرب من أىلو. كتجدر اإلشارة إلى أف مسػألة التحليػل كالتحػريم كالخيػر ك 
الخػػبلؼ العقليػػة القائمػػة بػػين القػػائلين باالختيػػار كىػػم أىػػل العػػدؿ كالتوحيػػد كالقػػائلين بػػالجبر ، فأمػػا 
الفريق األكؿ فأنهم يأخذكف باألسباب كيقولػوف أف الحػراـ مػا حػـر إال للضػرر الػذم يلحقػو بػاألفراد 

كإف اإلنساف قػادر بقدراتػو العقليػة أف  كالمجتمعات ، كفعل السرقة كقوؿ الزكر كإنتهاؾ الحرمات ،
يميز ذلك كيجتنبو ، كأما الفريق الثاني ، فأنهم يركف أف الحػراـ مػا حػـر إال ألف اهلل تعػالى ، أراد لػو 

 .(1)أف يكوف كذلك ككذلك الحبلؿ ككذلك الخير كالشر
ي مػػن موقعػػو إف إقبػػاؿ اإلنسػػاف ، فػػي إصػػبلحو نفسػػو كفػػي تقربػػو مػػن مػػواله ، علػػى نهػػج الزىػػد ، يػػأت

الوجودم الحرج الذم كضعو تكوينو فيو ، فهو يتوسط ، كما يرل الشػيخ عبػد القػادر ، فػي صػفاتو 
، بين صػفات الحيوانػات كصػفات المبلئكػة ، بػين ثقػل الجسػد كحاجاتػو كتطلعػات الػركح كآفاقهػا. 

ك االنفػبلت منػو غير أف ىذا التوسط القلق ، ال ييعد أمران مفركغان منو بحيث يسػتحيل التزحػزح عنػو أ
، بػل إف حقيقػة اإلنسػاف تتجسػػد فػي صػعوده كىبوطػو المتواصػػل ، نحػو ىػذا الطػػرؼ أك ذاؾ ، كإف 
ىػػػذه المكوكيػػػة مقركنػػػة بعملػػػو الػػػذم يصػػػدر عنػػػو ، فػػػأف تػػػردل كابتعػػػد عػػػن موقفػػػو الػػػديني تجػػػاه ربػػػو 

ت ، فسػيكوف كموقفو األخبلقي تجاه اآلخرين كتجاه ذاتو ، كأىمل تربيػة نفسػو كأغرقهػا فػي الشػهوا
. كىػػذا (2)عندئػذ إلػى صػػفات الحيػواف أقػرب ، أك كمػػا يسػميو الشػػيخ عبػد القػادر: )إنسػػانان حيوانيػان(

                                                 
(2)

 .344ص –جٌفطر جٌؽذحٟٔ ٚجٌف١غ جٌؽزّحٟٔ  –جٌد١الٟٔ  
(1)

 .137ص -1984 –ذغعجظ  – 2ؽ/ –جٌّعطؿٌس ِٚشىٍس جٌسؽ٠س جإلٔكح١ٔس  –ِسّع عّحؼز  
(2)

 ِططٛؽس. –ق١ؽ جٌكٍٛن جٌىٍّه جٌٍّٛن  –جٌد١الٟٔ  
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اإلنسػػاف سػػيكوف مػػن الصػػعب عليػػو ، فيمػػا لػػو ىػػبط إلػػى ىػػذا المسػػتول ، كاضػػعان نفسػػو فػػي قفػػص 
جينان فػي العادات كالمخالفات أف ينقذ نفسػو أك يطلػق سػراحها ، ألنػو فػي ىػذه الحالػة ، سػيكوف سػ

ظلمػػة طبعػػو ، محركمػػان مػػن قػػبس النػػور الػػذم غرسػػو اهلل تعػػالى فػػي عبػػاده حػػين خلقهػػم كأخػػذ علػػيهم 
. كىػػذا النػػور الػػذم ال يمكػػن ألم إنسػػاف أف يسػػمو أك يترقػػى ركحيػػان دكنػػو ، (3)العهػػد فػػي عػػالم الػػذر

كزيػادة سػطوع ،  كضع اهلل تعالى مصيره ، بيد اإلنساف ذاتو ،فأمػا إلػى ضػياع كتبلشػي كأمػا إلػى نمػاء
كىػػذا االحتمػػاؿ الثػػاني ىػػو الػػذم تبنػػاه اإلنسػػاف الصػػوفي الػػذم تعهػػد نفسػػو بالتربيػػة كالزىػػد كأنػػواع 
الرياضػػػات كالمجاىػػػدات ، كىػػػو بػػػذلك سػػػيكوف إلػػػى صػػػفات المبلئكػػػة أقػػػرب ، أم يكػػػوف إنسػػػانان 

الرفعػة كالصػفاء  . ال بل إنو قد يصل بأمانتو المحفوظػة كنػوره المكنػوف ، إلػى مسػتول مػن(4)مبلئكيان 
، بحيػػػث يتجػػػاكز مقػػػاـ كثيػػػر مػػػن المبلئكػػػة ، كغيػػػر مجهولػػػة قصػػػة سػػػجود المبلئكػػػة ألبػػػي البشػػػر 

. ككعادتػػو فػػي التعامػػل مػػع األمػػور الصػػوفية العمليػػة التػػي تنطػػوم (1)كإقػػرارىم بأعلميتػػو كتفوقػػو علػػيهم
م تصػاعدم ،  على جهد كمشػقة، فقػد عمػد الشػيخ عبػد القػادر ، علػى توزيػع تجربػة الزىػد علػى سػل

كػػػي يخفػػػف بػػػذلك مػػػن األثقػػػاؿ التػػػي ينػػػوء بحملهػػػا المريػػػد فيمػػػا لػػػو تعاطاىػػػا دفعػػػة كاحػػػدة. كىػػػذا 
)التدريج( عنده موزعان حسب المنزلة الركحية التي يبلوها كل مريػد علػى حػدة. فالزىػد بمعنػى التػرؾ 

عنػي تػرؾ المحرمػات ييسن أكالن للسالكين المتزىدين كىو ال يعني الترؾ المطلق أك التجػرد ، كإنمػا ي
، فالمتزىػػد لكونػػو حػػديث عهػػد بالسػػلوؾ ، كالنطػػواء سػػريرتو علػػى عبلئػػق كثيػػرة تجذبػػو إلػػى الػػدنيا 
كزينتها ، كالستحالة انفصالو التػاـ عػن ذلػك ، فقػد صػار قصػارل الزىػد عنػده ، يتجسػد فػي تجنػب 

تػاد مػن نفسػو الميػل الحراـ كتوخي مػا أحػل لػو مػن الطيبػات. فػإذا مػا اطمػأف قلبػو بهػذا )التػرؾ( كاع
إلػػى الحػػبلؿ دكف سػػواه ، جػػاءه األمػػر مػػن شػػيخو بػػالتزاـ النػػوع الثػػاني مػػن الزىػػد الػػذم يتمثػػل فػػي 
اجتناب الشبهات من أجل اف يكوف حبللو خالصان غير مشوب بمػا يعػتم مػرآة القلػب كيكػدر صػفو 

نػو حتمػان سػيخوض النفس. إف المريد ، لشػدة إقبالػو علػى الحػبلؿ فػي المرحلػة األكلػى مػن زىػد ، فأ
في كثير من الشبهات التي اعتاد الناس األخذ بهػا ، كىػذه الشػبهات ، إف قػدرت معػدة نفسػو علػى 
ىضػػػمها فػػػي مرحلػػػة الزىػػػد األكلػػػى ، فأنهػػػا سػػػتعجز عػػػن ذلػػػك فػػػي المرحلػػػة التاليػػػة ، إذ إف مفعػػػوؿ 

ؤمر المريػد الشبهة علػى القلػب ىنػا ، سػيكوف كمفعػوؿ الحػراـ فػي المرحلػة األكلػى. ثػم بعػد ذلػك يػ
بترؾ المباحات ، كىي التي تقع في درجة أدنى من الحػبلؿ ، ثػم أخيػران يػؤمر بتػرؾ الحػبلؿ المطلػق 

                                                 
(3)

ظٙٛؼُ٘ غؼ٠طُٙ ٚيشٙعُ٘ عٍٝ ئفكُٙ يٌكص ذؽذىُ لدحٌٛج ٌمٌٛٗ  ضعحٌٝ: "ٚئغج يضػ ؼذه ِٓ ذٕٟ آظَ ِٓ  

 .172ذٍٝ شٙعٔح يْ ضمٌٛٛج ٠َٛ جٌم١حِس ئٔح وٕح عٓ ٘ػج محف١ٍٓ". جألعؽجف/
(4)

 جٌّظعؼ ٔفكٗ. –جٌد١الٟٔ  
(1)

 .31ز /طحظل١ٓ" جٌرمؽٌمٌٛٗ ضعحٌٝ: "ٚعٍُ آظَ جألقّحء وٍٙح ثُ عؽػُٙ عٍٝ جٌّالتىس فمحي ئرثٟٛٔ ذأقّحء ٘إلء ئْ وٕطُ  
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كتلك حالة رغػم كونهػا مؤقتػة ، إال أنػو ال  (2)في جميع األحواؿ ))حتى ال يبقى متركؾ في الجملة((
أنصػبح مػن خػواص خػواص يقدر على احتمالها ، إال من بلػغ حالػة الفنػاء الوجػودم كالصػفاء التػاـ  ك 

القػػـو اللػػذين مػػاتوا عػػن اإلرادة كعػػن االختيػػار كعػػن جميػػع الخلػػق, فاسػػتحقوا بػػذلك نػػواؿ الحيػػاة 
 (1)األبديػة كنػواؿ درجػة القػرب مػن اهلل تعػػالى ، لصػبرىم بكػل أنػواع الصػبر كألف "اهلل مػع الصػػابرين"

، فتحركػػت نفسػػي تحػػت  كقػػد كرد علػػى لسػػاف الشػػيخ عبػػد القػػادر قولػػو: ))ضػػاقت بػػي الحػػاؿ يومػػان 
مػاذا تريػد ، فقلػت: أريػد موتػان ال حيػاة  –بلسػاف الحػاؿ  –حملها كطلبت الراحة كالفرح  فقيػل لػي 

. كىذا ىػو الخلػود الركحػي الػذم يرنػو كػل سػالك صػوفي إلػى بلوغػو ، (2) فيو كحياة ال موت فيها((
 حيػػاة فيػػو ، ىػػو مػػوت علمػػان أف الشػػيخ عبػػد القػػادر  كفػػي موضػػع آخػػر يقػػوؿ: ))إف المػػوت الػػذم ال

أم تخلصػػػو مػػػن كثيػػػر مػػػن الصػػػفات السػػػيئة العالقػػػة بنفوسػػػهم  (3)اإلنسػػػاف عػػػن جنسػػػو مػػػن الخلػػػق((
كالطباع الرديئة الموركسة فيها. كإضافة إلى األسرار الخفية التي ال يعرفهػا إال مػن جربهػا ، كالفوائػد 

شػيخ عبػد القػادر ، فائػدة يمكػن أف األخبلقية كالنفسية الكثيرة التي حف بها الزىد ، فأف لو عند ال
نسميها )شػرعية( كىػي الفائػدة األىػم مػن بػين تلػك الفوائػد ، كىػي تتمثػل فػي منػع دخػوؿ مػا خػالط 
حرامان أك شبهة إلى بدف اإلنساف. كفي علم الصوفية ، فإف للشبهة كالحراـ أثران فعاالن في غلػق كثيػر 

كيزخر التراث الصػوفي اإلسػبلمي بكثيػر مػن من نوافذ القلب كتضييق ما اتسع من فضاءات الركح. 
القصص التي تػدعم ىػذا الػرأم كتؤيػده. فأمػا الوقايػة مػن ذلػك ، فتكػوف عػن طريػق التمسػك بػالورع 
كالتقػػول ، اللػػذين أعطاىمػػا المريػػد حقهمػػا فػػي سػػلوكو كاتخػػذىما منهجػػان ثابتػػان فػػي جميػػع معامبلتػػو 

افخػاخ الشػيطاف كسػيكوف مػن القػـو اللػذين ال كعباداتو ، فأنػو سػينجو مػن كثيػر مػن مصػائد الػدنيا ك 
كال يكػػوف  (4)خػػوؼ علػػيهم كال ىػػم يحزنػػوف  ككمػػا يقػػوؿ الشػػيخ عبػػد القػػادر: ))فليأكػػل كال يبػػالي((

ذلػػك عػػن إفػػراط أك تفػػريط  كلكػػن ألنػػو سػػوؼ يأكػػل بويػػر حظػػوظ الػػنفس ، كمػػن أكػػل بويػػر حظػػوظ 
 تعػػالى لػػو كىػػذه بالتأكيػػد ال تخالطهػػا نفسػػو ، فأنػػو سػػوؼ ال يأكػػل إال مػػن أقسػػامو التػػي قسػػمها اهلل

الشػػػبهات. كيمكػػػن للزىػػػد أف يكػػػوف رديفػػػان للحػػػب اإللهػػػي ، فالزىػػػد الػػػذم يعنػػػي حصػػػران ، الفقػػػر 
كالتجػػرد التػػاـ كاالنسػػبلخ عػػن كػػل مػػا ىػػو منػػاقض كمػػزاحم لحػػب العبػػد مػػواله ، إذا تشػػرب كػػل مػػا 

زينػػة كمتػػاع  سػػواء مػػا كػػاف لػػو تعلػػق بقلػػب المريػػد ، فأنػػو سػػيزيل عنػػو محبػػة كلمػػا خلػػق اهلل تعػػالى مػػن 
بهذه الحياة الدنيا ، أك ما كاف  يرتجى حصولو في اآلخرة ، كفي عػرؼ الصػوفية ، فػأف حػب الػدنيا 

                                                 
(2)

 .37ص –خالء جٌطحؽؽ ِٓ والَ جٌش١ص عرع جٌمحظؼ  –جٌد١الٟٔ  
(1)

 .249جٌرمؽز/  
(2)

 .88ص –ذٙدس جألقؽجؼ ِٚععْ جألٔٛجؼ  –جٌشطٕٛفٟ  
(3)

 .139ص –فطٛذ جٌغ١د  –جٌد١الٟٔ  
(4)

 .370ص –جٌفطر جٌؽذحٟٔ ٚجٌف١غ جٌؽزّحٟٔ  –جٌد١الٟٔ  
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كحػػػب اآلخػػػرة كحػػػب اهلل تعػػػالى ، تعػػػد كلهػػػا مػػػرادات للعبػػػاد ، كػػػل حسػػػب مرتبتػػػو كمقامػػػو علػػػى أف 
علػق ىيمنػة كمحػق ، إذ ال يمكػن أف أصناؼ الحب الثبلثة تلػك ، لهػا تعلػق أحػدىا بػاآلخر  كلكنػو ت

يتعػػايش إثنػػاف منهػػا فػػي قلػػب كاحػػد كفػػي كقػػت كاحػػد  فمػػن أحػػب اآلخػػرة كعمػػل لهػػا عملهػػا ، فػػأف 
عليػػو أف يزىػػد فػػي الػػدنيا ، كػػي يزيحهػػا عػػن قلبػػو كيخليػػو لضػػرتها ، فأمػػا مػػن سػػعى إلػػى مرضػػاة ربػػو 

أم بمعنػػى أف يتػػرؾ العبػػد دنيػػاه  كاجتهػػد لبلػػوغ مقػػاـ محبتػػو ، فػػأف عليػػو اف يزىػػد فػػي اآلخػػرة أيضػػان ،
آلخرتو كآخرتو لربو ، ألنو ما داـ في قلبػو ميػل لرغبػة مػن رغبػات الػدنيا أـ اآلخػرة فهػذا يعنػي أنػو ال 
زاؿ ليس بزاىػد حقػان كإنمػا متزىػد.فأما إذا مػا تػم األمػر فػي حقػو ، كأصػبح حالػو فػي الزىػد مؤكػدان ، 

ت الومػـو كاألحػزاف عػن قلبػو ، كجاءتػو الراحػة كالطيػب فهذا يعني أنو قد ناؿ النعيم الػدائم ك ))زالػ
علػى  (2)(: "الػدنيا سػجن المػؤمن كجنػة الكػافر"صكىػو معنػى قػوؿ النبػي محمػد ) (1)كاألنس باهلل((

أف ىػػذا الحػػاؿ يأتيػػو تباعػػان كبالتػػدريج ، فهػػو يبػػدأ مػػن غربػػة المريػػد فػػي الػػدنيا كطمعػػو فػػي أف يعػػوض 
جتهػػد فػػي زىػده ، طامعػػان فػػي مزيػػد مػن القػػرب مػػن رب العػػالمين ، عنهػا خيػػران فػػي اآلخػػرة ، فػإذا مػػا ا

فأنػو سػيكوف مػػن العػارفين ذكم الوربػة فػػي الػدنيا كاآلخػرة ، ممػػن أدركػتهم يػد الويػػرة اإللهيػة كمنعػػت 
عنهم شواغل الدنيا كاآلخرة كأزالت عن قلوبهم جميع العبلئق  كعلمتهم أنهػا حجػاب تحػوؿ بيػنهم 

يتركػػوف  –أم بتػػدخل القػػدرة كالعنايػػة اإللهيػػة  –لقػػرب ، كحينئػػذ فقػػط كبػػين مػػا يطمعػػوف إليػػو مػػن ا
.كتجػػدر اإلشػػارة ىنػػا ، إلػػى أف كثػػرة تأكيػػد الشػػيخ عبػػد القػػادر ، كدعوتػػو إلػػى (3)االشػػتواؿ بػػالخلق

الزىػػد كتػػرؾ الػػدنيا كالخلػػق كإماتػػة الجسػػد كاإلرادة كالػػتخلص مػػن كثيػػر مػػن الطبػػائع كالشػػهوات ال 
الظػػػاىرم للكػػػبلـ، كإال لبطلػػػت أسػػػباب العػػػيش كتعطلػػػت الحيػػػاة بجميػػػع يمكػػػن أف يفهػػػم بػػػالمعنى 

مفاصػػػلها ، بمػػػا فػػػي ذلػػػك كػػػبلـ الشػػػيخ عبػػػد القػػػادر نفسػػػو ككعظػػػو النػػػاس كإرشػػػادىم.  إف مطالعػػػة 
بسيطة للحياة االجتماعية للشيخ عبد القادر كلتبلميػذه كمريديػو تؤكػد أنهػم مارسػوا حيػاتهم بصػورىا 

هملػػوا أم جػػزء منهػػا. كيػػذكر التػػاريخ أنػػو قػػد تسػػلم كثيػػر مػػنهم كظػػائف الطبيعيػػة كافػػة ، كإنهػػم لػػم ي
مرموقػة كاشػػتول آخػركف بالزراعػػة كالتجػارة ، كأف الشػػيخ عبػد القػػادر كػاف يبعػػث بػأكالده إلػػى أصػػقاع 
بعيدة ألجل تحصيل العلـو كالمعارؼ ، كممػا يػذكر أيضػان ، كبصػورة مؤكػدة ، الػدكر المهػم لمريػدم 

. إذف فمػا يقصػد بالزىػد (1)الدفاع عن حياض المسلمين ضػد الوػزك الصػليبيالشيخ عبد القادر في 
كالتػػرؾ كالتجػػرد التػػاـ ، عنػػد الشػػيخ عبػػد القػػادر ، ىػػو أنػػو تجربػػة نفسػػية أخبلقيػػة تخػػص معػػامبلت 

                                                 
(1)

 .119ص –فطٛذ جٌغ١د  –جٌد١الٟٔ  
(2)

 .168ص –ؼ٠حع جٌظحٌس١ٓ  –جٌٕٛٚٞ  –ؼٚجٖ ِكٍُ  
(3)

 .222ص –جٌفطر جٌؽذحٟٔ ٚجٌف١غ جٌؽزّحٟٔ  –جٌد١الٟٔ  
(1)

٘ىدػج ظٙدؽ خ١دً طدالذ جٌدع٠ٓ  –ؼجخدا ظ. ِحخدع عؽقدحْ  –ٌٍّؿ٠ع ِٓ جٌطفظ١ً زدٛي ٘دػج جٌّٛػدٛا  

 .1985 – 1ؽ/ –جٌكعٛظ٠س  –ٚ٘ىػج عحظش جٌمعـ 
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الباطن ، أكالن كقبل كل شيء ، ألف التصوؼ الحقيقي ، متوجو برمتو إلػى أعمػاؿ القلػوب كالخػواطر 
األكليػػة فػي علػػم الصػوفية ، ىػػو اعتقػادىم بأنػػو ال خيػر فػػي كثيػر مػػن المجاىػػدات ، كلعػو مػػن البدائػو 

الشػػاقة التػػي ال تتجػػػاكز مسػػاحة الجسػػػد ، كال خيػػر فػػي كثيػػػر مػػن األذكػػػار كاألكراد التػػي ال تتعػػػدل 
األلسػػن كالشػػفاه ، ألنهػػا بالتأكيػػد سػػتكوف مشػػوبة بالريػػاء كعاريػػة عػػن اإلخػػبلص هلل تعػػالى ، كألنهػػا 

صػػػاحبها إال الجهػػػد كالعنػػػاء. نعػػػم إف المريػػػد الزاىػػػد يصػػػـو كيظمػػػأ كثيػػػران ، كيعتػػػزؿ  سػػوؼ ال تػػػورث
الخلػػق كيعػػالج نفسػػو بػػألواف الحرمػػاف كبػػالكثير مػػن أنػػواع الرياضػػات الشػػاقة ، كيتخلػػى أحيانػػان عػػن 
جميػػع مػػا يملػػك كيحػػب ، كلكنػػو يفعػػل ذلػػك ال بكونػػو غايػػة فػػي حػػد ذاتػػو ، بػػل ألجػػل تربيػػة نفسػػو 

، فأمػػا إف أثمػػرت تجربتػػو كنجػػح فػػي إخػػراج الػػدنيا مػػن قلبػػو ، بحيػػث تسػػاكت عنػػده كتػػركيض ىواىػػا 
األمػػور كعطلػػت رغبتػػو بػػين المنػػع كالعطػػاء ، ثػػم جاءتػػو الػػدنيا بعػػد ذلػػك ، فتناكلهػػا بيػػده دكف قلبػػو ، 

 فأنو ال ضير في ذلك كال تثريب عليو.
ء الهائجػػة كالجهػػل عػػن إف سػػعي الصػػوفي الػػدائب ، إلػػى إزالػػة الطبػػاع الفاسػػدة كاألىػػوا      

نفسػػو ، ىػػو مػػا يحملػػو علػػى الصػػبر علػػى احتمػػاؿ جميػػع أنػػواع المشػػاؽ كألػػواف الصػػعاب التػػي منهػػا 
الصياـ كالقياـ كالتخشن في الملبس كالمطعم. على أنو ال فائػدة مػن تلػك األعمػاؿ مػع كجػود ىػذه 

شػيخ عبػد القػادر: إف ىػذا النقائص النفسية ، ألنها ستكوف كالنفخ في القربة المثقوبة ككمػا يقػوؿ ال
ال يجػػػيء بأعمػػػاؿ الجسػػػد كإنمػػػا يجػػػيء بأعمػػػاؿ القلػػػوب ، ثػػػم أعمػػػاؿ  –أم التصػػػوؼ  –األمػػػر 
(: "الزىػػد ىهنػػا التقػػول ىهنػػا اإلخػػبلص ص. كىػػو يستشػػهد ىنػػا بحػػديث النبػػي محمػػد )(1)الجسػػد

فػع عنػو إف القلػب ىػو الػذم تجليػو الرياضػات ال الجسػد كىػو الػذم تر  (2)ىهنا. كيشير إلػى صػدره"
الحجب ، كىو الذم يزىد في الدنيا كزينتها ، حتى يستوم عنده الحجر كالمػدر. فهػو إذف الزاىػد 
الحقيقي، كالمريد الذم ال يمكنو أف يأخذ بيد قلبو إلى ترؾ حب الػدنيا كيوػرس فيػو بػدالن مػن ذلػك 

أحػواؿ الصػالحين حب الخالق ، فبل ينتظر من سلوكو أية نتيجة أك ثمرة كال ينتظر أف يرل شيئا مػن 
العجيبػػة أف التػػي قػػالوا ىػػم عنهػػا: "إف الملػػوؾ لػػو علمػػت مػػا نحػػن فيػػو مػػن اللػػذات لجالػػدكنا عليهػػا 

إذف فكػػل مػػا يػػأتي قبػػل تحقػػق القلػػب كزىػػده ، فهػػو مػػن قبيػػل الشػػرؾ كالريػػاء ، ككػػل  (3)بالسػػيوؼ"
يقػػف كراء عبػػادة أك ذكػػر ال يصػػدراف عػػن قلػػب زاىػػد ، فهمػػا عاريػػاف عػػن اإلخػػبلص. علػػى أنػػو ال 

تأكيد الشيخ عبد القادر ىذا ، أم تأكيده على أىميػة أعمػاؿ القلػوب  إال النيػة فػي تطهيػر التجربػة 
الصوفية كإصبلح نهجها ، كجعل السلوؾ فيها من اختصػاص الصػادقين حصػران ، لعجػز غيػرىم عػن 

 التشبو بهم كالستحالة تلوين السرائر كتزيين النيات.
                                                 

(1)
 .23ص –ف١غ جٌؽزّحٟٔ جٌفطر جٌؽذحٟٔ ٚجٌ –جٌد١الٟٔ  
(2)

 .1373ص – 2ج/ –قٕٓ يذٓ ِحخس  
(3)

 .31ص –جٌؽقحٌس جٌمش١ؽ٠س  -٘ـ (298٘ػج جٌمٛي ئٌٝ جٌد١ٕع جٌرغعجظجٞ )ش  ٠ٕكد 
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ىد عند الشيخ عبد القادر ، ارتباطو الوثيق بالمعرفة ، فهو عنػده لػيس كمما يمتاز بو الز          
بسلوؾ ارتجالي أك عشوائي  يقـو فقط على الطاعة العمياء ألكامر شيخ الطريقػة ، كإنمػا ىػو يرتكػز 
أساسػػان علػػى المعرفػػة ، معرفػػة اإلنسػػاف بالػػدنيا كمعرفتػػو بػػالنفس كمعرفتػػو بػػالخلق. كلػػذلك فأنػػو يفػػرؽ 

. فأمػػا معرفػػػة الػػػدنيا ، فأنهػػػا األسػػػاس (1)ىػػػد كزىػػػد العػػارؼ كيفضػػػل الثػػػاني علػػػى األكؿبػػين زىػػػد الزا
الصػػحيح للزىػػد فيهػػا كاألنفػػة مػػن الخػػوض فػػي  أكحالهػػا ، كأمػػا معرفػػة الػػنفس فهػػي أسػػاس مخالفتهػػا 
كالتمكن من السيطرة على نوازعها كتوجيو أىوائها ، كأمػا معرفػة الخلػق ، فهػي أسػاس التجػرد عػنهم 

. إذف فالمعرفػػػة المصػػػاحبة للزىػػػد ىػػػي خيػػػر كسػػػيلة (2)كهم فػػػي عطػػػاء اهلل تعػػػالى كمنعػػػوكعػػػدـ إشػػػرا 
للوقاية من الشر الكامن في جهل اإلنساف بهذا )الثالوث( ، إذ كيف يزىػد المػرء فػي الػدنيا ، كىػي 
الحلوة الخضرة الناعمػة ، مػن دكف أف يعػرؼ حقيقتهػا كمصػيرىا ككونهػا سػريعة الػزكاؿ سػريعة التويػر 

لب ، كمن دكف أف يعػرؼ أف الػذم يجتهػد فػي طلبهػا كيسػعى إلػى امتبلكهػا سػيدخل فػي رىػاف كالتق
خاسػػر ، ألنهػػا تأخػػذ منػػو أكثػػر ممػػا تعطيػػو ، كألنهػػا تسػػتعبد عاشػػقها كتػػذؿ طالبهػػا ، علػػى أف أىػػم 

 –أم الػدنيا  -حقيقة ييلـز المريد بمعرفتها عن الدنيا كبوضعها ضػمن عقائػده الراسػخة ، ىػي: أنهػا 
ملػػك زمػػاـ أمرىػػا بيػػدىا ، كإنمػػا ىػػي مػػأمورة مسػػخرة مػػن قبػػل خالقهػػا ، فهػػو الػػذم يعطيهػػا لمػػن ال ت

يشاء كينزعها عمن يشاء ، كأنػو ال يمكػن ألم مخلػوؽ أف يقفػز فػوؽ ىػذه المشػيئة أك يتجػاكز تلػك 
الحقيقة. ىذه ىي المعرفة الصحيحة المتعلقة بالدنيا ، فإذا ما توسػم فيهػا اإلنسػاف غيػر ذلػك كظػن 

 ف بإمكانو أف يناؿ منها أكثر مما قسمو اهلل تعالى لو ، فهو حتمان ، كأىم مخدكع كممكور بو.أ
فأما المعرفة المتعلقة بالنفس اإلنسانية ، فأنها تعد أمران ضركريان ككاجبان لضماف النجاح كالتوفيػق فػي 

س كميولهػػا كأىوائهػػا السػػلوؾ الصػػوفي برمتػػو ، لػػن ىػػذه المعرفػػة ، تعنػػي فيمػػا تعنيػػو معرفػػة نػػوازع الػػنف
كجهاالتها كرعوناتها ، كمعرفة أنها خليط معقد من الدكافع المتناقضة ، كإنهػا قػد تفتػك بصػاحبها ، 
فيما لو تركت من غير مراقبة أك تحجيم. إف معرفػة الػنفس كاالسػتدالؿ إلػى نقػاط الضػعف كمكػامن 

حػػل كاألديػػاف اتخذتػػو شػػعارن الشػػر فيهػػا ، ىػػو مػػن األىميػػة إلػػى درجػػة أف كثيػػران مػػن الفلسػػفات كالن
 . (1)لها
 

                                                 
(1)

 .56ص –ذٙدس جألقؽجؼ ِٚععْ جألٔٛجؼ  –جٌشطٕٛفٟ  
(2)

 .85ص –خالء جٌطحؽؽ ِٓ والَ جٌش١ص عرع جٌمحظؼ  –جٌد١الٟٔ  
(1)

ٔفكه" جٌػٞ وحْ ِىطٛذح  عٍٝ ذحخ ِعرع ظٌفٟ ٚجٌػٞ ضرٕحٖ قدمؽجؽ ذىٛٔدٗ ي٘دُ ِردعي ٚ٘ٛ شعحؼ: "ئعؽف  

 –جٌفٍكدفس جألضالل١دس جألفالؽ١ٔٛدس عٕدع ِفىدؽٞ جإلقدالَ  –ِدٓ ِردحظب فٍكدف١س جٌطٙى١ّدس. ٔدحخٟ جٌطىؽ٠طدٟ 

 .24ص
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رفة المتعلقة بالخلق ، كىذه ال تقل فػي األىميػة عػن سػابقاتها ، فاإلنسػاف اجتمػاعي عتبقى أخيران الم
بطبعػػو ، كىػػو مجبػػوؿ علػػى العػػيش مػػع اآلخػػرين كاالحتكػػاؾ بهػػم كإعطػػائهم كاألخػػذ مػػنهم ، كفػػػي 

فس كتعثر خطوات عركجها نحػو بارئهػا عػز الحقيقة فأف أغلب الخصاؿ الرديئة التي تكدر صفو الن
الخ ما ىي إال نتػائج … كجل ، مثل الحسد كالتباغض كالبخل كالتنافس كطلب المكاثرة كالمباىاة

حتميػػة تػػنجم عػػن عػػيش اإلنسػػاف كسػػط بنػػي جنسػػو. إف معرفػػة اآلخػػرين تعنػػي بالدرجػػة األكلػػى معرفػػة 
وافػػق كاعتقػػاد المريػػد الراسػػخ بأنػػو ال حقيقػػة ضػػعفهم كعجػػزىم عػػن النفػػع كالضػػر ، كىػػذه المعرفػػة تت

نافع كال ضار إال اهلل تعالى. كتعني أيضان: أف طلب رضا الناس ما ىػو إال كىػم كسػراب. كإف الخلػق 
ىم من أكثف الحجب التي تحوؿ بين القلب كالتنعم باألنوار اإللهية ، كما يرفػع تلػك الحجػب إال 

ل مػن نافلػة القػوؿ أف نؤكػد ىنػا ، أف الشػيخ عبػد . كلع(2)التعرم عن مطامعهم كالتجرد عن عبلئقهم
القادر ، بدعوتو إلى معرفػة الخلػق مػن أجػل اجتنػابهم كقطػع العبلئػق معهػم  فأنػو يػدعو إلػى إزالػة أك 
تحجيم تأثيرىم السلبي على قلب المريد ، أم أنو ال يعني مقاطعتهم كاالعتزاؿ عنهم بشكل نهػائي 

أف يتحقػػق المريػػد بالزىػػد كيبلػػغ مقػػاـ اإلخػػبلص كالتقػػول ، كإنمػػا يكػػوف ذلػػك إلػػى حػػين ، أم إلػػى 
كالػػورع ، كأف ينػػاؿ المزيػػد مػػن المعرفػػة بربػػو كالمحبػػة لػػو. عندئػػذ يأتيػػو الثبػػات كاتسػػاع أفػػق القلػػب 
كتأتيو القوة من اهلل تعالى على تحمل أعبػاء النػاس كأذاىػم مػن دكف كلفػة كال نصػب، فيقتػرب مػنهم 

شػادىم كىػدايتهم كتقػريبهم إلػى بػارئهم كقضػاء حػوائجهم. كمػع كيطلبهم ، كينحصر جل ىمو فػي إر 
 ذلك فهو ال ينشول بهم عن ربو طرفة عين ، ال بل إف عملو معهم ، ما ىو إال جزء من ذكره ربو.

إف المتزىػػد المبتػػدئ فػػي زىػػده ، ىػػو فقػػط الػػذم عليػػو أف يعتػػزؿ النػػاس كيتجنػػب معاشػػرتهم كذلػػك 
إذا تقػدـ فػي خطواتػو كتػيقن مػن انقطػاع ىمػو مػن الخلػق ، فػي فأمػا  (3)))لضعف حالو كقلػة خبرتػو((

سػػػائر الوجػػػوه كاألسػػػباب ، بحيػػػث أصػػػبح الخلػػػق عنػػػده ))كالبػػػاب ييػػػرد كيفػػػتح بفعػػػل فاعػػػل كتػػػدبير 
كىو اهلل تعالى. فإذا صح للمريد ىذا االعتقاد ، كأتم ىذا السلوؾ ، كػاف موحػدان صػحيح  (1)مدبر((

المريد، بهيمنة اهلل تعػالى كجبركتػو ، البػد مػن أف يرافقػو اعتقػاداف  التوحيد هلل تعالى. على أف اعتقاد
آخراف ، يتمم أحدىما اآلخر ، كي ال يقع في شػراؾ التطػرؼ ، كيكػوف إمػا جبريػان أك قػدريان. األكؿ: 
أف ال ينسػػى أفعػػاؿ الخلػػق ككسػػبهم كدكرىػػم فػػي الحيػػاة كفػػي رسػػم أقػػدارىم كتحمػػل أكزارىػػم ، كثػػم 

الشق الذم يتحقق فيو ، كبشكل مطلػق ، العػدؿ اإللهػي كتتبػين مػن خبللػو  مواجهة حسابهم ، كىو
حدكد حرية اإلنساف. كالثاني: أف جميع أفعػاؿ العبػاد ال تػتم بهػم دكف اهلل تعػالى ، أم دكف مشػيئتو 
أك قدرتػػو أك أمػػره أك تفويضػػو ، كىػػذا االعتقػػاد يجنػػب المريػػد االشػػتواؿ بػػالخلق دكف الخػػالق  كيبػػين 

                                                 
(2)

 .26ص –جٌفطر جٌؽذحٟٔ ٚجٌف١غ جٌؽزّحٟٔ  –جٌد١الٟٔ  
(3)

 .95ص –جٌّظعؼ ٔفكٗ  –جٌد١الٟٔ  
(1)

 ِططٛؽس. –ؼقحٌس فٟ جٌطظٛف  –جٌد١الٟٔ  
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مػػى التػػي يحػػـر عليػػو تعػػديها ، كىػػو معنػػى قػػوؿ الشػػيخ عبػػد القػػادر: ))ال تقػػل  فعلهػػم لػػو حػػدكد الح
كىػذه أشػعرية  (2)دكف اهلل عز كجل فتكفر كتكوف قدريان ، كلكن قل: ىي هلل خلػق كللعبػاد كسػب((.

صػػػرفة يعلنهػػػا )الشػػػيخ( بكػػػل صػػػراحة ، ألنهػػػا تبلئػػػم منهجػػػو التػػػوفيقي الػػػذم يحػػػاكؿ فيػػػو أف يجمػػػع 
بين كثير من المعتقدات اإلسبلمية التي تجد لها في الدين اإلسبلمي أساسػان كسػندان كيجانس كيربط 

 ، كلكنها في ظاىر األمر تختلف كتتنافر  كقد تصل الحاؿ بين معتنقيها إلى حد التناحر.
ككما يربط الشيخ عبد القادر بػين الزىػد كالمعرفػة ،فانػو يػربط أيضػان بػين الزىػد كالتوحيػد     

كمػػن جهػػة أخػػرل فػػأف التوحيػػد ال  (3)ليػػة ، فالتوحيػػد مػػن جهػػة ىػػو: ))سػػلم الزىػػد((م عبلقػػة تكاف
يصح إال إذا سبقو زىد صحيح. فالعبلقة إذف ، بين الزىد كالتوحيد ىي عبلقة تػرابط كلػزـك ، كلعػل 
السبب كراء ذلك يكمن فػي تشػابو الوظػائف كالمعػاني بينهمػا  ، فػإذا كػاف الزىػد يعنػي عنػده: قطػع 

. كىػػػو فعػػػل ال يمكػػػن أف يفضػػػي إال إلػػػى التوحيػػػد (1)فارقػػػة القلػػػب لئلخػػػواف كاألقسػػػاـاألسػػػباب كم
الفعلػػي المبنػػي علػػى علػػم اليقػػين  فػػإف التوحيػػد عنػػده يعنػػي: محػػوؿ كػػل متلػػوح مػػن المحػػدثات بعػػين 

كىػػػو مػػػا ال يػػػتم بويػػػر التجػػػرد كالزىػػػد الكامػػػل. إذف فكػػػبل الحػػػالين ، يتفػػػق فػػػي المعنػػػى  (2)السػػػر.
يمكننا أف نعرؼ الزىد / التوحيد في تعريف كاحد فنقوؿ: إنو ترؾ الدنيا كتػرؾ  كالمضموف ، بحيث

اآلخػػرة كتػػرؾ الشػػهوات كتػػرؾ الوجػػود كتػػرؾ الحػػاالت كالػػدرجات كالمقامػػات ككػػل شػػيء سػػول اهلل 
. كيمكننا أف نبلحظ ىنا أف التوحيد الػذم تحقػق بػو العبػد بعػد الزىػد فػي الػدنيا ، (3)سبحانو كتعالى
فػػي معنػػاه مػػن حػػاؿ كحػػدة الشػػهود ، كىػػو كمػػا مػػر بنػػا سػػابقان ، أعلػػى درجػػات التوحيػػد يكػػاد يقتػػرب 

التػػي يمكػػن أف يبلوهػػا السػػالك العػػارؼ كالتػػي ال يػػرل بعػػين سػػره فيهػػا، غيػػر أنػػوار كتجليػػات أسػػماء 
 كأفعاؿ الذات اإللهية.

ذلػك ال يػتم  إف جل ما يسعى الصوفي إلى نوالو ، ىو: تحقيق الصلة الحيػة مػع ربػو ، كىػو يعلػم أف
لػػو إال إذا امتلػػك قلبػػان كنفسػػان كعقػػبلن ، أم باطنػػان ذا مواصػػفات خاصػػة تبلئػػم الهػػدؼ الصػػعب الػػذم 
نذر حياتػو لػو ، علػى أف ىػذه المواصػفات الخاصػة ال تأتيػو مػن خػارج كيانػو أك تلقػى عليػو أك توػرس 

سػاعد كاحػد ، كىػو: فيو ، كإنما ىي كامنة في أصل خلقتو ، كإنما تظهػر إلػى الوجػود بفعػل عامػل م
الزىد المنهجي ، الذم يبدأ من ترؾ الػدنيا كشػهواتها ، ثػم الفنػاء عػن الػنفس كأىوائهػا ، ثػم السػعي 
إلػػى تصػػفية القلػػوب مػػن كارداتهػػا السػػيئة كمػػن خواطرىػػا الرديئػػة ، مػػن أجػػل تهيئتهػػا لمطالعػػة األنػػوار 

                                                 
(2)

 جٌّظعؼ ٔفكٗ. –جٌد١الٟٔ  
(3)

 .52ص –ذٙدس جألقؽجؼ ِٚععْ جألٔٛجؼ  –جٌشطٕٛفٟ  
(1)

 .53ص –جٌّظعؼ ٔفكٗ  –جٌشطٕٛفٟ  
(2)

 .52ص –جٌّظعؼ ٔفكٗ  –جٌشطٕٛفٟ  
(3)

 .24ص –خالء جٌطحؽؽ ِٓ والَ جٌش١ص عرع جٌمحظؼ  –جٌد١الٟٔ  
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اىر. الزىد إذف في فحواه ، مػا ىػو اإللهية كمراقبة الحق بعين الباطن ، كما تراقب األشياء عين الظ
إال عملية تهػذيب لبػاطن اإلنسػاف ، كػي تمحػى عنػو جميػع الشػهوات الزائلػة ، ككػي ال تبقػى فيػو إال 

كىػػػذا ىػػػو مػػػبلؾ  (4)شػػػهوة كاحػػػدة كىػػػي: ))طلػػػب اهلل  عػػػز كجػػػل كالقػػػرب منػػػو كمحبتػػػو فحسػػػب((
 ود كجماع معناىا.التوحيد كجماع معناه كمبلؾ التصوؼ كجماع معناه كمبلؾ حقيقة الوج

كلكػػن كيػػف لئلنسػػاف الطالػػب للزىػػد ، أف يعػػيش كسػػط تلػػك التناقضػػات الحػػادة ، فهػػو مػػن جهػػة 
مجبوؿ على الميل إلى كل مطلوباتو من الدنيا ، كفي الوقػت نفسػو يطمػع فػي الفػوز بنعػيم اآلخػرة ، 

يتطلػع  كىو من جهة أخرل مجبوؿ علػى العػيش مػع الخلػق كالتعػاطي معهػم  كىػو فػي الوقػت نفسػو
إلػػى الخلػػوص إلػػى ربػػو كحسػػن التوجػػو إليػػو؟ يػػرل الشػػيخ عبػػد القػػادر أنػػو ال كجػػود لهػػذه التناقضػػات 
على أرض الواقع كإنما ىي توجد فقط في قلب المريد  الذم يستحيل أف يجتمع فيػو خلػق كخػالق 

ن كال دنيػػػا كآخػػػرة. كأمػػػا خػػػارج مملكػػػة القلػػػب فأنػػػو يػػػزكؿ التنػػػافر كتتبلشػػػى التناقضػػػات كيصػػػير مػػػ
الممكن أف يكػوف للخلػق حضػوران فػي ظػاىر العبػد فػي الوقػت الػذم يكػوف فيػو للخػالق حضػوران فػي 

علػى أف الشػيخ عبػد القػادر ، مػع دعوتػو  (1)باطنو ، كأف تكوف الدنيا في يػد العبػد كاآلخػرة فػي قلبػو
بػل إف ىػذا  إلى تناكؿ الدنيا بيد الظاىر دكف الباطن ، فأنو ال يترؾ ىذا التناكؿ دكف قيد أك شػرط ،

الفعل عنده يحتاج إلى متابعػة كتأديػب كتقػويم ، كيػتم ذلػك عػن طريػق تػزيين العبػد لظػاىرة ، بػآداب  
الشرع  كما يسػعى إلػى تػزيين باطنػو بالزىػد كالتجػرد ))كرد أبػواب الخلػق كإفنػائهم مػن القلػب حتػى  

 األخػذ إذف مبػاح كلكنػو . (2)كأنهم لم يخلقػوا كالعمػل علػى أف ال يػرل علػى أيػديهم ضػران كال نفعػان((
أخػػذ مشػػركط ، كالتػػرؾ علػػى العبػػد كاجػػب ، كلكنػػو ال يصػػح كيثمػػر إال فػػي أرض القلػػب ، كالجمػػع 

 بين األخذ كالترؾ ، ىو السنة الصحيحة كىو المعنى الحقيقي للدين.
. فالتسػليم الػذم يعنػي عنػده: (3)كعند الشيخ عبد القادر ، يرتبط الزىد أيضان بالتسليم      

الختيػػار كسػػلب اإلرادة كاالمتثػاؿ ألمػػر اهلل تعػػالى مػع ))خلػػع ثيػػاب الػدنيا كلػػبس ثيػػاب اآلخػػرة تػرؾ ا
كاالنخبلع من الحوؿ كالقوة كالوجود ، كاالسػتطراح بػين يػدم الحػق عػز كجػل ، بػبل حػوؿ كال قػوة 

يكػػاد أف يكػػوف ىػػو المعنػػى عينػػو الػػذم  (4)كال كقػػوؼ مػػع سػػبب كال شػػرؾ بشػػيء مػػن المخلوقػػات((
لزىػػد إلػى امتبلكػػو كالتلػبس بػػو ، مػن أجػػل أف تصػح للمريػػد عبادتػو كثػػم سػلوكو الصػػوفي. إف يسػعى ا

                                                 
(4)

 .158ص –جٌفطر جٌؽذحٟٔ ٚجٌف١غ جٌؽزّحٟٔ  –ٟٔ جٌد١ال 
(1)

 .149ص –جٌفطر جٌؽذحٟٔ ٚجٌف١غ جٌؽزّحٟٔ  –جٌد١الٟٔ  
(2)

 .193ص –جٌّظعؼ ٔفكٗ  –جٌد١الٟٔ  
٠عطددٟ جٌشدد١ص عرددع جٌمددحظؼ )ٌّمددحَ( جٌطكدد١ٍُ ، ي١ّ٘ددس ور١ددؽز ٞ ٔظؽ٠طددٗ جٌظددٛف١س ، ألٔددٗ ٠ددؽٜ ف١ددٗ عّددحظ  ( 3)

ػج جل٘طّددحَ ضحطدس فددٟ وطحذدٗ جأل٘ددُ )فطدٛذ جٌغ١ددد( ئغ ل ٠طٍددٛ جٌطظدٛف ٚيقحقددٗ ، ٠ّٚىدٓ يْ ٍّٔددف ٘د

 فظً ِٕٗ ِٓ ظعٛز ئٌٝ جٌطك١ٍُ هلل ضعحٌٝ ٚجٌٝ ضؽن جٌّطحٌرس ٚجٌى  عٓ ِطحٌٚس جأللعجؼ.
(4)

 .44ص –جٌفطر جٌؽذحٟٔ ٚجٌف١غ جٌؽزّحٟٔ  –جٌد١الٟٔ  
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يقػين العبػػد بعبوديتػػو مػػن جهػػة ، كألوىيػػة ربػػو مػن جهػػة أخػػرل ، كاعتقػػاده بأنػػو محػػاط بعلػػم اهلل تعػػالى 
كقدرتو كإنػو تعػالى ىػو كحػده مالػك الملػك كمقسػم األرزاؽ كىػو المثبػت لؤلقػدار كىػو المػاحي لهػا 

و النافع كىو الضار كىو المعطي كىو المانع كىو الحافظ الذم يحرص على عبده كيحبػو أكثػر كى
مػػن حػػرص عبػػده كحبػػو لنفسػػو ، كػػل ذلػػك يػػدفع بػػو إلػػى االنخػػبلع عػػن حولػػو كقوتػػو كالػػى الثقػػة بربػػو 
كالى حسن التوكل عليػو ، كالػى عػدـ إشػواؿ القلػب بويػره ، ال خوفػان مػنهم كال طمعػان فػيهم ف كىػذه  

ا إف كانت تعد من خصائص حسن  التسليم هلل تعالى ، فأنها في الوقػت نفسػو تعػد مػن النتػائج كله
 البلزمة عن الزىد في الدنيا كعرضها.

إف الزاىػػد يمضػػي فػػي زىػػده ، ك يحتمػػل مػػا يحتملػػو مػػن جػػراء ذلػػك ، مػػن أجػػل أف يزيػػل عػػن نفسػػو 
يػػق خطػػوات سػػيره إليػػو ، كالعبػػد  الكثيػػر مػػن األدراف كالشػػوائب التػػي تعكػػر صػػفو عبلقتػػو بربػػو ، كتع

كلما اجتهد أكثر في عملية تطهيره الباطني ، فػأف عبلقتػو بربػو سػتزداد صػفاءن كسػطوعان ، كإف أكثػر 
ما يعجل بإنشاء ىػذه العبلقػة  كإنجاحهػا ، ىػو حسػن تسػليم العبػد لمػواله كعػدـ اعتراضػو علػى مػر 

نظػر إليػو بكونػو قػراران يتخػذ أك نيػة تعقػد قضائو ، كتجػدر اإلشػارة ، إلػى أف تسػليم العبػد ال يمكػن ال
مجردة عن الفعػل ، كإنمػا ىػو عػـز كسػلوؾ  كسػعي كمعانػاة ، كىػذه جميعهػا ال يػتمكن اإلنسػاف مػن 
إتيانهػػا دكف زىػػد كمجاىػػدة كصػػبر. كىنػػا تتوضػػح أمامنػػا بصػػورة أدؽ ، العبلقػػة العضػػوية التػػي تجمػػع 

 بصػدؽ التسػليم هلل تعػػالى كمػن جهػة أخػػرل الزىػد بالتسػليم ، فمػن جهػػة نػرل أف الزىػد ال يصػػح إال
فػػػأف التسػػػليم ال تينػػػع ثمػػػاره كيػػػؤتي أكلػػػو إال بصػػػحة زىػػػد ككثػػػرة مكابدة.الزىػػػد إذف ، ىػػػو األرض 
الخصبة التي إذا تعهدىا المريد بالصدؽ كاإلخبلص فأنها ستنبت لو كل ما يسعى إلى تحصػيلو مػن 

علػم المريػد كيػػف ينفػرد عػن كجػوده النفسػػي ، المسػرات القلبيػة كالثمػرات الركحيػة ، فالزىػػد الػذم ي
ككيف يتنصل من غمد أىوائو كطباعو ، سيفضي بو حتمػان إلػى التفريػد ، كالزىػد الػذم يصػل بالزاىػد 
إلػػػى الفنػػػاء عػػػن شػػػهود األغيػػػار كاألكػػػواف ، كاالنتبػػػاه فقػػػط  إلػػػى الموجػػػود الحقيقػػػي األكحػػػد ، فأنػػػو 

م بجػػوىر الوجػػود البػػاطني للزاىػػد ، خالصػػان لػػرب سيصػػل بػػو حتمػػان إلػػى مقػػاـ التجريػػد ، كالزىػػد الػػذ
العالمين ، سيصل بو إلى التوحيػد الحقيقػي الػذم ىػو شػهود التوحيػد. كنحػن إذا كنػا قػد علمنػا بػأف 
مقامػػات التفريػػد كالتوحيػػد كالتجريػػد ، ىػػي مػػن األركػػاف األساسػػية كالمتقدمػػة فػػي التجربػػة الصػػوفية ، 

مػن الرجػػاؿ ، فسػيتبين لنػا مػػدل أىميػة تجربػػة الزىػد فػػي بحيػث إنػو ال ينالهػػا إال الخلػص كالخػػواص 
الفعاليػػة الصػػوفية برمتهػػا ، بحيػػث أف درجػػة نقػػاء فعػػل اإلنسػػاف كصػػدقو كصػػفائو فػػي زىػػده ، تمتػػد 

 لتشمل كافة مراحل سيرتو الصوفية البلحقة.
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مكنػو إذف فالزىد ييعد من المحطات الصوفية األساسػية التػي يمػر بهػا السػالك باسػتمرار بحيػث ال ي
أف يوادرىا دكف رجعة. كفي الوقت نفسو ، فأف الزىد ، مع كثرة فوائده ، فأنو يحتاج مػن  المريػد ، 
إلى جهد بالغ كعمل جبار ، ألف فيو قلبان تامان كتوييػران جػذريان لآلليػة التػي ركبػت علػى أساسػها طبػائع 

كالخصػػػاؿ كالعػػػادات البشػػػر. إذ إف فػػػي الزىػػػد الكثيػػػر مػػػن المخالفػػػة الصػػػريحة لؤلىػػػواء كالميػػػوؿ 
المتجػذرة كالمتأصػلة فػي جبلػة البشػػر. إف الزىػد  بػدكراف عجبلتػو المعػػاكس ، ىػو الػذم يجعػل مػػن 
ىذه الطبائع ، كألجل غاية أسمى ، تبػدك فػي نظػر الصػوفية عقبػة كػأداء ينبوػي تجاكزىػا أك الػتخلص 

فائقػة ، تعمػل علػى إلحػاؽ  منها ، كلو إلى حين. كبهذا الفعل ، يمكننا أف نعد الزىد تجربة أخبلقيػة 
كثيػػر مػػن البشػػر العػػاديين فػػي زمػػرة األكليػػاء كالركحػػانيين الػػذين ))سػػلكوا جػػادة النبيػػين كالصػػديقين 

. كالػػذين اتخػػذكا مػػن الػػورع كالقناعػػة منهجػػان فػػي الحيػػاة كفػػي العػػيش مػػع النػػاس ، (1)كالصػػالحين((
بػت لهػم قػدرة اإلنسػاف األكيػدة كالذين جعلوا بذلك من أنفسػهم منػارات تنيػر لآلخػرين طػريقهم كتث

على تجػاكز حػدكده الضػيقة كعلػى االنطػبلؽ نحػو آفػاؽ الػركح الرحبػة  كلكػن دكف إفػراط أك تفػريط 
 كبموازنة دقيقة كحذرة بين طموحات الركح ككاقعية حاجات الجسد.

كيمكػن القػوؿ ، كفػق ىػذا المنظػار ، إنػو ال يمكننػا أف نػرل فػي الزىػد )اإليجػابي( كمػػا       
دناه عنػد الشػيخ عبػد القػادر ، رىبنػة جافػة أك نزعػة ىركبيػة أك قطعيػة أبديػة مػع اآلخػػرين ، أك اف كجػ

نعده من الدعوات الهدامة كالسلبية التي تتعارض كبناء المجتمعات كازدىػار الحضػارات. إف رجػاؿ 
مػػن  الصػػدر األكؿ مػػن اإلسػػبلـ ، مػػا صػػاركا أبطػػاالن كقػػدكات كنمػػاذج تحتػػذل ، كمػػا دخلػػوا التػػاريخ

أكسع أبوابو ، بعد أف كانوا من النكرات المنسيين ، إال ألنهم ، بعد اإليمػاف بػاهلل كرسػولو ، اتخػذكا 
من الزىد في الحياة  سنة كشعاران ، كعلى العكس منهم ، فما تردل مػن جػاءكا كأبعػدىم كانكمشػوا 

ؽ كبانػػدفاع ىػػائج ، علػػى أنفسػػهم  كصػػار يػػتخطفهم النػػاس ، إال لػػنهم أقبلػػوا علػػى الحيػػاة الػػدنيا بنػػز 
أنساىم البعد اآلخر الكامن فيهم كالهدؼ السامي الذم كجدكا ألجلو.إف الزىػد البنػاء كالمعقػوؿ ، 
كالمقركف بأىداؼ إصبلحية ، سواء على مستول الفرد أك الجماعات ، يعنػي الحيػاة الحقيقيػة التػي 

لػػػػػػػػػػك بتميػػػػػػػػػػزه عػػػػػػػػػػن بػػػػػػػػػػاقي ذ يجب أف يحياىا البشر، كيعني بيعد النظر كاحتراـ اإلنساف نفسو ك
الكائنػات ، كيعنػػي أيضػػان: خػبلص المجتمعػػات البشػػرية مػن كثيػػر مػػن األمػراض النفسػػية كاالجتماعيػػة 
التػػي تقػػف كراء أغلػػب الشػػركر التػػي يكابػػدىا بنػػي البشػػر ، كالتػػي يفرزىػػا الشػػره كالحسػػد كالبوضػػاء 

 يعمل على اجتثاثها.كحب السيادة كالظهور  كىذه كلها تعد من النقائص التي يعالجها الزىد ك 
 

                                                 
(1)

 .98ص –جٌفطر جٌؽذحٟٔ ٚجٌف١غ جٌؽزّحٟٔ  –جٌد١الٟٔ  
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الزىد إذف ،  ىو الحقل األخصب الذم يثمػر الصػبلح كالمعرفػة كالتوحيػد كالتسػليم ككػل الخصػاؿ 
الحميدة التي تعين المريػد السػالك علػى الوصػوؿ إلػى مبتوػاه. كالزىػد ىػو الحلقػة األكلػى كالوسػطى 

ا لػو فهمنػاه بػالمعنى الػذم كاألخيرة ، فػي سلسػلة التجربػة الصػوفية الطويلػة كالمتشػعبة. كالزىػد فيمػ
أراد أف يوصػػػلو لنػػػا الشػػػيخ عبػػػد القػػػادر ، فأنػػػو يبػػػدأ بػػػالتخلي كالتػػػرؾ كالتجػػػرد عػػػن كػػػل الحظػػػوظ 

إلػى دكر  –أم دكر التزىػد  –كاألقسػاـ ، كلكنػو بعػد ذلػك ، يعػود متجػاكزان دكر التشػنج كالمكابػدة 
ذكػػػر ربػػػو ، كنفػػػس راضػػػية الصػػػفاء كالتمكػػػين كالعػػػودة إلػػػى الحظػػػوظ كاألقسػػػاـ بقلػػػب خػػػاؿ إال مػػػن 

مطمئنة غير متلفتو إلى مطلػب حػراـ أك مكسػب شػبهة ، أك إلػى شػره أك بطػر. كىػذا ىػو دكر الزىػد 
 القلبي الذم يورث صاحبو الراحة كاألمن.
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 الذكػػر
 

 الذكر عند الشيخ عبد القادر
 

لميػػزة الملفتػػو للنظػػر فػػي )النظريػػة فأمػػا إذا دخلنػػا فػػي صػػلب الموضػػوع ، فأننػػا سػػنجد أف ا          
الصوفية( عند الشيخ عبد القػادر تكمػن فػي أف كػل فقػرة أك قسػم أك ركػن فيهػا  يبػدك فيمػا لػو أخػذ 
كحػػده ، ككأنػػو ىػػو األسػػاس كالقاعػػدة كاألصػػل ، الػػذم بويػػره ال يقػػـو لبػػاقي البنػػاء الصػػوفي كيػػاف ، 

ة كعلػى اإلخػبلص كعلػى جميػع المقامػات كىذا الحاؿ رأيناه ينطبػق سػابقان علػى الزىػد كعلػى المحبػ
الصػػوفية اآلنفػػػة الػػػذكر ، كىػػػو اآلف ينطبػػق علػػػى )الػػػذكر( الػػػذم سػػنبلحظ أف يػػػتقمص الػػػدكر نفسػػػو 
كيبػػدك لآلخػػرين ككأنػػو يمثػػل جمػػاع لحمػػة كسػػدل النسػػيج الصػػوفي عنػػد الشػػيخ عبػػد القػػادر. كأمػػا 

قػواـ عضػوم مػتبلحم كمتكامػل سبب ذلػك فهػو يتعلػق بطبيعػة ىػذه )النظريػة( التػي عرفنػا أنهػا ذات 
كمتداخل بعضو مع بعضو اآلخر ، كما تم الفصل كالتقسيم بين أجزائهػا ، إال لوػرض إجرائػي يهػدؼ 

 إلى توضيح األمور كتقريبها من إفهاـ الناس.
كعليو فيحػق لنػا أف نقػوؿ: إف التجربػة الصػوفية عنػد الشػيخ عبػد القػادر ، بجميػع أبعادىػا كبمراتبهػا  

اسػػػان علػػى فعاليػػػة الػػذكر ، كلػػػيس فػػي ذلػػك أدنػػػى مبالوػػة ، ألف جميػػػع الصػػوفية فػػػي كافػػة ترتكػػز أس
اإلسبلـ ، ىم ذاكركف بالضركرة ، كال يمكػن ألم إنسػاف أف يتزيػا بػزم الصػوفية أك حتػى يتشػبو بهػم 

كتفػػػتح مواليقهػػػا ،  (1)كىػػو تػػػارؾ للػػذكر ، فبالػػػذكر تنجلػػي القلػػػوب بعػػد صػػػدئها كتتنػػور بعػػػد عتمتهػػا
النفػػوس كتتجػػاكز ىفواتهػػا كتسػػمو علػػى نقائصػػها ، كالػػذكر كحػػده ىػػو الػػذم يكػػرس كبالػػذكر تصػػح 

العبد لمحبة مواله ، ألف الحب بأدؽ دالالتػو يعنػي الػذكر ، كال يمكػن ألم إنسػاف أف يتخيػل محبػان 
غػػافبلن عػػن محبوبػػو أك عاشػػػقان سػػاىيان عػػن معشػػوقو ، كالػػػذكر أيضػػان ال تصػػح فركضػػو ، إال إذا توجػػػو 

كعقلػػػو كلسػػػانو  حصػػػران نحػػػو اهلل تعػػػالى ، فهػػػو إذف يػػػأتي بمعنػػػى الصػػػبلة ، كالػػػذاكر  الػػػذاكر بقلبػػػو
الصػػادؽ فػػي ذكػػره  ىػػو فػػي صػػبلة حيػػة كمتواصػػلة مػػع ربػػو ، ألنػػو إذا كػػاف الموػػزل مػػن الصػػبلة ىػػو 
إنشاء معادلة صلة ، طرفاىا العبد كالرب إذ يواصل العبد ربو بالتضرع كالخشوع كالػدعاء  كيواصػل 

                                                 
(1)

، ٚجٌشد١ص عردع جٌمدحظؼ ٠كطشدٙع ٕ٘دح ذحٌسدع٠ص  106ص –جٌفدطر جٌؽذدحٟٔ ٚجٌفد١غ جٌؽزّدحٟٔ  –جٌد١الٟٔ  

 جٌٕرٛٞ جٌشؽ٠ : ئْ ٘ػٖ جٌمٍٛخ ٌطظعي ٚئْ خحء٘ح لؽجءز جٌمؽآْ ٚغوؽ جٌّٛش ٚزؼٛؼ ِدحٌف جٌػوؽ.
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الرحمػػة كالقبػػوؿ كاالسػػتجابة ، فػػأف الػػذكر مػػا ىػػو فػػي حقيقتػػو إال محاكلػػة لتحقيػػق ىػػذه الػػرب عبػػده ب
 كىذا ىو موطن األىمية في الذكر عند الصوفية. (1)المعادلة على أتم كجو كمن أقرب الطرؽ

كاستنادان إلى نظرية الترابط العضوم بين أجزاء البنػاء الصػوفي عنػد الشػيخ عبػد القػادر       
يأتي عنده أيضان بمعنى التوحيد ، فالعبد الذم ال يخلص في ذكره ربػو ، فأنػو بالضػركرة ، فأف الذكر 

سيشػػتول بػػذكر غيػػره كيتعلػػق بػػو كيرجػػوه ، كمػػن كػػاف ىػػذا فعلػػو فهػػو مشػػرؾ حتمػػان ، ألف القلػػب فػػي 
عػػرؼ المحبػػين ، ال يتقبػػل مػػذكورين اثنػػين ، فأمػػا خػػالق كإمػػا خلػػق ، كال مجػػاؿ ىنػػا حتػػى للوسػػط 

ألف السػػالك الػػذم يسػػعى إلػػى مزيػػد مػػن القػػرب كالحػػب لمػػواله ، سػػيعمل جاىػػدان علػػى  )الػػذىبي( ،
قطع جميػع العبلئػق التػي تػربط قلبػو باألشػياء كاآلخػرين ، كيكػوف ذلػك ، خاصػة ، فػي بدايػة سػلوكو 
الصوفي ، أم حينمػا يكػوف متزىػدان غيػر مالػك زمػاـ نفسػو كأىوائػو ، فأمػا بعػد ذلػك ، أم بعػد بلػوغ 

كبعد أف يتشرب قلبو بمحبة مواله ، فأنو ستزكؿ عن ىذا القلػب الكثيػر مػن الرغبػات  حاؿ التمكين
الزائدة التي كانت تضعو في حالػة اسػتبلب كعبوديػة تجػاه األشػياء. فأمػا بعػد ذلػك ، فػأف محبػة اهلل 

 تعالى ىي ذاتها ستعظم كتمتد لتشمل جميع ما خلق كبرأ كأمر.
كالمطلوبػات  يعػد فػي عػرؼ الصػوفية شػركان صػريحان ككثنيػة إف اشتواؿ قلب العبػد بػذكر المرغوبػات 

كإصراره كإخبلصو كي تػزاؿ كيتطهػر منهػا معبػد  (1ظاىرة ، مما يحتاج معو إلى فأس إبراىيم الخليل 
القلػػب فيتأىػػل مػػن جديػػد ليكػػوف عرشػػان للػػرحمن. كىػػذا الفػػأس ال يعنػػي فػػي الحقيقػػة ، إال المداكمػػة 

ل ىػو كحػده الكفيػل بتحطػيم تلػك األصػناـ التػي ىػي كػل مػا سػول على ذكػر اهلل تعػالى ، فهػذا الفعػ
اهلل عز كجل ، كما يقوؿ الشيخ عبد القادر فػأف: ))القلػب ال يصػلح للتوحيػد كال يفلػح فػي المحبػة 

. أم حتػػى يخلػػص فػػي (2)، حتػػى يتػػرؾ كػػل محبػػوب كيقطػػع كػػل  موصػػوؿ كيزىػػد فػػي كػػل مخلػػوؽ((
رس ىذا الذكر ، يثمر التفريد كالتمجيد كالتعظػيم كتثمػر ذكره لمذكور كاحد كىو اهلل تعالى ، كمن غ

المحبة كيثمر القرب ، كىذه ىي مقاصد القـو كمطامحهم.غير التوحيد ، فاف الػذكر يمكػن أف يعػد 
عامبلن أساسيان كمهمان في التعجيل في كصػوؿ السػالك إلػى حػاؿ الشػهود كالفنػاء فػي اهلل تعػالى. ألف 

بكليتػو بػاهلل تعػالى ، كانشػوالو المطلػق عػن األغيػار ، بمػا فػي ذلػك  الذكر الػذم يعنػي انشػواؿ العبػد
النفس كالهول كاإلرادة ككل الخبلئػق ، يػدفع بػو إلػى توييػب تلػك األغيػار كمحوىػا ، كثػم الخلػوص 
لرب العالمين كاالستعداد للدخوؿ في حاؿ الفناء الشهودم ، الذم تكوف فيو مػرآة القلػب مجلػوة 

                                                 
(1)

. ٠ٚطشدٙع جٌشد١ص عردع جٌمدحظؼ ٕ٘دح ذحٌسدع٠ص جٌشدؽ٠  جٌدػٞ ٠كدأي ف١دٗ 17ص –لالتع جٌددٛج٘ؽ  –جٌطحظفٟ  

( عٓ يلؽخ جٌطؽق ئٌٝ هللا ضعحٌٝ ٚيفؼٍٙح عٕعٖ ٚيقدٍٙٙح عٍدٝ عردحظٖ  ( جٌٕرٟ ِسّع )جلِحَ عٍٟ )

 (: ٠ح عٍٟ ع١ٍه ذّعجِٚس غوؽ هللا ضعحٌٝ فٟ جٌطٍٛجش.فحلً )
 
(2)

 .45ص –خالء جٌطحؽؽ  –جٌد١الٟٔ  
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إللهيػػػة ، كىػػػي حالػػػة الصػػػفاء التػػػاـ التػػػي تؤىػػػل المريػػػد للػػػدخوؿ فػػػي مرحلػػػة كمهيػػػأة لتلقػػػي األنػػػواء ا
التصػػػوؼ الحقيقػػػي كاكتسػػػاب لقػػػب الصػػػوفي. كلكػػػن الصػػػوفية بمػػػا امتػػػازكا بػػػو مػػػن جػػػرأة فػػػي طػػػرح 
أفكارىم كنظرياتهم ، يركف أف الذكر ، رغم أىميتػو الشػرعية كالعباديػة  يصػبح دكف معنػى عنػد عبػور 

ن يكػػػوف محػػػل الػػػذكر عنػػػد تحقػػػق اللقػػػاء كالػػػذكر بطبيعتػػػو يفتػػػرض غيبػػػة المريػػد بوابػػػة الشػػػهود ، فػػػأي
المحبوب؟ الذكر إذف يعد عامبلن مساعدان على دخوؿ المريد فػي حػاؿ الشػهود ، فأمػا إذا تػم األمػر 

 كتحققت الواية، فإنو يصبح ببل معنى. 
كاإليثار ،  كالذكر أيضان يعني صدؽ المريد في محبتو لربو ألنو يدؿ على التضحية          

تضحيتو بكل ما يرغب كيشتهي من حظوظ النفس كأىوائها ، كإيثاره إلرادة محبوبو على كل ما 
سواىا من اإلرادات. كإف من صدؽ المحبة أف ال يفتر العبد عن ذكر ربو لحظة ، ألف من فتر عن 

 (1)إلى غيره((ذكر ربو فأنو ))ما عرؼ قدر جبللو ، كال لحظ أزلية كحدانيتو من التفت بعين سره 
إذف فأصل المحبة متعلق أكالن بإرادة المحب كتوجو قصد مرامو لطلب المحبوب ، كىذا ما 
يجسده الذكر الذم إف داـك عليو العبد  فأف اهلل تعالى سيحملو بجناح لطفو إلى مقعد صدؽ 

وب عنده كىذا )المقعد( ىو الذم يفضي بو إلى المحبة. فأما إذا تمت المحبة ، كمؤل المحب
فضاء قلب المحب كلو كملكو  عندئذ تسقط اإلرادة عن المحب كتكوف بواعثو مستمدة من 

كىي للمحبين  (2) إرادة محبوبو ، كىذه كما يسميها الشيخ عبد القادر ))حالة المحبة الخالصة((
الذين ال يفتركف عن ذكر محبوبهم خاصة فإذا ما سمع ىؤالء المحبوف ذكر محبوبهم لهم ، 

م حبور عظيم ، لدخولهم في حاؿ جديد كارتقائهم إلى مرتبة أعلى ، كىي مرتبة فسيعتريه
المحبوبين المرادين الذين خففت عنهم األحماؿ كشملتهم يد العناية اإللهية ، استحقاقان منهم 
كفضبلن كمنة من اهلل تعالى كالمحبوبوف يكونوف بهذه المرتبة قد انتقلوا من حالة الشوؽ التي تنتفي 

حقق اللقاء ، إلى حالة االشتياؽ التي ال ينفذ لها معين كالتي ال يزيدىا اللقاء إال حدة عند ت
كاضطرامان. كال يفوتنا أف نشير ىنا إلى تأكيد الشيخ عبد القادر على الربط العضوم بين أجزاء 
نظريتو الصوفية ، ككما ىو كاضح ، فالذكر يفضي إلى كل من الزىد كالتوحيد كالصدؽ كالمحبة 
في الوقت نفسو ، على أف ىذه النظرية ال تختل كال تهتز أركانها فيما لو استبدلنا الذكر بأم 

 فعالية أخرل من الفعاليات الصوفية  ألف النتيجة ستكوف كاحدة في كل األحواؿ.
 
 

                                                 
(1)

 .125ص –ذٙدس جألقؽجؼ ِٚععْ جألٔٛجؼ  –جٌشطٕٛفٟ  
(2)

 فسس ٔفكٙح.جٌظ –جٌّظعؼ جٌكحذك  
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كال يفوت الشيخ عبد القادر أف يذكرنا أف شوؽ اإلنساف إلى ذكر ربو ، مثلو في ذلك مثل           
أم يصدر فقط عن إرادة اإلنساف  –ألحواؿ الصوفية األخرل ، ال يعد فعبلن إنسانيان خالصان كل ا

كإنما مصدره األكؿ ىو الرحمة اإللهية التي إف ىب نسيمها على أركاح الذاكرين ،  –كقصده 
اىتزت تلك األركاح طربان لذلك كسعت إلى االنطبلؽ من أقفاص أشباحها ، متوىجة بذلك الشوؽ 

توىجها ىذا تستضيء العقوؿ كالقلوب  كىذا ىو معنى الجبلء كالتألق الذم يسعى  ، كمن
الصوفية ، عن طريق الذكر إلى بلوغو. ككما نبلحظ ، فأف عملية التوىج قد بدأت من األركاح أكالن 
، التي ىي األنفس بعد صفائها  كالتوىج ما ىو إال عملية تنوير معنوية ، أم معرفية ، يفيض معينها 

ن داخل النفس اإلنسانية ، بعد استكمالها شركط الجلي المطلوبة كالتي مررنا بها سابقان عبر م
محطات الزىد كالمجاىدة كأنواع الرياضات الركحية ، كالتي جاء عامل الذكر أخيران ، كي يمنحها 

نية القدح المطلوب لكل ىذا التوىج. على أف ىذه المعرفة كإف كانت ذاتية المصدر إال أنها لد
األصل ، ألف مصدرىا الحقيقي ىو المعرفة اإللهية الموركسة في أصل الفطرة اآلدمية كالتي ال 
تخرج إلى حيز الوجود إال بعد أف تتواصل مع منبعها اإللهي عبر قنوات النور التي ينشئها الذكر. 

ذاتو ، فأف  كلعل من نافلة القوؿ أف نشير إلى أف كوف الشوؽ اإلنساني إلى الذكر يبدأ من خارج
ذلك ال يلوي دكر اإلنساف في التواصل كىذا ىو بالضبط ما يميز الذكر من الحب اإللهي عند 
الشيخ عبد القادر ، فالذكر ىو مقاـ طلب كقصد ، كىو مما يشير إلى االفتقار إلى إرادة العبد ، 

يس للعبد فيو  بينما الحب اإللهي  كىو التحفة الربانية الخالصة ، فأنو من محض االصطفاء كل
كسب كال اختيار، كلذلك نجد أف اهلل تعالى قد قدـ ذكرنا على ذكره كما في قولو تعالى: 

. بينما قدـ محبتو على محبتنا كذلك في قولو تعالى الذم يصف فيو (1)"إذكركني إذكركم"
وفية كفي الخبلصة فإف الذكر يمكن أف يعد من بين الفعاليات الص (2)المؤمنين "يحبهم كيحبونو"

 المزدكجة المصدر ، فهو فتح من اهلل تعالى من جهة كقصد من العبد من الجهة األخرل.
لقد كضع الشيخ عبد القادر لمريديو ، مجموعة من األذكار أك )األكراد( كما تعارؼ على           

درج في تسميتها أتباعو ، كىي عدد معلـو كمحدد من أسماء اهلل الحسنى ، مرتبة ترتيبان يتوخى الت
. أكؿ (1)نواؿ الفوائد الركحية كفي تخليص النفس اإلنسانية ، قدر اإلمكاف من أدرانها كنقائصها

ىذه األكراد ىو كرد: )ال إلو إاٌل اهلل( كىو األىم من بينها ، إذ ييلقن للمريد ، بعد أخذه العهد 
لقادر يعوؿ كثيران مباشرة ، سواء على يد شيخو الحي أك على يد من ينوب عنو ، كالشيخ عبد ا

                                                 
(1)

 .152جٌرمؽز / 
(2)

 .54جٌّحتعز /  
(1)

زٛي ٘ػٖ جألٚؼجظ ، ٠ؽجخا وطحخ جٌد١الٟٔ )جٌف١ٛػحش جٌؽذح١ٔس( فٙٛ ٠شطًّ ع١ٍٙح ِؽضرس عٍٝ ٚفك  

 ِمحِحش جٌٕفف ِٚؽجضرٙح ِا ٍِسك ذػوؽ جٌفحتعز  جٌؽٚز١س جٌّؽخٛز ِٓ وً ٚؼظ.
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على ىذا الورد ، إذ يرل فيو إضافة إلى كونو شعاران للتوحيد ، خير كسيلة لتخليص اإلنساف من 
شراؾ نفسو األمارة بالسوء كللتعجيل في بلوغو مقاـ اإلخبلص ، ىذا إضافة إلى أف مداكمة المريد 

تي تعد من بين الصفات األىم على ترديده  قلبان كلسانان ، ىي التي تؤىلو إلكساب صفة الذاكر ال
عند الصوفية. كيرل الشيخ عبد القادر ، أف لهذا الورد أفعاالن عجيبة يجريها اهلل تعالى  بواسطتو ، 
على قلب الذاكر إذا ما داـك على تبلكتو كاستكثر من ترديده ، إذ ببركتو يتوقد في باطن المريد 

تقصي في نفسو ، فيسهل عليو بعد ذلك مصباح ملكوتي ينير لو ما خفي كاستتر من مكامن ال
تجاكزىا كالتخلص منها ، كىذا )المصباح( يعده الصوفية  أكؿ الجذبات القدسية التي تسم المريد 
، بميسمها ، فتجعلو من الركحانيين ، كالمريد كلما استزاد من تبلكة ىذا الورد ، ازداد توىج 

التي يمكن أف تدفعو ، بمصاحبة المجاىدة مصدر النور فيو ، مما يعني زيادة قوة ىذه الجذبة 
كبمساعدة المراقبة كالمرابطة ، إلى أعلى درجات الكماؿ المتاحة ، فيقول معها على حمل 
األمانة الكبرل ، التي ىي ىداية الخلق كإرشادىم إضافة إلى زيادة استعداده لتلقي األنوار 

ائدة خفية أخرل ال يدركها إال من سلك .كيضاؼ إلى ذلك أيضان ، ف(2)القدسية كالتجليات اإللهية
السبيل ، كىي أف الذم اعتاد ، بعد أف أصبح من الذاكرين ، على حياة الطهر كالمعرفة كالنقاء 
الركحي سيأنف حتمان من الرجوع إلى حياتو السالفة المشوبة بالنقائص كاآلثاـ ، كعليو فالطريق 

ى علو دكف سفل.على أف بقية األكراد ال المصاحب للذكر ىو طريق ذك اتجاه كاحد ، يشير إل
تخلو من الفوائد الركحية كالجوائز اإللهية ، بل إف كل كاحد منها يحمل فائدتو الخاصة بو كالتي 
ال غنى عنها لكل مريد ، كبصورة عامة ، فإف الشيخ عبد القادر ، يرل أف األذكار ، دكف سواىا 

ر السعادات الدنيوية كاألخركية ، إضافة إلى  من القربات ، تشتمل على مجامع الخيرات كمصاد
كونها دافعة لكل أنواع الضر الجسدم منو كالنفسي ، كإف التمسك بتبلكتها كالصبر على إتمامها 
، يعني المواظبة على السلوؾ كالبقاء على العهد الذم كاف نقطة االنطبلؽ في بداية الطريق على 

جراء إدمانو على ذكر ربو ، ىي أنو يعتاد على أف ال أف أىم  فائدة يمكن أف يجنيها المريد من 
من النفس ، على أف ىذا ال  (1)يشولو عن اهلل تعالى أم شاغل ، حتى لو كاف )مطلوبان كمحبوبان(

يعني التخلي التاـ كاالعتكاؼ الدائم عن الدنيا كالخلق ، كإنما يعني أف ال يشتول العبد إال بما ىو 
ـز فأنو يلهي عن محبة اهلل تعالى كيودم إلى الوفلة التي بدكرىا تورث الـز شرعان ، كأما غير البل

الفشل كالمقت كالهلكة. إف المريد الذم يوالي في األخذ بأسباب الجوع كالعطش كالسهر 

                                                 
(2)

 ِططٛؽس. –ق١ؽ جٌكٍٛن  –جٌد١الٟٔ  
(1)

 .53ص –ؼ٠حع جٌركحض١ٓ  – جٌطٛٔكٟ 
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كأتعاب الجسد ، فأنو قد يحصل على نتيجة معاكسة ، إذ يعجز ، إلفراطو ، عن القياـ بواجباتو 
 ة األساسية للتصوؼ الصحيح.التي ىي الماد (2)الشرعية

إف األكراد ما سميت أكرادان إال ألنها تركم قلوب الذاكرين كعقوؿ العارفين بعد ظمأىا كما يرتوم 
الظمآف من الماء البارد ، ال بل أف الشيخ عبد القادر يرل أف ذكر اهلل تعالى أعذب من كل 

ين التوحيد كمرتع األنس باهلل تعالى الموارد ، ألف منو ترتوم العقوؿ كالقلوب كاأللباب ، فهو ع
كإف فيو جبلء لرمد عيوف العقوؿ التي طالما غشيتها غواشي الوفلة كالنسياف ، فحجبت عنها أنوار 
جبلؿ ربها كجمالو. كالذكر ما اكتسب تلك األىمية إال إلحتوائو على مجامع الحمد كلها، ففيو 

ره ، كىو محمود بكل أشكالو كصيوو ، تتجلى درر حمده تعالى كآللي الثناء عليو كمسك شك
سواء أكاف ذكران ألسمائو باللساف أـ ذكران ألسراره بالباطن أـ ذكران لتجلياتو بالقلب أـ ذكر 
لحقائقو بالسر. كأما ذكر اللساف كىو أكؿ مراتب الذكر، فإف من بين فوائده العديدة، أف العبد لو 

رتقي بذلك إلى مرتبة ذكر القلب ، كىو بهذه استرسل فيو فستفتح لو بذلك أقفاؿ من قلبو في
المرتبة كىذا الذكر سيناؿ درجة القرب من جناب الرحمة اإللهية ، كأما ذكره بلساف لطائف أسرار 

ذكره أخيران بسره ، فأف ربو سيدنيو من مواطن حقيقة ، فأف أمره  فأنو سيكوف ذاكران على ال
 ن اللذين ال يفتركف بكل كيانهم قط عن ذكر ربهم.. ألنو سيكوف من المحبوبين المرادي(1)القدس

يحصي الشيخ عبدالقادر للذكر فائدتين مهمتين يرل أنهما ضركريتاف لتربية المريد كبنائو           
ركحيان. أكالىما: الرضا باهلل تعالى كموافقتو في جميع الحاالت ، كالثانية: مجاكزة حاجز الموت 

لمريد بمداكمتو على ذكر ربو كتعويد لسانو كقلبو كسره على ذلك ، الطبيعي بالخلود الركحي. إف ا
فأنو سيكتسب بالتدريج محبة مذكوره كالشوؽ للقائو كمبلزمة بابو كعدـ التطلع صوب غيره ، كمن  
كاف ىذا ديدنو ، فأنو سيرضى حتمان بكل ما يواصلو بو محبوبو ، سواء أكاف عطاءن أـ ابتبلءن ، فأف  

ن الكـر كالوصاؿ ، كإف كاف ابتبلءن فهو تطهير كامتحاف كترقية ركحية ، كالعبد كاف عطاءن فهو عي
الذاكر راضو بكل ما يأتيو من ربو ، ألنو لسعة رجائو كشدة شوقو كصفاء توحيده كصدؽ إخبلصو 
لربو ، ال يرجو عطاءن غيره كال يأمل دفعان لضرو من سواه.أما الخلود ، فأنو متعلق بالقلوب التي 

األذكار كاألركاح التي صفت كصقلت بالمجاىدات ، فصارت ال ينالها العطب أك الفناء جليت ب
بموت الجسد ، ألنها تخلصت بفضل الذكر ، من كل ما ىو قابل للفناء من األىواء كالعادات 
السيئة كالطباع الرديئة  كأصبحت ال تشتمل إال على الحسن منها مما ال يبلى أك يزكؿ ، ألنو من 

لدات الباقيات كألنو من جنس الصفات األخركية كالمحساف الربانية ، كبهذه جنس الخا

                                                 
(2)

 .1300ص – 3ج/ –جٌغ١ٕس ٌطحٌرٟ ؽؽ٠ك جٌسك عؿ ٚخً  –جٌد١الٟٔ  
(1)

 .125ص –ذٙدس جألقؽجؼ ِٚععْ جألٔٛجؼ  –جٌشطٕٛفٟ  
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ـه نورانيه مبلئكيه ال تعطبو النوائب كال يطفئو. الموت ،  االمتيازات فإنو سيكوف لركح اإلنساف قوا
بل تنتقل ىذه الركح بالموت من حياة إلى حياة أخرل كمن عالم إلى عالم مواير ، بحيث ال 

ندىا سول لحظة تحوؿ أك مجرد نقلة. إف الموت ال يقدر إال على القلوب يشكل الموت ع
الوافلة كالنفوس الكدرة ، فأما تلك التي اعتركتها المجاىدات كشفها الذكر كتلبس بها الحٌب 

. كلكن قوؿ الشيخ (1)اإللهي ، فأنها ستداـك عليو حتى لو لم يصاحب ذلك حركة عضلة اللساف
لذاكرين بعد الموت ، ال يعني حصر الخلود فيهم دكف سواىم من بني عبدالقادر ببقاء نفوس ا

البشر ، ألنو يؤمن حتمان ببعث كنشور كل الناس كيؤمن بخلود األركاح الشريرة في العذاب كخلود 
. إف ما يشير إليو حتمان ، ىو (2)الخيرة منها في النعيم كما صرح بذلك في مواضع كثيرة من كتبو

نسانية ، عن طريق الذكر ، أف تعود إلى طبيعتها األكلى التي فطرت عليها ، أنو يمكن للنفس اإل
كالى الصفاء القديم الذم كجد عليو أبو البشر قبل ىبوطو إلى أرض الشقاء ، كإنها قد استعادت 
بالذكر ، درجة قربها من ربها كقرب ربها منها ، بحيث إف الموت لو حضرىا فأنو لن يزلزلها عن 

، فهي سابحة في ملكوت اهلل تعالى حامدة آالئو ذاكرة عظمتو ، كىي باقية على مكانتها تلك 
 حالها تلك حتى تبلقي حسابها يـو القيامة.

اف الشيخ عبد القادر، رغم كونو ال يقلل من أىمية ذكر اللساف كفائدتو، إال أنو يعوؿ   
كالناىي كأما اللساف فهو كثيران كبالدرجة األساس على ذكر القلب، ألف القلب ىو السيد اآلمر 

كألف صاحب الذكر ال يستحق لقب الذاكر كال يناؿ درجتو إال إذا ذكر، إضافة  (3)تبع لو كغبلـ.
إلى لسانو، بالقلب. كالبد من التذكير بأف القلب الذم يعنيو الشيخ عبد القادر ىنا، ىو غير تلك 

لركحي الذم تورس فيو المعرفة كالعلم العضلة المادية التي تفنى بفناء الجسد، كإنما ىو المكمن ا
كالتوحيد كالتوكل كالزىد كاإلخبلص ككل األفعاؿ الخيرة األخرل كىذا القلب، ىو الذم اف صح 
كصلح ، صار الذكر كظيفة دائمة لو، كصارت من صفاتو أنو ال يوفل أك يسكن اف نامت عيوف 

، فإذا ما (4)ل الذكر مثل األرض الميتةصاحبو، ألف الذكر عنده يعني الحياة الدائمة، كألف مثلو قب
مسها كابل غيث الذكر، اىتزت كربت كأنبتت من كل زكج  بهيج. على اف الصوفية، من ما يزالوف 
حتى اآلف، كرغم التقدـ العلمي الذم حصر كل الفعاليات المعنوية كغير المعنوية في فص الدماغ, 

المشاعر كالعواطف، كىم يؤكدكف، أنو يركف أف القلب ىو األساس كالمصدر لكل األحاسيس ك 

                                                 
(1)

 .77ص –جٌفطر جٌؽذحٟٔ ٚجٌف١غ جٌؽزّحٟٔ  –جٌد١الٟٔ  
(2)

 فّح ذعع٘ح. 299ص – 2ج/ –عٍٝ قر١ً ج ٌّثحي ٠ؽجخا وطحخ جٌغ١ٕس  
(3)

 .106ص –جٌّظعؼ ٔفكٗ  –د١الٟٔ جٌ 
(4)

 .44ص –خالء جٌطحؽؽ  –جٌد١الٟٔ  
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يمكنهم إثبات ذلك عن طريق رياضات كخلوات خاصة،يمكن للمرء من خبللها، اف يرل، رؤية 
 عياف، ما يشتمل عليو القلب من فعاليات كإمكانيات ال يمكن الشك في حقيقتها أك كجودىا.

يتحرؾ بالذكر كتحرؾ عضلة اف تأكيد الصوفية، بوجو عاـ، على ذكر القلب، ال يعني قولهم أنو 
اللساف، كإنما ىم يقصدكف من ذلك أف يستجمع الذاكر كل حواسو كعقلو كجماع تركيزه، مع 
مصاحبة الشعور اليقيني بالمراقبة كالتمسك بالمرابطة فالذم يذكر بقلبو، البد لو من أف يعي ما 

اف ىذه )الشركط( كلها  يقوؿ، كالوعي ىو أكؿ مراتب الشهود ثم اف يحس بو ثم أف يتمثلو. على
، يمكن اف ال تتوفر في ذكر اللساف، ألف الذاكر فيو قد يسهو عما يقوؿ أك يتوجو إلى غير تلك 
الوجهة التي يعلن عنها، كمن ىنا تأتي أكلى درجات التفضيل عند الشيخ عبد القادر الذم أكده 

الذم يتعاطاه  (1)ذكر السر في أكثر من موضع في كتبو، اف الذكر الحقيقي ىو ذكر القلب، ال بل
الواصلوف الذين إذا ذكركا اهلل تعالى، كىم ال ينفكوف عن ذلك ، فأنهم يشاىدكف، ببصائرىم، 
بدائع ملكوتو كآيات عظمتو. كبلوغ ذكر السر يدؿ على صحة ذكر القلب، كصحة ذكر القلب 

صوؿ.كعلى اساس يدؿ على صحة ذكر اللساف، كاجتماع األذكار الثبلثة يدؿ على القرب كالو 
أنواع الذكر اآلنفة، يقسم الشيخ عبد القادر الذاكرين إلى ثبلثة أصناؼ كىم: الذاكركف باللساف 
كالذاكركف بالقلب كالذاكركف بالسر، فأما الذم يذكر بلسانو فهو العبد الذم أحب أف يتوب من 

ه ربو بالرحمة كالموفرة كقبوؿ ذنوبو فأرتأل أف يذكر اهلل تعالى بالتسبيح كالتهليل كالتكبير، كي يذكر 
التوبة، على أف االستمرار على ىذه االذكار، ىو الذم يدفع بالعبد إلى تحرم سبل المجاىدات 
كالرياضيات كنيل الدرجات الركحية العالية، أم بمعنى االنخراط الفعلي في السلوؾ الصوفي كىو 

طمح في المزيد من المعرفة كالصفاء،  ما يؤدم إلى رفعة إلى مستول ذكم المرتبة الثانية، فاذا ما
فأنو سيذكر ربو بسره كسيصير من العارفين الواصلين كالركحانيين الربانيين، كىم كما يسميهم 
الشيخ عبد القادر: ))رجاؿ اهلل الذين يقيموف بين الناس بأبدانهم فأما أركاحهم فهي عند مليك 

مهما كضركريان ألنهم أعبلـ ىداية يقتدم بهم كىؤالء الرجاؿ يكوف كجودىم بين الناس  (1)مقتدر((
الخبلئق كيقتفوف آثارىم بما كىبهم ربهم من الحكمة كالمعرفة كمن علم القلوب كطب األركاح 
كالنفوس، كلوال ىذا )الواجب( لكاف غيابهم أكلى من حضورىم بين الخلق، كىذا الواجب ىو 

ابي( الذم يرفض االعتزاؿ التاـ الذم يكسب تصوؼ الشيخ عبد القادر صفة )التصوؼ اإليج
كىجر المجتمعات كيؤمن بضركرة االندماج مع الناس كاألخذ بأيديهم كمساعدتهم من أجل بناء 

 مجتمعات صحيحة األفراد سليمة المعتقدات متينة الركابط.

                                                 
(1)

 .250ص –خالء جٌطحؽؽ  –جٌد١الٟٔ  
(1)

 .362ص –جٌفطر جٌؽذحٟٔ ٚجٌف١غ جٌؽزّحٟٔ  –جٌد١الٟٔ  



87 

 

على أف ىؤالء الذاكرين ينقسموف إلى ذاكرين محبين كذاكرين محبوبين. فأما الذاكركف المحبوف 
أكلئك الذين انتهجوا ذكر ربهم شوبلن يشولهم عن سواه كعبادة يتقربوف بها إليو. كأما فهم 

الذاكركف المحبوبوف فهم الخواص من الرجاؿ من الذين زالت عنهم الحجب الظلمانية كالنفسية 
، أم بعلم القلوب (2)كمن الذين ماتوا عن حياة الناس كصاركا يقتدكف باألحواؿ كليس باألقواؿ

 امات الربانية المبنية اساسان على صحة تمسكهم بعلـو الشرائع كآدابها.كاألله
الذكر من جانبو يقع أيضا علػى قسػمين: ذكػر جهػرم كذكػر خفػي، األكؿ يتقػدـ فػي الزمػاف  

كالثاني يتقدـ في الرتبة، األكؿ يتعلق بإرادة العبد كعزمو كالثاني يعد من قبيػل األحػواؿ التػي توػدقها 
ى المحبوبين، األكؿ يأتي على عدة مراتب كالثاني ال تكوف لو إال مرتبة كاحدة ألنػو المنة اإللهية عل

آخػػر العطايػػا كأكفػػى المػػنن. فأمػػا مراتػػب الػػذكر الجهػػرم فػػإف الشػػيخ عبػػد القػػادر يوزعهػػا علػػى عػػدد 
مراتػػب الػػنفس اإلنسػػانية كأكلهػػا ىػػي مرتبػػة ذكػػر اللسػػاف، كىػػي الخطػػوة األكلػػى كاألسػػاس فػػي الػػذكر  

التمسك بها كتجاكزىا بنجػاح يعنػي االسػتمرار فػي السػلوؾ كيعنػي اكتسػاب صػفة الصػبر،  كلو، ألف
كىػو مػػا يعػػوؿ عليػػو الصػػوفية كثيػػران فػػي كػػل مػػراحلهم البلحقػػة. كلهػػذا الػػذكر فػػي بدايػػة الطريػػق فوائػػد 
ركحية جمة، إذ أف اعتياد المريد على ترديد تلك االسماء، سيعينو كثيران على التخلص مػن كثيػر مػن 

بلؿ االثاـ كالذنوب التي كانت تكدر صفو نفسو كقلبو، كيورثو الحياء مػن صػاحب تلػك األسػماء ظ
فيمنعػػو ذلػػك مػػن كثيػػر مػػن الػػزالت.ثم بعػػد ذلػػك يلػػج المريػػد إلػػى محطػػة الػػذكر الثانيػػة، كىػػي مرتبػػة: 
ذكػػػر القلػػػب التػػػي تعنػػػي مداكمػػػة القلػػػب علػػػى مراقبػػػة مػػػا يػػػنعكس فػػػي ضػػػميره مػػػن أنػػػوار الجػػػبلؿ 

فأمػػػا الجػػػبلؿ فيورثػػػو الهيبػػػة كالقػػػبض كاالنحسػػػار، كأمػػػا الجمػػػاؿ فيورثػػػو الفػػػرح كالبسػػػط  كالجمػػػاؿ.
كاالنشراح، أم أنو سيكسب من كراء ىذا الذكر، حالي الخوؼ كالرجػاء كىمػا عمػادان اإليمػاف كمػن 
دكنهمػػا ال يكػػوف قػػرب كال يتحقػػق كصػػوؿ. ثػػم تػػأتي بعػػد ذلػػك مرتبػػة ذكػػر السػػر، كالتػػي فيهػػا يراقػػب 

ه مكاشػػػفات األسػػػرار اإللهيػػػة التػػػي تعكػػػس عظمػػػة اهلل تعػػػالى كمنزلػػػة العبػػػد كدرجػػػة قربػػػو العبػػػد بسػػػر 
كعلمػػو. علمػػان اف السػػر ال يتميػػز مػػن القلػػب فػػي المكػػاف أك الوظيفػػة كانمػػا ىػػو مجػػرد تطػػور معرفػػي 
يكتسػػب مػػػن خبللػػػو العبػػػد زيػػػادة فػػػي التجريػػػد كاالنسػػبلخ عػػػن األشػػػياء كالحاجػػػات، ثػػػم زيػػػادة فػػػي 

 اهلل تعالى. كىكذا ىي بقية المراتب التالية. اسباب القرب من
المرتبة الرابعة ىي مرتبة ذكر الخفي التي فيها تتحقق المعاينة الحقيقية ألنوار جماؿ الذات 
األحادية، كىذه المعاينة ال تشبو في شيء المراقبة التي تحققت في المرتبة الثانية ىي مراقبة نعم، 

لحواس، بحيث ال يبقى منفذ لوير الحدث المنظور، كىو ما كلكنها تتم من خبلؿ كل الجوارح كا
يمكن اف نسميو بالفناء الشهودم الذم تنمحي معو كل الموجودات كتنمحق كل المشهودات 

                                                 
(2)

 .93ص –لالتع جٌدٛج٘ؽ  –جٌطحظفٟ  
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مخلية مساحة الشهود أماـ حقيقة الحقائق كالوجود األكحد المتجلي باألسماء كالصفات 
مرتبة الخامسة كفيها يتم النظر إلى حقيقة كالحقائق الفردانية. ثم يأتي ذكر اخفى الخفي في ال

اليقين، كىو ما ال يتم إال باذف من اهلل تعالى كألفراد قبلئل. كىذه المرتبة ذكرىا اهلل تعالى بقولو: 
كىي ابلغ من كل العلـو كالمعارؼ كىي منتهى المقاصد كفيها يقترب  (1))انو يعلم الجهر كأخفى(

لعبودية، ألف العبد يواجو فيها بفقره المطلق الونى المطلق العبد كثيران من درجة الكماؿ في ا
 كالقدرة المطلقة هلل تعالى.

المرتبة السادسة من مراتب الذكر تعود إلى نقطة البداية كلكن في التسمية فقط، النها من حيث 
م النوع تختلف اختبلفان جذريان. انها ذكر اللساف من جديد، كلكنو ذكر يمتاز بعمقو الركحي الذ

يشمل كل مساحة القلب كالسر كالخفي كانتهاءن بأعمق اعماؽ اخفى الخفي. كىذه المرتبة ىي 
األخيرة من بين مراتب الذكر الجهرم ألف الذم يأتي بعدىا ينتمي إلى الذكر الخفي كىو يقع في 
مرتبة  كاحدة فقط كىي مرتبة ذكر النفس. كىنا ال يكوف الذكر مسموعان بالحركؼ كاالصوات، 

كنو يدرؾ بالحس كبحركة الباطن، كىو ال يتقيد بزماف أك مكاف كال بصحوة أك نـو كليس لو كل
تعلق بقبض اك بسط أك حاؿ أك مقاـ، ألنو متواصل كمستمر في كل االحواؿ، كمع ىذا الذكر 

. كىو عند الشيخ عبد القادر اعلى (1)يدرؾ العبد الصبلة الباطنية التي توصلو إلى ربو كتقربو إليو
. (2)رجات الذكر، ألنو ال يقدح فيو نسياف كال تكدره غفلة كال يعيقو سكوت اك سكوف أك حركةد

 كأخيران فهو منتهى قصد العباد كغاية مطالب الصوفية.
كمثل الذكر عند الشيخ عبد القادر مثل باقي العبادات ، اذ أف لو شركطان كآدابان البد من  

بلمشرعية أك في أقل تقدير البلجدكل كأكؿ ىذه الشركط األخذ بها، كاال فأنو سيقع في حلقو ال
( كيقتدم قدر صكأىمها ىو : أف يعمل الذاكر جاىدان على أف يتأدب بآدب النبي محمد )

( كاقتفاء اثاره في خلوتو كفي جلوتو كفي عبادتو كقي صاألمكاف بسنتو، كيتم ذلك بمتابعة سيرتو )
ب الطريقة القادرية بخاصة، يعولوف كثيران على تلك معامبلتو. علمان أف الصوفية بعامة كأصحا

( ، ص)المتابعة( كيركف فيها تجسيدان الفضل كأضمن كأقصر الطرؽ للتلبس بحب المصطفى )
كىذا الحب ىو خير الموانم عندىم كىو كنز العلـو كالمعارؼ كاساس العبادات، ألنو ىو الذم 

تندكف إلى القانوف اإللهي الذم يجسده قولو يهدم إلى المحبة االلهية الخالدة كىم في ذلك يس
كيشترط في الذاكر أف يعتاد الخشوع  (3)تعالى: )قل اف كنتم تحبوف اهلل فأتبعوني يحببكم اهلل((

                                                 
(1)

 .7جلعٍٝ /  
(1)

 ِططٛؽس. –قؽ جلقؽجؼ  –جٌد١الٟٔ  
(2)

 .122ص –س جلقؽجؼ ِٚععْ جلٔٛجؼ ذٙد –جٌشطٕٛفٟ  
(3)

 .31 –آي عّؽجْ  
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التاـ، أم خشوع الظاىر كالباطن، اك خشوع الجوارح كالقلب. كيعد الخشوع من خيرة آداب 
دة في اإلحساس بعظمة كجبلؿ الذات االلهية. العبد مع ربو، ألنو يدؿ على سعة في المعرفة كزيا

كيشترط من الناحية الشرعية، أف يؤكد الذاكر على طهارة بدنو كثيابو كمكانو، كأف يتحرل الحبلؿ 
في مأكلو كمشربو. كتعد ىذه األعماؿ بالوة األىمية عند الصوفية، النهم يركف أنها تشتمل على 

الغ في تعجيل كإنجاح عمليات التطهير النفسي كالتسامي معافو كأسرار كفوائد ركحية لها األثر الب
األخبلقي، اذ اف المريد الذم يشوب اعمالو الطاىرة ظل من رجس أك حراـ، سيعجز حتمان عن 
التواصل كاالتحاد مع أنوار ذكره كأسرار مشاىداتو.على اف اعتياد الذاكر مقاضاة ذاتو على كفق 

، إلى أف يكوف خبيران بفقو الباطن الذم قوامو الورع أحكاـ ظاىر الشرع، سيفضي بو ذلك حتمان 
كاجتناب الشبهات كالتقليل حتى من المباحات.كيشترط في الذاكر أيضان، اقامة المرابطة 
كالمحافظة على حضور القلب، كيتحقق ذلك عبر استحضار معاني األسرار اإللهية المذكورة، 

رتو تعالى ككافر آالئو، اضافة إلى تذكر اآلخرة كاستجماع الهمة في التأمل كالتفكر في بدائع قد
كالموت كالحساب. كمما يستعين بو الذاكركف ألجل التواصل مع أسباب المرابطة، ىو إتيانهم 
بحركات متوالية كمتناسقة للراس مع البدف، يتوخى من خبللها التأكيد على جهة القلب، كي 

. ثم (1)بهم بهذه االنوار حيان حياةن أبدية أخركيةيستحلبوا بذلك أنواع الذكر الكامنة، ككي يصير قل
أف لهذه الحركات فائدة مهمة أخرل، كىي أنها تساعدىم على تحقيق التوحيد كالربط بين ذكرم 
اللساف كالقلب، كلهذا الربط الفضل في ازالة الكثير من كساكس النفس كفي غلق كثير من منافذ 

برمتها. كتجدر االشارة إلى أف أصحاب الطريقة  الحواس التي قد تربك كتقوض فعالية الذكر
القادرية يتعمدكف في مرابطتهم على استحضار ىمة شيخ الطريقة في كقتو، كىم يركف أف ىذه 
الوسيلة فعالة جدان النجاز الذكر على كجهو الصحيح، ألف االحساس بحضور الشيخ، مالك أزمة 

تمتنع فيها الوساكس كتنتهي الشواغل كتنمحق القلوب، سينقلهم تمامان إلى ساحة المراقبة التي 
االىواء. كحرم بالذكر أف نشير ىنا إلى اف الطريقة القادرية ال زالت مشتملة إلى الوقت الحاضر، 
على أنواع مختلفة من األذكار، منها الذكر الفردم كالذكر الجماعي كالذكر الخفي كالذكر 

ليل أك النهار، كمنها أذكار خاصة بكل مريد الجهرم كمنها أذكار خاصة بأكقات معلومة من ال
لوحده، بحيث تعتمد على سعيو كدرجة مثابرتو كالتزامو. ثم أف ىنالك أذكاران جماعية تمارس 
مصحوبة بايقاعات محددة خاصة بالطريقة نفسها، ككذلك ىناؾ أذكار مهمة يحرص شيخ الطريقة 

كتوحيده مع الجماعة كعلى حضور  على حضورىا بنفسو، كيتم فيها التأكيد على رفع الصوت

                                                 
(1)

 .42ص –قؽ جألقؽجؼ  –جٌد١الٟٔ  
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القلب كإغماض العينين كغلق منافذ الحواس كطرد الخواطر كالهواجس الرديئة التي تحـر المريد 
 من بركة أذكاره.

إف أىمية الذكر البادية، ككثرة التأكيد عليو، إلى الدرجة التي أصبح معها يشكل عبلمة بارزة من 
( من خيرة الوسائل عبلمات الطرؽ الصوفية كالسلوؾ الصوف ي بعامة، تأتي من كونو يعد عند )القـو

المتاحة للعبد، لورض تحقيق الصلة الحية بينو كبين معبوده. كلعل من نافلة القوؿ أف نؤكد ىنا، أف 
الذكر، فيما لو عمل بو لوحده، كىو في ذلك مثلو مثل كل الوحدات الصوفية األخرل، فأنو ال 

مريد سيحتاج إضافة إليو، إلى أف يجتاز كل مراحل السلوؾ المرسومة يثمر كال يؤتي أكلو، ألف ال
سلفان، أك باالقل أف يسير معها حثيثان، ألف من البديهي عند أىل الطريق، أف القلب الذم لم يكابد 
من كطأة الزىد كلم تعتصره المجاىدات ك تركضو الرياضيات، ال يمكنو بأم حاؿ من األحواؿ، 

على الحقيقة، أم ذاكران مع استحضار كشهود المذكور.ثم أف الذكر الذم  أف يكوف قلبان ذاكران 
يأتي قبل اتماـ المجاىدات كألواف الرياضيات، سيختلف حتمان عن الذكر الذم يأتي بعد ذلك، إذ 
اف معانيو ستتوير مع توير أحواؿ الصوفية كمقاماتهم فالذكر الذم يأتي في بداية الطريق لرتق 

يأتي في المقاـ األخير بحلة موايرة تمامان، ىي أقرب إلى الفناء الشهودم منها شركخ الوفبلت، س
إلى أم مفهـو آخر، كالذكر الذم يؤديو صاحب مقاـ الرجاء، سيختلف عن ذكر صاحب مقاـ 

 الخوؼ كىكذا.
إف ذكر العبد ربو كأعني بذلك الذكر الحي الذم يملك من الذاكر كل كيانو الركحي كالجسدم، 

ران يتخذ أك فعالية إرادية بسيطة يمكن أف يمارسها االنساف كقتما يشاء، إذ ىو يشكل، مع ليس قرا
باقي المفردات الصوفية، سلسلة طويلة من الحلقات المترابطة التي يستدعي بعضها بعضان كالتي 
يكوف مبتدؤىا من التوبة كمنتهاىا في الفناء الشهودم كاف كل ىذه المراحل أك الخطوات، البد 

ن أف تكوف مصحوبة بفعالية الذكر فهي تستند عليو كتسانده، تستند عليو كي تكتسب م
مشركعيتها، كتسانده كي تصل بو إلى أفضل نتائجو الممكنة. كيمكن القوؿ أخيران إف جميع 
الفعاليات الصوفية، يمكن أف تعد، بوجو من الوجوه، عملية اعداد كتهيئتو لقلب السالك كي 

قي إلى مرحلة الذكر الدائم، ألف بذلك كحده يناؿ الصوفية درجات الوالية يتجنب الوفلة كيرت
كيبلووف المراتب الركحية العالية كيقتربوف من ربهم كألنو ليس للوافلين من زىدىم كمجاىداتهم إال 

 التعب، كألف جميع الهبات االلهية ىي خالصة للذاكرين دكف سواىم . 
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 الصحبة
 

بين الطرفين،  -أم المماثلة -ة كالمرافقة، كىي تقتضي كجود الجنسيةتدؿ الصحبة على المبلزم
كقد يدعو إليها أعم االكصاؼ كميل جنس البشر بعضهم إلى بعض، كقد يدعو إليها أخص 
األكصاؼ، كميل أىل كل ملة بعضهم إلى بعض ثم أخص من ذلك كميل أىل الطاعة بعضهم إلى 

صحبة مع من ىو فوقك في الرتبة أك المنزلة، كىي في . كتأتي الصحبة على ثبلثة أقساـ: (1)بعض
الحقيقة خدمة. كصحبة مع من ىو دكنك، كىذه تقتضي على المتبوع التعامل بالشفقة كالرحمة 

. (2)كعلى التابع حفظ الوقار كالحرمة. ثم صحبة األكفاء كالنظراء كىي مبنية على األيثار كالفتوة
قسم األكؿ يعني صحبة المريد للشيخ كالثاني صحبة كالصوفية يعملوف بكل ىذه األقساـ فال

الشيخ لمريده كالثالث صحبة المريد لباقي األخواف. على أف لكل كاحد من ىذه األقساـ شركطو 
 كآدابو التي إذا انتفت فستنتفى معها تسمية الصحبة.

االنماء الركحي  إف الصوفية بعامة، يعولوف كثيران على الصحبة، بكونها كسيلة حية كفعالة من كسائل
كاألخبلقي كالمعرفي، ككاف مثلهم األعلى في ذلك دائمان، ىو الصحبة التي كانت على عهد رسوؿ 

( كالتي كانت كفيلة بتزكية نفوس الصحابة كاذكاء جذكة االيماف في قلوبهم. كعليو فاذا  اهلل )
قـو تعد من الفرائض، كانت الصحبة تعد عند الناس من السنن النادرة التطبيق، فهي في سلوؾ ال

. كألنو لوال الصحبة لما كاف (4)))ألف الوحدة ىبلؾ للمريد كألنو آلآفة للمريد مثل الوحدة((
ىنالك سلوؾ كال حاؿ كال مقاـ كالصحبة التي ينحصر معناىا ىنا بالذات بصحبة الشيوخ، ىي 

قرب كجوائز اللقاء. التي تشحذ الهمم كتحفز األركاح كتمني القلوب باسرار المحبة كتراخيص ال
كتتعدد معاني الصحبة بتعدد حقولها كفوائدىا، فالصحبة في المعرفة تعني االستعانة بالمعلم 
العارؼ كىي في السلوؾ تعني مصاحبة الدليل الخبير كالمتمرس الذم خبر الطريق ككشف خفاياه 

بيب الذم حنكتو التجارب كأسراره، كأما في التربية كفي معاملة النفوس فانها تعني االستعانة بالط
 كاألياـ فعرفتو بخواطر القلوب كنوازع النفوس كثم ذللت لو نواصيها كملكتو أزمتها.

منذ بداية تكتل الصوفية على شكل جماعات، كىو ما يعرؼ تاريخيان بظهور الطرؽ الصوفية، 
ياضاتهم كصحبة الشيوخ ىي المحور األساس الذم تدكر حولو كل عبادات القـو كمجاىداتهم كر 

كمناىجهم التربوية كالصوفية طالما افتخركا على غيرىم من )علماء الظاىر( بكونهم يأخذكف 

                                                 
(1)

 .423ص -عٛجؼف جٌّعحؼف –جٌكٙؽٚؼظٞ  
(2)

 .228ص –جٌؽقحٌس  –جٌمش١ؽٞ  
(4)

 .584ص –وش  جٌّسدٛخ  –جٌٙد٠ٛؽٞ  
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علومهم حيان عن حي كبصورة مباشرة، أم من أفواه الرجاؿ كليس من الكتب كاألمالي، أم أف 
ة علومهم تلك تؤخذ عن طريق الحاؿ كاأللهاـ كليس عن طريق القيل كالقاؿ، أم أنها علـو ركحي

ربانية تنبع من القلوب بعد جبلئها كمن النفوس بعد صفائها، فهي ال تأتي من الحفظ كالتلقين 
كقراءة السطور. انها تؤخذ من الكاملين الذين فنوا عن أنفسهم كعن الخلق كثم اكتسبوا الوجود 

يتان الحقيقي الذم ىو البقاء بالحق كذلك على عكس بقية العلـو التي تؤخذ بالنقل كالقرطاس م
عن ميت.كبناءان على ما سبق، فأنو يمكن القوؿ: إف المريد السالك ال يمكنو من أف ينجو من 
مخاطر الطريق أك ينجح في سلوكو، إال إذا سلك على يدم شيخ حي عارؼ كامل، فيصحبو 
كيطيعو طاعة كاملة كيستقي منو المعارؼ كاآلداب، كلكن مع االشارة إلى أف الصحبة عند القـو ال 

تصر فقط على عبلقة المريد بشيخو، بل انها تمتد لتشمل عبلقتو بأقرانو من المريدين كعبلقتو تق
ببقية الناس، كمن ىنا تأتي أىمية الصحبة كتأكيد شيوخ الصوفية عليها، على أف ىذا التوسع في 
حقوؿ الصحبة، كال يقلل من أىمية صحبة الشيوخ، ألنها تبقى األصل كالمنبع لكل ما سواىا، 
كألنها تبقى نقطة المنطلق لكل ما يأتي بعدىا من سلوؾ.كلكن تلك األىمية الفائقة ال تعني 
الصحبة على عبلتها كمن دكف تحقيق أك تمحيص بل ىي بالعكس، إذ ينبوي أف تدفع المريد كي 
يتحرل الدقة كالحذر في عملية انتقائو )لصاحبو(، ككما اشرنا سابقا، فأف الصحبة مع الشيوخ، 

التسليم كالطاعة كالموافقة التامة، كىذه ينبوي أف ال تكوف إال في حق من كمل في أدبو  تعني
كأخبلقو كتربيتو الركحية أك كما كصفو الشيخ عبد القادر ))شيخ متورع زاىد عالم بحكم اهلل عز 

 . كي يختصر الطريق للمريد كيمحضو النصيحة كيوصلو سالمان إلى يدم العناية الربانية(1)كجل((
كعلى كفق ىذه الوظيفة فأنو يمكن تعريف التصوؼ بأنو: طلب التأدب كالتهذيب النفسي على 
يدم شيخ متورع زاىد عالم بأحكاـ اهلل عز كجل. كىذا ىو أقصى ما تطمح الطرؽ الصوفية أف 
تحققو للمريد، كىو في الوقت نفسو، الفائدة المرجوة من صحبة الشيوخ التي جعلت منها ضركرة 

جل اتماـ الفعل الصوفي برمتو.إف المريد بسكونو طائعان تحت كصاية شيخو الركحية، ملحة أل
كبأحتمالو صابران ، كطأة أكامره كنواىيو، التي ىي في اغلب األحياف مخالفة لرغباتو النفسية، 
ستنمو لديو القابلية المرىفة على االقتداء كالتعلم، إذ سيكوف مهيأن تمامان لؤلخذ عن شيخو، 

مان مع الرابطة القلبية المتينة التي تشده إليو، كىذا ما ال غنىن عنو ألم مريد ، كفي أية مرحلة انسجا
من مراحل الطريق كاف كالى أية مرتبة من مراتب الكماؿ بلغ، فبل بد لو دائمان من منبو يبدد عنو 

مقاـ إلى غشاكة الوفبلت كمعلم يمحق عنو ظلمة الجهل، كالوفلة كالجهل نسبياف يختلفاف من 
آخر، فما كاف ميزة في ىذه المرحلة فهو مثلبة في المرحلة التي تليها كىكذا كالحكمة الصوفية 

                                                 
(1)

 .289ص –جٌفطر جٌؽذحٟٔ ٚجٌف١غ جٌؽزّحٟٔ  –جٌد١الٟٔ  
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تقوؿ أف ال حدكد للمعرفة الربانية كال ساحل للعلم اإللهي كأف االنساف مهما إرتقى في مراقي 
كأكثر معرفة ،  لم منو‘العلم كالمعرفة، فأف عليو، إف كاف صادقان، أف يوقن بأف ىنالك من ىو أ

. (1)(: ))استعينوا على كل صنعة بصالحي أىلها((صكىذا ما ينسجم مع حديث النبي محمد )
كالتصوؼ عند الشيخ عبد القادر صنعة كصالحوا أىلها ىم الصالحوف في األعماؿ الزاىدكف في 

 . (2)الدنيا المودعوف للخلق عن معرفة بربهم
التي يعسر دخولها  –أم المعرفة اللدنية  – إذف فبلبد من كاسطة لدخوؿ أرض الحكمة 

على كثير من اإلفهاـ كالعقوؿ، كالبد أيضا من كسيلة تقرب المسافة بين العبد كربو كتذلل ما عسر 
من أسبابها ، كىذا من جهة المعارؼ، فأما من جهة النفوس ككيفية التعامل معها، فأف الشيخ عبد 

ف يطلبوا من ربهم أف يهديهم إلى طبيب يطبب أمراض القادر يرل: أف على العباد السالكين، أ
قلوبهم كمداكو يداكم علل نفوسهم كدليل يدلهم كيأخذ بأيديهم، كعليهم أيضان أف يتقربوا من 
مقربيو كموحديو كحجاب قربو كبوابي كصالو، كي ال يرضوا، بدالن عن ذلك بخدمة نفوسهم كمتابعة 

 .(1)أىوائهم كطبائعهم
حبة الشيخ، سواء من حيث الحاجة المعرفية التي ليس لها حد تقف عنده أـ إذف فبل غنى عن ص

من حيث التربية الركحية ذات التصعيد المتواصل. كلعل ىذه الضركرة تسلط لنا الضوء على 
أسباب طاعة المريد التي يصفها بعضهم بػ)العمياء( لشيخو، فالتعمية فيها، إف جاز لنا التعبير، 

تيجية نفسية تهدؼ إلى تجاكز نقاط الضعف كالخلل في الهيكلية النفسية مبنية على كفق استرا
كاألخبلقية كالدينية للمريد. إف الصحبة بوصفها عبلقة أنسانية، يمكن أف نلمسها، بعامة، في كل 
مفاصل الحياة العلمية كاألدبية كاإلنسانية، كلكنها ىنا في مجاؿ التصوؼ، تختلف نوعان كتفصيبلن، 

تصر فقط على المبلزمة المكانية كالزمانية، أك المرافقة المقركنة بالدرس كالتحصيل إذ ىي ال تق
العلمي كالتي تنفٌض بانتهاء ىذا االقتراف ، كإنما ىي عبلقة أكثر حميمة كأشد توليفان، ألنها تربط 

ء بين المريد كشيخو برابطة ىي أقرب ما تكوف إلى األبوة الركحية كبوشائج قوامها الحب كالفنا
كالطاعة كالموافقة، كإنو بوير ىذه الرابطة كبوير تلك الوشائج، التصح صحبة كال يفلح سلوؾ كال 
تثمر تربية كال يجنى كصوؿ، كالمريد الذم يفشل في تحقيق ىذه الرابطة كالذم ال يتمكن من 

ترجيع إذابة ارادتو في إرادة شيخو كال يتحد معو ركحيان، فأنو ال يناؿ من التصوؼ )شمة(. كبال
العكسي يمكننا القوؿ: إف المريد الذم يبوي الفبلح في سلوكو، فعليو أف يكوف بالغ الطاعة 

                                                 
(1)

 .1374ص – 2ج/ – قٕٓ يذٓ ِحخس 
(2)

 .16ص –خالء جٌطحؽؽ  –جٌد١الٟٔ  
(1)

 .16ص –خالء جٌطحؽؽ  –جٌد١الٟٔ  
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كبالتداعي يمكننا أف نقوؿ  (2)لشيخو، إلى الدرجة التي يكوف معها ))أرضان تحت أقداـ شيخو((
، إال بعد أيضا: أنو ال يقدر على ىذه الطاعة إال بعد أ يخالف نفسو، كىو ال يقدر على ىذه ايضان 

أف يكوف تاركان للدنيا كالخلق مودعان لهما كداع مفارؽ غير راجع. كىكذا فالبناء الصوفي بناء 
مترابط متماسك، ترتكز دعائمو الواحدة على االخرل، على أف صحبة الشيخ تشكل المرتكز 

 تعالى، كأجرل االساس لهذا البناء، ألنها تمثل اإلرادة االلهية كسنة اهلل في خلقو ))فلقد شاء اهلل
العادة ، بأف يكوف في األرض شيخ كمريد، صاحب كمصحوب تابع كمتبوع من لدف آدـ إلى أف 

إذف فوجود المشيخة الحقيقية يعد إرادة الهية كأمر نافذ يسرم على كل العصور  (3)تقـو الساعة((
فأف ذلك يتم عن  كاألماكن ، كي تستمر الهداية كيتجدد الدين أما كيف ينفذ الخلق ىذه المشيئة،

 طريق البحث الدؤكب عن الصحبة الربانية كثم العمل على إدامتها لكسب مرضاة اهلل تعالى.
تستند الصحبة إلى دعامتين اثنتين كىما: المريد نفسو كالشيخ، فأما المريد فهو صاحب القرار 

شركطان، البد من في إدامة ىذه الصحبة أك قطعها، فأما اإلدامة فأف الشيخ عبد القادر يضع لها 
أف يجدىا المريد في نفسو قبل أف يسعى إلى الصحبة كقبل أف يعطي العهد على نفسو. كالشركط 
ىي: أف يكوف المريد صحيح االعتقاد كي يحصل لو علم الحقيقة، ألف السلوؾ مع االعتقاد 

فضي الخاطئ أك الموالي، كسواء أكاف ذلك في الدين بعامة أك في شخص الشيخ بخاصة، ال ي
حتمان إلى النتيجة المرجوة. كأف يكوف صادؽ العـز كاالجتهاد تجاه دينو كتجاه نفسو كي يتفق لو 
سلوؾ الشريعة كالحقيقة كىما جناحا الطريقة، كأف يكوف خالص النية في قصده تجاه ربو، فبل 

ا أمران يميل أك يتلفت إلى جهة تسلبو من قصده. كعليو أف يتمسك بالكتاب كالسنة كأف يعمل بهم
كنهيان كي يعصمو ذلك من زالت الشطط كالضبللة. كأف يكوف مخلصان في سعيو لبلوغ درجة 
القرب من ربو بحيث إنو لو حصلت لو موىبة أك كرامة كىو في منتصف الطريق فعليو أف ال 
يتوقف عندىا أك يرضى بها بدالن عن مراده، ألنها ستكوف على قلبو حجابان كظلمة كقد تودم بو 

المقت كاألبعاد بدالن من المحبة كاإللهية. على أف كل تلك المخاكؼ يمكن أف تتبلشى بعد  إلى
اتماـ السلوؾ ، فالمريد إذ بلغ مراده كأنهى رحلتو، فأنو سيصير عارفان بمخاطر الطريق خبيران 
بخفايا النفس ملمان بحبائل الشيطاف، كعندئذ فقط، فأنو ال يضير مع قصده شيء من كرامة أك 

 ، بل يمكنو أف يرشد غيره على الطريق كيعينو على الوصوؿ.(1)اهج
كيشترط ألجل إنجاح الصحبة، أف يبتعد المريد عن مواطن التقصير، كأف يتجنب مخالطة 
المقصرين الذين يقولوف ما ال يفعلوف لفساد نياتهم كخراب ىممهم، كفي المقابل فأف عليو أف 
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 .8ص –جٌّظعؼ ٔفكٗ  –جٌد١الٟٔ  
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يسبق ىذا االختبلط، اجتهاد المريد في تهذيب  يتحرل مخالطة الصالحين كلكن شريطة أف
أخبلقو السيئة كالتخلص من طباعو الرديئة ألنو ما داـ حبيس تلك النقائص، فأنو سيكوف سهل 
االنجراؼ مع موريات الحياة كملذاتها، فقد تفتر عزيمتو كتضعف ىمتو أماـ لقمة أك ماؿ أك جاه، 

 يمكن لفساد األخبلؽ أف يتعايش مع الصحبة ألنو كىو معنى إشارة الشيخ عبد القادر إلى أنو ال
. كيمكننا أف نلمس ىنا ميل الشيخ عبد القادر إلى (1)إف بقي فسيولب على الصبلح في األغلب

االعتقاد بفاعلية الصفات المكتسبة كإمكانية تولبها على التوجو المعتاد لشخصية اإلنساف، حيث 
ا اعوج من طباعو، كأف يعيش بين الناس بشخصية جديدة يمكن للمرء، كفق ىذا الرأم، أف يقوِّـ م

فيكوف كريمان شجاعان أمينان بعد أف لم يكن. كىذه )النظرية( يمكن القوؿ عنها إنها بادية التفاؤؿ 
كإنها تشكل الدافع األكبر لكل المساعي اإلصبلحية للتصوؼ، فلوال إيماف الصوفية بقابلية 

كل مسعاىم ببل جدكل.كيشترط في طالب الصحبة أف يكوف  اإلنساف للتوير نحو األحسن، لكاف  
كريم النفس سخي اليد، كأف ال يخاؼ بعد البذؿ من فاقة أك مسوبة، ألنو إف اتصف بخبلؼ 
ذلك، أم كاف بخيبلن شحيح النفس، فذلك يشير منو إلى خلل في االعتقاد كعدـ ثقة باهلل تعالى. 

تو لنفسو، كلكونو ال يرجو إال مرضاة ربو، فأف عليو أف كالمريد مع كرمو ككثرة عباداتو كشدة مجاىد
ال يتذمر من عدـ اعتداد الناس كإلتفاتهم إليو كخموؿ ذكره بينهم كأف ال يعترض على شيخ 
الطريقة، فيما لو قدـ أقرانو عليو كأكـر بعضهم كقربهم دكنو، ألف ذلك قد يكوف من باب تأديب 

ها، كالمريد اف لم يرض من شيخو بذلك كيوطن نفسو عليو، النفس كامتحاف قوة الصبر كاإلرادة في
. ألنو عاىد على الموافقة لشيخو في كل األحواؿ، إليمانو بأنو أعلم منو (2)فإنو ال يفلح أبدان 

بخفايا نفسو كأكثر دراية بعللها كأدكائها. ىذا أكالن، كأما ثانيان فأف المريد إف طالب باحتراـ الناس 
ي تقديم الشيخ لو في الظاىر، فأف ذلك سينقص حتمان من حظو األخركم كتبجيلهم لو كطمع ف

 الذم ىو أمر باطني بحت، كسيطعن في إخبلصو لربو سواء في الحب أك في العبادة.
كينبوي على المريد ايضان، أف ال يترقب من ربو نواؿ مكافأة أك تعويض دنيوم جزاء ما يأتيو من 

عليو فقط، أف يطلب الموفرة لما أسلف من ذنوب كأف يطلب أعماؿ شاقة دكف بقية الناس كإنما 
الحفظ كالعصمة لما يأتي من أفعاؿ كأف يدعو بالتوفيق لما يسعى إليو من طاعات، كأف يسعى 
بالتودد كالتقرب إلى أكلياء اهلل تعالى العارفين كأف يجتهد في خدمتهم كطاعتهم كأف يسعى 

ن حسن االتباع كالمصاحبة أف يتملك المريد كيرغب بحضرتهم إلى التجرد كالترؾ، ألنو ليس م
كيريد كىو بمعية شيخو ككاقع تحت كصايتو. إنو يأكل من طبق شيخو أك ما يأمره فقط بأكلو، 
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ككل ذلك ألجل أف يصل إلى حالة االنخبلع التاـ عن إرادتو، فهو ينتظر األمر من شيخو، لعلمو 
تتحقق إال على يدم شيخو، كإنو يجب أف يثق بشيخو أف أمره من أمر اهلل تعالى، كأف مصلحتو ال 

تماـ الثقة كأف ال يتهمو في أم فعل أك أمر يصدر عنو، ألف مع التهمة ال تصح صحبة كال سلوؾ 
كألف المريد مع إتهامو شيخو يكوف كالمريض الذم ال يثق بطبيبو، فهو ال يمكنو من أف يفيد من 

سبق، أف الشركط التي كضعها الشيخ عبد القادر لطالب . كيمكننا أف نبلحظ مما (1)نصحو كدكائو
الصحبة تشكل في الوقت نفسو الشركط البلزمة إلنجاح مجمل تجربة السلوؾ ، مما يدؿ على 
أف صحبة الشيخ تمثل الخبلصة الفعلية للسلوؾ الصوفي، كىي ما كانت كذلك إال ألنها شكلت 

الركحي للتصوؼ من معرفة كتربية كأدب، المنهل الحي كالمباشر لكل ما يشتمل عليو اإلرث 
كعليو فأف المريد الذم يعجز عن إدامة صحبتو مع شيخو فأنو لن يفلح أبدان في إتماـ باقي مسيرتو 
الصوفية، كلكي يجنبهم ىذه النتيجة فأف الشيخ عبد القادر ينصح مريديو بأف ال يخوضوا في أم 

دىم )للمواجهة( ))ألف الطريق ال يناؿ بطوؿ مجاؿ من مجاالت التصوؼ إال بعد أف ينضج استعدا
كىذه المواجهة ال تستحكم من نفس المريد إال إذا استعاف   (2)األمل كإنما بالجد كاالجتهاد((

بشيخ عارؼ، فالمريد الذم فيو بقية من ىول في دنيا فأنو أحوج ما يكوف إلى نصح الشيخ 
ض توفرىا في شخص المريد كسلوكو كإرشاده.إف ما سبق من شركط كآداب، ىي مما كاف يفتر 

قبل انخراطو في إحداثيات صحبة الشيخ، فأما بعد أف تكوف ىذه الصحبة قد دخلت حيز 
التطبيق، فأنو يترتب عليو غيرىا كىي مما يمكن أف نصفو باآلداب العامة أك حسن السلوؾ، كلهذه 

كشيخو كالتي ال يحتاج معها  )اآلداب( أثر بالغ في انضاج الرابطة الركحية المتوخاة بين المريد
المريد كثيران إلى كسائل االتصاؿ الظاىرية المعتادة، كي يتحدث إلى شيخو أك يفضي إليو. إف على 

. كحسن العشرة معو  (1)المريد أف يصحب شيخو بالطاعة كاالحتراـ كحسن األدب بين يديو
من أجل أف يفلح في مسعاه كحسن الظن بو، كأف يصبر على أكامره كنواىيو كيقبلها كيعمل بها 

كمن أجل أف ال يستوني برأيو في أمور يجهلها فيضل، كأف يعتقد موقنان أف كل ما يفعلو شيخو 
. كعلى المريد أف (2)تجاىو، مما يرضيو أك ال يرضيو، إنما ىو يفعلو ألجل تهذيب نفسو كإصبلحها

بل أكثر من ذلك، إذ عليو، يترؾ مخالفة شيخو في الظاىر كيتجنب االعتراض عليو في الباطن، 
 اف سولت لو نفسو أمران، أف يكوف خصمان لها أماـ شيخو.

                                                 

 .290ص –جٌفطر جٌؽذحٟٔ ٚجٌف١غ جٌؽزّحٟٔ  –جٌد١الٟٔ  (1)

 .68ص –فطٛذ جٌغ١د  –جٌد١الٟٔ  (2)

يٚ ضطؽ ذمٍرٟ  ٚلع ٚؼظ عٍٝ ٌكحْ جٌش١ص عرع جٌمحظؼ لٌٛٗ: ))وحْ ٌٟ ش١ص وٍّح يشىً عٍٟ يِؽ (1)

جٌفطر جٌؽذحٟٔ  –ضحؽؽ، ٠سعثٕٟ ذٗ ٚل ٠سٛخٕٟ ئٌٝ جٌىالَ، ٚوحْ غٌه لزطؽجِٟ ٚزكٓ يظذٟ ِعٗ((. 

 .248ص –ٚجٌف١غ جٌؽزّحٟٔ 

 .162ص –جٌّظعؼ ٔفكٗ  –جٌد١الٟٔ  (2)
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على اف ىذه الطاعة )العمياء( كىذا الوالء المطلق، تنتهي حدكده عند موافقة الشرع كعند عجز 
إدراؾ المريد عن فهم الكثير من أمور الركح كالويب كأسرار الطريق، فأما خارج ذلك، فأف للشيخ 

لقادر رأيان آخر ينصح بو المريد، بحيث ال يتجاكز معو سلم الطاعة كال يدخل في حرب عبد ا
العصياف. فمثبلن إذا ما لمس المريد من شيخو، كضمن حدكد معرفتو الشرعية، ما يكره في الشرع، 
فأف عليو أف يشير إليو أماـ شيخو إشارة كال يصرح بو تصريحان، ألف ىذا مع ما يتضمنو من إظهار 

حق، فأنو أحفظ للحرمة كأقول لؤلمانة كأدـك للصحبة. فأف رأل المريد في شيخو عيبان من ال
العيوب المستقبحة عرفان أك سلوكان، ستره كعاد بالتهمة على نفسو، فأف لم يجد لو عذران في 
الظاىرة، استوفر لو كدعا لو بالحفظ كالعصمة كلكن شرط أف يكتم ذلك عن اآلخرين، كأف يعتقد 

ا العيب ما ىو إال حالة طارئة ستزكؿ ال محالة أك انو قد يكوف لها عذر في الشرع ال يدركو أف ىذ
المريد. اذف فبل مجاؿ في صحبة الشيخ للموافقة المطلقة في كل األحواؿ أك المجاراة على 
األخطاء أك تأكيل األكامر كالنواىي البينة كالظاىرة أك كما يعتقد بعضهم إسقاط التكاليف، إف 

لصحبة إنما تعني زيادة في اليقظة تجاه األخطاء كزيادة في الحساسية تجاه الذنوب، ألف حقيقة ا
 المؤمن ىي أنو يمثل مرآة ألخيو المؤمن، يرل فيها عيوبو كيستعين بها على إصبلح شأنو .

أف فأما إذا ما لمس المريد في شيخو نوعان من األعراض كالنفور عنو أك عدـ الترحيب بو فأف عليو 
ال يتوير لذلك، بحيث تفتر ىمتو كيتعثر سيره إلى اهلل تعالى، بل عليو أف يزيد من اقبالو على 
شيخو كفي مقابل ذلك أف يفتش في نفسو عن سوء أدب قد يكوف بدر منو، أك تقصير أك خطأ 
لعلو اقترفو في غفلة من نفسو، أك تفريط في عبادة أك عمل. كعليو مع ىذا االعراض البادم أف 
يتودد إلى شيخو باالستزادة من العبادات كاالذكار، ألف ىذا ىو مراد شيخو الحقيقي منو، كأف 
يمعن في ترؾ مخالفتو، كفي الوقت نفسو أف يمعن في موافقتو كمرافقتو مما يعد كسيلتو الوحيدة 

أقل للتقرب إلى اهلل تعالى كبلوغ رحمتو، كال يرضى الشيخ عبد القادر للشيخ الصوفي الحقيقي ب
من ىذا الدكر، فهو عنده كحاجب الملك الذم يتقرب إليو الناس من أجل أف يدخلهم على 
الملك كفي الوقت نفسو من أجل أف يعلمهم كيفية التأدب مع الملك كيعلمهم كيبصرىم 

.كىذا الدكر ىو الذم يحتم على المريد أف يطوؼ الشرؽ كالورب كأف يهجر األىل (1)بسياستو
مصاحبة شيخ عارؼ باهلل تعالى كبسبل محبتو كرضاه، كتلك ىي مسؤكلية المريد كاألكطاف طلبان ل

تجاه نفسو كتجاه دينو، تجاه نفسو ألنو ملـز بأف ينجيها من الهلكة كتجاه دينو ألنو ملـز بالبحث 
عن حقيقتو كغايتو. إف الشيوخ العارفين ىم حقان أطباء القلوب كإف صحبتهم ىي الدكاء الناجع 
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. كما المريد الذم يستوني عن صحبة الشيخ، قابعان في بيتو أك صومعتو، إال (2)لدينلكل علل ا
 فريسة سهلة لطبعة كىواه كقلة علمو، كخصوصان في بداية السلوؾ.

إف الظاىر من آراء الشيخ عبد القادر، في تأسيسو العبلقة المبتواة بين الشيخ كمريده ىو أنو يرمي 
ا شخصية المريد بالكامل، كتلوى إرادتو إلى الدرجة التي يستوني إلى رسم عبلقة سلبية تمحق فيه

فيها عن عقلو كسمعو كبصره ككل حواسو األخرل، كبحيث إنو يعطل كل خواطره كأفكاره ككل ما 
يمكن أف يحملو على مخالفة شيخو كاالعتراض عليو. كإذا كاف جميع ىذا )الظاىر( يمكن أف 

ي التراث الصوفي. فأننا قد نجد للمسألة تفسيران أخر كرأيا يكوف صحيحان أك في األقل كاردان ف
يخالف ما ىو شائع خارج الوسط الصوفي، إذ يمكن القوؿ أكالن: اف كل المصادرات التي يمارسها 
شيخ الطريقة في حق نفس المريد كارادتو كعقلو، إنما ىي مصادرات مرحلية )تكتيكية( لها تعلق 

كضع أصولها كبار شيوخ التصوؼ، فالمريد متى ما تمكن من أىواء بأطوار التربية النفسية التي 
نفسو كقدر على كبح جمحها، فأنو سيستوني حتمان عمن يعينو على اإلمساؾ بزمامها. كثانيان: فأف  
كل ما يؤمر المريد بفعلو تجاه شيخو، ال يقصد لذاتو، كإنما للنتائج الركحية التي يمكن أف تترب 

ة اإلرادة من أىمها، كذلك عن طريق توجيهها الوجهة الصحيحة كتعويدىا عليو، كالتي تعد تقوي
على مخالفة الطبائع كالعادات. كما كأف في طاعة المريد كحسن إئتماره لشيخو، تجاكزان لكثير من 
األمراض النفسية المعتادة عند البشر مثل الكبر كالحسد كحب الظهور، كفيها أيضان إعانة على 

 بكونو مرشدان صوفيان، عن طريق تعوده على إحتماؿ أذل اآلخرين كجهلهم. إنجاح دكر المريد
كتبقى مبلحظة أخيرة تخص طرؼ الصحبة اآلخر كىي: أف مفهـو )الشيخ( متى ما كرد في سياؽ  
كبلـ الشيخ عبد القادر، فأف المقصود بو ىو الصوفي الذم تجاكز كل عقبات الطريق كبلغ آخر 

ما يعرؼ في التراث الصوفي بػ)الشيخ العارؼ الكامل(. كإف من كانت المراتب في السلوؾ ، كىو 
تلك خصالو، فانو ال يخشى من ميلو أك تعديو، ألنو كىو في غناه الركحي كعلمو باهلل تعالى، 
يكوف في كقاية من كل تلك الظنوف، فهو يفعل ما يفعل ألجل صبلح المريد كخبلصو كثم ألجل 

داب العامة التي ينصح المريد بالتحلي بها، ىي: أال يتكلم في صبلح المجتمع كالدين.كمن اآل
حضرة شيخو إال حين يطلب منو ذلك أك عند الضركرة، فأذا تكلم فعليو بخفض الصوت  
كاالقتضاب في الحديث. كأف ال يمدح نفسو أماـ الشيخ كال يبسط سجادتو بين يديو، كالسجادة 

ي كالعلمي، كىو ما يطعن في تواضع المريد كثم في في عرؼ الصوفية ترمز إلى االستقبلؿ الدين
أدبو. كأف يكوف المريد مترقبان لخدمة شيخو في كل األكقات، كالخدمة ىنا ال تطلب لذاتها كإنما 
لما يترتب عليها من تكريس للطاعة كالوفاء كحفظ الجميل كامتدادان لحسن الصحبة مع الشيخ، 
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ىو فوقو  في الرتبة كأف ال يتبسط معو في التعامل،  فأف على المريد أف يحفظ األدب مع كل من
كأف يجتهد أيضان في خدمتو كطاعتو علمان أف الرتبة عند الصوفية ال تشير إلى قيمة أك منصب أك 
جاه اجتماعي، كإنما ىي تشير إلى تفاكت في المنازؿ الركحية كالمعرفية أك المقامات الصوفية. 

ككاف المريد ملمان بها، فعليو أف يسكت كإف كاف في ظنو أنو كإذا ما جرت مسألة بين يدم الشيخ 
يملك فضل جواب على سواه، كعليو في المقابل أف يوتنم ما يفتح اهلل تعالى على لساف شيخو 

فاف على المريد اذا ما دب دبيب الوجد في  أكصالو،  (1)فيقبلو كيعمل بو. كأما في حاؿ السماع
ارة منو، كأف ال ينجرؼ مع ما يطرأ عليو من األحواؿ، إال أف أف يتحرؾ بين يدم الشيخ إال باش

يولب عليو ذلك فهو معذكر، فأف سكنت فورة حالو، فليعد إلى سكونو كأدبو ككقاره ككتماف 
كلكن تجدر االشارة إلى أف المريد ال يقدر على حيازة جميع ىذه اآلداب كيصبر على  (2)أمره

خو عظيم اعتقاد كإيماف كتصديق، كاال إذا تيقن بأف شيخو ىو تحمل تبعاتها، إال إذا كاف لو في شي
األفضل بين الشيوخ، كإنو بخدمتو كبمبلزمتو لو، فأنو ذك أفضلية على سواه، ألنو إف أفرغ قلبو من 
الخلق كمن كل الشواغل، كإف صحح صحبتو لشيخو كاجتهد في طاعتو فأنو حتمان ))سيلقمو 

كعلى المريد أف يتجنب مخالفة شيخو في كل  (3)رفة كشرابها((كيرزقو مما في قلبو من طعاـ المع
أم أف ضررىا يعم دين المريد  (4)ما يأمره بو ))ألف مخالفة الشيخ سم قاتل فيو مضرة عامة((

كاعتقاده كأدبو. كعليو أف ال يكتم شيخو شيئان من أحوالو كأسرار باطنو، كفي المقابل، أف ال يطلع 
مره بو شيخو. كينبوي عليو، كىو في مجاىداتو كرياضاتو، أف ال يطلب أحدان سواه بذلك كبما يأ

الرخص أك يعود إلى طبع تركو، ألف ذلك يثبط عزيمتو كيؤخر في كصولو  كعليو االنقياد لما يأمره 
بو شيخو من التأديب، فأف كقع منو تقصير، فالواجب عليو اخبار شيخو بو، كي يعجل لو المعالجة 

 كيسعفو بالدعاء.

                                                 
(1)

جٌكّحا فٟ جٌٍغس ٘ٛ: جٌغٕحء. ٚل١ً: جٌػوؽ جٌّكّٛا جٌسكٓ جٌد١ًّ، ٚوً ِح ئٌطػغضٗ جلغْ ِٓ طٛش  

. ٚلع عؽف غٚ جٌْٕٛ جٌّظؽٞ جٌكّحا ذأٔٗ: ٚجؼظ 165ص – 8ج/ –ٌكحْ جٌعؽخ  –زكٓ. ئذٓ ِٕظٛؼ 

 –ج١ٌٗ ذٕفف ضؿٔعق . جٌطٛقٟ زك ٠ؿعح جٌمٍٛخ ئٌٝ جٌسك، فّٓ يطغٝ ج١ٌٗ ذسك ضسمك ِٚٓ يطغٝ 

، ٚيِح جٌمشؽٞ ف١عؽفٗ ذأٔٗ: قّحا جلشعحؼ ذحألٌسحْ جٌط١رس ٚجألٔغحَ جٌّكطٍػز، ئغج ٌُ 342ص –جٌٍّا 

٠عطمعٖ جٌّدطّا ِسظٛؼج  يٚ ٠ػِٗ جٌشؽا، ٚجغج ٌُ ٠ٕدؽ جٌّؽ٠ع فٟ ؾِحِٗ ِا ٘ٛجٖ يٚ ٠ٕطؽؽ فٟ قٍه 

. ٚيِح جٌش١ص عرع جٌمحظؼ، فأْ جٌكّحا عٕعٖ ٘ٛ: 260ص –ٌٖٙٛ، ٚ٘ػج ٘ٛ جٌّرحذ، جٌؽقحٌس جٌمش١ؽ٠س 

جٌٛلٛف ِا جٌمٛجي ٚجلذ١حش ٚجلشعحؼ جٌطٟ ضث١ؽ جٌطرحا ٚض١ٙح ثحتؽز جٌعشحق ذحٌطرحا ل ذحٌمٍٛخ 

ٚجٌىالَ جٌؽذحٟٔ  ٚجألؼٚجذ، ألْ عًّ جٌمٍٛخ ٚجألؼٚجذ ٠ططض فمؾ ذحٌكّحا جٌسم١مٟ جٌػٞ ٘ٛجٌسع٠ص

 –عٍّحء ذٗ ٚجٌطٛجص ِٓ جأل١ٌٚحء ٚجلذعجي ِّٓ ضٍص ذٛجؽُٕٙ ِٓ قٛجٖ جٌػٞ ٘ٛ قٕس هللا عؿ ٚخً ِا جٌ

 .1318ص – 3جٌغ١ٕس ج/
(2)

 .1287ص – 3ج/ –جٌّظعؼ ٔفكٗ  –جٌد١الٟٔ  
(3)

 .9ص –خالء جٌطحؽؽ  –جٌد١الٟٔ  
(4)

 .1288ص – 3ج/ –جٌغ١ٕس ٌطحٌد ؽؽ٠ك جٌسك عؿ ٚخً  –جٌد١الٟٔ  
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ف سعي المريد إلى تهذيب أخبلقو كتشذيب طباعو كأىوائو كتطويع إرادتو كي تتجو حصران نحو إ
دركب الخير كالصبلح، ىو ما يحملو على االستعانة بالمربي الركحي العارؼ باهلل تعالى كذم 
الدراية بخفايا النفس كإنحرافاتها كذم المعرفة اللدنية التي تفتقد عند سواه. كعلى أساس نية 

لمريد تلك ، فأف عدـ متابعتو ىذا المربي كعدـ تحليو بأنواع األدب معو، يعني )االنفصاـ( بعينو ا
كيعني النفاؽ بلوة الشرع، كيعني االصرار على التمسك باإلرادة الذاتية على عبلتها كيعني مجاراة 

ه الهاالت النفس بكل تبعاتها كحبائلها  كىذا ىو الفشل بعينو كىو ضد المطلوب على أف كل ىذ
القدسية التي تحاط بها صحبة الشيخ، كالتي تجعل منها في السلوؾ الصوفي، أمران ال غنى الم 
سالك، ال توير من حقيقتها  في شيء كىي كونها مدة رضاعة كحضانة البد من أف يأتي بعدىا 

يد إلى األبد، الفطاـ، كيشبو الشيخ عبد القادر، الشيخ المرشد بػ))الداية كالظئر، ال يبقى مع المر 
بالمعنى –كالحوالف ىما مدة بلوغ الطفل الرضيع مرحلة الفطاـ كيقابلهما  (1)بل ىما حولين((

في السلوؾ الصوفي، مدة الصحبة بما تتضمنو من رعاية كتوجيو كتعليم كىذه  -كليس بالعدد
ألنو  المدة تطوؿ أك تقصر، حسب درجة إجهاد المريد كسعة ىمتو، كليس لذلك عبلقة بالشيخ،

 مستعد للبذؿ في كل األحواؿ.
كبعد الفطاـ ينتقل المريد مباشرة إلى مرحلة النضج، فيكوف مهيأن لرعاية اآلخرين كأحتضانهم 
كالعناية بهم كإرشادىم إلى سواء السبيل، كلكن تجدر االشارة إلى أف تجاكز المريد لمرحلة 

تى كإف بلغ أعلى المراتب كالمقامات، الصحبة مع شيخو، ال يعني انقطاعو كاستونائو التاـ عنو ح
فأنو يبقى في حاجة ركحية دائمة لشيخو كي يستمد من ىمتو كيقبس من أنواره كينهل من 

كأما الركن االخر للصحبة، الذم ىو الشيخ، فأف الشيخ عبد القادر ال يعدـ أف يجد لو (2)معارفو
 (1)جب طاعتو فالشيخ المرشد حصران شركطان كآدابان، البد من أف تتوافر فيو كي تصح مصاحبتو كت

البد من أف يكوف ذا أدب عاؿ مع ربو، ألف االدب في حق الشيخ ىو كالتوبة في حق العاصي من 
الخلق، كالتوبة ىي االساس كاالصل لكل ما يليها من أفعاؿ كىي إف نصحت فقد نصح كل ما 

تعالى يشتمل على كل سواىا كإف خالطها دخن فقد خالط كل ما سواىا. إف األدب مع اهلل 
                                                 

(1)
 .40ص –فطٛذ جٌغ١د  –جٌد١الٟٔ  
(2)

ٚؼظ فٟ ق١ؽز جٌش١ص عرع جٌمحظؼ يْ وث١ؽج  ِّٓ عحطؽٖ ِٓ ش١ٛش جٌطظٛف، ِّٓ وحْ ذّع١طُٙ آلف  

جٌّؽ٠ع٠ٓ، وحٔٛج زؽ٠ظ١ٓ يشع جٌسؽص عٍٝ ؾ٠حؼضٗ ٚزؼٛؼ ِدحٌف عٍّٗ ٚٚعظٗ ٚ وحٔٛج ٠طس١ْٕٛ 

تع جٌفؽص ٌطعِطٗ ٚئظٙحؼ جٌطحعس ٌٗ. ؼجخا ِمعِطٟ )ذٙدس جلقؽجؼ ِٚععْ جألٔٛجؼ( ٌٍشطٕٛفٟ ٚ )لال

 جٌدٛج٘ؽ فٟ ِٕحلد جٌش١ص عرع جٌمحظؼ( ٌٍطحظفٟ.
(1)

٠عؽف جٌش١ص عرع جٌمحظؼ جٌش١ص جٌّؽشع ذأٔٗ: جٌعحؼف ذىّحلش جٌمٍٛخ ٚجٌٕفٛـ ٚآفحضٙح ٚيِؽجػٙح  

يٞ جٌّؽجلرس جٌرحؽ١ٕس جٌطٟ -ٚيظٚجتٙح ٚو١ف١س زفع طسطٙح ٚجعطعجٌٙح. ٚ٘ٛ جٌمحظؼ عٍٝ جلؼشحظ ٚجٌّؽجلرس 

ق١ؽ جٌكٍٛن ئٌٝ ٍِه  –عٓ ؽؽ٠ك ذظ١ؽضٗ ٚؼؤ٠طٗ ذٕٛؼ ؼذٗ. جٌد١الٟٔ  -ؽ٠ع٠ٗ٠طٍا ذٙح عٍٝ ذٛجؽٓ ِ

 جٌٍّٛن. ِططٛؽس.
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المعاني المطلوبة كالبلزمة للوصوؿ اليو تعالى، فهو يحوم الطاعة كالخشوع كالرضا بقضائو، 
كيحوم الحياء منو كالخوؼ كالرجاء كمبلزمة العبادة كالمداكمة على األذكار، كباختصار فأف 

عني إتماـ كل االدب مع اهلل تعالى يعني مباشرة كل ما يرضيو كمجانبة كل ما يسخطو، أم ي
الواجبات الصوفية. كمن جهة أخرل فأف الشيخ المرشد يفترض بو أف يكوف قريبان من ربو، كي 
يكتسب مشركعية سلطانو على القلوب كاالركاح، كالقرب من اهلل تعالى ىو كمجالسة  الملوؾ، إذ 

 إف من جالس الملوؾ مع جهلو كقلة أدبو، فلربما كاف ذلك سببان في ىبلكو.
اعتقاد الناس بقرب شيخهم من اهلل تعالى ، سيجعلو موضع نظر اآلخرين كسيحملو مسؤكلية ثم أف 

مضاعفة، إذ سيلزمو ذلك أف يكوف قدكة للناس في ىذا األمر، كي يصير تأدبو مع ربو سببان لتأدب 
اآلخرين.كالشيخ كىو في أدبو العالي مع ربو، ليس في غنى عن حفظ األدب مع الناس، ألف 

. ال بل إنو أحوج ما يكوف إلى حفظ األدب معهم، (2)مطلوب مع الخلق كالخالق(())األدب 
لتعلق ىذا األمر بمقصده األكؿ، كىو أدبو مع ربو فالمكاسب الركحية للصوفي ىي ليست بمعزؿ 
عن سيرتو الحسنة بين الناس ىذا أكالن، كثانيان لدعم مصداقيتو كأمانتو في عظة كإرشاده العباد، إذ 

 المرء يعد عبلمة مهمة من عبلمات صدقو كصحة اعتقاده.إف أدب 
كيفترض في الشيخ أف يتحلى بالتقول، كي تثمر مصاحبتو، فالمريد إذا ما صاحب من يفوقو في 
التقول كالعلم كالورع، حصلت لو البركة كتمت الفائدة، فأما اف حصل العكس، أم صحب من 

. (1)ىذا سيورثو الشـؤ كيودم بو إلى الهلكة يكبره في السن كلكن ينقصو العلم كالتقول، فأف
كعليو، )فالمشيخة( عند الشيخ عبد القادر، ال تستمد من المناصب االجتماعية أك األلقاب 
المتوارثة، كإنما ىي استعداد ككسب ك مجاىدة، كما أنها ليست مونمان سهبلن، بل ىي في 

ليو غيره. كلعل من األمور البديهية أف الحقيقة، عبء ثقيل يحتمل منو الشيخ التقي ما ال يقدر ع
يتخذ الشيخ من الزىد نهجان دائمان في الحياة، كأف ينوء بقلبو عن ملذات الدنيا كشهواتها، على أنو 
ال ينبوي لذلك أف يمنعو عن مباشرة حبللها كلو بالكفاؼ. إف الزىد في العيش يورث الصدؽ في 

اف عالمان، فأنو مع زىده سيكوف عالمان يعمل بعلمو التعامل مع الخلق كمع الخالق، فالشيخ إذا ك
كىذه ميزة لو على سواه من العلماء.فأذل ما أفضى الزىد بالشيخ إلى الصدؽ، فأنو يكوف قد 
اكتسب ميزة أخرل تسوغ لآلخرين السعي إلى مصاحبتو كاالقتداء بو، ألف قولو كفعلو سيكوناف 

اع، إذ يكوف الشيخ المتبع سٌباقان إلى فعل ما يأمر بو متطابقين، كىذا من الموجبات االساسية لبلتب
مريديو أف يفعلوه، كىذا السبق يجعل كبلمو مؤثران في قلوب الناس كأكامره مطاعة عندىم كينيلو 

                                                 
(2)

 .9ص –خالء جٌطحؽؽ  –جٌد١الٟٔ  
(1)

 .68ص –جٌفطر جٌؽذحٟٔ ٚجٌف١غ جٌؽزّحٟٔ  –جٌد١الٟٔ  
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في الوقت نفسو ))مرتبة الشيوخ العاملين المخلصين الصادقين، الذين ىم أبواب الحق عز كجل 
ذين ىم كرثة االنبياء كالمرسلين كنٌوابهم كالذين ىم مفردك الحق كالدعاة اليو كطرقو إلى قربو، كال

كليس بعد ىذا  (2)عز كجل كالسىفىرىٍه بينو كبين الخلق، كالذين ىم أطباء الدين كمعلمو الخلق((
الوصف كصف، فهو جامع لكل ما يعتقده الصوفية في شيخهم المرشد، على أنو ال ينبوي لهذا 

قوؿ بإيماف الصوفية بوجود الوسطاء الركحيين الذين يقفوف بين العبد االعتقاد أف يحملنا على ال
كربو، إنهم كرغم كل ىذه اإلمكانات كالوظائف الخارقة، مجرد أدالء كدعاة كمرشدين، كلكن 

 للمسألة تعلقان بمفهـو اإلنساف الكامل الذم سبق الكبلـ فيو.
تاج لكل دعوة خيرة، كىو في الدين إف الصدؽ ىو تاج الدعوة إلى الخير كالحق كالصبلح، كىو 

أصل النجاة في الدارين كفي السلوؾ منبع الحكمة كالمعرفة، كلعل من نافل القوؿ أف نذكر بأنو 
البد من أف يكوف مدعومان بالعمل كاإلخبلص، ألنو إف لم يكن كذلك كألصقت بو تسمية الصدؽ، 

من ىذا النوع، سيكوف تأثيره في  فأنو سيكوف كبلمان خاليان من المعنى أك محض إدعاء ككبلـ
 اآلخرين، حتمان عكس المطلوب.

إف المريد السالك، مثلو مثل المسافر في قفرة كعرة، التخلو من آفات كسباع كجوع كعطش، 
فهو يحتاج إلى دليل خبير يأخذ بيده كيرشده إلى مواطن األمن كالسبلمة كيعلمو كيفية مبلقاة 

لى أف ذلك ال يلوي عنده الحاجة إلى الزاد كالراحلة كالسبلح ع (1)أعدائو ))النفس كالشيطاف((
كالرفاؽ، فأما الزاد فهو التقول كالورع كأما الراحلة فهي الهمة كالرفاؽ ىم األخواف السالكوف 
كالسبلح ىو العبادة كالذكر على أف، كل اسباب النجاة تلك ال تخرج عن حيز إرادة المريد 

لشيخ المرشد فهو ال ينجرؼ كراء كل من ادعى القرب كالكرامة، كاختياره، بما في ذلك صحبتو ا
بل يبلـز فقط من تيقن من صدقو كعبلمات الصدؽ في الطريق، بينة ال تخفى على طالبها. كيبلـز 
من كجد عنده دكاءه كيبلـز من يدلو على ما ضاع من عمر في غير سبل الصواب. كىؤالء 

الندرة بحيث ييعذر الناس إذا لم يهتدكا إليهم كيعرفونهم  الشيوخ، يقوؿ الشيخ عبد القادر، ىم من
كغير اآلداب، فأنو يستحب في الشيخ المرشد أف يعمل (2)ألنهم في كل كقت ))آحاد أفراد((

جاىدان كي يتحلى بأكبر قدر ممكن من الخصاؿ الحسنة المأمور بها شرعان كالممدكحة عرفان. إذ 
كاألمانة كالشفقة، ككثرة الذكر كالعبادة المقركنة بقياـ يرتجى منو االتصاؼ بالكـر كالشجاعة 

الليل. كأيضان محبة الناس كإيوائهم كإطعامهم كستر عيوبهم كإرشادىم عن طريق األمر بالمعركؼ 
كالنهي عن المنكر. كىذه الخصاؿ، كغيرىا، لو اجتمعت في الشيخ المرشد فأنو سيستحق معها 

                                                 
(2)

 .98ص –خالء جٌطحؽؽ  –جٌد١الٟٔ  
(1)

 ِططٛؽس. –ق١ؽ جٌكٍٛن ئٌٝ ٍِه جٌٍّٛن  –جٌد١الٟٔ  
(2)

 .10ص –خالء جٌطحؽؽ  –جٌد١الٟٔ  
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( كاف قد تحلى بها جميعا ص( في أمتو، ألنو )صنبي محمد )مرتبة الخبلفة العظمى، أم خبلفة ال
كعامل بها أمتو كصحبو، كتلك مرتبة رفيعة صعبة المناؿ ال يبلوها إال كحيدك دىرىم كفريدك 

 عصرىم علمان اف شيوخ التصوؼ يتفاكتوف في الرتب على كفق تفاكتهم في حيازة ىذه الخصاؿ.
قق صحبتو، فأنو تترتب عليو أيضان كاجبات تجاه فأما إذا استكمل الشيخ شركط المشيخة كح

المريد، ىي مما يدخل في حيز المركءة، إذ عليو إبتداءن أف يقبل المريد هلل تعالى ال لنفسو، أم ال 
يقبلو طمعان في مالو أك جاىو أك طلبان للسيادة كالسيطرة عليو. كعليو أف يعاشره بمقتضى النصيحة 

لشفقة كالمبلينة، كبخاصة فيما لو كاف حديث عهد بالسلوؾ، ألنو كأف يرأؼ بو كيأخذه بالعطف كا
سيكوف عاجزان عن احتماؿ الرياضات كالمجاىدات الثقيلة، كألنو سيكوف أحوج للشيخ فيما لو 

فيأخذه بالتدريج كال يحملو ماال يطيق، كيبدأ معو باأليسر ثم  (1)عاملو معاملة ))الوالدة لولدىا((
زائم كال يرفع عنو خصلة اعتاد عليها إال كيثبت مكانها خصلة افضل منها األشد، بالرخص ثم بالع

كيبقى معو على تلك الحاؿ حتى يلمس فيو الثبات على السلوؾ فحينئذ يأخذه باألشد ثم األشد 
من الرياضات التي يعلم أنو يطيقها. ككل ما يخالف ذلك فأنو يعد عند الشيخ عبد القادر خيانة 

ألف المريد الذم يطرؽ باب الشيخ كيطلب صحبتو فأنو في حقيقة  (2)للهديةلؤلمانة كسوء تقبل 
األمر ىدية من اهلل تعالى للشيخ، ألنو بهداية ىذا المريد كتهذيبو كتقويمو سيزداد أجرا كثوابان 
كمرتبةن، فعليو إذف أف يرتفق بو كيرحمو كذلك بأف ال يرضى بوير تأديبو، فأف افلح في تأديبو فأنو 

راضيان بعطاء ربو شاكران لهديتو.كيتجلى لنا بوضوح من خبلؿ ما سبق، دراية الشيخ عبد سيكوف 
القادر الواسعة في مجاؿ التربية كفي كيفية التعامل مع النفس اإلنسانية، فالتدرج في الضوط 
النفسي كالتوالي في التصعيد في نهجي الزىد كالتجرد، كأيضان التعامل مع كل إنساف على قدر 

كسعة احتمالو، مما يمكن عدىا قوانين تعامليو ثابتة تصلح لكل عصر ككل مجتمع كفرد، ال  طاقتو
بل إنها تصلح لكل الحاالت اإلنسانية المعتادة، فالمريض مثبلن الذم يحتاج إلى قطرة من دكاء 
ما، يمكن أف تقتلو قطرتاف منو، كالكي ال يعد من أنجع كسائل العبلج كلكنو آخر ما يرجى بو 

شفاء. كعليو فبل بأس عند الشيخ عبد القادر من المبلينة كالمداراة كمجاراة ضعف اإلنساف ال
كغض النظر عن بعض ما تعٌود عليو، ألف ذلك في مجاؿ التربية النفسية، يعد مساعدة لو كتطمينان 

، ال بل مؤقتان لنفسو, كألف أخذه بالشدة إبتداءن كربما سيودم بو إلى النفرة, ربما كعدـ المتابعة 
 حتى االنقطاع كىنا يصح قوؿ القائل: إف القليل المتصل خير من الكثير المنقطع.

                                                 
(1)

 .1289ص – 3ج  –جٌغ١ٕس ٌطحٌرٟ ؽؽ٠ك جٌسك عؿ ٚخً  –جٌد١الٟٔ  
(2)

 .1290ص – 3ج/ –جٌّظعؼ ٔفكٗ  –جٌد١الٟٔ  
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كيتوجب على الشيخ المرشد أف ال يترؾ المجاؿ ألرادتو كاختياره، كي يقبل مريدان كيرفض آخر، 
ألف في ذلك مخالفة لئلرادة اإللهية، إذ إف اجتماع المريدين عليو كإقبالهم نحوه، ىو من محض 

قدير كاختيار اهلل تعالى، إذ ال يمكن لوير تلك القدرة كىذا االختيار أف تجمع شتات القلوب ت
على حب قلب كاحد، كأيضان، فبل يمكن أف تجتمع القلوب على حب شخص ما، إال أف يكوف 

 –أك صاحب دعوة حق تسير على نهج رسالة  -أم نبيان –ىذا الشخص صاحب رسالة سماكية 
ل الشيخ مع مريديو البد من أف يكوف خاليان من اإلرادة الذاتية كالميل إذف ففع -أم كليان 

الشخصي أم أف يتوحد مراده مع مراده تعالى، أم أف يكوف عملو متجردان عن أم مردكد شخصي 
أك أية فائدة دنيوية أم يكوف عمبلن خالصان لوجو اهلل تعالى.فأما كيفية تعامل الشيخ المرشد مع 

كأختبلؼ مشاربهم كأىوائهم كأمزجتهم, فأف  ريقة حفاظو عليهم على كثرتهمجميع المريدين، كط
ذلك يتم بمساعدة موىبة ربانية كحدس خاص يتميز بهما الشيخ دكف بقية الناس كقد عرفنا من 
خبلؿ ما سبق أف من بين صفات الشيخ الكامل ، كونو ذا ىمة كسر مع ربو، فهو بهذه الهمة يربي 

لع على قلوبهم كخفايا نفوسهم، فأف كجد في بعض تلك النفوس اعوجاجان مريديو كبهذا السر يط
أك ضعفان، ساعدىا على التقويم كأعانها على التجاكز، كإذا ما كقع المريد في ضيق أك شدة، فأف 
الشيخ يعينو على حمل بعض أحمالو، كي يخفف عن كاىلو، ككل ذلك يتم بشرط حفظو أسرار 

عليها، ألف ذلك من باب حفظ األمانة كألف ىذا الحفظ سيزيد من مريديو، بحيث ال يطلع سواه 
ثقة مريديو كاطمئنانهم إلى صحبتو، فيجعلو ذلك ))مستراحان لهم كخزانة لهمهم كحرزان ألسرارىم 
كملجأ لهم ككهفان كمشجعان كمقويان لهم كمثبتان لهم في الطريق، فبل ينفرىم عن الطريق كعن 

أم بقصد التقرب إليو كنصرة  (1)وبان بالقصد إلى اهلل عز كجل((مصاحبتو، ككل ذلك يكوف مصح
دينو كخدمة عباده، كلوال ىذا القصد لبطلت األعماؿ ك زالت الهمم كرفعت األسرار، أم لبطل 

 التصوؼ برمتو، ألف أحد أىم أركانو قد سقط، كىو صدؽ الشيخ كأمانتو.
املػػو مػػع نقػػائص مريديػػو، بحيػػث إنػػو إذا كيسػػتحب فػػي الشػػيخ المرشػػد أف يكػػوف حصػػيفان لبقػػان فػػي تع

لمػػس مػػن مريػػده أمػػران مػػا ينكػػره، سػػواء كػػاف خلػػبلن شػػرعيان أـ أخبلقيػػان أـ نفسػػيان، أـ انحرافػػان عػػن نهػػج 
السلوؾ أـ تكاسبلن عن أداء العبادات كاألذكػار أـ إصػراران علػى عػدـ خلػع الصػفات الرديئػة المعيقػة 

عليو أف ينصحو كيعظو كيؤد بػو فػي السػٌر دكف العلػن كفػي فأف  (1)للسلوؾ كالعجب كاألنانية كالكبر
الخفاء دكف الجهر كأف ال يفضحو أماـ صحبو، فإذا ما أراد الشيخ أف يعمم الفائدة علػى اآلخػرين، 

                                                 
(1)

 .1291ص – 3ج/ –جٌغ١ٕس ٌطحٌرٟ ؽؽ٠ك جٌسك عؿ ٚخً  –جٌد١الٟٔ  
(1)

ٙح )جٌعددد(، ضعدع ِدٓ يضطدؽ جألِدؽجع ٠ؽٜ جٌش١ص عرع جٌمحظؼ، يْ ٘ػٖ جٌظفحش جٌكٍر١س، ٚذحألضض ِٕ 

جٌٕفكدد١س جٌّسرطددس ألعّددحي جٌعرددحظ، ألٔٙددح ئْ يٍّ٘ددص ٚضشددعرص فددٟ جٌددٕفف، لددع ضكددمؾ جٌعرددع ِددٓ عدد١ٓ هللا عددؿ 

 .1291ص – 3ج/ –جٌّظعؼ ٔفكٗ  –جٌد١الٟٔ  –ٚخً، ألٔٙح ضعضٍٗ فٟ ِؽزٍس جقطسحٌس جٌطغ١١ؽ 
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فعلػػو أف يكلمهػػم جميعػػان بصػػورة غيػػر مباشػػرة كمػػن دكف تعيػػين أك تحديػػد، لمػػا فػػي ذلػػك مػػن تنفيػػر 
أف يسػػتعين علػػى ىػػذا األمػػر بسػػرد القصػػص كضػػرب  كإحػػراج ككشػػف لؤلسػػرار، كيسػػتحب للشػػيخ

األمثػػاؿ كالتحػػدث عػػن نفسػػو أك عػػن أشػػخاص مػػن زمػػن غػػابر كاجهػػوا الحالػػة ذاتهػػا، كيحػػرص علػػى 
 (.صتضمين كبلمو ألوانان من الترىيب كالترغيب، كأف يدعمو بكبلـ اهلل تعالى كحديث نبيو)

د القػػادر، لوجػػدا أنػػو أسػػلوب علمػػي كإننػػا لػػو دققنػػا فػػي أسػػلوب التعامػػل الػػذم ينصػػح بػػو الشػػيخ عبػػ
يعتمد على تػوخي أفضػل السػبل فػي التعػاطي مػع الػنقص البشػرم الػذم ال يعػدك كونػو طبيعػة كفطػرة 
كاعتياديػػان حياتيػػان، كمػػرة تلػػو أخػػرل تتجلػػى أمامنػػا خبػػرة الشػػيخ عبػػد القػػادر الفائقػػة فػػي طبيعػػة الػػنفس 

و بصػػورة مباشػػرة، كال يحػػب أف يعػػرل أمػػاـ البشػػرية، فاإلنسػػاف بطبعػػو ال يميػػل إلػػى أف يواجػػو بعيوبػػ
الويػر، كفػػي المقابػػل فأنػػو يحػب أف يػػرل كصػػورتو معكوسػػة فػػي تجػارب اآلخػػرين، كأخيػػران فأنػػو يػػذعن 
أكثػػر فيمػػا لػػو كػػاف الكػػبلـ الػػذم يسػػمعو مػػدعومان بتأييػػد سػػماكم. كأمػػا فػػي الحالػػة التػػي يتطلػػع فيهػػا 

ذم ال يتػوفر فػي نفسػو االسػتعداد لػذلك، الشخص إلى التصػدر للمشػيخة كاإلرشػاد، فػي الوقػت الػ
حيث ال يحصى فيو أم شرط مػن الشػركط اآلنفػة الػذكر، كال تشػتمل نفسػو علػى أم نػوع مػن أنػواع 
اآلداب كالكمػػاالت الركحيػػة  كاألخبلقيػػة بػػل علػػى العكػػس مػػن ذلػػك، إذ يلمػػس فيػػو ضػػيق الصػػدر 

ي األسػػػرار كال يحفػػػظ العهػػػود أمػػػاـ إقبػػػاؿ المريػػػدين كإلحػػػاحهم ككثػػػرة احتيػػػاجهم اليػػػو، كأنػػػو يفشػػػ
كاألمانات كيجهل أبسط مناىج السلوؾ كمبادئ، الطريق. الشيخ عبد القادر من جانبػو ينصػح ىػذا 
اإلنسػػاف أف يعػػزؿ نفسػػو عػػن ىػػذا المنصػػب، ألنػػو ال يصػػلح للتأديػػب، بػػل ىػػو أحػػوج مػػن غيػػره إلػػى 

التمسػػك بطموحػػو،  شػػخص يؤدبػػو كيعنيػػو علػػى مجاىػػدة نفسػػو كتركيضػػها. فأمػػا إف كػػابر كأصػػر علػػى
فليعلم أنػو مػن قطػاع الطريػق الػذين يحجبػوف العبػاد عػن معبػودىم، ألنػو لجهلػو يػوجههم إلػى عكػس 

 قصدىم كمرادىم.
إذف فالشػػػيخ عبػػػد القػػػادر، ال يعػػػد المشػػػيخة الصػػػوفية كإرشػػػاد النػػػاس، مطمحػػػان دنيويػػػان أك مكسػػػبان 

لقيػل كالقػاؿ كاإلدعػاء الكػاذب. أنهػا اجتماعيان، أك انهػا لقػب يمكػن أف يتنػافس عليػو المتنافسػوف با
فػػي حقيقػػة األمػػر أمانػػة ثقيلػػة كمسػػؤكلية جسػػيمة ال يحتملهػػا أك يػػتمكن مػػن إعطائهػػا حقهػػا، إال مػػن 
تػػوفر فيػػو االسػػتعداد لػػذلك، أكالن كقبػػل كػػل شػػيء، عػػن طريػػق تأديػػب نفسػػو كإعػػدادىا كتربيتهػػا علػػى 

طػبلب الوصػوؿ، ككػي يكػوف أمػره نافػذان  كفق مناىج الطريق كي تكوف قػدكة كمنػاران يهتػدم بواسػطتو
فػػي القلػػوب كقولػػو نافػػذان فػػي العقػػوؿ، كثانيػػان: عػػن طريػػق عبادتػػو  كتقػػواه كزىػػده فػػي الػػدنيا كفيمػػا فػػي 
أيدم الناس، كثالثان: كىو األىػم، عػن طريػق تسػلحو بعلمػي الشػريعة كالطريقػة كتمكنػو منهمػا بحيػث 

 ا إلى أعمالو.ال يترؾ مجاالن للوفلة كالشك كالخطأ اف يتسرب
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كلنػػا أف نسػػأؿ قبػػل أف ننتهػػي مػػن موضػػوع صػػحبة الشػػيخ: مػػن أيػػن يسػػتقي الشػػيخ المرشػػد معارفػػو 
كيكتسػػب خبراتػػػو؟. يجيػػب الشػػػيخ عبػػد القػػػادر: أنػػػو يسػػتقيها أكالن مػػػن العلػػـو الشػػػرعية بمعامبلتهػػػا 

ربان مػػن غيػػر كعباداتهػػا كحبللهػػا كحرامهػػا، كأنػػو ال منفػػذ كال مسػػتقى لػػو غيػػر ذلػػك، فأمػػا مػػن إدعػػى شػػ
ىػػػذا المصػػػدر، فهػػػو كػػػاذب أفٌػػػاؽ. كأمػػػا طػػػب النفػػػوس كالقلػػػوب كالمعرفػػػة بالمراتػػػب كالمقامػػػات 

، تسػػير جنبػػان إلػػى جنػػب مػػع العلػػـو الشػػرعية كال تحيػػد عنػػا قيػػد (1)كاألحػػواؿ، فتلػػك معػػارؼ لدنيػػو
و علػػى شػػعرة، ككونهػػا لدنيػػة فهػػذا يعنػػي أنهػػا تعتمػػد علػػى حػػدس الصػػوفي كعلػػى مػػا يفػػتح اهلل تعػػالى بػػ

قلبػػو مػػن الفتػػوح الربانيػػة، ككونهػػا لدنيػػة أيضػػان فػػأف ذلػػك ال يلوػػي دكر العبػػد فػػي تحصػػيلها كاإلفػػادة 
منهػػا، إذ إنهػػا تعتمػػد بالدرجػػػة االكلػػى علػػى تقػػػول العبػػد ككرعػػو كإخبلصػػػو فػػي عبادتػػو. كيمكننػػػا أف 
نلمػػػس ىنػػػا حػػػرص الشػػػيخ عبػػػد القػػػادر علػػػى تكػػػريس منهجػػػو الصػػػوفي مػػػن خػػػبلؿ كػػػل المفػػػردات 

لصػػوفية المتاحػػة، إذ إف جميػػع تلػػك الثمػػار بمػػا فػػي ذلػػك المعػػارؼ اللدنيػػة، ال تعػػدك كونهػػا غرسػػان ا
للعبػػد ككػػبلءة للػػرب أكالن كرعايػػة مػػن العبػػد كمباركػػة مػػن الػػرب ثانيػػة، علػػى أف كػػل ىػػذه المناكبػػات ال 

 تخرج أبدان عن مظلة سباؽ العناية اإللهية.
ألخػػػواف، كىػػػي العبلقػػػة التػػػي تػػػربط بػػػين المريػػػدين كبعػػػد صػػػحبة الشػػػيخ فػػػي األىميػػػة، تػػػأتي صػػػحبة ا

المتحلقين حوؿ الشيخ ذاتو. كإبتداءن فأف صحبة من ىذا النوع، البد مػن أف تحتػوم علػى الشػركط 
الكفيلة بديمومتها، كالحرص على كحدة الجماعة كتجنيػب عوامػل الفرقػة كالشػقاؽ، كإذابػة أسػباب 

تعظػػيم شػػأف أخػػبلؽ النبالػػة كالتواضػػع كالعطػػف األنانيػػة كحػػب الظهػػور كتكػػريس نكػػراف الػػذات مػػع 
كالكػػـر كالنجػػدة ..الػػخ كفػػي التفصػػيل، فػػأف صػػحبة األخػػواف تفػػرض علػػى المريػػد أف يتحلػػى باإليثػػار 

كأف يعتػػاد علػػى التجػػاكز عػػن أخطػػاء اآلخػػرين كأف يعمػػل علػػى خػػدمتهم فػػي كػػل األكقػػات  (1)كالفتػػوة
بػػأم حػػق، بػػل بػػالعكس مػػن ذلػػك أم اف يػػرل كأف ال يػػرل لنفسػػو حقػػان علػػى أحػػد مػػنهم كال يطػػالبهم 

لكل كاحد منهم حقان عليو بوصفو جزءان من الجماعة، ككل ذلك ينبوػي أف يكػوف مصػحوبان بػالحرص 
على عدـ التقصير في كل الحاالت.كمن آداب الصحبة مع األخػواف، إظهػار الموافقػة لهػم فػي كػل 

مػػاع القلػػوب كتآلفهػػا، ألف فيػػو تجنبػػان مػػا يقولػػوف كيفعلػػوف كيعػػد ىػػذا مػػن العوامػػل األساسػػية فػػي اجت
لكثيػػر مػػن عوامػػل الشػػتات الوىميػػة. علػػى أنػػو لػػيس فػػي ىػػذا العامػػل نفػػاؽ إجتمػػاعي علػػى حسػػاب 
مبادئ الطريقػة أك مجاملػة علػى حسػاب مبػادئ الشػرع، إذ إف عصػبة يجمعهػا ذكػر اهلل تعػالى كحبػو 

ا فػي التفاصػيل العمليػة التػي ستجتمع حتمان علػى أفعػاؿ الخيػر كالصػبلح، كلكػن قػد يختلػف أفرادىػ
تشػػكل خلػػبلن فػػي الػػدين أك فػػي االعتقػػاد. فأمػػا إف كجػػد مثػػل ىػػذا الخلػػل، فػػأف أمػػره متػػركؾ لشػػيخ 

                                                 
(1)

 .17ص –لالتع جٌدٛج٘ؽ  –جٌشطٕٟٛٔ  
(1)

 –عرع جٌمحظؼ جٌفطٛز ذأٔٙح: زفع جٌكؽ ِا هللا عؿ ٚخً ٚجٌططٍك ِا جٌٕحـ ذطٍك زكٓ  ٠عؽف جٌش١ص 

 .31ص –جٌفطر جٌؽذحٟٔ ٚجٌف١غ جٌؽزّحٟٔ 
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. كىػػذا التفػػرد فػػي المرجعيػػة يعػػين أيضػػان علػػى تثبيػػت (2)الطريقػػة كحػػده فهػػو الػػذم يفتػػي فيػػو كيعالجػػو
عتػراض علػى بعػض مػا يصػدر مػن كحدة الجماعة.كأما إذا ما كجد المريد فػي نفسػو إلحاحػان علػى اال

إخوانو فعليو في ىذه الحالة أف يكافح كي يكوف معهم كفػي صػفهم ضػد نفسػو، كفػي الوقػت نفسػو 
أف يفتش لهم عن األعذار كيكوف شعاره دائمان ىو: ترؾ مخالفتهم كمنافرتهم كمجادلتهم كممػاراتهم 

مػا إف خالفػو أحػد األخػواف فػي . فأ(1)كمشاددتهم كفي الخبلصة التعامي عن عيوبهم ما أمكنػو ذلػك
أمػر مػػن األمػور كىػػو يعجػز أف يوافقػػو عليػو، فيمكنػػو عندئػػذ أف يسػلم لػػو علػى أمػػره فػي الظػػاىر، فػػي 
الوقػػػت الػػػذم يضػػػمر فيػػػو خػػػبلؼ ذلػػػك، كىػػػذه االمػػػور كإف كػػػاف يشػػػق علػػػى المػػػرء إتيانهػػػا فػػػي كػػػل 

حػػػدة القلػػػوب األكقػػػات، إال أف كطأتهػػػا تخػػػف حػػػين يضػػػحى بهػػػا علػػػى المحػػػراب األقػػػدس كىػػػو: ك 
كتماسك الجماعة ألنو بوير ذلك يفشل الشيخ كيفشػل المريػد كتفشػل الطريقػة.كمن فػركض صػحبة 
األخواف أيضان: توخي حسن المعاشرة معهػم كيػتم ذلػك بإظهػار البشػر فػي كجػوىهم بكػل األكقػات، 

عفػو كفي المقابل، عدـ إضمار الوػش كالمكػر كسػوء الطويػة، فأمػا سػتر العيػوب كعيػادة المرضػى كال
عمػػن أظهػػر مػػن األخػػواف بعػػض الظلػػم لويػػره، كأيضػػان رجػػوع المريػػد بالمبلئمػػة علػػى نفسػػو فػػي مقابػػل 
إسػاءة األخػواف إليػػو، كاعتقػاده جازمػػان بػأنهم مػػأموركف كأف قلػوبهم بيػػد اهلل تعػالى يقلبهػػا كيػف يشػػاء، 

نفع بػبل شػك كإف إسائتهم تلك ما ىي إال تحذير رباني كعاجل عقوبة جراء ذنب أقترفو، كل ذلك ي
فػػي توطيػػد عػػرل الصػػحبة بػػين المريػػدين.كمما يصػػب فػػي ديمومػػة الصػػحبة مػػع األخػػواف، أف ال يػػرل 
المريػػد ملكػػو ممنوعػػان علػػى أحػػد مػػن إخوانػػو كفػػي الوقػػت نفسػػو أف ال يػػتحكم فػػي ملكهػػم بويػػر إذف 
 سػػبقت مػػنهم، كال يخفػػى مػػا لهػػذا الفعػػل مػػن فوائػػػد ركحيػػة جمػػة يجنيهػػا المريػػد، فهػػو اضػػافة إلػػػى
تعجيلػػو فػػي اسػػتمالة قلػػوب إالخػػواف، فأنػػو يعمػػل أيضػػان علػػى تعجيػػل اكتسػػاب المريػػد لحػػالتي الزىػػد 
كالتجػػرد كالػػتخلص مػػن عبوديػػة الحاجػػات، ألف اإلنسػػاف إذا ادعػػى ملكيػػة شػػيء، فػػأف ذلػػك الشػػيء 

ك لكػن بمػا أف ميػل اإلنسػاف  (2)في الحقيقة ىػو الػذم يتملكػو، إذ )إف المػرء عبػد لمػن زمامػو بيػده(
لى التملك يعد ميبلن طبيعيان فيو، فأف أفضل كسيلة لو كي يتخلص من ذلك ىػي: أف يػرل أف جميػع إ

األشياء التي في يديو، ىي في حقيقة األمر ملك هلل تعالى، كما كاف ملكػان هلل تعػالى، فػأف كػل العبػاد 
ع كالزىػػد متسػػاككف فيػػو، فأمػػا مػػا كػػاف فػػي يػػد الويػػر، فػػأف مػػا يقيػػد المريػػد تجاىػػو ىػػو أحكػػاـ الشػػر 

. كىػذه الكػوابح ال تعمػػل إال إذا طبقهػا المريػد علػى نفسػػو كلػم يطالػب اآلخػرين باالمتثػػاؿ (1)كالػورع
 لها.

                                                 
(2)

 .1305ص – 3ج/ –جٌغ١ٕس ٌطحٌرٟ ؽؽ٠ك جٌسك عؿ ٚخً  –جٌد١الٟٔ  
(1)

 .1292ص – 3ج/ –جٌغ١ٕس ٌطحٌرٟ ؽؽ٠ك جٌسك عؿ ٚخً  –جٌد١الٟٔ  
(2)

 .1306ص – 3ج/ –عؼ ٔفكٗ جٌّظ –جٌد١الٟٔ  
(1)

 .1306ص – 3ج/ –جٌغ١ٕس ٌطحٌرٟ جٌسك عؿ ٚخً  –جٌد١الٟٔ  
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اف سر قوة التعاليم الصوفية تنبع مػن كونهػا تركػز أساسػان علػى اصػبلح األفػراد أنفسػهم فهػي تسػتمد 
ذا فػػأف تأكيػػد الشػػيخ عبػػد مصػػداقيتها كقػػوة تأثيرىػػا فػػي اآلخػػرين مػػن خػػبلؿ إيمػػاف المريػػدين بهػػا، كلػػ

القادر على حث المريد علػى النظػر إلػى عيػوب نفسػو أكالن ال يعنػي إعفػاء اآلخػرين مػن ذلػك، كإنمػا 
يعنػػي أف يباشػػػر كػػل فػػػرد بمعالجػػػة نفسػػو كمػػػن غيػػر أف يطالػػػب اآلخػػػرين بػػذلك، ألف ىػػػذه المطالبػػػة 

مجمػػػوع ىػػػؤالء  ستشػػػولو عػػػن مسػػػعاه الحقيقػػػي فػػػاذا مػػػا توجػػػو كػػػل مريػػػد إلػػػى إصػػػبلح نفسػػػو، فػػػأف
سيشكل ضركرة جماعة صالحة.كمما يلتحق بآداب صحبة األخواف أيضػان: حفػظ القلػب معهػم، أم 
أف ال يستثير المريد حفيظتهم أك غيظهم، كيتم ذلك بأف يتجنب فعل ما يكرىونو حتػى لػو علػم فيػو 

ى أف ال صػبلحهم كأف ال يجبػرىم علػػى تقبػل أمػػر منػو حتػػى لػو علػم أنػػو الصػواب بعينػػو. كيجتهػد علػػ
يضػػمر ألحػػد مػػنهم حقػػدان أك غػػبلن، كإف لمػػس مقابلتػػو بػػذلك مػػن بعضػػهم، بػػل عليػػو أف يظهػػر لهػػؤالء 
العطػػف كلػػين الجانػػب كاف يبػػادئهم بالسػػبلـ علػػو يعيػػنهم علػػى أنفسػػهم كيزيػػل مػػا فػػي قلػػبهم تجاىػػو، 

يبلػػغ فػػأف عػػدـ االسػػتجابة فعليػػو أف يسػػتمر علػػى رفقػػو بهػػم كيزيػػد مػػن فعػػل الخيػػر كاإلحسػػاف، حتػػى 
مػػنهم مػػراده ال لسػػبلـ نفسػػو ىػػو، بػػل لشػػفاء نفوسػػهم ممػػا ابتلػػوا بػػو فأمػػا إف حػػدث العكػػس كلمػػس 
المريد في نفسو استيحاشػان كنفػوران مػن أحػد األخػواف، مػن جػراء أذل أك سػوء بػدر منػو، فعليػو أف ال 
يظهػػػر لػػػو ذلػػػك ك يجتهػػػد كػػػي يزيػػػل ىػػػذه الحالػػػة عػػػن نفسػػػو، فػػػاف عجػػػز فعليػػػو أف يػػػبلـز خدمتػػػو 

كغير تلك اآلداب فأف الشيخ عبػد القػادر يػذكر آدابػان متعػددة (2)اعدتو حتى يدركو الشفاء التاـكمس
ألنػػواع أخػػرل مػػن الصػػحبة كػػآداب المريػػد مػػع األىػػل كالولػػد كآدابػػو فػػي السػػفر كآدابػػو فػػي السػػماع 
كآدابػػو عنػػد األكػػل كغيػػر ذلػػك ممػػا يشػػمل كػػل فعاليػػات المريػػد كيسػػم جميػػع مرافػػق حياتػػو بميسػػم 

.فػػػأذا مػػػا عػػػدنا إلػػى موضػػػوع صػػػحبة األخػػػواف عنػػد الشػػػيخ عبػػػد القػػػادر، فاننػػػا ال (3)ب الصػػوفياألد
نجدىا تأتي على حاؿ كاحدة، بل ىو يقسػمها علػى قسػمين: صػحبة المريػد مػع األغنيػاء ك صػحبتو 
مػػػع الفقػػػراء، كبػػػين ىػػػذه كتلػػػك تقػػػـو فركقػػػات كبيػػػرة تصػػػل إلػػػى حػػػد التعػػػاكس، إذ إف الصػػػحبة مػػػع 

أساسػػػان إلػػػى التعػػػزز علػػػيهم كتػػػرؾ الطمػػػع فػػػيهم كقطػػػع األمػػػل بعطػػػائهم كإخػػػراجهم األغنيػػػاء تسػػػتند 
بالكامػػل مػػن القلػػب، ألف الفقيػػر الصػػوفي إمػػا أف يكػػوف قػػد اختػػار الفقػػر بإرادتػػو عػػن طريػػق التخلػػي 
كطلػػػب الزىػػػد، كػػػي يعينػػػو ذلػػػك علػػػى الفػػػبلح فػػػي السػػػلوؾ لكػػػوف غنػػػى المػػػاؿ ىػػػو إحػػػدل أصػػػعب 

د فػػي معراجػػو الركحػػي لمػػا يورثػػو المػػاؿ فػػي القلػػب مػػن االشػػتواؿ بػػو العقبػػات التػػي تعيػػق تقػػدـ المريػػ
كالخوؼ عليو كالحرص علػى إنمائػو، كىػذه كلهػا مػن محبطػات األعمػاؿ كالعبػادات كاالذكػار. كإمػا 
أف يكوف ىو فقير الحاؿ أصبلن،  كلكن فػي الوقػت نفسػو ال رغبػو لػو فػي ملػك الػدنيا كمتاعهػا، ألنػو 

                                                 
(2)

 جٌظفسس ٔفكٙح.  -جٌّظعؼ ٔفكٗ –جٌد١الٟٔ  
(3)

 .1307ص – 3ج/ –جٌّظعؼ ٔفكٗ  –جٌد١الٟٔ  
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، كػػي يصػػل بيسػػر إلػػى الثػػراء الركحػػي كالملػػك الػػذم ال يػػزكؿ. كأمػػا اختػػار طريػػق التجػػرد كالتخفػػف
الحالػػة الثالثػػة التػػي يكػػوف الفقيػػر فيهػػا مجبػػران علػػى تقبػػل كضػػعو لعسػػر حالػػو كقلػػة حيلتػػو، بحيػػث إنػػو 
يتحين الفرص كي يفلت من مصيره ك يلتحق بركب األغنياء، فأف ىذه ىي حاؿ أغلػب العػواـ كىػي 

ية. كعليػو ففػي كلتػا الحػالتين األكلػى كالثانيػة، فأنػو يعػد خلػبلن كبيػػران ال تنػدرج ضػمن الحػاالت الصػوف
في السلوؾ كفي االعتقاد كفي التوكل كفي الرضا باهلل تعالى، إذا ما تقػرب المريػد الفقيػر إلػى أقرانػو 
األغنيػػاء طلبػػان لعطػػائهم كاسػػتعدادان لعطفهػػم ألف ىػػذا التقػػرب يشػػكل آفػػة جامحػػة تلقػػف كػػل الثمػػار 

. فأمػا إف لمػس المريػد مػن نفسػو العجػز عػن تجنػب مثػل ىػذا (1)األدبية كاألخبلقية للمريدالركحية ك 
الميل، فاألكلى بػو إف كػاف صػادقان فػي عزمػو علػى السػلوؾ، أف يقبػل أكثػر علػى رياضػاتو كمجاىداتػو 

 كأذكاره، كي يخالف بذلك ىواء نفسو كيعجل بتطويعها ككبح جماحها.
ة األغنياء، ككاف مجبوران على ذلػك، كػأف تكػوف صػحبتهم كجبػت فػي فأما إذا ما أبتلى المريد بصحب

سفر أك مسجد أك رباط أك أم عمل مشترؾ، ففي ىػذه الحالػة ينصػح الشػيخ عبػد القػادر أف تكػوف 
مصػػاحبتهم مقركنػػة بحسػػن الخلػػق، كىػػذا الحكػػم كإف كػػاف عامػػان فػػي التعامػػل مػػع اآلخػػرين، إذ إنػػو 

واء، إال أنػػو مػػن حيػػث التخصػػيص يعنػػي: أف ال يػػرل المريػػد يشػػمل األغنيػػاء كالفقػػراء علػػى حػػد السػػ
لنفسو فضيلة على األغنياء باكتسابو صفة الفقر كخبلصو من ببلء الونى، بل يرل للوني فضػبلن عليػو 
ألنػػو مػػع طيػػب عيشػػو اختػػار المجاىػػدة منهجػػان لػػو كمػػع علػػٌو شػػأنو اختػػار مصػػاحبة الفقػػراء كألنػػو قػػد 

ند ربو بسخائو ككرمو ك كثرة إنفاقو على الفقػراء، ككػل ذلػك يعتقػد بػو يفوؽ العابدين منزلة ك جاىان ع
المريد الفقير كي ال يرل لنفسو قدران أك كزنان ))ألف من جعل لنفسو قدران فػبل قػدر لػو كمػن جعػل لهػا 

كأمػػا أفضػػل مػػا ينبوػػي علػػى المريػػد أف يفعلػػو فػػي تلػػك الحالػػة كػػي يحصػػن نفسػػو (1)كزنػػان فػػبل كزف لػػو((
ل منافػػذ اإلربػػاؾ كالكػػدر، فهػػو أف يخػػرج الػػدنيا مػػن قلبػػو بالكامػػل كيقبػػل علػػى مػػواله كيسػد عليهػػا كػػ

 بكلو، فيعود مع حالتو تلك ال يضره إف أقبلت عليو الدنيا أـ أدبرت أك إف عاشر غنيها أـ فقيرىا.
فأما إف كاف المريد ىو نفسو من أىل الونى، فأف عليو أف يتػأدب مػع الفقيػر كيحسػن إليػو بالتواضػع 

التقرب كبذؿ الماؿ، ال عن عطف ك مداراة كلكن عن اعتقاده بأف للفقير حقان فػي مالػو أعطػاه اهلل ك 
تعػػالى لػػو، كفػػي ىػػذا مػػا فيػػو للونػػي مػػن التحلػػي بصػػفات الكػػـر كالشػػجاعة كاإليثػػار كحػػب اآلخػػرين 
 كطلب المساكاة معهم، كىي مما ال غنى للصوفي عن التحلي بها كحيازتهػا. كأفضػل مػا علػى الونػي

                                                 
(1)

 (: ))ِٓ ضؼعؼا ٌغٕٟ ألخً ِحٌععُ ٘ػج جٌؽيٞ فأْ جٌش١ص عرع جٌمحظؼ ٠كطشٙع ذسع٠ص جٌٕرٟ ِسّع ) 

ٚجٌسع٠ص ؼٚجٖ ئذٓ  – 1293ص – 3ج/ –فٟ ٠ع٠ٗ غ٘د ثٍثح ظ٠ٕٗ(( جٌغ١ٕس ٌطحٌرٟ ؽؽ٠ك جٌسك عؿ ٚخً 

 .170ص – 2ج/ –ئظؽ جٌآلٌٟ جٌّظٕٛعس  –ِكعٛظ 
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أف يفعلو ىو: إال يعتقد لنفسو الفضل على الفقراء بل عليػو أف يػرل فػي الفقػر فضػيلة حجبػت عنػو، 
 (2)فيعمل على تعويض ذلك ببذؿ مالو كإشراؾ الفقراء فيو كاألىم من ذلك إخراجو من قلبو

فأمػػا الصػػحبة مػػع الفقيػػر فهػػي أىػػوف علػػى الػػنفس كأيسػػر علػػى الطبػػع، ألف مػػن الطبيعػػي علػػى المريػػد 
قير أف يػؤثر صػحبة الفقػراء كأف يقػدمهم علػى نفسػو فػي المأكػل كالمشػرب كغيػر ذلػك، كإف مػن الف

الطبيعػػي عليػػو أيضػػان أف ال يجػػد فػػي نفسػػو علػػيهم علػػوان كال كبػػران كال فضػػبلن كأف يخػػدمهم كىػػو راضو 
ع  كمػػ (1)كشػاكر لربػو أف جعلػو أىػبلن لخدمػػة أحبابػو كمواضػع نظػره فػػالفقراء ىػم ))أىػل اهلل كخاصػتو((

كل ىذا العطاء، فأف علػى المريػد أف ال يشػعر بالمنػة تجػاه إخوانػو الفقػراء، ألف المنػة فػي التصػوؼ 
تكػػوف لمػػن يقبػػل منػػك العطػػاء ال لػػك، ألف الكػػل غنػػي بربػػو عػػن الخلق.كيسػػتحب فػػي المريػػد أف ال 

ة أحػد يحوج الفقراء إلى مسألتو، بل يعجل لهم باإلجابة إف قدر عليها، كأما إف كاف لػو حػق فػي ذمػ
مػنهم، فعليػو أف يبرئػػو فػي سػػره ثػم يخبػػره بػذلك بعػد حػػين كػي ال يػػنقص مػن شػػأنو أك يشػعره بػػالعجز 
عن الوفاء، كعليو أف ال يبادمء الفقير بالعطاء على كجو الصلة كالتقرب كػي ال يتحشػم منػو كيشػعر 

ره، بػػػأف بالمنػػػة كاإلذالؿ.كمػػػن آداب الصػػػحبة مػػػع الفقػػػراء، أف يراعػػػي المريػػػد قلػػػب الفقيػػػر كمشػػػاع
يعجل لػو بتحقيػق مػراده كال يػنوص عليػو الوقػت بطػوؿ االنتظػار، ))ألف إبػن آدـ إبػن يومػو كلػيس لػو 

كإذا كاف الفقير ذا عياؿ، فػبل يفػرد باالرفػاؽ دكف مػن يشػتول بػو قلبػو.  (2)كقت النتظار المستقبل((
يػر مػن حالػو، كأف كللحديث مع الفقير آدابو أيضان، إذ عػل المصػاحب أف يصػبر علػى مػا يػذكره الفق

يبلقيػػو بوجػػو طلػػق كمستبشػػر، كال يخاطبػػو بػػالكبلـ النػػزر، كإذا مػػا طالبػػو الفقيػػر بمػػا ال يملػػك أك ال 
يحضػر عنػده فػػي الوقػت، فليصػػرفو بإحسػاف إلػػى كقػت اإلمكػاف كال يوحشػػو بيػأس الػػرد عليػو كػػي ال 

سػتولي عليػو نػوازع تػزكؿ حشػمتو فيشػعر بالنػدـ علػى افشػاء سػره كربمػا يولػب عليػو طبعػو اآلدمػي كت
نفسػػو، فيظهػػر عليػػو السػػخط كاالعتػػراض علػػى ربػػو فيمػػا قسػػم لػػو مػػن الفاقػػة كالحاجػػة إلػػى الخلػػق 
كالتبػػذؿ لهػػم، فيػػؤثر عليػػو ىػػذا االعتقػػاد كيطفػػيء نػػور إيمانػػو، ككػػل ذلػػك يكػػوف بسػػبب مػػن اسػػاء 

ي فقػػره صػػحبتو كتػػرؾ األدب فػػي رده. كربمػػا يعميػػو غضػػبو فيحجػػب عنػػو الحكمػػة االلهيػػة الكامنػػة فػػ
كفػػػي سػػػؤالو الخلػػػق كالتػػػي كانػػػت تفتػػػرض منػػػو الصػػػبر كالرضػػػا بمػػػا قسػػػم لػػػو، كتلػػػك مػػػن ضػػػركريات 
السػلوؾ، كػػي يحصػػل لػػو بعػػد ذلػػك غنػػى اليػػد كالقلػػب كتدركػػو يػػد المنػػة كالرعايػػة االلهيػػة كيتحقػػق لػػو 

نيا، غنػػى عػػن االشػػياء بخالقهػػا، كتصػػير تاتيػػو الػػدنيا كىػػو ال يأتيهػػا، ألنػػو صػػبر علػػى االفػػبلس فػػي الػػد
كرد التصرؼ في االنفس كاالمواؿ كاألكالد إلى اهلل عز كجل كسلم الكل اليو، إال األكامر كالنػواىي 
فهػػي مجػػاؿ الكسػػب كالثػػواب كالعقػػاب كألنهػػا محػػل التكليػػف، كألنهػػا فػػي الوقػػت نفسػػو ىػػي التػػي 

                                                 
(2)

 جٌظفسس ٔفكٙح.  –جٌّظعؼ ٔفكٗ  -جٌد١الٟٔ 
(1)

 .1295ص – 3ج/ –١س ٌطحٌرٟ ؽؽ٠ك جٌسك عؿ ٚخً  جٌغٕ –جٌد١الٟٔ  
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ي علػى تمسك المريد عن االنزالؽ في مهاكم الكسل كالتواكل كرفع التكليػف كتػرؾ الرسػـو كالتمنػ
اهلل تعػػالى باألمػػاني التػػي ال تقػػـو علػػى األعمػػاؿ.إذف فالمريػػد الػػذم ابػػتبله ربػػو بعسػػر الحػػاؿ، ككػػاف 
، فأنو يمكنو من أف يتجاكز حالتو تلك، بأف يسعى إلػى التحلػي بونػى الػنفس  ذلك ىو قدره المحتـو

مػر مػواله تعػالى، كالقلب، فأما إذا مػا أعوزتػو الحاجػة إلػى سػؤاؿ الخلػق، فلػيعلم أنػو بػذلك يمتثػل أل
، إذ البػػد مػػن أف  كلػػيعلم أيضػػان كػػي يعػػين نفسػػو بػػذلك كيهػػوف عليػػو الصػػبر، أف حالػػة الفقػػر ال تػػدـك
يتنػػاكؿ بعػػػدىا الفقيػػػر، مػػا قسػػػم لػػػو مػػن الونػػػى الحقيقػػػي كالعػػز الػػػدائم بقػػػرب مػػواله كعطائػػػو. كعلػػػى 

اليػػد كالقلػػب   ك العكػػس مػػن ذلػػك، فػػأف غنػػي اليػػد فقيػػر القلػػب قػػد تتويػػر بػػو الحػػاؿ، فيصػػير فقيػػر 
يكػوف بػذلك أبػدان فقيػػران إلػى االشػياء طالبػػان لهػا كىػي غيػر مقسػػومة لػو، كمػن ىنػػا يػأتي عذابػو كيصػػدر 

 .(1)ذنبو أك أف يتومده اهلل عز كجل برحمتو فيتوب عن ذلك كيصلح حالو
ككمػػػا نبلحػػػظ، فػػػأف الشػػػيخ عبػػػد القػػػادر بتقنينػػػو للعبلقػػػات بػػػين المريػػػدين مػػػن مختلػػػف فئػػػاتهم    ك 

بقاتهم، كإنما ىو يؤسس لعبلقات اجتماعية سليمة تستمد معانيهػا مػن تعػاليم االسػبلـ ذاتػو، كىػو ط
ما ينسجم كأىداؼ مشركعو االصبلحي الػذم تػم تفصػيل الكػبلـ فيػو سػابقان. إف الواقػع االجتمػاعي 
ألم مجتمػػع كفػػي أم عصػػر كػػاف، يفتػػرض كجػػود تفاكتػػات كثيػػرة بػػين أفػػراده، سػػواء علػػى المسػػتول 

دم أك المعرفػػي أك أم مسػػتول آخػػر، كقػػد ال تشػػكل ىػػذه التفاكتػػات خلػػبلن ظػػاىران فػػي التػػوازف المػػا
االجتماعي، ألف الخلل الحقيقي يكمػن فػي كيفيػة تعامػل النػاس فيمػا بيػنهم فالمسػألة إذف لهػا تعلػق 

 بالجانب األخبلقي كالتربوم أكثر منو السياسي كىو مما يعطي مجاالن أكبر للمداخلة الصوفية.
بعػػػػد صػػػػحبة األخػػػػواف فػػػػي األىميػػػػة تػػػػأتي صػػػػحبة )األجانػػػػب( كىػػػػم كػػػػل مػػػػن كػػػػاف خػػػػارج جماعػػػػة ك 

السالكين، كىؤالء ينظر اليهم بعين الشفقة كالرحمة لكونهم حرموا من المتع الركحية كأمػا احػوالهم 
فتسػػلم الػػيهم، ألنهػػا ضػػركرةن مػػن قبيػػل أحػػواؿ الػػدنيا، كىػػذه ىػػم أعلػػم بهػػا مػػن غيػػرىم، كألف ىػػذه 

لػػو تػػدخل بهػػا المريػػد فأنهػػا ستشػػولو عػػن قصػػده الػػذم تخلػػى عػػن أحوالػػو الخاصػػة ألجلػػو، األحػػواؿ 
كأف تسػػتر عػػنهم أحكػػاـ الطريقػػة كتحفػػظ عػػنهم أسػػرارىا!، ك لنػػا أف نسػػأؿ ىنػػا: كيػػف يػػدعو الشػػيخ 
عبد القادر إلى حجب أحكاـ الطريقة عن )العواـ( كقد علمنا أف الطريقة عنده ىػي بأحػد كجوىهػا: 

عامة تهدؼ إلى إعادة بناء اإلنساف كالى إعػادة تأىيػل المجتمعػات؟. كلئلجابػة عػن  دعوة إصبلحية
ىذا السؤاؿ البد من التمييز ابتداءن بين تعاليم الطريقة كأحكامها، فتعاليم الطريقة تػدعو إلػى اإلخػاء 
كالمسػػػاكاة كحػػػب اآلخػػػرين كمسػػػاعدتهم كالتجػػػرد قػػػدر االمكػػػاف عػػػن مبلىػػػي الػػػدنيا كالتطهيػػػر قػػػدر 

تطاع مػػن أدراف الػػنفس كالتقػرب إلػػى اهلل تعػػالى بأشػكاؿ العبػػادات كأنػػواع القربػات، كىػػي كلهػػا المسػ
تعػػاليم أخبلقيػػة عامػػة يمكػػن أف يفيػػد منهػػا كػػل النػػاس سػػواء أكػػانوا سػػالكين أـ غيػػر سػػالكين، كأمػػا 
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أحكػػاـ الطريقػػة كمػػا تحتويػػو مػػن جهػػود مضػػنية كرياضػػات شػػاقة كتجػػرد تػػاـ عػػن األمػػبلؾ كاألعػػراض 
لئلرادة كاالختيار يصل إلى حد الفنػاء كغيػر ذلػك ممػا يهػوؿ االمػور علػى النػاس كينفػٌرىم مػن  كخلع

 السلوؾ الصوفي  كمن ثم يعرقل عملية االصبلح.
كعػػل المريػػد أف يصػػبر علػػى جهػػل النػػاس بأحوالػػو كأذاىػػم لػػو، كأف يتجنػػب التػػداخل معهػػم فػػي أمػػور 

معاشػرتهم مػا أمكنػػو ذلػك حتػػى يػتخلص مػػن  البيػع كالشػراء كاألخػػذ كالعطػاء كفػػي الخبلصػة يتجنػػب
شػػراؾ الريػػاء كالعجػػب الػػذم قػػد يصػػيبو مػػن جػػراء إعجػػاب النػػاس بعبادتػػو كتبػػركهم بػػو، ألف ىػػذا ىػػو 
ديػػدف العامػػة دائمػػان، كمػػع كػػل ىػػذا فعليػػو أف ال يػػرل لنفسػػو فضػػبلن علػػى النػػاس إذ جعلهػػم ربهػػم مػػن 

ا ال يتجاكز بمثلو للعػالم، كألف العػالم ىػو مػع ألف اهلل تعالى قد يتجاكز للجاىل م (1))أىل السبلمة(
ربو على خطر دائم، ألنو يحاسب على قدر علمػو. كعلػى المريػد كىػو بصػحبة )األجانػب( أف يوثػق 
عبلقتػػو أكثػػر بفقػػره كبنفسػػو ألنػػو بتلػػك الصػػحبة قػػد يتراخػػى عػػن محاسػػبة نفسػػو كأخػػذىا بأسػػباب ا 

ة كشػفقة الونػي علػى غنػاه، كأف ال يسػأؿ اهلل لزىد، كالشيخ عبد القادر ينصحو بأف يشػفق علػى فقػر 
تعػالى زكاؿ ذلػك عنػو، أك يسػعى ىػو إلػى ذلػك بالتكسػب كالتعلػق باألسػباب. كينصػح المريػد أيضػان 
أف يقػف مػػع كفايتػػو، كىػي: القػػوت مػػن الطعػاـ كالشػػراب كالكسػػوة كالقػدر الػػذم تقػػـو بػو البنيػػة فػػبل 

كال يأخػػذ فوقهػػا بحػػاؿ فأمػػا مػػا  (2)العبػػادات((تضػػعف عػػن اداء األكامػػر كاجتنػػاب النػػواىي كمباشػػرة 
تحت ذلك، أم دكف الكفاية، فهو حراـ ألنو من قبيل قتل النفس. ال بػل إف علػى المريػد أف يفػرح 
بفقره أكثر من فرح الوني بوناه، لعلمو بما يهبو إليو فقره من غنائم ركحية كأخبلقية عظيمػة، كلعلمػو 

يض لػو عػن خلػو يػده مػن المػاؿ كعلمػو أيضػان بػأف الفقػر ىػو بأف صفاء حالػو مػع الفقػر يعػد خيػر تعػو 
أفضل قربة إلى ربو، ألف اهلل تعالى يبتلي عبده بالفقر ليرده إليو بالسؤاؿ كالسؤاؿ ىو ما يميػز العبػد 
من الرب كالفقير الحقيقي من الوني الحقيقي، كالفقر أخيران ىػو الػذم يخػرج العبػد مػن حػاؿ الكبػر 

. كتعزيزان لحاؿ الفقر، فأف على المريػد (1)حاؿ التواضع الذم ىو اساس العبادكاألنفة كالتعاظم إلى 
أف يػؤثر ذلػػو مػػع اهلل تعػالى كخمػػوؿ ذكػػره بػػين النػاس كعػػدـ قبولػػو عنػػدىم، علػى اشػػتهار أمػػره كقصػػد 
الناس اليو، ألف فػي ذلػك سػبلمتو كخبلصػو مػن كثيػر مػن األمػراض النفسػية التػي تػنجم عػن مخالطػة 

كإقبػػالهم علػػى المريػػد. كمػػن مقتربػػات الفقػػر: أف ال يطلػػب المريػػد لنفسػػو حػػاالن أك  النػػاس كإعجػػابهم
مقامػػان أك رتبػػة يجػػدىا عنػػد غيػػره مػػن المريػػدين كيجػػد أنػػو أىػػل لهػػا، ألنػػو بسػػؤالو ىػػذا يخػػالف سػػنة 

                                                 
(1)

جٌّمظٛظ ذأً٘ جٌكالِس ٕ٘ح: ُ٘ جٌعٛجَ جٌػ٠ٓ ٠فؼٍْٛ طفٛ جٌع١ش ٠ٚكؽ جٌسحي ٚؼجزس جٌرحي عٍٝ  

ح٘عز جٌٕفف، ٚل ٠عٕٟ ٘ػج ئُٙ م١ؽ ِطع١ٕ٠ٓ ذً ٠عٕٟ ئُٙ ٠أضػْٚ ذحٌسع جألظٔٝ ِٓ جلشطغحي ذحٌطفىؽ ِٚد

 ظح٘ؽ جٌع٠ٓ.
(2)

 .1300ص – 3ج/ –جٌغ١ٕس ٌطحٌرٟ ؽؽ٠ك جٌسك عؿ ٚخً  –جٌد١الٟٔ  
(1)

 .1301ص – 3ج/ –جٌغ١ٕس ٌطحٌرٟ ؽؽ٠ك جٌسك عؿ ٚخً  –جٌد١الٟٔ  
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السػػلوؾ، ألف المريػػد يكػػوف أقػػرب إلػػى التوكػػل كالرضػػا بربػػو فيمػػا لػػو دخػػل فػػي أم أمػػر بػػاذف مػػواله 
ك أليق بعبوديتػو كأقػرب لػو مػن مقػاـ التسػليم. كمػن تلػك المقتربػات أيضػان، أف ال يجعػل كإرادتو فذل

المريد في قلبو ىم المستقبل كما تأتي بو األيػاـ، بػل يفتػرض بػو أف يكػوف بحكػم كقتػو دائمػان بحيػث 
ال يتطلػػع إلػػػى غيػػػره كػػػي ال يشػػػتول عػػػن مطلوبػػػو الحقيقػػي، فػػػأف كجػػػد فػػػي نفسػػػو اشػػػتواالن بويػػػر ىػػػذا 

ب، فعليػػػو أف يشػػػولها باالسػػػتعداد لػػوركد المػػػوت الػػػذم لػػػو فعػػل عجيػػػب فػػػي تقصػػػير األمػػػل المطلػػو 
. علػى أننػا لػو دققنػا النظػر فػي كػل ىػذه )الوصػايا( (2)ككسر النفس كإزالة كىج شػهوات الػدنيا عنهػا

لوجدنا أنها مستوحاة من المبادئ العامة لكل سلوؾ صوفي، فتمسػك المريػد بخمػوؿ ذكػره كتجنبػو 
اس، يعنػي طلبػو العزلػة التػي رأينػا سػابقان أنهػا مػن لػواـز بػدايات الطػرؽ. كأمػا عػدـ مطالبػة مخالطة النػ

المريد بالرتب كالمقامات، فأف فيو تأكيد على اخبلصو كتمسكو بمقصده االساس كىػو القػرب مػن 
اهلل تعالى، كأما ترؾ االشتواؿ بالمستقبل، فتلػك مسػألة تحتػاج إلػى توضػيح، ألف مػن الواجػب علػى 

مريد أف يهتم بعاقبتو كيخاؼ مما يمكن أف تؤكؿ إليو االمور فيمػا لػو قصػر فػي كاجباتػو كعباداتػو، ال
فالمقصػػود اذف ىػػو عػػدـ خوفػػو ممػػا تخبئػػو لػػو االيػػاـ مػػن التقلبػػات كأنػػواع النائبػػات، ألف ىػػذه فػػي 

 و.عقيدة المؤمن ىي بيد اهلل تعالى، كما كاف كذلك فالمريد أكلى بالتسليم لو كالرضا بنزكل
كمما سبق يتبين لنا بوضوح، األىمية البالوة التي أكالىا الشيخ عبد القادر لموضػوع الصػحبة، فلقػد 
شولت من كتبو حيزان أكبر من بقيػة الموضػوعات الصػوفية، كمػن بػين مفػردات الصػحبة ىػذه، كانػت 

كلكونهػا  صحبة الشيخ العارؼ أكثرىا أىمية، لكوف المريد ال غنى لو عنها في مراحل سلوكو كافػة،
آمػػن الوسػػائل كأسػػلمها فػػي تقريػػب العبػػاد إلػػى بػػارئهم كتػػذكيرىم بػػو، كبكػػوف الشػػيخ العػػارؼ اقػػرب 
الخلػػق إلػػى بارئػػو كانػػو فػػي كػػل سػػاعة فػػي زيػػادة مػػن ىػػذا القػػرب، كمػػا أف كجػػود الشػػيخ العػػارؼ فػػي 

ائمػة إال بػو، تشكيلة البنػاء الهيكلػي لجماعػة المريػدين يعػد مرتكػزان أساسػيان ال تقػـو لهػذه الجماعػة ق
فالشػػيخ ىػػو المسػػؤكؿ األكؿ كاألخيػػر عػػن سػػبلمة مريديػػو الركحيػػة كالفكريػػة كىػػو الملػػـز بإطعػػامهم 
كإيػوائهم كاإلفتػػاء بيػػنهم كتػػوجيههم فػػي كػل كقػػت كحػػين، كمػػا انػػو صػاحب اآلمػػر كالنهػػي فػػي كػػل مػػا 

لػى أنػو شػيخ يتعلق بأمور الطريقة بعامة كأمػور كػل مريػد علػى حػدة بخاصػة، كلكػن مػع تأكيػد ملػح ع
البػػد مػػن أف تتػػوفر فيػػو شػػركط المعرفػػة الربانيػػة.على أف ىػػذه الصػػحبة ال تػػتم عبػػر الػػدرس كحلقاتػػو 
كأسئلتو كأجوبتو، بل قد يكوف حضور الشيخ في قلػب مريديػو، ىػو كحػده كافيػان لتػربيتهم كتػزكيتهم، 

ؼ كالتػي يسػتمدىا كيتم ذلك مػن خػبلؿ الرابطػة الركحيػة الحيػة التػي يقيمهػا المريػد مػع شػيخو العػار 
من معين تجليات األنوار االلهية، الشيخ اذف ىػو طبيػب القلػوب كخبيػر علػل النفػوس، كالمريػد ىػو 
))مريض الباطن الذم ال يكوف دكاؤه إال عنػد الصػالحين مػن عبػاد اهلل عػز كجػل، فهػو يأخػذه مػنهم 

                                                 
(2)

 .1302ص – 3ج/ –جٌّظعؼ ٔفكٗ  –جٌد١الٟٔ  
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بػو عػز كجػل، ككػي تنفػتح كيستعملو كي تحل فيو العافية الدائمػة لمعنػاه كلقلبػو كلسػره كلخلوتػو مػع ر 
فػبل (1)عينا قلبو فينظر إلى ربو كيصير مػن المحبػين الػواقفين علػى بابػو الػذين ال ينظػركف إلػى سػواه((

سػػبيل لػػو غيػػر ىػػذه السػػبيل كال بػػاب يػػدخل منهػػا إلػػى بيػػت الرحمػػة غيػػر ىػػذا البػػاب، كالمريػػد بسػػعيو 
لػػى العبوديػػة المطلقػػة لػػرب الػػدؤكب ىػػذا، انمػػا ىػػو يسػػعى إلػػى خػػبلص ركحػػو عبػػر حصػػر فعالياتهػػا ع

العػالمين، فػاذا مػا تػم لػػو ذلػك، فأنػو يتوجػب عليػو أف يكػػوف أداة تسػعى لخػبلص اآلخػرين. علػػى أف 
الخػػبلص فػػي المفهػػـو الصػػوفي اإلسػػبلمي يعنػػي تخلػػيص الػػنفس مػػن العبلئػػق الماديػػة الزائػػدة كغيػػر 

و لؤلشياء كابتعػاده عػن ربػو، كىػذا الضركرية التي ال تزيد اإلنساف إال تبعية لحاجاتو كثم زيادة عبوديت
 المعنى ىو التجسيد األمثل لمفهـو حرية اإلنساف عند متصوفة اإلسبلـ.

إف الطريقة الصوفية عند الشيخ عبد القادر، لكونها فعالية فردية كجماعية في الوقػت نفسػو، يمكػن 
فػي التربيػة العامػة كالسػلوؾ  النظر إليها، إضافة إلى كونها منهجان ركحيان كدينيان، على أنها نهج كاقعػي

العملػػي، يهػػدؼ إلػػى االرتقػػاء بالمسػػتول اإلنسػػاني لؤلفػػراد كالجماعػػات، عػػن طريػػق عمليػػة تطهيػػر 
باطني كاسعة النطاؽ تبدأ بػأفراد قبلئػل، ثػم تنتقػل عػن طريػق اإلرشػاد كاألمػر بػالمعركؼ كالنهػي عػن 

بعامػة، كمػن خػبلؿ أدكاتػو الفقهيػة المنكر إلى غيرىم كغيرىم حتى تعم المجتمػع بأكملػو. إف الػدين 
كالوعظيػػة، يعمػػل كعػػن طريػػق التػػذكير بػػالموت كاآلخػػرة كالثػػواب كالعقػػاب، علػػى حػػث النػػاس علػػى 
التمسك بالعبادات كتجنب االفعاؿ المحرمػة كاالسػتزادة مػن أعمػاؿ الخيػر، كىػو مػا يشػكل أسػاس 

نسػػاف عبػر كسػػائلو المعهػػودة الػدين، ثػػم يػأتي بعػػد ذلػك دكر التصػػوؼ لمػن أراد المزيػػد، فيسػاعد اإل
كبشرط توافر نية المريد كقصػده، علػى معرفػة نفسػو بنوازعهػا كميولهػا كغرائزىػا كثػم نقػدىا كتهػذيبها 
كتويير مسارىا نحو مسالك الخيػر كالصػبلح، كػي يػتقمص اإلنسػاف تمامػان دكره المتميػز الػذم أنػيط 

أل بنفسػػو تمامػػان عػػن تهمػػة خصػػـو بػػو مػػن ربػػو. إف التصػػوؼ كمػػا كجػػدناه عنػػد الشػػيخ عبػػد القػػادر ينػػ
التصػػوؼ التقليػػديين الػػذين ال يػػركف فيػػو إال طػػور انتكػػاس كىػػركب سػػلبي كتقوقػػع علػػى الػػذات، أننػػا 
يمكػػن أف نػػرل فػػي طريقػػة الشػػيخ عبػػد القػػادر، أكبػػر مشػػركع كاقعػػي لئلصػػبلح االجتمػػاعي ظهػػر فػػي 

كاقعيػة ىػذا المشػركع كأىميتػو ىػو الفكر اإلسبلمي بعامة بعد قركنو الثبلثػة األكلػى، كالػذم يزيػد مػن 
أنػػو ظػػل مشػػتمبلن علػػى مقومػػات بقائػػو منػػذ ذلػػك التػػاريخ حتػػى الوقػػت الحاضػػر كفػػي بقػػاع كاسػػعة مػػن 

 األرض.
 
 
  

                                                 
(1)

 .191ص –جٌفطر جٌؽذحٟٔ ٚجٌف١غ جٌؽزّحٟٔ  –جٌد١الٟٔ  
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 عين العشق

 
شٌكل حب العبد ربو, كطلب التقرب منو, الوازع األكبر الذم دفع بكثير من عٌباد المسلمين  

فيلة بتحقيق ىذا الهدؼ كنيل ىذا المراد, ككاف من بين كزىادىم, إلى تحرم الوسائل كالسبل الك
نتائج ىذا )التحرم( كالتعمق في خطرات القلب كفي لطائف أسراره, أف ظهر الفكر الصوفي 
اإلسبلمي, الذم ظٌل, ىاجس الحب اإللهي, مبلزما لو, طواؿ مراحلو كأطواره المتعددة, كلكن, 

لتعامل مع لواعجهة كىمومو كنوازلو, ككانت ىذه بالتأكيد, مع نضج ملحوظ, كدقة متميزة في ا
المبلزمة, بين الحب اإللهي كالتصوؼ اإلسبلمي, كىي نتيجة الزمة, ألعتقاد أغلب الصوفية, بأف 
سلوؾ الطريق الصوفي, كىو الذم سيهدم قلوبهم, حتما إلى مزيد من الحب لموالىم, كثم إلى 

عو, كىذه األمور كلها, تعد في نظر المحبين شركطا مزيد من طلب العزلة, كالتفكر فيو كاألختبلء م
ىػ(: 358( كىو معنى قوؿ أبي طالب المكي )ت 1تدؿ على صحة المحبة كصدؽ األشتياؽ.)

)أف من علم المحبة, سهر الليل بمناجاة الجليل كالحنين إلى الوركب, شوقا إلى الخلوة 
ما نبلحظ, فأف الحب, أٌنى توجو, ( كك2بالمحبوب, كمناجاة سرائر الوجد, كمطالعة الويوب(.)

نحو السماء أـ نحو األرض, فأنو سيستوجب األشراط ذاتها, من سهر كحنين كإشتياؽ إلى 
 المحبوب, حتى كأف كاف ىذا المحبوب, ىو اهلل تعالى ذاتو. 

إف كل سعادة, ترتجى, من جٌراء التعلق بأم محبوب, سول اهلل تعالى, يرل الصوفية, أنها صورة 
للسعادة الحقيقية التي ال تخضع للتوير أك الزكاؿ, كىي السعادة المصاحبة لمطالعة كىمية 

الجماؿ المطلق, جماؿ تجليات الحضرة اإللهية كلقد كجد اإلنساف الميحب, أف ىاجسو المٌلح, 
إلى أمتبلؾ الحقيقة المطلقة, كبلوغ السعادة المطلقة, كالبقاء المطلق, ال يمكن تحقيقو, إال من 

السلوؾ الصوفي, الذم أساسو المحبة اإللهية, كالتي تنبثق بدكرىا من عمق معرفة العبد خبلؿ 
بربو, كألجل ذلك, سٌمي الصوفية  بالعارفين, ألنهم أكثر الناس معرفة بربهم, فلقد خلصوا لو 
كأختصوا بو كتفكركا في خلقو كقدرتو كعظمتو, كأف معرفتهم تلك, ىي التي أفضت بهم إلى 

 ي, كليس العكس, إذ ال حب قبل المعرفة. الحب اإلله

                                                 
يفرؽ الصوفية بين حالي: الشوؽ كاألشتياؽ فالشوؽ الذم ىو: إىتياج القلوب إلى لقػاء المحبػوب, تنطفػئ جذكتػو عنػد اللقػاء,  (1)

يحػل بػو األشػتياؽ, فأنػو يهػيم بل ىو في زيادة مستمرة, كلذا فقد عٌد من أحواؿ الخواص, إذ ال طاقة لويرىم على أحتمالو. كالػذم 
 .255ص –الرسالة  –القشيرم  –على كجهو حتى اليرل لو أثر كال قرار 

 .60ص – 2ج/ –قوت القلوب  (2)
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المحبة ىي أصل جميع المقامات كاألحواؿ, فهي أصل التوكل كالشكر كالصبر كالرضا, ككذلك  

فهي أصل الشوؽ كالخوؼ كالرجاء, على أف التمكن من المحبة اإللهية, على الحقيقة, لم يختص 
لى ببل منازع, كىو صاحب مقاـ ( فهو حبيب اهلل تعاصبو سول سيد الخلق أجمعين, محمد )

الحب أصالة, ككل من أخذكا بأسباب الحب بعده, فهم عياؿ عليو, كىو قدكتهم فيو, كلقد أعطي 
من أسرار ىذا المقاـ, ما لم يعط غيره من األنبياء  كلتحققو بو, فقد قاؿ تعالى في حقو:)قل إف  

 (        4)من يطع الرسوؿ فقد أطاع اهلل()( كقولو تعالى:3كنتم تحبوف اهلل   فأتبعوني يحببكم اهلل()
إذف، فقد جعل أهلل تعالى، محبتو في محبة نبيو، كطاعتو من طاعة نبيو، كما ذلك إال ألنو كفػىرى 
نصيبو من نوره الذم أفاضو على العالم، بواسطتو، كلذلك سماه: نوران كسراجان منيران كجعلو رحمةن 

( 1الخلق إلى ربو تعالى، ليوصلهم بالنور إلى النور .) للعالمين، كبذلك النور، كاف )ص( يدعو
كىكذا ىي دائمان، نظرة الصوفية لؤلمور، فعندىم, ليس بالعقل كال بالحجج كالبراىين, كال بحفظ 
األقواؿ كاألكثار من الرسـو كالحركات, يصل اإلنساف أك يتقرب من ربو, كإنما ىو يصل بنور 

 ب الوحيدة في التقرب إلى اهلل تعالى.البصيرة, كالحب الذم ىو أداة القل
 

 ماىو الحب الصوفي
 

( في البذؿ كالمنح, على األفراد. كىو 3( كاألنس)2الحب اإللهي يعني: تعلق القلب بين الهٌمة)
أكؿ أكدية الفناء, ألف العبد إذا لم يفعم قلبو بحب مواله, فسوؼ ال يتمكن من خلع صفاتو 

حبيبو. كحب اهلل تعالى, ىو العقبة التي ينحدر منها المريد كنسياف ذاتو في مقابل صفات كذات 
على منازؿ المحو, ككونو عقبة, فأف ىذا يعني أنو صعب المناؿ, إذ إف على محرابو تيذبح الكثير 
من الصفات كاألىواء كالطبائع غير المبلئمة, كىذا مما يعسر على النفس اإلنسانية تقبلو. كالحب 

تقي فيو مقدمة العامة مع أكلى خطوات الخاصة, إذ إف كل الناس اإللهي, ىو: آخر منزؿ تل
يتقربوف إلى اهلل تعالى بأنواع القربات, كأما الحب, فقليل من عانة الناس من يتعاطاه, كأما الخاصة 

أم  –منهم فهو أكؿ منازلهم, ككما أنو في الوقت نفسو آخرىا, كالحب اإللهي ىو سمة الطائفة 
                                                 

 .31آؿ عمراف/آية / (3)
 .80النساء / آية /  (4)
 . 19ص – 1959 -بيركت–مشارؽ انوار القلوب كمفاتح اسرار الويوب  –عبد الرحمن األنصارم  (1)
 .86ص –منازؿ السائرين  –الهركم  –ٌمة: ىي األنبعاث للمقصود صرفا, فبل يتمالك صاحبها منعها كال يلتفت عنها اله (2)
 .60ص –اللمع  –الطوسي  –األنس: كما عرفو الجنيد يعني: أرتفاع الحشمة مع كجود الهيبة  (3)
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لحب اإللهي, كىو عندىم عنواف الطريقة, آلف طريقة ىي طريقة كصوؿ فهم أىل ا –الصوفية 
كتقٌرب إلى المولى تعالى, كال كصوؿ كال تقرب بوير كازع الحب, كالحب اإللهي ىو معقد 
النسبة, أم أنو عامل تقريب المناسبة بين العبد كربو إذ ال كسيلة مثلو, ترقق النفوس كتجلي 

القشيرم, فهو في معرض تعريفو للحب اإللهي, يرٌد أكال على ( أما 4القلوب كتحسن الطبائع.)
الذين يركف أف المحبة ىي  –أم أصحاب النظػػر العقلي من المتكلمين كالفبلسفة  –العلماء 

اإلرادة, كىذا ىو غير ميراد الصوفية, إذ إف اإلرادة ال تتعلق بالقديم, اللهم إال أف ييحمل المعنى 
الى كالتعظيم لو, يرل القشيرم: إف المحبة ال توصف بوصف كال تحد على إرادة التقرب إليو تع

بحد أكضح كال أقرب إلى الفهم من المحبة نفسها. كىنا أشارة لطيفة من القشيرم إلى أف 
المحبة, عموما, لرقتها كشفافية اإلحساس بها, كتعلق القلوب الصافية بها, مثلما ال تتعلق بشئ 

ثيل لها, تػيٌعرؼ بو أك من خبللو, كلذلك كاف أشبو شئ بها, ىو آخر سواىا, فأنو يصعب كجود م
المحبة ذاتها, كلعل في ىذه اإلشارة جانبا معرفيا, فكوف المحبة إحساسا ذكقيا كتجربة معاشة, 
فأنو يعسر كصفها إال لمن ذاقها كأحس حٌر لواعجها, كيحاكؿ القشيرم أف يدلنا على مقاربة 

بلؿ العودة إلى األصوؿ اللووية لكلمة الحب, كالتي تعني أكال: كصفية لمعنى الحب اإللهي من خ
صفاء المودة فالعرب تقوؿ لصفاء بياض األسناف كنضارتها: حىبىب األسناف, كقيل الحيباب ىو: ما 
يعلو الماء عند المطر الشديد كقيل أيضا أف الحب مشتق من حباب الماء, بفتح الحاء كىو 

ىي غاية معظم ما في القلب من المهمات, كقيل أف أشتقاقو معظمو, فسمي بذلك ألف المحبة 
, فكاف المحب ؿ يبرح  مأخوذ من اللزـك كالثبات, إذ يقاؿ: أحٌب البعير, أم أنو برؾ فبل يقـو
بقلبو عن ذكر محبوبو, كأخيرا فأف المحبة في التعريف بها تعني: غلياف القلب كثورانو عند العطش 

( كلعل القشيرم, بعودتو إلى الجذكر اللووية لكلمة الحب, أراد 1)كاألىتياج إلى لقاء المحبوب.
أف يدلنا على ما أشتملت عليو ىذه )الجذكر( من المعاني التي كاف يطمح الصوفية في أف يعٌبركا 

لم يبتدعوا شيئا  –أم الصوفية  –عنها من خبلؿ حبهم اإللهي, كلعلو أراد أف يخبرنا بأنهم 
اقعهم البشرم, بل ىم أحبوا ربهم, كعٌبركا عن حبهم, مثلما يفعل كل جديدا, كلم يقفزكا على ك 

 المحبين من البشر, مع أختبلؼ موضوعاتهم كتفاكت غاياتهم.
                       

                                                 
 .89ص – 1990 –بوداد  –منازؿ السائرين  –الهركم  (4)
 .248ص –رية الرسالة القشي (1)
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يحصي لنا القشيرم, عدة تعريفات للحب اإللهي, فلقد عيٌرؼ بأنو الميل الدائم بالقلب  
الحب من المقامات كليس من األحواؿ, فالحب يعتمد ( كىذا التعريف يميل إلى عد 2الهائم.)

على أستمرارية ميل القلب إلى الحبيب, كأف الذم يدفعو إلى األستمرار في ىذا الميل, ىو الهياـ 
( لعلمنا أنو ناتج من 3الذم يخالطو, فإذا ما عرفنا أف الهياـ يعني ذىاب التماسك تعجبا كحيرة,)

 وت.فعػل مطالعة العبد في عظمة الملك
كعٌرؼ الحب بأنو: أيثار المحبوب على جميع المصحوب, كىو مقاـ التفرد كالفناء عن كل 
السول بما فيو النفس, ألنها أيضا من المصحوبات. كيعني الحب أيضا: موافقة الحبيب في 
المشهد كالمويب, كىذا التعريف يقترب كثيرا من حدكد مقاـ المراقبة, كىو مقاـ المحبين 

دائم األطراؽ  –أم المحب  –و يعني, علم القلب بدكاـ شهود المحبوب لو, فهو المحققين, كى
( كيعٌرؼ الحب أيضا بأنو: 1مستجمع الهٌم, شديد الفكر في المحبوب, معرض عما سواه.)

مواطأة القلب لمرادات الرب, كىذا الحب يشير إلى مقاـ الفناء عن اإلرادة كالى التسليم كالطاعة 
ىػ ( كالذم 261وكل. ثم يورد لنا القشيرم رأم أبي يزيد البسطامي )ت كاألخبلص كحسن الت

يعٌرؼ الحب بأنو: أستقبلؿ الكثير من نفسك كاستكثار القليل من حبيبك. كىو ىنا يقٌرب بين 
(, على أف ىذا التعريف, بوضوحو كبساطتو, 3( كاإليثار)2مفهـو الحب كبين مفهومي الفتوة)

وفية في القرف الثالث الهجرم. كأما سهل بن عبد اهلل التسترم ) ت يعكس لنا مستول الثقافة الص
ىػ ( فقد عٌرؼ الحب اإللهي بأنو: معانقة الطاعة كمباينة المخالفة, كالمحبة عنده تعني: أف 283

تهب كلك لمن أحببت, فبل يبق لك منك شئ. كال داعي ألف نشير إلى مدلوالت ىذا التعريف, 
السلوؾ الصوفي بوجو عاـ. ثم أخيرا يأتي دكر أبي بكر الشبلي )ت  فهو كاضح األرتباط بمدارج

ىػ ( الذم يرل أف المحبة مأخوذة من المحو, إال أنها تمحو من القلب كل ما سول 334
( كلعل ىذه الوظيفة األخيرة للحب ىي أخص معانيو كدالالتو الصوفية, إذ ال يمكن 4المحبوب.)

 بعد أف يتجرد تماما من جميع العبلئق كاألغيار كالمطلوبات للمريد أف يكوف محبا هلل تعالى, إال

                                                 
 –بهػػػذا المعنػػػى, عٌرفػػػت رابعػػػة العدكيػػػة المحػػػب الصػػػادؽ بأنػػػو: مػػػن ال يسػػػكن أنينػػػو كحنينػػػو حتػػػى يسػػػكن مػػػع محبوبػػػو. أنظػػػر  (2)

 . 507ص –عوارؼ المعارؼ  –السهركردم  
 .96ص –منازؿ السائرين  –الهركم  (3)
 .78ص –مشارؽ أنوار القلوب كمفاتح أسرار الويوب  –عبد الرحمن األنصارم  (1)
الفتوة: أنك ال تشهد لك فضبل كال ترل لك حقا, كىي في مستواىا األخير تعني: أف ال يتعلػق المريػد فػي مسػيره بػدليل كأف ال  (2)

 .61ص –منازؿ السائرين  –السهركردم   –يشوب إجابتو طلب العوض كأف ال يقف في شهود على رسم 
 . 57ص –نفس المصدر  –السهركردم   –هلل تعالى على رضا غيره األيثار: تخصيص كأختيار, ىو يعني أيثار رضا ا (3)
 .249ص  -الرسالة القشيرية  (4)
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الدنيوية منها كاألخركية.على أننا كلما تقدمنا خطوات في الزماف )الصوفي(, كلما كضعت أمامنا 
ىػ ( 632صورة الحب اإللهي كأتخذ معناه مستول أكثر عمقا, فالشيخ عمر السهركردم  )ت 

كمن اآلخذين بمنهجو الصوفي, يصنف الحب اإللهي من بين كىو من تبلميذ الشيخ عبد القادر, 
( يسمي 1األحواؿ, ال بل ىو عنده أصل لكل األحواؿ األخرل, مثلما التوبة في المقامات.)

السهركردم  المحبة اإللهية بػ )المحبة الخالصة(, تمييزا لها عن غيرىا من صنوؼ المحبة, كىذه 
بد ربو بكليتو, ألف العبد قد يكوف في حاؿ ما, كىو قائم المحبة ال تكوف خالصة, إال أف يحب الع

بشركط حالو بحكم العلم, كلكن جبلتو تتقاضاه بضد العلم. كعليو, فهو يشير ىنا, إلى ضركرة 
المجاىدة الصوفية من أجل مطابقة فعل الجبلة لحكم العلم. كىذه النقطة تستحق أف نتوقف 

التصوؼ العملي, الذم يتدرج المريد معو صعودا, في  معها قليبل, إذ أف فيها إشارة إلى تفضيل
المقامات كاألحواؿ, حتى يصل إلى مرحلة الفناء عن نفسو كالبقاء باهلل, على التصوؼ العقلي أك 
األشراقي, الذم يعتمد على العقل كالحكمة, كسيلة ألستشفاؼ فيض النور العلوم الذم صدرت 

عمر السهركردم  ال يطعن في مشركعية ىذا السبيل  ( على أف الشيخ2عنو كل األنوار األخرل.)
 األخير, كلكنو يرل فيو كسيلة خطرة كىشة قد تنهار أماؾ ثورة الورائز كيقظة الطباع.

كالحب اإللهي ينقسم عند الشيخ عمر السهركردم  على قسمين, حب عاـ كحب خاص, األكؿ 
باآلالء كالنعم اإللهية, كيمتاز ىذا الحب يتحقق باألمتثاؿ لؤلكامر اإللهية, كىو قد ينبع من العلم 

بأنو: ييخرج العبد من صفاتو الذميمة كيدفعو نحو التحلي ببدائلها. إذف فللعبد في ىذا الصنف 
( كأما الحب الخاص, فهو حب الذات من دكف 3من الحب كاألرادة, فهو إذف من المقامات.)

محب, فهو إذف فناء كتماهو, كشرط النظر إلى شئ سواىا, حتى لو كاف ىذا السول ىو نفس ال
ىذا الحب أف تلحقو السكرات, إذ إنو ال يكوف حبا حقيقيا. إف لم يكن فيو ذلك, كالسكرات 
ىي حاالت الشطح كالويبة التي تعترم الصوفية في بعض أحوالهم. ىذا الحب ليس إلرادة العبد 

ؿ. كأما نسبة ىذا الحب فيو يد, بل ىو أصطناع من الرب كإصطفاء محض, فهو إذف من األحوا
إلى النوع األكؿ, أم الحب العاـ, فهي كنسبة الركح إلى الجسد, كلك أف تقرر الفرؽ بين 

 )الحبين(.
 

                                                 
 . 505ص –عوارؼ المعارؼ  (1)
 .42ص – 1966 –مصر  –سلسلة نوابغ الفكر العربي  –السهركردم   –سامي الكيالي  (2)
 .504ص –عوارؼ المعارؼ  (3)
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إذف ففي موضوع الحب, لم تختلط األمور عند الصوفية, كما يرل ذلك البعض, بل ىم يميزكف 
اإلرادة الحقيقية  بين حب الناس بعضهم لبعض, كىو عندىم حب كىمي, يدؿ على عدـ أدراؾ

للركح البشرية, كحب العٌباد لموالىم, كىو الحب الحقيقي الموركس في ألصل فطرتهم, كىذا 
( على أف حب العبد ربو, 1األخير يقع على درجات, حسب مراتب العباد كمجاىداتهم الركحية.)

اء كالنيل ال يشتمل شكل من األشكاؿ التجاكز على الذات اإللهية, ألنو ال ينبع من األشته
التماثلي كما أف حب الرب عبده, يعد حقيقة كاقعة, غير مختلفة, تدعمها الكثير من األسانيد 
الشرعية التي سيأتي بيانها في حينها, كىو في الوقت نفسو ال يدؿ على األشتياؽ النفسي لسٌد 

ركردم يحٌد النقائص, كإنما ىو يعني الواصلة باللطف كالمنة كالكرامة.كىكذا فالشيخ عمر السه
)أف تهب لمن أحببت كلك,   :الحب الخاص بأنو: الخركج من الكلية, إذ إف حقيقة المحبة ىي

( كىذا يعني بلوة أخرل, أف الحب الخاص يعني التحقق بمقاـ الفناء 2كال يبق لك منك شئ(.)
الصوفية الوجودم, كىو المقاـ الذم ما بلوو العبد, فستنتفي عنو جميع المساعي لبلوغ المقامات 

األخرل. إف الحب الخاص يعمل على تصفية النفس كتزيينها بالمعرفة كالنور اإللهي, كىذا ىو 
عين المقامات على النفس. كعليو فالحب اإللهي الخاص, ىو خير كسيلة للتقرب من اهلل 

( إذ إنو مع نزاىة النفس كصفائها, فأف العبد يكوف أقرب ما يكوف من مواله على أف 3تعالى)
الحب في حقيقتو, ال يتوقف على جهد العبد كتزكيتو لسهركردم( ال ينسى أف يذكرنا, بأف )ا

لنفسو, بل ىو موىبة ربانية غير مرتبطة بعلة أك سبب, نعم أف تزكية النفس تقٌرب الوسيلة, ال 
تحتمها. كأخيرا, البد من ذكر مبلحظة مهمة, لعل السهركردم أىتم بها أك آثارىا, لكونو قد 

حب اهلل تعالى, بكل أشكالو كمستوياتو, ال يمكن أف  تتلمذ على يد الشيخ عبد القادر, كىي: إف
يلوي الورع أك يسقط عن العبد التكاليف كالفرائض, كأف من أدعى محبتو تعالى من غير تورع عن 

 ( 4محارمو كأقباؿ على أكامره, فهو مدٌع كذاب.)
 
 
 
 

                                                 
 .504ص –عوارؼ المعارؼ  (1)
 .507ص –سو المصدر نف (2)
( قػاؿ: )المػرء مػع مػن أحػب( يستشهد السػهركردم ىنػا بقػوؿ سػمنوف: ذىػب المحبػوف هلل بشػرؼ الػدنيا كاآلخػرة, ألف النبػي) (3)

 . 507ص –المصدر نفسو  –فهم مع اهلل تعالى 
 .507ص –المصدر نفسو  (4)
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 الحب أصل الوجود

 
م مبدأن عاما من مبادئ الوجود كلشدة أىتماـ مفكرم اإلسبلـ بموضوع الحب, فقد تبناه بعضه

الكوني كليس البشرم فقط, بحيث أف الحب أصبح ىنا, كالنسخ الذم يسرم في مفاصل 
الذكات كافة, حٌيها كجمادىا. كيأخذ بهذا الرأم المفكر الموربي, أبو زيد عبد الرحمن األنصارم 

ار القلوب كمفاتح ىػ ( صاحب الرسالة المشهورة: )مشارؽ أنو 696المعركؼ بأبن الدبٌاغ )ت 
( كالتي يقوؿ فيها: أف النور الذم ظهرت بو األشياء, عاف في الموجودات  1أسرار الويوب(.)

كلها, من أعلى العليين كمنحدرا إلى أسفل السافلين, كأف بالمحبة تمت الكائنات كعنها كجدت 
نصيب منها,  على أختبلؼ الحركات, فهي كامنة في كل جوىر, كما من كجود في العالم إال كلو

( كقبل األسترساؿ مع )أبن 2كبحسب المحبة يكوف صعود الصاعد إلى العوالم الركحانية.)
الدباغ( في آرائو في الحب, البد من األشارة إلى أف آراءه تلك ال تخلو من تأثيرات أشراقية 

شتهر أمره كثنوية كيونانية قديمة, كبخاصة من ىذه األخيرة, فيلسوفها )أنباذكقليس( الذم عاش كأ
في أكاسط القرف الخامس قبل الميبلد, كالذم جعل من المحبة مبدأ اساسيا من مبادئ الوجود, 

( إذف فقد بلغ أبن الدباغ بعامل الحب اإللهي ذركة تأثيره في 3تتكوف كتتجمع فيو األشياء.)
تب, كفقا الكوف, بحيث أنو جعل منو سببا في كجود ماىو موجود, كميزة تدرج الكائنات في المرا

 لدرجة أخذىا منها. 
إف أكثر ما يلفت النظر في آراء أبن الدباغ, ىو تعريفو الفريد للحب, فهو عنده: إبتهاج يحصل 

( كلنا أف نتصور فرط الشعور بالبهجة العظيمة الناجمة عن تصور 4للنفس عن تصور حضرة ما.)
كعزه كجبللو, يورث النفس ألوانا الحضرة اإللهية. إذ إف مجرد التفكر في عظمة الخالق ككبريائو 

من األضطراب كاألغماء كالخزكج عن عالم الحس, كأمور جسيمة أخرل ربما خرجت معها ركح 
( كلعل 5المريد فرقا كخوفا من اهلل تعالى, كربما بدرت منو أمور كأفعاؿ غير مستساغة في العقل.)

ة في بعض أحوالهم من فقداف أبن الدباغ, في ىذه العبارة يحاكؿ أف يسوغ ما يعترم الصوفي
 الحس المؤقت كالهياج كاألرتجاؼ, كغير ذلك مما ينكره عليهم خصوصهم. 

                                                 
 ـ.1959 كطبعت في بيركت عاـ –ىػ . ريتر  –حيققت ىذه الرسالة على يد المستشرؽ  (1)
 .26ص –مشارؽ أنوار القلوب كمفاتح أسرار الويب  –أبن الدباغ  (2)
 .12ص –الفلسفة األخبلقية األفبلطونية عند مفكرم اإلسبلـ  –د. ناجي التكريتي  (3)
 .22ص –المصدر نفسو  –أبن الدباغ  (4)
 .22ص –المصدر نفسو  –أبن الدباغ  (5)
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إذف فالتفكر زالتأمل في بدائع الجماؿ كالكماؿ اإللهيين, ىما من أقول كأىم العوامل التي تفعم 
باغ بالفلسفات النفس بمحبة خالقها كالشوؽ أليو. كيبدك جليا من ىذه العبارة, مدل تأثير أبن الد

األشراقية التي كانت سائدة بين أكساط المفكرين في عصره, فهو من جانبو, يرجح األعتماد على 
 العمليات الذىنية ألكتساب مزيد من الحب اإللهي كمن ثم مزيد من القرب من اهلل تعالى. 
و تعلق الحب عند أبن الدباغ, يقع أيضا, على قسمين: حب عرضي كحب ذاتي. الحب العرضي ل

بوير ذات المحبوب, مثل محبة أحسانو كطلب منافعو كدفع مضاره, كأما الحب الذاتي, فهو 
متعلق بذات المحبوب, كىو أيضا يقع على قسمين: ما يعقل سببو كماال يعقل لو سبب. األكؿ 
ىو محبة جماؿ المحبوب ككمالو الذاتياف, كالثاني ىو محبة المحبوب بحسب ذاتو, كىذا األخير 

قسم على عشرة أقساـ, بحسب المبادئ كالوايات. خمسة منها ىي مقامات للمحبين السالكين ين
( كخمسة ىي مقامات للعشاؽ السالكين كىي: 1كىي: األلفة كالهول كالخٌلة كالشوف كالوجد.)

(  علما أف المحب عنده, ىو المريد, بينما العاشق ىو 2الوراـ كاألفتتاف كالولو كالدىش كالفناء.)
 راد, كقد مر بنا سابقا,        الم

 الفرؽ بين المريد كالمراد عند الشيخ عبد القادر.
كيشترط أبن الدباغ, كسابقيو, في المحب, أف ال يتوقف عن الترقي في مقامو, ألنو إذا ما شاىد 
من محبوبو صفة, فتوقف معها, كاف ذلك عين حظو منها, كحجب بها عن الزيادة, بينما المطلوب 

يتواصل مع مقامو, حتى يبلغ حالة الدىش, التي تذىل معها النفس عن عالم الحس, بل منو أف 

                                                 
لمصطلحات أف األلفة ىي: إيثار جانػب المحبػوب علػى كػل مطلػوب كمصػحوب كيسػتدعيها جاء في تعريفات أبن الدباغ لهذه ا (1)

اإلنساف بأسػتقراء محاسػن المحبػوب كأدامػة الفكػرة فػي لطافػة شػمائلو كمػاىو عليػو مػن بػديع الصػفة كغريػب الحكمػة اإللهيػة. كأمػا 
القصد لو في كل حين كصرؼ الهمة أليػو, كفيػو  الهول فهو: ميل القلب بالكلية إلى جهة المحبوب, كاألعراض عما سواه, كتجريد

تستحكم المحبة كتشػتد صػورتها كينبسػط سػلطانها, كيسػتولي العػج الشػوؽ فيهػا. كأمػا الخلػة فتعنػي: تخلػل شػمائل المحبػوب فػي 
كيعنػي ركحانية المحب, حتى تتكيف بهػا الػنفس كالػركح كسػائر الجملػة اإلنسػانية. كأمػا الشػوف فهػو: الكلػف كالولػوع بػالمحبوب, 

. أم 30بلوغ الحب إلى شواؼ القلب, أم أصلو فيستولي عليو كيحجبو عن غيره, كجاء في قولو تعالى: )قد شوفها حبا( يوسػف/
حجب حٌبو قلبها حتى التعقل سواه. فالشوف أستسبلء المحبة علػى القلػب باطنػا كظػاىرا مػع أحتجػاب المحػب عػن أم أمػر آخػر 

ذات المحبوب كسائر صفاتو الحقيقيػة, منطبعػة فػي ذات المحػب, أنطباعػا ثابتػا, بحيػث ال  غير المحبوب. كأما الوجد فهو: كجود
يمكػػن زكالػػو كال يتصػػور أنفصػػالو, كأذا بلػػغ المحػػب إلػػى ىػػذا الحػػد, فقػػد زاؿ عنػػو األختيػػار كأسػػتول فػػي حقػػو األعػػبلف كاألسػػرار 

الصػػفات, فػػبل يػػرل فػػي الوجػػود سػػواىا كال يراىػػا  كظهػػرت عليػػو آثػػار الشػػهود, فيشػػهد محبوبػػو فػػي سػػائر الػػذكات كصػػفاتو مػػع سػػائر
 .  36-32ص –مشارؽ أنوار القلوب كمفاتح أسرار الويوب  –سواه. 

يعٌرؼ أبن الدباغ ىذه المفاىيم بما ياتي: الوراـ: كىو األنتشاء من خمر المحبة, كيأتي مػن مبلزمػة الوػريم للوػريم كعػدـ مفارقتػو  (2)
عدـ المباالة بالخلق, ثم الولو: كىو حالػة الحيػرة, ثػم الػدىش: كىػو الػذىوؿ أك البهتػة التػي تأخػذ لو. كاألفتتاف: كىو خلع العذار ك 

العبد إذا فاجأه مايولب عقلو أك صبره أك علمو, ثم الفناء: كىو الفناء عن رؤية النفس, كىو أف يكوف العاشق اليسمع أال بمحبوبػو 
 3ص –مشارؽ أنوار القلوب كمفاتح الويوب  –بو عن نفسو كعن األشياء. كاليبصر إال بو, كال يدرؾ أال بو كلو, كمنو فناء 
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عن عالمها الخاص بها, كىو مقاـ الحرية. كمعنى الحٌر عند الصوفية, ىو الذم ال يسترقو شئ من 
األكواف كاألعراض, بل ال يسترقو شئ غير محبوبو, فهو باألضافة إلى األكواف حر كباألضافة إلى 

وب عبد, إذ المحب مطلقا, ىو الفقير مطلقا, كالمحبوب مطلقا, ىو الوني مطلقا. كعند المحب
( كعند صىذه النقطة فقط, يتحقق للعبد مقاـ العبودية الحقة التي لم يبلوها إال النبي محمد )

ىذه المرحلة بالذات يزكؿ الشوؽ عن المحب, ألنو بلغ الوصوؿ, كتنتفي الحاجة إلى المقامات 
( على أنو في كل األحواؿ, فأف المحب ال يعدـ في نفسو 1ؿ ألنو أصبح من الكاملين.)كاألحوا

أحدل الحالتين فأما أف يكوف في حالة جمع, أك في حالة تفرقة, األكلى يكوف فيها فانيا عن نفسو 
موجودا بوجود محبوبو, ألنو أف فني عن نفسو, فقد فني عن سائر العالم, إذ إف نفسو ىي أقرب 

اء أليو كفي ىذه الحالة, يرل المحب محبوبو في كل شئ كيسمع كبلمو من كل شئ, كال األشي
يختص أدراكو لو بشئ دكف شئ, ال يبقى فيو جزء كىو خاؿ عن حبيبو, كاألشارة ىنا إلى كحدة 
الوجود. أما الثانية, أم حالة التفرقة, فيكوف فيها المحب ناظرا إلى نفسو, أم يكوف خارج حدكد 

( كمنكل ما 2ناء, كىو حالة الوجود الجديد الذم مر ذكره عند الشيخ عبد القادر.)ساحة الف
سبق يمكننا أف نخلص, إلى أف مفكرم األسبلـ, من بقاع األرض المختلفة, كمن مختلف 
المشارب كالمذاىب كاألتجاىات, قد خاضوا في موضوع الحب, سواء منو الحب اإلنساني أـ 

نو كلم يعدكه خركجا عن الملة كال مركقا على الدين, كأف ىذا الحب اإللهي, كلم يتحرجوا م
أزداد البحث فيو, نموا كدقة كتفصيبل, مع تعاقب القركف على  –أم مفهـو الحب  –المفهـو 

 الحضارة اإلسبلمية, بحيث أننا نجد أف مفكرا كأبن الدباغ كىو من القرف السابع الهجرم, يفٌصػل
موضوع, إلى درجة إنو يذكر لو مرادفات كمشتقات كثيرة جدا, يفٌصل الكبلـ كثيرا في ىذا ال

كيذكر لكل كاحد منها تعريفا دقيقا أك شرحا مفصبل, ال نجد لو مثيبل في )القركف األكلى( من عمر 
 الحضارة.

 
 اإللهي العشق

 
 إذف, فبل يمكننا أف نعد الحب اإللهي, أمرا طارئا على الفكر اإلسبلمي, كما حاكؿ أف يذىب إلى

ذلك بعض المستشرقين كمن تبعهم بأحساف من الدارسين العرب, إذ نسبوه تارة إلى األفبلطونية 
المحدثة, كأخرل إلى الدين المسيحي أك إلى الحضارة الهندية, أك الحضارة الفارسية, أك إلى غير 

                                                 
 .84ص –المصدر نفسو  –أبن الدباغ  (1)
 .89ص –المصدر نفسو  –أبن الدباغ  (2)
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على  ذلك من المصادر التي نسب أليها أركع نتاجات الحضارة اإلسبلمية, ككأف اإلنساف العربي,
 كفق ىذه النظرة, كاف عاجزا عن أف يحب ربو, إال أف يرل غيره يفعل ذلك.

إف ذكر الحب كعبلقة تربط بين العبد كربو أك بين الرب كعباده, كردت كثيرا, كبشكل صريح, في 
مواضع متعددة من مرتكزم الدين اإلسبلمي, أم الكتاب كالسنة, ففي القرآف الكريم, كرد قولو 

( كىذه اآلية, تشتمل على إشارتين ىامتين إعتمد عليهما الصوفية كثيرا 1كيحبونو() تعالى: )يحبهم
في تأصيلهم لنظرية الحب اإللهي, األكلى أف اهلل تعالى يحب عبده مثلما العبد يحب إلهو, 
كالثانية ىي: إف حب اهلل عبده سابق على حب العبد مواله, فالعبد ال يمكنو أف يحب ربو, إال بعد 

( 2ف لو ربو بذلك, بأف يحبو أكال. ككذلك كرد قولو تعالى: )كالذين آمنوا أشد حبا هلل()أف يأذ
كىذه اآلية تتضمن األشارة إلى كجود مراتب للمحبين, كأف فيهم من ىو أكثر حبا هلل تعالى من 
غيره, ككذلك فهي, تؤكد المجاىدات الركحية كالسلوؾ الصوفي بوجو عاـ. كأما قولو تعالى: )إف 

( فأف فيو تأكيد على أف التوبة كالتطهير, ىما من شركط 3 يحب التوابين كيحب المتطهرين(.)اهلل
المحبة اإللهية, كىما أيضا من دالئل المجاىدات كالترقي في مقامات الركح.كأما في السنة, فقد 

( كىذا 4(: )ال يؤمن أحدكم حتى يكوف اهلل كرسولو أحب أليو من سواىما(.)صكرد قولو )
(: )من ص(, شرطا لؤليماف. ككذلك قوؿ الرسوؿ )صديث أيضا يضع حب اهلل كرسولو )الح

( كىو حديث 1أحب لقاء اهلل, أحب اهلل لقاءه, كمن لم يحب لقاء اهلل, لم يحب اهلل لقاءه(.)
يتضمن التصريح بأعلى درجات القرب, كىو تحقق اللقاء, أما كيفية ىذا اللقاء, كىل ىو لقاء 

ى التمسك بالطاعات كترؾ المعاصي, أـ ىو لقاء حقيقي, ينعم بو اهلل تعالى على معنوم, يشير إل
المقربين من عباده؟ فهذا ما أختلف عليو المفسركف, كل حسب مرجعياتو الفكرية كالمنهجية. 

( في الحديث القدسي: )ال يزاؿ عبدم يتقرب الٌي بالنوافل, حتى أحبو, صكأخيرا نذكر قولو )
سمعو الذم يسمع بو كبصره الذم  يبصر بو كيده التي يبطش بها كرجلو التي  فأذا أحببتو, كنت

(  كىذا الحديث يؤكد, عليو أغلب الصوفية, كيذكركنو كثيرا في أستشهاداتهم, 2يمشي عليها(.)
ألنهم يركف فيو صراحة العبارة, في تأكيد كرامات األكلياء ككذلك تأكيد قولهم بالوجود الجديد 

العبد بعد تمكنو من درجة القرب من مواله, كفيو أيضا إشارة إلى مرتبة الخبلفة  الذم يؤكؿ أليو
                                                 

 .54المائدة /  (1)
 .160البقرة /  (2)
 .222البقرة/ (3)
 كتاب األيماف.  –أخرجو البخارم في صحيحو  (4)
 باب من أحب لقاء اهلل. –ر كتاب الذك  –صحيح مسلم  (1)
 باب التواضع. –كتاب الرقاؽ   –كما في صحيح البخارم   –عن أبي ىريرة  (2)
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( في تاريخ الفكر اإلسبلمي, بعامة, كانت مواقف المسلمين من موضوع الحب 3العظمى.)
اإللهي قد تباينت تباينا ملحوظا, إذ أنكره بعضهم متذرعا بأستحالة حصوؿ المناسبة بين الخالق 

ذه المناسبة, تعد شرطا الزما ألثبات صحة المحبة, كيرل أصحاب ىذا الرأم, كالنخلوؽ, إلاف ى
أف ما كرد من نصوص, في األسانيد الشرعية, مما يشير إلى موضوع الحب اإللهي, ال يعدك كونو, 
في حقيقتو ضربا من ضركب المجاز الببلغي كالتمثيل اللووم, كإف اهلل عز كجل, كعلى خبلؼ 

ص, ال يحب كال ييحب, ألف المحبة, كبكل أشكالها كصورىا, لها من الظاىر من ىذه النصو 
اللواـز كالتبعات, مما ال يليق بالذات اإللهية, مثل الشوؽ كاألنس كاأللتذاذ, كنحو ذلك من 
الصفات كالنوازع مما يجدىا المخلوقوف, كمما يجب أف تتنزه عنو الذات اإللهية, بحكم صفة 

( طائفة أخرل من مفكرم اإلسبلـ, أقٌرت 1كالعزة كالصمدانية.)األلوىية التي تستوجب الونى 
صحة الحب اإللهي, كأخذت بو, كلكنها أكلتو تأكيبلت ىي أقرب إلى الفهم األخبلقي الظاىرم 

فأف المراد  –منو إلى الفهم الصوفي الذم يصل بالدالالت إلى أقصى مدياتها الظاىرية كالباطنية 
ىذه )الطائفة(, ىو الطاعة كالعبادة كالشكر من العبد تجاه  من الحب اإللهي, على كفق رأم

الرب, كالكبلءة كالرحمة كالحفظ من الرب تجاه العبد, كيضيف أصحاب ىذا الرأم, أف أقصى 
ما يمكن أف نفهمو من المحبة ىو: أنها أحدل الصفات التي كصف بها البارم تعالى نفسو, كعليو 

( كىذا الرأم يشتمل على 2ف النظر في ماىيتها أك كيفيتها.)فبلبد من األعتقاد بها, كلكن من دك 
 موازنة )أشعرية( قد ال يرضى بها الكثير من المأكلين كالباحثين عٌما كراء الكلمات كالسطور.

المتصوفة من جهتهم, لم ينكركا شيئا من معاني الحب اإللهي كمدلوالتو, بل ىم يعدكنو حقيقة 
وا بها كجربوىا كعرفوىا من خبلؿ خلواتهم كمناجاتهم, كمن كاقعة, يمكن أف تعاش, كقد أختص

خبلؿ مواجيدىم كأحوالهم. كفوؽ ذلك, فهم يركف أف ىذه المحبة, ىي عبلقة متبادلة بين اهلل 
تعالى كعباده, فاهلل تعالى, من جهتو, يشتاؽ للعبد المخلص, كيطلب قربو, كما أف العبد يشتاؽ 

لى يناجي العبد كيوار عليو في أف ال يخالج قلبو شيئا سواه, كما أليو كيطلب القرب منو, كاهلل تعا

                                                 
يسػػتند الجنيػػد البوػػدادم فػػي تعريفػػو للحػػب إلػػى ىػػذا الحػػديث, فالحػػب عنػػده ىػػو: دخػػوؿ صػػفات المحبػػوب علػػى البػػدؿ مػػن  (3)

 . 508ص –عوارؼ المعارؼ  –صفات المحب. أنظر 
يد المصػػمود أليػػو فػػي الحػػوائج كالمسػػتوني بذاتػػو ككػػل مػػا عػػداه محتػػاج أليػػو فػػي جميػػع جهاتػػو, فػػبل صػػمد فػػي الصػػمد: ىػػو السػػ (1)

 – 1990 –بوػػداد  -الػػدار الوطنيػػة   –تنػػوير األذىػػاف مػػن تفسػػير ركح البيػػاف  –إسػػماعيل البركسػػوم  –الوجػػود سػػول اهلل تعػػالى. 
موجودا بوجػوده, أم ىػو لػيس بشػئ فػي نفسػو, ألف األمكػاف الػبلـز . كيضيف أبن عربي, أنو لٌما كاف كل ما سواه 611ص – 4ج/

 2ج/ – 2ط/ – 1981 –بيػركت  –تفسػير القػرآف الكػريم  –للماىية ال يقتضي الوجود, فبل يجانسو كال يماثلو شئ في الوجود. 
 .  870ص –
 .247ص –الرسالة القشيرية  (2)
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يناجي العبد ربو كيوار عليو, طمعا في مزيد من القرب كالنور كالرضواف, كالى غير ذلك من 
( كالصوفية ال يستوربوف من منكرم المحبة عليهم, بل ىم يعذركىم 3صفات المحبة كلوازمها.)

مثل سائر أحوالهم, ال يمكن شرحها كتفسيرىا كال التعبير عنها لوير ألعتقادىم, بأف المحبة, مثلها 
من ذاقها كأحٌسها, إذ إف فاقد الشئ ال يعطيو. كقبل الدخوؿ في موضوع الحب اإللهي عند 
الشيخ عبد القادر, البد من تسليط الضوء على بعض الجوانب التاريخية المتعلقة بهذا الموضوع 

من عناصر التصوؼ اإلسبلمي, قد برز  لهي بوصفو عنصرا أساسياإذ يمكن القوؿ: إف الحب اإل
بشكل مبكر جدا من تاريخ ىذا الفكر, كظل مبلزما لو مع تعاقب خطواتو كمراحلو كأطواره, كلعل 
في ىذه الحقيقة, داللة كاضحة على أىمية الحب في الفعالية الصوفية برٌمتها. لقد رفع رٌكاد حركة 

( كاف ينادم في أىل زمانو كبأعلى 1ا لهم, فهذا خيليد العصرم,)الزىد, الحب اإللهي شعار 
صوتو فيقوؿ: يا أخوتاه, ىل فيكم من أحد ال يحب أف يلقى حبيبو؟ ال فأحبوا ربكم كسيركا أليو 
سيرا كريما. كىو نداء, فيو دعوة إلى أفشاء الحب اإللهي بين الناس, كجعلو كسيلة مثلى للتقرب 

ىػ ( الذم أشتهر بصيحتو التي طالما  149الحاؿ مع كهمس القيسي )ت إلى اهلل تعالى. ككذلك 
كاف يطلقها في جوؼ الليل: أتراؾ معذبي كأنت قرة عيني يا حبيب قلباه؟ كىو قوؿ, رغم 
طركحاتو البسيطة إال أنو يدؿ على أعتياد عٌباد ذلك ذلك العصر على تعاطي مثل ىذه المفاىيم. 

( الذم يعد من الدعاة األكائل, الذم يستوس معو, البذؿ كالمنع ىػ 164ثم نذكر عتبة الوبلـ )ت 
كالرحمة كالعذاب كيتبين ذلك من قولو: إف تعذبني, فأني لك محب, كإف ترحمني فأني لك 
محب. كىي عبارة, تفوؽ سابقتيها, جرأة كدراية بهيمنة سلطاف الحب. كال يسعنا, في ىذه الرحلة 

( التي كاف لها كبلـ 2لعاشقة اإللهية الشهيرة, رابعة العدكية)ال أف نعٌرج على ذكر ا‘العاجلة, 
عجيب كأشعار رائدة في الحب اإللهي, أشهر من أف تذكر, ثم نأتي أخيرا على ذكر زعيم الحركة 

ىػ ( 200ىػ ( كىو حبيب العجمي )ت  110الزىدية الثاني بعد شيخو الحسن البصرم )ت 
(  فهذا إذف, 3ذ يقوؿ: كعزتك, إنك لتعلم أني أحبك.)كالذم كاف مفرط الصراحة في حبو لربو إ

مسح أكلي سريع, لمدة من عمر حركة الزىد في اإلسبلـ, تناىز الخمسين عاما, تبين لنا من 
, لم تبلـز نظرائهمن بعده فحسب, بل أنها نمت  خبللها إف عدكل الحب التي أصابت أكؿ القـو

 ء ككحدة الشهود ككحدة الوجود كغيرىا فيما بعد. كتفرعت حتى أثمرت ما أثمرتو من نظريات الفنا

                                                 
 .195ص –التصوؼ الثورة الركحية في اإلسبلـ  –عفيفي  (3)
 لم نعثر في ترجماتو على تاريخ كفاتو, كلكن من المؤكد أنو توفي في النصف األكؿ من القرف الثاني للهجرة. (1)
 فما بعدىا. 73ص – 1988 –بوداد  –رابعة العدكية شهيرة الحب اإللهي  –رشيد سالم الجراح  (2)
 .65-64ص – 1977 –بيركت  –صفحات مكثفة من تاريخ التصوؼ اإلسبلمي  –د. كامل مصطفى الشيبي  (3)
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: أحساس متلبس بالقلب, يشعر بو كل من جربو كذاقو, فهي الحب عند الشيخ عبدالقادر الجيلي
أذف ليست قوال نظريا كال تأكيبل كبلميا أنها معاناة حقيقية, كتشويش تلمسو القلوب من جانب 

م لضيقها. فهذه إذف, أكؿ موازم الشيخ عبد المحبوب, فتصير الدنيا على المحب كحلقة خات
القادر, لقبلع الحب, كىو فيها, لم يأخذ من الحب صنفا كيترؾ اآلخر, بل عٌرفو تعريفا ينطبق 
على كل أشكالو التي عرفها بنو البشر, كيرضى بو كل العاشقين في األرض كبمختلف أصنافهم. 

ة كجدانية يتقلب فيها المحبوف, كلكن ىذه إف أبلغ مصداقية للحب, عنده, تتجسد في كونو معانا
المعاناة, تتفاكت في الصدؽ, تبعا للجهة التي تحن أليها القلوب, كال شك في أف محبة اهلل 
تعالى, ىي أشرؼ تلك الجهات كأكفرىا حظا من الحقبقة كاليقين.كالحب عند الشيخ عبد القادر, 

شوبو صحو أم بمعنى أنو ينمو على أرض ال يقاس بالعقل, كال بحكمو كأدكاتو, ألنو سكر ال ي
تويب عنها سلطة العقل كحكمو, كال يعني ىذا الكبلـ, أتهاـ المحبين بالجنوف, كلكنو يشير إلى 
طبيعة الحب الموايرة لمنطق العقل كالتي قوامها العاطفة المحضة, كلعل الشيخ عبد القادر, في 

لتصوؼ األشراقي, التي ىي بالتأكيد تؤمن رأيو ذاؾ يتخذ موقفا مناقضا تماما, لموقف مناىج ا
بخبلؼ ذلك.كيمتاز الحب أيضا, عند الشيخ عبد القادر, بأنو عطاء مطلق كتوجو كلي إلى 
المحبوب, بالركح كالقلب ككل الحواس كالجوارح, كفي السر كالعلن, كأيثار المحبوب على 

رادة متكلفة كالحب ىو العمى الذات ككل شئ آخر سواه, بأختيار تلقائي كبإرادة فطرية كليس بإ
عن غير المحبوب غيرةن عليو كالمعمى عن المحبوب ىيبة لو, )فهو عمى كلو, كالمحبوف سكارل, 
ال يصحوف أبدا إال بمشاىدة محبوبهم, مرضى ال يشفوف إال بمبلحظة مطلوبهم, حيارل ال 

لقد جمع الشيخ عبد ( 1يأنسوف بوير موالىم كال يلهجوف إال بذكره كال يجيبوف غير داعيو(.)
القادر, في ىذا التعريف المركب, كل مظاىر الحب كأشكالو, كىو أبتداء يميل إلى تصنيفو بكونو 
حاال من األحواؿ الصوفية كليس بكونو مقاما, ألف المقاـ يفترض اإلرادة كالسعي كالقصد 

, ألنو يتطلب كالدراية, كىذا الحاؿ ال يصيب القلب إال في مرحلة متأخرة من مراحل السلوؾ
التوجو بالكلية نحو المجبوب, كىو ما يفترض األخبلص كالفناء الشهودم كالفناء الوجودم, كىي  
كلها مقامات تخص الواصلين من أىل السلوؾ. كلكي يستمر الشيخ عبد القادر, على مواظبتو 

تعالى  على ربط مفاىيمو الصوفية بعجلة الشرع اإلسبلمي فأنو يؤكد على أف أساس محبة اهلل
كالقرب منو, ىو طاعتو كأتباع أكامره, كما البعد عنو, في حقيقتو, إال بمخالفتو كعصيانو, كىذا ما 
يتجلى عنده بوضوح, في تفسيره خطيئة آدـ كانت ىي أكؿ الحجب التي حجبت آدـ عن 
 ربو,)فحضرة اهلل تعالى طاىرة, ال توطأ بأقداـ لوثتها مخالفة المحبوب, كأف من أككد أسباب

                                                 
 .88ص –قبلئد الجواىر في مناقب الشيخ عبد القادر  –التادفي  (1)
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( إذف فالمحبة اإللهية تحتاج 1الهجر ىو: أنك ال تطيق أف تقيم في دار عصيت فيها صاحبها(.)
( كيتم ذلك بجلو البصائر إبتداءن, كالبصيرة, ىي غير البصر, 2إلى سعي كجهد من العبد أكال,)

ألنها مدفونة في أعماؽ مكامن النفس, كأف إخراجها من األمكاف إلى الوجود, يحتاج إلى صبر 
كمشقة بحيث تكشف عنها الكثير من براقع الوفلة ككذلك الحاؿ مع القلوب الصدئة, حيث البد 
أف تصقل مراياىا, كي تلتقط جواىر المعاني الربانية, كاف تنقى األركاح, حتى تستوحش في 
مساكن ىذه األشباح, كاف تخرج العقوؿ من ديار ىياكل الطين كتنقل إلى أطوار مراتب القدس, 

( كفي الخبلصة فأف قلب 3همم فيجب أف ال تسعى إال إلى جنات جبلؿ الوحدانية الحقة.)كأما ال
المؤمن إذا كاف ىو عرش الرحمن, كأف الرحمن يحل في عرشو متى كأين شاء, فأف ىذا ال يمنع 
العبد من أف يطهر ىذا العرش كيزينو أستعدادا لقدـ مليكو.فمتى ينبع الحب في قلب المريد, 

جو؟ أنو ينبع من مشاىدة بعض جماؿ المحبوب, كيتجو شوقا إلى لقائو, أما سبب ىذا كالى أين يت
الحب, فهو صورة الجماؿ أم جماؿ المحبوب, الكامنة في مرايا األركاح, كالتائقة إلى مبلحقة 
تجليات الجماؿ الحقيقي. كىي أشارة إلى حياة األركاح السابقة كالتي تطلعت فيها إلى صور 

رمت بعد ذلك بأتصالها بهياكل الصلصاؿ. كتتجسد ىذ األشارة في مواضع متعددة الجماؿ, ثم حي 
من أقواؿ الشيخ عبد القادر, فمثبل في ذكره قصة إبراىيم  يقوؿ: كاف طفل إبراىيم  مربى في 
, بركح مٌركح الفضل, بنسيم كلقد آتينا إبراىيم رشده  مهد عهد لطف القدـ تحت ظل شجرة الكـر

القدر ذرات الذكات كأركاح النسمات ... حتى آف أكاف ظهوره في سرادؽ من قبل حين جمع 
( ككذلك قولو: 4الزماف ... فنهض ينشق محيا ذاؾ النسيم في برارم الولو يهيم طالبا للتفرد ..)

)إف المشاىدة ىي سبلؼ راح يطوؼ بها سقاة األزؿ على ندماء األركاح في أقداح الخطاب, في 
منتهى األمل, فوؽ غاية منى العارفين تحت ظبلؿ جػبلؿ مجلس الوصل, عند سدرة 

( ككذلك قولو: )خرجت بعض طيور األركاح من أنقاض الصدكر, تتلمح أثرا من 1القدـ...()
مطارىا القديم, تستنشق نسمة من مهب التكليم تتذكر عيشها في ظل أثل الوصل, تشكو جواىا 

ه المسألة أكثر من سواه: )طافت سقاة ( ثم قولو الذم يفصح عن ىذ2بعد بعاد األحباب(.)

                                                 
 .26ص –بهجة األسرار كمعدف األنوار  –الشطنوفي  (1)
على أف ىذه العبارة ال تتنافى مع قوؿ الشيخ عبد القادر أف المحبة من األحواؿ, إذ إف جميع األحواؿ, كعلى الرغم مػن كونهػا  (2)

 اىب رحمانية, تستوجب إستعداد العبد بتصفية نفسو بالطرؽ المعهودة في التصوؼ. مو 
 .32ص –المصدر نفسو  –الشطنوفي  (3)
 .33ص –المصدر نفسو  –الشطنوفي  (4)
 .39ص –بهجة األسرار كمعدف األنوار  –الشطنوفي  (1)
 .42ص –المصدر نفسو  –الشطنوفي  (2)
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القدـ, على أركاح بني آدـ, بكؤسي شراب ألست بربكم, في خلوة مجلس كإذ أخذ ربك, 
أسكرىم الساقي ال الشراب, سكنت تلك النشوات في ذرات تلك الذكات, حتى أنفلق صبح 

ن متصوفة ( كلنا أف نتساءؿ بعد ذلك, ىل الشيخ عبد القادر, ككثير غيره م3شرع أحمد.)
اإلسبلـ, ممن قالوا بهذه الطريقة )الخطيرة(, أم كجود األركاح السابق على الحياة األرضية, قد 
تأثركا بشكل مباشر بنظرية الهبوط األفبلطونية, أـ كاف لهم في شرعهم اإلسبلمي ما يكفي من 

ذم يجمع بين األسانيد التي تسوغ نظريتهم تلك؟ كلعل أقرب األجوبة إلى الصدؽ, ىو الجواب ال
األثرين. إذ يمكن القوؿ: إف نظرية الهبوط األفبلطونية قد أنتشرت بشكل سريع بين أكساط 
المفكرين المسلمين كأصبحت جزءا من ثقافتهم السائدة, كلكن لم يكن لهذه الفكرة )الوريبة( أف 

لقرآف تسود, لو لم لها المسلموف في شرعهم, ما يدعمها كيسوغ األخذ بها, فلقد كرد في ا
الكريم, الكثير من اآليات التي تشير إلى المعنى ذاتو, كقولو تعالى: )كإذ أخذ ربك من بني آدـ 
من ظهورىم ذريتهم كأشهدىم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أف تقولوا يـو القيامة أنا  

دـ بوحدانية اهلل ( كىذه اآلية تشير صراحة إلى إقرار أركاج جميع بني آ4كٌنا عن ىذا غافلين(.)
تعالى, قبل أتصالها باألبداف. كذلك قولو تعالى: )كإذ أخذ ربك ميثاؽ النبيين لما آتيتكم من  
كتاب كحكمة ثم جاءكم رسوؿ مصدؽ لما معكم لتؤمنن بو كلتنصرنٌو قاؿ أقررتم كاخذتم على 

ية تؤكد أيضا ( كىذه اآل5ذلكم إصرم, قالوا أقررنا قاؿ فأشهدكا كأنا معكم من الشاىدين(.)
المعنى ذاتو, ثم أف مجرد ذكر القرآف الكريم قصة آدـ, ككونو قد سكن الجٌنة قبل ىبوطو أك 
باألحرل إبعاده عنها, ككوف الجٌنة تعني في أخص ما تعنيو القرب من اهلل تعالى, فأف ذلك سيترؾ 

ا الرأم بتهمة الباب مفتوحا أماـ أم راغب في تبني تلك )النظرية(. كقد يسهل الحكم على ىذ
التوفيقية, كلكن قبل ذلك, ينبوي أف تحضر في أذىاننا حقيقتاف: األكلى: أف مفكرم اإلسبلـ, 
بمختلف إختصاصاتهم الفكرية, سواء منهم المتكلموف أـ الفبلسفة أـ الصوفية, كانوا حريصين 

يط بها, كما أشد الحرص, على التوافق مع عقيدتهم اإلسبلمية, كلم يكن من السهل عليهم التفر 
توحي بذلك أغلب الدراسات األستشراقية. كالثانية: ىي أنو ليس من قبيل الوالء للتراث 
اإلسبلمي أك األعتداد بالذات, أف أف نظن أف مفكرم اإلسبلـ كانوا بمعزؿ عن التأثيرات الفكرية 

حضارة, ال كاألجتماعية الوافدة عليهم أك المحيطة بهم, ألف ىذا ضرب من المستحيل إذ إف أم 
 يمكن أف تنمو أك تزدىر مالم تتفاعل مع غيرىا من الحضارات أخذا كعطاءن. 

                                                 
 .70ص –المصدر نفسو  –الشطنوفي  (3)
 .172األعراؼ /  (4)
 .81آؿ عمراف /  (5)
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إف ما كنا نود أف نصل أليو, من كراء ىذا األسترساؿ, ىو أنو ليس من الواجب علينا أف نقف من 
مفكرينا المسلمين, من ذكم األبداع المشهود, موقف رجاؿ الكنيسة في القركف الوسطى من 

تهمهم بالهرطقة كالمركؽ من الدين, في مقابل أية فكرة تصدر عنهم كنلمس فيها السحرة, فن
بعض الورابة أك نشعر حيالها ببعض األستيحاش, بينما األجدل كاألجدر, أف نبحث لهذه 
األفكار, عن مسوغاتها األجتماعية كالسياسية كاألعتقادية, التي أستوجبت ظهورىا في حينها, 

خير, ىو الذم سيمكننا مرة أخرل من أنتاج أفكارنا الجديدة الخاصة بنا كلعل ىذا )الطموح( األ
كالمبلئمة لعصرنا إضافة إلى أنو سيمكننا من أف نقرأ مفردات تراثنا الفكرم اإلسبلمي قراءة علمية 
عميقة كثرية كبعيدة عن كل أشكاؿ التعصبات الضيقة.ثم نعود مرة أخرل إلى موضوع الحب 

د القادر, فهو عنده ال يهبط على قلب المريد دفعة كاحدة كبصورة ثابتة ال اإللهي عند الشيخ عب
تتوير, بل أف معانيو كدرجاتو تتوير تبعا لدرجة أيماف المريد كأشتياقو كصدؽ الطريقة كإمتزاجها في 
باطنو. أف محبة اهلل تعالى تعني في بداية سلوؾ المريد, طاعتو تعالى, باألمتثاؿ ألكامره كاألنتهاء 

عن نواىيو, ثم بعد ذلك تعني القناعة بعطائو كالرضا بقضائو ثم تعني: طلب نعمة األفتقار إلى  
نوالو كعطاياه, ثم أخيرا يبلغ العبد في حبو لربو مرتبة ال يطلب معها عوضا كال  ينتظر أجرا, إذ 

كىو  يكوف شوقو خالصا للقاء محبوبو كالتقرب أليو, كىو ما يمكن أف نسميو بالحب الخالص,
حب خاصة الخاصة , كأما قبلو فهو حب العامة الذين يطلبوف األعواض كيشكركف على  النعم, 
فهو حب المحبوب لعطائو كليس لذاتو.كىكذا فأف المنهج الذم أختطو الشيخ عبد القادر 
لنفسو,  ال يزاؿ يعد )سارم المفعوؿ( حتى  مع الموضوعات التي يمكن أف نظنها بعيدة أصبل, 

الشرع كأحكامو, فالحب عنده, ككما رأينا سابقا, أساسو التمسك بشريعة النبي محمد  عن ساحة
(, أم التمسك بالتكاليف, كليس كما يرل أ ك يدعي بعضهم, بأنو مدعاة إلى ترؾ التكاليف ص)

كالتنصل عن أحكاـ الدين. إف كصوؿ القلب إلى مقاـ الحب ال  يتم عند الشيخ عبد القادر, إال 
ائض كالصبر عن المحرمات كالشبهات, ثم ترؾ تناكؿ المباح في الشرع كلكن المقركف بأداء الفر 

بالهول كالشهوة ككجود القلب. كال تتوقف الشركط عند ىذا الحد, بل إنها تزداد مع تعمق 
المريد أكثر في بحار  الحب, إذ يأتي بعد ذلك دكر الورع الشافي في المعامبلت البدنية 

ألنو يشفي النفس من أشكاؿ الذنوب كالكدكرات كافة بكونو شرطا ضركريا كالقلبية, كىو شاؼو 
أم الزىد في الدنيا    –لبلوغ محطة الصدؽ في الحب اإللهي, ثم بعد الورع يأتي الزىد الكامل 

شرطا ضركريا آخر لبلوغ المحب ذركة الحب اإللهي الخالص, الذم ليس لو تعلق  –كاآلخرة 
, كالزىد الكامل كما يعٌرفو الشيخ عبد القادر, ىو: ترؾ ما سول بشئ آخر سول  ذات المحبوب

اهلل تعالى كمخالفة ىول النفس كالشيطاف, ثم طهارة القلب من الخلق في الجملة إلى الدرجة التي 
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( كإذف, فهل يعني الحب اإللهي عند الشيخ عبد 1يستوم عندىا المدح كالذـ كالحجر كالمدر.)
صة السلوؾ الصوفي الذم يعني بدكره, األلتزاـ بالفرائض كالنوافل القادر, شيئا آخر سول خبل

كالتمسك بالطاعات كالخذ بأسباب الزىد كالورع.مما سبق يمكننا أف نبلحظ بوضوح, تمسك 
الشيخ عبد القادر, بأظهار الترابط العضوم القائم بين فقرات نظريتو الصوفية, إذ ال كجود عنده, 

قي ركحي, ليس لو عبل قة ببقية أجزاء تلك )النظرية( بل أف الكل لمقاـ كال حاؿ كال حب كال ر 
مترابط, بعضو مع بعضو اآلخر, أكال, ثم كل ىذه األجزاء مع الشريعة المحمدية ثانيا, كالتي 
تشكل بدكرىا, القاعدة الصلبة التي ال يمكن األنطبلؽ نحو آفاؽ الركح كالملكوت إال من 

أنو ال يمكن أف يقاؿ عن أم شيخ ذك منهج صوفي كطركحات ساحتها, كعليو, فيمكننا القوؿ: 
نظرية معركفة, أنو قد أصاب في ىذه المسألة الفكرية كأستقاـ فيها مع ظاىر الشرع, كأخطأ في 
األخرل, كأنحرؼ فيها عن )الصراط المستقيم(, ألف البناء الصوفي برٌمتو, كعند أم شيخ 

البد أف يرتكز على مقدمات كثوابت فكرية أك  صػػوفي, كمثلو في ذلك مثل أم بناء فلسفي,
أعتقادية معينة, بحيث ال يخرج عنها أم جزء آخر من أجزاء ذلك البناء, كاف ىذا القوؿ ىو رٌد 

( كالذم جاء 1على ما جاء في كتاب )الشيخ عبد القادر الجيبلني كآراؤه األعتقادية كالصوفية(.)
ول األلتزاـ بالكتاب كالسنة كنهج السلف الصالح, فيو: أف الشيخ عبد القادر, قد أكثر من دع

بينما أقوالو جاءت مليئة بالمفارقات كعدـ األلتزاـ بهذه الدعول عند التطبيق, كالوريب في األمر, 
( 2إف مؤلف الكتاب, قد تبنى كبشكل منقطع النظير, آراء من أطلق عليو لقب )شيخ اإلسبلـ(,)

يات الفكرية التي كاف يحتكم أليها شيخ اإلسبلـ, أك في دكف اف يكلف نفسو عناء دراسة المرجع
( 3األقل, دراسة العوامل السياسية كاألجتماعية التي أملت عليو األخذ بتلك اآلراء المتشددة.)

كلعل من اللطيف أف نذكر, أف مؤلف الكتاب, قد تواضى عن تمسكو بآراء شيخ اإلسبلـ, في 
ير, في معرض ذكره ىفوات أىل التصوؼ على أف فقرة كاحدة فقط, كىي حين عمد ىذا األخ

يبعد ساحة الشيخ عبد القادر عن كل ىذه الهفوات, ال بل إنو عٌده من خيرة شيوخ التصوؼ 
الذين مثٌلوا التيار الصوفي النزيو, كىو سبق أف أكردناه في بداية ىذا البحث. غير شركط المحبة 

صعبة يجب توفرىا في المريد السالك كي  اإللهية, يضع الشيخ عبد القادر, شركطا أخبلقية
يستحق, عن جدارة, منزلة المحب, ككي يكوف قلبو مفعما فقط, بحب اهلل عز كجل, كدكف ىذه 

                                                 
 .18ص –جبلء الخاطر من كبلـ الشيخ عبد القادر  –الجيبلني  (1)
 ـ. كىو في األصل رسالة دكتوراه صادرة عن جامعة أـ القرل.1997 –الرياض  –لمؤلفو: د. سعيد القحطاني  (1)
 كيعني بو أبن تيمية . (2)
 فما بعدىا. 507ص –المصدر نفسو  –سعيد القحطاني  (3)
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الشركط, ال يكوف العبد إال دعيا مرائيا. أكؿ ىذه الشركط ىو: أف ال يكوف للمريد عيناف ينظر 
ينيو كل ما سول محبوبو, فالحب الحقيقي بهما إلى غير محبوبو, كيتم لو ذلك بأف يزيل من أماـ ع

كالخالص, إذا تمكن من قلب ما, فأنو يخرج منو حب غيره, بحيث يصير ىذا الحب, يتشرب 
في جميع األعضاء, كيشتول بو الظاىر كالباطن على حد سواء, كبحيث يصير ىو صورة العبد 

عنى الجديد المواير لمعناه كمعناه, كيتمكن منو كيومره حتى يهيئو لتقبل الصورة الجديدة كالم
, كيضعو في قلب  األكؿ, فيخرجو عن العادة, كعن التمسك بالظاىر فقط من العبادات كالرسـو
التدين النابض باألخبلص كالحب كالطاعة الحقيقية هلل تعالى. فأذا ما تم ىذا للمريد, أحبو اهلل عز 

ما تيثقل كاىلو, كفػيٌتحت أمامو كجل, فأصبح مرادا بعد أف كاف مريدا, كألقيت عنو أحماؿ طال
( فهذا الشرط األكؿ, يعني إذا: التحقيق باألخبلص في العبادات 1أبواب طالما منعت دكنو.)

كالمعامبلت كأنواع الطاعات ما ظهر منها كما بطن. كاألخبلص الذم رأيناه فيما سبق, أنو يعد 
ىنا الشرط األكؿ الذم يستوجب  العامل األساسي الذم ترتكز عليو بقية المقامات الصوفية, يعد

قبل إدعاء الحب اإللهي الخالص.الشرط الثاني, يدكر حوؿ ضماف صحة الحب اإللهي كىو: أف 
ال يقبل المحب بقلبو إلى غير محبوبو, فأف القلب إذا صدؽ في محبة اهلل تعالى, فأنو سيحجم 

در, يشٌتو القلب في ىده عن الميل إلى كل ما يمكن أف يشترؾ مع ذلك الحب, كالشيخ عبد القا
الحالة بالنبي موسى  حين كاف طفبل رضيعا فحيٌرمت عليو كل المراضع إال ما كاف قد خصص 

( إف العبد ال يمكن أف يكوف لو أكثر من قلب كاحد في جوفو, فأذا ما امتؤل ىذا القلب 2لو.)
كالمعنى ىنا  –بشاغل معين, فأنو ال يقبل معو أم شاغل آخر, فالقلب الذم أحب الخالق 

ال يمكنو بعد ذلك من أف يحب الخلق, كال يمكن لقلب  –موقوؼ حصرا على الحب الخالص 
أفعم بهذا الحب أف تجتمع فيو الدنيا كاآلخرة, بل األحرل بصاحب ىذا القلب كىذا الحب, أف 

ل يبيع نفسو ككل ما يملكو من أجل نظرة من محبوبو أك نواؿ قربة منو, كألجل ىذه الواية, ير 
الشيخ عبد القادر, إف الذين يصدقوف في عزائمهم, يسارعوف بقطع المنازؿ النفسية, التي ىي 
حجب ظلمانية, كيسرعوف بطٌي مراحل الطريق من غير تلفت ك)بعـز مجرد من جواذب اإلرادات 

( كيمكننا أف نلمس في ىذا الشرط, أنو يرتكز, 3شوقا إلى رؤية المحبوب ككلها بنيل المطلوب(.)
افة إلى األخبلص, على الصدؽ في التوجو إلى اهلل تعالى, فالصدؽ كحده ىو الذم يحـر على إض

                                                 
 .250ص –الفتح الرباني كالفيض الرحماني  –الجيبلني  (1)
. كىػو ىنػا يشػير إلػى قولػو تعػالى: )كحرمنػا عليػو المراضػع مػن 17ص –جبلء الخاطر فػي كػبلـ الشػيخ عبػد القػادر  –الجيبلني  (2)

 .12قبل( القصص / 
 .28ص –بهجة األسرار كمعدف النوار  –الشطنوفي  (3)
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القلب المحب التطلع إلى غير محبوبو, حتى كلو كجد عند ىذا )الوير( ما يحب كيشتهي, في 
الوقت الذم ال يجد عند محبوبو, إال المنع كالجفاء. إف ىذا الشرط, يؤكد مرة أخرل, على أف 

الشيخ عبد القادر, ىو أكؿ كأىم كآخر الدكافع التي تدفع العبد إلى تحمل مشقات  الحب عند
السلوؾ الصوفي, كىو كحده الذم يمكن أف يبلغ بالمريد, إلى مرحلة الصفاء التاـ كالقرب 
األبدم, إذ إف من أحب اهلل تعالى, فهو حتما سوؼ ال ينظر إلى سواه, كمن ملك الطريق اهلل 

كمن كصل إلى اهلل تعالى عاش في كنفو, كمن أشتاؽ إلى اهلل تعالػى أنس بو  تعالى, كصل أليو,
( كىكذا فبالحب كبالتحديد, األخبلص كالصدؽ في 1كترؾ األغيار, فصفا كقتو مع محبوبو.)

الحب, يسلك الطريق كيتحقق الوصوؿ كالفناء كالبقاء باهلل تعالى.شرط المحبة اإللهية الثالث ىو: 
, فق د كذب من أدعى محبتو تعالى, ثم إذا جٌن عليو الليل, ناـ عنو. على أف ىذا مجافاة النـو

األمر المجهد, ال يكوف أال في حق المحب, الذم يتدنى في الرتبة عن المحبوب, كتدني المريد 
في الرتبة عن المراد. إف المحب فقط ىو المتعوب, كأما المحبوب فمستريح, المحب طالب 

المحب كالمحبوب عند الشيخ عبد القادر, قد يتبادالف األدكار,  كالمحبوب مطلوب, غير أف
ألنهما ليسا في مقامات ثابتة, إذ يمكن للمحب أف يكوف محبوبا, فيما لو طٌهر قلبو من جميع 
أصناؼ السول, بحيث أصبح ال بديل لو عن مطلوبو كال رجوع لو عن حالو, أما مقترباف ىذا 

كجوارحو, ذكر اهلل تعالى, إبتداءن من قوؿ )ال ألو إال اهلل( مع  الوصوؿ فتبدأ من أدماف قلب العبد
مرافقة األخبلص كالصدؽ, ثم أنتهاءن, بعد سلسلة طويلة من المجاىدات كالرياضات, إلى فقد كل 
األشياء كجميع األغيار, قيمتها عنده, ألف من صٌح حبو هلل تعالى, أستول عنده الحجر كالمدر 

كالسقم كالونى كالفقر, كإقباؿ الدنيا كأدبارىا, فمن بلغ ىذه الحالة, ماتت  كالمدح كالذـ, كالعافية
نفسو كسكن ىواه, كأنخمدت نيراف طبعو كذؿ شيطانو, ككاف أقبالو على اهلل تعالى تاما, كصار 

( ككما نبلحظ, فأف الشيخ عبد القادر, ال 2بقلبو دربا يجوز بو في كسط الخلق, إلى الخالق.)
يديو, حتى كىم في غمرة الحب, بالمجاىدات كاألذكار كأنواع العبادات, ككأنو يريد ينثني يذٌكر مر 

 أف يخبرىم بأنو ال مناص لهم عن ذلك, كأنو ييعد من الواىمين من ظٌن غير ذلك. 
الشرط الرابع: ىو أف ال يرضى المحب بوير لقاء محبوبو, ألف المحبين ال راحة لقلوبهم, كلو 

تى يركا محبوبهم. ىؤالء المحبوف, ال يريدكف أم مخلوؽ, كإنما يريدكف, دخلوا ألف ألف جٌنة, ح
فقط خالقهم, كىم ال يطلبوف النعم, مع أفتقارىم أليها, كإنما يطلبوف المنعم, يبووف األصل ال 
الفرع. أنهم المحبوف حقا, كىم كما يسميهم الشيخ عبد القادر, نٌزاع العشائر, أم المنبوذكف من 
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ال أنتماء لهم لقبيلة أك جماعة, كالذين ضاقت بهم األرض بما رحبت على غيرىم. الخلق كالذين 
إنهم في شول جسيم يشولهم عن الخلق كعن الدنيا الخلق, كعن جنتهم أرضا, إذ إف كل ذلك 
عندىم القيود كالسجوف, كالدنيا بما فيها تعني لهم الهم كالعذاب كالحجب الظلمانية, كىم 

السباع الضارية.إف ىذا الشرط, ال يعدك كونو دعوة إلى األخذ بالزىد  يفركف منها فرارىم من
الكامل, الذم يعني في حقيقتو, عدـ الرضا بوير المطلوب الحقيقي, كعند كل الصوفية, فأف من 
رضي بالنعمة دكف المنعم, فقد أحدث شرخا في صدؽ توجهو, كالبد من األشارة ىنا إلى أف 

ت الدنيا كنعم اآلخرة, فأف ذلك ال يعني أستوناءىم عن ذلك, الصوفية, إذ يزىدكف في شهوا
كلكن يعني أنهم قد كضعوا نصب أعينهم, ىدفا محددا ال يحيدكف عنو, إال كىو التقرب إلى 
المولى تعالى, كإال فهم ال يسكنوف إلى أم مبلذ قبل بلوغهم ىذا الهدؼ, فأذا ما بلووا مرادىم, 

ن األقساـ, كلكن تقبلهم ىنا, سوؼ ال يكوف مصحوبا فعندىا سيتقبلوف كل ما يأتيهم م
 باألستبلب كغفبلت القلوب.

الشرط الخامس: كىذا يمكن أف نسميو بشرط فناء اإلرادات, فأف من أحب الحب الخالص أك 
حب الخواص, فسوؼ ال تبقى لو إرادة, ألف قانوف الحب الثابت ينص على أنو ال إرادة لمحب 

ذا )القانوف( يعده الشيخ عبد القادر, من البدائة التي يسلم بها كل ( كى1مع إرادة المحبوب,)
محب ذاؽ طعم المحبة. كىو ىنا في موضوع اإلرادة, يربط بين الحب كالفناء, إذ ال يمكن في 
رأيو, أف نتخيل المحب إال فانيا في محبوبو, كالعبد بين يدم سيده, العبد المطيع طبعا الذم ال 

و في شئ, أما من لم يبلغ ىذه المرحلة كلم يشرب من ىذا الكأس, يخالف سيده كال يعارض
(  إف ىذا الشرط, 2فليسهو محب كال محبوب, كال ذاؽ طعم المحبة كال ذاؽ طعم المحبوبية.)

يفترض إضافة إلى ذكباف إرادة المحب في إرادة الحبيب, التحقق بمقاـ الرضا, كلنا أف ندرؾ 
ا لو علمنا بأف الرضا يفترض الصبر كالشكر كالتوكل. على أننا أىمية الحب في الرقي الركحي, فيم

لو دققنا النظر في مضموف ىذا الشرط, لوجدنا أف الشيخ عبد القادر, يعود فيو, مرة أخرل, إلى 
ربط الحب اإللهي بمعاني الطاعة كالخضوع كالتحقق بالعبودية المطلقة, كلكن ىذه المعاني, ىي 

لمستول األكؿ من مستويات الحب, ألف الطاعة كالخضوع كالعبودية غير تلك التي كجدناىا في ا
ىنا, جاءت بعد طوؿ مجاىدات كرياضات, فهي أصبحت إذف جزءا من السمات الركحية للمريد 

 كليست مقصورة فقط على الطاعات كاألكامر كالنواىي.
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ية محبوبو, ي معػالشرط السادس: ىو شرط عدـ التملك, فالمحب ال ماؿ لو كال ملكية كىو ف
الشرط يعد مكمبل للشرط الذم سبقو, إذ إف من محيت إرادتو, ال يقوؿ حتما: ىذا لي كىذا 

كىذا مالي كملكي, إف المحب ال ماؿ لو كال عىرىض كال خزانة كال دار أضافةن إلى محبوبو. إف 
 الكل عنده منذكر لمراده كمحبوبو, كليس ىو إال مملوؾ كعبد بين يدم محبوبو, كإف شرع

( كعلى أساس ذلك كصف الشيخ عبد القادر, 1العبودية ينص على أف العبد كما ملك لمواله,)
المحب بالذليل, ألنو ال تطاؿ يداه أم شكل من أشكاؿ الورة, كالتي أكلها حرية اإلرادة 
كالملكية. غير أف ىذا الحب كما أرتبط بو من أحماؿ الفقر كاألذالؿ, ىو في حقيقتو حاؿ, كليس 

ت الحاؿ كالدكاـ كالثبات, فذلة أغبلؿ الحب, ما ىي إال أمر مؤقت, كما تلبث أف من صفا
تتحوؿ إلى حرية كسيادة, كال يتم ذلك إال بعد أف يصح للمحب تسليمو للمحبوب, فيعود 
المحبوب بعد ذلك فيسلم لو ما تسلمو منو كفوضو أليو. عند ىذا الحد, تنقلب جميع األمور, 

يل عزيزا كالبعيد قريبا كالمحب محبوبا, على أف ىذا التحوؿ كاألنقبلب, ال فيصير العبد حرا كالذل
يتم بيسر من غير مشقة, بل ىو يحتاج, كويره من أحواؿ الصوفية كمقاماتهم, إلى كثير من كاسات 
الصبر كمقادير الصدؽ, صبر على محبة اهلل عز كجل, كصدؽ في طلبو, فيبلـز بابو كال يوادر 

تو أك يأسا من القرب كالنواؿ. كتلك حاؿ, يصفها الشيخ عبد القادر, بأنها حاؿ ىربا من سهاـ آفا
 –خاصة جدا, ال يعرفها إال من ذاقها كأحتسى كأسها كأكتول بنارىا, كىي حاؿ )ال تجئ بالصفة 

(  أف تأكيد ىذا الشرط 2ألنها من كراء معقوؿ الخلق كفهمهم(.) –أم ال يمكن كصفها بدقة 
ىو في حقيقتو تأكيد على أزالة جميع عبلئق النفس باألغيار, كمن ثم إزالة  على عدـ التملك,

عوامل األنانية كاألثرة فيها, كىو ما تعارؼ الصوفية على تسميتو بالتجرد الذم يعني التخلص من 
الصفات الرديئة. أف الصوفي يعلم بسريرتو, أك من خبلؿ مجاىداتو, أف كل ما يلتحق بنفسو من 

أنما يحدث من جٌراء ألتصاقها بالدنيا كحاجاتها كشهواتها, كإف خير كسيلة للتنصل ىذه الصفات, 
عن ذلك, تتمثل في إزالة ىذه العبلئق عنها, فالنفس في أصل فطرتها, تعد صافية نقية عالمة 
محبة لربها, كلكن ما يلتحق بها من جراء أرتباطها مع متطلبات الجسد كحاجاتو, كذلك ىو أصل 

, كبناء على ما سبق, يمكننا أف نفهم من صوفية اإلسبلـ, أف الزىد في الدنيا النقص كفصلو
عندىم, يعد أمرا تكتيكيا أك مرحليا يجتاز بو الصوفي عقبة كيقطع بو طريق, ليحوز بعد ذلك على 

 ما كاف يريد كينتظر, فأذا ما تحقق لو ذلك, فقد صار سياف لديو, أزىد أك لم يزىد. 
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ع ىذا الشرط, يعود الشيخ عبد القادر, مرة أخرل إلى تأكيد التمسك الشرط السابع: كم

بالطاعات, ألف من كاف محبا, فقد لزمت عليو الطاعة لمن أحب, كأنو ال يصدؽ من أدعى محبة 
اهلل تعالى إال إذا أطاعو. أف محبة اهلل عز كجل ال يمكن أف تتمكن من قلب العبد, مالم يمتثل 

كينتهي عن نواىيو كيقنع بعطائو كيرضى بقضائو, كيذكره ذكرا صادقا  أكال إلى ألكامره تعالى,
متواصبل بالقلب كاللساف ككل الجوارح كبالجهر كالسر, كيرل السيخ عبد القادر, أف ىذا الذكر 
األخير, أم الذكر بالسر, ىو الذم يصل بالمريد إلى حالة الفناء في ذكر محبوبو. فأذا ما كصل 

لحب كالذكر, )باىى اهلل عز كجل بو خلقو, كميزه عنهم بأحواؿ كأقواؿ إلى ىذه المنزلة من ا
عجيبة, ألنو حينئذو سيكوف حق في حق, تفنى ذاتو كال يبقى في قلبو إال األكؿ كاآلخر كالظاىر 

(  أف الذكر يوضع, عند الشيخ عبد القادر, جنبا إلى جنب, مع الطاعات كالتمسك 1كالباطن(.)
و تأكيد من جانبو على أف الطريق الصوفي إذا كاف ال يمكن قطعو بوير باألكامر كالنواىي, كى

كاسطة الشرع, فأف طاعة اهلل تعالى, حق طاعتو, ال يمكن أف تتحقق بوير ذكره كحبو, كالذكر 
 كالحب ىما من حيثيات التصوؼ, كعليو فبل كصوؿ إلى اهلل تعالى بشريعة ال تتزيا بزم الطريقة.

التوحيد كعدـ الشرؾ في المحبة إذ إف المحبوب في غرؼ المحبين ال الشرط الثامن: يتعلق ب
يمكن أف يكوف إال كاحدا كالمحبة أحادية ال تقبل شريكا, كيكوف دعيا من تظاىر بالحب, 
كإنشول عن ضيفو المحبوب, أك أشرؾ غيره معو في قلبو, حتى كأف كاف ىذا الشريك ماال أك 

الذين صدقوا في محبتهم هلل تعالى, رضوا بو دكف غيره كلدا أك ىول أك رغبة, كلذلك تجد أف 
كأستعانوا بو كحده كأقتصركا عليو كأحجموا عن سواه, حتى صار الفقر عندىم في صحبتو غنى, 
ال بل أف غناىم صار في فقرىم تجاىو, كنعيمهم صار في سقم أجسامهم كأنسهم في كحشتهم 

في تعبهم من الدنيا كيأسهم من صفوىا كدكاـ عن الخبلئق, كقربهم في بعدىم عن غيره كراحتهم 
( إف ما يشير أليو ىذا الشرط يعد مطمحا يسعى كل مريد سالك إلى بلوغو, إنو التوحيد 2نعيمها.)

الخالص, الذم ال يشوبو أم شكل من أشكاؿ الشرؾ, مهما خفي أك دؽ, كأننا لو تمٌعنا في معنى 
نو ال يعني عندىم شيئا آخر سول كونو توحيدا من الحب اإللهي عند الصوفية بوجو عاـ, لوجدنا أ

نوع خاص, ال يتمكن منو إال الخاصة من عباد اهلل تعالى, كىو توحيد يشمل القلب كاللساف 
كالخواطر كالعقوؿ ككل الجوارح في آف كاحد, كلذلك نرل الشيخ عبد القادر قد ألحقو مع آخر 

صوؼ بوجو عاـ, ال يعني شيئا أكثر من شركط الحب, ليؤكد لآلخرين, أف الحب اإللهي كالت
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توحيد اهلل تعالى حق توحيده.كالشيخ عبد القادر, يلحق بالحب صفة الزمة من صفاتو, كىي 
( كاهلل تعالى كصف نفسو بأنو )الويور( أم بمعنى أنو خلق العبد لو, فبل ينبوي إذف أف 1الويرة,)

, كأحب شيئا من حظوظ الدنيا أك تكوف لويره, فيما لو صدؽ في حبو, أنو إف لم يكن كذلك
اآلخرة, تشعبت محبتو كأنتقصت كتجزأت كصارت موزعة بين اهلل تعالى كغيره, كاهلل تعالى اليقبل 
الشريك, كىو الويور القاىر فوؽ كل شئ الماحي لكل شئ, لذلك فأف على القلب المحب, أف 

شهوات, كطلب الرئاسات يتطهر من جميع الشركاء من جميع الشركاء كاألنداد كاللذات كال
كالكرامات, بحيث ال يبقى لو إرادة كال مطلوب كال أمنية )كاألناء المنثلم الذم ال ييضبط فيو 

( فهو ال تتبلور في نفسو إرادة شئ من األشياء, ألنو أنكسر بفعل محبة اهلل عز كجل 2مائع()
تو, كىو ما يمكن أف نسميو كبحيث صار, كلما نجمت فيو إرادة ما, كسرتها محبة اهلل تعالى كغير 

بالحفظ اإللهي الذم ىو كليد صدؽ العبد مع ربو كحبو لو كتوكلو عليو. فأذا ما بلغ العبد ىذه 
( كالجبركت, كضرب حولو, ألجل الحفظ, خنادؽ 3المرحلة حٌقو اهلل تعالى بأنوار العظمة كالهيبة)

ة شئ من األشياء كحينئذ فقط, الكبرياء كالسطوة, بحيث صار ال يمكن أف تخلص إلى قلبو إراد
يمكن أف يطمئن القلب كيأمن ضرر األسباب عليو, من الولد كاألىل كاألصحاب كاألمواؿ 
كالكرامات, ال بل حتى الحكمة كالعبادات, )ألف جميع ذلك يكوف خارج القلب, فبل يوار اهلل 

نعمة كرزقا كمنفعة عز كجل عليو, بل يكوف جميع ذلك كرامة من اهلل تعالى لعبده كلطفا بو ك 
( كىكذا يصل بنا الحب اإللهي إلى النتيجة نفسها التي كصل أليها المريد 4للواردين أليو(.)

السالك عبر أجتيازه للمقامات الصوفية كلها. أف المحب هلل تعالى, يصبح بهذا الحب عبدا 
كغنى اهلل عز كجل,  حقيقيا لمواله تعالى, كيدرؾ بو فقره المطلق تجاه كحدانية كفردانية كألوىية

كيدرؾ أيضا, أف كل الطرؽ مسدكدة في كجو القاصدين للقرب من موالىم, إال طريق اإلسبلـ 
كاأليماف كاألحساف, كىو الثبلثي الذم يشػكل جماع القصد الديني, كالذم ينحصر قصد 
 السلوؾ الصوفي في جزئو األخير. القلب إذف, إذا أخلص كصدؽ في حبو هلل تعالى, فسوؼ ال

تضره بعد ذلك ألواف قطوؼ الحبلؿ من شهوات الدنيا كلذاتها, ألنها بعد ذلك ال تمس قلبو بأم 
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 –الطالبين مطلبو  –ظلمة أك حجاب, كىو من جهة أخرل, سيكوف منارا يهتدم بو بقية الخلق 
من ظلمة الطريق, إذ إف أكثر الناس حبا هلل تعالى, ىو بالتأكيد أكثرىم قربا منو كعلما بو 

بأحكامو كحدكده كشرائعو.  لقد تحمل مفهـو الحب اإللهي عند الصوفية, مفردات كعبارات ك 
كأشعارا كثيرة تشير إلى معاني: الوصاؿ كاللقاء كلبقرب كالمعانقة, ككذلك الهجر كالصد كالجفوة 
كالمنع, كىي معافو طالما أثارت حفيظة خصومهم من جهة, كحملت كبلمهم, في ىذا الشأف, غير 

حتملو من األشارات كالدالالت التي أرادكىا من الجهة األخرل. كالشيخ عبد القادر, من ما ي
جهتو, لم يتردد في الخوض في بحر ىذه المعاني, ال بل أنو تميز عن معاصريو من الصوفية, برقة 
كعذكبة العبارات التي تناكلت موضوع الحب, إلى درجة أنها شكلت لوحات ببلغية رائعة, يمكن 

( كلكنو من الجانب اآلخر, كتمشيا مع منهجو 1لح للتداكؿ بين العشاؽ في كل عصر.)أف تص
الصوفي, لم يوفل عن تذكير مريديو كتنبيههم على أف كل ما يرد في كبلمو,  مما سبقت اإلشارة 
أليو من المعاني، غنما لو تعلق بالقلوب دكف األبداف، كغنما القرب ىو قرب القرب كالوصوؿ ىو 

لوب، كال يمكن ألم أمرءو اف يتصور غير ذلك مما قد تشير اليو مثل تلك العبارات كصوؿ الق
( على أف ىذا التنبيو ال يقلل من شأف الحب اإللهي أك يشير إلى كونو كىما أك ضربا من 1.)

الخياؿ أك أرىاصات شاعر, أنو فقط ينفي القرب الجسدم كالمشاىدة العيانية, كأما ما عدل 
القادر ال يطعن في كجوده الحقيقي المحسوس بالقدر الذم يمكن الطعن فيو ذلك فالشيخ عبد 

ال أمر كاقعي ‘بوجود األشياء المحسوسة في العالم األرضي. إف المحبة اإللهية ماىي في حقيقتها 
كيقين ملموس, كىي ليست من قبيل األقواؿ الشعرية المنمقة أك من قبيل المجاز أك األدعاء 

 المحض.
اإللهية حقيقة, كلها عبلمات داموة ال يمكن أف تخطئها عين خبير, فهي في قلب إف المحبة 

المحب, كنار في بيت ببل باب كال مفتاح كيخرج لهيبها من فوقو قهرا كأضطرارا )إف المحب 
( فهو إذف ال يتظاىر بها أك يفتعلها, أنها تجربة 2يولق باب محبتو كيكتمها حتى تظهر عليو()

                                                 
أنهضػػوا إلػػى ىػػذا الوصػػاؿ فكػػله ملػػذذ بسػػماع نعمػػة منشػػد ىػػذه النومػػة, أك مضػػطرب مػػن طيػػب ألحػػاف مضػػطرب بشػػجو حنػػين  (1)

ب, أك متبلبػل بالهيػػاـ مػن الطػػرب بأصػوات حػػادم إلػى نػادم ىػػذا العػز البػػادم, فأنمػا ذلػػك مكتئػب علػى الفػػور بسػعادة ىػػذا المنقلػ
محرؾ بهذا القدر, يذكر ركحو حبلكة النظػر فػي مجلػس كإذ أخػذ ربػك, أك يثيػر دفػين سػره إلػى لػذة سػماع مػابقي مػن مسػموعو فػي 

         ا في العػالم النػورم. فػأف كجػدت مشػاـ ركحػكحضرة ألست بربكم, عند تجريد األركاح عن صورة األشباح كيفردىا بنعت توحدى
ركح األنس, يهب عليها من رياض ربيع الكـر عند ذكػر الحبيػب األعظػم, فػذلك كارد مػن جنػاب األبػد, يػذكرؾ إلتػزاـ شػرط بيعػة 

وقػدت فػي المحب بحركات شمائل محاسن العهد القديم, فأضطرمت في سػويداء القلػب نػار أسػف المهجػور لوحشػة األنقطػاع, كت
 .        44ص –بهجة األسرار كمعدف األنوار  –أنظر  –، عبدالقادر الجيبلني صميم السر, جمرة حرقة المحبوب بفرقة األحباب 

 21ص –جبلء الخاطر من كبلـ الشيخ عبد القادر  –الجيبلني  (1)
 .21ص –المصدر نفسو  –الجيبلني  (2)
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رة ال يخوضها المحب طائعا كال يخرج منها مالكا ألمره أك إرادتو, بل ال يخرج ركحية خارقة كقاى
منها أصبل.  أنها تجربة ركحية ينقلب فيها كياف اإلنساف كتتوير معها طباعو كتتهذب صفاتو كترؽ 
خصالو كسجاياه, كالمحبة نحو أم موضوع توجهت, فأنها تبقى تجربة سامية ترتقي بالمستول 

ي كالوجداني للمحب, بما لم يكن ليخطر لو على باؿ, فأما إف كاف موضوعها ىو النفسي كالخلق
الذات اإللهية, فأنها اليمكن أف تحد أك تستوعب أك توصف إال إذا أمكن أف تحد كتوصف 
التجربة الصوفية برٌمتها, إذ ال فرؽ في النهاية بين الحب اإللهي ك التجربة الصوفية العسيرة على 

ة اإللهية, ىي عند الشيخ عبد القادر, موىبة ربانية كفضل إلهي, كبذرة تلقى في الوصف.إف المحب
قلب العبد, كىو ال فضل لو كال إلرادتو في غرسها أك أستجبلبها, ال بل )ليس للعبد فيها كسب, 
كال يصح كجودىا في قلبو إال بعد بركزىا من جانب الويب, على يد المشيئة, كالعبد ىنا ساقط 

( كمعنى ىذا القوؿ ىو أف أم أمرئ إذا لم يجد في قلبو من لواعج 1و السبب(.)الكسب ممحػ
الحب كزفراتو شيئا, فليس عليو أف ينكرىا عند غيره أك يستهجنها أك يكٌفر القائل بها. أنها من 
مواىب الرحمن التي يختص بها من يشاء من عباده, كىذه العبارة األخيرة تؤكد دكف أدنى شك, 

القادر, يميل إلى كضع الحب اإللهي في خانة األحواؿ الصوفية كليس في خانة  أف الشيخ عبد
المقامات, إنها ناتج تفرزه حركة المقامات التصاعدية, كلكن مع التأكيد أف ىذه المقامات تهئ لو 
كال تحتم ظهوره, فالعبد مهما فعل فأنو ال يمكنو أف يتصف بصفة الحب, كلكنو من جهة أخرل, 

 بة الحب, إال إذا أعد لو عيٌدتو, كىكذا ىو ديدف األحواؿ بوجو عاـ.ال يناؿ مرت
يصف الشيخ عبد القادر, المحبين هلل تعالى, بخواص الناس كمختاريهم, إذ إنو تعالى إصطفاىم  

كميزىم كفضلهم بالمحبة على غيرىم, ثم نقلهم, بعد ما بث في قلوبهم محبتو, من حاؿ إلى 
ك أنذار, حتى صاركا كأنهم في خلق جديد, لقد كانوا قبل أف يسرم حاؿ, كمن غير سابق أشارة أ

في عركقهم نسغ الحب اإللهي, نياما في مراقد العدـ, رقودا في مهد الويب, فتية في كهف 
, حتى أستخرج سابق القدر من أجزاء الطين ذرات ذكاتهم, كأذىب غشها بنار األصطفاء  الكـر

األزؿ سطور )يحبهم( كقاؿ عنهم كىم في طي العدـ كنقش عليها صائغ الذىب في دار ضرب 
( فهو, يعني إذف تعيين قديم كقدر نافذ, ال يملك اإلنساف معو دفعا أك أستجبلبا, 2)كيحبونو(.)

كىو أمر الهي مسطور في اللوح المحفوظ منذ األزؿ, كمثلو في ذلك مثل النبوة كالوالية, فكما 
من أف يناؿ درجة النبوة أك الوالية, فكذلك الحاؿ ىنا,  أف اإلنساف مهما تعٌبد كأجتهد, اليمكنو

فالعبد مهما فعل فأنو ال يبلغ درجة المحبين المحبوبين مالم يكن مثبتا أسمو في ديوانهم 
                                                 

 .123ص – بهجة األسرار كمعدف األنوار –الشطنوفي  (1)
 .32ص –المصدر نفسو  –الشطنوفي  (2)
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)القديم(, كما كاف لم تكن ركحو مفتونة بالجماؿ اإللهي في سابق عهدىا, كقبل أت تسكن قصور 
ورىا بالظلمة العنصرية. لقد حٌلت أركاح المحبين )محل الصور كيختلط صفاؤىا بكدرىا كيمتزج ن

الوريب في البلد النازح فأشتاقت إلى ما أشرقت بو جناب القدـ, كحٌنت إلى ما أنست بو في 
مواطن القدس, كطاؿ عليها في الفوؽ كالتحت, فأصبحت ذرات ذكاتهم ىباءن طائرا في فضاء 

بست يد العناية كبل منهم ما قٌدر لو من مقػػدكر الوراـ, فلما خرجوا إلى سعة ميداف القرب, أل
القدر من خلع الحب كعقد لخواصهم في خلوة مجلس األنس ألوية يحبونو كنصب لقدكمهم 

كأمر كاتب ديواف األزؿ أف يسجل لهم السعادة  –كسارعوا  –أسٌرة العز على ساحل بحر 
فأتبعوني يحببكم اهلل  –واف خطابو كعن –كاهلل يدعو إلى دار السبلـ  –الكبرل, كجعل ختم كتابو 

( فهل يبقى بعد ىذا الكبلـ البالغ الوضوح, شك في تبني الشيخ عبد القادر, لعقيدة حياة 1)
األركاح السابقة كالقديمة كالتي كانت فيها قريبة من تجليات أنوار الحضرة اإللهية, كالتي كانت 

اذ البصيرة كالتي تم فيها تقدير األقدار تتمتع فيها بدرجة عالية جدا من الصفاء كالمعرفة كنف
كتقسيم األقساـ كتثبيت المنازؿ, ثم من بعد ىذه الحياة )الهنيئة(, أيجبرت األركاح على )الهبوط( 
كعلى أرتداء ثياب الطين كعلى التطبع بطبائعو من أشتهاء كجوع كرغبات ىي ليست من تطلعاتها 

التكدرات, فخفت نورىا كنسيت حقيقتها, ثم أنها األصيلة, فلحقها ما لحقها من عتمات الصدأ ك 
عند أكؿ بادرة نور, أستعادت عشقها القديم كأشتاقت إلى لقاء يعيدىا صفوىا, فكاف الحب ككاف 

عالى طلب السلوؾ ككانت المقامات كاألحواؿ, كلم يكن من كراء ذلك كلو إال أبتواء كجو اهلل ت
مٌنة كلطفا ألهيا ككوف المحب )ال يطير إلى محبوبو  على أف كوف المحبة مرضاتو كتمني القرب منو

, إال من أختاره اهلل عز كجل(.) ( فأف 2إال بنجاح األصطفاء كأنو ال يتميز كال يصطفى كال يكـر
ىذا ال يلوي في نظر الشيخ عبد القادر, قصد المحبين كإرادتهم في تهيئة أنفسهم كأستصبلحها 

(, حين اإللهية, كىو يستشهد ىنا بسيرة النبي موسى ) لجعلها مستعدة ألستقباؿ بذكر المحبة
فهو ما كصل إلى ىذه الدرجة من  –كناية عن تحقق اللقاء   –الح لو النور كىو في معرض النار 

القرب, إال بعد أف جعل الوراـ غريم سٌره كالوجد نديم ركحو كالشوؽ سمير قلبو كالتوؽ جليس 
يتم ذلك للعبد, إذا ما الـز األطراؽ, الذم يعني ( كيمكن أف 3فؤاده كالهول حشو صدره.)

المواظبة على الذكر كالمرابطة كالتفكر في عظمة الخالق كمطالعة نعمو كعطاياه كفضلو, كفي ىذا 
أشارة إلى أسبقية المعرفة على الحب, ككوف الحب ناتج عن المعرفة كليس العكس. كيتم أيضا 

                                                 
 .32ص –بهجة األسرار كمعدف األنوار  –الشطنوفي  (1)
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من مواصلة الترقي بالمجاىدات كالمقامات كاألحواؿ. باألجتهاد بالتحقق بالعبودية التي تنبثق 
كيتم أيضا عن طريق النظر إلى النفس بعين النقص كالتقصير, ألف من نظر إلى نقصانو كاف لو 

( كالنقصاف بكونو شعورا إذا ما 1الكماؿ كمن نظر إلى كمالو كاف لو النقصاف, )أعكسوا تصيبوا()
ا بالذؿ كاألفتقار تجاه خالقها أكال, ألف ذلك ىو أكؿ تكٌرس في النفس, فأنو سيزيد من إحساسه

كأىم أشراط الحب الصادؽ, كتجاه ذاتها ثانيا, ألف ىذا الشعور, سيزيد من أقدامها على 
 الرياضات كالمجاىدات, كمن ثم يعٌجل من بلوغها الواية من الطريق.

ا بوضوح, في سلوؾ إف إرادة كقصد العبد في سعيو إلى أكتساب درجة المحبة, تتجسد أمامن
المحبين أنفسهم, فهم طالما عالجوا أنفسهم كركضوىا بأف جعلوىا تختار اهلل تعالى على خلقو, 
كبأف جعلوىا ترل النعم التي عندىا, منو تعالى ال من غيره, كبأف أجتهدكا في أف يتركوا الحراـ 

يم األكد, ثم ىجركا كالشبهة, ال بل أنهم إقتصركا من الحبلؿ فقط, على الكفاؼ كعلى ما يق
النـو كأستونوا عن الراحة, كساركا إلى اهلل تعالى بأقداـ القلوب كأقداـ األسرار أقداـ اإلرادات 
كأقداـ الهمم. ككل ذلك ينبع عندىم من منبعي األخبلص كحسن األدب مع اهلل تعالى كالذم 

ك الخير كالشر إال منو يعني عند الشيخ عبد القادر, أف ال يرل العبد من مصدر للنفع كالضر أ
تعالى, كأف يويب كيفنى عن كل ما سولو من الخبلئق كاألمواؿ كالنفس كىواىا كإرادتها كمناىا. 

أم من يكوف موضع نظر اهلل  –كيعني حسن األدب عنده, أف ينظر العبد إلى من ينظر أليو ربو 
يب لمن يدعوه , كأف كيقبل على من يقبل عليو, كأف يحب من يحبو كيستج –تعالى كىو القطب 

يوالي من يخرجو من ظلمات جهلو كينجيو من ىلكتو كيوسلو من أنجاسو كأكساخو كأكىامو الرديئة 
كمن نفسو األمارة بالسوء كأقراف الجهل كأخبلء األكىاـ, الذين يقطعوف عليو الطريق الحق 

ن األدب عند ( كىكذا فيمكننا أف نرل, أف حس2كيحولوف بينو كبين كل نفس كثمين كعزيز.)
الشيخ عبد القادر, ال يعني أكثر من كونو األنخراط في السلوؾ الصوفي, كلكن ليس أم سلوؾ, 
بل فقط ما كاف منو مدٌعما بأحكاـ الشريعة, كما كاف مأخوذا من يد شيخ مرشد عارؼ مشهود لو 

در, قد ظٌل بالتقول كالصبلح كالوالية. كيمكننا أف نرل, من خبلؿ ما سبق, أف الشيخ عبد القا
متمسكا بحرصو على توخي الموازنة بين ما ىو للقدر كبين ما ىو من حصة القدرة اإلنسانية, بين 
األمر المحتـو كبين حرية األختيار, فالعبد كما رأينا حتى كىو يجتهد في التحقق بالمحبة اإللهية 

تعالى, كىذا الفضل  كيسعى إلى نيل درجاتها, فأنو يعجز عن ذلك, لوال أف يدركو فضػل من اهلل
بدكره, ال يؤتي أيكلو كيثمر في قلب العبد, إال بعهد أف يكوف ىذا العبد قد ىيأ قلبو كأصلحو, 
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بضركب العبادات كالطاعات كبخلقي األخبلص كحسن األدب, على أف تكوف كل ىذه األعماؿ 
 مصبوغة بصوة الصدؽ التي تميز أكلياء اهلل تعالى من سواىم. 

 
 ة الوجودكحد اضواء على

 
فبل الخوض في تفاصيل موضوع كحدة الشهود عند الشيخ عبد القادر, البد من األشارة أكال, 
إلى ضركرة التفريق بين مفهومي: كحدة الوجود ككحدة الشهود في الفكر الصوفي اإلسبلمي, 

 فكثيرا ما يتم الخلط بينهما في أذىاف الناس.
أخرة نسبيا في تاريخ التصوؼ اإلسبلمي, كقد إف )كحدة الوجود( ىي: نظرية صوفية ظهرت مت

ىػ ( كمن جاء بعده, كبناء ىذه 638تجسدت بشكلها الواضح كالمحرر عند إبن عربي )ت 
النظرية يقـو على أساس أف: ال موجود على الحقيقة إال اهلل تعالى, فهو الموجود األكحد في ىذا 

مكنة موجودة بحكم التبعية, على أف كوف الكوف, ككل ما عداه, ال يمثل في حقيقتو إال أعيانا م
اهلل تعالى, على كفق ىذه النظرية, الوجود األكحد, فأف ذلك ال يعني أنو قوة ىائلة أك إرادة 
مسيطرة على الكوف, كما ىو الحاؿ في الديانات القديمة, كال يعني أنو معشوؽ الموجودات 

ار مثلما تذىب إلى ذلك الديانات الثنوية األكحد, مثلما ىو في فلسفة أرسطو, كال يعني نور األنو 
كالفلسفات األشراقية. إف الذم يعنيو بالتحديد ىو: أنو الحقيقة الوجودية المطلقة كالواحدة كالتي 
تظهر في صور متعددة, كىي كما يسميها إبن عربي )أعياف الممكنات( التي ىي الموجودات 

النظرية أيضا, فأف الوجود متضمن شيئين:  المستمرة, أم ال تتناىى في الظهور. كعلى كفق ىذه
اهلل تعالى أك الحق من جهة كىو ما يمثل الوجود الحقيقي, كما سول اهلل تعالى أك الخلق من 

( كلكن ذلك ال يعني القوؿ بثنائية الحقيقة, بل 1الجهة األخرل كىو ما يمثل الوجود الممكن.)
و أيمانها بالحقيقة الوجودية الواحدة, العكس من ذلك, إذ إف من أخص خصائص ىذه النظرية ى

كأما ىذه الكثرة البادية للعياف فما ىي إال مظاىر كتعينات في تلك الحقيقة الواحدة, أم بمعنى 
آخر, أف الخلق الظاىر ىو الحق الباطن كإف الذات اإللهية بما ىي ذات ال يمكن معرفتها إآل من 

وجود بالذات, ليس لو أسم كال كصف من خبلؿ األسماء كالصفات, فالوجود المحض, أك ال
حيث ىو كذلك, فأف ما خرج عن أطبلقو قليبل قليبل, كظهر في عالو الظواىر, ظهرت األسػػماء 
كالصفات منتشقة فيو, كمجموع ىذه الصفات ىو العالم الظاىر, كىو ظاىر, ألف بو يظهر الحق 
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كجود مهما كانت حقيقتو ككل فكر ( كيلـز عن القوؿ بوحدة الوجود: أف كل 1في صورة خارجية.)
ككل عمل, أنما ىو في الحقيقة, هلل تعالى, فالشر كالقبح ككل النقائص كاألشياء الدنيئة تنضوم 
تحت ىذه المقولة, كىذا ما تسبب في ألحراج مواقف القائلين بهذه النظرية, كالحديث في ىذا 

مبلحظة أخيرة كىي إف كوف ىذه الموضوع يطوؿ بما ال مجاؿ لو في ىذا المبحث.كىنالك أيضا 
النظرية, ىي نظرية في الوجود, أك رؤية كجودية, ال يلوي كونها ثمرة من ثمار السلوؾ الصوفي، 
فالصوفي السالك، بعد أف يتحقق بالتوحيد الخالص، كبع أف يتلبس قلبو بالمحبة اإللهية كبعد أف 

ي ) كحدة الوجود(. نعم إف ىذه النظرية تتفتح بصيرتو، يطلِّع على الحقيقة الكونية التي تتجسد ف
 تستحصل عبر اإلدراؾ، كلكنو إدراؾ قلبي كمعنوم كليس إدراكان عيانيان أك عقليان.

كحدة الشهود: تعني رؤية الحق بالحق، كبمعنى آخر تعني: رؤية األشياء بدالئل التوحيد، كقد 
ذلك بإزاء حقيقة اليقين من غير تطلق تسمية كحدة الشهود بإزاء رؤية الحق في األشياء، كتطلق ك

(إذف فنحن مع كحدة الشهود أك حاؿ المشاىدة، نبتعد عن التنظيرات كالبناءات 2شك.)
الفكرية، كندخل في الحٌيز العملي كالمعرفة الذكقية، كبالتحديد فنحن ىنا نتحرؾ ضمن مساحة 

اضر، كإف كل ما ىو األحواؿ الصوفية.يرل القشيرم، إف المشاىدة تعني الحضور، فالشاىد الح
حاضر في قلبك فهو شاىدؾ، كإف من حصل لو مع مخلوؽ تعلق بالقلب، يقاؿ أنو شاىده، يعني 
أنو حاضر في قلبو فأف المحبة توجب دكاـ ذكر المحبوب كإستيبلئو عليو. كبعضهم تكلف في 

صف مراعاة ىذا االشتقاؽ فقاؿ إنما سمي الشاىد من الشهادة، فكأنو إذا طالع شخصان بو 
الجماؿ، فإف كانت بشريتو ساقطة عنو كلم يشولو شهود ذلك الشخص عما ىو بو من الحاؿ كال 
أثرت فيو صحبتو بوجو فهو شاىد لو على فناء نفسو، كمن أثر فيو ذلك فهو شاىد عليو في بقاء 

( فالشهود ىنا ىو ناتج عن الفناء 1نفسو كقيامو بأحكاـ بشريتو إما شاىد لو أك شاىد عليو.)
لذم ينتج عن المحبة، كىو حاؿ البلـز عن كثرة ذكر المحبوب كدكاـ حضوره في القلب ا

فالشهود ىنا إذف، ىو التتويج النهائي لثمرة السلوؾ الصوفي.عند الطوسي، تعني المشاىدة أيضان، 
المحاضرة، أك المداناة كزيادة القرب، كتعني أيضان: القرب المقركف بعلم اليقين كحقائقو، 

يد، فإف علم اليقين كجقائق اليقين، ال تيستحصل إال عن طريق المشاىدة، التي ىي من كبالتأك
 أكصاؼ أكثق مصادر المعرفة.
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كالمشاىدة إذا كقعت بين اهلل تعالى كبين العبد، فأنها تفترض أف ال يبقى في سٌر العيد كال في 
دة كل الكائنات بو، كيكوف ىمو غير اهلل تعالى . أم أف تتم مشاىدة اهلل تعالى بكل شيء، كمشاى

 المشاىد في ىذه الحالة، غائبان شاىدان ، غائبان عن نفسو شاىدان لتجليات أنوار ربَّو .
كيرل الطوسي في النهاية، أف المشاىدة، ىي حاؿ رفيع، كىي من لوائح زيادات حقائق اليقين، 

ؿ إال في خواتيم الطريق ( فأما كونها حاال رفيعا فذلك ألنها ال تنا2كىي تقتضي حاؿ اليقين.)
الصوفي كىي بالتأكيد ال تسطع إال في القلب تيقن في كل آثار كتجليات كقدرات ربو, فوىبو ربو 

 ألجل ذلك, حاؿ اليقين.
من المشاىدة ىو:  –أم الصوفية  –ىػ ( فبرل: أف مراد ىذه الطائفة 465أما الهجويرم )ت 

القلب في الخبل كالمبل كحقيقة المشاىدة عنده الرؤية بالقلب, ألف المشاىد يرل الحق تعالى ب
تنقسم على نوعين: نوع يأتي من صحة اليقين, كاآلخر من غلبة المحبة, ألنو حين يصل المحب 

( الصنف 1في حاؿ المحبة إلى درجة تصير معها كليتو كلها حديث الحبيب, فأنو ال يرل سواه.)
كرأيت اهلل فيو( أم بصحة اليقين. أنو يرل األكؿ يتجسد في قوؿ بعضهم )ما رأيت شيئا قط إال 

الفعل اإللهي كىو في رؤيتو للفعل يرل الفاعل بعين السر كيرل الفعل بعين الرأس. فطريقو إذف 
أستداللي يجعل من أثبات الدالئل سندا في رؤية الحقائق. الصنف الثاني يجسده قوؿ اآلخرين: 

ة كغلياف المشاىدة, حيث تسلبو المحبة من الكل, )ما رأيت شيئا قط إال اهلل(. يعني بولبة المحب
فيرل الكل فاعبل فطريقو إذف ىو طريق جذبي أستبلبي, ألف من عرؼ شيئا أليهاب غيره, كمن 
أحب شيئا ال يطالع غيره, فاألحبة تركوا المنازعة مع اهلل تعالى كاألعتراض عليو في أحكامو 

اىدة في مجاؿ فعاليات القلوب, كىي عنده ال ( الهجويرم إذف كسابقيو, يحصر المش2كأفعالو.)
تعني أبدا الرؤية العيانية, فأف ىذه ال تتحقق إال في اآلخرة, على أف الملفت للنظر عنده ىو 
تقسيمو المشاىدة على قسمين, قسم نظرم أستداللي, كىو ما يستند اليو أصحاب التصوؼ 

ؽ في ذكر المحبوب كال يخفي األشراقي كقسم جذبي عملي, كىو ينجم عن الحب كاألستورا
الهجويرم ميلو إلى الشق الثاني منهما.أما السهركردم صاحب كتاب )عوارؼ المعارؼ( فأنو ال 
يؤمن بحصوؿ المشاىدة, إال تلك التي تحصل بالسلوؾ العملي كالتي تفترض التسليم المطلق 

لعبد غير خالقو كال كالفناء الوجودم كالحب الخالص. إف المشاىدة تعني عنده: أف ال يشهد ا
يتصل بسره خاطر لوير صانعو, كىذه المشاىدة, إف شئت سميتها إخبلصا أك توكبل أك فناءن, فكل 

                                                 
 .74ص –المصدر نفسو  –القشيرم  (2)
 .575ص – 1980 –بيركت  –ترجمة د. إسعاد عبد الهادم قنديل  –حجوب كشف الم  –( الهجويرم 1)
 .576ص –كشف المحجوب   –( الهجويرم 2)



145 

 

ىذه المعاني تنطبق عليها, أك تنضوم تحتها, فالمخلص كالمتوكل كالفني, من دكف بقية العباد, 
شهوده عن كجوده, من يشتمل باطنو على أنوار اليقين كالمشاىدة, كىو كحده الذم يويب في 

كىذا ما يعده السهركردم ضربا من تجلي الذات لخواص المقربين الواصلين الذين ال يحجبهم 
عن الحق شئ, كبعد المشاىدة تأتي مرتبة الشهود كىي تعني: سرياف النور المشاىدة في كلية 

إذ أنو ال ( 3العبد, حتى يحظى بو ركحو كقلبو كنفسو كحتى قالبو, كىو من أعلى رتب الوصوؿ.)
 يقتصر بحظى القلب كحده, بل يسرم منو إلى كل كياف العبد المادم منو كالركحي.

كمما سبق يمكننا أف نخلص إلى ما يأتي: أف كحدة الشهود أك حاؿ المشاىدة, ىي حالة شعورية  
يبلوها المريد في خواتيم مجاىداتو كرياضاتو الركحية, فهي ليست نظرية كال عقيدة كال دعول 

فية يمكن البرىنة عليها كأقناع الوير بها. أنها حاؿ صوفي أك تجربة ركحية, يعانيها السالك فلس
كيعيشها كيحسها, ثم بعد ذلك يحاكؿ أف يشير أليها رمزا من أجل ألفات النظر اآلخرين, أنها 
بمعنى آخر: كجداف صوفي تطول فيو الحجب ما ىو ألهي عن عين النفس, ثم تشرؽ فيو النفس 

ربها, فيرل العبد من خبلؿ ذلك: أف كل شئ في الوجود ىو في اهلل تعالى, كأف اهلل تعالى ينور 
ييشاىد في كل شئ, على أف ىذا الحاؿ ال يلوي الحدكد الفاصلة بين ماىو ألهي كبين ماىو من 
عالم الخلق, فاهلل تعالى يبقى فوؽ كل شئ كيبقى مخالفا كٌل مخلوؽ. إذف فصاحب الشهود ال 

الكل ىو اهلل, كما يمكن أف ييفهم ذلك من صاحب )كحدة الوجود( بل إنو يقوؿ: )إف ال  يقوؿ إف
ال يرل شيئا إال كيرل اهلل  –أم صاحب المشاىدة  –مشهود على الحقيقة إال اهلل عز كجل, كإنو 

( أف العبد ال يبلغ حاؿ المشاىدة, إال بعد أف يكوف قد فنى عن كل شئ سول اهلل 1تعالى معو(.)
لى كأصبح ال يشاىد في الوجود غيره, فيويب عن شهود نفسو كغيره من المخلوقات, كيويب تعا

عن إرادتو كحولو كقوتو, كيتحقق بأف اإلرادة الحقيقية ىي إرادة اهلل تعالى فبل يشعر بعد ذلك إال 
ه, بفاعليتو تعالى. كفي حاؿ الشهود, يشهد العبد ماال يمكن التعبير عنو لجبللو كالعجز عن حصر 

كألنو ال مقابل في لوة الكبلـ, على أف ذلك ال يقلل من حقيقة أف الشهود ىو اليقين عينو, ألنو 
 يستحصل بمعاينة عيوف القلوب كما كاف مصدره المعاينة, فهو مما ال يتطرؽ اليك شك.

أف ما يراه الصوفي بعين قلبو في حاؿ الشهود, يدؿ على أنو ادراؾ ذكقي ينبع من إحساسو بما 
جلى في قلبو من معاني الوحدة اإللهية, ككل ذلك يتم من خبلؿ حاؿ خاص يجٌل عن الوصف يت

كيستعصي عن العبارة, على أننا كأستنادا إلى ما سبق, يمكن أف نشير إلى مبلحظتين مهمتين 
األكلى منها ىي: إف أعتقاد الصوفية بوحدة الشهود, يعٌد بعيدا تماما عن أعتقاد غيرىم بعقيدة 
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أك األتحاد أك التجسيم أك حتى التعطيل, ألف كل ىذه العقائد تنطلق من مقدمات فكرية,  الحلوؿ
ىي بالتأكيد غير معتقبلت أصحاب كحدة الشهود, كال يعني ىذا القوؿ أف ىؤالء األخيرين موقفا 
مبيتا سواء في السلب أك في األيجاب, من ىذه األعتقادات, كلكن يعني أف حالهم ىذا, كبما أنو 

ؿ ذكقي تجريبي, فهذا أنو اليتقاطع أبدا كتلك المعتقدات. كأما الثانية فهي: أف الصوفي الذم حا
يبلغ حاؿ المشاىدة كينفذ إلى صميم الحقيقة المطلقة, فانيا عن نفسو كعن كل ما يحيط بو من 

في  عوالم, فأف ذلك ال يلوي أنيتو أك يضعو محو سلبية, كما قد يسبق إلى األكىاـ, بل أف حضوره
ىذا الحاؿ, سيمنحو كجودا أستثنائيا كفائقا, كأف بقاءه باهلل تعالى, سيشعره بنوع من الفاعلية, ال 
عهد لو بها من قبل, فسيرل نفسو ككأنو منٌفذ لئلرادة اإللهية كمدبٌر لكل ما يجرم في الوجود, 

لذم يدكر حولو كل ككأنو القطب ا –لقربو من اهلل تعالى كفناء إرادتو في إرادتو  –كسيرل نفسو 
( أف أىمية موضوع كحدة الشهود, في التصوؼ اإلسبلمي, كتأكيد متصوفة اإلسبلـ عليو, 1شئ.)

ببل أستثناء تقريبا, يأتي من كونو يعد عندىم, تجسيدا مثاليا للهدؼ الصعب الذم يسعى كل مريد 
ساسا بهذا القرب إلى بلوغو, كأعني بو الوصوؿ إلى أقصى درجات القرب من المولى تعالى, كأح

إلى درجة التي يبتعد فيها الصوفي أبتعادا مطلقا, عن بقية األشياء األخرل, كالتي تحسب ذاتو من 
بينها. كأف ىذا القرب الذم يمكن أف نسميو بػ )حقيقة التوحيد أك التوحيد الحق أك األلوىية 

ظرية متعمقة, كإنما يتأتى المطلقة أك كحدة الشهود( ال يناؿ بطوؿ تأمل أك تفكر أك بعد دراسة ن
األحساس بو, بعد أستعداد المريد لو, بطوؿ المجاىدات كالرياضات كالمكابدات التي يصارع 
فيها الصوفي أىواء نفسو كنوازعها الرديئة, كالتي كانت تضرب حوؿ قلبو كبصيرتو, حجبا ظلمانية, 

س بها. إذف فوحدة الشهود تحوؿ بينو كبين إدراؾ حقيقة الوجود المطلقة, أك باألحرل األحسا
بهذا المعنى, تعد أقرب )شئ( إلى حاؿ الفناء الوجودم الذم سبق الحديث عنو, كقد علمنا أف 
حاؿ الفناء الوجودم عند الصوفية, ال يتم أك يناؿ, إال بعد قطع جميع المراتب كالمراحل 

بين اإلنساف كأدراؾ  كالمقامات الصوفية, أم ال يتحقق إال بعد زكاؿ العبلئق كافة التي تحوؿ
 مبتواه, فالفناء, على كفق ىذه اآللية, يعد توحيدا حقيقيا أك فناءن شهوديا أك كحدة شهود. 

 من جانبو, أكلى الشيخ عبد القادر, كثير عناية كأىتماـ, بموضوع كحدة الشهود فقد قٌدمو لطبلبو 
مع منهجو المعتاد, منسجمة  كمريديو, بصيوة كاضحة كقريبة من األفهاـ, كفي القت نفسو كتمشيا

مع ظاىر الشرع اإلسبلمي, إلى الدرجة التي ربما ال يستطع معها أف يستهجنها العواـ من غير 
أىل التصوؼ.إنو يرل, أف المريد الذم يسعى ألف يكوف صوفيا, أم يكوف صافيا, من جميع 
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( 1ين فيو األشياء(.)أشكاؿ الكدكرات كالشوائب, بحيث يصير كأنو )إناء مملوء ماءن صافيا تتب
فأف عليو أف يفنى عن نفسو كعن حظو, كأف ال يوجد إال لمواله كأمر مواله, كالصوفي كىو بهذه 
الحالة, ال يرل حتما غير ربو كأنوار ربو, كىذا ىو الوصوؿ الحق, كىو ثمرة المجاىدات كتحمل 

الشهود ىذا, ييعٌد من  ألواف المشقات كترؾ الفضوؿ كالتمسك بالطاعات كأنواع العبادات. كحاؿ
أرفع كأرقى األحواؿ التي تطرؽ قلوب السالكين, كىو لذلك حاؿ صعب كثقيل الوطأة, بحيث ال 
يحتملو إال من أعد لو عٌدتو التي يعرفها أىل الطريق, كلذلك فأنو, أم حاؿ الشهود, ال يقذؼ في 

أكال باألرتقاء إلى مرتبة  قلب المريد دفعة كاحدة, بل يتم ذلك بشكل كعبر مراحل متصاعدة تبدأ
األنس, الذم ىو إنبساط المحب إلى المحبوب كإستيحاشو من األكواف كلها, على أف حاؿ 
األنس ىذا البد من أف يصاحبو األحساس بالهيبة كالتعظيم من تجاه الحضرة اإللهية, كإال فأنو قد 

من قصيرم النظر ممن ال يفضي إلى رفع الكلفة كالتخلي عن الطاعات, كىو ما يقع فيو الكشير 
يحتكموف إلى شيخ مرشد يدلهم على ىفوات الطريق. ثم بعد ذلك تأتي مرتبة التوحيد, كليس أم 
توحيد, بل توحيد الخواص الذم يكوف فيو العبد بسره ككجده كقلبو, كأنو قائم بين يدم اهلل عز 

حيده, بالفناء عن نفسو كجل, تجرم عليو تصاريف تدبيره, كتجرم عليو أحكاـ قدرتو في بحار تو 
كذىاب حسو بقياـ الحق في مراده منو, فيكوف كما كاف قبل أف يكوف, يعني في جرياف أحكاـ اهلل 
عليو كإنفاذ مشيئتو فيو. فهذا التوحيد, ىو كحده الذم يضمن تخليص قلب العبد كتصفيتو من 

ريفعت عنو الحجب كريفع جميع أشكاؿ الشرؾ الخفي كالظاىر. فأذا ماتحقق العبد بهذه المرتبة, 
إلى مرتبة الفردانية, فأذا كانت مرتبة التوحيد تنفي القلب من جميع األغيار فأف مرتبة التفريد تعني 
تجرد العبد عن األغراض فيما يفعلو, بحيث ال يأتي بما يأتي بو نظرا إلى األغراض في الدنيا 

بودية كأنقيادا كمن غير تلفت كاآلخرة, بل ما كوشف بو من حق العظمة يؤديو حسب جهده, ع
إلى نفس أك كسب. فأذا تم ذلك للعػبد كشف لقلبو عن نورم الجبلؿ كالعظمة, فأذا ما طوت 
ىذه األنوار على القلب, كىي أنوار قاىرة  ال تبقي كال تذر شيئا على ساحة القلب, بقي العبد 

كإرادتو كمناه كدنياه كأخراه, ال  عندىا, ببل ىوية, فانيا عن نفسو كصفاتو كعن حولو, كقوتو كحركتو
يطلب أم شئ حتى كلو كاف ىذا الطلب ىو الخلوة مع اهلل تعالى, ألف الخلوة للموجود, كىو 

                                                 
. كفي ىذا المعنى كرد في أحدل مخطوطات الشيخ عبد 1272ص – 3ج/ –الونية لطالبي طريق الحق عز كجل  –جيبلني ال (1)

القادر قولو الذم يتداخل فيو تفسير القرآف الكريم مع توارد األفكار الصوفية, كىو أسلوب طالما أستخدمو في كتاباتو, إذا الحت 
, علػى مشػػكواة الضػمائر, فسػػتتنور مػن تأثيرىػػا زجاجػة القلػػب. نػور المصػػباح فػي زجاجػػة, لوامػع أسػػرار اهلل, نػور السػػماكات كاألرض

الزجاجػة كأنهػا كوكػػب درم, كتلمػع بػوارؽ كشػػوؼ يوقػد مػن شػػجرة مباركػة, مػن سػػرادقات غمػاـ ال شػرقية كال غربيػػة كتسػرج قناديػػل 
تحػت رقػم  –مخطوطػة  –ة عػن اللوػة الفارسػية مترجمػ –خمسة عشر مكتوبػا  –الشيخ عبد القادر  –فكرة يكاد زيتها يضئ. أنظر 

– (4689      .) 
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غير موجود.حينئذ فقط, يسمي المريد: صوفيا, )على معنى أنو ييصفى من التكدر بالخليقة 
يا إال بعد أف يجتاز المراتب ( كإذا كاف قد مر بنا سابقا, أف المريد ال يسمى صوف1كالبريات(.)

كالمقامات كافة ثم يتحقق أخيرا بمقاـ البقاء في اهلل تعالى كىو الذم سماه الشيخ عبد القادر 
)الوجود الجديد( فأنو ىنا أيضا, ال يكوف صوفيا إال بعد أف يتمكن منو حاؿ المشاىدة, الذم ىو 

نلمس في ىذا التدرج الركحي الصاعد, نهاية المطاؼ في األحواؿ الصوفية, كلعل بأستطاعتنا أف 
جانبا معرفيا, إذ عن طريق المشاىدة فقط, يمكن للمريد من أف يكتسب العلو اليقيني, الذم ال 
يتطرؽ أليو الشك, ألنو مستحصل عيانا كتجربة ال ظنا أك أستدالال, كمن ىذا العلم فقط, يمكن 

الذم ىو إيماف أكلياء اهلل تعالى النابع من أف ينبثق األيماف الراسخ الذم يخشى عليو من التقلب, 
عين اليقين.يعني الشهود, في أخص ما يعنيو, عند الشيخ عبد القادر, رؤية الحق بالحق,. أم 
رؤيتو تعالى بقدرتو كمشيئتو ىو, ال بأستطاعة العبد كإرادتو إذ إف حقيقة الحق, التحد بأم حدكد 

مٌنة كفضل من اهلل تعالى, كىي ال يمكن تفسيرىا أك  كال تدرؾ باألبصار, كعليو فأف المشاىدة ىي
الحديث عنها, أنها بكونها حاال صوفيا, تعد من قبيل الكرامات اإللهية التي يودقها المولى تعالى 
على قلوب محبيو, كأف من أخص خصائص الكرامات ىي: أف ال تطالها تفسيرات العقوؿ كال 

ألف ىذه ال تحقق إال في اآلخرة  –ال رؤية مادية عيانية  تهضمها اآلف األفهاـ. كىذه الرؤية قلبية
رؤية بصيرة ال ركية بصر, كىذه الرؤية تتم في الدنيا قبل اآلخرة, ألنها في اآلخرة تحصل لكل  –

المؤمنين, كأما في الحياة الدنيا فأنها تعد ثمرة من ثمار المجاىدات كالرياضات كاألكراد الصوفية, 
ناؿ, بحيث ال ينالها إال النادر من الرجاؿ, ممن تساقطت الحجب عن كىذه الثمرة صعبة الم

نفوسهم كقلوبهم كبصائرىم, كممن محيت مباينهم كلم تبق إال معانيهم كممن تقطعت فيهم 
األكصاؿ كإنخلعت عنهم األرباب, فلم يبق لهم سول الحق عز كجل, كممن صاموا عن الكبلـ 

طلوبات الدنيا كاآلخرة, كعاىدكا ربهم على أف ال كعن الحركة كعن الفرح بأم مطلوب من م
ألنهم يعلموف يقينا أنها أف  –أم حاؿ المشاىدة  –يفطركا إال أذا صحت لهم ىذه الحاؿ 

صحت لهم كتم األمر في حقهم, فعندىا فقط سينتضلوف من رٌؽ الدنيا كالعبودية للشهوات, كمن  
كن أف يطمع في بلوغ حاؿ المشاىدة إال ( إذف فبل يم1كل ما سول الحق عز كجل في الجملة.)

من زىد في الدنيا كفي كل ما سول ربو تعالى بحيث لم يبق أمامو إال مطلب كاحد, كىو: حب 
مواله كطلب القرب منو, كأما ماعدل ذلك فهو أدعاء كرياء ال يطلب إال لؤلستزادة من أراض 

 الدنيا كالطمع بما في أيدم الناس.
                                                 

 .1272ص – 3ج/ –الونية لطالبي طريق الحق عز كجل  –الجيبلني  (1)
 .223ص –الفتح الرباني كالفيض الرحماني  –( الجيبلني 1)
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: العماء عن الكونين, أم كوف الدنيا ككوف اآلخرة, بعين الفؤاد, ألنها كيعني الشهود عنده أيضا
أىم من عين الرأس, إذ إف اإلنساف يمكنو أف يأخذ كيعطي من أمور الدنيا الشئ الكثير, كمن دكف 
اف يمس ذلك شواؼ قلبو, كبالعكس من ذلك, يمكن لؤلنساف أف يمنع يديو كيومض عينيو 

كلكن من جانب آخر, ترل أف ىذه الشهوات تعتمل في قلبو  كيصـو عن كل شهوات الدنيا,
كتطلبها نفسو, كىو ال يمتلك حياؿ ذلك أية قدرة على السيطرة أك إرادة للتجرد, كىو حاؿ أكثر 
عواـ المؤمنين من غير أىل التصوؼ. فعماء عين الفؤاد, يعني أف ال يكوف لها تلفت إلى أم أمر 

ى مواله. كيعني الشهود أيضان مطالعة الويب كما يتضمنو من يق خارج خط سير العبد الحثيث إل
األنوار بعين المعرفة التي ىي اليقين، ألف أية مطالعة بوير المعرفة ستقتصر درجتها عن بلوغ 
اليقين، على أف ىذه المطالعة، يجب أف ال يخالطها توىم إستدراؾ الشهود بالكلية، أم توىم 

في عبودية الشاىد، ك اليخالطها كذلك طمع في تصور الحقيقة  اإلحاطة بالحقيقة، كه توىم يطعن
أك تكييفها، ألف التصور كالتكييف يفترض تحديد الذات اإللهية كتشبيهها كىو مما يتنافى 
كاإلعتقاد الصحيح. كأخيران فإف مطالعة القلوب ىذه التي تتم بصفاء اليقين، ال تتجاكز حدكد ما 

أم ما يتيحو اهلل تعالى للعبد كيعينو عليو، كىو معنى قوؿ الشيخ  أخبر الحق بو تعالى من الويوب،
(  ىذه الرؤية ما إكتسبت درجة علم اليقين، في الصدؽ 2عبد القادر، رؤية الحق بالحق.)

كالتحقق، إال إلنها جمعت بين المعرفة كالنظر، أم أنها إعتقاد مؤيد بأككد سبل اليقين كىو النظر، 
لم قبلو القلب  المؤمن، بيقين، فأكتسب المعرفة، ثم كشػػف لو عن أك أف ىذه الرؤية، ىي ع

النظر فصار علمان يقينان، كىو ما يجسده قوؿ الشيخ عبد القادر: إذ أظهرت تباشير صبح نور 
على  –أم توحيد الخواص الذم تتقطع معو جميع العبلئق كتسقط جميع صور األغبار  –التوحيد 

كإستوت  –أم بلوغ حاؿ المشاىدة  –( 1بح إذا تنفس((.)القلوب من أفق مشارؽ: )) كالص
أم إكتساب  –( 2شموس عين اليقين على برج أفبلؾ: )) كالشمس تجرم لمستقر لها(()

توارت ظلمات كجود البشرية في  –المشاىدة درجة علم اليقين، أم المعرفة المصحوبة بالنظر 
كظهر سر   -غ مقاـ الفناء الوجودم كىو بلو  –( 3ضوء لمعاف )) نورىم يسعى بين أيديهم(()

أم تحقق الوجود الجدم الذم تنبثق فيو الصفات الٌربانية  –( 4))يولج الليل في النهار(()

                                                 

 124ص –بهجة األسرار كمعدف األنوار  –( الشطنوفي 2)
 18( التكوير / 1)
 38( يس/2)
 8/( التحريم3)
 13( فاطر / 4)
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( كىذه ىي السيرة الصوفية الخاصة 5)-الجديدة، من كسط ركاـ ظلمة الصفات البشرية القديمة 
 كالوجود الفائق. التي تبدأ من تباشير المشاىد، كتنتهي ببلوغ الحقيقة العظمى

إذف، فبل صفاء ك التصوؼ على الحقيقة إال بعد حصوؿ حاؿ المشاىدة، فأٌما قبل ذلك فأنو 
مجرد إستعداد كتهيؤ كمقارعة لجذبات النفس كالدنيا، أم أف سيرة السالكين قبل المشاىدة ىي 

المخففة عنهم سيرة المريدين، كأٌما بعدىا فهي سيرة المرادين المرفوع عنهم الجهد كالعناء ك 
أحماؿ كىوالء ما حص لهم ىذا اللطف إال ألنهم، بعد بلوغهم حاؿ المشاىدة، كصلوا إلى مرحلة 
علم اليقين.إف كل ما يتجلى كينكشف لقلب المريد، في المشاىدة، من أنوار الويوب، ينقسم 

ي عند الشيخ عبد القادر، على أربعة أقساـ: تجلي ذات ك تجلي أسماء كتجلي صفات كتجل
أفعاؿ، على أف ىذه التجليات عنده، ىي سبب إبتداء الخلق كىي سبب الحركة كاإلختبلؼ 
كالتنوع الحاصل في الكوف، كإف كل جزء في ىذا الوجود، لو نصيب من ىذا التجلي كلو سهم من 
أسرار أنواره، كعلى قدر ىذا النصيب كىذا السهم، يقترب الكائن من حقيقة الوجود العظمى أك 

كإف كل معراج ركحي، فإلى باب إسمو العالي إنتهاؤه، ككل سلم للصعود، فبأسػػمو عز كجل يبتعد، 
إبتداؤه، تجلى في أسمائو، كىو أكؿ مراتب التجليات، فظهر التجلي في أفعالو، فكاف الوجود، 

الوجود  -كأشرؽ في كل مكوف بأشراؽ ذلك التجلي، كفصلتو شواىد التفصيل في الوجودين
عالم الويب كعالم الشهادة،  -كظهر تباين حكم العدؿ في العالمين –د الباطن الظاىر كالوجو 

فبرزت األسماء كتفرقت   -كإف لكل كاحد من ىذه العوالم، حكمو من العدؿ الخاص بو 
الصفات كإختلفت اللوات كتقابلت األفعاؿ كتنوعت األنواع كتجانست األجناس. ثم بعد ذلك 

إف كل موجود ىو بقهر العدؿ معتدؿ، ككل يوحده بما ظهر فيو من يأتي دكر الحفظ كالهيمنة، إذ 
التجلي كيشير إليو بما أبطن فيو من أسرار أسمائو كيعٌرفو بما تألف فيو من علمو في أزلو من 

( كقد ال نبالغ كثيران إذا قلنا أف ىذا القوؿ يمثل إرىاصان فكريان لنظرية كحدة الوجود 1إيجاده بو.)
الواضح بعد الشيخ عبد القادر بمائة عاـ تقريبان، فهو يتضمن جميع األسس  التي ظهرت بشكلها

الفكرية لتلك النظرية، كلعل في ىذا التقارب إلفات نظر إلى أنو ال جديد في كل التجارب 
الصوفية، فهي متشابو في جميع خطواتها، كإنما الذم يختلف فيها فقط، ىو تسليط الصوفي 

حية من تجربتو دكف األخرل، كبالتأكيد فأف ىذا )التسليط( بدكره السالك للضوء على ىذه النا
 يحتكم للظركؼ السياسية كالسلطوية السائدة في عصر صاحب التجرية.

                                                 

 مخطوطة -خمسة عشر مكتوبان  –( الجيبلني 5)
 142ص  –الٌدر الفاخر في مناقب الشيخ عبد القادر  –زين الدين السائح  (1)
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( 2إف التجلي، إذا كاف مبتدؤه الذات، من غير إعتماد صفة من الصفات، سمي بتجلي الذات)
ازىا من الذات، كاف تجلي صفات، كأما إف كاف مبتدؤه صفة من الصفات، من حيث تعينيها كامتي

فإف الذم سينكشف لقلب  –أم من أفعالو تعالى  –فأما إف كاف المبتدأ فعبلن من األفعاؿ 
السالك ىو تجلي األفعاؿ، كأخيران فإف تجلي األسماء يقترب كثيران من تجلي الصفات، ألف األىسم 

ي األخير، أم تجلي األسماء، ىو ال يتجلى إال من خبلؿ الصفة القريبة منو. على أف ىذا التجل
أخر ما يطرؽ قلب السالك من التجليات، حيث يقابل ىذا السالك بنور أسمائو، مقابلة تمؤل عليو  

( ، فأذا ما ما بلغ السالك ىذه 3كيانو ظاىران كباطنان، فتيمحى عن ناظريو خطوط األشكاؿ كلها )
ى نفسو كإلى ما سواه بنور إسمو تعالى الدرجة من المحو، ييكشف لو عن بصره الداخلي فينظر ال

المتجلي على قلبو، فيرل الكماؿ المطلق كيصير يمشي بين الناس، بما أشهده ربو في أفاؽ 
 الملكوت، فيصبح الي عند الناس ظنان عنده يقينان كىذه أكلى إمارات الشهود.
لحق تعالى على قلب كيضرب لنا الشيخ عبد القادر مثبلن أخر لتجلي األفعاؿ فيقوؿ: إذا تجلى ا

السالك، بفعل من أفعالو، ، نكشف لهذا القلب، جرياف قدرتو تعالى في األشياء، فيرل انو ىو 
تعالى على الحقيقة، المحرؾ كالمسكن كالماحي كالمثبت، شهودان حاليان ال يعرفو اال من أضاقو 

اؿ، غير مستمر أك ذاقو كجربو. على أف يكوف ىذا الشهود )حالي( يدؿ على أنو، كباقي االحو 
دائم الوركد على قلب السلك من جهة، كال قدرة للعبد على التحكم فيو، دفعان أك إستجبلبان من 
جهة اخرل، إنو فيض من المواىب األلهية يودقها على قلوب محبيو، كقت ما شاء ككيف ما شاء 

يخشى على العبد كعلى ما شاء . على أف ىذا النوع من الشهود ال يخلو من بعض المخاطر التي 
فيها من مزلة األقداـ حيث يخشى عليو، فيما لو أطلع على حقيقة قدرتو كارادتو كفعلو في 

(  كىذا الخطر، ال ينفع معو الحذر كال األستعداد، 1األشياء، أف ينفي الفعل عن العباد بالكلية،)
 تعالى ذاتو، فهو كحده النو نتعلق اصبلن بطريقة نظر الشاىد لؤلشياء، كإنو ال ينجي منو إال اهلل

القادر على تثبيت االقداـ كالقلوب، كلكن ليس جميعها، بل فقط منها ما ثبت على قدـ الصدؽ 
 ألخبلص . اك 

                                                 
يذكر الشيخ عبد القادر في ىذا الصدد، أف أكثر العلماء ينكركف ىذا النوع من التجلي كيقولوف عنو ال يحصل إال بواسطة  (2)

لكوف الذات )بذاتها( ال يمكن أف تتمثل لبصيرة العبد دكف االرتكاز على إسم أك صفة ما. كالشيخ عبد القادر  صفة من الصفات،
أنظر زين الدين  –حوؿ ىذه المداخلة  –حين يذكر ىذا التجلي من بين بقية التجليات، فأنو ضركرةن اليأخذ بهذا االعتراض. 

 . 143ص –ادر الدر الفاخر في مناقب الشيخ عبد الق –السائح 
  143ص -الدر الفاخر في مناقب الشيخ عبد القادر -( السائح3)
  143ص -المصدر نفسو  -( السائح1)
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يضع الشيخ عبد القادر، للتجليات االلهية مراتب متتالية في الظهور، تبدأ أكالن بتجلي األفعاؿ ثم 
ىذا الترتيب على كفق درجة التجريد  (، كىو يضع3يليو تجلي الصفات ثم تجلي األسماء )

المعرفي أكال كدرجة الرقي الركحي للسالك ثانيان، فاألفعاؿ، ىي اقرب الشواىد األلهية إلى النفس 
، بما فيو النفس ذاتها، من  األنسانية، ألنها متولولة في كل مظاىر األبداع كالخلق، فبل يخلو امري

صفات فانو يحتاج الى درجة اعلى من االستعداد اظهار فعل من افعالو تعالى، كاما تجلي ال
النفسي للشاىد، إذ إف الصفة تحتاج الى من يبحث عنها كيستدؿ عليها، ثم بعد ذلك ياتي تجلي 
االسماء الذم يمكن أف يدؽ عن كثير من البصائر . فاذا ما تناكلنا النقطة التي بقيت معلقة فيما 

تحق بها من إشكاؿ عقلي أك ما يواجهها من إعتراض سبق، كىي التي تتناكؿ شهود الذات كما يل
عقائدم . كألجل أف يوضح الشيخ عبد القادر حقيقة ىذه الشهود، فانو سيعمد الى توضيح بقية 
االنواع، كي يصل بالضركرة المنطقية الى مبتواه، فهو يذىب إبتدءن الى اف الذم يرل من العبد في 

مراتب التي يمكن للنفس أالنسانية أف ترتقي أليها، بعد حالة شهوده ىو سػػره، كالسر ىو أخر ال
أف تكوف قد قطعت مراحل الرقي الركحي كالمعرفي كافة  كبعد أف تكوف قد كصلت الى تخـو 
التوحيد الحق المتمثل بإخراج الدنيا كالشهوات كالخلق كجميع األغيار من القلب، ثم االنسبلخ 

م التسليم لرب العزة كالرضا بو دكف سواه، فاذا ما تلبس عن الطباع الرديئة كالتحلي باضدادىا، ث
السر جميع ذلك، ثم بلغ مرحلة الشهود، ثم شهد ما يقـو بويره كيحتجب اال بموصفها الذم ىو 
الذات، كالتي ال بد في شهودىا من توارم طرؼ من أطرافها، لفقد شهود الذات مع ذلك 

،كيحتجب بخبلفو ، أم ما يخالفو من بقية الوصف الجاذب الى كجوب كجود غيره، أم الذات 
الصفات ، كيستدؿ الشيخ عبد القادر على ذلك، بالشاىد الذم يشهد صفة الجماؿ فانو ال 
يقول على الثبوت اماـ تجلي صفة الجبلؿ ، فحاؿ الجبلؿ اشد طرقان على النفس من حاؿ 

ما يعرؼ عند الصوفية بحاؿ  الجماؿ ، إذ إف ىذا االخير يطرأ على النفس مصحوبان بالحبور ، أك
( كالهيبة. ككذلك الحاؿ مع من أنس بحالي 1البسط، بينما شهود الجبلؿ يرافقو دائمان القبض)

الكماؿ كالبهاء، فأنو ال يثبت لبدكَّ شهودم العظمة كالكبرياء، كفي ىذه النقطة ينبو الشيخ عبد 
صاؼ، فاف ىذه االكصاؼ، في القادر على أنو: إذا ظهر كصف ما للشاىد، دكف غبره من االك 

حقيقتها ال تنمحي عند ظهور غيرىا، كانما فقط، تحتجب عن شهود الشاىد، لقهر الوصف 

                                                 

 مخطوطة  –سير السلوؾ الى ملك الملوؾ  -( الجيبلني3)
للمستانف القبض كالبسط: ىما حالتاف يبلوهما العبد بعد ترقيو على حالة الخوؼ كالرجاء، كالقبض العارؼ بمنزلة الخوؼ  (1)

كالبسط للعارؼ بمنزلة الرجاء للمستانف، كالرجاء كالخوؼ متعلقاف بالمستقبل كاما تعلق القبض كالبسط ففي الوقت كالحين 
  55ص –الرسالة القشيرية  -القشيرم-الحاضر



153 

 

البادم قوة شهود الوصف الخافي الذم يستتر في معناه، ))ألف معنى كل كصف قائم بوصفو، 
ئم بوصفو، فاذا بدت قول افعاؿ معانيها البلزمةلموصوفها في عين االزؿ ألف معنى كل كصف قا

فاذا بدت قول افعاؿ معانيها البلزمةلموصوفها في عين االزؿ ستترت إستترت أثار بواديها في 
افعاؿ معانيها، لتعالي الوحدة عن مجاكرة التعدد. فهنالك التفت أطرافها المتفرقة في كصفو فردو 

رية ، كإقتحم كمعنى كترو يبدك مع كجود سواه، ألف السٌر قد شهد الصفات مع بقاء رسـو البش
(  أم أ، الشاىد، لو كاف 2بحرىا في سفينة من لحظ كونو كلمحة كجوده كجواذب منازعاتو.)

خالصان في تجرده، صافي النفس،كغير متعلق باالغيار كال متلفت صوب انيتو، فأنو سيثبت اماـ 
ا شهود الكثرة في الوحدة كالوحدة في الكثرة،كمن دكف اف يصدمو ذلك اك يحيره، ألف ىذ

التعدد، ىو حقيقة )حق اليقين( كمن اراد اف يبلغ ىذه الحقيقة ، فأف عليو اف يفنى عن ذاتو، كي 
تتفتح بصيرتو كتصفو مراة قلبو، كإذف فبل كجود للمفارقة كاالختبلؼ في عين الحقيقة ذاتها، كانما  

اء كضركرتو ىذا يحصل في ذات الشاىد فقط. كلعل في ىذا النص االخير تفسيران لمشركعية الفن
المعرفية عند الصػوفية بوجو عاـ فأذا تحققت إستحالة حصوؿ الشهود مع كجود الذات كعبلئقها 
كالنفس كمتطالبتو، كإذا كاف الطريق ال يقطع إال بالشهود، لـز عن ذلك ضركرة سعي السالك 

و للتخلص من تلك العبلئق عن طريق الفناء .إذف فاتوقف عند شهود الصفات دكف الذات، ل
عبلقة بالمستول الركحي الذم بلوو الشاىد، فهو إف لم يتجرد من عبلئقو على كجو التماـ، فأف 
شهوده سيكزف محصوران بشهود الصفات، كيخلص الشيخ عبد القادر من ىذا القوؿ إلى النتيجة 

 كذلك –االتيو : أف الشهود بما أنو متعلق بالشاىد فأف أهلل عزكجل ال يتجلى للعبد في صفتين 
كال في  –الرتباط العبد في لحظة الشهود يتبلءـ، في كقتو، مع صفة معينة دكف بقية الصفات 

(  موجودان . أما 1ما داـ الوقت ) –ال إستحالة تساكم عبدين في العبلئق نفسها  –صفة لعبدين 
 -أم الفناء عن الذات –الشهود المطلق ، فأنو ال يكوف اال عند تجريد الشهود من شهوده 

أم الفناء عن جميع العبلئق كاالغيار ، أم  -خبلعو إستتارات المرٌكبات كمتواريات المؤتلفاتكإن
( 3لفأنو بين كل مركبين مخالفة توجب التباسان كفي كل مؤتلفين توايران يورث إشتباىا.) –التجرد 

                                                 

 120ص –بهجة االسرار كمعدف االنوار  –( الشطنوفي 2)
لكنو إلى التمكن أميل، كالوقت يطلق على من يسلك الحاؿ كيلتفت الى ( الوقت :إسم لطريق سالك يسير بين تمكن كتلوف، 1)

منازؿ  -الهركم –العلم ، فالعلم يشولو في حين كالحاؿ يحملو في حين ، فببلؤه بينهما يذيقو شهودان طوران كيريو غبرة تفرَّؽ طوران 
 .  101ص -السائرين

د كرد في بعض ادعية الشيخ عبد القادر مما يصيب في ىذا كق – 82ص –بهجة االسرار كمعدف االنوار  –( الشطنوفي 3)
المعنى قولو: اللهم طهرنا من قاذكرات البشرية كصنعنا بصفاء المحبة الصديقية ، من صدأالوفلة ككىم الجهل، حتى تضمحل 

ة كالتجلي بالحقائق الصمدانية رسومنا بفناء االنانية كمباينة الطبيعية االنسانية في حضرة الجمع كالتخلية كالتحلي بالوىبة االحدي
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و كعليو فاف الشيخ عبد القادر ، يبيح للسالك شهود الذات، فهذا الشهود، رغم صعوبة حصول
كندرتو ممكن الحدكث.كلشهود الصفات عند الشيخ عبد القادر، ثبلث عبلمات الزمة، ال يصح 
الشهود إال بتوافرىا كىي: أكالن: شهود البصيرة بقوة كانت لها قبل ىذا الشهود، كىو ما يمكن أف 
نسميو بتهيئة الذات كجلي البصيرة عن طريق المجاىدات الصوفية، كىو ما يندرج تحت باب 

 قامات التي ىي من كسب العبد كحاصل جهده. الم
ثانيان: اإلستدالؿ بتعقل المشهود على كنهو بعد فقد شهوده، تميزان لو من خيبلت النفس كأكىامها 
التي ال تطالها أفهاـ العقل كال يعلق منها شيء يستدؿ بو على يقينية الشهود كحقيقة المشهود. 

شركعية حاؿ المشاىدة، أك مشركعية األحواؿ الصوفية كىذا باب في غاية األىمية بالنسبة إلى م
بوجو عاـ ألنو يؤكد عدـ فقد العبد عقلو، كيؤكد حضور إدراكو في حاؿ شهوده، كفي ىذا رٌد على 
من يرل في الشهود حالة فقداف للوعي كتويب للعقل، كفي أحايين أخرل، حاالت رؤل 

 مرضية)ىلوسات(. 
هود كاحد في كصف كاحد، للداللة على أف المصدر لجميع ثالثان: شهود مشهودين مختلفين بش

الشهود كاحد، كىو الذات االلهية المتعددة الصفات كالمختلف المشاىد، على أف ىذا 
 االختبلؼ يعود إلى ذات الشاىد كليس إلى حقيقة المشهود الذم يلتحق بو الوصف الواحد. 

يح الذم ىو شهود الصفات، ثم كقع فإذا ما إنتفت تلك العبلمات التي ترافق الشهود الصح
الشهود، كشاىد السٌر موجودان قائمان بنفسو بوجود مطلق، ليس لو تعلق بصفة أك داللة أك كيفية أك 
جهة، فذلك ىو شهود الذات الذم ال بدَّ فيو من سقوط كل المشهودين لعدـ التهيؤ في ىذا 

حدانية كالتفرد، كالذم ال بٌد فيو من الحاؿ إال لمشهود كاحد كىو الذات اإللهية المخصوصة بالو 
( ، فهذه  كلها حدكد 1بالحين كالوقت كاألين) –أم عين السر كىي البصيرة  –نفي تعلق اللحظ 

ال تطاؿ الذات اإللهية المطلقةة التي ال تحددىا كيفية محددة كالذم ال بٌد فيو من محو ثبوت 
تعالى ليس كمثلو شيء ك اليحٌده زماف كال  (كالبين لرمق العين، ألنو3( كالجمع كالقرب)2الفرؽ)

                                                                                                                                            

الصلوات  -الجيبلني –في شهود الوحدانية، حيث ال حيث كال أين كال كيف كيبقى الكل هلل كباهلل كمن اهلل كالى اهلل كمع اهلل 
 مخطوطة. –الكبرل 

 22ص –التعريفات  –الجرجاني  –األين : ىو حالة تعرض للشيء بسبب حصولو في المكاف  (1)
و إشارة إلى خلق ببل حق كقيل مشاىدة معبودية. كالفرؽ أيضان ىو ما نسب إليك كالجمع ىو ما سلب عنك. كالفرؽ  الفرؽ : ى (2)

 –التعريفات  –كسب للعبد من إقامة كظائف العبودية كالجمع ىو ما يأتي من قبل الحق من إبداء معاني كإبداء لطف. الجرجاني 
 80ص

ى بكل ما يعطيو السعادة، ال قرب الحق من العبد، ألنو قرب عاـ سواء أكاف العبد سعيدان ىو قرب العبد من اهلل تعال –القرب  (3)
 183ص –التعريفات  –أـ شقيان. الجرجاني 
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مكاف، كيعني ىذا الشرط، إضافةن إلى ضركرة إنسبلخ ذات الشاىد عن كل أسباب االختبلؼ 
كالتباين، عدـ ثبوت شهود الذات بالبصيرة، لعدـ مطابقة )الصورة( للكيفيات المعهودة في عالم 

ف لوة أىل التصوؼ بوجو عاـ. ثم ال بٌد الشهادة كمن ىنا يأتي سٌر الوموض كالترميز الذم يكتن
كزىق  –أم محق شهود ذات الشاىد) لذاتها( تحقيقان للشػهود المحض  –أيضان من محق الشهود 

كإنفراد  –الذم ىو عالم الخلق كالفناء كمجمع األغيار التي تشوب التوحيد الحق  –الوجود 
 –كبركزه  –من المشهودات أم توجهو لمطلق الذات دكف سواىا  –الشهود بوصف المشهود 

إذ ال  –لمقابلة األزؿ بقوة من لم يزؿ  –قدران كاصطفاءن كتعينان  –في عين األزؿ  –أم الشاىد 
عند سلب أكصاؼ الحدكث منو كخلٌوه من معانيو  –حوؿ كال قوة على الشهود إال بو تعالى 

كذلك لفناء  –لظاىر كالباطن كىو معنى التفرد كالتجرد كإستعداد ا –كصفان كحكمان كعينان كحاالن 
كجود الشاىد كالمشهود، )) فهنالك رجع أكؿ كل كوف إلى أخره، لمحق كصف القبلية في العدـ 
كمحو نعت البعدية في األبد، كأختفى كل بادو )من األكواف( في ركن عدميتو لهيبة سرمديتو، فأنو 

ىذا الشهود فهي: أكالن : إنو  (أما شركط صحة1تعالى ال يبقى إال كجو بعد أف يهلك كل شيء(()
فبل  –أم إنو يأتي مجردان عن كل الدالئل كاإلشارات  –كصف غير مستصحب من قبل كجوده 

( ثانيان : غير باؽو حكمو بعد توارم عينو، لعدـ مجانستو مادة 2ترافقو عبلمات كال تسبقو لوائح.)
. ثالثان: غير منعقد بو كنو ما شوىد الخياؿ كملكة التصور فبل يمكن تشبيهو بشبيو كال تمثيلو بمثل

بو كال مستدؿ بو على حقيقتو بعد إتصاؿ الشاىد بطوره كإنفصالو عن ىذا الوصف، ألف كنو 
المشاىدة كاف قد تمَّ بالذكؽ الذم صاحب فناء أكصاؼ الشاىد، فإذا ما زاؿ عنو الفناء، زاؿ عنو 

ء الوجودم عند الشاىد، لشٌد الواعز ( كبما أنو ال دكاـ لحاؿ الفنا3الذكؽ كإنمحق الشهود.)

                                                 
كالشػػيخ عبػػد القػػادر يسػػتند بهػػذه العبػػارة إلػػى قولػػو تعػػالى: )) كػػل مػػن  120ص –بهجػػت األسػػرار كمعػػدف األنػػوار  –الشػػطنوفي  (1)

، كيبقى كجو ربَّ  (. فلقػد . كىػو يمثِّػل لهػذا الشػهود لحػاؿ نبػي اهلل موسػى )27-26ك ذك الجبلؿ كاإلكػراـ(( الػرحمن/ عليها فافو
غلب على قلبو ىيماف العشػق، كخرقػت لػذة التكلػيم منافػذ سػمعو حتػى كصػلت إلػى بصػره، فطلػب البصػر نصػيبو مػن النظػر ككافقػو 

موسى أنظر أكالن إلػى مػرآة الجبػل، فالتفػت بعػين سػٌره إلػى الطػور  . قيل يا7توؽ القلب، فقاؿ: )) رب أرني أنظر إليك((. األعراؼ/
فخرَّ صعقان، قيل : يا موسى معػدة طبعػك ضػعيفة عػن تنػاكؿ شػراب التجلػي كأنيػق عينيػك ضػيق عػن مقابلػة أنػوار سػبحات : ))أرنػي 

. كتجػدر 28ص –األنػوار  بهجت األسرار كمعدف –الشطنوفي  –أنظر إليك(( فإف عين الحدث ال تنفتح في شعاع شمس القدـ. 
( ) للرؤية (  كعدـ قدرتو على إحتمالها، من الخصائص التي يفضلو فيهػا اإلشارة إلى أف الصوفية يركف في طلب نبي اهلل موسى )

( الذم قاؿ تعالى في حقَّو: )) كلقد رآه نزلةى أخرل. عند سدرة المنتهى. عندىا جنػة المػأكل إذ يخشػى السػدرة مػا النبي محمد )
( على إحتمالهػا لرفعػت ، كىو من ما يؤكد حدكث حالة ) الرؤية ( مع قدرتو )17-13يخشى. ما زاغ البصر كما طوى((.النجم/ 

 مقامو كعلو منزلتو عند ربو.      
 .291ص –التعريفات  –( اللوائح : ىي ما يلوح من األسرار الظاىرة عند االرتقاء من حاؿ إلى حاؿ. الجرجاني 2)
 .120ص –بهجت األسرار كمعدف األنوار  –في ( الشطنو 3)
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الطبيعي كالخضوع لحكم الجبلة كالخلقة، فإذف ال إستمرار لتوىج ملكة الذكؽ الشهوم، كمن ثم 
فبل دكاـ لحاؿ الشهود.فيما عدا شهود الذات، فإف بقية أنواع الشهود عند الشيخ عبد القادر، أك 

، يقع على قسمين ال ثالث ما ينكشف لبصائر األكلياء، مما يبهر العقوؿ كيخرؽ  العادات كالرسـو
لهما كىما : شهود جبلؿ كشهود جماؿ: فأما شهود الجبلؿ الذم ىو مما يلتحق بالعظمة 
اإللهية، فإنو يورث الخوؼ المطلق كالوجل المزعج كالمعٌلة العظيمة على القلب مما يظهر أثره 

حالة فرؽ كإضطراب كترقب كعد بوضوح في بقية الجوارح بحيث يبدك الشاىد أما الناس، في 
إستقرار. كأٌما شهود الجماؿ، فهو التجلي لقلوب الشاىدين باألنوار كالسركر كاأللطاؼ  كالكبلـ 

(، كىذا 1اللذيذ كالحديث األنيس كالبشارة بالمواىب الجساـ كالمنازؿ العالية كالقرب منو تعالى)
لمٌنة الربٌانية، فهو يحصل تطمينان الشهود، أم شهود الجماؿ، ىو من قبيل اللطف اإللهي كا

 لقلوب المحبين المشتاقين، خشية أف يفتك بهم فرط المحبة كشدة الشوؽ إليو عز كجل.
كالشهود بصورة كافةن،يعتمد عند الشيخ عبد القادر على ثبلثة أركاف كىي:التوحيد الذم يعني 

كالتفريد الذم  0اـ كاألذىافتجريد الذات األلهية عن كل مايتصور في األفهاـ كيتخيل في األكى
يعني أف اليرل العبد نفسو فيما يأتي بو،بل يرل منة اهلل تعالى عليو،ثم التجريد الذم يعني تجرد 
العبد عن األغراض فيما يفعلو، بحيث ال يأتي بما يأتي بو نظران إلى األغراض في الدنيا كاآلخرة،بل 

كىذه األركاف جميعها تصٌب  0كإنقيادان  ما كوشف بو من حق العظمة يؤديو حسب جهده عبودية
في معنى كاحد كىدؼ كاحد كىو:تطويع الٌسر على عدـ النظر الى غير المنعم،كىذا)الهدؼ( 
يصنفو الشيخ عبد القادر، بكونو نوعان من أنواع شكر القلوب الذم يستحصل عن طريق 

وار اإللهية مع التفكر أم دكاـ التطلع إلى مشاىدة تجليات األن -االعتكاؼ على بساط الشهود
بإدامة حفظ الحرمة، كىذا شرط الـز على كل مريد سالك   -فيها كالوموض في معانيها كأسرارىا

كي ال يخرجو القرب كاألنس كالتقلب في خلع الشهود، إلى فسحة إسقاط التكاليف كالتنصل 
ىدة إلى الويبة في عن أداب العبودية كىيبت الربوبية، ثم بعد ذلك، الترقي بعد حضور ىذه المشا

رؤية المنعم عن رؤية النعمة التكاليف كالتنصل عن أداب العبودية كىيبت الربوبية، ثم بعد ذلك، 
الترقي بعد حضور ىذه المشاىدة إلى الويبة في رؤية المنعم عن رؤية النعمة التكاليف كالتنصل 

ذه المشاىدة إلى الويبة في عن أداب العبودية كىيبت الربوبية، ثم بعد ذلك، الترقي بعد حضور ى
( ، كىو فحول التوحيد الحق كالتقرب الخالص الذم ال يتعلق 1رؤية المنعم عن رؤية النعمة)

بجلب نفع أك دفع ضر، كإنما يتعلق فقط بدكاـ التطلع إلى النظر إلى المحبوب ذاتو كالسعي إلى 
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التوحيد الخاص الذم ىو أمر القرب منو.إف الذم يعنيو الشيخ عبد القادر ىو توحيد الخواص أك 
داخلي ينبع من قلب المريد الصابر الذم يصبر على مجاىدة نفسو كذلك بالتزاـ الصمت حياؿ 
نوازعها كأىوائها، أم إنو ال خبلص من ىذه النوازع كتلك األىواء، ألنها موركسة في أصل الطبيعة 

سر ال يسطع نوره كيبين سلطانو إال كال –البشرية، كإنما اإلشارة ىنا فقط، إلى إخفاء سٌر المريد 
لفحول السرائر، بما تشتمل عليو تلك السرائر من  –في المراحل المتأخرة من السلوؾ الصوفي 

خواطر كنوازع كميوؿ، على إف ذلك ال يحدث في كل األكقات، إذ إف للحياة الطبيعية حصتها من 
جاكزة القلب منتهى مقامات طاقة المريد كفعلو، كإنما يحدث فقط، عند كركد الحضرة، كم

األفكار أم إلى المستول الذم تعجز فيو ىذه األفكار، عن اإلحاطة بالموضوع المفكر فيو، كيتم 
ذلك حين يرتقي سٌر الشاىد فوؽ أعلى درجات الوصاؿ كمنازؿ أسرار التعظيم، ك ال أعلى من           

 الفناء الوجودم الذم يفضي إال ظيمأعلى درجات الوصاؿ، كال أرفع من أرفع منازؿ أسرار التع
فإذا ما بلغ السٌر ىذه المنزلة ، فليس عليو  ذات كالذم يثمر تحقق كحدة الشهودشهوة  ال إلى

بأقداـ التجريد، أم التخلص من جميع أف يتخطى ذلك بإعتياد التقرب  التوقف، بل البٌد لو 
التداني بسعي التفريد، أم بعدـ   اشكاؿ العبلئق الحاجبة عن مطالعة أنوار الشهود كرقيو إلى

يكوف مصحوبان، في قلب النظر إلى شهود الشهود، ككل ذلك النظر إلى غيره بما في ذلك 
المريد، بتبلشي الكونين، أم الدنيا كاآلخرة، كتعطل الملكين، أم ملك الظاىر كملك الباطن، 

س النورين إم نور الحقيقة كخلع النعلين، أم التخلص من سلطاف غرائز النفس كأىوائها، كإقتبا
كنور الشريعة، كفناء العالمين، كىما عالما الويب كالشهادة، ككل ذلك يتم تحت لمعاف بركؽ 
الكشف الذم اليبقي نوره كال يذر، إال ما كاف حقيقيان كصادقان كخالصان هلل تعالى. كالبركؽ ىنا يدٌؿ 

سب بل تستحصل بالمواىب، كال تؤخذ على أف الشهود ىو من قبيل االحواؿ التي ال تناؿ بالمكا
بالوسائل بل تعطى بالسوابق، أم بما سبق من رحمة اهلل كمنتو كفضلو، فالمشاىدة التي ىي عبارة 
عن الرؤية ببصائر األسرار، )) تخرج تواقيع مقاماتها من ديواف يختص برحمتو من يشاء، فيا أيها 

الصدؽ حتى يأتيك اليقين، كتٌنقل إف شاء اهلل المريد الصادؽ الشٌواؽ التٌواؽ، فأستقم على جادة 
 ( 1تعالى إلى دار الصادقين، فتنظر إلى مطلوبك كتأخذ نصيبك من رؤية محبوبك((.)

كلكن ال بٌد من اإلشارة ىنا إلى أف تأكيد الشيخ عبد القادر على أف الشهود كلو ىو من قبيل 
قة على حصولو، كيشمل العطاء فقط ك ال الهبة الربانية المحضة، كإنو ال يأتي بإرادة بشرية ساب

يشمل إستعداد العبد لتلقي ىذا العطاء، فأف ىذا الفعل األخير ييعٌد كسبان ذاتيان خالصان للمريد، 
الذم ال بٌد من أف يستعد كيتهيأ من خبللو، ثم بعد ذلك ينتظر فضل ربو تعالى، كالمريد ىنا مثلو 
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شان للرحمن، فهو يهيئ ىذا العرش باإلذكار كالعبادات مثل العبد الذم يريد أف يجعل من قلبو عر 
كالطاعات كالتفكر في ملكوت اهلل تعالى كمطالعة عظمتو كقدرتو، كىذه كلها من فعلو الخالص 
الذم ىو كسب لو، أك ما يلي ذلك من فضلو تعالى على عبده، إف شاء فعل كإف لم يشأ لم 

ع التوحيد األخرل، يضرب لنا الشيخ عبد القادر يفعل.كتمييزان لتوحيد الشهود من غيره من أنوا 
مثبلن ىو من صميم الفعل الصوفي، إذ إنو يتعلق بأذكار المريدين كأكرادىم. يقوؿ الشيخ عبد 
القادر: إف أغلب المريدين يؤٌدكف أذكارىم باللساف فقط، كمن دكف أف يرافق ذلك ذكر القلب، 

لي في حضرة الذكر كالتمٌعن في مشارؽ أنواره. الذم يعني في أخصَّ ما يعنيو حضور القلب الك
(  من غير أف يلتٌذكا 2إف أغلب المريدين المبتدئين، يذكركف كرد التوحيد: ) ال إلو إال اهلل()

بمعناه، ألف توحيدىم في ىذه المرحلة يعٌد توحيد أفعاؿ، أم أنهم يركف فعلو تعالى ظاىران في 
، الذم يتم من خبللو إدراؾ المعنى العميق لذكر ) ال خلقو كفي عظيم صنعتو، أما توحيد الشهود

إلو إال اهلل( فأنو ال ييناؿ إال بعد أف تنجلي عن قلب المريد الحجب الظلمانية الحاصلة من تراكم 
الذنوب الماضية، كىذه الحجب ال تنقشع إال بالمواظبة على ىذه اإلذكار كىكذا، أما بعد أف 

ت عن أعين البصائركاألسرار، فسيشاىد المريد بعين اليقين: )) تشرؽ األنوار كتيزاؿ تلك الظلما
أف ال محرؾ كال مسٌكن ك ال معطي كال مانع كال ضار كال نافع إال اهلل عز كجل شهود ذكؽ 

(  أم شهود معرفة يقينية ال شهود علم ظنٌي. على أنو ال يذكؽ 3كحاؿ، ال شهود إعتقاد كقاؿ((.)
بية، ك ال يمتلك ىذه الذائقة إال من استعدَّ لها كسعى لهبل سعيها، ىذا الحاؿ إال من لو ذائقة قل

كحمل األحماؿ على كاىلو،  –أم الفرحة المتعلقة بعطايا الدنيا كملذاتها  –بأف ))ىجر الفرحة 
كعلم يقينان : أف ال قرار لعيونو كال سلوة لمصابو، حتى يبلقي ربٌو عز كجل في الدنيا قبل اآلخرة، 

(   كىنا يعود الشيخ عبد القادر 1الهناء كالفرح، أٌما قبل ىذا فمصيبتو دائمة((.) كعندىا يجيئو
ليؤكد لنا من جديد:  أف الواية الحقيقية من كل فٌعاليات التجربة الصوفية ىي مبلقاة العبد ربَّو 

 تدـك تعالى، كىي المبلقاة التي علمنا أنها ال تتم إال بعد التحلي بأخبلؽ اإلستقامة كالصبلح، كال
كبعد التوحيد، يتم التحقق بحاؿ  عناء إال بعد فهمو لتلك المعادلةمصيبة المريد كيتواصل عليو ال
كىو الشاىد أم أنو أمر خارجي  –إلى الفرد  –كىو اهلل تعالى  –التفريد، كىو إشارة من المفرد 

ين كإنخبلعو عن عن الكونين كتعٌريو عن الملك –أم الشاىد  –ييلقى في قلب الشاىد، عن تفرده 
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كصف كجوده كحكم ذاتو، ككل ذلك تهيؤ كإستعداد، لمطالعة ما يرد على سرِّه من الخواطر من 
لد الحق تعالى، تحريان لتصحيح التفريد كطلبان لصدقو في كصفو حاؿ الشهود، كذلك أف صفة 

ك كيفية، فيصعد الفردية، التي لها تعلق بالذات اإللهية، تقتضي إشارة منفردة، غير متعلقة بجهة أ
السالك، معتصمان بتلك اإلشارة، إلى نفسو التي ييفترض أنها قد إستعدت لهذا الحاؿ كصفت 
مرآتها لعكس أنوار صورتو.فأٌما إذا ما قدح في ىذا المعنى غيب سبب، لو تعلق بأحكاـ الحظوظ 

العبد عن معتصمو، كاألقساـ كاألقدار أك علة كدر، لها تعلق بالطبائع كاألىواء كالعبلئق، إنفصل 
أم حاؿ التفريد عن متمسكو الذم ىو إشارة الفردية، كرجعت اإلشارة القهقرم إلى البشر، أم 
غادرت حاؿ التفريد كعادت إلى الطبيعة ذات العبلئق المتعددة، )) كإحتجبت عن مطالعة الحق 

فردانية عليو كقت ىيجاف شوؽ األركاح، عند تلميع برؽ الشفقة عن حجب طور البشرية، كصفة ال
(  أم أنو ال يمنع 2من كصوؿ إشارات التمويو كنيل معاني األركاح ككصف أعداد األفراد((.)

العبد عن التحقق بحاؿ التفريد إال سبباف: أحدىما رباني لو عبلقة باألقساـ كاآلخر بشرم لو 
 ت.عبلقة بدرجة صفاء أك كدر النفس، األكؿ يلتحق باألحواؿ كالثاني يلتحق بالمقاما

أما التجريد، فهو يعني: تجريد السٌر عن التدبر بثبات السكوف عن طلب المحبوب، ألف الثبات 
على ىذا السكوف يعني عدـ الصدؽ في طلب المحبوب كالشوؽ إليو، ثم تعٌرم السٌر عن التزمل 

ريد ( ، أم أف التج1بلباس الطمأنينة على مفارقة المحدكد كالرجوع من الخلق إلى الخالق منيبان)
يفترض عدـ اإلطمئناف للوصوؿ، كدكاـ المراقبة للنفس، كأما اإلنابة فأنها تفترض الرجوع إلى 
األصل، إذ إف اللجوء إلى الخالق، ىو حقيقة اإلنساف كىدؼ حياتو. التجريد إذف، يعني إضافةن 

االستزادة إلى تخليص النفس من عبلئقها كآفاتها كثم تهيئتها لحالة الشهود، إدامة ىذا التخليص ك 
كتطبيقان لما أكرده الشيخ عبد القادر من آراء تخص كحدة .نو، كعدـ الركوف إلى ما تحقق منوم

ىػ ( كالحسين بن 261 –الشهود، فأنو يستشهد بحاؿ شهود الشيخين: أبي يزيد البسطامي ) ت 
ة ىػ (. على أننا لو إستحضرنا الحيثيات السياسية كاإلجتماعي309 –منصور الحبٌلج ) ت 

كالفكرية للعصر الذم عاش في كنفو الشيخ عبد القادر، كىو العصر الذم كاف الموقف الصوفي 
فيو ال يخلو من حساسية كحرج ملحوظ، ألستطعنا أف نقدِّر مدل جرأة كشجاعة الشيخ عبد 
القادر، في األقل، في تبٌنيو آراءى ىذين الشيخين اللذين طالما عرضا على معارض المركؽ 

 كاإلتهاـ.
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لقد كضع الشيخ عبد القادر، آراء ىذين )الشيخين( على محك بنائو النظرم الذم علمنا فيما 
سبق، أنو يجمع بين نورم الشريعة كالحقيقة، فتقبل منهما الكثير من اآلراء كالشطحات، بعد أف 
أزاؿ عنها الكثير من الوموض كاللبس، كلكنو في الوقت نفسو، آخذىما بقصور الحاؿ عن بلوغ 

 ات الحب كالقرب، ككذلك الجهر بالسٌر الذم ال ينٌم إال عن عدـ الدراية الكافية.درج
يقوؿ الشيخ عبد القادر عن أبي يزيد البسطامي: أنو قد دؿَّ بتصريحو على محبتو كال أنبأ عن 
عشق، مقاـ المحبة يقصر مقاـ العشق، كمع العشق ال يجد العاشق مجاالن لئلفصاح عن 

على البسطامي غبار تعب الطريق كذلك بعد تحكمو في غايات درجات مشاىداتو. لقد كقع 
النهايات، أم درجات القرب، فقاؿ: سبحاني شكران للوصوؿ كبلساف التوحيد، كأما بنعمة رٌبك 

(  كذلك بعد أف طاب منزلو، أم المنزلة التي بلوها في قربو من الحضرة اإللهية، 1فحدِّث(()
و في القرب، بيد  القدرة التي سبقت بها العناية، في ذلك الفناء كإخضرَّ مرتعو، كقد ضربت نوبت

)الشهودم( كنصبت سرادقات المشاىدة بسابق العناية، في ذلك الحمى المحـر على غير أىلو، 
فصار لو لساناف ينطقاف كنوراف يشرقاف، لساف ينطق بطرب التمجيد كلساف ينطق بحقائق 

في بحر فنائو، كالثاني لو تعلق بالشهود كحقائق  التوحيد، األكؿ يخٌص الشاىد كىو غارؽ
المشهود، فترنمَّ لساف طرب تمجيده فقاؿ: ما نظرت إلى شيء، إال رأيت اهلل قبلو، فأجاب لساف 
حقائق توحيده: سبحاني. فصاح نور الوجداف، أم لساف سٌر الشاىد: أف القرب أفناني ثم 

د: أنا الحق، أبقاني، كىو البقاء الجديد الذم أحياني، كنادل نور الوصل، الذم ىو حقيقة الشهو 
يعقب الفناء، ثم رقٌاني، من ثقل البشرية إلى مصافي القرب كالوصوؿ، فسبحاني لديٌاني 

( كىذه العبارة األخيرة تنٌم عن أعلى درجات الوصوؿ، فهي تشير إلى توحد اللسانين 2كرحماني.)
رة ذاتها تنبيء عن التوحيد كالتمجيد في لساف الشاىد كلساف حقائق الشهود، بحيث إف العبا

الوقت نفسو.لقد أزاؿ الشيخ عبد القادر الكثير من اللبس كالوموض بتسليطو الضوء على لسانٍي 
حاؿ البسطامي، ككشفو في داخل عبارتو التي جهر بها عن منطقين مختلفين كلسانين متوايرين، 

لوصوؿ، كالثاني: لساف التوحيد الذم نطق أكلهما: لساف حاؿ الشاىد الذم طرب فرحان بالقرب كا
عن حقيقة الشهود، ككونو متعلقان بالذات اإللهية )موضع الشهود( مع فناء الشاىد كغيبتو، كذلك 
لشدة حبِّو كقربو، عن مشهد عبوديتو، كىذا ما لم يفهمو المحجوبوف.  كأما الحبٌلج، فأف مصيبتو 

أنو أكدل بحياتو كأىدر حرمتو،فلقد أعدـ أماـ أعين أعظم، كأمره قد بلغ إلى درجةو من الخطورة، 
الناس بسهاـ الشريعة كتحت مظٌلة الدين، كبصبرو بٌين كتقٌبل ملحوظ من قبلو. ككل ذلك حصل، 
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في نظر الشيخ عبد القادر لسببين، األكؿ غفلتو عن حكم البشرية كإستوراقو التاـ في بحر 
 عن غير المباح اإلفصاح عنو. الشهود. كالثاني جهره بالسر الكنوف كإفصاحو

يقوؿ الشيخ عبد القادر عن الحبٌلج: أنو بعد أف قطع طريق العشق، كىذا يعني أنو في ىذه النقطة 
قد تفوؽ على صاحبو، كأخذ من جوىرة سٌر المحبة، ألتي قيدَّت من معدف اإلتحاد الشهودم 

ة، مشيران لحالو بالويبة كأكدعها في أخفى مكامن خزانة قلبو كىو سٌر السٌر كعين البصير 
كاالستوراب فلما قابل بصر بصيرتو شعاع نور جمالها أم جماؿ جوىرة سٌر المحبة عمي عن 
النظر إلى الموجودات، كىذا ىو موضع ذنبو األكؿ فظنَّ خلو المكاف من األعياف، إشارة إلى 

و موضع ذنبو تمكن حاؿ الشهود منو كليس تمكنو ىو من ىذا الحاؿ، فأعترؼ باألخذ كىذا ى
الثاني فأستحق قطع اليد كالقتل، فأما قطع اليد، فهو إلدعاءه ما ال يعطيو إياه ظاىر الشرع كحكم 
العقل كإما القتل فئًلفشائو موضع السٌر.كفي كل المواضع الذم ذكر فيها الشيخ عبد القادر 

جبتو ضركرات الطريق إذ إف الحبٌلج فأنو لم يذكر قاتليو بسوء كلم يعٌد قتلو إال أمران محتومان إستو 
من ملك تلك الجوىرة أم حقيقة الشهود كطالع أنوار الويب، فإنو ال يقنع إال بأكفى درجات 
المحبة، كىي درجة الفناء في المحبوب، أك الفناء الوجودم الذم إف تحقق في الظاىر، فإنو يعني 

حبٌلج ال يدخل ىذا الباب  الموت. كلذا فإف الحبٌلج لما كصل إلى باب القرب كطرقو نودم: يا
إال من تجرد عن الصفات البشرية كفنى عن السمات األدمية، فمات حبان كذاب عشقان، كسلم 
ركحو لدل الباب كجاد بنفسو عند الحجاب، فوقف في مقاـ الدىشة على أقداـ الحيرة، فلما 

طربان فقاؿ: أنا الحق، أخرسو الفناء بعد إزالتو لسلطاف العقل، أنطقو السكر، كىو لساف الوجداف، 
( إذف فقتل الحبٌلج كاف قدران 1فأجابو حاجب الهيبة: اليـو قطع كقتل، كغدان قرب ككصل.)

محتومان كمرحلةن ضركرية من مراحل تماـ األمر ككماؿ الخطة كقطع الطريق كالفوز بالقرب الحقيقي 
م ال يمكن قياسو بإحكاـ كأما ما قالو كصرح بو قبل تنفيذ الحكم فهو من قبيل لساف الحاؿ الذ

ظاىر الشرع، ألف النفس فيو قد تهلك عن كجودىا كغرقت في بحر المشاىدة كالسكر كالفناء، 
كلتكريس ىذا المعنى، فقد شبو الشيخ عبد القادر حاؿ الحبٌلج بالعارؼ الذم طار طائر عقلو من 

تنصبلن من غمد البشرية ككر شجرة صورتو الجامعة ألقطار العبلئق كاألغيار، كعبل إلى السماء 
خارقان صفوؼ المبلئكة، تفوقان كتمكننان من تبلبيب الحب كاإلشتياؽ. كاف بازيان من بزات الملك، 

( لكونو 2فهو شديد المراس، كلكنو كاف مخٌيط العينين بخيط: )) كخلق اإلنساف ضعيفا(()
ماؿ إدكاتو التي ال محكومان بحكم الوجود، فلم يجد في السماء ما يحاكؿ من الصيد لعد إكت

                                                 
 121ص  –بهجت األسرار كمعدف األنوار  –الشطنوفي  (1)
 28النساء /  (2)
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( برقت في سمائو بارقة 1تكتمل إال في الحياة األخرل، فلما الحت لو فريسة ) رأيت ربي ()
( فهل يطالبو في 2أمل، كلكن خيرتو إزدادت في قوؿ مطلوبو: ))إينما تولوا فثم كجو  اهلل(()

رة خطة األرض، األرض أـ في السماء، في جهة معينة أـ في كل الجهات، فعاد ىابطان إلى حضي
أم عاد إلى حاؿ صحوه، كطلب في ىذا الحاؿ ما ىو أعٌز من كجود النار في قعور البحار، ثم 
تلفت بعين عقلو فما شاىد سول األثار، ثم فكر بعقل كجوده، فلم يجد في الدارين مطلوبان سول 

عبلئق كاألغيار، محبوبو، فعلم يقينان أنو قد عاد إلى نقطة البداية كلكن بعد تخلصو من جميع ال
) أنا  :فطرب لهذا الحاؿ كقاؿ بلساف سكر قلبو، كىو أعلى درجات السكر الذم ىو الفناء،

الحق ( إحساسان باالتحاد كفقدانان للحدكد، كلكنو من شدة فرحو ترنم بلحن غير معهود من 
(  3فو.)البشر، كصفر في ركضة الوجود صفيران ال يليق ببني آدـ، كلحن بصوتو لحنان عرضو لحت

إذف فليس في الحبٌلج ذنب سول إنو قد إستبٌد بو الشوؽ فأخرجو عن طور أدبيتو.لقد أراد الشيخ 
عبد القادر، من كراء تبنيو تلك اآلراء التي يعسر تقبلها من عامة الناس كفي كل األزماف، أف يدٌؿ 

 تعالى الذين اليصدر األفهاـ على سبلمة الموقف الديني لكبار رجاؿ التصوؼ لكونو من أكلياء اهلل
عنو إال ما ىو خير كصبلح، كإف االرتباؾ كلو الذم حصل، يكمن في تعدد إلسنة أحوالهم 
كمواجيدىم، كتعدد الواف مراجعهم المعرفية التي إقتصر الناس على لوف كاحد منها، كىذه 

فهمو األسباب كغيرىا كثيرة، ىي التي أشكلت عليهم المواقف كعاكست بين تصاريحهم كما ي
 الوير من ظاىر حكم الشرع.

من كل ما سبق، يمكننا أف نستدؿ على أف حاؿ كحدة الشهود يعد مرتبة متقدمة من مراتب 
الطريق الصوفي، بل أخر المراتب التي يطمح جميع الرجاؿ إلى بلوغها، كلكن ىيهات إذ ال 

تبػػلغ بأيماف الشاىد إلى يبلوها إال النادر كالعزيز منهم. إف من أخص خصائص المشاىدة، ىو أنها 
مرحلة اليقين، إذ إنها تلقي على الويب أنوار المشاىدة كتجمع بين ظن العقل كيقين النظر. إذف 
فبل يقين قبل الشهود كبما إف اليقين ىو مطمح معرفي لكل مؤمن، إذف فبل مناص من التعلق 

صلب عقيدة التوحيد التي  بأسباب المشاىدة، ألنها من صلب الفعالية الدينية، كبالتحديد، من
 جاء اإلسبلـ كي يبثها بين الناس.

 

                                                 

 –مجمع الزكائد  –ني عن جابر ركاه الطبرا –حديث صحيح  –( حديث : رأيت ربي جل إسمو مشافو ال شك فيو 1)
 78ص1/ج
 115( البقرة / 2)
 52ص –بهجت األسرار كمعدف األنوار  –( الشطنوفي 3)
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إف بلوغ السالك مرتبة الفناء الشهودم، ال يمكن أف يعدَّ، بأم حاؿ من األحواؿ فعبلن كماليان زائدان 
عن حاجة العبد اإليمانية كالركحية، بل ىو في حقيقتو، يمثل توحيد صحيح كنقيان كغير مشوه بأم 

رؾ، ما خفيى منو كما ظهر، كمن جهة أخرل، فإف السعي الدائب إلى بلوغ شكل من أشكاؿ الش
حاؿ الفناء الشهودم، يدفع بالسالك إلى أف يهيئ باطنو لذلك الحاؿ، فيصير حريصان على أف ال 
يكوف في قلبو غير توحيد اهلل تعالى، كال في ظاىره غير طاعتو كعبادتو كاألخذ بما أمر بو كنهى 

ال مسؤؿ كاحد كمعطو كاحد كمرجو كاحد كمخوؼ كاحد كموجود كاحد كىمةه ألنو )) ليس لو إ
( كيكوف ىذا دأبو كشعاره دائمان، حتى يبلغ مرامو من محبوبو الواحد الذم يحب 1كاحدة (( )

الوحدانية في المحبة كالتي يجسدىا عدـ حب غيره أك األعتقاد بو أك األفتقار أليو، كيحب 
 تفرد الذم قطع العبلئق بكل األكواف األغيار .الواحد في محبتو ، كىو الم

أف مداكمة الصوفي على ذكر محبوبو في جميع األكقات، كبقلبو كلسانو ككل جوارحو، مع إغماضو 
عينيو كسده جميع منافذ حواسو، كمع عدـ موادرتو مساحة ظل المراقبة القلبية التي تعني: 

( كلهذه المراقبة إضافةن 2و في جميع أحوالو.)إستدامة القلب، أم علم العبد، بأٌطبلع الرب علي
إلى فوائدىا الركحية الكثيرة، فائدتاف عظيمتاف، األكلى: إكتساب صفة الحياء الناجمة عن دكاـ 
المثوؿ بين يدم الحضرة اإللهية، كىو ما يجنب العبد اإًلقداـ على الكثير من المساكئ كاألثاـ، 

الثانية: زيادة كىج جذكة الحب في قلب العبد تجاه ربو، ال بل يجنبو حتى مجرد التفكير فيها، ك 
كىو ما ينجم عن كثرة المراقبة كالمصاحبة. فإذا ما داـك العبد على ىذا الذكر كىذه المراقبة، 
بحيث يصير الوجود أماـ ناظريو ككأنو ليس فيو إال صفاتو كأفعالو تعالى، فإنو سيؤلف ىذا الشهود 

االن مبلزمان ال ينفك عنو، عندىا، ستطلع شموس المعارؼ اإللهية، كيداـك عليو بحيث يكوف لو ح
من مطالع سموات السرائر، ألنها موركزة أصبلن في تربتها، فتنور أراضي القلوب، من نور: )) 

( كترتفع أغطية ظبلـ الجهالة المخيِّم على النفوس قبل الشهود، 3فأشرقت األرض بنور ربها(()
(  فتتحير عيوف بواطن األفهاـ، يضيق  1فكشفنا عنك غطاءؾ (() عن بصائر العقوؿ بكحل: ))

كأسها، من مشاىدة لوامع أنوار القدس، كتتعجب خواطر األفكار من مكاشفة عجائب أسرار 
 (   2عالم الملكوت.)

 
                                                 

  48ص –فتوح الويب  –الجيبلني  (1)
 مخطوطة  –سير السلوؾ إلى ملك الملوؾ –( الجيبلني 2)
 69( الزمر/3)
 22( ؽ / 1)
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إف العبد، إذا ما بلغ حاؿ الشهود، فإنو سيصل إلى بر األماف كىو علم عين اليقين الذم ال 
اليحجب صاحبو بالخلق عن الحق ألنو سيكوف قد حاز على مرتبة التفريد، ك  يتطرؽ إليو شك ك

ال بالكثرة عن الوحدة، ألنو سيكوف قد حاز على مرتبة التوحيد، كسوؼ ال يرضى بالخير دكف  
المعاينة، ألنو كصل إلى ربٌو ك إطَّلع على ملكو، كعرؼ أف ليس في السماء كال في األرض غيره، 

لبو كسٌره، كصارت الدنيا كملكها ال تساكم عنده شيء في مقابل ذلك الشهود، فصار يراه بعين ق
زىدان فيها من جهة كحبان باهلل عز ك جل من الجهة األخرل، إذ أف ))من أحٌب اهلل، ال يرل غير 
اهلل، كإف من سلك طريق اهلل كصل إلى اهلل كمن كصل إلى الل عاش في كنف اهلل كمن إشتاؽ إلى 

(  كىذا يدٌؿ على أف العبلقة متبلزمة 3 كإف من ترؾ األغيار، صفا كقتو مع اهلل((.)اهلل أنس باهلل
كحتمية بين الحب كاإلخبلص كالتوحيد كالوصوؿ، فكل كاحدة من ىذه المراتب كاألحواؿ تفضي 

 إلى األخرل ضركرةن كإف مجموعها يساكم السيرة الصوفية للسالك الواصل.
، على إف حاؿ كحدة الشهود أك الفناء الشهودم، ىو غير )التوحيد كيؤكد الشيخ عبد القادر ايضان 

( أم بمعنى :إف ىذا التوحيد، ىو غير نظريات التوحيد الكبلمية أك الفلسفية، أك حتى 4المقالي()
ما تسمى بنظريات التوحيد اإلشراقي التي تتناكؿ التوحيد بكونو أفكاران عقلية تدرؾ بالحدس 

ب ىذا االتجاه يركف أف كل من عرؼ ىذه النظريات يمكنو أف يبلغ أرقى كالتأمل الباطني، كاصحا
درجات الكماؿ الركحي كالعقلي كيكوف موحدان على الحقيقة، كيكوف أيضان من الواصلين، كىذا ما 
يرفضو أصحاب التصوؼ العملي كيركف خبلفو، فعندىم إف معرفة ىذه النظريات ال تفيد صاحبها 

، بل إنها قد تورثو لبسان كخلقان في معتقده، كإنها قد تشكل حجابان ظلمانيان فائدة ركحية يعتدُّ بها
يحجب قلبو عن إدراؾ حقيقة التوحيد كعليو فيرل الشيخ عبد القادر، إف الذم ينفع السالك 
كيوصلو إلى الحقيقة ىو: شهود الوحدة كمعايشتها ذكقان)*( ، بحيث إنو يصل إلى ىذا الشهود، 

يأ نفسو مسبقان كأزاؿ عنها الحجب الظلمانية، كصار ييكشف لها من أفعاؿ اهلل بعد أف يكوف قد ى
عز كجل ما ييبهر العقوؿ كيخرؽ الرسـو كالعادات، كىذا الكشف سوؼ ال يقتصر على حاؿ 
الشهود، بل ىو سيتجلى في كل الموجودات، ألنو تعالى )) قد أشرقت أنواره في كل موجود، 

( إف ىذا التوحيد الذم 1شهوده فأعترؼ بو لو إعتراؼ عبودية كقهر(()إشراقان أظهر سرَّ كجوده ل
يصفو الشيخ عبد القادر، ىو ضركرة يقع خارج ساحة العقل كنظرياتو، إنو نور يلقى في القلوب 

                                                 

 69ص –نوار بهجة األسرار كمعدف األ –( الشطنوفي 3)
 مخطوطة -سير السلوؾ إلى ملك الملوؾ  –( الجيبلني 4)
مع اإلخذ بنظر االعتبار: إف الشهود عند الشيخ عبد القادر، ال يعدك كونو حالة إضطرارية حاصلة من المجاىدة كالمكابدة  *

 مخطوطة -لى ملك الملوؾ سير السلوؾ إ –انظر  –كالرياضة المتعبة كالذؿ كاإلفتقار كالمسكنة مع مبلزمة الشريعة. 
 143ص –الدٌر الفاخر في مناقب الشيخ عبد القادر  –( السائح 1)
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كمعرفة تقدح في الصدكر كيقين يحصل في األسرار، بحيث ال يحيط بو جدؿ كال تستوعبو أفهاـ، 
علم غير معقوؿ، كإنما يعني إنو ال يصدر عن العقوؿ، كإنما يستحصل كال يعني ىذا الكبلـ إنو 

عن طريق البصائر كاألسرار ثم يستقر أخيران في العقوؿ. لقد ظل الشيخ عبد القادر، يعمل جاىدان 
على تقديم آرائو الصوفية إلى مريديو كأىل عصره بشكل مبسط كعملي كمنسجم مع ظاىر 

م األفكار الصوفية كأكثرىا إثارةن لئلعجاب، ال يمكن أف تنفع الشرع، مع تأكيده لهم : إف أعظ
ناقلها أك تنجيو، ال بل إنها قد تؤدم بو إلى الضر كالتهلكة، فيما لو أساء فهمها أك نقلها، 
فاإلنساف ال يمنك إف ينتفع إال بالرداء الذم يرتديو، كأما ما يتظاىر بو فإنو يدؿ على النقص أكثر 

اؿ.إف األفكار كالنظريات الصوفية، ليس بناءات طوبائية مستخلصة من مادة من داللتو على الكم
الخياؿ، بل ىي في الواقع، مشاريع عمل أخبلقية كمناىج سلوؾ ركحيو كضعها شيوخ التصوؼ كي 
يستفيد منها الناس، كيسعوا كيشتهدكا إلى التحقق بها كالترقي من خبللها، ألنها في حقيقتها 

كالصحيح كالجوىرم للدين، كما الخبلؼ الحاصل بين رجاؿ الدين  تشكل المعنى المطلوب
حوؿ مشركعيتها، إال نتيجة لقصور فهم بعضهم من جهة كسوء إستخدامها من بعضهم األخر من 

كإف  –ىذا مع افتراض حسن النية  –جهة أخرل، كإف الحقيقة كالواية كاحدة عند الجميع 
من كل ما يأتيو الصوفي من أفعاؿ كأحواؿ كأقواؿ، ىي اختلفت كجوىها كتباينت صورىا.إف الواية 

الوصوؿ إلى مرحلة العبودية الحقة، كىذه ىي غاية كل األدياف السماكية، ال بل إنها مطلب طبيعي 
بكل فطرة سليمة فإذا ما كصل العبد إلى ىذه المرحلة، فإنو سيبلغ أعلى درجات التوحيد كاإليماف 

ما تعارؼ الصوفية على تسميتو بػ ) حق اليقين ( الذم ىو عبارة بألوىية الخالق ككحدانيتو كىو 
 (. 1عن فناء العبد في الحق كالبقاء بو علمان كشهودان كحاالن ال علمان فقط)
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( من بين أكثر اآلفكار خصوبة في التراث الصوفي اإلسبلمي، 1فكرة اإلنساف الكامل،) تعدُّ ك 
لدراسات كاآلراء، كخصوصان اإلستشراقية منها، التي كلسنا ىنا بصدد مناقشة أك إستعراض ا

حاكلت جاىدةن، ككما فعلت مع غيرىا من مفردات الفكر العرب اإلسبلمي، أف تفكك بناء ىذه 
النظرية كأف تجردىا من طابعها المحلي، كثمَّ أف ترجعها إلى أصوؿ غير إسبلمية، ال بل غير عربية 

نسلط الضوء على مدل إرتباط ىذه )النظرية( بالفكر ( كإنما يعنينا ىنا، فقط، أف 2أصبلن)
اإلسبلمي عمومان كالفكر الصوفي اإلسبلمي على كجو الخصوص، كأف نبين إنها نتاج طبيعي لهذا 
الفكر كثمرة شرعية من ثماره الكثيرة كالمتنوعة.إف سعي الصوفي إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من 

إلى إتٌباع النبي محمد ، بكونو التجسيد األمثل لهذا الكماؿ الخلقي كالركحي كالديني، كتطلعو 
الكماؿ، ىما ما دفعاه كبشكل تلقائي، إلى أف يمعن النظر كثيران كيفصَّل الكبلـ في بياف سمات 

كإظهار فضائلها كإمتيازاتها الركحية، بكونها أعلى  –شخصية اإلنساف الكامل  –ىذه الشخصية 
التي يمكن أف يبلوهل الصوفي السالك، فيما لو ثبت على مقامات التمكين كآخر مراتب الكماؿ 

سلوكو كمجاىداتو كأكراده من جهة، كأدركتو يٌد الرحمة كالعناية الربانية من الجهة األخرل. فإذا ما 
كصل الصوفي )المراد( إلى تلك الواية كتكمن منها كفني عن إرادتو كبقي بإرادة اهلل تعالى، 

ارت يدي اهلل تعالى ىي يده التي يبطش كنور اهلل تعالى ىو عينو كصارت نفسو نفسان كاملة، كص
الذم يبصر بها كصار ىو المنبع الذم يفيض منو على العارفين معرفة بربهم، على نحو ما يعرؼ 
ىو ربَّو،  كصارت تصل إليهم من العطايا كالمنح اإللهية كصار ىو الحقيقة اإللهية السارية في 

اهلل تعالى الذم ظهر في ىذا العالم كي يظهر فيو جبلؿ من أكجد.  الوجود بأسره، كىو خليفة
كىذا اإلنساف لواله كلوال خبلفتو الباطنة  لخرب العالم كعِّمتو الفوضى، ألنو مكمَّل سلسلة النور 
الذم يجب أف ال ينطفئ، كىو النور الذم ظلَّ متواليان بعد إنتقاؿ النبي  إلى مواله. كاإلنساف 

م يظهر إلى حَّيز الوجود كالتحقيق كل تجليات القدرة اإللهية التي أكدعها اهلل الكامل ىو الذ
تعالى في بحر اإلمكاف البشرم، كعليو فهو يجمع بين طرفي الوجود، أم الحق كالخلق كىو 
الواسطة بينهما. لقد اهلل تعالى اإلنساف الكامل على صورتو كجعلو إنموذجان ظاىران للذات اإللهية، 

 كجود العالم كالحافظ لو كىو القطب الذم تدكر حولو أفبلؾ العالم. فهو علة 
 

                                                 
اإلنساف الكامل: ىو الجامع لجميع العوالم اإللهية كالكونية. الكلية كالجزئية، كىو كتاب جامع للكتب اإللهية كالكونية، فمن  (1)

ـٌ الكتاب كمن حيث قلبو فهو اللوح المحفوظ كمن حيث نفسو فهو كتاب المحو حيث ركحو كعقلو فهو كتا ب عقلي يسمى بأ
 –كاإلثبات كىو الصحف المكٌرمة المرفوعة المطهرة التي ال يمسها كال يدرؾ أسرارىا إال المطهَّركف من الحجب الظلمانية. 

 . 39ص –التعريفات  –الجرجاني 
 .1976 – 2ط/ –الكويت  –اإلنساف الكامل  –د. عبد الرحمن بدكم  –أنظر  –آلراء للمزيد من التفصيل حوؿ ىذه ا (2)
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فمن صحَّت لو ىذه الرتبة كتلك الصفات، صحَّت لو الوراثة كالخبلفة العظمى، كتلك رتبة، كما 
ىػ(، ال يستحقها إال من خلق لها، أم أنو يكوف قد خلق على 683-يقوؿ إبن عربي )ت

في ذاتو حقائق الحق كمظاىر العالم، فهو قادر على التعامل مع  الصورتين: اإللهية كالكونية فجمع
الحق من جانب كمع العالم من جانب أخر، كبتوازف تاـ كمن دكف خلل أك إرتباؾ، ألنو مخلوؽ 
على صورة الكماؿ، كألنو الخليفة، كما إبن عربي، فبل بدَّ من أف يظهر فيما أستيخلف عليو بصورة 

لكونو  –( أم بمعنى أنو البٌد من أف يظهر بين الناس 1ليفة لو فيهم.)مستخلفة، كإال فهو ليس بخ
بتفويض إلهي مطلق كقدرة ربانية ليس لها حدكد.إذف فاالحساس المفرط:  –خليفة اهلل تعالى 

الوازع األخبلقي، ىو الذم حدا بالمتصوفة إلى تبني نظرية اإلنساف الكامل كالعمل الحثيث على 
قع. لقد أدرؾ ىؤالء المتصوفة، بحدسهم الفائق، ما تشتمل عليو تلك ) تحقيقها في حيزَّ الوا

( إذ إف شخصية اإلنساف الكامل، مستوحاة أصبلن من السيرة 2النظرية ( من جانب أخبلقي كبير)
( الذم قاؿ الحق تعالى في حقِّو: )) إنك لعلى خلق صالركحية كاألخبلقية للنبي محمد )

فأحسن تأديبو كالذم بيعث ليتمم مكاـر األخبلؽ. فإذا ما تتبعنا بعض  ( كالذم أٌدبو ربُّو3عظيم(()
خصائص اإلنساف الكامل كتبين لنا إنو ىو منبع الفيوضات الرحمانية كإف بنظرتو النورانية تتوزع 
الدرجات الركحية كتتوير رتب الرجاؿ كتتم الواليات،  كعلى يده تسير األمور الظاىرية كتنتظم 

، كإنو ال يخفى عليو شيء من مجريات األحداث، ما دؽِّ منها كما عظم، ألنو قطب األمور الباطنية
( كاإلنساف الكامل، ييعد عند الصوفية، 1( )صاألرض كموضع نظر الرٌب كخلفية الرسوؿ )

النموذج األمثل الذم يمكن ألم إنساف على كجو األرض أف يبلوو،كالصوفي،حتى كأف كاف 
ساف الكامل،إال أنو يضعو نصب عينيو إبٌاف سعيو الحثيث إلى الترقي اليطمح إلى بلوغ مقاـ األن

كالوصوؿ،فما داـ ىذا ألمثاؿ شاخصا أمامو،فهو اليرضى بأم منزلةو يصل أليها دكنو،بل يسعى 
 .دائمان لبلستزادة من زاد األركاح،حتى يبلغ بو ذلك السعي إلى مقاـ اليقين

 
 
 
 

                                                 
 . 263ص – 1ج/  –الفتوحات المكية  –إبن عربي  (1)
 .467ص –الفلسفة األخبلقية عند مفكرم اإلسبلـ  –ناجي التكريتي  (2)
 4القلم /  (3)
 .147ص –انية الطريقة العلية القادرية الكسنز  –الشيخ محمد الكسنزاني  (1)
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 فة األسبلـتطور فكرة االنساف الكامل عند متصو 

 
 إف األفكار الخاصة بالقطبية كالووثية كالبدلية كمقامات التمكين كالوالية كالشفاعة ػػػػ الخ .

نراىا مرافقة للفكر الصوفي االسبلمي منذ بداياتو االكلى التي طوى عليها الطابع الزىدم , كلنها 
, كما ىو الحاؿ في  ظهرت بشكل أكثر نضجا كاشد كضوحا مع تبلور النظريات الصوفية الكبرل

ىػ ( الذم يمكن أف يعٌد رائدا لفكرة الكماؿ في التصوؼ  261 -مع ابي يزيد البسطامي ) ت
االسبلمي , كىو أكؿ من حاكؿ ادراؾ معنى ىذا . يرل البسطامي أف العبد يمكنو أف يصل الى 

كىو ما درجة عالية من الكماؿ الركحي كاألخبلقي بحيث يعكس معها عظمة الكماؿ اإللهي 
يتجلى لنا من خبلؿ مخاطبتو لربو بقولو: )) زيٌني بوحدانيتك كألبسني أنانيتك كأرفعني إلى 

( ثم يأتي 2أحديتك حتى إذا رآني خلقك قالوا: رأيناؾ، فتكوف أنت ذاؾ ك ال أكوف أنا ىنا((.)
بشرم ىػ( الذم سما بالجزء الناسوتي من الوجود ال309 –بعده الحسين بن منصور الحبٌلج )ت 

إلى مراؽو بعيدة أحرجت مواقف الصوفية في زمانو كألحقت بو تلك الفاجعة المشهورة التي أكدت 
بحياتو. لقد رأل الحبٌلج: أف األنساف ىو صورة اهلل تعالى كمظهر تجليو، كلكن ىذه الصورة، 

لم تتباين في الوضوح من شخص إلى آخر، كما أنها ال يمكن أف تظهر كتتجلى في اإلنساف، ما 
يعمل على تصفية ركحو كتجلية مرآة  قلبو إستعدادان لها. كفي كتابو)) الطواسين(( يشير الحبٌلج 
إلى نفسو بكونو أكمل التجليات اإللهية، كىو ما يتبين لنا من قولو: )) إف لم تعرفوا اهلل فأعرفوا 

ن بعدىما الحكيم ( ثم يأتي م3آثاره، كأنا ذلك األثر كأنا الحق، ألني ما زلت بالحق حقان((.)
ىػ( صاحب أكؿ كتاب متخصص في 320–الترمذم كىو محمد بن علي الحسين الترمذم ) ت 

( الذم ىذا الموضوع، كىو كتاب ))ختم الوالية(( الذم حاكؿ أف يصوغ فيو فكرة )الولي الكامل
كآخر درجات المعرفة، إلى النور اإللهي، فيٌمر في أطوار الكماؿ يصل عن طريق الصػػدؽ 

درجات المعرفة، حتى يصل إلى كماؿ المعرفة الذم يكشف لو فيها الوطاء عن العلـو اإللهية، ك 
كييفتح لو في الويب األعلى حتى يبلحظ ملك الملك، ككل ذلك يتم لو بعد أف تكتنفو يد العناية 

لو الوالية  اإللهية، فيقوَّـ كييهذَّب كيؤدب كيينٌقي كييطهر كيطيب كيوسع ثم يعوَّذ، كعندىا فقط، تتم
( ثم بعد الترمذم، يمكننا أف نختصر الزماف، فنصل إلى القرف 1هلل تعالى، كىي الوالية العظمى)

                                                 
 .326ص –اللمع  –الطوسي  (2)
 .49ص – 1991–بوداد  –كتاب الطواسين   –الحبٌلج  (3)
 .327ص – 1965–بيركت  –ختم األكلياء  –الترمذم  (1)



169 

 

ىػ(، الذم ييعدُّ أكؿ مبدع لنظرية اإلنساف  638 –السابع الهجرم، كبالتحديد مع إبن عربي) ت 
 الكامل  بشكلها الناضج كالمتكامل.

حده الذم تتمثل فيو الكلمة الجامعة كعلم اهلل تعالى يرل إبن عربي: أف اإلنساف الكامل ىو ك 
بذاتو، يصل إلى ذركتو فيو، كفيو إيضان، يتحقق الورض من الخلق كىو التحقق بالمعرفة اإللهية، 
فاهلل تعالى أحٌب أف يعرؼ، فخلق الخلق، فكاف أكؿ ما خلق ىي الدرة البيضاء التي تشرؽ بتجلي 

اف الكامل عن إبن عربي، ىو اإلنساف الجامع لكل الصفات أكؿ األنوار اإللهية فيها.كاإلنس
كالتجليات فهو الحادث األزلي كالنشيء الدائم األبدم كالكلمة الفاصلة الجامعة، ألف قياـ العالم 
يكوف بوجوده،فهو من العالم كفٌص الخاتم من الخاتم، كىو محل النقش كالعبلمة التي يختم بها 

تعالى خليفتو من أجل ىذا، ألنو تعالى الحافظ بو خلقو كما يحفظ  الملك على خزائنو، كقد سٌماه
(إذف فاإلنساف عند 2الختم الخزائن  فبل يزاؿ العالم محفوظان، ما داـ فيو ىذا اإلنساف الكامل.)

إبن عربي، ىو حلقة الوصل بين الحق كالخلق، كىو الجامع لكل األسرار الوجود كالمختصر 
أم اإلنساف  –كىو الفرد األكحد في كل كقت، كإنما كانت حكمتو لتجليات األنوار اإللهية، 

فردية، ألنو أكمل موجود في ىذا النوع اإلنساني، كلهذا بدمء بو األمر كختم، فكاف  –الكامل 
( فأنو أكضح دليل على ربٌو في ىذا الوجود، ألنو صنبيان كآدـ بين الماء كالطين كأٌما النبي محمد)

لحكمة اإللهية، كألنو قد عكس في ذاتو معاني الوجود، قبل كجود قد إشتمل على خبلصة ا
( كاإلنساف الكامل، ىو أكمل مجلى خىلقي ظهر فيو الحق تعالى، ألنو أكمل 3الوجود.)

المخلوقات كألنو قد تجلت فيو حسن الصنعة كتىماـ الحكمة اإللهية، فهو الخلقة الكامل بأخٌص 
( كعليو، 1الذم ظهر فيو لنفسو، في حالة األحدية المطلقة.) معانيو، كىو مبدأ خلق العالم كالنور

فاإلنساف الكامل مهما ظهرت عليو من قدرات كمهما تجلت فيو من كماالت، فأف ذلك ال يخرج 
بو عن حيَّز الخلق ك ال يبلغ بو إلى مصافي اإللوىية، كما يمكن أف توىم بذلك أكصافو كنعوتو. 

جات الكماؿ التي يمكن أف يبلوها مخلوؽ.كفي )الفتوحات إنو الموجود الحائز على أقصى در 
المكية( يذكر أبن عربي أف األنساف الكامل، ىو كحده األنساف الحقيقي، ألنو الكلمة الجامعة 
لكل معاني الوجود كنسخة العالم، كإف كل ما في العالم ىو جزء منو، كلكن إذا كاف ىذا األنساف 

ر الوجود كعلى مجلى الحكمة االلهية،فلم انفصل عنو قد حمع في اصل خلقتو على كل أسرا
الوجود بكل تفصيبلتو كمظاىره، يرل إبن عربي، كأف السبب كراء ىذا الفصل ككراء أيجاد ىذا 

                                                 
 50ص – 1989 – 2ط/ –بيركت  –د. أبو العبل عفيفي  –تحقيق  –فصوص الحكم  –إبن عربي  (2)
 .214ص –المصدر نفسو  –إبن عربي  (3)
 319ص – 1989 – 2ط/ –بيركت  –د. أبو العبل عفيفي  –تحقيق  –فصوص الحكم  –إبن عربي   (1)
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المنفصل األكؿ، يكمن في طلب األنس بالميشكل في الجنس الذم ىو النوع االخص، كليكوف 
ني الكامل بالصورة التي اراده اهلل تعالى عليها مما في عالم األجساـ، بهذا االلتحاـ الطبيعي األنسا

يشبو القلم االعلى كاللوح المحفوظ الذم يعبَّر عنو بالعقل األكؿ كالنفس الكلية، ككونو يوصف 
بالقلم االعلى، فاف في ىذا إشارة تتضمن الكاتب كقصد الكتابو، كىو معنى قوؿ الشارع: إف اهلل 

أف لو من خبلؿ إستمداده من ىذه الصورة: الفاعلية كالقصد  ( أم2تعالى خلق ادـ على صورتو.)
 كالقدرة على التاثير الموجودات، ال بل إف لو القدرة على تقدير أقدارىا كتصيير مصائرىا. 

كأما من حيث الجانب الركحي كالمعرفي، فأف األنساف الكامل ىو الركح المحمدم كالممٌد 
من حين النشيء األنساني األكؿ كإلى يـو القيامة،  لجميع األنبياء كالرسل ككذلك األقطاب،

كلهذا الركح المحمدم مظاىر في العالم األنساني، كإف أكمل مظهر لو يتجلى في قطب الزماف 
دين بن عربي يأتي عبد الكريم الجيلي ) ال( كبعد محي 3كفي األفراد كفي ختم الوالية المحمدية.)

الكامل على يديو، إلى انضج صورىا، فلقد كضع فيها  ىػ ( الذم تصل نظرية األنساف  813 –ت 
كتابان مفصبلن سماه بػ)) األنساف الكامل في معرفة األكاخر كاألكائل ((، كفيو يخبرنا بأف األنساف 
الكامل ىو القطب الذم تدكر عليو افبلؾ الوجود من أكلو إلى أخره، كىو كاحد منذ كاف الوجود 

( كىذا 1ان في مظاىر شتى، كلكن أسمو األصلي ىو )محمد(.)كإلى أبد اآلبدين، كإف لو تنٌوع
األنساف الكامل يقابل جميع الحقائق الوجدية بنفسو، إذ يقابل الحقائق العلوية بلطافتو كيقابل 
الحقائق السفلية بكثافتو، كيذىب الجيلي إلى أكثر من ذلك فيقوؿ إف األنساف الكامل ىو الذم 

ت األلهية، إستحقاؽ األصالة كالملك، بحكم المقتضى الذاتي، إذ يستحق األسماء الذاتية كالصفا
ليس لها مستند في الوجود إال األنساف الكامل، فمثالو للحق مثاؿ المرأة التي ال يرل الشخص 

( إذف فقد بلغ الجيلي بفكرة األنساف الكامل إلى درجة أنها صارت تعكس 2صورتو إال فيها.)
أللهية كليست أنو حقيقة، كلكنها الحقيقة الذاتية . كما بين فكرة صورة مطابقة تمامان للحقيقة ا

الكماؿ عند البسطامي كنظرية االنساف الكامل عند الجيلي سنرل أين يمكننا أف نضع أفكار 
 الشيخ عبد القادر حوؿ الووث أك الشيخ الكامل .

                                                 
  300ص – 2ج / –الفتوحات المكية  –أبن عربي  (2)
كللمزيد من التفصيل حوؿ نظرية األنساف الكامل عند أبن عربي، يمكن  363ص – 2ج/ –المصدر نفسو  –أبن العربي  (3)

 – 1983  -1ط/–نصر حامد ابو زيد  –دراسة في تأكيل القراف عند محي الدين بن عربي  –كيل مراجعة كتاب فلفسة التا
 بيركت.

  206ص – 2000 –بيركت  -1ط/ –األنساف الكامل في معرفة االكاخر كاالكائل  –عبد الكريم الجيلي  (1)
  208ص –المصدر نفسو  –عبد الكريم الجيلي (2)
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ادر في اإلنساف بقي علينا، بعد ىذا التقديم، كقبل الدخوؿ في تفصيل أراء الشيخ عبد الق
الكامل، أف نبين بعض أىم سمات أك الخصائص العامة التي أتفق عليها أغلب متصوفة اإلسبلـ، 
كالتي يجب أف تتوفر في العارؼ، كي يستحق معها درجة الكماؿ، أك تسمية ))اإلنساف 

كنور  الكامل((علمان أف كل ما يتصف بو اإلنساف الكامل من صفات الكماؿ ىو ىبة من اهلل تعالى
 يقذفو في قلب العبد، أم أنو ال ييستحصل باإلعماؿ كالمجاىدات .

يتصف اإلنساف الكامل، بأف لو التصرؼ على نفسو كعلى غيره، كأنو أحيل أليو خلق كثير كجٌم 
غفير، كإنو لقربو من ربَّو صار أنسانان مطلقان كصار تصرفو مطلقان، كإف كل من كصل أليو كعرفو أك 

ستظهر بركة تصرفو عليو،فهو غياث الخلق بقولو كفعلو كحالو كدعائو كسكوتو إتصل بو، فأنو 
كنظره كىمتو كنومو كيقظتو . كىذا اإلنساف لكمالو فأنو قد كصل إلى مرحلة من التجرد كالعزكؼ 
كالتخلص من جميع العبلئق سواء بنفسو أـ بالعالم حولو، بحيث أنو لم يبق لو تصرؼ طبع كال 

تيار شهوة، بل جميع تصرفاتو باهلل تعالى، ألنو يشاىده في جميع األفعاؿ إرادة نفس كال إخ
كالتصرفات كالحركات كالسكنات، كإف اهلل تعالى ىو المتصرؼ في جميع أفعالو بواسطتو، كإنو 

( كاإلنساف الكامل في قومو، كالنبي في أمتو، ألف 1ىو المتصرؼ في األشياء بواسطة اهلل تعالى.)
عل في باطنو كقلبو تبصرةن كنوران، كبالنور جعل لو الٌهمة جاسوسان يتجسس في اهلل تعالى قد ج

القلوب، فهي للقلوب بمثابة المساعي للملوؾ عن خطرات قلوب المريدين كلها مقاـ الحراسة 
كالحفظ، فألى من كجهها كبمن ككلها كعلى أم أمر سلطها، أظهرت قوتها كأتمت فعلها كأتقنت 

ها الهمة الفعالة، خٌصها اهلل تعالى لقلوب األنباء كاألكلياء ألجل األمتثاؿ حفظها كحراستها، ألن
( كيتصف 2كالخدمة كالسمع كالطاعة، فهي في تصرؼ القلب  كالملوؾ في تصرؼ المالك.)

اإلنساف الكامل، بانو محفوظ من اهلل تعالى، كأف يده كيد اهلل تعالى كأنو مؤيد باهلل كبنصره كمكـر 
ي تتايد بها كاليتو كتعرؼ بها منزلتو بين الناس، كأنو يمتاز بالشفاعة عند اهلل تعالى بالكرامات الت

في الخلق يـو القيامة .كفوؽ ذلك، فأنو يأخذ الدرجة النهائية من كل مراتب الكماؿ، كىي 
( كيتصف اإلنساف الكامل بأنو: مرأة 3التكوين كالتوحيد كعين اليقين كالحرية كالويب كالتولي.)

، كىو خليفة اهلل تعالى كنائبو الذم ينوب عنو في التصرؼ كالوالية كالحفظ كالرعاية كىو الحق
يتصرؼ في الخلق، كي يظهر في نفسو جبلؿ من أكجده. كقد إقتضت إرادة اهلل تعالى أف يجعل 
لهذا األنساف كجهان في القدـ يستمد بو من الحق تعالى ككجهان في الحدث يمد بو الخلق، فجعلو 
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صورتو خليفةن يخلف عنو في التصرؼ، كخلع عليو جميع اسمائو كصفاتو، كمكنو في مسند على 
الخبلفة ]القاء مقاليد األمور اليو كإحالة حكم الجمهور عليو كتنفيذ تصرفاتو في خزائن ملكو 
كملكوتو كتسخير الخبلئق لحكمو كجبركتو كسماه أنسانان ألمكاف كمقوع األنس بينو كبين الخلق، 

لو بحكم أسمية الظاىر كالباطن، حقيقة باطنو كصورة ظاىره ليتمكن بهما من التصرؼ في كجعل 
(كقبل المباشرة في ذكر آراء الشيخ عبد القادر في اإلنساف الكامل، ال بٌد 4الملك كالملكوت.)

من اإلشارة إلى مبلحظة ىامة كىي: أف أغلب المتصوفة الذين تناكلوا موضوع اإلنساف الكامل، 
ا على أف ىذا اإلنساف، ليس ىو على الحقيقة إال إنعكاسان للحقيقة المحمدية، كإف كل من أجمعو 

جاء بعد النبي محمد )صلى( كتحلى ببعض صفاتو، فأنو ال يعدك كونو ))كريثان محمديان(( أك 
صاحب كالية أك خبلفة محمدية.إف من أىم العقائد التي يؤمن بها الصوفية بوجو عاـ، كالتي ال 

فهم كإستيعاب أم بناء نظرم في التصوؼ إال من خبللها، ىي عقيدة )الحقيقة المحمدية( يمكن 
التي تجسد صورة الحق كالتي ال يشكل العالم إال إنعكاسان لصورتها، كأما اإلنساف الكامل، فأنو 
كاحد من بين تجلياتها التي ال تيعٌد ك التحصى. كالحقيقة المحمدية ىي أصل الحياة الركحية في 
الوجود الذم ظهر في صورة األنبياء كاألكلياء، من لدف آدـ حتى النبي محمد )صلى( نفسو، إنها 
النور الذم أضاء ظلمة العماء، كىذا النور ىو أكؿ التجليات اإللهية، كالذم تجسد أكالن في النور 

صافيان عن المحمدم. إنو العقل المطلق كالعلم اإللهي كإنو اللوح كالقلم كقد سمي نوران لكونو 
الظلمات الجبللية التي تفترض بعد المسافة كعدـ المشاكلة، إنو خبلصة األكواف كأكؿ الكائنات 

( ىو أحد تجليات الركح األعظم أك الحقيقة المحمدية ص(على أف كوف النبي محمد )1كأصلها.)
لشيخ عبد العظمى، فأف ذلك ال يناؿ من علٌو مكانو أك من عظم قدره، كىذا ما يؤكده كثيران ا

( ال يصل أحده، كلو من األنبياء، إلى علو صالقادر كفي مواضع متعددة من كتبو، فالنبي محمد )
مقامو، كال يقدر أف يشاركو في بعض خصائصو، غير األبداؿ كاألكلياء من أمتو، يردكف على بقايا 

تو، المتمسكوف طعامو كشرابو كيعطوف قطرة من بحار مقاماتو كذرة من جباؿ كراماتو، ألنهم كرث
(إف درجة عمق التجربة الصوفية في األسبلـ، تعتمد أساسان 2بدينو الناصركف لو الدالٌوف عليو.)

(، كعلى درجة إرتباطو الركحي بو، كإف عقيدتو صعلى درجة فهم الصوفي لحقيقة النبي محمد )
لنبي محمد ىو تلك تختلف حتمان عن عقيدة غيره من المسلمين الذين يرل أكثرىم تشددان، أف ا

رجل من بين الرجاؿ أدل دكره بكونو نبيان أثناء حياتو الدنيوية، كإف تأثيره الركحي قد إنعدـ بإنتهاء 
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( عند الصوفية، ييعٌد الطاقة الركحية البلمتناىية التي يستمد منها  صتلك الحياة. إف النبي محمد )
ر الصوفي ضمن ىذا اإلعتقاد، كونو كل السالكين كالعارفين أنوارىم كعلومهم كمعارفهم، كال يضي

بعيد زماننان عن صحبة النبي محمد )صلى(، ألنو يؤمن بدكاـ تأثيره الركحي في العالم بأجمعو، 
كأكثر من ذلك، بأنو األصل الذم ترتكز عليو كل أركاف الوجود كأنو الواية اإللهية التي خلق ىذا 

ية من ضمن اإلدعاءات الكبلمية التي ال يمكن العالم ألجلها، كىذا اإلعتقاد ال ييعٌد عند الصوف
البرىنة عليها، فالدين ال يقتصر فقط على أدلة النقل كالعقل، كما يذىب إلى ذلك علماء الظاىر، 
كإنما ىو يشتمل على ))أدلة الرؤية كالبصيرة، كىي ما يختص بها األكلياء كالمختارين عند اهلل 

عتقاد الصوفية، ىو صاحب المقاـ الذم لرفعتو كقربو ( في إص(  إذف فالنبي محمد )1تعالى((.)
من اهلل تعالى فإنو تزؿ أقداـ العقوؿ في سره، لعد قدرتها على اإلحاطة بو كفهمو، كتضل أفهاـ 
األفكار في جبللو، كتخضع رقاب األلباب لهيبتو كتدىش أبصار البصائر ألشعة أنواره. كإنو ليس 

إف كل مقاـ لواصل أك حاؿ المجذكب أك سٌر لمحبوب أك فوؽ ىذا المقاـ، إال عرش الرحمن، ك 
علم لعارؼ أك تصريف لولي أك تمكين لمقرب، فبدؤه كٌمالو كجملتو كتفصيلو ككلو كبعضو كأكلو 

( كمحمد )صلى( ىو سلطاف الحقيقة كإنساف 2كآخره، فيو إستقر زمنو نشأ كعنو صدر كبو كمل.)
ع أعناؽ العارفين كفي حمى جبللتو توضع جباه عين الوجود الذم على عتبة باب معرفتو تخض

الخبلئق أجمعين، كىو األكحد الذم ال ثاني لو في ىذا المقاـ، ألف حسب الواحد الذم ىو اهلل 
( كلكل ىذه الصفات كلعلو ىذا المقاـ، 3تعالى، إفراد الواحد الذم ىو حبيبو كأقرب خلقو إليو.)

لحكم بين األركاح كفي تربية المريدين كفي إمارة ( في اصفقد فٌوض اهلل تعالى نبيو محمدان )
(، فبل يمكن 4الصالحين على األصالة، كقد جعلو كذلك، قٌساـ األحواؿ كالمقامات بين العباد)

كالحالة تلك، أف يصل أم سالك أك يناؿ حاالن أك يبلغ مقامان، إال إذا إستوعب الحقيقة المحمدية 
كعقل، كإال غاص في أغوارىا، كإستخرج من مكنوناتها إستيعاب تجربة كذكؽ ال إستيعاب ؼ ىم 

(، فإنهم يعٌدكف متصرفين بالنيابة، صدرر الحقائق كمعادف األسرار، كأما األكلياء من أمة محمد) 
( كحده، الذم ىو كأما األكلياء فأنهم مظاىر لصدؽ ىؤالء صإذ الفاعل على الحقيقة ىو محمد )

اإلشارة، مبلحظة مهمة، كىي: أف أغلب الصوفية الذين كتبوا  ( كيمكننا أف نلحق بهذه1األنبياء.)
                                                 

 .463ص –ختم األكلياء  –الترمذم  (1)
 .38ص –هجة األسرار كمعدف األنوار ب –الشطنوفي  (2)
 .52ص –المصدر نفسو  –الشطنوفي  (3)
 .179ص –الفتح الربٌاني كالفيض الرحماني  –الجيبلني  (4)
( يذكر الشيخ عبد القادر: أف كرامة الولي، ما ىي إال إستقامة فعل على قانوف قوؿ النبي كالكرامة ىي أثر إنعكاس نور الحق 1)

 . 39ص–المصدر نفسو  –الشطنوفي  –أنها ال تظهر على الولي إال مع اختياره.  على قلب الولي، على
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في موضوع الحقيقة المحمدية، قد أشار كل كاحد منهم إلى نفسو بكونو الوريث المحمدم أك 
صاحب الخبلفة العظمى في الزمن الذم عاش فيو، كيمكن أف ييعٌد الشيخ عبد القادر، من أبرز 

كتب التي أرخَّت لسيرتو، الكثير من تلك اإلشارات،  من أشار إلى ذلك فلقد تضمنت كتبو كال
كجوابو مثبلن، للقـو الذين سألوه: أنهم يٌصلوف كما يصلي ىو كيصوموف كما يصـو كيجتهدكف 
مثلما يجتهد، كلكنهم ال يركف من أحوالو شيئان؟ فأجابهم بقولو: )) زاحمتموني في األعماؿ 

يل لي بحٌقي عليك كل ك ال شربت حتى قيل لي أتزاحموني في المواىب، كاهلل ما أكلت حتى ق
( ككذلك قولو كينطق بلساف الحاؿ: )) 2بحقي عليك إشرب كما فعلت شيئان حتى أيمرت بفعلو(()

أنا نار اهلل الموقدة، أنا سبٌلب األحواؿ، أنا بحر ببل ساحل، أنا دليل الوقت، أنا المتكلم في 
ولتو الشهيرة التي دٌلت على علٌو مقامو كرفعة ( ككذلك ق3غيرم أنا المحفوظ أنا الملحوظ(()

منزلتو الركحية كسيادتو المطلقة على جميع أكلياء زمانو كىي: ))قدمي ىذه على رقبة كل كلي 
( إذف فهذا المقاـ ىو تعين رباني ال يحتمل المزاحمة كال المنافسة، كىو أختصاص تفريد 4هلل((.)

يترتب على ىذه المكانة ىو طاعة الناس لصاحبها، ال يوادر ساحة المشيئة األلهية، كإف ما 
كليست أية طاعة، كإنما طاعة ركحية تختفي معها إرادتهم كيزكؿ أختيارىم، كىي طاعة تطاؿ حتى 
مصائرىم كميولهم كأىوائهم، كىم إنما يفعلوف ذلك لعلمهم بواليتو عليهم كسلطتو المطلقة 

( في أمتو، ىو ضركرةن صذم يخلف رسوؿ اهلل )المستمدة من سلطتو تعالى عليهم . إف الولي ال
 أدرل بمصالحهم كأحرص على سبلمة أركاحهم كنجاتها في الدنيا كاالخرة .

يعدد الشيخ عبد القادر، للووث أك القطب أك اإلنساف الكامل، صفات كخصائص كثيرة، تدؿ 
الكامل تعد على مدل نضج ىذه الفكرة ككضوحها لديو، فمن ىذه الصفات : أف أحواؿ الشيخ 

ميزة إلهية ال تخضع لمقاييس العقوؿ كاألفهاـ، بحيث يمكن القوؿ، غنو ال يمكن قياس حالو 

                                                 

 8 -بهجة األسرار كمعدف األنوار  –( الشطنوفي 2)
 .119ص –رياض البساتين في أخبار الشيخ عبد القادر الجيلي  –( التونسي 3)
مي ىػذه علػػى رقبػػة كػل كلػػي هلل (( حػػين يحضػػركف ( يػذكر الشػػطنوفي: أف تحيػػة المشػايخ بعػػد أف قػػاؿ الشػيخ عبػػد القػػادر: )) قػػد4)

عنػػده : السػػبلـ عليػػك يػػا ملػػك الزمػػاف كيػػا أمػػاـ المكػػاف، يػػا قائمػػان بػػامر اهلل كيػػا كارث كتػػاب اهلل كيػػا نائػػب كتػػاب رسػػوؿ اهلل، يػػا مػػن 
 -رار كمعػػدف األنػػوار  السػػماء كاالرض مائدتػػو كأىػػل كقتػػو كلهػػم عائلتػػو،يا مػػن ينػػزؿ القطػػر بدعوتػػو كيػػدر الضػػرع ببركتػػو .. بهجػػة أسػػ

ىػ ( كىو أيضان من معاصرم الشيخ عبد القادر : قػد عشػنا زمانػان مديػدان  581 -كيقو ؿ الشيخ حياة بن قيس الحراني ) ت 18ص
في ظل الشيخ عبد القادر، كشربنل كؤكسان ىنيئة من مناىل عرفانو، كلقد كاف النفس الصػادؽ يصػدر عنػو، فيسػتطير شػعاع نػوره فػي 

ستطارة النار، فتقتبس منو  أسرار أحواؿ األصحاب على قدر مراتبهم ، كأنو لما أتاه األمر بأف يقوؿ، قدمي ىذه على رقبة  اآلفاؽ، إ
كل كلي هلل، زاد اهلل تعالى جميع األكلياء نوران في قلوبهم كبركة في علومهم كعلوان في أحوالهم، ببركة كضعهم رؤكسهم ، كقد مضػى 

  12ص –المصدر نفسو .  –السابقين مع النبيين كالصديقين كالشهداء كالصالحين . إلى اهلل تعالى في حلبة 
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(  كىذا ما يتضمنو قوؿ 1على أحواؿ غيره من البشر، ألف حقيقتو ال يعلمها إال اهلل تعالى .)
م، بعد ما بين الشيخ عبد القادر، ألكالده في مرضو الذم توفي فيو : بيني كبينكم كبين الخلق كله

( ككذلك قولو: أنا من كراء أمور 2السماء كاالرض، فبل تقيسوني بأحد كال تقيسوا عليَّ أحدان.)
الخلق، أنا من كراء عقولكم، كل الحق إذا كصلوا إلى القدر ، أمسكوا إال أنا كصلت اليو كفتح 

ع للقدر ال الموافق لو لي فيو ، فأدلجت فيها كنازعت أقدار الحق بالحق للحق ،فالرجل ىو المناز 
( كبما أف ىذه الصفة ، ىي لشيخ خطا نحو الكماؿ ، كإف لو مريدين ضركرةن ، فأنو يترتب 3. )

على ىؤالء أف يطيعوه طاعة ما بعدىا عصياف أك مركؽ ، كال حتى بالفكرة أك الخاطرة ، بل إف 
تحملوا ما يلقونو من عليهم أف يدخلوا تحت كنفو كيؤمنوا أف خبلصهم اليتم إال على يديو كي

األذل من ٌجرآء ذلك كأف يكوف أحدىم بين يدم شيخو كالمٌيت بين يدٌم الواسل ، أك كالطفل 
الرضيع بين يدم مرضعتو . كىنا يسلطٌ  الشيخ عبد القادر ، الضؤء على الدافع الذم يقف كراء 

عة الظاىر كالباطن إتفاؽ معظم شيوخ التصوؼ ، على ضركرة ككجوب طاعة المريد القامو ، أم طا
لشيخو الكرشد ، ألنو في الحقيقة يمثل أداة تحقيق المشيئة األلهية التي التامر إال بالخير 
كالمعركؼ ، كألف لو من المعارؼ كالعلـو األلهية ما يعجز معها عقل المريد عن استيعابها كلذلك  

 كانت الطاعة أكلى بو من إعماؿ الفكر .
ا الشيخ الكامل ىي : أنو يتصرؼ في قومو كتصرؼ النبي في أمتو ألصفة الثانية التي يتصف به

ألنو غبلـ النبي كنائبو كخليفتو في أمتو، كىو المعنى الذم تضمنتو مناجاة الشيخ عبد القادر لربو 
إذ يقوؿ إلهي أسألك العفو كالعافية في ىذه النيابة، أعٌني على األمر الذم أنا فيو . قد أخذت 

ليك كقد أكقفتني في الصف األكؿ، أيقاسي خلقك، فأسألك العفو كالعافية ، األنبياء كالرسل ا
( كىذا يعني ( إنو خليفة الرسوؿ )1إكفني شٌر شياطين األنس كالجن كشر جميع المخلقات . )

باألستنتاج البسيط، أنو خليفة اهلل تعالى في أرضو ))ألف من كصل إلى درجة القرب ككشف 
ز كجل في األرض كخليفتو فيها ، كىو باب االسرار كعنده مفاتيح الحجب ، فهو نائب الحق ع

خزائن القلوب التي ىي خزائن الحق عز كجل ، كإف ىذا شيء من كراء معقوؿ الخلق ، كإف ما 
( 2. )-يظهر منو فهو ذرة من جبلو كقطرة من بحره كمصباح من شمسو(( أم من الشيخ الكامل 

 الباطن ، كإف كاف لهؤالء إماـ متقدـ عليهم في الظاىر .كىو أيضان إماـ لجميع المسلمين في 
                                                 

 مخطوطة  –سير السلوؾ إلى ملك الملوؾ  –( الجيبلني 1)
  23ص –بهجة أسرار كمعدف أالنوار  -( الشطنوفي2)
 مخطوطة  –مناقب عبد القادر الجيلي  –( عبد الرحمن السائح 3)
  239ص  –ي كالفيض الرحماني الفتح الربان –( الجيبلني 1)
 106ص   –جبلء الخاطر من كبلـ الشيخ عبد القادر  –( الجيبلني 2)
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كمٌما سبق يمكننا أف نتصور ما ىو تصرؼ الرسوؿ في أمتو، لنقيس عليو تصرؼ القطب في قومو 
( كاف ىو الهادم ألمتو كىو الشهيد عليهم كىو الذم جعلو اهلل أكلى بهم من ص، فالرسوؿ )

كىو الشفيع لهم يـو الحشر كىو البشير كىو النذير ، أنفسهم /كىو المسؤكؿ عنهم يـو القيامة ،
( كاف يريد بأرادة اهلل تعالى كيأمر كينهى عن نهيو، كغيرىا الكثير من المهاـ التي إضطلع صكأنو )

( 3( على ىذه المهمات فقط .)ص( بحملها.كال تقف متابعة القطب للرسوؿ )صالمصطفى )
عالو كأحوالو، ال بل حتى في تلقيو لآلمر اإللهي، يوحي الى كغنما تتعداىا إلى متابعتو في أقوالو كأف

( كلكن قد يسبق إلى الظن، إف 4قلوبهم باطنان، )) ألنهم كيرٌاثو كأتباعو في جميع ما أمرىم بو ((.)
الشيخ عبد القادر قد أتى في مقولتو تلك شططان كإدعى لنفسو مقاـ النبوة ككحيها. بينما العكس 

يريد قولو ىو : أف القطب أك الشيخ الكامل، متى ما تمكن من نوازع  ىو الصحيح، إذ إف ما
( صنفسو كقطع مفاكز الطريق، كصار خبيران بفقو القلوب، فأنو سيكوف سائران على خطى النبي )

كسيكوف قلبو مستوحيان إلهاماتو من كحي النبوة كببل كاسطة، كىو ما يمكن أف نسميو بالحفظ، 
اإلسبلمية أكثر مما فيها مركؽ عنها، ككأف الشيخ عبد القادر، قد أدرؾ كىذا فيو تمسك بالشريعة 

ىذا التوىم كالخلط من اآلخرين، فأستعدَّ لدرئو بقولو: ))إف آثار النبوة ال تيناؿ جميعها، فأف فيها 
( ككذلك قولو: )) كل كليٍّ هلل على قدـ نبي، كأنا على قدـ 1أقدامان للنبوة ال ينالها إال نبي(()

(، كما رفع المصطفى قدمان إال كقد كضعت قدمي في الموضع الذم رفع قدمو منو، إال ص) جدم
 (.2أف يكوف قدمان من أقداـ النبوة، فأنو ال سبيل إلى أف ينالو غير نبي(()

كيضيف الشيخ عبد القادر توضيحان آخر فيقوؿ: إف األقطاب كالمشايخ الكاملين ال يكونوف 
د جهد كألم كسعي كمكابدة، إذ يسعوف من خبلؿ ذلك، إلى أف ينهضوا خلفاء ككرثة للنبي، إال بع

كمن مراقد أكوانهم الدنيوية، كمن ثقل أبدانهم، بإشراؽ أفكارىم كصفاء أسرارىم، كيسعوف إلى أف 
يخرجوا من معاقل كجودىم، بطهارة أشباحهم كأنوار أركاحهم، كأف يقيموا مرايا سرائرىم الصقيلة 

يحة بإزاء عوالم الملكوت كمظاىر أسرار الجبركت، كيجتهد ألف يقفوا كعيوف بصائرىم الصح
كمطالع إسراقات شموس األصفياء  –كناية عن مبلزمة أحكاـ الشريعة   –تحت مناظر األنبياء 

لكي يقع إنعكاس ضوء شمس األصل ، على صفاء مرآة الفرع فينطبع فيها أثر نور الويب. أم أف 
                                                 

( ركم عػػن لسػػاف الشػػيخ عبػػد القػػادر قولػػو : إف السػػعداء كاألشػػقياء ليعرضػػوف علػػي، كإف بؤبػػؤ عينػػي فػػي اللػػوح المحفػػوظ، كأنػػا 3)
عبػػد -( ككارثػػو فػػي األرض .، أنػػا نائػػب محمػػد رسػػوؿ اهلل )غػػائص فػػي بحػػار علػػم اهلل عزكجػػل كمشػػاىدتو . أنػػا حجػػة اهلل علػػيكم

 مخطوطة  –مناقب عبد القادر الجيبلني  –الرحمن السائح 
  214ص –المصدر نفسو   -( الجيبلني 4)
 مناقب عبد القادر الجيلي . –( عبد الرحمن السائح 1)
 المصدر نفسو.  –( عبد الرحمن السائح 2)
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كإداءن، كليس ىو من محض الخياؿ، كإنما ىو عمل شرعي ممكن الكماؿ اإلنساني ليس توىمان 
التحقيق، فيما لو توفرت لو الشركط البلزمة كالتي أىمها: مجاىدة النفس كتصفيتها كتهيأتها لتلقي 

 ( كالمرابطة على باب شرعو.صاألنوار اإللهية، ثم متابعة سنة النبي محمد)
تمكنو من السيطرة على نوازعو كأىواءه  -:الصفة األخرل التي يتصف بها الشيخ الكامل ىي

كطبائعو الرديئة، إذ إنو لم يبلغ ما بلوو من المقامات الركحية العالية، إال بعد تحققو في ذلك، كبع 
تولب الطابع الركحي على الطابع النفسي لديو، كبذلك فقط، كاف إنسانان كامبلن، كمحبلن لؤلمانة، 

عالى: )) كإذ قاؿ ربك للمبلئكة، إني جاعل في األرض ككاف الخليفة المشار إليو بقولو ت
( كبذلك فقط أصبح معصومان، كلكن ال كعصمة المبلئكة الذين أمنوا من زٌلة اإلرادة، 3خليفة(()

أم إرادة ما يخالف إرادة اهلل تعالى كيوضبو، كال كعصمة األنبياء الذين عصموا عن الهول، فهم ال 
قي الخلق من اإلنس كالجن المكلفين الذين لم يعصموا، ال من يميلوف معو حيث ماؿ كال ىم كبا

اإلرادة كال من الهول. إف عصمة الشيوخ الكاملين تأتي على معنى خاص بهم، إذ يجوز في حقهم 
الميل مع اإلرادة كمع الهول في بعض األحياف، كلكن اهلل عز كجل يتداركهم بالتذكير كالتنبيو من 

من التنبيو ىنا، على أف ميل الشيخ الكامل مع إرادتو، ال يأتي من  ( كلكن ال بدٌ 1لدف رحمتو.)
نقص في تربيتو الركحية أك خلل في إستعداده للكماؿ النفسي، كإنما يأتي في بعض األحياف، من 
إشراؾ إرادة الحق بإرادتو  على كجو السهو كالنسياف كغلبة الحاؿ كالدىشة، فيدركو اهلل تعالى 

يقظة، إف الشيخ الكامل، ال تطٌلع لنفسو ك الميل لهواه، ألنهما ذابا في سبل برحمتو بالتذكرة كال
المجاىدات كالرياضات كتبلشت معهما إرادة نفسو كأمانيو، فهو في صفاء تاـ كنور مبين، كألجل 
ذلك إكتسب الوالية التي تعني عند الشيخ عبد القادر: )) مطالعة ركح الكشف كمبلحظة مطالع 

( أم مباشرة األسرار كالعلـو 2يذىب كدكرة البشرية كطهارة تنقي دنس األسرار((.)البياف، بصفاء 
 اإللهية، بإستعداد نفسي كتهيؤ قلبي كمداكمة على نهج الصفاء.

يتصف الشيخ الكامل أيضان، بأنو ذك كرامات ظاىرة يدركها جميع الناس، المصٌدقين لو كالمنكرين 
دة، فهو يفعل ما يطلب منو أك ما ال يخطر بباؿ بشر  عليو، ككراماتو غير معدكدة كغير محدك 

كإحياء الزرع الميت كمخاطبة األمطار كاألنهار، ككذلك إقامة المقعدين كالتنبؤ بالحوادث 
المستقبلية كمطالعة أقدار الناس قبل مثولهم بين يديو كطلبهم لذلك، ككذلك إخبار الناس بما 

فهو يمتلك القدرة، إف جىدَّ جدىا، على إشفاء يأكلوف كما يٌدخركف في بيوتهم كفوؽ ذلك، 

                                                 

 .30( البقرة / 3)
 .16ص –فتوح الويب  –ي ( الجيبلن1)
 .39ص –بهجة األسرار كمعدف األنوار  –( الشطنوفي 2)
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( كال ندرم ىل من قبيل الصدفة أف 3األكمو كاألبرص كاألصم كإحياء الموتى بإذف اهلل تعالى.)
تتطابق كرامات اإلنساف الكامل عند الشيخ عبد القادر مع معجزات نبي اهلل عيسى، أـ ىي 

ي محمد من الذين بشركا بو كصهَّدكا مستمدة من كوف عيسى  ىو آخر الرسل قبل بعثو النب
لظهوره، أـ ىو باألحرل يعتمد على الركاية المثيرة للجدؿ، كالتي ترل أف عيسى  ىو خاتم 

(، بكونو من أشراط الساعة كأنو سيظهر في آخر الزماف ىابطان من صاألكلياء في أمة محمد )
منو ىو زمن القيامة الصورل التي السماء على جناحي ملكين على القٌبة البيضاء في الشاـ، كأف ز 

(  يتصف الووث أك الشيخ الكامل أيضان، بأنو ذك نظر 4تكثر فيها المبلحم كتتكالب الفتن.)
ثاقب، ال تصمد أمامو أسرار السرائر الكنونة كأف الناس بين يديو يصبحوف مكشوفي الباطن  

الكامل، لوال لجاـ الشريعة  كالقوارير، بحيث يرل ما في ظواىرىم كما يرل في بواطنهم. كالشيخ
( كإف لو لمن القدرة كالهمة ما يستطيع 1على لسانو، ألخبر الناس بما ال يطيقوف كال يعقلوف.)

معها أف يويث الناس متى ما ندبوه كاستمدكا منو حتى كإف كاف ىذا الندب قد جاء من مسافة 
القوانين الطبيعية كتذؿ بعيدة جدان، ألنهم بحكم الووث تلوى المسافات كاألزماف كتتطوع 

الصعاب، ككذلك األقدار التي تحدد مصائر البشر، فإنها بدعاء الووث تتبدؿ، بحيث إف األمور 
التي كتب لها أف تكوف سيئة كضارة، تصبح جيدة كمفيدة. كغير ذلك كثير من الركايات 

لتي إتفقت كالحوادث التي حفلت بها الكتب التي ترجمت )للووث( عبد القادر الجيبلني، كا
جميعها على إف كراماتو كثيرة جدان كبينة كأكيدة، كىي دكف غيرىا من كرامات الشيوخ، قد ثبت 
بالتواتر كتناقلتها األمة عن األمة من عصر إلى عصر. على إف مجموع ىذه الكرامات كغيرىا، 

حكم تدؿ على إف الشيخ الكامل قد تحرر مما يتقيد بو بنو البشر عادةن، فهو غير خاضع ل
الجسد كال لثقل المادة كال لقوانين الطبيعة بوجو عاـ، كىذا التحرر ىو عين معنى قوؿ الصوفية: 
إف الحرية الحقيقية تنبع من صلب العبودية، كالعبودية بدكرىا تنبع من سعة الحرية كإف العبد كلما 

حريتو، رسخت  إزداد عبودية لربو، إزدادت حريتو، أم قل خضوعو لحكم األشياء، فكلما إزدادت
 (  2عبوديتو أكثر لرب العالمين.)

                                                 

 فما بعدىا. 63ص –بهجة األسرار كمعدف األنوار  –أنظر الشطنوفي  –( للتفصيل حوؿ ىذه الكرامات كغيرىا 3)
 .336ص –ختم األكلياء  –( الترمذم 4)
لساني، لنطق صاع يوسف بما فيو، لكن العلم مستجير  بذيل العالم، ال ( يذكر الشيخ عبد القادر قولو: لوال لجاـ الحكم على 1)

 مخطوطة. –عبد الرحمن السائح، مناقب عبد القادر الجيلي  –يبدم مكنونو 
 .14ص – 1990 –جامعة بوداد  –رسالة ماجستير  –مفهـو الحرية في فكر عصر النهضة العربية  –( جعفر عليوم 2)
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كإضافةن إلى ما سبق، فإف الشيخ الكامل يمكنو التصرؼ في أحواؿ جميع أكلياء زمانو، سلبان أك 
 –( كىؤالء 3عطاءن. فبنظرة منو يهب األحواؿ أك يسلبها كيتصرؼ في بواطن العارفين كما يشاء.)

القطب عليهم، أك عدـ طاعتو أك الشك في صدقو، ال مجاؿ لهم لتجاكز حكم  –أم العارفوف 
ألف في ذلك سٌمان ألديانهم كعقائدىم، كسببان لذىاب دنياىم كأخراىم، كيصب في ىذا المعنى 

ىػ( كىو من معاصرم الشيخ عبد القادر كالمبلزمين 564 –جواب الشيخ بن الهيتي )ت 
القادر كأخذ قدمو كجعلها على  لصحبتو، حين سئل : لم كاف أكؿ من صعد إلى منبر الشيخ عبد

عنقو كدخل تحت ذيلو ؟ فقاؿ : ألف الشيخ عبد القادر، أيمر أف يقولها كأيذف لو في عزؿ من 
أنكرىا عليو من األكلياء فأردت أف أكوف أكؿ من سارع إلى اإلنقياد لو، ككذلك الشيخ رغيب 

عالم الحقائق، فكاف سيد البيزاة الرجي* فقد ذكر عن الشيخ عبد القادر: إنو قد سلِّمت لو أزمة م
الشهب من العارفين كقائد ركب المحبين الصادقين من الواصلين، ككاف سىٍمتو يحلل القلوب ىيبةن 
ككقارن كصمتو يكسو القلوب إجبلالن كأنواران، كنطقو يحصِّل ما في الصدكر كإنفاسو تبعثر ما في 

الشريعة. كلقد رحم اهلل تعالى بو محبو كمتبعو القلوب كأنواره تضيء بها أركاف الطريقة كالحقيقة ب
( كالشيخ عبد القادر نفسو، تحدث يومان ألصحابو، بعد طوؿ إطراؽ كصمت، كىو 1كرفيقو.)

بلساف الحاؿ، فقاؿ: )) أنا سيفي مشهود كقوسي موتور كنبالي مفوقة كسهامي صائبة كرمحي 
ىواؿ، أنا بحر ببل ساحل، أنا دليل مصوب كفرسي مسرج. أنا نار اهلل الموقودة، أنا سبلب األ

الوقت، أنا المحفوظ، أنا الملحوظ، أنا المحظوظ. يا صٌواـ يا قٌواـ، يا أىل الجباؿ دكت 
( 3جبالكم، يا أىل الصوامع ىدمت صوامعكم. أقبلوا إلى أمر من أمر اهلل. أنا أمره من أمر اهلل.)

ات، لها تعلق أكيد بأحواؿ الصوفية كتجدر اإلشارة ىنا، إلى أف ىذه األقواؿ كتلك التصريح
كتجلياتهم كذلك بداللة ممارستهم الحياة االعتيادية كىم بين الناس، كعليو فأنو ال يمكن التعامل 
أك فهمها إال من خبلؿ )قوانين( التجارب الركحية نفسها فأٌما إف سميناىا شطحان أك قلقان دينيان 

ادية ضيقة، فلعلنا بذلك نقلل من قيمتها المعرفية،  كاجتماعيان، كحاكلنا أف نرجعها إلى أسباب م
كونها حقائق صوفية كركحية ثرية، كيكفي لدعم ىذا الرأم، أف نذكِّر أف أغلب شيوخ التصوؼ في 

                                                 

ار كمعدف األنوار ( أكثر من غيره من الكتب التي أرخَّت لسيرة الشيخ عبد القادر الركحية، بالكثير ( حفل كتاب ) بهجت األسر 3)
من القصص التي تذكر معاقبة الشيخ عبد القادر للمخالفين لو أك المنكرين عليو بعض أحوالو أك الخارجين عن حكم الشرع، 

التي تضمنت قصة الشيوخ الثبلثة  30من الكتاب ككذلك ص 83أنظر ص –لسلب أحوالهم كمحق األنوار القدسية من بواطنهم 
 الذين أذف لهم الشيخ عبد القادر بإف يطلب كل منهم أمنيتو الركحية كي يحققها لهم. 

 لم نعثر لو في كتب التراجم على تأريخ كالدة أك كفاة. *
 .15ص –بهجة األسرار كمعدف األنوار  –( الشطنوفي 1)
 مخطوطة. –مناقب الشيخ عبد القادر الجيلي  –( عبد الرحمن السائح 2)
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التأريخ، كانوا في أكقاتهم على درجة كبيرة من الشهرة كالتميز كالصدؽ، بحيث ال نملك مع 
في األقل إلى أف نمتلك األدكات المعرفية الكفيلة  ذلك، إال أف نحمل كبلمهم على محمل الجٌد،

بفهم مراميهم. إضافة إلى التحكم في أحواؿ كسرائر الرجاؿ، فأف للشيخ الكامل أيضان، التصرؼ 
في األنواء كالبحار كاالنهار ككل ظواىر طبيعية، ال بل تطيعو حتى الدكاب كخواص األشياء 

ربي، في حديثو عن صاحب الخبلفة العظمى إذ (كغلى ذلك أشار محي الدين بن ع1الجامدة.)
قاؿ ))فإذا أعطي التحكم في العالم، فهي الخبلفة، فأف شاء تحكم كظهر كعبد القادر الجيلي، 

( كال يعد ىذا الوصف 2كإف شاء سلم كترؾ التصرؼ لربو في عباده، مع التمكن من ذلك ((.)
شيخ عبد القادر بعد كفاتو، كإنما من قبيل المبالوات التمجيدية التي حيكت حوؿ شخصية ال

ىػ(  635-( كمن الصوفية المعاصرين لو من أمثاؿ الشيخ عمر السهركردم )ت3يصدر منو،)
الذم كاف يصفو بكونو سلطاف الطريق كالمتصرؼ في الوجود على التحقيق، كأنو كاف لو اليد 

قد انتهت إليو رئاسة ىذا  المبسوطة من اهلل تعالى كالتصرؼ النافذ كالفعل الخارؽ الدائم، كأنو
 (4كإليو يلقى أمر الكوف.) –أم أمر الطريقة  –األمر 

الصفة األخرل للشيخ الكامل ىي: سيادتو المطلقة على كل أىل زمانو من اإلنس كالجاف، ألنو 
إذا كاف لئلنس مشايخ، فأف سيكوف حتمان للجن مشايخ، ألنهم مكلفوف أيضان، كالقطب ىو شيخ 

تو المطلقة على الجميع، تلك فإنها، متأنية من خوفو الحقيقي من اهلل تعالى، الكل. كأما سلط
فبهذا الخوؼ، خافو كل شيء،  فبهذا الخوؼ صار ال يبالي أين كاف كال أين حٌل، إذ ىو على 
اليقين من ربِّو بأنو ) أين سقط لقط ( كبأنو إذا خدـ اهلل تعالى، فسيخدمو الحكم كالعلم كالقدر 

                                                 
يذكر أف الشيخ عبد القادر، قد تعرض لحرس السلطاف الذين كانوا يحملوف على دكابهم خمرن الى القصر، كحين لم يعيركه  (1)

مع . ككذلك قصتو  41ص –المصدر نفسو  –أنظر الشطنوفي  –إنتباىان، أمر دكابهم بألتوقف فأطاعتو كحوؿ خمرىم خبلن 
. ككذلك قصة  61ص –المصدر نفسو  –الخليفة المستنجد باهلل كجلبو التفاح لو في غير أكانو كإستخراجو الدـ من ماؿ الحراـ 

كقد كرد  75ص –المصدر نفسو  –أمره للمطر الذم فرؽ مجلسو، بالكف عن الهطوؿ كأمره دجلة بالتوقف عن إغراؽ بوداد 
. كقد حفلت قصائده بالكثير الكثير من ىذه الخصائص  22ص –المصدر نفسو  –عليَّ عنو قولو : ما تطلع الشمس إال كتسلم 

كالقدرات، كبخاصةو منها قصيدتو المشهودة المسماة بػ)الوسيلة( التي يقوؿ فيها : ككل ببلد اهلل ملكي حقيقةن كأقطابها من تحت 
( . كلسنا 999تحت رقم ) –صداـ للمخطوطات  دار –مخطوطة  –حكمي كطاعتي. أنظر ديواف الشيخ عبد القادر الجيبلني 

ىنا بصدد التحرم عن مدل صحة ىذه الركايات ، كإنما الذم يهمنا فقط ، ىو تسليط الضوء على ما يعتقده أىل التصوؼ في 
 )الووث( كفي شيخ الصوفية كفيما يشتمل عليو من صفات خارقة للعادة.

  308ص – 2 ج / –الفتوحات المكية  –محي الدين بن عربي  (2)
( يذكر عبد الرحمن السائح، أف الشيخ عبد القادر قد قاؿ يومان ألصحابو : أنو قد سلم إلي العراؽ ثم بعد مدة قاؿ : اآلف 3)

 –سلمت إلي األرض شرقها كغربها كقفرىا كعمرانها كبرىا كبحرىا كسهلها كجبالها، كلم يبق أحد من األكلياء، إال أتاه كسلم عليو 
 مخطوطة . –ب الشيخ عبد القادر الجيلي مناق –أنظر 

 .290ص –رياض البساتين في أخبار الشيخ عبد القادر  –الشيخ محمد أمين التونسي  (4)
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جاف كحتى المبلئكة )) ألف من خاؼ اهلل عز كجل، خاؼ منو كل شيء، كمن لم يخف كاإلنس كال
منو، أخافو من كل شيء، كمن خدـ اهلل عز كجل، أخدـ لو كل شيء، ألنو ال يضِّيع من أحدو من 

( كيتبين لنا بوضوح، مما سبق، تأكيد الشيخ عبد القادر، المعهود، على الربط 1عباده، ذرة((.)
درات الشيخ الكامل ) الخارقة( كإلتزامو كتمسكو بشريعة الدين، كإف الورض من  المحكم بين ق

كل ىذه االمكانات كالسلطات، ليس ىو امتبلكها بحد ذاتها، كإنما آلجل خدمة دين اهلل 
كعباده. كالشيخ الكامل، بعد أف يبلغ درجتو تلك، كبعد أف تصفو مرآة ركحو، فستفتح على قلبو 

( كيكشف لو من أسرار اهلل عز 2ما ال أذف سمعت، ك ال خطر على باؿ بشر.)من العلـو اللدنية، 
، فإذا ما أفعم قلبو بهذه العلـو كتلك  كجل كأفعالو، ما يبهر العقوؿ كيخرؽ العادات كالرسـو
األسرار، فسيكوف مهيأن للتوجو لكبل العالمين: العالم العلوم كالعالم السفلي كفي الوقت نفسو 

عن أحدىما. على أف ذلك ال يحصلي إال بعد إكماؿ سلوؾ طريق المقربين  كمن غير أف يذىل
كإتماـ فرض الجهاد األكبر. المهم ىنا، ىو أف الشيخ الكامل، إذا ما بلغ ىذا المبلغ من العلم، 
فبل يسعو السكوت، ك ال يسعو إال التحدث ألىل زمانو بما أنعم اهلل تعالى بو عليو. علمان، إف 

ىو األكمل في مقاـ القطبية، ألنو لساف التبشير كالتنذير كلساف المعرفة كلساف القطب المتحدث 
الشفاعة كألنو على بصيرة من ربو، كألنو أيضان صاحب مقاـ األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر 
كىو مقاـ اإلرشاد، كلذلك فإف الشيخ عبد القادر كاف طالما يحدث أصحابو بأنهم لو سافركا 

( أم بمعنى أف نجاتو في 3جل أف يسمعوا منو كلمة كاحدة، لما خرجوا من صفو.)ألف عاـ، من أ
( كالحافظ إلرثو. كىذه صالدنيا كاآلخرة، ككماؿ دينو سيكوف على يده ألنو خليفة الرسوؿ )

النقطة بالذات، ىي ما يؤكدىا الصوفية بإستمرار كيعدكنها من أىم القضايا في الدين اإلسبلمي، 
وفية يعد رسالة حية كتجربة ركحية معاشة، يتوارث أسرار العارفوف حيان عن حي، فالدين عند الص

أم بمعنى إنها ليست أقواالن مكتوبة يتناكلها العلماء عن األموات، بحيث إنها تدخل األسماع كقد 
ال تدخل القلوب.كقبل أف ننتهي من ذكر صفات الشيخ الكامل، ال بٌد من أف نعرج على كصف 

قادر مقامان ىذا القطب كدكره في الحياة كالهدؼ من كجوده بين الناس، كسنبلحظ الشيخ عبد ال
من خبلؿ ذلك، إف الشيخ عبد القادر ظلَّ كفيان لمنهجو األساس في الربط العضوم بين الحقيقة 

                                                 
. كقد ذكرت الكتب التي أرخت لسيرة الشيخ عبد القادر، قصة الرجل 241ص –الفتح الرباني كالفيض الرحماني  –الجيبلني  (1)

 تجار بالشيخ عبد القادر فأمر الجن فأعادىا إليو. الذم خطف الجن إبنتو، كالذم إس
كرد عن الشيخ عبد القادر قولو، بعد سهوة طويلة كفي جمع من أصحابو : كقد فتح لقلبي اآلف سبعوف بابان من أبواب العلم  (2)

مناقب  –ن السائح عبد الرحم –اللدني، سعة كل باب منها كسعة ما بين السماء كاألرض كال محيط بما في المحيط من الدر. 
 مخطوطة. –عبد القادر الجيلي 

 المصدر نفسو. –عبد الرحمن السائح  (3)
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كالشريعة، كذلك على الرغم من إف موضوع اإلنساف الكامل، كاف يبدك للكثيرين، ممن ىم خارج 
ي كالصوفي، ككأنو إنفبلت سافر كتمرد معنى على قواعد الشرع كأصوؿ الدين، الحقل التجريب

كىذا بالضبط ىو ما حاكؿ أف يكرسو د. عبد الرحمن البدكم في كتابو )) اإلنساف الكامل في 
( من خبلؿ تصويره ىذه الفكرة يشكل طوبائي حالم كبشكل إنعكاس نفسي فٌج 1اإلسبلـ (()

ماؿ كٌعده بكونو ليست إال محاكلة غير معلنة من قبل اإلنساف لواقع مؤلم كحياة محبطة لؤل
المتمرد، لبلنعتاؽ من أسر عبوديتو الوجدية كمحاكلة اإللتحاؽ بدائرة الوجود اإللهي المطلق. 
كلعل ) د. بدكم ( في ىذا التفسير، كاف كفيان أكثر مما البلـز للفلسفة الوجدية، بحيث أنو لم 

يني كاالجتماعي للفكر الصوفي اإلسبلمي. الشيخ الكامل أك القطب، عند يلتفت كثيران للواقع الد
الشيخ عبد القادر، ىو موضع نظر اهلل عز كجل أم إنو بيت الرحمة كالنور كالمعرفة كمصدر 
العناية اإللهية. كىو المركز المشع الذم تتطلع كل المخلوقات، إلى اإلقتباس من أنواره 

كحي الذم اضطلع بواجب تربية النفوس، كىو منبع العلم كالحكم البلمتناىية. كىو المربي الر 
كالمعرفة، كىو مبلذ األمن كالرجاء، كإليو يلجأ األكلياء كالعارفوف، ألنو كهفهم الذم يأككف إليو 
كموئلهم كمرجعهم كمتنفسهم كمستراحهم، كإف في صحبتهم لو، مسرة عظيمة، كال تدانيها مسرة 

(. إذف 2رىم رفعة منزلتو عند بارئو فهو )) عين القبلدة كدرة التاج(()أخرل، ألنهم يدركوف ببصائ
فمقاـ الشيخ الكامل، يعٌد عند الشيخ عبد القادر ضركرة دينية كمعرفية ملحة، فدكنو ال تكوف 
درجات ك ال مقامات كال كصوؿ، كدكنو تتقطع السبل بين السماء كاألرض، كاألىم من كل ذلك 

يعد ضمانة كأمانة إلتماـ جواز الطريق الصوفي، فهو الخبير كىو العارؼ فإف كجود الشيخ الكامل 
كىو الدليل.كتجدر اإلشارة، إلى أف بياف كظيفة الشيخ الكامل كالكشف عن مقامو كمنزلتو، ال 
يعني األحاطة بسرَّه كصفتو إحاطة تامة، ألف من ذلك يكاد أف يكوف ضربان من المستحيل، فبل 

لشيخ عبد القادر، أف يبلغ كصف القطب، ألنو متشعب الصفات متعدد يمكن للواصف في نظر ا
الوجوه، كثير الخصاؿ جم المواىب، كإف الثراء في سجاياه، متأت ثراء معارفو في علومو كأحوالو، 
إذ ال يوجد مسلك من مسالك الحقيقة، بكل أشكالها كتجلياتها، إال كلو فيو موطئ قدـ ثابت، 

، يقف على نهاية الطريق الصوفي، إال كلو فيو قدـ راسخ، كال منزلة في كالمقامان عاليان كخطيران 
المشاىدة غبل كلو فيها مشرب ىنئ كال معراج ركحي إال كلو فيو مسرلن، كال أمر في كوني الملك 
كالملكوت، إال كلو فيو كشف خارؽ، كال سر في عالمي الويب كالشهادة، إال كلو فيو مطالعة، كال 

منو إقتبس كال معرفة إال كلو فيها نفس، كال مكرمة إال كىو لها مخطوب كال مرتبة نور الهي إال ك 
                                                 

 فما بعدىا من المصدر أعبله. 50ص -أنظر   –التفصيل  (1)
 .1271ص – 3ج/ –الونية لطالبي طريق الحق عز كجل  –الجيبلني  (2)
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إال كلها مجذكب كال نػىفىس إال كىو فيو محبوب. كىو مع كل ىذه األكصاؼ، ال تجده إال 
متصدران على أىل كقتو، فهو قائدىم من غيابات الظلمات إلى أفاؽ النور، ككل الناس لو تبع، كىو 

لواء العٌز كمنتضي سيف القدرة، كىو حاكم الوقت كسلطاف جيوش الحٌب ككلي  يتقدمهم حامله 
عهد التولية كالعزؿ، كىو ال يشقى بو جليسو كال يويب عنو شهوده كال يتوارل عنو حالو، كإنو ال 
مرمى فوؽ مرماه كال كجود أتم من كجوده ك الشهود أظهر من شهوده. على أف كل ىذه السجايا 

قة، قد جمعت داخل حيزِّ ناسوتو فهو في الوقت نفسو، أرضي كسمائي قدسي الخارقة كالفائ
غيبي، لو حٌد ينتهي إليو ككصف ينحصر فيو،)) ككلوال ألف عالم الملك كالحكمة ال يظهر فيو 
شيء من عالم الويب كالقدرة، إال في قشرة الحجاب كإشارة الرمز كقيد الحصر، لشاىد أىل 

إذف فهو إنساف كلٌي القدرة كامل الصفات كثير المواىب، ال  (1(.)الكوف من ىذا األمر عجبان(
يخضع لما يخضع لو البشر العاديوف كيخضع لو كل شيء، على أف كل ىذه المزايا ال تخرجو من 
عالم البشر كأحكامهم ك ال من سلطة الشريعة كأحكاـ الفرائض، فهو رغم كمالو يبقى إنسانان 

الى كٌرمو بو كي يتمكن من حمل ما أنيط بو حملو، كىي األمانة التي  يعيش بين الناس، كلكن اهلل تع
كٌلت عن حملها الجباؿ، فأما ما سبق من ذكر )بعض( قدراتو كأكصافو غير المعقولة، فأنها من 
إلمكانات الركح التي تخرج عن نطاؽ فهم العقوؿ كإستيعابها. كمن جهة أخرل، فأف علينا أف 

لصفات من ىذا القبيل، فأف المعني بها على كجو الخصوص، ىو  نكوف متأكدين من أف أم ذكر
الشيخ عبد القادر ذاتو، بتورية أحيانان كبمكاشفة أحيانان أخرل، كسواء أصدر ىذا الوصف منو 

( مثبلن، الذم قاؿ في كصف 2شخصيان أـ من أصحابو المعاصرين لو كالشيخ رسبلف الدمشقي)
فلقد شرب من بحار القدس كجلس على بساط المعرفة  منزلة الشيخ عبد الركحية: هلل ٌدره،

كاألنس كشاىد سره بعظيم الربوبية كإجبلؿ األحدية، فتبلشي كصفو في شهود الكبرياء، كفني 
كجوده عند معاينة مقاـ القرار كىٌب على ركحو نسمات ركح األزؿ، ببل خجل كال كجل، فنطق 

نوف األسرار، فهو في الحضور صاحي كفي بالحكم من معادف األنوار كإمتزج بسويداء سره مك
الصحو ما حي،كاقفان بالحيا منبسطان باإلذف كالصفا، متكلمان بالتواضع مذلبلن باإلفتقار كمقربان 

 (كيمكننا أف نبلحظ، مما سبق، أف كصف )الدمشقي(مقاـ الشيخ عبد1بالتخصيص باإلكراـ.)
ضمنَّها الصوفي اإلسبلمي، فهو قد تضمَّن القادر، قد إشتمل على أغلب النظريات الصوفية التي ت 

الشهود كالفناء الشهودم ككذلك الفناء الوجودم كالصحو قد كالمحو كالبسط   القوؿ بوحدة

                                                 
 .290ص –ادر الجيلي محيي الدين رياض البساتين في أخبار الشيخ عبد الق –محمد أمين التونسي  (1)
 لم نعثر لو على تأريخ كالدة أك كفاة. (2)
 .15ص –بهجة األسرار كمعدف األنوار  –الشطنوفي  (1)



184 

 

كالقبض كالفقر كالوقرب كالوصوؿ الخ كىذا إف دؿَّ على شيء، فأنو يدٌؿ على عمق العبعد 
بكونها طريقة أيسست لتكوف طريقة الفكرم الذم إشتمل عليو المنهج الصوفي للطريقة القادرية، 

 عمل كسلوؾو صوفي في الحياة العامة، قبل كل شيء.
ثم نأتي أخيران، إلى أقصى درجات الجهر كاإلفصاح كالكشف عن األسرار، كأعني بو كبلـ الشيخ 
عبد القادر الذم أباف فيو عن نفسو، كجهر بمستول رتبتو الركحية، إذ يقوؿ: قلبي في مكنوف علم 

في زاكية عن الخلق، ملك على باب الحق سبحانو أظهره قبلةن لكل كارد من أىل زماني، فهو اهلل، 
يطٌلع على أسرار الخليقة، ناظرا إلى كجوه القلوب، قد صٌنفاه الحق عن رؤية سواه، حتى صار 

منعهم، لوحان ينقل إليو ما في اللوح المحفوظ، كسٌلم إليو أزمَّة أمور أىل زمانو كصرَّفو في عطائهم ك 
كقاؿ لو بلساف الويب: إنك اليـو لدينا مكين أمين، كأقعده مع أركاح أىل اليقين على دكة بين 
الدنيا كاآلخرة، بين الخلق كالخالق بين الظاىر كالباطن كجعل لو أربعة كجوه، كجو ينظر بو إلى 

خالق، كصىيٌػرىه خليفةن الدنيا ككجو ينظر بو إلى اآلخرة ككجو ينظر بو إلى الخلق ككجو ينظر بو إلى ال
في أرضو كعوالمو، فإذا أراد بو أمران قلبو من صورة إلى صورة كمن ىيئة إلى ىيئة فأطلعو على 

( كىذا نص يفصح عن 2خزائن األسرار، ألنو مفرد الملك كنائب أنبيائو كأمين مملكتو في كقتو.)
لووث أك الشيخ الكامل نفسو أكثر من أم شرح كىو يتضمن تماـ البياف عن منزلة القطب أك ا

في قومو.كمن خبلؿ ما سبق، يتبين لنا، أف الشيخ الكامل، ىو المتوحد كالمتجرد، الذم أفزع 
قلبو من كل ما ىو سول مواله تعالى، سواء أكاف ىذا السول دنيا أـ آخرة، كالذم صٌفاه اهلل 

م بأف جعل أزٌمة قلوبهم تعالى كإستخلصو لنفسو كجعل منو باب رحمة بينو كبين خلقو كمكػنَّو منه
في يديو، ثم أعانو على حمل تلك األمانة بأف جعل لو قولن كىيئات متعددة. على أف ما يٌهمنا من 
ىذا تأكيد على ذكر صفات الشيخ الكامل، ىو سعينا إلى بياف أف فكرة اإلنساف الكامل عند 

ضرة كذلك، حتى عند الشيخ عبد القادر، كانت كاضحة كضوحان تامان،  بحيث إننا نجدىا حا
 (1أتباعو المعاصرين في الوقت الحاضر.)

 
 
 
 

                                                 
 .24ص –المصدر نفسو  –الشطنوفي  (2)
الطريقة  –ي الشيخ محمد الكستزان –أنظر  –للتفضل حوؿ رؤية الطريقة القادرية في الوقت الحاضر لمفهـو اإلنساف الكامل  (1)

 فما بعدىا. 147ص  –العلية القادرية الستزانية 
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إف فكرة الكماؿ بشكل عاـ، أك الحلم األزلي لبلوغ الكماؿ الركحي كالجسمي كالعقلي، أك نيل 
الخلود أك إمتبلؾ القدرات الخارقة، يعد أمران مألوفان في تأريخ الحضارات البشرية طرقو اإلنساف 

حضارات متنوعة كأماكن مختلفة من العالم، كبإستنساخ بسيط، يمكن  منذ قديم الزماف كفي
( لواقع ناقص يعتوره الظلم كالفقر 2القوؿ: إف ىذا )الحلم( يمكن أف يعدَّ إنعكاسان يوتوبيان)

كاإلضطهاد من جهة، كالشعور بالعجز كالضاٌلة أما الموت كأماـ الظواىر الطبيعية كالكونية القاىرة 
نا يحق للسائل أف يتسأؿ عن مدل إرتباط ىذا )الحلم(، بفكرة اإلنساف من جهة أخرل. كى

الكامل عند متصوفة اإلسبلـ، كىل ىذا األخير يمكن أف يندرج ضمن نفس المرجعيات الفكرية 
كالنفسية كاالجتماعية لؤلكؿ؟. كقبل اإلجابة عن ىذا السؤاؿ، ال بٌد من أف نسأؿ أكالن عن ماىية 

 أجل أف ننطلق من أرض صلبة في إجابتنا عن السؤاؿ األساس.التصوؼ بشكل عاـ، من 
إف السؤاؿ عن ماىية التصوؼ، يعني إبتداءن، البحث عن حقيقتو، أك باألحرل البحث عن مسوغ 
ظهوره على الساحة الفكرية كىل إنو ظهر كرد فعل تجاه شعور اإلنساف بالعجز عن إيجاد حل 

ناتج طبيعي لصراع مستمر بين أعراؽ كحضارات لمشكبلتو المستعصية؟ أـ إنو ظهر بكونو 
مختلفة، كما يذىب إلى ذلك أغلب ركاد اإلستشراؽ من الذين تناكلوه ىذا الموضوع؟ أـ إنو ليس 
إال تكتبلن اجتماعيان يهدؼ إلى توفير أكبر قدر من الحرية كالحماية ألفراده تجاه اإلضطهاد 

أف نفسر النزكع الطبيعي للتصوؼ لدل  ( كبإختصار فهل يمكننا3االجتماعي كالسياسي؟.)
اإلنساف تفسيران اقتصاديان أك اجتماعيان أك سياسيان أك نفسيان، فقط، كمن ثم نبوبو كنقننو كأم سلوؾ 

 إنساني طبيعي لو إرتباط معلـو بمرجعيات معرفية أك فكرية أك اجتماعية محددة؟ 
إلستفهاـ، كذلك من خبلؿ توجيو كمن أجل مزيد من توضيح القصد، فأنو يمكن توسيع دائرة ا

سهامها كافة صوب الدين بوجو عاـ. حيث نسأؿ: ما ىو أصل النزكع إلى التدين لدل البشر؟ 
كىل يمكننا أف نكتفي بإرجاعو إلى تفسيرات مادية بحتة؟. لقد تعرض الدين فعبلن، كمنذ بدايات 

التفسير، لكن يحق لنا أف نسأؿ القرف التاسع عشر، إلى كثير من ىذه المحاكالت ) العلمية ( في 
كنحن داخل أسوار القرف الواحد كالعشرين، ىل تمت السيطرة فعبلن على ) ظاىرة( الدين؟ كىل 
تمَّ تفسيرىا تفسيران علميان محددان؟ كىل تم االستوناء عن الدين بعد أف ظن اإلنساف أنو قد عرؼ 

                                                 
اليوتوبيا في المعنى الحرفي تعني المكاف الذم ال كجود لو، كفي اإلصطبلح تعني المكاف الذم يتخليو اإلنساف خاليان من جميع  (2)

 .508ص –بيركت  –كضع علماء السوفيت  –أنواع النقص كالشر. الموسوعة الفلسفية 
 . 1984 -3ط –الدار البيضاء  –مفهـو الحرية  –د. عبد اهلل العركم في كتابو  –ىب إلى ىذا الرأم يذ (3)
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األسئلة، فإنو يمكن الجواب عن آلياتو التي يعمل على أساسها؟ كمن غير استرساؿ مع ىذه 
جميعها بالنفي، ألف جميع التفسيرات المادية، كانت قد أغفلت ماىية الدين الحقيقية، أك جانبو 
الركحي أك الويبي ككونو فطرة موركسة في أصل النفس البشرية،  كبناءن فوؽ كجهة النظر العلمانية، 

كوف الدين غيبان ال يعني االنتقاص منو أك   كليس تجاكزان أك نكرانان لها، فإنو يمكن القوؿ: إف
المساس بمشركعية كجوده، فلقد أصبح ثابتان األف، كأكثر من أم كقت مضى كعلى كفق 
المعطيات العلمية ذاتها، إنو يوجد إلى جانب حياتنا المعتادة كالزاخرة بالحاجات المادية 

ال يمكن تخطيو دكف إحداث  كالتفسيرات كالنظريات كالقوانين العلمية، جانب ركحيُّ خصب،
شرخ ىائل في التوازف المفترض في حياة البشر، أفرادان كمجتمعات، كإف التوجو الثقافي العاـ 

بشر، يشهد في الوقت الحالي محاكالت جادة كمتعددة، تبوي إلى إحياء جوانب في حياة ال
يمكن أف تنضوم تحت  بػ ) البلمعقوؿ ( كىي تلك الجوانب التي التعارؼ الورب على تسميتها   

حكم نظريات العقل كقوانينو كأحكامو.كمن صلب الدين تنبثق التجربة الصوفية، كىذه التجربة، 
مثلها في ذلك مثل أم فعالية إنسانية توجد على أرض الواقع، تتأثر بكل العوامل المادية 

الذاتية، ككونها حاجة كاالجتماعية، كلكن في الوقت نفسو، تبقى لها حقيقتها الخاصة بها كآلياتها 
فطرية إنسانية، كىذه التجربة، فيما لو توفرت لها الشركط البلزمة، فإنها ستدفع باإلنساف دفعان 
قويان، إلى أف يلهب الجوانب الركحية في داخلو، من أجل مزيد من الرقي الركحػػػي كالسمو 

ؿ بينو كبين مبتواه األخبلقي، كمن أجل أف ينتصر على كثير من العوائق كالحجب التي تحو 
الحقيقي، كىو التقرب من اهلل تعالى تقربان حيان مفعمان بالعاطفة الصادقة كغير مقتصر على ما ظهر 
من الرسـو كالحركات كاألقواؿ.كمن صلب التجربة الصوفية في اإلسبلـ، تنبثق نظرية اإلنساف 

اف الصوفي إف اهلل تعالى قد الكامل بسعيها الدائب نحو بلوغ الكماؿ الممكن، الذم يعتقد اإلنس
غرسو فيو، كلكن في الوقت نفسو حٌفو بالكثير من الحجب الظلمانية، كالورائز كالشهوات. إف 
الصوفي في سعيو الحثيث لبلنتصار على ذاتو، ال يضع الطبيعة كأحكامها خصمان أماـ ناظريو، كال 

كل شيء إلى طلب المزيد من الجوانب االجتماعية أك السياسية، كإنما ىو يهدؼ أكالن كقبل  
القرب كالحب لمواله، عن طريق زيادة نسبة المشاكلة بين طرفي المعادلة، كذلك من خبلؿ 
التحلي بالمزيد من محامد اآلداب كمكاـر األخبلؽ، كلكن مع ضركرة التأكيد: أف ىذه الرؤية 

على صيركرة كحركة كنمو لحقيقة التصوؼ ال تعني إلواء التأثيرات المادية كاالجتماعية كالنفسية 
الورس الصوفي خصوصان كنحن نرل أف التصوؼ المولود مع كالدة اإلسبلـ، كاف قد إزدىر 
كترعرع كبشكل ملحوظ مع بدايات االنتكاس الحضارم في التأريخ اإلسبلمي. كلكن من جانب 

ة الصوفية، أخر فإف ىذا الربط، يمكن أف يسلط المزيد من الضوء على التفسيرات الركحية للتجرب
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إذ يمكن القوؿ: إف إحساس اإلنساف ببداية االنهيار االجتماعي كالسياسي يحدك بو إلى أف 
يضاعف من مسؤكلياتو األخبلقية تجاه نفسو كتجاه المجتمع من أجل أف يثبت اآلخرين: أف 
اإلنساف يمكنو أف يكوف في حاؿ أفضل مما ىو عليو كأيضان لكي يذكرىم بالهدؼ الحقيقي من 

جودىم كىو تحقيق الصلة الصحيحة التي تربط العبد بخالقو كإف ىذه الصلة كفيلة بأف تعيد ك 
اإلنساف خلقان أخر بحيث يصبح بإمكانو أف يسمو على كثير من الظركؼ كالعوائق التي يخضع لها 

      لبشر.ا
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 قائمة بأىم المصادر كالمراجع
  

 ف الكريمالقرآ -
 .)أ( المخطوطات

  
ـ( ،الطراز المذىب في شرح الباز 1854ىػ/1270األلوسي،شهاب الدين أبو الثناء )ت -1

 .1405األشهب ،مخطوط في المكتبو القادرية،رقم
ـ(، بهجة األسرار ، مخطوطة المكتبة 1313ىػ/713اإلماـ  الشطنوفي،علي بن يوسف )ت-2

 .1560القادرية تحت الرقم 
ـ(، بهجة األسرار ، مخطوطة دار 1313ىػ/713ـ  الشطنوفي، علي بن يوسف)تاإلما -3

 .3216المخطوطات تحت الرقم 
ـ(، بستاف العارفين،مخطوط في المكتبو 277ىػ/676النوكم، يحي بن شرؼ )ت-4

 .932القادرية،رقم
ـ(،)من علماء الدكلة العثمانية(، نزىة 1605ىػ/1014الهركم، علي بن سلطاف القارم)ت-5

 .724الخاطر في ترجمة الشيخ عبدالقادر، مخطوطة المكتبة القادرية تحت رقم 
(،فالح نصيف الحجية الكيبلني، شرح ديواف السيد الشيخ عبدالقادر  -1944الكيبلني ) -6

 726الجيبلني ، مخطوطة عند المؤلف .
 القادرم )؟(،ظهير الدين ، الفتح المبين ، مخطوط  محي ىبلؿ السرحاف.-7
 لف مجهوؿ )؟(، أنساب الطالبيين ،مخطوط  سالم االلوسي.مؤ  -8
(،  مناقب الشيخ عبدالقادر ،مكتبة 726)ىج  قطب الدين موسى بن محمد اليونيني-9

 ( ، مصورة الدكتور محي ىبلؿ السرحاف.2/417)األسكولاير( بػأسبانيا المحفوظة تحت الرقم )
 . 3742ط مكتبة األسكندرية رقم العمرم،أبو الحسن )(،المجدم في النسب ، مخطو  -10
الكيبلني )(، عبلء الدين ،تحفة األبرار كلوامع األبرار ،مخطوطة جامعة برنستوف ،مصورة  -11

 السيد عبدالستار ىاشم سعيد الكيبلني )لواء مهندس متقاعد(
ىج(،مخطوط خريدة العجائب كفريدة الورائب ،نسخة سالم األلوسي 749ابن الوردم )ت  -12

. 
مجلد ك أغلبها  24(،أصوؿ التاريخ كاألدب ،مخطوطة  في -1996جواد، مصطفى  ) -13

نقوالت من مخطوطات نادرة ،  لدل كلده جواد مصطفى جواد ،كمخطوطة مختصر األنساب  
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كىي ملك الدكتور حسين علي محفوظ . ككتابو ، في التراث العربي ،تحقيق : محمد جميل 
 1977كزارة االعبلـ ، بوداد ،  شلش كعبدالحميد العلوجي ، منشوراة

ـ( ،درر الجواىر من كبلـ الشيخ عبدالقادر ،مخطوطة  1201ىػ/ 597ابن الجوزم )ت -14.
،كذكر ىذا الكتاب ككثقو ، التادفي في 3نادرة في بضع صفحات عند العبلمة سالم األلوسي ،ص

،مخطوط  ،كدرر العقود 41كيوسف زيداف في تحقيقو للديواف ،ص21قبلئد الجواىر ،ص
 مصورة سالم األلوسي . 981الورقة  582/8االسكولاير ، رقم

ىج(، خبلصة المفاخر في مناقب الشيخ عبدالقادر ، 768اليافعي ،ابن اسعد  ت) -15
 مخطوط  جامعة برنستوف ، مصورة السيد عبدالستار ىاشم سعيد الكيبلني.

خطوط فريد فرغ منو مؤلفو في البودادم ،عباس )(، نيل المراد في تاريخ أىل بوداد ،م -16
 ق ،مخطوطة محي ىبلؿ السرحاف.1333شعباف سنة

 
 .)ب( المصادرالعربية

 
ـ( ، الكامل في 1208ىػ /630ابن األثير، محي الدين المبارؾ بن محمد الجزرم، )ت: -1

 .1975،دار صادر، بيركت،  9التاريخ، ج
بدائع الزىور في كقائع ـ( ، 1523ىػ/930ابن إياس، محمد بن أحمد الحنفي، )ت  -2

 .1952الدىور، تحقيق محمد مصطفى، دار الكتب، القاىرة، 
ـ(، النجـو الزاىرة في 1469ىػ/874ابن تورل بردم، جماؿ الدين أبو المحاسن يوسف )ت -3

 أخبار مصر كالقاىرة، دار المعارؼ، القاىرة، د.ت.
ـ(، الفتاكل، المكتبة  1327ىػ/ 768ابن تيمية، أبو العباس أحمد بن عبدالحليم، )ت  -4

 .1960السلفية، الرياض، 
، 1ـ(، غاية النهاية ،ج1429ىػ/833ابن الجزرم، أبو الخير محمد بن محمد )ت -5

 .1932القاىرة،
ـ(،  1201ىػ/ 597ابن الجوزم، جماؿ الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد )ت -6

 .1969يدر آباد، دائرة المعارؼ اإلسبلمي  ، ، مطبعة ح1المنتظم في تاريخ الملوؾ كاألمم، ط
 853ابن حجر، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن محمد بن علي العسقبلني)ت -7
 .1929، مطبعة حيدر آباد ،الهند، 3ـ(، الدرر الكامنة، ج1449ىػ/
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، أبو محمد علي بن سعيد األندلسي) -8 ـ(، جمهرة أنساب العرب، 1604ىػ/456ابن حـز
 .1967لسبلـ محمد ىاركف، دار المعارؼ، القاىرة، تحقيق عبد ا

ـ(، 1282ىػ/681ابن خلكاف،أبوالعباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر)ت -9
 .1972كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف، تحقيق إحساف عباس، دار الثقافة، بيركت، 

ر المحتاج إليو من ـ(، المختص1239ىػ/637ابن الدبيثي، محمد بن سعيد بن محمد)ت -10
تاريخ بوداد ، انتقاء الذىبي، تحقيق مصطفى جواد،مطبعة المجمع العلمي العراقي، بوداد 

،1952. 
ابن رجب، زين الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين الحنبلي  -11
 .1952، مطبعة الحلبي،القاىرة ،  2-1ـ( ،الذيل على طبقات الحنابلة،ج1392ىػ/795)ت
ـ(، تكملة إكماؿ اإلكماؿ، تحقيق، 1283ىػ/ 680الصابوني، جماؿ الدين)تابن  -12

 .1957مصطفى جواد، مطبعة المجمع العلمي العراقي ، بوداد، 
، 6ـ(، الفتوحات المكية، تحقيق عثماف يحي،ج1240ىػ/638ابن عربي، محي الدين)ت -13

 .1994دار إحياء التراث العربي، بيركت، 
ـ( ، شذرات الذىب في 1678ىػ/ 1089فبلح عبد الحق الحنبلي)تابن العماد، أبو ال -14

 .1929، مكتبة المقدسي، القاىرة ،  5-4أخبار من ذىب، ج
ـ(، مختصر التاريخ، تحقيق 1297ىػ/697ابن الكازركني، ظهيرالدين علي بن محمد)ت -15

 .1970مصطفى جواد، مطبعة الحكومة، بوداد، 
 ـ(،1372ىػ/774الفداء ) ابن كثير، إسماعيل بن عمر أبو -16

 .1968،مطبعة السعادة، مصر، 6البداية كالنهاية ، ج -أ
 .1972،مكتبة دار التراث، القاىرة، 13تفسير القرآف العظيم،ج -ب .

، 3ـ(، السيرة النبوية،ج820ىػ/ 218ابن ىشاـ، أبو محمد عبدالملك أيوب الحميدم)ت -17
 .1966للطباعة، بيركت،  تحقيق محمد محي الدين عبدالمجيد، دار الفكر

ـ(، الركضتين في أخبار 1269ىػ/665أبو شامة، شهاب الدين أبو محمد عبدالرحمن )ت -18
 .1962الدكلتين، المؤسسة المصرية للتأليف كالنشر، القاىرة، 

البودادم، أبو الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين أحمد ين رجب  -19
 .1952بلة، مطبعة السنة المحمدية،القاىرة، ـ(، ذيل طبقات الحنا1392ىػ/795الحنبلي)ت

ـ(، الفرؽ بين المذاىب، دار 1031ىػ/429البودادم، أبو منصور عبدالقاىر بن طاىر)ت -20
 .1965الجيل، بيركت، 
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ـ(، قبلئد الجواىر في مناقب عبدالقادر،دار 1465ىػ/963التادفي، محمد بن عيسى،)ت -21
 .1998مر يكية، الباز، فلوريدا، الواليات المتحدة األ

ـ(، الفرج بعد الشدة،دار 994ىػ/384التنوخي،أبو علي المحسن بن علي) -22
 .1978صادر،بيركت،

ىػ/ 561الجيبلني، محي الدين أبو محمد عبدالقادر بن أبي صالح موسى بن عبد اهلل)ت -23
 ـ(.1262

 .1960فتوح الويب، مطبعة الحلبي، القاىرة،  -ا
 1995، دار الفكر، بيركت،3، تحقيق فرج توفيق الوليد،جالونية لطالبي طريق الحق-ب
 .1997الفتح الرباني كالفيض الرحماني،دار الجميل،ألمانيا، -ج
 .2007تفسير الجيبلني ،باعتناء فاضل جيبلني ،دار الكتب العلمية ،بيركت ،-د
الجيبلني،عبدالقادر،ديواف عبدالقادر الجيبلني،تحقيق يوسف زيداف،دار  -ذ

 .1983ركت،الجيل،بي
ـ(، كشف الظنوف،مكتبة 1656ىػ/1067حاجي خليفة، مصطفى بن عبد اهلل)ت -24

 .1947إسماعيلياف، طهراف، 
الحموم، ياقوت ، شهاب الدين أبو عبداهلل ياقوت بن عبداهلل  -25

 .1956، بيركت، 5ـ(، معجم البلداف، ج1229ىػ/626البودادم،)ت
 ـ(.1347ىػ/748عثماف )تالذىبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن  -26

 .1986، 4، دار الرسالة للطباعة، بيركت، ط13،12سير أعبلـ النببلء،ج -أ
 .1963العبر في خبر من غبر، تحقيق صبلح الدين المنجد، كزارة اإلرشاد، الكويت،  -ب
 .1951المختصر المحتاج إليو، تحقيق مصطفى جواد، مطبعة المعارؼ،بوداد، -ج

 ـ( .1790ىػ/ 1205تضى،)ت الزبيدم، محمد مر  -27
 .1980تاج العركس في شرح جواىر القاموس، مطبعة الكويت، الكويت ، -أ

،المطبعة 1إتحاؼ السعادة للمتقين في شرح إحياء علـو الدين، ج -ب
 .1936الملكية،المورب،

ـ(، مرآة الزماف، مطبعة حيدر آباد، 1256ىػ/654سبط ابن الجوزم، يوسف)ت -28
 .1936الهند،

ـ(، طبقات 1369ىػ /771السبكي، تاج الدين عبدالوىاب بن علي بن عبد الكافي )ت_ 29
 .1965الشافعية، مطبعة عيسى الحلبي، القاىرة، 
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ـ( ، عوارؼ المعارؼ، 1134ىػ /632السهركردم، عمر بن محمد بن عبداهلل البكرم)ت -30
 .1966دار الكتاب العربي للطباعة، بيركت ، 

 ـ( .1505ىػ /911ن عبدالرحمن بن أبي بكر)تالسيوطي، جبلؿ الدي -31
 .1934تاريخ الخلفاء، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة االستقامة، القاىرة،  -ا

 .1900،مطبعة الحلبي،القاىرة، 1حسن المحاضرة ،ج -ب
ـ(،كتاب األنساب  ، تحقيق 1880ىػ/506السمعاني، عبد الكريم بن محمد ،) -32

 .1912بريل، ليدف،مرجليوث، مطبعة 
، دار 1ـ(، البدر الطالع، ج1834ىػ/ 1250الشوكاني، محمد بن علي بن محمد)ت -33

 .1946الكتب للطباعة، القاىرة، 
 ـ( .912ىػ/310الطبرم، أبوجعفر محمد بن جرير،)ت -34

، تحقيق محمد أحمد شاكر ، مطبعة مصطفى الحلبي، 5جامع البياف في تأكيل آم القرآف، ج-أ
 .1978ة، القاىر 

دار المعارؼ  5-4،تحقيق محمد أبو الفضل ابراىيم، ج 1-5تاريخ األمم كالملوؾ،ج -ب
 .1978للطباعة، القاىرة، 

ـ(، بهجة األسرار، تحقيق ، جماؿ الدين 1313ىػ/713الشطنوفي،علي بن يوسف)ت -35
 .2011فالح الكيبلني ،مطبعة الحكومة ، الجزائر، 

 1888لدين،)ت.ـ(، الفتح المبين ، المطبعة المركزية، القاىرة، القادرم،أبو الظفر ظهير ا -36
. 

ـ( ، الجامع ألحكاـ 1272ىػ /671القرطبي،أبو عبداهلل محمد بن أحمد االنصارم،)ت -37
 .1985، دار إحياء التراث العربي ، بيركت، 5القرىن،ج

محمد أبو ـ( ، صلة تاريخ الطبرم ، تحقيق 971ىػ/369القرطبي،عريب ابن سعيد،)ت -38
 .1971الفضل إبراىيم ، دار المعارؼ للطباعة ، القاىرة،

 ـ(.1362ىػ/764الكتبي،محمد بن شاكر )ت - 39
، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية للطباعة، 1-2فوات الوفيات، ج -أ

 .1954القاىرة، 
د، دار الرشد للطباعة، بوداد، عيوف التواريخ، تحقيق فيصل السامر كنبيلة عبد المنعم داك  -ب

1983. 
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محمد فؤاد عبدالباقي ، اللؤلؤ كالمرجاف فيما اتفق عليو الشيخاف)البخارم كمسلم(، ، دار  -40
 .1982الكتب العلمية، بيركت،

 
 .)ج( قائمة المراجع

 
 .1988إبراىيم،حبيب جميل،تاريخ متصوفة بوداد،مكتبة الشرؽ الجديد،بوداد، -1
 .1996يواف إقباؿ،دار الصحابة للطبع،باكستاف،إقباؿ،محمد،د -2
 .1959جواد،مصطفى ، ك أحمد سوسة،خارطةبوداد،مطبعة المجمع العلمي العراقي،بوداد، -3
 .1983الجيبلني، عبدالرزاؽ ،الشيخ عبدالقادرالجيبلني،دار القلم بيركت، -4
، الواليات المتحدة الجيبلني، ماجد، ىكذا ظهر صبلح الدين، المعهد العالي اإلسبلمي   -5

 .1996األمر يكية،
 .1986،مكتبة النهضة المصرية،القاىرة،4حسن،حسن إبراىيم،تاريخ اإلسبلـ السياسي،ج -6
 .1993الخضرم،الشيخ محمد،الدكلة العباسية،دار الكتب العلمية، بيركت ، -7
 رؤكؼ،عماد عبد السبلـ. -8
 .1971اد،بوداد،اآلثار الخطية في المكتبة القادرية،مطبعة اإلرش-ا

 .1985مدارس بوداد ، بوداد ، -ب
 .2002معالم بوداد في العصور المتأخرة، بوداد ،-ج
زامباكر،معجم األنساب كاألسر الحاكمة في التاريخ اإلسبلمي   ،ترجمة زكي محمد  -9

 .1951حسن،مطبعة فؤاد األكؿ،القاىرة ،
 .1949رة ،،مطبعة النهضة،القاى5الزركلي،خير الدين،األعبلـ،ج -10
، عبدالقادر الجيبلني قطب األكلياء، مخطوط  مصور لدل الشيخ  -11 السامرائي، عبداهلل سلـو

 عفيف الدين الكيبلني.
السامرائي،يونس بن ابراىيم،الشيخ عبدالقادر الجيبلني، حياتو ك آثاره،مكتبة الشرؽ  -12

 .1988الجديد للطباعة،بوداد،
 .1987فية،دار مختار للنشر، القاىرة ،الشرقاكم،حسن،معجم الفاظ الصو  -13
شعباف،محمد عبد الحي محمد،التاريخ اإلسبلمي   : تفسير جديد ،دار األىلية  -14

 .1983للنشر،بيركت،
 .1995شوقي، ضيف، العصر اإلسبلمي  ، الكويت، -15
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 .1966عاشور،سعيد عبدالفتاح،مصر في عهد المماليك،دار الكتب المصرية،القاىرة، -16
، دار مكتبة النهضة للطباعة، القاىرة، 1،2،3طية اهلل، أحمد، القاموس اإلسبلمي  ، جع -17

1976. 
 .1997عفيفي،أبو العبل،التصوؼ كالثورة الركحية في اإلسبلـ،دار جامعيوف ،مصر، -18
 .1953عناف،محمد عبد اهلل،المعارؾ الحاسمة في التاريخ،مكتبة النهضة المصرية،القاىرة، -19
 .2000فاركؽ ، الدكلة العباسية ،دار الشركؽ ،االردف ، عمر ، -20
 .2004البلمي ، عبلء ، السرطاف المقدس ، الدار العربية للكتاب ، بيركت ،  -21
،دار الحرية 5المدرس،عبد الكريم،مواىب الرحمن في تفسير القرآف،ج -22

 .1997للطباعة،بوداد،
 .1958مكتبة اإلسبلمي  ة، القاىرة،المودكدم،أبو االعلى، تفسير سورة النور، ال -23
 .1981النجار، محمد رجب، حكايات الشطار كالعيارين، عالم المعرفو، الكويت ، -24
(.  عبدالقادر الجيبلني بين الحقيقة التاريخية ك 1998شابي، بركفسورة جاكلين، )-25

صلية تصدر عن األسطورة األدبية )ترجمة الدكتور حسن سحلوؿ(، مجلة التراث العربي، مجلة ف
(، دمشق. نسخة الكتركنية طبعت بتاريخ 70( كانوف الثاني )18اتحاد الكتاب العرب، السنة )

14  /9  /2004. 
محمد اركوف،الفكر اإلسبلمي   :نقد كاجتهاد ،ترجمة ىاشم صالح ؛دار الساقي،  -26

 .2009بيركت،
 .1990جعيط ،ىشاـ، في السيرة النبوية، دار الطليعة ،بيركت،  -27
 .2004الخيوف ، رشيد ، األدياف كالمذاىب في العراؽ ، دار الجمل ، المانيا ، -28
(. دليل خارطة بوداد المفصل  1958جواد، الدكتور مصطفى، سوسة، الدكتور أحمد )  -29

 في خطط بوداد قديمان كحديثان، المجمع العلمي العراقي، بوداد.
 .)د( الرسائل الجامعية

 
بدالقادر، متصوفة بوداد في القرف السادس الهجرم،رسالة ماجستير التل، عمرسليم ع-1

 .2009،الجامعو االردنية،
سهيل، جعفر صادؽ ، عبدالقادر الجيبلني كمذىبو الصوفي، رسالة ماجستير ، كلية دار  -2

، جامعة القاىرة،  .1975العلـو
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لصوفية، أطركحة دكتوراه ،  القحطاني، سعيد، الشيخ عبدالقادر الكيبلني كآراؤه اإلعتقادية كا -3
 .1997كلية الدعوة، جامعة أـ القرل، ،

المهداكم ,إيماف كماؿ مصطفى,عبدالقادرالجيبلني أديبنا,رسالة مجاجستير,كلية التربية ابن -4
 .1996رشد,جامعة بوداد,

عليوم ,جعفر موسى,عبدالقدرالجيبلني كالتصوؼ ,أطركحة دكتوراة ,كلية األدآب جامعة -5
 .2002بوداد

الببلطي ,علي محمود علي ,الدر الفاخرفي ترجمة الشيخ عبدالقادر ,دراسة كتحقيق ،علي -6
)نسخة الببلطي 1999محمود علي الببلطي,رسالة ماجستير, معهد التاريخ للدراسات العليا 

 الشخصية(.
 .1996ماجد عرساف الكيبلني, نشأة القادرية,رسالة ماجستير,جامعة بيركت العربية,-7
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 سيرة الباحث :

 جماؿ الدين فالح الكيبلني
 

 بقلم
 أ.د.إبراىيم خليل العبلؼ

 جامعة الموصل–أستاذ التاريخ الحديث 
 

صديق عزيز ، أتابع منذ فترة طويلة ، نشاطاتو العلمية، كلي معو عبلقة تبادؿ علمي .... ىو      
ية بن عبد الكريم بن عبد الرحيم بن جماؿ الدين بن فالح بن نصيف بن جاسم بن أحمد الحج

خميس بن كلي الدين محمد بن عثماف بن يحيى بن حساـ الدين بن نور الدين بن كلي الدين بن 
زين الدين الكبير بن شمس الدين بن شرؼ الدين بن محمد الهتاؾ بن عبدالعزيز بن الباز 

الجيلي بن يحيى الزاىد بن األشهب  الشيخ عبدالقادر الجيلي بن أبي صالح موسى بن عبداهلل 
محمد المدني بن داكد أمير مكة بن موسى الثاني بن عبداهلل الصالح بن موسى الجوف بن عبداهلل 
المحض بن الحسن المثنى بن الحسن المجتبى بن اسداهلل الوالب علي بن أبي طالب كـر اهلل 

 .القادر الجيلي(كجهو كرضي اهلل عنهم اجمعين،من األسرة الكيبلنية، ذرية الشيخ عبد
، كمنذ طفولتو أكلع بحب التاريخ ،ك قراءة الكتب المتنوعة ،تأثر بوالده األستاذ    1972من مواليد 

األديب كالشاعر،كأخذ عنو حب األدب كالمعرفة كتذكؽ الشعر،كبحكم –فالح الحجية الكيبلني 
وسي ،تعرؼ بالعبلمة مصطفى نشأتو في الخالص كعبلقة القرابة التي تربطو بالعبلمة سالم عبود األل

جواد كتراثو ،كاىتم منذ بواكير حياتو العلمية بالتراث القادرم كالذم بات تخصصو الدقيق،كيعد 
نفسو من تبلميذ األستاذ   الدكتور عماد عبد السبلـ رؤكؼ كمدرستو التاريخية،مارس التدريس في 

بوداد كالجامعة المستنصرية كاتحاد  التعليم االبتدائي كالمتوسط كالثانوم ، كما حاضر في جامعة
حصل على شهادة البكالوريوس في التاريخ  المؤرخين العرب كجامعات القادسية كالبصرة ككاسط

جامعة بوداد . كما ناؿ شهادة )دبلـو (في اللوة االنكليزية من معهد -ابن رشد -من كلية التربية 
  .المعلمين

كمل دراستو كحصل على شهادة )دكتوراه( فلسفة في لم يقف عند ىذا الحد ، بل غذ السير ، كأ
التاريخ اإلسبلمي   من جامعة سانت كلمنتس العالمية. كلحبو التاريخ كالدراسات التاريخية انتمى 
إلى" معهد التاريخ العربي كالتراث العلمي للدراسات العليا التابع التحاد المؤرخين العرب ببوداد " 
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اب في التاريخ كالحضارة العربية اإلسبلمية. حصل على لقب ، كحصل على شهادة ماجستير آد
 . 1998"باحث علمي" من مركز دراسات التاريخ كالوثائق كالمخطوطات سنة

كعضو الهيئة العربية لكتابة تاريخ 1996كالدكتور الكيبلني عضو اتحاد المؤرخين العرب       
كعضو )شرؼ( لجنة  1995اؽكعضو جمعية المؤرخين كاالثاريين في العر  1998األنساب 

. مشرؼ مركز دراسات اإلماـ  عبدالقادر الجيبلني المتخصص 1997الدراسات القادرية المورب
 . 2011بالتراث كالتاريخ كاألنساب القادرية 

كالهيئة العربية لكتابة  1996كـر بالعديد من الشهادات التقديرية من المجمع العلمي العراقي
 .كغيرىا 1999كجامعة بوداد 1997لهيئة العامة لبلثار،كا 2000تاريخ األنساب  

اىتم بتاريخ األنساب  كشول نفسو بهذا اللوف المهم من الدراسات التي تحتاج إلى معرفة بأمور  
كثيرة .كقد أجيز في مجاؿ دراسة كتدقيق األنساب  من ثلة من األساتذة العراقيين المعركفين 

األستاذ    سالم عبود األلوسي كاألستاذ    اللواء أحمد أمثاؿ الدكتور عماد عبدالسبلـ رؤكؼ ك 
خضر العباسي كاألستاذ    الشيخ خليل الدليمي كاألستاذ    جماؿ الراكم  ، كيفخر بأنو حضر 

-مفتي الديار العراقية-دركس للعلماء األعبلـ كل من الشيخ العبلمة عبد الكريم محمد المدرس
العبلمة الدكتور علي الوردم ك العبلمة الدكتور حسين كالعبلمة الدكتور حسين علي محفوظ ك 

كالعبلمة صالح أحمد العلي كالعبلمة عبدالرزاؽ الحسني كغيرىم كما أف لديو العديد من -أمين
تفسير -البحوث كالدراسات كالكتب .من كتبو المنشورة :كتاب اإلماـ  عبدالقادر الجيبلني 

.ككتاب 2009الكيبلني ،مكتبة المصطفى ، القاىرة ،الشاعر فالح الحجية ستاذ جديد مراجعة األ
الشيخ عبدالقادر الكيبلني رؤية تاريخية معاصرة تقديم الدكتور عماد عبد السبلـ رؤكؼ ،مؤسسة 

. كىو باألصل رسالة باشراؼ الدكتورة لقاء الطائي 2011بوداد  –مصر مرتضى للكتاب العراقي 
ف األنوار للشطنوفي , دراسة كتحقيق " ،تقديم كالدكتور رؤكؼ ككتاب " بهجة األسرار كمعد

 2011نشر على نفقة السيد أحمد الكيبلني ،الجزائر–الدكتور حسين أمين شيخ المؤرخين 
.ككتاب " أصوؿ التاريخ اإلسبلمي   " ،مراجعة الدكتور حسين علي محفوظ )مخطوط( 

يبلني" ، مراجعة الدكتور .ككتاب " تنقيحات دراسة تحليلية لنسب اإلماـ  عبدالقادر الج1999
. ككتاب" 1996عبدالقادر المعاضيدم )نشر محدكد( منو نسخة محفوظة في المكتبة القادرية

دراسات في التاريخ األكربي" ، تقديم الدكتوركماؿ مظهر أحمد )معد للنشر( ككتاب ،الرحبلت 
اة )معد للنشر( كالرحالة في العصر العباسي : دراسة تاريخية كىو باألصل أطركحتو للدكتور 

ككتاب التاريخ العثماني تفسير جديد تقديم الدكتور عماد عبد السبلـ رؤكؼ ككتاب التاريخ  .،



198 

 

اإلسبلمي   رؤية معاصرة  تقديم الدكتور صالح أحمد العلي ككتاب االستشراؽ ككتاب المدخل 
 في تاريخ الفلسفة اإلسبلميةكغيرىا.

تفسير جديد في مجلة فكر حر  -بدالقادر الجيبلني كمن بحوثو كدراساتو :عرض كتاب اإلماـ  ع
.كعرض مخطوطة مهجة البهجة كمحجة اللهجة )كتاب( منشورة في جريدة الصباح 2009
. كمقالة رشيد 2006.كمقالة مصطفى جواد كمخطوطة نادرة عن الكيبلني جريدة الصباح 2005

ة المقدادية أصل التسمية .كمقال2002عالي الكيبلني ابن ديإلى المشورة في جريدة العراؽ 
.كمقالة" الشرؽ األكسط كأصل التسمية" المنشورة في مجلة  2002المنشورة في جريدة العراؽ 

.كمقالة عن " براغماتية السيد عبدالرحمن الكيبلني 2009كلية األدآب جامعة عين شمس 
اؽ ال جيبلف .كمقالة عن "الشيخ عبدالقادر الكيبلني: جيبلف العر 2009النقيب ",مجلة فكر حر

دراسة في نسبة  –.كتفسير الجيبلني 2009طبرستاف،مجلة كلية األدآب جامعة عين شمس 
دراسة في رؤيتو للسيرة النبوية "  –. ك"المؤرخ ىشاـ جعيط 2010التفسير للمؤلف، مجلة رؤل 

 .2010، مجلة رؤل 
يرة كمن ىذا فضبل عن عشرات المقاالت المنشورة على شبكة اإلنترنت كضمن مواقع كث

الموضوعات التي كتبها موضوعات ،عن عصر الرسالة كعصور الراشدين كاألمويين كالعباسيين 
كالعثمانيين كالعصر الحديث كالمعاصر كالشخصيات العربية كاإلسبلميةكبعض الشخصيات الوربية 

في  ،مثل مقاالت تدكر حوؿ الشيخ عبدالقادر الجيبلني كذريتو في العالم ،كأىمية ثورة الحسين
التاريخ العربي اإلسبلمي  ، ك إباف بن عثماف المؤرخ المبكر،كاإلماـ  الوزالي، كاإلماـ  الرفاعي، 

كاإلماـ  أبو مدين ،كاإلماـ  البخارم ،كالشيخ ابن تيمية كقوميتو، كالشريف البعقوبي،االمين 
 –التراث الصوفي كالمأموف كالميكافلية ،كالطريقة القادرية المبكرة ،ك معنى الباز األشهب ،ك 

دراسة أكلية كاإلماـ  أبو إدريس البعقوبي، كالمووؿ، كجنكيز خاف، كىوالكو خاف، كتيمورلنك، 
كالدكلة الفاطمية كخلفاءىا، كبوداد، كسمرقند، ككابوؿ، كدلهي، كالمقدادية أصل التسمية، 

اؿ السعدكف، كمحمد الفاتح كالناصرية العراقية، كالصويرة العراقية، كالعزيزية العراقية، كاؿ باباف، ك 
،كسليماف القانوني ،كمراد الرابع، كعبد الحميد الثاني، كالشرؽ األكسط ،كالمكنا كارتا، 

كعبدالقادر الجزائرم، كجماؿ الدين األفواني ،كعبد الكريم قاسم ،كالحبوبي الشاعر كاإلماـ، 
األسرة القادرية في العهد كالسيد محمد باقر الصدر، كالمؤرخ الدركبي كجهوده في تدكين تاريخ 

العثماني، كالرينسانس ،كمترنيخ، كبسمارؾ، كىتلر، كميكافللي كالميكافلية، ككنستوف تشرشل، 
كجاف جاؾ ركسو ،كالثورة الفرنسية، كلويس الرابع عشر ،كلويس السادس عشر، كمارم أنطوانيت 

ى اإلماـ  خطوتاف إلى الوراء، خطوة إل-لينين-،كنابليوف األكؿ ،كنابليوف الثالث، كقراءة في كتاب
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كتلخيص كتاب قصة الفلسفة للمؤرخ كيل ديورانت، كتاج محل ،كاألزىر، كالقركيين، كبدر شاكر 
 . " نجراف نموذجنا-السياب، ك" الصراع السياسي كالديني في اليمن قبل اإلسبلـ  

ألساتذة الدكاترة عماد درس التاريخ على أيدم العديد من أساتذة التاريخ في العراؽ منهم ا      
عبد السبلـ رؤكؼ ككماؿ مظهر أحمد كفاركؽ عمر ,كعبدالرزاؽ األنبارم كعبدالقادر المعاضيدم 
كخاشع المعاضيدم كعبدالقادر الشيخلي كجعفر عباس حميدم كيقظاف سعدكف العامر كحمداف 

كصادؽ ياسين  الكبيسي كقحطاف عبد الستار الحديثي كىاشم يحيى المبلح كعبد األمير العكاـ
الحلو كمفيد كاصد الزيدم كمحمد أحمد الشحاذ كعبد األمير دكسن كعبد الجبار ناجي كفاركؽ 

عباس كىيب كخضير الجميلي كطارؽ نافع الحمداني كمحمد جاسم المشهداني كمحمد ياقر 
 .الحسيني كمزاحم علي عشيش البعاج كناىض عبدالرزاؽ القيسي كمحي ىبلؿ السرحاف

اءه" أف التاريخ اليعرؼ اليـو كاألمس كالود كإنما ىو نهر الحياة يمضي إلى األجل من آر       
المضركب الذم قدره عبلـ الويوب، فالتاريخ كلو تاريخ معاصر ،نعم لو تقسيمات علمية، كلكنو 
يعيش معنا كيهمنا كعلينا أف نستفاد منو في حياتنا كلها كيستند في ىذا الرأم على أف استقراء 

خ خير من التجارب ،كاف اختيار سنة بعينها أك حدث بذاتو لتحديد نهاية عصر من عصور التاري
التاريخ أك بداية عصر آخر ،يبدك ، امرا بعيدا عن الحقيقة كالواقع الف التطور التاريخي يمتاز 

دائما بالتدرج كاالستمرار كتداخل حلقاتو بعضها ببعض ، كاف كقائع التاريخ الكبرل عائمات جليد 
طرفها ظاىر فوؽ الماء ، ككتلتها الرئيسية تحت سطحو كمن يريد استكشافها عليو أف يووص في 

األعماؽ،كالفرؽ بيننا كبين الورب اننا نعيش في التاريخ فقط كىم يفهمونو كيستولونو لتحقيق 
مصالحهم،ك التاريخ ىو طريق اإلنسانية إلى الحضارة، ألنو ضوء ينير الماضي لرؤية الحاضر ك 

لمستقبل ، فجذكر أنظمتنا السياسية ،كاالقتصادية كاالجتماعية كالدينية كالعلمية ،تمتد عميقا في ا
 ."تربة األجياؿ الماضية.
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